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  موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار بر چه اساسی صورت می گیرد ؟    

آیین نامه استخدامی دهیاری ها مورد رسیدگی قرار  10موارد تخلف اداری کارکنان دهیاری و دهیار طبق ماده 

اختالس، رشوه یا سوء استفاده از مقام باشد مراجغ می گیرد . چنانچه موارد تخلف ناظر به وقوع جرائم از قبیل 

ناظر ذیربط مانند شورای اسالمی روستا و بخشداری می بایست موارد را مستنداً به مراجع فضایی گزارش نمایند. 

بدیهی است مقامات قضایی دادسرا وفق مقررات کیفری صالحیت تعقیب و تحقیق در خصوص اتهامات مربوط به 

 . دهیاری را دارا می باشند جرم های واقع در

  

    آیا یک دهیار می تواند ماشین آالت خود را به تعاونی دهیاری ها واگذار نماید ؟   

تاُدیه سرمایه تعاونی که  1370قانون بخش تعاونی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  21و  16مستفاد از مواد 

آن ممکن می باشد . بنابر این واگذاری ماشین آالت  دهیاری عضو آن باشد به صورت نقدی یا جنسی با تقویم

دهیاری به تعاونی مذکور در قالب تاُدیه سرمایه و مبلغ سهم المانع خواهد بود در غیر این صورت هرگونه واگذاری 

  . در چارچوب آیین نامه مالی دهیاری ها و مستلزم رعایت مقررات مزایده می باشد

  

  هیار تا چه زمانی است ؟حداکثر مدت ماُموریت یک د   

مقررات مربوط به دهیاری ها هیچ گونه محدودیتی برای مدت ماُموریت دهیاران در بک سال وضع ننموده است 

آیین نامه استخدامی دهیاریها مدت ماُموریت دهیار با موافقت شورای اسالمی روستا و اطالع  12لکن طبق ماده 

ز حکم مزبور محدود نمودن آن نیز از اختیارات شورای اسالمی روستا بخشدار صورت می گیرد بنابراین مستفاد ا

  . قلمداد می شود

  

 آیا قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی به دهیاری نیز تسری خواهد داشت ؟   

احده تعیین با عنایت به تاُخیر تصویب قانون تاُسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور و اینکه در ماده و

وضعیت امالک واقع در طرح های دولتی هیچ گونه تصریحی مبنی بر تسری قانون فوق بر دهیاری های ملحوظ 

 . نمی باشد ، قانون مذکور شامل دهیاری های نبوده و در محدوده روستا قابلیت اعمال توسط دهیاری را ندارد

  



دهیاری ها آیا نیاز به تصویب مبلغ عوارض  در اخذ عوارض از محل ارائه خدمات در سطح روستا توسط  

 توسط وزارت کشور می باشد یا فقط تصویب توسط شورای اسالمی روستا و بخش کفایت می کند ؟

قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها و لزوم اطالع وزارت کشور ، وفق تبصره آن  77با توجه به مالک ماده 

 .ر ارسال شود در این خصوص تصویب وزارت کشور الزامی نیستمصوبه عوارض می بایست به وزارت کشو

  

  

 آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

چنین آمده است : شوراهای موضوع این قانون )قانون اصالح قانون  6/7/82قانون شوراها مصوب  34در ماده 

روستا نیز از جمله آن است( یا هر یک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل شوراها( که شوراهای اسالمی 

کارکنان دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و یا موسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری 

اریها، شهرداریها، اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهی  مسئولیت

شرکتها و موسسات وابسته ممنوع است این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل وظایف نظارتی و اجرایی بوده 

است. براساس قانون، شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی که قانون برای آن تعیین 

مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با شخص دهیار است و کرده است حق اظهار نظر را دارد مسئولیت اداری و 

 .اعضای شوراء نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند

  

  

در چه صورتی شوراهای اسالمی روستا منحل می گردد؟ لطفا مصداق تخلفات را به صورت آشکاربیان 

 فرمایید؟

ات شوراها وتبصره ی آن هر گاه شورا اقداماتی بر خالف وظایف قانون تشکیالت وظایف و انتخاب 81بر پایه ماده ی 

مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف ومیل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به 

نحوی به عهده دارد، انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به هیأت حل اختالف استان 

رجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارش ها رسیدگی و در صورت احراز از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد ا

هیأت استان و تصویب هیأت حل اختالف مرکزی منحل می گردند. هر یک از شوراهای منحل شده در صورت 



کلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی اعتراض به انحالل می توانند به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه م

 .و رأی قطعی صادر نماید

  

  

لطفا بفرمایید در صورتیکه بخشداری برخالف مصوبه ی شورای اسالمی دهیار را عزل نموده، به تذکر 

مدیرکل امورروستایی استانداری هم اعتنا نکند و حساب دهیاری را نیز مسدود نماید، رسیدگی به این 

 در چه نهادی انجام گیرد؟تخلف بایستی 

عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختیارات شورای اسالمی بوده و این عمل بخشدار فاقد اعتبار قانونی است.  

