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باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، اخذ رشوه و سواستفاده از مقام اداري ممنوع مي -  ٩١ماده 

دستگاههاي اجرايي در هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان 

  شود.ربط خود تخلف محسوب ميتمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي

اخلي دظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر ودستگاههاي اجرايي م - ١تبصره 

ند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نماي

مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات و 

توانند دستوراعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي مديران مجاز، مي

  يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. براي مدت يك ماه تا

در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده  - ٢تبصره 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از فرد خاطي به هيئت

  مال خواهد شد.خدمات دولتي اع

دستگاههاي اجرايي مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي  - ٣تبصره 

  اجراي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد.

گاههاي اجرايي را سازمان مؤظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دست - ٤تبصره 

  جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعالم نمايد.
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مديران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف   -  ٩٢ماده 

باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب محوله مي

ر حيطه مديريت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سواستفاده د

گردد، عالوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا 

  جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ١٣٨٦قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال   ٩٢ماده 
 



  

  

  

  

  

  

  

،  ١٥/٩/١٣٦٧مصوب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري )٣(رشوه: بر اساس ماده  - ك

سند پرداخت وجه يا تسليم مال بصورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط هر رشوه عبارت است از قبول وجه يا مال يا 

يك از مستخدمين و مأمورين دولتي شاغل در دستگاه هاي اجرايي موضوع اين دستورالعمل اعم از رسمي، پيماني، 

اه قرارداد كار معين (مشخص)، قرارداد كارگري و قرارداد طرح هاي عمراني و يا مأمورين به خدمات عمومي خو

رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه هاي مزبور مي باشد؛ اعم از اين كه 

امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آن كه مربوط به وظايف مأمور ديگري در آن دستگاه اجرايي باشد، خواه آن 

ق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طب

  .آن مؤثر بوده يا نبوده باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) قانون مديريت خدمات كشوري٩٢) و (٩١اجرايي مواد (دستورالعمل  ١بند ك ماده 

 



  

  

  

  

كاركنان و مسئوالن دستگاههاي اجرائي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم  - ١ماده 
) ١٧مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند ، با توجه به بند (

پرونده انان به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب  - ١٣٧٢مصوب  –) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ٨( ماده
  ارجاع خواهد شد.

  گرفتن وجوهي به غير از انچه در قوانين و مقررات تعيين شده است. - الف

  معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحش كمتر از قيمت.اخذ مالي بالعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت  -ب

  فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط. -ج

  يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال -د

 اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن - ه
  امري كه مربوط به دستگاه اجرائي مي باشد.

شود؛ از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد اخذ هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي  -و
يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص 

  يف گردد.و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخف

  

  

  

  

  

  

  

 ١٣٧٢مصوب  هاي اجرايينامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاهآيين -مصاديق رشوه 

 



  

    

  

  

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقالبي و بطور كلي  -  ٣ماده 
يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي 

عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا 
از اين كه امر مذكور مربوط سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم 

به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن بر طبق 
حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي 

 . شود

در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب 
طراز مدير كل يا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا در مرتبه مدير كل يا هم

ل تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه دويست هزار ريال از يكسا
سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال 

 .دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد

يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال در صورتي كه قيمت مال 
ضربه شالق خواهد بود و  ٧٤حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 

به جاي انفصال دائم به انفصال موقت ازشش ماه تا سه سال طراز آن باشد چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر ازمدير كل يا هم
 . محكوم خواهد شد

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به عالوه جزاي 
خواهد بود و چنانچه مرتكب در ضربه شالق  ٧٤نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 

 . شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شدي انفصال دائم به انفصال موقت ازمرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد به جا

مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صالحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع  - ١تبصره 
 .و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشدشده 

در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به  - ٢تبصره 
 . وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد

حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردي كه در اصل ارتشاء  مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد - ٣تبصره 
انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود) و در صورتي كه نفس عمل 

 . انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد

ه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود داليل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت هر گاه ميزان رشو - ٤تبصره 
ماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند  به مدت يك

وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي 
تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و 

 . مزايايي تعلق نخواهد گرفت

امورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم م - ٥تبصره 
خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب 

 .لغو ميگرددمرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز 

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداري ٣ماده 



  

  

  

  

  

 :تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از -  ٩ماده 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

  

  

  

  

  

  

  ١٣٧١مصوب سال  اداري تخلفات    قانون   ٩    ماده



  

  

  

  

  

 .تخلفات اداري به قرار زير است -  ٨ماده 

 .اعمال و رفتار خالف شئون اداري يا شغلي  -١

 .نسبت به اشخاص تبعيض يا اعمال غرض در اجراي قوانين و مقررات  -٢

 .ترك خدمت  -٣

 .كسب مجوز تكرار در تأخير ورود به محل خدمت رأس ساعت مقرر و يا تكرار خروج از اداره بدون  -٤

 .تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي  -٥

 .افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري  -٦

 .انگاري و اهمال در انجام وظايف محولهكاري، سهلكم  -٧

 .گواهي و يا گزارش خالف واقع در امور اداري  -٨

 .تمرد از اجراي دستورات مقامات مافوق در حدود وظايف اداري  -٩

 .خواري تلقي شودكه عرفاً رشوه گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي  -١٠

 .به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند ت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مداركتسليم مدارك به اشخاصي كه حق درياف  -١١

 .تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري  -١٢

 .عدم رعايت شعائر و حجاب اسالمي  -١٣

 .اختفاء، حمل، توزيع، خريد و فروش و استعمال مواد مخدر  -١٤

 .اعتياد به مواد مخدر  -١٥

 .ولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتياشتغال به شغل د  -١٦

 .اختالس و هر نوع استفاده غير مجاز از امكانات و اموال دولتي  -١٧

 .تعويض آنها دست بردن در سوأالت اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني افشاي سؤاالت امتحاني يا  -١٨

 .دادن نمره يا امتياز بر خالف ضوابط  -١٩

 .موجه به طور متناوب و يا متواليغيبت غير   -٢٠

 .سوء استفاده مالي از مقام اداري  -٢١

 .باز كردن پاكتها و محموالت پستي و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني  -٢٢

ل اعمال فشارهاي گروهي و يا فردي براي تحصي پراكني و شركت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غير قانوني وكارشكني، شايعه  -٢٣

 .قانوني به دست آوردن امتيازات غيرمقاصد يا

كاري يا ايراد خسارت به ديگران به كارشكني يا كم ها، اعتصابات و تظاهرات غير قانوني و يا وادار ساختنتحريك در ايجاد تحصن  -٢٤

 .دولتياموال
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