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  :دمهمق

 بـا ایـن حـال       ،داردقانون اساسی گرچه وظیفه اساسی و هویت سازمان بازرسـی کـل کـشور را بیـان مـی                   174اصل  

  ای سازمان قـوانین و مقـررات بـه عنـوان دسـتمایه اصـلی نظـارت و بازرسـی را مـشخص                  کار پایه و  ناپذیر  ضرورت انکار 

  .ای معطوف شودنظر ویژهتوجه و امعان) نین و مقرراتقوا(لذا به خوبی روشن است که بایست به این بحث . نمایدمی

و آمـوزش از نکـات مثبـت        یـادگیری   در  اهبردهـای اصـلی     ربرگزیدن بحث قـانون و مقـررات بـه عنـوان یکـی از               

برنامـه  هـای  قابل تـوجهی از ردیـف  شود بخش مشاهده میبه همین جهت  باشد   می 90ریزی سال   گذاری و برنامه  سیاست

  .ه آن اختصاص یافته استب 90آموزشی سال 

نظام به عنـوان بـازرس کـل    منحصر به فرد   دستگاه  در قالب   در این میان آشنایی با مقررات و قانون سازمان بازرسی           

ضـروری اسـت کـه بـه        لـذا   . از ارزش و اهمیت باالیی برخـوردار اسـت        های نظارتی دیگر     علیرغم وجود دستگاه   ،کشور

  .د آموزش و بازآموزی قرار گیردصورت حضوری و غیرحضوری مستمراً مور

  قـانون تـشکیل سـازمان در سـه مرحلـه مـورد بررسـی و بـازنگری قـرار گرفتـه اسـت کـه                      جود  وبا توجه به سوابق م    

بـا ایـن حـال آخـرین مـتن          . دباشـ اکنون نیز در طی دوره آزمایشی برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسالمی می             هم

این متن به عنوان یـک   لذا  . باشداکنون در حال اجرا می    همداشته و   عمل قرار   ی   مورد مالک فعل   1387مصوب یعنی سال    

  .قرار گیردمحترم مورد استفاده همکاران رود  میامیدبرداری ارائه شده که متن اجرایی مورد عمل جهت بهره

  
  اله فتاحیحبیب

  مدیرکل توسعه منابع انسانی
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  )1387 و 1375( و اصالحات بعدی 1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 
اجـرای  در های اداری و   صحیح قوانین در دستگاهیبه منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرا ) 7/5/1375اصالحی  ( -1ماده
» سـازمان «که در این قانون به اختـصار        » سازمان بازرسی کل کشور    « قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سازمانی بنام         174اصل  

  .می شودل قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیرییس میده می شود زیر نظر نا
هـای مـستمر و مـنظم و          نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبـارت اسـت از مجموعـه فعالیـت               ) 17/4/1387الحاقی  : (تبصره

ایـن قـانون،    ) 2(های مـشمول مـاده         بعد از اقدامات دستگاه    آوری اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حین و         هدفدار به منظور جمع   
  . تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور

 :سازمان به شرح زیر می باشدو اختیارات وظایف  -2ماده

هـای تابعـه      ها و دستگاه    و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان      نه ها و ادارات     مستمر کلیه وزارتخا  و نظارت   بازرسی  ) الف
های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنهـا و دفـاتر اسـناد                 و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت        قضاییه    قوه

 قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا            هایی که تمام یا    رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقالبی و سازمان         
نـام   هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مـستلزم ذکـر            دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمان             

  .مآنها است بر اساس برنامه منظ
قام معظم رهبری و یا به دستور رییس قـوه قـضاییه و   انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر م   ) 7/5/1375اصالحی  () ب

ول و قانون اساسی مجلس شـورای اسـالمی و یـا بنـا بـه تقاضـای وزیـر یـا مـس         90یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل         
  . های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود دستگاه
هـا و سـوء جریانـات اداری و مـالی در خـصوص وزارتخانـه هـا و         ییاعالم موارد تخلف و نارسا    ) 7/5/1375اصالحی  () ج

 های دولتی و وابسته به دولت بـه وزیـر ذی           نهادهای انقالب اسالمی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت             
بـه وزیـر    ات غیر دولتی کمک بگیر از دولتربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسس             

ی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قـضاییه و در مـوارد    یربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضا           ذی
  .دنتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد ش  قانون اساسی90اصلارجاعی کمیسیون 

چنانچـه جـرم دارای حیثیـت         ه گزارش بازرس متضمن اعالم وقـوع جرمـی اسـت،          در مواردی ک  ) 17/4/1387اصالحی  () د
عمومی باشد، رییس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دالیـل و مـدارک مربـوط بـرای تعقیـب و                            

ر مـورد تخلفـات اداری،      مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجـه نهـایی پیگیـری نماینـد و د                     
کننـده    مراجـع رسـیدگی   . ربط منعکس نموده و پیگیری الزم را به عمل آورنـد            انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی        

  .مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند
ه ورود خسارت بـه امـوال دولتـی و حقـوق عمـومی و تـضییع آنهـا                   در مورد جرایم منتهی ب    ) 17/4/1387الحاقی  : (1تبصره  

دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را                       
  . نماید بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می

  .باشند دادستان در جمع آوری دالیل و مدارک و پیگیری موضوع میربط موظف به همکاری با  های ذی دستگاه
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نامه و بخشنامه و دستورالعمل هـای        ین نامه و تصویب   یهای بازرسی در ارتباط با آ      گزارش) 7/5/1375اصالحی  : (2تبصره   
د جهت رسـیدگی    صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باش                  

  . رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.  و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد
کل ادارات و مقامات باالتر تا  در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعالم تخلف اداری مدیران      ) 17/4/1387الحاقی   ()هـ

ان باشد سازمان بازرسی کل کشور موضـوع را جهـت رسـیدگی بـه هیـأت تخلفـات اداری نهـاد ریاسـت           سطح وزرا و همطراز آن    
  . جمهوری منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری خواهد نمود

هـای زیـر    رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح، شورای نگهبـان و دسـتگاه   : تبصره
  . ی از شمول این ماده مستثنی استنظر مقام معظم رهبر

سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صالحیت و متخصصان                 -3ماده
ن م یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنـا                     یدر هر رشته بطور دا    

  .دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید

م بالمـانع  یـ های دولتی به سازمان به صورت مامور و یـا انتقـال دا          انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکت      : 1تبصره  
  .است

 از تـصویب مجلـس بـه         و پـس   همقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهی        ) 7/5/1375اصالحی  ( : 2تبصره  
  .  این قانون است12اجراء در می آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده  مرحله

تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجـد صـالحیت در                 سازمان می ) 17/4/1387الحاقی  : (3تبصره  
  . امور تخصصی استفاده کند

