قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹

قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
مصوب ۱۳۹۷/۳/۱۷
ماده واحده ـ به موجب این قانون ،قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا  ۱۳۲۸/۱۲/۲۹بهشرح زیر اعم از اینکه
اجراء شده یا اجرای آن متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا بهموجب قانون الحق نسخ ضمنی شده باشد ،منسوخ اعالم
میگردد:
.قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب
۱
۲۴/۰۱/۱۳۱۰
.قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راهآهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به
۲
راهآهن شمال مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰
.قانون اجازه واگذاری باغ و قنات دوشان تپه به ملکیت موسسه شیر و خورشید سرخ مصوب ۳۱/۰۱/۱۳۱۰
۳
.قانون راجع به مخارج تعمیر و کرایه محل محبسها و توقیفگاهها مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰
۴
 .قانون اجازه پرداخت ششصد و شصت تومان جهت کرایه محل دوائر صحیه و مباشرت اداره نظمیه مصوب
۵
۱۴/۰۲/۱۳۱۰
.قانون راجع به تخفیف قیمت باندرل تریاک مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۰
۶
.قانون برقراری شصت تومان شهریه درباره ورثه میرزا ابوالحسن خان خانلری مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۱۰
۷
.قانون راجع به مخارج ملبوس و لوازم ضروری توقیفهای نظمیه و مخارج فوق العاده مامورین اعزامی بقصبه بوکان
۸
مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۰
.قانون هیأت منصفه مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۱۰
۹
. ۱۰نظامنامه قانون راجع به تخفیف قیمت باندرول تریاک مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۱۰
. ۱۱قانون راجع به تقسیمات وزارت اقتصاد ملی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۱۰
. ۱۲قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتیهای ابتیاعی از
محل فرع وجوه موجوده در بانکهای رم مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۱۰
 .قانون راجع بواگذاری قالع و ابنیه که برای تخت قاپو نمودن الوار در لرستان تهیه شده به ملکیت الوار
۱۳
مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۱۰
 .قانون یکصد و سی و پنج هزار تومان اعتبار برای مصارف مربوطه بممیزی و مخارج راجعه بدفع سن
۱۴
مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۱۰
. ۱۵قانون تعیین تکلیف مال التجارههای وارده تا آخر خرداد ماه  ۱۳۱۰و مال التجارههای موجوده در گمرک خانههای ایران
مصوب ۰۶/۰۴/۱۳۱۰
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. ۱۶قانون اجازه خروج نقره مسکوک سالم از ایران مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۱۰
. ۱۷قانون متمم قانون مرور زمان اموال منقوله مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۱۰
. ۱۸تصمیم قانونی راجع بتجدید نظر در ماده  ۱۵نظامنامه قانون اجازه نامه طبابت مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۱۰
. ۱۹قانون اجازه پرداخت شش تومان شهریه درباره حیدر اعمی مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۱۰
. ۲۰قانون چهل هزار و یکصد و بیست تومان اعتبار برای چهار فقره احتیاجات اضافی سال  ۱۳۱۰اداره نظمیه مصوب
۰۳/۰۵/۱۳۱۰
. ۲۱قانون اجازه پرداخت مخارج ضروری وزارتخانهها و ادارات دولتی از محل مازاد عایدات سال  ۱۳۰۹مملکتی
مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۰
. ۲۲قانون اجازه پرداخت مازاد عایدات ۱۳۰۹مملکتی برای پرداخت مخارج ۱۳۱۰بعنوان مساعده مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۱۰
. ۲۳قانون اجازه تمدید مدت تعهد صدور نسبت به اجناسی که در موعد قانونی برای صدور مهیا نشدهاند مصوب ۱۳۱۰/۵/۱۷
. ۲۴قانون راجع به بودجه سال  ۱۳۱۰وزارت اقتصاد ملی و ادارات تجارت و صناعت و فالحت مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۱۰
. ۲۵قانون راجع به اداره نمودن امور مالی و محاسباتی معدن مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۱۰
. ۲۶قانون اعتبار ساختمان ده محبس در والیات و تفاوت قیمت ملبوس اداره نظمیه در سال  ۱۳۱۰مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۱۰
. ۲۷قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات  ۱۳۰۵الی آذر  ۱۳۰۹اداره راهآهن و کشتی رانی آذربایجان مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۱۰
. ۲۸قانون اجازه معافیت مصالح و مواد شیمیائی جهت دفع ملخ وارده در سال  ۱۳۰۹از حقوق گمرکی و سایر عوارض و
مالیاتها مصوب ۱۳۱۰/۷/۶
. ۲۹قانون راجع به مستغالت انتقالی مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۰قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار تجارت مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۱قانون پنج هزار تومان اعتبار بابت مطالبات سال  ۱۳۰۹اعضاء هیات تفتیشیه مملکتی مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۲قانون راجع به جواز ورود سرمایههای خارجی به صورت ماشینآالت مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۳قانون پانزده هزار تومان اعتبار اضافی برای جلوگیری از امراض ساریه مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۴قانون اعتبار اضافی بابت چند فقره مخارج ضروری از محل اعتبار تأسیسات اقتصادی منظوره در بودجه ۱۳۱۰
مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۵قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتیهای ابتیاعی از ایطالیا مصوب ۲۵/۰۷/۱۳۱۰
. ۳۶قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۱۰
. ۳۷قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح و مخارج ساختمان راهآهن مصوب۱۳۱۰/۸/۲
 .قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان برای ساختمان محل مخصوص احصائیه و سجل احوال
۳۸
مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۱۰
.قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران
۳۹
مصوب ۰۴/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۰قانون اجازه استقراض بیست و پنج هزار تومان جهت تأسیس چراغ برق ادارات دولتی مصوب ۱۱/۰۹/۱۳۱۰
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. ۴۱قانون بیست و نه هزار تومان اعتبار برای جلوگیری از امراض ساریه و مخارج اضافی دیگر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۲قانون راجع به جواز ورود اجناس وارده تا آخر مهرماه  ۱۳۱۰و موجوده در گمرکات و صدور فیروزه مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۳قانون صالحیت دیوان جزاء عمال دولت مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۴تصحیح قانون صالحیت دیوان جزای عمال دولت مصوب ۲۶/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۵قانون اجازه پرداخت قسمتی از دیون معوقه و تعهدات سنوات ماضیه از محل اعتبار منظوره در بودجه  ۱۳۱۰مصوب
۲۸/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۶قانون تعیین طرز پرداخت قسمتی از حقوق مستخدمین خارجی که بهپهلوی منظور گردیده مصوب ۲۸/۰۹/۱۳۱۰
. ۴۷قانون ده هزار تومان اعتبار برای رفع نواقص مؤسسه دفع آفات حیوانی مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۰
. ۴۸قانون اعطای اعتبار برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات سال  ۱۳۱۱مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۱۰
 .قانون اجازه استقراض یک میلیون تومان به وزارت پست و تلگراف برای خرید سهام شرکت کل تلفن
۴۹
مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۱۰
. ۵۰قانون راجع به کسر اعتبارات بودجه  ۱۳۱۰اداره کل تجارت مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۱قانون اجازه واگذاری مزرعه برنجزار واقعه در قصبه نی ریز به بلدیه همان محل مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۲قانون سه هزار تومان اعتبار برای تأمین کسر اعتبارات سال  ۱۳۱۰دولت مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۳قانون اجازه خرید کامیون جهت محبس مرکزی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۴قانون اصالح قسمتی از قانون استخدام افراد و ردیف افراد و مستخدمین جزء تشکیالت نظمیه مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۵قانون راجع به آزادی معامله و نرخ اسعار خارجی مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۶قانون اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتیهای دولتی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۱۰
