مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/115
بتعديل بع�ض �أحكام قانون بلدية م�سقط
�سلطان عمان .

		
نحن قابو�س بن �سعيد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 92/8
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :جترى التعديالت املرفقة على قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة  :يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم �أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التاىل
لتاريخ ن�شره .
�صـدر فى  29 :من ذى احلجة �سنة 1431هـ
املـوافـــق  5 :من دي�سمبــــــر �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
اجلريدة الر�سمية العدد ()925

-1-

تعديالت على بع�ض �أحكام قانون بلدية م�سقط
�أوال  :ي�ستبدل بن�صى املادتيـن (  ) 9 ، 6من قانـ ــون بلديـ ــة م�سقـ ــط امل�شـ ــار �إليــه  ،الن�صــان
الآتيان :
املـــادة ( � : ) 6أ  -للمجل�س �أن يفر�ض مبوجب الأوامر املحلية التى ي�صدرها طبقا
للمادة ال�سابقة عقوبات على ما يرتكب من خمالفات لأحكام
الأوامــر املحليــة  ،علــى �أال تزي ــد العقوبـ ــة علــى ( )5000خم�سـ ــة
�آالف ريال عمانى فى املرة الواحدة �أو ال�سجن ملدة �أق�صاها �ستة
�أ�شهر �أو العقوبتني معا  ،مع �إزالة �أ�سباب املخالفة .
ب  -فى حالة ا�ستمرار املخالفة بالرغم من ا�ستالم املخالف �إخطارا
بها من البلدية يعاقب بغرامة ال تزيد على (  ) 50خم�سني رياال
عمانيا عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة على �أال تزيد الغرامـة
فى جملتهــا على ( ) 5000خم�ســة �آالف ريال عمانـى � ،أو ال�سجن
ملدة �أق�صاها �ستة �أ�شهر �أو العقوبتني معا .
ج � -إذا امتنع املخالف عن �إزالة املخالفة بعد �صدور احلكم النهائى
تقوم البلدية ب�إزالتها على نفقة املخالف .
د  -يكون �ضبط املخالفات وحتقيقهــا و�إثباتهــا طبقــا للإجــراءات
الإداريـ ـ ــة والق�ضائيـ ــة املق ـ ــررة قانون ـ ــا  ،عل ــى �أن تكـ ـ ــون لهــذه
الإج ــراءات �صف ــة اال�ستعجــال وتكون الأحك ــام ال�ص ــادرة فيهـا
م�شمولة بالنفاذ املعجل .
هـ  -للرئي�س �أو من يفو�ضـه عـدم ال�سيــر فى الدعــوى اجلزائيــة بناء
على طلب املخالف وتعهده ب�إزالة املخالفة ودفع �ضعف الغرامة
املقررة .
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املـــادة (  : ) 9يعني �أع�ضاء املجل�س مبر�سوم �سلطانى بناء على اقرتاح من جمل�س
الوزراء من �ضمن قائمة تر�شيح يعدها الوزير من �أربعني مر�شحا ،
ويتقا�ض ــى الع�ضــو مكاف ـ ـ ـ�أة �شهري ــة قدرهـ ــا (  ) 300ثالثمائ ــة
ريال عمانى .
ثانيا  :ت�ضاف �إىل قانون بلدية م�سقط امل�شار �إليه املادتان الآتيتان :
املادة ( )6مكـررا  :للرئي�س �إ�صدار قرار بالآتى :
�أ  -الإزالة الفورية للمخالفات التى حتددها الأوامر املحلية
فى حاالت ال�ضرورة  ،مع حتمل املخالف تكاليف الإزالة .
ب  -الإغـ ــالق امل�ؤقــت مل ــدة �أق�صاه ــا (  ) 10ع�ش ــرة �أيــام فى
املخالفات التى حتددها الأوامر املحلية على �أال تتحمل
البلدية تبعية هذا الإغالق .
وفى احلالتني ال�سابقتني يجـوز التنفيذ بالقوة اجلربية ،
وعلى �شرطـة عمــان ال�سلطانيــة واجلهــات الأخـرى ذات
االخت�صا�ص م�ساعدة البلدية فى ذلك .
ج � -إلغ ــاء الرتخيــ�ص فى حالــة تكــرار املخالفـ ــة للأوامــر
املحلية لثالث مرات �أو �أكرث  ،و�إخطار اجلهات احلكومية
املخت�صة بذلك .
د  -فر�ض غرامات �إدارية على املخالفني طبقا لأحكام هذا
القانون والأوامر املحلية بحد �أق�صى (  ) 500خم�سمائة
ريال عمانى .
املادة ( )7مكـررا  :للبلدي ـ ـ ــة ا�ستثم ــار �أرا�ضيه ـ ــا  ،و�إجـ ــراء التعاق ـ ــدات املتعلقـ ــة
بهـا طبق ــا للأغــرا�ض املخ�ص�ص ــة لهــا ( ال�سكنــى التج ــارى ،
التجارى  ،ال�صناعى ) .
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