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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 مرکیت تشیکیل میی شیود اییت ریاسیت ریانیات
امور اداری حکومت را ات نقطۀ نظیر مواققیت و تطبییق قیوانیت رسییددی کیرده مسیتقیما بمقیاع میدارت عظمیی مربیوط میی
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باشد.

 :۲ریاست عمومی تفتیش که مقر آت در کابل است ات مقاع ریاست اعضای ان مت تفتیش مرکب میباشد.

 : ۳هیئت ریاست عبارت ات یک رئیس و یک معاوت که بانتخاب هیئت وتراء ات طرف اعلیحضرت همیایونی و ییک میدیر
تحریرات که ات طرف رئییس انتخیاب و بمنظیوری مقیاع میدارت عظمیی مقیرر میتردنید متشیکل میی باشیدق رئییس ات حیق
ایفای وظایف ریاسیت عمیومی تفتییش بمقیاع میدارت عظمیی مسیئول میباشید رئییس عنیدارلتوع بیرای تفتییش دوائیر حکیومتی
بعضی ات اعضاء و یا کمیسیوت ها را مئوظف نموده و تعلیمات التمه برای ایشات میدهد معیاوت اموریکیه ات طیرف رئییس
برایش سپرده شده است اداره میکند و در غیاب رئیس مقاع ریاست را موقتا ً اشغال می نماید.

مدیر تحریرات بمو ب تعلیمات نامۀ رئیس اوراق ریاست را تنظیع و عموع مخابرات را اداره می نماید .بمعیت مدیرق بقیدر
رتوعق سرکاتب و کاتب ها مو ود بوده ایت سرکاتب هیا و کاتیب هیا بیه پیشینداد میدیر ات طیرف ان میت انتخیاب و بمنظیوری
رئیس مقرر میشوند.

 :۴بریاست عمومی تفتییش  ) ۲۴نفیر عضیو دائمیی کیه ات طیرف مقیاع میدارت عظمیی انتخیاب و بیه ارادم پادشیاهی مقیرر
میشوند مو ود می باشند.
اعضاء به ایفای اموریکه بمقاع ریاست ربیط داشیته و ات طیرف رئییس بیرای ایشیات سیپرده میشیود مکلیف میباشیند حیق تقیدع
اعضا نسبت به تاریخ تقرر و قدع ایشات است.
 :۵ان مت تفتیش ات رئیس معاوت و اعضاء مرکب میباشد ریاست ان مت به رئیس و در غیاب آت به معاوت متعلق است.
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 : ۶در پایات تفتیشیکه ات طرف یک عضو و یا یک هیئت بعمل می آید اوراق تفتیش به ان مت رویت داده میی شیودق ان میت
اوراق تفتیش را تدقیق و عندارلتوع ققرات توضیح طلب را ات اشخاص ذی عالقیه اسیت واب میی نمایید و بعید قیرار خیود را
مادر میکند قراریکه بدینمورت در ان مت درقته میشود عینا ً قرار ریاست عمومی تفتیش شمرده شده و قرار مذکور راسیا ً
بمدارت عظمی تقدیع می شودق برای اینکه ان مت ا تماع کرده بتواند باید رئییس و ییا معیاوت و ییا اقیالً شیش عضیو تفتییش
مو ود باشد.
قرار ها به اکثریت آراء اتخاذ دردیده و در وقت تسیاوی آراء ریی رئییس ان میت قیائق شیمرده میشیود بوظیفیۀ کتابیت ان میت
مدیر تحریرات مؤظف می باشد.
ادر مدیر تحریرات بکیداع سیبب حاضیر شیده نتوانید رئییس ییک کتابیت سیرکاتب و ییا کاتیب را وظیفیۀ ان میت موقتیا ً مؤظیف
میتیرداند متر کاتب ان متق در ان مت حق ریی ندارد.
 : 7تماع رؤسیای وتارت خانیه هیا و دیتیر دوائیر مسیتقله م بورنید کیه بیرای اعضیاء و هیئیت تفتیشییه کیه ات طیرف ریاسیت
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عمیومی تفتییش مؤظییف شیده انید اوراق و معلومییات التمیه را تودیین و ارائییه نماینید .اوراق معلومیات و نتییایف تفتیشییکه قییبالً
ذریعه مفتشیت خمومی وتارت هیا و دوائیر شیده باشید هیع عندارضیرورت بدسیترس اسیتفادم هیئیت تفتییش ریاسیت عمیومی
تفتیش دذاشته می شود.

