
 هاي اجراييآئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه

 

 29/1/1383 مـورخ    11750/101 بنـا بـه پيـشنهاد شـماره          1/9/1383هيئت وزيران در جلسه مـورخ       

ريزي كشور و به استناد يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسـالمي             سازمان مديريت و برنامه   

 و به منظور تامين اجراي وظـايفي        1372 مصوب   - تخلفات اداري  قانون رسيدگي به  ) 27(ايران و ماده    

هاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبـارزه بـا فـساد در نظـام اداري بـر عهـده                      كه دستگاه 

بينـي سـاز و كـار     به تخلفـات اداري و پـيش        دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرايي قانون رسيدگي        

-نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه       دمات رساني به مردم ، آيين     اداري مناسب براي تسهيل خ    

 :هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود

 

  مصاديق رشوه –فصل اول 

هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يـا مـال                كاركنان و مسئوالن دستگاه    -1ماده  

 را دريافت كنند يا موجبـات جلـب موافقـت و مـذاكره و يـا                 نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي       

قانون رسيدگي ) 8( ماده  )17(با توجه به بند . وصول و ايصال مال يا سندپرداخت وجه را فراهم نمايند     

هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال        پرونده آنان به هيئت    – 1372 مصوب   –به تخلفات اداري    

 . د شدمجازات مناسب ارجاع خواه

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

 اخذ مالي بال عوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قميت معمولي و واقعـاً                     –ب  

 .به مقدار فاحش كمتر از قيمت

رجوع بـدون   ير مستقيم به ارباب    فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غ             -ج

 . رعايت مقررات مربوط

 فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مـال يـا سـند                     -د

 .پرداخت وجه از ارباب رجوع 



 رجـوع بـه طـور مـستقيم يـا          اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تـسليم مـال از اربـاب                  -إه

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

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

وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنـين                   

ش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقـت يـا      پادا

 . حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد

 هاي اجرايي تكاليف و وظايف دستگاه–فصل دوم 

نامه نسبت بـه    اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آيين      ) 16(هاي موضوع ماده     كليه دستگاه  – 2ماده  

 :بايد اقدام نمايندانجام موارد ذيل مي

-رساني مناسب به مردم ، اصالح و كوتـاه نمـودن روش            شفاف سازي مراحل انجام خدمات اطالع      -الف

گردد ، توسعه فناوري اداري ، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان            هاي خدماتي كه به مردم ارايه مي      

 .گرددريزي صادر ميطرف سازمان مديريت و برنامههايي كه از براساس دستورالعمل

ها و رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيستم   طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب      (

 )هاي اداريروش

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

 . باشند

هـا ، اسـتانداران ، مـديران عامـل ،     زرس يا بازرسـان از طـرف وزراء و رؤسـاي سـازمان             انتخاب با  -ج

هـاي الزم بـه طريـق       ها ، مديران كل واحدهاي استاني براي انجـام نظـارت          ها، رؤساي سازمان  شركت

 .هاي محولهمقتضي وتهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريت

نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر        اين آيين ) 1(ده   تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ما      -د

اي كـه بـه پيـشنهاد سـازمان         نامـه نامه شـده باشـد، مطـابق آيـين        به صدور حكم قطعي براساس آيين     

 .رسدريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميمديريت و برنامه



قي و حقوقي به منظـور اعمـال        بيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقي           پيش - إه

حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرايي طرف قرارداد مرتكـب يكـي از اعمـال بنـدهاي                    

 . نامه شودآيين) 1(ماده 

  
  تكاليف و وظايف كاركنان–فصل سوم 

نامـه مكلفنـد در صـورت اطـالع از وقـوع اقـدامات       هاي موضـوع آيـين   كليه كاركنان دستگاه-3ماده  

نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فـرد يـا افـراد پيـشنهاد                  ) 1(درج در ماده    من

گيـري  هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطابق قانون پي             كننده به هيئت  

 .شود

شده و يا رشـوه     هاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه        هرشخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاه       – 4ماده  

اخذ شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسـان                    

 .موضوع 

نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه ايـن رشـوه را                آيين) 2(ماده  ) ج(بند  

اند به مسئوالن مربـوط ارايـه       تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تالش كرده             

 . دهد

  
 هاي اداري گيرندگان ومجازات نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه-فصل چهارم

گيـري و رسـيدگي بـه تخلفـات         نامه به ترتيب زيـر بـراي پـي        هاي مشمول اين آيين    دستگاه – 5ماده  

 :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود) 1(موضوع ماده 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي ) 12( ماده  مقامات مندرج در-الف

نامه توسط هريك از كاركنان با مديران ومسئوالن مربوط         اين آيين ) 1(به وقوع تخلفات موضوع ماده      

) الـف (هاي بندهاي  حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتيتوانند  م. اطالع حاصل نمايند  

 1.قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند) 9(ماده ) ج( و )ب(و 



هـاي رسـيدگي بـه    ربـط ، هيئـت   در صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا مديران ذي  -ب

 ملكفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را بـه                و با احراز تخلف    تخلفات اداري 

 2. قانون ياد محكوم نمايند) 9(رر در ماده هاي مقيكي از مجازات

نامه و با تقاضاي اعمال اشـد مجازتهـاي منـدرج    اين آيين) 1( درصورت تكرار تخلف موضوع ماده  –ج  

هاي رسيدگي به تخلفات اداري بـا احـراز تخلـف           قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، هيئت      ) 9(در ماده   

از جمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال       ) 9(ي موضوع ماده    هاتوانند متخلف را به يكي از مجازات      مي

 » دايم از خدمات دولتي محكوم نمايند

هاي رسـيدگي بـه تخلفـات داراي    مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئت   : -1تبصره  

يـت تخلـف    توانند جـسب درجـه اهم     ها مي باشد و هيئت  الذكر نمي بدون طي مراحل فوق   ) 9(در ماده 

 .را براي بار اول و يا دوم اعمال نمايند) ج(هاي بند موضوع مجازات

توانند كاركنـاني   قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي     ) 13(ربط با توجه به ماده       مقامات ذي  -2تبصره  

شود حداكثر به مدت سه ميشده يا هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع را كه پرونده آنان به هيئت   

 4. ه آماده به خدمت نمايند ما

باشند مكلفند براساس   هاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي          دستگاه -3تبصره  

 .قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراين مقررات برخورد نمانيد

تكب تخلفات بندهاي ماده نامه مراين آيين) 2(ماده ) ج( درصورتي كه بازرسان موضوع بند -4تبصره 

هاي هاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئت         شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازات     ) 1(

مزبور معرفي خواهند شد چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايـي      

قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري بـه          ) 19(را نيز داشته باشد ، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده             

 . مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد

نامـه كـه واجـد جنبـه جزايـي اسـت ،             اين آيـين  ) 1( در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده        – 6ماده  

اين ماده هيئت رسيدگي به تخلفات اداري ملكف است با رعايت    ) Ĥه(و  ) د(،  ) ج(،  ) ب(خصوصاً بندهاي   



قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهـت رسـيدگي بـه مراجـع قـضايي صـالح نيـز                     ) 19(ماده  

 .منعكس نمايد

  
هاي اجرايي مرتكب يكي     در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاه             - 7ماده  

 اشخاص يـاده    نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با         آيين) 1(از اعمال بندهاي ماده     

باشد و اين موضوع بايد در شرايط معامالت با اشـخاص حقيقـي و حقـوقي                شده به مدت پنج سال نمي     

 .درج گردد

  
 دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ايـن مـاده                -1تبصره  

 .ريزي كشور نيز اعالم داردرا به سازمان مديريت و برنامه

ورتي كه اشخاص ياده شده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اين مـاده گردنـد                  درص -2تبصره  

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

 5: باشدنامه به شرح زير مياين آيين) 2(ماده ) ج(ازرسان موضوع بند  شرايط انتخاب ب-8ماده 

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

يابد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه با       صالحيت بازرسان مي   –ب  

 .واحدهاي مشابه برسد

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

 .شكايات دستگاه است

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

 .گردد، امضاء نمايندريزي كشور تهيه ميبرنامه

اي ها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خـدمات برجـسته           توانند حسب توانمندي  ها مي  دستگاه – Ĥه

 قانون نظام هماهنـگ پرداخـت كاركنـان دولـت         ) 6(گردد به استناد ماده     كه توسط بازرسان انجام مي    

 تـا   هاي مربوط قـبالًً تـأمين ومحاسـبه شـده باشـد           درحدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاه         



العاده ويژه بازرسي بـه     هاي مربوط به عنوان فوق    العادهفوقمجموع حقوق و    %) 30(ميزان سي درصد    

-العاده ياد شده غير مستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي           فوق. بازرسان پرداخت نمايند  

هاي بازرسي آن واصل    نمايد و گزارش  باشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مي           

 . ربط قابل پرداخت استگردد با نظر دستگاه ذيمي

هـاي مربـوط قـبالًً تـأمين        درحدي كه بار مالي آن از طرف هريـك از دسـتگاه           توانند  ها مي  دستگاه -و

اي بـراي پيگيـري و      از بازرساني كه خدمات برجسته    %) 40(حداكثر به چهل درصد   ومحاسبه شده باشد    

ـ    كشف موارد تخلف انجام مي     ر پـاداش پايـان سـال در چـارچوب     دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه ب

 .قانون استخدام كشوري واحكام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمايند) 41(ماده 

 بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شـكايات ، موضـوع بخـشنامه شـماره                   -ز

تواند ر مذكور مي  دفت. شوند   ، و با تاييد مقامات مسئول منصوب مي        4/3/1382 مورخ   5663/10801

هاي سازماني به پست بازرس براي انجـام        هاي مربوط ويا با تغييرعنوان پست     با حفظ پست ومسئوليت   

 درحـدي كـه بـار مـالي آن از طـرف هريـك از              در هر حالت بازرسان   . وظايف بازرسي استفاده نمايد     

