
 :دولت مالی مقررات اس بخشی میظنت اقنون « 4» ماده اساس رب دانیذ می آیا

ِ تحت ّش ػٌَاى اص اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی  خذهبتیب  ٍ وبال ،ٍجِ ّشگًَِ دسیبفت ،هَسسهبت  ّب تَسظ ٍصاستخبًه

 لهبًًَی  هجهَص  ثذٍى ػٌَاى ّش تحتضَد  هی یب وِ دس همشسات هشثَط هؼیي ضذُغیش اص هَاسدی  ٍضشوتْبی دٍلتی

 .است هوٌَع

 :دولت رراتق م  اس بخشی میظنت اقنون« 5»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

ِ  ّذیِ یب ووه ػٌَاى ثِ تَسظ ٍصاستخبًِ ّب ٍهَسسبت دٍلتی،ضشوتْبی دٍلتی  ٍجِ ّشگًَِ پشداخت  غهَست  ثه

 .است هوٌَع لبًًَی هجَص ثذٍى ثِ دستگبُ ّبی اجشایی ًمذی غیش ٍ ًمذی

 :کشوری  و دولتی معامالت رد دولت کارکنان و مجلس نماینذگان و وسراء مذاخلو منع   اقنون الیحو اساس رب دانیذ می آیا

 وطهَسی  ٍ دٍلتهی  هؼبهالت دس ٍ ضْشداسیْب ٍ سبصهبًْبی ٍاثستِ دٍلت وبسوٌبى ٍ هجلس ًوبیٌذگبى ٍصساء هذاخلِ

 است. حجس سبل 4 تب 2 آى هجبصات ٍ هوٌَع

 :سائذ اهی اتومبیل فروش و دولتی اهی اتومبیل اس استفاده نحوه اقنونی الیحو«4»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

 .است هوٌَع دٍلتی ّبی ضشوت ٍ هإسسبت ٍ ّب  ٍصاستخبًِ تَسظ سَاسی اتَهجیل اجبسُ

 :سائذ اهی اتومبیل فروش و دولتی اهی اتومبیل اس استفاده نحوه اقنونی الیحو«5»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

دس ایي ههَسد  ثبضذ  هطوَل همشسات تػشف غیشلبًًَی دس اهَال دٍلت هی دٍلتی ّبی اتَهجیل اص هجبص غیش استفبدُ

 است. دٍلتی اهَال دس لبًًَی غیش تػشف حىن دس ٍهسئَل خَاٌّذ ثَداستفبدُ وٌٌذُ ٍ ساًٌذُ 

 :دولت و مالی مقررات اس بخشی تظیم اقنون  «23» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 تجشیهه،  هشثَط ثِ  ّبی آگْی اعالػیِ سبلٌبهِ، تمَین، چبح ثشای اجشایی ّبیی دستگبُ تَسظ ّضیٌِ ّشگًَِ اًجبم

 اص ٍ ػوشاًهی  ٍ جهبسی  اػتجبسات هحل اص داخلی  جوؼی ٍ فشدی هیْوبًی ٍ تطشیفبتی پالوبسدّبی ٍ تسلیت تطىش،

 غیهش  تػهشف  حىن دس ٍ هوٌَعّب ٍ دسآهذّبی اختػبغی لَاًیي ثَدجِ سٌَاتی  ٍ ووه ضوَل اص خبسج اػتجبسات

 . است ػوَهی ٍ دٍلتی اهَال دس لبًًَی



 :دولت مالی مقررات اس بخشی میظنت اقنون« 23» ماده «الف  »بنذ  اساس رب دانیذ می آیا

 ضَد خَدسٍ داخلی خشیذاسی ًوبیٌذ( ّب اجبصُ دادُ هی )ثِ دستگبُ .است هوٌَع خبسجی یسسَا خَدسٍی خشیذ

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون« 23» ماده اساس رب دانیذ می آیا

ُ  دس سبصهبًی پست داضتي ثذٍى حمَق پشداخت ٍافشاد  ثىبسگیشی ّشگًَِ  لهبًَى  هطهوَل  اجشایهی  ّهبی  دسهتگب

 .است هوٌَع وطَسی خذهبت هذیشیت

 :ی کشور خذمات مذرییت اقنون«84»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ثبضذ هی ضذى رخیشُ لبثل سبل ّش دس وبسهٌذاى هشخػی اص ًیوی حذاوثش 

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون« 99» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 .ثبضذ هی هوٌَع اداسی همبم اص استفبدُ سَء ٍ سضَُ اخز

