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طرز ترتیب، ثبت و صدور قبالهمقررۀ   
 

 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول:
 وضع گردیده است.  قانون تنظیم امور زمینداری، هجدهم و یکصد ۀبه تأسی از حکم مادقرره این م

 اهداف

 مادۀ دوم:
 :از اهداف این مقرره عبارت اند

 .بصورت شفاف و مطمئنعقاری  های ملکیت سایرو زمین  ترتیب، ثبت و صدور قباله فراهم نمودن زمینه -۱

 .نومص ترعقاری بصوهای ملکیت  و سایرزمین  حق مالکیت ساده سازی و تسریع روند انتقال -۲

 با استفاده از تکنالوژی معاصر. عقاریهای  ملکیت و سایرتثبیت رسمی حق مالکیت زمین  -۳

 عقاری. های ملکیت و سایرزمین حق مالکیت  انتقال غرض تسهیالت فراهم نمودن -۴

 اصطالحات

 :سوم ۀماد
همان مفاهیم را  ،( اصطالحات مندرج مادۀ سوم قانون تنظیم امور زمینداری که در این مقرره از آن تذکر بعمل آمده۱)

 نماید.افاده می

 نماید:( اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ذیل را افاده می۲)

ملکیت های عقاری، مطابق احکام  قال دایمی حق مالکیت زمین و سایرکه غرض انتسند مطبوع است قباله قطعی:  -۱

 گردد.    قانون توسط وزارت شهرسازی و اراضی، صادر می

مطابق )به اثر تضمین( سند مطبوع است که غرض انتقال زمین و سایر ملکیت های عقاری  جایزی:بیع  قباله -۲

 گردد.  اراضی، صادر میاحکام قانون توسط وزارت شهرسازی و 

-می اخذاز شخص مبلغ معین است که به موجب صدور قباله مطابق احکام قانون  محصول انتقال حق مالکیت: -3

  گردد. 

 خدمات ارائه جدول در که است( قیمت گذاری و اندازه گیری)خدمات عرضه محصول: یشاروال خدمات سیف -4

 .گرددیم اخذ یشاروال توسط

 تطبیق  مرجع

 مادۀ چهارم:
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 باشد. تطبیق احکام این مقرره میمرجع  ،ذیربطدولتی با ادارات در هماهنگی سازی و اراضی وزارت شهر 

 فصل دوم

 حق مالکیتدایمی  انتقال

 دایمی حق مالکیت انتقال فورم 

    م:پنج ۀماد

 و تیمالک حق تیتثب از بعد اعتبار مدار اسناد تیبرو یعقار یها تیمالک ریسا و نیزم تیمالک حق یمیدا ( انتقال۱)

 .ردگییم صورت ت،یمالک حق یمیدا انتقال فورم توسط آن، یابی ارزش

فورم  ،عقاریهای  ملکیت  و سایرزمین حق مالکیت دایمی انتقال  غرض ،اراضی مکلف استوزارت شهر سازی و  (۲)

 . دهد قرار آنها یقانون ندهینما ای طرفین بدسترس مقرره نیا احکام مطابق و بیترت رامالکیت حق دایمی  انتقال

 باشد:ذیل می توضیحاتحاوی  کیتمالحق انتقال دایمی  فورم( ۳)

 .و مرجع صدرو تاریخ ،شماره صفحه، جلد، ثبت -۱

 قانونی آنها. نمایندهو  طرفین (اصلی و فعلیسکونت)محل  و شهرت -۲

 .و مشخصات آن بایع نوع سند مدار اعتبار -۳

 .عقاریهای  ملکیتسایر زمین یا  (کلی یا قسمیانتقال)نوعیت  -۴

 .قابل انتقال عقاری های ملکیتسایر و مشخصات زمین یا  ، مساحتحدود اربعه ،موقعیت -۵

 .مورد ضرورت معلوماتسایر  -۶

 گردد.تصدیق می هان یا نماینده قانونی آن( این ماده توسط طرفی۳مندرج فقرۀ) ( توضیحات۴)

