آیین نامهاجراییتشکیالت ،انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسالمیروستاونحوهانتخابدهیار

آیین نامهاجراییتشکیالت  ،انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسالمیروستاونحوهانتخابدهیار-

هیاتوزیرانباآخریناصالحات

مصوب1731/1/11
قانونتشکیالت ،

هیاتوزیران درجلسهمورخ 1731/1/11بنابهپیشنهادوزارتکشوروبهاستنادماده49
نامهاجراییتشکیالت

آیین
وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشوروانتخابشهردارانمصوب 1731/7/1
،انتخاباتداخلیوامورمالیشوراهایاسالمیروستاهاونحوهانتخابدهیاررابهشرحزیرتصویبنمود:
نامهبرایرعایتاختصاربهجایعبارت(قانونتشکیالت،وظایفوانتخاباتشوراهای

ـدراینآیین

ماده1
اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  ) 1731/7/1عبارت ( قانون شوراهای اسالمی کشور ) و بجای
بهترتیبکلمههای(شورا)و(

عناوین(شوراهایاسالمیروستا)و(حوزهانتخابیهشورایاسالمیروستا )
روستا)استفادهمیشود.

ماده   2ـ اعضای شورا موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات درروزی که
نماید،اولینجلسهخودرادرحضوربخشداریانمایندهوی(عدمحضور


بخشداریبهطورکتبیاعالممی
مسنترینعضوحاضرتشکیل


دعوتکنندهیانمایندهویمانعازتشکیلجلسهنخواهدبود)وبهریاست
دهندوبهشرحزیرسوگندیادکنندوآنراامضانمایند:
کنموباتکیهبرشرفانسانی خویشتعهد


مندربرابرکالما...مجید،بهخداوندمتعالسوگندیادمی
(
می نمایمکهدرحفظامانتوانجامهرچهبهتروظایفموخدمتبهمردمکوشاباشموقانوناساسیوسایر

قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعاتنمایم و در همه زمینهها عدالت و
انصافرادرنظرداشتهومادامکهدرشورایاسالمیشهرعضویتدارمدررعایتصرفهوصالحوپیشرفت
).اصالحیمورخ1711/11/19


امورشهروشهرداریاهتمامنمایم
هایدینیرسمی،اینسوگندراباذکرکتابآسمانیخودیادخواهندکرد.

تبصره1ـپیرواناقلیت
ـهرگاهفردجدیدیبهعضویتشوراواردشود،موظفاستدرابتدایاولینجلسهحضوردرشورا

تبصره2
بهترتیبمذکور،سوگندیادنماید.اصالحیمورخ1711/11/19
،نایبرییسوحداقلیکمنشیدرشوراهای

ـسمتاعضادرشوراهاباپنجعضوعبارتازرییس 

ماده 7
اعضاانتخابمیشوند.

،نایبرییسومنشیمیباشدکهبرایمدتدوسالازسوی

دارایسهعضورییس


ـدراولینجلسهشورا،پسازانجاممراسمتحلیف،اعضایحاضراقدامبهبرگزاریانتخاباتداخلی

ماده9
نموده و از بین خود هیات رییسه شورای مذکور  ،در ماده  7این آیین نامه را برایمدت دو سال انتخاب
نمایند.اصالحیمورخ1711/11/19
اعضابنابهدالیلیازعضویتشوراخارجشود،شوراموظفاستدراولین

ماده1ـدرصورتیکههریکاز
جلسهپسازقطعیتیافتنخروجآنعضو،مراتبراکتبابهفرمانداریمحلگزارشدهدتابخشداریاز

اعضایعلیالبدلبااحتسابآراآناندعوتبهشرکتدرجلساتوطیمراحلموردنیازمانندصدورکارت

شناساییواطالعازسمتعضوجدیددرشورابنماید.
تبصرهـدرصورتیکهعضوخارجشدهازشورارییسویانایبرییسیامنشیباشدشورابایددرجلسهای

رییسیانایبرییسیامنشیراحسبموردبرایمدتباقیماندههیاترییسانتخابنماید.اصالحیمورخ
1711/11/19
ماده  6ـ فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج میشوند  ،موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از
،کارتعضویتخودراتحویلبخشداریذیبطنمایندورسیددریافتدارند.

