قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
هػَة 83.353533
هبدُ -8حفبنتٍثْجَدٍثْسبصیهحیفصیستٍپیطگیشیٍهوبًًتاصّشًَوآلَدگیٍّشالذامهخشثیوِهَختثشّن
تٌبستهحیفصیستهیضَدّ،وچٌیيولیِ 

خَسدىتًبدلٍ

اهَسهشثَـثِخبًَساىٍحطیٍآثضیبىآثْبیداخلیاصٍنبئفسبصهبىحفبنتهحیفصیستاست .
ًخستٍصیشیٍداسایضخػیتحمَلیٍ

سبصهبىحفبنتهحیفصیستوِدسایيلبًَىسبصهبىًبهیذُهیضَدٍاثستِثِ 


هحیفصیستاًدبمٍنیفِهیوٌذ .

استماللهبلیاستٍصیشًهشضَسایيبلیحفبنت

تجػشُ  - 8ضشوت سْبهی ضیالت ایشاى ٍ ضشوت سْبهی ضیالت خٌَة ثِ هَخت لَاًیي ٍ همشسات هشثَـ ثِ خَد يول
وشد.
خَاٌّذ
دسهٌبقكضىبسگبُّبیسلكٌتیٍنبئفهشثَـساضىبسثبًیسلكٌتیسأسبًاًدبمخَاّذداد .

تجػشُ-3
سییسضَسایيبلیحفبنتهحیفصیستثِفشهبىّوبیًَیهٌػَةهیضَدٍايؿبیآىيجبستٌذاص :

هبدُ-3
ٍصیشداساییٍ -صیشوطبٍسصیٍهٌبثىقجیًیٍ -صیشثْذاسیٍ -صیشتًبٍىٍاهَس سٍستبّبٍ -صیشآةٍثشقٍ -صیشالتػبد-
ٍصیشآثبداًیٍهسىي– هذیش يبهلضشوتهلیًفتایشاىٍ -صیشهطبٍسٍسییسسبصهبىثشًبهٍِثَدخٍِپٌح

ٍصیشوطَس -
اص
ًفش
هٌػَةهیضًَذ .

اضخبظریػالحیتوِثِپیطٌْبدسیبستضَسایيبلیثبفشهبىّوبیًَیثشایهذتپٌحسبل
هبدُ-3ضَسایيبلیحفبنتهحیفصیستيالٍُثشٍنبئفٍاختیبساتیوِدسلبًَىضىبسٍغیذثشایضَسایيبلیضىبسثبًی
ًٍهبستثشغیذهمشسثَدُداسایٍنبیفٍاختیبساتصیشاست :
الف-تًییيهٌبقمیتحتيٌَاىپبسنهلی-آثبسقجیًیهلی-پٌبّگبُحیبتٍحصٍهٌكمِحفبنتضذٍُتػَیتحذٍد
دلیكایيهٌبقكثبسيبیتًىبتصیش :

 8هفبدهبدُ32لبًَىضىبسٍغیذهػَةخشدادهبُّ8331وچٌیيلَاًیيٍهمشساتهشثَـثِسبصهبىخٌگلْبٍهشاتى .  3وستهَافمتٍصیشوطبٍسصیٍهٌبثىقجیًیدسهَسدهٌبقمیوِثباخبصُیبتَسفسبصهبىخٌگلْبٍهشاتىوطَسدسآًْبضذُیبهیضَد .

هشتىداسیثِهَلىيولگزاسدُ
قشحخٌگلذاسییب 

وستهَافمتٍصیشالتػبددسهَسدهٌبقمیوِقشحْبیاوتطبفٍثْشُثشداسیاص هَادهًذًی قجكلَاًیيهشثَـاخشاء

3هیگشدد.

غذٍسّش گًَِپشٍاًِاوتطبف ٍ ثْشُثشداسیاصهَادهًذًیثشای هٌبقمی وِتحت يٌَاىپبسن هلی  -آثبسقجیًیهلی -
اًذهَوَلثِهَافمتضَسایيبلیهحیفصیستهیثبضذ .


