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 اسالمي شوراي مجلس 15/7/1393 مصوب الحاقات و اصالحات آخرين با کشور کل بازرسي سازمان تشکيل قانون

 

 اساسي قانون 174 اصل اجراي در و اداري هايدستگاه در قوانين صحيح اجراي و امور جريان حسن بر نظارت منظور به ـ 1 ماده

 رييس نظر زير شودمي ناميده سازمان اختصار به قانون اين در که «کشور کل ازرسيب سازمان» نام به سازماني ايران، اسالمي جمهوري

 .شودمي تشکيل قانون اين در مندرج وظايف و اختيارات با و 1قضاييه قوه

 آوريجمع منظور به رهدفدا و منظم و مستمر هايفعاليت مجموعه از است عبارت قانون اين نظر از بازرسي و نظارت :تبصره

 عملکرد تطبيق آنها، تحليل و تجزيه قانون، اين( 2) ماده مشمول هايدستگاه اقدامات از بعد و حين مراحل درباره الزم اطالعات

 قبل تواندمي مچنينه بازرسي سازمان 2.امور جريان حسن جهت در مناسب پيشنهادهاي ارايه و قانوني تکاليف و اهداف با دستگاه

 3.کند آوريجمع را الزم اطالعات نيز مذکور هايدستگاه اقدامات از

 :باشدمي زير شرح به سازمان 4اختيارات و وظايف ـ 2 ماده

 6قضاييه قوه تابعه هايدستگاه و هاسازمان دادگستري، مالي و اداري امور و ادارات و هاخانهوزارت کليه مستمر 5نظارت و بازرسي( الف

 مؤسسات و رسمي اسناد دفاتر و آنها به وابسته مؤسسات و هاشهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات و انتظامي و نظامي نيروهاي و

 انحا از نحوي به دولت يا است دولت به متعلق آنان سهام يا سرمايه از قسمتي يا تمام که هاييسازمان و انقالبي نهادهاي و المنفعهعام

 برنامه اساس بر است، آنها نام ذکر مستلزم آنها به نسبت قانون اين شمول که هاييسازمان کليه و نمايدمي کمک يا نظارت آنها بر

 .منظم

 يا و 7جمهور رييس درخواست يا و قضاييه قوه رييس دستور به يا و رهبري معظم مقام االمرسبح العادهفوق هايبازرسي انجام( ب

 يا و ربطذي اجرايي هايدستگاه مسئول يا وزير تقاضاي به بنا يا و 8اسـالمي شـوراي مجـلس اســاسي قانون( 90)نود اصل کميسيون

 9.شود داده تشخيص ضروري سازمان رييس نظر به که موردي هر

 رييس به هابنياد و اسالمي انقالب نهادهاي و هاخانهوزارت خصوص در مالي و اداري جريانات سوء و هانارسايي و تخلف موارد اعالم( ج

 به وابسته مؤسسات و هاشهرداري مورد در و ربطذي وزير به لتدو به وابسته و دولتي هايشرکت و مؤسسات خصوص در و جمهور

 مراجع مالي و اداري جريانات سوء خصوص در و 10ربطذي وزير به دولت از بگيرکمک دولتي غير مؤسسات خصوص در و کشور وزير

 آن به بازرسي نتيجه 11اساسي قانون نود اصل کميسيون ارجاعي دموار در و قضاييه قوه رييس به دادگستري تابع هايواحد و قضايي

 12.شد خواهد اعالم کميسيون

 مقامات يا سازمان رييس باشد، عمومي حيثيت داراي جرم چنانچه است، جرمي وقوع اعالم متضمن بازرسي گزارش که مواردي در( د

 و ارسال قضايي صالح مرجع به مرتکب مجازات و تعقيب براي مربوط مدارک و داليل با را گزارش از نسخه يک وي فطر از مأذون

 ربطذي مراجع به را مراتب مستقيماً انتظامي و انضباطي اداري، تخلفات مورد در و نمايند پيگيري نهايي نتيجه حصول تا را موضوع

 سازمان اطالع به را حضور جهت و رسيدگي وقت مکلفند کنندهرسيدگي مــراجع. آورند عملبه را الزم پيگيري و نموده منعکس

 13.برسانند کشور کل بازرسي

 کيفري تعقيب نضم دادستان آنها تضييع و عمومي حقوق و دولتي اموال به خسارت ورود به منتهي جرايم مورد در ـ 1 تبصره

 از دادرسي هزينه اختپرد بدون را آن جبران رأساً زيان، و ضرر و خسارت ورود احراز صورت در صالح دگاهدا در متهمان يا متهم