قطعیتخروج

ـمهرشوراحداکثرظرفمدتیکهفتهپسازشروعبهکاررسمیشورا،توسطبخشدارتحویل

ماده 3
میشود.
رییسشورا 
ـاعضاشورا،حقتفویضاختیاراتخودبهسایرین،اعمازعضووغیرعضوراندارند.اصالحیمورخ

ماده1
1711/11/19
ماده   4ـ شورای روستاهای واقع در حریم شهرها  ،موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها
میباشند.

باشدووظایفاوعبارتاستتنظیمپیشنهاد


یکحقرایمی
ماده11ـرییسشورامانندسایراعضادارای
بودجه،تعیینزمانوادارهجلساتعادی،فوقالعادهشوراودرصورتلزومدعوتازاعضاجهتشرکتدر

،تقسیمکاربیناعضابرایپیگیریمصوبات ،دفاعازحقوقومنافعشورادرمقابلغیرواقامه

جلسات 

دعوی   ،درخواست گزارش کار از اعضا  ،امضا و مهر کردن اسناد و مکاتبات شورا  ،ایجاد هماهنگی با

،دهداریوسایردستگاههایاجرایی ،پیگیریامورمربوطبهدهیاریدرخواست

،بخش 

شوراهایاسالمی 

گزارشکتبیعملکردماهانهازدهیار.اصالحیمورخ1711/11/19
تبصرهـدرصورتع دمحضوررییسشورا،مسئولیتادارهجلساتشوراوسایروظایفاورانایبرییسآن
میباشد.


نامهها،ثبتو
،تهیهمتن 

ـوظایفمنشیویامنشیانشوراعبارتازتهیهوتدوینصورتجلسات

ماده11
رتجلساتدرمحلشورا،
شمارهگذاریآنها،تهیهگزارشازعملکردشوراوحفظونگهداریدفاتروصو 
انجامامورخزانهداریشوراازقبیل مسئولیت حسابداریشورا،همکاریبارییسشورادر تنظیمبودجه
هایمالیشورا،ثبتوضبطصورتکلیهاموالوداراییهای


،تنظیمصورت
پیشنهادیواصالحیامتممآن 

ودهیارازقبیلدرآمدها،هزینههاوموجودیدرپایانهر

شورا،حسابرسیاولیهازفعالیتهایمالیشورا

هایدریافتیمیباشد.اصالحیمورخ1711/11/19

سالمالیبرطبقفرم
تبصرهـدرصورتغیبتمنشییامنشیانشورا،وظایفآنانازسوینایبرییسشوراانجاممیشود.

ماده 12ـجلساتشوراباحضورحداقل 2نفردرشوراهایدارای7عضو و9نفردرشوراهای دارای 1عضو،
شودوتصمیماتآنبارایاکثریتمطلقحاضرینمعتبرمیباشد.


تشکیلمی
میشود،سهرایو
نفرتشکیل 

تبصرهـحداقلآرایالزمبرایتصویبتصمیماتدرجلساتیکهبا1ویا9
رایمیباشد.

نفرتشکیلمییابد،دو

درجلساتیکهبا7ویا2
ماده  17ـمحلدهیاریومحلتشکیلجلساتشورا،همچنینمکاننگهداریدفاتر،اسنادومدارکو
اموالشورابایددرمکانثابتومناسبوباهماهنگیشورایبخشتعیینشود.
شودودرصورتنیاز،جلسات فوقالعادهو


ـجلساتشورابهطورمستمرماهیدوبارتشکیلمی
ماده 19
اضطراریشوراباپیشنهاددهیار،رییسشوراویاسهنفرازاعضا،درشوراهایدارایپنجعضو،ودونفراز

اعضادرشوراهایدارایسهعضوتشکیلمیشود.اصالحیمورخ1711/11/19

هایآیندهشوراراکهجنبه

تواندفعالیتهایساالنههمچنینبرنامه


ـشوراباتاییدشورایبخشمی
ماده11
عمومیداردپسازتصویبدرجلساتشوراباوسایلممکنبهاطالعاهالیروستابرساند.

