
 

 طوسی بنیاد خیریه خواجه نصیر

 دهیاری ها سازمان و التیتشک اساسنامه،

( 1) تبصره استناد به و کشور وزارت 2832/3/2 مورخ 2/3/8383 شماره شنهادیپ به بنا 12/22/2831 مورخ جلسه در رانیوز اتیه

 دهیاری ها سازمان و التیتشک ،اساسنامه - 2833 مصوب  - کشور یروستاها در خودکفا یدهیاری ها سیتاس قانون واحده ماده

 :نمود بیتصو لیذ شرح به را

  اتیکل ـ اول فصل

 شود یم دهینام شورا اساسنامه نیا در که - روستا یاسالم یوشورا اریده مشترک شنهادیپ به یاریده هر یخدمات محدوده -2 ماده

 دییتا و ربط یذ یفن یها دستگاه از نظر کسب از پس و شود یم نییتع ها آن یقانون نیجانش ای بخش یاسالم یشورا موافقت و –

 .است اجرا قابل داستاندار

 د،یجد محدوده نییتع تا باشد شده نییتع ربط یذ یها دستگاه لهیوس به قبال روستا یقانون محدوده که یصورت در - تبصره

 .است استناد قابل یقبل محدوده

 یم اداره خودکفا صورت به و است مستقل یحقوق تیشخص یدارا. شود یم محسوب یدولت ریغ یعموم نهاد یاریده -1 ماده

 .شود

 کسب از پس و نییتع روستا وسعت و تیجمع درآمد، کار، حجم به توجه با که بود خواهد یا درجه یدارا یاریده هر -8 ماده

 .شود یم ابالغ کشور وزارت قیطر از یکشاورز جهاد وزارت از نظر

 .است معتبر اریده شخص یامضا با فقط یاریده مکاتبات هیکل -4 ماده

 مصوب - شهرداران انتخاب و کشور یاسالم یشوراها انتخابات و فیوظا ،التیتشک قانون( 83) ماده (م) بند طبق اریده -5 ماده

 به حکم صدور یبرا و انتخاب شورا توسط سال چهار مدت یبرا( شود یم دهینام شوراها قانون ،اساسنامه نیا در که) - 2835

 .است بالمانع یو مجدد انتخاب و شود یم یمعرف بخشدار

 .شود یم ارسال یدراستاندار مربوط واحد به یبخشدار توسط اریده حکم از نسخه کی -2 تبصره



 یذ اداره به و میتنظ را ها آن تیوضع خالصه و ارانیده هیکل یاسام فهرست مکلفند هایاستاندار در ربط یذ یواحدها -1 تبصره

 .شود اعالم شده ادی اداره به دیبا یاصالح و رییتغ گونه هر نیهمچن. ندینما ارسال کشور وزارت در ربط

 :رسد یم انیپا به ریز موارد در اریده خدمت -8 ماده

 .اریده حجر ـ2

 .شورا صیتشخ به اریده سمت احراز طیشرا از کی هر دادن دست از ـ1

 .شورا توسط اریده یاستعفا قبول ـ8

 دفتر به را خود یاستعفا ،اعالم خیتار از روز پانزده از بعد تواند یم اریده شورا، طرف از استعفا قبول عدم صورت در - تبصره

 بخشدار به حکم صدور جهت و انتخاب را دیجد اریده ،مدت اتمام از قبل حداکثر است موظف شورا و کند ارسال یبخشدار

 .دینما یمعرف

 .مربوط مقررات و ها نامه نییآ تیرعا با شورا یاعضا یآرا تیاکثر با اریده عزل ـ4

 .شورا صیتشخ به موجه عذر نداشتن ای شورا سییر از مجوز کسب بدون روز پانزده از شتریب خدمت محل در حضور عدم ـ5

 آن به وابسته یها سازمان و یدولت و یردولتیغ یعموم اتموسس ،دولت به وابسته اتموسس و ها سازمان ،دولت کارکنان -3 ماده

 مقررات تیرعا با خدمت دوره خاتمه از پس و ندینما فهیوظ انجام اریده سمت در خدمت به مامور عنوان به توانند یهام

 یم محسوب آنان مرتبط یخدمت سوابق جزء ها آن مامویت مدت و بازگردند خود هیاول خدمت محل سازمان به مربوط یاستخدام

 ای یقانون دوره خاتمه ای یبرکنار از پس باشد نشده انتخاب شده ادی اتموسس ای ها وزارتخانه مستخدمان نیب از اریده چنانچه شود؛

  .داشت نخواهند یاستخدام تعهد گونه چیه او قبال در ربط یذ مراجع ریسا و کشور وزارت ،یاریده او، یاستعفا