 . نمايدمي درخواست دادگاه

 14.باشندمي مــوضوع پيـگيــري و مدارک و داليل آوريجمـع در دادستان با همکاري به موظف ربطذي هايدستگاه
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 اشخاص شکايات و صادره هايدستورالعمل و نامهبخش و نامهتصويب و نامهآيين با ارتباط در بازرسي هايگزارش ـ 2تبصره

 عدالت ديوان به رأي صدور و رسيدگي جهت باشد الذکرفوق موارد در تخلف تشخيص از حاکي کهدولتي غير حقوقي و حقيقي

 15.بود خواهد نوبت از خارج و العادهفوق طوربه موارد گونهاين به رسيدگي. گرددمي ارسال اداري

 که است آنان طرازهم و وزرا سطح تا باالتر مقامات و ادارات کل مديران اداري تخلف اعالم متضمن بازرسي گزارش که مواردي در( ه

 رياست نهاد اداري تخلفات به رسيدگي هيأت به سيدگير براي را گزارش سازمان هستند، اداري تخلفات به رسيدگي قانون مشمول

 و بدوي رسيدگي هيأت فوق، مقامات با رابطه در مطروحه هايپرونده خصوص در. کندمي پيگيري نتيجه حصول تا و ارسال جمهوري

 به رسيدگي نونقا طبق نوبت از خارج و شودمي تشکيل قضاييه قوه رييس منصوب قضات از نفر يک عضويت با مزبور تجديدنظر

 به را مراتب رسيدگي، اوقات تعيين و پرونده ثبت بر نظارت ضمن است موظف هيأت رييس. کندمي رسيدگي موضوع به اداري تخلفات

 16.نمايد اعالم حضور جهت سازمان نماينده و قاضي عضو

 زيرنظر هايدستگاه و نگهبان شوراي مسلح، نيروهاي و مقننه و قضاييه قواي کارکنان و مقامات تخلفات به رسيدگي ـ تبصره

 17.است مستثني بند اين شمول از رهبري معظم مقام

 واجد بازنشسته نيروهاي از تابعه مؤسسات و هاشرکت و امنيتي انتظامي، نظامي، نيروهاي از بازرسي و نظارت در است مجاز سازمان( و

 18.رسدمي قضاييه قوه رييس تصويب به سازمان پيشنهاد با بند اين اجرايي نامهآيين. کند استفاده مذکور مراجع متخصص و شرايط

 هر در تخصصانم و صالحيت صاحب اشخاص و قضات وجود از کارشناسي نظر اظهار و بازرسي انجام براي تواندمي سازمان ـ 3 ماده

 در و دولت کارکنان مأموريت اي انتقال طريق از نياز مورد کادر تأمين به نسبت موارد ساير در و نمايد استفاده موقت يا دائم طورهب رشته

 .نمايد اقدام استخدام طريق از امکان عدم صورت

 .است بالمانع دائم لانتقا يا رمأمو صورت به سازمان به دولتي هايشرکت و مؤسسات و هاخانهوزارت کارمندان انتقال ـ 1 تبصره

 مگر آيدمي رد اجرا مرحله به مجلس تصويب از پس و تهيه قضاييه قوه توسط سازمان استخدامي و اداري مقررات ـ 2 تبصره

 .است قانون اين 14 ماده مفاد مشمول که مواردي

 تعيين باشند قضايي 11 يا 10 رتبه داراي که قضاتي يا و شرع قضات ميان از قضاييه قوه رييس توسط سازمان رييس ـ 4 ماده

 رييس تصويب و او دپيشنها با که کند انتخاب صالحيت با قضات ميان از خود براي مقامقائم نفر يک تواندمي سازمان رييس. شودمي

 .باشد داشته معاون الزم تعداد به تواندمي همچنين و گرددمي تعيين قضاييه قوه

 بين از مورد حسب سازمان رييس توسط بازرسي هيأت رييس. آيدمي عمل به بازرسي هايهيأت يا بازرس سطتو بازرسي ـ 5 ماده

  19.گرددمي انتخاب اعتماد مورد و برجسته کارشناسان و متخصصين يا قضات

 20.برسد قضايي بازرس تأييد به بايد باشدمي رمج يا تخلف وقوع از حاکي که غيرقضايي بازرسين گزارش از قسمت آن ـ 1 تبصره

 در چنانچه باشد قضاييه قوه رييس از خاص ابالغ و قضايي پايه داراي که صورتي در بازرس يا و بازرسي هيأت رييس ـ 2 تبصره

