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  ها و واحدهاي نظارتي نامه ارتقاء كارايي و هماهنگي دستگاه آيين

  مصوب ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

     

  41575:   شماره 

  2/9/1381:   خ  تاري

  

  اعضاء محترم هيأت دولت

 دبير محترم ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد منضم به              26/8/81ك مورخ   /54/16به پيوست تصوير نامه شماره      
بـه  نوشت جناب آقـاي دكتـر عـارف     ها و واحدهاي نظارتي قوه مجريه، متضمن پي      نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي دستگاه       آيين

  :گردد شرح زير ارسال مي
رود با توجـه بـه نظـر رياسـت محتـرم جمهـور و                 هاي اجرايي انتظار مي     از رؤساي محترم دستگاه    .جهت اجرا ابالغ گردد      « 

هاي الزم را بعمل آورند و به صورت          گيري  سياست دولت در ارتقاء سالمت در نظام اداري و مقابله با فساد، اقدامات جدي و پي               
  ».رش عملكرد را به دبيرخانه ستاد ارسال فرمايندمنظم گزا

 

 

 

  ضرغام... نصرت ا                                                                        

  جمهور رييس دفتر معاون اول رييس



 

نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي نامه ارتقاء كارآيي و هماهنگي   آيينآيين  

ها و واحدهاي نظارتي قوه ها و واحدهاي نظارتي قوه   دستگاهدستگاه  

   مجريهمجريه

 

 

نامه را به منظور ارتقـاء        ، اين آيين  17/7/81ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد در پنجمين جلسه اصلي خود مورخ                
  .ها و واحدهاي نظارتي در قوه مجريه تصويب نمود كارآيي وهماهنگي دستگاه
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  مقدمهمقدمه: : بخش اول بخش اول 
ها براي پيشگيري از بروز فساد، ايجاد واحدهاي نظارتي چـه در حـين اجـرا و چـه پـس از                        يكي از ضرورت   -

 در صورت نبود يا عـدم اجـراي وظـايف و كـاركرد مناسـب                بديهي است . هاي اداري است    اجراي عملكرد دستگاه  

  .واحدهاي نظارتي، فساد اداري گسترش خواهد يافت

بخـشي در زمينـه نظـارت بـر عملكـرد       هاي فرابخشي و يكسري واحـدهاي درون       اكنون يكسري دستگاه    هم -

 .ين واحدها استدهنده ناكارآمدي ا هاي انجام شده نشان كنند كه بررسي هاي اجرايي فعاليت مي دستگاه

 .گردد ها و واحدهاي نظارتي و شناسايي و وضعيت موجود و مشكالت آنها ارايه مي در ابتدا دستگاه -

 

  ::هاي نظارتيهاي نظارتي   دستگاه دستگاه--الفالف
ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي، وزارت بازرگاني، بانـك مركـزي،                 سازمان مديريت و برنامه   

زارت اطالعات، بازرسي نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي و نظارت، سازمان امـور             سازمان تعزيرات حكومتي، و   

  .ها، وزارت كشور مالياتي، مجمع عمومي شركت

 

  :: واحدهاي نظارتي واحدهاي نظارتي--بب
  . دفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات، حراست، ذيحسابي، هيأت تخلفات اداري
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  ::هه وضعيت موجود و مشكالت واحدهاي نظارتي در قوه مجري وضعيت موجود و مشكالت واحدهاي نظارتي در قوه مجري--جج
  ::هاي عملياتيهاي عملياتي   در بخش سيستم در بخش سيستم--جج--11  
اي موارد فقـدان وجـود     كمبود اطالعات صحيح و دقيق يا مشكل دسترسي به اطالعات مطلوب نظارتي و در پاره              - 

  ). در دسترس- كامل- صحيح-مرتبط( اطالعات مديريت 
 .ها مكتوب نبودن فرآيند نظارت و بازرسي دستگاه -