حساب دهیاری نیز اساسا دراختیار بخشدار نمی باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نماید. گفتنی است عمل یاد 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلف اداری بوده و رسیدگی به آن درصالحیت  8ماده ی  2شده بر پایه ی بند 

 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

فرض کنیم شورای اسالمی روستا فردی ذیصالح را انتخاب بکند. آیا پس از انجام انتخابات و تشکیل 

اب کند. یا مکلف است برای شورای جدید روستا، این شورا می تواند فرد دیگری را به سمت دهیار انتخ

 سال همان فرد منتخب شورای قبلی را بپذیرد؟ 4مدت 

انتخاب فردی ذیصالح به سمت دهیار » ( مقرر می دارد: 1/3/137٥قانون شوراها... )مصوب  68بند )م( ماده ی

قانون شوراها...  17با توجه به ماده « سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم... 4برای 

انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت » که مقرر می دارد 

دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل »قانون مذکور که تصریح نموده  2و همچنین ماده ی « نسبی آرا خواهد بود

این نتیجه حاصل می شود که پس از انجام هر انتخابات « ستسال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع ا 4

سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره فعالیت دارای ترکیب جدیدی است و برابر وظایف  4برای مدت 

مقرر قانونی انجام وظیفه می کند از جمله وظایف و اختیارات مذکور، انتخاب فردی ذیصالح به سمت دهیار برای 

ل است. با این وصف شورای روستا پس از تشکیل می تواند نسبت به انتخاب دهیار اقدام کند. لذا در سا 4مدت 

این خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه شورای جدید مخیراست به اینکه تصمیم شورای 

ه بخشدار معرفی کند و یا قبلی را درمورد انتخاب دهیار بپذیرد وآن را تنفیذ کرده و برای صدورحکم تنفیذی ب

قانون  71اینکه فرد جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی دیگر قانون استفساریه ی ماده ی 

شوراهاست که به موجب آن شوراهای اسالمی شهر درهر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره ی 

 .یافته باشد یا خیر، نسبت به انتخاب شهردار اقدام کنندچهار ساله ی شهردار قبلی پایان 



  

  

 آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

شوراهای موضوع این قانون ) »چنین آمده است:  6/7/1382قانون اصالح قانون شوراها مصوب  34در ماده ی 

رای اسالمی روستا نیز از آن جمله است.( یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در قانون اصالح قانون شوراها، که شو

نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها 

ای مذکور در دستور بدهند؛ و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراه

این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل « دهیاری ها،شهرداری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.

وظایف نظارتی و اجرایی بوده است. براساس قانون شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی 

مسؤولیت اداری و مالی و مدیریت کارکنان دهیاری با که قانون برای آن معین کرده است حق اظهارنظر دارد 

 .شخص دهیار است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند

  

  

اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسالمی روستا متعلق به کیست و نقل وانتقال آنها چگونه 

 است؟

اجرایی تشکیالت انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه آیین نامه ی  44براساس ماده ی 

، خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره ی مکان های الزم برای 11/11/1378ی انتخاب دهیار مصوب 

قانونی  شورا و دهیاری و کرایه دادن اماکن متعلق به دهیاری با تصویب دو سوم کل اعضای شورا و طی ضوابط

اجرا شدنی است؛ و خرید و فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری عالوه بر تصویب دو سوم اعضای شورای اسالمی 

روستا و طی مراحل قانونی، باید به توافق شورای اسالمی بخش صورت گیرد. تبصره ی ماده ی مذکور نیز صراحت 

ی باید به محض دریافت به حساب بانکی دهیاری واریز دارد که عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیار

 تحویل ترتیب به – غیرمنقول و منقول از اعم –تمام اموال دهیاری » آیین نامه نیز مقرر می دارد:  43شود.ماده ی 

 به توجه با پس «.مسؤولند آن نگهداری و حفظ مقابل در دهیار و شورا اعضای و است ودهیاری شورا اعضای

 به متعلق روستا اسالمی شورای اختیار در غیرمنقول و منقول اموال که گرفت نتیجه توان می موجود مقررات

و تدارکاتی شورای اسالمی روستا را تأمین کند. ماده ی  مالی نیازهای است مؤظف دهیاری اساسا و است دهیاری

دهیار مؤظف » آیین نامه اجرایی انتخابات و امور مالی شورای اسالمی روستا در تأیید این مطلب بیان می دارد:  46

ند است در پایان دوره ی فعالیت قانونی خود صورت کاملی از کلیه اموال ودارایی های شورا و دهیاری را تنظیم ک



و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید آن را به وی طبق صورتجلسه جدید تحویل دهد و نسخه هایی از 

 .«آن را به شوراهای اسالمی روستا و بخش و بخشداری ذیربط ارسال کند

  

  