. ۵۷قانون اصالح بودجه سال  ۱۳۱۰اداره کل فالحت مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۱۰
. ۵۸مواد راجع به دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۰
. ۵۹قانون اجازه مصرف عوائد خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادی قریه مزبوره مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۰قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۱قانون اجازه استقراض دو میلیون تومان از بانک ملی برای قیمت ماشینآالت و سایر مخارج مربوطه به کارخانه قند سازی
کرج مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۲قانون اجازه پرداخت یک میلیون و پانصد هزار لیره کسر اعتبار تهیه مهمات قشونی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۳قانون اصالح ماده  ۴۷قانون استخدام کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۴قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوط به راهآهن در سال ۱۳۱۱مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۱۰
. ۶۵قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۱۱
. ۶۶قانون اجازه معافیت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمرکی و سایر مالیاتها مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۱۱
. ۶۷قانون اجازه انتخاب محصلین ایرانی امریکا جزو صدی بیست محصلین اعزامی مصوب ۱۰/۰۲/۱۳۱۱
. ۶۸قانون راجع به تأمین مدعیبه از طرف مدعیالعموم دیوان جزای عمال دولت مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۱
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. ۶۹قانون بازخرید مستمریات مصوب ۱۸/۰۲/۱۳۱۱
. ۷۰قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱
. ۷۱قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۱۱
. ۷۲قانون آزادی ورود و صدور مروارید و معافیت آن از پرداخت حقوق و عوارض مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۱
. ۷۳قانون اجازه تبدیل عالقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۱۱
. ۷۴قانون اعتبار برای مصارف مربوطه به اصالحات انبار غله طهران مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۱
. ۷۵قانون اعتبار برای خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۱۱
. ۷۶قانون اجازه فروش امالک خالصه واقعه در اطراف پل ذهاب برای ده نشین کردن طوایف آن حدود مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۱۱
. ۷۷قانون انحصار تجارت (خارجی) مصوب ۱۹/۰۴/۱۳۱۱
. ۷۸قانون اعتبار برای استخدام نفرات امنیه جهت اجرائیات مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱
. ۷۹قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتی غله طهران مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۱۱
. ۸۰قانون اجازه طبع و تهیه یکصد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱
. ۸۱قانون اجازه پرداخت تعهدات و دیون سنوات قبل وزارت خارجه مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۱
. ۸۲قانون اجازه استقراض سی و پنج میلیون ریال به مؤسسه انحصار دخانیات برای سرمایه انتفاعی و مصارف مقدماتی مصوب
۱۸/۰۵/۱۳۱۱
 . ۸۳قانون یکصد و هشتاد هزار ریال اعتبار برای مخارج تبدیل امالک عالقه و اشخاص با امالک دولتی مصوب
۲۵/۰۵/۱۳۱۱
. ۸۴قانون هشتاد هزار لیره اعتبار اضافی برای مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید مصوب ۲۵/۰۵/۱۳۱۱
. ۸۵قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱
. ۸۶قانون اعتبار جهت مرمت عمارات و تکمیل اثاثیه سفارت مسکو و قونسولگریهای خاک شوروی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱
. ۸۷تصمیم قانونی راجع به آقای اسمعیل خان قشقایی و ناصرخان قشقایی مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۱
. ۸۸قانون تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و نه مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱
. ۸۹قانون اجازه پرداخت پنج هزار ریال شهریه به اوالد مرحوم میرزا حسن خان مستوفی مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۱
. ۹۰قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راهآهن جنوب مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۱۱
. ۹۱قانون اعتبار اضافی برای تکمیل قوای امنیه سر حد سیستان مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱
. ۹۲قانون اعتبار جهت جنس برای خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسی و اصالحات بلدی در نقاط مزبوره مصوب
۲۹/۰۶/۱۳۱۱
. ۹۳قانون اصالح استخدام کشوری مصوب ۲۹/۰۶/۱۳۱۱
. ۹۴قانون اعتبار اضافی جهت مخارج مربوطه به کارخانه سیمان سازی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱
. ۹۵قانون اجازه واگذاری قراء خالصه اطراف کرج به عنوان اجاره به مؤسسه قند سازی کرج مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱
. ۹۶قانون تمدید اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پولهای نیکل سابق مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱
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قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
. ۹۷قانون رفع اختالفات صنفی مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۱
. ۹۸قانون اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱
. ۹۹قانون یکصد و پنجاه هزار ریال اعتبار برای امتداد تونلهای معدن شمشک مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۰قانون یکصد و سی و پنج هزار پهلوی اعتبار اضافی برای مخارج مربوطه به بحریه مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۱قانون معافیت قسمتی از وسائط نقلیه بلدی و مریضخانهها شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق الثبت مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۲قانون اجازه و پرداخت دیون معوقه اداره احصائیه و سجل احوال مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۳قانون راجع به مخارج مربوطه به راهآهن زاهدان و لوله آب میر جاوه مصوب ۲۱/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۴قانون اجازه واگذاری خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار که ده نشین گردند مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱
. ۱۰۵قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۱۱
 . ۱۰۶قانون اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکی مصوب
۰۵/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۰۷قانون اجازه پرداخت کسر بودجه  ۱۳۱۱مدارس ایران در بین النهرین مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۰۸قانون اعتبار اضافی جهت مصارف مربوطه بدفع آفات حیوانی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۰۹قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیالت نظمیه مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۰قانون راجع بمخارج بیمه و حمل و نصب ماشینآالت معدن شمشک و ساختمان کارخانه مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۱قانون راجع به مدت قبول مدارک داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال  ۱۳۱۱مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱
 . ۱۱۲قانون اجازه معافیت اجناس دخانیه وارده جهت مصرف شخصی نمایندگان سیاسی خارجه در پرداخت حقوق انحصار
مصوب ۱۲/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۳قانون راجع به بقایای جرائم قاچاق تریاک مصوب ۱۹/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۴قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راهآهن جنوب و تکمیل قسمتهای موجوده مصوب
۲۶/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۵قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال  ۱۳۱۰مدارس دولتی ایران در قفقاز مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۶قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه  ۱۳۱۱وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۷قانون راجع به مخارج تعمیرات محبسها و توقیفگاهها مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۱۱
. ۱۱۸قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال  ۱۳۱۱صحیه کل مملکتی مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱
. ۱۱۹قانون تکمیل قانون اجازه فروش اراضی و ابنیه دولتی واقعه در شهرها مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۱
. ۱۲۰قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک مصوب ۱۰/۰۹/۱۳۱۱
