آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي
شماره/73377ت37373ه2333/22/22 -
نهاد رياست جمهوري  -وزارت دادگستري  -سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
هيات وزيران در جلسه مورخ  2333/9/2بنا به پيشننهاد شنماره  272/22717منورخ 2333/2/29
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهنوري
اسالمي ايران و ماده ( )27قانون رسيدگي به تخلفات اداري  -مصنو  -2372و بنه منظنور تنامين
اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرائي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه بنا فسناد در نظنا
اداري بر عهده دارند و همچنين تكميل آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفنات اداري و پني
بيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدمات رساني به مرد  ،آئين نامه پيشگيري و مبارزه بنا
رشوه در دستگاههاي اجرائي را به شرح زير تصويب نمود :
آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائي
فصل اول  -مصاديق رشوه
ماده -2كاركنان و مسئوالن دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال
نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و منذاكره و ينا
وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند  ،با توجنه بنه بنند ( )27مناده ( )3قنانون
رسيدگي به تخلفات اداري  -مصو  -2372پرونده انان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي
اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .
الف  -گرفتن وجوهي به غير از انچه در قوانين و مقررات تعيين شده است .
 اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحمقدار فاح

ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به

كمتر از قيمت .

ج  -فروش مالي به مقدار فاح

گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اربا رجوع بدون

رعايت مقررات مربوط .
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د  -فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند
پرداخت وجه از اربا رجوع .
ه -اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از اربا رجوع به طنور مسنتقيم ينا
غيرمستقيم براي انجا دادن يا انجا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرائي مي باشد .
و  -اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود؛ از جمله هرگونه ابراء ينا اعطناء
وا بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين
گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات بنه اشنخاص و اعمنال هرگوننه
موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد .
فصل دو  -تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرائي
ماده  -2كليه دستگاههاي موضوع ماده ( )21اين آئين نامه براي تحقق اهداف اين آئين نامه نسنبت
به انجا موارد ذيل مي بايد اقدا نمايند :
الف  -شفاف سازي مراحل انجا خدمات اطالع رساني مناسب بنه منرد  ،اصنالح و كوتناه نمنودن
روشهاي انجا خدماتي كه به مرد ارايه مي گردد  ،توسعه فناوري اداري  ،انجا نظرسنجي از مرد و
مراجعان بر اساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور صادر مي گردد ،
(طرح تكريم مرد و جلب رضايت اربا رجوع در نظا اداري و مصوبات مربوط به اصالح سيستمها و
روشهاي اداري ).
 آموزش كاركنان به نحوي كه كاركنان ذيربط از مفاد اين آئين نامه به طنور كامنل مطلن شندهباشند .
ج  -انتخا بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمآنها  ،استانداران  ،مديران عامل شركتها ،
رؤساي سازمآنها  ،مديران كل واحدهاي استاني براي انجا نظارتهاي الز به طرق مقتضني و تهينه و
ارايه گزارش در حيطه وظايف و ماموريتهاي محوله .

د  -تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده ( )2اين آئين نامه را گزارش نموده و گزارش انان منجر
به صدور حكم قطعي بر اساس آئين نامه شده باشد  ،مطابق آئين نامه اي كنه بنه پيشننهاد سنازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد .
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ه -پي

بيني حق فسخ براي دستگاه اجرائي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور اعمال

حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجرائي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمنال بنندهاي
ماده ( )2اين آئين نامه شود .
فصل سو  -تكاليف و وظايف كاركنان
ماده  -3كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آئين نامه مكلفند در صنورت اطنالع از وقنوع اقندامات
مندرج در ماده ( )2نسبت به خود يا ديگر كاركننان مراتنب را بنا ذكنر مشخصنات فنرد ينا افنراد
پيشنهادكننده به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند تا مطنابق قنانون
پيگيري شود .
ماده  -3هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرائي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشنوه
اخذ شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئوالن يا بازرسنان
موضوع بند (ج) ماده ( )2اين آئين نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصني را كنه
اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن ان تالش كرده انند بنه مسنئوالن
مربوط ارايه دهد .
فصل چهار  -نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري
ماده  - 1دستگاههاي مشمول اين آئين نامه به ترتيب زير بنراي پيگينري و رسنيدگي بنه تخلفنات
موضوع ماده ( )2و اعمال مجازات اقدا خواهند نمود  :الف  -مقامنات منندرج در مناده ( )22قنانون
رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده ( )2اينن
آئين نامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايند مي توانند حسب
اهميت موضوع نسبت به اعمال يكني از مجازاتهناي بنندهاي (النف) و ( ) و (ج) مناده ( )9قنانون
رسيدگي به تخلفات اداري اقدا نمايند .اصالحي