 بازرسي پايان تا تواندمي برود مدارک و داليل بردن بين از يا و متهم فرار يا تباني بيم که نمايد برخورد اموري به بازرسي ضمن

 موقت بازداشت قرار چنانچه و نمايد تصميم اتخاذ بازداشت قرار از غير تأمين قرار صدور به نسبت دادرسي آيين قانون مقررات برابر

 ظرف صادره تأمين قرارهاي .نمايد اقدام محل دادگستري رييس موافقت و هيأت رييس پيشنهاد با بايد دهد تشخيص ضروري را

 21.باشدمي مربوط استان مرکز تجديدنظر دادگاه در تجديدنظر قابل ابالغ تاريخ از روز20 مدت

 حداکثر و نوبت زا خارج انتظامي، و انضباطي اداري، تخلفات به رسيدگي هايهيأت و قضايي مراجع در سازمان هايگزارش ـ 6 ماده

 مراجع باشد، هداشت وقت به نياز معين مدت از بيش هاپرونده به رسيدگي چنانچه. گيردمي قرار رسيدگي مورد ماه سه مدت رفظ

 .نمايند تصريح و درج پرونده در را آن داليل و جهات بايد مذکور
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 به رسيدگي هايهيأت صادره رايآ و ربطذي دادستان موافقت و کشور کل بازرسي سازمان درخواست با قضايي مراجع صادره آراي

 و بوده تجديدنظر قابل ابالغ از پس روز بيست ظرف صالحذي مراجع در مذکور سازمان درخواست با انتظامي و انضباطي اداري، تخلفات

  22.بود خواهد نوبت از خارج نيز رسيدگي اين

 شرع بيّن خالف را آن که کند برخورد حکمي به قانوني، مقررات درحدود بازرسي ضمن قضايي پايه داراي بازرس هرگاه ـ تبصره

 اقدام قانون طبق قوه رييس تا کندمي ارسال قضاييه قوه رييس براي سازمان رييس طريق از را آن مستدل گزارش دهد، تشخيص

 23.آورد عمل به را قانوني

 . نمود خواهد تسليم سازمان به مستقيماً را خود کار گزارش بازرسي هايهيأت يا بازرس ـ 7 ماده

 تحقيقات در لزوم مورد مدارک و اطالعات و اسناد مؤسسات و هاسازمان و ادارات و هاخانهوزارت در ربطذي مسئوالن کليه ـ 8 ماده

 .دارند مبذول را الزم همکاري و داده قرار اعزامي بازرسان يا بازرس اختيار در وقت فوت هرگونه بدون را

 سه از حبس موجب نياز، مورد مدارک و اسناد ارايه در همکاري عدم خصوص در ماده اين در مندرج تکليف از تخلف ـ 1 تبصره

 24.بود خواهد سال يک تا ماه سه از عمومي و دولتي خدمات از موقت انفصال يا ماه شش تا روز يک و ماه

 موافقت و کشور کل بازرسي سازمان رييس درخواست به مگر است مستثني ماده اين حکم از دولتي سرّي اسناد ـ 2 تبصره

  25.قضاييه قوه رييس

 .گرديد حذف اسالمي شوراي مجلس 15/7/1393 اصالحيه در ـ 9 ماده

 مشمول تگاهدس در امور جريان حسن يا و بازرسي انجام حسن براي و بازرسي ضمن در بازرسي، هيأت يا و بازرس چنانچه)

 را تعليق درخواست لل،ع و جهات ذکر با بايد دهند، تشخيص ضروري بازرسي پايان تا را کارکنان از نفر چند يا يک تعليق بازرسي،

 نسبت روز ده دتم ظرف است موظف مربوط دستگاه رييس يا وزير. دهند اطالع مربوط دستگاه رييس يا وزير به سازمان طريق از

 تقاضا انجام از است، غيرکافي داليل يا و نيست مدلل درخواست که اين عذر به تواندنمي و نمايد اقدام کارمند آن تعليق به

 .کند خودداري

 مفاد مشمول گاه،داد در وجهغيرم استنکاف احراز و رسيدگي از پس و مراتب اعالم با مذکور پيشنهادهاي اجراء عدم صورت در

 .(بود خواهد اسالمي مجازات قانون( 576)ماده

 را اجرايي ملياتع روز ده ظرف حداکثر بازرسي هيأت گزارش دريافت تاريخ از است موظف مربوط دستگاه مسئول يا وزير ـ 10 ماده

 تا ستا موظف سازمان .برساند سازمان اطالع به باًمرت را کار جريان مفاد و شروع مزبور، گزارش در مندرج پيشنهادهاي انجام جهت

