
 بسمه تعالي

 آيين نامه اجرايي تشكيالت انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار

،   قاانون تشاكيالت  49بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده  11/1/1731هيات وزيران در جلسه مورخ     

،   نامه اجرايي تشاكيالت   آيين 1/7/1731 وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب

 :انتخاب دهيار را باه شارز زيار تصاويو نماود     انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستاهاونحوه 

، وظایف و انتخابـات    قانون تشکیالت) نامه برای رعایت اختصار به جای عبارت   ـ در این آیین  1ماده 

شـوراهای اسـالمی    قانون ) عبارت  ( 113113/1شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

بـه  ( حوزه انتخابیه شـورای اسـالمی روسـتا    ) و ( وستا شوراهای اسالمی ر) و بجای عناوین ( کشور 

ــه  ــم ک  ــ ــای ترتیــ ــورا  ) هــ ــتا ) و ( شــ ــی ( روســ ــت اده مــ ــود اســ  .شــ

ـ اعضای شورا موظ ند حداکثر ظرف مدت یک ه ته پس از قطعی شدن انتخابات درروزی که   2ماده 

عـدم  )وی  ا ن اینده ن اید ، اولین ج سه خود را در حضور بخشدار ی بخشداری به طور کتبی اعالم می

ترین عضـو   مسن  و به ریاست ( حضور دعوت کننده یا ن اینده وی مانع از تشکیل ج سه نخواهد بود

 :حاضــر تشــکیل دهنــد و بــه شــرد زیــر ســو ند یــاد کننــد و آن را امضــا ن اینــد          

خـوی     نیکنم و با تکیه بر شرف انسـا  مجید ، به خداوند متعال سو ند یاد می... من در برابر کالم ا )

ن ایم که در ح ظ امانت وانجام هر چه بهتر وظای م وخدمت به مردم کوشـا باشـم و قـانون     تعهد می

ن ایم و در ه ه  اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات

عضویت دارم در رعایت ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شورای اسالمی شهر  زمینه

 1111111331مـور    اصـالحی  . (  صرفه و صالد و پیشرفت امـور شـهر و شـهرداری اهت ـام ن ـایم     

 .، این سو ند را با ذکر کتاب آس انی خود یاد خواهنـدکرد   های دینی رس ی ـ پیروان اق یت  1تبصره 

حضور  بتدای اولین ج سهـ هر اه فرد جدیدی به عضویت شورا وارد شود ، موظف است در ا  2تبصره 

ــد   ــاد ن ایـ ــو ند یـ ــ کور ، سـ ــم مـ ــه ترتیـ ــورا بـ ــور  . در شـ ــالحی مـ  1111111331اصـ

در  ، نایم رییس و حـداقل یـک منشـی     ـ س ت اعضا در شوراها با پنج عضو عبارت از رییس  3ماده 

باشد که برای مـدت دو سـال از سویاعضـا     ، نایم رییس ومنشی می  شوراهای دارای سه عضو رییس

ــیا ــاب مـــــــــــــــــــ ــوند نتخـــــــــــــــــــ  .شـــــــــــــــــــ

، اعضای حاضر اقدام به بر زاری انتخابات   ـ در اولین ج سه شورا ، پس از انجام مراسم تح یف  1ماده 



مـدت دو   نامـه را بـرای    این آیین 3داخ ی ن وده و از بین خود هیات رییسه شورای م کور ، در ماده 

 1111111331اصــــــــالحی مــــــــور   .ســــــــال انتخــــــــاب ن اینــــــــد

اسـت   تی که هر یک از اعضا بنا به دالی ی از عضویت شورا خارج شود ، شورا موظفـ در صور  1ماده 

دهد تا  در اولین ج سه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو ، مراتم را کتبا به فرمانداری محل  زارش

مراحـل مـورد    بخشداری از اعضای ع ی البدل با احتساب آرا آنان دعوت به شرکت در ج سات و طی

ــاز ماننــ  ــد     نی ــورا بن ای ــد در ش ــو جدی ــ ت عض ــال  از س ــایی و اط ــارت شناس ــدور ک  .د ص

