آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (با اعمال اصالحات )1385/2/7
شماره73377.:ت30374ﻫ 

تاریخ 1383/12/22:
برنامهریزیکشور 
نهادریاستجمهوریـوزارتدادگستریـسازمانمدیریتو 
ﻫیأت وزیران در جلسه مورخ  1383.9.1بنا به پیشنهاد شماره  101.11750مورخ  1383.1.29سازمان مدیریت و
اسالمیایران و ماده ( )27قانون

برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ﻫشتم قانون اساسی جمهوری 

رسیدگیبهتخلفاتاداریـمصوب1372ـوبهمنظورتأمیناجرایوظایفیکهدستگاﻫهایاجراییبهموجبقوانین
آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به
برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند وﻫمچنین تکمیل  
آییننامه پیشگیری و مبارزه با
مردم  ،
خدماترسانی به  

برایتسهیل 
پیشبینی سازوکار اداری مناسب  
تخلفات اداری و  
رشوهدردستگاﻫهایاجراییرابهشرحزیرتصویبنمود :
آییننامهپیشگیریومبارزهبارشوهدردستگاﻫهایاجرایی 

فصل اول  -مصادیق رشوه
مالنمایند یا سند
ماده  1ـ کارکنان و مسؤوالن دستگاﻫهای اجرایی که مطابق بندﻫای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا  
پرداختوجهیاتسلیممالیرادریافتکنندیاموجباتجلبموافقتومذاکرهویاوصول وایصالمالیاسندپرداخت
تخلفاتاداری ـ مصوب  1372ـ پرونده آنان به

وجه را فراﻫم نمایند ،با توجه به بند ()17ماده ()8قانون رسیدگی به 
ﻫیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریبرایاعمالمجازاتمناسبارجاعخواﻫدشد .
است .
الفـگرفتنوجوﻫیبهغیرازآنچهدرقوانینومقرراتتعیینشده 
بهمقدار فاحش
ب ـ اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاﻫراً به قیمت معمولی و واقعاً  
قیمت .
کمتراز 
بدونرعایت مقررات
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع  
مربوط .

د ـ فراﻫم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سندپرداخت وجه از
رجوع .
ارباب 
ﻫـاخذیاقبولوجهیامالیاسندپرداختوجهیاتسلیممالازاربابرجوعبهطورمستقیمیاغیرمستقیمبرایانجام
میباشد .
دادنیاانجامندادنامریکهمربوطبهدستگاهاجرایی 
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وامبدون رعایت
میشود از جمله ﻫرگونه ابراء یا اعطای  
رشوهخواری تلقی  
و ـ اخذ ﻫرگونه مال دیگری که در عرف  
پاداشوقائلشدنتخفیفو
منغیرحقصورتگرفتهباشدوﻫمچنینگرفتن 
ضوابطیاپذیرفتنتعهدیامسؤولیتیکه 
خارجازضوابطکهموجببخشودگییا
مزیتخاصبرایارایهخدماتبهاشخاصواعمالﻫرگونهموافقتیاحمایتی 
تخفیفگردد .

فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی
آییننامهبرایتحققاﻫدافاین 
ماده2ـکلیهدستگاﻫهایموضوعماده()16این 
میبایداقدامنمایند :
بهانجاممواردذیل 
آییننامهنسبت 

روشهایانجام خدماتی

مردم ،اصالح و کوتاه نمودن 
اطالعرسانی مناسب به  
الف ـ شفاف سازی مراحل انجام خدمات  
اساسدستورالعملهایی که از
اداری ،انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر  
میگردد ،توسعه فناوری  
که به مردم ارایه  
جلبرضایتاربابرجوعدرنظام 
میگردد(،طرحتکریممردمو 
برنامهریزیکشورصادر 
طرفسازمانمدیریتو 
اداری ).
اداریومصوباتمربوطبهاصالحسیستمهاوروشهای 
آییننامهبهطورکاملمطلعشدهباشند .
ذیربطازمفاداین 
بـآموزشکارکنانبهنحویکهکارکنان 
استانداران ،مدیران عامل شرکتها،رؤسای سازمانها،

ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزرا و رؤسای سازمانها ،
ارایهگزارش در حیطه وظایف و
مدیران کل واحدﻫای استانی برای انجام نظارتهای الزم به طرق مقتضی و تهیه و  
محوله .
مأموریتهای 
بهصدور حکم
آییننامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر  
د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده ()1این  
وبرنامهریزی کشور به تصویب

نامهای که بهپیشنهاد سازمان مدیریت 
آیین 
آییننامه شده باشد ،مطابق 
قطعی بر اساس  
میرسد .
ﻫیأتوزیران 
حقمذکور در
پیشبینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال  
ﻫ ـ  
آییننامهشود .
این 
مواردیکهبهتشخیصدستگاهاجراییطرفقراردادمرتکبیکیازاعمالبندﻫایماده( )1
فصل سوم ـ تکالیف و وظایف کارکنان
آییننامهمکلفنددرصورتاطالعازوقوعاقداماتمندرجدرماده()1نسبت
ماده3ـکلیهکارکناندستگاﻫهایموضوع 
ﻫیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریو

بهخودیادیگرکارکنانمراتبراباذکرمشخصاتفردیا افرادپیشنهادکنندهبه
مقاماتمافوقاطالعدﻫندتامطابققانونپیگیریشود .
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ماده4ـﻫرشخصیکهدرارتباطباوظایفدستگاﻫهایاجراییازویتقاضایرشوهشدهویارشوهاخذشدهباشدیا
موضوعبند (ج) ماده ( )2این

تالش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسؤوالن یا بازرسان 
آییننامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه راتقاضا نموده یا به دست آورده یا

کردهاندبهمسؤوالنمربوطارایهدﻫد .
برایبهدستآوردنآنتالش 

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهگیرندگان و مجازاتهای اداری
موضوعماده()1واعمال

آییننامهبهترتیبزیربرایپیگیریورسیدگیبهتخلفات
ماده5ـدستگاﻫهایمشمولاین 
مجازاتاقدامخواﻫندنمود :
بهوقوعتخلفات
الفـمقاماتمندرجدرماده()12قانونرسیدگیبهتخلفاتاداریچنانچهازطریقبازرسانانتصابی 
آییننامه توسط ﻫر یک از کارکنان یا مدیران و مسؤوالن مربوط اطالعحاصل نمایند میتوانند
موضوع ماده ()1این  
ب)و(ج)ماده()9قانونرسیدگیبه 
الف)و( 
حسباﻫمیتموضوعنسبتبهاعمالیکیازمجازاتهایبندﻫای( 
تخلفاتاداریاقدامنمایند .
تخلفاتاداریوبااحراز

ربط،ﻫیأتهایرسیدگیبه
ذی 
بـدرصورتتکرارتخلفباگزارشوتأییدبازرسانیامدیران 
ماده()9قانون
تخلفمکلفندباتوجهبهمیزانتخلفوحساسیتآنکارمندانمتخلفرابهیکیازمجازاتهایمقرردر 
یادشدهمحکومنمایند .
ج– در صورت تکرار تخلف موضوع ماده ()1این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهایمندرجدرماده()9
قانونرسیدگیبهتخلفاتاداری،ﻫیئتهایرسیدگیبه تخلفاتاداریبااحرازتخلفمیتوانندمتخلفرابهیکیاز
مجازاتهایموضوعماده ( )9ازجملهبازخریدخدمت،اخراجیاانفصالدایمازخدماتدولتیمحکومنمایند .
ﻫیأتﻫای رسیدگی به تخلفات اداری درماده ()9بدون
تبصره  1ـ مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات  
میتوانند حسب درجه اﻫمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج)را برای بار
ﻫیأتﻫا  
نمیباشد و  
فوقالذکر  
طی مراحل  
اولیادوماعمالنمایند .
میتوانند کارکنانی راکهپروندهآنان
ذیربط با توجه به ماده ()13قانون رسیدگی به تخلفات اداری  
تبصره  2ـ مقامات  
خدمتنمایند .

