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مر�ســــوم �سلطانـــي

رقـم 2015/38

باإ�سـدار قانـون بلديـة م�سقـط 

�سلطــان عمــان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 96/101 ، 

وعلى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 92/8 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـل باأحكــام قانــون بلديــة م�سقــط املرفــق . 

املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر رئيـــ�س بلديــة م�سقط اللوائـــح والقـــرارات الالزمــة لتنفيــذ اأحكــام هــذا القانـــون ، 

واإلــى اأن ت�ســـدر ي�ستمـــر العمــل باللوائــح والقــرارات النافذة ، فيما ل يتعـــار�س مـــع اأحكـــــام 

هذا املر�سوم والقانون املرفق . 

املــادة الثالـثــــة 

يلغى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 92/8 ، كما يلغى كل ما يخالف 

هذا املر�سوم والقانون املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي : 28 مـن ذي الحجـــة �سنــة 1436هـ

املوافـــــق : 12 مـن اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون بلديـة م�سقـط

الف�سـل الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة 

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكــــام هذا القانـــون ، يكـــون للكلمــــات التاليــة املعنــى املبني قرين كـــــل منهــــا ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

1 - البلديـــة : بلدية م�سقط . 

2 - الرئيــ�س : رئي�س البلدية . 

املـــادة ) 2 (

بال�سخ�سيــــة العتباريــــة  تتمتــــع   ، الإداري للدولـــة  البلديـــة وحــدة مــن وحــدات اجلهـــاز 

وال�ستقالل املـايل والإداري ، وتكون حتت اإ�سراف وزير ديوان البالط ال�سلطاين . 

املـــادة ) 3 (

يكــــون نطــــاق عمــل البلديـــة فـي حـــدود حمافظــة م�سقــط وفق التحديــد الــوارد فـي امللحــق 

رقـم )1( املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقـم 2011/114 باعتمــاد التق�سيــم الإداري لل�سلطنــة 

وتنظيم عمل املحافظني . 

املـــادة ) 4 (

البالط  املالــي لديوان  بالنظــام  القانون اخلا�س  اأحكام  البلديــة وموظفيهــا  ت�ســري على 

ال�سلطانــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطاين رقـم 91/128 ، وقانــون معا�ســات ومكافاآت ما بعد 

اخلدمــــة ملوظفــي ديــــوان البــــالط ال�سلطانـــي العمانييــن ال�ســـــادر باملر�ســــوم ال�سلطانــي 

رقـم 96/86 ، والقانون اخلا�س بنظام املوظفني بديوان البالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقـم 97 /97 . 
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املـــادة ) 5 (

للبلدية ا�ستثمار اأموالها ، واإبرام العقود والتفاقيات ب�ساأنها مع الغري . 

املـــادة ) 6 (

على الـــوزارات وغريهـــا من الهيئـــات واملوؤ�س�ســـات احلكوميـــة واخلا�ســـة - كـل فـي جمـــال 

اخت�سا�سه - التعاون مع البلدية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون . 

الف�ســل الثانــي

اخت�سا�ســـات البلديـــة

املـــادة ) 7 (

تخت�س البلدية بالآتي : 

1 - و�ســع ال�سيا�ســات واإعـــداد اخلطـــط ال�سرتاتيجيــــة ال�ساملـــة ملحافظـــــة م�سقـــط 

فـي جمال العمل البلدي ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

2 - م�ساركــة اجلهات احلكومية ذات العالقــة فـي دفع النمـو القت�سـادي فـي نطــاق 

العمل البلدي ، واملواءمة مع متطلبات التنمية احل�سارية امل�ستدامة . 

3 - و�سع وتنفيذ برامج التوعية والإر�ساد لرفع م�ستوى الوعي املجتمعي فـي نطاق 

حمافظة م�سقط لتعزيز التوا�سل الجتماعي والعمل التطوعي . 