. ۱۲۱قانون اجازه پرداخت تفاوت قیمت جنس قشون مرکز تا رأس خرمن  ۱۳۱۲مصوب ۲۰/۰۹/۱۳۱۱
. ۱۲۲قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ممیزی مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۱
. ۱۲۳قانون اجازه واگذاری مراتع و اراضی دولتی واقعه در آذربایجان به خوانین و افراد شاهسون مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۲۴قانون راجع به فرع وجوه بدهی مدیونین بانک ایران مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۱
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قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
. ۱۲۵قانون  ۱۹میلیون و یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راهآهن شمال مصوب
۱۱/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۲۶قانون تفریغ بودجه سنه مالی یکهزار و سیصد و دو مملکتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۲۷قانون راجع به مخارج تحصیل  ۹۰نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راهآهن مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۲۸قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال  ۱۳۱۱اداره کل فالحت مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۲۹قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه بحق العبور مراسالت و امانات پستی و حق اشتراک دفتر برن مصوب
۱۳/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۳۰قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سیم کشی از شیراز به تل خسروی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۳۱قانون تفریغ بودجه سال  ۱۳۱۰شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۳۲قانون یکصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج بذر جهت الوار لرستان مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۳۳قانون راجع به مدت خدمت مجانی مستخدمین دون رتبه وزارت داخله مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۱
. ۱۳۴تصمیم جلسه  ۳۰فروردین ماه  ۱۳۱۲راجع به کابینه آقای هدایت مصوب ۱۳۱۲/۰۱/۳۰
. ۱۳۵قانون اجازه پرداخت سی میلیون ریال بابت مخار ج دو ماهه فروردین و اردیبهشت  ۱۳۱۲راهآهن و سیمانسازی مصوب
۱۵/۰۲/۱۳۱۲
. ۱۳۶تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزائی آقای حاج میرزا حبیب الله امین مصوب ۳۱/۰۲/۱۳۱۲
. ۱۳۷قانون یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال برای مخارج مربوطه به راهآهن در سال  ۱۳۱۲مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲
. ۱۳۸قانون واگذاری خرید و فروش شوره محل احتیاج دولت به اداره کل صناعت و فالحت مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۱۲
. ۱۳۹قانون سه میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی بندر ده نو مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۲
. ۱۴۰قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۴/۰۴/۱۳۱۲
. ۱۴۱قانون سیصد هزار ریال اعتبار اضافی برای مخارج عمران و تخته قاپو کردن عشایر مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲
. ۱۴۲قانون اجازه فروش قسمتی از منسوجات ممنوعه در خارج از مراکز فروش دولتی مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۱۲
. ۱۴۳قانون راجع به سهام و مخارج کارخانه قند سازی کرج مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۱۲
 . ۱۴۴قانون سیصد و شصت هزار لیره اعتبار اضافی جهت خرید شش کارخانه قند سازی و مخارج مربوط به آن مصوب
۰۸/۰۵/۱۳۱۲
. ۱۴۵قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیونها مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۲
. ۱۴۶قانون ده میلیون اعتبار برای مصارف ساختمانی طرق در سال  ۱۳۱۲مصوب ۰۸/۰۶/۱۳۱۲
. ۱۴۷قانون راجع به اعتبار منظوره جهت کتاب خانه تبریز مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲
. ۱۴۸قانون اصالح قانون تذکره مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۲
. ۱۴۹تصمیم جلسه  ۲۶شهریور ماه  ۱۳۱۲راجع به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۱۲
. ۱۵۰قانون اجازه استقراض برای ساختمان عمارت جدید بانک ملی و اجازه فروش آن به بانک مزبور مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۱قانون راجع به محصلین کالس قضائی و ثبت اسناد مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۱۲
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قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
. ۱۵۲قانون پانصد هزار ریال اعتبار اضافی برای ساختمان راه شمشک مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۳قانون راجع به عواید بهره برداری راهآهن مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۴قانون اجازه انعقاد قراردادهای ساختمانی به وزارت طرق مصوب ۰۹/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۵قانون اجازه قرضه بلدیههای والیات برای تأمین ارزاق عمومی مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۶قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۳/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۷قانون چهار هزار و دویست پهلوی اعتبار برای مخارج تکمیل ماشینهای معدن ذغالسنگ شمشک مصوب
۳۰/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۸قانون راجع به رتبه محصلین کالس امور مالی و حق الکفاله مستخدمین وزارت مالیه مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۱۲
. ۱۵۹قانون اعتبار اضافی برای مصارف ساختمانی طرق در سال  ۱۳۱۲مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲
. ۱۶۰قانون یکصد و پنجاه هزار لیره اعتبار برای خریداری واگون و لکوموتیو راهآهن مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲
. ۱۶۱قانون راجع به عایدات و مخارج قسمتهای راهآهن شمال و جنوب و آذربایجان و زاهدان مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۱۲
. ۱۶۲قانون اجازه پرداخت تعهدات سال  ۱۳۱۱اداره کل تجارت مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲
. ۱۶۳قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۲
. ۱۶۴قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف از محل بودجه سال  ۱۳۱۲مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۲
. ۱۶۵تصمیم قانونی راجع بتعقیب جزائی آقایان میرزا ابراهیم خان قوام ـ محمد تقی خان اسعد و امیر حسینخان ایلخان مصوب
۱۹/۰۹/۱۳۱۲
. ۱۶۶قانون راجع بسند خدمت آقای حاج مهدیقلی خان هدایت مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲
. ۱۶۷قانون اجازه پرداخت بقیه قیمت و مخارج تعمیر اتومبیلهای وزارت داخله مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۱۲
. ۱۶۸قانون معافیت جهازات متعلق به اداره بندر و اشیاء و تدارکات وزارت جنگ از عوارض بندری مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۲
. ۱۶۹قانون اجازه ساختمان عمارات ثبت اسناد و امالک طهران از محل وجوه مأخوذه برای مخارج مقدماتی ثبت مصوب
۱۰/۱۰/۱۳۱۲
. ۱۷۰قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی برای کسر مخارج محبوسین مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۱۲
. ۱۷۱قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه تشکیالت کل نظمیه از محل بودجه سال  ۱۳۱۲مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۱۲
. ۱۷۲قانون اصالح ماده نهم قانون سجل احوال مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۲
. ۱۷۳قانون راجع به اجرای ماده  ۴۰قانون استخدام کشوری مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲
. ۱۷۴قانون راجع به اختالف صالحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۱۲
. ۱۷۵قانون راجع به حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال  ۱۳۱۲مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۱۲
. ۱۷۶قانون اصالح ماده اول قانون استخدام افراد نظمیه مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۲
. ۱۷۷قانون اجازه مساعدت به کارخانههای داخلی به وسیله اعطاء قرضه مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۱۲
. ۱۷۸قانون اصالح عبارتی ماده  ۴۱قانون تأمین مدعابه مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۱۲
. ۱۷۹قانون اجازه تأسیس دانش سراهای مقدماتی و عالی مصوب  ۱۹/۱۲/۱۳۱۲به استثنای تبصره ماده ۱
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قاونن الغای برخی قواننی از تاریخ  ۱۳۱۰/۱/۱تا ۱۳۲۸/۱۲/۲۹