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون «93»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ثبضذ هی هوٌَع ػوَهی همشسات ٍ لَاًیي اص تخلف ٍ هشاجؼیي اهَس ثِ اػتٌبیی ثی ّشگًَِ

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون«94»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ثبضذ هی هوٌَع دٍلت وبسهٌذاى ولیِ ثشای سبصهبى پست یه اص ثیص تػذی

 :ی کشور خذمات مذرییت اقنون« 32» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ٍسصضهی،  فضبّبی آهَصضی، ٍ دسهبًی ٍاحذّبی سفبّی، هسىًَی، هجتوغ ،صائشسشا هْوبًسشا، ّشگًَِ اداسُ ٍ ایجبد

 .است هوٌَع اجشایی ّبی دستگبُ تَسظ آى ًظبیش ٍ تفشیحی

 



 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون 59   »«ماده تبصزه اساس رب دانیذ می آیا

 .است ػوَهی اهَال دس لبًًَی غیش تػشف ضًَذ هی گشفتِ وبس ثِ هجَص ثذٍى وِ افشادی ثِ  ٍجِ ّشگًَِ پشداخت

 :اسالمی مجاسات اقنون« 633» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 هحسهَة   جهشم  دٍلت حسبة ثِ آى داضتي هٌظَس ٍ هجبص دػذ اص ثیص افشاد استخذام ٍ( سبختي اجیش) ثىبسگیشی

 .گشدد هی

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون«53»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

ُ  ریل تجػشُ ٍ 45 هبدُ دس هٌذسج حبالت اص غیش ثِ اجشایی ّبی دستگبُ دس افشاد ثىبسگیشی ًَع ّش  لهبًَى  32 ههبد

 .است هوٌَع وطَسی خذهبت هذیشیت

 :کشوری  خذمات مذرییت اقنون« 99» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 تحهت  پشداخهت  ّشگًَِ ٍ ثبضذ هی هجبص اداسی غیش سبػبت دس اضبفی وبس اًجبم لجبل دس تٌْب وبسی اضبفِ پشداخت

   است ػوَهی اهَال ٍ ٍجَُ دس لبًًَی غیش تػشف حىن دس اضبفی وبس اًجبم ثذٍى ػٌَاى ایي

 : کشوری  خذمات مذرییت اقنون«99»  ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ٍظهبیف  ٍ اداسی ٍظهبیف  اًجهبم  همبثل دس، هطبثِ هَاسد ٍ ّذیِ هطبٍسُ، حك تسْیالت، اهتیبص، ّشگًَِ اص استفبدُ

 .ضَد هی هحسَة تخلف خَد سثظ ری ّبی دستگبُ وبسهٌذاى تَسظ ضغل، ثب هشتجظ

 :کشور توسعو ششم ربانهم اقنون«94»  ماده« 3» تبصزه اساس رب داینذ می آیا

 حىهن  دس ٍ است هوٌَع ای حشفِ ٍسصش ثِ ًحَ ّش ثِ ٍ ضىل ّش ثِ وطَس ول ثَدجِ هحل اص ٍجِ ّشگًَِ پشداخت

 .است دٍلتی اهَال ٍ ٍجَُ دس لبًًَی غیش تػشف

 

 



 :اسالمی مجاسات اقنون« 599» ماده اساس رب دانیذ می آیا

ٍ یب ًظبست دس سبختي یب اهش ثِ سهبختي آى ثهشای ّهش یهه اص      چیضیداس اًجبم هؼبهلِ یب سبختي  ّش ضخػی ػْذُ

 ثهب  همهذاس  تؼیهیي  جْهت  اص هؼبهلِ دس تذلیس ثَدُ ٍ ثَاسغِ 598ّب ٍ هإسسبت هزوَس دس هبدُ  ٍ سبصهبىاداسات 

ل وٌذ حػیًفؼی ثشای خَد یب دیگشی ت چیض آى سبختي دس تملت یب هؼبهلِ هَسد هتؼبسف حذ اص ثیص لیوت یب غفت

 .ثبضذ هی حجس سبل 5 تب هبُ ضص اص آى هجبصات ٍ هحسَة جشم

 :اسالمی مجاسات اقنون «633» ماده اساس رب دانیذ می آیا

 ثهِ اخهز آى   اههش  یب اًجبم ثِ دستَس غذٍس ّوچٌیي ٍ لبًًَی همشسات ثش صیبدُ یب لبًَى خالف ثش ،ٍجِ اخز ثِ الذام

