قانون

المجالس البلدية

الفصل األول
تعريفات وأحكام عامة
املادة (  :) ١يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص
معنى �آخر
	�أ  .الوزير املخت�ص :وزير ديوان البالط ال�سلطاين بالن�سبة للمجل�س
البلدي ملحافظة م�سقط  ،وزير الدولة وحمافظ ظفار بالن�سبة
للمجل�س البلدي ملحافظة ظفار ،ووزير البلديات الإقليمية وموارد
املياه بالن�سبة للمجال�س البلدية يف املحافظات الأخرى.
ب  .املجلـــ�س  :املجل�س البلدي للمحافظة.
ج  .الرئيــــ�س  :رئيـ ـ ــ�س املجل ـ ــ�س.
د  .الع�ضـــــو  :ع�ضـ ــو املجلـ ــ�س.
هـ � .أمني ال�سر� :أمي ــن �سـ ــر املجلـ ــ�س.
و  .الالئحـــة  :الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية.
املادة (  :) ٢تنظم الالئحة �سائر �ش�ؤون املجل�س وب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
	�أ  .اخت�صا�صات الرئي�س ونائبه و�أمني ال�سر.
ب  .ال�ش ـ�ؤون الإداري ــة واملاليــة للمج ــل�س.
ج  .حتديد املكاف�آت ال�سنوية لأع�ضاء املجل�س.
د � .إجـراءات انتخ ــاب �أع�ض ــاء املجل ــ�س.
هـ  .نظـ ــام العمـل باملج ـ ـلـ ـ ـ ــ�س.
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املادة (  :) ٣على اجلهات املخت�صة موافاة املجل�س بالبيانات والإح�صاءات التي
يراها �ضرورية ملمار�سة اخت�صا�صاته ،وبعد احل�صول على موافقة
الأمانة العامة ملجل�س الوزراء فيما يتعلق بالبيانات ذات الطبيعة
ال�سرية.
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الفصل الثاني
تنظيم شؤون المجلس

املادة (  :) ٤تن�ش ـ ـ ـ�أ املج ـ ــال�س الآتيـ ــة :
	�أوال  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط ومقره والية م�سقط.
ثانيــا  :املجل�س البلدي ملحافظة ظفار ومقره والية �صاللة.
ثالثــا  :املجل�س البلدي ملحافظة م�سندم ومقره والية خ�صب.
رابعا  :املجل�س البلدي ملحافظة الربميي ومقره والية الربميي.
خام�سا  :املجل�س البلدي ملحافظة الداخلية ومقره والية نزوى.
�ساد�سا  :املجل�س البلدي ملحافظة �شمال الباطنة ومقره والية �صحار.
�سابعا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب الباطنة ومقره والية الر�ستاق.
ثامنـا  :املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�شرقية ومقره والية �صور.
تا�سعا  :املجل�س البلدي ملحافظة �شمال ال�شرقية ومقره والية �إبراء.
عا�شرا  :املجل�س البلدي ملحافظة الظاهرة ومقره والية عربي.
حادي ع�شر :املجل�س البلدي ملحافظة الو�سطى ومقره والية هيما.
املادة ( :)٥تكون رئا�سة املجل�س على النحو الآتي:
 . ١رئي�س بلدية م�سقط بالن�سبة ملحافظة م�سقط.
 . ٢رئي�س بلدية ظفار بالن�سبة ملحافظة ظفار *.
 . ٣املحافظ بالن�سبة للمحافظات الأخرى.
* مت تعديل البند مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠١٢ / ٤٣م
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املادة ( :)٦مع مراعاة املادة ( )٥ي�شكل املجل�س على النحو الآتي :
 . ١ممثلون للجهات احلكومية التالية ال تقل وظيفة كل منهم عن
مدير عام� ،أو مدير دائرة بالن�سبة للمجال�س التي ال يوجد يف نطاق
اخت�صا�صها مديريات عامة:
	�أ  .وزارة البلديات االقليمية وموارد املياه �أو بلدية م�سقط �أو بلدية
ظفار.
ب  .وزارة الرتبية والتعليم .