میشودحداکثربهمدتسهماهآمادهبه
بهﻫیأتهایرسیدگیبهتخلفاتاداریارجاعشدهیا 
نمیباشند مکلفند بر اساس قوانین و
تبصره  3ـ دستگاﻫهای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری  
مقرراتمربوطبهخودباتخلفاتمندرجدراینمقرراتبرخوردنمایند .
ماده()1شوند با
آییننامه مرتکب تخلفات بندﻫای  
تبصره  4ـ در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج)ماده ()2این  
تقاضایاعمالاشدمجازاتهایمذکوردرقانونرسیدگیبهتخلفاتاداریبهﻫیأتهایمزبورمعرفیخواﻫندشد.چنانچه
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تخلفارتکابیبازرسعنوانیکیازجرایممندرجدرقوانینجزاییرانیزداشتهباشدپروندهآنانبهترتیبمقرردرماده
صالحارجاعخواﻫدشد .
()19قانونرسیدگیبهتخلفاتاداریبهمراجعقضایی 
ب)(،ج)،
است،خصوصاًبندﻫای( 
آییننامهکهواجدجنبهجزایی 
ماده6ـدرموردتخلفاتموضوعبندﻫایماده()1این 
ماده،ﻫیأت رسیدگیبهتخلفاتاداریمکلفاستبارعایتماده()19قانونرسیدگیبهتخلفاتاداری
(د)و(ه¨)این 
مراتبراجهترسیدگیبهمراجعقضاییصالحنیزمنعکسنماید .
یکیازاعمالبندﻫای
ماده7ـدرصورتیکهاشخاصحقیقیویاحقوقیطرفقراردادبادستگاﻫهایاجراییمرتکب 
نمیباشدواین
بهمدتپنجسال 
ذیربطمجازبهعقدقراردادجدیدبااشخاصیادشده 
آییننامهشونددستگاه 
ماده( )1
موضوعبایددرشرایطمعامالتبااشخاصحقیقیوحقوقیدرجگردد .
مادهرا به سازمان
تبصره  1ـ دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این  
برنامهریزیکشورنیزاعالمدارد .
مدیریتو 
تبصره  2ـ در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و
خودداریاز انجام معامله با اشخاص

برنامهریزی کشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به کلیه دستگاﻫهای اجرایی 

مزبورراجزءشرایطعمومیپیمانلحاظنماید .
میباشد :
آییننامهبهشرحزیر 
ماده8ـشرایطانتخاببازرسانموضوعبند(ج)ماده()2این 
امین،مطلعباحسنسابقهانتخابشوند .
الفـبازرسانبایدازبینافراد 
دستگاهیا واحدﻫای

میباید به تأیید واحدﻫای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ﻫر 
ب ـ صالحیت بازرسان  
مشابهبرسد .
است .
شکایاتدستگاه 

ﻫماﻫنگی،آموزشونظارتبرکاربازرسانبهعهدهدفترارزیابیعملکردوپاسخگوییبه

جـ
ریزیکشور تهیه
برنامه 
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای ﻫمین منظور توسط سازمان مدیریت و  
میگردد،امضانمایند .