الزحمـه آنـان از محـل اعتبـارات           از مقررات عمومی اسـتخدامی مـستثنی بـوده و حـق            به کارگیری افراد مذکور در این ماده      
  . مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد

 11 یـا    10رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه                 ) 7/5/1375اصالحی  ( -4 ماده
ن می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صالحیت انتخاب کند کـه بـا               رییس سازما .  قضایی باشند تعیین می شود    

 .پیشنهاد و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد و همچنین می تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد

هیات بازرسی توسط ریـیس  رییس .  های بازرسی به عمل می آید بازرسی توسط بازرس یا هیات) 7/5/1375اصالحی  ( -5ماده
 .گردد سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می

ی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می باشد باید بـه  یآن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضا ) 7/5/1375الحاقی   (:1تبصره  
  .ی برسدیتایید بازرس قضا

رییس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابـالغ خـاص از ریـیس                    ) 7/5/1375 الحاقی(: 2تبصره  
قوه قضاییه باشد ، چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بـردن دالیـل و مـدارک                             

ئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قـرار بازداشـت اتخـاذ تـصمیم                 برود می تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آ         
نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخیص دهد باید با پیشنهاد ریـیس هیـات و موافقـت ریـیس دادگـستری محـل                 
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گاه تجدید نظر مرکز اسـتان مربـوط      روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در داد         20قرارهای تامین صادره ظرف مدت      . اقدام نماید 
  . می باشد

هـای رسـیدگی بـه تخلفـات اداری، انـضباطی و       های سازمان در مراجـع قـضایی، هیـأت          گزارش) 17/4/1387اصالحی(  -6ماده
ها بیش از مدت معین نیـاز         چنانچه رسیدگی به پرونده   . ماه رسیدگی خواهد شد     انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه        

 . وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج و تصریح نمایندبه

هرگاه بازرسی که دارای پایه قضایی است ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی بـه حکمـی                 ) 7/5/1375الحاقی  (: تبصره
 از طریق رییس سازمان برای اطـالع دادسـتان          برخورد نماید که آنرا خالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد گزارش مستدل آن را              

 قانون تشکیل دادگاههای عمـومی و       18 ماده   2از مصادیق بند     دادستان کل در صورتیکه آن را     .  کل کشور تهیه و ارسال می دارد      
    . تشخیص دهد اقدام قانونی را معمول می دارد15/4/1373انقالب مصوب 

 .د کار خود را مستقیما به سازمان تسلیم خواهد نموبازرس یا هیات های بازرسی گزارش -7ماده 

کلیه مسئوالن ذیربط در وزارتخانه ها و ادارات و سـازمانها و مؤسـسات اسـناد و اطالعـات و مـدارک مـورد لـزوم در                            -8 ماده  
   .دارندتحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری الزم را مبذول 

تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس از سه ماه و یـک روز تـا شـش مـاه یـا                        ) 17/4/1387اصالحی: (1تبصره  
  .سال خواهد بود انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک

ست رییس سازمان بازرسی    اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخوا           ) 7/5/1375اصالحی( : 2تبصره  
    .یهیکل کشور و موافقت رییس قوه قضا

 در ضمن بازرسی و برای حسن انجـام بازرسـی و یـا حـسن       چنانچه بازرسی و یا هیأت بازرسی،     ) 17/4/1387اصالحی( - 9ماده  
تشخیص دهند، باید با ذکر     جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری                   

وزیر یـا ریـیس دسـتگاه مربـوط     . جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رییس دستگاه مربوط اطالع دهند         
موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی تواند به عذر این که درخواست مـدلل نیـست و یـا                  

  . فی است، از انجام تقاضا خودداری کنددالیل غیر کا
در صورت عدم اجرای پیشنهادهای مذکور سازمان با اعالم مراتـب و پـس از رسـیدگی و احـراز اسـتنکاف غیـر موجـه در                           

  . قانون مجازات اسالمی خواهد بود) 576(دادگاه، مشمول مفاد ماده 

افت گزارش هیات بازرسی حـداکثر ظـرف ده روز عملیـات          وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دری          -10ماده  
سـازمان  . اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جریان کار را مرتبا بـه اطـالع سـازمان برسـاند                    

 . موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید

 سازمان بدون عذر موجه با اعالم رییس سازمان و تشخیص مرجع   قانونی ادهایعدم اجرا پیشنه  ) 17/4/1387الحاقی: (تبصره
  . قانون مجازات اسالمی خواهد بود) 576(قضایی صالح مشمول مجازات ماده 
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  :تواند در موارد زیر نیز اقدام نماید سازمان می) 17/4/1387اصالحی( -11ماده 
های علمی، تخصصی، صـنفی       م نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش       های غیر دولتی و مرد      گیری از توان تشکل      بهره )الف

  . و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
های نظارتی کشور با حفظ استقالل و اختیـارات قـانونی و              های الزم، مستمر و منظم با مسؤوالن دستگاه          ایجاد هماهنگی  )ب

ربخشی اقدامات نظارتی و پرهیـز از کارهـای مـوازی و غیـر ضـرور و                ذاتی هر دستگاه، به منظور ارتقاء کیفی و کمّی و افزایش اث           
  .گانه تقویت مدیریت کشور و ارایه  گزارش نتایج حاصله به رؤسای قوای سه

هـای    های دولتی و عمومی غیـر دولتـی و دسـتگاه            گیر در معامالت دستگاه      معرفی نماینده ، به مجامع و شوراهای تصمیم        )ج
  .ق رأی در جهت انجام وظیفه نظارتیاظر بدون حمشمول بازرسی به عنوان ن

  .ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطالع سازمان برسانند مسؤوالن ذی: تبصره
هــای نظــارتی هــشدار دهنــده بــه هنگــام بــه مقامــات مــسؤول جهــت پیــشگیری از وقــوع جــرم، تخلــف و   ارایـه گــزارش )د

  .سوءجریانات احتمالی
های عمومی به منظور ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، بـا                بخشی عمومی از طریق رسانه      رسانی و آگاهی     اطالع )هـ

 و 1378های عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری مـصوب       دادرسی دادگاه قانون آیین) 188(ماده ) 1(رعایت قانون اصالح تبصره    
     .1385الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 

های مشمول بازرسی، مسؤولین سازمان حـسابرسی         چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت     ) 17/4/1387اصالحی( -12ماده  
هـای مـشمول بازرسـی، بـه سـوءجریانی در             هـا و دسـتگاه      دولتی، حفاظت و اطالعات و حراست و نظـارت و بازرسـی وزارتخانـه             

های دولتـی و وابـسته بـه دولـت برسـند کـه مربـوط بـه وظـایف                      اجرائی و شرکت   های  رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه      
قانون ) 606(مستنکف به مجازات مقرر در ماده .  باید مراتب را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند  سازمان بازرسی است،  