ـهرگاهشورانظرخواهیازاهالیحوزهانتخابیهخوددرزمینهموضوعیاموضوعاتی راکهضروری

ماده 16
تشخیص دهد با اطالع بخشدار ذیربط میتواند اقدام به تشکیل جلسه عمومی نماید.اصالحی مورخ
1711/11/19
ـموضوعیاموضوعاتمختلفقابلطرحدرشوراباتشخیصرییس،درخواستهریکازاعضاویا

ماده 13
ربطدردستورکارشوراقرارمیگیرد.

،بخشداریادهیارذی

تقاضایکتبیشورایاسالمیبخش

ایتنظیمشودکهدرآنتاریخودستورکارهرجلسه ،اسامی


بایدبهگونه
ماده 11ـصورتجلساتشورا
اعضای حاضر و غایب  ،آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث  ،اسامی مدعوین و
حاضرینبههمراهریوسمطالبمطروحهدرجلسهوتمامیمصوباتآمدهباشد.

تبصره1ـکلیهاعضایحاضرشورابایدذیلصورتجلساتشوراراامضاویامهرنمایند.
،درصورتتشخیصشورامیتوانندذیلصورتجلساتراامضا،انگشتویا

ـمدعوینحاضرین 

تبصره 2
مهرنمایند.
ـشوراموظفاستدرپایانهرجلسهنسخه ایازکلیهمصوباتخوددرآنجلسهودرصورتنیاز

ماده 14
سوابقومطالبمفیددیگررا،جهتاطالعبخشداروشورایاسالمیبخشذیربطارسالدارد.

بهپیوست 
هایدیگراسترابهآندستگاهارسالدارد.


ایازمصوباتیراکهمربوطبهدستگاه

همچنیننسخه
فرم های
ق 
ماده  21ـشوراموظفاستدرپایاننیمهدومفروردینهرسالگزارشکارساالنهخودراطب 
،نسخهدوم رابهمنظور

دریافتیدرسهنسخهتنظیمونسخهاصلیراجهتاطالعشورایاسالمیبخش 

اطالعبخشدارمحلارسالکندونسخهسومرابهعنوانسابقهدربایگانیشوراثبتونگهدارینماید.
ارتکشوردارایتاریخ ،شمارهثبتدر

ـتمامیمکاتباتشوراهابایدطبقفرمهایارسالیازوز

ماده 21
دفترشورا،نامکلگیرندهوموضوعنامهباشدوحداقلدرچهارنسخهتنظیمشودونسخهاولبرایادارهیا
سازمانموردنظرونسخهدومبرایبخشدارونسخهسومبرایشورایاسالمیبخشارسالونسخهچهارم
اصالحیمورخ1711/11/19

بهعنوانسابقهدربایگانیشورانگهداریشود .
ماده  22ـتمامیمکاتباتشورابایدممهوربهمهرشوراوامضایرییسودرصورتغیبتاونایبرییس
شوراباشد.
ماده  27ـشورابایددارایدفاترمجزاییجهتثبتصورتجلساتوحضوروغیاباعضادرجلساتو
هایدریافتیوارسالی،مربوطهباشد.اصالحیمورخ1711/11/19


نامه
ماده  29ـ مصوبات شورا به استثنای عوارض موضوع ماده  33قانون از تاریخ ابالغ به مراجع ذیربط الزم
االجرااست.اصالحیمورخ1711/11/19



،شورامیتواندطیدعوتنامهکتبیویاتعیینزمانو

ـدرصورتنیازبهحضوردهیاردرجلسات 

ماده 21
،دعوتبهعملآوردودهیارموظفبهشرکتدرجلسهمزبورمیباشند.

دستورکارجلسهازاوجهتشرکت

ماده  26ـ در صورت خودداری دهیار از شرکت در جلسه  ،شورا میتوان به دهیار تذکر کتبی دهدو در
صورتتکرارمجددتوبیخویابرطبقضوابطومقرراتمربوطهویراعزلنماید.
ربطبرایتشکیلجلسه ،مشتملبر


ـدرصورتدرخواستکتبیدهیاروبخشداروفرماندارذی
ماده 23
میباشد .اصالحی
زمان  ،دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه  ،شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده 

مورخ1711/11/19

تواندبهمنظورمشورتدرزمینهموضوعیاموضوعاتی


خودمی
ماده 21ـشورادرصورتنیازوبامسئولیت 
،ازنمایندهدستگاههایدولتیذیربطویاشخصویااشخاصغیر