اریز آیا شورای اسالمی روستا نیز می تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولی را به حساب خود و

 کند؟

در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهی است که عوارض مذکور باید پس از وصول به حساب بانکی 

آیین نامه اجرایی امور مالی شورای اسالمی روستا در قالب بودجه به  37دهیاری واریز شود تا با رعایت ماده ی 

تمامی درآمدها اعم از کمک های بالعوض » ی دارد: آیین نامه اشعار م 37مصرف مشخص خود برسد. ماده ی 

مردم و عوارض دریافتی از اهالی در صورت تخصیص کمک های دولت برای اجرای برنامه های عمرانی و سایر 

ردیف های دریافتی باید برطبق برنامه هایی که قبال به صورت بودجه ی ساالنه و در قالب طرحهای عمرانی و یا 

یب شورا و تأیید شورای اسالمی بخش رسیده است با رعایت قوانین و مقررات به مصرف مصارف جاری به تصو

البته شوراهای اسالمی روستا نیز حساب بانکی جداگانه دارند که براساس بودجه ی «. عمران و آبادانی روستا برسد

 .گیرد مصوب شورا و دریافت ها و پرداخت های شورای اسالمی روستا از طریق آن حساب صورت می

  

  

آیا شوراهای اسالمی روستا می توانند بدون اطالع دهیاری طرحی را به تصویب برسانند و سپس اعتبار 

 آن را از دهیاری درخواست کنند؟

آیین نامه مالی دهیاری ها بودجه ی سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع  29بر اساس ماده ی 

و فعالیت ها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و  مالی که در آن کلیه ی خدمات

میزان مخارج و درآمدهای الزم برای تأمین هزینه ی انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسالمی 

قوقی دهیاری ها روستا اجرا شدنی است. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم بر وضعیت مالی وح

مشخص است که تصویب و اجرای هر گونه طرح، چنانچه الزم باشد منابع آن از اعتبارات دهیاری تأمین شود، باید 

در قالب بودجه ی سالیانه دهیاری و پس از تأمین اعتبار الزم باشد. تحمیل هر گونه هزینه ای بر دهیاری خارج از 

 .بودجه مصوب محمل حقوقی ندارد



  

  

 دهیار می تواند ابتدا اقدامی را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضای مجوز کند؟آیا 

اقداماتی که دهیار در حیطه ی وظایف خود در روستا انجام می دهد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از 

شورا انجام می اقدامات دهیار در چارچوب وظایف قانونی و در حدود بودجه مصوب ساالنه بدون نیاز به مصوبه ی 

شود،که این اقدامات با توجه به اساسنامه دهیاری ها و آیین نامه مالی و معامالتی و سایر مقررات مشخص هستند؛ 

اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز به مجوز و مصوبه شورای اسالمی دارند و دهیار مکلف است قبل 

 22و  21ا را دریافت دارد. به طور مثال اجرای وظایف مقرر در بندهای از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شور

اساسنامه دهیار ها یعنی برآورد و تنظیم و اجرای بودجه سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و  10ماده ی 

ی را بپذیرد یا هدایا حتما نیاز به مصوبه شورای اسالمی روستا دارد و دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایای

اهدا کند، اما وظایفی چون پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص 

 .و سایر امور اداری نیازی به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در این امور را ندارد

  

  

 پیدا می کنند؟طرح های مشترک میان چند روستا چگونه قابلیت اجرا 

اگر چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی نیاز به اجرای طرح عمرانی یا خدماتی مشترکی داشته باشند، 

ماده ی  2عالوه بر تصویب شوراهای اسالمی آن روستاها، مصوبه ی شورای اسالمی بخش نیز الزم است. تبصره 

در » اسالمی روستا ضمن تأیید این مطلب مقرر می دارد: آیین نامه اجرایی تشکیالت و امور مالی شوراهای  37

مواردی که طرح های مشترک به وسیله ی چند روستا به اجرا گذاشته می شود، انجام آن عالوه بر تصویب شورا، 

باید با هماهنگی شورای اسالمی بخش نیز باشد. در اینجا هماهنگی به معنای تصویب و تأیید شورای اسالمی 

 .بخش است

  

  

حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای اسالمی روستا چیست؟ آیا رئیس شورا می تواند به دلیل رأی 

 مخالف خود از مهر و امضا و ابالغ مصوبات شورا خودداری ورزد؟



آیین نامه اجرایی تشکیالت انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار  10ماده 

در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس شورای روستا چنین مقرر می دارد: رئیس شورا  14/11/1380 اصالحی

مانند سایر اعضا دارای یک حق رأی است و وظایف او عبارت اند از تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره ی 

جلسات تقسیم کار بین اعضا  جلسات عادی و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا برای شرکت در

برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غیر و اقامه دعوی، درخواست گزارش کار از اعضا، امضا 

و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا و نظایر آنها. بنابراین از نظر اتخاذ تصمیم و حق رأی، رئیس شورا هیچ 

