بسم هللا الرحمن الرحيم
قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007

()1

()2007/2/6
الفصل األول

أحكام تمهيدية

1ػ

2ػ

اسم القانون.

يسمى ىذا القانوف " قانوف الخدمة المدنية القومية لسنة ." 2007
إلغاء واستثناء.

يمغى قانوف الخدمة العامة لسنة  ، 1995عمى أف تظؿ جميع الموائح واألوامر والتعيينات التي صدرت
بموجبو سارية إلى أف تمغى أو تعدؿ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف .

3ػ

تفسير.
()2

في ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر :
" األجر االبتدائي "

يقصد بو الفئة المالية االبتدائية المحددة بييكؿ األجور

" األجر األساسي "

يقصد بو األجر اإلبتدائى زائداً عالوة غالء المعيشة

" األجر الكمى "

يقصد بو األجر اإلجمالي الذي يشمؿ األجر األساسي زائداً

" الدستور"

يقصد بو دستور جميورية السوداف االنتقالي لسنة ، 2005

" الديواف "

يقصد بو ديواف شئوف الخدمة القومي المنشأ بموجب أحكاـ

وتدرجيا بالعالوات السنوية ،

وعالوة بدؿ السكف وعالوة بدؿ الترحيؿ ،
العالوات والبدالت األخرى ،

المادة ، 11
" رئيس الوحدة "
" العامؿ "

يقصد بو المسئوؿ التنفيذي األوؿ في الوحدة القومية المعنية
،

يقصد بو أي شخص يشغؿ وظيفة في الييكؿ الوظيفي
ألي مف الوحدات تـ تعيينو عمييا بصفة قانونية ،

" المجنة "

يقصد بيا لجنة االختيار لمخدمة المدنية القومية المنشأة

" المجمس "

يقصػد بو المجمس األعمى لإلصالح اإلداري المنشأ

بموجب أحكاـ المادة ،18
بموجب أحكاـ المادة ، 6

"مجمس الوزراء"

يقصد بو مجمس الوزراء القومي ،

" الوحدة "

يقصد بيا أي رئاسة لو ازرة أو أمانة أو جياز تابع
لمحكومة القومية أو ديواف منشأ بقانوف خاص أو ىيئة أو

جامعة حكومية أو مجمس ميني متخصص ،

يقصد بو الوزير المسئوؿ عف الخدمة المدنية القومية عمى

" الوزير "

المستوى القومي ،
"الوزير المختص"

يقصد بو الوزير المسئوؿ عف الوحدة القومية المعنية ،

"الوظائؼ األخرى"

يقصد بيا الوظائؼ القومية مف الدرجة الخامسة فما دوف ،

"الوظائؼ العميا"

يقصد بيا الوظائؼ القومية لمدرجات الرابعة أو الثالثة أو
الثانية ،

"الوظائؼ القيادية العميا " يقصد بيا الوظائؼ القومية المخصص ليا الدرجات مف

األولى فما فوؽ أو ما يعادليا أو أي درجات عميا قومية ،

" الوظيفة "

يقصد بيا مجموعة الواجبات والمسئوليات والسمطات التي
تسند مف سمطة قومية ذات اختصاص بغرض إنجاز
األعماؿ المنوطة بيا تحقيقاً ألىداؼ الوحدة .
تطبيق.

4ػ

()1

5ػ

يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف :

()2

تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى جميع العامميف بالوحدات عمى المستوى القومي .

عمى الرغـ مف أحكاـ البند (  )1يجوز لموحدات التي ال تخضع ألحكاـ ىذا القانوف ،أف تعد

قوانينيا ولوائحيا الخاصة مستيدية بأسس ومبادئ ىذا القانوف .

(أ )

إستثناء.

