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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
مقدمه توجیهی: 

با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور بخصوص طی سالیان اخیر ، 
مشاهده                     می گردد علیرغم تصویب و ابالغ قوانینی نظیر قانون اصالح موادی از قانون شوراها – 
مصوب ۱۳۸۶ – یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا ، در عمل فاصله قابل مالحظه با اهداف مورد نظر 
و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد. گرچه این 
مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد می شود، لیکن بنابر دالیل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نسبت و 
آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کننده تر است ؛ به ویژه آن که روستاها 
در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده و عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز 
و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی ، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال ، می تواند برخی از 
مولفه های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالشهای جدی نماید. در این ارتباط 
، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به خصوص طی دهه اخیر ، 
کراراً نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ، تأکید داشته اند ، 
لیکن به دالیل مختلف بویژه وجود خالء های قانونی و فقدان ساز و کار اجرایی الزم نتایج حاصل ، چندان قابل 

توجه نبوده است. 

در حال حاضر ، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها به عنوان مرجع رسیدگی به 
تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عمالً در بسیاری از استانها ، دارای فعالیت منظم و موثری نمی باشد ، 
در عمل ، قریب به اتفاق آرای صادره این کمیسیونها ، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصالح رویه های 

حاکم بوده و غالباً منجر به اخذ جریمه عمدتاً اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی بوقوع پیوسته می گردند. 

لذا از آنجا که با ادامه روند کنونی، نمی توان چشم انداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به 
تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد 
نیاز و با قید فوریت ، نسبت به تصمیم گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام و بر اجرای دقیق آن نظارت الزم 
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معمول گردد. از این رو پیشنهاد حاضر با عنوان طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده و حریم روستاها و مقابله 
با زمین خواری با قید دو فوریت برای طی مراحل تصویب تقدیم                 می گردد: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
سیدکاظم دلخوش اباتری - پرویز اوسطی - صدیف بدری - جبار کوچکی نژادارم ساداتی - انور حبیب 
زاده بوکانی - احمدحسین فالحی همدان - رحمت اله نوروزی - رضا حاجی پور - حسین حاتمی - 
علی آذری - فداحسین مالکی - سیدعلی یزدی خواه - جعفر قادری - محمد باقری بناب - سیدناصر 
موسوی الرگانی - جعفر راستی - احمد محرم زاده یخفروزان - مهرداد گودرزوندچگینی - فاطمه 
محمدبیگی - بهزاد رحیمی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی - جلیل مختار - غالمرضا نوری قزلجه - هاجر 
چنارانی - مسلم صالحی - غالمعلی کوهساری - حسن نوروزی - محمدحسین فرهنگی - سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی - موسی احمدی - جالل محمودزاده - حسینعلی حاجی دلیگانی - یحیی ابراهیمی 
- حسین میرزائی - حسن محمدیاری - جواد نیک بین - رضا آریان پور - غالمرضا منتظری - یعقوب 

رضازاده - پرویز محمدنژادقاضی محله - امانقلیچ شادمهر - مجید نصیرائی - رسول فرخی میکال 
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عنوان طرح:
طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری

ماده ۱: به منظور پیش گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای 
روستایی ، مالک اراضی و امالک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان ، از دهیاری محل 
پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات ، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه 

صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند. 

تبصره: منظور از محدوده روستا ، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و 
شهرک و نحوه تعیین آنها – مصوب ۱۳۸۵ – است. حریم روستا شامل محدوده بالفصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا 
است . در صورتیکه در طرح هادی مصوب روستا ، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح هادی روستا در 

این قانون مالک عمل خواهد بود. 

ماده ۲: در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب 
شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصالحات بعدی آن ، دهیاری ها موظفند مطابق فرمها و گردشکار ابالغی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی ، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی شهرستان ، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند. 

ماده ۳ : دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی بدون مجوز یا خالف در محدوده 
و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف 
است ضمن تشکیل پرونده تخلف ، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون 

شهرداریها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابالغ نماید. 

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون ، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها تعیین می گردند. 

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون ، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها با عنوان کمیسیون 
بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مدیر راه و شهرسازی شهرستان ، مدیر بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می گردد. کمیسیون 
موظف است ضمن رسیدگی به پرونده های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه های ذیربط ، در 
مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفاً نسبت به صدور رأی تخریب و 
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قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خالف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در 
صورت رعایت اصول بهداشتی ، شهرسازی و استحکام بنا ، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) 
و حداکثر یکصدوبیست(۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می باشد. کلیه ضابطین قضایی 
موظفند با اعالم فرمانداری یا بخشداری مربوط ، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام 

نمایند. 

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی ، پرونده به 
کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می گردد. رأی این کمیسیون 

قطعی و الزم االجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی باشد. 

ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابالغ این قانون احداث گردیده 
اند ، کمیته صیانت از اراضی و عرصه های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی 
استان (دبیر جلسات) ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان ، مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ، مدیرکل محیط زیست استان ، مدیر کل 
اطالعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی ، فرهنگی و 
اقتصادی هر منطقه ، تصمیمات الزم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی 

روستا و یا ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ                    می نماید. 

تبصره : تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده ، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا 
حساب از طرف دستگاه های ذیربط است. 

ماده۸: طرحهای هادی روستایی و اصالحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان دبیر ، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، 
فرماندار شهرستان مربوطه ، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای 
اسالمی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می رسد. کمیته کارشناسی طرحهای هادی روستایی استان که با 
مسئولیت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور تشکیل می گردد، وظیفه بررسی 

و تأیید کارشناسی طرحهای مذکور را بر عهده دارد. 

