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 پيشگفتار

باشد الي ميتكاليف م كشور در حوزه تعيين نقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از جمله قوانين بنيادي

از تالا  رساليد راي اسالمميبه تصويب كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شو 27/11/1380كه در تاريخ 

از قالوانين و  . باله موجالب ايالن قالانون بساليارياجرا شودآزمايشي  صورتسال به  به مدت چهار 1/1/1381تاريخ 

هاي همالقالوانين برنا از جمله قانون محاسبات عمالومي، قالانون برناماله و بودجاله، ،امور مالي دولت رمقررات ناظر ب

ردي بالوده كاله مالوا عالاًنو ،الحاق شده است. موارد اصمحي و يا الحالاقي هاساله و ... اصمح و يا موادي به آنپنج

تكالراري  ال تصالويبسال شده است بنابراين با چندبيني ميمعموالً در قوانين بودجه ساليانه كل كشور مقرر و پيش

امالر  يالنسيد كه اطور آزمايشي براي يك دوره چهارساله به تصويب مجلس شوراي اسممي رها موارد مزبور بهآن

 .شودي سال از تصويب قوانين و مقررات تكراري، پيشگير خود نكته مثبتي بود تا حداقل براي چهار

مهالوري اسالممي جقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  156موجب ماده قانون فوق به 

قانون « 9ف بند جزء ال»( و سپس مطابق 1384-1388براي دوره اجراي برنامه چهارم ) 11/6/1383ايران مصوب 

 1389آن در سال  هايها و اصمحيهبا تمامي تغييرات، الحاقيه 24/12/1388كل كشور مصوب  1389بودجه سال 

 15/10/1389صوب ساله پنجم توسعه جمهوري اسممي ايران مقانون برنامه پنج 224و پس از آن به موجب ماده 

سالاله انون برناماله پنجقال 122به موجب ماده  و در نهايتبا اصمحات و الحاقات براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شد 

  است. ه( تنفيذ گرديد1396ال 1400ه ششم )براي دوره برنام 14/12/1395ششم توسعه مصوب 

 حسابان... و همچنين كارشناسالان حقالوقيبا توجه به اينكه اين قانون، مورد رجوع مكرر مسؤوالن اجرايي، مالي، ذي

در جمهالور حقالوقي رييسمعاونالت معاونت تدوين، تنقالي  و انتشالار قالوانين و مقالررات باشد، مي هاي اجراييدستگاه

و پس از آن، قانون مالذكور را  1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را ابتدا در سال  ،ايف خودراستاي انجام وظ

و برخالي از مقالررات  15/5/1384( مصوب 1به همراه قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

بر قانون تنظيم بالا  الذكر هم مشتمله قانون فوقو چاپ سوم مجموعكرد منتشر  1385مربوط در قالب چاپ دوم در سال 

هاي مالرتب  مصالوب ها و تصالويبنامهنامالهاصمحات و الحاقات بعدي همراه با موادي از قانون برنامه پنجم توسعه و آيين

ي با ابمغ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشال منتشر گرديد. 1390هاي راهنما در سال وزيران و زيرنويسهيأت

هاي مكالرر مجلس شوراي اسممي، باتوجاله باله نيالاز و درخواسالت 4/12/1393( مصوب 2از مقررات مالي دولت )

هاي اجرايي براي دسترسي سريع و آسان به مفاد قانون فوق و اصمحات و الحاقالات بعالدي آن، مسؤوالن دستگاه

موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات  با افزودن قانون الحاق 1395در سال اين معاونت چاپ چهارم اين اثر را 

منتشر كالرد.  15/10/1389و مواد مرتب  از قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  4/12/1393( مصوب 2مالي دولت )
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شده قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي بر متن تنقي  و اينك چاپ پنجم )ويرايش چهارم( اين مجموعه، مشتمل

( مصالوب 1نون الحاق موادي به قالانون تنظاليم بخشالي از مقالررات مالالي دولالت )، قا27/11/1380دولت مصوب 

بالا  4/12/1393( مصالوب 2و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشالي از مقالررات مالالي دولالت ) 15/8/1384

