تصویب نامه هیئت وزیران

شماره /73377ت  37373ه 33 /22 /22
نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری  -سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ  2331 /9 /2بنا به پیشنهاد شماره  272 /22717مورخ  2333 /2 /29سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بهه اسهاناد
یکصدوسی و هشام قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده (  )27قانون رسیدگی به تخلفات اداری  -مصوب  2372و به منظهور تهامیا اجهرای
وظایفی که دساگاه های اجرایی به موجب قوانیا برای پیشگیری و مبارزه بها سسهاد در نظهاد اداری بهر ههده دارنهد و همکنهیا تکمیها ه هیا نامهه
اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیشبینی ساز و کهار اداری مناسهب بهرای تسههیا خهدمات رسهانی بهه مهردد  ،هیهیانامهه پیشهگیری و
مبارزه با رشوه در دساگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی
سصا اول – مصادیق رشوه
سصا دود – تکالیف و وظایف دساگاه های اجرایی
سصا سود – تکالیف و وظایف کارکنان
سصا چهارد  -نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان ومجازات های اداری
------------------------------------------------------------------------------فصل اول – مصادیق رشوه
ماده  - 2کارکنان و مسئوالن دساگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیا مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجهه یها تسهلیم مهالی
را دریاست کنند یا موجبات جلب مواسقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را سراهم نماینهد بها توجهه بهه بنهد (  )27مهاده ( )3
قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب  – 2372پرونده هنان به هیئت ههای رسهیدگی بهه تخلفهات اداری بهرای ا مهال مجهازات مناسهب ارجها
خواهد شد
الف – گرساا وجوهی به غیر از هنکه در قوانیا و مقررات تعییا شده است
ب – اخذ مالی بال وض یا به مقدار ساحش ارزانار از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار ساحش کمار از قیمت
ج  -سروش مالی به مقدار ساحش گرانار از قیمت به طور مساقیم یا غیر مساقیم به اربابرجو بدون ر ایت مقررات مربوط
د  -سراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیا مذاکره جلب مواسقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجو
هإ  -اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از اربابرجو به طور مساقیم یا غیرمساقیم برای انجهاد دادن یها نهدادن امهری کهه
مربوط به دساگاه اجرایی میباشد

و  -اخذ هرگونه مال دیگری که در رف رشوهخواری تلقی میشود  ،از جمله هرگون ه ابراء یا ا طهاء واد بهدون ر ایهت بهواب یها پهذیرساا تعههد یها
مسئولیای که ما غیر حق صورت گرساه باشد و همکنیا پاداش و قا ا شدن تخفیهف و مزیهت خهار بهرای ارایهه خهدمات بهه اشهخار و ا مهال
هرگونه مواسقت یا حمایای خارج از بواب که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد

فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی
ماده  – 2کلیه دساگاه های موبو ماده ( )21ایا هییننامه برای تحقق اهداف ایا هییانامه نسبت به انجاد موارد ذیا میباید اقداد نمایند:
الف  -شفاف سازی مراحا انجاد خدمات اطال رسانی مناسب به مردد  ،اصالح و کوتاه نمهودن روش ههای خهدماتی کهه بهه مهردد ارایهه مهیگهردد ،
توسعه سناوری اداری  ،انجاد نظرسنجی از مردد و مراجعان براساس دساورالعما هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی صادر میگردد
(طرح تکریم مردد و جلب ربایت اربابرجو در نظاد اداری و مصوبات مربوط به اصالح سیسام ها و روش های اداری)
ب – هموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذیرب از مفاد ایا هییانامه به طور کاما مطلع شده باشند
ج  -اناخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان ها  ،اساانداران  ،مدیران اما  ،شرکت ها ،رؤسای سهازمان هها  ،مهدیران کها واحهدهای
اساانی برای انجاد نظارت ها ی الزد به طریق مقاضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت های محوله
د  -تشویق اشخاصی که تخلفات موبو ماده (  )2ایا هییانامه را گزارش نموده و گزارش هنان منجر به صدور حکم قطعی براسهاس هیهیانامهه شهده
باشد ،مطابق هییانامهای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد
هإ  -پیش بینی حق سسخ برای دساگاه اجرایی در قرارداد با اشخار حقیقی و حقوقی به منظهور ا مهال حهق مهذکور در مهواردی کهه بهه تشهخی
دساگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از ا مال بندهای ماده (  )2هییانامه شود

فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان
ماده  - 3کلیه کارکنان دساگاه های موبو هییانامه مکلفند در صورت اطال از وقو اقدامات مندرج در ماده (  )2نسهبت بهه خهود یها دیگرکارکنهان
مراتب را با ذکر مشخصات سرد یا اسراد پیشنهاد کننده به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات ماسوق اطال دهنهد تها مطهابق قهانون پهی -
گیری شود
ماده  – 4هرشخصی که در ارتباط با وظایف دساگاه های اجرایی از وی تقابای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشهد یها تهالش بهرای گهرساا رشهوه
از وی شده باشد در اولیا سرصت به مسئوالن یا بازرسان موبو
بند (ج) ماده (  )2هییانامه گزارش کام ا موبو و مشخصات شخ

یا اشخاصی را که ایها رشهوه را تقابها نمهوده یها بهه دسهت هورده یها بهرای بهه

دست هوردن هن تالش کردهاند به مسئوالن مربوط ارایه دهد

فصل چهارم  -نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان ومجازاتهای اداری
ماده  – 5دساگاه های مشمول ایا هییانامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موبو ماده (  )2و ا مهال مجهازات اقهداد خواهنهد
نمود:

الف  -مقامات مندرج در ماده (  ) 22قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانکه از طریهق بازرسهان اناصهابی بهه وقهو تخلفهات موبهو مهاده (  )2ایها
هییانامه توس

هریک از کارکنان با مدیران ومسئوالن مربوط اطهال حاصها نماینهد مکلفنهد حسهب اهمیهت موبهو نسهبت بهه ا مهال یکهی از

مجازات های بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (  ) 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقداد نمایند

2

ب  -در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذیرب  ،هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ملکفند با توجهه بهه میهزان تخلهف و
حساسیت هن کارمندان ماخلف را به یکی از مجازات های مقرر در ماده (  ) 9قانون یاد شده (به اساثنای موارد مذکور در بنهد سهوق ) محکهود نماینهد
2

ج  -در صورت تکرار تخلف موبو ماده (  )2ایا هییانامه ماخلهف بها تقابهای ا مهال اشهد مجهازات ههای منهدرج در مهاده(  )9قهانون رسهیدگی بهه
تخلفات اداری به یکی مجازات های بازخرید خدمت ،اخراج یا انفصال دا هم از خهدمات دولاهی توسه هیئهت رسهیدگی بهه تخلفهات اداری محکهود
خواهد شد

3

تبصره  : - 2مراحا مذکور در ایا ماده مانع از ا مال اخایارات هیئت های رسهیدگی بهه تخلفهات دارای در مهاده(  )9بهدون طهی مراحها سهوقالهذکر
نمیباشد و هیئت ها می توانند جسب درجه اهمیت تخلف موبو مجازات های بند (ج) را برای بار اول و یا دود ا مال نمایند
تبصره  - 2مقامات ذیرب با توجه به ماده (  ) 23قانون رسیدگی به تخلفات اداری میتوانند کارکنانی را که پرونده هنان به هیئهت ههای رسهیدگی بهه
تخلفات اداری ارجا می شود حداکثر به مدت سه ماه هماده به خدمت نمایند 3
تبصره  - 3دساگاه های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمیباشند مکلفند براساس قوانیا و مقررات مربوط بهه خهود بها تخلفهات
مندرج درایا مقررات برخورد نمانید
تبصره  - 3درصورتی که بازرسان موبو بند (ج) ماده (  )2ایا هییانامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (  ) 2شهوند بها تقابهای ا مهال اشهد مجهازات -
های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های مزبور معرسهی خواهنهد شهد چنانکهه تخلهف ارتکهابی بهازرس نهوان یکهی از جهرایم
مندرج در قوانیا جزایی را نیز داشاه باشد  ،پرونده هن به ترتیب مقرر در مهاده (  ) 29قهانون رسهیدگی بهه تخلفهات اداری بهه مراجهع قضهایی صهال
ارجا خواهد شد
ماده  – 6در مورد تخلفات موبو بندهای ماده (  )2ایا هییانامه که واجد جنبه جزایی است  ،خصوصاً بندهای (ب) ( ،ج) ( ،د) و (هه)) ایها مهاده
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با ر ایت ماده (  ) 29قانون رسیدگی بهه تخلفهات اداری مراتهب را جههت رسهیدگی بهه مراجهع قضهایی
صال نیز منعکس نماید

