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تثبیت لیمت آو به ػًىاو یکی اؾ ػىاهل ػمعه  به هًظىؼ تًظین و تًكیك اهىؼ هؽبىط به ؾهیى و اؾظیاظ ػؽضه و تؼعیل و- ۱ هاظه

اؼاضی و همچًیى  تؽ اؾ تؽ و وقیغ بؽظاؼی هؽ چه يسیر اختماػی و ایداظ هىخبات زفظ و بهؽه تىلیع و تاهیى ؼفاه ػمىهی و

لايىو اقاقی خمهىؼی  ۴۷و  ۴۵و  ۴۳هًعؼج ظؼ ايىل  و يیل به اهعاف ۳۱فؽاهن يمىظو ؾهیًه الؾم خهت اخؽای ايل 

قؽاقؽ کهىؼ  ؼقع و اؾ تاؼیص تًىیب ظؼ هكکى و تاقیكات ػمىهی هىاظ ایى لايىو به تًىیب هی اقالهی ایؽاو بؽای تاهیى

 .االخؽاء اقت الؾم

 .ها لؽاؼ گؽفته اقت هائی اقت که ظؼ هسعوظه لايىيی و زؽین اقتسفاظی نهؽها و نهؽک اؼاضی نهؽی ؾهیى -۲هاظه 

ؼات لايىو های هىاتی که ػلیؽغن همؽ ؾهیى .هائی اقت که قابمه ػمؽاو و ازیاء يعانته بانع اؼاضی هىات نهؽی ؾهیى- ۳ هاظه

ظولت  به بؼع ازیاء نعه بانع همچًاو ظؼ اضتیاؼ ۵/۴/۱۳۵۸هدىؾ لايىيی اؾ تاؼیص  لغى هالکیت اؼاضی هىات نهؽی بعوو

 .بانع هی

تعؼیح به زالت هىات بؽگهته اػن اؾ آيکه  هائی اقت که قابمه ػمؽاو و ازیاء ظانته و به اؼاضی بایؽ نهؽی ؾهیى- ۴ هاظه

 .عانته بانعيازب ههطًی ظانته یا ي

بؽظاؼی هالک اقت.  زاضؽ ظایؽ و هىؼظ بهؽه ايع و ظؼ زال هائی اقت که آو ؼا ازیاء و آباظ يمىظه اؼاضی ظایؽ ؾهیى- ۵ هاظه

 .بانع يؽفًا اؼاضی کهاوؼؾی یا آیم اػن اؾ هسًىؼ یا غیؽ هسًىؼ هی های ظایؽ ههمىل ایى لايىو ؾهیى

يهاظهای ايمالبی ظولتی یا غیؽ ظولتی بانع ظؼ  آيکه ظؼ اضتیاؼ انطاو یا بًیاظها وهای هىات نهؽی اػن اؾ  کلیه ؾهیى- ۶ هاظه

هکلفًع  و اقًاظ و هعاؼک هالکی گػنته اؼؾل لايىيی يعاؼظ. اظاؼات ثبت اقًاظ و اهالک اضتیاؼ ظولت خمهىؼی اقالهی اقت

تىقظ ظولت  ۲۲/۱۱/۱۳۵۷هگؽ آيکه اؾ تاؼیص يمایًع  به ظؼضىاقت وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی اقًاظ آيها ؼا به يام ظولت ياظؼ

  .واگػاؼ نعه بانع

هالکیت اؼاضی هىات نهؽی و لايىو  بانًع و به هىخب لايىو لغى های هىاتی که ظؼ وثیمه هی اقًاظ هالکیت ؾهیى- تبًؽه

انطاو  یؽ اؾ هغالباتنىيع و غ آیًع آؾاظ تلمی هی اضتیاؼ ظولت ظؼآهعه و یا ظؼ هی و ایى لايىو به ۱۳۶۱اؼاضی نهؽی هًىب 

 .علبکاؼ اؾ قایؽ اهىل بعهکاؼ ويىل ضىاهع نع گؽظظ هغالبات ظیگؽ وقیله يانی اؾ فؽول ایى گىيه اؼاضی که هًتفی هی



 ۸یا  ۶ههؽوط بؽ آيکه اؾ هؿایای هىاظ  ايع های هىات نهؽی ظؼ اضتیاؼ ظانته کكايی که عبك هعاؼک هالکیت، اؾ ؾهیى- ۷ هاظه

