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قانون ت کی سازمان بازرسی ک ک ور با خرین اص حات
والحاقات (5131 /7/51
ماده  -1به مظورنظوهانب بسن هر اس هاو ومهرنیواسوح قهانی هروظنر دن
دستگاههاح ودونح یدن واسوح وقه  171هاظرو وساسهج اوههرنح وسه مج
و سوو سازماظج ب ظام " سازماو بازنسج ک کشرن" ک دنو ر اظرو ب وختصان
"سازماو" ظامنده مج شرد،ز سظوسرئیس ره ضا ن یبا وختنهانوب ی یاها
مظدنج دنو ر اظرو تشکن مج شرد.
تبصسه  :ظوانب یبازنسج وز ظوسو ر اظرو عبانب وست وز مجورع فعالنت هاح
م توسیمظوم یهدف دونب مظورناوه وینح وال عهاب مزم دنبهانه مسونه
ننر یبعدوزو دوماب دستگاههاح مشورل ماده( )2و ر هاظرو تجز ه یتاینه
وظها،تطبنق عویکسد دستگاه با وهدوف یتکهالن هاظرظج  ،یونوئه پنشهظهادهاح
مظاسب دناهت ن ر اس هاو ومهرن 1.ستازمان بازرستی همینتین متی
تواندقب از اقدامات دستدتاههای متوکورنیز اط عتات الزم راجمت
وری کند

2

 -1درقانون اصالحیه  1331آزمایشی کلمه قبل بعدازکلمه مراحل وجود داشت کهه درقهانون مصهو
 1333/1/11حذف گردید.
 - 2درقانون مصو

 1333/1/11عبارات(سازمان بازرسی همچنین می تواندقبل ازاقدامات

دستگاههای مذکورنیز اطالعات الزم راجمع آوری کند)اضافه گردیده است.

3

ماده  -2یاا
ول

واخدیارات سازماو ب شسح ز سمج باشد:

