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مر�ســــوم �سلطانـــي

رقــم 2016/3

بتقريـر �سفـة املنفعـة العامـة 

مل�سـروع تطويـر حديقـة مرفـع فلـج دار�س بواليـة نـزوى 

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعترب م�سروع تطوير حديقة مرفع فلـج دار�س بوليـة نـزوى املحـدد فــي املذكـرة املرفقـة ، 

والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني ، من م�سروعات املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة

للجهات املخت�سة ال�ستيالء بطريق التنفـيــذ املبا�ســر علــى العقــارات والأرا�ســي الالزمــة 

للم�سروع  ، وما عليها من من�ساآت طبقا لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�سار اإليه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 20 مـن ربيــع االأول  �سنـــة 1437هـ

املـوافــــق :   1  مـن ينايــــــــــــــر  �سنـــة 2016م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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مذكــرة 

ب�سـاأن تقريـر �سفـة املنفعـة العامـة 

مل�سـروع تطويـر حديقـة مرفـع فلـج دار�س بواليـة نـزوى

تنفـيذا لالأوامر ال�سامية ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم 

دار�س  العامة مل�سروع تطوير حديقة مرفع فلج  املنفعة  - حفظه اهلل ورعاه - بتقرير �سفة 

بولية نزوى ، قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذ 

امل�سروع .

ويحقق امل�سروع الأهداف الآتية :

- ت�سجيع ال�سياحة فـي ال�سلطنة .

- تقدمي خدمات �سرورية ملرتادي احلديقة .

- �سمان ا�ستمرار احلديقة كخدمة اأ�سا�سية للمواطنني واملقيمني .

وحيــث اإن تنفـيــذ هـذا امل�سـروع يتطلـب نـزع ملكيـة املمتلكـات املتاأثـرة بـه ، وتعويـ�س اأ�سحابهـا 

وفــق اأحكــام قانــون نــزع امللكيــة للمنفعــة العامــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقم 78/64 ، 

لذلك فاإن الأمر يقت�سي ا�ست�سدار مر�سوم �سلطاين بتقرير �سفة املنفعة العامة لهذا امل�سروع .

وزيـر البلديـات االإقليميـة ومـوارد امليـاه
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