قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصالحات بعدي)

هادُ  - 1تِ هٌظَس حفظ واستشي اساضي صساػي ٍ تاؽ ّا ٍ تذاٍم ٍ تْشُ ٍسي آى ّا اص تاسيخ تػَية ايي لاًَى تغييش
واستشي اساضي صساػي ٍ تاؽ ّا دس خاسج اص هحذٍدُ لاًًَي ضْشّا ٍ ضْشن ّا جض دس هَاسد ضشٍسي هوٌَع هي تاضذ .
تبصره  1ـ تطخيع هَاسد ضشٍسي تغييش واستشي اساضي صساػي ٍ تاغْا دس ّش استاى تِ ػْذُ وويسيًَي هشوة اص
سئيس ساصهاى جْاد وطاٍسصي ،هذيش اهَس اساضي ،سئيس ساصهاى هسىي ٍ ضْشساصي ،هذيشول حفاظت هحيظ صيست
آى استاى ٍ يه ًفش ًوايٌذُ استاًذاس هيتاضذ وِ تِ سياست ساصهاى جْاد وطاٍسصي تطىيل هيگشدد.
ًوايٌذُ دستگاُ اجشايي ريستظ هيتَاًذ تذٍى حك سأي دس جلسات وويسيَى ضشوت ًوايذ.
ساصهاى جْاد وطاٍسصي هَظف است حذاوثش ظشف هذت دٍ هاُ اص تاسيخ دسيافت تماضا يا استؼالم هغاتك ًظش
وويسيَى ًسثت تِ غذٍس پاسخ الذام ًوايذ.
دتيشخاًِ وويسيَى فَق دس ساصهاًْاي جْاد وطاٍسصي استاًْا صيشًظش سئيس ساصهاى هزوَس تطىيل هيگشدد ٍ
ػْذُداس ٍظيفِ دسيافت تماضا ،تطىيل ٍ تىويل پشًٍذُ ،تشسسي واسضٌاسي اٍليِ ،هغشح ًوَدى دسخَاستْا تِ ًَتت دس
وويسيَى ٍ ًگْذاسي سَاتك ٍ هػَتات هيتاضذ.
تبصره  2ـ هشجغ تطخيع اساضي صساػي ٍ تاغْاٍ ،صاست جْاد وطاٍسصي است ٍ هشاجغ لضايي ٍ اداسي،
ًظش ساصهاى جْاد وطاٍسصي ريستظ سا دس ايي صهيٌِ استؼالم هيًوايٌذ ٍ هشاجغ اداسي هَظف تِ سػايت ًظش ساصهاى
هَسد اضاسُ خَاٌّذتَد.
ًظش ساصهاى جْاد وطاٍسصي استاى تشاي هشاجغ لضايي تِ هٌضلِ ًظش واسضٌاس سسوي دادگستشي تلمي
هيضَد.
تبصره  3ـ اداسات ثثت اسٌاد ٍ اهالن ٍ دفاتش اسٌاد سسوي ٍ سايش ّيأتْا ٍ هشاجغ هشتَط هىلفٌذ دس هَاسد
تفىيه ،افشاص ٍ تمسين اساضي صساػي ٍ تاغْا ٍ تغييش واستشي آًْا دس خاسج اص هحذٍدُ لاًًَي ضْشّا ٍ ضْشوْا اص
ساصهاًْاي جْاد وطاٍسصيٍ ،صاست جْاد وطاٍسصي استؼالم ًوَدُ ٍ ًظش ٍصاست هزوَس سا اػوال ًوايٌذ.
تبصره  4ـ احذاث گلخاًِّا ،داهذاسيْا ،هشغذاسيْا ،پشٍسش هاّي ٍ سايش تَليذات وطاٍسصي ٍ واسگاّْاي
غٌايغ تىويلي ٍ غزايي دس سٍستاّا تْيٌِ وشدى تَليذات تخص وطاٍسصي تَدُ ٍ تغييش واستشي هحسَب ًويضَد .هَاسد
هزوَس اص ضوَل ايي هادُ هستثٌي تَدُ ٍ تا سػايت ضَاتظ صيست هحيغي تا هَافمت ساصهاىّاي جْاد وطاٍسصي
استاًْا تالهاًغ هيتاضذ.
تبصره  5ـ اساضي داخل هحذٍدُ لاًًَي سٍستاّاي داساي عشح ّادي هػَب ،هطوَل ضَاتظ عشح ّادي
تَدُ ٍ اص وليِ ضَاتظ همشس دس ايي لاًَى هستثٌي هيتاضذ.
تبصره 6ـ تِ هٌظَس تؼييي سٍش ولي ٍ ايجاد ٍحذت سٍيِ اجشايي ٍ ًظاست ٍ اسصياتي ػولىشد وويسيًَْاي

