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قانون مقررات مالي ،اداري و استخذاميوزارت جهاد كشاورزي

ماده -1اظ تاضيد تػَية ايي لاًَىٍ ،ظاضت جْاز وطاٍضظي وِ زض ايي لاًَى تِ اذتػاض «ٍظاضت» ًاهيسُ هي ضَز ٍ
زستگاّْاي اجطايي تاتؼِ آى ،تاتغ لاًَى همطضات هالي ،ازاضي ،استرساهي ٍ تطهيالت جْاز ساظًسگي (ساتك ) هػَب
 1367.1.23وِ تِ ضطح شيل اغالح گطزيسُ ٍ تحت ػٌَاى لاًَى همطضات هالي ،ازاضي ٍ استرساهي ٍظاضت
جْازوطاٍضظي ًاهيسُ هيضَز ،ذَاّس تَز.
تبصره -1زض ايي لاًَى ،همطضات هالي ،ازاضي ٍ استرساهي ٍ تطىيالت جْاز ساظًسگي تِ اذتػاض « لاًَ ى جْاز »
ًاهيسُ هيضَز.
تبصره -2ضطوتْاي ٍاتستِ ظيط ًظط ٍظاضت هي تَاًٌس تا تػَية هجاهغ ػوَهي ذَز تاتغ ايي لاًَى تاضٌس

 .ايي

اذتياض غطفاً يه تاض لاتل استفازُ است ٍ هؤسسات ػوَهي غيطزٍلتي ٍ ٍاتستِ تِ ٍظاضت ،تاتغ همطضات ذاظ ذَز
هيتاضٌس.
تبصره -3ػٌاٍيي «ضَضاي هطوعي »« ،جْاز »« ،جْاز استاى » ٍ «غٌسٍق هؼصٍضيت اظ واض ٍ اظ واضافتازگي ٍ
ٍظيفِ» تِ تطتية تِ «ٍظيط» ٍ «ٍظاضت جْاز وطاٍضظي» ٍ «ساظهاىجْاز وطاٍضظي استاى» ٍ « غٌسٍق تاظًطستگي
واضوٌاى ٍظاضت» تغييط هيياتس.
تبصره -4آى زستِ اظ واضوٌاًي وِ تا تػَية ايى لاًَى هطوَل لاًَى واض هػَب  1369.8.29هجوغ تطريع
هػلحت ًظام تَزُاًس وواواى هطوَل لاًَى هصوَضذَاٌّس تَز.
ماده -2هَاز ( ٍ )9( ،)7( ،)6( ،)4( ،)3( ،)2( ،)1تثػطُّاي ايي هَاز ٍ ّوچٌيي تثػطُّاي هازُ ( )5لاًَى جْاز
حصف هيگطزز.
ماده -3ػثاضت شيل جايگعيي هَاز ( )19( ٍ )18لاًَى جْاز ٍ تثػطُّاي آىهيگطزز:
ٍظاضت جْاز وطاٍضظي ٍ زستگاّْاي اجطايي تاتؼِ اظًظط ًحَُ هثازلِ هَافمتٌاهِ ،تاتغ لاًَى ٍ همطضات تطًاهِ ٍ تَزجِ
وطَض ذَاٌّس تَز.
ماده -4هتي شيل تِ ػٌَاى تثػطُ تِ هازُ ( )21لاًَى جْاز اضافِ هيضَز:
تبصره -تٌرَاُگطزاى پطزاذت ،ػثاضت اظ ٍجْي است وِ اظ ططف هسؤٍل اهَض هالي تا زستَض ٍظيط يا تاالتطيي همام
زستگاُ اجطايي يا هماهات هجاظ اظ سَي آًاى تطاي اًجام تطذي ّعيٌِ ّا زضاذتياض ػاهل هسؤٍل اهَض هالي يا هأهَضيٌي
وِ هيتايس ّعيٌِّايهعتَض ضا اًجام زٌّس ،لطاض هي گيطز تا تِ تسضيج ٍ هتٌاسة تا اًجام ّعيٌِ ّاي هصوَض اسٌازهثثتِ
ضا تحَيل ٍ هجسزاً ٍجِ زضيافت ًوايٌس.
ماده -5زض هازُ ( ٍ )26تٌسّاي آى تؼس اظ «هٌالػِ» ػثاضت «يا هعايسُ» ٍ ّوچٌييتؼس اظ «هأهَض ذطيس » ػثاضت
«يا هأهَض فطٍش» اضافِ هيضَز.
ماده -6زض هازُ ( )28ػثاضت «هَاز ( »)27( ٍ )26جايگعيي ػثاضت «ايي هَاز»هيضَز.
ماده -7زض تٌس (ب) هازُ ( )33تؼس اظ «جْاز وطاٍضظي استاى» ػثاضت «يا هماهاتهجاظ هؼطفي ضسُ اظ ططف ضئيس
ساظهاى» اضافِ هيضَز.
ماده -8هتي شيل تِ ػٌَاى يه هازُ الحالي تِ فػل زٍم (ٍضٍز تِ ذسهت) لاًَىجْاز اضافِ هيضَز:
ٍظاضت هي تَاًس فاضؽ التحػيالى ضتثِّاي اٍل تا سَم زاًطگاّْا ،هؤسسات هطاوع آهَظش ػالي هؼتثط ضا زض ضضتِ ّاي
اغلي هطتثط تا ٍظايف ٍظاضت زضغَضت ًياظ ٍ تِ اظاء واّص زٍ ًفط ًيطٍ ،يه ًفط ضا تسٍى اذص هجَظّاي استرساهي
جصب ًوايس.