يکؽظه و هكکى هًاقبی يعانته بانًع، عبك ضىابظ هكکى و نهؽقاؾی ظؼ قؽاقؽ  اقتفاظه ۱۳۶۱هًىب لايىو اؼاضی نهؽی 

نىظ تا ظؼ ههلت هًاقبی که ظؼ  هی )هؿاؼ( هتؽ هؽبغ ظؼ اضتیاؼناو گػانته ۱۱۱۱لغؼه و یا لغؼاتی خمؼًا هؼاظل  کهىؼ

 کًًع ظؼ يىؼت ػعم ػمؽاو و ازیاء بعوو ػػؼ هىخه اخاؾه هػکىؼ قالظ و ؾهیى به ياهه تؼییى ضىاهع نع ػمؽاو و ازیاء آئیى

 .گؽظظ ظولت باؾ هی

با اقًاظ ػاظی ظاؼای  ۵/۴/۱۳۵۸ ظؼ هىؼظ کكايی که به تاؼیص لبل اؾ لايىو لغى هالکیت اؼاضی هىات نهؽی هًىب- تبًؽه

 ايع و یا ظؼ نهؽهائی که تا کًىو تهکیل پؽويعه ظاظه عؽف هؽاخغ هؽبىعه های تؼییى نعه لبلی، اؾ ؾهیى بىظه و ظؼ ههلت

قًع ػاظی و يست هؼاهله اؾ عؽف  های هػکىؼ بؽای تهکیل پؽويعه اػالم يهعه اقت ظؼ يىؼتی که تاؼیص تًظین ههلت

 .ضىاهع نع نىظ اخاؾه ػمؽاو ظاظه ياهه اخؽائی ایى لايىو تؼییى هی که ظؼ آئیى هؽاخغ غیًالذ لضائی تاییع گؽظظ بؽابؽ ضىابغی

 .بانع کلیه اؼاضی بایؽ نهؽی که يازب ههطًی يعانته بانع ظؼ اضتیاؼ ولی فمیه هی -۸هاظه 

ضعهات ػمىهی ؼا ضمى اقتفاظه اؾ  های هىؼظ يیاؾ بؽای اهؽ هكکى و وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی هىظف اقت ؾهیى- ۹ هاظه

 ظلیل ػعم تکافىی اؼاضی هػکىؼ ظؼ ایى نهؽها ضؽوؼت آو پیىقت ایى لايىو به کلیه اؼاضی هىات و ظولتی ظؼ نهؽهائی که به

 .های بایؽ و ظایؽ نهؽی تاهیى يمایع زتمی اقت به تؽتیب اؾ ؾهیى

های ظولتی و غیؽ ظولتی هىظفًع  اؼگاو اؼاضی بایؽ و ظایؽ نهؽی اػن اؾ انطاو زمیمی یا زمىلی و بًیاظها و يهاظها و هالکاو

آيها )ظولت و  های غیل و با تمىین ظولت به ها ؼا که هىضىع ایى لايىو اقت به هًظىؼ اؼینهؽظ های هىؼظ يیاؾ ظولت یا ؾهیى

 .ها( بفؽونًع نهؽظاؼی

الهؽایظ ظؼیافت ؾهیى خهت هكکى و یا اخؽای  تفکیک و فؽول تىقظ وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی به افؽاظ واخع -الف

 .های قاضتماو قاؾی هكکىيی عؽذ

های نهؽی زكب هىؼظ به  عؽذ های هًىب نهؽی و ػىٌ مؽايی و اظاؼی و اخؽای عؽذایداظ تاقیكات ػمىهی و ػ- ب

های ظولتی و يهاظها و هىقكاتی که نمىل لايىو بؽ آيها هكتلؿم غکؽ  نؽکت ها و هىقكات و ها و نهؽظاؼی ضايه وقیله وؾاؼت

 .اقت يام

 .زفاظت اؾ هیؽاث فؽهًگی کهىؼ -ج



ها به ؾهیى  ػعم يیاؾ ظولت و نهؽظاؼی های بایؽ و ظایؽ و اػالم یا اػالو لکیى ؾهیىظؼ يىؼت هؽاخؼه هالک یا ها- ۱ تبًؽه

هكکى و  قاؾی ؾهیى يكبت به تفکیک و واگػاؼی ؾهیى ضىظ عبك ضىابظ و هدىؾ وؾاؼت آهاظه تىايع پف اؾ ػمؽاو و هالک هی