گشدیذُ
پٌبّگبُحیبتٍحصٍهٌكمِحفبنتضذُتًییي

هَختآییيًبهِاخشاییایيلبًَى

تجػشُ -تًشیف هٌبقكٍتًییيؾَاثفٍهمشساتهشثَـثِهٌبقكهزوَسدسایيثٌذثِ 
خَاّذثَد .
تًییياًَاوٍهذتايتجبسٍثْبیپشٍاًِّبیهَؾَوهبدُ3ایيلبًَى .

ة-
هَافمتثبايكبءخبیضُثِاضخبظقجكآییيًبهِاخشاییایيلبًَى .

ج-
شًَوهوٌَيیتٍهحذٍدیتٍهمشساتیوِثشایهٌبقكهزوَسدسثٌذ(الف) 

هبدُّ-3
گشددًجبیذثبحكهبلىیتیبحكاًتفبواضخبغیوِدس داخلایيهٌبقكلبًًَبًداساّستٌذهغبیش


ایيلبًَىثشلشاسهی
هبدُ 3
ثبضذ .
ّوبیًَیهٌػَةهیضَدٍاصلحبلهمبمٍ

سییسسبصهبىثِپیطٌْبدضَسایيبلیوبسٍهَافمتًخستٍصیشفشهبى 

هبدُ- .
هیثبضذٍسوتدثیشضَساساًیضخَاّذداضت .
سدیفهًبًٍیيًخستٍصیش 


حمَقٍهضایبدس
هبدُ  1 -سبصهبىيالٍُثشٍنبئفٍاختیبساتیوِدسلبًَىضىبسٍغیذثشایسبصهبى ضىبسثبًیًٍهبستثشغیذهمشسثَدُ
داسایٍنبیفٍاختیبساتصیشاست :

الف  -اًدبمدادىتحمیمبتٍثشسسیْبیيلویٍالتػبدیدسصهیٌِحفبنتٍثْجَدٍ ثْسبصیهحیفصیستٍخلَگیشیاص
آلَدگیٍثشّنخَسدىتًبدلهحیفصیستاصخولِهَاسدریل :


قشقحفمتًبدلاوَلَطیهقجیًت(حفمهٌبسجبتهحیفصیست ).

8 3تغییشاتیوِ تأسیسبتٍهستحذثبتهختلفدسٍؾىفیضیىیٍضیویبییٍثیَلَطیه خبن،آةٍَّاایدبدهیًوبیٌذٍدگشگًَیٍؾىقجیًیهیگشدًذ .


ایيتغییشاتسجت
دسیبّب،ثْنخَسدىصّىطیقجیًیآثْبٍ

هبًٌذتغییشٍتخشیتهسیشسٍدخبًِّب،تخشیتخٌگلْبٍهشاتى،دگشگًَیاوَلَطی 

دگشگًَیٍاًْذامتبالثْب .
استفبدُاصسوَموطبٍسصییبهَادهػشفیصیبىآٍسثِهحیفصیست .

3قشصخلَگیشیاصپخصٍایدبدغذاّبیصیبىآٍسثِهحیفصیست .

3 .حفمهحیفصیستاصًهشنَاّشقجیًتٍقشقصیجبسبصیآى .ة  -پیطٌْبد ؾَاثف ثِ هٌهَس هشالجت ٍ خلَگیشی اص آلَدگی آةَّ ،ا ،خبن ،پخص فؿَالت اين اص صثبلِ ٍ هَاد صائذ
هیثبضٌذ .
وبسخبًدبتٍثِقَسولیيَاهلیوِهؤثشثشسٍیهحیف 
جّ-شگًَِالذامهمتؿیثِهٌهَسثْجَدٍثْسبصیهحیفصیستدسحذٍدلَاًیيهولىتیثبحفمحمَقاضخبظ .
تٌهینٍاخشایثشًبهِّبیآهَصضیثِهٌهَستٌَیشٍّذایتافىبسيوَهیدسصهیٌِحفمٍثْسبصیهحیفصیست .

