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اجلريدة الر�سمية العدد )940(

مر�ســــوم �ســــلطانى
رقــم 2011/74

بتقريـــر �سفــة املنفعــة العامـة 
مل�سروع ازدواجية طريق فرق - مرفع دار�س بوالية نزوى

�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

املــادة االأولـــــى 
يعترب م�سروع ازدواجية طريق فرق - مرفع دار�س بولية نزوى املحدد فى املذكرة والر�سم 

التخطيطى الإجماىل املرفقني من م�ساريع املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 
للجهــات املخت�ســـة ال�ستيــالء بطريــق التنفيـذ املبا�سـر علـى العقـارات والأرا�سـى الالزمـة 
العامة  للمنفعة  امللكية  نزع  قانون  من�ساآت طبقا لأحكام  عليها من  وما  املذكور  للم�سروع 

امل�سار اإليه .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فى : 18 من  �سعبان �سنة 1432هـ
املـوافــــق : 20 من يوليـــو �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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مذكــــــرة 
 ب�ساأن تقرير �سفة املنفعة العامة 

مل�سروع ازدواجية طريق فرق - مرفع دار�س بوالية نزوى

�سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ملولنا  ال�سامية  للتوجيهات  تنفيذا 
املعظم - حفظه اللـه ورعاه - باإن�ساء وحتديث �سبكة الطرق بال�سلطنة ، ومن هذا املنطلق 
قامت وزارة النقل والت�سالت بدرا�سة م�سروع  ازدواجية طريق فرق - مرفع دار�س بولية 
على  املرورى  الزدحام  م�ساكل  من  التخفيف  فى  ي�سهم  �سوف  امل�سروع  هذا  كون   ، نزوى 

الطريق القائم .
يحقق امل�سروع الأهداف الآتية :

تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .  -
جميع  فى  للمرور  �سالكا  الطريق  يكون  بحيث  املياه  ت�سريف  من�ساآت  كفاءة  رفع   -

حالت الطق�س .
زيادة التوا�سل الجتماعى بني املواطنني مبا يوفره الطريق من �سهولة النتقال   -

من واإىل خمتلف املناطق .
وحيث اإن تنفيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به وعليه فاإن الأمر يقت�سى 
ا�ست�سدار مر�سوم �سلطانى بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع لتخاذ اإجراءات نزع 
ملكية املن�ساآت والأرا�سى املتاأثرة بتنفيذ امل�سروع وتعوي�س اأ�سحابها وفق اأحكام قانون نزع 

امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 78/64 .

وزير النقل واالت�ساالت 
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