 .نهؽقاؾی العام يمایع

ها به نؽذ ایى  هىؼظ يیاؾ ظولت و نهؽظاؼی و یا نهعايگ که ؾهیى آيها هالکاو اؼاضی بایؽ و ظایؽ نهؽی اػن اؾ ههاع- ۲ تبًؽه

 اقتفاظه يکؽظه بانًع زك ظاؼيع عبك ۱۳۶۱لايىو اؼاضی نهؽی هًىب  ۸یا  ۶هىاظ  هاظه اقت ههؽوط بؽ ایًکه اؾ هؿایای

اؾ قایؽ اؼاضی ظولتی  ظؼ يىؼت اهکاو ضىابظ وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی لغؼه یا لغؼاتی اؾ ؾهیى هػکىؼ به ايتطاب ضىظ و

يیكت هگؽ  يمایًع یا به ظولت بفؽونًع ؾائع بؽآو )يه ػیى و يه هًفؼت( لابل واگػاؼی هؼاظل )هؿاؼ( هتؽ هؽبغ ػمؽاو و تفکیک

  .هكکى و نهؽقاؾی ػمؽاو يمىظه واگػاؼ يمایع به ظولت و با تمىین ظولت و یا ایًکه با اخاؾه و ؾیؽ يظؽ وؾاؼت

و همكؽاو آيها تا ؾهايی که فؽؾيعاو آيها  تا قى بلىؽ نؽػی و باؾهايعگاو ظؼخه اول نهعاء و هفمىظاالثؽهايغاؼ یتین - ۳ تبًؽه

ههمىل  های هىضىع ایى تبًؽه ایى هاظه هكتثًی هكتًع. ػمؽاو و تفکیک و واگػاؼی ؾهیى ؼا تست تکفل ظانته بانًع اؾ نمىل

عؽذ ظولتی ضايی بانع ک ازعاث آو ظؼ هسل  همؽؼات ایى لايىو بىظه و چًايچه ؾهیى ههمىل ایى تبًؽه هىؼظ يیاؾ بؽای

 .گؽظظ هىؼظ يظؽ اؾ هسل اؼاضی ظولتی به يىؼت ػىٌ واگػاؼ هی ظیگؽی هیكؽ يبانع هؼاظل اؼؾل ؾهیى

ؾهیى به يسىی که قهن هؽ یک اؾ  ظؼ یک یا چًع لغؼهواگػاؼی قهام ههاػی هالکیى اؼاضی نهؽی به یکعیگؽ - ۴ تبًؽه

 .ایى هاظه يگؽظظ با ؼػایت نؽایظ هًعؼج ظؼ ایى لايىو بالهايغ اقت هالکیى پف اؾ ايتمال ؾائع بؽ زع يًاب همؽؼ ظؼ

هائی بانًع با ؼػایت  ؾهیى هالک ۱۳۶۱های تؼاويی هكکى که لبل اؾ تًىیب لايىو اؼاضی نهؽی هًىب  نؽکت- ۵ تبًؽه

 ۱۳۶۱اػضاء واخعالهؽایظ که اؾ هؿایای لايىو اؼاضی نهؽی هًىب  زعالل يًاب تفکیک هسل ولىع ؾهیى بؽای هؽ یک اؾ

بانًع و  ؾهیى ضىظ ؼا ظاؼا هی بؽظاؼی اؾ اقتفاظه يکؽظه بانًع ظؼ لالب ضىابظ وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی زك بهؽه و ایى لايىو

 عبك ضىابظ هػکىؼ ظؼ ههلت همؽؼ بعوو ػػؼ هىخه ػمؽاو يگؽظظ تابغ همؽؼات ایى کههای هاؾاظ بؽ يیاؾ آيها و يیؿ ؾهیًی  ؾهیى

 .گیؽظ لايىو بىظه و ظؼ اضتیاؼ ظولت لؽاؼ هی

يهايی هالک پف اؾ اػالو وؾاؼت  ظؼ يىؼت اقتًکاف یا ػعم هؽاخؼه و یا ػعم ظقتؽقی به هالک یا ياههطى بىظو- ۶ تبًؽه

ظؼ وثیمه بىظو هلک یا هؽ گىيه انکاالت زمىلی یا ثبتی ظیگؽ که هايغ  ؼٌ ثبتی وهكکى و نهؽقاؾی و ظؼ يىؼت وخىظ تؼا

