
 تصويب نامه ھیأت وزيران

   آئین نامه اجرايي قانوني الزام اختصاصي شماره ملي و كدپستي                                             

  ١٣٧٨ براي كلیه اتباع ايراني مصوب                                                                        

  

  بسمه تعالي                                                                                 

 وزارت كشور ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن

 وزارتخانه ھاي كشور و پست و تلگراف و ١٦/٦/١٣٧ مورخ ١/٦٣٣١ بنا به پیشنھاد مشترك شماره ١/١٢/١٣٧٨ھیأت وزيران در جلسه مورخ      

ون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كلیه اتباع قان ) ٦( تلفن و سازمانھاي برنامه و بودجه و امور استخدامي كشور و به استناد ماده 

 :  ـ آئین نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود١٣٧٦ايراني ـ مصوب 

 « آئین نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كلیه اتباع ايراني »

 :اي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند  در اين آئین نامه اصطالحات و واژه ھ-١ماده 

  

 ١.سازمان ثبت احوال كشور: الف ـ سازمان 

 .شركت پست جمھوري اسالمي ايران: ب ـ شـركت 

ـانون   ١٣٧٦قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كلیه اتباع ايراني ـ مصوب : پ ـ قـ

حصر به فرد كه توسط سازمان براي ھر فرد ايراني تعیین و به وي اختصاص داده مي شودعددي است ده رقمي و من: ت ـ شماره ملي  . 

عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت ، تنھا براي شناسايي ھر مكان تعیین و به آن اختصاص داده مي شود: ث ـ كدپستي  . 

 .ي مي كندمكاني است كه شخص اظھار مي دارد كه در آنجا زندگ: ج ـ محل سكونت 

سند شناسائي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادر مي شود و در آن مشخصات فردي ، شماره ملي و : چ ـ كارت شناسائي ملي 

 .كدپستي محل سكونت دارند كارت درج مي شود

  

زم و برابر زمان بندي براي دريافت سال سن موظفند پس از اعالم سازمان با در دست داشتن مدارك ال ) ١٥(  كلیه افراد باالي -٢ماده 

  .و تكمیل فرم درخواست كارت شناسائي خويش اقدام نمايند

تغییر اعتبار در دوره ھاي بعد بنا به پیشنھاد . سال است ) ٧( اعتبار اولین كارت شناسائي ملي از تاريخ صدور به مدت :  تبصره       

  .وزارت كشور و تصويب ھیأت وزيران خواھد بود

   

 صاحب كارت مكلف است با تغییر محل سكونت يا تغییر ھر يك از اقالم اطالعاتي كارت شناسائي يا پايان مدت اعتبار كارت ،  ـ٣ ماده

  .نسبت به تعويض كارت شناسائي ملي خود اقدام نمايد

  .با ثبت واقعه وفات ھر فرد ، كارت شناسائي متوفي باطل و از درجه اعتبارساقط مي شود:  تبصره        

قانون موظفند پايگاھھاي اطالعات خود را به نحوي سامان دھند كه ھر فرد با شماره  ) ٢(  كلیه دستگاھھاي موضوع ماده -٤ماده 

  .ملي و كدپستي در كلیه سیستمھاي اختصاصي مربوطه شناخته شود

   

  .اين آئین نامه است) ٥(ضوع ماده پايگاه اطالعات جمعیت سازمان تنھا مرجع رسمي اطالعات افراد به شرح مو:  تبصره       



   

 سازمان مكلف است نسبت به ابالغ اطالعات فردي افراد تحت پوشش دستگاه متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي ، نام -٥ماده 

پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاريخ تولد ، سريال شناسنامه ، شماره ملي و كدپستي ، بر اساس درخواست 

  .ن مقام دستگاه اجرائي مربوط اقدام نمايدباالتري

   

سازمان موظف است نسبت به تحويل اطالعات فردي از طريق پايانه و محیط ھاي مغناطیسي و يا بر اساس روشھايي  : ١ تبصره       

  .اين آئین نامه مي رسد اقدام نمايد ) ١٤( كه به تصويب ھیأت موضوع ماده 

اين آئین نامه تعیین  ) ١٤( عات فردي و كدپستي به دستگاھھاي اجرايي توسط ھیأت موضوع ماده اولويت تحويل اطال : ٢ تبصره     

ماه پس از الزم االجرا شدن اين آئین نامه تحويل اطالعات فردي و كدپستي به كلیه  ) ٦( مي شود و حداكثر تا 

  .قانون الزم االجرا است ) ٢( دستگاھھاي موضوع ماده 

   

م االجرا شدن اين آئین نامه نسبت به درج شماره قانون موظف اند يك سال پس از الز ) ٢( اھھاي موضوع ماده  كلیه دستگ- ٦ماده 