 -بازنسج ونظارت م توسکین یزونتخاظ ها یودونوب واموراداری ومالی

دادزسدری،سازمانهاودسدتاههای تاب ه قوه قضاییه یظنسیههاح ظوهامج
یوظتوامج یمؤس هاب یشهسکتهاح دیلتهج یشهسدون هایمؤس هاب یوب هت به
وظهایدفاتسوسظادنسوج یمؤس اب عام ولوظف یظهادهاح وظق بهج یسهازماظهائج
ک توام ا وتج وزسسما اسهام وظاو متعیق به دیلهت وسهت ادیلهت به
ظارح وزوظااء بسوظهاظوانب اکوک مج ظوا دیکین سازماظهائج ک شورل و هر
اظرو ظ بت ب وظها م تیزم ذکسظام وظها وست بسوساس بسظام مظوم.
ب -وظجام بازنسج هاح فهر ولعهاده ن هب وممسمقهام معوهم نهبهسح ی ابه
دسترننئنس ره ضائن ی ادنخروست نئهنس اوهرنی اکون هنرو وقه ظهرد
ههاظرو وساسههج مجیههس شههرنوح سهه مج ی ابظابهه تقایههاح یز س ام هه رل
دستگاههاح واسوئج ذ سبط ی اهسمرندح که به ظوهسنئنس سهازماو یهسینح
تشخنص دوده شرد.
ج -وع ه م مروندتخیهه یظانسائنهایسههرء اس اظههاب ودونح یمههالج دنخصههر
یزونت خاظ هایظهادهاح وظق ب وسه مج یبظنادهابه نئهنس اوهرنیدنخصهر
مؤس ههاب یشههسکت هههاح دیلتههج ی یوب ههت بهه دیلههت بهه یز سذ ههسبط
یدنمرندشهسدون هایمؤس ههاب یوب ههت بهه یز سکشرنیدنخصههر مؤس ههاب
غنسدیلتج کوک بگنسوزدیلت ب یز سذ سبط یدنخصر سهرءاس اظاب ودونح ی
مالج مسوا ضا ج ی یوندهاح تابع دودگ تسح به نئهنس هره ضهائن یدن
مههروند وناههاعج کون ههنرو وق ه ظرد ههاظرو وساسههج ظتنجه بازنسههج ب ه وو
کون نرو وع م خروهدشد.
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د -دنمروندح ک گزونش بازرسی 1متضور وع م ی رع اسمج وست ،چظاظچه
اسم دونوح ننثنت عورمج باشد،نئنس سازماو امقاماب مهذذیو وزالهسف یح
ک ظ خ وزگزونش نو بادم یمدونک مسبرط بسوح تعقنب یمجازوب مستکهب
ب مسا قالی ضا ج ونسال یمریرع نوتانصرل ظتنج ظهائج پنگنسح ظوا ظد
یدنمرندتخیفاب ودونح،وظضباالج یوظتوامج م تقنواًمسوتب نوب مسواه ذ هسبط
مظعکس ظورده یپنگنسح مزم نوب عو وینظد.مسوا نسندگج کظظده مکیفظهد
ی ت نسندگج یاهت نضرن نو ب وال ع سازماو بازنسج ک کشرنبسساظظد.
تبصسه  -1دنمرنداسو م مظتههج به ینیدخ هانب به ومهرول دیلتهج ینقهر
عورمج یتضنن وظها دودستاو یور تعقنب کنفسح متهم امتهواو دندودگهاه
قالی دنقرنب ونسوز ینید خ انوب ییسن ی ز او  ،نأسهاً ابهسوو وو نو بهدیو
پسدوخت هز ظ دودنسج وزدودگاه دنخروسهت مهج ظوا د.دسهتگاههاح ذ هسبط
مرا ب هوکانح با دودستاو دناو وینح دم یمدونک یپنگنسح مریرع
مج باشظد.
تبصسه  -2گزونشهاح بازنسج دنونتباط با وئنر ظام یتصر ب ظامه یبخشهظام
یدسترنولعو هاح قادنه یشکا اب وشخا نقنقج ینقر ج غنسدیلتهج که
ناکج وزتشخنص تخی دنمروندفر ولذکسباشداهت نسندگج یقدیننأح به
د روو عدولت ودونح ونسال مج گسدد.نسندگج ب و ظگرظ مروند بطرنفر ولعاده
یخانج وز ظربت خروهدبرد.

 -1بازرس به بازرسی تغییر یافته است.

1

ه  -درمواردی که ززار

بازرسی مدضمن اع م تتلا اداری مدیران

ک ادارات ومقامات باالترتاسطح وزرا وهمطراز نان است که م مول
قانون رسیدزی به تتلفات اداری هسدند،ستازمان زتزار

را بترای

رسیدزی به هیأت رسیدزی به تتلفات اداری نهادریاستت جمهتوری
ارسال وتاحوول ندیجه پیتیری متی کند درخوتوپ پرونتده هتای
مطروحتته در رابطتته بامقامتتات فتتو  ،هیتتأت رستتیدزی بتتدوی
وتجدیدنظرمزبورباعضویت یک نفرازقضات منووب رئیس قوه قضائیه
ت کی می شود وخارج ازنوبت طبق قتانون رستیدزی بته تتلفتات
اداری به موضور رسیدزی می کند رئیس هیأت موظا استت ضتمن
نظارت برثبت پرونده وت یین اوقات رسیدزی،مرات

رابه عضوقاضتی

ونماینده سازمان جهت حضوراع م نماید
تبوره  :رسیدزی به تتلفات مقامات وکارکنان قوای قضاییه و مقننه و
نیروهای مسلح،شورای نتهبان و دسدتاه های زیر نظتر مقتام م ظت
رهبری از شمول این بند مسدثنی است
و -سازمان مجازاست درنظارت وبازرسی ازنیروهتای نظامی،اندظتامی،
امنیدی وشرکت هاومؤسسات تاب ه ازنیروهای بازن سده واجدشرای
ومدتو