سایر اعضا ندارد و رأی رئیس شورا به مصوبات مانند رأی سایر اعضاست و تاثیر آن  گونه رجحان و برتری نسبت به

به همان اندازه است. منتها از نظر اداری و مالی رئیس شورا مسؤولیت امور اداری و مالی شورای را به عهده دارد و 

ی مشخص کرده است، عمل کند. در انجام این وظیفه باید بر اساس قانون و با توجه به تکالیفی که قانون برای و

بنابراین رئیس شورا نمی تواند از مهر و امضا و ابالغ مصوبات شورا در مواردی که خود به آن رأی مخالف داده است 

  .خریداری کند

  

  

اعتراض به مصوبات شورای اسالمی روستا مبنی بر مغایرت آنها با موازین قانونی به وسیله چه مرجعی 

 از و کار آن چیست؟صورت می گیرد و س

اصالحی قانون شوراها اعتراض به مصوبات شوراهای  80به ماده ی  6/7/1382بر اساس تبصره الحاقی مصوب 

اسالمی روستا و بخش به وسیله بخشدار یا شورای شهرستان انجام می شود؛ یعنی در صورتی که بخشدار یا شورای 

یر قوانین و مقررات بدانند، می توانند ظرف دو هفته از تاریخ اسالمی شهرستان مصوبه شورای اسالمی روستا را مغا

ابالغ مصوبه اعتراض خود را به شورای روستا برای تجدید نظر اعالم کنند. شورا نیز موظف است ظرف ده روز از 

تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعالم نظر کند در صورتی که شورا در بررسی 

بر مصوبه خود اصرار بورزد، موضوع برای رسیدگی و تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختالف ذیربط ارجاع  مجدد

روز به موضوع رسیدگی و اعالم نظر کند. پس شورای اسالمی روستا  1٥می شود و هیأت مذکور باید ظرف مدت 

ن مربوط ارسال کند تا مراجع مکلف است نسخه ای از مصوبات خود را برای بخشدار و شورای اسالمی شهرستا

 .مذکور نیز بتوانند به تکلیف قانونی خود در بررسی مصوبات شورا عمل کنند

  

  



آیا شورای اسالمی روستا می تواند با تصویب خود مبالغی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک کند 

 در حالی که چنین اعتباراتی در بودجه ی دهیاری پیش بینی نشده است؟

یکی از وظایف  21/11/1380اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب  10ماده ی  22س بند بر اسا

تفصیلی دهیار و دهیاری با رعایت قوانین و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا و با تصویب شوراست.این 

هدایا و امانات حتما باید با پیشنهاد دهیار مقرره دارای چند وصف و ویژگی اساسی است. اوال اینکه اهدا و قبول 

باشد و شورای اسالمی روستا نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی از دهیاری در این مورد واصل شده باشد، نسبت به 

تصویب و ابالغ مصوبات مربوط به کمک و اعانه اقدام کند. ثانیا اینکه چنین پیشنهاد هایی حتما باید با رعایت 

ررات باشد؛ یعنی اعتبار الزم برای این موضوع در بودجه ی ساالنه دهیاری و در سرفصل های آن پیش قوانین و مق

بینی شده باشد و این موضوع نباید توازن بودجه ی دهیاری را به هم بریزد. اهدای این هدایا و یا قبول کمک ها 

 .حتما باید به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد

  

  

 رکناری دهیار چگونه و تحت چه شرایط امکان پذیر است؟ب

، 137٥قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی مصوب  68بر اساس تبصره ی ذیل بنده م ماده ی 

شورای اسالمی روستا می تواند دهیار را با اکثریت آرا، بر اساس آیین نامه مرتبط، از مقام خود برکنار و برای صدور 

آیین نامه ی اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای  ٥4عزل به بخشدار معرفی کند، ماده حکم 

شرایط پایان یافتن خدمت دهیار و بر کناری وی را بیان  1378اسالمی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار مصوب 

شاره شده است که به نظر همان شرایط به عزل دهیار با رعایت مقررات مرتبط ا ٥4ماده ی  4داشته است دربند 

همین آیین نامه است. یعنی شورا باید در صورت اعتراض به  ٥٥مربوط به نحوه ی استیضاح بیان شده در ماده ی 

عملکرد دهیار یا دهیاری موارد را ابتدا تذکر دهد و در صورت عدم رعایت با تشکیل جلسه توضیحات کتبی و 

درصورت قانع نشدن نسبت به برکناری وی اقدام کند عزل دهیار باید با رأی  شفاهی دهیار را دریافت کند و

اکثریت محقق اعضا باشد یعنی رأی نصف به عالوه یک اعضای شورای اسالمی روستا برای برکناری دهیار ضروری 

 .است

  

  



چه جلسات فوق العاده شورای اسالمی روستا در چه زمان هایی و تحت چه شرایطی و با درخواست 