 .نمايد پيگيري را امر جريان نهايي نتيجه حصول

 آنها اجراي عدم و باشد امور جريان سوء يا تخلف تکرار جرم، وقوع از جلوگيري براي سازمان پيشنهادهاي که مواردي در ـ تبصره

 مشمول صالح دادگاه در احراز و رسيدگي با نمايد استنکاف آن نجاما از مربوطه مسئول و شود غيرقانوني عمل انجام موجب

 26.باشدمي قانون اين( 8) ماده( 1) تبصره در مقرر مجازات

 27:نمايد اقدام نيز زير موارد در تـواندمي سازمان ـ 11 ماده

 به مردمي و صنفي تخصصي، علمي، هايبخش در شرايط واجد اشخاص و نهاد مردم و غيردولتي يهاتشکل توان از گيريبهره( الف

 .محوله وظايف انجام منظور

 اعتباري و التيمعام مالي، هايکميسيون و شوراها عملکرد بر ديگر مناسب ابزار هرگونه و روز هايفناوري از گيريبهره با( ب

 .کند نظارت هامزايده و ناقصاتم انجام و بازرسي مشمول هايدستگاه
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 .ندبرسان سازمان اطالع به را نظر مورد شوراهاي و مجامع جلسات تشکيل زمان موظفند ربطذي مسئوالن ـ تبصره

 . احتمالي رياناتج سوء و تخلف جرم، وقوع از پيشگيري جهت مسئول مقامات به هنگام به هشداردهنده نظارتي هايگزارش ارايه( ج

 قانون رعايت با فساد، اب مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي منظور به عمومي هايرسانه طريق از عمومي بخشيآگاهي و سانيراطالع( د

 .4/12/1392 مصوب کيفري دادرسي آيين

 و فاظتح دولتي، حسابرسي سازمان مسئوالن بازرسي، مشمول هايشرکت و مؤسســات قـانوني بازرســان چنانچه ـ 12 ماده

 و مالي ملکردع به رسيدگي در جرياني سوء به بازرسي، مشمول هايدستگاه و هاخانهوزارت بازرسي و نظارت و حراست و اطالعات

 به ار مراتب بايد است، بازرسي سازمان وظايف به مربوط که برسند دولت به وابسته و دولتي هايشرکت و اجرايي هايدستگاه اداري

 .برسانند کشور کل بازرسي سازمان اطالع

 مصوب «بازدارنده هايمجازات و تعزيــرات» اسـالمي مجـــازات قانون پنجم کتاب( 606) ماده در مقرر مجازات به مستنکف

 28.شد خواهد محکوم 2/3/1375

 شمول از خارج آن پنجم يک و منظور دادگستري رديف ذيل مستقل رديف تحت کشور کل بودجه در سازمان بودجه ـ 13 ماده

 29.شد خواهد مصرف مقررات ساير و عمومي محاسبات قانون

 30.رسدمي قضاييه قوه رييس تصويب به و شودمي تهيه کشور کل بازرسي سازمان توسط قانون اين اجرايي نامهآيين ـ 14 ماده

 قانون اين اجراي مأمور مربوط قسمت در کشور استخدامي و اداري امور وسازمان دارايي و اقتصادي امور وزارت قضاييه، قوه ـ15 ماده

 31.باشدمي

 و 1360 مصوب ورکش کل بازرسي سازمان تشکيل قانون از موادي اصالح قانون) قانون، اين شدن االجرا الزم تاريخ از ـ16 ماده

 نسخ بود رسيده اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضايي کميسيون تصويب به 17/4/1387 تاريخ در که( 1375 مصوب آن اصالحيه

 .شودمي

 

 :نوشتپي

 .گرديد اضافه قضاييه قوه عبارت از قبل «رييس» کلمه ـ اسالمي شوراي مجلس توسط 15/7/1393اصالحي. 1

 در نقواني صحيح اجراي و امور جريان حسن به نسبت قضاييه قوة نظارت حق اساس بر :چهارم و هفتاد و صديک اصل

 و اختيارات حدود. گرددمي تشکيل قضاييه قوة رئيس نظر زير «کشور کل بازرسي سازمان» نام به سازماني اداري هايدستگاه

 .کندمي تعيين قانون را سازمان اين وظايف

 15/7/1393 و 17/4/1387 الحاقي. 2

 آوريجمع را الزم اطالعات نيز مذکور هايدستگاه اقدامات از قبل تواندمي همچنين بازرسي سازمان) عبارت ـ15/7/1393 اصالحي. 3

