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 قانون مديريت خدمات كشوري  92و  91مواد   

استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، . اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد -91ماده   

توسط حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل 

دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف  كارمندان

  .محسوب مي شود

دستگاههاي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر - 1تبصره

چنانچه تخلف هريك از . مستقيم نمايندداخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت 

كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه 

اجرايي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا 

  .ت يكماه تا يكسال را براي فرد متخلف صادر نمايندانفصال از خدمات دولتي براي مد

درصورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تائيد بازرس معتمد و مدير مربوطه  - 2تبصره

پرونده فرد خاطي به هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و  برسد

  .لتي اعمال خواهد شدانفصال دائم از خدمات دو

افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان   دستگاههاي اجرايي موظف اند پرونده -3تبصره

  .دستگاههاي اجرايي را جهت صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند

اجرايي را سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي  - 4تبصره

  .جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد

مديران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در  - 92ماده   

ا در صورتي كه كارمندان مزبور ب. وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند انجام

اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت 

مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان 

قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد نيزكه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق ) حسب مورد(

  شد



 صيانت از حقوق «: قانون مديريت خدمات كشوري موضوع) 92(و ) 91(دستورالعمل نحوه اجراي احكام مقرر در مواد  

معاونت توسعه مديريت و سرمايه  17/4/1393مورخ  5272/93/200بخشنامه شماره (» مردم و سالمت اداري  

  ) جمهور انساني رييس

   

صيانت از حقوق «: قانون مديريت خدمات كشوري موضوع) 92(و ) 91(دستورالعمل نحوه اجراي احكام مقرر در مواد 

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  17/4/1393مورخ  5272/93/200بخشنامه شماره (» مردم و سالمت اداري

  )جمهور رييس

هاي دولتي مشمول قانون  ها، مؤسسات و شركت زمانها، سا ها، استانداري بخشنامه به كليه وزارتخانه

  مديريت خدمات كشوري

قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي برنامه هفتم نقشه راه ) 92(و ) 91(به منظور اجراي احكام مقرر در مواد 

صيانت از «شوراي عالي اداري، با عنوان  20/1/1393مورخ  560/93/206اصالح نظام اداري موضوع مصوبه شماره 

، ضروري است موارد مشروحه ذيل در كليه واحدهاي تابعه و وابسته حوزه مركزي و »حقوق مردم و سالمت اداري

  :رد اجرا گذارده شودخارج از مركز آن دستگاه به مو

توسط ...) خو، نگهدارنده اسرار و متعهد، متخصص، امانتدار، صادق، نرم(انتخاب و انتصاب بازرسان واجد شرايط  - 1

  .باالترين مقام اجرايي دستگاه در سطح ملي و استاني و معرفي آنان به اين معاونت

  .مدت جهت بازرسان با هماهنگي اين معاونت هاي توجيهي و آموزشي كوتاه تهيه، تدوين و اجراي برنامه -2

  .بندي اعمال نظارت و بازرسي از واحدهاي ستادي و خارج از مركز تهيه و تدوين برنامه زمان - 3

و يا ) استقرار در محل(اي يا موردي به شيوه حضوري  هاي داخلي به صورت دوره انجام نظارت و بازرسي - 4

قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ضوابط و ساز و كارهاي  )92(و ) 91(غيرحضوري از نحوه اجراي احكام مواد 

  .شده تعيين

نفعان در  طراحي و تدوين ساز و كارهاي الزم به منظور اخذ نظرات، پيشنهادها و شكايات مردم، مراجعان و ذي -5

  .هاي مربوطه به معاونت ارتباط با رعايت سالمت اداري و صيانت از حقوق ارباب رجوع در دستگاه متبوع و ارايه گزارش

قانون مديريت خدمات كشوري متضمن ) 92(و ) 91(ه و تنظيم گزارش از وضعيت تخلفات اداري موضوع مواد تهي - 6

اعالم موارد تخلف، اسامي كارمندان خاطي، مجازات تعيين شده و همچنين حسب مورد، اسامي سرپرستان و مديران 

  .اند هاي الزم اهمال نموده بالفصل كارمندان متخلف كه در اعمال نظارت

دهنده و اعالم اسامي آنان به معاونت جهت ممنوعيت عقد  ايجاد بانك اطالعاتي از افراد حقيقي و حقوقي رشوه - 7

  .هاي اجرايي كشور قرارداد با آنان در كليه دستگاه

اسايي فرآيندهاي عملياتي مربوط، بازنگري و بهبود و تنظيم روابط و تعامالت سالم با ارباب رجوع از طريق شن -8

  .بيني تدابير نظارتي الزم در مراحل انجام فرآيندهاي مزبور اصالح آنها پيش



هاي مشمول، هماهنگي و نظارت بر اجراي مفاد  دفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات يا عناوين مشابه در دستگاه -9

  .ارنداين بخشنامه و اقدامات بازرسان را بر عهده د

باالترين مقام اجرايي دستگاه مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و ضروري است اقدامات انجام شده در سطح  - 10

  .گزارش نمايد) امور سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم(دستگاه را هر شش ماه يكبار به معاونت 

قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين تكاليف و الزامات ) 92(و ) 91(اران موظفند اجراي احكام مواد استاند -11

هاي اجرايي مستقر دراستان،نظارت و پيگيري نموده و اقدامات انجام شده  مندرج در اين بخشنامه را دركليه دستگاه

  .در سطح استان را هر شش ماه يكبار به معاونت گزارش نمايند

  جمهور جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس - آزاد د عسكريمحمو

  
 

 