 مقاماتی باید تشکیل شود؟

آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا در صورت  28براساس ماده ی 

درخواست شورای اسالمی بخش، بخشدار و یا دیگر دستگاه های وظیفه مند در روستا و دهیار ذیربط از شورا برای 

ر و کار و ضرورت تشکیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه ی فوق تشکیل جلسه مشتمل بر زمان، دستو

العاده است. این الزام قانونی در مورد سایر شوراهای اسالمی از جمله شورای اسالمی شهر و شهرستان نیز وجود 

خدمت  دارد. منظور از دستگاه های وظیفه مند در این ماده، آن دسته از دستگاه هایی است که به نوعی در روستا

رسانی می کنند و وظایف قانونی در خصوص امور روستاها بر عهده دارند. از جمله این دستگاه ها می توان به بنیاد 

 .مسکن انقالب اسالمی جهاد کشاورزی و نظایر اینها اشاره کرد

  

  

ینده با توجه به کارکرد طرح هادی روستا در تعیین فضای کالبدی و سیما و منظر روستا و توسعه ی آ

 ی آن نقش شورای اسالمی روستا و دهیاری در تهیه ی آن تا چه حد است؟

اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی، تهیه طرح هادی روستا از وظایف بنیاد مسکن انقالب  7براساس ماده 

صی به نام اسالمی است؛ البته اعطای این اختیار نام به بنیاد مسکن مربوط به زمانی است که روستاها متولی خا

دهیاری نداشتند.با این حال قانونگذار با تشکیل دهیاری در قوانین و مقررات بعدی به نقش دهیاری و شورای 

اسالمی روستا نیز در تهیه ی طرح هادی روستا اشاره کرده و بر مشارکت آنها صحه گذاشته است. به همین دلیل 

یکی از وظایف شورای اسالمی روستا را مشارکت  6/7/1382قانون اصالح قانون شوراها مصوب  29بند س ماده ی 

در تهیه طرح های هادی روستا و بخشداری بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در روستاها دانسته 

اساسنامه ی دهیاری ها نیز همکاری با دستگاه های ذیربط برای تهیه و اجرای طرح  10ماده ی  41است. در بند 

و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین کاربری از اراضی واقع در روستا به منظور گنجاندن آن در طرح  هادی روستا

هادی ار وظایف دهیار تعریف شده است. در این مقوله منظور از دستگاه های ذیربط، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

به خاطر وظایف و مسؤولیت هایی است. پس قانونگذار شورای اسالمی روستا، شورای اسالمی بخش و دهیاری را 

که در روستا به عهده دارند، به عنوان نهادهای مشارکت کننده و ناظر بر تهیه و اجرای طرح های هادی روستا 

 .تعیین کرده است

  



  

 آیا عضو شورای اسالمی روستا می تواند همزمان با عضویت در شورا مسؤول امور مالی دهیاری باشد؟

آیین نامه مالی دهیاری ها مسؤول امور مالی ) ذیحساب دهیاری( بنا به پیشنهاد دهیار و  41براساس ماده ی 

تأیید شورای اسالمی روستا منصوب می شود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی وی دارای مسؤولیت 

در تعیین وظایف شورای اسالمی  6/7/1382 قانون اصالح قانون شوراها مصوب 68مشترک است. اگر به مفاد ماده 

روستا دقت کنیم، تمامی وظایف و اختیارات بیان شده برای شورای روستا وجه ای ]= رخساره ای[ نظارتی دارند 

و به کرات اعضای شورای اسالمی از دخالت در امر اجرا منع شده اند. بدیهی است واگذاری مسؤولیت امور مالی 

اسالمی روستا به معنای تداخل وظایف نظارت و اجرا و از بین رفت فلسفه وجودی نهاد دهیاری به عضو شورای 

 اسالمی شوراهای وظایف و عملکرد نظارتی ی جنبه یعنی –ناظری به نام شوراست. قانونگذار با درک این واقعیت 

 اعضای از یک هر یا قانون این موضوع شوراهای »: دارد می بیان صراحت به شورا قانون اصالحی 74 ی ماده در –

زل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت ع و نصب در ندارند حق آنها

کنند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیئت مدیره و مدیریت عامل به اعضای 

 74تبصره ی ماده ی «. ا، شرکت ها و سازمانهای تابعه ممنوع استشوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ه

اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ عنوان حق انجام معامله با » نیز اشعار می دارد: 

دهیاری،شهرداری،سازمان ها و شرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع 

 «.است

 

لطفا بفرمایید در صورتیکه بخشداری برخالف مصوبه ی شورای اسالمی دهیار را عزل نموده، به تذکر 

مدیرکل امورروستایی استانداری هم اعتنا نکند و حساب دهیاری را نیز مسدود نماید، رسیدگی به این 

 تخلف بایستی در چه نهادی انجام گیرد؟

عزل دهیار با ساز وکارهای قانونی از اختیارات شورای اسالمی بوده و این عمل بخشدار فاقد اعتبار قانونی است. 

