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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/116

باإ�سدار قانون املجال�س البلدية

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/114 باعتماد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم عمل 

املحافظني ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املـــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن املجال�س البلدية بالقانون املرفق .

املــادة الثانيــــة

ي�سدر وزير ديوان البالط ال�سلطاين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ القانون املرفق .

املــادة الثالـثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام 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 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 26 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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قانون املجال�س البلدية

الف�ســـل الأول

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

وزير ديوان البالط ال�سلطاين بالن�سبة للمجل�س البلدي ملحافظة  اأ - الوزير املخت�س : 

م�سقط ، وزير الدولة وحمافظ ظفار بالن�سبة للمجل�س البلدي 

ملحافظــة ظفــار ، ووزيــر البلديات الإقليمية وموارد املياه بالن�سبة 

للمجال�س البلدية فـي املحافظات الأخرى . 

املـجلــ�س  البلدي للمحافظة .   ب - املجلـــــــــــــــ�س : 

ج - الـرئيــــــــــــــ�س : رئي�س  املجل�س  .  

ع�ســــو املجل�س  .  د - الع�ســـــــــــــــــــو : 

اأميـن  �سر املجلـ�س  . هـ - اأميــــــن ال�ســـر : 

الالئحة التنفيذية لقانون  املجال�س  البلدية .  و - الالئحــــــــــــــة : 

املـــادة ) 2 (

تنظم الالئحة �سائر �سوؤون املجل�س وب�سفة خا�سة ما ياأتي :

اأ - اخت�سا�سات الرئي�س ونائبه واأمني ال�سر .

ب - ال�ســـــوؤون الإدارية واملالية للمجل�س .

ج - حتديد املكافاآت ال�سنويــــة لأع�سـاء املجل�س .

د - اإجراءات انتخاب اأع�ساء املجلــ�س .

هـ - نظام العمل باملجل�س .

املـــادة ) 3 (

على اجلهات املخت�سة موافاة املجل�س بالبيانات والإح�ساءات التي يراها �سرورية ملمار�سة 

اخت�سا�ساتـــه ، وبعـــد احل�ســـول علــى موافقــة الأمانــة العامــة ملجلـــ�س الــوزراء فيمـــا يتعلــــق 

بالبيانات ذات الطبيعة ال�سرية .
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الف�سـل الــثــانـي

تنظيم �سوؤون املجل�س 

املـــادة ) 4 (

تن�ساأ املجال�س الآتية :

اأول      : املجل�س البلدي ملحافظة م�سقط ومقره ولية م�سقط .

ثانيــــا : املجل�س البلدي ملحافظة ظفار ومقره ولية �ساللة .

ثالثــــا : املجل�س البلدي ملحافظة م�سندم ومقره ولية خ�سب .

رابعــــا : املجل�س البلدي ملحافظة الربميي ومقره ولية الربميي .

خام�سا : املجل�س البلدي ملحافظة الداخلية ومقره ولية نزوى .

�ساد�سا : املجل�س البلدي ملحافظة �سمال الباطنة ومقره ولية �سحار .

�سابعــا : املجل�س البلدي ملحافظة جنوب الباطنة ومقره ولية الر�ستاق . 

ثامنـــا : املجل�س البلدي ملحافظة جنوب ال�سرقية ومقره ولية �سور .

تا�سعــا : املجل�س البلدي ملحافظة �سمال ال�سرقية ومقره ولية اإبراء . 

عا�سرا : املجل�س البلدي ملحافظة الظاهرة ومقره ولية عربي .

حادي ع�سر : املجل�س البلدي ملحافظة الو�سطى ومقره ولية هيما .

املـــادة ) 5 (

تكون رئا�سة املجل�س على النحو الآتي :

1 - رئي�س بلدية م�سقط بالن�سبة ملحافظة م�سقط .

2 - نائب حمافظ ظفار بالن�سبة ملحافظة ظفار .

3 - املحافظ بالن�سبة للمحافظات الأخرى .

املـــادة ) 6 (

مع مراعاة املادة ) 5 ( ي�سكل املجل�س على النحو الآتي :

1 - ممثلون للجهات احلكوميـــة التاليــة ل تقـــل وظيفــــة كـــــل منهــــــم عــن مديــــر عــــام ،

بالن�سبة للمجال�س التي ل يوجد فـي نطاق اخت�سا�سها مديريات  اأو مدير دائرة 

عامة : 
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اأ - وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه اأو بلدية م�سقط اأو بلدية ظفار . 