مراج موکوراسدفاده کنتد ئین نامته اجرائتی ایتن بنتد

باپی نهاد سازمان به تووی

رئیس قوه قضائیه می رسد

ماده  - 3سازماو مج تروظدبسوح وظجام بازنسج یواهانظوسکانشظاسهج وز یاهرد
ضاب یوشخا قانب ق ننت یمتخصصاو دنهسنشت بطهرندو م امر هت
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وستفاده ظوا دی دنسا سمروند ظ بت ب تذمنر کادنمرند ظناز وزالس ق وظتقهال ها
مذمرن ت کانکظاو دیلت یدنقرنب عدم ومکاو وزالس ق وستخدوم و دوم ظوا د.
تبصسه  : 1و ظتقال کانمظدوو یزونتخاظ ی مؤس اب ی شهسکت ههاح دیلتهج به
سازماو ب قرنب مذمرن ا وظتقال دوئم ب ماظ وست.
تبصسه  : 2مقسنوب ودونح یوستخدومج سازماو ترسط ره ضهائن تهنه یپهس
وزتصر ب مجیس ب مسنی واسوء دنمج و د،مگسدنمروندح که مشهورل مهاده
 11و ر اظرو وست.1
تبوره  1ماده  1دراص حیه مووب  31/7/51مجلتس حتو

شتده

است.
ماده  – 1نئنس سازماو ترسط نئنس ره ضهائن وزمنهاو ضهاب شهسع ی ها
ضاتج ک دونوح نتب  11ا 11ضائج باشظد تعننر مج شهرد.نئنس سهازماو
مج تروظد ک ظفس ائم مقام بسوح خردوزمناو ضاب باق ننت وظتخاب کظد ک
باپنشظهادیتصر ب نئنس ره ضائن تعننر مج گسدد.یهوچظنر مج تروظهد به
تعدودمزم معایو دوشت باشد.
ماده  – 5بازنسج ترسط بازنس اهنذتهاح بازنسج به عوه مهج و هد.نئنس
هنآب بازنسج ترسط نئنس سازماو ن ب مرندوزبنر ضهاب ها متخصصهنر
یکانشظاساو بسا ت یمرندوعتواد وظتخاب مج گسدد.

 -1ماده  3اصالحیه  1311/1/1قانون سازمان بهه شهرذ ذیهل اسهتهماده ذیهل بهه عنهوان مهاده

"

 12به این قانون الحاق وماده  12سابق به  14تغییرمی یابد .

"

1

تبصسه  – 1وو وت وزگزونش بازنسنر غنس ضائج ک ناکج وزی هرع تخیه
ااسم مج باشدبا دب تذ ندبازنس ضائج بسسد.
تبصسه  – 2نئنس هنذ ب بازنسهج ی ابهازنس دنقهرنتنک دونوح پا ه ضهائج
یوب غ خا وز نئنس ره ضائن باشد،چظاظچ دنیهور بازنسهج به ومهرنح
بسخرندظوا دک بنم تباظج افسونمتهم ی ا وز بنر بهسدو دم ه یمهدونک بهسید
مههج تروظههدتاپا او بازنسههج بسوبسمقههسنوب ههاظرو وئههنر دودنسههج ظ ههبت بهه
قدین سونتآمنر غنسوز سونبازدوشت وتخاذتصهونم ظوا دیچظاظچه سونبازدوشهت
مر ت نویسینب تشخنص دهد با د با پنشظهاد نئنس هنذب یمروفقهت نئهنس
دودگ تسح ما و دوم ظوا د .سونهاح تذمنر قادنه اهسف مهدب بن هت نیز
وزتان خ وب غ اب تجد د ظوسدن دودگاه تجد دظوسمسکزوستاو مسبرط مج باشد.
مهاده  – 6ززارشهای سازمان درمراج قضائی وهیآت های رسیدزی به
تتلفات اداری،انضباطی واندظامی ،خارج ازنوبت وحداکثرظر متدت
 1ماه مورد رسیدزی قرارمی زیرد چنانیه رسیدزی بته پرونتده هتا
بیش از مدت م ین نیاز به وقت داشده باشتد  ،مراجت متوکور بایتد
جهات و دالی