هَضَع تثػشُ ( )1ايي هادُ ،دتيشخاًِ هشوضي دس ٍصاست جْاد وطاٍسصي (ساصهاى اهَس اساضي) تطىيل هيگشدد.
تبصره7ـ تجذيذًظش دس هَسد تػويوات وويسيًَْاي هَضَع تثػشُ ( )1ايي هادُ دس هَاسدي وِ هجَص
تغييش واستشي غادس ضذُ تا تطخيع ٍ پيطٌْاد ٍصاست جْاد وطاٍسصي تِ ػْذُ وويسيًَي تِ سياست ٍصيش جْاد
وطاٍسصي يا ًوايٌذُ تاماالختياس ٍي ٍ تا ػضَيت هؼاًٍاى ريستظ ٍصاستخاًِّاي هسىي ٍ ضْشساصي ،وطَس ٍ ساصهاى
حفاظت هحيظ صيست هيتاضذ.
ًوايٌذُ دستگاُ اجشايي ريستظ هيتَاًذ حسة هَسد ٍ تذٍى حك سأي دس جلسات هزوَس ضشوت ًوايذ.
هادُ  - 2دس هَاسدي وِ تِ اساضي صساػي ٍ تاؽ ّا عثك همشسات ايي لاًَى هجَص تغييش واستشي دادُ هي ضَد ّطتاد
دسغذ ( )%00ليوت سٍص اساضي ٍ تاؽ ّاي هزوَس تا احتساب اسصش صهيي پس اص تغييش واستشي تاتت ػَاسؼ اص هالىيي
ٍغَل ٍ تِ خضاًِ داسي ول وطَس ٍاسيض هي گشدد .
تبصره  1ـ تغييش واستشي اساضي صساػي ٍ تاغْا تشاي سىًَت ضخػي غاحثاى صهيي تا پاًػذ هتش هشتغ فمظ تشاي
يىثاس ٍ احذاث داهذاسيْا ،هشغذاسيْا ،پشٍسش آتضياى ،تَليذات گلخاًِاي ٍ ّوچٌيي ٍاحذّاي غٌايغ تثذيلي ٍ تىويلي
تخص وطاٍسصي ٍ غٌايغ دستي هطوَل پشداخت ػَاسؼ هَضَع ايي هادُ ًخَاّذتَد.
تبصره  2ـ اساضي صساػي ٍ تاغْاي هَسدًياص عشحْاي توله داساييّاي سشهايِاي هػَب هجلس ضَساي
اسالهي (هلي ـ استاًي) ٍ عشحْاي خذهات ػوَهي هَسدًياص هشدم اص پشداخت ػَاسؼ هَضَع ايي هادُ هستثٌي تَدُ ٍ
تاتغ لَاًيي ٍ همشسات هشتَط هيتاضذ.
تبصره  3ـ تمَين ٍ اسصياتي اساضي صساػي ٍ تاغْاي هَضَع ايي لاًَى تَسظ وويسيَى سِ ًفشُاي هتطىل
اص ًوايٌذگاى ساصهاى جْاد وطاٍسصي ،استاًذاسي ،اهَس التػادي ٍ داسايي استاى دس ّش يه اص ضْشستاًْا اًجام
هيپزيشد.
ماده  3ـ وليِ هالىاى يا هتػشفاى اساضي صساػي ٍ تاغْاي هَضَع ايي لاًَى وِ تِ غَست غيشهجاص ٍ تذٍى اخز
هجَص اص وويسيَى هَضَع تثػشُ( )1هادُ( )1ايي لاًَى الذام تِ تغييش واستشي ًوايٌذ ،ػالٍُ تش للغ ٍ لوغ تٌا ،تِ
پشداخت جضاي ًمذي اص يه تا سِ تشاتش تْاي اساضي صساػي ٍ تاغْا تِ ليوت سٍص صهيي تا واستشي جذيذ وِ هَسدًظش
هتخلف تَدُ است ٍ دس غـَست تىشاس جشم تِ حذاوثـش جضاي ًمـذي ٍ حثـس اص يه هاُ تا ضـص هاُ هحـىَم
خَاٌّذضذ.
تثػشُ  - 1ساصهاى ّا ٍ هَسسات ٍ ضشوت ّاي دٍلتي ٍ ضْشداسي ّا ٍ ًْادّاي ػوَهي ٍ ضشوت ّا ٍ هَسسات
دٍلتي وِ ضوَل لاًَى ًسثت تِ آى ّا هستلضم روش ًام است ًيض هطوَل همشسات ايي لاًَى هي تاضٌذ .
تبصره  2ـ ّش يه اص واسوٌاى دٍلت ٍ ضْشداسيْا ٍ ًْادّا وِ دس اجشاي ايي لاًَى تِ تطخيع دادگاُ غالحِ
تخغي ًوَدُ تاضٌذ ضوي اتغال هجَص غادسُ تِ جضاي ًمذي اص يه تا سِ تشاتش تْاي اساضي صساػي ٍ تاغْا تِ ليوت
سٍص صهيي تا واستشي جذيذ وِ هَسدًظش هتخلف تَدُ است ٍ دس غَست تىشاس ػالٍُ تشجشيوِ هزوَس تِ اًفػال دائن اص
خذهات دٍلتي ٍ ضْشداسيْا هحىَم خَاٌّذضذ .سشدفتشاى هتخلف ًيض تِ ضص هاُ تا دٍ سال تؼليك اص خذهت ٍ دس
غَست تىشاس تِ ضص هاُ حثس ٍ هحشٍهيت اص سشدفتشي هحىَم هيضًَذ.