تبصره : گردشکار بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی و توسط 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابالغ این قانون ابالغ می گردد. 
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ماده۹: در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض 
به عرصه های منابع ملی و انفال و یا عدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی ، متخلف یا متخلفین در 
مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی و در صورت تکرار ، به انفصال دائم از خدمات 

دولتی محکوم می گردند. 

ماده ۱۰: کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر 
ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش گیری از تخلفات ساختمانی و 
هزینه های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاریهای استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرحهای 
هادی و محدوده های روستایی و اجرایی پروژه های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای 

کمیسیونها و کمیته های موضوع این قانون ، به حساب بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان واریز می گردد. 

ماده۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز ، صرفاً تابع ترتیبات مشخص شده در 
این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها – مصوب ۱۳۷۴ – و اصالحات 
بعدی آن و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹ – در خصوص اراضی ذکر 

شده در این قانون نافذ و موثر نمی باشند. 

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها ، بر اساس ساز و کار مشخص 
شده در این قانون به انجام خواهد رسید. 

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب ، توسط وزارت راه و شهرسازی و با 
همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید. 
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری تقدیم 

می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


10

۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- عنوان طرح مطول و خالف اصل ایجاز است، همچنین 
عنوان با متن انطباق کامل ندارد، عنوان منحصر در «حریم روستا» است در حالیکه در متن «محدوده روستا» نیز مطرح شده 

است. لذا پیشنهاد میشود عنوان به صورت زیر اصالح شود: «ساماندهی ساخت و ساز روستایی» 

۲- فلسفه و هدف طرح باید در مقدمه توجیهی ذکر شود؛ لذا الزم است عبارت «به منظور پیشگیری» تا «ساخت و سازهای 
روستایی» در ماده (۱) حذف گردد. 

۳- در تبصره ماده (۱) عبارت «۱۳۸۵» به «۱۴/۱۰/۱۳۸۴»، در ماده (۲) عبارت «مصوب ۱۳۷۵» به «الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶» و در 
ماده (۱۱) «۱۳۷۴» به «۳۱/۳/۱۳۷۴» و «۱۳۸۹» به «۲۳/۴/۱۳۸۹» اصالح شود. 

۴- در مواد (۳)، (۴) و (۵) عبارت «قانون شهرداریها» به «قانون شهرداری» اصالح و در ماده (۳) بعد از این عبارت، عبارت 
«الحاقی ۱/۱۲/۱۳۷۲» اضافه شود. همچنین این مواد موجب تغییر مفاد تبصره (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری میشود که 

برخالف سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسالمی مبنی بر عدم اصالح یک قانون ضمن قانون دیگر است. 

۵- در مواد (۴) و (۵) عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» و در تبصره ماده (۸) عبارت «پس از ابالغ این قانون» و در ماده 
(۱۳) عبارت «پس از تصویب» حذف شود؛ زیرا مطابق قاعده عمومی مندرج در ماده (۲) قانون مدنی آثار قانون پس از 
الزماالجراء شدن آن ایجاد میشود و نیازی به ذکر این عبارات نیست. همچنین عبارت «از تاریخ تصویب این قانون» مندرج 

در ماده (۸) برخالف قاعده عمومی فوق است. 

۵- با توجه به ارجاع ماده (۶) طرح، الزم است در ماده (۴) ذکر شود که کمیسیون مذکور «کمیسیون استانی» نام دارد. 

۶- در ماده (۵) لزوم «رعایت اصول شهرسازی» درخصوص ساختمانهای موجود در حریم و محدوده روستاها محل ابهام 
است. 

۷- در ماده (۶) اعتراض از رأی کمیسیون مذکور، در تمامی مراجع قضائی غیرممکن شمرده شده است که خالف حکم بند 
(۲) ماده (۱۰) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. 

۸- عبارت «سایر قوانین» مندرج در ماده (۱۱) مبهم است. جهت جلوگیری از رفع ابهام الزم است که تمامی قوانین مدنظر 
به صراحت ذکر شوند. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶ ) مصوب: 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: -بخش ۱۹-ماده ۱۱۸

عنوان قانون: سیاست های کلی محیط زیست مصوب ۲۶ /۰۸ /۱۳۹۴ -- منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲/۱۱/۲۹-- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ مصوب: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴,۰۴,۱۱ با اصالحات و الحاقات بعدی --منقح ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ مصوب: ۱۳۳۴/۰۴/۱۱

بخش های قانون: بند۵-بند۲-بند۲-بند۶۲-تبصره-ماده ۹۹**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶۲-تبصره-ماده ۹۹-بند۱**بند۵-بند۲-بند۲-
بند۶۲-تبصره-ماده ۹۹-بند۲**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶۲-تبصره-ماده ۹۹-بند۳**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶۲-تبصره-بند۳**بند۵-
بند۲-بند۲-بند۶۲-بند۳**بند۵-بند۲-بند۲-بند۶۲-بند۳-تبصره ۱**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-تبصره 
۲**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۴**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۴-تبصره ۳**بند۵-بند۲-بند۲-بند۲-بند۵**بند۵-بند۲-بند۲-

بند۲-بند۵-تبصره ۳

عنوان قانون: قانون اصالح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب: ۱۳۸۵/۰۵/۰۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲ همه پرسی -- منقح ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ مصوب: ۱۳۵۸/۰۹/۱۲
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بخش های قانون: -فصل سوم-اصل سی و چهارم**-فصل یازدهم-اصل یکصد و پنجاه و نهم

عنوان قانون: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب: ۱۳۸۴/۱۰/۱۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب: ۱۳۷۴/۰۳/۳۱

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ /۰۴ /۱۳۸۹ با اصالحات و الحاقات بعدی -- 
منقح ۱۳۹۷/۴/۳ مصوب: ۱۳۸۹/۰۴/۲۳

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب: ۱۳۷۵/۰۳/۰۱

بخش های قانون: فصل سوم-ماده ۷۸
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