ها  ه بين واحدهاي نظارتي و تداخل كار اين واحدها و صدور سياست       فقدان هماهنگي و همكاري تعريف شد      -
 . و دستورات متناقض از سوي آنها

هـاي نظـارتي در    كننده از دسـتگاه     ها و واحدهاي نظارتي و نبود دستگاه بازخواست         عدم پاسخگويي دستگاه   -
 .قبال عدم ايفاي وظيفه

 . ها ن از اين سيستمنكرد هاي مكانيزه در امر نظارت و استفاده نبود سيستم -

هـاي تابعـه و عـدم اجـراي مـصوبه       فقدان سازمان مركزي بازرسي و ارتباط با واحدهاي بازرسي در دستگاه     -
 .15/2/1378هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 

و فقـدان   ) با توجيه محدوديت بودجه و نيروي انساني و كمبود وقت         ( ها    عدم بررسي دقيق عملكرد دستگاه     -
 . ها در طول سالهاي گذشته نظارت مستمر بر بسياري از قسمت

دادن   عدم توجه به گزارشهاي واحدهاي نظارتي توسط مديران و مجامع و تالش مديران جهت قانوني جلوه                -
 .تخلفات

 .گيري موارد مشكوك قبل از ارجاع به دستگاه قضايي نبود مرجعي در قوه مجريه براي پي -

 .گيري كرد بتوان عملكرد واقعي يا مورد انتظار را با آن اندازهنبود معيارهاي نظارت كه  -

 

  :: در بخش نيروي انساني در بخش نيروي انساني--جج--22
كمبود نيروي انساني متخصص در واحـدهاي نظـارتي و عـدم آشـنايي و آمـوزش آنهـا جهـت اسـتفاده از                         -

 . هاي مكانيزه در امر نظارت و بازرسي سيستم

 و نـاامني شـغلي كاركنـان ايـن واحـدها در قبـال تهيـه                 جابجايي زياد نيروي انساني در واحدهاي نظارتي       -
 . گزارشهاي واقعي وليكن مغاير با نظر مدير خود
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هاي محوله در امر نظارت و بازرسي و پراكنده بـودن           كمبود بودجه و امكانات و عدم تناسب آنها با مأموريت          -
 .هاي نظارتي در قوه مجريه امكانات موجود دستگاه

هـاي    هاي نظارتي بـا كاركنـان و مـديران دسـتگاه             بين كاركنان و مديران دستگاه     وجود ارتباط غيرمتعارف   -
 . ها اي موارد عدم ارسال بازرس به اين دستگاه پوشي از موارد تخلف و پاره تحت بازرسي و بعضاً چشم

پوشـي مـديران    هاي تحت بازرسـي و چـشم      هاي نظارتي از ارتباط با مجموعه       سوء استفاده كاركنان دستگاه    -
 . اي موارد ديگر هاي نظارتي عليرغم اطالع آنها به دليل سوء استفاده مديران در پاره ستگاهد

 .عدم توجه بازرسان به تخلفات محتوايي عليرغم رضايت مسايل شكلي -

 

  ::هاي اجراييهاي اجرايي   در بخش دستگاه در بخش دستگاه--جج--33
رايـه اطالعـات و     هاي اجرايي و پاسخگو نبودن آنها به ا         پذيري در بين مديران دستگاه      ضعف فرهنگ نظارت   -

  .اسناد الزم
عدم توجه مديران و مجامع شركتها به گزارش واحدهاي نظارتي و عدم ارجاع گزارش بازرسان بـه دسـتگاه      -

  . ربط قضايي و ساير مراجع ذي
دادن  هاي اجرايي بـه تخلفـات شـكلي و محتـوايي و تـالش بـراي قـانوني جلـوه         عدم توجه مديران دستگاه  -