حساب دهیاری نیز اساسا دراختیار بخشدار نمی باشد تا اقدام به مسدود نمودن آن نماید. گفتنی است عمل یاد 

اری تخلف اداری بوده و رسیدگی به آن درصالحیت قانون رسیدگی به تخلفات اد 8ماده ی  2شده بر پایه ی بند 

 .هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است

 



فرض کنیم شورای اسالمی روستا فردی ذیصالح را انتخاب بکند. آیا پس از انجام انتخابات و تشکیل 

ی شورای جدید روستا، این شورا می تواند فرد دیگری را به سمت دهیار انتخاب کند. یا مکلف است برا

 سال همان فرد منتخب شورای قبلی را بپذیرد؟ 4مدت 

انتخاب فردی ذیصالح به سمت دهیار » ( مقرر می دارد: 1/3/137٥قانون شوراها... )مصوب  68بند )م( ماده ی

قانون شوراها...  17با توجه به ماده « سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم... 4برای 

انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک به صورت مستقیم، با رای مخفی و اکثریت » رر می دارد که مق

دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل »قانون مذکور که تصریح نموده  2و همچنین ماده ی « نسبی آرا خواهد بود

ود که پس از انجام هر انتخابات این نتیجه حاصل می ش« سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بالمانع است 4

سال و طی تشریفات مقرر، شوراها در هر دوره فعالیت دارای ترکیب جدیدی است و برابر وظایف  4برای مدت 

مقرر قانونی انجام وظیفه می کند از جمله وظایف و اختیارات مذکور، انتخاب فردی ذیصالح به سمت دهیار برای 

روستا پس از تشکیل می تواند نسبت به انتخاب دهیار اقدام کند. لذا در  سال است. با این وصف شورای 4مدت 

این خصوص مکلف به قبول تصمیم شورای قبلی نیست، بلکه شورای جدید مخیراست به اینکه تصمیم شورای 

 قبلی را درمورد انتخاب دهیار بپذیرد وآن را تنفیذ کرده و برای صدورحکم تنفیذی به بخشدار معرفی کند و یا

قانون  71اینکه فرد جدیدی را به عنوان دهیار انتخاب نماید. قرینه و آمار قانونی دیگر قانون استفساریه ی ماده ی 

شوراهاست که به موجب آن شوراهای اسالمی شهر درهر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از اینکه دوره ی 

 .به انتخاب شهردار اقدام کنند چهار ساله ی شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر، نسبت

 

 آیا اعضای شورا حق دخالت در امور جاری دهیاری و عزل و نصب کارکنان را دارند؟

شوراهای موضوع این قانون ) »چنین آمده است:  6/7/1382قانون اصالح قانون شوراها مصوب  34در ماده ی 

جمله است.( یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در  قانون اصالح قانون شوراها، که شورای اسالمی روستا نیز از آن

نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت کنند یا به آنها 

دستور بدهند؛ و واگذاری مسؤولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در 

این حکم قانونگذار به خاطر عدم تداخل « اری ها، شرکت ها و سازمان های تابعه ممنوع است.دهیاری ها،شهرد

وظایف نظارتی و اجرایی بوده است. براساس قانون شورا مرجع ناظر محسوب می شود و فقط در چارچوب اختیاراتی 

ریت کارکنان دهیاری با که قانون برای آن معین کرده است حق اظهارنظر دارد مسؤولیت اداری و مالی و مدی

 .شخص دهیار است و اعضای شورا نمی توانند در عزل و نصب کارکنان دهیاری دخالت کنند

  



اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسالمی روستا متعلق به کیست و نقل وانتقال آنها چگونه 

 است؟

ی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه آیین نامه ی اجرایی تشکیالت انتخابات داخل 44براساس ماده ی 

، خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره ی مکان های الزم برای 11/11/1378ی انتخاب دهیار مصوب 

شورا و دهیاری و کرایه دادن اماکن متعلق به دهیاری با تصویب دو سوم کل اعضای شورا و طی ضوابط قانونی 

د و فروش اموال غیرمنقول شورا و دهیاری عالوه بر تصویب دو سوم اعضای شورای اسالمی اجرا شدنی است؛ و خری

روستا و طی مراحل قانونی، باید به توافق شورای اسالمی بخش صورت گیرد. تبصره ی ماده ی مذکور نیز صراحت 

بانکی دهیاری واریز  دارد که عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیاری باید به محض دریافت به حساب

 تحویل ترتیب به – غیرمنقول و منقول از اعم –تمام اموال دهیاری » آیین نامه نیز مقرر می دارد:  43شود.ماده ی 

 به توجه با پس «.مسؤولند آن نگهداری و حفظ مقابل در دهیار و شورا اعضای و است ودهیاری شورا اعضای

 به متعلق روستا اسالمی شورای اختیار در غیرمنقول و منقول اموال که گرفت نتیجه توان می موجود مقررات