ماده  - 7در صورتی که اشخار حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دساگاه های اجرایی مرتکب یکی از ا ما ل بندهای مهاده (  )2هیهیانامهه شهوند
دساگاه ذیرب

مجاز به قد قرارداد جدید با اشخار یاده شده به مدت پنج سال نمهیباشهد و ایها موبهو بایهد در شهرای معهامالت بها اشهخار

حقیقی و حقوقی درج گردد

تبصره  - 2دساگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخار حقیقی و حقوقی موبو ایا ماده را بهه سهازمان مهدیریت و برنامههریهزی کشهور
نیز ا الد دارد

تبصره  - 2درصورتی که اشخار یاده شده حداقا دو بار مرتکب تخلف مندرج در ایا مهاده گردنهد سهازمان مهدیریت و برنامههریهزی کشهور موظهف
است بما ا الد ناد هنها به کلیه دساگاه های اجرایی خودداری از انجاد معامله با اشخار مزبور را جزء شرای
ماده  - 8شرای اناخاب بازرسان موبو بند (ج) ماده (  )2ایا هییانامه به شرح زیر میباشد:

مومی پیمان لحاظ نماید

1

الف – بازرسان باید از بیا اسراد امیا  ،مطلع با حسا سابقه اناخاب شوند
ب – صالحیت بازرسان مییابد به تایید واحدهای ارزیابی ملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دساگاه با واحدهای مشابه برسد
ج  -هماهنگی  ،هموزش و نظارت بر کار بازرسان به هده دسار ارزیابی ملکرد و پاسخگویی به شکایات دساگاه است
د  -بازرسان موظفند سوگندنامه مخصور را که برای همیا منظور توس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه میگردد ،امضاء نمایند
ه) – دساگاه ها میتوانند حسب توانمندی ها و کارهیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجساهای که توس بازرسان انجاد مهیگهردد بهه اسهاناد
ماده ( )1قانون نظاد هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (  )%37مجمو حقوق و سوقالعاده های مربوط به نهوان سهوقالعهاده ویه ه
بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند سوق العاده یاد شده غیر مسامر است و مشمول کسر کسور بازنشساگی نمهیباشهد و تها زمهانی کهه مسهاخدد بهه
نوان بازرس انجاد وظیفه مینماید و گزارش های بازرسی هن واصا میگردد با نظر دساگاه ذیرب

قابا پرداخت است

و  -دساگاه ها میتوانند حداکثر به چها درصد( )%37از بازرسانی که خدمات برجساهای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجاد مهیدهنهد تها یهک
ماه حقوق و مزایا الوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (  ) 32قانون اساخداد کشوری واحکاد مشابه نوان پاداش پرداخت نمایند
ز  -بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی ملکرد و پاسخگویی به شکایات  ،موبو بخشنامه شهماره  27372 /1113مهورخ  ، 2332 /3 /3و بها تاییهد
مقامات مسئول منصوب میشوند دسار مذکور میتواند با حفظ پست ومسئولیت های مربوط ویا با تغییر نوان پست های سازمانی بهه پسهت بهازرس
برای انجاد وظایف بازرسی اسافاده نماید در هر حالت بازرسان از سوقالعاده های وی ه بازرسی بهره مند خواهند شد
ج  -در واحدهای اساانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان های اساانی یا مدیران کا اسهاان و تاییهد واحهدهای ارزیهابی ملکهرد و پاسهخگویی بهه
شکایات در مرکز منصوب میشوند
ط  -بازرسان منصوب از طرف اساانداران الوه بر اجهرای مفهاد ایها هیهیانامهه در اسهاانداری هها  ،ههدهدار بازرسهی و انجهاد ایها وظهایف در سهایر
واحدهای اساانی نیز میباشند
ی  -تعداد بازرسان هر دساگاه نباید از نیم درصد (  )%7 /1کا کارکنان تجاوز نماید برای موارد خار با تایید سهازمان مهدیریت و برنامههریهزی کشهور
ایا درصد قابا اسزایش است
ماده  - 9در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرسای مدیران روسا ومسئوالن سازمان های موبهو ایها هیهیانامهه مرتکهب یکهی از
تخلفات مندرج درماده (  )2ایا هییانامه شوند به مدیران و مسئو الن مربوط به بار اول تهذکر داده خواههد شهد و بهرای بهار دود مهدت شهش مهاه از
اناصاب به سمت های یاد شده محرود و برای بار سود تا دو سال از اناصاب به پست های مزبور ممنو خواهند شد