4 - اتخـــــاذ التدابيــــر الالزمــة ذات ال�سلــة بال�سحــة والنظافـــة وال�سالمــة البيئيــة 

ومكافحة الآفات ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

5 - تنظيــم واإ�ســدار الرتاخيــ�س البلديــة لالأن�سطـــة واملحــالت التجاريـــة واملهنيــــة 

وال�سناعيـــة وال�سياحيـــة والرتفيهيــة وال�سحيــة ، وو�ســع ال�سرتاطــات ال�سحيــة 

والفنية اخلا�سة بها . 

، ومراقبة  للتاأكد من �سالحيتها و�سالمتها  والتفتي�س عليها  الأغذية  6 - مراقبة 

امل�سانع واملحالت والعاملني فيها ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 
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7 - اإن�ساء واإدارة امل�سالخ والإ�سراف عليها . 

8 - اإن�ساء واإدارة املختربات التي تخدم العمل البلدي ، والإ�سراف عليها . 

9 - تنظيم مراقبة وحجز احليوانات ال�سائبة فـي الأماكن العامة . 

 ، اإعداد وتنفيذ املخططات احل�سرية بهدف حت�سني وتطوير حمافظة م�سقط   - 10

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

11 - اإن�ســـاء وت�سويــر واإدارة املقابـــر واملحافظــة على حرمتهــا ، بالتن�سيـــق مــع اجلهــات 

املخت�سة ، وتوفري و�سائل جتهيز ونقل ودفن املوتى . 

، والتن�سيــق مع اجلهـــات  12 - اتخــــاذ الإجـــراءات الالزمــة لت�سريــف ميــاه الأمطــار 

املخت�سة ب�ساأن حماية اإحرامات الأودية . 

13 - تنظيــم واإ�ســدار الرتاخيــ�س اخلا�ســة بالبنــاء وال�سيانــة والرتميم والإ�سافات 

والهدم وتك�سري اجلبال واحلفر وقطع الأ�سجار ، وكذلك تراخي�س بناء �سبكات 

البنى الأ�سا�سية املختلفة . 

14 - اتخــــاذ الإجراءات الالزمـــة لإزالـــة املبانــي الآيلـــة لل�سقــوط ، واإزالــــة املخلفـــات 

الناجتة عن ذلك ، واإلزام اأ�سحابها بالتنفيذ . 

15 - تنظيم ا�ستعمالت املباين ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة ، وو�سع ال�سرتاطات 

اخلا�سة بها . 

اإن�ســـاء واإدارة و�سيانـــة الطـــرق واملتنزهـــات واملياديـــن العامــة واملظــالت العامـــة   - 16

ودورات املياه العامة ومالعب الأطفال . 

 ، العامة  واملواقف  امل�ساة  الطرق واجل�سور وممرات  واإدارة  واإنارة  اإن�ساء و�سيانة   -  17

وتنظيم وتطوير و�سائل التحكم املروري . 

18 - تنظيم وت�سمية وترقيم الأحياء وال�سوارع والطرق والأزقة وامليادين . 

19 - اإن�ساء وتنظيم الأ�سواق العامة . 

20 - تنظيم ومراقبة اللوحات والإعالنات ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 
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21 - اتخـــاذ التدابيــــر الالزمــــة ملنع التعـــدي علــى اأمـــالك الدولـــة العامـــة واخلا�ســــة 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لإزالة التعدي . 

22 - العمل على تنمية وتطوير وتنويع املوارد املالية للبلدية . 

23 - حتديد الر�سوم والعوائد البلدية وو�سائل حت�سيلها . 

24 - ت�سجيل عقود الإيجار . 

25 - تنظيم واإدارة ال�سواطئ بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

26 - تنظيـــــم وتنفيــــــذ املهرجانـــــــات الرتفيهيــــــة والأن�سطـــــــة الثقافيــــــــة والريا�سيـــــــة 

         والجتماعية ، بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

الف�سـل الثالـث

رئيـ�س البلديـة وم�ساعـداه

املـــادة ) 8 (

يكـــون للبلديــــة رئيـــ�س يعــني مبر�ســـوم �سلطانـــي ، ويكـــون لـــه كافــــة ال�سالحيــــات املقـــررة 

لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول بها فـي اجلهاز الإداري للدولة . 

