ماده  62قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

در موارد زير افراد تشويق ميگردند:
الف – مديران ،سرپرستان ،كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي ،كشف و معرفي افراد متخلف مذكور
در اين قانون گردند ،مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب – مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راهاندازي كامل پايگاه اطالعاتي مكانيزه تالش
فوق العاده داشته باشند.
ج – هر يك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سالمت اداري را بر اساس
شاخصهاي موضوع بند (الف) ماده ( )82اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
د – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط معاونتهاي برنامه
ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه ميشود و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
تبصره – چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده ( )8اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق الذكر اقدام نمايند
بر اساس آئين نامه اجرايي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي ميشوند.
آييننامه اجرايي ماده ( )82قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  5131/4/51هيأت وزيران
ماده  -1در اين آييننامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف – قانون  :قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب .5131
ب – مرتكبين فساد  :افراد موضوع بند (الف) ماده ( )5قانون كه تخلف يا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ – شوراي دستگاههاي نظارتي  :شوراي موضوع ماده ( )82قانون.
ت – پايگاههاي اطالعاتي مكانيزه  :پايگاههاي اطالعاتي موضوع قانون.
ث – كميته  :كميته موضوع بند (الف) ماده ( )5تصويب نامه شماره /538129ت  11182ه مورخ 5138/58/82
ماده  - 2اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع ماده ( )8قانون ،مشمول اين آيين نامه ميباشند.
ماده  – 3تشويقهاي موضوع اين آييننامه به شرح ذيل تعيين ميشود:
الف – اعطاي تقديرنامه توسط باالترين مقام اجرايي يا ساير مسئولين ذي ربط شخص حقوقي.

ب – اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن.
پ – حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي و يا باالتر در شرايط مساوي.
ت – پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره  – 5ميزان تعيين شده در بند (ت) متناسب با نوع ،ميزان و اثرات جرم يا تخلف (فساد) تا شش ماه به
تشخيص كميته و يا مسئولين ذيربط شخص حقوقي قابل افزايش است.
تبصره  – 8تشويق موضوع بند (ت) مانع از اعمال ساير بندهاي اين ماده نميباشد.
تبصره  – 1تشخيص افرادي كه در جهت تحقق بندهاي ماده ( )82قانون اقدام نمودهاند و تشويقهاي موضوع
ماده ( )1به پيشنهاد مدير ذيربط و يا كميته و تأييد باالترين مقام اجرايي شخص حقوقي ميباشد.
تبصره  – 4كاركنان و مقامهايي كه حسب وظيفه سازماني در ارتباط با سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
انجام وظيفه نموده و افراد متخلف را شناسايي و معرفي مينمايند ،مشمول تشويقهاي مندرج در ماده ()1
اين آييننامه نميشوند.
ماده  – 4تشويقهاي موضوع اين آييننامه در خصوص راهاندازي پايگاههاي اطالعاتي مكانيزه ،منوط به رعايت
مقررات و ضوابط فني ،اجرايي و امنيتي مصوب شوراي عالي فناوري اطالعات ميباشد.
ماده  – 5واحدهاي منابع انساني شخص حقوقي با رعايت محرمانه بودن ،مسئول انجام مكاتبات و پيگيري هر
يك از اقدامات و مراحل مذكور در اين آييننامه و اعالم نتيجه آن به ذينفع و مقامات مافوق ميباشند.
تبصره – مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد ،آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع رسيدگي به
تخلفات انضباطي ،انتظامي و اداري و مراجع ذيصالح قضايي است.
ماده  – 6اعتبارات مورد نياز جهت اجراي اين آيين نامه در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي موضوع بندهاي
(الف) و (ب) ماده ( )8قانون در لوايح بودجه ساالنه پيشبيني و در خصوص شركتهاي دولتي و نهادهاي
عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي از محل منابع داخلي آنها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل
پرداخت است.
ماده  – 7دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع اين آييننامه را به صورت
ساالنه (در پايان هر سال) به شوراي دستگاههاي نظارتي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئيسجمهور گزارش نمايند.

