
 بخش :                                         شهرستان :                                            استان :               

 تلفن همراه :                                            شماره ملی :                           نام و نام خانوادگی :        

 

 معامالت دهیاری ها از نظر ارزش به چند دسته تقسیم می شوند ؟ -1

 د(هفت دسته                        ج( پنج دسته                         ب( سه دسته                 الف( چهاردسته   

 نصاب در فروش اموال دهیاری مبلغ تعیین شده از طرف  چه کسی می باشد ؟مبنای  -2

 ب( کارشناس منتخب شورا                        الف( کارشناس منتخب دهیاری     

 د( کارشناس منتخب بخشداری ج( کارشناس منتخب فرمانداری                         

 باید حداقل از چند فروشنده کاال جداگانه استعالم بگیرید ؟مور خرید اًدر مورد معامالت متوسط م -3

 د( سه نفر                          ج( پنج نفر                          ب( چهار نفر                     الف( دونفر      

 اعضاء کمیسیون معامالت دهیاری چه کسی هستند ؟  -4

 ذیحساب  –نماینده دارائی  –ب( بخشدار                                 بخشدار  –رئیس شورا  –الف( دهیار 

 مسئول امور مالی دهیاری  -نماینده شورای اسالمی –رئیس شورا      د( دهیار  –ذیحساب بخشداری  –ج( مسئول امور مالی 

برار نصاب معامالت جزئی باشد به پیشنهاد و  25ترک تشریفات مناقصه در صورتیکه میزان معامله ، کمتر از  -5

 تصویب چه مقامی بالمانع است ؟ 

     تصویب فرماندار  -( پیشنهاد رئیس شورا ب                     تصویب بخشدار  -الف( پیشنهاد رئیس شورا 

 د( پیشنهاد شورا به تصویب رئیس شورا                                   اشور تصویب -ج( پیشنهاد دهیار 

در معامالت عمده آگهی مناقصه چند نوبت بایستی در روزنامه کثیراالنتشار با روزنامه های محلی منتشر  -۶

 گردد؟ 

 د( یک نوبت                    ج( سه نوبت                             دو نوبت ب(                    چهار نوبت الف(  

در مناقصات دهیاری حداقل چند درصد کل مبلغ برآورد به عنوان سپرده باید به حساب سپرده دهیاری واریز  -۷

 شود؟ 

 درصد 0۱( د                        درصد 0۵( ج                         درصد ۵ب(                    درصد    01الف( 

 دهیار اختیار دارد تعداد کاال یا کار مورد معامله را تا چند درصد کل مورد معامله را افزایش یا کاهش دهد؟   -8

 ددرص ۱۵د(                         درصد ۰1ج(                           ددرص ۱1ب(                   درصد  0۵الف( 



 ترکیب کمیسیون عالی معامالت دهیاری چگونه است؟ -9

 مسئول امور مالی دهیاری، رئیس شورا  ،الف( دهیار

 ( دهیار، بخشدار، رئیس شوراب

     ج( دهیار، یکی از اعضاء شورا، بخشدار 

 ، مسئول امور مالی دهیاری، یک نفر افراد بصیر به پیشنهاد دهیار و تأئید شورایار ده( د 

 در کدام مورد دهیار می تواند معامالت را بدون رعایت تشریفات به مناقصه بگذارد؟  -11

    خرید خودرو ( ب              الف( خرید اموال که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد .

 اموال مصرفید( خرید              ج( خرید امالک                                                        

 در کدام معامله تحویل کاال یا کار به وسیله انبار دار یا واحد در خواست کننده انجام خواهد شد ؟-11

 د( با ترک تشریفات مناقصه                           ج( متوسط                         ب( جزئی                      الف( کلی     

 را تنظیم نمایند؟ مربوطهورت مجلس صدر کدام معامالت تحویل هر فقره کاال یا کار باید کمیسیون تحویل -12

 فقط کلی ( د            کلی     -متوسط( ج           جزئی - طمتوس( کلی          ب –الف( جزئی  

 چه مرجعی انجام می شود؟ صفروش اموال دهیاری در حدود معامالت جزئی به بیشترین قیمت با تشخی -13

 د( دهیار         ج( بخشدار          نماینده تام االختیار شورا ب(          الف( رئیس شورا  

به برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در یک سال مالی انجام شود چه  -14

 می گویند؟ 

     برآورد هزینه یک ساله دهیاریب(                                           الف بودجه ساالنه دهیاری

 دهیارید( تفریغ بودجه یک ساله                          یک ساله دهیاری آمدی( بر آورده در ج

 دهیاری کدام مورد می باشد؟  س، سال اول تأسیاستثناء تاریخ شروع و پایان سال مالی دهیاری به  -15

