بسمه تعالي

قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با اصالحات بعدي
ماده  – 1به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصووی

ایو

قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در مووارد
ضووووووووووووووووروری م نووووووووووووووووو میباشوووووووووووووووود

.

تبصره  ( 1اصالحی  – ) 1/3/1831تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هور
استان به عهده ک یسیونی مرک

از رئیس سازمان جهاد کشاورزی  ،مدیر امور اراضی  ،رئیس سازمان

مسک و شهرسازی ،مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر ن اینده استاندار میباشد که
بوووووه ریاسوووووت سوووووازمان جهووووواد کشووووواورزی تشوووووکیل می وووووردد

.

ن اینده دست اه اجرایی ذی ربط میتواند بودون حور رای در جاسوام ک یسویون شورکت ن ایود .
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدم دو ماه از تاریخ دریافت تقاضوا یوا اسوت الم
مطابر نظر ک یسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام ن اید .دبیرخانه ک یسیون فوق در سازمانهای جهاد
کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می ردد و عهده دار وظیفه دریافوت تقاضوا،
تشکیل و تک یل پرونده  ،بررسی کارشناسی اولیه  ،مطرح ن ودن درخواستها به نوبت در ک یسیون و
ن هووووووووووووداری سوووووووووووووابر و مصوووووووووووووبام میباشوووووووووووود.
تبصره  ( 2اصالحی  – ) 1/3/1831مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغهوا  ،وزارم جهواد کشواورزی
است و مراجع قضائی و اداری  ،نظر سازمان جهاد کشاورزی را در ایو زمینوه اسوت الم مین اینود و
مراجوووع اداری موظوووف بوووه رعایوووت نظووور سوووازمان موووورد اشووواره خواهنووود بوووود .
نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشونا

رسو ی دادتسوتری

تاقووووووووووووووووووووووی میشووووووووووووووووووووووود

.

تبصره  ( 8اصالحی  – )1/3/1831ادارام ثبت اسناد و امالک و دفاتر اسناد رس ی و سوایر هیاتهوا و
مراجع مربوط مکافند در موارد تفکیک  ،افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنهوا در
خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشواورزی  ،وزارم جهواد کشواورزی
اسووووووت الم ن وووووووده و نظوووووور وزارم مووووووذکور را اع ووووووا ن اینوووووود
تبصره  ( 4الحاقی  – ) 1/3/1831احداث تاخانه ها  ،دامداریها  ،مرغداریها  ،پورور

.

مواهی و سوایر

تولیدام کشاورزی و کارتاههای صنایع تک یای و غذایی در روستاها بهینه کوردن تولیودام بخو
کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب ن یشود .موارد مذکور از ش و ای ماده مستثنی بوده و بوا
رعایت ضوابط زیست محیطی بوا موافقوت سوازمانها جهواد کشواورزی اسوتانها بالموانع میباشود .
تبصره  ( 1الحاقی  – ) 1/3/1831اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصووب ،
مش و ضووابط طورح هوادی بووده و از کایوه ضووابط مقورر در ایو قوانون مسوتثنی میباشود .
تبصره  ( 6الحاقی  – ) 1/3/1831به منظور ت یی رو

کای و ایجاد وحدم رویه اجرایی و نظوارم و

ارزیابی ع اکرد ک یسیونهای موضو تبصوره ( )1ایو مواده  ،دبیرخانوه مرکوزی در وزارم جهواد
کشوووووواورزی ( سووووووازمان امووووووور اراضووووووی ) تشووووووکیل می ووووووردد

.

تبصره  ( 7الحاقی  – )1/3/1831تجدید نظر در مورد تص ی ام ک یسیونهای موضو تبصره ( )1ایو
ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارم جهاد کشواورزی بوه
عهد ه ک یسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا ن اینده تام االختیار وی و با عضویت م اونان ذی
ربط وزراتخانه های مسوک و شهرسوازی  ،کشوور و سوازمان حفاظوت محویط زیسوت میباشود .
ن اینده دست اه اجرایی ذی ربط میتواند حس

مورد و بدون حور رای در جاسوام موذکور شورکت
.

ن ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

ماده  ( 2اصالحی  – ) 1/3/1831در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبر مقررام ای قانون مجوز
تغییر کاربری داده میشود هشتاد درصد ( )%38قی ت روز اراضی و باغهای مذکور با احتسواب ارز
زمی پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکی وصو و به خزانه دار کل کشوور واریوز می وردد .
تبصره  ( 1اصالحی  – ) 1/3/1831تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان
زمی تا پانصد مترمربع فقط برای یک بار و احداث دامدارایها  ،مرغداریها  ،پرور
تاخانه ای و ه چنی واحدهای صنایع تبدیای و تک یای بخ

آبزیان  ،تولیودام

کشاورزی و صنایع دسوتی مشو و

پرداخووووووت عوووووووارض موضووووووو ایوووووو موووووواده نخواهوووووود بووووووود

.