تبصره ـ در صورتی که عضو خارج شده از شورا رییس و یا نایم رییس یا منشی باشـد شـوراباید در    

انتخـاب   ای رییس یا نایم رییس یا منشی را حسم مورد برای مدت باقی مانـد هیـات ریـیس    ج سه

ــد ــور  . ن ایـــــــــــــــ ــالحی مـــــــــــــــ  1111111331اصـــــــــــــــ

شوند ، موظ ند حداکثر ظرف مدت دور وزپس از  ـ فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج می  6ماده 

 .دارنـد  ، کارت عضویت خودرا تحویل بخشـداری ذی بـن ن اینـد و رسـید دریافـت       قطعیت خروج

بخشـدار   ـ مهر شورا حداکثر ظرف مدت یک ه ته پس از شرو  به کار رس ی شورا ، توسـن    /ماده 

ــی  تح ــورا مـــــــــ ــیس شـــــــــ ــل ریـــــــــ ــود ویـــــــــ  .شـــــــــ

، اعـم از عضـو و ریرعضـو را      ـ اعضا شـورا ، حـت ت ـویخ اختیـارات خـود بـه سـایرین         3ماده 

ــد ــور  .ندارنـــــــــــــــ ــالحی مـــــــــــــــ  1111111331اصـــــــــــــــ

شـهرها    ـ شورای روستاهای واقع در حریم شهرها ، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم  9ماده 

 .باشــــــــــــــــــــــــــــــــــند مــــــــــــــــــــــــــــــــــی

تنظـیم   باشد و وظایف او عبارت اسـت   یر اعضا دارای یک حت رای میـ رییس شورا مانند سا  11ماده 

، فوق العاده شورا و در صـورت لـزوم دعـوت از      ، تعیین زمان و اداره ج سات عادی  پیشنهاد بودجه

، دفا  از حقوق و منـافع    ، تقسیم کار بین اعضا برای پیگیری مصوبات  اعضا جهت شرکت در ج سات

، درخواست  زارش کار از اعضا ، امضا و مهر کردن اسناد و مکاتبات   اقامه دعوی شورا در مقابل ریر و

، پیگیـری    ، دهداری و سایر دستگاههای اجرایـی   ، بخ   شورا ، ایجاد ه اهنگی با شوراهای اسالمی

 1111111331 اصالحی مـور  . امور مربوط به دهیاری درخواست  زارش کتبی ع  کرد ماهانه از دهیار

ه ـ در صورت عدم حضور رییس شورا ، مسئولیت اداره ج سات شورا و سایر وظایف اورا نایـم   تبصر

 .باشــــــــــــــــــــد ریــــــــــــــــــــیس آن مــــــــــــــــــــی 



ها  نامه  ، تهیه متن   ـ وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت ازتهیه و تدوین صورت ج سات  11ماده 

ج سـات   ری دفاتر و صورت، ثبت و ش اره   اری آنها ، تهیه  زارش از ع  کرد شورا و ح ظ و نگهدا

در محل شورا ، انجام امور خزانه داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری شورا ، ه کـاری بـارییس   

های مالی شورا ، ثبـت وضـبن    ، تنظیم صورت  شورا در تنظیم بودجه پیشنهادی و اصالد یا مت م آن

ای مـالی شـورا و دهیـار از قبیـل     ه های شورا ، حسابرسی اولیه ازفعالیت صورت ک یه اموال و دارایی

اصـالحی  .باشـد  های دریـافتی مـی   ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبت فرم درآمدها ، هزینه

ــور    1111111331مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبصره ـ در صورت ریبت منشی یا منشیان شورا ، وظایف آنان از سوی نایـم ریـیس شـورا انجـام      

ــی ــود مــــــــــــــــــــــــــــــــ  .شــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1دارای  ن ردرشـوراهای 1عضـوو 3ن ر در شوراهای دارای  2 ـ ج سات شورا با حضور حداقل  12ماده 

 .باشــد شـود و تصـ ی ات آن بــا رای اکثریـت مط ـت حاضـرین معتبـر مـی        عضـو ، تشـکیل مـی   