 ( پانزده فروردین تا پایان اسفند ب                                         الف( اول فروردین تا پایان اسفند

 فروردین سال بعد 0۵د( اول فروردین تا                          عدب سال فروردین پانزده تا فروردین پانزده ج(

 بودجه دهیاری تا چه زمانی است؟  عملدوره  - 1۶

  فروردین سال بعد 0۵( تا ب                                       الف( تا آخر اسفند

 اردیبهشت سال بعد 0۵د( تا                              فروردین سال بعد ۰0( تا ج

 دهیار مکلف است تا چه تاریخی بودجه سال بعد را به شورا ارائه نماید؟  -1۷

 ( تا پایان اسفند ماه هر سال ب                    الف( تا پایان بهمن ماه هر سال 

 تا پایان فروردین ماه سال بعد د(                          تا پایان دی ماه هر سال ج(

 

 



 حداکثر تا چه زمانی تفریغ بودجه و صورتهای مالی دهیاری را به شورا ارائه نماید؟دهیار مکلف است  - 18

 نیمه تیرماه سال بعد  (ب                               الف( اول خرداد ماه سال بعد 

 نیمه اردیبهشت ماه سال بعد (د                               ج( نیمه خرداد ماه سال بعد 

را به  مراتبر و ظن م شورای اسالمی حداکثر تا چه تاریخی باید در رابطه با صورتهای مالی و تفریغ بودجه اعال -19

  دهیاری اعالم نماید؟ 

  ماه  ت( تا نیمه اردیبهشب                             ماه ت الف( تا پایان اردیبهش

 د( تا پایان تیر ماه                                     ج( تا پایان خرداد ماه

 .ه ساالنه کمتر باشدجت عمرانی نباید از چند درصدد بودمیزان اعتبارا -21

 درصد01د(                  درصد ۵۵( ج                     درصد  ۰1( ب                       درصد  01الف( 

به استانداری ارسال  تصویب از بودجه و تفریغ را حداکثر تا چند روز بعد  نسخه ایدهیاری مکلف است  - 21

 نماید؟ 

 روز 01د(                      روز ۰1(  ج                           روز ۱1( ب                       روز  01الف(  

تواند مطالبات خود را حداکثر در چند ماه در صورتیکه مودی قادر به پرداخت عوارضی نباشد دهیار می  -22

 نماید؟ ذ شورا از مودی اخ یب تصو

 ماه 0۱د(                     ماه ۱1ج(                              ماه ۰1 ب(                              ۰0الف( 

 مسئول امور مالی دهیاری چگونه منصوب می شود؟  -23

  شورای اسالمی صویب ( به پیشنهاد دهیار و تب                الف( به پیشنهاد بخشدار و تصویب شورا 

 د( به پیشنهاد بخشدار و موافقت رئیس شورا                 ج( به پیشنهاد فرماندار و موافقت دهیار

وط به دهیاری به عهده چه کسی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستور العمل های مرب -24

 است؟ 

 د( اعضاء شورا                 ج( دهیار                    ( مسئول مالی ب                    الف( رئیس شورا

رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری در سه مرحله صورت می پذیرد. مرحله اول توسط چه کسی حسابرسی  - 25

 می گیرد؟ دهیاری انجام

 به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطالعات کافی در امور مالی و حسابداری دارند الف(

 وسیله بخشداری  ب( به

 منتخب شورا  اعضاء از یکی و شورا رئیس وسیله به( ج

 د( فرمانداری و رئیس شورا

 اموالی که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد چه نوع اموالی است؟ -2۶

 اموال عمومی د(                    ج( اموال اختصاصی                لیکیم( اموال غیر تب               اموال تملیکی الف( 



 

 اموالی که متعلق به روستا است و برای استفاده عموم تخصیص یافته چه نوع اموالی است؟ -2۷

 د( اموال تملیکی              ( اموال غیر منقولج                 ( اموال عمومی ب                    موال منقول االف( 

حفاظت از اموال عمومی دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و  -28

 نسبت به آنها به عهده چه کسی است؟ تصرف اشخاص

 د( کارشان ثابت دهیاری                   دهیار ج(                     رئیس شورا  ب(                        الف( بخشدار

 مجاری آب و فاضالب و متعلقات آن در روستا جزء کدام اموال دهیاری محسوب می شود؟  -29

 د( غیر تملیکی                      ( منقول ج                    اختصاصی ب(                     الف( عمومی 

 کدام نوع از اموال دهیاری همه ساله بایستی صورت برداری و کنترل و در دفتر ثبت گردد؟- 31

 د( اموالی که از طریق سپرده گذاری تهیه شده استنده    ج ( امانی              ( منقولب            ( منقول و غیر منقول الف

 

 

 


