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  712       ثبت    شماره       19/11/1398تاریخ چاپ 

  
  

  شوري یک
  

  ها عالی استان شوراي
  

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل ) 2(ماده » الف«استفساریه بند طرح 
  )عدم ورود و صالحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهاي محلی( کشور

  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  قضائی حقوقی

  امور داخلی کشور و شوراها - اجتماعی
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٢ 

  تعالی باسمه
  

  8068/98: شماره
  22/10/1398: تاریخ
  محترم مجلس شوراي اسالمی رئیسه هیأت

قـانون  ) 2(مـاده  » الـف «استفساریه بنـد  «به پیوست یک نسخه از طرح 
عدم ورود و صـالحیت سـازمان بازرسـی    (سازمان بازرسی کل کشور  تشکیل

کـه در بیسـت و هفتمـین اجـالس مـورخ      » )به مصـوبات شـوراهاي محلـی   
لـذا مسـتند بـه اصـل     . گـردد  ارسال مـی تصویب رسیده است  به 19/10/1398

قـانون  ) 88(مـاده  ) 3(قـانون اساسـی و در اجـراي بنـد     ) 102(یکصد و دوم 
نتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخـاب شـهرداران   تشکیالت، وظایف و ا

) 140(، خواهشمند است دسـتور فرماییـد مطـابق مـاده     )20/4/1396تنقیحی (
نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی ضـمن اعـالم وصـول در سـیر      آیینقانون 

  . مراحل تصویب مجلس شوراي اسالمی قرار گیرد
  

  ها رئیس شوراي عالی استان
 مرتضی الویري
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٣ 

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
از امور مربـوط بـه    یکل کشور به بازرس یله ورود سازمان بازرسأمس
سـازمان بـه    نینخست ورود ا ؛است قیدر دو بعد قابل تدق یمحل يشوراها

د سـازمان بـه موضـوع مصـوبات     شـوراها و دوم ورو  يو ادار یعملکرد مال
ورود  زیدرخصـوص تجـو   یابهامـات  نکـه یدر مورد نخست ضـمن ا  .شوراها

اما در مـورد   .باشد یآنچنان مورد اصرار نم کنیدارد ل وجود یسازمان بازرس
و  یله قابـل بررسـ  أکل کشور به مصوبات شوراها مسـ  یورود سازمان بازرس

ـ چرا کـه از   ؛است يتوجه جد سـازمان   لیقـانون تشـک  ) 2(سـو مـاده    کی
ـ ا تیدامنـه صـالح   انیـ کل کشور در ب یبازرس از  یسـازمان ذکـر و نـام    نی

ـ اسـت و چنانچـه در    اوردهین یمحل یماسال يمصوبات شوراها  ریتفسـ  کی
 يقانون مـذکور را شـامل شـوراها   ) 2(ماده  »الف«بند  یانیفراز پا رانهیسختگ
نهادها مربوط خواهد شد  نیصرفاً به عملکرد ا ریتفس نیا م،یبدان زین یاسالم

  .نهاد نیو نه به مصوبات ا
مصـوبات   یمراحل و مراجـع صـالح بـه بررسـ     بات،یآنکه ترت مضافاً

بـه بعـد قـانون    ) 90(و ) 89(در مـواد   لیصراحتاً و به تفص یمحل يشوراها
 نییو انتخابات شهرداران تب یاسالم يو انتخابات شوراها فیوظا الت،یتشک

 یانطباق مصوبات با حضـور قاضـ   يها تهیکم هیاساس تعب نیبر ا. شده است
بـه   یدگیرسـ  يهـا  تأیـ ه زیاستان و ن يشورا ندهیفرماندار و نما ،يستردادگ

 يبـرا  يو مرکـز  یاسـتان  ،یشهرستان يها تأیحل اختالفات شوراها شامل ه
مضاف بر آن قابل طـرح   زیبودن مصوبات شوراها و ن یقانون یئنها یدگیرس

ـ و د يمرکز تأیمصوبات در ه نیبودن ا تیو شکا  زیـ ن يعـدالت ادار  وانی
ـ از ا. باشـد  یخصوص م نیالزم در ا ینشان دهنده وجود مراحل قانون  رو  نی

تـوان بـه    یکل کشور نم یسازمان بازرس لیقانون تشک) 2(ماده  »الف«از بند 
  . حکم کردبه مصوبات شوراها  یسازمان بازرس تیورود و صالح
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٤ 

  :طرحعنوان 
 کل کشورقانون تشکیل سازمان بازرسی ) 2(ماده » الف«استفساریه بند 

  )عدم ورود و صالحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهاي محلی(
  

  :موضوع استفساریه
در زمره موضوعات و موارد  یمحل یاسالم يمصوبات شوراهاآیا 

قـانون  ) 2(ماده  »الف«کل کشور در بند  یسازمان بازرس یمشمول بازرس
مجلـس   15/7/1393اصالحی مصوب کل کشور  یسازمان بازرس لیتشک
 ؟قرار دارند یاسالم يشورا

  :پاسخ
ــخ ــه تع .ری ــا توجــه ب ــیب ــاتیمراحــل، ترت نی و مراجــع صــالح  ب

اصـل   يمصوبات در راستا نینبودن ا ایبودن  یقانون یدرخصوص بررس
 الت،یبه بعد قانون تشـک  )89(در مواد  یقانون اساس )105( کصدوپنجمی

کشــور و انتخــاب شــهرداران  یاســالم يو انتخابــات شــوراها فیوظــا
نظــارت بــر مصــوبات  و یو بازرســ یدگی، رســ)20/04/1396 یحــیتنق(

کـل کشـور    یسازمان بازرسـ  تیصالح رهیاز دا یمحل یاسالم يشوراها
  . باشد یخارج م
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

نامه داخلی مجلـس شـوراي اسـالمی و     قانون آییناحتراماً، در اجراي 

 25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـور مصـوب    ) 4(ماده 

قـانون  ) 2(مـاده  » الـف «استفساریه بند طرح  در مورد قوانیننظر معاونت 

عـدم ورود و صـالحیت سـازمان    ( کشـور  تشکیل سازمان بازرسی کل

  .شود یتقدیم م )بازرسی به مصوبات شوراهاي محلی

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد £
 .ندارد ¢

  تدوين قوانين كل نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود یکل به شرح زیر تقدیم م نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی تقدیمی آیین طرحدر 
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
  موضوع و عنوان مشخص - اول

  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - دوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - سوم
  

     امضاء مقامات مسؤول را - 132ماده  - ب
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                     طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ج

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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٧ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود مغايرت به ضميمه تقديم مي، دليل نشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩ مصوب
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت طرح  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم تقدیمی با سیاست طرح  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  تقدیمی با قانون برنامه مغایرت طرح  
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  

  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  
  

  

  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب -181ماده  -ب                   

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می یکتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند طرح -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
  

٢  
٣  
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٨ 

  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
نیازي به درج مفاد استفساریه . ، مطول و مغایر اصول نگارش متون قانونی استعنوان -1

  .حذف گردد...) عدم ورود (بنابراین الزم است عبارت داخل پرانتز . در عنوان نیست
  :استفساریه از جهات ذیل داراي ایراد استپاسخ  -2