 مالکیتحق دایمی اخذ فورم انتقال 

 م:ششمادۀ 
مالکیت و طی مراحل حق  دایمی لاانتق غرضند تواآن می قانونی نمایندهیا  عقاری های ملکیتسایرزمین یا مالک ( ۱)

که توسط  رهنمای معامالت یا دفاتراراضی و  ووزارت شهر سازی دومی  هایواحد  ازرا  لکیتامحق انتقال  فورم ،آن

   .نماینداخذ باشد، تصدیق شده  سازی و اراضیوزارت شهر 
به منظور تثبیت  درج معلوماتاز  بعد را لکیتامحق دایمی انتقال فورم  ،کلف اند( این ماده م۱)ۀاشخاص مندرج فقر (۲)

  .تسلیم نمایند اراضی وزارت شهر سازی و واحد های دومی بهآن یابی و طی مراحل حق مالکیت، ارزش

 باشد.، فاقد اعتبار میوزارت شهر سازی و اراضیدومی واحد های لکیت بدون تصدیق امحق  دایمی انتقال فورم (۳)

که از طرف العملیزطردری معامالت دفاتر رهنمابه حق مالکیت دایمی انتقال نمودن فورم  امور مربوط به تصدیق( ۴)

  د.گردد، تنظیم میشووزارت شهر سازی و اراضی تصویب می

  اسناد مورد نیاز 

 م:تفهمادۀ 
زمین یا  دایمی جهت انتقال ،مکلف اندقانونی آنها  نمایندهیا  عقاری های ملکیتسایرزمین یا یا مالکین  مالک

 ارائه نمایند: اراضی وزارت شهر سازی و دومیواحد های  اسناد ذیل را به عقاری ملکیتسایر

 .تابعیت تذکره صلا -۱
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  .داریزمینهجدهم قانون تنظیم امور  ۀادمندرج م ،عقار های ملکیتسایر  یا زمینبار اصل اسناد مدار اعت -۲

توسط  عقاری های ملکیتسایر زمین یا که یصورتدر وکیلای نظرداشت حدود صالحیت ه خط باوکالت  وثیقهاصل  -۳

 گردد.انتقال  وی

توسط  عقاری های ملکیتسایر زمین یا که یصورتدری صنظرداشت حدود صالحیت های وبا  خط وصایتوثیقه اصل  -۴

 .گرددوی انتقال 

  .آنها قانونی نماینده و عکس طرفین -۵

 نیاز  موردارسال اسناد 

 م:شتهمادۀ 
به منظور را این مقرره  متفه هدما مندرجاسناد  ،مکلف است والیات در وزارت شهر سازی و اراضیواحد های دومی 

 ارسال نماید.و ارزش یابی  حق مالکیتکمیته تثبیت تثبیت حق مالکیت به 

  قطعی قباله

   م:هنۀ ماد
عی قباله قطی لکیت زمین و سایر ملکیت های عقارحق ما دایمیغرض انتقال مکلف است، وزارت شهرسازی و اراضی  

-ترتیب ( این مقرره ۱ضمیمه شماره)، مطابق باشدمی خاص کد امنیتی که دارایرا زمین و سایر ملکیت های عقاری 

   .نماید

 فصل سوم
 به اثر تضمینانتقال 

 تضمین به اثرانتقال فورم 

 :همدمادۀ  
 برویت اسناد مدار اعتبار ،به اثر تضمین عقاری های ملکیتسایر زمین یا انتقال  غرض یاراض و یساز شهر ( وزارت۱) 

     .نمایداجرآات می ،بعد از تثبیت حق مالکیت و ارزش یابی آن
به  انتقال فورم به اثر تضمین، یعقار یها تیملک ریسا و نیزم، غرض انتقال شهر سازی و اراضی مکلف استوزارت  (۲)

