مر�سوم �سلطاين
رقم 75/26
بخ�صو�ص ا�صدار قانون تنظيم اجلهاز االداري للدولة

�سلطان عمان
نحن قابو�س بن �سعيد
بعد على الإطالع على املر�سوم ال�سلطاين رقم  57/3اخلا�ص بت�شكيل جلنة للنظر يف تنظيم
اجلهاز االداري للدولة  ،ونظراً ملا تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،وبناء على ما عر�ضه علينا م�ساعد
رئي�س جمل�س التنمية  ،ر�سمنا مبا هو �آت-:
مادة �أوىل  :يعمل بقانون تنظيم اجلهاز االداري للدولة ل�سنة  1975التايل ن�صه اعتبارا من
اليوم الأول من �شهر يوليو . 1975
مادة ثانية  :يلغى هذا املر�سوم احكام �أي مر�سوم �أو قانون �أو نظام يتنافى مع �أي من االحكام
والن�صو�ص الواردة يف هذا القانون .
مادة ثالثة  :على جميع الوزراء كل فيما يخ�صه تنفيذ هذا القانون وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية .
�صدر عنا بتاريخ  18 :جمادى الثاين 1395هـ
املوافـق  19 :يـ ــونـيـ ـ ـ ـ ــو  1975م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

اخت�صا�ص وزارة �ش�ؤون االرا�ضي-:
 -1تخطيط الأرا�ضي بجميع مناطق ال�سلطنة الغرا�ض ال�سكن بدرجاته املختلفة
ولالغرا�ض التجارية وال�صناعية وتق�سيم املناطق املخططة اىل قطع حمددة امل�ساحة
والرقم واملرجع والدرجة .
 -2اعداد خرائط التطوير وخرائط املوقع لكل منطقة يتم تخطيطها حتدد فيها ال�شوارع
واماكن املرافق العامة كاال�سواق وامل�ساجد واملدار�س وامل�ست�شفيات اىل غري ذلك .
 -3تن�سيق م�شاريع التخطيط مع الوزارات والدوائر احلكومية املعنية قبل الت�صديق عليها
وتنفيذها .
 -4توزيع االرا�ضي على املواطنني �سواء كانت ارا�ضي �سكنية او يف املنطقة ال�صناعية او
التجارية وفق قانون تنظيم االرا�ضي .
 -5العمل على توزيع االرا�ضي للمواطنني بال�سرعة املطلوبة وبالطريقة التي حتقق
العدالة للجميع .
 -6حتديد االرا�ضي وقيا�سها بعد التاكد ان االرا�ضي املخططة لي�ست ملكا للحكومة او
االوقاف وذلك بعد معاينة االرا�ضي على الطبيعة وبح�ضور املواطنني املعنيني ثم
ت�سلم اخلرائط النهائية للمواطنني لتتمه االجراءات .
 -7حتديد االرا�ضي امل�صدق على منحها يف الواليات املختلفة للمواطنني حتى يتمكنوا من
ت�شييد املباين وفق احلدود امل�صدقة يف اخلرائط.
 -8حتديد االرا�ضي الزراعية بالواليات املختلفة .
 -9حفظ �سجل يخت�ص بت�سجيل امللكية جلميع انواع االرا�ضي التي متنح للمواطنني مع
فتح ملف خا�ص لكل قطعة يتم تخ�صي�صها يو�ضح فيه جميع انواع الت�صرف من بيع
او رهن او خالفه وذلك ل�ضمان حفظ حقوق ملكية املواطن .

 -10النظر يف نزاعات االرا�ضي بني اال�شخا�ص والف�صل فيها بعد اال�ستماع اىل اقوال
االطراف املعنية وبعد فح�ص امل�ستندات وتطبيقها على الطبيعة وذلك للت�أكد بان
ال�صك الذي يقدم ينطبق على الطبيعة .
 -11النظر يف ال�شكاوي الفنية املتعلقة بالتخطيط وكذلك املباين التي ت�ؤثر على اجلار.
 -12الف�صل فـي جميع ق�ضايا االيجارات املتعلقة بزيادة االيجار �أو طلبات االخالء.
 -13العمل على ت�أهيل وتدريب املوظفني العمانيني العاملني يف الوزارة .
 -14متار�س الوزارة �صالحياتها عن طريق اجهزتها املختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي
املو�ضح يف امللحق (ب) من هذا القانون .

