
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    ددددييييصصصص    وووو    شكارشكارشكارشكار    قانونقانونقانونقانون

  يبعد اصالحات با 1346 خردادماه مصوب

 . شوديم ليتشك ديص بر نظارت و يشكاربان سازمان يوحش جانوران ريتكث و تيحما و حفظ يبرا ـ 1 ماده

 .  است ديص بر نظارت و يشكاربان يعال يشورا نظر ريز و بوده يحقوق تيشخص يدارا مزبور سازمان

 .  است شده لغو ـ 2 ماده

 :  است ريز اراتياخت و فيوظا يدارا يعال يشورا ـ 3 ماده

 .  سازمان ياستخدام مقررات و بودجه بيتصو ـ الف

 يها قرق و شده حفاظت  مناطق و يمل يپاركها حدود و ديص و شكار يمكان و يزمان يها تيممنوع و ها تيمحدود نييتع ـ ب

 . ياختصاص

 . ديص و شكار ممنوع ليوسا و اسلحه انواع نييتع ـ پ

 .  كار  انيز جانوران و  انقراض خطر معرض در و شده حفاظت و شده تيحما واناتيح و يوحش جانوران انواع نييتع ـ ت

 .  است شده لغو ـ ج و ث

 .  انيز و ضرر مطالبه لحاظ از يوحش جانوران يبها نييتع ـ چ

 يها  روزنامه از يكي در درج از پس روز ستيب ماده نيا در مذكور اراتياخت و فيوظا حدود در يعال يشورا مصوبات ـ 4 ماده

 .  االجراست  الزم كشور يرسم روزنامه و مركز راالنتشاريكث

 . برساند ياهال اطالع  به ليوسا ريسا و يآگه و ويراد لهيوس به را يعال يشورا مصوبات بالفاصله است موظف سازمان

 .  است شده لغو ـ 5 ماده

 :  است ريز قرار به سازمان فيوظا ـ 6 ماده

 .  قانون نيا 3 ماده مقررات حدود در يعال يشورا مصوبات ياجرا ـ الف



 .  قانون نيا در مندرج يهدفها اساس بر ديص و شكار مقررات ياجرا و ميتنظ ـ ب

  شكار و ديص و يتشنگ و يگرسنگ برابر در آنها تيحما و يوحش جانوران ياتيح يفضا و ها  شكارگاه ينگاهدار و حفظ ـ پ

 و ريواگ يها يماريب و ها  رودخانه انيطغ و ليس و مراتع و جنگل قيحر مانند يعيطب و يجو نامساعد حوادث عوامل و هيرو يب

 .  آن امثال و ينبات تيمسموم

 . يوحش جانوران پرورش و ريتكث جهت مساعد طيمح و موجبات آوردن فراهم ـ ت

 . يوحش جانوران نژاد اصالح در كوشش ـ ث

 . يوحش جانوران درباره يعلم قاتيتحق و يبررس ـ ج

 . يشناس  وانيح يها  موزه و شده حفاظت مناطق و يمل يپاركها جاديا ـ چ

 از يشكار پرندگان و يماه پرورش  جهت ها  حوضچه و رهايآبگ و وحش باغات سيتاس به يحقوق و يقيحق اشخاص قيتشو ـ ح

 . يفن يها ييراهنما قيطر

 ريتنو و زيتجه و كشور در يعيطب  منابع حفاظت و يدوست  وانيح حس ختنيبرانگ منظور به يآموزش يها  برنامه ياجرا و ميتنظ ـ خ

 .  نهيزم نيا در يعموم افكار

 . كشور يعيطب منابع حفظ منظور به آب و خاك و  مرتع و  جنگل  به  مربوط يسازمانها با يهمكار ـ د

 تعهدات حدود در مهاجر و يوحش جانوران تيحما و حفظ منظور به يالملل  نيب و يخارج مشابه يها  سازمان با يهمكار ـ ذ

 .  متقابل

 به خارج از و بوده رانيا يبوم ريغ كه آنها ياجزا و يوحش واناتيح ورود و صدور و پرورش و ريتكث فروش، و ديخر ـ 7 ماده

 آن صدور و ورود. باشديم مجاز سازمان از اجازه اي و پروانه  كسب با اند  افتهي پرورش و ريتكث كشور در قبل از اي و شده وارد كشور

