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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ ریاست عمومی تفتیش
امور اداری حکومت
 :۱برای تفتیش و تدقیق امور اداری حکومت یک ریاست عمومی تفتییش در مرزیت تییکیی میی ییود اییت ریاسیت ریا یات
امور اداری حکومت را ات قطۀ ظیر مواققیت و تطبییق قیوا یت رسییددی زیردی مسیتقیما بمقیاع میدارت عظمیی مربیوط میی
باید.
 :۲ریاست عمومی تفتیش زه مقر آت در زابی است ات مقاع ریاست اعضای ا مت تفتیش مرزب میباید.
 : ۳هیئت ریاست عبارت ات یک رئیس و یک معاوت زه با تخاب هیئت وتراء ات طرف اعلیحضرت همیایو ی و ییک میدیر
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تحریرات زه ات طرف رئییس ا تخیاب و بم ظیوری مقیاع میدارت عظمیی مقیرر میترد ید متییکی میی باییدق رئییس ات حیق
ایفای وظایف ریاسیت عمیومی تفتییش بمقیاع میدارت عظمیی مسیئوی میبایید رئییس ع یدارلتوع بیرای تفتییش دوائیر حکیومتی
بعضی ات اعضاء و یا زمیسیوت ها را مئوظف مودی و تعلیمات التمه برای اییات میدهد معیاوت اموریکیه ات طیرف رئییس
برایش سپردی یدی است اداری میک د و در غیاب رئیس مقاع ریاست را موقتا ً ایغای می ماید.
مدیر تحریرات بمو ب تعلیمات امۀ رئیس اوراق ریاست را ت ظیع و عموع مخابرات را اداری می ماید .بمعیت مدیرق بقیدر
رتوعق سرزاتب و زاتب ها مو ود بودی ایت سرزاتب هیا و زاتیب هیا بیه پییی داد میدیر ات طیرف ا میت ا تخیاب و بم ظیوری
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رئیس مقرر مییو د.

 :۴بریاست عمومی تفتییش  ) ۲۴فیر عضیو دائمیی زیه ات طیرف مقیاع میدارت عظمیی ا تخیاب و بیه ارادم پادییاهی مقیرر
مییو د مو ود می بای د.

اعضاء به ایفای اموریکه بمقاع ریاست ربیط داییته و ات طیرف رئییس بیرای ایییات سیپردی میییود مکلیف میبایی د حیق تقیدع
اعضا سبت به تاریخ تقرر و قدع اییات است.

 :۵ا مت تفتیش ات رئیس معاوت و اعضاء مرزب میباید ریاست ا مت به رئیس و در غیاب آت به معاوت متعلق است.
 : ۶در پایات تفتیییکه ات طرف یک عضو و یا یک هیئت بعمی می آید اوراق تفتیش به ا مت رویت دادی میی ییودق ا میت
اوراق تفتیش را تدقیق و ع دارلتوع ققرات توضیح طلب را ات ایخاص ذی عالقیه اسیت واب میی مایید و بعید قیرار خیود را
مادر میک د قراریکه بدی مورت در ا مت درقته مییود عی ا ً قرار ریاست عمومی تفتیش یمردی یدی و قرار مذزور راسیا ً
بمدارت عظمی تقدیع می یودق برای ای که ا مت ا تماع زردی بتوا د باید رئییس و ییا معیاوت و ییا اقیالً ییش عضیو تفتییش
مو ود باید.
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قرار ها به ازثریت آراء اتخاذ دردیدی و در وقت تسیاوی آراء ریی رئییس ا میت قیائق ییمردی میییود بوظیفیۀ زتابیت ا میت
مدیر تحریرات مؤظف می باید.
ادر مدیر تحریرات بکیداع سیبب حاضیر ییدی توا ید رئییس ییک زتابیت سیرزاتب و ییا زاتیب را وظیفیۀ ا میت موقتیا ً مؤظیف
میتیردا د متر زاتب ا متق در ا مت حق ریی دارد.
 : 7تماع رؤسیای وتارت خا یه هیا و دیتیر دوائیر مسیتقله م بور ید زیه بیرای اعضیاء و هیئیت تفتییییه زیه ات طیرف ریاسیت
عمیومی تفتییش مؤظییف ییدی ا ید اوراق و معلومییات التمیه را تودیین و ارائییه مای ید .اوراق معلومیات و تییایف تفتییییکه قییبالً
ذریعه مفتییت خمومی وتارت هیا و دوائیر ییدی بایید هیع ع دارضیرورت بدسیترس اسیتفادم هیئیت تفتییش ریاسیت عمیومی
تفتیش دذایته می یود.
 : ۸ریاست عمومی تفتیش بمو ب تعلیماتیکه ات مقاع مدارت عظمی برای یات دادی مییود مؤظف است هیر ییک ات دوائیر
حکومت را تفتیش و معامالت اداری هریک ات مأموریت دورت را تحقیق و رسیددی مایدق تفتیش سبت به اهمیت مسیئله ات
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طرف یک عضو و یا ات طرف اعضای متعددی زه ات ا ب رئیس م تخب میتردد بعمی می آید تی ۀ تفتیش اییت اعضیاء و
هیئت بر طبیق امیی  ۶مربیوط بقیرار ا میت میبایید در حیای غییاب رئییس و معیاوت قیدع دار تیریت اعضیاء وظیفیۀ ریاسیت
م لس را بعددی می دیرد.

