مر�ســــوم �ســــلطانى
رقـــم 2010/19
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع
ازدواجية طريق بدبد � /صور
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان .

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  :يعترب م�شروع ازدواجية طريق بدبد� /صور املحدد فى املذكرة والر�سم
التخطيطى الإجماىل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثـانيـــة  :للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريق التنفيـ ــذ املبا�شـر على العقارات
والأرا�ضى الالزمة للم�شروع املذكور هى وما عليها من من�ش�آت طبقا
لأحكام قانون نزع امللكية للمنفعة العامة امل�شار �إليه .
املــادة الثـالثـــة  :ين�شر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سميـة  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فى  8 :من ربيع االول �سنة 1431هـ
املـوافـــق  23 :من فربايـــــــــر �سنة 2010م
قابو�س بن �سعيد
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مذكـــــــرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع
ازدواجيـة طريق بدبد� /صور
فـى اطـ ــار جـهـ ــود احلــكومـ ــة لإن�ش ــاء وحتديــث �شبكــة الطــرق بال�سلـطنــة  ،ف ـ�إن وزارة النقــل
واالت�صاالت تقوم بتنفيذ م�شروع ازدواجية طريق بدبد � /صور بطول ( )260كيلو مرتا
من والية بدبد باملنطقة الداخلية مرورا بعدة قـرى وبلدات بواليات ( بدبد � ،سمائل  ،امل�ضيبى ،
�إبراء  ،القابل  ،بدية  ،وادى بنى خالد  ،الكامل والوافـى � ،صور )  ،ويعد هذا امل�شروع من
امل�شاريع احليوية التى ت�سهم فى حتقيق الأهداف التالية :
 - 1تنفيذ اخلريطة الهيكلية املعتمدة ح�سب املخططات احلديثة .
 - 2التخفيف من االختناقات املرورية وتي�سري ان�سياب حركة املركبات وجتنب احلوادث .
 - 3رف ــع كفـ ــاءة وحتـ�ســني الطــريق ال�ستيع ــاب كثـافــة حـركــة امل ــرور احلـاليــة وامل�ستقبليــة ،
وت�أمني ال�سالمة العامة مل�ستخدمى الطريق .
 - 4زيادة التوا�صل االجتماعى بني املواطنني مبا ي�ؤدى �إىل �سهولة االنتقال من و�إىل
خمتلف املناطق .
 - 5تفعيل الأن�شطة التجارية واالقت�صادية .
وحيث �أن هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،ف�إن الأمر يقت�ضى ا�ست�صدار
مر�سوم �سلطانى بتقـرير �صفــة املنفع ــة العــامــة له ــذا امل�شــروع التخــاذ �إجــراءات نــزع ملكي ــة
املن�ش�آت والأرا�ضى املت�أثرة بتنفيذ امل�شروع وتعوي�ض �أ�صحابها وفق �أحكام قانون نزع امللكية
للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم . 78/64
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