 اند شده ثبت انقراض خطر معرض در يها  گونه يالملل  نيب تجارت ونيكنوانس فهرست در آنهاكه ياجزا و يوحش جانوران از دسته

 وارد كشور به ونيكنوانس  مقررات برخالف كه ييها  گونه توانديم سازمان رديگيم صورت مذكور ونيكنوانس مقررات  تيرعا با

 . دهد  عودت مبدأ كشور به واردكننده نهيهز با لزوم صورت در و ضبط اند شده

 : دينما صادر گانيرا اجازه اي و پروانه مورد برحسب ريز موارد در توانديم سازمان ـ 8 ماده

 مورد يها تيفعال انجام اي و يآموزش و يعلم مطالعات و قاتيتحق انجام منظور به يوحش جانوران يها  نمونه يآور  جمع ـ الف

 .  ييآرا  سيتند يها شگاهينما و يعيطب خيتار موزه ازين

 . رساننديم بيآس ها باغ و مزارع به كه يوحش جانوران از دسته آن دفع ـ ب

 مناطق آن در گانيرا  پروانه صدور سازمان كه يموارد در محروم مناطق ساكنان توسط انيآبز يها  گونه از يبرخ ديص ـ ج

 . بداند يضرور



 سازمان اهداف از تيحما و  وحش اتيح از حفاظت مورد در يموثر خدمات ، سازمان سيير صيتشخ به كه يكسان از ريتقد ـ د

 . اند آورده عمل به

 شركت فيوظا و اراتياخت با يمناف  شده منظور ستيز طيمح حفاظت سازمان يبرا قانون نيا در كه ياراتياخت و فيوظا ـ تبصره

 . باشدينم رانيا التيش يسهام

 اي خسارت دفع از نتوانند شده صادر يمجوزها حدود در ها باغ و مزارع صاحبان اي و رشكارانيم و سازمان مأموران چنانچه ـ 9 ماده

 از شده وارد خسارات جبران آورند عمل به يريجلوگ شود يم وارد باغها و مزارع افراد، به يوحش جانوران هيناح از كه يصدمات

 محصور به نسبت خسارت نيا از يريشگيپ جهت توانديم سازمان نيهمچن شد خواهد نيتام قانون ياجرا از حاصل يدرآمدها محل

 . دينما اقدام مذكور يدرآمدها محل از يوحش جانوران شده حفاظت يها ستگاهيز نمودن

 از حبس اي الير) 000/000/1(  ونيليم كي تا) 000/100( هزار كصدي از ينقد يجزا به شود ريز اعمال مرتكب هركس ـ 10 ماده

 : شوديم محكوم ماه شش تا ماه كي

 .  پروانه بدون يعاد يوحش جانوران ديص و شكار ـ الف

 .  پروانه در مندرج يمحلها از خارج و مقررات خالف اي و پروانه در مندرج زانيم از شيب ديص و شكار ـ ب

 .  سازمان از مجوز اي و پروانه كسب بدون آنها ياجزا و كشته اي زنده يوحش جانوران صدور و فروش ، عرضه ، حمل ـ ج

 يها پناهگاه و شده حفاظت  مناطق در مجاز ريغ فيتعل و يكن  بوته ، يخارزن ،  درختان قطع جمله از ها يرستن بردن نيب از ـ د

 .  مناطق نيا در بيتخر و تجاوز و وحش اتيح

 ونيليم سه تا الير) 000/500/1(هزار پانصد و ونيليم كي از ينقد يجزا به شود ريز اعمال مرتكب هركس ـ 11 ماده

 : شوديم  محكوم ماه 6 تا روز 91 از حبس اي الير) 000/000/3(

 . مقرر ممنوع ساعات و فصول در ديص و شكار ـ الف

 خود يقانون اراتياخت درحدود سازمان كه ييها تيممنوع و تهايمحدود خالف اي و ممنوع مناطق در ديص و شكار به مبادرت ـ ب

 . ياختصاص يقرقها در مجاز ريغ شكار و است كرده يآگه و نييتع

 .  گرانيد اسلحه از استفاده با شكار اي و مجاز ريغ طرق از و ليوسا با ديص و شكار ـ ج

 .  وحش اتيح يها پناهگاه و شده حفاظت مناطق در واناتيح آبشخور و ها  چشمه بيتخر ـ د

 . مجاز ريغ صورت به قانون نيا) 7( ماده موضوع يوحش واناتيح ورود و صدور به اقدام ـ ه