کهتوسط بازرسان
برجستهای  

توانمندیﻫا و کارآیی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات 

میتوانند حسب 
ﻫ ـ دستگاﻫها  
میگرددبهاستنادماده()6قانوننظامﻫماﻫنگپرداختکارکناندولتدرحدیکهبارمالیآنازطرفﻫریک
انجام 
العادهﻫایمربوط
فوق 
سیدرصد()%30مجموعحقوقو 
از دستگاﻫهایمربوطقبالًتامینومحاسبهشدهباشدتامیزان 
فوقالعاده یادشده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور
فوقالعاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند .
به عنوان  
مینماید و گزارشهای بازرسی آن واصل
مستخدمبه عنوان بازرس انجام وظیفه  

نمیباشد و تا زمانی که 
بازنشستگی  
است .
قابلپرداخت 
ذیربط 
میگرددبانظردستگاه 
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میتواننددرحدیکهبارمالیآنازطرفﻫریکاز دستگاﻫهایمربوطقبالًتامینومحاسبهشدهباشد
وـدستگاﻫها 
میدﻫند تا
برجستهای برای پیگیری وکشف موارد تخلف انجام  

حداکثر به چهل درصد ()%40از بازرسانی که خدمات 
ماده()41قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به
یک ماه حقوق و مزایا عالوه بر پاداش پایان سال در چارچوب  
عنوانپاداشپرداختنمایند .
شماره1801.35665مورخ
شکایات،موضوعبخشنامه 

زـبازرسانباپیشنهادواحدﻫایارزیابیعملکردوپاسخگوییبه
میتواند باحفظپست و مسؤولیتهای مربوط و یا با
میشوند.دفتر مذکور  
 ،1382.3.4و با تأیید مقامات مسؤول منصوب  
وظایفبازرسی استفاده نماید.درﻫرحالت بازرساندرحدی

تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام 
العادهﻫای ویژه بازرسی
فوق 
کهبارمالیآنازطرفﻫریکاز دستگاﻫهایمربوطقبالًتامینومحاسبهشدهباشد از  
بهرهمندخواﻫندشد .

ح ـ در واحدﻫای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تأییدواحدﻫای ارزیابی
میشوند .
عملکردوپاسخگوییبهشکایاتدرمرکزمنصوب 
عهدهداربازرسیوانجاماین
آییننامهدراستانداریها ،
طـبازرسانمنصوبازطرفاستاندارانعالوهبراجرایمفاداین 
میباشند .
وظایفدرسایرواحدﻫایاستانینیز 
نیمدرصد ()%0.5کل کارکنان تجاوز نماید .برای موارد خاص باتأیید سازمان
ی ـ تعداد بازرسان ﻫر دستگاه نباید از  
است .
برنامهریزیکشورایندرصدقابلافزایش 
مدیریتو 
مسؤوالنسازمانهایموضوعاین

مدیران،رؤساو

ماده9ـدرصورتیکهﻫریکازکارکنانواحدﻫایتحتسرپرستی
آییننامهشوندبهمدیرانومسؤوالنمربوطبرایباراولتذکر
آییننامهمرتکبیکیازتخلفاتمندرجدرماده()1این 

سمتهاییادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از

داده خواﻫد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به 
انتصاببهپستهایمزبورممنوعخواﻫندشد .
رجوع،
برنامهریزی کشور مکلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم وارباب  
ماده  10ـ سازمان مدیریت و  
درجهسالمتاداریومیزانشیوع
آییننامهراازنظر 
منابع،ﻫرسالهدستگاﻫهایمشمولاین 
گزارشاتبازرسانوسایر 
رییسجمهور و دیگر
سطحبندی نماید و نتایج را ﻫمراه باراﻫکارﻫای اجرایی به  
بندی ،تجزیه و تحلیل و  
طبقه 
رشوه  ،

نامهبرای انجام مطلوب این ماده مکلف به ﻫمکاری با
آیین 
مسؤوالن منعکس نماید .کلیه دستگاﻫهای مشمول این  
میباشند .
برنامهریزیکشور 
سازمانمدیریتو 
آییننامه
پیگیریاجرایاین 

برنامهریزیکشورموظفاستاقداماتالزمرابرایتوجیهو
ماده11ـسازمانمدیریتو 
بهعملآورد .
کارکنانخودراکهبیشتر