ب - وزارة الرتبيــة والتعـليم . 

ج - وزارة الإ�ســــكان . 

د - وزارة ال�سحــــة .

هـ - وزارة ال�سياحــــــة .

و - وزارة البيئة وال�سوؤون املناخيـــة .

ز - وزارة التنميـــــة الجتمـاعيـة . 

ح - �سرطـــة عمـــان ال�سلطانيــــة . 

ط - بلدية �سحار بالن�سبة ملحافظة �سمال الباطنة .

2 - منتخبون ممثلون للوليات التابعة للمحافظة ، وفقا لالآتي :

ممثالن عن كل ولية ل يزيد عدد �سكانها العمانيني على )30000( ثالثني  اأ - 

األفا .

)4( اأربعة ممثلني عن كل ولية يزيد عدد �سكانها العمانيني على )30000( ب - 

ثالثني األفا .

)6( �ستة ممثلني عن كل ولية يزيد عدد �سكانها العمانيني على )60000(  ج - 

�ستني األفا .

اأبناء املحافظة من وزير  3 - اثنان من اأهل امل�سورة والراأي يتم اختيارهما من بني 

الداخلية ومن الوزير املخت�س بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار . 

يكون مدير بلدية الولية التي يقع بها مقر املجل�س اأمينا لل�سر ومقررا للمجل�س ، 

با�ستثناء املجل�س ملحافظات م�سقط وظفار و�سمال الباطنة فيتم اختياره من الوزير 

املخت�س . 

املـــادة ) 7 (

بالن�سبة  املخت�س  الوزير  ومن   ، الداخلية  وزير  من  قرار  املجل�س  اأع�ساء  بت�سمية  ي�سدر 

ملحافظتي م�سقط وظفار .

املـــادة ) 8 (

ي�سرتط فـي ع�سو املجل�س من غري ممثلي اجلهات احلكومية ما ياأتي :  
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اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية .  

ب - األ تقل �سنه عن )30( ثالثني �سنة ميالدية .  

اأن يكون من ذوي املكانة وال�سمعة احل�سنة فـي الولية ، واأل يكون قد حكم عليه  ج - 

اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  الأمانة  اأو  بال�سرف  خملة  جرمية  فـي  اأو  جناية  بعقوبة 

اعتباره .

اأن يكون على م�ستوى مقبول من الثقافة واأن تكون لديه خربة عملية منا�سبة .   د - 

اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل النتخابي بالولية املرت�سح عنها .  هـ - 

و -  األ يكون ع�سوا فـي جمل�سي الدولة اأو ال�سورى ، اأو موظفا باإحدى وحدات اجلهاز 

الإداري للدولة .

املـــادة ) 9 (

تكــون فتــرة الع�سويــة باملجلــ�س اأربــع �سنـوات ميالديــة ، قابلـة للتجديـد وفقـا لأحكــام هذا 

القانون .

املـــادة ) 10 (

يق�سم رئي�س املجل�س قبل مبا�سرة اأعماله اأمام وزير الداخلية ، واأمام الوزير املخت�س بالن�سبة 

ملحافظتي م�سقط وظفار اليمني الآتية :

" اأق�سم باللـه العظيم اأن اأوؤدي اأعمايل فـي املجل�س باأمانة و�سدق واأن اأحافظ على م�سالح 
الوطن واملواطنني وعلى اأ�سرار عمل املجل�س البلدي " .

ويق�سم باقي اأع�ساء املجل�س ، كل اأمام جمل�سه ، اليمني ذاتها قبل اأن يتوىل اأعماله .

املـــادة ) 11 (

يتم اختيار نائب للرئي�س من بني الأع�ساء بالنتخاب فـي اأول اجتماع للمجل�س . 

ويكــون رئيــ�س بلديــة ظفــار نائبــا للرئيــ�س بالن�سبــة ملحافظـة ظفـار ، واأحــد الــولة بالن�سبــة 

ملحافظة م�سقط يختاره املحافظ .