 هزار پانصد و ونيليم كي از ينقد يجزا به اي و سال سه تا ماه سه از حبس مجازات به شود ريز اعمال مرتكب هركس ـ 12 ماده

 : شوديم  محكوم الير) 000/000/18( ونيليم هجده تا الير) 000/500/1(

 



 .  ژهيو پروانه داشتن بدون شده تيحما يوحش جانوران ديص و شكار ـ الف

 يها رودخانه در مجاز ريغ ديص و ژهيو پروانه ليتحص بدون وحش اتيح يها پناهگاه و شده حفاظت مناطق در ديص و شكار ـ ب

 .  شده حفاظت

 گونه نيا در مجاز ريغ تيفعال و تجاوز هرگونه و يمل يعيطب آثار و يمل يپاركها در بيتخر و فيتعل و هايرستن بردن نيب از ـ ج

 .  مناطق

 نيب از و آب يآلودگ باعث كهيمواد به آبشخورها و ها  چشمه ، شده حفاظت يتاالبها و ها اچهيدر ها، رودخانه آب نمودن آلوده ـ د

 . شود انيآبز رفتن

 هشتصد و ونيليم كي از ينقد يجزا اي سال سه تا روز كي و نود از حبس مجازات به شود ريز اعمال مرتكب هركس ـ 13 ماده

 : شوديم محكوم مجازات دو هر به تكرار صورت در و الير) 000/000/20( ونيليم ستيب تا الير) 000/800/1( هزار

  تمساح ، وزپلنگي ،يرانيزردا گوزن گورخر، ر،يبيج ليقب از انقراض خطر معرض در و ابيكم يوحش جانوران شكار ـ الف

 .  مرغ  شيم و هوبره ،)  ليكروكود( 

 . يمل يها  پارك در شكار ـ ب

 از استفاده با بيتعق صورت  به شكار و آن امثال و منفجره مواد و سموم از استفاده با يوحش جانوران كشتار اي و ديص شكار، ـ ج

 .  يجمع  دسته  محاصره و جرگه قيطر به آنان كشتار نيهمچن و يموتور هينقل لهيوس

 باعث و آورده فراهم را ينفت ريغ مواد با عمان يايدر و فارس جيخل و خزر يايدر آب يآلودگ موجب كه ياقدامات به مبادرت ـ د

 . شود آنان ستيز طيمح افتادن خطر به اي انيآبز ريم و مرگ

 اتيح يها پناهگاه اي شده  حفاظت مناطق و يمل يعيطب آثار و يمل يپاركها در يسوز آتش مقدمات كردن فراهم اي جاديا ـ ه

 . يدولت نظامات از تخلف اي و ستيز طيمح مقررات تيرعا عدم اي يمباالت يب براثر وحش

 ماده در مقرر يها  مجازات  به مرتكب ،يمل يعيطب آثار و يمل يها پارك در يعمد يسوز  آتش جاديا صورت در ـ 1 تبصره

 . شد خواهد محكوم ياسالم مجازات قانون) 675(

 ،يبحر ، نيشاه ليقب از يشكار  پرندگان صدور و ينگهدار ، حمل ، فروش د،يخر شكار، ،يريگ زنده به مبادرت هركس ـ 2 تبصره

 هزار هشتصد و ونيليم كي از ينقد يجزا به ماده نيا در مقرر  حبس مجازات حداكثر به تيمحكوم بر عالوه كند جهيدل و باالبان

 . شد خواهد محكوم الير) 000/000/20(  ونيليم ستيب تا الير) 000/800/1(

 ارتكاب ادوات ريسا و يريگيماه  قالب و تور ،يچشم نيدورب ، نورافكن ، فشنگ ،  تفنگ ليقب از ديص و شكار ليوسا ـ 14 ماده

 شكار يبرا ميمستق طور به باال اعمال مرتكبان كه ييها كلتيموتورس  نيهمچن و دارند همراه به باال ادشدهي اعمال مرتكبان كه جرم

 صورت  به سازمان نظر ريز يقطع حكم صدور و يدگيرس خاتمه تا ليوسا نيا و فيتوق سازمان توسط دهنديم قرار استفاده مورد