شاغمو المناصب الدستورية ،

(ب)

الييئة التشريعية القومية ،

(ج )

القضاة والمستشاروف القانونيوف بو ازرة العدؿ ،

(د )

أفراد قوات الشعب المسمحػة والشػرطة القومية واألمػف وخدمات الحياة البرية
والسجوف ،

(ىػ)

(و )

العامموف بالخدمة المدنية بحكومة جنوب السوداف ،
العامموف بالخدمة المدنية الوالئية .

الفصل الثاني

تنظيم الخدمة المدنية القومية

6ػ

المجمس األعمـى لإلصالح اإلداري.

ينشأ عمى المستوى القومي مجمس يسمى " المجمس األعمى لإلصالح اإلداري " ويشكؿ بقرار مف مجمس
الوزراء بتوصية مف الوزير ويحدد القرار اختصاصاتو وسمطاتو .

7ػ

()1

لو .

8ػ

9ػ

األمانة العامة.

تكوف لممجمس أمانة عامة برئاسة أميف عاـ مف ذوى الخبرة واالختصاص تضطمع بالمياـ التنفيذية
()2

يحدد المجمس مياـ واختصاصات وشروط خدمة العامميف فييا ويجيز الئحة تنظيـ أعماليا .
تعيين األمين العام.

يعيف األميف العاـ بقرار مف مجمس الوزراء بناء عمى توصية الوزير ويحدد القرار شروط خدمتو .
برامج اإلصالح اإلداري.

يعد المجمس برامج قومية لإلصالح اإلداري تعتمد بواسطة مجمس الوزراء ويتـ التنسيؽ حوؿ األمور
التنظيمية واإلدارية المتعمقة بيا مع الوحدات القومية وحكومة جنوب السوداف وحكومات الواليات .
الوحدات التطويرية.

تنشأ بموجب أحكاـ ىذا القانوف وحدات تطويرية بالوحدات القومية تعمؿ كأذرع فنية لألمانة العامة

10ػ

()1

11ػ

ينشأ في إطار الييكؿ التنظيمي لمو ازرة ديواف يسمى " ديواف شؤوف الخدمة المدنية القومية" ويكوف مسئوالً

بيدؼ تنفيذ برامج التطوير واإلصالح اإلداري بالوحدات المختمفة عمى المستوى القومى .
()2

تتبع وحدات التطوير اإلداري إدارياً لموحدات القومية .

الفصل الثالث

ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
إنشاء الديوان.

عف شؤوف الخدمة عمى المستوى القومى .

12ػ

()3

تكوف لمديواف االختصاصات اآلتية :
(أ )

اختصاصات الديوان.

إعداد البيانات والمعمومات واإلحصاءات الخاصة بجميع العامميف بالدولة
بيدؼ رسـ سياسات األفراد وتخطيط القوى العاممة بالبالد ،

(ب)

ترجمة اليياكؿ التنظيمية إلى ىياكؿ وظيفية ومقررات وظائؼ في إطار نظـ

(ج )

إعداد موازنة الفصؿ األوؿ عمى المستوى القومى ومتابعة إجازتيا وتنفيذىا

إدارة الموارد البشرية والنظـ المالية المعتمدة ،
بالتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة ،

(د )
(ىػ)

مراقبة تطبيؽ سياسات ونظـ وقوانيف ولوائح واجراءات الخدمة المدنية القومية

عمى المستوى القومى ،

االحتفاظ بسجالت خدمة لكؿ العامميف بالخدمة المدنية القومية تحتوى عمى
البيانات والمعمومات التي تحددىا الموائح وتعتبر البيانات األساسية المثبتة
بالسجؿ نيائية وممزمة ،

(و )

تصنيؼ وتقويـ وترتيب وظائؼ الخدمة المدنية القومية وفقاً الستراتيجيات

وسياسات اإلصالح اإلداري ولخطط تصنيؼ وتقويـ وترتيب الوظائؼ القومية
التي يجيزىا مجمس الوزراء ،

(ز )