املـــادة ) 12 (

يعقد املجل�س جل�ساته مبقر املحافظة ، ويجوز له اأن يجتمع فـي مكان اآخر اإذا راأى الرئي�س 

ذلك ، على اأن يكون الجتماع فـي اإحدى اجلهات احلكومية فـي نطاق املحافظة .
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املـــادة ) 13 (

�سوء  فـي  منا�سبا  يراه  ما  لتخاذ  املخت�س  الوزير  اإىل  وتو�سياته  قراراته  املجل�س  يرفع 

الأنظمة واللوائح املعمول بها ، فاإذا راأى اأن بع�س هذه القرارات اأو التو�سيات تخرج عن 

للدولة  العامة  ال�سيا�سة  على  خروجا  اأو  للقانون  خمالفة  تت�سمن  اأو  املجل�س  اخت�سا�س 

يكون له حق العرتا�س عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ رفع القرارات اأو التو�سيات 

اإليه واإعادتها للمجل�س مع بيان اأ�سباب العرتا�س لإعادة النظر فيها ، فاإذا اأعاد املجل�س 

القـرار اأو التو�سيــة ولــم يوافـق عليهـا وجـب عليـه رفـع الأمـر ملجلـ�س الـوزراء والـذي يكــون 

قراره نهائيا فـي هذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 14 (

يرفع الرئي�س تقريرا دوريا كل ثالثة اأ�سهر اإىل الوزير املخت�س بالن�سبة ملحافظتي م�سقط 

وظفار واإىل وزير الداخلية والوزير املخت�س بالن�سبة للمحافظات الأخرى ويرفع الوزير 

املخت�س تقريرا ن�سف �سنوي عن اأعمال املجل�س اإىل جمل�س الوزراء . 

املـــادة ) 15 (

يحظر على ع�سو املجل�س اأن يقوم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من خالل املجل�س اأو جلانه 

باأي عمل كمقاولة اأو توريد حل�ساب املحافظة اأو يدخل معها فـي عالقة بيع اأو مقاي�سة اإذا 

كانت له اأو لزوجه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثالثة م�سلحة �سخ�سية .

املـــادة ) 16 (

يختـــ�س املجل�س ، فـي حدود ال�سيا�سة العامـة للدولــة وخططهـــا التنمويـــة ، بتقديـــم الآراء 

والتو�سيات ب�ســـاأن تطويـــر النظـــم واخلدمات البلديـــة فـي نطـــاق املحافظــة ولـه فـي �سبيل 

ذلك ما ياأتي :

اقتـراح اإن�ســاء الطـرق وحت�سينهــا وجتميـل وتنظيــم ال�سـوارع واملياديـن والأماكــن   - 1

العامة وال�سواطئ . 

اإبـــداء التو�سيات املتعلقة بال�سحـــة العــامـــة .   - 2

اقرتاح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث .  - 3
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اقرتاح امل�سروعات ومواقع تنفيذها املتعلقة باملياه والطرق واملتنزهات ، وال�سرف   - 4

ال�سحي ، والإنارة ، واملدار�س وامل�ساكن ، ودور العبادة واملراكز ال�سحية والتجارية 

ومواقف ال�سيارات ، وغريها من املرافق واخلدمات العامة وامل�سروعات التي تهم 

املواطنــني ، والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املخت�سة .

اقرتاح تطوير احلدائق واملتنزهات العامة واأماكن الرتفيه ، وحماية ال�سواطئ   - 5

من التاآكل والتلوث ، والتن�سيق ب�ساأن ذلك مع اجلهات املخت�سة .

متابعة تنفيذ الأنظمة املتعلقة بالإنارة واملياه وال�سرف ال�سحي وغري ذلك من   - 6

الأنظمة اخلا�سة باملرافق العامة ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

و�سع النظم اخلا�سة بالإعالنات الدعائية وحتديد �سوابط و�سع لفتات املحال   - 7

التجارية واملحال العامة ، وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

 ، ، والنظــــم اخلا�ســـة بهـــا  اإن�ســـاء الأ�ســواق وامل�سالــخ ومدافــن النفايــات  اقتـــراح   - 8

والتن�سيق ب�ساأن ذلك مع اجلهات املخت�سة .

9 - اقرتاح النظم اخلا�سة بجمع النفايات ، والتخل�س منها اأو اإعادة تدويرها ، وفقا 

لأحدث الأ�ساليب العلمية والقت�سادية ، والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املخت�سة .

