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المادة األولى :طبقا للمادة  57من القانون رقم  93 –39الصادر بتاريخ  81يناير  ،8339فإن عقوبات
الدرجة األولى المطبقة على الموفيين ي::
 اإلنذار؛ التوبيخ؛ اليصل المؤقت من الوفيية لمدة أقصايا ثالثون يوما.المادة  : 2تعود السلللطة التيديبية ىلى الواراا المسللؤولين عن التسلليير تجاظ الموفيين المنتمين ىلى أسللال
تابعة لهم وتجاظ الموفيين المعارين أو الموضوعين تحت تصرف اإلدارات الخاضعة لسلطاتهم.
و يجوا للواراا أن ييوضلللللوا ،بموجر مقرر ،السللللللطة التيديبية فيما يتعلا بعقوبات الدرجة األولى وفقا
للمواد أدناظ.
المادة  : 9يجوا تيويض سلللللطة ىناال العقوبات من الدرجة األولى ىلى األمين العام للواارة بخصللللو
موفي :ديوان الواير أو األمانة العامة.
المادة  : 4تحال المقررات الت :تتعلا بالتيويض للتيشلليرة المسللبقة للمديرية العامة للوفيية العمومية دون
المساس بالتيشيرات األخرى الت :تن

عليها القوانين والنفم.

يتم النطا بالعقوبات على شكل قرارات صادرة عن السلطة الميوض لها وتحال ىلى التيشيرات المذكورة
ف :اليقرة أعالظ.
الملادة  : 7ىذا تم النطا بلاليصلللللللل المؤقت من الوفيية ،فإن تطلر تيشللللللليرات مديرية المياانية والرقابة
المالية.
تنشر القرارات ف :الجريدة الرسمية.

الملادة  :6يجلر أن تكون العقوبلات المتخذة معللة وال يجوا اتخاذيا ىال بعد تمكين الموفف من االطالع
على مستندات ملي المتعلقة بالعقوبة المامع اتخاذيا تجاي ومن الدفاع عن نيس كتابيا أو شيهيا.
وباستطاعت أن يستعين بمحامين يختاريم.
ويجر على الموفف تقديم اآلراا والمبررات خالل  41سللاعة ابتداا من اسللتالم االسللتيسللار الموج ىلي
والمتضمن الوقائع المنسوبة ىلي .
المادة  :5تبلغ العقوبات ىلى الموفف وتدرج ف :ملي .
الملادة  : 1يجوا للموفف اللذ تعرض لعقوبلة من اللدرجلة األولى ،أن يتقلدم للدى السللللللللطة الت :نطقت
بالعقوبة ،بعد مضللل :سلللنتين بالنسلللبة ل نذار و 9سلللنوات بالنسلللبة للتوبيخ و  4سلللنوات بالنسلللبة للطرد
المؤقت ،بطلر يرم :ىلى محو أ أثر للعقوبة ف :ملي .
ىذا اثبت المعن ،:عبر سلوك العام ،أن جدير بنيل الرضى بعد العقوبة الت :تعرض لها ،فتجوا االستجابة
لطلب .
المادة  : 3يكلف الواراا ،كل فيما يعني  ،بتنييذ يذا المرسلوم الذ ينشلر ف :الجريدة الرسمية للجمهورية
اإلسالمية الموريتانية.

