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   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
  بسمه تعالي

  

  ريزي كشور   سازمان مديريت و برنامه– وزارت دادگستري - نهاد رياست جمهوري
  

 سازمان ۲۹/۱/۱۳۸۳ مورخ ۱۱۷۵۰/۱۰۱ بنا به پيشنهاد شماره ۱/۹/۱۳۸۳هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ران ريزي كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي اي مديريت و برنامه

 و به منظور تـأمين اجـراي وظـايفي كـه          ۱۳۷۲ مصوب   –قانون رسيدگي به تخلفات اداري      ) ۲۷(و ماده   

هاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري بـر عهـده دارنـد و                      دستگاه

و كـار اداري مناسـب   بيني ساز  نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيش   همچين تكميل آيين  

هاي اجرايـي را بـه    نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه  رساني به مردم ، آيين      براي تسهيل خدمات  

  :شرح زير تصويب نمود

  

  هاي اجرايي نامه پيشگيري و مبارزه  با رشوه در دستگاه آيين
  

   مصاديق رشوه  مصاديق رشوه --فصل اولفصل اول

يي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يـا       هاي اجرا    كاركنان و مسئوالن دستگاه    -۱ ماده  

مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت  كنند يا موجبات جلب موافقـت ومـذاكره و يـا                   

قانون رسيدگي به ) ۸(ماده ) ۱۷(وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند 

هاي رسـيدگي بـه تخلفـات اداري بـراي اعمـال        پرونده آنان به هيأت– ۱۳۷۲ مصوب –تخلفات اداري   

  .مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

  . گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است-الف

 اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعـاً               -ب

  .مقدار فاحش كمتر از قيمت به 
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   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
رجـوع بـدون     فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اربـاب    -ج

  .رعايت مقررات مربوط

 فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يـا سـند      -د

   .رجوع پرداخت وجه از ارباب

رجـوع بـه طـور مـستقيم يـا       ذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از اربـاب  اخ -هـ

  .غيرمستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد

خواري  تلقي مي شود، از جمله هرگونه ابـراء يـا اعطـاء      اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه   -و

رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يامسئوليتي كه من غير حق صـورت گرفتـه باشـد و همچنـين          وام بدون   

گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايـه خـدمات بـه اشـخاص و اعمـال هرگونـه                    

  .موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد

  

  اجرايي اجرايي هاي هاي    تكاليف و وظايف دستگاه تكاليف و وظايف دستگاه--فصل دومفصل دوم

نسبت به  نامه اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آيين) ۱۶( كليه دستگاه هاي موضوع ماده -۲ماده 

  :بايد اقدام نمايند انجام موارد ذيل مي

نمـودن روشـهاي    رساني مناسب به مردم، اصالح وكوتاه سازي مراحل انجام خدمات اطالع  شفاف -الف

گردد، توسعه فناوري اداري، انجام نظرسنجي از مـردم و مراجعـان          انجام خدماتي كه به مردم ارايه مي      

طـرح تكـريم    . (گـردد  ريزي صادر مـي  هايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه العمل براساس دستور 

هـاي   هـا و روش  رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيـستم    مردم و جلب رضايت ارباب    

  )اداري

نامه به طور كامـل مطلـع شـده         ربط از مفاد  اين آيين       ه نحوي كه كاركنان ذي     آموزش كاركنان ب   -ب

  .باشند
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   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
 انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، استانداران، مديران عامل ، شـركتها،                 -ج

 رؤساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي الزم به طريق مقتضي و تهيـه و       

  .ارايه گزارش در حيطه وظايف ومأموريتهاي محوله

نامه را گزارش نموده وگزارش آنان منجـر         اين آيين ) ۱( تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده        -د

اي كه به پيشنهاد سازمان مديريت  نامه نامه شده باشد، مطابق آيين   به صدور حكم قطعي براساس آيين     

  .رسد  وزيران ميريزي كشور به تصويب هيأت و برنامه

بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد بااشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمـال     پيش -هـ

حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمـال بنـدهاي                   

  .نامه شود آيين) ۱(ماده 

  

   تكاليف و وظايف كاركنان  تكاليف و وظايف كاركنان --فصل سومفصل سوم

نامه مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج  هاي موضوع آيين  كاركنان دستگاه كليه-۳ماده 

نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افـراد پيـشنهاد كننـده بـه               ) ۱(در ماده   

  . گيري شود تا مطابق قانون پي. هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند

هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ     هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه        -۴ماده  

شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد دراولين فرصت به مسئوالن يا بازرسـان موضـوع بنـد           

 اين رشوه را تقاضا نمـوده       نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه            آيين) ۲(ماده    )ج(

  .اند به مسئوالن مربوط ارايه دهد يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تالش كرده

  

  گيرندگان و مجازاتهاي اداري گيرندگان و مجازاتهاي اداري    نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه--فصل چهارمفصل چهارم

ت گيـري و رسـيدگي بـه تخلفـا     نامه به ترتيب زير بـراي پـي   هاي مشمول اين آيين  دستگاه-۵ماده  

  :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود) ۱(موضوع ماده 
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   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي ) ۱۲( مقامات مندرج در ماده - الف

نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئوالن مربوط  اين آيين) ۱(به وقوع تخلفات موضوع ماده 

و ) الف(فند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي اطالع حاصل نمايند مكل

  . قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند) ۹(ماده ) ج(و )ب(

ربـط، هيئتهـاي رسـيدگي بـه       در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يـا مـديران ذي           -ب

ساسيت آن كارمنـدان متخلـف را بـه يكـي از         تخلفات اداري مكلفند با توجه بـه ميـزان تخلـف و حـ             

  .محكوم نمايند) به استثناي موارد مذكور در بند فوق(قانون ياد شده ) ۹(مجازاتهاي مقرر در ماده 

نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهـاي      اين آيين ) ۱( در صورت تكرار تخلف موضوع ماده        -ج  

 اداري به يكي مجازاتهاي  بازخريـد خـدمت، اخـراج يـا     قانون رسيدگي به تخلفات) ۹(مندرج در ماده   

  .انفصال دائم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد

هاي رسيدگي به تخلفات اداري در   مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت       -۱تبصره  

ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع   و هيئتباشد الذكر نمي بدون طي مراحل فوق) ۹(ماده 

  را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند) ج(مجازاتهاي بند 

توانند كاركنـاني   قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي) ۱۳(ربط با توجه به ماده   مقامات ذي-۲تبصره  

ود حداكثر به مدت سه ماه آماده ش هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع مي را كه پرونده آنان به هيأت

  .به خدمت نمايند

باشـند مكلفنـد بـر     هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات ادراي نمي     دستگاه  -۳تبصره  

  .اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند

نامه مرتكـب تخلفـات بنـدهاي     اين آيين) ۲(ده  ما) ج( در صورتي كه بازرسان موضوع بند        -۴تبصره  

شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهـاي مـذكور در قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات ادراي بـه                ) ۱(ماده  

چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكـي از جـرايم منـدرج در      . هاي مزبور معرفي خواهند شد      هيئت

قانون رسـيدگي بـه تخلفـات    ) ۱۹( ترتيب مقرر در ماده قوانين جزايي را نيز داشته باشد، پرونده آن به        

  .اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد
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   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
نامه كه واجد جنبـه جزايـي اسـت، خـصوصاً       اين آيين ) ۱( در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده        -۶ماده  

) ۱۹(بـا رعايـت مـاده    اين ماده، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف اسـت        ) هـ(، و   )د(،  )ج(،  )ب(بندهاي  

  .قانون رسيدگي  به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد

 در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه هـاي اجرايـي مرتكـب      -۷ماده  

 قرارداد جديد با اشخاص ياد  آيين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد       ) ۱(يكي از اعمال بندهاي ماده      

شده به مدت پنج سال نمي باشد واين موضوع بايد در شرايط معامالت با اشخاص حقيقي و حقوقي درج           

  .گردد

 دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده      -۱تبصره  

  .ريزي كشور نيز اعالم دارد را به سازمان مديريت و برنامه

 در صورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دوبار مرتكب تخلف منـدرج در ايـن مـاده گردنـد               -۲تبصره  

هـاي اجرايـي    ريزي كشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به كليه دسـتگاه     سازمان مديريت و برنامه   

  .خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد

  :باشد نامه به شرح زير مي اين آيين) ۲(ماده ) ج(ايط انتخاب بازرسان موضوع بند  شر-۸ماده 

  . بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند-الف

بايد به تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه   صالحيت بازرسان مي-ب

  .يا واحدهاي مشابه برسد

 هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان بـه عهـده دفتـر ارزيـابي عملكـرد و پاسـخگويي بـه          -ج

  .شكايات دستگاه است

 بازرسان موظفند سوگندنامه مخـصوص را كـه بـراي همـين منظـور توسـط سـازمان مـديريت و                      -د

  .گردد، امضاء نمايند ريزي كشور تهيه مي برنامه

اي  ها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خـدمات برجـسته   نمنديتوانند حسب توا  ها مي    دستگاه -هـ  

 كاركنان دولـت تـا   قانون نظام هماهنگ پرداخت) ٦(گردد به استناد ماده    كه توسط بازرسان انجام مي    
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 بازرسـي بـه    ويژهالعاده فوقمجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان %) ۳۰(ميزان سي درصد  

  .بازرسان پرداخت نمايند

باشـد و تـا زمـاني كـه           است و مشمول كسر كـسور بازنشـستگي نمـي          رالعاده ياد شده غير مستم      فوق

گـردد بـا نظـر     هاي بازرسي آن واصـل مـي   نمايد و گزارش مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي   

  .دستگاه ذيربط قابل پرداخت است

اي براي پيگيري  ني كه خدمات برجستهاز بازرسا%) ٤٠(توانند حداكثر به چهل درصد  ها مي   دستگاه -و

دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چـارچوب       و كشف موارد تخلف انجام مي     

  .قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند) ٤١(ماده 

 شـماره   شكايات، موضوع بخـشنامه   بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به           -ز