به يًعوق ثبت هسل ؾهیى ؼا تملک و  ها با قپؽظو بهای ؾهیى هىؼظ تملک ايدام هؼاهله ظولت گؽظظ ظولت یا نهؽظاؼی اؾ



يمایع و ظؼ هىلغ هؽاخؼه  ضاء هیبه لائن هماهی هالک قًع ايتمال ؼا اه زكب هىؼظ وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی یا نهؽظاؼی

بانع و یا ظؼ يىؼت اهکاو ؾهیى  هی های الؾم و ؼفغ هؽ گىيه انکال بهای آو لابل پؽظاضت پف اؾ اؼائه هفايا زكاب هالک

 .گؽظظ هؼىٌ واگػاؼ هی

هىؼظ يیاؾ ؼا ظؼ  ؾیؽ بًائی ضىظ ؾهیى های ظولتی و تاقیكات ػمىهی تىايًع بؽای اخؽای عؽذ ها هی ظولت و نهؽظاؼی- ۷ تبًؽه

 .های ایى هاظه هلک يمایًع کلیه ضىابظ و تبًؽه های قؽاقؽ کهىؼ با ؼػایت نهؽها و نهؽک

تملک آيها ظاؼيع پف اؾ تًىیب عؽذ و  ها يیاؾ به ها ظؼ کلیه نهؽها و نهؽک های ظایؽی که ظولت یا نهؽظاؼی ؾهیى- ۸ تبًؽه

 .ها بىظه هگؽ به ظولت یا نهؽظاؼیبه غیؽ ي اػالم هؽاتب به اظاؼات ثبت لابل ايتمال

ها ظؼ اؼاضی و قایؽ زمىق  اػیايی ای )اؼؾل هؼاهالتی( ؾهیى بىظه و بهای تمىین ظولت بؽ اقاـ لیمت هًغمه- ۹ تبًؽه

 .گؽظظ اقاـ بهای ػاظله ؼوؾ تؼییى هی لايىيی عبك يؽ کاؼنًاـ ؼقمی ظاظگكتؽی بؽ

اؼاضی که ظؼ ضاؼج اؾ  هىظف اقت به خای اؼاضی تملک نعه اؾظؼ يىؼت ظؼضىاقت و تىافك هالک ظولت - ۱۱ تبًؽه

اؼؾنی ؾهیى تملک نعه بؽای اهؽ کهاوؼؾی به هالکیى ایى لبیل  ها ظؼ اضتیاؼ ظاؼظ هؼاظل هسعوظه لايىيی نهؽها و نهؽک

 .يمایع اؼاضی واگػاؼ

الؼالی که ظؼ آو  اهام ضمیًی هع ظله زضؽت ۱۹/۷/۱۳۶۱های آو با اقتفاظه اؾ اخاؾه هىؼش  ایى هاظه و تبًؽه- ۱۱ تبًؽه

ايع يؽفًا ظؼ نهؽهای هًعؼج ظؼ پیىقت ایى  تهطیى هىاؼظ ضؽوؼت ظايكته هدلف نىؼای اقالهی ؼا يازب يالزیت بؽای

تاؼیص تًىیب لابل اخؽاء اقت و  قال اؾ ۵های قؽاقؽ کهىؼ بؽای هعت  آو ظؼ کلیه نهؽها و نهؽک ۸و  ۷های  تبًؽه لايىو و

 .هايًع قایؽ نهؽهای کهىؼ قایؽ هىاظ لايىو لابل اخؽاء ضىاهع بىظ هػکىؼ ظؼ نهؽهای یاظ نعه يیؿ پف اؾ ههلت

ها و يیؽوهای هكلر و  ضايه وؾاؼت های هتؼلك به کلیه ؾهیى ۱۳۶۱اؾ تاؼیص تًىیب لايىو اؼاضی نهؽی هًىب - ۱۱ هاظه

 که نمىل زکن هكتلؿم غکؽ يام اقت و کلیه بًیاظها ووابكته به ظولت و هىقكاتی  های ها و قاؾهاو هىقكات ظولتی و بايک

 .گیؽظ يهاظهای ايمالبی ظؼ اضتیاؼ وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی لؽاؼ هی

هؽ گىيه واگػاؼی عبك ضىابظ وؾاؼت  اؼاضی غیؽ هىات بًیاظهای غیؽ ظولتی اؾ نمىل ایى هاظه هكتثًی بىظه ولی- ۱ تبًؽه