کهدردستورکارخودقراردادهاست 

عضودعوتبههمکارینماید.
ا،اداراتوسازمانهای

ـشورامی توانددرارتباطباوظایفخود،اطالعاتموردنیازراازدستگاهه

ماده 24
دولتی  ،درخواست نماید و آن ادارات و سازمانها موظف به دادن اطالعات میباشند.اصالحی مورخ

1711/11/19
فعالیتها،طرحهاو


ـشورامکلفاستیکماهقبلازانقضایمدتقانونیخود،صورتیازکلیه
ماده 71
برنامههاییکهدرطولدورهفعالیتقان ونیبهاجراگذاردهاستویادردستاجرادارددردونسخهتهیهو

نسخهاولرابرایبخشداریذیربطارسالونسخهآخررابرایثبتدرسوابقشورانگهدارینماید.

ـهرگاهعضویبیشازششجلسهمتوالیودوازدهجلسهغیرمتوالیدرطولیکسالبدونداشتن

ماده71
عذر موجه به ت شخیص شورا در جلسات شورا شرکت نکند  ،مستعفی شناخته میشود.اصالحی مورخ
1711/11/19
ماده 72ـ درصورتدرخواستبخشداریذیربطمبنیبرمعرفی عضومنتخب شورابرایتکمیل اعضای
شورایاسالمیبخش  ،شوراموظفاستفردیراازبیناعضایخودانتخابودرموعدمقرربهبخشداری
معرفینماید.

ـهرگاهشورادراثرفوت  ،استعفاویاسلبعضویتاعضایاصلیوعلیالبدلوموارددیگرحد

ماده 77
اینآیین نامهرابرایتشکیلجلساتازدستدهدطبقماده 71قانون

نصابالزم ،مندرجدرماده  17

شوراهایاسالمیکشورعملمیشود.

بههمکاریباشوراهایاسالمیبخشجهتگردآوریاطالعاتصحیحبهمنظوروضع

ماده79ـشوراموظف
هایمصوبهیاتوزیرانبرایتامین
نامه 
عوارضمتناسبباتولیداتودرآمدهایاهالیروستابرطبقآیین 

هایعمرانیحوزهروستاهایبخشمیباشد.اصالحیمورخ1711/11/19


بخشیازبودجه
موظفاستبرحسنوصولعوارضوضعشدهازسویشورایاسالمیبخشوواریزآنبه

ماده 71ـشورا 
حسابهایمربوطنظارتکاملداشتهباشد .اصالحیمورخ1711/11/19

،عوارضدریافتیازاهالی ،کمکهایدولتبرای

هایبالعوضمردم 


ـتمامیدرآمدهااعمازکمک
ماده 76
،بایدبرطبقبرنامههاییکهقبالبه

هایدریافتی 


درصورتتخصیصوسایرردیف
اجرایبرنامههایعمرانی 

هایعمرانیویامصارفجاریبهتصویبشوراوتاییدشورایاسالمی

صورتبودجهساالنهودرقالبطرح
بخشرسیدهاستوبارعایتقوانینومقرراتمربوطهبهمصرفعمرانوآبادانیروستابرسد.اصالحیمورخ

1711/11/19
ساالنه  ،شورا

تبصره   1ـ در صورت نیاز به اجرای برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه
تواندبهصورتالحاقبهبودجهساالنه،آنبرنامهراتنظیمواجرانماید.


می
جراگذاردهمیشود،انجامآن

ـدرمواردیکهطرحهایمشترکبهوسیلهچندروستابهموردا

تبصره 2
عالوهبرتصویبشورا،بایدباهماهنگیشورایاسالمیبخشباشد.
ـشوراودهیارموظفندبهمنظورحفظونگهداریکلیهوجوهدریافتیودرآمدهاییکهدرطول

ماده 73
ربهنامشوراافتتاحنماید

نمایدحسابیرادرنزدیکیازشعببانکهایکشو


دورهفعالیتقانونیتحصیلمی
تمامیوجوهنقدرابهمحضوصولبهآنحسابواریزکنند.
ماده   71ـ هرگونه برداشت از حساب موجودی و اعتبارات شورا  ،باید در قالب بودجه ساالنه وطرحها و
مخارجیکهقبالبهتصویبشورارسیدهاستوباامضایرییسوامضایمنشیومهرشوراصورتگیرد.
،ترازنامهمالیخودودهیاریراطبقفرمهای ارسالیازوزارت