ِ  هبل یب ٍجِ ٍغَل یب هحبسجِ تؼییي تطخیع، هأهَساى ٍ هستخذهیي ٍ دٍلتی هسئَلیي اص یه ّش تَسظ  ًفهغ  ثه

 .ثبضذ هی سبل یه تب هبُ دٍ اص حجس آى هجبصات ٍ هحسَة جشم دٍلت،

 :اسالمی مجاسات اقنون« 636» ماده اساس رب دانیذ می آیا

( 603) ٍ( 599) ههَاد  هَضهَع  جهشائن  یهب  والّجشداسی لبًًَی، غیش تػشف یب اختالس ،استطبء  جشم ًذادى اًؼىبس

 داس غهالحیت  هشاجهغ  ثِ آًْب سثظ ری هسئَلیي یب هذیشاى تَسظ هإسسبت یب ّب سبصهبى دس اسالهی هجبصات لبًَى

 .گشدد هی تلمی جشم اًذ داضتِ آگبّی ٍ اعالع آى ثِ ًسجت وِ ضشایغی دس اداسی یب لضبیی

 کل کشور: 9244اقنون بودهج سال  39دانیذ رب اساس تبصزه  آیا می

جهض  یب هَسسبت ٍاثستِ ثِ دٍلت  ٍ ّش ًَع هضایب اص ٍجَُ ػوَهی یب اختػبغی دٍلت  َقدسیبفت ٍجِ ثِ ػٌَاى حم

 دٍلت هوٌَع است. ٍاثستِ ثِ ٍهَسسبت دٍلت وٌبىاص یه ٍصاستخبًِ ٍ یب یه هإسسِ ثشای وبس

 

 :دولت مالی مقررات اس بخشی میظنت اقنون«23»آنیی انهم اجرایی  ماده « 5» ماده اساس رب دانیذ می آیا

ضخػی اصثَدجِ هػَة تحت ّشػٌَاى هوٌَع است.)خشیذخَدسٍی  سَاسی داخلی ثبپالن اًتظبهی خشیذ خَدسٍی

 سَاسی دست دٍم هوٌَع است.(

 جاسات مرتکبیه ارتشاء و اختالس و کالهبزداری:اقنون تشذیذ م « 5» دانیذ رب اساس ماده  آیا می



یب هغبلجبت یب ... هتؼلهك   ٍُجَّب ٍ ...  ّب یب ضْشداسی سبصهبىدس غَستی وِ ّش یه اص وبسهٌذاى ٍ وبسوٌبى اداسات ٍ  

 ضَد. خَد یب دیگشی ثشداضت ٍ تػبحت ًوبیذ. هختلس هحسَة هیّب ٍ ... سا ثِ ًفغ  ثِ ّش یه اص سبصهبى

 دانیذ رب اساس ماده واحذه اقنون مجاسات تبانی رد معامالت دولتی: آیا می

بًی وٌٌهذ ٍ دس ًتیجهِ تجهبًی ضهشسی     دٍلتی ٍ ... ثب یىذیگش تجّبی  اضخبغی وِ دس هؼبهالت یب هٌبلػبت ٍ هضایذُ

 هتَجِ دٍلت ضَد هجشم ّستٌذ.

 دانیذ رب اساس ماده واحذه اقنون مجاسات تبانی رد معامالت دولتی: آیا می

،هؼبهلِ سااًجبم وسبًی وِ ثِ ًحَی اص اًحبء اص عشف دٍلت دس اًجبم هؼبهلِ دخبلت داضتِ ٍ ثب ػلن ٍ آگبّی اص تجبًی 

ضشوت یب هؼبًٍت وٌٌذ ثِ حذاوثش هجبصات حجس )سِ سهبل( ٍ اًفػهبل اثهذ اص خهذهبت     دٌّذ یب ثِ ًحَی دستجبًی 

 ضًَذ. هحىَم هیدٍلتی 

گاه انهم پیشگیزی و مبارسه آنیی« 9»دانیذ رب اساس ماده  آیا می  اهی اجرایی: با رشوه رد دست

 ٍ همشسات تؼییي ضذُ، اص هػبدیك سضَُ است.َاًیي گشفتي ٍجَّی ثِ غیش اص آًچِ دس ل -الف

گاه آنیی « 9»دانیذ رب اساس ماده  آیا می  اهی اجرایی: انهم پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

ثهِ همهذاس    اخز هبلی ثالػَؼ یب ثِ همذاس فبحص اسصاًتش اص لیوت هؼوَلی یب ظبّشاً ثِ لیوهت هؼوهَلی ٍ ٍالؼهبً     -ة

 فبحص ووتش اص لیوت، اص هػبدیك سضَُ است.