شود ، سه  می ن ر تشکیل 1و یا  1تبصره ـ حداقل آرای الزم برای تصویم تص ی ات در ج ساتی که با 

ــا  ــه بـ ــاتی کـ ــا  3رای و در ج سـ ــ 2و یـ ــر تشـــکیل مـ ــد ، دو رای مـــی ین ـ ــد یابـ  .باشـ

ـ محل دهیاری و محل تشکیل ج سات شورا ، ه چنـین مکـان نگهـداری دفـاتر ، اسـناد        13ماده 

 .ومدارک و اموال شورا باید در مکان ثابت و مناسـم و بـا ه ـاهنگی شـورای بخـ  تعیـین شـود       

فـوق    ز ، ج سـات شود و در صورت نیا ـ ج سات شورا به طور مست ر ماهی دوبار تشکیل می  11ماده 

پـنج   العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهیار ، رییس شورا و یا سه ن ر از اعضا ، در شوراهای دارای 

 1111111331 اصـالحی مـور   . شـود  عضو ، و دو ن ر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل مـی 

شـورا را   های آینده   چنین برنامههای ساالنه ه تواند فعالیت ـ شورا با تایید شورای بخ  می  11ماده 

 .روستا برساند که جنبه ع ومی دارد پس از تصویم در ج سات شورا با وسایل م کن به اطال  اهالی 

را کـه    ـ هر اه شورا نظر خواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضو  یا موضوعاتی  16ماده 

وانـد اقـدام بـه تشـکیل ج سـه ع ـومی       ت ربـن مـی   ضروری تشخیص دهد با اطـال  بخشـدار ذی  

ــد ــور   .ن ایـــــــــــــــ ــالحی مـــــــــــــــ  1111111331اصـــــــــــــــ

، درخواسـت هریـک از     ـ موضو  یا موضوعات مخت ف قابل طرد در شورا با تشخیص رییس  /1ماده 

ربن در دسـتور کـار شـوراقرار      ، بخشدار یا دهیار ذی  اعضا و یا تقاضای کتبی شورای اسالمی بخ 



ــی ــرد مــــــــــــــــــــــــــــــــ  . یــــــــــــــــــــــــــــــــ

،   ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کـار هـر ج سـه    سات شورا باید به  ونهـ صورتج   13ماده 

، اسـامی    ، آرای مثبت و من ی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحـ    اسامی اعضای حاضر و رایم

 .باشـد  مدعوین و حاضرین به ه راه ریـو  مطالـم مطروحـه در ج سـه و ت ـامی مصـوبات آمـده       

 .ی حاضر شـورا بایـد ذیـل صورتج سـات شـورا را امضـا و یـا مهـر ن اینـد         ـ ک یه اعضا  1تبصره 

توانند ذیل صورتج سات را امضا ، انگشت  ، در صورت تشخیص شورا می  ـ مدعوین حاضرین  2تبصره 

ــد   ــر ن اینـــــــــــــــــــ ــا مهـــــــــــــــــــ  .و یـــــــــــــــــــ

ای از ک یـه مصـوبات خـود در آن ج سـه و      ـ شورا موظف است در پایان هر ج سـه نسـخه    19ماده 

به پیوست سوابت و مطالم م ید دیگر را ، جهت اطـال  بخشـدار و شـورای اسـالمی      درصورت نیاز

های دیگر است را بـه   ای ازمصوباتی را که مربوط به دستگاه  ه چنین نسخه. ذیربن ارسال دارد بخ 

ــال دارد آن ــتگاه ارســـــــــــــــــــــــــــ  .دســـــــــــــــــــــــــــ

  فرم  خود را طبتـ شورا موظف است در پایان نی ه دوم فروردین هر سال  زارش کار ساالنه   21ماده 

را   ، نسخه دوم  های دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اص ی را جهت اطال  شورای اسالمی بخ 

به منظور اطال  بخشدار محل ارسال کند و نسخه سوم را به عنوان سـابقه در بایگـانی شـورا ثبـت     

