مواد  91و  92اقنون مدرییت خدمات کشوری

ماده  -91اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد .استفاده از هرگونه امتیاز ،تسهیالت ،حق مشاوره ،هدیه و موارد
مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و
حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره-1دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد
و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند .چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند به گزارش 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 متخلف صادر نمایند.
تبصره -2درصورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به
هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید ،اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره -3دستگاههای اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت
ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید.
تبصره -4سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد
قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعالم نماید.

ماده  -92مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و
در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند .در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت 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 قوانین مربوط ،با آنان رفتار خواهد شد.

عم
لت
ست
م
ف
م
ت کالیف و ی د گاه اهی دو ی رد بارزه با ساد

اقنون ارتقای سالمت اداری
ماده13ـ کلیه مسؤوالن دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء،
اختالس ،کالهبرداری ،تبانی در معامالت دولتی ،اخذ درصد (پورسانت) در معامالت داخلی یا خارجی ،اعمال نفوذ برخالف
حق و مقررات قانونی ،دخالت در معامالت دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد ،تحصیل مال نامشروع ،استفاده
غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها ،تدلیس در معامالت دولتی ،اخذ وجه یا مال
غیرقانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون ،پاداش ،حق الزحمه یا
حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بالفاصله باید مراتب
را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند ،در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در
ماده ( )606قانون مجازات اسالمی می شوند.

ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت
اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده ،اطالعات خود را برای پیشگیری ،کشف یا اثبات جرم و
همچنین شناسایی مرتکب ،در اختیار مراجع ذی صالح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و
اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند ،اقدام نماید.

اقدا مات حمایتی عبارتنداز :
الف -عدم افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور،
مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم
افشاء هویت آنان را الزم بداند .چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی
نفع ،در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ب -فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در
دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )2این قانون شاغل باشند ،دستگاه مربوط
موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق ،مزایا ،گروه شغلی و حقوق
مکتسبه مستخدم گردد

ج-جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده
صدمه یا خسارت ممکن نباشد .در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند
خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.
د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج ،بازخرید کردن ،بازنشسته نمودن پیش از موعد ،تغییر وضعیت،
جابه جایی ،ارزشیابی غیرمنصفانه ،لغو قرارداد ،قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر ،گزارش دهنده و منبعی
که اطالعات صحیحی را به مقامات ذی صالح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطالعات آنها صحیح و اقدامات
آنان مورد تأیید مراجع ذی صالح باشد