ماده -9هَاز ( ٍ )50( ٍ )49( ،)48( ،)47( ،)46تثػطُّاي آًْا ،اظ لاًَى جْاز

حصف ٍ لاًَى ًظام ّواٌّگ

پطزاذت واضوٌاى زٍلت هػَب  ٍ 1370.6.13هَاز ()39الي ( )43لاًَى استرسام وطَضي ٍ اغالحات تؼسي آًْا
جايگعيي هيضَز.
ماده -10هتي شيل جايگعيي هَاز ( )52( ٍ )51لاًَى جْاز ٍ تثػطُّاي آىهيگطزز:
تِ ٍظاضت جْاز وطاٍضظي اجاظُ زازُ هي ضَز تِ هٌظَض ايجاز اًگيعُ ،افعايص واضآييٍ تْطٍُضي واضوٌاى تطاي تالش
زض ػطغِّا ٍ هطاوع تَليس ٍ افعايص وويت ٍ ويفيت تَليسات ترص وطاٍضظي ،فَقالؼازُّايي ضا تا پيطٌْاز ٍظيط ٍ
تػَية ّيأت ٍظيطاى پطزاذت ًوايس.
ماده -11هتي شيل تِ ػٌَاى هازُ الحالي تِ فػل پٌجن (اهَض ضفاّي) لاًَى جْاز اضافِ هيگطزز:
ٍظاضت جْاز وطاٍضظي هجاظ است تا هَافمت واضوٌاى ضاغل ،تاظًطستِ ٍٍظيفِتگيط ،هاّياًِ تِ اظاء ّط فطز (ّوسط ٍ
فطظًساى ٍ افطاز تحت تىفل ) هؼازل يه زضغس( )%1حسالل حمَق واضوٌاى زٍلت ضا تاتت اضائِ ذسهات زضهاًي هىول
اظ حمَق آًاى وسطًوايس.
ماده -12هَاز ( )68( ٍ )67( ،)66( ،)65( ،)64( ،)63لاًَى جْاز ٍ تثػطُ ّايايي هَاز حصف ٍ هفاز فػل ّطتن
لاًَى استرسام وطَضي ٍ اغالحات تؼسي آى «تِاستثٌاء هَاز ( )101( ٍ )100( ،)84( ،)70فػل هصوَض» جايگعيي
هَاز حصف ضسُ فػلضطن لاًَى جْاز هيگطزز.
تبصره -1واضوٌاى ٍظاضت جْاز وطاٍضظي وِ هطوَل غٌسٍق تاظًطستگي وطَضي هيتاضٌس ،هي تَاًٌس زضغَضت
توايل وواواى هطوَل غٌسٍق هصوَض تاضٌس.
تبصرهً -2حَُ تطريع اظواضافتازگي ٍ فَت هطوَليي غٌسٍق تاظًطستگيواضوٌاى جْاز وطاٍضظي «تِ استثٌاي
هطوَليي تثػطُ ( »)1ايي هازُ تِ ػْسُ ٍظاضت جْازوطاٍضظي هيتاضس.
ماده -13هتي شيل تِ ػٌَاى هازُ جسيس تِ فػل ًْن (تطثيك) لاًَى جْاز اضافِهيگطزز:
افطازي وِ اظ هحل اػتثاضات ػوطاًي تِ واض گطفتِ شزُ اًس ٍ زاضاي حسالل پٌج سال ساتمِ تا تاضيد تػَية ايي لاًَى
هيتاضٌس ،زضغَضتي وِ زاضاي هسضن تحػيلي زاًطگاّي تاضٌس زضغَضت ًياظ ٍظاضت حسة زضذَاست آًاى ّوىاض
لطاضزازي هَضَعتٌس (ب) هازُ ( )36لاًَى جْاز هحسَب ذَاٌّس ضس.
ماده -14هازُ ( )85لاًَى جْاز تِ ضطح شيل تغييط هيياتس:
زض هَاضزي وِ زض ايي لاًَى حىوي تطاي آى پيص تيٌي ًطسُ است ،لَاًيياسترساهي وطَضي ،هحاسثات ػوَهي ٍ
«لاًَى ًحَُ ّعيٌِ وطزى اػتثاضاتي وِ تِ هَجةلاًَى اظ ضػايت لاًَى هحاسثات ػوَهي ٍ سايط همطضات ػوَهي زٍلت
هستثٌي ّستٌسهػَب  ٍ »1364.11.6سايط لَاًيي ٍ همطضات ػوَهي الظماالجطاء هيتاضس.
ماده -15ايي لاًَى اظ تاضيد تػَية الظماالجطاء هيتاضس.
لاًَى فَق هطتول تط پاًعزُ هازُ ٍ ضص تثػطُ زض جلسِ ػلٌي ضٍظ زٍضٌثِ هَضخ تيست ٍ پٌجن اسفٌسهاُ يىْعاض ٍ
سيػس ٍ ّطتاز ٍ زٍ هجلس ضَضاي اسالهي تػَية ٍ زض تاضيخ  1383.1.26تِ تأييس ضَضاي ًگْثاى ضسيسُ است .