االحتفاظ بسجؿ عاـ لموظائؼ القومية وتطويره بصورة دورية ،

(ح )

االحتفاظ بإحصاءات موحدة لشاغمي الوظائؼ القيادية العميا بالبالد وتطويرىا

(ط)

التنسيؽ مع األجيزة المشابية عمى المستوى الوالئى فيما يتعمؽ بالجوانب الفنية

بصورة دورية ،

بغرض تحقيؽ مزايا البعد القومي لمخدمة المدنية القومية بالبالد ،
( ى)

القياـ بمياـ التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شؤوف الخدمة بالوحدات

القومية لمتأكد مف سالمة تطبيؽ القوانيف والموائح ونظـ الموارد البشرية
المعتمدة وانفاذ برامج اإلصالح اإلداري وفقاً لما تحدده الموائح .

 13ػ

التنظيم اإلداري لموحدات.

يكوف لكؿ وحدة تنظيـ إداري  ،يتضمف الرسالة  ،الغايات ،األىداؼ ،االختصاصػات  ،الييكؿ التنظيمي
والوظيفي  ،الوصؼ الوظيفي  ،وأدلة العمؿ والمسارات الوظيفية لمعامميف في إطار نظـ إدارة الموارد

البشرية المجازة مف مجمس الوزراء بناء عمى توصية الوزير .

 14ػ

تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية)4(.

تصنؼ وتقوـ وترتب كؿ وظائؼ الخدمة المدنية القومية عمى أساس واجباتيا ومسئولياتيا ومتطمبات
التأىيؿ الالزمة ألدائيا عمى الوجو الذي تحدده استراتيجيات وسياسات اإلصالح اإلداري وخطط تقويـ
الوظائؼ وترتيبيا المجازة بوساطة مجمس الوزراء .
إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها والغاؤها.
(أ )

15ػ

مع مراعاة قانوف مفوضية الخدمة المدنية القومية :

()5

يختص مجمس الوزراء بإجازة والغاء اليياكؿ التنظيمية والوظيفية لموحدات
القومية ،

(ب)

تنشأ الوظائؼ القومية ويتـ التغيير فييا لمقابمة حاجة فعمية لمعمؿ وتوضح
الموائح أسس اإلنشاء والتغيير واإللغاء وقواعدىا .
إعداد الوحدة لسجالت الوظائف.

تعد كؿ وحدة سجالً لموظائؼ التي تشتمؿ عمييا موازنتيا تبيف فيو المعمومات وفقاً لما تحدده الموائح .

16ػ

سجالت الخدمة.

تحتفظ كؿ وحدة بسجػؿ خدمة لكؿ عامؿ يحتوى عمى البيانات والمعمومات وفؽ ما تحدده الموائح ،

 17ػ

وتعتبر البيانات األساسية المثبتة بالسجؿ نيائية وممزمة .

()6

الفصل الرابع

إنشاء لجنة االختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسمطاتها

18ػ

()1
()2

إنشاء وتعيين المجنة)7(.

تنشأ بموجب أحكاـ ىذا القانوف لجنة تسمى " لجنة االختيار لمخدمة المدنية القومية " .
يعيف مجمس الوزراء رئيس المجنة وأعضائيا كما يجيز الئحة تنظيـ أعماليا بناء عمى توصية مف
الوزير .

 19ػ
(أ )

اختصاصات المجنة.

تكوف لمجنة في إطار النظـ المعتمدة لمموارد البشرية االختصاصات اآلتية :
وضع األسس والمبادئ المتعمقة باالختيار لمخدمة المدنية القومية ،

()8

االختيار لشغؿ الوظائؼ الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع االبتدائي لتعييف

(ب)

خريجي الجامعات والمعاىد العميا وخريجي المدارس الثانوية ،
(ج )

التنسيؽ مع لجاف االختيار الوالئية في شأف المسائؿ الفنية المتعمقة باالختيار

(د )

االلتزاـ عند ممارسة اختصاصاتيا بموجيات االستيعاب الخاصة بالخدمة

بيدؼ تحقيؽ مزايا البعد القومي لمخدمة المدنية بالبالد ،

المدنية القومية المنصوص عمييا في المادة  136مف الدستور .