د-
ُ-ایدبدثبغْبیٍحصٍهَصُتبسیخقجیًی .
ٍ -ثشلشاسیّشگًَِهحذٍدیتٍهوٌَيیتهَلتیصهبًی -هىبًیًَ -يیٍقشیمیٍووی ضىبسٍغیذٍايالمآىقجك
لبًَىضىبسٍغیذ .
همشساتهبدُ 3
سبصهبًْبیهطبثِخبسخیٍثیيالوللیثِهٌهَسحفمهحیفصیستدسحذٍدتًْذاتهتمبثل .

صّ-وىبسیثب
ّشگبُاخشایّشیهاصقشحْبیيوشاًیٍیبثْشُثشداسیاصآًْبثِتطخیع سبصهبىثبلبًَىٍهمشساتهشثَـثِ

هبدُ - 2
حفبنت هحیف صیستهغبیشت داضتِ ثبضذ سبصهبى هَسد سا ثِ ٍصاستخبًِ یب هؤسسِ هشثَـ ايالم خَاّذ ًوَد تب ثب ّوىبسی
هٌهَسسفىهطىلدسقشحهضثَستدذیذًهشثِيولآیذ .

سبصهبًْبیریشثفثِ
دسغَستٍخَداختالفًهشقجكتػوینًخستٍصیشيولخَاّذضذ .


هبدُ -3هجبدستثِّشگًَِضىبسٍغیذٍپشٍسشٍتىثیشًٍگبّذاسیٍخشیذٍفشٍشخبًَساىٍحطیٍاخضاءآىٍاستفبدُ
ایيلبًَىهستلضمتحػیلپشٍاًِیباخبصُاصسبصهبىهیثبضذ،دسّشیهاص

هٌبقكهزوَسدسثٌذ(الف)هبدُ 3


ٍسیبحتاص
وِؾشٍستایدبةًوبیذسبصهبىهیتَاًذثبتػَیتضَسایيبلیحفبنتهحیفصیستاخبصُ یبپشٍاًِسایگبىغبدس

هَاسدفَق 
ًوبیذ .
دسهَاسدیوِغذٍسپشٍاًِّبیهَؾَوایيهبدُّوچٌیيغذٍسپشٍاًِغبدساتٍٍاسداتخبًَساىٍحطیٍاخضاءآًْب

تجػشُ-
هشثَـثٍِصاستخبًِّبیب  سبصهبًْبیدیگشیهحَلگشدیذُهشخىغبدسوٌٌذُپشٍاًِثبخلتهَافمتسبصهبى


ثِهَختلَاًیي
الذام
خَاّذوشد .
هبدُ-4الذامثِّشيولیوِهَخجبتآلَدگیهحیفصیستسافشاّنًوبیذهوٌَواست .
 هٌهَساصآلَدُسبختيهحیفصیستيجبستاستاصپخصیبآهیختيهَادخبسخیثِآةیبَّایبخبنیبصهیيثِهیضاًیوِ
صیبىآٍسثِحبلاًسبىیبسبیشهَخَداتصًذٍُیبگیبّبىٍیبآثبسٍاثٌیِ
ویفیتفیضیىییبضیویبیییبثیَلَطیهآىثِقَس  

ثبضذتغییشدّذ .
تجػشُ -استًوبلسوَمثِهٌهَسهجبسصُثبآفبتًجبتیٍخبًَساىٍحطشاتهَریثبسيبیتلَاًیيٍهمشساتٍصاستوطبٍسصی
ٍهٌبثىقجیًیهطوَلایيهبدُ ًخَاّذثَدٍلی دسغَستیوِاستفبدُاصسوَمثشایهمبغذثبالهغبیشثبثْسبصیهحیف

سبصهبىؾشٍستتدذیذًهشدسهمشساتهشثَـٍخبیگضیٌیهَادٍقشقدیگشیساثشایدفى آفبتتَغیِخَاّذ

صیستثبضذ 
ًوَد .
غذاّبیصیبىآٍسثِهحیف

هبدُ  - 81همشساتخلَگیشیاصآلَدگییبتخشیتهحیفصیستٍخلَگیشیاصپخصٍایدبد 
چٌیيؾَاثفتًییيهًیبسٍهیضاىآلَدگیهَؾَوهبدُ 4ایيلبًَىٍهحذٍدیتٍهوٌَيیتْبیهشثَـثِحفمٍ

