اجلريدة الر�سمية العدد ()949

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2011/114
باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل املحافظني
�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد		
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  91/6باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2003/37بتحديد اخت�صا�صات مكتب وزير الدولة وحمافظ
ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/91بتحديد اخت�صا�صات حمافظة م�سقط واعتماد
هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املـــادة الأولـــــى
يعتمد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وفقا للملحق رقم ( )1املرفق .
املـــادة الثانيــــة
ي�صدر بتعيني املحافظ مر�سوم �سلطاين  ،ويخ�ضع فـي ممار�سة اخت�صا�صاته لإ�شراف وزير
الداخلية فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار .
املـــادة الثالـثــــة
فيما عدا حمافظي م�سقط وظفار  ،حتدد اخت�صا�صات املحافظ وفقا للملحق رقم ( ) 2
املرفق .
املـــادة الرابعــة
يلغى املر�سـوم ال�سلطاين رق ــم  91/6امل�شـار �إليـه  ،كمــا يلغــى كــل ما يخــالف ه ــذا املر�س ــوم
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املـــادة اخلام�سة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  28 :من ذي القعدة �سنة 1432هـ
املـوافـــــق  26 :من �أكتوبــــــــر �سنة 2011م
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امللحق رقم ( )1
التق�سيم الإداري لل�سلطنة
م

املحافظة

الواليات التابعة لها

مركز املحافظة

 1حمافظة م�سقط

م�سقط  ،مطرح  ،العامرات  ،بو�شر ،
ال�سيب  ،قريات
�صاللة  ،طاقة  ،مرباط  ،رخيوت ،
ثمريت � ،ضلكوت  ،املزيونة  ،مق�شن ،
�شليم وجزر احلالنيات � ،سدح

 3حمافظة م�سندم

خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء

والية خ�صب

 4حمافظة الربميي

الربميي  ،حم�ضة  ،ال�سنينة
نزوى  ،بهالء  ،منح  ،احلمراء � ،أدم ،
ازكي � ،سمائل  ،بدبد
�صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم ،
اخلابورة  ،ال�سويق
الر�ستاق  ،العوابي  ،نخل ،
وادي املعاول  ،بركاء  ،امل�صنعة
�صور  ،الكامل والوافـي  ،جعالن بني
بوح�سن  ،جعالن بني بو علي  ،م�صرية

والية الربميي

2

حمافظة ظفــار

 5حمافظة الداخلية
6

حمافظة �شمال
الباطنة
حمافظة جنوب
الباطنة
حمافظة جنوب
ال�شرقية

9

حمافظة �شمال
ال�شرقية

7
8

والية م�سقط
والية �صاللة

والية نزوى
والية �صحار
والية الر�ستاق
والية �صور

�إبراء  ،امل�ضيبي  ،بدية  ،القابل  ،وادي
بني خالد  ،دماء والطائيني

والية �إبراء

 10حمافظة الظاهرة

عربي  ،ينقل � ،ضنك

والية عربي

 11حمافظة الو�سطى

هيما  ،حموت  ،الدقم  ،اجلازر

والية هيما
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امللحق رقم ( )2
اخت�صا�صات املحــافـــظ
يعترب املحافظ ممثال لل�سلطة التنفيذية ويتوىل ممار�سة االخت�صا�صات الآتية :
 - 1العمل على �ضمان �سيادة القانون وحماية م�صالح الدولة وتعزيز هيبتها .
 - 2متابعة تنفيذ �سيا�سات الدولة فيما يخ�ص املحافظة والإ�شراف على �ش�ؤونها وذلك
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 3العمــل علــى توطيــد الــوالء واالنتمــاء وغــر�س املواطنــة ال�صاحلــة واحلفــاظ على
الأمن والنظ ــام العــام واملرافــق العامــة واملمتلك ــات العامــة واخلا�صــة مبــا يكف ــل
حتقيق ال�صالح العام  ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 4امل�شاركــة فـي �إعــداد م�شروعــات خطــط التنميــة ومتابعـة تنفيذهــا ح�سـب اخلط ــة
املعتمدة فـي نطاق املحافظة .
 - 5متابعة ح�سن �سري تنفيذ امل�شاريع الإمنائية فـي نطاق املحافظة و�إبداء املالحظات
ب�ش�أنها وتذليل املعوقات  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 6الإ�شراف الإداري واملايل على الوالة باملحافظة و�سري العمل مبكاتبهم والتوا�صل
مع املجتمع املحلي مبا يخدم ال�صالح العام .
 - 7متابعة �ش�ؤون القبائل بعد الرجوع �إىل وزير الداخلية .
 - 8رئا�سة املجل�س البلدي  ،والإ�شراف والرقابة واملتابعة على جميع �أعماله .
 - 9التن�سي ــق مــع اجله ــات املخت�ص ــة ب�ش ـ�أن ا�ستفــادة احلكومــة مــن املقومــات وامل ــوارد
املتاحة فـي املحافظة .
 - 10م�شارك ــة اجله ــات املخت�ص ــة فـي اختي ــار املواقــع املنا�سب ــة للم�شاري ــع التنموي ــة
واخلدمية واالقت�صادية واملخططات العمرانية .
 - 11التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ملنع و�إزالة التعديات على الأمالك واملرافق العامة
و�إحرامات جماري الأودية وال�شواطئ .
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 - 12تلق ــي تقاري ــر دوري ــة مــن الــوالة واجله ــات وامل�ؤ�س�ســات والهيئـات احلكوميــة ح ــول
الأن�شطة والفعاليات فـي املحافظة و�إبداء املقرتحات واملالحظات ب�ش�أنها .
 - 13متابعة مطالب املواطنني ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل اجلهات املخت�صة  ،و�إحاطة
وزير الداخلية علما بها .
 -14التن�سيق مع اجلهات املخت�صة ب�ش�أن احتياجات املحافظة من املرافق العامة واخلدمات
احلكومية ومتابعتها .
 -15تقدمي تقرير ربع �سنوي �إىل وزير الداخلية حول �سري العمل باملحافظة .
 - 16الإ�شراف على �سري انتخابات املجل�س البلدي .
 - 17الإ�شراف على تطبيق خمتلف ال�سنن والأعراف ال�سائدة واملتبعة فـي املحافظة .
 - 18متابعة كل ما يتعلق ب�سالمة البيئة بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
 - 19متثيل املحافظة فـي عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء .
�	- 20أي مهام �أخرى يكلف بها من وزير الداخلية .
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