  .دهد قرار آنها یقانون ندهینما ای نیطرف بدسترس و بیترت مقرره نیا احکام مطابق را اثر تضمین

 :باشدذیل می توضیحاتحاوی  به اثر تضمینفورم انتقال  (۳) 

 .جلد، ثبت، تاریخ و مرجع صدروشماره صفحه،  -۱

 .و نماینده قانونی آنها طرفین عقد محل سکونت)اصلی و فعلی(و شهرت  -۲

 .و مشخصات آن مالکنوع سند مدار اعتبار  -۳

 .عقاری های ملکیتسایر سبب انتقال زمین یا  -۴

 .عقاریهای  ملکیتسایر موقعیت،حدود اربعه، مساحت و مشخصات زمین یا  -۵

 .به عدد و حروف عقاریهای  ملکیتسایر قمیت زمین یا  -۶

 .مشاع باشد عقاریهای  ملکیتسایر اجازه کتبی مالکین درصورتیکه زمین یا  -۷

 .گرددتصدیق می هایا نماینده قانونی آن عقد ( این ماده توسط طرفین۳مندرج فقرۀ) توضیحات (۴)
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 قباله بیع جایزی

 هم: زدۀ یاماد
بیع جایزی قباله ملکیت های عقاری  ریسا و نیزمبه اثر تضمین انتقال  غرض است، مکلف یاراض و یشهرساز وزارت

 بیترت مقرره نیا (۲)شماره مهیضم مطابق ،باشدمیکد امنیتی خاص  که دارایرا  زمین و سایر ملکیت های عقاری

      .دینما

 بیع جایزی انتقالآثار 

 هم:ددوازمادۀ 
آن از بین  اقالهحق مالکیت بر زمین و سایر ملکیت های عقاری با انشای آن ایجاد و با  ،تضمینبه اثر در انتقال  (۱)

 .میرود

   .را به شخص دیگری انتقال دهد عقاریملکیت  تواند زمین یانمی مشتری به اثر تضمینانتقال  در (۲)

 بیع جایزی انتقال ازاله

 دهم:سیزمادۀ 
که از طرف وزارت شهر سازی  العملیزطر در عقاری های ملکیتسایر زمین یا  تضمین به اثرانتقال  ازالهامور مربوط به 

  شود.گردد، تنظیم میو اراضی تصویب می

چهارمفصل   

 تثبیت حق مالکیت

 یابی  شو ارز تثبیت حق مالکیت

 هم:دچهارمادۀ 
توسط کمیته تثبیت   ار اعتبارمد برویت اسناد عقاری های ملکیتسایر یابی زمین یا  و ارزش تثبیت حق مالکیت (۱) 

 گردد.تصویب می وزارت شهر سازی و اراضی گیرد که از طرفصورت می یبق طرزالعملاطمیابی  و ارزش حق مالکیت

توسط کمیته  به اثر تضمینانتقال دایمی یا ( عملیۀ تثبیت حق مالکیت و ارزش یابی در مرکز و والیات قبل از انتقال ۲)

 گیرد.صورت میماده ( این ۱مندرج فقرۀ)

  یابی  و ارزش ت حق مالکیتیتثب تهکمی

 م: هدپانزمادۀ 
تثبیت حق مالکیت و ارزش کمیته عقاری  های ملکیتسایر تثبیت حق مالکیت و ارزش یابی زمین یا  به منظور (۱)

 :دگردبه ترکیب ذیل ایجاد می ییاب

 .رئیسبه حیث  حق مالکیت تثبیت لومسؤ -۱

 سروی کدستر به حیث عضو. گروپ ولمسؤ -۲

 دو نفر کارکنان تخنیکی کدستر به حیث اعضاء. -۳

 .نشیق مالکیت به حیث ممدیر تثبیت ح -۴
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به منظور تعیین قیمت  ،داشته باشدقرار ماستر پالن شهری ساحۀدر عقاری  های ملکیتسایر زمین یا که درصورتی -۵

