
 م5005(لسنة  52قانون رقم ) 

 م5000( لسنة 4بتعديل بعض أحكام القانون رقم )

 بشـأن السلطة المحليــة

 

 باسم الشعب :

 رئيس الجمهورية :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية  -

 م بشأن السلطة المحلية.5000( لسنة 4وعلى القانون رقم ) -

 وبعد موافقة مجلس النواب  -

 القانون اآلتي نصهأصدرنا 

م بشااأن الساالطة 5000( لساانة 4( مااا القااانون رقاام )124،  00،  11( : تعاادا المااواد )1الماااد) )

 المحلية ، ليصبح نصها كما يلـي :

( : تتحدد مد) المجالس المحلية باالال  سانواش سمساية تبادأ ماا أوا ا تمااع تعقادع ، ويادعو 11ماد) )

بااش مجاالس محلياة  دياد) قبال انتهااا ماد) المجاالس رئيس الجمهورياة الناايبيا ىلاى انت ا

المحليااة بسااتيا يوماااا علااى اإقااـل، فااـ لا تعااار للاات للاااوس قااالا)  لاا  المجااالس المحليااة 

 قائمـة تباسا نشاطها حتى تزوا لاع اللاوس ويتم انت اب المجالس المحلية الجديد) .

تقوم اللجنة العليا لالنت اباش في ضوا أحكاام المااد) الساابقة بتقسايم المدياياة ىلاى دوائاا  ( :00ماد) )

انت ابيااة محليااة، بحياا  تمالاال كاال دائااا) منهااا بعرااو واحااد أو أكالااا فااي المجلااس المحلااي 

 للمدياية .

الس ( مااا لاااا القااانون .. ىلا حااان موعااد انت اااب المجاا11( : اسااتالنااا مااا أحكااام الماااد) )124ماااد) )

المحلية في سنة تجاى فيها انت اباش نيابياة أو رئاساية أو اساتءتاا عاام ، فيجااى انت ااب 

المجالس المحلية بالتالزم مع أٍي منها سوااا كان موعاد انت ااب المجاالس المحلياة متقادماا 

 عليها أو الحقاا لها .

 مكار( تنص كما يلي: 111م باقم )5000( لسنة 4( :  ترــاس ماد) ىلى القانون رقـم )5المـاد) )

مكار( :تمد فتا) المجالس المحلية القائمة وق  صدور لاا القانون بالال  سانواش تبادأ ماا  111ماد) )

 تاريخ ىنتهاا فتا) المجالس القائمة.

م 5000( لساانة 4م بشااان تعااديل القااانون رقاام )5000( لساانة 11( : يلغااى القانااـون رقاام )1الماااد) )

 ا يلغى أي نص يتعارض مع أحكام لاا القانون.بشأن السلطة المحلية، كم

 ( : يعمل بهاا القانون ما تاريخ صدورع وينشا في الجايد) الاسمية .4الماد) )

 بصنعاا -صدر بائاسة الجمهورية 

 لـ1451/ ماد اإوا/ 52بتاريخ  :

 م5005/ أغسطــس/ 4الموافق: 

 علي عبد هللا صالح



 رئيس الجمهورية

 