هیاری مؤظف است نیازهای مالی و تدارکاتی شورای اسالمی روستا را تأمین کند. ماده ی د اساسا و است دهیاری

یار مؤظف ده» آیین نامه اجرایی انتخابات و امور مالی شورای اسالمی روستا در تأیید این مطلب بیان می دارد:  46

است در پایان دوره ی فعالیت قانونی خود صورت کاملی از کلیه اموال ودارایی های شورا و دهیاری را تنظیم کند 

و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید آن را به وی طبق صورتجلسه جدید تحویل دهد و نسخه هایی از 

 .«یربط ارسال کندآن را به شوراهای اسالمی روستا و بخش و بخشداری ذ

  

آیا شورای اسالمی روستا نیز می تواند با افتتاح حساب جداگانه عوارض وصولی را به حساب خود واریز 

 کند؟

در مورد واریز عوارض وصولی به حساب مربوط ، بدیهی است که عوارض مذکور باید پس از وصول به حساب بانکی 

آیین نامه اجرایی امور مالی شورای اسالمی روستا در قالب بودجه به  37دهیاری واریز شود تا با رعایت ماده ی 

تمامی درآمدها اعم از کمک های بالعوض » آیین نامه اشعار می دارد:  37مصرف مشخص خود برسد. ماده ی 

مردم و عوارض دریافتی از اهالی در صورت تخصیص کمک های دولت برای اجرای برنامه های عمرانی و سایر 

ردیف های دریافتی باید برطبق برنامه هایی که قبال به صورت بودجه ی ساالنه و در قالب طرحهای عمرانی و یا 

تأیید شورای اسالمی بخش رسیده است با رعایت قوانین و مقررات به مصرف مصارف جاری به تصویب شورا و 

البته شوراهای اسالمی روستا نیز حساب بانکی جداگانه دارند که براساس بودجه ی «. عمران و آبادانی روستا برسد

 .مصوب شورا و دریافت ها و پرداخت های شورای اسالمی روستا از طریق آن حساب صورت می گیرد



  

یا شوراهای اسالمی روستا می توانند بدون اطالع دهیاری طرحی را به تصویب برسانند و سپس اعتبار آ

 آن را از دهیاری درخواست کنند؟

آیین نامه مالی دهیاری ها بودجه ی سالیانه ی دهیاری عبارت است از یک برنامه ی جامع  29بر اساس ماده ی 

و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و  مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها

میزان مخارج و درآمدهای الزم برای تأمین هزینه ی انجام آن پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسالمی 

ها روستا اجرا شدنی است. با این تعریف و با نگرش بر سایر مقررات حاکم بر وضعیت مالی وحقوقی دهیاری 

مشخص است که تصویب و اجرای هر گونه طرح، چنانچه الزم باشد منابع آن از اعتبارات دهیاری تأمین شود، باید 

در قالب بودجه ی سالیانه دهیاری و پس از تأمین اعتبار الزم باشد. تحمیل هر گونه هزینه ای بر دهیاری خارج از 

 .بودجه مصوب محمل حقوقی ندارد

  

 ابتدا اقدامی را انجام بدهد و سپس از شورا تقاضای مجوز کند؟ آیا دهیار می تواند

اقداماتی که دهیار در حیطه ی وظایف خود در روستا انجام می دهد به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته از 

اقدامات دهیار در چارچوب وظایف قانونی و در حدود بودجه مصوب ساالنه بدون نیاز به مصوبه ی شورا انجام می 

شود،که این اقدامات با توجه به اساسنامه دهیاری ها و آیین نامه مالی و معامالتی و سایر مقررات مشخص هستند؛ 

اما برخی از اقدامات دهیار قبل از انجام حتما نیاز به مجوز و مصوبه شورای اسالمی دارند و دهیار مکلف است قبل 

 22و  21رد. به طور مثال اجرای وظایف مقرر در بندهای از انجام و اجرای طرح حتما مجوز شورا را دریافت دا

اساسنامه دهیار ها یعنی برآورد و تنظیم و اجرای بودجه سالیانه ی دهیاری و اهدا و قبول اعانات و  10ماده ی 

 هدایا حتما نیاز به مصوبه شورای اسالمی روستا دارد و دهیار نمی تواند بدون تصویب شورا هدایایی را بپذیرد یا

اهدا کند، اما وظایفی چون پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دهیاری یا انتخاب و عزل کارمندان به مشاغل مشخص 

 .و سایر امور اداری نیازی به مصوبه شورا ندارد و اساسا شورا حق دخالت در این امور را ندارد

  

 طرح های مشترک میان چند روستا چگونه قابلیت اجرا پیدا می کنند؟

چند روستا به دلیل شرایط خاص جغرافیایی نیاز به اجرای طرح عمرانی یا خدماتی مشترکی داشته باشند، اگر 

ماده ی  2عالوه بر تصویب شوراهای اسالمی آن روستاها، مصوبه ی شورای اسالمی بخش نیز الزم است. تبصره 