 . كنديم  فيتكل نييتع شده ادي اموال به نسبت حكم صدور از پس دادگاه و شده ينگهدار يامان



 مجازات حداقل به مرتكب و باشديم  مجازات و بيتعق قابل قانون نيا مقررات برخالف يوحش جانوران شكار به شروع ـ 15 ماده

 . شد خواهد محكوم مقرر

 . شد خواهد محكوم مجازات اشد به مرتكب قانون نيا 13 و 12 و 11 مواد در شده ينيب شيپ ميجرا تكرار صورت در ـ 16 ماده

 . شوديم پرداخت كل يدار خزانه به و محسوب دولت درآمد جز قانون نيا در مذكور ميجرا از حاصله وجوه ـ 17 ماده

 . بود خواهند يشكاربان سازمان به متعلق باشند شده ديص اي شكار قانون نيا مقررات برخالف كه يواناتيح

 يمدع اي يشاك مورد برحسب  جرم از يناش انيز و ضرر مطالبه ثيح از سازمان قانون نيا در مذكور ميجرا مورد در ـ 18 ماده

 . شوديم شناخته يخصوص

 كه يصورت در شونديم الذكر فوق ميجرا بيتعق و كشف مأمور يشكاربان سازمان طرف از كه يشكاربان نيمأمور ـ 19 ماده

 در قانون نيا ياجرا لحاظ از باشند گرفته ميتعل شهرستان  دادستان نظر ريز مخصوص كالس در را يدادگستر نيضابط فيوظا

 . شونديم  محسوب يدادگستر نيضابط فيرد

 بوده گزارش موضوع كه يجرم فريك برابر دو به مزبور مأمور باشد واقع برخالف سازمان مأمور گزارش كه يصورت در ـ 20 ماده

 . شد خواهد محكوم

 برحسب ندهد گزارش ولئمس  مقام به امر انيجر از قانون نيا در مذكور ميجرا وقوع از اطالع با يشكاربان مأمور كه يموارد در

 . شد خواهد محكوم مقرر مجازات حداكثر به مورد

 داشته معاونت اي مشاركت جرم  ارتكاب در اي و شوند قانون نيا در مندرج ميجرا مرتكب خود سازمان نيمأمور هرگاه ـ 21 ماده

 . شد خواهند  محكوم قانون نيا در مقرر مجازات حداكثر به مورد برحسب باشند

 به مرتكب باشد يدتريشد  مجازات مستلزم نيقوان ريسا طبق يارتكاب عمل هرگاه قانون نيا در مذكور ميجرا مورد در ـ 22 ماده

 . شد خواهد محكوم اشد مجازات

 اقدام اقتضا موارد در آن رينظا و يعموم امراض تيسرا از يريگ  شيپ و يعلم يها يبررس و نسل حفظ يبرا سازمان ـ 23 ماده

 . آورد خواهد عمل به الزم

 سازمان باشد داشته ضرورت ها يرستن و اشجار قطع يوحش جانوران تيحما و نسل حفظ اتيمقتض بنابر كه يموارد در ـ 24 ماده

 . نمود خواهد اقدام يجنگلبان سازمان موافقت با يشكاربان

 انعقاد با اي و ديايم عمل به يجنگلبان سازمان لهيوس به آنها از يبردار  بهره قانون نيا بيتصو خيتار تا كه را ييجنگلها ـ 25 ماده

 مدت يانقضا تا است شده واگذار يحقوق اي يقيحق اشخاص  به آنها از يبردار  بهره يجنگلدار يها  طرح طبق و الزم يقراردادها

 . داد اختصاص يمل پارك اي شده حفاظت مناطق به توان ينم طرح ياجرا

 يطرحها ياجرا مورد رادر سازمان نظر يبردار  بهره يطرحها يواگذار از قبل است موظف رانيا يجنگلبان سازمان ـ 26 ماده

 طرح كه يجنگل محدوده در توانينم نظر اعالم از پس يول شود خواستار يمل پارك اي شده حفاظت منطقه نييتع لحاظ از مزبور

 . كرد اعالم يمل پارك اي شده حفاظت مناطق گرفته قرار توافق مورد آن



 يمل پارك اي و شده حفاظت  مناطق عنوان به را يبردار  بهره قابل يجنگلها بخواهد يشكاربان سازمان كه يموارد در ـ 27 ماده