محـل  . در پاسخ استفساریه نیازي به ذکر استدالل و توضیح و توجیـه آن نیسـت   - اوالً
بایـد   »)20/4/1396حی تنقی(«تا  »با توجه به«لذا عبارت . توجیهی در مقدمه استدالیل 

  .حذف و اصالحات الزم، اعمال گردد
مصوبات شوراهاي «جاي آن باید از عبارت  ههم است و بمب» این مصوبات«عبارت  - ثانیاً

  .استفاده کرد» اسالمی محلی
شـود در   که در موضوع استفساریه عنوان قانون موضوع تفسیر تصریح مـی  همچنان -ثالثاً

  . پاسخ آن نیز عنوان مزبور باید درج شود
تورم قـوانین،  مطابق سیاستهاي تنقیحی مجلس شوراي اسالمی مبنی بر جلوگیري از  -3

طرح یا الیحه تفسیري نباید براي انطباق یا عدم انطباق مصداق با حکـم قـانون تقـدیم    
  .شود لذا ضرورتی به ارائه طرح حاضر دیده نمی. شود

طرح حاضر با توجه به اینکه هدف آن خـارج کـردن شـوراهاي اسـالمی از دایـره شـمول        - 4
صوبات شوراهاي اسالمی را از دایره شمول بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیست و صرفاً م

 . کند، مغایرتی با قانون اساسی ندارد بازرسی خارج می
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٩ 

  .وجود ندارد ¢
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي £

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(در اجراي بندهاي  احتراماً

به شـرح زیـر   کل  نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 
  :شود تقدیم می

  
 ):                    ١(در اجراي بند  -١

  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
   تبططرح تقديمي قوانين مر درخصوص -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
  قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  بررسيبا عنايت به  

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي و نظر ادارهبرگ سوابق قانوني  دههف تعداد
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
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١٠ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  كل نظر اداره - الف
 .درج شود اسخ به صورت کوتاه و در حد ضرورتشود بر اساس قالب رایج استفساریه پ پیشنهاد می - 

  سوابق قانوني - ب
قانون تشکیل سازمان  )2(ماده  »الف«جدول سوابق قانونی  طرح استفساریه بند   

  بازرسی کل کشور
 عنوان ردیف

تاریخ 
 تصویب

 مواد

1  
 اصـل  - )174(یکصـد و هفتـاد و چهـارم     اصل

 قــانون )73(اصــل هفتــاد و ســوم – )7( هفــتم
  اساسی

    

  کل مواد  19/7/1360  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  2

 انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  3
  96الی  89  1/3/1375   شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهاي

  9  29/02/1392   کشور اسالمی شوراهاي بودجه هزینه نحوه نامه آیین  4

 و اصالحات با کشور محاسبات دیوان قانون  5
  2  11/11/1361  بعدي الحاقات

 اصالحات با کشوري خدمات مدیریت قانون  6
  5  08/07/1386  بعدي الحاقات و

 و اصالحات با کشور بودجه و برنامه قانون  7
  1  10/12/1351  بعدي الحاقات

 عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون  8
  واحده ماده  19/04/1373  بعدي الحاقات و اصالحات با غیردولتی

  اصل هفتم
مجلس : شوراها » شاورهم فی االمر«و » و امرهم شوري بینهم«: طبق دستور قرآن کریم 
استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان شوراي اسالمی، شوراي 

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها .تصمیم گیري و اداره امور کشورند
  .درا این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکن
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١١ 

  جریان  حسن  به  نسبت  قضائیه  قوه  نظارت  حق  بر اساس: یکصد و هفتاد و چهارم  اصل 
  کل  بازرسی  سازمان"  نام  به  سازمانی  اداري  هاي  در دستگاه  قوانین  صحیح  امور و اجراي

  سازمان  این  و وظایف  حدود اختیارات. گردد  می  تشکیل  قضائیه  قوه  زیر نظر رئیس "کشور
  .کند  می  تعیین  را قانون

   اصل هفتاد و سوم
در صالحیت مجلس شوراي اسالمی است، مفاد این اصل مانع از شرح و تفسیر قوانین عادي 

  .تفسیري که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست
ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردي که رفع  1

  .ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود
ن مراد مقنن در کلیه موارد الزم االجراست بنابراین درمواردي که مربوط ـ تفسیر از زمان بیا 2

به گذشته است و مجریان برداشت دیگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته 
  .اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسري نمی یابد

آمده است که تفسیر  10/3/1376مورخ  583/21/76همانطوري که در نظریه تفسیري شماره 
از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد الزم االجراء است با این قید که به موارد مختومه تسري 

  .نمی یابد
بنابراین چنانکه تا هنگام الزم االجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید 

  .مطابق نظریه تفسیري اقدام گردد 
با اصالحات و  19/07/1360مصوب  ن بازرسی کل کشورقانون تشکیل سازما

 الحاقات بعدي
بمنظور نظارت بـر حسـن جریـان امـور و اجـراء صـحیح       ) 15/07/1393اصالحی (- 1ماده 

قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران،    174قوانین در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 
نامیـده میشـود   » سازمان«قانون باختصار که در این » بازرسی کل کشور«سازمانی بنام سازمان 

  .زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظـائف منـدرج در ایـن قـانون تشـکیل میشـود      
نظـارت و بازرسـی از نظـر ایـن قـانون عبـارت اسـت از        ) 15/07/1393اصالحی (-تبصره 

دربـاره   مجموعه فعالیت هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوري اطالعـات الزم 
این قـانون، تجزیـه و تحلیـل    )  2( مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده 

آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهاي مناسب در جهـت  
سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذکور نیـز  .حسن جریان امور

 .ات الزم را جمع آوري کنداطالع
  : وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد ) 15/07/1393اصالحی (- 2ماده 
بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و اموراداري و مالی دادگستري،  -الف 

کتهاي سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائیه و نیروهاي نظامی و انتظامی و مؤسسات و شر

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


١٢ 

دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعـه و  
نهادهاي انقالبی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت اسـت  
یا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی کـه شـمول ایـن    

  .انون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظمق
انجام بازرسیهاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبري و )  15/07/1393اصالحی (-ب 

( و  نود  88یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 
می و یا بنا به تقاضاي وزیر یـا مسـؤول دسـتگاههاي    قانون اساسی مجلس شوراي اسال)  90

   .اجرایی ذیربط و یا هر موردي که به نظر رئیس سازمان ضروري تشخیص داده شود
اعالم موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداري و مـالی  )  15/07/1393اصالحی (-ج 

ریـیس جمهـور و در   در خصوص وزارتخانه ها و نهادهـاي انقـالب اسـالمی و بنیادهـا بـه      
خصوص مؤسسات و شـرکتهاي دولتـی و وابسـته بـه دولـت بـه وزیـر ذیـربط و در مـورد          
شهرداریها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر 
از دولت به وزارت امور اقتصـادي و دارایـی و در خصـوص سـوء جریانـات اداري و مـالی       