 .مجازات اسالمی محکوم خواهد شد

ودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یـک             بودجه سازمان در ب   ) 7/5/1375اصالحی  ( -13ماده  
  .پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد

نامه اجرایی ایـن قـانون توسـط سـازمان بازرسـی کـل کـشور تهیـه و بـه تـصویب ریـیس               آئین) 17/4/1387اصالحی( -14ماده  
    . قضاییه خواهد رسید قوه

ی و سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کـشور در             یـ قوه قضاییه ، وزارت امـور اقتـصادی و دارا         ) 7/5/1375اصالحی  ( -15ماده  
     . قسمت مربوط مامور اجرای این قانون می باشد
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  نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  آیین
  های بعدی آن  و اصالحیه1360مصوب 

 و بنـا بـه پیـشنهاد    1387 و 1375هـای    و اصـالحیه   1360 تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب         قانون 14در اجرای ماده    
  . نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید  سازمان، آیین28/12/87د مورخ /94430/87/2شماره 

  کلیات : فصل اول
  :رود به کار می معانی زیر نامه در ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین واژه -1ماده 

  .1387 و 1375های   و اصالحیه1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب : قانون ) الف
  . نامه اجرایی قانون آیین: نامه آیین) ب
  .سازمان بازرسی کل کشور: سازمان) ج
ن و منظم ساالنه با تعیـین قلمـرو         های مدو   های نظارتی و بازرسی مستمر براساس برنامه        فعالیت: ای  نظارت و بازرسی برنامه   ) د

  . موضوعی، محیطی و زمانی
بررسی شکایات و اعالمات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یـا سـوء جریـان در محـدوده           : نظارت و بازرسی موردی   ) هـ

  . صالحیت سازمان
ر سـاالنه، کـه حـسب دسـتور یـا      ریـزی مـستم   های نظارت و بازرسی خارج از برنامه       فعالیت: العاده    نظارت و بازرسی فوق   ) و

  . گیرد  موضوع ارجاعی انجام می  قانون در محدوده2ماده » ب«درخواست مقامات مذکور در بند 

  :شود به یکی از صور زیر انجام مینظارت و بازرسی  -2ماده
  ای  برنامه) الف
  العاده  فوق) ب
  موردی ) ج

 با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانـات و اعتبـارات و شـرایط و    ای متناسب  های نظارت و بازرسی برنامه      اولویت -3ماده  
  :گردد توجه به موارد زیر تعیین میمقتضیات زمانی و با 

  . فرامین مقام معظم رهبری) الف
  . های کلی نظام انداز و سیاست سند چشم) ب
  . و مقرراتقانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین) ج
  . های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه برنامه) د
  . مشکالت و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات) هـ

قوه ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست  برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت     -4ماده  
  :ات زیر باید مورد توجه قرار گیردهای مستمر، نک در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی. قضاییه می رسد
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عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قـوانین، شـامل تناسـب سـاختار بـا مأموریـت و وظـایف                         ) الف
شده در سیاست هـا و برنامـه هـای مـصوب، شناسـایی        نیل به اهداف تعیینها و درجه رشد و ارتقاء و   ها، طرح   دستگاه، انجام برنامه  

  .ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی قوت، ضعف، فرصت نقاط
های نوین    آوری  نحوه عملکرد و رفتار مسووالن از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و بکارگیری فن                ) ب

پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم         نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسوولیت       در جهت تسریع و تسهیل در امور و       
  .ای و شوون اسالمی و اخالق حرفه

اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یـا بخـشی از کـشور باشـداز قبیـل پیـشرفت           ) ج
زایی، تراز تجاری، فاصله      گذاری، رقابت پذیری، اشتغال      اقتصاد ملی، سرمایه   های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد        اجرای برنامه 

های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سالمت و رفاه اجتمـاعی، امنیـت قـضایی، امـور انتظـامی،                       دهک
  .و اختیارات قانونی سازمانهای مشمول بازرسی  های دستگاه زیست در حدود وظایف و مأموریت حقوق شهروندی و حفظ محیط

 قـانون سـازمان انجـام مـی         2مـاده   ) الف(نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند              ) د
  .گیرد و شامل موسسات و بنگاه های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی کنند، نمی شود

  . گیرد  یا هیأت بازرسی صورت مینظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس -5ماده 

بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صالحیت، توسط رییس سازمان و یا مقامـات مجـاز از طـرف وی           -6ماده  
رییس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد                  . شوند  تعیین می 

  . شد

کـل   کـل داشـته باشـد و خـارج از مرکـز، منطقـه و اداره            تواند در مرکز، به تعداد مورد لـزوم معاونـت و اداره              می  سازمان -7ماده
  .های بزرگ تشکیل دهد ها و شهرستان بازرسی در مرکز استان

  نظارت و بازرسی : فصل دوم
 سوی رییس سازمان یـا مقـام مجـاز از طـرف ایـشان               انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از          -8ماده  

هـای مـصوب و مـوردی، نـسبت بـه صـدور             تواند در مورد برنامه     ، در حوزه مأموریت خود می       مدیرکل بازرسی استان  . خواهد بود 
  . احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید

  . و مدت آن، صریحاً تعیین شوددر احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی : 1تبصره 
احدهای نظامی و انتظامی اسـتان توسـط        کل اطالعات و    اسبات استان، اداره  احکام بازرسی از استانداری، دیوان مح     : 2تبصره  

  .کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رییس سازمان صادر خواهد شد اداره
ای وابسته به قوه قضاییه با اجـازه و موافقـت ریاسـت قـوه قـضاییه              بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان ه        : 3تبصره

  .انجام می گیرد

. گردد  بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات الزم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می                   -9ماده  
  . ر خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گرددتقسیم کار بین اعضاء به عهده رییس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کا
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 بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سـازمان اطـالع داده و بعـد      بازرس یا هیأت   -10ماده  
  . از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید

گـردد،    مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعـزام مـی              برنامه ای و همچنین در        در بازرسی  -11ماده  
هیأت موظـف اسـت پـس از اسـتقرار در محـل، ورود و آمـادگی خـود را حـسب مـورد، جهـت دریافـت اعالمـات، شـکایات و                      

 .آوری اطالعات در حدود صالحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعالم دارد جمع

تواند به شکایات و اعالمات اشخاص، درخـصوص سـوءجریان اداری و مـالی و نقـض قـوانین و مقـررات                        ن می سازما -12ماده  
 .نماید  قانون تشکیل سازمان و کارکنان آنها رسیدگی 2ماده ) الف(های موضوع بند  دستگاه