ــد  ــداری ن ایـــــــــــــــــــــــــــــ  .ونگهـــــــــــــــــــــــــــــ

، ش اره ثبت   الی از وزارت کشور دارای تاریخهای ارس ـ ت امی مکاتبات شوراها باید طبت فرم 21ماده 

در دفتر شورا ، نام کل  یرنده و موضو  نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظیم شـود ونسـخه اول   

برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسـالمی بخـ    

 1111111331 اصـالحی مـور   . یگانی شورانگهداری شـود ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در با

ـ ت امی مکاتبات شورا باید م هور به مهر شورا و امضای رییس و در صورت ریبـت اونایـم     22ماده 

 .ریـــــــــــــــــــــیس شـــــــــــــــــــــورا باشـــــــــــــــــــــد

ـ شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صـورت ج سـات و حضـور و ریـاب اعضـا در        23ماده 

ــه  ــات و نام ــافتی و   ج س ــای دری ــالیه ــد   ارس ــه باش ــور   . ، مربوط ــالحی م  1111111331اص

ذیـربن    قانون از تاریخ ابالغ بـه مراجـع   //ـ مصوبات شورا به استثنای عوارض موضو  ماده   21ماد 

ــت الزم  ــرا اســـــــــ ــور  .  االجـــــــــ ــالحی مـــــــــ  1111111331اصـــــــــ



و یـاتعیین   تواند طی دعوتنامه کتبی ، شورا می  ـ در صورت نیاز به حضور دهیار در ج سات  21ماده 

، دعوت به ع ل آورد و دهیار موظف به شرکت درج سـه    زمان و دستور کار ج سه از او جهت شرکت

ــی  ــور مـــــــــــــــــــ ــند مزبـــــــــــــــــــ  .باشـــــــــــــــــــ

توان به دهیار ت کر کتبی دهـدو   ، شورا می  ـ در صورت خودداری دهیار از شرکت در ج سه  26ماده 

 .طــه وی را عــزل ن ایــددر صــورت تکــرار مجــدد تــوبیخ و یــا بــر طبــت ضــوابن و مقــررات مربو

،   ربـن بـرای تشـکیل ج سـه     ـ در صورت درخواست کتبی دهیار و بخشدار و فرماندار ذی  /2ماده 

، شـورا موظـف بـه بر ـزاری ج سـه فـوق         ، دستور کار و ضرورت تشکیل ج سـه   مشت ل بر زمان

ــاده ــی العـــــــ ــد مـــــــ ــور   . باشـــــــ ــالحی مـــــــ  1111111331اصـــــــ

موضـو  یـا    تواند به منظور مشورت در زمینـه  ئولیت خود میـ شورا در صورت نیاز و با مس  23ماده 

ربن ویا شخص و  ، از ن اینده دستگاههای دولتی ذی  موضوعاتی که در دستور کار خود قرار داده است

 .یــــــا اشــــــخاو ریــــــر عضــــــو دعــــــوت بــــــه ه کــــــاری ن ایــــــد

ـ      ـ شورا می  29ماده  تگاهها ، ادارات تواند در ارتباط با وظایف خـود ، اطالعـات مـورد نیـاز را از دس

هـا موظـف بـه دادن اطالعــات     ، درخواسـت ن ایـد و آن ادارات و سـازمان     هـای دولتـی   وسـازمان 

ــی ــند مــــــــــ ــور   .باشــــــــــ ــالحی مــــــــــ  1111111331اصــــــــــ

هـا ،   فعالیـت  ـ شورا مک ف است یک ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود ، صورتی از ک یـه   31ماده 

ت قانونی به اجرا   ارده است و یا در دستاجرا دارد در دو هایی که در طول دوره فعالی طرحها و برنامه

ربن ارسال و نسخه آخر را برای ثبت درسـوابت شـورا    نسخه تهیه و نسخه اول را برای بخشداری ذی

 .نگهــــــــــــــــــــــــــــــــداری ن ایــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـ هر اه عضوی بی  از شـ  ج سـه متـوالی و دوازده ج سـه ریرمتـوالی در طـول یـک          31ماده 