اقتـــراح الأنظمــة اخلا�ســة باملحــال العامــة واملطاعــم واملقاهــي واملحــال التجاريــة   - 10

وال�سناعيـة ، واملحــال اخلطــرة واملقلقــة للراحــة ، وال�ســارة بال�سـحـة ، والباعــة 

املتجولني ، والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املخت�سة .

امل�ساركـــة مـــع اجلهـــات املخت�ســة فـي تقريــر املنفعــة العامــة فـي جمــال امل�ساريــــع   - 11

التنموية وفقا لالأو�ساع التي يقررها قانون نزع امللكية للمنفعة العامة .

امل�ساركة فـي و�سع النظم اخلا�سة مبراقبة احليوانات ال�سالة وال�سائبة ، وذلك   - 12

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اقرتاح ت�سمية الأحياء واملخططات والأماكن والطرق ، والتن�سيق ب�ساأن ذلك مع   - 13

اجلهات املخت�سة .

ال�سرتاك مع اجلهات املخت�سة فـي درا�سة وو�سع املخططات العمرانية الهيكلية   - 14

والعامة ، وتقدمي التو�سيات ب�ساأن تنظيم خمططات املناطق ال�سكنية والتجارية 

وال�سناعية وال�سياحية .

15 - درا�سة القرتاحات املقدمة للمجل�س واإ�سدار القرارات اأو التو�سيات فـي �ساأنها .
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اقتـــراح حتديـــد واإن�ســـاء املواقـــف العامــة للمركبــات ومرا�ســي ال�سفــن ، والتن�سيــق   - 16

ب�ساأن ذلك مع اجلهات املخت�سة .

درا�سة ال�سكاوى التي يقدمها املواطنون واجلهات الأخرى ب�ساأن امل�سائل التي تدخل   - 17

فـي اخت�سا�س املجل�س ، وله اأن يطلب من اجلهات املخت�سة البيانات الالزمة لبحث 

هذه ال�سكاوى .

تقدمي تو�سيات ب�ساأن تنظيم خمططات املناطق ال�سكنية والتجارية وال�سناعية ،   - 18

 والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املخت�سة .

اقرتاح فر�س الر�سوم البلدية اأو تعديلها اأو اإلغائها وطرق حت�سيلها ، والتن�سيق   - 19

ب�ساأن ذلك مع اجلهات املخت�سة .

للجهات  ب�ساأنها  املالحظات  واإبداء  باملحافظة  اخلدمية  امل�ساريع  تنفيذ  مراقبة   - 20

املخت�سة .

امل�ساركة مع اجلهات املخت�سة واإبداء الراأي مقدما فـي ا�ستغالل اأي مرفق عام   - 21

فـي نطاق املحافظة . 

درا�سة الق�سايا الجتماعية والظواهر ال�سلبية باملحافظة واقرتاح احللول املنا�سبة   - 22

لها بالتعاون مع اجلهات املخت�سة .

املوافقة على اإقامة املهرجانات الثقافية والرتفيهية وال�سياحية ، وذلك بالتن�سيق   - 23

مع اجلهات املخت�سة . 

اقتـراح تنظيـم عمـل �سيـارات الأجـرة وو�سائـل النقـل العـام ، والتن�سيق ب�سـاأن ذلك   - 24

مع اجلهات املخت�سة .

متابعة تنفيذ العقود التي ترتب حقوقا مالية للمحافظة اأو التزامات عليها .  - 25

التن�سيــق مـع املجالـ�س املجــاورة حلـل امل�سائــل املتعلقــة بتقديـم اخلدمــات للقـــرى   - 26

والتجمعات ال�سكانية .

متابعة اإجراءات مكافحة الت�سول ، واإبداء املالحظات والتو�سيات ب�ساأنها .  - 27

اقتــراح الربامــج الكفيلــة مب�ساعــدة املحتاجيــن وذوي الدخــل املحــدود ورعايــة   - 28

الأيتام واملعوقني ، والتن�سيق ب�ساأنها مع اجلهات املخت�سة .
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املناخيــــة  والأنــواء  وال�سيــول  اإغاثـــة منكوبـــي احلرائــق  ل�سرعـــة  برامـــج  اقتـــراح   - 29

وتخ�سي�س موارد مالية ل�سرعة �سرفها فـي مثل هذه احلالت ، والتن�سيق ب�ساأن 

ذلك مع اجلهات املخت�سة .

