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 هاي توسعه كشور قانون احكام دائمي برنامه

 (01/00/0931)مصوب 

 مواد مرتبط با امور روستايي

 -۹۲ماده 

هٌظَس تؼییي تىلیف آى تخؾ اص هشاتغ ػـایشی وِ تا هشاتغ حشین سٍػتاّا تذاخل داسد ٍصاست جْادوـاٍسصی  تِ -ت

ػال ًؼثت تِ تٌؼیك ٍ هویضی ٍ  هذت یه ّا، هشاتغ ٍ آتخیضداسی وـَس( هَظف اػت حذاوثش ظشف )ػاصهاى جٌگل
 تفىیه هحذٍدُ هشاتغ ػـایشی اص هشاتغ سٍػتایی الذام وٌذ.

 -۰۳ماده 

ای تِ ػاصهاى  ًٍمل جادُ تشداسی اهَس حول تِ هٌظَس تأهیي هٌاتغ هَسد ًیاص جْت تَػؼِ ٍ ًگْذاسی ٍ تْشُ -الف

ّای  ّای وـَس تِ اػتثٌای جادُ ایی واال ٍ هؼافش دس جادُج ؿَد اص جاتِ ای اجاصُ دادُ هی ساّذاسی ٍ حول ٍ ًمل جادُ
ًٍمل  سٍػتایی ٍ ػـایشی تش اػاع تي ویلَهتش ٍ ًفش. ویلَهتش تا پیـٌْاد هجوغ ػوَهی ػاصهاى ساّذاسی ٍ حول

 ای ٍ تا تصَیة ؿَسای التصاد ػَاسض ٍصَل ًوایذ. جادُ

 -۰۳ماده 

 ؿَد۳ تِ ؿشح صیش تؼییي هی ِ اػتاىسیضی ٍ تَػؼ ی تشًاهٍِظایف ٍ اختیاسات ؿَسا -ب

ّای  ّای تَػؼِ اػتاى دس چْاسچَب ػیاػت . تصَیة طشحْای تَػؼِ ٍ ػوشاى ؿْشػتاى ٍ سٍػتا دس لالة تشًاه3ِ
 ػالی ؿْشػاصی ٍ هؼواسی ػالی آهایؾ ػشصهیي ٍ ؿَسای هصَب ؿَسای

  -۰۹ماده 

ػٌَاى  اص اهاوي هزّثی ٍ تثثیت جایگاُ هؼجذ تِگیشی تْیٌِ  هٌظَس تَػؼِ فضاّای هزّثی فشٌّگی ٍ تْشُ تِ -ث

 ؿَد۳ تشیي پایگاُ ػثادی، تشتیتی، ػیاػی، اجتواػی ٍ فشٌّگی، الذاهات صیش اًجام هی اصلی

ّای جاهغ  ّا هَظفٌذ دس طشاحی ٍ اجشای طشح . ٍصاست ساُ ٍ ؿْشػاصی، تٌیاد هؼىي اًمالب اػالهی ٍ ؿْشداسی۳

ّا ٍ ؿْشّای جذیذاالحذاث، اساضی هٌاػة تشای احذاث هؼجذ ٍ خاًِ ػالن  ؿْشنتفصیلی ؿْشی ٍ ّادی سٍػتایی ٍ 
ػاصی تذٍى دسیافت ّضیٌِ ٍ تا  تیٌی وٌٌذ ٍ پغ اص آهادُ دس جَاس هؼاجذ جْت اػتفادُ اهام جواػت ّواى هؼجذ پیؾ

 حفظ هالىیت ػوَهی دس اختیاس هتماضیاى احذاث هؼاجذ لشاس دٌّذ.
 تاؿٌذ. ّای ػَاسض ػاخت ٍ ػاص صشفاً تشای فضاّای اصلی هؼاف هی ضیٌِهؼاجذ اص پشداخت ّ -تثصشُ

هٌظَس استمای واسوشد فشٌّگی ٍ ٌّشی هؼاجذ، تشلشاسی ػذالت فشٌّگی ٍ تشٍیج فشٌّگ اػالهی ٍ جزب جَاًاى  . ت۸ِ

ار ًوایذ تا ولیِ ٍ ًَجَاًاى تِ هؼاجذ، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿاد اػالهی هىلف اػت تا سػایت هَاصیي اػالهی تشتیثی اتخ
 ّای فشٌّگی ٍ ٌّشی تشخَسداس ؿًَذ. هؼاجذ ؿْشی ٍ سٍػتاّای تاالی ّضاس ًفش جوؼیت اص واًَى

 -۶۸ماده 

ّا ٍ هثاًی اًذیـِ اًمالب اػالهی، تَػؼِ فشٌّگ اهش تِ  هٌظَس تمَیت ووّی ٍ ویفی تؼیج هؼتضؼفاى، آسهاى تِ -ث

ّای اهٌیت ٍ دفاع اص وـَس، الذاهات ٍ تؼْیالت الصم  شدهی دس صحٌِهؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍ حضَس تیـتش ًیشٍّای ه
 ؿشح صیش فشاّن ؿَد۳ تِ

