مر�ســــوم �سلطانـــي
رقـم 2015/38
ب�إ�صـدار قانـون بلديـة م�سقـط
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطــان عمــان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 96/101
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم ، 92/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمـل ب�أحكــام قانــون بلديــة م�سقــط املرفــق .
املــادة الثانيــــة
ي�ص ــدر رئي ــ�س بلديــة م�سقط اللوائ ــح والق ــرارات الالزمــة لتنفيــذ �أحكــام هــذا القان ــون ،
و�إلــى �أن ت�ص ــدر ي�ستم ــر العمــل باللوائــح والقــرارات النافذة  ،فيما ال يتع ــار�ض م ــع �أحك ـ ــام
هذا املر�سوم والقانون املرفق .
املــادة الثالـثــــة
يلغى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  ، 92/8كما يلغى كل ما يخالف
هذا املر�سوم والقانون املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  28 :مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ
املوافـــــق  12 :مـن �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان

قانـون بلديـة م�سقـط
الف�صـل الأول
تعريفـات و�أحكـام عامـة
املـــادة ( ) 1
فـي تطبي ــق �أحكـ ــام هذا القان ــون  ،يك ــون للكلمـ ــات التاليــة املعنــى املبني قرين ك ـ ــل منهـ ــا ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
 - 1البلديـــة  :بلدية م�سقط .
 - 2الرئيــ�س  :رئي�س البلدية .
املـــادة ( ) 2
البلدي ــة وحــدة مــن وحــدات اجله ــاز الإداري للدول ــة  ،تتمتـ ــع بال�شخ�صيـ ــة االعتباريـ ــة
واال�ستقالل املـايل والإداري  ،وتكون حتت �إ�شراف وزير ديوان البالط ال�سلطاين .
املـــادة ( ) 3
يكـ ــون نطـ ــاق عمــل البلدي ــة فـي ح ــدود حمافظــة م�سقــط وفق التحديــد الــوارد فـي امللحــق
رقـم ( )1املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقـم  2011/114باعتمــاد التق�سيــم الإداري لل�سلطنــة
وتنظيم عمل املحافظني .
املـــادة ( ) 4
ت�ســري على البلديــة وموظفيهــا �أحكام القانون اخلا�ص بالنظــام املالــي لديوان البالط
ال�سلطانــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقـم  ، 91/128وقانــون معا�شــات ومكاف�آت ما بعد
اخلدمـ ــة ملوظفــي ديـ ــوان البـ ــالط ال�سلطان ــي العمانييــن ال�ص ـ ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطانــي
رقـم  ، 96/86والقانون اخلا�ص بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقـم . 97/ 97
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املـــادة ( ) 5
للبلدية ا�ستثمار �أموالها  ،و�إبرام العقود واالتفاقيات ب�ش�أنها مع الغري .
املـــادة ( ) 6
على ال ــوزارات وغريه ــا من الهيئ ــات وامل�ؤ�س�س ــات احلكومي ــة واخلا�ص ــة  -كـل فـي جم ــال
اخت�صا�صه  -التعاون مع البلدية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
الف�صــل الثانــي
اخت�صا�صـــات البلديـــة
املـــادة ( ) 7
تخت�ص البلدية بالآتي :
 - 1و�ضــع ال�سيا�ســات و�إع ــداد اخلط ــط اال�سرتاتيجيـ ــة ال�شامل ــة ملحافظ ـ ــة م�سق ــط
فـي جمال العمل البلدي  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 2م�شاركــة اجلهات احلكومية ذات العالقــة فـي دفع النمـو االقت�صـادي فـي نطــاق
العمل البلدي  ،واملواءمة مع متطلبات التنمية احل�ضارية امل�ستدامة .
 - 3و�ضع وتنفيذ برامج التوعية والإر�شاد لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي فـي نطاق
حمافظة م�سقط لتعزيز التوا�صل االجتماعي والعمل التطوعي .