تابعـه دادگسـتري بـه رئـیس قـوه قضـائیه و در مـوارد ارجـاعی         مراجع قضایی و واحدهاي 
قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعـالم خواهـد   )  90( و نود  88کمیسیون اصول 

   .شد
در مواردي که گزارش بازرسـی متضـمن اعـالم وقـوع جرمـی      )15/07/1393اصالحی ( -د 

مان یا مقامات مأذون از طرف وي است، چنانچه جرم داراي حیثیت عمومی باشد، رئیس ساز
یک نسخه از گزارش را با دالیل و مدارك مربوط براي تعقیب و مجازات مرتکب به مرجـع  
صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیري نمایند و در مـورد تخلفـات   

و پیگیـري   اداري، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذي ربـط مـنعکس نمـوده   
مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسـیدگی و جهـت حضـور را بـه     .الزم را به عمل آورند

   .اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند
در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتـی و  ) 15/07/1393الحاقی (- 1تبصره 

یا متهمان در دادگاه صالح در حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفري متهم 
صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی 

  .از دادگاه درخواست می نماید
دستگاههاي ذي ربط موظف به همکاري با دادستان در جمع آوري دالیل و مدارك و پیگیري 

  .موضوع می باشند
گزارش هاي بازرسی در ارتباط با آیین نامه و تصـویبنامه   )15/07/1393اصالحی (- 2تبصره

و بخشنامه و دستورالعمل هاي صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتـی کـه   
حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور راي بـه دیـوان   
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ور فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی به اینگونه موارد به ط.عدالت اداري ارسال می گردد
   .خواهد بود

در مواردي که گزارش بازرسی متضـمن اعـالم تخلـف اداري    ) 15/07/1393اصالحی (-هـ 
مدیران کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزرا و همتـراز آنـان اسـت کـه مشـمول قـانون       

ت رسـیدگی بـه   رسیدگی به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسیدگی به هیـأ 
در خصوص .تخلفات اداري نهاد ریاست جمهوري ارسال و تا حصول نتیجه پیگیري می کند

پرونده هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوي و تجدیدنظر مزبـور بـا   
عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل مـی شـود و خـارج از نوبـت     

ــه  ــیدگی بـ ــانون رسـ ــق قـ ــد   طبـ ــی کنـ ــیدگی مـ ــوع رسـ ــه موضـ ــات اداري بـ   .تخلفـ
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسـیدگی، مراتـب را   

  .به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعالم نماید
رسیدگی به تخلفـات مقامـات و کارکنـان قـواي قضـائیه و      ) 15/07/1393الحاقی (-تبصره  

لح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زیرنظر مقام معظم رهبري از شمول این مقننه، نیروهاي مس
   .بند مستثنی است

سازمان مجاز است در نظـارت و بازرسـی از نیروهـاي نظـامی،     )  15/07/1393الحاقی ( -و 
انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهاي بازنشسته واجد شـرایط و متخصـص   

آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قـوه  .کند مراجع مذکور استفاده
   .قضائیه می رسد

سازمان میتواند براي انجام بازرسـی و اظهـار نظـر کارشناسـی از وجـود قضـات و        - 3ماده 
اشخاص صاحب صالحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در 

أمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریـت کارکنـان دولـت و در    سایر موارد نسبت به ت
  .صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید 

انتقال کارمندان وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به سـازمان بصـورت    - 1تبصره 
  .مأمور و یا انتقال دائم بالمانع است 

امی سازمان توسط قوه قضـائیه تهیـه و پـس از تصـویب     مقررات اداري و استخد - 2تبصره 
  .این قانون است  12مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه مشمول مفاد ماده 

  )15/7/1393منسوخ ( – 3تبصره
رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضـات شـرع و   ) 07/05/1375اصالحی ( -  4ماده 

رئیس سازمان میتواند یـک نفـر قـائم    .قضائی باشند تعیین میشود 11یا  10یا قضاتی که داراي رتبه 
مقام براي خود از میان قضات با صالحیت انتخاب کند که بـا پیشـنهاد او و تصـویب رئـیس قـوه      

  .قضائیه تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد الزم معاون داشته باشد 
ـیس     بازرسی توسط با) 07/05/1375اصالحی (-  5ماده  زرس یا هیأتهاي بازرسی بعمـل مـی آیـد، رئ
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ـته    هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسـان برجس
  و مورد اعتماد انتخاب می گردد

آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضـایی کـه حـاکی از    ) 07/05/1375الحاقی (- 1تبصره 
  .تأیید بازرس قضایی برسد وقوع تخلف یا جرم می باشد باید به

رئیس هیأت بازرسی ویا بازرس در صورتی که داراي پایه قضـایی  ) 07/05/1375الحاقی (-  2تبصره  
ـیم      و ابالغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموري برخـورد نمایـد کـه ب

واند تا پایان بازرسی برابر مقررات قـانون  تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دالیل و مدارك برود می ت
آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخـاذ تصـمیم نمایـد و چنانچـه قـرار      
ـتري     ـیس دادگس بازداشت موقت را ضروري تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقـت رئ

روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیـدنظر در دادگـاه    20قرارهاي تأمین صادره ظرف مدت .محل اقدام نماید
  . تجدیدنظر مرکز استان مربوط می باشد

ـیدگی بـه      ) 15/07/1393اصالحی (-  6ماده  گزارش هاي سازمان در مراجـع قضـائی و هیأتهـاي رس
تخلفات اداري، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قـرار  

ـته باشـد، مراجـع مـذکور     چن.می گیرد انچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داش
آراء صادره مراجـع قضـائی بـا درخواسـت     .باید جهات و دالیل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند

ـیدگی بـه تخلفـات      سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذي ربط و آراء صادره هیأتهـاي رس
نضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذي صالح ظرف بیسـت روز پـس   اداري، ا

  .از ابالغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود
هرگاه بازرس داراي پایه قضائی ضمن بازرسی در حـدود  ) 15/07/1393اصالحی (-تبصره  

آن را خالف بین شـرع تشـخیص دهـد، گـزارش     مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که 
مستدل آن را از طریق رئیس سازمان براي رئیس قوه قضائیه ارسال می کند تا رئیس قوه طبق 

  . قانون اقدام قانونی را به عمل آورد
بازرس یا هیئت هاي بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً بسازمان تسـلیم خواهـد    - 7ماده 
  .نمود 
مسئوالن ذیـربط در وزارتخانـه هـا و ادارات و سـازمانها و مؤسسـات و واحـدهاي       کلیه  -  8ماده 

مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطالعات و مدارك مورد لزوم در تحقیقـات را بـدون هـر گونـه     
  .فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاري الزم را مبذول دارند 

تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصـوص عـدم   ) 15/07/1393اصالحی (- 1تبصره 
همکاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا 

   .انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود
ماده مستثنی است مگر به  اسناد سري دولتی از حکم این) 07/05/1375اصالحی (- 2تبصره 

  .درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه
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  )15/7/1393منسوخه (– 9ماده 
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظـف اسـت از تـاریخ دریافـت گـزارش هیئـت        - 10ماده 