 .گرديد حذف «قبل» کلمه «(2) ماده مشمول هايدستگاه اقدامات از بعد و حين قبل، مراحل درباره» عبارت در. گرديد اضافه( کند

 . گرديد اضافه «وظايف» کلمه از بعد «ختياراتا و» عبارت ـ15/7/1393 اصالحي. 4

 .گرديد اضافه «نظارت و» واژه ـ15/7/1393 اصالحي. 5

 .گرديد اضافه «قضاييه قوه تابعه هايدستگاه و هاسازمان دادگستري، مالي و اداري امور و» عبارت ـ 15/7/1393 اصالحي. 6
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 انجـــام) عبارت به( قضايي عالي شوراي دستور برحسب العادهقفو هايبازرسي انجام) عبارت ـ7/5/1375 مصوب اصالحي. 7

 . يافت تغيير( جمهور رييس درخواست يا و قضاييه قوه رييس دستور به يا و رهبري معظم مقام االمرحســـب العادهفوق هايبازرسي

 به 1375 سال در( اسالمي ايشور مجلس اساسي قانون 90 اصل کميسيون) عبارت ـ17/4/1387 و 7/5/1375 مصوب اصالحي. 8

 قانون 90 اصل کميسيون) عبارت به 1387 سال در مجدداً  و( اسالمي شوراي مجلس اساسي قانون 90 و 88 اصول کميسيون) عبارت

 . يافت تغيير( اسالمي شوراي مجلس اساسي

 نظر به» عبارت به «شود داده صتشخي ضروري قضايي عالي شوراي و سازمان رييس نظر به» عبارت ـ 7/5/1375 مصوب اصالحي. 9

 .يافت تغيير «شود داده تشخيص ضروري سازمان رييس

 .گرديد جايگزين «ربطذي وزير» عبارت و حذف «دارايي و اقتصادي امور وزارت» عبارت ـ17/4/1387 مصوب اصالحي. 10

 .يافت غييرت «(90) نود اصل» به «نود و هشت و هشتاد اصول» عبارت ـ17/4/1387 مصوب اصالحي. 11

 .گرديد اصالح 1375 سال در( ج) بند کل ـ 7/5/1375 مصوب اصالحي. 12

 .گرديد اصالح 1393 و 1387 سال در و گرديد الحاق 2 ماده ذيل به 1375 سال در( د) بند ـ 7/5/1375 الحاقي. 13

 15/7/1393 و 17/4/1387 الحاقي. 14

 .يافت تغيير( 2)تبصره به نامش 93 و 87 سال در و حاصال 75درسال 2مادهذيلتبصره ـ7/5/1375اصالحي. 15

 15/7/1393 و 17/4/1387 الحاقي. 16

 در «است مستثني بند اين شمول از» به «است مستثني ماده اين شمول از» عبارت ـ 15/7/1393 اصالحي و 17/4/1387 الحاقي. 17

 . يافت تغيير 1393 سال

 .گرديد اضافه سازمان قانون 2 ماده ذيل به 1393 سال در «و» بند ـ 15/7/1393 الحاقي. 18

 7/5/1375 اصالحي. 19

 7/5/1375 الحاقي. 20

 7/5/1375 الحاقي. 21

 15/7/1393 و 17/4/1387 و 7/5/1375 اصالحي. 22

 15/7/1393 اصالحي و 7/5/1375 الحاقي. 23

 15/7/1393 و 17/4/1387 اصالحي. 24

 و کشور کل بازرسي سازمان رييس درخواست به مگر» به «قضايي عالي شوراي صريح ستورد به مگر» عبارت ـ7/5/1375 اصالحي. 25

 .يافت تغيير «قضاييه قوه رييس موافقت

 15/7/1393 الحاقي. 26

 15/7/1393 اصالحي. 27

 15/7/1393 اصالحي و 7/5/1375 الحاقي. 28

 يا اختالس يا ارتشاء رمج وقوع از که( 598)ماده در مذکور تمؤسسا و هاسازمان مسئولين يا مديران يا رؤسا از يک هر ـ 606 ماده

 شده مطلع خود ظارتن يا اداره تحت مؤسسات يا سازمان در( 603) و( 599)مواد موضوع جرايم يا برداريکاله يا غيرقانوني تصرف

 موقت انفصال به سال دو تا ماه شش از حبس بر عالوه ننمايد اعالم اداري يا قضائي دارصالحيت مراجع به مورد حسب را مراتب و

 .شد خواهد محکوم سال دو تا ماه شش از

 7/5/1375 اصالحي. 29

 15/7/1393 اصالحي. 30

 7/5/1375 اصالحي. 31