تبصره  ( 2اصالحی  ) 1/3/1831اراضی زراعی و باغهای مورد نیواز طرحهوای ت اوک دارایوی هوای
سرمایه ای مصوب مجاس شورای اسالمی ( مای – استانی ) و طرحهای خدمام ع وومی موورد نیواز
مردم از پرداخت عوارض موضو ای ماده مستثنی بوده و تابع قوانی و مقوررام مربووط میباشود .
تبصره  ( 8الحاقی  – ) 1/3/1831تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضو ای قوانون توسوط

ک یسیون سه نفره ای متشکل از ن ایندتان سازمان جهاد کشاورزی  ،استانداری  ،اموور اقتصوادی و
دارایوووووی اسوووووتان در هریوووووک از شهرسوووووتانها انجوووووام موووووی پوووووذیرد

.

ماده  ( 8اصالحی  – )1/3/1831کایه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضو ایو قوانون
که به صورم غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از ک یسیون موضو تبصره ( )1ماده ( )1ای قانون اقدام به
تغییر کاربری ن ایند ،عالوه بر قاع و ق ع بنا ،به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضوی
زراعی و باغها به قی ت روز زمی با کاربری جدید که مورد نظر متخاف بوده است و در صورم تکورار
جوورم بووه حووداکثر جووزای نقوودی و حووبس از یووک موواه تووا شو

موواه محکوووم خواهنوود شوود .

تبصره  – 1سازمانها و موسسام و شرکتهای دولتوی و شوهرداریها و نهادهوای ع وومی و شورکتها و
موسسام دولتی که ش و قانون نسبت به آنها مستازم ذکر نام است نیز مش و مقررام ای قوانون
میباشووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

.

تبصره  ( 2اصالحی  – ) 1/3/1831هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای ایو
قانون به تشخیص دادتاه صالحه تخطی ن وده باشند ض

ابطا مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا

سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قی ت روز زمی با کاربری جدید که مورد نظور متخاوف بووده
است و در صورم تکرار عالوه بر جری ه مذکور به انفصا دائم از خدمام دولتی و شهرداریها محکوم
خواهند شد .سردفتران متخاف نیز به ش

ماه تا دو سا ت ایر از خدمت و در صورم تکرار به ش

موووووواه حووووووبس و محرومیووووووت از سووووووردفتر محکوووووووم میشوووووووند

.

ماده  ( 4اصالحی  – )1/3/1831دولت مکاف است ه ه ساله اعتباری م اد هشتاد درصد (  )% 38از
درآمدهای موضو ای قانون را در بودجه سالیانه وزارم جهاد کشاورزی منظور ن اید تا وزارم مزبور
ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی ،احداث کانا  ،آبیاری
 ،زهکشی ،سدها و بندهای خاکی  ،تامی آب و احیای اراضی موام و بایر و هزینوه هوای دادرسوی و
اجرای ای قانون برساند و بیست درصد ( )%28باقی انده از درآمد موضو ای قانون به منظور مطال ه
و آماده سازی زمینهای غیر قابل کشت و زر برای توس ه شوهرها و روسوتاها و ایجواد شوهرکها در
اختیووووووووار وزارم مسووووووووک و شهرسووووووووازی قوووووووورار می یوووووووورد
ماده  – 1از تاریخ تصوی

.

ای قانون ن اینده وزارم کشاورزی در ک یسیون مواده  1قوانون تاسویس

شووووورای عووووالی شهرسووووازی و م وووواری ایووووران عضووووویت خواهوووود داشووووت .

ماده  – 6مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یکهزار و یکصود هکتوار اراضوی مربووط بوه
ورزش اه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزش اه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابر بوا ایو
.

قوووووووووووووانون ع ووووووووووووول خواهووووووووووووود شووووووووووووود

ماده  ( 7الحاقی  – ) 1/3/1831ک یسیون موضو تبصوره ( )1مواده ( )1موظوف اسوت در تشوخیص
ضوووووووورورم هووووووووا موووووووووارد زیوووووووور را رعایووووووووت ن ایوووووووود:
 1-اخذ مجووز الزم از دسوت اه اجرایوی ذی ربوط متناسو

بوا کواربری جدیود توسوط متقاضوی .