آییننامهواحدﻫاوگروﻫهاییاز
ماده12ـدستگاﻫهایاجراییموظفندبرایاجرایدقیقاین 
آسیبپذیرراباجدیتواولویتاصالحنمایند .
اولویتبندینمایندونقاط 

میباشند
درمعرضدریافتوپرداخترشوه 
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کهمسؤول
آییننامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را  
ماده  13ـ ﻫرکدام از دستگاﻫهای مشمول این  
ت26394ه¨ مورخ 1381.6.1
رجوع ،موضوع تصویبنامه شماره 21619.
اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب  
آییننامه نمایند وگزارشهای مربوط را ﻫر شش ماه یک بار به سازمان
پیگیری ،نظارت و اجرای این  

میباشد مسؤول 

بندی ،گزارش دستگاﻫهای اجرایی را تهیه و به
جمع 
یادشدهپس از  

برنامهریزی کشور ارایه دﻫند.سازمان 
مدیریت و  
میکند .
شورایعالیاداریتقدیم 

رییسجمهورو

اجرایی،


مشکالت
اجرایی ،رفع موانع و 

ذیربط در ﻫر دستگاه 
تبصره  1ـ به منظور ایجاد ﻫماﻫنگی بین واحدﻫای  
دستگاهاجراییموضوعماده()13

نامه،کارگروﻫیبامسؤولیتمعاون
آیین 
دریافتگزارشاتوپیگیریمستمراجراییاین 
دبیرکارگروه) ،مسؤول واحد بهبود

بهشکایات (
آییننامه و با عضویت مسؤول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی  
این  
مسؤولﻫماﻫنگیﻫیأتهایرسیدگیبهتخلفاتادارییارییسﻫیأت

حراست،

اداری،مسؤولواحد
سیستمهاوروشهای 
میگردد .
ﻫیأت)ویکیازبازرسانتشکیل 
بدوی(درصورتتشکیل 
اینتصویبنامهبهکارگروه
تبصره2ـواحدﻫایحراستموظفندکهنتایجبازرسیهاواقداماتقانونیخودرادرخصوص 
یادشدهارایهنمایند .
علوم،
وپرورش،وزارت 

اسالمی،وزارتآموزش

برنامهریزیکشور،وزارتفرﻫنگوارشاد
ماده14ـسازمانمدیریتو 
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران مکلفند

فناوری ،وزارت 

تحقیقات و 
فعالیتهایانجامشدهدرجهتاصالحروشهایموردعملو 

درجهتافزایشآگاﻫیعمومیمردمازقوانینومقرراتو
برنامهﻫای آموزشی معارف اسالمی (فرﻫنگ
موجود،برنامهریزی و اصالح  

جلب مشارکت مردم برای رفع معضالت 
دانشجویان،کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر

آموزان ،

سازی)برای  
دانش

گرایشونگرشذﻫنیوایجادبسترﻫایمناسبفرﻫنگفسادستیزیاقداماتالزمراانجامدﻫند.دستگاﻫهاییادشده 
میباشند .
برنامهریزیکشور 
بهﻫمکاریباسازمانمدیریتو 
مکلف 
آییننامهبرعهدهدبیرخانهستادارتقایسالمتنظاماداریومقابلهبافسادخواﻫدبود.
ماده15ـمسؤولیتپیگیریاین 
رییسجمهوروستادارایهخواﻫدنمود .
دبیرستادیادشدهگزارشیازپیشرفتکاربه 
اقتصادی ،اجتماعی وفرﻫنگی جمهوری

ماده  16ـ کلیه دستگاﻫهای مذکور در ماده ()160قانون برنامه چهارم توسعه 
دولتی ،نهادﻫای عمومی
ﻫای 
بیمه 
قضاییه ،بانکها و  

اسالمی ایران ـ مصوب  1383ـ و نیروی انتظامی و کارکنان قوه 
میباشند .
آییننامه 
غیردولتیوشهرداریهامشمولاین 
رییسجمهور
محمدرضاعارف-معاوناول 
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