 .اهع بىظضى هكکى و نهؽقاؾی با ؼػایت يظؽ ولی فمیه

هاظه هكتثًی هكتًع ولی زك واگػاؼی  ها اؾ نمىل ایى های وابكته به نهؽظاؼی ها و قاؾهاو ها و نؽکت نهؽظاؼی- ۲ تبًؽه



 های ػمىهی نهؽ و ػىٌ اهالک و نهؽقاؾی يعاؼيع هگؽ به ػًىاو ؼفغ يیاؾهًعی ایى گىيه اؼاضی ؼا بعوو اخاؾه وؾاؼت هكکى

 .های هًىب نهؽی والغ ظؼ عؽذ

ظؼ هؽاخغ غیًالذ ثابت نىظ که  اؼاضی ولفی به ولفیت ضىظ بالی اقت ولی اگؽ ؾهیًی به ػًىاو ولف ثبت نعه و- ۳ ًؽهتب

 گیؽظ لکى هؽ گىيه واگػاؼی اؼاضی اؾ هىات ابغال و ظؼ اضتیاؼ ظولت لؽاؼ هی تمام یا لكمتی اؾ آو هىات بىظه قًع ولف ؾهیى

 .نهؽقاؾی و ؼػایت يظؽ والف يىؼت گیؽظ هتىلیاو بایكتی بؽ عبك ضىابظعؽف اولاف یا آقتاو لعـ ؼضىی و یا قایؽ 

های هػکىؼ ظؼ  اظاؼات و قاؾهاو وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی هکلف اقت اؼاضی زايل اؾ هىضىع ایى هاظه ؼا به- ۴ تبًؽه

 .يمایع زع يیاؾ اظاؼی و تاقیكاتی هدايًا واگػاؼ

ياهه اخؽائی يكبت به آهاظه قاؾی  آئیى قاـ قیاقت ػمىهی کهىؼ عبكوؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی هىظف اقت بؽ ا- ۱۱ هاظه

 .های هًىب لايىيی العام کًع هغابك عؽذ های ضىظ یا ػمؽاو و واگػاؼی ؾهیى

هىضىع »و هاظی و تًىیب آو  های خاهغ و تفًیلی های تفکیکی و نهؽقاؾی اؼاضی ظولتی با عؽذ تغبیك يمهه- ۱ تبًؽه

 .نهؽقاؾی اقت به ػهعه وؾاؼت هكکى و« ها لايىو نهؽظاؼی ۱۱۱هاظه 

های ثبتی و هؼاهالتی بابت آهاظه قاؾی و تفکیک و فؽول  ظولت اؾ پؽظاضت هؽ گىيه هالیات و زك تمبؽ و هؿیًه -۲تبًؽه 

 .اؼاضی هؼاف اقت

( تداوؾ يمایع. های هؼاهالتی اؼؾل) ای ؾهاو واگػاؼی های هًغمه بهای واگػاؼی ؾهیى به انطاو يبایع اؾ لیمت- ۳ تبًؽه

های  هؿیًه گؽظظ. يسىه ويىل ای تمام نعه بانع به بهای تمام نعه واگػاؼ هی هًغمه ولی چًايچه بؽای ظولت بیم اؾ لیمت

وؼی لغؼات اؾ ضعهات و تاقیكات نهؽی هساقبه و  بهؽه يانی اؾ آهاظه قاؾی و ػمؽاو و تفکیک و یا قایؽ ضعهات بؽ اقاـ

 .ها تداوؾ يًمایع اؾ هدمىع هؿیًه گؽظظ که به يىؼتی اضػ هی

های هكکىيی ؼا  نىظ اهاکى ػمىهی و ضعهاتی هىؼظ يیاؾ هدمىػه به وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی اخاؾه ظاظه هی -۴تبًؽه 

 .ازعاث و واگػاؼ يمایع

مؽؼات ها با ؼػایت ضىابظ و ه نهؽک وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی ظؼ خهت اخؽای هفاظ ایى هاظه و ایداظ نهؽها و- ۵ تبًؽه

اقاقًاهه  ػمؽايی و قاضتمايی ؼاقًا و یا با ههاؼکت بطم غیؽ ظولتی العام يمایع های تىايع يكبت به تهکیل نؽکت هؽبىعه هی

