قانون ارتقای سالمت اداری
ماده42ـ هرگونه اظهار خالف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاههای مشـمول این قانون که موجب
تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد ،جرم محسوب
میشود .چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم میشود .در
غیر این صورت عالوه بر لغو امتیاز ،مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه
ذی نفع محکوم میگردد.
هر یک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام باالتر گزارش
نمایند ،مقام مسئول درصورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعالم می نماید.
متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند.

مواد  19و  19قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده  - 19اخذ 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-9دستگاههای 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.