املـــادة ) 9 (

ميثل الرئي�س البلدية اأمام الق�ساء ، وفـي �سالتها بالغري . 

املـــادة ) 10 (

يكون للبلدية م�ساعدان للرئي�س ، اأحدهما للخدمات العامة ، والآخر للخدمات الفنية ، 

ي�سدر بتعيينهما مر�سوم �سلطاين . 

الف�سـل الرابـع

�سبـط املخالفـات

املـــادة ) 11 (

يكون للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق مع الرئي�س ، 

�سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا القانون . 
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املـــادة ) 12 (

يتم �سبط املخالفات وحتقيقها والت�سرف فيها اإداريا اأو ق�سائيا طبقا للقوانني واللوائح 

والقرارات املعمول بها . 

الف�ســـل اخلامــــ�س

املــوارد املاليــة للبلديــة

املـــادة ) 13 (

تتكون املوارد املالية للبلدية من الآتي : 

اأ - العتمادات املالية املخ�س�سة لها فـي امليزانية العامة للدولة . 

ب - ح�سيلة املبالغ التي تتقا�ساها مقابل ما توؤديه من خدمات للغري . 

ج - ح�سيلة ا�ستثمار اأموالها . 

د - التربعـــات والهبـــات والو�سايـــا التي يقرر الرئي�س قبولهــا بعد موافقـــة جملـــ�س 

الـــوزراء . 

الف�ســـل ال�ســـاد�س

العقوبـات والتدابيـر الإداريـة

املـــادة ) 14 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر ، يعاقب كل من يخالف اأحكام 

هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له بغرامة ل تقل عن )50( خم�سني ريال عمانيا ، 

ول تزيـــد علــى )5000( خم�ســــة اآلف ريال عمانــــي ، اأو بال�سجــــن ملـــدة ل تقـــل عــــن )24( 

اأربــــع وع�سريـــــن �ساعــــة ، ول تزيــــد علــــى )6( �ستة اأ�سهـــر ، اأو باإحــــدى هاتـــني العقوبتــــني ، 

مع اإلزام املخالف باإزالة اأ�سباب املخالفة . 

اإزالة املخالفة بعد �سدور احلكم النهائي ، تقوم البلدية باإزالتها  واإذا امتنع املخالف عن 

على نفقته . 
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املـــادة ) 15 (

للرئي�س اأو من يفو�سه عدم ال�سري فـي الدعوى - فـي اأي مرحلة تكون عليها - وقبل �سدور 

حكم فيها ، بناء على طلب املخالف ، وبعد اإزالة املخالفة ، ودفع الغرامة املقررة عليه . 

املـــادة ) 16 (

للرئي�س - فـي حالة ال�سرورة - اإ�سدار قرار بالإزالة الفورية بالن�سبة للمخالفات الواردة 

فـي اللوائح والقرارات ال�سادرة من البلدية ، مع حتمل املخالف تكاليف تلك الإزالة .

املـــادة ) 17 (

يجـــوز اإغـــالق املحـــل اأو املن�ســاأة موؤقتا ملدة اأق�ساهـــا )10( ع�ســـرة اأيـــام اأو اإلغــاء الرتخيـــ�س 

فـي حالة خمالفة اأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة له . 

املـــادة ) 18 (

يجــب على �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة واجلهــات الأخــرى ذات الخت�ســا�س م�ساعــدة البلديــة 

فـي تنفيذ ما ي�سدر عنها من قرارات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح املنفذة له . 

املـــادة ) 19 (

يجوز للرئي�س فر�س غرامات اإدارية على املخالفني لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات 

ال�سادرة عن البلدية بحد اأق�سى )5000( خم�سة اآلف ريال عماين . 