ارائه . ملي و كدپستي در ھرگونه كارت شناسائي اداري يا صنفي يا گواھینامه رانندگي و موارد مشابه اقدام نمايند

  .خدماتي كه نیاز به كسب اطالعات فردي دارد يا موكول به اخذ شماره ملي و كدپستي از متقاضیان است

ور تسريع در ابالغ شماره ملي و كدپستي و رفع مغايرتھاي احتمالي ، قبل از صدور كارت شناسائي ملي سازمان  به منظ-٧ماده 

موظف است با ھمكاري شركت ظرف سه ماه شماره ملي و كدپستي را از طريق كارت يا نامه رسمي ، حاوي 

  .ي ابالغ نمايدشماره ملي ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و كدپست: مشخصات فردي شامل 

  .سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأمین اعتبار اجراي اين ماده اقدام ھاي الزم را به عمل خواھد آورد:  تبصره       

   

 كلیه وزارتخانه ھا ، سازمانھا ، شركتھا ، مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند ظرف يك سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين آئین -٨ماده 

  .كاري شركت نسبت به جايگزيني كدپستي با كد شناسائي اماكن متعلق به خود اقدام نمايندنامه با ھم

  .شركت موظف است اقدامھاي الزم را در زمینه بھنگام سازي اطالعات كدپستي و ارائه آن به سازمانھا انجام دھد:  تبصره       

   

ي شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي ،  شھرداري ھا و بخشداري ھاي سراسر كشور موظفند با ھمكار-٩ماده 

اجتماعي و فرھنگي جمھوري اسالمي ايران ، نسبت به نصب پالكھاي كدپستي ده رقمي در محل ورودي اماكن اقدام 

  .نمايند تا جايگزين پالكھاي شناسائي موجود شود

معابر و ساخت و ساز ساختمانھا را به اداره پست محدوده شھرداري ھا و بخشداري ھا موظفند ھر ماه تغییرات اماكن ، :  تبصره       

  .فعالیت خود اطالع دھند

   

   

اين آئین نامه مكلفند در ھنگام صدور ھرگونه كارت ، سربرگ اوراق  ) ٨(  كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي پس از اجراي ماده - ١٠ماده 

  .مي را قید نمايندتبلیغاتي ، پروانه ، گواھینامه و موارد مشابه آن كدپستي ده رق

   

 ادارا ثبت اسناد و امالك كشور ، دفتر خانه ھاي اسناد رسمي ، دفاتر ازدواج و طالق ، بنگاھھاي معامالتي و كلیه واحدھاي -١١ماده 

ذيربط موظفند در ھنگام تنظیم اسناد ، نسبت به درج شماره ملي و كدپستي ده رقمي افراد ، متعاملین و مورد معامله را 

  .ناد مربوط اقدام نماينددر اس

   

 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است جھت مكانیزه نمودن اطالعات و اسناد ملكي و ايجاد پايگاه اطالعات و اجراي - ١٢ماده 

  .طرح كاداستر ، شماره ملي ملك و مالكان و كدپستي ملك را بكار گیرد

   

اين  ) ١٤( ستي موظفند برابر تعرفه ھايي كه به تصويب ھیأت موضوع ماده  كلیه دستگاھھاي متقاضي شماره ملي و كدپ- ١٣ماده 

  .آئین نامه مي رسد ، ھزينه ھاي مربوط را پرداخت نمايند

   

 به منظور ھدايت ، نظارت و تھیه زمان بندي اجرائي ، دستورالعملھا و پیگیري موارد ذيربط در امر ابالغ شماره ملي ، -١٤ماده 



ت شناسائي ملي و پايگاھھاي اطالعات فردي دستگاھھا ، ھیأتي مركب از نمايندگان تام االختیار كدپستي و صدور كار

سازمان ثبت احوال كشور ، سازمان برنامه و بودجه ، شركت پست جمھوري اسالمي ايران و سازمان امور اداري و 

  .استخدامي كشور به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشكیل مي شود

  .ماه يكبار گزارش عملكرد اين آئین نامه را به ھیأت وزيران ارائه نمايد ) ٣( ھیأت موضوع اين ماده موظف است ھر : ره تبص        

رونوشت به دفتر مقام معظم رھبري ، دفتر رياست جمھور ، دفتر رياست قوه قضايیه ، دفتر معاون اول رئیس جمھور ، دفتر رئیس مجمع 

حاسبات كشور ، اداره كل قوانین مجلس شوراي اسالمي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل تشخیص مصلحت نظام ، ديوان م

حقوقي ، اداره كل قوانین و مقررات كشور ، كلیه وزارتخانه ھا ، سازمان و مؤسسات دولتي و نھادھاي انقالب اسالمي ، دبیرخانه 

 .ن و دفتر ھیأت ابالغ مي شودشوراي اطالع رساني دولت ، روزنامه رسمي جمھوري اسالمي ايرا

  