 20ػ

سمطات المجنة.

تكوف لمجنة في سبيؿ ممارسة اختصاصػاتيا المنصوص عمييا في المادة  19في إطار النظـ المعتمدة
لمموارد البشرية بالبالد السمطات اآلتية :

(أ )

()9

الحصوؿ عمى :
(أوال)

قوائـ بأسماء طالبي االستخداـ ،

(ثانيا) بياف بالوظائؼ الشاغرة مف الوحدات القومية ومتطمبات ومعايير شغميا ،
(ب)

(ج )
(د )
(ىػ)

 21ػ

اإلعالف عف الوظائؼ الشاغرة بوسائؿ اإلعالـ الممكنة ،
إجراء امتحانات المنافسة أو المقابالت أو االثنيف معاً ،

االستعانة بالمراكز المتخصصة في االختبارات وتقييـ القدرات متى كاف ذلؾ

الزماً ،

إعداد قوائـ االختيار لمذيف اجتازوا االختبارات بالترتيب وفقاً لموائح وتوزيع العدد
المطموب لموحدات المعينة .

اإلعالن عن الوظائف القومية الشاغرة.

يعمف عف الوظائؼ القومية الشاغرة بكافة وسائؿ اإلعالـ الممكنة فيما عدا الوظائؼ القيادية العميا ووظائؼ
الترقيات التي يمكف شغميا مف داخؿ الوحدة عمى إف تحدد الموائح مضموف اإلعالف واجراءاتو ومدتو .

 22ػ

االختيار والتعيين لموظائف القومية)10( .

دوف اإلخالؿ بأحكاـ قانوف المفوضية القومية لمخدمة المدنية لسنة  ، 2007يكوف االختيار لوظائؼ الخدمة
المدنية القومية عف طريؽ المنافسة الحرة  ،عمى أساس معايير الجدارة والقدرات الالزمة لالضطالع
بمياـ الوظيفة  ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ االمتحاف أو المقابالت أو عبر مراكز االختبارات المتخصصة  ،وفقاً
لمتطمبات العمؿ والتخصصات المختمفة والمعايير المطموبة لشغؿ الوظيفة المعنية .

 23ػ

شغل الوظائف القومية.

ال يتـ شغؿ الوظائؼ القومية إال بالسودانييف ويجوز استثناء تعييف األجانب  ،عف طريؽ التعاقد  ،في
حالة عدـ وجود سودانييف مؤىميف لشغؿ تمؾ الوظائؼ  ،وذلؾ وفقاً لما يحدده قانوف استخداـ غير
السودانييف لسنة  2001أو أي قانوف آخر يحؿ محمو .

24ػ

التعيين واعادة التعيين.

()1

ومصدؽ بيا .
()2

ال يتـ التعييف أو إعادة التعييف إال لشغؿ وظيفة شاغرة أو عمى اعتمادات مالية مخصصة لمتعييف
ال يجوز إعادة تعييف األشخاص الذيف سبؽ اف حكـ عمييـ بالسجف في جرائـ مخمة بالشرؼ أو
األمانة إال بموجب طمب مف الوزير المختص وقرار مف الوزير وذلؾ بعد مدة ال تقؿ عف المدة

()3

المحددة لسقوط اإلدانة وفؽ أحكاـ قانوف اإلجراءات الجنائية .

ال يجوز إعادة تعييف األشخاص الذيف فصموا مف الخدمة بموجب قرار مجمس محاسبة إال بعد
مضى سنة عمى األقؿ مف تاريخ قرار الفصؿ  ،عمى أف يكوف ذلؾ بقرار مف مجمس الوزراء  ،أو
الوزير حسب الحاؿ بناء عمي توصيو مف الوزير المختص .