اجرائی را جهت انجام پیشنهادهاي مندرج در گزارش  بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات
سـازمان موظـف اسـت تـا     .مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً باطالع سـازمان برسـاند  

  .حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیري نماید 
در مواردي که پیشنهادهاي سازمان براي جلوگیري از وقوع ) 15/07/1393اصالحی (-تبصره 
کرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غیرقانونی جرم، ت

شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نمایـد بـا رسـیدگی و احـراز در دادگـاه صـالح       
  .این قانون می باشد)  8( ماده )  1( مشمول مجازات مقرر در تبصره 

  : واند در موارد زیر نیز اقدام کند سازمان می ت) 15/07/1393اصالحی (-  11ماده 
بهـره گیـري از تـوان تشـکلهاي غیردولتـی و مـردم نهـاد و        ) 15/07/1393اصالحی (-الف 

اشخاص واجد شرایط در بخشهاي علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف 
  محوله 

ار مناسب دیگر با بهره گیري از فناوري هاي روز و هرگونه ابز) 15/07/1393اصالحی (-ب 
بر عملکرد شوراها و کمیسیون هاي مالی، معامالتی و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسی و 

   .انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند
مسؤوالن ذي ربط موظفند زمان تشـکیل جلسـات مجـامع و    ) 15/07/1393الحاقی (-تبصره 

   .شوراهاي مورد نظر را به اطالع سازمان برسانند
ارائه گزارشهاي نظـارتی هشـداردهنده بـه هنگـام بـه مقامـات       )15/07/1393اصالحی ( -ج 

  مسؤول جهت پیشگیري از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی 
  )15/7/1393منسوخه (–تبصره 

اطالع رسانی و آگاهی بخشـی عمـومی از طریـق رسـانه هـاي      )15/07/1393اصالحی ( -د 
مت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیـین دادرسـی   عمومی به منظور ارتقاي سال

  1392/ 12/ 4کیفري مصوب 
   )15/7/1393منسوخه ( -هـ 

چنانچه بازرسان قانونی مؤسسـات و شـرکتهاي مشـمول    ) 15/07/1393اصالحی (- 12ماده 
بازرسی، مسؤوالن سازمان حسابرسی دولتی، حفاظـت و اطالعـات و حراسـت و نظـارت و     
بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد 
مالی و اداري دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت برسند که مربـوط بـه   

  .وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطالع سازمان بازرسی کل کشور برسانند
تعزیـرات و  «کتاب پنجم قانون مجازات اسـالمی  )  606( مقرر در ماده  مستنکف به مجازات
  .محکوم خواهد شد 1375/ 3/ 2مصوب » مجازاتهاي بازدارنده
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بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مسـتقل  ) 07/05/1375اصالحی (- 13ماده 
ومی و سایر ذیل ردیف دادگستري منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عم

  .مقررات مصرف خواهد شد
آیین نامه اجرائی این قانون توسط سـازمان بازرسـی کـل    ) 15/07/1393اصالحی (- 14ماده 

   .کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد
قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادي و دارائـی و سـازمان   ) 07/05/1375اصالحی (- 15ماده 

  .استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجراي این قانون میباشدامور اداري و 
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي 

  1/3/1375مصوب 
  ف شـوراها از وظـایف قـانونی،   منظور رسـیدگی بـه شـکایات مبنـی بـر انحـرا       به - 89ماده 
  :شود یدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل میاختالف و رس نام هیأت حل  هائی به هیأت

ـیس جمهـور    هیأت مرکزي حل اختالف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معـاونین   -  1 رئ
ـیس یـا    به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذي یکـی از معـاونین دیـوان     ربط وزارت کشور، رئ

ـتان کـل     نین دادستانعدالت اداري به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاو کل کشور به انتخاب دادس
پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلـی کشـور     کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به

نفر از اعضاي شوراي عالی استانها به انتخاب آن شـورا جهـت    و تصویب مجلس شوراي اسالمی، سه 
. شـود  عالی استانها و شوراي شهر تهران تشـکیل مـی   شوراي استان و شوراي  رسیدگی به شکایات از

  .جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود هیأت در اولین 
اسـتاندار و   هیأت حل اختالف و رسیدگی بـه شـکایات اسـتان بـه عضـویت و ریاسـت       - 2

آن شورا و   ابعضویت رئیس کل دادگستري استان، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخ
شـکایات از   دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسالمی جهت رسیدگی به 

  .شود شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می
فرمانـدار و   هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاسـت   - 3

انتخـاب آن   راي شهرسـتان بـه   عضویت رئیس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شـو 
شورا و یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب هیأت حل اختالف استان جهت رسیدگی 

  .شود شکایات از شوراي روستا و بخش تشکیل می  به
وزارت  دبیرخانه هیأت هاي حل اختالف مرکزي، استان و شهرستان به ترتیـب در   -1تبصره  

هیـأت    ربـط وزارت کشـور دبیـر    معـاون ذي . شـود  مستقر می کشور، استانداري و فرمانداري
  . مرکزي خواهد بود

توانـد مـوارد    وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها مـی  -2تبصره 
  .تخلف از قانون را به هیأت حل اختالف ارجاع نماید

  12/8/1395مصوب : :  89موضوع استفساریه ماده
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قـانون  ) 89(هاي حل اختالف و رسیدگی به شـکایات موضـوع مـاده    آیا رسمیت جلسه هیأت
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مستلزم حضـور  

  همه اعضاي آن هیأتها است؟
   :پاسخ

خیر، جلسه هیأتهاي مذکور با حضور دوسوم رسمیت یافته و تصمیمات آن بـا رأي اکثریـت   
  .االجراء است و الزماعضاي حاضر قطعی 

مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ  - 90ماده  
کـه در ایـن    -»هیأت تطبیق مصوبات شوراهاي اسالمی کشور با قوانین«ابالغ مورد اعتراض 

باشـد و   مـی االجراء  قرار نگیرد الزم  -شود نامیده می» هیأت تطبیق مصوبات«قانون به اختصار 
در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقـررات کشـور و یـا خـارج از حـدود      

طـور مسـتدل حـداکثر     تواند با ذکر مورد و بـه  شوراها تشخیص دهد می  وظایف و اختیارات
تاریخ ابـالغ مصـوبه، اعتـراض خـود را بـه اطـالع شـورا رسـانده و          ظرف مدت دو هفته از 

شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتـراض،   . ر کنددرخواست تجدیدنظ
در صورتی که شورا در بررسـی  . نظر نماید تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعالم

گیري نهائی به هیـأت حـل    مجدد از مصوبه مورد اختالف عدول ننماید موضوع براي تصمیم
کلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع هیأت مزبور م. شود می ربط ارجاع  اختالف ذي

  .نظر نماید رسیدگی و اعالم
اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی روستا و بخـش توسـط بخشـدار یـا      -1تبصره 

اسالمی شهرستان، در مورد مصـوبات شـوراهاي اسـالمی شـهر و شهرسـتان توسـط        شوراي 
ي اسالمی استان توسـط اسـتاندار،   فرماندار یا شوراي اسالمی استان، در مورد مصوبات شورا

