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و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريکارکنان شهرداريویژه   

 هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 (و اصالحات بعدی 1374ماه سال )مصوب تیر

3 ماده       

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و 

( این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، 1ماده ) (1بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

اغها به بعالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و 

است و در صورت تکرار جرم به حداکثر قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده

 ماه محکوم خواهندشد.جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش

3تبصره      

دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد ادارات ثبت اسنادو امالک و 

تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی 

شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر 

 وزارت مذکور را اعمال نمایند.

1تبصره      

سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات 

دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می 

 .باشد

2تبصره      

هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه 

باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی تخطی نموده

است و در صورت تکرار عالوه روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و باغها به قیمت

بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف 

نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از 

 شوند.می سردفتری محکوم

1ماده       

آنها از تاریخ تصویب این قانون به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد 

 ضروری ممنوع میباشد.