به تشخیص شورا در ج سات شورا شـرکت نکنـد ، مسـتع ی شـناخته      بدون داشتن ع ر موجه سال

 1111111331اصــــــــــــالحی مــــــــــــور   .شــــــــــــود مــــــــــــی

تک یـل   ربن مبنی بر معرفی عضو منتخم شورا بـرای  ـ در صورت درخواست بخشداری ذی  32ماده 

، شورا موظف است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و درموعد مقرر   اعضای شورای اسالمی بخ 

ــه ب ــد بــــــــــــ ــی ن ایــــــــــــ ــداری معرفــــــــــــ  .خشــــــــــــ

، استع ا و یا س م عضویت اعضای اص ی و ع ی البدل وموارد دیگر   ـ هر اه شورا در اثر فوت 33ماده 



 31نامه را برای تشکیل ج سات از دست دهدطبت ماده   این آیین 13، مندرج در ماده   حد نصاب الزم

 .شــــــود قــــــانون شــــــوراهای اســــــالمی کشــــــور ع ــــــل مــــــی     

صـحی  بـه    وظف به ه کاری با شوراهای اسالمی بخ  جهت  ـردآوری اطالعـات  ـ شورا م  31ماده 

مصوب هیات  های نامه   منظور وضع عوارض متناسم با تولیدات و درآمدهای اهالی روستا بر طبت آیین

اصـالحی مـور    .باشـد  های ع رانی حوزه روستاهای بخـ  مـی   وزیران برای تامین بخشی از بودجه

1111111331 

بخ  و واریز  شورا موظف است بر حسن وصول عوارض وضع شده از سوی شورای اسالمیـ   31ماده 

ــاب  ــه حس ــد     آن ب ــته باش ــل داش ــارت کام ــوط نظ ــای مرب ــور   . ه ــالحی م  1111111331اص

هـای   ، ک ـک   ، عوارض دریافتی از اهـالی   های بالعوض مردم ـ ت امی درآمدها اعم از ک ک  36ماده 

، بایـد بـر طبـت      های دریافتی رانی در صورت تخصیص و سایر ردیفهای ع  دولت برای اجرای برنامه

جاری به تصـویم   های ع رانی و یا مصارف هایی که قبال به صورت بودجه ساالنه و در قالم طرد برنامه

مربوطه به مصرف ع ران  شورا و تایید شورای اسالمی بخ  رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات

ــتا برســــــــ  ــادانی روســــــ ــور  . دو آبــــــ ــالحی مــــــ  1111111331اصــــــ

، شورا   ساالنه ـ در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویم بودجه 1تبصره 

ــی ــاالنه     م ــه س ــه بودج ــاق ب ــورت الح ــه ص ــد ب ــد    توان ــرا ن ای ــیم و اج ــه را تنظ  .، آن برنام

شود ، انجام  رد اجرا   ارده میهای مشترک به وسی ه چند روستا به مو ـ در مواردی که طرد 2تبصره 

 .آن عــالوه بــر تصــویم شــورا ، بایــد بــا ه ــاهنگی شــورای اســالمی بخــ  باشــد          

در  ـ شورا و دهیار موظ ند به منظور ح ظ و نگهداری ک یه وجوه دریافتی و درآمدهایی کـه   /3ماده 

شورا  کشور به نام های ن اید حسابی را در نزد یکی از شعم بانک طول دوره فعالیت قانونی تحصیل می

ــد         ــز کنن ــاب واری ــه آن حس ــول ب ــخ وص ــه مح ــد را ب ــوه نق ــامی وج ــد ت  ــاد ن ای  .افتت

ها  ـ هر ونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا ، باید در قالم بودجه ساالنه وطرد  33ماده 

ورت و مخارجی که قبال به تصویم شورا رسیده است و با امضای رییس و امضای منشی و مهرشورا ص

ــرد  . یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایارسـالی از   ، ترازنامه مالی خود و دهیاری را طبت فـرم   ـ شورا باید در پایان هر سال مالی  39ماده 

 1111111331 اصـالحی مـور   . وزارت کشور جهت اطال  ع وم اهالی به طریت م کـن انتشـار دهـد   