()4
()5

مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ البنديف ( )2و ( )3يكوف التعييف واعادة التعييف في الوظائؼ القيادية
العميا بقرار مف مجمس الوزراء  ،بطمب مف الوزير المختص وتوصية الوزير .

ال يجوز تعييف أو إعادة تعييف أي شخص في الخدمة المستديمة قبؿ بموغو سف الثامنة عشر أو
بعد بموغو سف التقاعد .

()6
()7

مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ البنديف ( )2و ( )3تحدد الموائح سائر شروط التعييف واعادة التعييف في
الوظائؼ القومية .

تخصص الوحدات نسبة ال تقؿ عف( )%2اثتيف بالمائة مف الوظائؼ المصدقة الستيعاب المعاقيف
مع مراعاة طبيعة ومتطمبات العمؿ وطبيعة اإلعاقة .

 25ػ

فترة االختبار.

فيما عدا المعينيف في وظائؼ قيادية عميا يخضع جميع العامميف الذيف يتـ تعيينيـ لفترة تجربة أو اختبار كيفما
يكوف الحاؿ تحدد الموائح مدتيا وشروطيا وأحكاميا.

26ػ

عالقة العاممين عمى المستوى القومى بالدولة.

تكوف العالقة بيف العامميف والدولة عمى الوجو اآلتي :
(أ )

(ب)

()11

مؤسسية تحكميا القوانيف والموائح الصادرة في ىذا الشأف ،
تعاقدية يحدد التزاماتيا المتبادلة عقد الخدمة .

الفصل الخامس
شروط الخدمة

27ػ

شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين أواألجانب.

يصدر مجمس الوزراء بناء عمى توصية مف الوزير :

()12

(أ )

شػروط خدمة العامميف بالوحػدات الخاضعة ألحكػاـ ىذا القانوف ،

(ب)

شروط التعاقد مع السودانييف  ،أو األجانب ألداء مياـ محددة تحتـ الضرورة

(ج)

أداءىا عف طريؽ التعاقد ،

شروط التعاقد مع أساتذة الجامعات والباحثيف العممييف والخبراء وذوي

التخصصات النادرة  ،بعد سف التقاعد .
األجر المتساوي لمعمل المتساوي.

يراعى عند تحديد األجور  ،مبدأ األجر المتساوي لمعمؿ المتسػاوي عمى أسػاس طبيعة العمؿ ومدى

28ػ

()1

 29ػ

األجور واالمتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في المستوى المعيف بالوحػدة ال

()2

صعوبة القياـ بواجباتو ومسئولياتو والظروؼ التي يؤدى فييا .

تكوف طرؽ وأحكاـ تحديد األجور والعالوات والبدالت والتعييف والترقي وتخفيض الدرجة والنقؿ
واإلنابة وغيرىا وفقاً لما تحدده الموائح ونظـ إدارة الموارد البشرية المعتمدة .
األجـور واالمتيازات والمخصصات الوظيفية.

يتقاضاىا إال مف استوفى شروط شغميا  ،في إطار النظـ المعتمدة لمموارد البشرية و يقوـ فعالً بمباشرة

واجباتيا ومسئولياتيا .

 30ػ

عدم الجمع بين وظيفتين.

ال يجوز ألي مف العامميف الجمع بيف أجر أكثر مف شروط خدمة واحدة كما ال يجوز الجمع بيف وظيفتيف

في الدولة .

 31ػ

حجزأجور واستحقاقات العاممين.

ال يجوز حجز مخصصات العامميف  ،أو أجورىـ  ،أو عالواتيـ  ،أو إستحقاقتيـ  ،أو مقاصاتيا  ،إال لموفاء
بديف ثابت لموحدة  ،أو لتنفيذ حكـ نفقة شرعية  ،أو أي حؽ مف حقوؽ الزوجية  ،صادر مف محكمة

ذات اختصاص وذلؾ في حدود نصؼ األجر الكمى كحد أقصى .

