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( -:)۱مأمورین ملکی مستخدم دولت بچهار قسم منقسم هستند-:

قسم اول :مأمورینیکه بالذات از طرف اشرف پادشاهی انتخاب و منظور فرموده میشوند.

قسم دوم -:مأمورینیکه از طرف وزارت و یا مدیریت مستقله انتخاب و از حضور شاهانه منظور می شوند.

قسم سوم :مأمورینیکه از طرف انجمن انتخاب مأمورین وزارت و یا مددیریت مسدتقله انتخداب و از طدرف وزیدر و یدا مددیر
منظور میشوند.

قسم چهارم -:مأمورینیکه از طرف نائب الحکومه و حکام اعلی بتجویز مجلس مشوره انتخاب و تعیین میشدوند و استحادال
منظوری وزیر و یا مدیر مستقل متعلقه اش ضروریست.

برای دیگر مستخدمین که از ین چهار قسم مستثنی هستند نظامنامه جداگانه وضع و نشرمیشود.

( -:)۲بالعموم مأمورینیکه مطابق اقسام و ترتیب فوق تعیین و انتخاب گردیده اندد همچندین ورقده اسدتعاای شدان بشدرائط ذیدل
بهمین مقامات مرجوعه شان تقدیم میشود.
( -:)۳در وقت اعالن حدرب و یدا جریدان حدرب اسدتعاای هدیأ ید

مدأمور بددون ید

عدذر مقبدول از طدرف دولدت منظدور

نمیشود.
( -:)۴کسانیکه از جمله مأمورین مرتبده فدوق مسدتعای میشدوند ،تدا ظدرف سده مداه کده بعدو

مدأمور مسدتعای دیگدر مدأمور

مقرر شود از مأموریت خود بیجا شده نمیتوانند و همچنین الی زمانیکده عوضدیش میرسدد و خدط معدافی داده میشدود مسدتحق
تنخواه میباشد.
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( -:)۵مأمورینیکه مستعای میشوند از تاریخ پیشنهاد استاعای شان تا یکسال هیأ اداره دولت مأموریت شدان قبدول نمیشدود و
پس از آن ادخال مالزمت شان از رتبه و تنخواه مأموریت که مستعای گردیده بلندتر و اضافه ممکن نیست.
( -:)۶استعاای مأمورینیکه بواردات دولت مقرر هستند و بدولت حسابدهی دارند تدا دو مداه سدر سدال قبدول میشدود و بعدد از
آن تا آخر سال ممکن نیست.
( -:)۷کسانیکه مطابق ماده ( )۴اسدتعاا مینمایندد و مسدیلیت حسداب و یدا تحویلدداری داشدته باشدند ،در حالیکده اسدتعاای شدان
منظور میشود ،از همه گونه حساب و اشیای تحویلداری و یا تعهدیکه بدولت نموده باشند مسیل شناخته میشوند.
( -:)۸مأمورینیکه از ی

موضع بدیگر موضع قاعدتا ً تبدیل میشوند بهیأ اورت عدذر آورده نمیتوانندد و در ادورت عددم

قبولی شان عینأ مستعای شمرده می شوند.
ادخال این نظامنامه را در زمره نظامات دولت تامیم ،و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم.
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