ضاء وی باشـد و در صـورت        شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دالیل و با امـ                  -13ماده  
  .امکان مستندات مربوط پیوست گردد

  .رسد که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می در صورتی

شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هـدایت و      نتیجه رسیدگی به شاکی اطالع داده می       -14ماده  
  . با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد. گردد یشکواییه بایگانی م

ها یا از طرق دیگـر قابـل          رسانی و رسانه    اعالمات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطالع              -15ماده  
  . باشد دریافت می

که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشـد           مگر این . شود  اثر داده نمی  کننده معلوم نباشد، ترتیب       به اعالماتی که هویت اعالم    
  . و سازمان رسیدگی به آن را الزم تشخیص دهد

توانـد بـه شـکل خوداظهـاری          های مشمول بازرسی می     العاده و موردی از دستگاه      ق  ای، فو   های برنامه   نظارت و بازرسی   -16ماده  
  .صورت گیرد

اسب با موضوع را طرح و اطالعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق        در این روش، سازمان سؤاالت متن     
  . شود ربط ارسال می آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی راستی

ق مسووالن و   تواند با تواف    ها، سازمان می    های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش        به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه      -17ماده  
های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسـی بـه صـورت مـشترک و تلفیقـی                   مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه         بهره
رییس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی          . نماید

  . انجام وظیفه نمایند
  . ربط ارسال خواهد شد ارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذیگز

هـای مـشمول بازرسـی،       های نوین و برقراری ارتبـاط الکترونیکـی بـا دسـتگاه             گیری از فنĤوری    تواند با بهره    سازمان می  -18ماده  
لمی، آنها را تجزیه و تحلیل نموده       های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد ع            های دستگاه   اطالعات الزم را از سامانه    

  . دارد و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال 
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هـای نـوین اطالعـاتی را       آوری  های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن            ربط دستگاه   مسووالن ذی 
   .برای سازمان فراهم آورند

 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبـل، حـین           1 قانون و با توجه به تبصره ماده         11ماده  » ج«در اجرای بند     -19ماده  
  :دهد های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام و بعد از اقدامات دستگاه

 را از   11مـاده   » ج«مالت اقدام و تکلیف مقـرر در تبـصره بنـد            گیر در معا    نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم      ) الف
  . مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند. آنان مطالبه نماید

یــزی و راهبــردی ر معاونــت برنامــه(ریــزی کــشور  رســانی ســازمان مــدیریت و برنامــه گیــری از پایگــاه اطــالع بــا بهــره) ب
هـا،    هـا، مناقـصه     های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطالعات مربوط به مزایـده                 ، دستگاه )جمهور  ریاست

 یا نمایندگان مطلع  های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده قراردادها و معامالت دستگاه
ها اعزام نماید و به طورکلی بر قراردادها و معـامالت اعـم      ها و مزایده    های برگزاری مناقصه    جامع و شوراها و کمیسیون    و بصیر به م   

  . از مواردی که در آنها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید
هـا، نحـوه اقـدام        ، تـشخیص اولویـت    به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضـبط اطالعـات             ) ج

  .ناظرین را تدوین و ابالغ نموده و با آموزش الزم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید

  :نماید در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعالم می -20ماده 
  . درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشندبازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر) الف
  . الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند بازرس یا اقربای فوق) ب
  . بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختالف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند) ج

صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن نـدارد، اجـرای مأموریـت یـا                      در  : 1تبصره
  . باشد نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می ادامه آن را به بازرس تکلیف می

ازمان اعالم نمایـد، اتخـاذ تـصمیم بـه     تواند مراتب را به س مدیر یا مسوول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می        : 2تبصره
  . عهده سازمان است

  :بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید -21ماده 
  .های الزم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت کسب آگاهی) الف
  .نامه  این آیین20ه احراز صالحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماد) ب
توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مـورد نظـر اسـت و بررسـی طـرق نیـل بـه ایـن اهـداف و انتخـاب                               ) ج
  . های مناسب و مقتضی روش

های موجود در سازمان، مطالعه مقـررات   ، رجوع به سوابق و گزارش    )لیست  چک(تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه       ) د
آوری اطالعات مورد نیـاز، آشـنایی بـا محـیط مـورد               ر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع           حاکم ب 

هـای اجرایـی مـرتبط بـا موضـوع            ها و طرح    بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطالعات اجمالی از وجود برنامه            
  . مأموریت
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تواند اطالعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جـاری کـشور بـه نحـو مقتـضی؛ از جملـه بـا                        بازرس یا هیأت بازرسی می     -22ماده  
  :آوری نماید های زیر جمع استفاده از روش

  .مشاهدات) الف
  .استطالع از شهود و مطلعین) ب
  . های موجود و تهیه مدارک الزم از آنها مطالعه سوابق و پرونده) ج
  .کسب نظر کارشناسی) د
  . نظر مسووالن و کارکنان دستگاه مورد بازرسیاستعالم ) هـ

بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضـعیت واحـدهای مـورد بازرسـی را مالحظـه و نتیجـه                         -23ماده  
  . نماید مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می

  :شود عین و شهود به ترتیب زیر اقدام میدر تحقیق از مطل -24ماده 
چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بـوده و بـه طـور کلـی جنبـه طریقیـت داشـته باشـد، بـازرس                        ) الف

  . تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید می
هادت، زمان و مکان اسـتماع شـهادت را         در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع ش            ) ب
باید مراتب را گـواهی و        مجلس، بازرس می    در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت       . رساند  مجلس و به امضاء او می       صورت

  . آن را امضاء نماید
 در افشاء اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سـکونت یـا فعالیـت شـاهد ممنـوع اسـت؛ مگـر               : تبصره

  . مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادالنه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را الزم بدانند
اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آنها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لـوح فـشرده و                        -25ماده  
های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با            ای الکترونیکی حاوی اطالعات دستگاه    ه  ای و فایل    افزارهای رایانه   نرم

  . باشد موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می

بندی محرمانه، توسط بازرس یـا هیـأت بازرسـی در             اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه             -26ماده  
  . شود مجلس و یا تصویربرداری می نیاز صورت  مالحظه و مطالعه و در صورت محل مأموریت 

گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص        نویس رونوشت تهیه می      قانون، به طریق دست    8 ماده   2از اسناد سرّی با رعایت تبصره        -27ماده  
  .سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد

استناد شود، گـزارش سـازمان حـداقل مـشمول          )  سرّی –محرمانه  (بندی شده     د طبقه چنانچه در گزارش سازمان به اسنا      -28ماده  
  .بندی خواهد شد همان طبقه

های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختالس، کالهبـرداری، تبـانی و تـدلیس          دسترسی به حساب    -29ماده  
هـای مـشمول بازرسـی باشـد، توسـط بازرسـان              وی مرتبط با دستگاه   در معامالت، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نح          