 : ۸ریاست عمومی تفتیش بمو ب تعلیماتیکه ات مقاع مدارت عظمی برای شات داده میشود مؤظف است هیر ییک ات دوائیر
حکومت را تفتیش و معامالت اداری هریک ات مأموریت دورت را تحقیق و رسیددی نمایدق تفتیش نسبت به اهمیت مسیئله ات
طرف یک عضو و یا ات طرف اعضای متعدده که ات انب رئیس منتخب میتردد بعمل می آید نتی ۀ تفتیش اییت اعضیاء و
هیئت بر طبیق امیل  ۶مربیوط بقیرار ان میت میباشید در حیال غییاب رئییس و معیاوت قیدع دار تیریت اعضیاء وظیفیۀ ریاسیت
م لس را بعدده می دیرد.

 :۹رئیییس تفتیییش عنییداالی اب در تفتیییش مسییائل قنییی ب ملییۀ اعضییاء و یییا هیئییت تفتیییش موقت یا ً متخممیییت را انتخییاب کییرده
راپورت متخممیت بان مت مالحظه می شود اما خود آندا حق ریی دادت ندارند.

 :۱۰هیئت تفتیش در دوائریکه تفتیش میکند ادر در اثنای تفتیش ایت چنییت مسیایل را مالحظیه کننید کیه مداخلیه میامور تحیت
تفتیش در امورات رسمیه ضرر دارد مامورینی را کیه بمنظیوری حضیور شیاهانه مقیرر میی شیوند دقیاتر و وسیایل ا یراآت
شیانرا بیه تحییت قیید آورده ات حقیقییت مسیئله بمقییاع میدارت عظمییی عیرا مییی نماینید و ات مییاموریت غیرمنظیوری حضییور
شاهانه را می توانند که دست شانرا موقتا ً تا ختع تفتیش ات کار کشیده قبل ات اتماع تفتیش مخموما ً همات مسیائل را بیه آمیر
ماقوق شات اطالع نمایند.
 : ۱۱هیئت های تفتیش که خارج مرکت برای تفتیش اعتاع می شوند در موقن تفتیش برای محاقظت موضن اقامیت خیود ادیر
التع ببینند ات قوای پوریس ژاندارمه بقدر رتوع معاونت خواسته می توانند.
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 :۱۲ادر در نتی ه تفتیش حست و یا سوء رقتار ماموریت تفتیش شده ظاهر شود هیئت تفتیش نتی ه را در راپور مرتبیه خیود
ذکر کرده و ات طرف ریاست تفتیش کیف بمقاع مدارت عظمی عرا شود.
 :۱۳هیئت تفتیشیه که قرار میواد امیورنام ۀ هیذا بیرای تفتییش خیارج مرکیت مقیرر شیوند سیفر خیرج آندیا بیه تمیویب ان میت
ریاست تفتیش عمومی مطابق به الیحه سفر خرج ماموریت ات پول سفر خرج تخمیص شدم بود یۀ خیود ریاسیت تأدییه میی
شود.
 : ۱۴امورات مندر ۀ مواد عمومئی امورنامۀ هذا با طرت اداره داخلی ریاست تفتیش عمومی بمو ب تعلیمات نامیۀ خیدمات
داخلۀ خود ریاست تفتیش تطبیق کرده می شود امورنامۀ هذا را در ملۀ امورنامه های موضوعۀ دوریت منظیور و ا یرای
احکاع مواد آنرا امر و اراده می نمائیع مورخه  ۱۰ثور  ۱۳۲۵مطابق  ۲۸ماه مادی االول ۱۳۶۵
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