. ۱۸۰یکصد و هشتاد میلیون ریال اعتبار برای مصارف ساختمانی راهآهن در سال  ۱۳۱۳مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۱۲
. ۱۸۱تفریغ بودجه سال  ۱۳۱۱مجلس شورای ملی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۲
. ۱۸۲قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۳
. ۱۸۳قانون تخصیص قسمتی از بقایای عایدات صدی یک مالیات بر شرکتها بمخارج معوقه سال  ۱۳۱۱اطاقهای تجارت مصوب
۱۳۱۳/۲/۱
. ۱۸۴قانون راجع به نرخ طال مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۱۳
. ۱۸۵قانون راجع به سواد اسناد سجلی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۱۳
. ۱۸۶قانون راجع به تکمیل بیمارستان رازی و خرید زمین برای مریضخانه مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۱۳
. ۱۸۷قانون برقراری وظیفه و اجازه پرداخت کمک خرج به رئیس و سه نفر مستخدمین سابق بلژیکی گمرکات مصوب
۰۳/۰۳/۱۳۱۳
. ۱۸۸قانون سه میلیون ریال اعتبار برای تعقیب عملیات ساختمانی بندر دهنو در سال  ۱۳۱۳مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳
 . ۱۸۹قانون اعطای اعتبار برای تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانجات مصوب ۱۵/۰۳/۱۳۱۳
. ۱۹۰قانون اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصالح وضعیت رودخانه و پل قم مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۱۳
. ۱۹۱قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راهآهن و تأسیس دستگاه فانوسها و عالئم بحری
در سال  ۱۳۱۳مصوب ۰۳/۰۴/۱۳۱۳
. ۱۹۲قانون اصالح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۱۳
. ۱۹۳نظامنامه قانون اجازه تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۱۳
. ۱۹۴قانون هفتصد و نود هزار ریال اعتبار برای سه فقره مخارج اضافی مصوب ۱۳/۰۶/۱۳۱۳
. ۱۹۵قانون یک میلیون ریال اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳
. ۱۹۶قانون راجع به طبع اسکناسهای جدید مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۳
. ۱۹۷قانون اجازه استقراض برای ساختمان سیل بند شهر تبریز مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳
. ۱۹۸قانون اجازه اجرای مواد اصالح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه
مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳
. ۱۹۹قانون پانصد هزار ریال اضافه اعتبار برای مخارج کمیسیونهای سرحدی مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳
. ۲۰۰قانون اجازه صدور شلتوک مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۱۳
. ۲۰۱قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای کالس قضائی در وزارت داخله مصوب ۰۳/۰۷/۱۳۱۳
. ۲۰۲قانون اصالح مواد  ۴۱ـ  ۴۲ـ  ۴۵قانون انتخابات مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۳
. ۲۰۳قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۱۳
. ۲۰۴نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۱۳
. ۲۰۵قانون الغاء قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات در نفت و بنزین مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۱۳
. ۲۰۶قانون الغاء مالیات ارضی و دواب مصوب ۲۴/۰۹/۱۳۱۳
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. ۲۰۷قانون راجع به فارغ التحصیلهای دبیرستانهای فالحتی مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۱۳
 . ۲۰۸قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۱۳
. ۲۰۹تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقای میرزا جواد خان امامی مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۱۳
. ۲۱۰قانون تفریغ بودجه یکسال  ۱۳۱۲مجلس شورای ملی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۳
. ۲۱۱تامین اعتبار و اجازه برای ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۱۴
. ۲۱۲قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص مصوب ۱۳۱۴/۰۱/۱۶
. ۲۱۳قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از محل عایدات بلدیه اصفهان مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۱۴
. ۲۱۴قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای مدارس متوسطه و مدارس عالیه حقوق و فالحتی در وزارت داخله و پرداخت
حق الکفاله مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۱۴
 . ۲۱۵تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای فروغی مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴
. ۲۱۶قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۱۴
. ۲۱۷قانون راجع به اعتبار ساختمانهای مدرسه کرج و عمارات حکومتی مازندران و گرگان مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴
. ۲۱۸قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۱۴
. ۲۱۹قانون افزایش سرمایه بانک ملی ایران مصوب ۱۷/۰۴/۱۳۱۴
. ۲۲۰قانون تمدید مهلت تقدیم بودجههای تفصیلی  ۱۳۱۴مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۱۴
. ۲۲۱قانون تبدیل میزان اعتبار مخارج اسعاری وزارت امور خارجه منظوره ضمن بودجه سال  ۱۳۱۴مملکتی مصوب
۲۹/۰۴/۱۳۱۴
. ۲۲۲قانون اجازه پرداخت دویست هزار لیره جهت مخارج مربوطه به راهآهن مصوب ۱۲/۰۵/۱۳۱۴
. ۲۲۳قانون راجع به عوائد دفتری نمایندگیهای سیاسی دولت شاهنشاهی در خارجه مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴
. ۲۲۴قانون اجازه استقراض سیصد و پنجاه هزار ریال ببلدیه بندر گز مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴
. ۲۲۵قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال به بلدیههای اهواز ـ شیراز ـ کرمان و زنجان مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴
. ۲۲۶قانون تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره مصوب ۲۰/۰۶/۱۳۱۴
. ۲۲۷قانون اجازه تنظیم مقرراتی برای ورود بذر و سایر قسمتهای نباتی از خارجه مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۴
. ۲۲۸قانون اجازه ضرب ده میلیون ریال مسکوکات مس مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۴
. ۲۲۹قانون اجازه استقراض یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال از بانک ملی برای بلدیهها مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۱۴
 . ۲۳۰قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴
. ۲۳۱قانون مجازات متخلفین از تصمیمات متخذه در قضیه اختالف ایطالیا و حبشه مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۱۴
. ۲۳۲قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۴
. ۲۳۳قانون اجازه استقراض چهار میلیون ریال برای بقیه سد سازی تبریز از بانک ملی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۱۴
. ۲۳۴قانون تفریغ بودجه یکساله  ۱۳۱۳مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴
. ۲۳۵قانون راجع به تقاعد ارتش شاهنشاهی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۱۴
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. ۲۳۶قانون الغاء ماده  ۱۲قانون تذکره مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۱۴
. ۲۳۷قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۱۴
. ۲۳۸تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای جم مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۴
. ۲۳۹تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای احتشام زاده مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵
. ۲۴۰قانون برقراری وظیفه درباره آقای دلکرد مستخدم سابق وزارت مالیه مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۱۵
. ۲۴۱قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۵
. ۲۴۲قانون اجازﮤ استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای شهرداری رشت مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵
. ۲۴۳قانون اجازه تنظیم نظامنامه برای طرز وصول عوارض شهرداری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵
. ۲۴۴قانون مشمولیت مستخدمین جزء دربار سلطنتی به مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشوری مصوب ۱۱/۰۵/۱۳۱۵
. ۲۴۵قانون چهارصد و پنجاه هزار ریال اعتبار اضافی جهت مؤسسه پاستور مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۱۵
. ۲۴۶متمم نظامنامههای کمک خرج محصلین بی بضاعت و مدارس مصوب ۱۰/۰۶/۱۳۱۵
. ۲۴۷قانون اصالح قانون نظام وظیفه مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۱۵
. ۲۴۸قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۱۵
. ۲۴۹قانون راجع به نشر اسکناس مصوب ۱۷/۰۸/۱۳۱۵
. ۲۵۰قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵
. ۲۵۱قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۱۵
. ۲۵۲قانون اصالح ماده  ۲۰۸قانون اصول محاکمات جزائی و ماده  ۵۷قانون اصول تشکیالت عدلیه مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵
. ۲۵۳قانون راجع به مسکوک خرد مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۱۵
. ۲۵۴قانون تعیین اعتبار برای خریداری سهام بختیاریها در شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۵
. ۲۵۵قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۱۶
. ۲۵۶قانون اجازه استقراض دو میلیون ریال از بانک ملی برای تکمیل ساختمان سد تبریز مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶
. ۲۵۷قانون اصالح ماده  ۲۷قانون گذرنامه مصوب ۲۰/۰۳/۱۳۱۶
. ۲۵۸تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمود جم مصوب ۱۳۱۶/۰۷/۰۱
. ۲۵۹قانون اجازه تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۱۶
. ۲۶۰قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۱۶
. ۲۶۱قانون تشکیالت مرکزی وزارت داخله مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۱۶
. ۲۶۲قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۱۶
. ۲۶۳قانون سه فقره اعتبار برای خرید کارخانه آهن و لکومتیو و ساختمان سرسره در بندر پهلوی مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۱۶
. ۲۶۴قانون اصالح قانون تقسیمات کشور و اصالح قانون راجع به محصلین کالس اختصاصی وزارت داخله مصوب
۱۹/۱۰/۱۳۱۶
. ۲۶۵قانون انحصار تهیه و خرید و فروش تخم نوغان و پیله به وزارت صناعت مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۱۶
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. ۲۶۶قانون تفریغ بودجه یکساله  ۱۳۱۵مجلس شورای ملی مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۱۶
. ۲۶۷تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۱۶
. ۲۶۸قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۰۳/۱۳۱۷
. ۲۶۹قانون اجازه پرداخت یکصد و هفتاد میلیون ریال برای هزینه راهآهن در سال  ۱۳۱۷مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷
. ۲۷۰قانون اجازه گرفتن ده میلیون ریال وام از بانک ملی برای بهره برداری نوغان مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷
. ۲۷۱قانون اصالح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۱۷
. ۲۷۲تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصامزاده مصوب ۱۶/۰۵/۱۳۱۷
. ۲۷۳قانون اجازه دریافت  ۷میلیون ریال وام از بانک ملی ایران برای تکمیل و اتمام ساختمان عمارت وزارت امور خارجه مصوب
۰۳/۰۷/۱۳۱۷
. ۲۷۴آییننامه اصالح قسمت اخیر ماده  ۶و ماده  ۷آییننامه طرز تقسیم کمک خرج به دانشجویان دانشسرای عالی مصوب
۰۳/۰۷/۱۳۱۷
. ۲۷۵قانون اجازه پرداخت پانصد هزار لیره از اندوخته کشور برای هزینه راهآهن و بندر شاهپور مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۱۷
. ۲۷۶آئیننامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۰۷/۱۳۱۷
. ۲۷۷قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۱۷
. ۲۷۸قانون تعیین پایه استخدامی فارغ التحصیلهای دانش سرای مقدماتی و عالی مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۱۷
. ۲۷۹قانون تصویب اعطای صفت ایرانی بواالحضرت فوزیه مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۱۷
. ۲۸۰قانون راجع به تعدیل مال االجارهها مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۱۷
. ۲۸۱قانون اجازه پرداخت چهار صد و سی هزار لیره بابت هزینه ارزی بنگاههای صنعتی دولتی مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
. ۲۸۲قانون اجازه خرید لوازم ساختمانی و اثاثیه بنای جدید وزارت امور خارجه بدون رعایت مناقصه مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
. ۲۸۳قانون اصالح پارهای از مواد قانون اصول محاکمات جزائی و قانون مجازات عمومی مربوطه به مستخدمین دولت مصوب
۱۸/۱۰/۱۳۱۷
. ۲۸۴قانون تأسیس بانک رهنی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۱۷
. ۲۸۵قانون سیصد هزار لیره اعتبار اضافی برای هزینههای ارزی راهآهن و بندر شاهپور مصوب ۰۹/۱۱/۱۳۱۷
. ۲۸۶قانون سرشماری مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۱۸
. ۲۸۷قانون پانصد هزار ریال اعتبار برای ساختمان جدید چاپخانه مجلس مصوب ۱۰/۰۴/۱۳۱۸
. ۲۸۸قانون تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس مصوب ۲۱/۰۴/۱۳۱۸
. ۲۸۹ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۱۸
. ۲۹۰قانون تفریغ بودجه یکساله یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۱۸
. ۲۹۱قانون دویست و پانزده هزار ریال اعتبار اضافی به کارپردازی مجلس مصوب ۱۵/۰۶/۱۳۱۸
. ۲۹۲قانون اجازه بیست میلیون ریال وام به وزارت کشور برای توسعه کارخانه و شبکه برق شهرداری تهران مصوب
۲۵/۰۶/۱۳۱۸
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. ۲۹۳قانون اجازه دو میلیون ریال وام به وزارت کشور برای ساختمان گورستان جدید تهران مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸
. ۲۹۴قانون راجع به جلوگیری از احتکار کاالی مورد احتیاج مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۱۸
. ۲۹۵تصمیم راجع به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای دکتر متین دفتری مصوب ۲۰/۰۸/۱۳۱۸
. ۲۹۶قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۱۸
. ۲۹۷آیین نامه کیفر متخلفین از قوانین و آیین نامههای سرشماری مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۸
. ۲۹۸تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای علی وکیلی مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸
. ۲۹۹قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۱۸
. ۳۰۰قانون تفریغ بودجه سال  ۱۳۱۷مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۸
. ۳۰۱قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۱۹
. ۳۰۲تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای رضا رفیع نماینده مجلس مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹
. ۳۰۳قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۰۲/۱۳۱۹
. ۳۰۴تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای منصور نخست وزیر مصوب ۰۹/۰۴/۱۳۱۹
. ۳۰۵قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس مصوب
۱۵/۱۰/۱۳۱۹
. ۳۰۶قانون متمم قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۱۹
. ۳۰۷قانون تفریغ بودجه سال  ۱۳۱۸مجلس شورای ملی مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۹
. ۳۰۸قانون راجع به میزان گردش اسکناس مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۰
. ۳۰۹قانون اصالح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۰
. ۳۱۰قانون اصالح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه مصوب ۲۲/۰۴/۱۳۲۰
. ۳۱۱تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۶/۰۶/۱۳۲۰
. ۳۱۲استعفای اعلیحضرت رضا شاه پهلوی و اعالم سلطنت واالحضرت والیت عهد مصوب ۲۵/۰۶/۱۳۲۰
 . ۳۱۳قرائت و امضاء قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه شاهنشاه پهلوی و فرمایشات دائر به مصالح کشور
مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۲۰
. ۳۱۴متن انتقالنامه امالک و دارایی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۲۰
. ۳۱۵تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۰۱/۰۷/۱۳۲۰
. ۳۱۶قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پارهای از بزههای وارد در صالحیت دادگاههای نظامی بدادگاههای دادگستری مصوب
۰۶/۰۷/۱۳۲۰
. ۳۱۷قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره از محکومیتهای سیاسی و عادی مصوب ۲۴/۰۷/۱۳۲۰
. ۳۱۸قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت مصوب ۰۶/۰۸/۱۳۲۰
. ۳۱۹تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمد علی فروغی نخستوزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۰
. ۳۲۰قانون اجازه توأم شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۲۰
12
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. ۳۲۱قانون تمدید قانون تعدیل اجاره بهای مستغالت مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۰
. ۳۲۲تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد علی فروغی نخست وزیر مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۲۰
. ۳۲۳تصمیم قانونی به دائر به تصویب برنامه کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۲۰