دوره خـود   ارده سالههای چه ـ شورا موظف است در پایان هر سال ش سی و با توجه به برنامه  11ماده 

، بودجه جاری وع رانی شورا برای سال آینده را درسه نسـخه    و برآورد عواید و درآمدهای سال آتی

دوم را بـه   ، نسخه اصل را برای بخشدار مربوطه و نسـخه   تنظیم ن اید در اولین روز اس ند ه ان سال

ـ       .اتر شـورا بایگـانی ن ایـد   شورای اسالمی بخ  ارسال و نسخه سـوم را بـه عنـوان سـابقه در دف

تواند نظرات اصالحی و تک ی ی خود راحداکثر تا  تبصره ـ شورای اسالمی بخ  و بخشدار مربوطه می 

دو قبل از پایان سال به شورا اعالم ن ایند ، تا در صورت تجدیدنظر ، آن را در شورا مطـرد وپـس از   

 .تصـــویم بـــه صـــورت مـــت م بودجـــه بـــه مراجـــع مـــ کور ارســـال دارنـــد         

شـورا و   ، تحویل اعضـای   ـ ت امی اموال شورا و دهیاری اعم از منقول و ریرمنقول به ترتیم  11ماده 

اصالحی مور  .باشند باشد و اعضای شورا و دهیار در مقابل ح ظ و نگهداری آن مسئول می دهیار می

1111111331 

ی الزم برای شورا ودهیـاری  ها ـ خرید یا فروش ک یه اموال منقول و ریرمنقول و اجاره مکان  12ماده 

 . یـرد  صـورت  بخـ   شورایاسـالمی  عالوه بر تصویم دو سوم اعضـا و طـی مراحـل فـوق بـاتوافت     

های شورا باید از طریت حسـاب بـانکی شوراصـورت     تبصره ـ عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی 

ــرد  . یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و به  عضویت شورا درآمده ـ آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات ع ومی ریردولتی که به  13ماده 

توانند به عنوان مامور به خدمت در شـوراها انجـام    ت ام وقت یا پاره وقت آنان نیاز باشد ، می خدمت

شـود و حقـوق مزایایانـان برابـر      مدت عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب می. وظی ه ن ایند

ازبودجه شـورا  ( ن اید د مقرر مییا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خو)آخرین حکم استخدامی 

ــی ــت مـــــــــــــــــــ ــود پرداخـــــــــــــــــــ  .شـــــــــــــــــــ

ت ـام   ربن نسبت به صدور حکم مأموریت های اجرایی موظ ند حسم درخواست استاندار ذی دستگاه

وقت اعضای  دستورالع ل نحوه صدور حکم مأموریت پاره. وقت یا پاره وقت اعضای شورا اقدام ن ایند

اصـالحی مـور    .استخدامی کشـور ابـالغ خواهـد شـد    شوراها توسن دبیرکل سازمان امور اداری و 

1111111331 

ـ دهیار موظف است در پایان دوره فعالیت قـانونی خـود ، صـورت کـام ی از ک یـه امـوال         11ماده 

های شورا و دهیاری را تنظیم و در اولین روز شرو  به کار رسـ ی دهیـار جدیـد ، آن را بـه      ودارایی



هایی از آن را به شورای اسـالمی روسـتا ، بخـ      ید و نسخهطبت صورت ج سه جدید تحویل ن ا وی

ــداری ذی ــد   وبخشـــــــــــ ــال کنـــــــــــ ــن ارســـــــــــ  .ربـــــــــــ

بودجه ماده  باشد و حقوق ماهیانه وی از محل ـ فعالیت دهیار در س ت دهیاری ت ام وقت می  11ماده 

ــین ( 36) ــن آی ــی     ای ــامین م ــورا ت ــویم ش ــا تص ــه ب ــود نام ــور   . ش ــالحی م  1111111331اص

تصدی  شورا به وجود فردی شارل در دستگاههای دولتی و یا وابسته به دولت برای ـ چنانچه  16ماده 

تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریت بخشداری ازسازمان متبو   س ت دهیار نیاز داشته باشد ، می

ــد  ــت ن ایـــــــــــــــــــــــــــــ  .درخواســـــــــــــــــــــــــــــ

م اد مـاده   بهروز پس از آراز دوره فعالیت قانونی با توجه  11ـ شورا موظف است ظرف مدت   /1ماده 

بـه   نامه ، فردی را به عنوان دهیار انتخاب و به منظور صـدور حکـم و کـارت دهیـاری      این آیین 11

 .بخشــــــــــــــداری محــــــــــــــل معرفــــــــــــــی ن ایــــــــــــــد

ها  سرمایه ، اجرای مصوبات شورا و ح ظ و نگهداری  ـ شورا حت نظارت بر حسن اداره دهیاری 13ماده 

حسـاب   باشـد ، ه چنـین   منقول که در اختیار دهیاری می، منقول و ریر  ، جنسی  های نقدی و دارایی

 .درآمــــــــــــــــــــــــــــد و هزینــــــــــــــــــــــــــــه آن را دارد

ــاده  ــار        19مـــــــ ــ ت دهیـــــــ ــراز ســـــــ ــراین احـــــــ  :ـ شـــــــ

ــران        ــالمی ایـــــ ــوری اســـــ ــور ج هـــــ ــت کشـــــ ــف ـ تابعیـــــ   الـــــ

ــی       ــانون اساســ ــران و قــ ــالمی ایــ ــوری اســ ــانی ج هــ ــه مبــ ــاد بــ  . ب ـ اعتقــ

 . ر تاهـــلســـال ســـن و حتـــی ال قـــدو 61ســـال و حـــداکثر  21ج ـ داشـــتن حـــداقل   

ــتا         ــار در روســــ ــ ت دهیــــ ــدی ســــ ــان تصــــ ــکونت در زمــــ  د ـ ســــ

ــار       �ه ــام کــ ــرای انجــ ــی بــ ــ ی و روحــ ــایی جســ ــورداری از توانــ ــ برخــ  ـــ

ــ  م        ــی ی دیــــــ ــدرک تحصــــــ ــداقل مــــــ ــودن حــــــ  . و ـ دارا بــــــ

بخ  نسـبت   تواند با توافت شورای ، شورا می  تبصره ـ در صورت عدم وجود فرد با تحصیالت مناسم 

ــیالت      ــا تحص ــردی ب ــین ف ــه تعی ــد     ب ــدام ن ای ــار اق ــ ت دهی ــدی س ــرای تص ــر ب  .ک ت

 .ز ـ داشـــــتن حســـــن شـــــهرت و عـــــدم اعتیـــــاد مـــــواد مخـــــدر         

 .باشـد  د ـ نداشتن سابقه محکومیت کی ری که موجم محرومیت از ت ام یا بعضی حقـوق اجت ـاعی   

 . ط ـ داشــتن کــارت پایــان خــدمت وظی ــه ع ــومی و یــا معافیــت دایــم از خــدمت          



 . در زمــــان تصــــدی ســــ ت دهیــــاریی ـ عــــدم اشــــتاال بــــه کــــار دولتــــی   

 . ک ـ اشــــــــتاال ت ــــــــام وقــــــــت در ســــــــ ت دهیــــــــاری         

 .توانـــــد ه زمـــــان عضـــــو شـــــورای روســـــتا باشـــــد ل ـ دهیـــــار ن ـــــی  

ن ایـد   می ن ر ج عیت که دهیار به طور نی ه وقت فعالیت 1111های انتخابیه ک تر از  تبصره ـ در حوزه 

ــی   ــی ن ــــــــ ــد ی و ک الزامــــــــ ــت بنــــــــ ــد رعایــــــــ  .باشــــــــ

باشـد وانتخـاب    دهیار از زمان صدور حکم شرو  به کار رس ی چهار سال میـ مدت خدمت   11ماده 

ــت   ــانع اســـــــــــــــــ ــدد وی بالمـــــــــــــــــ  . مجـــــــــــــــــ