گاه آنیی « 9»دانیذ رب اساس ماده  آیا می  اهی اجرایی: انهم پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

ثهِ اسثهبة سجهَع ثهذٍى سػبیهت       فشٍش هبلی ثِ همذاس فبحص گشاًتش اص لیوت ثِ عَس هستمین یب غیشهستمین-ج

 سضَُ است.اص هػبدیك  هشثَط همشسات

گاهانهم  آنیی« 9»ماده دانیذ رب اساس  آیا می  اهی اجرایی: پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

جلت هَافمت یب ٍغَل ٍ ایػبل ٍجِ یب هبل یهب سهٌذ پشداخهت     ،اص لجیل هزاوشُ ،فشاّن ًوَدى هَججبت استطبء -د

 ٍجِ اص اسثبة سجَع اص هػبدیك سضَُ است.



گاه آنیی « 9»دانیذ رب اساس ماده  میآیا   اهی اجرایی: انهم پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

هستمین یب غیشهستمین ثهشای   سپشداخت ٍجِ یب تسلین هبل اص اسثبة سجَع ثِ عَاخز یب لجَل ٍجِ یب هبل یب سٌذ -ُ

 ػبدیك سضَُ است.ثبضذ، اص ه اًجبم دادى یب اًجبم ًذادى اهشی وِ هشثَط ثِ دستگبُ اجشایی هی

گاهانهم  آنیی « 9»دانیذ رب اساس ماده  آیا می  اهی اجرایی : پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

اػغبء ٍام ثذٍى ضَاثظ یب پزیشفتي تؼْذیب هسئَلیتی وِ هي غیش حك غَست گشفتهِ ثبضهذ اص هػهبدیك سضهَُ     -ٍ

 خَاسی است.

گاهانهم  آنیی« 9» دانیذ رب اساس ماده  آیا می  اهی اجرایی : پیشگیزی و مبارسه با رشوه رد دست

گشفتي پبداش ٍ لبئل ضذى تخفیف ٍ هضیت خبظ ثشای اسایِ خذهبت ثِ اضخبظ ٍ اػوهبل ّشگًَهِ هَافمهت یهب     -ص

 حوبیتی خبسج اص ضَاثظ وِ هَجت ثخطَدگی یب تخفیف گشدد. اص هػبدیك سضَُ خَاسی است.

 عمومی کشور: اقنون محاسبات «44» دانیذ رب اساس ماده  آیا می

دس ٍجهَُ ػوهَهی    هجبصّبی دٍلتی دس حىن تػشف غیش پشداخت ًٌوَدى هبلیبت ٍ سَد سْبم دٍلت تَسظ ضشوت

 .ضَد هیهحسَة 

 اقنون محاسبات عمومی کشور: « 64و   62 » دانیذ رب اساس مواد آیا می

دس ٍجَُ  هجبصهْلت همشس دس حىن تػشف غیش ٍاسیض ًٌوَدى هبًذُ ٍجَُ هػشف ًطذُ اػتجبسات ثِ حسبة خضاًِ دس

 ضَد. ٍ اهَال دٍلتی هحسَة هی

 اقنون محاسبات عمومی کشور: «92 »ماده «9»دانیذ رب اساس تبصزه  آیا می

ُ    ّب  ٍ هبًٌذ آى الضوبى  تػشف دس ٍجَّی ًظیش سپشدُ یب ٍجِ اجشایهی لهشاس     وِ ثغهَس هَلهت دس اختیهبس دسهتگب

 گشدد. ًی دس ٍجَُ ػوَهی تلمی هیآى دس حىن تػشف غیشلبثذٍى سضبیت غبحت گیشد،  هی

 اقنون محاسبات عمومی کشور:«  92» دانیذ رب اساس ماده  می آیا 



لبًَى ٍ هتؼْذ ًوَدى غیشلبًًَی دٍلت دس اثش گهَاّی خهالف ٍالهغ    پشداخت ٍجِ صائذ ثش اػتجبس هػَة یب ثشخالف 

ّب دس حىن تػشف غیشلهبًًَی   هجبص اص عشف آى  اجشایی یب همبهبتّبی  دستگبُؤسبی یب الذام یب دستَس سریحسبة 

