مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/18
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع
ازدواجيـة طريـق عربى/الدريز/م�سكن
�سلطان عمان .

نحن قابو�س بن �سعيد		

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى  :يعتبـ ــر م�شـ ــروع ازدواجيـ ــة طــريق عبــرى /الـدريــز/م�سكــن املحــدد
فى املـذكــرة والر�ســم التخطيــطى الإجمــاىل املرفقــني من م�شروعات
املنفعة العامة .
املــادة الثـانيـــة  :للجهـ ــات املخت�صــة اال�ستيـالء بطريـق التنفيـذ املبا�شـر على العقارات
والأرا�ضى الــالزم ــة للـم�ش ــروع ومــا عليهــا مــن من�ش ـ�آت طب ـقــا لأحـكــام
قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شــر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  8 :من ربيع االول �سنة 1431هـ
املـوافـــق  23 :من فربايــــــــر �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
اجلريدة الر�سمية العدد ()906
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مذكـــــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع
ازدواجيــة طريق عربى/الدريز/م�سكـــن
فـى �إطـ ــار جه ـ ــود احلك ــومـة لإن�ش ــاء وحتديث �شبكــة الطــرق بال�سلطنــة  ،ف�إن وزارة النقــل
واالت�صـ ــاالت تـ ــزمــع القيـ ــام بتنف ـي ــذ م�شـ ــروع ازدواجيـ ــة طـريــق عبـ ــرى/الدريــز/م�سك ــن
بطــول ( )52كيلومرتا  ،ويعــد هــذا امل�شــروع مــن امل�شـاريــع احليويــة التى ت�سهم فى حتقيق
الأهداف التالية :
 تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة . التخفيف من االختناقات املرورية على الطريق احلاىل وتي�سري ان�سياب حركة املركباتوجتنب وقوع احلوادث .
 رفع كفاءة وحت�سني الطريق احلاىل ال�ستيعاب كثافة حركة املرور احلالية وامل�ستقبليةوت�أمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمى الطريــق .
 �سه ــولة االنتق ــال مــن و�إل ــى خمتلــف املنــاطــق مبــا ي ـ�ؤدى �إلــى زيــادة التــوا�صــل االجتمــاعــىبني املواطنني وتفعيل الأن�شطة التجارية واالقت�صادية .
وحيث �أن تنفيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به وتعوي�ض �أ�صحابها
وفقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 78/64
لــذلــك ف ـ�إن الأمــر يقت�ضــى ا�ست�صـ ــدار مــر�سـ ــوم �سلطــانــى بتقـريــر �صفـ ــة املنفـع ــة العــامــة
لهذا امل�شروع .
وزيــــر النقل واالت�صـــاالت
اجلريدة الر�سمية العدد ()906
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