صیستٍّو

ًبهِّبییخَاّذ ثَدوِ ثِتػَیتوویسیًَْبیوطبٍسصیٍ هٌبثىقجیًیٍ
آییي 
ثِهَخت 

ثْجَدٍثْسبصی هحیفصیست 
ثْذاسیٍدادگستشیهدلسیيثشسذ .
ًبهِّبیهزوَسدس 
تَخِثِهمشساتٍؾَاثفهٌذسجدسآییي 

هبدُ-88سبصهبىثب
صیستسافشاّنهیًوبیذ هطخعٍهشاتتساوتجبًثبروشدالئل


ّبییوِهَخجبتآلَدگیهحیف
هبدُ 81وبسخبًدبتٍوبسگبُ
ًوبیذوِنشفهذتهًیٌیًسجتثِسفىهَخجبت آلَدگیهجبدستیباص

ثشحستهَسدثِغبحجبىیبهسئَالىآًْباخكبس  
هی
فًبلیتآًْبهوبًًتثِيول

وبسٍفًبلیت خَدداسیوٌٌذ5دسغَستیوِدسهْلتهمشسالذامًٌوبیٌذثِدستَسسبصهبىاصوبسٍ
آهذ.
خَاّذ
دسغَستیوِاضخبظریٌفىًسجتثِاخكبسیبدستَسسبصهبىهًتشؼثبضٌذهیتَاًٌذثِ دادگبُضْشستبىهحلضىبیت


ًوبیٌذدادگبُفَساًٍخبسجاصًَثتثِهَؾَوسسیذگی هی وٌذٍدسغَستیوِايتشاؼساٍاسدتطخیعدّذسأیثِاثكبل
اخكبسیبسفىهوبًًتخَاّذداد5سأیدادگبُلكًیاست .
تجػشُ  -سییس سبصهبى هی تَاًذ دس هَسد هٌبثى ٍ يَاهلی وِ خكشات فَسی دس ثش داضتِ ثبضٌذ ثذٍى اخكبس لجلی دستَس
هوبًًتاصاداهِوبسٍفًبلیتآًْبساثذّذ .

هبدُ-83غبحجبىیبهسئَالىوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیهَؾَوهبدُ88هىلفٌذثِهحؽاثالٌدستَسسبصهبى،وبسیبفًبلیت
هوٌَوضذُساهتَلفٍتًكیلًوبیٌذ5اداهِوبسیبفًبلیتهضثَسهٌَـثِاخبصُسبصهبىیبسأیدادگبُغالحیتذاسخَاّذثَد5

ایاص ضػتٍیهسٍصتبیهسبلٍیبپشداختخضایًمذیاصپٌحّضاس ٍیهتبپٌدبُّضاس
تخلفثِحجسخٌحِ 

دسغَست 
سیبلٍیبثِّشدٍهحىَمخَاٌّذضذ .
ًبهِّبی هَؾَو هبدُ  81تخلف ًوبیٌذ ثش حست هَسد وِ دس
هبدُ  - 83وسبًی وِ اص همشسات ٍ ؾَاثف هزوَس دس آییي 
ّبیهضثَستًییيخَاّذضذثِخضایًمذیاصپبًػذسیبلتبپٌدبُّضاسسیبلهحىَمخَاٌّذضذ .

آییي 
ًبهِ

ضٌبختِهیضَد .

هبدُ-83دسهَسدخشائنهزوَسدسایيلبًَىسبصهبىحستهَسدضبوییبهذيیخػَغی
هیضًَذدسغَستیوٍِنبئفؾبثكیي
سبصهبىهأهَسوطفٍتًمیتخشائنفَقالزوش 

هبدُ-8.هأهَسیيسبصهبىوِاصقشف
دادگستشیسادسوالسهخػَظصیشًهشدادستبى  ضْشستبىتًلینگشفتِثبضٌذاصلحبلاخشایایيلبًَىٍلبًَىضىبسٍ

ؾبثكیيدادگستشیهحسَةهیضًَذ .