ّا  ّا ٍ اسدٍّا ٍ ػایش تشًاهِ . اهىاى اػتفادُ اص خذهت واسوٌاى تؼیجی فؼال ٍ ٍیظُ ؿاغل تشای ؿشوت دس آهَصؽ۰

 َسیتهذت پاًضدُ سٍص دس ػال تِ جای خذهت اداسی تذٍى دسیافت حك هأه حذاوثش تِ
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ؿَد هتٌاػة تا هیضاى آهادگی ػاصهاى تؼیج ػاصًذگی، اجشای تخـی  ی اجشائی اجاصُ دادُ هیّا دػتگاُتِ  -۹تبصره 

ّای ػوشاًی خَد اص لثیل احذاث ٍ تؼویش  ػاصی اٍلات فشاغت ٍ پشٍطُ ّای آهَصؿی، تْذاؿتی، فشٌّگی ٍ غٌی اص فؼالیت
واسی، آتشػاًی تِ سٍػتاّا دس هٌاطك هحشٍم،  صدایی، جٌگل اتاىّای تْذاؿت سٍػتایی، تی هؼاجذ، هذاسع ٍ خاًِ

سٍػتایی ٍ هشصی تشاػاع همشسات جاسی وـَس تِ آى ػاصهاى ٍاگزاس ًوایٌذ تا تا اػتفادُ اص ًیشٍّای داٍطلة تؼیجی ٍ 
 یافتِ، اجشاء وٌذ. ًحَ ػاصهاى هشدهی ٍ جَاًاى ٍ هتخصصاى تِ

 -۷۹ماده 

ؿذگاى تحت پَؿؾ صٌذٍق تیوِ اجتواػی سٍػتاییاى ٍ ػـایش سا وِ تِ ػي  دٍلت هىلف اػت ولیِ تیوِ -ب

اًذ، دسصَست تماضای آًاى ٍ داؿتي ػاتمِ پشداخت حك تیوِ تِ هذت دُ ػال تِ صٌذٍق هزوَس  ّفتادػالگی سػیذُ
 تاصًـؼتِ ًوَدُ ٍ هتٌاػة تا ػٌَات حك تیوِ پشداختی، هؼتوشی تِ آًاى پشداخت ًوایذ.

ػال اص ػمف ػي تاصًـؼتگی ون خَاّذ ؿذ ٍ  ػال، ّش ػال یه االجشاء ؿذى ایي تٌذ تا پٌج تاسیخ الصماص  -1تثصشُ 
 گشدد. پشداصی افضٍدُ هی ػال تِ ػٌَات تیوِ یه

 گشدد. گزاساى جذیذ ایي صٌذٍق حذاوثش پٌجاُ ػال تؼییي هی ؿشط ػٌی تشای ػضَیت تیوِ -2تثصشُ 
 15/10/13۱۱ّا هصَب  ( لاًَى ّذفوٌذوشدى یاسا۷ًِي تٌذ اص هحل تٌذ )ب( هادُ )تاس هالی ًاؿی اص اجشای ای -3تثصشُ 

ٍ اصالحات  25/3/13۱۱( لاًَى اػاػی هصَب 44ّای ولی اصل چْل ٍ چْاسم ) لاًَى اجشای ػیاػت ( 2۲ٍ هادُ )
 ؿَد. تؼذی آى تأهیي هی

 -۸۷ماده 

ػالِ  اًذاص تیؼت ّا دس تحمك اّذاف ػٌذ چـن ؾ هؤثش آىهٌظَس ػاهاًذّی هٌاطك آصاد ٍ ٍیظُ التصادی ٍ ایفای ًم تِ 
پیًَذی ٍ تؼاهل اثشگزاس التصاد هلی تا  ًظام، اػوال هذیشیت یىپاسچِ ٍ ایجاد سؿذ التصادی هٌاػة دس ایي هٌاطك، ّن

 التصاد جْاًی ٍ اسائِ الگَی تَػؼِ هلی دس تخـْای هختلف۳
ؿًَذ ٍ ولیِ  ی اص طشف دٍلت، تاالتشیي همام هٌطمِ هحؼَب هیًوایٌذگ ّای هٌاطك آصاد تِ هذیشاى ػاصهاى -الف

اػتثٌای ًْادّای دفاػی ٍ اهٌیتی  ی اجشائی دٍلتی هؼتمش دس ایي هٌاطك تِّا دػتگاُّای  ٍظایف، اختیاسات ٍ هؼؤٍلیت
ؼتی ٍ ّای هٌاطك آصاد هٌحصشاً تشاػاع لاًَى چگًَگی اداسُ هٌاطك آصاد تجاسی صٌ ػْذُ آًْا اػت. ػاصهاى تِ

 ؿًَذ. اصالحات تؼذی آى ٍ لاًَى واس اداسُ هی
ًظش همام هؼظن سّثشی، تا هَافمت ایـاى  ی تحتّا دػتگاُّای  ٍاگزاسی ٍظایف، اختیاسات ٍ هؼؤٍلیت -1تثصشُ 

 پزیشد. صَست هی
هذیشػاصهاى هٌطمِ آصاد اختیاسات فشهاًذاس دس هَسد هصَتات ؿَساّای اػالهی ؿْش ٍ سٍػتا دس هٌاطك آصاد تِ  -2تثصشُ 

 ؿَد. ٍاگزاس هی


