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( نظامنامه تعمیرات دولت)

د مطبعه تیپوگرافی دارالسلطنه
کابل طبع گردید

سرطان سنه ۱۳۰۱

طبع اول -

 ۳۰۰عدد

بسم هللا الرحمن الرحیم
باسمه تبارک وتعالی
( نظامنامه تعمیرات دولت)
 -:۱کارهای تعمیرات از قبیل مرمت کاری عمومأ و انبیه جدیده جزوی در ذیل اختیارات وزرا ،ویاور ،و شاغاسی حضور
شاهانه ،که در زمره وزرا شامل اند و مدیران مستقل ،و قلعه بیکی ارک مبارک است هر کدام آنها موافق وجه منظوری
حضور که بفرمان جداگانه مفصال تعین یافته کار های تعمیر متعلقه خود ها را اجرا نموده میتوانند عالوه بران بامر و
فرمان حضور متوقف است.
 -:۲شروع کار های عموم از پخته کاری بماه حمل و خام کاری بماه ثور جاری و باول قوس که موسم سرما میباشد تعمیر
پخته کاری ضرورأ وابنیه خام کاری لزوما بمحالتیکه احتمال نقصان داشته باشد تعطیل کرده شود کار نجاری و گلکاری
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که نقصان نداشته باشد اجرا باشد.

 -:۳حتی االمکان قبل از وقت اجرای تهیه مصالح و اسباب کار آمد تعمیر کرده میشود.

 -:۴تعیراتیکه در قید برآورد و پیمائش بیابند اوأل بذریعه پیمائشی هائیکه بوزارت مالیه مقرر هستند مصارف آن پیمائش
کردیده صورت آن بمدیریت محاسبه وزارات و نویسنده های یاور و شاغاسی حضور و مدیران مستقل و قلعه بیکی ارک
ضبط و قید کردیده بعد از اجرای کار را بصورت امانی یا اجاره بنمایند پس از انجام کار و علم آوری وپیمائش ثانی
بذریعه پیمائشیهای علیحده مقرر وزارت مالیه نموده شود تا بدرستی کار بر طبق پیمائش اول تکمیل یافته باشد.

 -:۵پیمائش و برآورد اول تعمیرات برای معلومات است تسعیر اجناسیکه بطور تخمین باشد سند مجرائی و حساب گفته
نمیشود و قیمت جنسی براور بهر نرخی که بقرا قواعد خریداری بسرکار تمام شود منظور است و اجرا کرده شود.
 -:۶کا هائیکه در قید براورد و پیمائش نیابد مثل نل شانی و ساختن خیابانها و شوارع و صحن احاطه انبیه و دیگر کار
های متفرقه بقرار تصدیق مامور همانکار و منظوری وزرا ومدیران مستقل وقلعه بیکی در شعبات متعلقه شان اجرا شود.
 -:۷در صورت امانی مصارف تعیمر از روی راپورت مخارج و درصورت اجاره بقرار قرار دادیکه بامستأجر نمایند و
موافق قرار داد انجام کار ار نموده باشد مجری میشود.
 -:۸در برآورد پیمائش تعمیر که پیمائشها علم آوری می نمایند سعی و دقت کنند تا صحت و درست باشد اگر ثانیأ در
برآورد یک تعمیر تفاوت پیدا شود و تفاوت آن بتناسب اصل برآورده -ده یکه کم و پنج یکه اضافه بظهور برسد بدولت
راجع است .اضافه بر آن اگر تفاوت برآورد ظاهر شود از پنج یکه الی ده یکه تفاوت مذکور از اشخاص پیائشی همان
تعمیر جزای نقدی ګرفته شود هرگاه در براورد و پیمائش یک شخص تکرار از سه مرتبه اضافه تفاوت ظاهر ګردد
شخص مذکور از خدمت دولت طرد شود.

 -:۹وزرا و مدیران مستقل و قلعه بیکی ارک برای اجرای کار تعمیرات امانی متعلقه خود ها سرپرست ،و راپورت
نویس ،و بناه ،و نجار ،بقدر لزوم مقرر نموده میتوانند.
 -:۱۰در کار های تعمیرو انبیه جدید کالن از قبیل عمارات شاهی و بند های و مانند آن سرپرست بعد از نتخاب وزرا به
منظوری حضور و کاتب و معمار باشی از وزارت مقرر میشوند.
 -:۱۱بهر قدر تعمیرات یکشعبه رسیده شود یکنفر معمار یکنفر نجار تنخواه خوار مقر میباشند که یومیه باوقات مختلف
بهر تعمیر رفته کار کردګی اجاره داران و امانی را بنظر وقت وغور مالحظه کنند تا موافق نقشه و قرارداد کار شود اگر
نقص و خرابی در کار و مصالح عمارت ببیند باالی اجاره دار و بناه و نجار امانی کار اصالح و درست نمایند هر گاه
ثانیأ تفاوت در کار تعمیرات مذکور ظاهر شود همان معمار ونجار نگران و باخبر کار نیز مسؤل اند.
 -:۱۲راپورت کار و مصارف تعمیرات امانی از داخل شهر را هفته وار واز اطراف را ( )۱۵روزه بمدیریتهای محاسبه
وزارت و اداره های مربوطه تسلم و ترسیل دارند اګر از جانب مامورین آن غفلت و مماطله بوقوع برسد بقدر ایام تعطیل
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تنخواه سرپرست وکاتب مقدم کار همان تعمیر کسر شود.

 -:۱۳کار تعمیرات امانی بایام رخصتی عمومی که روز های تعطیل است جاری نشود اگر کدام کار ضروری اتفاق بیفتد
– موقتأ اجرا خواهد یافت.

