
 قانون مدیریت خدمات کشوری 19و  19مواد 

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره، هدیه   -19ماده 

سطوح از و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام 

 .افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود

دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط  -9تبصره

مندان مستند به گزارش بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کار

حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور 

اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یکماه تا یکسال را برای فرد 

 .ر نمایندمتخلف صاد

درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی   -2تبصره

به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال 

 .خواهد شد

ی اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را دستگاهها  -3تبصره

 .جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت   -4تبصره

 .قد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نمایدع

 

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می   -12ماده 

ر و زیان دولت باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضر

گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با 

کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق 

 .رفتار خواهد شد قوانین مربوط، با آنان

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری19( و )19دستورالعمل اجرایی مواد )

 تعاریف و اختصارات

 :روند ها و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می واژه -9ماده 

 قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری -الف

 رسازمان: سازمان اداری و استخدامی کشو -ب

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری5های اجرایی موضوع ماده ) دستگاه اجرایی: دستگاه -ج

هـ مورخ 52329/ت912291صویبنامه شماره ت  )9ماده )« ب»کمیته: کارگروه ارتقای سالمت نظام اداری موضوع بند  -د

 هیأت وزیران 29/92/9312

https://shenasname.ir/salamat/2315-192087
https://shenasname.ir/salamat/2315-192087
https://shenasname.ir/salamat/2315-192087


مدیر مربوطه: به مدیر بالفصِل کارمندی که عملکرد او مورد بازرسی قرار گرفته، اطالق می گردد. در صورتی که مدیر  -ه

 .بالفصل صاحب حق امضاء نباشد، منظور اولین مدیری است که در سلسله مراتب اداری دارای حق امضاء باشد

 ( قانون19( ماده )9) موضوع تبصرهبازرس: بازرس معتمد و متخصص  -و

بازرسی: مجموعه فعالیتهای منظم و هدفمندی است که توسط بازرسان به منظور نظارت بر ُحسن جریان امور و در مقام  -ز

 .( قانون صورت می گیرد19) کشف و شناسایی تخلفات موضوع ماده

دون و منظم سالیانه به منظور نظارت بر ُحسن جریان بازرسی مستمر: نوعی از بازرسی است که بر اساس برنامه های م -حـ

 .( قانون با تعیین قلمرو محیطی و زمان مشخص انجام می پذیرد19امور و کشف تخلفات موضوع ماده )

های  بازرسی موردی: نوعی از بازرسی است که خارج از برنامه های مدون سالیانه و متعاقب وصول شکایت ها و گزارش -ط

)مراجعان، سازمان های مردم نهاد، کارمندان دستگاه اجرایی که به نحوی از موضوع مطلع شده اند و نظایر مقرون به صحت 

آن(، اعالم سازمان، هیأت عالی نظارت، دستور باالترین مقام دستگاه اجرایی، دستور استاندار یا درخواست مسئولین ذی 

 .پذیرد( قانون صورت می 19دستگاه اجرایی در محدوده ماده ) ربط

 ناظر ارشد: مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد )ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یا عناوین مشابه( دستگاه اجرایی -ی

، رشوه 15/9/1367مصوب برداری انون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهق (3رشوه: بر اساس ماده ) -ک

عبارت است از قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال بصورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر یک از مستخدمین 

و مأمورین دولتی شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع این دستورالعمل اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین )مشخص(، 

رگری و قرارداد طرح های عمرانی و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا قرارداد کا

انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه های مزبور می باشد؛ اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که 

یی باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و مربوط به وظایف مأمور دیگری در آن دستگاه اجرا

 .وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد

موضوع تصویب نامه  های اجرایی مه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاهآیین نا (9مصادیق رشوه در ماده )

 .گردیده است هیأت وزیران ذکر 22/92/9393هـ مورخ 32314/ت13311 شماره

سوء استفاده از مقام اداری: به هر گونه فعل یا ترک فعل کارمند دولت )دستگاه اجرایی( که با استفاده از جایگاه سازمانی  -ل

 .ه و موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید، اطالق می شودصورت گرفت

 رشوه مصادیق

 . است شده تعیین مقررات و قوانین در آنچه غیراز به وجوهی گرفتن ـ الف

 از کمتر فاحش مقدار به واقعًا و معمولی قیمت به ظاهرًا یا معمولی قیمت از ارزانتر فاحش مقدار به یا بالعوض مالی اخذ ـ ب

 . قیمت

 . مربوط مقررات رعایت بدون رجوع ارباب به غیرمستقیم یا مستقیم طور به قیمت از گرانتر فاحش مقدار به مالی فروش ـ ج
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 ارباب از وجه سندپرداخت یا مال یا وجه ایصال و وصول یا موافقت جلب مذاکره قبیل از ارتشا موجبات نمودن فراهم ـ د

 . رجوع

 یا دادن انجام برای یاغیرمستقیم مستقیم طور به رجوع ارباب از مال تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مال یا وجه قبول یا اخذ ـ ه

 .باشد می اجرایی دستگاه به مربوط که امری ندادن انجام

 یا ضوابط رعایت بدون وام اعطای یا ابراء هرگونه جمله از شود می تلقی خواری رشوه عرف در که دیگری مال هرگونه اخذ ـ و

 برای خاص مزیت و تخفیف شدن قائل و پاداش گرفتن همچنین و باشد گرفته صورت غیرحق من که مسؤولیتی یا تعهد پذیرفتن

 .گردد تخفیف یا بخشودگی موجب که ضوابط از خارج حمایتی یا موافقت هرگونه اعمال و اشخاص به خدمات ارایه

 

 