 (1)شود.مندان ميرعايت و اعمال نكات كلي ذيل تقديم عمقه

سالاله برناماله پنجويژه قالانون بر اساس قوانين مختلف، بالهدر اين مجموعه كليه اصمحات و الحاقات كه  -1

دايمالي  ( ، قالانون احكالام1396-1400ششم توسعه اقتصادي، اجتمالاعي و فرهنگالي جمهالوري اسالممي ايالران )

در متن مالواد و يالا  كل كشور، نسبت به مواد قانون انجام شده 1398هاي توسعه كشور و قانون بودجه سال برنامه

 ست.احاظ شده ي مربوط اعمال شده و در صورت لزوم، مستند آن نيز در زيرنويس مجموعه لها و بندهاتبصره

راي اطالمع با نسخ شده ه مستند الزم، متن مواد لغو ييك از مواد، عموه بر اراي نسخ هر در صورت لغو يا -2

 مندان در زيرنويس درج گرديده است.عمقه

لحاقالات در محات و اهاي آن ذكر شده با لحاظ آخرين اصالحاقيه متن مواد قوانيني كه در قانون تنظيم و -3

 ها لحاظ گرديده است.زيرنويس

ين طريق ت تا از انامه تفصيلي هر سه قانون اصلي مندرج در مجموعه، در انتهاي كتاب درج شده اسواژه -4

 پذير باشد.سرعت امكاننظر، به دسترسي به موضوع مورد

ين، عاونالت تالدوظر تنقيحي يا توضيحي ضرورت داشته، نظر مذكور بالا درج نشالان مدر مواردي كه بيان ن -5

 ( در پاورقي آمده است.) تنقي  و انتشار قوانين و مقررات

حقوقالدانان و مالردم  ،هاي اجراييدستگاهو كارشناسان ، مورد استفاده بايسته مسؤوالن حاضراميد است مجموعه 

بالان ايالن اثالر، . از تمالامي مخاطشالودثر واقالع ؤم ي كشوراقتصاد شد و توسعهرشريف كشورمان قرار گيرد و در مسير 

مجموعاله راهنمالا و يالاور ايالن ها و پيشنهادهاي خويش مالا را در ارتقالاي كيفالي راهنمايي ه نظرات،استدعا دارد با اراي

 (2)باشند.

 لعيا جنيدي          

 جمهورمعاون حقوقي ریيس

 
بالر سالايت اينترانتالي دولالت ن و مقررات جمهوري اسممي ايران نيز قابل ممحظه است؛ اين سالامانه عموهقوانين مذكور در سامانه قواني ـ 1

 باشد.مندان ميقابل دسترسي براي عموم مردم و عمقه www.qavanin.irهاي اجرايي، از طريق نشاني براي دستگاه

 ين،معاونالت تالدو 1158عصر)عج(، قبل از تقالاطع جمهالوري اسالممي، شالماره خيابان ولياد خود را به نشاني: تهران، نظر، انتقاد و پيشنه ـ 2
ر ضالالمن دارسالالال فرماييالالد.  law@iripo.irيالالا نشالالاني اينترنتالالي  1316767451كدپسالالتي  -تنقالالي  و انتشالالار قالالوانين و مقالالررات

 .باشدنظران ميصاحبمخاطبان و نيز آماده دريافت و استماع نظرات  0098-21- 64455511و تلفن 0098 -21-66492707رنگاردو
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 (هازيرنويس مندرج در) و آراء ، مقرراتقوانینهای کلی، سیاستفهرست 

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 های کلیسیاست 

 159 9/4/1394 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست .1

 قوانین 

 68-86 26/12/1310 با اصالحات بعدیاز قانون ثبت اسناد و امالك   .1

 36 8/9/1343 ات عمرانی و عمومی مین اعتبارقانون تأاز   .2

 64-132-136 10/12/1351 قانون برنامه و بودجه کشوراز   .3

 44 25/4/1354  و دفترياران سردفتران کانون وقانون دفاتر اسناد رسمی از   .4

 122 25/5/1358  1358بودجه سال  یقانوناليحه   .5

-104-96-75-71 12/9/1358 از قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران   .6
169 