ج  .وزارة الإ�سكان .
د  .وزارة ال�صحة.
هـ  .وزارة ال�سياحة .
و  .وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
ز  .وزارة التنمية االجتماعية .
ح � .شرطة عمان ال�سلطانية.
ط  .بلدية �صحار بالن�سبة ملحافظة �شمال الباطنة.
 . ٢منتخبون ممثلون للواليات التابعة للمحافظة  ،وفقا للآتي :
	�أ  .ممثالن عن كل والية ال يزيد عدد �سكانها العمانيني على )٣٠٠٠٠(
ثالثني �ألفا.
ب � .أرب��ع��ة ممثلني عن كل والي��ة يزيد ع��دد �سكانها العمانيني على
 )٣٠٠٠٠(ثالثني �ألفا.
ج � .ستة ممثلني ع��ن ك��ل والي���ة ي��زي��د ع��دد �سكانها العمانيني على
� )٦٠٠٠٠(ستني �ألفا.
16

 . ٣اث��ن��ان م��ن �أه���ل امل�����ش��ورة وال����ر�أي يتم اختيارهما م��ن ب�ين �أب��ن��اء
املحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي
م�سقط وظفار .
يكون مدير بلدية ال��والي��ة التي يقع بها مقر املجل�س �أمينا لل�سر
ومقررا للمجل�س ،با�ستثناء املجل�س ملحافظات م�سقط وظفار و�شمال
الباطنة فيتم اختياره من الوزير املخت�ص.
املادة ( :)٧ي�صدر بت�سمية �أع�ضاء املجل�س قرار من وزير الداخلية ،ومن الوزير
املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار.
املادة ( :)٨ي�شرتط يف ع�ضو املجل�س من غري ممثلي اجلهات احلكومية ما ي�أتي:
	�أ � .أن يكون عماين اجلن�سية.
ب � .أال تقل �سنه عن ( )٣٠ثالثني �سنة ميالدية.
ج � .أن يكون من ذوي املكانة وال�سمعة احل�سنة يف الوالية ،و�أال يكون
قد حكم عليه بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة ما
مل يكن قد رد �إليه �إعتباره.
د � .أن يكون على م�ستوى مقبول من الثقافة و�أن تكون لديه خربة
عملية منا�سبة.
هـ � .أن يكون مقيدا يف ال�سجل االنتخابي بالوالية املرت�شح عنها .
و� .أال يكون ع�ضوا يف جمل�سي الدولة �أو ال�شورى� ،أو موظفا ب�إحدى
وحدات اجلهاز الإداري للدولة.
املادة ( :)٩تكون فرتة الع�ضوية باملجل�س �أربع �سنوات ميالدية ،قابلة للتجديد
وفقا لأحكام هذا القانون.
املادة ( :)١٠يق�سم رئي�س املجل�س قبل مبا�شرة �أعماله �أمام وزير الداخلية ،و�أمام
الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار اليمني الآتية :
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املادة (:)١١
املادة (:)١٢
املادة (:)١٣

املادة (:)١٤
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(�أق�سم باهلل العظيم �أن �أ�ؤدي �أعمايل يف املجل�س ب�أمانة و�صدق و�أن
�أحافظ على م�صالح الوطن واملواطنني وعلى �أ�سرار عمل املجل�س
البلدي ) ويق�سم باقي �أع�ضاء املجل�س ،كل �أمام جمل�سه ،اليمني ذاتها
قبل �أن يتوىل �أعماله .
يتم اختيار نائب للرئي�س من بني الأع�ضاء باالنتخاب يف �أول اجتماع
للمجل�س  ،ويكون نائب رئي�س املجل�س بالن�سبة ملحافظتي م�سقط
وظفار �أحد الواله يختاره املحافظ*.
يعقد املجل�س جل�ساته مبقر املحافظة ،ويجوز له �أن يجتمع يف مكان
�آخر �إذا ر�أى الرئي�س ذلك ،على �أن يكون االجتماع يف �إحدى اجلهات
احلكومية يف نطاق املحافظة.