 .ضىاهع ؼقیع ها به پیهًهاظ وؾاؼت هػکىؼ به تًىیب هیات ظولت ایى لبیل نؽکت



بایؽ اؾ هىات به ػهعه وؾاؼت هكکى و  ؽ و تمیؿتهطیى ػمؽاو و ازیاء و تاقیكات هتًاقب و تؼییى يىع ؾهیى ظای- ۱۲ هاظه

 .بانع ظاظگاه يالسه هی نهؽقاؾی اقت ایى تهطیى لابل اػتؽاٌ ظؼ

ؼقیعگی کؽظه و زکن الؾم ضىاهع  ظاظگاه يكبت به اػتؽاٌ ضاؼج اؾ يىبت و بعوو ؼػایت تهؽیفات آئیى ظاظؼقی- ۱ تبًؽه

 .گؽظظ گاه هايغ اؾ اخؽای هىاظ ایى لايىو يمیظؼ ظاظ ظاظ، اػتؽاٌ به تهطیى وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی

 ۲۲/۱۱/۱۳۵۷هائی که اؾ تاؼیص  ؾهیى ظؼ هىلغ هؼایًه هسل ظؼ هىؼظ يىع ۱۲هالک تهطیى هؽخغ همؽؼ ظؼ هاظه - ۲ تبًؽه

های  یايیاػ قاؾی ازعاث اػیايی یا واگػاؼ نعه بعوو ظؼ يظؽ گؽفتى ها و ظفاتؽ ضايه کمیته ها و يهاظها و وقیله ظولت یا اؼگاو

 .هػکىؼ ضىاهع بىظ

ها و یا ازعاث هؽ گىيه بًا  و نهؽظاؼی هؽ گىيه ظضل و تًؽف و تداوؾ به اؼاضی نهؽی هتؼلك یا هًتمل نعه به ظولت- ۱۳ هاظه

گىيه ػملی  ايتمال به هىخب اقًاظ ػاظی یا ؼقمی و تفکیک و افؽاؾ اؼاضی هؿبىؼ و یا هؽ بعوو پؽوايه هداؾ و یا هؽ گىيه يمل و

ايالذ و زػف هىاظی »ايالزی لايىو  ۱۴۸هاظه  ۲تبًؽه  نىظ و با هتداوؾیى بؽ اقاـ ؽ ضالف ایى لايىو خؽم نًاضته هیب

ؼفتاؼ  هدلف نىؼای اقالهی ۳۱/۴/۱۳۶۵هًىب « و ايالزات بؼعی آو ۱۳۱۱اهالک هًىب  اؾ لايىو ثبت اقًاظ و

 .نىظ هی

ایى  ۲یا آیم )اؼاضی هىضىع هاظه  تفکیک باغات و اؼاضی کهاوؼؾی وتبعیل و تغییؽ کاؼبؽی، افؽاؾ و تمكین و - ۱۴ هاظه

  .هكکى و نهؽقاؾی و هىاظ ایى لايىو بال انکال اقت لايىو( با ؼػایت ضىابظ و همؽؼات وؾاؼت

 .يمل و ايتمال ایى گىيه اؼاضی بؽای اهؽ کهاوؼؾی با لیع هفاظ هىضىع ایى هاظه ظؼ قًع بالهايغ اقت –تبًؽه 

ضىابظ و همؽؼات وؾاؼت هكکى و  ؽ گىيه تفکیک و تمكین اؼاضی بایؽ خهت ػمؽاو و ازعاث بًا با ؼػایته- ۱۵ هاظه

 .نهؽقاؾی و هىاظ ایى لايىو بال انکال اقت

ظلیك همؽؼات آو ؼا يًمىظه و تطغی  هؽ یک اؾ کاؼهًعايی که ظؼ اخؽای ایى لايىو به تهطیى ظاظگاه يالر ؼػایت- ۱۶ هاظه

 به ظولت یا انطاو و اػاظه وضغ، بؽ زكب هىؼظ به ايفًال هىلت یا ظائن اؾ بؽ خبؽاو ضكاؼت واؼظه کؽظه بانًع ػالوه

 .گؽظيع ضعهات ظولتی هسکىم هی

ياهه  هاه آئیى ۳زعاکثؽ ظؽف هعت  بانع و هىظف اقت وؾاؼت هكکى و نهؽقاؾی هاهىؼ اخؽای ایى لايىو هی- ۱۷ هاظه

 .قاؾهاو ؾهیى نهؽی ؼا تهیه و به تًىیب هیات ظولت بؽقايع اخؽائی هىاظ ایى لايىو و يیؿ اقاقًاهه



 