ماده 74ـشورابایددرپایانهرسالمالی 
کشورجهتاطالععموماهالیبهطریقممکنانتشاردهد.اصالحیمورخ1711/11/19

چهاردهسالهدورهخودوبرآورد

ـشوراموظفاستدرپایانهرسالشمسیوباتوجهبهبرنامههای

ماده91
عوایدودرآمدهایسالآتی  ،بودجهجاریوعمرانیشورابرایسالآیندهرادرسهنسخهتنظیمنمایددر

اولینروزاسفندهمانسال ،نسخهاصلرابرایبخشدارمربوطهونسخهدومرابهشورایاسالمیبخش

ارسالونسخهسومرابهعنوانسابقهدردفاترشورابایگانینماید.
تبصرهـشورایاسالمیبخشوبخشدارمربوطهمیتواندنظراتاصالحیوتکمیلیخودراحداکثرتادوقبل

ازپایانسالبهشورااعالمنمایند،تادرصورتتجدیدنظر،آنرادرشورامطرحوپسازتصویببهصورت
متممبودجهبهمراجعمذکورارسالدارند.
،تحویلاعضایشوراودهیار

ـتمامیاموالشوراودهیاریاعمازمنقولوغیرمنقولبهترتیب 

ماده 91
باشدواعضایشوراودهیاردرمقابلحفظونگهداریآنمسئولمیباشند.اصالحیمورخ1711/11/19


می
ـخریدیافروشکلیهاموالمنقولوغیرمنقولواجارهمکانهایالزمبرایشوراودهیاریعالوهبر

ماده92
صورتگیرد.


بخش

شورایاسالمی

تصویبدوسوماعضاوطیمراحلفوقباتوافق
تبصرهـعوایدحاصلازفروشواجارهداراییهایشورابایدازطریقحساببانکیشوراصورتگیرد.

ماده   97ـ آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمدهو به
تماموقتیاپارهوقتآناننیازباشد،میتوانندبهعنوانماموربهخدمتدرشوراهاانجاموظیفه


خدمت
نمایند .مدت عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب میشود و حقوق مزایایانان برابر آخرین حکم
نماید)ازبودجهشوراپرداختمیشود.


خودمقررمی
استخدامی(یابرابرآنچهکهشورادربودجهمصوب
هایاجراییموظفندحسبدرخواستاستاندارذیربطنسبتبهصدورحکممأموریتتماموقتیا


دستگاه
پارهوقتاعضایشورااقدامنمایند .دستورالعملنحوهصدورحکممأموریتپارهوقتاعضایشوراهاتوسط
دبیرکلسازماناموراداریواستخدامیکشورابالغخواهدشد.اصالحیمورخ1711/11/19
ـدهیارموظفاستدرپایاندورهفعالیتقانونیخود،صورتکاملیازکلیهاموالوداراییهای

ماده 99
شوراودهیاریراتنظیمودراولینروزشروعبهکاررسمیدهیارجدید،آنرابهویطبقصورتجلسه

هاییازآنرابهشورایاسالمیروستا،بخشوبخشداریذیربطارسالکند.

جدیدتحویلنمایدونسخه
باشدوحقوقماهیانهویازمحلبودجهماده()76


ـفعالیتدهیاردرسمتدهیاریتماموقتمی
ماده 91
نامهباتصویبشوراتامینمیشود.اصالحیمورخ 1711/11/19

اینآیین


تبصره:درحوزه هایانتخابیهکمترازیکهزارنفرجمعیت،فعالیتدهیار ،پارهوقت بودهودرصورتنیاز
)آییننامهمالیدهیاریها درخصوص

بهکارتماموقت،باتوافقشورایبخش ،رعایتتبصره()2ماده(72

ارائه راه های تأمین حقوق وی و تأیید استانداری ذیربط مبنی بر ضرورت فعالیت تمام وقت دهیاری ،
امکانپذیراست.