 ضَد. دس ٍجَُ ٍ اهَال دٍلتی هحسَة هی

 اهی غیزضزوری و جلوگیزی اس تجمل گرایی: دانیذ رب اساس اقنون نحوه اعمال نظارت رب کاهش زهینو آیا می

 ٍجَُ ٍ اهَال ػوَهی است.ّبی غیشضشٍسی ٍ تجول گشایی دس حىن تػشف غیشلبًًَی دس  اًجبم ّضیٌِ

اعتبااااارا ی م ج مونااااز اقنااااون اس راایاااات اقنااااون محاساااابات عمااااومی و ساااااری مقااااررات عمااااومی  کرد زهینااااو نحااااوه ماااااده واحااااذه اقنااااون«ل »دانیااااذ رب اساااااس بنااااذ  آیااااا می

 دولت مستثنی هستنذ.

 گشدد ل: تخلف اص ایي لبًَى تػشف غیشهجبص دس اهَال دٍلتی هحسَة هی

 .یشلبًًَی اص هحل اػتجبسات خبسج اص ضوَل دس حىن تػشف غیشهجبص دس اهَال دٍلتی استاًجبم ّضیٌِ غ

 :اقنون محاسبات عمومی کشور «67 » دانیذ رب اساس ماده آیا می

 ثش اػتجبسات جبسی است.ػٌبٍیي ووه هٌذسج دس ثَدجِ ول وطَس هٌحػشاً ًبظش 

 :اسالمیاقنون مجاسات «  598 » دانیذ رب اساس ماده میآیا 

ضهشثِ   74تهب  ت ثِ ضهالق  یالوثل هحىَه پشداخت اجشتججشاى خسبست ٍاسدُ ٍ جشم هتػشف غیشلبًًَی ػالٍُ ثش 

 ثبضذ. هی

 اسالمی:  اقنون مجاسات دانیذ رب اساس آیا می

 دس ٍجَُ ٍ اهَال ػوَهی ٍ دٍلتی جشم است. غیش لبًًَی تػشف

 اس یک شغل: شیبماده واحذه اقنون ممنوعیت تصذی  « 4 »دانیذ رب اساس تبصزه آیا می

 ّبی تؼبًٍی اداسات ٍ هإسسبت هوٌَع است. تػذی ّش ًَع ضغل دٍلتی دیگش ثشای وبسهٌذاى دٍلت جض دس ضشوت



 دانیذ رب اساس اقنون ممنوعیت اخذ پورسانت رد معامالت خارجی: آیا می

غیشهستمین هوٌَع ثَدُ ٍ هجبصات آى حجس تؼضیهشی   ّشگًَِ پَسسبًت تحت ّش ػٌَاى ثِ غَست هستمین یبلجَل 

 سبل ٍ جضای ًمذی ثشاثش پَسسبًت است. 5تب  2

 دانیذ رب اساس ماده واحذه اقنون نحوه رپداخت محکوم ج دولت و عذم تأمیه و توقیف اموال دولتی: آیا می

لهِ   اگش اص پشداخت هحىَم ثِ ثب ٍجَد تأهیي اػتجبس خَدداسی ضَد ٍ ایي اهش سجت ٍاسد ضذى خسبست ثهش هحىهَم  

 ثبضذ. ضذُ ًیض هیگشدد هسئَل یب هسئَلیي هستٌىف ضبهي خسبست ٍاسدُ 

 اقنون مجاسات اسالمی:« 598 »دانیذ رب اساس ماده آیا می

ًمهذی یبهغبلجهبت یبحَالجهبت یبسبیشاسهٌبدٍاٍساق      ٍجَُ سبصهبًْبٍ...اگش ّش یه اص وبسهٌذاى ٍ وبسوٌبى اداسات ٍ

ّب سپشدُ ضذُ است سا ههَسد اسهتفبدُ    ّب یب اضخبغی وِ ثش حست ٍظیفِ ثِ آى یب اهَال هتؼلك ثِ سبصهبى ثْبداس ٍ

حسَة هتػشف غیشلبًًَی ه ثذٍى آًىِ لػذ توله آى ّب سا ثِ ًفغ خَد یب دیگشی داضتِ ثبضذ غیشهجبص لشاس دّذ

