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اجلريدة الر�سمية العدد )906(

مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/18    

بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

ازدواجيـة طريـق عربى/الدريز/م�سكن

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املحــدد  الـدريــز/م�سكــن  ازدواجيــــة طــريق عبــرى/  يعتبــــر م�ســــروع   : املــادة الأولـــــى 

فى املـذكــرة والر�ســم التخطيــطى الإجمــاىل املرفقــني من م�سروعات 

املنفعة العامة .

املــادة الثـانيـــة  : للجهــــات املخت�ســة ال�ستيـالء بطريـق التنفيـذ املبا�سـر على العقارات 

والأرا�سى الــالزمـــة للـم�ســـروع ومــا عليهــا مــن من�ســاآت طبــقــا لأحـكــام 

قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثـالثـــة :  ين�ســر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 8    من ربيع الول  �سنة 1431هـ

املـوافـــق :  23 من فربايــــــــر  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مذكـــــــرة

ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع

 ازدواجيــة طريق عربى/الدريز/م�سكـــن

فـى اإطــــار جهـــــود احلكـــومـة لإن�ســـاء وحتديث �سبكــة الطــرق بال�سلطنــة ، فاإن وزارة النقــل 

والت�ســــالت تــــزمــع القيــــام بتنفــيـــذ م�ســــروع ازدواجيــــة طـريــق عبــــرى/الدريــز/م�سكـــن 

بطــول )52( كيلومرتا ، ويعــد هــذا امل�ســروع مــن امل�سـاريــع احليويــة التى ت�سهم فى حتقيق 

الأهداف التالية :

- تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .

- التخفيف من الختناقات املرورية على الطريق احلاىل وتي�سري ان�سياب حركة املركبات 

وجتنب وقوع احلوادث .

- رفع كفاءة وحت�سني الطريق احلاىل ل�ستيعاب كثافة حركة املرور احلالية وامل�ستقبلية 

وتاأمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمى الطريــق .

- �سهـــولة النتقـــال مــن واإلـــى خمتلــف املنــاطــق مبــا يــوؤدى اإلــى زيــادة التــوا�ســل الجتمــاعــى 

بني املواطنني وتفعيل الأن�سطة التجارية والقت�سادية .

اأ�سحابها  املتاأثرة به وتعوي�ض  املمتلكات  امل�سروع يتطلب نزع ملكية  اأن تنفيذ هذا  وحيث 

 ،  78/64 رقم  ال�سلطانى  باملر�سوم  ال�سادر  العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  وفقا لأحكام 

لــذلــك فــاإن الأمــر يقت�ســى ا�ست�ســــدار مــر�ســــوم �سلطــانــى بتقـريــر �سفــــة املنفـعـــة العــامــة 

لهذا امل�سروع .

وزيــــر النقل والت�ســـالت
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