غیذدسسدیف
تجػشُ-دسهَاسدیوِسبصهبًْبیدیگشثِهَختلَاًیيهشثَـهأهَستًمیتخشائن هزوَسدسایيلبًَىثبضٌذسبصهبىًهش
خَدساثِآىسبصهبًْبايالمخَاّذوشد .

ثٌذ(الف)هبدُّ 3وچٌیيولیِ
هبدُ - 81ولیِيشغٍِايیبىاهالنهتًلكثِدٍلتٍالىدسهحذٍدُهٌبقكهزوَسدس  
خَاّذداضتٍسبصهبىدسثْشُثشداسیاصتبالثْب(ثِاستثٌبءهشداةثٌذسپْلَی)

تبالثْبیهتًلكثِدٍلتدساختیبسسبصهبىلشاس

سبصهبًْبیهشثَـهیثبضذٍلیحكٍاگزاسیيیيآًْبساًذاسد .


همبملبًًَیهؤسسبتیب
ٍاهالنهزوَسلبئن
تجػشُ-8دسغَستیوِاستفبدُاصهٌبثىهزوَسهستلضملكىدسختثبضذسبصهبىخٌگلْبٍهشاتىوطَسقجكقشحسبصهبى
سأسبًيولخَاّذًوَد .
ًحٍَُاگزاسیهٌبفىاهالنهزوَسدسایيهبدُدسآییيًبهِاخشاییایيلبًَىتًییيخَاّذضذ .

تجػشُ-3
هبدُ - 82دسغَستیوِيشغٍِايیبىاهالنٍالىدسهحذٍدُهٌبقكهزوَسدسثٌذ (الف)هبدُ3ایيلبًَىهَسدًیبصثبضذ
تَاًذقجكهمشساتلبًَىخشیذ  اساؾیٍاثٌیٍِتأسیسبتثشایحفمآثبستبسیخیٍثبستبًیهػَةآرسهبُ8332


سبصهبىهی
خشیذاسیٍتػشفًوبیذ .
هبدُ-83سبصهبىداسایگبسدیخَاّذثَدثبلجبسهتحذالطىلٍتدْیضاتالصم .
هبدُ - 84هٌبقمیاصوطَسوِهمشساتهَاد 83ٍ 83ٍ 88ایيلبًَىدسآًْباخشا خَاّذضذاصقشفسبصهبىثبسيبیت
گشددتًییيٍپساصتػَیتضَسایيبلیايالمهیضَد .

آییيًبهِاخشاییایيلبًَىهمشسهی
ضشایفٍؾَاثكیوِدس 

هبدُ - 31سبصهبى هیتَاًذثبتػَیتضَسایيبلیحفبنتهحیفصیستلسوتیاصٍنبیفٍ اختیبساتخَدساًسجتثِ
اخشایهَاد 83ٍ 83ٍ 88ایي لبًَىدسهحذٍدُضْشّب ٍّش  یهاصهٌبقكوطَسؾويتًییيحذٍد ثشحستهَسدثِ

دٍلتیریشثفهحَل ًوبیذ،دسایيغَستضْشداسیْبٍسبصهبًْبیهزوَسهسئَلاخشایآى

ضْشداسیْبیهشثَـیبّشسبصهبى 
خَاٌّذثَد .
ًبهِّبیهزوَسدسهبدُ 81پساصتأییذضَسایيبلیحفبنتهحیف
ًبهِاخشاییایيلبًَىثِاستثٌبءآییي 
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ٍصیشاىهیسسذ .


صیستثِتػَیتّیأت
 لبًَىفَقهطتولثشثیستٍیههبدًٍُِتجػشُپساصتػَیتهدلسسٌبدسخلسِسٍص دٍضٌجِ،83.353531دسخلسِ
ضٌجِثیستٍّطتنخشدادهبُیهّضاسٍسیػذٍپٌدبٍُسِضوسیثِتػَیتهدلسضَسایهلیسسیذ .


سٍصسِ
سییسهدلسضَسایهلی-يجذاهللسیبؾی