ماده  4ـ دٍلت هىلف است ّوِ سالِ اػتثاسي هؼادل ّطتاد دسغذ ( )%00اص دسآهذّاي هَضَع ايي لاًَى سا دس
تَدجِ سالياًِ ٍصاست جْاد وطاٍسصي هٌظَس ًوايذ تا ٍصاست هضتَس عثك ضَاتظ لاًًَي هشتَعِ تِ هػشف اهَس صيشتٌايي
وطاٍسصي ضاهل تسغيح اساضي ،احذاث واًال ،آتياسي ،صّىطي ،سذّا ٍ تٌذّاي خاوي ،تأهيي آب ٍ احياي اساضي
هَات ٍ تايش ٍ ّضيٌِّاي دادسسي ٍ اجشاي ايي لاًَى تشساًذ ٍ تيست دسغذ (%) 20تاليواًذُ اص دسآهذ هَضَع ايي
لاًَى تِ هٌظَس هغالؼِ ٍ آهادُساصي صهيٌْاي غيشلاتل وطت ٍ صسع تشاي تَسؼِ ضْشّا ٍ سٍستاّا ٍ ايجاد ضْشوْا دس
اختياس ٍصاست هسىي ٍ ضْشساصي لشاس هيگيشد.
ماده  - 5اص تاسيخ تػَية ايي لاًَى ًوايٌذُ ٍصاست وطاٍسصي دس وويسيَى هادُ  5لاًَى تاسيس ضَساي ػالي

ضْشساصي ٍ هؼواسي ايشاى ػضَيت خَاّذ داضت .
ماده  - 6همذاس سيػذ ّىتاس اساضي غيش لاتل وطت اص يه ّضاس ٍ يىػذ ّىتاس اساضي هشتَط تِ ٍسصضگاُ تضسي
اغفْاى جْت احذاث ٍسصضگاُ هزوَس اختػاظ يافتِ ٍ تا تميِ اساضي هغاتك تا ايي لاًَى ػول خَاّذ ضذ .

ماده 7ـ وويسيَى هَضَع تثػشُ ( )1هادُ ( )1هَظف است دس تطخيع ضشٍستّا هَاسد صيش سا سػايت ًوايذ:
ـ اخز هجَص الصم اص دستگاُ اجشايي ريستظ هتٌاسة تا واستشي جذيذ تَسظ هتماضي.
1
ـ ضَاتظ عشحْاي والثذي ،هٌغمِاي ٍ ًاحيِاي هػَب ضَساي ػالي ضْشساصي ٍ هؼواسي ايشاى.
2
ـ هغالثـِ هػَتِ سـتاد فشهاًـذّي ًيـشٍّاي هسلح دس سسيذگي تِ دسخَاست ًيشٍّاي هسلح.
3
ـ ضَاتظ حفظ هحيظ صيست ٍ تذاٍم تَليذ ٍ سشهايِگزاسي تا تَجِ تِ سٍح ولي لاًَى هثٌي تش حفظ واستشي
4
اساضي صساػي ٍ تاغْا.
ـ استاًذاسدّا ،اغَل ٍ ضَاتظ فٌي هشتَط هغاتك هجَصّاي غادسُ اص سَي دستگاُ ريستظ.
5
ماده 8ـ غذٍس ّشگًَِ هجَص يا پشٍاًِ ساخت ٍ تأهيي ٍ ٍاگزاسي خذهات ٍ تأسيسات صيشتٌايي هاًٌذ آب،
تشق ،گاص ٍ تلفي اص سَي دستگاّْاي ريستظ دس اساضي صساػي ٍ تاغْا هَضَع هادُ ( )1ايي لاًَى تَسظ
ٍصاستخاًِّاي جْاد وطاٍسصي ،هسىي ٍ ضْشساصي ،استاًذاسيْا ،ضْشداسيْا ٍ سايش هشاجغ ريستظ غشفاً پس اص تأييذ
وويسيَى هَضَع تثػشُ ( )1هادُ ( )1ايي لاًَى هثٌي تش ضشٍست تغييش واستشي هجاص خَاّذتَد .هتخلف اص ايي هادُ
تشاتش همشسات هادُ ( )3ايي لاًَى هجاصات خَاّذ ضذ.
ماده9ـ تِ هٌظَس حوايت اص تذاٍم واستشي اساضي صساػي ٍ تاغْا ٍالغ دس داخل هحذٍدُ لاًًَي ضْشّا ٍ
ضْشوْا وِ دس عشحْاي جاهغ ٍتفػيلي داساي واستشي وطاٍسصي هيتاضٌذ ،دٍلت ٍ ضْشداسيْا هَظفٌذ تسْيالت ٍ
خذهات ضْشي سا هغاتك تؼشفِ فضاي سثض ضْشداسيْا دس اختياس هالىاى آًْا لشاس دٌّذ.
ماده11ـ ّشگًَِ تغييش واستشي دس لالة ايجاد تٌا ،تشداضتي يا افضايص ضي ٍ هاسِ ٍ سايش الذاهاتي وِ تٌا تِ
تطخيع ٍصاست جْاد وطاٍسصي تغييش واستشي هحسَب هيگشدد ،چٌاًچِ تِ عَس غيشهجاص ٍ تذٍى اخز هجَص اص
وويسيَى هَضَع تثػشُ ( )1هادُ ( )1ايي لاًَى غَست پزيشد ،جشم تَدُ ٍ هأهَساى جْاد وطاٍسصي هحل هىلفٌذ
ًسثت تِ تَلف ػوليات الذام ٍ هشاتة سا تِ اداسُ هتثَع جْت اًؼىاس تِ هشاجغ لضايي اػالم ًوايٌذ.

