
  قانون بلدیه  
  30/2/1309 مصوب مجلس شوراي ملی

هـا کـه از محـل مالیـات راه تأدیـه        سهم بلدیـه 1309 از اول مرداد ماه    -ماده اول     
اضـافه    مـذکور اسـت بـر اعتبـار راهـسازي        2شد به استثناي مبلغی که در ماده          می
  .شود می

 1309جوییهــاي ســابق بلدیــه هــر محــل تــا تــاریخ اول مــرداد   صــرفه- 1تبــصره  
  .ه همان محل خواهد داشتاختصاص به بلدی

ها که براي اجرت مهندسـین بلـدي     کلیه بلدیه 1308 صدي دو بودجه     - 2تبصره    
 1309مرداد  جوییهاي صدي دو تا اول      تخصیص داده شده است و همچنین صرفه      

به اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد کـه کماکـان اجـرت مهندسـین را از               
  .این محل پرداخت نماید

ها از مالیـات ذبـایح و     عوائد مالیات مستغالت هر محل و سهمی بلدیه        - 3تبصره    
اختصاص به بلدیه  همچنین عوائد سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان

  .همان محل خواهد داشت
 مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد مالیات راه براي تعمیرات -ماده دوم   

اصـالحات و تعمیـرات    ن و مبلغ سیصد هزار تومان براي     و اصالحات اساسی تهرا   
  .شود اساسی سایر شهرها و قصبات تخصیص داده می

 اداره کردن امور بلدي هر محل در حدود وظـایفی کـه در نظامنامـه                -ماده سوم     
محـل    مقرر خواهد شد بـر عهـده انجمـن و اداره بلـدي همـان        5مذکوره در ماده    

  .است
شود مـسئول   ره بلدیه که از طرف وزارت داخله معین می  رییس ادا  -ماده چهارم     

اجــراي دســتور اصــالحات بلــدي اســت کــه از طــرف دولــت و انجمــن بلــدي   
  .شده باشد تصویب



 انجمن بلدي هر محل از نمایندگان طبقات تجار و اصناف و مالکین -ماده پنجم  
ه تـشکیل  قـصب  آن شهر و یا) اعم از مالکین مستغالت و مالکین امالك مزروعی         (

عده اعضاء انجمن بلـدي در پایتخـت و سـایر شـهرها و قـصبات بـر                  . خواهد شد 
کننـدگان   شرایط انتخاب .حسب مقتضیات محل از شش تا دوازده نفر خواهد بود 

 تصدي اعضاء انجمن و سایر وظـائف     شوندگان و طرز انتخاب و مدت       و انتخاب 
داخله مجلس شوراي ملی خواهد     اي که به تصویب کمیسیون      آنها مطابق نظامنامه  

  )1.(رسید معین خواهد گردید
 6نظامنامه مذکور باال و مـواد الحاقیـه آن بـه شـرح زیـر در تـاریخ             : پاورقی  )1*(

یون داخلــه  بـه تـصویب کمیـس   1309 آبـان مـاه   14 و 13 - تیـر مـاه   10 -خـرداد  
  .شوراي ملی رسیده است مجلس

دهـد کـه بـراي     هاي بلـدي اجـازه مـی      مجلس شوراي ملی به انجمن     -ماده ششم     
و  تــأمین مــصارف بلــدي هــر محلــی راجــع بــه تنظیفــات و روشــنایی و تعمیــرات

  .احتیاجات صحی و معارفی بلدي و امثال آن عوارض محلی وضع نماید
و خواهـد بـود کـه انجمـن بلدیـه هـر محـل             طرز وضع عوارض مزبوره به این نح        

دانــد توســط  عوارضــی را کــه بــراي تــأمین مقاصــد مــذکوره در فــوق الزم مــی 
بلدي محل به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود و پس از موافقـت هیـأت        رییس

  .دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد
نون مباینـت دارد   و قوانینی کـه بـا ایـن قـا    1325 قانون بلدیه مصوب   -ماده هفتم     

  .ملغی است
شـود و وزارت    این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گـذارده مـی  -ماده هشتم   

  .داخله مأمور اجراي آن خواهد بود
ام اردیبهـشت مـاه یـک     این قانون که مشتمل بر هشت ماده اسـت در جلـسه سـی     

  .هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید



   دادگر- شوراي ملی رییس مجلس 
  
قانون بلدیه در پانوشت خود حاوي یک نظامنامه است که بـه  : پاورقی لوح حق    *

. شـده اسـت   دلیل سهولت استفاده در قالبی مجزا پـس از قـانون اصـلی قـرار داده        
 14 و 13 - تیـر مـاه   10 - خـرداد  6نظامنامه مذکور و مواد الحاقیه آن در تـاریخ          

 .رسیده است میسیون داخله مجلس شوراي ملی به تصویب ک1309آبان ماه 