 - 4اتخ ـ ــاذ التدابيـ ــر الالزمــة ذات ال�صلــة بال�صحــة والنظاف ــة وال�سالمــة البيئيــة
ومكافحة الآفات  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 5تنظيــم و�إ�صــدار الرتاخيــ�ص البلديــة للأن�شط ــة واملحــالت التجاري ــة واملهنيـ ــة
وال�صناعي ــة وال�سياحي ــة والرتفيهيــة وال�صحيــة  ،وو�ضــع اال�شرتاطــات ال�صحيــة
والفنية اخلا�صة بها .
 - 6مراقبة الأغذية والتفتي�ش عليها للت�أكد من �صالحيتها و�سالمتها  ،ومراقبة
امل�صانع واملحالت والعاملني فيها  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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� - 7إن�شاء و�إدارة امل�سالخ والإ�شراف عليها .
� - 8إن�شاء و�إدارة املختربات التي تخدم العمل البلدي  ،والإ�شراف عليها .
 - 9تنظيم مراقبة وحجز احليوانات ال�سائبة فـي الأماكن العامة .
� - 10إعداد وتنفيذ املخططات احل�ضرية بهدف حت�سني وتطوير حمافظة م�سقط ،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
� - 11إن�ش ــاء وت�سويــر و�إدارة املقاب ــر واملحافظــة على حرمتهــا  ،بالتن�سي ــق مــع اجلهــات
املخت�صة  ،وتوفري و�سائل جتهيز ونقل ودفن املوتى .
 - 12اتخـ ــاذ الإج ــراءات الالزمــة لت�صريــف ميــاه الأمطــار  ،والتن�سيــق مع اجله ــات
املخت�صة ب�ش�أن حماية �إحرامات الأودية .
 - 13تنظيــم و�إ�صــدار الرتاخيــ�ص اخلا�صــة بالبنــاء وال�صيانــة والرتميم والإ�ضافات
والهدم وتك�سري اجلبال واحلفر وقطع الأ�شجار  ،وكذلك تراخي�ص بناء �شبكات
البنى الأ�سا�سية املختلفة .
 - 14اتخـ ــاذ الإجراءات الالزم ــة لإزال ــة املبانــي الآيل ــة لل�سقــوط  ،و�إزالـ ــة املخلف ــات
الناجتة عن ذلك  ،و�إلزام �أ�صحابها بالتنفيذ .
 - 15تنظيم ا�ستعماالت املباين  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،وو�ضع اال�شرتاطات
اخلا�صة بها .
� - 16إن�ش ــاء و�إدارة و�صيان ــة الط ــرق واملتنزه ــات وامليادي ــن العامــة واملظــالت العام ــة
ودورات املياه العامة ومالعب الأطفال .
� - 17إن�شاء و�صيانة و�إنارة و�إدارة الطرق واجل�سور وممرات امل�شاة واملواقف العامة ،
وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري .
 - 18تنظيم وت�سمية وترقيم الأحياء وال�شوارع والطرق والأزقة وامليادين .
� - 19إن�شاء وتنظيم الأ�سواق العامة .
 - 20تنظيم ومراقبة اللوحات والإعالنات  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
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 - 21اتخ ــاذ التدابيـ ــر الالزمـ ــة ملنع التع ــدي علــى �أم ــالك الدول ــة العام ــة واخلا�صـ ــة
واتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي .
 - 22العمل على تنمية وتطوير وتنويع املوارد املالية للبلدية .
 - 23حتديد الر�سوم والعوائد البلدية وو�سائل حت�صيلها .
 - 24ت�سجيل عقود الإيجار .
 - 25تنظيم و�إدارة ال�شواطئ بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 26تنظي ـ ــم وتنفيـ ـ ــذ املهرجان ـ ـ ــات الرتفيهيـ ـ ــة والأن�شط ـ ـ ــة الثقافيـ ـ ـ ــة والريا�ضي ـ ـ ــة
واالجتماعية  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
الف�صـل الثالـث
رئيـ�س البلديـة وم�ساعـداه
املـــادة ( ) 8
يك ــون للبلديـ ــة رئي ــ�س يعــني مبر�س ــوم �سلطان ــي  ،ويك ــون ل ــه كافـ ــة ال�صالحيـ ــات املق ــررة
لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة .
املـــادة ( ) 9
ميثل الرئي�س البلدية �أمام الق�ضاء  ،وفـي �صالتها بالغري .
املـــادة ( ) 10
يكون للبلدية م�ساعدان للرئي�س � ،أحدهما للخدمات العامة  ،والآخر للخدمات الفنية ،
ي�صدر بتعيينهما مر�سوم �سلطاين .
الف�صـل الرابـع
�ضبـط املخالفـات
املـــادة ( ) 11
يكون للموظفني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع الرئي�س ،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا القانون .
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املـــادة ( ) 12
يتم �ضبط املخالفات وحتقيقها والت�صرف فيها �إداريا �أو ق�ضائيا طبقا للقوانني واللوائح
والقرارات املعمول بها .
الف�صـــل اخلامــــ�س
املــوارد املاليــة للبلديــة
املـــادة ( ) 13
تتكون املوارد املالية للبلدية من الآتي :
�أ  -االعتمادات املالية املخ�ص�صة لها فـي امليزانية العامة للدولة .
ب  -ح�صيلة املبالغ التي تتقا�ضاها مقابل ما ت�ؤديه من خدمات للغري .
ج  -ح�صيلة ا�ستثمار �أموالها .
د  -التربع ــات والهب ــات والو�صاي ــا التي يقرر الرئي�س قبولهــا بعد موافق ــة جمل ــ�س
ال ــوزراء .
الف�صـــل ال�ســـاد�س
العقوبـات والتدابيـر الإداريـة
املـــادة ( ) 14
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر  ،يعاقب كل من يخالف �أحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بغرامة ال تقل عن ( )50خم�سني رياال عمانيا ،
وال تزي ــد علــى ( )5000خم�سـ ــة �آالف ريال عمانـ ــي � ،أو بال�سجـ ــن مل ــدة ال تق ــل عـ ــن ()24
�أربـ ــع وع�شري ـ ــن �ساعـ ــة  ،وال تزيـ ــد علـ ــى (� )6ستة �أ�شه ــر � ،أو ب�إحـ ــدى هات ــني العقوبتـ ــني ،
مع �إلزام املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة .
و�إذا امتنع املخالف عن �إزالة املخالفة بعد �صدور احلكم النهائي  ،تقوم البلدية ب�إزالتها
على نفقته .
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املـــادة ( ) 15
للرئي�س �أو من يفو�ضه عدم ال�سري فـي الدعوى  -فـي �أي مرحلة تكون عليها  -وقبل �صدور
حكم فيها  ،بناء على طلب املخالف  ،وبعد �إزالة املخالفة  ،ودفع الغرامة املقررة عليه .
املـــادة ( ) 16
للرئي�س  -فـي حالة ال�ضرورة � -إ�صدار قرار بالإزالة الفورية بالن�سبة للمخالفات الواردة
فـي اللوائح والقرارات ال�صادرة من البلدية  ،مع حتمل املخالف تكاليف تلك الإزالة .
املـــادة ( ) 17
يج ــوز �إغ ــالق املح ــل �أو املن�ش ـ�أة م�ؤقتا ملدة �أق�صاه ــا ( )10ع�ش ــرة �أي ــام �أو �إلغــاء الرتخي ــ�ص
فـي حالة خمالفة �أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له .
املـــادة ( ) 18
يجــب على �شرطــة عمــان ال�سلطانيــة واجلهــات الأخــرى ذات االخت�صــا�ص م�ساعــدة البلديــة
فـي تنفيذ ما ي�صدر عنها من قرارات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح املنفذة له .
املـــادة ( ) 19
يجوز للرئي�س فر�ض غرامات �إدارية على املخالفني لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة عن البلدية بحد �أق�صى ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين .
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