 54 16/12/1361  آب عادالنه قانون توزيعاز   .7

 12 8/6/1362 ن ربا قانون عملیات بانكی بدواز   .8

 172 2/10/1363  امور خیريه قانون تشكیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و از  .9

-68-59-57-10 1/6/1366 قانون محاسبات عمومی کشور از   .10
79-82-98-106-
124-125-136-

141 
 172 3/12/1366 های مستقیم با اصالحات بعدیمالیاتقانون از  .11

 19 29/8/1369 قانون کار از   .12

ها و مؤسسگات قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگااهاز   .13
  عالی و تحقیقاتیآموزش

18/10/1369 80 

 15 13/6/1370 لت قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دواز   .14

ها، رش در اسگگتاننون تشگگكیش شگگوراهای آمگگوزش و پگگروقگگااز   .15
 ها و مناطق کشور شهرستان

26/10/1372 21-110 

 30 3/8/1373 قانون بیمه هماانی خدمات درمانی کشور از   .16

-25-22-20-18 28/12/1373 لت و مصرف آن در موارد معین صول برخی از درآمدهای دوقانون واز   .17
33-34-38-39-
41-46-47-49-

77-87- 
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 15 31/3/1374 سالمی قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب ااز   .18

های قانون پرداخگت پگاداش پايگان خگدمت و بخشگی از ه ينگهاز   .19
 لت ری به کارکنان دوضرو

26/2/1375 42 

 32-25-12 2/3/1375 ( های بازدارندهاز قانون مجازات اسالمی )تع يرات و مجازات  .20

و  ون لغو موارد مصرف قانون وصول برخی از درآمگدهای دولگتقان  .21
 مصرف آن در موارد معین 

23/9/1376 19 

 63 12/2/1378 ران مین بودجه سازمان فرهنای هنری شهرداری تهقانون نحوه تأاز   .22

مهوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنای جاز   .23
 اسالمی ايران 

17/1/1379 11-73-99-109-
153 

 34 21/1/1379 ( مدنی های عمومی و انقالب )در اموردادرسی دادگاهاز قانون آيین  .24

 44 2/12/1379 کش کشور  1380از قانون بودجه سال   .25

 136 15/12/1379  قانون محاسبات عمومی کشور( 64)و ( 63)قانون اصالح مواد   .26

لی مقگررات مگاقانون تنظیم بخشگی از  103قانون استفساريه ماده   .27
عه قانون برنامگه سگوم توسگ 71و بند )ح( ماده  1380دولت مصوب 

 اجتماعی و فرهنای جمهوری اسالمی ايران ،اقتصادی

2/5/1381 80 

 165 17/12/1382  های عمومی کشورسیس و نحوه اداره کتابخانهأقانون ت از  .28

لی قگانون تنظگیم بخشگی از مقگررات مگا 88قانون استفساريه ماده   .29
 1380لت مصوب دو

23/4/1383 70 

 از قگگانون برنامگگه مهگگارم توسگگعه اقتصگگادی، اجتمگگاعی و فرهناگگی  .30
 جمهوری اسالمی ايران 

11/6/1383 84-89-93-105-
112 

نظگیم ت( قانون الحاق موادی بگه قگانون 58قانون استفساريه ماده )  .31
 « 1384لت مصوب بخشی از مقررات مالی دو

9/3/1385 109 

 124-101-65-14 8/7/1386 ريت خدمات کشوری از قانون مدي  .32

 139-125-11 8/11/1386  ساسی( قانون ا44های کلی اصش مهش و مهارم )قانون اجرای سیاستاز   .33

-43-37-36-28 17/2/1387 از قانون مالیات بر ارزش اف وده   .34
50-60-61-62-
119-121-166 

 128 25/2/1387 یات بعداز قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسكن با اصالح  .35