 .اعضاءبه حیث  مربوطه شاروالیفنی  کارکناندو نفر  عقاریهای  ملکیتسایر و اندازه گیری زمین یا 

تصویب  اراضیوزارت شهر سازی و  که از طرف یدر طرزالعمل ( این ماده۱)ۀتدویر جلسات کمیته مندرج فقر طرز (۲) 

  . دگرد، تنظیم میدشومی

 تثبیت حق مالکیت و ارزش یابیکمیته وظایف و صالحیت های 

 :مهدشانز ۀماد

 باشد:ذیل میو صالحیت های ظایف دارای وتثبیت حق مالکیت و ارزش یابی  ( کمیته۱)

  .تم این مقررهفمندرج ماده هارزیابی اسناد  -۱

، عقاری های ملکیتسایر زمین یا ، تثبیت مساحت واقعی نقشه های شاروالی مربوط، یهای کدستر ارزیابی نقشه -۲

تعدیل  ،به تفکیک قطعاتزمین  ن حدود اربعهیتعیتطبیق و ، عقاری های ملکیتسایر  یا کروکی قطعات زمینترسیم 

 ساحه.و اخذ کردینات  ، تثبیت درجۀ زمینمقیاس محلی زمین به جریب

  .در صورت ضرورت مربوطه والیت آبانرژی و ادارۀ  به همکاریحق آبه سند تثبیت  -۳

 صورت ضرورت.در هوالیت مربوط زراعت، آبیاری و مالداری ادارۀتثبیت درجۀ زمین به همکاری  -۴

 .همربوط مستوفیت والیتو عواید  مدیریت های به همکاریمالیه دهی سند تثبیت  -۵

  .مربوطهو آمریت های وثایق محاکم  به همکاریتثبیت ثبت محفوظ قباله و وثایق شرعی  -۶

  .همسایه ها و پلوان شریکان ،وکیل گذر یا قریهجلب همکاری نماینده شورای  -۷

زمین یا  به اثر تضمیندایمی یا  نظارت نموده و از انتقالاسناد  ازتثبیت حق مالکیت و ارزش یابی  تهکمیرئیس ( ۲)

صورت گرفته باشد، م این مقرره هدچهار ۀ( ماد۱)ۀمندرج فقرطرزالعمل احکام  مغایرکه  عقاریهای  ملکیتسایر 

  .نمایدمیجلوگیری 

، ده نتواندشو فصل حل تثبیت حق مالکیت و ارزش یابی  کمیته توسط ناشی از تثبیت حق مالکیت منازعاتهرگاه ( ۳)

 .دیرگمیاجراآت صورت ماده چهل و ششم قانون تنظیم امور زمینداری مندرج بق حکم اطم در مورد

 مپنجفصل 

 ثبت و صدور قبالهترتیب،کنترول، 

 قباله ترتیب

 :مدههفمادۀ 
 گردد.ترتیب می وزارت شهر سازی و اراضی توسط  (به اثر تضمین)دایمی یا  قباله با نظرداشت نوعیت انتقال( ۱)

شامل قباله نمره زمین،  عقاری، های ملکیتسایر خصوصیات زمین یا ( این ماده با نظرداشت ۱( قباله مندرج فقرۀ)۲)

 باشد.واحد مسکونی میزمین زراعتی و 

، ثبت و صادر ترتیب وزارت شهر سازی و اراضیدومی واحد های توسط  عقاری های ملکیتسایر ( قباله زمین یا ۳) 

 گردد.می

-میثبت مشتری به نام و  از نام بایع وضع و ارزش یابی آن، قبالۀ بعد از عملیۀ تثبیت حق مالکیتمندرج ملکیت ( ۴)

 گردد.
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 قبالهترتیب ایجاد مدیریت 

 : مهدهجۀ ماد
در مرکز و  را عقاری های ملکیتسایر زمین یا  قبالهترتیب مدیریت  ،قبالهترتیب نظور به م وزارت شهر سازی و اراضی