2ضوابط طرحهای کالبدی  ،منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و م اری ایوران .8مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مساح در رسویدتی بوه درخواسوت نیروهوای مسواح .4ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه تذاری با توجه به روح کای قانون مبنی بر حفظ.

کوووووووووووواربری اراضووووووووووووی زراعووووووووووووی و باغهووووووووووووا
1-استانداردها  ،اصو و ضوابط فنی مربوط مطابر مجوزهای صوادره از سووی دسوت اه ذی ربوط .

ماده  ( 3الحاقی  – ) 1/3/1831صدور هرتونه مجوز یا پروانه ساخت و توامی و واتوذاری خودمام و
تاسیسام زیر بنایی مانند آب  ،برق  ،تاز و تاف از سوی دست اههای ذی ربوط در اراضوی زراعوی و
باغها موضو ماده ( )1ای قانون توسط وزارتخانه هوای جهواد کشواورزی  ،مسوک و شهرسوازی ،
استانداریها  ،شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفا" پس از تایید ک یسویون موضوو تبصوره ()1
ماده ( )1ای قانون مبنی بر ضرورم تغییر کاربری مجاز خواهد بود .متخاف از ای ماده برابر مقوررام
مووووووواده ( )8ایووووووو قوووووووانون مجوووووووازام خواهووووووود شووووووود

.

ماده  ( 9الحاقی  – ) 1/3/1831به منظور ح ایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل
محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیای دارای کاربری کشاورزی میباشند ،
دولت و شهرداریها موظفند تسهیالم و خدمام شهری را مطابر ت رفه فضوای سوبز شوهرداریها در
اختیووووووووووار مالکووووووووووان آنهووووووووووا قوووووووووورار دهنوووووووووود
ماده  ( 18الحاقی  – ) 1/3/1831هرتونه تغییر کاربری در قال

ایجاد بنا  ،برداشت یا افزای

.
شو و

ماسه سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارم جهاد کشواورزی تغییور کواربری محسووب می وردد،
چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از ک یسیون موضو تبصره( )1ماده ( )1ای قانون صورم
پذیرد  ،جرم بوده ماموران جهاد کشاورزی محل مکافند نسبت به توقف ع ایام اقدام و مرات

را بوه

اداره متبووووو جهووووت ان کووووا
تبصره  – 1چنانچه مرتک

بووووه مراجووووع قضووووائی اعووووالم ن اینوووود

.

پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامام خود ادامه دهد نیوروی انتظوامی

موظف است بنوا بوه در خواسوت جهواد کشواورزی از اداموه ع ایوام مرتکو

جاووتیری ن ایود .

تبصره  – 2ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور ن اینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با
حضور ن اینده دادتاه محل ض

تنظیم صورت جاس راسا" نسبت به قاع و ق ع بنوا و مسوتحدثام

اقووووودام و وضووو و یت زموووووی را بوووووه حالوووووت اولیوووووه اعووووواده ن اینووووود

.

ماده  ( 11الحاقی )- 1/3/1831کایه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها از ک یسیون موضو تبصره ( )1ماده ( )1قانون حفظ کواربری اراضوی زراعوی و باغهوا
مصوب  1874مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریاف ن وده اند موظفنود حوداکثر ظورف
مدم نه ماه پس از الزم االجرا شدن ای قانون نسبت به اجرای طرح موضو مجووز مربوطوه اقودام
ن ایند .در صورم عدم اقدام در مهات ت یی شده موضو مش و مقررام ای قوانون خواهود شود .
ماده  ( 12الحاقی  – )1/3/1831ایجاد هرتونه مستحدثام پس از حریم قوانونی موضوو مواده ()17
قانون اصالح قانون ای نی راهها و راه آه مصوب  1879در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایوت
تبصووووووووره ( )1موووووووواده ( )1ایووووووو قووووووووانون مجوووووووواز میباشوووووووود.
ماده  ( 18اصالحی  – ) 1/3/1831وزارم کشاورزی مسئو اجرای ای قانون و آیی نامه های اجرایی
آن میباشووووووووووووووووووووووووووووووووود

.

ماده  ( 14اصالحی  – ) 1/3/1831وزارم جهاد کشاورزی موظف است آیی نامه هوای اجرایوی ایو
قانون را با ه کاری وزارتخانه های مسک و شهرسازی  ،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف
مووودم سوووه مووواه تهیوووه و بووورای تصووووی

بوووه هیوووام وزیوووران ارائوووه ن ایووود .

ماده  ( 11اصالحی  – ) 1/3/1831کایه قوانی و مقررام مغایر با ای قانون از ج اه ماده ( )77قوانون
وصو برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد م ی مصوب  23/12/1878لغو می ردد.