يرفع املجل�س قراراته وتو�صياته �إىل الوزير املخت�ص التخاذ ما يراه
منا�سبا يف �ضوء الأنظمة واللوائح املعمول بها ،ف�إذا ر�أى �أن بع�ض
هذه القرارات �أو التو�صيات تخرج عن اخت�صا�ص املجل�س �أو تت�ضمن
خمالفة للقانون �أو خروجا على ال�سيا�سة العامة للدولة يكون له
حق االعرتا�ض عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ رفع القرارات �أو
التو�صيات �إليه و�إعادتها للمجل�س مع بيان �أ�سباب االعرتا�ض لإعادة
النظر فيها ،ف�إذا �أعاد املجل�س القرار �أو التو�صية ومل يوافق عليها
وجب عليه رفع الأمر ملجل�س الوزراء والذي يكون قراره نهائيا يف هذا
ال�ش�أن .
يرفع الرئي�س تقريرا دوري���ا ك��ل ثالثة �أ�شهر �إىل ال��وزي��ر املخت�ص
بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظ��ف��ار و�إىل وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة وال��وزي��ر
املخت�ص بالن�سبة للمحافظات الأخرى ويرفع الوزير املخت�ص تقريراً
ن�صف �سنوي عن �أعمال املجل�س �إىل جمل�س الوزراء.

* مت تعديل البند مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠١٢ / ٤٣م

املادة ( :)١٥يحظر على ع�ضو املجل�س �أن يقوم ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من
خالل املجل�س �أو جلانه ب�أي عمل كمقاولة �أو توريد حل�ساب املحافظة
�أو يدخل معها يف عالقة بيع �أو مقاي�ضة �إذا كانت له �أو لزوجه �أو احد
�أقاربه حتى الدرجة الثالثة م�صلحة �شخ�صية .
املادة (  :)١٦يخت�ص املجل�س يف حدود ال�سيا�سة العامة للدولة وخططها التنموية
بتقدمي الآراء والتو�صيات ب�ش�أن تطوير النظم واخلدمات البلدية يف
نطاق املحافظة وله يف �سبيل ذلك ما ي�أتي :
 . ١اقرتاح �إن�شاء الطرق وحت�سينها وجتميل وتنظيم ال�شوارع وامليادين
والأماكن العامة وال�شواطئ.
� . ٢إبداء التو�صيات املتعلقة بال�صحة العامة.
 . ٣اقرتاح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.
 . ٤اق��ت�راح امل�����ش��روع��ات وم��واق��ع تنفيذها املتعلقة ب��امل��ي��اه وال��ط��رق
واملتنزهات وال�����ص��رف ال�صحي والإن����ارة ،وامل��دار���س وامل�ساكن ,ودور
العبادة واملراكز ال�صحية والتجارية ومواقف ال�سيارات ,وغريها من
املرافق واخلدمات العامة وامل�شروعات التي تهم املواطنني ،والتن�سيق
ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة.
 . ٥اق�ت�راح تطوير احل��دائ��ق وامل��ت��ن��زه��ات ال��ع��ام��ة و�أم��اك��ن الرتفيه
وحماية ال�شواطئ م��ن ال��ت���آك��ل وال��ت��ل��وث والتن�سيق ب�ش�أن ذل��ك مع
اجلهات املخت�صة.
 . ٦متابعة تنفيذ الأنظمة املتعلقة بالإنارة واملياه وال�صرف ال�صحي
وغري ذلك من الأنظمة اخلا�صة باملرافق العامة ،وذلك بالتن�سيق مع
اجلهات املخت�صة.
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 . ٧و�ضع النظم اخلا�صة بالإعالنات الدعائية وحتديد �ضوابط و�ضع
الفتات املحال التجارية واملحال العامة وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة.
 . ٨اقرتاح �إن�شاء الأ�سواق وامل�سالخ ومدافن النفايات ,والنظم اخلا�صة
بها ,والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة.
 . ٩اقرتاح النظم اخلا�صة بجمع النفايات والتخل�ص منها �أو �إعادة
تدويرها ,وفقا لأح��دث الأ�ساليب العلمية واالقت�صادية والتن�سيق
ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة .
 . ١٠اق�ت�راح الأن��ظ��م��ة اخلا�صة باملحال العامة وامل��ط��اع��م واملقاهي
وامل��ح��ال التجارية وال�صناعية ,وامل��ح��ال اخل��ط��رة واملقلقة للراحة،
وال�ضارة بال�صحة ,والباعة املتجولني ,والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات
املخت�صة.
 . ١١امل�شاركة مع اجلهات املخت�صة يف تقرير املنفعة العامة يف جمال
امل�شاريع التنموية وفقا ل�ل�أو���ض��اع التي يقررها ق��ان��ون ن��زع امللكية
للمنفعة العامة.
 . ١٢امل�شاركة يف و�ضع النظم اخلا�صة مبراقبة احليوانات ال�ضالة
وال�سائبة ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 . ١٣اقرتاح ت�سمية الأحياء واملخططات والأماكن والطرق والتن�سيق
ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة.
 . ١٤اال���ش�تراك م��ع اجل��ه��ات املخت�صة يف درا���س��ة وو���ض��ع املخططات
ال��ع��م��ران��ي��ة الهيكلية وال��ع��ام��ة وت��ق��دمي ال��ت��و���ص��ي��ات ب�����ش���أن تنظيم
خمططات املناطق ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية.
 . ١٥درا���س��ة االق�ت�راح���ات امل��ق��دم��ة للمجل�س و�إ����ص���دار ال���ق���رارات �أو
التو�صيات يف �ش�أنها.
20

 . ١٦اقرتاح حتديد و�إن�شاء املواقف العامة للمركبات ومرا�سي ال�سفن،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة.
 . ١٧درا�سة ال�شكاوى التي يقدمها املواطنون واجلهات الأخرى ب�ش�أن
امل�سائل التي تدخل يف اخت�صا�ص املجل�س ،وله �أن يطلب من اجلهات
املخت�صة البيانات الالزمة لبحث هذه ال�شكاوى.
 . ١٨ت��ق��دمي ت��و���ص��ي��ات ب�����ش���أن تنظيم خم��ط��ط��ات امل��ن��اط��ق ال�سكنية
والتجارية وال�صناعية ،والتن�سيق ب�ش�أنها مع اجلهات املخت�صة.
 . ١٩اق�ت�راح فر�ض ال��ر���س��وم البلدية �أو تعديلها �أو �إلغائها وط��رق
حت�صيلها ،والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع للجهات املخت�صة.
 . ٢٠مراقبة تنفيذ امل�شاريع اخلدمية باملحافظة و�إب��داء املالحظات
ب�ش�أنها للجهات املخت�صة.
 . ٢١امل�شاركة مع اجلهات املخت�صة و�إبداء الر�أي مقدما يف ا�ستغالل
�أي مرفق عام يف نطاق املحافظة.
 . ٢٢درا���س��ة الق�ضايا االجتماعية وال��ظ��واه��ر ال�سلبية باملحافظة
واقرتاح احللول املنا�سبة لها بالتعاون مع اجلهات املخت�صة.
 . ٢٣املوافقة على �إقامة املهرجانات الثقافية والرتفيهية وال�سياحية،
وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 . ٢٤اق��ت�راح تنظيم ع��م��ل ���س��ي��ارات الأج�����رة وو���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة.
 . ٢٥متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة �أو
التزامات عليها.
 . ٢٦التن�سيق م��ع املجال�س امل��ج��اورة حل��ل امل�سائل املتعلقة بتقدمي
اخلدمات للقرى والتجمعات ال�سكانية.
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 . ٢٧متابعة �إجراءات مكافحة الت�سول ،و�إبداء املالحظات والتو�صيات
ب�ش�أنها.
 . ٢٨اق�ت�راح ال�برام��ج الكفيلة مب�ساعدة املحتاجني وذوي الدخل
امل��ح��دود ورع��اي��ة الأي��ت��ام وامل��ع��وق�ين ،والتن�سيق ب�ش�أنها م��ع اجلهات
املخت�صة.