  . نهاكاري آ تخلفات يا پنهان
توسـط مـديران جهـت برخـورد بـا          ) بكـارگيري ابـزاري   ( سوء اسـتفاده از واحـدهاي حراسـت و بازرسـي             -

 . زيرمجموعه خود

 

   در بخش قوانين و مقررات  در بخش قوانين و مقررات --جج--44

مانند بخش سـوم    (بودن و عملي نبودن       ، قديمي )تعريف شركتهاي دولتي و وابسته    ( پراكندگي، تعدد، ابهام     -
 .بعضي از قوانين و مقررات موجود) قانون محاسبات عمومي راجع به نحوه معامالت دولتي

 . اي از قوانين و مقررات برداشتهاي سليقه -

 . به مراجع رسيدگينبود الزامات قانوني براي ارجاع موارد مشكوك  -

نبود الزام قانوني براي پاسخگويي بخش خصوصي و ارايـه اسـناد و مـدارك قراردادهـا بـا طرفهـاي دولتـي          -

 ).   بصورت محدود فقط به دادگاه پاسخگو هستند(

 .ملزم نبودن واحدهاي نظارتي به پاسخگويي درمورد شكايات مردم -
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 .هاي نظارتي م و كسب نظر مردم از سوي دستگاهها براي ارتباط با مرد عدم الزام قانوني دستگاه -

 .شوندگان  جرم شناخته نشدن گزارش دروغ نظارت -

 . هاي نظارتي نبود ضمانت اجرايي براي گزارش -

  :شود عالوه بر موارد و مشكالت فوق بخشهايي نيز در قوه مجريه وجود دارد كه نظارتي بر آنها اعمال نمي

 

  ::هاي فاقد نظارتهاي فاقد نظارت   بخش بخش--جج--55
 . درصد است50ظارت بر سرمايه دولت در شركتهايي كه سهام دولت كمتر از  عدم ن -

 . درصد است50عدم نظارت بر انتخاب ذيحساب در شركتهايي كه سهام دولت كمتراز  -

 .ها و شركتهاي دولتي عدم نظارت بر برخي واحدهاي خارج از كشور دستگاه -

  

  اقدامات اجرايياقدامات اجرايي: : بخش  دوم بخش  دوم 
 ماه ضمن انجـام اقـدامات ذيل،نظـام منـسجم و     4ريزي موظف است ظرف مدت        برنامه سازمان مديريت و     -1ماده   

پيوسته بازرسي و رسيدگي به شكايات مردم را در سطح دستگاههاي ستادي و اجرايي طراحي و براي تـصويب                     بهم

 قابـل   به شورايعالي اداري ارايه نمايد بنحوي كه فرآيند بازرسـي و رسـيدگي بـه شـكايات مـردم مـستند، شـفاف،                      

  :بندي و اقدام باشد و واحدهاي ذيربط در اين امر ساماندهي گردد جمع
طـوري    هاي اجرايي بـه     ها و واحدهاي نظارتي در دستگاه       هاي سازماني دستگاه    متناسب نمودن تعداد پست    -1-1

  :كه 
 .ها حداقل سالي يكبار فراهم شود  امكان بازرسي كليه قسمت -1-2

 قطعي ظرف مدت يكماه فراهم و در صورت نياز بـه زمـان               ه پاسخ امكان رسيدگي به شكايات مردمي و اراي       -1-3
 .بيشتر براي ارايه پاسخ قطعي امكان ارايه گزارش رسيدگي ماهانه فراهم شود

اي كه تنها افراد متخصص       هاي واحدهاي نظارتي را تعيين و اعالم نمايد به گونه           شرايط عمومي احراز پست    -1-4
 . را احراز نمايندو باتجربه مرتبط بتوانند شرايط مزبور