. ۳۲۴قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادیکه در وقایع اخیر بشهادت رسیدهاند بورثه آنان بعنوان وظیفه ماهیانه مصوب
۲۸/۱۲/۱۳۲۰
. ۳۲۵قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای معامالت خارجی و خرید اجناس انحصاری مصوب
۱۱/۰۱/۱۳۲۱
. ۳۲۶قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارده از خارجه از حقوق و عوارض گمرکی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۱
. ۳۲۷قانون اصالح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۱
. ۳۲۸قانون طرز تشکیل دادگاههای نظامی موقت زمان حکومت نظامی مصوب ۲۳/۰۲/۱۳۲۱
. ۳۲۹قانون اجازه الصاق تمبر به پروانههای ورود و صدور کاال و حذف گواهی نامه صدور واردات و صادرات مصوب
۰۷/۰۳/۱۳۲۱
. ۳۳۰قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به امالک واگذاری مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۱
. ۳۳۱قانون تفریغ بودجه سال  ۱۳۱۹مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۲۱
. ۳۳۲تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۲۱
. ۳۳۳قانون اجازه انتشار سیصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۱
. ۳۳۴قانون اجازه انتشار پانصد میلیون ریال اسکناس اضافی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۱
. ۳۳۵قانون اجازه تأسیس وزارت خواروبار مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۲۱
. ۳۳۶قانون اجازه پانصد میلیون ریال وام به وزارت خواروبار برای خرید گندم و سایر مواد غذایی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۲۱
. ۳۳۷قانون اجازه پرداخت دو ماه حقوق کارمندان دولت به عنوان مساعده مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۱
. ۳۳۸قانون چهل و سه میلیون ریال اعتبار برای افزایش بهای چغندر قند مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۲۱
. ۳۳۹قانون راجع به جنگلها مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۲۱
. ۳۴۰قانون طرز استهالک دو ماه مساعده پرداختی به کارمندان دولت مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱
. ۳۴۱قانون اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانهها و معادن منظور در بودجه کل سال  ۱۳۲۱کشور مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۱
. ۳۴۲قانون اجازه خرید عمارت تعاونی مصرف واقعه در خیابان فردوسی به وزارت بازرگانی و پیشنه و هنر مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱
. ۳۴۳قانون اجازه پرداخت حقوق فارغ التحصیلهای دانشکدهها و دبیرستانهای کشاورزی دامپزشکی از صرفه جویی بودجه
وزارت کشاورزی مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۲۱
. ۳۴۴تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۱/۱۲/۰۲
. ۳۴۵قانون اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۰۶/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۴۶اصالح ماده سوم آئیننامه قانون شهرداری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۱
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. ۳۴۷قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیمای خریداری از باشگاه هواپیمائی کشوری در بودجه سال  ۱۳۲۲وزارت
پست و تلگراف مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۴۸تصمیم قانونی دائر به منع تعقیب آقای گلشائیان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۴۹قانون یک میلیون و هشتصد هزار ریال اعتبار برای تکمیل ساختمان بیمارستان فارابی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۰قانون پانصد هزار ریال اعتبار جهت تهیه غذای مورد مصرف سال  ۱۳۲۱بیمارستانها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۱قانون دویست و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای تأمین خواربار مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۲۱
 . ۳۵۲قانون چهار میلیون و پانصد هزار دوالر اعتبار برای خرید ساز و برگ و تدارکات مورد نیاز ارتش و اداره ژاندارمری مصوب
۲۵/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۳اصالح ماده پنجم نظامنامه کمک خرج مدارس ملی تهران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۴قانون اجازه پرداخت کسر بهای علیق اسب سیم بانان مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۵قانون اجازه پرداخت کسر محل عیدی کارگران چاپخانه مجلس مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۶قانون اصالح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۲۱
. ۳۵۷قانون راجع به حقوق بازنشستگی افسران و مستمری ورثه آن مصوب ۰۷/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۵۸قانون پنج میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری مرض تیفوس و تیفوئید مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۵۹قانون راجع به اصالح ماده  ۴۰قانون متمم بودجه سال  ۱۳۲۱کشور مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۶۰قانون راجع به فوق العاده سه ماهه آخر سال  ۱۳۲۱پاسبانان و سر پاسبانان اداره کل شهربانی مصوب ۱۱/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۶۱قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سه ماهه آخر سال  ۱۳۲۱وزارت خواربار مصوب
۱۱/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۶۲قانون اجازه پرداخت بودجه پنج ماهه آخر سال  ۱۳۲۱واحدهای جدیدالتشکیل مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۶۳قانون یکصد و بیست هزار ریال اعتبار بهای دواب و هزینه کالنتران مرز ژاندارمری کل کشور مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۲۲
. ۳۶۴قانون سه میلیون ریال اعتبار برای جلوگیری از امراض تیفوس و تیفوئید شهرستانها مصوب ۱۳۲۲/۰۲/۰۴
. ۳۶۵قانون اختیارات آقای دکتر میلیسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۲۲
. ۳۶۶تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۲
. ۳۶۷قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۲۲
. ۳۶۸قانون راجع به جریان گذاردن بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز اضافی مصوب ۰۳/۰۳/۱۳۲۲
. ۳۶۹آئیننامه تشکیل و صالحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۲۲
. ۳۷۰قانون تفریغ بودجه سال  ۱۳۲۰مجلس شورای ملی مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۲۲
. ۳۷۱قانون راجع به مستخدمین فنی وزارت پست و تلگراف مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۲۲
. ۳۷۲قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه کل کشور در تیر ماه  ۱۳۲۲مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۲
. ۳۷۳قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم بودجه مجلس بابت هزینه تیر ماه  ۱۳۲۲و تفاوت بهای نان و کمک به کارمندان و
خدمتگزاران مجلس مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۲
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. ۳۷۴قانون پنج میلیون ریال اعتبار به وزارت کشور برای هزینه انتخابات دوره چهاردهم قانونگذاری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۲
. ۳۷۵قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب  ۰۶/۰۵/۱۳۲۲به استثنای تبصره ۱ماده ۸
. ۳۷۶آیین نامه اجرای قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۲۲
. ۳۷۷قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مجلس شورای ملی در مرداد  ۱۳۲۲مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲
. ۳۷۸قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوطه به اموال قبل از کشف جرم اقرار مینمایند مصوب ۲۳/۰۵/۱۳۲۲
. ۳۷۹قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در امرداد ماه  ۱۳۲۲مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲
. ۳۸۰قانون اصالح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع اخذ تعرفه مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۲۲
. ۳۸۱قانون اجازه فروش مسکوک نیکل خارج از رواج و ضرب پشیز مس مصوب ۰۱/۰۶/۱۳۲۲
 . ۳۸۲قانون اجازه خرید یک میلیون و پانصد هزار دالر لوازم و تدارکات مورد نیازمندی ارتش به وزارت جنگ مصوب
۰۶/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۳تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۱۷
