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                                                                       ......... في ، ....................
إلــى
السيد (ة) :...........................................
تحت إشراف 
السيد :....................................
 
الموضوع : تبلـيغ عقوبـة إداريـة .
 
سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام ،

وبعـد، فتطبيقا لمقتضيات الفصل 72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية واعتمادا على التقارير الإدارية الواردة في شأنكم والتي.................................وبناء على الاستفسار الموجه إليك(م) بتاريـخ.................................، وبناء على جوابك(م) عليه بتاريخ ...........................، يؤسفني إخبارك(م) أنه قد اتخذت في حقك(م) عقوبة...........................، ، وأن القرار المجسد لهذه العقوبـة وما ألحق به من وثائق ستضاف لملفك(م) الإداري .
لذا ، يتعين عليك(م) مستقبلا التحلي بالجديـة والانضباط وروح المسؤولية وتفـادي كل ما من شأنه أن ينعكس سلبا على حياتك(م) الإدارية والمهنيـة حتى لا تكون الإدارة مضطـرة إلى اتخـاذ إجـراءات تأديبيـة أشد صرامـة في حقك(م) . 
                                                                                            والسـلام .
 
رفقته نسخة من القرار





 
ملاحظـة :
ترجع نسختان من هذا التبليغ بعد توقيعهما من طرف المعني بالأمر قصد إدراجهـما بملفه التأديبـي .
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                                                                       ......... في ، ....................
إلــى
السيد (ة) :...........................................
تحت إشراف 
السيد :....................................
 
الموضوع : تبلـيغ عقوبـة إداريـة .
 
سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام ،

وبعد ، لقد ثبت من خلال الوثائق المتوفرة أنكم انقطعتم عن مزاولة عملكم  منذ ......................
وبناء عليه ، فإنكم تعتبرون في حالة ترك الوظيفة .
وحيث أنه وجه إليكم إنذار بتاريخ ..................تحت عدد................تطالبكم فيه الإدارة باستئناف عملكم داخل أجل 7 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توصلكم برسالة الإنذار ، كما تحيطكم علما بالإجراءات التي قد تتعرضون لها في حالة رفضكم استئناف عملكم .
وحيث أنكم تسلمتم رسالة الإنذار ووقعتم على وصل استلامها بتاريخ....................
وحيث أنكم بالرغم من  ذلك لم تلتحقوا بعملكم .
وبانصرام الأجل القانوني المشار إليه أعلاه .
وحيث أنكم لم تدلوا داخل الأجل القانوني بما يبرر انقطاعكم عن العمل .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
فإنه يؤسفني أن أخبركم أنه تقرر عزلكم من أسلاك هذه الوزارة ابتداء من تاريخ ترككم للوظيفة .
                                                                                            والسـلام .
 
رفقته نسخة من القرار

ملاحظـة :
ترجع نسختان من هذا التبليغ بعد توقيعهما من طرف المعني بالأمر قصد إدراجهـما بملفه التأديبـي .