 :۹رئیییس تفتیییش ع ییداالی اب در تفتیییش مسییائی ق ییی ب ملییۀ اعضییاء و یییا هیئییت تفتیییش موقت یا ً متخممیییت را ا تخییاب زییردی
راپورت متخممیت با مت مالحظه می یود اما خود آ دا حق ریی دادت دار د.
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 :۱۱هیئت تفتیش در دوائریکه تفتیش میک د ادر در اث ای تفتیش ایت چ ییت مسیایی را مالحظیه ز ید زیه مداخلیه میامور تحیت
تفتیش در امورات رسمیه ضرر دارد ماموری ی را زیه بم ظیوری حضیور ییاها ه مقیرر میی ییو د دقیاتر و وسیایی ا یراآت
ییا را بیه تحییت قیید آوردی ات حقیقییت مسیئله بمقییاع میدارت عظمییی عیرا مییی مای ید و ات مییاموریت غیرم ظیوری حضییور
یاها ه را می توا د زه دست یا را موقتا ً تا ختع تفتیش ات زار زییدی قبی ات اتماع تفتیش مخموما ً همات مسیائی را بیه آمیر
ماقوق یات اطالع مای د.

 : ۱۱هیئت های تفتیش زه خارج مرزت برای تفتیش اعتاع می یو د در موقن تفتیش برای محاقظت موضن اقامیت خیود ادیر
التع ببی د ات قوای پوریس ژا دارمه بقدر رتوع معاو ت خواسته می توا د.
 :۱۲ادر در تی ه تفتیش حست و یا سوء رقتار ماموریت تفتیش یدی ظاهر یود هیئت تفتیش تی ه را در راپور مرتبیه خیود
ذزر زردی و ات طرف ریاست تفتیش زیف بمقاع مدارت عظمی عرا یود.
 :۱۳هیئت تفتیییه زه قرار میواد امیور ام ۀ هیذا بیرای تفتییش خیارج مرزیت مقیرر ییو د سیفر خیرج آ دیا بیه تمیویب ا میت
ریاست تفتیش عمومی مطابق به الیحه سفر خرج ماموریت ات پوی سفر خرج تخمیص یدم بود یۀ خیود ریاسیت تأدییه میی
یود.
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 : ۱۴امورات م در ۀ مواد عمومئی امور امۀ هذا با طرت اداری داخلی ریاست تفتیش عمومی بمو ب تعلیمات امیۀ خیدمات
داخلۀ خود ریاست تفتیش تطبیق زردی می یود امور امۀ هذا را در ملۀ امور امه های موضوعۀ دوریت م ظیور و ا یرای
احکاع مواد آ را امر و ارادی می مائیع.
مورخه  ۱۱ثور  ۱۳۲۵مطابق  ۲۸مای مادی االوی ۱۳۶۵
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