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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قـــرار �إداري
رقــم 2018/1
بتعديـل بـع�ض �أحكـام الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/92ب�إن�شاء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني
رئي�س لها ،
و�إلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2009/58
و�إلـى الئـحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهرب ــاء واملي ــاه ال�صــادرة بالقـ ــرار الإداري
رق ــم ، 2010/2
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقـــــرر
املــادة الأولــى
جتـرى التعدي ــالت املرفقــة علــى الئحــة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهربـ ــاء وامليـ ــاه
امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  7 :مــن ربيـــع الأول 1440هـ
املوافــــق  15 :مــن نوفمبـــــــــــر 2018م
د.عبـد املـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه
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تعديــالت بعـ�ض �أحكـــام
الئحـة �شـ�ؤون املوظفـني بالهيئـة العامــة للكهربـاء وامليـاه
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ، 155 ، 110 ، 103 ، 102 ، 97 ، 96 ، 15واملــادة  -186الفقرة
الأولى) من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليها  ،الن�صو�ص
الآتية :
املــادة ( ) 15
تن�ش�أ بالهيئة جلنة ل�ش�ؤون املوظفـني ت�شكل بقرار من رئي�س الهيئة من عدد فردي من
املوظفـني ال يقل عن ( )3ثالثة من بينهم رئي�سها  ،ويحــدد القــرار ال�صــادر بت�شكيـل
اللجنة رئي�سها على �أال تقل وظيفته عن مدير عام �أو ما يعادلها  ،كما يحدد �أمــني �سرهــا
من بني موظفـي اجلهة املخت�صة ب�ش�ؤون املوظفـني والذي ال يكون له حق الت�صويت .
املــادة ( ) 96
ي�شرتط ال�ستحقاق املوظف املوفد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة بدل
ال�سفر املن�صو�ص عليه فـي املــادة (  )95من هذه الالئحة � ،أن تكون امل�سافة بني مقر عمله
ومكان �أداء املهمة الر�سمية �أو التدريب ال تقل عن ( )250كيلومرتا .
املــادة ( ) 97
مينح املوظف بدل ال�سفر بن�سبة ( )%75من البدل املقرر عند الإيفاد فـي مهمة ر�سمية
�أو للتدريب خارج ال�سلطنة �إذا تكفلت جهة غري عمانية بال�سكن  ،وبن�سبة (� )%50إذا كان
الإيفاد فـي مهمة ر�سمية �أو للتدريب داخل ال�سلطنة .
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املــادة ( ) 102
تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفـني وفقا للآتي :
�أ  -درجة رجال الأعمال  :لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،ورئي�س الهيئة  ،ول�شاغلي
وظائف م�ست�شار ومدير عام �أو من ي�شغــل وظيفــة �إ�شرافـي ــة ف ــي حك ــم وظيف ــة
مدير عام .
ب  -الدرجة ال�سياحية  :ل�شاغلي الوظائف الأخرى.
وي�ستحــق املوظــف مقابــل تذاكــر ال�سفــر نق ــدا �إذا ا�ستخ ــدم و�سيل ــة خا�ص ــة فـ ــي ال�سف ــر
داخل ال�سلطنة .
املــادة ( ) 103
تتحــدد درجة �سفر الأع�ضاء فـي الوفود الر�سميــة بالدرجــة امل�ستحقــة للموظــف طبق ــا
للمادة ( )102من الالئحة .
املــادة ( ) 110
ي�شرتط لنقل املوظف �إلى وظيفة �أخرى داخل الهيئة الآتي :
�	- 1أن توجد وظيفة �شاغرة .
�	- 2أن يكون النقل بذات الدرجة التي ي�شغلها املوظف .
�	- 3أن تتف ــق طبيعــة عمــل الوظيفــة املنقــول منها املوظف مع طبيعة عمل الوظيفة
املنقول �إليها  ،و�إن اختلفت فـي م�ستوى الواجبات وامل�س�ؤوليات .
املــادة ( ) 155
ي�ستحق املوظف �سنويا �إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :
 )48( -1يوما ل�شاغلي الدرجات من(الأولى) حتى (التا�سعة) .
 )38( -2يوما ل�شاغلي الدرجات من(العا�شرة) حتى (الثانية ع�شرة) .
 )30(-3يوما ل�شاغلي باقي الدرجات .
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املــادة (  - ) 186الفقرة الأولى
يجوز منح املوظف بناء على طلبه وبحد �أق�صى ثالث مرات فـي ال�سنة �إجازة خا�صة
براتب كامل ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما ملرافقة زوجه �أو �أحد �أقاربه من الدرجتني
الأولى والثانية �أو �أحد موظفـي الهيئة املر�ضى للعالج خارج ال�سلطنة � ،شريطة �أن يقدم
رفق طلبه ما يفـيد الآتي :
 - 1مر�ض ال�شخ�ص املراد مرافقته .
 -2درجة قرابته بال�شخ�ص املري�ض املراد مرافقته  ،ما مل يكن �أحد موظفـي الهيئة .
�	- 3أن يقت�ضي مر�ض �أو �إ�صابة ال�شخ�ص املراد مرافقته ترقيده فـي امل�ست�شفى ،
وكانت املرافقة داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�صة .
املــادة ( ) 2
ي�ضاف بند جديد برقم (� )5إلى نهاية الفقرة الأولى من املــادة ( )88من الئحة �ش�ؤون
املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�شار �إليها  ،ن�صه الآتي :
�	- 5أال يكون من الواجبات الوظيفـية للموظف القيام بت�صريف ال�ش�ؤون الوظيفـية
للوظيفة املراد تكليفه بها .
املــادة ( ) 3
تلغى الفقرة الثالثة من املــادة (  )95من الئحة �ش�ؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء
واملياه امل�شار �إليها .