32ػ

العالوة الدورية.
تمنح لمعامميف عالوة دورية عف كؿ سنة خدمة م ِ
رضيػة حتى بموغ الحد األقصى لقطاع وظيفتو وتحدد الموائح
ُ
ونظـ إدارة الموارد البشرية المعتمدة أسس وأحكاـ منح العالوة الدورية .

الفصل السادس

الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظمم
الواجبات.

وظائؼ الخدمة المدنية القومية تكميؼ لمقائميف بأمرىا  ،ىدفيا تحقيؽ المصمحة العامة ويجب

33ػ

()1

 34ػ

يخضع جميع العامميف الذيف يقصروف في أداء واجباتيـ ألحكاـ قانوف محاسبة العامميف بالخدمة

عمى شاغمييا االلتزاـ بالواجبات المينية واألخالقية وفؽ ما تحدده الموائح .

()2

يكوف رئيس الوحدة مسئوالً عف حسف سير العمؿ واألداء وتطويره و تحقيؽ االنضباط وترسيخ

()3

ال يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمؿ النقابي واالنتماء لمتنظيمات النقابية أثناء فترة تولييـ

المبادئ والقيـ الوظيفية بيف المرؤوسيف في وحدتو .
رئاسة الوحدات باألصالة أو بالتكميؼ .

المحاسبة.

المدنية القومية لسنة  2007أو أي قانوف آخر يحؿ محمو .

 35ػ

الحفز.

يجوز منح العامميف الذيف يقوموف بأعماؿ إبداعية مميزة  ،أو بمجيودات كبيرة حوافز وفؽ مقاييس

وضوابط تحددىا الموائح .

36ػ

حق التظمم.

يكفؿ ألي مف العامميف حؽ التظمـ ضد أي قرار يكوف قد صدر بشأنو تطبيقاً لمقوانيف أو الموائح .

الفصل السابع

تقويم األداء والترقيات

37ػ

( )1

لمموارد البشرية .

تقويم األداء.

تعد الوحدة عف أي مف العامميف تقرير أداء دوري حسبما تحدده الموائح ووفقاً لمنظـ المعتمدة

()2

تعد الوحدة تقارير األداء الدورية عف جميع العامميف باستخداـ الوسائؿ المختمفػة والمتكاممة بما
يضمف العدالة والحيادية التامة في التقييـ .
()3

38ػ

يقوـ رئيس الوحدة باعتماد تقارير األداء بصفة نيائية .

الترقيات.

يتـ االختيار لمترقية في إطار النظػـ المعتمػدة لممػوارد البشرية  ،عمى أساس الجدارة واجتياز

( )1

التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي المعيف
وتحدد الموائح والنظـ أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغؿ الوظيفة األعمى .
()2

تكوف لجميع الترقيات لجاف  ،تحدد الموائح مرجعياتيا وطرؽ تكوينيا واختصاصاتيا واجراءاتيا

عمى أف تكوف تقارير المجاف مشفوعة باألسباب واألسس التي توصى بموجبيا باالختيار لمترقي في
المسار الوظيفي المعنى .

()3

تكوف سمطة إجازة الترقيات لموظائؼ القيادية العميا بالوحدات القومية لدى مجمس الوزراء  ،وتحدد
الموائح السمطات التي تجيز الترقيات األخرى .

39ػ

تخفيض الدرجة.

مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ قانوف محاسبة العامميف بالخدمة المدنية القومية لسنة  ، 2007أو أي

()1

قانوف آخر يحؿ محمو ،ال يجوز تخفيض درجة أي عامؿ مف العامميف إال تصحيحاً لخطأ

وقائعي أو قانوني .
()2

يجوز لمسمطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلؾ خالؿ فترة ال
تجاوز سنة واحدة مف تاريخ نفاذىا.

