
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با سالمت اداری و مبارزه با فساد

 سازمان نقشه برداری کشور



 

 

  :و تخلف اداري   تعریف فساد

قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد، فساد اداري اینگونه تعریف شده  1مطابق بند الف ماده   
  :است

صورت  فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترك فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به
فردي، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي 
خود یا دیگري، با نقض قوانین و مقررات کشوري انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، 

، ارتشاء ، اختالس، تبانی، منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء 
سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداري، سیاسی، امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداختهاي غیرقانونی از 
منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهاي غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و 

حالتی در نظام اداري است که در اثر :بارت است از فساد اداري عمی توان گفت .  سوابق اداري و مالی
بوجود می آیدو آنرا از کارایی مطلوب و اثر نهادینه شدن تخلف و  مستمر کارکنانو  مکررتخلفات 

  بخشی مورد انتظار باز می دارد 

از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم دولتی و عدم رعایت  :تخلف اداري عبارت است
  . باشد نظم و انضباط اداري که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداري می

  قانون مدیریت خدمات کشوري 92و  91مواد 

ز هر گونه امتیاز، استفاده ا. اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع می باشد – 91ماده 
تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط با شغل، 

توسط کارمندان دستگاههاي اجرایی در مقام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط  
  .خود تخلف محسوب می شود

ر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی هاي دستگاههاي اجرایی موظفند عالوه ب -1تبصره 
چنانچه . مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظارت مستقیم نمایند

تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد 
دیران مجاز ، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از ،باالترین مقام دستگاه اجرایی مقامات و م

حقوق ، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک ماه تا یک سال را براي 
  .فرد متخلف صادر نمایند

مدیران و سرپرستان باالفصل ، مسول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود  -92ماده 
 در صورتی که. ایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشنددر انجام وظ

وجب ضرر و زیان دولت گردند یا تخلفاتی نظیر رشوه یا سوء کارمندان مزبور با اقدامات خود م
عالوه بر  برخورد با کارمندان خاطی . استفاده در حیطه مدیریا مسولیت مزبور مشاهده و اثبات گردد

نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده ) حسب مورد( ن   و سرپرستان کارمندانبا مدیرا
  .باشند، مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد

هر گونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارك غیر :قانون ارتقا سالمت اداري 24ماده 
ییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و با واقعی به دستگاههاي مشمول این قانون که موجب تض

چنانچه براي عمل . فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود
در غیر این . ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود

حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان  صورت عالوه بر لغو امتیاز ، مرتکب به جزاي نقدي معادل
  .وارده با مطالبه ذي نفع محکوم می گردد