 . دينما جلب را يجنگلبان سازمان موافقت قبال ديبا كند اعالم

 . رسديم رانيوز اتيه بيتصو به و هيته سازمان توسط قانون نيا يياجرا يها  نامه  نييآ  ـ 28 ماده

 : بود خواهد ريز موضوعات شامل جمله از مزبور يها  نامه  نييآ 

 قرق و يسلطنت قرق و شده حفاظت منطقه و يمل پارك و كار  انيز جانوران و شده تيحما واناتيح ديص و شكار فيتعار ـ الف

 . ياختصاص

 . ياختصاص قرق و شده حفاظت منطقه و يمل پارك به مربوط مقررات نييتع ـ ب

 و  واردات و  پرورش و ريتكث  نيهمچن و يوحش جانوران ينگاهدار و عرضه و فروش و ديخر تيمحدود اي منع مقررات نييتع ـ پ

 . كشور نيقوان حدود در مربوط يسازمانها يهمكار با انها صادرات

 .  سازمان با دولت به وابسته يسازمانها ريسا و ها وزارتخانه يهمكار نحوه نييتع ـ ت

 .  آن صدور طيشرا و قانون نيا 7 ماده در مذكور يها پروانه انواع نييتع ـ ث

 شنهاديپ به كه ها  رودخانه از كيهر  مصب از يمسافت تا زديريم خزر يايدر به كه ييها رودخانه در ديص به مربوط امور ـ 29 ماده

 يآبها در ديص به مربوط امور نيهمچن و گردديم نييتع ستيز طيمح  حفاظت يعال يشورا بيتصو و رانيا التيش يسهام شركت

.  است يمستثن قانون نيا در مندرج انيآبز ديص به مربوط مقررات نيا شمول از يانزل بندر مرداب و عمان يايدر و فارس جيخل

 . بود خواهند دار عهده خود مقررات و نيقوان طبق را مربوط فيوظا جنوب التيش يسهام شركت و رانيا التيش يسهام شركت

 به كه انيز و ضرر و ديص و شكار يها  پروانه يبها از يناش درآمد از ريغ ديص و شكار قانون ياجرا از حاصل وجوه ـ 30 ماده

 زيوار كل يدار خزانه نزد يخاص حساب به شد خواهد  نهيهز دولت يدرآمدها از يبرخ وصول قانون) 45( ماده)  الف( بند موجب

 منظور سازمان بودجه در جداگانه طور به را آن%) 70( درصد هفتاد معادل ساله  همه است  موظف بودجه و برنامه سازمان. شوديم

 شكار قانون) 9( ماده ياجرا به مربوط يها نهيهز نيتام و سازمان نظارت تحت مناطق كنترل ، وحش اتيح از حفاظت تاصرف كند

 . شود آن يبعد هياصالح و ـ 1346 مصوب ـ ديص و

 .  است يملغ 1335 اسفند مصوب شكار و ديص قانون ـ 31 ماده

 يكشور استخدام قانون تابع ياستخدام  لحاظ از ستيز طيمح حفاظت سازمان نيمستخدم قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 32 ماده

 . بود خواهند

 با ستيز طيمح حفاظت سازمان يفعل  نيمستخدم ياستخدام وضع ليتبد و يكشور استخدام قانون ضوابط ياجرا نحوه ـ 1 تبصره

 كسور زيوار و محاسبه نحوه نيهمچن و فهيوظ و يبازنشستگ لحاظ از خدمتانان سوابق احتساب بيترت و يكشور استخدام قانون

 امور  سازمان دييتا از پس و هيته ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط كه بود خواهد يا نامه  نييآ طبق  آنان گذشته يبازنشستگ

 . رسديم رانيوز اتيه بيتصو به كشور ياستخدام و يادار



 حفاظت سازمان يفعل كاركنان  مهيب حق درصد 5/3 بابت كه را يوجوه هيكل است موظف ياجتماع يها  مهيب سازمان ـ 2 تبصره

 يبازنشستگ صندوق به است داشته افتيدر سابق ديص بر نظارت و يشكاربان سازمان اي مزبور سازمان در اشتغال بابت ستيز طيمح

 توسط كماكان گردديم پرداخت ياجتماع يها  مهيب سازمان لهيوس به كه آنها وراث اي كاركنان يمستمر. كند زيوار يكشور

 .شد خواهد پرداخت مذكور  سازمان

 

   