  نماید.میایجاد  والیات

 

 قبالهترتیب مدیریت وظایف 

 :همدنزمادۀ 
 باشد:دارای وظایف و صالحیت های ذیل میعقاری های  ملکیتسایر زمین یا  قباله ترتیبمدیریت ( ۱)

 .ارزش یابی تثبیت حق مالکیت واز کمیته ارزیابی اسناد واصله  -۱

 درصورت موجودیت نواقص.به منظور اصالح  یابی ارزش تثبیت حق مالکیت وبه کمیته اسناد واصله  نمسترد نمود -۲

 قانون.م احکابق اطم ،شاروالیخدمات فیس و محصول انتقال حق مالکیت تحویل  منظوربه صدور تعرفه  -۳

 شاروالی.خدمات  و فیسمحصول انتقال حق مالکیت قباله به اسم مشتری بعد از تحویل ترتیب  -۴

  .مربوطه قباله و اسنادبه کمیته کنترول  عقاریهای  ملکیتسایر ارسال قباله و اسناد مربوط به زمین یا  -۵

  .احکام قانونبق اطمقباله  ترتیبانجام سایر وظایف مرتبط به ( ۲)

 همربوطاسناد قباله و کنترول 

 :مبیستادۀ م
-می ایجادوالیات در  را  مربوطه اسنادقباله و کنترول کمیته ، شفافیتتأمین  به منظور وزارت شهر سازی و اراضی( ۱)

  نماید.

  باشد:دارای وظایف ذیل می ،مربوطه اسنادقباله و کنترول ( کمیته ۲)

  .و حصول اطمینان از صحت آن های ملکیتسایر قباله زمین یا  ترتیبمدیریت  ازکنترول معلومات جمع آوری شدۀ  -۱

به سیستم الکترونیکی ثبت و صدور قباله آن و صدور ثبت  به منظور بعد از کنترول مربوطه سناداقباله و  ارسال -۲

 و حفظ آن.غرض وضع ملکیت از اسناد 

 

 

 

 آنحفظ و ملکیت از اسناد وضع ،قباله صدورو بت ث

 :مبیست و یکۀ ماد
 وضع و عقاری های ملکیتسایر های زمین یا  قباله صدورو ثبت  نیتمصو به منظور وزارت شهر سازی و اراضی( ۱)

قباله را ایجاد  ثبت و صدور الکترونیکیسیستم در مرکز و والیات مکلف است،  آنو حفظ قبلی یا دفاتر  ملکیت از اسناد

  نماید.

  باشد: دارای وظایف ذیل میقباله  ثبت و صدور الکترونیکیسیستم ( مسؤول تخنیکی ۲) 
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قابل انتقال  عقاری های ملکیتسایر موقعیت زمین یا به شمول  شدهثبت الکترونیکی تمامی معلومات جمع آوری  -۱

 در سیستم.

 به قباله و حفظ اصل آن در سوابق مربوطه.اخذ کاپی نقشه مربوطه و ضم آن  -۲

 ارسال قباله بعد از امضاء، مهر و ثبت جهت تسلیمی به مشتری از طریق دفتر تسلیمی قباله. -۳

و حساب بایع به اسم  و حساب از اسم های ملکیتسایر زمین یا شاروالی مربوطه جهت انتقال ارسال اسناد به  -۴

  .مشتری

 .مطابق احکام قانون آنحفظ  و ملکیت از اسناد وضع ،ثبت و صدور قبالهبه انجام سایر وظایف مرتبط  -۵

  قباله تسلیمی

 :مو دو بیستمادۀ 
 .گیردقباله در دفتر مربوط صورت می صدوریا نماینده قانونی وی و مدیر  تسلیمی قباله به مشتری در حضور بایع) ۱(

 ی قباله را فلم برداری نمایدر قباله مکلف است، جریان تسلیمالکترونیکی ثبت و صدومسؤول تخنیکی سیستم ) ۲(

