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جملــ�س اخلدمــــة املدنيـــة

قــــرار

 رقــم 2016/4

بتعديـل بعـ�س اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون اخلدمـة املدنيـة

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ، 

واإىل قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2016/1 املنعقد بتاريخ 2016/2/28م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تقــــرر

املــادة الأولـــــى

تلغــــى الفقــــرة الأخرية من املــادة )62( من الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون اخلدمـــة املدنيـــة 

امل�ســار اإليهــا .

املــادة الثانيــــة 

ي�ستبدل بعبارة "مائة وخم�سني كيلو مرتا" الواردة فـي املــادة )64( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها ، عبارة "مائتيـن وخم�سيـن كيلـو متـرا" .

املــادة الثالثــــة 

ي�ستبـــدل بنـــ�س املــادة )66( من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنيـــة امل�ســار اإليهــا ، 

النــ�س الآتــي :

املــادة ) 66 (

مينح بدل ال�سفر بن�سبة )75%( من البدل املقرر عند الإيفاد فـي مهمة ر�سمية اأو للتدريب 

باخلارج اإذا تكفلــت جهـــة غري عمانية بال�سكن ، وبن�سبة )50%( اإذا كان الإيفــاد فـي مهمــة 

ر�سمية اأو للتدريب داخل ال�سلطنة .
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املــادة الرابعــة 

حتــذف عبــارة " اأو خارجهـــا " من الفقرة الأوىل من املــادة )71( مـــن الالئحــــة التنفـيذيــــة 

لقانون اخلدمة املدنية امل�سار اإليها .

املــادة اخلام�سـة 

ي�ستبــدل بنـــ�س املــادة )73( من الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنيــة امل�سـار اإليهــا ، 

النــ�س الآتــي :

املــادة ) 73 (

تكون درجة �سفر املوظفـني وفقا ملا ياأتي : 

و�ساغلي  حكمها  فـي  وما  الوزارة  وكيل  وظيفة  ل�ساغلي   : الأعمال  رجال  درجة   - اأ 

اأو طبيب  ا�ست�ساري  اأو طبيب  اأو خبري  وظائف م�ست�سار 

اخت�سا�سي اأو عميد كلية اأو وال اأو مدير عام اأو من ي�سغل 

وظيفة اإ�سرافـية فـي حكم وظيفة مدير عام .

ب - الدرجـــــــة ال�سياحيـــــــة : ل�ساغلي الوظائف الأخرى .

املــادة ال�ساد�سـة 

ي�ستبـدل بنـ�س املــادة )74( مـن الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة امل�سـار اإليهـا ، 

النـ�س الآتـي :

املــادة ) 74 (

حتــــدد درجة �سفر الأع�ســـــاء فـي الوفــــود الر�سميـــة بالدرجــــة امل�ستحقـــة للموظــــف طبقــــا 

للمادة )73( من الالئحة .

املــادة ال�سابعـة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي :   8  من �سعبــــــــــان 1437هـ 

املوافــــق : 15 من مايــــــــــــــــو 2016م 
خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

رئيــــــــــ�س جملــــــــــ�س اخلدمـــــــــــة املدنيـــــــــــــة