  عالی استانها و در مـورد مصـوبات شـوراي    ربط یا شوراي  مسؤوالن دستگاههاي اجرائی ذي
. گیـرد  ربـط صـورت مـی    ترین مقـام دسـتگاههاي ذي   عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی

بـراي  هفتـه   نسخه از مصوبات خود را ظرف یـک   شوراهاي موضوع این تبصره مکلفند یک 
ربط کـه مصـوبه    شوراي واجد صالحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائی ذي

رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسـیدگی  . باشد، ارسال کنند مربوط به آنها می
 .به شکایات سایر اشخاص در محاکم صالحیتدار نیست

شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسـته از مصـوبات مغـایر     قطعی – 2تبصره                                          
  .باشد قانون در هیأت مرکزي حل اختالف توسط اشخاص نمی

کلیه شوراها موظفند هرگونه تصـمیمی را کـه مربـوط بـه دسـتگاههاي اجرائـی        – 3تبصره                                          
  .بالفاصله به دستگاه مربوطه ابالغ نمایند  اند، دهمختلف اتخاذ کر

هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرمانـدار یـا نماینـده وي و     -4تبصره 
قضائیه و یکی از اعضاي شوراي اسالمی اسـتان بـه    عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه
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شـود و   رستان تشکیل میانتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شوراي شهر و شوراي شه
هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یـک قاضـی   

قضائیه و یکی از اعضاي شوراي اسالمی شهرستان به انتخاب این شـورا   به انتخاب رئیس قوه
  .ها است ها و بخشداري محل تشکیل هیأتهاي تطبیق مصوبات در فرمانداري. شود تشکیل می

هیأت تطبیق مصوبات تهران، ري، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران  - 5 تبصره
قضـائیه و یکـی از    و عضویت فرمانداران ري و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قـوه 

  .شود اعضاي شوراي اسالمی استان به انتخاب این شورا تشکیل می
هـاي آن،   اي اسالمی کشور مطابق ایـن مـاده و تبصـره   اعتراض به مصوبات شوراه -6تبصره 

مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صـالحیت فقهـاي شـوراي    
  .باشد نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهاي مذکور نمی

   12/8/1395مصوب :  90موضوع استفساریه ماده
قـانون  ) 90(سـت روز در انتهـاي مـاده    آیا منظور از رسـیدگی و اظهـارنظر ظـرف مـدت بی    

تشکیالت، وظایف و انتخابـات شـوراهاي اسـالمی کشـور و انتخـاب شـهرداران اصـالحی        
  ، رسیدگی و اعالم نظر نهائی است؟20/2/1395
   :پاسخ

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات ) 90(بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهاي ماده 
و انتخاب شهرداران، رسیدگی و اعـالم نظـر نهـائی اسـت و هیـأت      شوراهاي اسالمی کشور 

  .مذکور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگی و نظر نهائی خود را اعالم نماید
هرگاه شورا اقداماتی بر خالف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا  - 91ماده  

هداري آن را به نحـوي بـه عهـده    نگ حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و 
دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به هیأت حل اخـتالف  

هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسـیدگی و در صـورت احـراز     گردد و  استان ارجاع می
اها نمایـد و در مـورد سـایر شـور     انحراف هر یک از شـوراهاي روسـتاها، آن را منحـل مـی    

صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا بـه پیشـنهاد هیـأت اسـتان و تصـویب هیـأت حـل         در
  .گردنداختالف مرکزي منحل می

توانند ظرف یـک  هر یک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحالل می -تبصره  
نوبـت   ج از ماه از تاریخ ابالغ رأي به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خـار  

   .به موضوع رسیدگی و رأي قطعی صادر نماید
چنانچه هریک از اعضاي شوراهاي موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست  - 92ماده                    

داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یـا اقـدامی کـه موجـب     
راها گردد یا عملی خالف شؤون اعضـاي شـورا انجـام    توقف یا اخالل در انجام وظایف شو

  :گردد دهد به موارد زیر محکوم می
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  .اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعالن عمومی -1
  .اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعالن عمومی -2
) مشـابه الجلسـه و عنـاوین    حقـوق، حـق   (کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شـورا   -3

  .حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال
محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهاي فرادست وعناوین مشابه  -4

  .حداقل به مدت یک سال
  .سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال -5
  .سلب عضویت براي باقیمانده دوره شورا -6
  .شوراها براي مدت حداقل یک دورهممنوعیت ثبت نام در انتخابات  -7

هیأتهاي حل اختالف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در  -1تبصره 
صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهاي ایـن قـانون را   

  .باشد این ماده می ) 6(تا   )4(قابل جمع با بندهاي  ) 8(اعمال خواهند نمود و تنها بند 
این مـاده محکـوم شـود     ) 8(تا ) 4(چنانچه عضوي به یکی از مجازاتهاي بندهاي  -2تبصره 

. تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأي  به هیأت حل اختالف مرکزي شکایت نمایـد  می
  .هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد

تواننـد بـه دیـوان عـدالت اداري      گردنـد، مـی   سلب عضویت میفرد یا افرادي که  -3تبصره 
کند و رأي آن قطعـی و   دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می. شکایت نمایند

   .االجراء خواهد بود الزم
  .سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها -8

اختالف مرکزي حکم به سلب عضـویت عضـو شـوراي     که هیأت حل در صورتی -4تبصره 
  .البدل است اسالمی شهر و یا روستا دهد، فرمانداري مکلف به معرفی عضو علی

این ماده، حکم به ابطـال رأي مرجـع   ) 3(کننده موضوع تبصره  که مرجع رسیدگی در صورتی
مجـدداً فعالیـت   شود و عضو قبلی  البدل از شوراي اسالمی خارج می تر دهد، عضو علی پایین

 .گیرد خود را در شوراي اسالمی از سر می
هیأتهاي حل اختالف ضمن رسـیدگی بـه شـکایات از اعضـاي شـوراها در مـورد        -93ماده                     

  :نمایند به ترتیب زیر اقدام می ) 92(اتهامات موضوع ماده 
به پیشنهاد شوراي شهرستان و یـا فرمانـدار و    در مورد اعضاي شوراهاي روستا و بخش - 1                    

در مورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد شوراي استان و یـا اسـتاندار و تصـویب هیـأت     
  .حل اختالف استان

استان به پیشنهاد شـوراي عـالی اسـتانها و اسـتاندار و در مـورد      در مورد اعضاي شوراي  -2                    
  .به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختالف مرکزي شوراي عالی استانها

  .در مورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختالف مرکزي - 3
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سلب عضویت اعضاي شوراي مافوق، موجـب سـلب عضـویت از شـوراي مـادون       -تبصره                    
  .ربط ذي اختالف گردد مگر به تشخیص هیأت حل نمی

تصـویب شـورا بـه     غیبت غیرموجه اعضاي شورا در طول یک سال با تشخیص و  - 94ماده  
  :شود  شرح زیر منجر به سلب عضویت می