 ذ.ًضَ هی

 اقنون میظنت بخشی اس مقررات مالی دولت: «53 »دانیذ رب اساس ماده آیا می

سْویِ هطبسوت  هجَصص خشیذ ٍ فشٍش وبالّبی داخلی ٍ خبسجی ٍ غذٍس ٍ ٍسٍد آى ٍ ا ّشگًَِ فؼبلیت تجبسی اػن

ُ  گزاسی ثشای ایي ًَع فؼبلیت سشهبیِ ّهبی اجشایهی ٍ ّوچٌهیي هإسسهبت ٍ ًْبدّهبی ػوهَهی        ّب تَسظ دسهتگب

 ثبضذ. ّب ًیست، هوٌَع هی غیشدٍلتی وِ فؼبلیت ثبصسگبًی جضء ٍظبیف آى

  



 اقنون ربانهم ششم توسعو  «7 »بنذ ت ماده

ّبی اجشایهی   اسلبم هٌذسج دس لَاًیي ثَدجِ سٌَاتی، تَسظ دستگبُ ویل ّشگًَِ ثبس هبلی ثشحداًیذ ایجبد ٍ ت آیب هی

ٌ  هجبضشّبی اجشایی  اص جولِ دستگبُ ِ  یدٍلت دس هَاسد هختلف اص لجیل خشیذ تضهوی ّهبی تجؼهی خشیهذ،     ٍ ّضیٌه

ّب ٍ غیش آى، ایفبد تؼْذات خهبظ، وبالّهبی اسبسهی، جهبیضُ      ججشاى صیبى، تفبٍت لیوت تٌظین ثبصاس، یبساًِ تْبدُ

ضَد هوٌَع است. هسئَلیت اجشای ایي حىهن ثهش ػْهذُ     غبدساتی ٍ هبًٌذ آى وِ اص اػتجبسات ػوَهی استفبدُ هی

تخلف اص ایي حىهن، تؼْهذ صائهذ ثهش      بهبت هجبص ٍ هذیشاى هبلی هشثَعِ است.ثبالتشیي همبم دستگبُ اجشایی ٍ یب هم

( وتهبة پهٌجن لهبًَى هجهبصات اسهالهی )تؼضیهشات ٍ       598اػتجبس هحسَة ٍ هختلف ثِ هجبصات هَضهَع ههبدُ )  

 گشدد. ثب اغالحبت ٍ الحبلبت ثؼذی هحىَم هی 2/3/1375ّبی ثبصداسًذ( هػَة  هجبصات

 هم ششم توسعواقنون ربان «62 »بنذ ج ماده

داًیذ ّضیٌِ ولیِ اضخػب حمیمی ٍ حمَلی غیشدٍلتی دس احذاث، تَسؼِ، تىویل ٍ تجْیض فضبّبی آهَصضهی   آیب هی

ضی وِ دس چْهبسچَة  سّبی ٍسصضی ٍاثستِ ثِ آهَصش ٍ پشٍ  ّب، سبلي وتبثخبًِسٍصی،  ّبی ضجبًِ ٍ پشٍسش، خَاثگبُ

َد ثب تأییذ سبصهبى تَسؼِ، ًَسبصی ٍ تجْیض ههذساس وطهَس ثهِ    سیضی ٍ تَسؼِ سبل اًجبم ض هػَثِ ضَسای ثشًبهِ

 ضَد. لبثل لجَل هبلیبتی هحسَة هی  ػٌَاى ّضیٌِ

 رسیذگی ج تخلفات اداری:اقنون  «8 »ماده   «2»بنذ  دانیذ رب اساس آیا می   

 گشدد. یباًجبم ًذادى یبتبخیشدساهَسلبًًَی ثذٍى دلیل تخلف هحسَة هی ایجبدًبسضبیتی دساسثبة سجَع

 رسیذگی ج تخلفات اداری:اقنون  «8 »ماده   «93»بنذ  دانیذ رب اساس آیا می   

 تسبهح دسحفظ اهَال ٍاسٌبدٍٍجَُ دٍلتی ، ایشاد خسبست ثِ اهَال دٍلتی تخلف هحسَة هی گشدد.

 محاسبات عمومی:اقنون  «29 »ماده دانیذ رب اساس آیا می

وِ اص هحل دسآهذّب ٍسبیشهٌبثغ تبهیي اػتجبسهٌظَسدستبهیي ثَدجِ وهل وطَسٍغهَل ههی ضهَدثبیذ ثهِ       ٍجَّی

 اسالهی ایشاى افتتبح هی گشدد تحَیل ضَد. حسبثْبی خضاًِ وِ دسثبًه هشوضی جوَْسی 

 

 