تسلیمی قباله را در جریان به شمول فلم  قباله مکلف است، تمام اسناد قباله های تسلیم داده شده مدیریت صدور( ۳)

 حفظ نماید.  آرشیف والیتی

تسلیمی قباله را در دفتر مربوط حفظ و یک، یک فلم  و صدور، دفاتر مربوط ثبت ،قباله مکلف است صدور( مدیریت ۴)

 به آرشیف والیتی و مرکزی، ارسال نماید. آنرا در ختم هر سال کاپی

 
 

 ثبت و صدور قباله کنترول، روند ترتیب، نظارت از 

   م:سوبیست ومادۀ 
مین أنظارت نموده و از تثبت و صدور قباله  ،کنترول روند ترتیب،از  ،استمکلف والیت شهر سازی و اراضی رئیس  ( ۱)

  .دباشمی ولمسؤدر میعاد معینه قباله  یاجرا وشفافیت 

به  راثبت و صدور قباله کنترول، ترتیب، روند از  ربعوار کتبی گزارش ،استمکلف والیت  شهر سازی و اراضیرئیس  (۲)

 نماید. ارائه وزارت شهر سازی و اراضیصورت هارد و سافت به 

مششفصل   

یئنهااحکام   

 قباله به مستحق صدور

 :وم چهاو  بیستمادۀ 
مکلف  وزارت شهر سازی و اراضیباشد،  هیددگردولتی به مستحق قبالَ توزیع عقاری  های ملکیتسایر زمین یا  هرگاه

 قباله صادر نماید.  آنها به تیمالک حق انتقال محصول پرداخت از بعد همربوطاسناد  طابقم ،است

  گرددمیتوزیع دولتی عقاری های  ملکیتسایر زمین یا  ی کهاشخاصقباله به  صدور

 بیست و پنجم: ۀماد
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به ورثه اسناد تقنینی  و سایرمطابق احکام قانون در مرکز و والیات دولتی عقاری  های ملکیتسایر زمین یا  هرگاه( ۱)

مکلف است به  وزارت شهر سازی و اراضیتوزیع گردد،  عودت کننده و مهاجرین نیروهای دفاعی و امنیتیشهدای 

 مربوط به آنها قباله صادر نماید. اسناد  مطابق، همکاری ادارات ذیربط

به و سایر اسناد تقنینی  م قانونامطابق احکدر مرکز و والیات دولتی  عقاری های ملکیتسایر هرگاه زمین یا ( ۲)

بعد از پرداخت مطابق اسناد مربوط مکلف است،  شهر سازی و اراضی وزارتوزیع گردد، ت و کارکنان دولت معلمین

  قباله صادر نماید.، به آنهامحصول انتقال حق مالکیت 

حقیقی یا حکمی  به اشخاص مطابق احکام قانونوالیات و در مرکز دولتی عقاری های  ملکیتسایر زمین یا  هرگاه (۳)

به محصول انتقال حق مالکیت بعد از پرداخت  مربوطاسناد  مطابق ،مکلف است وزارت شهر سازی و اراضی، دگرداهداء 

  نماید. صادرقباله  ،آنها

( هرگاه زمین، نمره زمین رهایشی، نمره زمین واحد تجارتی، نمره زمین صنعتی در شهرک های دولتی، تجارتی، ۴)

توزیع یا مطابق احکام قانون ، حقیقی یا حکمی عقاری شخص به اشخاص های ملکیتسایر یا  شخصی و مشارکتی و

 مطابق اسناد مربوط و اجازه ساختمان را از شاروالی مربوطه اخذ نموده باشد، وزارت شهر سازی و اراضی  گرددانتقال 

 قباله صادر نماید.  ،به آنها محصول انتقال حق مالکیتبعد از پرداخت 

 ، مرعی خاصه و وقفیعامهدولتی،  زمین

 م:ششمادۀ بیست و 

وزارت شهر سازی و اراضی تأمین حق استفاده بر زمین های دولتی، عامه، مرعی خاصه و و قفی به اعتبار ثبت توسط 