منـد خواهنـد    ژه بازرسي بهره  هاي وي العاده از فوق  هاي مربوط قبالًً تأمين ومحاسبه شده باشد      دستگاه

 .شد

هاي استاني يا مديران كـل اسـتان و تاييـد            در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد روساي سازمان        -ج

 . شوندواحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب مي

-ها ، عهـده   ه در استانداري  نام بازرسان منصوب از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آيين           -ط

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

كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با        %) 5/0( تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد          -ي

 .ريزي كشور اين درصد قابل افزايش استتاييد سازمان مديريت و برنامه

 در صورتي كـه هريـك از كاركنـان واحـدهاي تحـت سرپرسـتي مـديران روسـا ومـسئوالن                      -9ماده  

نامه شـوند بـه     اين آيين ) 1(نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج درماده        هاي موضوع اين آيين   سازمان

مديران و مسئوالن مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب         



هـاي مزبـور ممنـوع    هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تـا دو سـال از انتـصاب بـه پـست          به سمت 

 .خواهند شد

  
هاي نظرسنجي از مـردم     ريزي كشور مكلف است براساس روش      سازمان مديريت و برنامه    -10ماده  

ا از نظـر  نامـه ر هاي مشمول اين آيينرجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع ، هر ساله دستگاه    و ارباب 

بنـدي نمايـد و نتـايج      درجه سالمت اداري و ميزان شيوع رشوه ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل و سـطح                

هـاي  كليـه دسـتگاه   . راهمراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهـور و ديگـر مـسئوالن مـنعكس نمايـد                

-يريت و برنامـه   نامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سـازمان مـد             مشمول اين آيين  

 .باشندريزي كشور مي

ريزي كشور موظف است اقدامات الزم را براي توجيـه و پيگيـري              سازمان مديريت و برنامه    -11ماده  

 .نامه به عمل آورداجراي اين آيين

هايي از كاركنان   نامه واحدها و گروه   هاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آيين        دستگاه -12ماده  

-بندي نماينـد و نقـاط آسـيب   باشند اولويته بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي     خود را ك  

 .پذير را با جديت و اولويت اصالح نمايند

نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دسـتگاه را          هاي مشمول اين آيين    هركدام از دستگاه   -13ماده  

نامـه شـماره    وع ، موضـوع تـصويب     رجـ كه مسئول اجراي طرح تكريم مـردم و جلـب رضـايت اربـاب             

نامـه نماينـد    باشد مسئول پيگيـري ، نظـارت واجـراي ايـن آيـين             مي 1/6/1381  أه26394ت/21619

. ريـزي كـشور ارايـه دهنـد       هاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مـديريت و برنامـه             وگزارش

- و به رييس جمهـور و شـوراي        هاي اجرايي را تهيه   بندي ،گزارش دستگاه  سازمان ياد شده پس از جمع     

 .كندعالي اداري تقديم مي

ربـط در هـر دسـتگاه اجرايـي، رفـع موانـع و          به منظور ايجاد همـاهنگي بـين واحـدهاي ذي          -1تبصره  

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

نامه و با عضويت مسئول واحـد ارزيـابي عملكـرد و            اين آيين ) 13(معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده      



هاي اداري، مسئول واحـد  ها و روش  ، مسئول واحد بهبود سيستم    ) دبيركار گروه (پاسخگويي به شكايات    

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

 .گرددتشكيل ميويكي از بازرسان ) تشكيل هيئت 

ها و اقدامات قانوني خـود را در خـصوص ايـن             واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسي      -2تبصره  

 . نامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايندتصويب

ريزي كشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت آموزش و             سازمان مديريت و برنامه    -14ماده  

يقات و فناوري ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان              پرورش ، وزارت علوم، تحق    

صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در جهـت افـزايش آگـاهي عمـومي مـردم از قـوانين و                      

هاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم بـراي         هاي انجام شده در جهت اصالح روش      مقررات و فعاليت  

بـراي  ) فرهنگ سازي (هاي آموزشي معارف اسالمي      و اصالح برنامه   ريزيرفع معضالت موجود، برنامه   

هاي رفتاري  آموزان ، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارت            دانش

و تغيير گرايش و نگرش ذهني وايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد سـتيزي اقـدامات الزم را انجـام                   

 .باشندريزي كشور ميشده ملكف به همكاري با سازمان مديريت و برنامههاي ياد دهند دستگاه

نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابلـه             مسئوليت پيگيري اين آيين    -15ماده  

با فساد خواهد بود دبير ستاد ياد شده گزاري از پيشرفت كار به رييس جمهور وسـتاد ارايـه خواهنـد                     

 .نمود

قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي ، اجتمـاعي و        ) 160(هاي مذكور در ماده      كليه دستگاه  -16ه  ماد

هـا و    و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه ، بانك         – 1383 مصوب   –فرهنگي جمهوري اسالمي ايران     

 .اشندبنامه ميها مشمول اين آيينهاي دولتي ، نهادهاي عمومي وغير دولتي و شهرداريبيمه

  
  

 محمدرضا عارف

 معاون اول رييس جمهور

    