اي تغيير يابد كه باعث تـشويق كارمنـدان بـه             حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در واحدهاي نظارتي به گونه          -1-5
 .اشتغال در اين واحدها شود و حتي نيروهاي متخصص براي اشتغال در اين واحدها گرايش داشته باشند
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تنظيم نمايد تا امكان عزل كاركنـان ايـن         مقرراتي را درخصوص ثبات كاركنان و مديران واحدهاي نظارتي           -1-6
 .واحدها بدون داليل مستند به سهولت انجام نشود

هـاي اجرايـي      سيستم منسجم و متمركز بازرسي و پاسخگويي به شكايات مردمـي را بـراي كليـه دسـتگاه                  -1-7
 .طراحي ايجاد نمايد

  
هاي  ري تخصيص دهند كه با مأموريتها موظفند بودجه و امكانات واحدهاي نظارتي را طو   رؤساي دستگاه-2ماده 

  .محوله اين واحدها متناسب باشد
  .باشد  به عهده هيأت مديره شركتهاي دولتي مي2 و 1 اجراي موارد مذكور در بند :تبصره

  
هاي مشمول مصوبه هشتاد و دومين جلسه شوراي عالي اداري عالوه بر اجـراي ايـن مـصوبه                      كليه دستگاه   -3ماده

  .باشند ارد ذيل ميموظف به اجراي مو
 كليه شكايتها و پاسخ آنها بايد توسط واحدهاي بازرسي و پاسـخگويي بـه شـكايات در سيـستم اطالعـات                      -1-3

  .گيري باشد مديريت ثبت و قابل پي
  .باشند گيري مي  شكايتهايي كه هستند و داراي آدرس باشند قابل ثبت و پي-تبصره

هـاي دسـتگاه مـشاهده        اشكاالتي را كه در مـسير گـردش فعاليـت         ها موظفند نقائص و        بازرسان و حراست   -2-3
  .حل پيشنهادي به باالترين مقام دستگاه گزارش نمايند كنند به همراه راه مي
ريزي امكانات و نيازمنديهاي       رؤساي واحدهاي نظارتي موظفند با توجه به مصوبه سازمان مديريت و برنامه            -3-3

  .هاي خود،به باالترين مقام دستگاه اعالم نمايند الزم را جهت انجام مطلوب مأموريت
هاي خود موارد تخلف از مقررات و روابط مشكوك بـه فـساد                رؤساي واحدهاي نظارتي موظفند در گزارش      -4-3

مالي، تخلفات شكلي از قوانين و مقررات و نيز تخلف در رفتار با مردم را به مـدير دسـتگاه گـزارش نمـوده و در                          
  .ريت ثبت نمايندسيستم اطالعات مدي

  
ريزي موظفند حداقل به طور ساالنه به ترتيب عملكرد حراستها             وزارت اطالعات و سازمان مديريت و برنامه       -4ماده  

  .ها را بررسي و نتيجه را به باالترين مقام دستگاه و ستاد اعالم نمايند و واحدهاي بازرسي وزارتخانه
  .ايد از ابتداي هر سال به واحدهاي مزبور اعالم گرددضوابط و معيارهاي بررسي عملكرد ب:    تبصره
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هـا و   مـشي  هـا و خـط      مديران بازرسيها و حراستها بايد برنامه ساالنه خود را با توجه به وظـايف و مأموريـت                 :5ماده  
  .اولويتهاي تعيين شده توسط مراجع ذيربط تهيه و به تصويب باالترين مقام دستگاه برساند

  .ذكور موظفند موارد ارجاعي از طرف ستاد را در اولويت رسيدگي قرار دهند واحدهاي م:   تبصره
  

ها يا عـدم ارسـال    ها و واحدهاي نظارتي و مديران دستگاه   ارايه گزارش غيرواقعي ياگزارش ناقص به دستگاه       -6ماده
  .گردد گزارش و يا عدم تأمين اطالعات مذكور در اين مصوبه تخلف محسوب مي

  
  .باشد تقاء سالمت نظام اداري مسئول نظارت برحسن اجراي اين مصوبه مي ستاد ار-7ماده 