الفصل الثامن

التدريب ()13

40ػ ()1

التدريب حق وواجب.

التدريب حؽ وواجب وظيفي عمى كؿ العامميف في الخدمة المدنية القومية وتحدد القوانيف والموائح
واستراتيجيات وسياسات اإلصالح المعتمدة مداخؿ ومناىج وخطط وأحكاـ وآليات التدريب

وأنواعو .
()2

يجب عمى كؿ رئيس وحدة تدريب العامميف معو عمى أساليب العمؿ والنظـ التي تحكمو ومتطمبات
مقابمة معايير األداء المطموبة في الوظيفة المعينة بما يسيـ في تقدميـ الوظيفي وفقاً لمنظـ

المعتمدة إلدارة الموارد البشرية .

يعتبر التدريب أداة ىامة تتيحيا الوحدة لمعامميف ليتمكنوا مف اكتساب القدرات الوظيفية الالزمة

()3

لتدرجيـ وارتقائيـ في مساراتيـ الوظيفية .
خطة التدريب القومية.

يعد المجمس القومي لمتدريب خطة التدريب القومية الشاممة وفقاً لمسياسات والموجيات القومية

41ػ

( )1

 42ػ

يجوز لموزير المختص  ،أو رئيس الوحدة  ،بحسب الحاؿ  ،نقؿ أي مف العامميف داخؿ الوحدة أو خارجيا .

الصادرة مف مجمس الوزراء  ،ويعمؿ المجمس القومي لمتدريب عمى تنفيذىا بالتعاوف والتنسيؽ مع

األجيزة والوحدات المعنية .
تقوـ كؿ وحدة بإعداد خطة دورية الحتياجاتيا التدريبية وفقا لمسياسات والموجيات القومية التي

()2
()3

يحددىا المجمس القومى لمتدريب في إطػار النظـ المعتمدة إلدارة الموارد البشرية .

صمـ مؤسسات ومراكز التدريب القومية والقطاعية والمصمحية عمى المستوى القومي
تُعد وتُ ِّ
خططيا وبرامجيا التدريبية ومتطمبات التقدـ في المسارات الوظيفية لمعامميف في المستويات
اإلدارية المختمفة بالوحدات وذلؾ في إطار النظـ المعتمدة إلدارة الموارد البشرية وتحدد الموائح
األسس التي يتـ بموجبيا إعداد ىذه الخطط والبرامج .

الفصل التاسع

النقل والندب واإلعارة
النقل.

وتتـ التنقالت بطريقة منتظمة وفقاً لمصمحة العمؿ والعامميف بيدؼ اكتساب الخبرات وذلؾ وفقاً لما تفصمو
الموائح وفى إطار النظـ المعتمدة إلدارة الموارد البشرية .

43ػ

الندب.

يجوز ندب أي مف العامميف الذيف اجتازوا فترة التجربة بنجػاح مف وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً
لمصمحة عامة وتحدد الموائح شروط الندب وأحكامو .

 44ػ

اإلعارة.

يجوز إعارة أي مف العامميف الذيف اجتازوا فترة التجربة بنجاح إلى منظمة دولية أو إقميمية أو حكومة أجنبية
أو حكومة الجنوب أو أي مف حكومات الواليات  ،وتحدد الموائح شروط اإلعارة وأحكاميا .

الفصل العاشر

اإلجازات والعطالت الرسمية

اإلجازات السنوية.

اإلجازة السنوية حؽ لمعامميف ويجب أال تؤجؿ ألكثر مف عاـ وتحدد الموائح مقتضيات التمتع بيا

45ػ

()1

46ػ

()1

 47ػ

يحدد مجمس الوزراء بقرار منو العطالت الرسمية وفتراتيا الزمنية وشروطيا وأحكاميا .