تواند بـا   دفتر مذكور مي. شوند ، و با تأييد مقامات مسئول منصوب مي    ٤/٣/١٣٨٢ مورخ   ٣٥٦٦٥/١٨٠١

هاي سازماني به پست بازرس براي انجـام   هاي مربوط و يا با تغيير عنوان پست حفظ پست و مسئوليت 

  .مند خواهند شد هاي ويژه بازرسي بهره العاده وقدر هر حالت بازرسان از ف. وظايف بازرسي استفاده نمايد

 در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل اسـتان و تأييـد                  -ح

  .شوند واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي

دار  ها، عهـده  نامه در استانداري د اين آيين بازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفا -ط

  .باشند بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي

كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با %) ٥/٠( تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد -ي

  . استريزي كشور اين درصد قابل افزايش تأييد سازمان مديريت و برنامه

 در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحـت سرپرسـتي مـديران رؤسـا و مـسئوالن                    -۹ماده  

نامـه شـوند بـه     اين آيـين ) ١(نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده          هاي موضوع اين آيين     سازمان

ز انتـصاب بـه   مديران و مسئوالن مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه ا 

  .هاي مزبور ممنوع خواهند شد هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست سمت
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 ٧

   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
 هاي نظرسنجي از مردم و ريزي كشور مكلف است براساس روش  سازمان مديريت و برنامه-۱۰ماده 

درجه ن آيين نامه را از نظر ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاه هاي مشمول اي

 تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را همراه بـا       ،بندي  سالمت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقه      

هـاي مـشمول ايـن     دسـتگاه كليه   .راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئوالن منعكس نمايد         

ريـزي كـشور    بـا سـازمان مـديريت و برنامـه     نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكـاري             آيين

  .باشند مي

ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيه و پيگيري              سازمان مديريت و برنامه    -۱۱ماده  

  .نامه به عمل آورد اجراي اين آيين

هـايي از   نامـه واحـدها و گـروه     هاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق ايـن آيـين            دستگاه -۱۲ماده  

بنـدي نماينـد و نقـاط     باشـند اولويـت    نان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مـي            كارك

  .پذير را با جديت و اولويت اصالح نمايند آسيب

نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه  هاي مشمول اين آيين  هر كدام از دستگاه-۱۳ماده 

ضـايت اربـاب رجـوع، موضـوع تـصويب نامـه شـماره        را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلـب ر         

نامـه نماينـد و    باشد مسئول پيگيري، نظارت و اجـراي ايـن آيـين             مي ١/٦/١٣٨١ هـ   ٢٦٣٩٤ت/٢١٦١٩

سازمان ياد . ريزي كشور ارايه دهند هاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه      گزارش

جرايي را تهيه و به رييس جمهور و شورايعالي اداري تقديم    هاي ا   بندي، گزارش دستگاه    شده پس از جمع   

  .كند مي

ربـط در هـر دسـتگاه اجرايـي، رفـع موانـع و        به منظور ايجاد هماهنگي بين واحـدهاي ذي    -١تبصره  

نامه، كـار گروهـي بـا مـسئوليت         مشكالت اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آيين         

نامه و با عـضويت مـسئول واحـد ارزيـابي عملكـرد و       اين آيين) ١٣(وضوع ماده   اجرايي م   معاون دستگاه 

هـاي اداري، مـسئول واحـد     هـا و روش  ، مسئول واحد بهبود سيستم   )دبير كارگروه (پاسخويي به شكايات    

در صـورت  (هاي رسيدگي به تخلفات اداري يـا ريـيس هيئـت بـدوي           حراست، مسئول هماهنگي هيئت   

  .گردد  بازرسان تشكيل ميو يكي از) تشكيل هيئت
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 ٨

   هـ ۳۰۳۷۴ت /۷۳۳۷۷: شماره

 ۲۲/۱۲/۱۳۸۳: تاريخ 
ها و اقدامات قانوني خـود را در خـصوص ايـن      واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي     -٢تبصره  

  .نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايند تصويب

ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي، وزارت آمـوزش و      سازمان مديريت و برنامه -۱۴ماده

 تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و سازمان صـدا و               پرورش، وزارت علوم،  

سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمـومي مـردم از قـوانين و مقـررات و                  

هاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضالت       هاي انجام شده در جهت اصالح روش        فعاليت

آمـوزان،    بـراي دانـش   ) فرهنگ سازي (هاي آموزشي معارف اسالمي       زي و اصالح برنامه   ري  موجود، برنامه 

دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغييـر گـرايش و                  

هـاي    دستگاه. نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات الزم را انجام دهند             

  .باشند ريزي كشور مي د شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهيا

نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله   مسئوليت پيگيري اين آيين  -۱۵ماده  

  .دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود. با فساد خواهد بود

 اجتمـاعي و   قانون برنامه چهارم توسعه اقتـصادي، ) ١٦٠(هاي مذكور درماده     كليه دستگاه  -۱۶ماده  

هـا و    و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه، بانـك  -١٣٨٣ مصوب   -فرهنگي جمهوري اسالمي ايران   

  . ندباش نامه مي ها مشمول اين آيين هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري بيمه

  
           محمد رضا عارف                                                                                                  

                                                                             معاون اول رييس جمهور
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