  .شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش  جلسه متوالی - 1
  .هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی شوراي بخش  - 2
  .شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی  رستانشوراي شه - 3
  .چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی شوراي استان  - 4
  . سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی شوراي عالی استانها  - 5
و عزل   شوراهاي موضوع این قانون یا هر یک از اعضاي آنها حق ندارند در نصب - 95ماده  

نماینـد یـا بـه     ها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت  ها، شهرداري نان دهیاريکارک
مـدیریت عامـل بـه      آنها دستور دهند و واگذاري مسئولیت اجرائی، عضویت هیأت مـدیره و 
  . باشد تابعه ممنوع می اعضاي شوراهاي مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهاي 

معاملـه    اعضاي شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام - 1تبصره  
هـر نـوع    با دهیاري، شهرداري، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد 

صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از  در غیر این . باشد قرارداد با آنها ممنوع می
  .گردد صالح ارسال می راجع ذيشورا، پرونده به م

  هرگونـه اسـتفاده شخصـی از امـوال، دارائـی هـا و امکانـات شـوراها، دهیـاري،          - 2تبصره  
در صـورت  . باشـد  شهرداري، مؤسسات و شرکتهاي وابسته توسط اعضاي شوراها ممنوع می
  .ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیأت حل اختالف استان اقدام خواهد شد

رسـیدگی بـه    سیدگی به تخلفات اداري کارکنان دبیرخانـه شـوراها طبـق قـانون     ر - 96ماده  
  .گیرد نامه اجرائی آن صورت می و آئین 7/9/1372تخلفات اداري مصوب 

مرکـز    هیأت بدوي و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان شـوراها در  - 1تبصره  
رسـیدگی بـه    . شـوند  تان منصوب میهر استان تشکیل و اعضاي آن با حکم رئیس شوراي اس

شـوراي اسـتان     تخلفات کارکنان شوراي عالی استانها در هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري
  .گیرد تهران صورت می

اداري   رسیدگی به تخلفات اداري شهرداران، طبـق قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات      - 2تبصره  
  . شود انجام می رکنان وزارت کشور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کا 7/9/1372مصوب 

   30/4/1389مصوب  :موضوع استفساریه
قانون تشکیالت، وظـایف و انتخابـات شـوراهاي    ) 96(ماده ) 2(آیا در تبصره  –ماده واحده 

هیأتهـاي رسـیدگی بـه تخلفـات     «عبـارت   1382اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
شامل هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري استانداریها می شود » اداري کارکنان وزارت کشور
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  یا خیر ؟
  :نظر کمیسیون
رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور شامل هیأتهاي رسـیدگی بـه   بلی، هیأتهاي 

  .گرددتخلفات اداري استانداریها، می
  29/02/1392 کشورمصوب اسالمی شوراهاي بودجه هزینه نحوه نامه آیین

 عضـو  رسمی حسابرس انتخاب با شورا اي هزینه حسابهاي از ممیزي و حسابرسی - 9 ماده
 . شد خواهد انجام شورا منتخب رسمی حسابداران جامعه
 و مـافوق  شـوراي  بـه  را حسابرسی گزارش از نسخه یک است مکلف حسابرس - 1 تبصره
)  مـورد  حسـب  شهرسـتانی  و اسـتانی  تـابع  واحدهاي( کشور وزارت به را دیگر نسخه یک

 . نماید ارسال
 امـوال  میـل  و حیـف  و اسـتفاده  سـوء  متضـمن  حسابرس گزارش که مواردي در - 2 تبصره
 مسـتندات  و مدارك با را مراتب مکلفند کشور وزارت و مافوق شوراي، باشد مربوط شوراي

  . نمایند اعالم قانونی مراجع به
 بعدي الحاقات و اصالحات با 11/11/1361 کشورمصوب محاسبات دیوان قانون
 نیز و پرداختها و دریافتها سایر و هزینه و درآمد حسابها کلیه رسیدگی یا حسابرسی - 2 ماده

 و مربـوط  قـوانین  سایر و مالی مقررات و قوانین با مطابقت نظر از دستگاهها مالی صورتهاي
 . االجراء الزم ضوابط
 شـرکتهاي ، مؤسسات، سازمانها، ها وزارتخانه کلیه قانون این در دستگاهها از منظور - تبصره
 طـور  به و نمایند می استفاده کشور کل بودجه از انحاء از نحوي به که واحدها سایر و دولتی
 آنهـا  بـر  عمـومی  مالکیـت  اساسـی  قـانون  45 و 44 اصول طبق بر که اجرایی واحد هر کلی

 نـام  ذکـر  مسـتلزم  آنها مورد در عمومی مقررات شمول که واحدهایی.باشد می بشود مترتب
  . باشند می تعریف این مشمول نیز است
 بعدي الحاقات و اصالحات با 8/7/1386 کشوري مصوب خدمات مدیریت قانون

 عمـومی  نهادهـاي  یا مؤسسات، دولتی مؤسسات، ها وزارتخانه کلیه:  اجرائی دستگاه ـ5 ماده
 یـا  و ذکـر  مسـتلزم  آنهـا  بـر  قانون شمول که دستگاههایی کلیه و دولتی شرکتهاي، غیردولتی
، ایـران  صـنایع  نوسـازي  و گسترش سازمان، ایران نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح
  . شوند می نامیده اجرائی دستگاه، دولتی هاي بیمه و بانکها، مرکزي بانک

  بعدي الحاقات و اصالحات با 10/12/1351 کشورمصوب بودجه و برنامه قانون
 : است زیر بقرار قانون این در مندرج اصطالحات تعریف - 1 ماده

 . است بودجه و برنامه سازمان، سازمان از منظور - سازمان
 یـک  بـراي  اجتمـاعی  و اقتصادي توسعه آن ضمن که ایست برنامه منظور - درازمدت برنامه
 . میشود بینی پیش پنجساله ریزیهاي برنامه راهنماي بعنوان تر طوالنی یا دهساله دوره
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 بتصویب و تنظیم پنجسال مدت براي که است جامعی برنامه منظور - پنجساله عمرانی برنامه
 مـدت  همان طی اجتماعی و اقتصادي توسعه سیاستهاي و هدفها آن ضمن و میرسد مجلسین
 شـرکتهاي  طرف از که منابعی همچنین و دولت مالی منابع کلیه برنامه این در.میشود مشخص
 و جـاري  اعتبـارات  و یکطـرف  از میگـردد  عمرانی عملیات صرف خصوصی بخش و دولتی
 جهت دیگر طرف از خصوصی بخش و دولتی شرکتهاي عمرانی هاي هزینه و دولت عمرانی
 . میگردد بینی پیش مذکور بهدفهاي وصول
 کل بودجه همراه و تنظیم ساالنه که است دولت اجرائی عملیات برنامه منظور - ساالنه برنامه
 در منـدرج  سیاسـتهاي  و هـدفها  قالب در آن ضمن و میگردد شورایملی مجلس تقدیم کشور
 بـا  اجرائـی  دسـتگاه  هـر  سـاالنه  اجرائی عملیات و مشخص هدفهاي پنجساله عمرانی برنامه
 . میشود تعیین مربوط اعتبار
 مالی منابع ساالنه برنامه اجراي براي آن در که است اي بودجه منظور - دولت عمومی بودجه
 . میشود تعیین اجرائی دستگاههاي عمرانی و جاري اعتبارات و بینی پیش الزم

