اجلريدة الر�سمية العدد ()1066

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/42
بتقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ازدواجية
طريق نزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) مبحافظة الداخلية
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 78/64
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعتب ــر م�شــروع ازدواجيــة طريــق نـزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) املحدد فـي املذكرة
والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني من م�شروعات املنفعة العامة .
املــادة الثانيــــة
للجهــات املخت�صــة اال�ستيــالء بطريــق التنف ــيذ املبا�شــر على العقــارات والأرا�ضـي الالزمــة
للم�شروع املذكور  ،وما عليها من من�ش�آت طبقا لأحكام قانون نـزع امللكيـة للمنفـعة العامــة
امل�شار �إليه .
املادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  15 :من �شــــــــــوال �سنة 1435هـ
املـوافــــق  12 :من �أغ�سطــ�س �سنة 2014م
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قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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مذكرة
ب�ش�أن تقرير �صفة املنفعة العامة مل�شروع ازدواجية طريق
نزوى/بهالء ( مرفع دار�س/جربين ) مبحافظة الداخلية
تنفـيــذا للتوجيهــات ال�ساميـة ملوالنا ح�ضـرة �صاحـب اجلاللة ال�سلطـان قابو�س بن �سعيـد
املعظم  -حفظه اللـه ورعاه  -قامت وزارة النقل واالت�صاالت باالنتهاء من �أعمال الت�صميم
وطــرح مناق�صـة تنفـيــذ م�شـروع ازدواجيـة طريـق نـزوى/بهـالء ( مرفع دار�س/جربين )
مبحافظ ــة الداخليـ ــة بط ــول (� )40أربعي ــن كيلــو متــرا  ،حيــث �ستعمــل ازدواجيــة الطري ــق
على ا�ستيعاب حركة املرور املتزايدة عليه ورفع م�ستوى ال�سالمة املرورية  ،وذلك ب�إن�شاء
عدد من الدوارات والتقاطعات ب�إ�شارات �ضوئية .
ويت�ضمن امل�شروع تنفـيذ الأعمال الآتية :
 �إن�شاء طريق �أ�سفلتي مزدوج يبد�أ من قرية مرفع دار�س بوالية نزوى مرورا بواليةبهــالء  ،وينتهــي عن ــد طريــق عبــري/بهــالء املــزدوج القائــم بطــول (� )40أربعيــن
كيلو مرتا .
 يتكون املقطع العر�ضي للطريق من حارتني �أ�سفلتيتني بعر�ض (� )3.75أمتار لكلحارة فـي كل اجتاه  ،وكتف �أ�سفلتي داخلي بعر�ض ( )1.2مرت  ،وكتف �أ�سفلتي
خارجي بعر�ض ( )2.5مرت  ،وجزيرة و�سطية بعر�ض (� )4.5أمتار .
 �إن�شاء طرق خدمة بطول ( )45خم�سة و�أربعني كيلو مرتا . �إن�شاء عبارات �صندوقية متعددة املقا�سات فـي عدد ( )98ثمانية وت�سعني موقعا . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية دوارات . �إن�شاء تقاطع متعدد امل�ستويات عند نهاية امل�شروع .-2-
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 �إن�شاء عدد ( )1ج�سر واحد على الأودية . �إن�شاء عدد ( )8ثمانية ج�سور لعبور امل�شاة . نقل وحماية خطوط اخلدمات املت�أثرة بامل�شروع . �أعمال الإنارة للطريق .وحيث �إن تنفـيذ هذا امل�شروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املت�أثرة به  ،وتعوي�ض �أ�صحابها
وفــق �أحكــام قانــون نـزع امللكيـة للمنفعـة العامـة ال�صــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـي رقــم ، 78/64
لذلك ف ـ�إن الأمـر يقت�ضــي ا�ست�صــدار مر�سـوم �سلطانـي بتقريـر �صفـة املنفعـة العامـة لهـذا
امل�شروع .
وزير النقل واالت�صاالت
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