ن را در پرونتده درج و توتریح نماینتد راءِ صتادره

مراج قضائی بادرخواست ستازمان بازرستی کت ک تور وموافقتت
دادسدان ذیرب و راءِ صتادره هیتأت هتای رستیدزی بته تتلفتات
اداری،انضتتباطی واندظتتامی بادرخواستتت ستتازمان متتوکوردرمراج
ذیو ا ظر بیست روز پتس ازابت غ قابت تجدیتدنظربوده وایتن
رسیدزی نیزخارج ازنوبت خواهدبود
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تبصسه  :هسگاه بازرس 5دونوح پا
ههاظرظج ،ب ه نکوههج

ضها ج یهور بازنسهج دننهدید مقهسنوب

بسخههرندکنتتد2ک ه

وو نوخ ه ف ب هنّر

شههسع3

تشههخنص

دهد،گزونش م تدل وو نو وزالس ق نئنس سازماو برای رئیس قوه قضتاییه
ارسال می کندتارئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی راب م

ورد

ماده  –7بازنس اهنذب هاح بازنسج گهزونش کانخردنوم هتقنواً به سهازماو
ت ینم خروهدظورد.
ماده  –8کین م رمو ذ سبط دنیزونتخاظه هها ی ودونوب یسازماظهایمؤس هاب
وسظادیوال عاب یمدونک مهرندلزیم دنتاقنقهاب نوبهدیو هسگرظه فهرب ی هت
دنوختنانبازنس ا بازنساو وعزومج سوندوده یهوکانح مزم نو مبذیل دونظد.
تبصسه  –1تخی وزتکین مظدنج دنو ر ماده درخوتوپ عتدم همکتاری
درارائه اسنادومدارک موردنیازمراب نبس وزس ماه ی ک نیز تاشش ماه
ا وظفصال مر ت وزخدماب دیلتج یعورمج وزس ماه تا ک سال خروهدبرد.
تبصسه  -2وسظاد سسّح دیلتج وزنکم و ر ماده م تثظج وست مگسب دنخروست
نئنس سازماو بازنسج ک کشرنیمروفقت نئنس ره ضا ن .
ماده  -3در اصت حیه  5131/7/51مجلتس شتورای است می حتو
زردید

 -1واژه بازرسی به بازرس تغییریافت.وواژه "که و است"حذف گردیده است.
 -2واژه "نماید به " کند" تبدیل شده است.
 - 3واژه "یا قانون" حذف شده است.
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ماده -11یز س ام رل دستگاه مسبرط مرا وست وزتهان خ دن افهت گهزونش
هنذب بازنسج ندوکثساسف ده نیزعویناب واسوئج نواهت وظجام پنشهظهادهاح
مظدنج دنگزونش مزبرنشسیع یمفاداس هاو کهان نو مستبهاً به واله ع سهازماو
بسساظد.سازماو مرا وست تانصرل ظتنج ظها ج اس او ومس نوپنگنسح ظوا د.
تبوره _ درمواردی که پی نهادهای سازمان برای جلوزیری ازوقتور
جرم  ،تکرارتتلا یاسوءِجریان امورباشدوعدم اجرای نهاموج

انجام

عمتت ریرقتتانونی شودومستتبول مربوطتته ازانجتتام ن استتدنکا
نمایدبارسیدزی واحتراز در دادزتاه صتالح م تمول مجتازات مقترر
درتبوره( 5ماده( 8این قانون می باشد
ماده  -11سازماو مج تروظددنمروندز سظنزو دوم کند

5

ول ه _ بهههسه گنههسح وزتههروو تشههک هههاح غنسدیلتههج یمههسدم ظهادیوشههخا
یوادشسو ط دنبخش ههاح عیوج،تخصصج،قهظفج یمسدمهج به مظورنوظجهام
یاا مارل .
ب  -2بتتابهره زیتتری ازفتتن وری هتتای روز وهرزونتته ابزارمناستت
دیتربرعملکرد شوراها وکمیستیون هتای مالی،م تام تی واعدبتاری
دسدتاههای م مول بازرسی وانجام مناقوات ومزایده هانظارت کند
تبصسه  :م رمو ذ سبط مرافظد زماو تشهکن ای هاب مجهام یشهرنوهاح
مرندظوسنوب وال ع سازماو بسساظظد.
-1واژه نماید به کندتبدیل شده است.
 -2محتوی بند