  . پذیر است قضایی سازمان امکان
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ها، اعـم از دولتـی و غیردولتـی موظـف بـه اجـرای دسـتور بازرسـان               ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق        مسووالن بانک 
  . قضایی سازمان خواهند بود

زم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از امـاکنی کـه در آنهـا    تواند اطالعات و مدارک ال     سازمان می  -30ماده  
 قـانون  2های مذکور در مـاده   ربط دستگاه  مسووالن ذی . گیرد، نظارت و بازرسی نماید      بندی صورت می    هایی با حیطه طبقه     فعالیت

هـای الکترونیکـی حـسب        ای و فایـل     ای رایانـه  افزارهـ   مکلفند به مکاتبات، استعالمات شفاهی و کتبی و مطالبه لـوح فـشرده و نـرم               
که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانـه عـدم صـدور     توانند به عذر این درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی 

  . دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند
بندی سرّی است، با پیـشنهاد ریـیس سـازمان و موافقـت               هایی که دارای طبقه     الیتدر مورد نظارت و بازرسی از فع      : 1تبصره  

  . گیرد رییس قوه قضاییه صورت می
  .تخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است: 2تبصره

ز کارشناسان سازمان و یا خـارج از        تواند حسب مورد ا     های سازمان می    بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل       -31ماده  
  . های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید سازمان اعم از کارشناسان دستگاه

  . باید متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و ازحسن شهرت برخوردار باشند کارشناسان منتخب می: 1تبصره 
  .باشد  می20ضوع ماده  موارد ردّ بازرس مو موارد ردّ کارشناس همان: 2تبصره 

هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطالعات، نیاز به اخذ توضیح از مـسوولین و کارکنـان                        -32ماده  
های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤاالت کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه              دستگاه

توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط بـا موضـوع را جهـت اخـذ توضـیح بـه سـازمان                        چنین در صورت نیاز می    خواهد شد و هم   
  .دعوت نمود

هرگاه در پایان بازرسی دالیل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکـاب جـرم و یـا تخلـف و یـا                              -33ماده  
الیل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنـان بـه ترتیـب زیـر اخـذ                     سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر د        

  :شود می
  . گیرد ای صورت می دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه) الف
های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛            در استماع دفاعیات، الزم است هویت کامل فرد و مسوولیت         ) ب
 موضوع و دالیل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آنها از قبیل ورود خسارت به امـوال و میـزان                           سپس

که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسـخ او را             های خود را بنویسد؛ در صورتی       آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ       
کند و چنانچـه از امـضاء صورتجلـسه و یـا دادن پاسـخ امتنـاع        رسانده، خود نیز آن را امضاء می   در صورتجلسه درج و به امضاء او        

  . کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود
  .های مرتبط ومؤثر را طرح نماید تواند پرسش بازرس در جریان اخذ دفاع می) ج
صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت          ای، موضوع با ذکر دالیل آن به          در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه     ) د
  .گردد بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می طبقه
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  . کند چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه می) هـ
 یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گـواهی و امـضاء                 درصورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و        ) و

  .شود ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می ذیل پاسخ
چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دالیل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشـته باشـد        : 1تبصره  

  . نماید یات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام میو بازرس اخذ و استماع دفاع
که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دالیل و مـدارک و یـا اخـتالل در امـور                         در صورتی : 2تبصره  

صـالح مـنعکس      گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقـدام فـوق خـودداری بـه عمـل آورده و گـزارش مربـوط بـه مراجـع ذی                          
  . گردد می

آوری اطالعات، رعایت شوون افراد و نیزکلیه مقررات مربوط و اصول اخالقـی   در اخذ و استماع دفاعیات و جمع      : 3تبصره  
کـه دفاعیـات    افـراد ممنـوع اسـت و در صـورتی     ای سازمان الزامی است و طرح سؤاالت تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال    وحرفه

  . زرس باید نسبت به دالیل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمایدوارد نباشد، با
 سازمان الزم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانتداری              چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش      : 4تبصره  
  . منعکس شود

 نماید، مانندتحقیق از شهود، مالحظـه اسـناد و          های بیشتری را اقتضاء     که دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی       درصورتی -34ماده  
  . مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام الزم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد

 2بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رییس سازمان و صدور ابالغ رییس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبـصره         -35ماده  
  . شود ردار می قانون برخو5ماده 

بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دالیـل اتهـام، بـیم        -36ماده
تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دالیل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتـضی                        

  . نماید تزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام میاز قبیل ال
شود قرار صادره بالفاصله پس        قانون عمل می   5 ماده   2چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره           

  . شود از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابالغ می

ا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بالفاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را                  در صورت انتفای علل ی     -37ماده
  . نماید صالح اعالم می به مرجع ذی

 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجـاز بـه صـدور          5 ماده   2بازرس قضایی موضوع تبصره      -38ماده  
  . خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطالع سازمان برساند ت تصمیم خود در اینباشد و موظف اس قرار تأمین می

در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فـک قـرار صـادره اقـدام و در غیـر ایـن                    -39ماده  
  . لح قضایی اعالم نمایدصورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صا
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در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مـورد بازرسـی      -40ماده  
که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هـم ایـن                  را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری          

فع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتـضاء کنـد، موضـوع                       اشکال قابل ر  
  . نماید مستند و مستدل به سازمان اعالم و درخواست تعلیق افراد مذکور را می

 9کند تـا طبـق مـاده       عالم می مقام دستگاه مربوط ا     سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا باالترین             
  . قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد

بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخالل و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را کـه در اجـرای                         : تبصره
  . سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعالم خواهد نمود. ایداند، از سازمان درخواست نم  قانون معلق شده9ماده 

بایـد قبـل از    چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسـی مـی                   -41ماده
تخلفات اداری از طریـق سـازمان بـه وزیـر و یـا           قانون رسیدگی به     13پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده            

  . باالترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید

استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط بـه  . بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است  -42ماده
  . اتمام بازرسی است

نجام مأموریت با موضوعاتی برخـورد کنـد کـه واجـد اهمیـت و یـا حـاکی از                    هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن ا       -43ماده
 مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خـارج از مأموریـت او باشـد، موضـوع را بـا رعایـت                        سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه      

  . نماید سلسله مراتب به سازمان اعالم و کسب تکلیف می

ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری کـه               باید مبتنی بر اخالق حرفه     ،عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی       -44ماده
  . جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند

ای باشـد کـه در رونـد امـور       کسب اطالعات و تهیه مدارک و اسناد باید بـه گونـه     ،اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات     -45ماده
  . شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند  بازرسی ستگاهجاری د

منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن حرکت دستگاه مورد بازرسی گـردد یـا                      : تبصره
نظـر میـان دسـتگاه    باشد و در صورت اختالف    سازمان می ه با   تشخیص حسن اجرای این ماد    . های آن را دچار اشکال نماید       فعالیت

مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیات منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست                       
  . سازمان و یا هیات مزبور عمل می شود

های مشمول بازرسی، به منظور پیشگیری         و بهنگام از دستگاه    مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطالعات الزم         -46ماده
از بحران اجتماعی، سوءجریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، بـا اطـالع سـازمان و بـدون رعایـت تـشریفات مربـوط بـه تهیـه                             

ارش تکمیلـی پـس از    گـز . های اداری بدهند     را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه        های بازرسی، سریعاً هشدار الزم      گزارش
  . ربط ارسال خواهد شد طی مراحل مربوط، به مبادی ذی

تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را بـه طـرق مقتـضی بررسـی کـرده و مراتـب را بـه                    همچنین سازمان می  
  .رییس قوه قضاییه و مقامات مسوول گزارش نماید
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  تهیه گزارش و پیگیری آن: فصل سوم
آوری شده در جریان بازرسی، طرح گـزارش تهیـه و بـا ایجـاد                 ها، اطالعات و دالیل جمع       استفاده از ماحصل بررسی    با -47ماده

در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر      . گردد  ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می              
  :باید رعایت شود

بندی آنها بر مبنای درجه اهمیت دالیل و مستندات و  قات و اطالعات به دست آمده و طبقه       تنظیم مطالب و نتیجه تحقی    ) الف
  . تعیین جایگاه آنها در گزارش

  . تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی) ب
  . ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی) ج
گرفـت و بیـان    یان امور و یا تعیین موارد اختالف بـین آنچـه انجـام گرفتـه و آنچـه بایـد انجـام مـی           نظر بر حسن جر     اعالم) د

  . اشکاالت، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم
اخذ دفاعیات و نقطه نظرات عالی ترین مسوول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی های برنامه ای و مهم بصورت مکتوب  ) هـ

  .تخلفات و منعکس نمودن آن در گزارشاتدر رابطه با اشکاالت و 
ها و اعالم نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایـه پیـشنهادهای مناسـب و                        استنتاج از مجموعه بررسی   ) و

  . اصالحی و قابل اجرا
  . تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده) ز

  :االمکان به ترتیب زیر است ش بازرسی از حیث شکلی، حتیتنظیم گزار -48ماده
  . کنندگان گزارش صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه) الف
  .فهرست مطالب) ب
  . ها و پیشنهادها گیری  موضوع بازرسی، نتیجه :خالصه گزارش) ج
  . کند  مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده میکه خواننده گزارش را برای:  مقدمه) د
که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتـایج                  : متن یا قسمت اصلی گزارش    ) هـ

  : دهد، شامل ها را نشان می حاصله از بررسی
  .تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی -1
  . بازرسیقلمرو مکانی و زمانی -2
  .آوری شده آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات جمع روش و چگونگی جمع -3
  .استنتاج و ارایه نظرها -4
  .پیشنهادها -5
  . مستندات و مدارکی که برای مراجعه الزم است) و
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ی اسـتفاده شـود و از   در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغالط امالیی و اشـکاالت دسـتور         -49ماده
آمیز، احـساسی و عـاطفی، مـوهن، وصـفی، تکـراری و غیـر مـأنوس خـودداری                     بکارگیری عبارات یا کلمات غیر متعارف، مبالغه      

  . گردد

  :در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود -50ماده
  . مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد) الف
  . صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود) ب
  . توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرار گیرد شرایط، اوضاع و احوال، امکانات،) ج
  . ده شودهای منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق دا موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش) د
  . در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود) هـ
هـای تنبیهـی در محـدوده اختیـارات           تشویق، تقدیر، ارتقا، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمـال سیاسـت                ) و

باید    انتظامی و مراجع قضایی،      های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای        قانونی مسووالن بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت        
  . مستند و مستدل باشد

از طریـق دیـوان عـدالت    (های مـشمول بازرسـی    نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه    نامه، تصویب   درخواست ابطال آیین  ) ز
  . باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد) اداری

ن آنها با شرع یا قانون احراز شـده اسـت مـوارد و جهـات مغـایرت صـراحتاً تعیـین                     راجع به احکام قضایی که مغایرت بیّ      ) ح
  . گردد

چنانچه سوءجریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضـوابط و مقـررات متناسـب باشـد و یـا                        ) ط
 تعیین محورهای اساسـی و کلـی، حـسب    ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و       

نامـه، بخـشنامه، دسـتورالعمل و قـانون و یـا اصـالح مقـررات بـه                    نامه، تـصویب    مورد، تذکرات الزم مبنی بر ضرورت تدوین آیین       
  . شود ربط داده می دستگاه ذی

مقامـات مـأذون، بـه مراجـع        های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رییس سازمان و یـا                    گزارش -51ماده
  . شود قانونی مربوط ارسال می

بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات                   
  . و وظایف خود مسوولیت دارند

مات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعـوت  ها و نیز چگونگی مکاتبات مقا نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش      : تبصره
  . رسد مسووالن برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس سازمان می

شود و درخصوص اعالم وقوع جرم یـا          ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می              گزارش -52ماده
  . گردد  تهیه و ارسال میتخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک

منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قـانونی بـه مراجـع صـالح قـضایی یـا                         : تبصره
  . گردد های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می دیوان محاسبات کشور و یا هیأت
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قوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بالفاصله گزارش            در صورتی که گزارش بازرسی متضمن و       -53ماده
متهم یا متهمـان، عنـوان اتهـام و شـرح آن و میـزان سوءاسـتفاده یـا ضـرر و زیـان وارده، دالیـل،                           اختصاصی مشتمل بر مشخصات     

  . ودش مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی، به مرجع قضایی صالح ارسال می
چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکا و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علیرغم تالش الزم میسور نباشـد،                     : تبصره

  . شود گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعکس می

یی از طریق مکاتبه، دعوت های خود را تا حصول نتیجه نها سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش        -54ماده
و یـا هـر طریـق قـانونی دیگـر پیگیـری نمایـد و در        ) اعزام بازرس یا هیـأت بازرسـی  (ربط، انجام بازرسی پیگیری       از مسووالن ذی  

  : اقدامات زیر را انجام دهد،صورت عدم اجرای آنها بدون عذر موجه
  .  قانون10رر، با توجه به تبصره ماده تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسوول مربوط در مهلت مق) اول
تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربـوط    ) دوم

  .به ارسال گزارش
ی کـه   مـوازی و مـؤثر باشـد، بطـور    ،پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف بایـد همزمـان         : تبصره

  . پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد
کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسـیدگی و جهـت آن را بـه اطـالع سـازمان                      قضایی و اداری رسیدگی     مراجع -55ماده

 قـانون   6ه شـرح مـاده      های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شـده بـ              رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش         
سازمان حسب مورد با تقدیم الیحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضـیحات الزم را    . رسیدگی نمایند 
  . تواند قبالً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید نماینده سازمان می. ارایه خواهد نمود

ای از قرار و یا حکم صـادره را بـه سـازمان               کننده به جرایم و تخلفات مکلفند نسخه        راجع قضایی و اداری رسیدگی    م: تبصره
  . ارسال و ابالغ نمایند

دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در               -56ماده
وده، تعلیمات الزم را به مقام تحقیق ارایه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منـع یـا موقـوفی تعقیـب در                        امر تحقیقات نظارت نم   

مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دالیل و مستندات آن را مورد دقت قرار داده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتـضی                        
  . نماید اتخاذ می

ها تا حصول نتیجه چنانچه در مـواردی رأی            قانون، در جهت پیگیری گزارش     2ماده  » د«ر بند   با توجه به تکلیف مقرر د      -57ماده
مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشـد، سـازمان قبـل از انقـضای مهلـت قـانونی، دالیـل و                               

  . نماید ی بر تقاضای تجدیدنظر اعالم میمستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبن

کننده به جرایم و تخلفات اعالمی سازمان، دالیـل اقامـه شـده را کـافی نداننـد، مکلفنـد رأسـاً                        چنانچه مراجع رسیدگی   -58ماده
رجـع  تطبیـق عنـوان جـرم یـا تخلـف بـا قـانون نیـز بـه عهـده م                    . هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به عمل آورنـد            

  . کننده است رسیدگی
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در مواردی که گزارش بازرسی راجع بـه وقـوع جـرم و ورود خـسارت بـه امـوال دولتـی و حقـوق عمـومی و تـضییع                                -59ماده
. نمایـد   آنهاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبـران خـسارت و زیـان وارده را نیـز از دادگـاه درخواسـت مـی                         

هـای    این مقـررات نـافی وظیفـه دسـتگاه        . ات آیین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست         درخواست دادستان مستلزم تشریف   
  . مربوط برای احقاق حقوق خود نیست

کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضـروری تـشخیص دهنـد،     که مراجع رسیدگی  در مواردی : تبصره
ربـط و یـا از محـل بودجـه دادگـستری          معترض به گزارش سازمان و یا دسـتگاه ذی         های کارشناسی حسب مورد باید توسط       هزینه

  . پرداخت شود

که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خالف بیّن شرع تشخیص دهد،                      درصورتی -60ماده
  .آورد  و درخواست اقدام قانونی به عمل میگزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رییس قوه قضاییه ارسال

ربط، دالیل و مدارکی تحـصیل شـود کـه ضـرورت           که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی            در صورتی  -61ماده
بازنگری، اصالح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضـوع را در                      

  . رآیند بررسی مجدد قرار داده و حسب مورد نسبت به تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نمایدف
  .صالح اعالم گردد چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی

  های نظارتی دستگاه: فصل چهارم
 11مـاده   » ب«کـه در اجـرای بنـد        (های نظارتی کشور را       ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه    سازمان موظف است     -62ماده

هـای   طراحی و بـا تعیـین پـست   ) قانون تشکیل گردیده و اساسنامه آن به تأیید سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است  
ظیم و پیگیری امـور شـورا و تـشکیل شـوراهای متنـاظر اسـتانی،             نسبت به تن   به تصویب ریاست قوه قضائیه برساند و         سازمانی الزم   

  . های تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساسنامه اقدام نماید کارگروه

 قانون موظفنـد بـدون فـوت وقـت، وقـوع جـرایم مربـوط بـه ارتـشاء، اخـتالس،                      12مسووالن و اشخاص موضوع ماده       -63ماده
 اخذ پورسانت در معـامالت داخلـی یـا خـارجی، اعمـال نفـوذ بـرخالف حـق و مقـررات                       کالهبرداری، تبانی در معامالت دولتی،    

 تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تـضییع آنهـا، تـدلیس                         قانونی،
ودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنـوان اعـم از             در معامالت دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نم              

العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سـوء جریانـات مـالی و اداری مـرتبط بـا                         الزحمه یا حق    کمیسیون، پاداش، حق  
  . وظایف کارکنان را به سازمان اعالم نمایند

هـای     تکـالیف قـانونی نظیـر اعـالم جـرم بـه مراجـع قـضایی و هیـأت                   اعالم مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر       : 1تبصره  
  . رسیدگی به تخلفات اداری نیست

در صورتی که اعالمات مذکور در این ماده به باالترین مقام مسوول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شـده باشـد،                    : 2تبصره  
صـورت نـامبرده مـستنکف تـشخیص و بـه مرجـع قـضایی               این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در غیر این              

  .گردد صالح معرفی می ذی
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تواند شکایات و اعالمات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلـف از قـانون و مقـررات را بـه ادارات                 سازمان می  -64ماده
های مشمول نظـارت   ن قانونی دستگاهها و بازرسا ها و حفاظت اطالعات    نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، حراست       

  . و بازرسی، ارسال و رسیدگی به موضوع و اعالم نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود
  . دارند ای از آن را نیز برای باالترین مقام مسوول خود ارسال می مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه

  های غیردولتی تشکل: فصل پنجم 
نهاد و افراد واجد شـرایط،   های غیردولتی و مردم  تشکل تواند از ظرفیت   قانون، می  11ماده  » الف«مان در اجرای بند     ساز -65ماده

های مختلف از جمله در امر پیشگیری از وقـوع جـرم، جلـوگیری از تـضییع امـوال عمـومی و                        در حدود اختیارات قانونی در زمینه     
مـداری و کـسب    ان سـالمت نظـام اداری و مقابلـه بـا فـساد، توسـعه فرهنـگ قـانون           زیست و ارتقای میـز      منابع طبیعی، حفظ محیط   
هـای    های مذکور در انجام برنامه      مند شود و از نیروهای متخصص و کارشناس تشکل          ها و پیشنهادها بهره     اطالعات و اخبار ارزیابی   

و بـرای ایـن منظـور اقـدامات زیـر را انجـام       های تخصصی حسب مورد استفاده نماید        نظارت و بازرسی، انجام تحقیقات و مشاوره      
  :دهد

ها و اشخاص واجد شرایط و  با ایجاد واحدی در ساختار تشکیالتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکل ) الف
ای و    هـای حرفـه     نهاد و اشخاص نامبرده و با کمک بـه تـشکیل انجمـن              های غیردولتی و مردم     نیز ارتباط واحدهای استانی با تشکل     

