
  ۳۱/۰۲/۱۳۶۳مقررات اداري و استخدامي سازمان بازرسي كل كشور مصوب 
 

 :١ماده 
سازمان بازرسي كل كشور به تعداد الزم بازرس خواھد داشت كه از بین دارندگان رتبه قضائي 

و افرادي كه صالحیت قضائي آنان مورد تايید رئیس قوه قضائیه قرار مي گیرد و مستخدمین 

نھادھاي انقالبي و نیروھاي انتظامي كه تعھد و صالحیت اخالقي و فني كشوري و لشگري و 

  . آنان توسط سازمان احراز شده ، انتخاب مي شوند

  :٢ماده 

   . بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم مي شوند

   . گروه اول ـ بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان مي باشند

براي مدت معین يا ماموريت خاصي در اختیار سازمان قرار مي گروه دوم ـ بازرسان موقت كه 

  .گیرند

  :٣ماده 

سازمان مي تواند در صورت ضرورت براي انجام بازرسي در امور معین و خاص به اشخاص 

   . واجد صالحیت عالوه بر افراد مذكور در ماده يك ماموريت يا نمايندگي دھد

دولت نباشند ، در ارتباط با ماموريت محوله از  در صورتي كه افراد مذكور مستخدم: ١تبصره 

جھت اقدامات و صدور اوامر قانوني و اختیارات و شئون و حیثیت و ارتكاب جرم از ناحیه آنان يا 

   . علیه آنان و مقاومت در برابر ايشان درحكم مستخدم دولت محسوب میشوند

   . در امور تخصصي استفاده كندسازمان مي تواند از افراد بازنشسته واجد صالحیت : ٢تبصره 

به افراد مذكور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبي پرداخت : ٣تبصره 

   . مي شود

  :۴ماده 

قبول ماموريت از ناحیه كارمند وزارتخانه يا مؤسسات دولتي به تقاضاي سازمان بازرسي كل 

با حفظ پست سازماني  كشور موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت ششماه

الزامي است ولي اعزام مامور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه مؤسسه مربوطه و 

  .رضايت كارمند است

  . قانون اساسي عمل خواھد شد ١۶۴در مورد ماموريت قضات مطابق اصل :  ١تبصره 

از لحاظ  )باستثناي دارندگان پايه قضائي(در مورد انتقال مستخدمین فوق :  ٢تبصره 

  .قانون استخدامي كشوري و تبصره ذيل آن رفتار خواھد شد ١۴٢استخدامي بر اساس ماده 

  :۵ماده 



پرداخت حقوق و مزاياي شغلي مستخدمین مامور به خدمت در سازمان تاشش ماه بعھده 

  .وزارتخانه يا موسسه متبوع و زائد بر آن عھده سازمان بازرسي كل كشور است

  :۶ماده 

  ـ:اموريت مستخدم قبل از پايان مدت ماموريت به يكي از دو صورت زير خواھد بودلغو حكم م

  .به دستور رئیس سازمان بازرسي كل كشور) الف 

   . به تقاضاي مستخدم با موافقت سازمان) ب 

  :٧ماده 

قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور به عنوان  ١١دارندگان رتبه قضائي كه در اجراء ماده 

خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته اند و نیز قضاتي كه مامور خدمت در سازمان مي مامور 

ساير . شوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامي تابع قانون استخدام قضات خواھند بود 

بازرسان مامور خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه ھا و سازمان ھاي 

  .متبوع خود مي باشند

موضوع آئین نام پرداخت فوق  ۵بازرسان داراي رتبه قضائي از فوق العاده قضائي گروه : صره تب

  .و اصالحات بعدي آن استفاده خواھند كرد ١٣۵١العاده مخصوص قضائي مصوب 

به ساير بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با وجه به وظايف محوله ، حد اكثر 

آئین نامه مزبور به عنوان فوق العاده شغل قابل  ۵مصوب گروه تامعادل فوق العاده قضائي 

   . پرداخت است

  :٨ماده 

مدت خدمت دارندگان پايه قضائي و افسران و درجه داران انتظامي و مستخدمین وزارتخانه ھا 

موسسات و سازمانھاي دولتي در سازمان در حكم خدمات قضائي و نظامي و انتظامي و 

ع آنان تلقي مي شود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگي محسوب اداري در مؤسسات متبو

   . خواھد شد

  :٩ماده 

قانون تشكیل سازمان بازرسي كل كشور  ٣استخدام كارمندان مورد نیاز موضوع ذيل ماده 

   . طبق قانون استخدام كشوري خواھد بود ٢٩/٧/١٣۶٠مصوب 

  :١٠ماده 

آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص  موضوع ٧رئیس سازمان از فوق العاده معادل گروه 

قائم مقام و معاونین از فوق . و اصالحات بعدي آن استفاده خواھد كرد  ١٣۵١قضائي مصوب 

  .استفاده خواھند نمود ۶العاده شغل معادل گروه 

  :١١ماده 



در ھر مورد كه قانون و مقرراتي براي تعیین تكلیف كاركنان سازمان بازرسي كل كشور وجود 

   . ته باشد بر اساس قانون استخدام كشوري آئین نامه اجرائي آن رفتار خواھد شدنداش

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره جلسه روز سه شنبه يازدھم ارديبھشت ماه 

به  ٣١/٢/١٣۶٣يكھزار و سیصد و شصت و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  .تايید شوراي نگھبان رسیده است

 