ـچنانچهشورابهوجودفردیشاغلدردستگاههایدولتیویاوابستهبهدولتبرایتصدیسمت

ماده 96
دهیارنیازداشتهباشد،می تواندبهعنوانمأموربهخدمتازطریقبخشداریازسازمانمتبوعدرخواست
نماید.
روزپسازآغازدورهفعالیتقانونیباتوجهبهمفادماده11این

ماده93ـشوراموظفاستظرفمدت11
نامه،فردیرابهعنواندهیارانتخابوبهمنظورصدورحکموکارتدهیاریبهبخشداریمحلمعرفی

آیین

نماید .
تبصره :چنانچه بخشدار ،شخص معرفی شده از سوی شورای اسالمی روستا را واجد شرایط نداند  ،موظف
استمراتبرا ظرف11روزبهشورامنعکسنموده ودرصورتاصرارشورابهنظرقبلیخود،موضوعتوسط
روزتصمیمگیریکندوتصمیم

شورابههیئتحلاختالفاستانارجاعوهیئتمذکورمکلفاستظرف11
آنهیئتبرایبخشداروشورایاسالمیروستاالزم االجرااست.چنانچهدرمدتمقرر،هیئتنظرخودرا

اعالمننمایدنظرشورایاسالمیروستاالزماالجراخواهدبودودهیارمیتواندباحکمرئیسشورااختیارات

قانونیخودرااعمالنماید.
سرمایهها و

ماده  91ـ شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاری  ،اجرای مصوبات شورا و حفظ و نگهداری
داراییهای نقدی  ،جنسی  ،منقول و غیرمنقول که در اختیار دهیاری میباشد  ،همچنینحساب درآمد و

هزینهآنرادارد .
ماده  91مکرر :دهیاری های کشور براساس شاخص های درآمد ،جمعیت ،وسعت  ،مرکزیت دهستان یا
بخش (قبل از ایجاد شهرداری در مرکز بخش)و دارا بودن ظرفیت گردشگری روستا توسط وزارت کشور به
درجهبندیمیشوند .

درجات()1تا()6
ماده – 94شرایطاحرازسمتدهیار:
الف–شرایطعمومی
 -1تابعیتکشورجمهوریاسالمیایران.
 -2اعتقادبهمبانیجمهوریاسالمیایرانوقانوناساسی.
 -7داشتنحداقلبیستسالسن.

 -9انجامخدمتوظیفهعمومییاداشتنمعافیتدائمازخدمت.
 -1برخورداریازتواناییجسمیوروحیبرایانجامکار.
 -6نداشتنمحکومیتکیفریمؤثر.
 -3داشتنحُسنشهرتوعدماعتیادبهموادمخدر.
ب–شرایطاختصاصی
هابرایدهیاریهایدرجهیکودو.


دارابودنحداقلمدرکتحصیلیدیپلممتوسطهدرکلیهرشته
-1
دیپلمباگرایشهایمشخصشدهتوسطوزارتکشوربرای


دارابودنحداقلمدرکتحصیلیفوق
-2
دهیاریهایدرجهسهوچهار.

تبصره–  درصورتعدموجودفردباتحصیالتفوقدیپلم،شورایاسالمیروستامیتواندفردیرابا
تحصیالتدیپلممتوسطهبهشرطداشتنحداقلیکسالسابقهفعالیتدرسمتدهیاریاحداقلدوسال

سابقهفعالیتدردهیارییادستگاهاجراییرابرایتصدیسمتدهیارانتخابنماید 
 -7دارابودنحداقل مدرکتحصیلیلیسانس باگرایشهایمشخصشدهتوسطوزارتکشوربرای دهیاری
هایدرجهپنجوشش .
تبصره :درصورتعدموجودفردباتحصیالتلیسانس،شورایاسالمیروستامیتواندفردیراباتحصیالت
فوقدیپلمباداشتنحداقلیکسالسابقهفعالیتدرسمتدهیاریا دو سال سابقه فعالیت در دهیاری یا

دستگاه اجرایی و یا با تحصیالت دیپلم به شرط داشتن دو سال سابقه فعالیت در سمت دهیار یا چهار سال
سابقه

فعالیت

در

دهیاری

برای

تصدی

سمت

دهیار

انتخاب

نماید.