تبصره1ـ چٌاًچِ هشتىة پس اص اػالم جْاد وطاٍسصي تِ الذاهات خَد اداهِ دّذ ًيشٍي اًتظاهي هَظف

است تٌا تِ دسخَاست جْاد وطاٍسصي اص اداهِ ػوليات هشتىة جلَگيشي ًوايذ.

تبصره2ـ هأهَساى جْاد وطاٍسصي هَظفٌذ تا حضَس ًوايٌذُ دادسشا ٍ دس ًماعي وِ دادسشا ًثاضذ تا حضَس
ًوايٌذُ دادگاُ هحل ضوي تٌظين غَستوجلس سأساً ًسثت تِ للغ ٍ لوغ تٌا ٍ هستحذثات الذام ٍ ٍضؼيت صهيي سا تِ
حالت اٍليِ اػادُ ًوايٌذ.
ماده11ـ وليِ اضخاظ حميمي ٍ حمَلي وِ دس اجشاي لاًَى حفظ واستشي اساضي صساػي ٍ تاغْا اص
وويسيَى هَضَع تثػشُ ( )1هادُ ( )1لاًَى حفظ واستشي اساضي صساػي ٍ تاغْا هػَب  1334هجَص تغييش واستشي
اساضي صساػي ٍ تاغْا سا دسيافت ًوَدُاًذ هَظفٌذ حذاوثش ظشف هذت ًِ هاُ پس اص الصماالجشا ضذى ايي لاًَىً ،سثت
تِ اجشاي عشح هَضَع هجَص هشتَعِ الذام ًوايٌذ .دس غَست ػذم الذام دس هْلت تؼييي ضذُ هَضَع هطوَل همشسات
ايي لاًَى خَاّذضذ.
ماده12ـ ايجاد ّشگًَِ هستحذثات پس اص حشين لاًًَي هَضَع هادُ () 13لاًَى اغالح لاًَى ايوٌي ساّْا

ٍ ساُآّي هػَب  1331دس هَسد اساضي صساػي ٍ تاغي فمظ تا سػايت تثػشُ ( )1هادُ ( )1ايي لاًَى هجاص هيتاضذ.
ماده13ـ ٍصاست جْاد وطاٍسصي هسؤٍل اجشاي ايي لاًَى ٍ آئييًاهِّاي اجشايي آى هيتاضذ.

ماده14ـ ٍصاست جْاد وطاٍسصي هَظف است آئييًاهِّاي اجشايي ايي لاًَى سا تا ّوىاسي ٍصاستخاًِّاي
هسىي ٍ ضْشساصي ،وطَس ٍ ساصهاى حفاظت هحيظ صيست ظشف هذت سِ هاُ تْيِ ٍ تشاي تػَية تِ ّيأت ٍصيشاى
اسائِ ًوايذ.
ماده  15ـ وليِ لَاًيي ٍ همشسات هغايش تا ايي لاًَى اص جولِ هادُ ) (33لاًَى ٍغَل تشخي اص دسآهذّاي دٍلت ٍ
هػشف آى دس هَاسد هؼيي هػَب  1333/12/20لغَ هيگشدد.