. ۳۸۴اصالح قسمتی از آئیننامه تشکیل و صالحیت دادگاههای نظامی موقت مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۵قانون پانصد میلیون ریال اعتبار برای کمک به کلیه کارمندان دولت مصوب ۲۲/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۶قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه شهریور ماه  ۱۳۲۲مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۷قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه شهریور ماه مجلس شورای ملی مصوب ۲۴/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۸قانون اجازه صدور پانصد میلیون ریال اسناد خزانه مصوب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲
. ۳۸۹قانون اصالح ماده  ۶قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۲۲
. ۳۹۰قانون متمم قانون تأسیس آموزشگاه شهربانی مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۲۲
. ۳۹۱قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه مهر ماه  ۱۳۲۲مجلس شورای ملی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲
. ۳۹۲قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور در مهر ماه  ۱۳۲۲مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۲۲
. ۳۹۳آئیننامه قانون کمک بکارمندان دولت مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۲
. ۳۹۴تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای سهیلی مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۰۸
. ۳۹۵قانون اجازه بیست میلیون ریال وام برای افزایش سرمایه بنگاه داروئی مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۲
. ۳۹۶قانون اجازه چهارصد میلیون ریال وام به وزارت دارائی برای خرید غله در بقیه سال  ۱۳۲۲مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲
. ۳۹۷قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲
. ۳۹۸قانون افزایش تبصره به ماده  ۴۲قانون کیفر و دادرسی ارتش مصوب ۲۶/۰۸/۱۳۲۲
. ۳۹۹اصالح ماده  ۱۲آئیننامه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۲۲
. ۴۰۰قانون اصالح ماده  ۱۴قانون شورایعالی فرهنگ مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۲۲
. ۴۰۱تصمیم قانونی راجع به انتخاب کمیسیون  ۶نفری برای کمک و همراهی به آسیب دیدگان شهر گرگان مصوب
۲۲/۰۱/۱۳۲۳
. ۴۰۲تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۲۷
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. ۴۰۳تصمیم قانونی راجع به  ۱۵روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعالم جرم منتسبه به آقایان سهیلی و
تدین مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۳
 . ۴۰۴تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد نسبت به کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر( موضوع استیضاح اقای مهندس
فریور) مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳
. ۴۰۵تصمیم قانونی راجع به ۱۵روز مهلت بهکمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۲۳
 . ۴۰۶تصمیم قانونی راجع به یک ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری موضوع رسیدگی به اتهامات آقایان سهیلی و تدین
مصوب ۰۷/۰۳/۱۳۲۳
. ۴۰۷قانون اجازه استرداد کتیبههای طال خط علیرضا عباسی به آستان قدس رضوی مصوب ۲۱/۰۳/۱۳۲۳
 . ۴۰۸قانون اجازه واگذاری مقداری از اراضی قریه امیر آبادجهت گورستان اتباع ممالک متحده امریکای شمالی مصوب
۲۵/۰۳/۱۳۲۳
. ۴۰۹قانون اصالح ماده  ۱۲قانون متمم بودجه  ۱۳۲۲راجع به حقوق پایههای یک دبیری و آموزگاری مصوب ۲۵/۰۳/۱۳۲۳
. ۴۱۰تصمیم قانونی راجع به دوماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعالم جرم منتسبه به آقایان سهیلی
و تدین مصوب ۱۸/۰۴/۱۳۲۳
. ۴۱۱قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه تیر و مرداد  ۱۳۲۳مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۲۳
. ۴۱۲قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و مصارف مجلس شورای ملی بابت دو ماهه تیر و مرداد  ۱۳۲۳مصوب
۰۱/۰۵/۱۳۲۳
. ۴۱۳تصمیم قانونی راجع به  ۱۵روز مهلت به کمیسیون عرایض و مرخصی در موضوع رسیدگی به اعالم جرم منتسب به آقای
سهیلی در مورد انتخابات فارس مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳
. ۴۱۴قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه کل کشور بابت دو ماهه شهریور و مهر  ۱۳۲۳مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۲۳
. ۴۱۵قانون اجازه پرداخت پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال اعتبار اضافی به وزارت فرهنگ مصوب ۱۳۲۳/۷/۹
. ۴۱۶قانون راجع به تهیه قانون استخدام مهندسین مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۲۳
. ۴۱۷قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوقالعاده برای رسیدگی به جرائم مربوط
به وقایع شهریور  ۱۳۲۰مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۳
. ۴۱۸قانون اجازه تمدید قانون مصوب دوم مهرماه  ۱۳۲۳برای پرداخت یک دوازدهم هزینه آبانماه  ۱۳۲۳مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۲۳
. ۴۱۹تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۲۳
. ۴۲۰تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۳/۰۹/۱۳۲۳
. ۴۲۱قانون الغاء اختیارات اقتصادی آقای دکتر میلسپو مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۲۳
. ۴۲۲تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان
میدهند مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۲۳
. ۴۲۳قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای دی و آذر  ۱۳۲۳کل کشور مصوب ۰۵/۱۱/۱۳۲۳
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 . ۴۲۴تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب
۱۹/۱۱/۱۳۲۳
. ۴۲۵قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینههای بهمن ماه و اسفند ماه  ۱۳۲۳کل کشور مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۲۳
. ۴۲۶تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۲۳
. ۴۲۷تصمیم قانونی راجع به چهل و پنج روز مهلت به کمیسیون تحقیق و رسیدگی به شایعات مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۲۳
. ۴۲۸تصمیم قانونی دائر بتشکیل کمیسیون هفت نفری برای رسیدگی به واقعه  ۱۵اسفندماه ۱۳۲۳مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۲۳
. ۴۲۹تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر مصوب ۲۸/۰۱/۱۳۲۴
. ۴۳۰قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه دو ماهه اول سال  ۱۳۲۴کل کشور مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴
. ۴۳۱قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینه دو ماهه اول سال  ۱۳۲۴مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۲۴
. ۴۳۲تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۴/۰۳/۱۳
. ۴۳۳قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد ماه  ۱۳۲۴مصوب ۲۷/۰۳/۱۳۲۴
. ۴۳۴تمدید مدت تبصره ماده  ۱آئیننامه مالیات بر درآمد مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۴
. ۴۳۵قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کل کشور بابت یک ماهه تیر  ۱۳۲۴مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۴
. ۴۳۶قانون اجازه پرداخت حقوق و هزینههای کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ماه  ۱۳۲۴مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۴
. ۴۳۷تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای محسن صدر نخست وزیر مصوب ۰۵/۰۷/۱۳۲۴
. ۴۳۸تصمیم قانونی مربوط به انتخابات پانزدهمین دوره قانون گذاری مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۲۴
. ۴۳۹قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه مهرماه  ۱۳۲۴کل کشور مصوب ۰۲/۰۸/۱۳۲۴
. ۴۴۰تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۲۴
. ۴۴۱قانون اصالح قانون نظام وظیفه مصوب ۲۲/۰۸/۱۳۲۴
. ۴۴۲قانون افزایش دو لشکر به ارتش و ترمیم حقوق افسران مصوب ۲۷/۰۸/۱۳۲۴
. ۴۴۳قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آبانماه  ۱۳۲۴مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴
. ۴۴۴اصالح آئیننامه مربوط به صالحیت دادگاههای نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۲۴
. ۴۴۵قانون اجازه وصول درآمدهای سال  ۱۳۲۴و پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در آذرماه سال جاری مصوب
۰۴/۱۰/۱۳۲۴
. ۴۴۶تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۲۴
. ۴۴۷قانون اجازه استقراض پنج میلیون ریال از بانک ملی ایران برای کمک به حریق زدگان قزوین مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۲۴
. ۴۴۸قانون اجازه پرداخت آخرین حقوق مستخدمین کشوری و لشکری که از فروردین  ۲۴ببعد در راه انجام وظیفه کشته شده یا