30 - التوا�سل مع املجتمع املحلي وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س وعقد الجتماعات وتلقي 

املالحظات واملقرتحات التي تهدف اإىل خدمة وتطوير املحافظة . 

الف�سل الثالث

انتهاء الع�سوية وحل املجل�س

املـــادة ) 17 (

تنتهي الع�سوية باأحد الأ�سباب الآتية :

1 - الوفاة .

2 - انتهاء فرتة الع�سوية .

3 - ال�ستقالة ، الف�سل . 

4 - حل املجل�س .

املـــادة ) 18 (

 ، الرئي�س  اإىل  ا�ستقالة مكتوبة  للع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية تقدمي  يجوز 

بالن�سبة  الوزير املخت�س  ، واإخطار  اأول جل�سة له  اإبالغ املجل�س بذلك فـي  الرئي�س  وعلى 

ملحافظتي م�سقط وظفار ، ووزير الداخلية والوزير املخت�س بالن�سبة للمحافظات الأخرى ، 

وتعترب ال�ستقالة مقبولة من تاريخ تقدميها . 

املـــادة ) 19 (

يعر�س اأمر الع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية والذي تخلف بدون عذر عن ح�سور 

ثالثة اجتماعات متتالية على املجل�س ، فاإذا راأى بعد �سماع اأقواله اأن عذره غري مقبول ، 

اعتربه م�ستقيال من يوم تخلفه عن ح�سور الجتماعات ، وذلك مبوافقة ثلثي الأع�ساء 

احلا�سرين . 

ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على رئي�س اجلهة التي ميثلها لتخاذ 

ما يراه منا�سبا فـي �ساأنه .
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املـــادة ) 20 (

يجوز حل املجل�س قبل انتهاء فرتته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير املخت�س بالن�سبة 

ملحافظتي م�سقط وظفار ، وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء اإذا ارتكب املجل�س خطاأ ج�سيما 

اأن يت�سمن قرار احلل ت�سكيل جلنة تتوىل  ، على  اإحلاق �سرر بامل�سلحة العامة  اإىل  اأدى 

اخت�سا�سات املجل�س لفرتة �ستة اأ�سهر اأو حلني ت�سكيل جمل�س جديد اأيهما اأقرب .

املـــادة ) 21 (

يف�سل الع�سو من غري ممثلي اجلهات احلكومية اإذا اأخل بواجبات ع�سويته ، اأو فقد �سرطا 

من �سروطها .

على اأن يعر�س اأمره قبل الف�سل على املجل�س ، فاإذ راأى بعد �سماع اأقواله �سحة ما ن�سب 

اإليه قرر ف�سله ، وذلك مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين .

ويعر�س اأمر الع�سو من ممثلي اجلهات احلكومية على رئي�س اجلهة التي ميثلها فـي حالة 

اإخالله بواجبات ع�سويته لتخاذ ما يراه منا�سبا فـي �ساأنه .

املـــادة ) 22 (

اإذا انتهت ع�سوية الع�سو املنتخب قبل انتهاء فرتة املجل�س ب�سنة كاملة ، حل حمله احلا�سل 

على اأكثــر الأ�ســوات مــن املرت�سحني ، وفـي حالــة عــدم وجـود مر�سح يحــل حملــه ، يتولــى 

املجل�س اإخطار وزير الداخلية والوزير املخت�س بالن�سبة ملحافظتي م�سقط وظفار لتخاذ 

الإجراءات الالزمة لنتخاب ع�سو جديد من ذات الولية . 

واإذا كـان الع�سـو معينـا فيتـم اإخطـار وزيـر الداخليـة والوزيـر املختـ�س بالن�سبـة ملحافظتـي 

م�سقط وظفار ليعني من يحل حمله .

املـــادة ) 23 (

يجوز ملن ف�سل اأو اعترب م�ستقيال وفقا لأحكام هذا القانون الطعن فـي القرار اأمام حمكمة 

الق�ساء الإداري ، وتف�سل املحكمة فـي الطعن على وجه ال�ستعجال . 