 در و کلـی  بصـورت  پنجسـاله  عمرانی برنامه در که است اعتباراتی منظور - جاري اعتبارات
 هزینـه  همچنـین  و دولـت  جـاري  هـاي  هزینه تامین جهت تفکیک به دولت عمومی بودجه

 . میشود بینی پیش دولت اجتماعی و اقتصادي فعالیتهاي سطح نگهداشت
 در و کلـی  بصـورت  پنجساله عمرانی برنامه در که است اعتباراتی منظور - عمرانی اعتبارات
 و)  ثابت عمرانی اعتبارات(  عمرانی طرحهاي اجراي جهت تفکیک به دولت عمومی بودجه

 اعتبارات(  دولت اجتماعی و اقتصادي هاي ببرنامه مربوط جاري هاي هزینه توسعه همچنین
 . میشود بینی پیش)  ثابت غیر عمرانی
 در کـه  است اجرائی دستگاههاي عمرانی طرحهاي و جاري فعالیتهاي منظور اجرائی عملیات
 . میگردد مشخص ساالنه برنامه
 تحقـق  بـراي  کـه  اسـت  مشخصـی  خـدمات  و عملیـات  سلسله یک منظور - جاري فعالیت
 جـاري  اعتبارات محل از آن هزینه و میشود اجرا یکسال طی ساالنه برنامه بهدفهاي بخشیدن
 . میگردد تامین
 مطالعـات  براسـاس  کـه  اسـت  مشخصی خدمات و عملیات مجموعه منظور - عمرانی طرح

 و معین مدت طی میشود انجام اجرائی دستگاه توسط که اجتماعی یا اقتصادي و فنی توجیهی
 گـذاري  سرمایه بصورت پنجساله عمرانی برنامه بهدفهاي بخشیدن تحقق براي معین اعتبار با

 و میگـردد  اجرا مطالعات یا و اجرا و مطالعه دوره در وابسته غیرثابت هاي هزینه شامل ثابت
 نـوع  سه به و میشود تامین عمرانی اعتبارات محل از آن اجراي هاي هزینه از قسمتی یا تمام

 . میگردد تقسیم مطالعاتی و انتفاعی غیر و انتفاعی
 بهره به شروع از پس معقولی مدت در که است طرحی منظور - انتفاعی عمرانی طرح - الف

 سیاست از بتبعیت متناسبی سود سرمایه استهالك و جاري هاي هزینه تامین بر عالوه برداري
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 . نماید عاید نیز را دولت
 رفـاه  هـاي  برنامـه  انجـام  بـراي  کـه  اسـت  طرحـی  منظور - انتفاعی غیر عمرانی طرح - ب

 وظـایف  کلیه تسهیل جهت تأسیسات و ساختمان احداث یا و بنائی زیر عملیات و اجتماعی
 . نمیباشد درآمد حصول آن اصلی هدف و میگردد اجرا دولت
 سـایر  یـا  و سـازمان  بـین  قـرارداد  براسـاس  کـه  اسـت  طرحی منظور - مطالعاتی طرح - پ

 اجـراء  خاصـی  بررسی براي متخصص مطالعاتی یا و علمی موسسات با اجرائی دستگاههاي
 . میگردد
 اسـتانداري ، شاهنشـاهی  ارتش تابعه سازمانهاي و نیروها، وزارتخانه منظور - اجرائی دستگاه

 وابسـته  موسسـه ، دولتـی  موسسـه ، بشـهرداري  وابسته موسسه و شهرداري، کل فرمانداري یا
 کـه  اسـت  تخصصـی  اعتبـاري  موسسه و المنفعه عام عمومی موسسه، دولتی شرکت، بدولت
 . بشود ساالنه برنامه از قسمتی اجراي دار عهده

 عمرانـی  طرح تکمیل و اجرا از پس که است دستگاهی منظور - برداري بهره مسئول دستگاه
 دسـتگاه  ایـن .میگردد آن از نگهداري و برداري بهره به موظف مربوط مقررات و قوانین طبق

 . باشد دیگري دستگاه یا و طرح کننده اجرا دستگاه همان است ممکن
 محاسـبات  قـانون  در منـدرج  تعـاریف  طبق است نشده تعریف قانون این در که اصطالحاتی

 . بود خواهد عمومی
 .است دولتی بخش هاي بدهی کل ارزش منهاي ها دارائی کل ارزش منظور - خالص ارزش
 می افزایش را خالص ارزش که است دولتی بخش ستدهاي و داد از دسته آن منظور - درآمد
 .دهد
 را خالص ارزش که است دولتی بخش ستدهاي و داد از دسته آن اعتبار منظور - هزینه اعتبار
 .دهد می کاهش
 مدت طی که است اي نشده تولید یا شده تولید هاي دارایی منظور - اي سرمایه هاي دارایی
 .رود می بکار خدمات و کاال تولید فرآیند در سال یک از بیش

 گردیـده  حاصـل  تولیـد  فرآینـد  در کـه  اسـت  هـایی  دارایی منظور - شده تولید هاي دارایی
 گرانبهـا  اقـالم  و انبـار  موجودي، ثابت هاي دارایی عمده گروه سه به شده تولید دارایی.است
 .شود می تقسیم
 از بـیش  مـدت  طـی  کـه  اسـت  اي شده تولید هاي دارایی منظور - ثابت هاي دارایی - الف

 .شود می برده کار به تولید فرآیند در مستمر و مکرر بطور یکسال
 منظـور  بـه  تولیدکننـدگان  توسـط  کـه  اسـت  خدماتی و کاالها منظور - انبار موجودي - ب

 .شوند می نگهداري آینده در مقاصد سایر یا و تولید در استفاده، فروش
، مصـرف  و تولیـد  منظـور  بـه  نه که است مالحظه قابل ارزش با اقالمی منظور -  گرانبها اقالم -  ج

 )  گرانبها فلزات، خطی کتب، تابلو مانند.( شود می نگهداري دارند که ارزشی دلیل به بلکه
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 نشـده  تولیـد  خودشان که است تولید نیاز مورد هاي دارایی منظور - نشده تولید هاي دارایی
 )  معدنی ذخایر و زمین مانند.( اند

 بـه  بخشـیدن  تحقـق  براي که است مشخص خدمات و عملیات سلسله یک منظور - فعالیت
 اعتبـارات  محـل  از آن نیـاز  مورد منابع و شود می اجراء سال یک طی برنامه ساالنه هدفهاي
 .گردد می تأمین هزینه به مربوط
 خـدمات  و عملیـات  مجموعـه  اعتبـار  منظـور  - اي سـرمایه  هـاي  دارایی تملک طرح اعتبار

 دستگاه توسط که اجتماعی و اقتصادي و فنی، توجیهی مطالعات اساس بر که است مشخصی
 هـدفهاي  بـه  بخشـیدن  تحقـق  بـراي  معین اعتبار با و معین مدت طی شود می انجام اجرائی
 سـرمایه  دارایـی  ایجاد براي مطالعه یا ثابت گذاري سرمایه صورت به ساله پنج توسعه برنامه
 هاي دارایی تملک به مربوط اعتبارات محل از آن اجراي نیاز مورد منابع و گردد می اجرا اي