  . تخصصی نظارتی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند
 شـرایط بـا      های غیردولتـی و مـردم نهـاد و افـراد واجـد              های انتخاب تشکل    دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخص       

ط مربوط، به تصویب رییس      قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضواب               3رعایت ماده   
  . رسد قوه قضاییه می

های عمومی و تخصصی آنان اقدام  نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صالحیت    های غیردولتی و مردم     با شناسایی تشکل  ) ب
  . و در بانک اطالعاتی مربوط، مشخصات و اقدامات هر یک ثبت و ضبط شود

ها و نهادهای غیردولتی و افـراد ابـالغ و نحـوه               به نحو روشن و رسمی به تشکل       باید  های فوق     انجام هر یک از مأموریت    ) ج
  . های مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت الزم معمول شود همکاری وارتباط با سازمان و دستگاه

یکن سـازمان   نماید؛ لـ    الذکر، آزاد و افتخاری است و هیچگونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمی              همکاری اشخاص فوق  
  . های انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید تواند برخی از هزینه می

  .شود بینی و به دولت پیشنهاد می پیش های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات الزم، دربودجه ساالنه هزینه) د

  رسانی اطالع: فصل ششم 
 قانون به ریاست رییس سازمان      11ماده  » هـ«رسانی با رعایت بند       ورای مشورتی اطالع  رسانی عمومی، ش    به منظور اطالع   -66ماده

رسـانی تـشکیل و در مـوارد زیـر اتخـاذ       نظـر در امـر اطـالع    ربط و افراد صاحب یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسووالن ذی     
  :نماید تصمیم می
  . بخش عمومی و آگاهیرسانی  های اطالع ها و شاخص مشی ها، خط تعیین سیاست) الف
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  .نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان) ب
  .موقعهنحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطالع رسانی مناسب و ب) ج
نامـه    تشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی و آیـین          بندی با رعایت قانون ان      های دارای طبقه    تعیین نحوه انتشار گزارش   ) د
  .مربوط
  . رسانی و حدود اختیارات آنان تعیین مقامات مجاز به اطالع) هـ
  ). ها ارایه تمام یا بخشی از گزارش(رسانی  تعیین میزان و موضوعات قابل اطالع) و
  .د سازمان و واحدهای مربوطها و عملکر های نظارت و بازرسی، فعالیت چگونگی ارایه برنامه) ز
  . های سازمان پاسخگویی به مقاالت و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش) ح
ای نظیـر انجمـن       المللـی و منطقـه      رسـانی بـین     هـای اطـالع     تعیین موضوعات و اطالعات قابل ارایـه در نـشریات و پایگـاه            ) ط

  . المللی مسووالن مبارزه با فساد ینآمبودزمان آسیایی، موسسه آمبودزمان جهانی و انجمن ب
تعیین اعضای شورا، نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب دستورالعملی اسـت کـه بـه تـصویب                    : 1تبصره

  .رسد رییس سازمان می
ها،    و گزارش  ها  یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده          توانند در هیچ    کارشناسان و بازرسان سازمان نمی    : 2تبصره  
  .رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن رییس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی اقدام به اطالع

دهندگان به سازمان و شهود که در جهت وظـایف             قانون، گزارش  11ماده  » الف«ها و اشخاص موضوع بند        کلیه تشکل  -67ماده
رسـانی مناسـب موجـب تقویـت نظـارت و اثربخـشی اقـدامات                 ه با اطالع  ها ک   دارند و رسانه    های الزم را معمول       سازمان، همکاری 

  . های قانونی سازمان هستند شوند، مشمول حمایت 

  سایر موارد : فصل هفتم
کلیه کارشناسان و بازرسان غیرقضایی باید طبق دستورالعملی که سازمان به همین منظور تهیه نموده و بـه تاییـد ریـیس                       -68ماده

  :متن سوگندنامه به شرح زیر است. ند، سوگند یاد کنندقوه قضاییه می رسا
کـنم    است، سوگند یاد مـی  من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان–اهللا الرحمن الرحیم    بسم «

انون اساسـی، والیـت     که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران، قـ                   
های سازمان بازرسی کل کشور بـا         فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت                

اری، شـرافت و اخـالق اسـالمی،    گجویی به کار گیرم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیز    رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق    
  ».اجتناب ورزم

 قانون، دایر بر نظـارت و بازرسـی در امـور اداری و مـالی دادگـستری، بـه نحـو زیـر اقـدام                          2ماده  » الف«در اجرای بند     -69ماده
  :گردد می
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  :امور اداری) الف
هـا و اختیـارات و        بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیالت با مأموریـت               -1

  . تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکالت قضایی مردممیزان تأثیر در 
های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجـاع         ها، اسناد و مدارک اعم از روش        بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده       -2

مات با آمـار مربـوط   و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدا    
 . ای های مقایسه و بررسی

بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان  -3
شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حـسن                       

 . ت و دانش شغلیشهرت و معلوما

  .  قضاییه و بررسی اعالمات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی پیگیری موارد ارجاعی رییس قوه -4
  :امور مالی) ب

های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحـدهای تابعـه                بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش     
هـای مخـصوص و    و واریز آنها بـه حـساب  .... ها و تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپردهدادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش     

  . چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معامالت، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آنها

،  قـانون  2هـای موضـوع مـاده          با سازمان اسـت و موسـسات و سـازمان          ،های مشمول نظارت و بازرسی      تشخیص دستگاه  -70ماده
خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعالم و نظـر نهـایی سـازمان قـاطع                  توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه ادعایی در این           نمی

  . خواهد بود

های مقرر در قانون، با پیـشنهاد ریـیس سـازمان بـه               تشکیالت سازمان پست های سازمانی باتوجه به وظایف و مأموریت          -71ماده
  .رسد ه قضاییه میتصویب رییس قو

هـا و بودجـه مـورد نیـاز، براسـاس بـرآورد و                استخدام کارمندان غیر قضایی، تهیه امکانات و ملزومات، اعالم نیازمندی          -72ماده
  . گردد پیشنهاد سازمان توسط دولت تأمین می

یه با ابالغ رییس سـازمان اجرایـی       و مورد نیاز، پس از تایید رییس قوه قضای         68،  66،  65،  51،  19های مواد     ورالعملدست -73ماده
  . خواهد شد

هـای   هـا و بخـشنامه    نامه اجرایی سابق با اصالحات بعـدی آن، نـسخ و کلیـه دسـتورالعمل                نامه، آیین    آیین  با تصویب این   -74ماده
  . شود مغایر، لغو می

  .  به تصویب رسید15/1/88ر تاریخ نامه مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست و شش تبصره و در هفت فصل د این آیین -75ماده
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