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 1974لسنــت ( 26)قانوى رقـــن 

 هيالديت بتعديل أحكام قانوى النظام الوالي للدولت

 

 باسن الشعب 

 هجلس قيادة الثورة

  ًيٍ دٌظًثز 11ْـ انًٕافك  1389يٍ شٕال / 2تؼذ اإلغالع ػهً اإلػالٌ انذطرٕري انصادر ف

  .و 1969

 ّٔػهً لإٌَ انُظاو انًانً نهذٔنح ٔانمٕاٍٍَ انًؼذنح ن .  

 ٔتُاًء ػهً يا ػزظّ ٔسٌز انخشاَح ٔيٕافمح رأي يجهض انٕسراء .  

 

 أصدر القانوى اآلتي

 

 الوادة األولي

  -: يٍ لإٌَ انُظاو انًانً نهذٔنح انًشار إنٍّ انُصاٌ اَذٍاٌ( 3،5)طرثذل تُص انًادذٍٍ 

  (3)يادج 

  .انًانٍح اثُا ػشز شٓزاً ذثذأ يٍ أٔل ٌُاٌز ٔذُرًٓ فً انذادٌح ٔانثالثٍٍ يٍ دٌظًثز يٍ كم طُحانظُح 

  (5)يادج 

  . ٌصذر ٔسٌز انخشاَح يُشٕراً طٌُٕاً تانمٕاػذ ٔانرٕجٓاخ انالسيح نرذعٍز يشزٔع انًٍشاٍَح ٔإػذادِ

 ص يٍ كم طُح ذمذٌى ٔػهً انٕساراخ ٔانًصانخ فً يٕػذ ألصاِ انذادي ٔانثالثٍٍ يٍ أغظػ

ذمذٌزاذٓا تشأٌ انًصزٔفاخ ٔاإلٌزاداخ إنً ٔسارج انخشاَح تؼذ اػرًادْا يٍ انٕسٌز انًخرص ، ٌٔجة 

أٌ ذكٌٕ ْذِ انرمذٌزاخ يفصهح ٔيٕظذاً تٓا األطض انرً تٍُد ػهٍٓا يغ تٍاٌ انخفط أٔ انشٌادج فٍٓا 

ذرٕنً انهجُح إػذاد يشزٔع انًٍشاٍَح تؼذ تانًمارَح يغ اػرًاداخ انظُح انجارٌح ٔإٌعاح أطثاتّ ، ٔ

يُالشح ذمذٌزاخ كم ٔسارج أٔ يصهذح تؼعٌٕح انًزالة انًانً انًخرص ٔدعٕر يًثم انجٓح انرً 

ٌجزي يُالشح يٍشاٍَرٓا ٔطًاع إٌعاداخ كم يًُٓا ٔذؼزض انهجُح يشزٔع انًٍشاٍَح ػهً ٔسٌز 

  . طثرًثز يٍ كم طُح 30انخشاَح فً يٕػذ ال ٌجأس 

لذو انًشزٔع انًٍشاٍَح إنً يجهض لٍادج انثٕرج لثم تذاٌح انظُح انًانٍح تشٓزٌٍ ػهً األلم نفذصٓا ٔي

  .ٔاػرًادْا
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 الوادة الثانيت

  . ٌُٔشز فً انجزٌذج انزطًٍح ٌٔؼًم تّ يٍ ذارٌخ صذٔرِ. ػهً انٕسراء كم فًٍا ٌخصّ ذُفٍذ انمإٌَ 

 

 هجلس قيادة الثورة 

 يذ جهٕد ػثذ انظالو أح/ انزائذ 

 رئٍض يجهض انٕسراء 

يفراح األططى / انذكرٕر ( ٔسٌز انؼذل) يذًذ ػهً انجذي (داخهٍحٔسٌز )انخٌٕهذي انذًٍذي / انزائذ

  (.ٔسٌز انصذح)ػًز 

ٔسٌز انشراػح )يذًذ ػهً ذثٕ( ٔسٌز انُفػ )ػش انذٌٍ انًثزٔن  (لٔسٌز انؼى)ػثذ انؼاغً انؼثٍذي 

  (.ٔاإلصالح انشراػً

غّ انشزٌف تٍ ػايز ػثذ /انًُٓذص (ٔسٌز اإلطكاٌ ٔانًكهف تانًزافك)يذًذ أدًذ انًُمٕع  /انًُٓذص

  (تانٕكانح/ ٔسٌز انًٕصالخ ٔانًكهف تانكٓزتاء ٔسٌز انخارجٍح )انؼاغً انؼثٍذي 

يذًذ ( ٔسٌز انصُاػح ٔانًؼادٌ)جاد هللا ػشٔس انطهذً  (ٔسٌز االلرصاد)أتٕتكز ػهً انشزٌف 

أتٕسٌذ ػًز  (ٔسٌز انرؼهٍى ٔانرزتٍح)يذًذ أدًذ انشزٌف / انذكرٕر  (انخشاَح ٔسٌز)انشرٔق رجة 

  (.ٔسٌز انرخطٍػ) ػثذ انكزٌى فرخ هللا تههٕ( ٔسٌز اإلػالو ٔانثمافح)دٔردج 

ٔسٌز )ػثذ انذًٍذ انصٍذ انشَراًَ  (ٔسٌز انشثاب ٔانشؤٌٔ االجرًاػٍح)ػثذ انذًٍذ انصٍذ انشَراًَ 

  (. ٔسٌز انذٔنح نشؤٌٔ انرًٍُح انشراػٍح)ػثذ انًجٍذ انمؼٕد / انًُٓذص ( نحانخذيح انٕغٍُح تانٕكا

 هــ1394هحرم /  26صدر في 

  .م 1974فبراير  18الووافق 

 