  . گردد می تقسیم غیرانتفاعی و انتفاعی نوع دو به و شود می تأمین اي سرمایه
 با 19/04/1373 غیردولتی مصوب عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون

 بعدي الحاقات و اصالحات
 و مؤسسـات ، آنهـا  بـه  وابسـته  مؤسسـات  و زیـر  مشروحه سازمانی واحدهاي - واحده ماده

 مصـوب  کشـور  عمـومی  محاسـبات  قانون 5 ماده تبصره موضوع غیردولتی عمومی نهادهاي
 : باشند می 1366

 متعلـق  آنهـا  سرمایه و سهام درصد 50 از بیش که مادام آنان تابعه شرکتهاي و شهرداریها - 1
 . باشد شهرداریها به
 . اسالمی انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد - 2
 . احمر هالل - 3
 . امام امداد کمیته - 4
 . اسالمی انقالب شهید بنیاد - 5
 . اسالمی انقالب مسکن بنیاد - 6
 . ایران المپیک ملی کمیته - 7
 . خرداد 15 بنیاد - 8
 . اسالمی تبلیغات سازمان - 9

 . اجتماعی تأمین سازمان - 10
 ایران اسالمی جمهوري آماتوري ورزشی فدراسیونهاي - 11

 مـاه )  3(  مدت ظرف حداکثر مذکور فدراسیونهاي اساسنامه) 11/03/1376 الحاقی(- تبصره
 خواهد وزیران هیأت تصویب به بدنی تربیت سازمان پیشنهاد به بنا قانون این تصویب از پس
 .رسید

 .سازندگی جهاد نظر زیر توسعه جهاد و استقالل جهاد، نصر جهاد هاي مؤسسه - 12
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٢٥ 

 گونـه  هـر  مـدیریت  و پذیرش قانون این تصویب زمان از) 11/03/1376 الحاقی(- 1 تبصره
 بطـور  یـا  و معـوض  غیر صلح، هبه قالب در آنان سهام یا و مشابه عناوین و شرکت، مؤسسه

 .قانون حکم به مگر بود خواهد ممنوع سازندگی جهاد توسط، عقود از عقدي هر کلی
 پس ماه)  3(  مدت ظرف حداکثر فوق مؤسسات اساسنامه) 11/03/1376 الحاقی(- 2 تبصره

 هیـأت  تصـویب  بـه  سـازندگی  جهـاد  پیشنهاد به بنا ذیل چارچوب در قانون این تصویب از
 :  رسید خواهد وزیران

 .انحالل یا و ادغام، فعالیت ادامه نظر از مؤسسات به وابسته شرکتهاي کلیه تکلیف تعیین - 1
 دارایی و اقتصادي امور، سازندگی جهاد وزراي بعهده مؤسسات عمومی مجمع اختیارات - 2
 .باشد می بودجه و برنامه سازمان رئیس و
 و اسـتقالل  و توسـعه ، نصـر  جهـاد  مؤسسـات  در سـازندگی  جهـاد  رسـمی  اعضاء کلیه - 3

 آنان استخدامی وضعیت و شوند می منتقل مذکور شرکتهاي و مؤسسات به، وابسته شرکتهاي
 .یابد می وضعیت تغییر، خدمت قبلی سنوات حفظ با
 .رسید خواهد مصرف به سازندگی جهاد قانونی وظایف چهارچوب در مؤسسات سود - 4
 .مالی نظر از مؤسسات بودن خودکفا - 5
 مؤسسـات  کارکنـان  بـه  مؤسسات به وابسته شرکتهاي شده تقویم سهام واگذاري قابلیت - 6

 .سازندگی جهاد ایثارگران و وابسته شرکتهاي
 پـس  وابسـته  شرکتهاي و مؤسسات این نزد سازندگی جهاد امانی داراییهاي و اموال کلیه - 7
 .شود می منتقل آنان به ساله 10 تملیک شرط به اجاره صورت به گذاري قیمت از

 در آن% ) 100(  صـد  در صد معادل و واریز خزانه به تملیک شرط به اجاره اقساط از حاصل وجه
 طرحهـاي  اجـراي  جهـت  تـا  گرفت خواهد قرار سازندگی جهاد اختیار در و منظور سالیانه بودجه
 .شود هزینه مذکور وابسته شرکتهاي و مؤسسات توسط ترجیحاً سازندگی جهاد مصوب عمرانی

 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي - 13
 )  قم(  نجفی مرعشی اهللا آیت حضرت کتابخانه - 14
 دانشگاهی جهاد - 15
 خاص بیماریهاي امور بنیاد - 16
 ایران اسالمی جمهوري آموزي دانش سازمان - 17
 عشایر و روستاییان بیمه صندوق - 18
 بدنی هاي خسارت تأمین صندوق - 19
 )  اتکا(  مسلح نیروهاي کادر مصرف تعاونی سازمان - 20

 معیشـتی  و رفـاهی  امـور  بـراي  دولـت  کمکهـاي ) 02/06/1395 الحـاقی (– 1 تبصره
 بودجـه  لـوایح  در کـه  کشـوري  و لشـکري  بازنشسـته  و شاغل از اعم دولت کارکنان
 سـازمان  طریـق  از، شـود  مـی  بینـی  پیش مربوطه مقررات و قوانین سایر یا و سنواتی
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٢٦ 

 .گردد می عرضه و واگذار نفع ذي کشوري و لشکري بازنشستگان و کارکنان به اتکا
 بـه  کـه  1393 سـال  ابالغـی  اساسـنامه  برابـر  اتکا سازمان) 02/06/1395 الحاقی(– 2 تبصره

 .شود می اداره، است رسیده قوا کل معظم فرماندهی تصویب
 ایران اسالمی جمهوري پارالمپیک ملی کمیته - 21
 شکوفایی و نوآوري صندوق - 22
 امید کارآفرینی صندوق - 23

 غیر صورتی به که است مشخصی سازمانی واحد قانون این نظر از وابسته مؤسسه - 1 تبصره
 عمـومی  نهاد و مؤسسه چند یا یک توسط غیرانتفاعی و غیرتجارتی مقاصد براي و شرکت از

 یـا  مؤسسـه  چنـد  یـا  یک به متعلق آن مالکیت نحوي به و شود می اداره و تأسیس غیردولتی
 . باشد دولتی غیر عمومی نهاد

 فقیه والیت مقام نظر تحت که عمومی نهادهاي و مؤسسات مورد در قانون اجراي - 2 تبصره
 . بود خواهد له معظم اذن با هستند
 یکهزار ماه تیر نوزدهم شنبه یک روز جلسه در تبصره دو و واحده ماده بر مشتمل فوق قانون

 تأییـد  بـه  1373/4/29 تـاریخ  در و تصـویب  اسالمی شوراي مجلس سه و هفتاد و سیصد و
 . است رسیده نگهبان شوراي
 نوري ناطق اکبر علی - اسالمی شوراي مجلس رئیس
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