کسانیکهدرزمانارتقایدرجهدهیاریاز درجه ()9به( )1درسمتدهیارمشغولانجاموظیفه

تبصره 2
هستندتازمانتصدیسمتدهیاردرآنروستا،ازشرایطتحصیالتوسوابقکارمعافهستند .
ج–سایرشرایط
دهیارنمی تواندهمزمانعضوهیچیکازشوراهایاسالمی(موضوعقانونتشکیالت،وظایفوانتخابات

-1
شوراهایاسالمیکشوروانتخابشهرداران – مصوب)-1731باشد.
عدماشتغالهمزمانبهکاردولتیدرزمانتصدیسمتدهیاردهیاریهایتماموقت.

-2
سکونتدهیاردرزمانتصدیسمتدهیاریهایدرجهپنجوششدرمحلخدمتالزامیاست.

-7
هایآموزشیقبلازخدمتکهمتناسببادرجههردهیاریتوسطوزارتکشورتعیین


گذراندندوره
-9
میگردد.


ماده 11ـمدتخدمتدهیاراززمانصدورحکمشروعبهکاررسمیچهارسالمیباشدوانتخابمجددوی
بالمانعاست.

تبصرهـدهیارموظفاستحداکثریکهفتهپسازپایانخدمتازسمتدهیاری ،کارتوحکمخودرا

تسلیمشورانماید.
ستدربدوخدمتوپسازآندرمواقعیکهازقبلتوسطبخشداراعالممیگردد،

ماده11ـدهیارموظفا
بینیشدهازسویوزارتکشور،آموزشهایموردنیازراطینماید.


هایپیش

براساسبرنامه
ـخدمتدهیاردرمواردزیربهپایانمیرسد:

ماده12
1ـفوتوجنون
2ـازدستدادنهریکازشرایطاحرازسمتدهیاربهتشخیصشورایروستا.
7ـقبولاستعفاازسمتدهیاریتوسطشورا
ـعزلدهیاربارایاکثریتاعضایشورا(بارعایتمقرراتمربوطه).

9
1ـ عدم حضور در محل خدمت بیشتر از   11روز بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذرموجه  ،به
تشخیصشورا.
ممحکومیتازطرفمراجعصالحقانونیمبنیبرانفصالازخدمت.اصالحیمورخ1711/11/19

6ـصدورحک
ماده  17ـ  چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسالمی روستا نسبت به عملکرد دهیار یا اقدامات
دهیاریاعتراضویاایرادیداشتهباشند،ابتداتوسطرئیسشورا،مواردرابهصورتواضحومستندبه
دهیار تذکر کتبی خواهند داد  .در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر  ،موضوع به صورت سؤال مطرح
خواهدشدکهدراینصورترییسشوراسؤالراکتباًبهدهیارابالغخواهدکرد.
روزپسازابالغ،دهیارموظفبهحضوردرجلسهعادییافوقالعادهشوراوپاسخبه

دراینصورت ظرف11
سؤال است  .چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ وی قانعکننده تشخیص داده نشود  ،در
جلسهدیگریموضوعموردبررسیقرارمیگیردوشورامیتوانددرصورتلزومبارأیاکثریتمطلقاعضا،
دهیاررابرکنارکند .

هایمورددرخواستشوراراتهیهودرموعدمقرربرایآنارسالنماید


ـدهیارموظفاستگزارش
.ماده19
ودرصورتتقاضایشورامبنیبرحضوردهیاروپاسخگوییبهسواالتدررأسموعدومحلمقرراقدام

نماید.
ماده  11ـ دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیتهای دهیاری را برای شورا و رونوشت آن رابرای
بخشداریبهطورمکتوبارسالنماید.
ماده   16ـدهیاربایدتابلوییازساعاتحضورو کار خوددرمحلدهیاریرابرای اطالعاهالیدرمکانی
مناسبنصبنماید.
ماده  13ـ به منظور اجرای مطلوب و هماهنگ قانونشوراهای اسالمی کشور در روستاها  ،وزارت کشور
باشدونیزموظفاستآیین نامههای


هایالزماعضایشوراهاونیزمجریاناینقانونمی

مسئولآموزش
اجراییموردنیازراتهیهوپسازتصویبهیأتوزیرانبرایاجراابالغنماید.

