
 طرزالعمل مکافات و مجازات 

 فصل اول 
 

 عمومیات 

 مبنی

 

 ماده اول : 

 

ترتیب میگردد.  خدمات ملکی م قانون کارکناناحکاطرزالعمل به تاس ی از  این  

 

:اهداف  

 

 ماده دوم: 

 

  تطبیق فرهنگ مجازات ومکافات ورعایت عدالت اجتماعی دراداره .  اهداف این طرزالعمل عبارت اند از: 

 

 :ماده سوم

 

حات اصطل   

 

 .اصطلحات آتی دراین طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند

کمیته عبارت از مجموعه از افراد میباشد که توسط ریاست منابع بشری پیشنهاد و توسط مقام وزات منظور میگردد(1)   

کمیته تطبیق مجازات ومکافات   1  

کمیته مذکوربعد ازاین بنام کمیته مجازات ومکافات یاد میشود  2  

  

اداره مربوط جهت تشویق هر چی بیشتر و مکافات شونده : کارکن خدمات ملکی که از اثر کارکرده موثر به اساس پیشهتاد  (2)

 تطبیق پلن بموقع قابل مکافات شناخته میشود .

استفاده جوی  ( مجازات : کارکن خدمات مکلی که با در نظر داشت قوانین از خود تخطی تخلف و یا سایر مواردیکه منجر به 3)

 به فساد میگردد در مطابقت به قانون مجارات میگردد

 ماده چهارم :

 موارد مجازات و مکافات در مطابقت به قانون کار و قانون خدمات ملکی در نظر گرفته میشود

  

بخشش ی:  ۱  

تحسین نامه: ۲  

 

تقدیر نامه درجه سوم: ۳  

 

تقدیرنامه درجه دوم: ۴  

 



اول:تقدیرنامه درجه ۵  

 

لها:مدا ۶  

 

 

 فصل دوم

 

 ماده پنجم 

 

 مجازات :

ردد.گقوانین کاروخدمات ملکی مجازات میدرمطابقت به  نماینداسناد تقنینی تخطی یا تخلف میآنعده از کارمندانیکه مطابق به   

 

 ماده ششم: 

 

.ت میگردد عبارت از اند کارمند خدمات ملکی مجازا در موارد ذیل  

عدم تطبیق پلن کاری بیدون عذر موجه  ۱  

غفلت وظیفوی و برخورد نادرست  ۲  

سوه استفاده از موقف وظیفوی  ۳  

خلقت کردن سایر مشکلت غیر قانون حین انجام بلفل وظیفه برای مراجعین  ۴  

 ماده هفتم :  

دد ن مجازات میگر العمل کارکن خدمات ملکی چیندر صورت موارد مندرج ماده ششم این طرز   

 

توصیه  ۱  

 

توصیه درج سوانح  ۲  

 

راخطا ۳  

 

کسرمعاش ۴  

 

منفک ازبست ۵  

 

 

سایر موارد که در قانون بیش بینی شده است ۶  

  

 ماده هشتم :

کارمند خدمات ملکی در موارد ذیل مستحق مکافات شناخته میشود  مکافات    

ا تکمیل نموده باشد  کارمند و اداره موارد حاتی ر  کاری  د که در مطابقت به پلنسایر موار  ۱  

نو آوری و ابتکارات در کار های روز مره  ۱  

مده باشد که به کمترین هزینه و زمان بدست آدست آورد  ۲  



کارمند که اجراات به موقع طبق الیحه وظایف که موثریت و مثمریت بیشتر داشته باشد  ۳  

مراعات نمودن سلسه مراتب و تطبیق بهتر پلن کاری   ۴  

مقام های وزارت و مسولین مربوط کاری خویش  قع از اومراجراات بمو  ۵  

فات نقدی نشان و مدال  یعه تقدیرنامه ها تحسین نامه مکابرای کارمندان که موارد فوق را در نظر گرفته باشد ذر  ۶

 تشویق میگردد

 ماده نهم : 

سط مقام وزرات دولت در  ه که از طرف ریاست محترم منابع بشری پیشنهاد و تو تطبیق این طرزالعمل توسط کمیت 

 امور شهدا ومعولین منظور میگردد قابل ارزیابی بوده و توسط مرجعه مربوط اجراات میگردد

 ماده دهم :  

دولت در امور شهدا و معلولین قابل تطبیق و  وزارتده ماده بعد از منظور مقام عالی  دو فصل و  این طرزالعمل در

   . اجرا میباشد 

 

 

 

 


	طرزالعمل مکافات و مجازات