 17 31/2/1387 از قانون تشكیش سازمان مديريت بحران کشور   .36

عالی شهرسگازی و سگیس شگورایقگانون تأ 5قانون اصگالح مگاده   .37
 معماری ايران 

23/1/1388 93 

 115 15/10/1388  هااز قانون هدفمند کردن يارانه  .38

 171 24/12/1388 کش کشور  1389از قانون بودجه سال   .39
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 149-40 23/4/1389 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون اف ايش بهرهاز   .40

 136 15/10/1389 ن توسعه جمهوری اسالمی ايراپنجساله پنجم قانون برنامه از   .41

 62-44 22/8/1390 از قانون امور گمرکی   .42

 116 16/11/1390 کار  و کسب محیط مستمر دبهبو از قانون  .43

 89 19/2/1391 از قانون وظايف و اختیارات وزارت نفت   .44

 171 31/2/1391 کش کشور  1391از قانون بودجه سال   .45

-154-106-102 2/10/1391 با اصالحات بعدی رسانی به ايثارگراناز قانون جامع خدمات  .46
156-163-164 

 رد کشگاورزی بخگش بگه مربوط اختیارات و وظايف تمرک  قانون از  .47
 جهادکشاورزی  وزارت

24/11/1391 148 

 123 6/12/1392  کش کشور 1393قانون بودجه سال از   .48

 20-19 1/2/1392  قانون مجازات اسالمیاز   .49

 45 12/11/1393 ر ناار )کاداستر( کشوقانون جامع حداز   .50

 88-40-16 1/2/1394  شورکی نظام مالی پذير و ارتقاموانع تولید رقابت از قانون رفع  .51

 101 20/2/1395 کارگیری بازنشستاان قانون ممنوعیت به  .52

ثگر قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده بگه شگخث ثالگر در ااز   .53
  حوادث ناشی از وسايش نقلیه

20/2/1395 146 

-79-47-35-29 10/11/1395 های توسعه کشور قانون احكام دائمی برنامهاز   .54
95-97-102-

117-129-132-
140-143-145-
147-150-151-

155-170 
 رهنایفاقتصادی، اجتماعی و ساله ششم توسعه از قانون برنامه پنج  .55

  جمهوری اسالمی ايران
14/12/1395 17-18-30-36-

42-59-71-59-
71-87-89-92-
94-95-97-101-
105-107-113-
115-117-120-
141-145-148-
151-152-155-
159-160-163-
164-165-166-
167-168-170 

 61-24 25/4/1396 از قانون هوای پاك   .56

 157-138 20/12/1396 کش کشور  1397از قانون بودجه سال   .57



 (هامندرج در زيرنويسو آراء ) ، مقرراتقوانين هاي كلي،سياست فهرست
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 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

-43-42-37-16 21/12/1397 کش کشور  1398از قانون بودجه سال   .58
50-51-66-70-
71-92-99-101-
104-105-110-
122-127-129-
135-137-143-
147-149-152-
156-157-161-
163-165-166-
168-169-170-

172- 
 حمايگت وقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از   .59

  از کاالی ايرانی
2/3/1398 133 

 هانامهآيین 

 63 12/4/1346 ها نامه مالی شهرداریآيیناز   .1

 واگگذاری نامه اجرايی اليحه قانونی اصالح اليحه قگانونی وآيیناز   .2
 اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ايران  ءاحیا

31/2/1359 40 

 109 18/7/1363 ب نامه اجرايی فصش دوم قانون توزيع عادالنه آب مصواز آيین  .3

 هاتصويبنامه 

 55  16/5/1381  يژه شكارمیانر دفترمه شناسايی وتعرفه صدو  .1

ی  ار( قانون برگگ3موضوع ماده ) معامالت نصابتعیین تصويبنامه   .2
  مناقصات

25/2/1397  70 

 اساسنامه 

 67 8/3/1354 اساسنامه سازمان بازنشستای کشوری از   .1

  شورای عالی انقالب فر هنگی 

 35 20/12/1370 مصوبه دويست و هفتاد و مهارمین جلسه   .1

 عالی کشورت عمومی ديوانيه هیأروحدترأی و 

1  675  13/2/1384 33 

 عدالت اداریرأی هیأت عمومی ديوان  

1  1139  2/10/1386 100 

 