 در صورت تكرار تخلف با گزارش و تاييد بازرسان يا منديران ذينربط  ،هياتهناي رسنيدگي بنهتخلفات اداري و با احراز تخلف مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت ان كارمندان متخلف را به
يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده ( )9قانون يادشده (به استثناي موارد مذكور در بنند فنوق) محكنو
نمايند .اصالحي
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ج ن در صورت تكرار تخلف موضوع ماده ( )2اين آيين نامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج
در ماده( )9قانون رسيدگي به تخلفات اداري ،هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري بنا احنراز تخلنف
مي توانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده( )9ازجمله بازخريد خدمت ،اخراج يا انفصنال
دايم از خدمات دولتي محكو نمايند .اصالحي
تبصره  - 2مراحل مذكور در اين ماده مان از اعمال اختيارات هيات هاي رسيدگي به تخلفنات اداري
در ماده ( )9بدون طي مراحل فوق الذكر نمي باشد و هيات ها مي توانند حسب درجه اهميت تخلنف
موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دو اعمال نمايند .
تبصره  -2مقامات ذيربط با توجه به ماده ( )23قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي توانند كاركنناني
را كه پرونده انان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع شده يا مي شود حداكثر به مدت سنه
ماه اماده به خدمت نمايند .اصالحي
تبصره  -3دستگاههاي اجرائي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نمي باشند مكلفنند بنر
اساس قوانين و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند .
تبصره  -3در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( )2اين آئين نامه مرتكب تخلفنات بنندهاي
ماده ( )2شوند با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مذكور در قنانون رسنيدگي بنه تخلفنات اداري بنه
هياتهاي مزبور معرفي خواهند شد .چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكني از جنرايم منندرج در
قوانين جزايي را نيز داشته باشد پرونده انان به ترتيب مقرر در ماده ( )29قانون رسيدگي به تخلفات
اداري به مراج قضايي صالح ارجاع خواهد شد .
ماده  - 1در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده ( )2اين آئين نامه كنه واجند جنبنه جزايني اسنت ،
خصوصا بندهاي ( ) ( ،ج) ( ،د) و (ه )-اين ماده  ،هيات رسيدگي به تخلفات اداري مكلنف اسنت بنا
رعايت ماده ( )29قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراج قضايي صنالح
نيز منعكس نمايد .

ماده  -7در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي مرتكب يكي
از اعمال بندهاي ماده ( )2آئين نامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قنرارداد جديند بنا اشنخاص
يادشده به مدت پنج سال نمي باشد و اين موضوع بايد در شنرايط معنامالت بنا اشنخاص حقيقني و
حقوقي درج گردد .
4

تبصره  -2دستگاه اجرائي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده
را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اعال دارد .
تبصره  -2در صورتي كه اشخاص يادشده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در اينن مناده گردنند
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است ضمن اعال نا آنها به كليه دسنتگاههاي اجرائني
خودداري از انجا معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد .
ماده  - 3شرايط انتخا بازرسان موضوع بند (ج) ماده ( )2اين آئين نامه به شرح زير مي باشد :
الف  -بازرسان بايد از بين افراد امين  ،مطل با حسن سابقه انتخا شوند .
 صالحيت بازرسان مي بايد به تاييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسنخگويي بنه شنكايات هنردستگاه يا واحدهاي مشابه برسد .
ج  -هماهنگي  ،آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزينابي عملكنرد و پاسنخگويي بنه
شكايات دستگاه است .
د  -بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامنه
ريزي كشور تهيه مي گردد  ،امضاء نمايند .
ه -دستگاهها مي توانند حسب توانمنديها و كارايي و حجم مسئوليت محوله و خندمات برجسنته اي
كه توسط بازرسان انجا مي گردد به استناد ماده ( )1قانون نظا هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در
حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبالً تأمين و محاسبه شده باشد تا مينزان
سي درصد ( )%37مجموع حقوق و فوق العاده هاي مربوط به عنوان فنوق العناده وينهه بازرسني بنه
بازرسان پرداخت نمايند .اصالحي

فوق العاده يادشده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نمي باشند و تنا زمناني كنه
مستخد به عنوان بازرس انجا وظيفه مي نمايد و گزارشهاي بازرسي ان واصل مني گنردد بنا نظنر
دستگاه ذيربط قابل پرداخت است .
و  -دستگاهها مي توانند در حدي كه بار مالي آن از طرف هريك از دستگاههاي مربوط قبالً تأمين و
محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد ( )%37از بازرساني كه خدمات برجسته اي براي پيگينري
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وكشف موارد تخلف انجا مي دهند تا يك ماه حقوق و مزايا عالوه بر پاداش پايان سال در چنارچو
ماده ( )32قانون استخدا كشوري و احكا مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند .اصالحي
ز  -بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات  ،موضوع بخشنامه شماره
 2372/31111مورخ  2332/3/3و با تاييد مقامات مسئول منصو مي شوند .دفتر مذكور مي تواند با
حفظ پست و مسئوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس بنراي انجنا
وظايف بازرسي استفاده نمايد .در هر حالت بازرسان در حدي كه بنار منالي آن از طنرف هرينك از
دستگاههاي مربوط قبالً تأمين و محاسبه شده باشد از فوق العاده هاي ويهه بازرسي بهره مند خواهند
شد .اصالحي
ح  -در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمآنهاي استاني يا مديران كل استان و تاييد
واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصو مي شوند .
ط  -بازرسان منصو از طرف استانداران عالوه بر اجراي مفاد اين آئين نامه در اسنتانداريها  ،عهنده
دار بازرسي و انجا اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز مي باشند .
ي  -تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد ( )%7/1كل كاركنان تجاوز نمايد .براي موارد خاص
با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين درصد قابل افزاي