ماده  - 01سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است براساس روش های نظرسنجی از مردد و اربهابرجهو  ،گزارشهات بازرسهان و سهایر منهابع ،
هر ساله دساگاه های مشمول ایا هییا نامه را از نظر درجه سالمت اداری و میزان شیو رشوه  ،طبقه بندی  ،تجزیهه و تحلیها و سهط بنهدی نمایهد
و ناایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئوالن منعکس نماید کلیه دساگاه های مشمول ایا هییانامهه بهرای انجهاد مطلهوب
ایا ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشند

ماده  - 00سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اقدامات الزد را برای توجیه و پیگیری اجرای ایا هییانامه به ما هورد
ماده  - 02دساگاه های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق ایا هییانامه واحدها و گهروه ههایی از کارکنهان خهود را کهه بیشهار در معهرض دریاسهت و
پرداخت رشوه میباشند اولویتبندی نمایند و نقاط هسیبپذیر را با جدیت و اولویت اصالح نمایند
ماده  - 03هرکداد از دساگاه های مشمول ایا هییانامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دسهاگاه را کهه مسهئول اجهرای طهرح تکهریم مهردد و
جلب ربایت اربابرجو  ،موبو تصویبنامه شماره /22129ت  21393هأ  2332 /1/2میباشد مسئول پیگیری  ،نظهارت واجهرای ایها هیهیانامهه
نمایند وگزارش های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه دهند سازمان یهاد شهده پهس از جمهعبنهدی ،گهزارش
دساگاه های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای الی اداری تقدیم میکند
تبصره  - 2به منظور ایجاد هماهنگی بیا واحدهای ذیرب در هر دسهاگاه اجرایهی ،رسهع موانهع و مشهکالت اجرایهی ،دریاسهت گزارشهات و پیگیهری
مسامر اجرایی ایا هییانامه  ،کار گروهی با مسئولیت معاون دساگاه اجرایی موبو ماده (  )23ایا هییانامه و بها ضهویت مسهئول واحهد ارزیهابی
ملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه)  ،مسئول واحد بهبود سیسام هها و روش ههای اداری ،مسهئول واحهد حراسهت  ،مسهئول همهاهنگی
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیا هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیا میگردد
تبصره  - 2واحدهای حراست موظفند که ناایج بازرسی ها و اقدامات قانونی خود را در خصور ایا تصویبنامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند
ماده  - 04سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ،وزارت سرهنگ و ارشهاد اسهالمی  ،وزارت همهوزش و پهرورش  ،وزارت لهود ،تحقیقهات و سنهاوری ،
وزارت بهداشت و درمان و هموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایهران مکلفنهد در جههت اسهزایش هگهاهی مهومی مهردد از
قوانیا و مقررات و سعالیت های انجاد شده در جهت اصالح روش های مورد ما و جلب مشارکت مردد برای رسهع معضهالت موجهود ،برنامههریهزی و
اصالح برنامه های هموزشی معارف اسالمی (سرهنگ سازی) برای دانشهموزان  ،دانشجویان ،کارگزاران دولت و کلیه اسهراد جامعهه بهه منظهور اسهزایش
مهارت های رسااری و تغییر گرایش و نگرش ذه نی وایجاد بسارهای مناسب سرهنگ سسهاد سهایزی اقهدامات الزد را انجهاد دهنهد دسهاگاه ههای یهاد
شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشند
ماده  - 05مسئولیت پیگیری ایا هییانامه بر هده دبیرخانه سااد ارتقاء سهالمت نظهاد اداری و مقابلهه بها سسهاد خواههد بهود دبیهر سهااد یهاد شهده
گزاری از پیشرست کار به رییس جمهور وسااد ارایه خواهند نمود
ماده  - 06کلیه دساگاه های مذکور در ماده (  ) 217قانون برنامه چهارد توسعه اقاصادی  ،اجامها ی و سرهنگهی جمههوری اسهالمی ایهران – مصهوب
 – 2333و نیروی اناظامی و کارکنان قوه قضاییه  ،بانک ها و بیمه های دولای  ،نهادهای مومی وغیر دولای و شهرداری ها مشهمول ایها هیهیانامهه
میباشند
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

