
و  9191واد مواداجراي تاکید بر  کارکنان و ي توسط خدمات کشور تیریقانون مد 929922و 9

 :مدیران

ق ح لات،یتسه از،یباشد. استفاده از هرگونه امت یممنوع م يدارپست ااخذ رشوه و سوء استفاده از  -91 ماده

 يمرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاهها فیو وظا يادار فیو موارد مشابه در مقابل انجام وظا هیمشاوره، هد

 .شود یربط خود تخلف محسوب میبه جز دستگاه ذ یو حقوق یقیدر تمام سطوح از افراد حق ییاجرا

 .ندیفرد متخلف صادر نما يرا برا کسالیتا  کماهی

رد مربوطه برسد پرونده ف ریبازرس معتمد و مد دیکه به تائ ییتخلف به استناد گزارشها نیدرصورت تکرار ا 

اخراج و انفصال دائم از خدمات  د،یبازخر ياز مجازاتها یکیارجاع و  يبه تخلفات ادار یدگیرس يئتهایبه ه یخاط

 .اعمال خواهد شد یدولت

اههاي اجرایی موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي دستگ

 .ندیارجاع نما یبه مراجع قضائ یو صدور حکم قضائ یدگیاجرایی را جهت رس

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي اجرایی را جهت  

 رایی اعلام نماید.ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههاي اج

ام انجو سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در  رانیمد -92 ماده

 که کارمندان مزبور با اقدامات یپاسخگو باشند. در صورت دیباشند و در مورد عملکرد آنان با یمحوله م فیوظا

مزبور  مسئولان تیریمد طهیسوء استفاده در ح ایرشوه و  رینظ یتخلفات ایدولت گردند و  انیخود موجب ضرر و ز

 زکهیو سرپرستان کارمندان (حسب مورد) ن رانیبا مد یمشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاط

 مربوط، با آنان رفتار خواهد شد. نیاهمال نموده باشند مطابق قوان میجرا ایدر کشف تخلف 

 

*لطفا در صورت مشاهده تخلف با بازرس ویژه سازمان تماس حاصل فرمایید: 

  

دستگاههاي اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهاي مستمر داخلی 

توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هریک از کارمندان مستند 

به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین 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 براي مدت 