است .

ماده  -9در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرسنتي منديران  ،رؤسنا و مسنئوالن
سازمآنهاي موضوع اين آئين نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده ( )2اين آئين نامه شوند بنه
مديران و مسئوالن مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دو مدت ش

ماه از انتصا

به سمتهاي يادشده محرو و براي بار سو تا دو سال از انتصا به پستهاي مزبنور ممننوع خواهنند
شد .
ماده  -27سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از منرد و
اربا رجوع  ،گزارشات بازرسان و ساير مناب  ،هر ساله دستگاههاي مشمول اين آئين نامه را از نظنر
درجه سالمت اداري و ميزان شيوع رشوه  ،طبقه بندي  ،تجزيه و تحليل و سطح بندي نمايد و نتايج را
همراه با راهكارهاي اجرائي به رييس جمهور و ديگر مسنئوالن مننعكس نمايند .كلينه دسنتگاههاي
مشمول اين آئين نامه براي انجا مطلو اين ماده مكلف به همكاري بنا سنازمان منديريت و برنامنه
ريزي كشور مي باشند .
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ماده  -22سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اقدامات الز را براي توجيه و پيگينري
اجراي اين آئين نامه به عمل آورد .
ماده  -22دستگاههاي اجرائي موظفند براي اجراي دقيق اينن آئنين نامنه واحندها و گروههنايي از
كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه مي باشند اولويت بندي نمايند و نقناط
اسيب پذير را با جديت و اولويت اصالح نمايند .
ماده  -23هركدا از دستگاههاي مشمول اين آئين نامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دسنتگاه
را كه مسئول اجراي طرح تكريم مرد و جلب رضايت اربا رجوع  ،موضنوع تصنويب نامنه شنماره
/22129ت21393ه -مورخ  2332/1/2مي باشد مسئول پيگيري  ،نظارت و اجراي اينن آئنين نامنه
نمايند و گزارشهاي مربوط را هر ش

ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه دهنند.

سازمان ياد شده پس از جم بندي  ،گزارش دسنتگاههاي اجرائني را تهينه و بنه رينيس جمهنور و
شورايعالي اداري تقديم مي كند .
تبصره  -2به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هنر دسنتگاه اجرائني  ،رفن موانن و
مشكالت اجرائي  ،دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرائي اين آئين نامه  ،كارگروهي با مسئوليت
معاون دستگاه اجرائي موضوع ماده ( )23اين آئين نامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكنرد و
پاسخگويي به شكايات (دبيركارگروه)  ،مسئول واحد بهبود سيسنتمها و روشنهاي اداري  ،مسنئول
واحد حراست  ،مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ينا رينيس هينات بندوي (در
صورت تشكيل هيات) و يكي از بازرسان تشكيل مي گردد .
تبصره  -2واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خنود را در خصنوص اينن
تصويب نامه به كارگروه ياد شده ارايه نمايند .ماده  -23سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور  ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،وزارت آمنوزش و پنرورش  ،وزارت علنو  ،تحقيقنات و فنناوري  ،وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در جهت
افزاي

اگاهي عمومي مرد از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجا شده در جهنت اصنالح روشنهاي

مورد عمل و جلب مشاركت مرد براي رف معضالت موجود  ،برنامنه رينزي و اصنالح برنامنه هناي
آموزشي معارف اسالمي (فرهنگ سازي) براي دان
افراد جامعه به منظور افزاي

آموزان  ،دانشجويان  ،كارگزاران دولنت و كلينه

مهارتهاي رفتاري و تغيير گراي

و نگرش ذهنني و ايجناد بسنترهاي

مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات الز را انجا دهند .دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري بنا
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشند .
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ماده  - 21مسئوليت پيگيري اين آئين نامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظا اداري و مقابله
با فساد خواهد بود .دبير ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهند
نمود .
ماده  - 21كليه دستگاههاي مذكور در ماده ( )217قانون برنامه چهار توسعه اقتصادي  ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  -مصو  - 2333و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه  ،بانكهنا و
بيمه هاي دولتي  ،نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها مشمول اين آئين نامه مي باشند .
معاون اول رئيس جمهور  -محمد رضا عارف
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