
سالمت اداری و مقابله با فساد تقاء قانون مدیریت خدمات کشوری و ار  

 ـ قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد42ماده

های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه

شود. چنانچه برای عمل فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میقانونی دولت یا شـخص ثالث و یا 

شود. در غیر این صورت عالوه بر لغو امتیاز، ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می

 گردد.با مطالبه ذی نفع محکوم میمرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده 

ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش نمایند، مقام هر یک از کارکنان دستگاه

 مسئول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم می نماید. متخلفین از این تکلیف

 شوند.به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می

 

 قانون ارتقاء سالمت اداری و مقابله با فساد ـ31ماده

های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختالس، کلیه مسئوالن دستگاه

معامالت دولتی، اخذ درصد )پورسانت( در معامالت داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات کالهبرداری، تبانی در 

قانونی، دخالت در معامالت دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف 

ا، تدلیس در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به هغیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن

الزحمه یا حق العمل در معامله اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق

ه باید مراتب را به مقامات قضائی و یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بالفاصل

( قانون مجازات 606کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده )اداری رسیدگی

 شوند.اسالمی می

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری  -13ماده 

از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و  باشد. استفادهاخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می

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

 شود. ربط خود تخلف محسوب میسطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری  -14ماده 

وظایف محوله  ران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجاممدی

باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و می

طه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حی

عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیز که در کشف تخلف یا جرایم 

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