در » یید این مطلب مقرر می دارد: آیین نامه اجرایی تشکیالت و امور مالی شوراهای اسالمی روستا ضمن تأ 37



مواردی که طرح های مشترک به وسیله ی چند روستا به اجرا گذاشته می شود، انجام آن عالوه بر تصویب شورا، 

باید با هماهنگی شورای اسالمی بخش نیز باشد. در اینجا هماهنگی به معنای تصویب و تأیید شورای اسالمی 

 .بخش است

  

ات رئیس شورای اسالمی روستا چیست؟ آیا رئیس شورا می تواند به دلیل رأی حدود وظایف و اختیار

 مخالف خود از مهر و امضا و ابالغ مصوبات شورا خودداری ورزد؟

آیین نامه اجرایی تشکیالت انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار  10ماده 

دود وظایف و اختیارات رئیس شورای روستا چنین مقرر می دارد: رئیس شورا در مورد ح 14/11/1380اصالحی 

مانند سایر اعضا دارای یک حق رأی است و وظایف او عبارت اند از تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره ی 

اعضا جلسات عادی و فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات تقسیم کار بین 

برای پیگیری مصوبات دفاع از حقوق و منافع شورا مقابل غیر و اقامه دعوی، درخواست گزارش کار از اعضا، امضا 

و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا و نظایر آنها. بنابراین از نظر اتخاذ تصمیم و حق رأی، رئیس شورا هیچ 

ی رئیس شورا به مصوبات مانند رأی سایر اعضاست و تاثیر آن گونه رجحان و برتری نسبت به سایر اعضا ندارد و رأ

به همان اندازه است. منتها از نظر اداری و مالی رئیس شورا مسؤولیت امور اداری و مالی شورای را به عهده دارد و 

کند. در انجام این وظیفه باید بر اساس قانون و با توجه به تکالیفی که قانون برای وی مشخص کرده است، عمل 

بنابراین رئیس شورا نمی تواند از مهر و امضا و ابالغ مصوبات شورا در مواردی که خود به آن رأی مخالف داده است 

  .خریداری کند

  

اعتراض به مصوبات شورای اسالمی روستا مبنی بر مغایرت آنها با موازین قانونی به وسیله چه مرجعی 

 صورت می گیرد و ساز و کار آن چیست؟

اصالحی قانون شوراها اعتراض به مصوبات شوراهای  80به ماده ی  6/7/1382س تبصره الحاقی مصوب ر اسا

اسالمی روستا و بخش به وسیله بخشدار یا شورای شهرستان انجام می شود؛ یعنی در صورتی که بخشدار یا شورای 

د، می توانند ظرف دو هفته از تاریخ اسالمی شهرستان مصوبه شورای اسالمی روستا را مغایر قوانین و مقررات بدانن

ابالغ مصوبه اعتراض خود را به شورای روستا برای تجدید نظر اعالم کنند. شورا نیز موظف است ظرف ده روز از 

تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعالم نظر کند در صورتی که شورا در بررسی 

د، موضوع برای رسیدگی و تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختالف ذیربط ارجاع مجدد بر مصوبه خود اصرار بورز

روز به موضوع رسیدگی و اعالم نظر کند. پس شورای اسالمی روستا  1٥می شود و هیأت مذکور باید ظرف مدت 



جع مکلف است نسخه ای از مصوبات خود را برای بخشدار و شورای اسالمی شهرستان مربوط ارسال کند تا مرا

 .مذکور نیز بتوانند به تکلیف قانونی خود در بررسی مصوبات شورا عمل کنند

  

آیا شورای اسالمی روستا می تواند با تصویب خود مبالغی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک کند 

 ?در حالی که چنین اعتباراتی در بودجه ی دهیاری پیش بینی نشده است

یکی از وظایف  21/11/1380ه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب اساسنام 10ماده ی  22بر اساس بند 

تفصیلی دهیار و دهیاری با رعایت قوانین و مقررات اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا و با تصویب شوراست.این 

ا پیشنهاد دهیار مقرره دارای چند وصف و ویژگی اساسی است. اوال اینکه اهدا و قبول هدایا و امانات حتما باید ب

باشد و شورای اسالمی روستا نمی تواند بدون اینکه پیشنهادی از دهیاری در این مورد واصل شده باشد، نسبت به 

تصویب و ابالغ مصوبات مربوط به کمک و اعانه اقدام کند. ثانیا اینکه چنین پیشنهاد هایی حتما باید با رعایت 

م برای این موضوع در بودجه ی ساالنه دهیاری و در سرفصل های آن پیش قوانین و مقررات باشد؛ یعنی اعتبار الز

بینی شده باشد و این موضوع نباید توازن بودجه ی دهیاری را به هم بریزد. اهدای این هدایا و یا قبول کمک ها 

 حتما باید به نام روستا و همسو با مصالح و منافع روستا باشد

 