آزمایشی تغییر یافته و متن جدید جایگزین  ،تصوی گردیده است
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ج -ونوئ گزونش هاح ظوانتج هشدوندهظده ب هظگام ب مقاماب م رل اهت
پنشگنسح وزی رع اسم،تخی یسرء اس اظاب ونتوالج.
د -اط ر رسانی و زاهی بت ی عمومی ازطریق رسانه های عمومی به
منظورارتقآءِ س مت نظام اداری ومقابله بافساد ،بارعایت قانون ئتین
دادرسی کیفری مووب 5131/51/4
ماده  _ 12چظاظچ بازنساو اظرظج مؤس اب یشسکت هاح مشهورل بازنسهج،
مسبوالن 1سازماو ن ابسسج دیلتج،نفاات یوال عاب ینسوسهت ی ظوهانب
یبازنسههج یزونتخ اظ ه هایدسههتگاههاح مشههورل بازنسههج،ب سههرء اس ههاظج دن
نسندگج ب عویکسدمالج یودونح دستگاههاح واسوئج یشسکت هاح دیلتج ی
یوب ت ب دیلت بسسظدک مسبرط ب یاا سازماو بازنسهج وسهت،با دمسوتب
نوب وال ع سازماو بازنسج ک کشرنبسساظظد.م هتظک به مجهازوب مقهسندن
ماده ()616کداب پنج قانون مجازات اس می(ت زیرات ومجازات هتای
بازدارنده مووب  5171/1/1ماکرم خروهدشد.
ماده  _ 13بردا سازماو دنبردا ک کشرنتات ند م تق ذ ند ه
دودگ ههتسح مظورنی ههک پههظجم وو خههانج وزشههورل مااسههباب عوههرمج
یسا سمقسنوب مصسف خروهدشد.
ماده  _11وئنر ظام واسوئج و ر اظرو ترسط سازماو بازنسج ک کشهرنتهن
می شود2یب تصر ب نئنس ره ضائن می رسد.5
-1واژه مسئولین به مسئوالن تغییر یافته است.
 -2واژه می شود در اصالحیه  1333/3/1بعد از" تهیه"  ،اضافه شده است.
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ماده  _ 15هره ضهائن ،یزونب ومرنو تصهادح یدونوئهج یسهازماو ومهرنودونح
یوستخدومج کشرندن وت مسبرط مذمرنواسوح و ر اظرو مج باشد.

ماده  _ 51ازتاری .الزم االجراشدن این قانون (،قانون اصت ا متوادی
ازقانون ت کی سازمان بازرسی ک ک ورمووب  5113واص حیه ن
مووب  5171که درتاری 5187/4/57 .به تووی

کمیسیون قضتائی

وحقوقی مجلس شورای اس می رسیده بود،1نس .می شود
*شا او ذکسوست ک وخس ر وق ناب هاظرو تشهکن سهازماو بازنسهج که
کشرن"م دم بر 3ماده" دنای

عیظج نیزس شظب مرنخ 1333/7/15ب

تصر ب مجیس شرنوح وس مج نسنده یدنتان خ 1333/7/31پس وزوع م عدم
مغا سب با شسع ی اظرو وساسج ب تصر ب شرنوح ماتسم ظگهباو نسنده وسهت
ی دن تان خ  1333/8/7ترسط نئنس ماتسم مجیس ب نئنس ماتهسم اوههرن
وب غ گسد د.
ین است ماتسم اوهرندنتان خ 1333/8/7ب یز سدودگ تسح اهت واسو وبه غ
ظوردظد.
تان خ وب غ ب سازماو.......:
تان خ چاپ یوظتشاندن نیزظام نسوج.......:

 -1عبارت " خواهد رسید" به " می رسد " تغییر یافته است.
 -2مراد ،قانون آزمایشی مصو 1331/4/11می باشد.
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