میشوند بوارث قانونی آنها و برقراری چندفقره مستمری مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۲۴
. ۴۴۹تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۲۴
. ۴۵۰قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دی ماه  ۱۳۲۴مصوب ۰۱/۱۱/۱۳۲۴
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. ۴۵۱قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت بهمن  ۱۳۲۴مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۲۴
. ۴۵۲تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعالم جرم آقای علی فرخ) مصوب
۰۹/۱۲/۱۳۲۴
 . ۴۵۳تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (در دو موضوع یکی خرید ابزار و اشیاء و
لوازم ساختمان از انبار وزارت امور خارجه و دیگری در خصوص اعمال نفوذ و مداخالت در انتخابات آذربایجان) مصوب
۰۹/۱۲/۱۳۲۴
. ۴۵۴تصمیم قانونی دائر به تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست وزیر اسبق (موضوع اعالم جرم آقایان مدیران جراید) مصوب
۰۹/۱۲/۱۳۲۴
. ۴۵۵قانون اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال از محل صرفه جوئی بودجه سال  ۲۴مجلس جهت هزینه اعتبار طبع
فرهنگ دهخدا مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۲۴
. ۴۵۶طرح قانونی دایر بتصدیق خدمات گرانبهای مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) نسبت به کشور و مشروطیت ایران مصوب
۱۰/۰۶/۱۳۲۶
. ۴۵۷تصمیمات مجلس شورای ملی راجع به انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس
مصوب ۱۷/۰۶/۱۳۲۶
. ۴۵۸تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست وزیر مصوب ۱۲/۰۷/۱۳۲۶
. ۴۵۹قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبان و آذرماه  ۱۳۲۶مصوب ۰۵/۰۹/۱۳۲۶
. ۴۶۰تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه اقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۲۶
. ۴۶۱قانون الغای قانون مصوبه  ۲۸آبان  ۱۳۲۱مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۲۶
. ۴۶۲قانون اجازه خرید ده میلیون دالر ساز و برگ و اسلحه و مهمات از دول متحده آمریکا مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۲۶
. ۴۶۳قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۶
. ۴۶۴تصمیم قانونی دائر به رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۶/۱۲/۰۶
ّ
. ۴۶۵تصمیم کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶
. ۴۶۶قانون راجع باضافه حقوق سالیانه کارمندان دون پایه و خدمتگذاران جزء مصوب ۰۹/۱۲/۱۳۲۶
. ۴۶۷قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه مصوب ۲۶/۰۱/۱۳۲۷
. ۴۶۸قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت مصوب
۰۴/۰۲/۱۳۲۷
. ۴۶۹تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ابراهیم حکیمی نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۰۶
. ۴۷۰انتخاب آقایان دکتر عبدالله معظمی و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۷/۰۲/۱۲
. ۴۷۱قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه  ۱۳۲۷مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۲۷
. ۴۷۲قانون اجازه فروش برنج شالیهای موجوده امالک واگذارده شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۲۷
. ۴۷۳قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه  ۱۳۲۷مصوب ۳۰/۰۳/۱۳۲۷
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. ۴۷۴تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۰۸/۰۴/۱۳۲۷
. ۴۷۵قانون اصالح ماده دوم قانون مصوب  ۱۸خرداد ماه  ۱۳۲۷مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۲۷
. ۴۷۶قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیر ماه  ۱۳۲۷مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۷
. ۴۷۷قانون عفو عمومی مجرمین غائله آذربایجان و زنجان مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۲۷
. ۴۷۸تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۶/۰۱
. ۴۷۹قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مرداد ماه  ۱۳۲۷مصوب ۰۲/۰۶/۱۳۲۷
. ۴۸۰قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت شهریور ماه  ۱۳۲۷مصوب ۰۴/۰۷/۱۳۲۷
. ۴۸۱تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۷/۲۵
. ۴۸۲قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت مهر ماه  ۱۳۲۷مصوب ۰۵/۰۸/۱۳۲۷
. ۴۸۳قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال  ۱۳۲۷مصوب ۰۹/۰۸/۱۳۲۷
. ۴۸۴تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۱۳
. ۴۸۵تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۱۳۲۷/۰۸/۳۰
. ۴۸۶قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آبانماه  ۱۳۲۷مصوب ۳۰/۰۸/۱۳۲۷
. ۴۸۷تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست وزیر مصوب ۰۷/۱۰/۱۳۲۷
. ۴۸۸تصمیم قانونی دائر به ابراز رای ساکت در مورد استیضاح آقای عباس اسکندری مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۲۷
. ۴۸۹قانون اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۲۷
. ۴۹۰قانون اجازه پرداخت بقیه آخرین حقوق مرحوم علی اکبر قاضی زاده درباره ورثه او بعنوان وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷
. ۴۹۱قانون اصالح مواد  ۲۶و  ۶۴قانون نظام وظیفه مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۲۷
. ۴۹۲قانون اعتبار هزینه انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا مصوب
۱۹/۱۲/۱۳۲۷
. ۴۹۳قانون اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۲۷
. ۴۹۴قانون اصالح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۲۸
. ۴۹۵قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماه اول سال ( )۱۳۲۸مصوب ۲۹/۰۱/۱۳۲۸
. ۴۹۶تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای ساعد نخست وزیر مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۰
. ۴۹۷قانون اجازه اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۲۸
. ۴۹۸انتخاب آقایان ناصر قلی اردالن و عباس نراقی به عنوان نظار ذخیره اسکناس مصوب ۱۳۲۸/۰۲/۱۸
. ۴۹۹قانون اجازه اجرای لوایح وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین دادگستری مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۲۸
. ۵۰۰قانون اجازه برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم ذوالفنون و مرحوم جلیلی و مرحوم رشیدی مصوب ۲۷/۰۲/۱۳۲۸
. ۵۰۱قانون مربوط به جمع آوری غله مصوب ۱۲/۰۳/۱۳۲۸
. ۵۰۲تصمیم قانونی دائر بهتصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۲۸
. ۵۰۳قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل  ۲۱متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸
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۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸

.قانون راجع بتجدید نظر در سازمان وزارتخانهها و تصفیه کارمندان دولت مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت خرداد ماه  ۱۳۲۸مصوب ۰۵/۰۴/۱۳۲۸
.قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۲۸
.قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصالح و تصویب الیحه مربوط به شهرداریها مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اجازه اجرای شش فقره الیحه وزارت دارائی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اجازه اجرای الیحه هواپیمائی کشوری پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۲۸
.قانون امالک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۲۸
.قانون اصالح بعضی از مواد قانون دیوان کیفر مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸
.قانون راجع به صالحیت دادگاههای دائمی نظامی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸
.قانون تعویض امالک مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۲۸
.قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهرها و قصبات مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸
.قانون اصالح ماده  ۱۸آییننامه شماره یک قانون تعلیمات اجباری مصوب ۰۴/۰۵/۱۳۲۸
.آییننامه اعزام محصل به خارجه مصوب ۰۵/۰۵/۱۳۲۸

قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ۱۳۹۶/۳/۳۱به تأیید شورای نگهبان رسید.

←برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
←برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید→
←برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید →
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