، کـارت وحکـم     تبصره ـ دهیار موظف است حداکثر یک ه ته پس از پایان خدمت از س ت دهیاری 

ــد   ــورا ن ایــــــــــــ ــ یم شــــــــــــ ــود را تســــــــــــ  .خــــــــــــ

ز قبل توسـن بخشـداراعالم   ـ دهیار موظف است در بدو خدمت و پس از آن در مواقعی که ا  11ماده 

های مـورد نیـاز راطـی     بینی شده از سوی وزارت کشور ، آموزش های پی   ردد ، بر اسا  برنامه می

 .ن ایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــاده  ــی      12مــ ــان مــ ــه پایــ ــر بــ ــوارد زیــ ــار در مــ ــدمت دهیــ ــد ـ خــ  :رســ

ــون  1 ــوت و جنــــــــــــــــ ــ فــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ

 .ـــ از دســت دادن هــر یــک از شــراین احــراز ســ ت دهیــار بــه تشــخیص شــورای روســتا  2

ــ 3 ــورا  ـــــ ــن شــــ ــاری توســــ ــ ت دهیــــ ــتع ا از ســــ ــول اســــ  قبــــ

 . بــا رعایــت مقــررات مربوطــه   )ـــ عــزل دهیــار بــا رای اکثریــت اعضــای شــورا        1

،   روز بدون کسم مجوز از شورا و یا نداشتن ع رموجـه  11ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از  1

 .بـــــــــــــــــــــه تشـــــــــــــــــــــخیص شـــــــــــــــــــــورا

مـور    اصـالحی .  ان صال از خـدمت  ـ صدور حکم محکومیت از طرف مراجع صال  قانونی مبنی بر 6

1111111331 

ـ چنانچه یک یا چند ن راز اعضای شورا نسبت به ع  کرد دهیار یا ع  یات دهیاریاعتراض و   13ماده 

یا ایرادی داشته باشند ، ابتدا توسن رییس شورا ، موارد را به صورت واضـ  بـه دهیـار تـ کرکتبی     

رد ت کر ، موضو  به صورت سوال مطرد خواهدشد که در خواهند داد ، در صورت عدم رعایت م اد مو

،   از ابالغ این صورت رییس شورا سیوال را کتبا به دهیار ابالغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس



چنانچه دهیـار از  .باشد دهیار موظف به حضور در ج سه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می

دیگری موضو  مـورد   پاسخ قانع کننده تشخیص داده نشود ، طی ج سهحضور استنکاف ورزیده و یا 

تواند با رای اکثریت مط ت اعضا ، دهیار را برکنار کند و فرد جدیـدی    یرد و شورا می بررسی قرار می

 .را انتخـــــــــــــــــــــــــــــــاب ن ایـــــــــــــــــــــــــــــــد 

های مورد درخواسـت شـورا را تهیـه و در موعـد مقـرر بـرای        ـ دهیار موظف است  زارش  11ماده 

موعد  ال ن اید و در صورت تقاضای شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به سواالت در رأ ارس آن

 .و محــــــــــــــل مقــــــــــــــرر اقــــــــــــــدام ن ایــــــــــــــد   

های دهیاری را برای شورا و رونوشت آن رابـرای   ـ دهیار موظف است  زارش ماهانه فعالیت  11ماده 

ــد    ــال ن ایــــــ ــوب ارســــــ ــور مکتــــــ ــه طــــــ ــداری بــــــ  .بخشــــــ

در  ی از ساعات حضور و کار خود در محل دهیاری را بـرای اطـال  اهـالی   ـ دهیار باید تاب وی  16ماده 

ــد   ــم ن ایــــــــــــ ــم نصــــــــــــ ــانی مناســــــــــــ  .مکــــــــــــ

ـ به منظور اجرای مط وب و ه اهنگ قانون شوراهای اسـالمی کشـور در روسـتاها ، وزارت      /1ماده 

باشـد و نیزموظـف اسـت     های الزم اعضای شوراها و نیز مجریان این قانون می کشور مسئول آموزش

 .ن اید های اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویم هیات وزیران برای اجرا ابالغ نامه   یینآ