 . ٢٩اقرتاح برامج ل�سرعة �إغاثة منكوبي احلرائق وال�سيول والأنواء
املناخية وتخ�صي�ص موارد مالية ل�سرعة �صرفها يف مثل هذه احلاالت،
والتن�سيق ب�ش�أن ذلك مع اجلهات املخت�صة.
 . ٣٠التوا�صل مع املجتمع املحلي وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وعقد
االجتماعات وتلقي املالحظات واملقرتحات التي تهدف �إىل خدمة
وتطوير املحافظة .
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الفصل الثالث
انتهاء العضوية وحل المجلس
املادة ( :)١٧تنتهي الع�ضوية ب�أحد الأ�سباب الآتية :
 . ١الوف ـ ــاة.
 . ٢انتهاء فرتة الع�ضوية.
 . ٣اال�ستقالة ،الف�صــل.
 . ٤حــل املج ــل�س.
املادة ( :)١٨يجوز للع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي ا�ستقالة
مكتوبة �إىل الرئي�س ،وعلى الرئي�س �إبالغ املجل�س بذلك يف �أول جل�سة
له ،و�إخطار الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار ،ووزير
الداخلية والوزير املخت�ص بالن�سبة للمحافظات الأخرى ،وتعترب
اال�ستقالة مقبولة من تاريخ تقدميها .
املادة ( :)١٩يعر�ض �أمر الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية والذي تخلف
بدون عذر عن ح�ضور ثالثة اجتماعات متتالية على املجل�س ،ف�إذا
ر�أى بعد �سماع �أقواله �أن عذره غري مقبول ،اعتربه م�ستقيال من
يوم تخلفه عن ح�ضور االجتماعات ،وذلك مبوافقة ثلثي الأع�ضاء
احلا�ضرين  .ويعر�ض �أمر الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على
رئي�س اجلهة التي ميثلها التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ش�أنه.
املادة ( :)٢٠يجوز حل املجل�س قبل انتهاء فرتته بقرار من وزير الداخلية ومن
الوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار ،وذلك بعد موافقة
جمل�س الوزراء �إذا ارتكب املجل�س خط�أ ج�سيما �أدى �إىل �إحلاق �ضرر
بامل�صلحة العامة ،على �أن يت�ضمن قرار احلل ت�شكيل جلنة تتوىل
اخت�صا�صات املجل�س لفرتة �ستة �أ�شهر �أو حلني ت�شكيل جمل�س جديد
�أيهما �أقرب.
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املادة ( :)٢١يف�صل الع�ضو من غري ممثلي اجلهات احلكومية �إذا �أخل بواجبات
ع�ضويته� ،أو فقد �شرطا من �شروطها  .على �أن يعر�ض �أمره قبل
الف�صل على املجل�س ،ف�إذا ر�أى بعد �سماع �أقواله �صحة ما ن�سب �إليه
قرر ف�صله ،وذلك مبوافقة ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين  .ويعر�ض �أمر
الع�ضو من ممثلي اجلهات احلكومية على رئي�س اجلهة التي ميثلها
يف حالة �إخالله بواجبات ع�ضويته التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ش�أنه.
املادة (� :)٢٢إذا انتهت ع�ضوية الع�ضو املنتخب قبل انتهاء فرتة املجل�س ب�سنة
كاملة ،حل حمله احلا�صل على �أكرث الأ�صوات من املرت�شحني ،ويف
حالة عدم وجود مر�شح يحل حمله ،يتوىل املجل�س �إخطار وزير
الداخلية والوزير املخت�ص بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار التخاذ
الإجراءات الالزمة النتخاب ع�ضو جديد من ذات الوالية  .و�إذا كان
الع�ضو معينا فيتم �إخطار وزير الداخلية والوزير املخت�ص بالن�سبة
ملحافظتي م�سقط وظفار ليعني من يحل حمله.
املادة ( :)٢٣يجوز ملن ف�صل �أو اعترب م�ستقيال وفقا لأحكام هذا القانون الطعن يف
القرار �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري ،وتف�صل املحكمة يف الطعن على
وجه اال�ستعجال.
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