وأحكاميا وشروط اإلجازات األخرى وأحكاميا .
إذا تطمبت حاجة العمؿ ومقتضيات المصمحة العامة تأجيؿ إجازة أي مف العامميف المستحقة عف

()2

عاـ إلى العاـ التالي يمنح استحقاقو كامالً عف العاميف .
اإلجازة بدون أجر.

يجوز منح أي عامؿ بطمب منو وألسػباب مقنعة ومقبولة إجازة بدوف أجر لمدة أو لمدد ال تجاوز
خمس سنوات عمى أال يتعارض ذلؾ مع مقتضيات العمؿ وعمى أال يؤثر ذلؾ عمى األداء

بالوحدة .
()2

تكوف سمطة التصديؽ عمى اإلجازات بدوف أجر بقرار مف الوزير بناء عمى توصية بذلؾ مف
الوزير المختص بالوحدات القومية .

ال يجوز الجمع بيف اإلجازة بدوف أجر واجازة مرافقة الزوج .

()3
()4
()5

يظؿ العامؿ شاغالً لوظيفتو طواؿ فترة اإلجازة بدوف أجر.

تحدد الموائح طرؽ وشروط منح اإلجازات بدوف أجر.

العطالت الرسمية.

الفصل الحادي عشر

انتهاء الخدمة وانهاؤها واجراءاتها

48ػ

أسباب انتهاء الخدمة وانهاؤها.

تنتيي خدمة أي مف العامميف ألي مف األسباب اآلتية :

()14

(أ )

بموغ السف القانونية لمتقاعد وفؽ القانوف ،

(ب)

إسقاط الجنسية السودانية ،

(ج )

فقداف المياقة الطبية لالستمرار في العمؿ بشيادة مف القمسيوف الطبى العاـ ،

(د )

إلغاء الوظيفة ألسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمؿ لممصمحة العامة بقرار

مف مجمس الوزراء ،
(ىػ)

الوفاة ،

(و )

الفصؿ بموجب قرار مجمس محاسبة وفقاً لقانوف محاسبة العامميف بالخدمة

(ز )

انتياء عقد الخدمة الخاص أو إنياؤه ،

المدنية لسنة  2007أو أي قانوف آخر يحؿ محمو ،

(ح )

االختيار لشغؿ منصب دستوري ،

(ط )

التقاعد االختياري وفؽ القانوف ،

(ى )

الغياب دوف عذر مقبوؿ لمدة خمسة وأربعيف يوماً متصمة حيث يعتبر العامؿ

(ؾ )

الفشؿ في اجتياز فترة التجربة ،

(ؿ )

عدـ تنفيذ قرار النقؿ دوف عذر مقبوؿ لموحدة خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ

في ىذه الحالة مستقيالً حكماً ،

وجوب ذلؾ ،
(ـ )

(ف )

49ػ

اإلدانة مف محكمة مختصة في جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة ،

قبوؿ االستقالة .

تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وانهائها.

تحدد القوانيف والموائح ذات العالقة اإلجراءات المتعمقة بانتياء الخدمة وانيائيا لألسباب المنصوص عمييا في

المادة . 48

()15

 50ػ

فوائد ما بعد الخدمة.

تكوف فوائد ما بعد الخدمة حؽ لمعامميف وتحػدد القوانيف والمػوائح شروطيا واستحقاقاتيا وقواعد حسابيا
لمعامميف وأفراد أسرىـ )16( .

الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة

 51ػ

ممارسة السمطات.

يجوز لرئيس ىيئة األركاف أو مف يفوضو بالقوات المسمحة أو لمدير عاـ أي مف القوات النظامية القومية
األخرى تطبيؽ ىذا القانوف عمى العامميف المدنييف بتمؾ الجيات .

 52ػ

سمطة إصدار الموائح.

يصدر مجمس الوزراء بتوصية مف الوزير الئحة الخدمة المدنية القومية والموائح األخرى الالزمة لتنفيذ أحكاـ

ىذا القانوف .