وزارت که از طرف  در طرزالعملی به همکاری ادارات ذیریط این نوع ملکیت های عقاریاز  هگردد، صدور سند استفادمی

 گردد.تنظیم میتصویب می شود، شهر سازی و اراضی 

 تصحیح قباله

 م:هفتمادۀ بیست و 
طرزالعمل جداگانۀ که از طرف وزارت شهر سازی و در عقاری  های ملکیتسایر تصحیح قباله زمین و  امور مربوط به 

  .گردد، تنظیم میدشواراضی تصویب می

 قیمت قباله

 و هشتم: ستیب ۀماد
بیع جایزی در بدل قباله افغانی و  و پنجصد هزاردو ( ۲۵00بدل مبلغ)قباله قطعی زمین و سایر ملکیت های عقاری در 

  .گرددافغانی صادر می یک هزار( ۱000مبلغ )
 ی قبالهنثم

 و نهم: ستیب ۀماد
که توسط وزارت شهر سازی و اراضی صادر  عقاریهای ملکیت سایر یا  زمینیا قباله بیع جایزی  قطعیقباله هرگاه 

 مقررهاین  هشتم و ستیب ۀمادمندرج  لغادر بدل مب بعد از اعالن مثنی آن ،دشو مفقود، حریق یا مندرس گردیده باشد،

 گردد.صادر می
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 محصول انتقال حق مالکیت

 :سی ام مادۀ

قیمت زمین یا  از مجموع دو فیصدباشد دایمی  انتقال کهمحصول انتقال حق مالکیت زمین یا ملکیت عقاری در صورتی

 ملکیتسایر قیمت زمین یا  از مجموعفیصد  نیمباشد  به اثر تضمینانتقال  کهیدر صورتعقاری و  های ملکیتسایر 

 باشد.قابل تأدیه میمطابق احکام قانون عقاری  های

 فیس خدمات شاروالی

 :و یکمسی  مادۀ

خدمات قیمت گذاری و ارائه عقاری دربدل های ملکیت سایر مالکیت زمین یا حق حین انتقال شاروالی فیس خدمات 

 فیصد ازنیم  مطابق اسناد تقنینی مربوطه عقاری در محدوده ماستر پالن شهری  های ملکیتسایر اندازه گیری زمین یا 

  .گرددمی اخذسایر ملکیت عقاری مجموع قیمت زمین یا 

  تحویل عواید

 م:دوسی و ماده 
ل شده از محصول انتقال حق مالکیت و قیمت یاست، مبالغ تحصمکلف در مرکز و والیات وزارت شهر سازی و اراضی 

 را مطابق احکام قانون به حساب واحد دولتی تحویل بانک نماید.قباله  اصل و مثنی

 عقد تفاهمنامه 

:موسسی و  ۀماد  

 یتکنالوژ و مخابرات وزارت با قباله مراحل یط جهت سهولت یآور فراهم منظور به تواندیم یاراض و یساز شهر وزارت

 .دینما عقد را ها تفاهمنامه یخصوص سکتور و یمعلومات

  تعقیب عدلی

  :مچهارو سی مادۀ 
-دیب قرار میأمطابق احکام قانون مورد ت ،لف نمایداز احکام این مقرره تخ وزارت شهر سازی و اراضیکارکن  هرگاه( ۱)

 گیرد.

-معرفی میبه مراجع عدلی و قضایی د شومرتبط به وظیفه مرتکب جرم  وزارت شهر سازی و اراضی( هرگاه کارکن ۲)

  .گردد

 طرزالعمل ها وضع لوایح و

  :مپنجو سی  مادۀ
 ها را وضع نماید. طرزالعمل لوایح و، تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقررهمی وزارت شهر سازی و اراضی

 انفاذ

 م: ششو مادۀ سی 
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 . رددگنافذ می ،رسمیجریدۀ  درنشر این مقرره از تاریخ 