 او خود و شود انتخاب یاریده یتصد یبرا ماده نیا موضوع یدولت اتموسس و ها وزارتخانه کارمندان از یکی هرگاه -2 تبصره

 .کند موافقت او ماموریت با است مکلف کارمند متبوع اداره باشد، یراض

 .دهد ادامه زین خود یآموزش تیفعال به یاریده تیولئمس یتصد با همزمان تواند یم اریده -1 تبصره

 انجامد، طول به ماه سه از شیب دینبا که دیجد اریده انتخاب تا او، خدمت خاتمه ای استعفا ای اریده یبرکنار نیب فاصله در -3 ماده

 .دینما یم فهیوظ انجام یاریده سرپرست عنوان به شورا انتخاب به یاریده کارکنان از یکی

 ای تمام که باشد یاتموسس و ها شرکت عامل ریمد ای رهیمد اتیه عضو ای سییر تواند ینم خود، یتصد زمان در اریده -9 ماده

 آن طرف کی که ییقراردادها و معامالت در ندارد حق اریده نیهمچن. دینما یم نیمات را یاریده حوزه یعموم جیحوا از یقسمت

 .باشد نفع یذ ای سهم یذ میمستق طور به است یاریده



  فیوظا ـ دوم فصل

 و نیقوان تیرعا با و شوراها قانون اساس بر روستا داریپا توسعه حفظ و اداره جهت یاریده و اریده یلیتفص فیوظا -21 ماده

 :است ریز شرح به مربوط مقررات

 .روستا یطیمح ستیز وضع بهبود ـ2

 ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یعمران ،یاقتصاد ،یاجتماع یها یینارسا و ازهاین کمبودها، شناخت و یبررس خصوص در شورا به کمک ـ1

 ربط یذ والنئمس به آن ارائه و شده ادی یها نهیزم در یعمل و یاصالح یشنهادهایپ و ها طرح هیته و روستا یرفاه امور و یآموزش

 .الزم اقدام و یزیر برنامه و اطالع جهت

  .دولت یها استیس تیرعا جهت در الزم اقدامات انجام به انییروستا بیترغ و قیتشو ـ8

 .روستا به افتهی اختصاص یعمران یها طرح یاجرا یریگ یپ جهت در شورا با یهمکار و مشارکت ـ4

  .مربوط آمار هیته و اتیمتوف و دیموال ثبت جهت در احوال ثبت سازمان با موثر یهمکار ـ5

  .یقانون مجوز اخذ از پس یاریده فیوظا و اهداف با مرتبط ازین مورد یاراض نیتام ـ8

 .روستا میحر و یقانون محدوده در واقع یعیطب منابع ینگهدار و حفظ جهت در ربط یذ والنیمس با موثر یهمکار ـ3

 .روستا یدام و یکشاورز محصوالت یابیبازار و توسعه ،جیترو به اهتمام و یدست عیصنا توسعه به انییروستا بیترغ و قیتشو ـ3

 .شورا مصوبات یاجرا ـ9

 و یعموم نظم حفظ ،یعموم فهیوظ خدمت مقررات یاجرا و میجرا وقوع رامونیپ گزارش ارسال و یانتظام یروین با یهمکار ـ21

 .یمحل اختالفات حل در یسع

 .ها آن یاجرا حسن یریگیپ و مربوط یدولت نیقوان و نیفرام اعالم ـ22

 .یاریده اریاخت در یعموم ساتیتاس و اموال ینگهدار و حفظ ،مراقبت ـ21

 .ها آن فیوظا یفایا یبرا الزم التیتسه جادیا و یدولت ینهادها و ها سازمان با یهمکار ـ28

 .طیمح بهداشت تامین یبرا مناسب نهیزم جادیا و نظافت حفظ و یبهداشت مقررات یاجرا بر مراقبت ـ24

 .اریده توسط مقرر موعد در شورا به شده درخواست یها گزارش ارسال ـ25

 . شورا یتقاضا درصورت تسواال به ییپاسخگو و مقرر مکان و زمان در اریده حضور ـ28



  .یبخشدار به آن رونوشت و شورا یبرا یاریده یها تیفعال ماهانه گزارش ارسال ـ23

  .یقانون مراحل ریسا یط و بیتصو منظور به بخش یاسالم یشورا به آن ارائه و شورا یهمکار با عوارض تعرفه هیته ـ23

  .نیمع موارد در آن مصرف و یقانون مراجع مصوب عوارض وصول ـ29

 اساس بر یبهداشت و ییغذا مواد یها فروشگاه و ها خانه قهوه ها، یقصاب ها، یینانوا ها، گرمابه یبهداشت تیوضع بر مراقبت ـ11

  .ربط یذ والنئمس به یبهداشت ریغ اماکن یمعرف و مربوط مقررات و ضوابط

  .بیتصو جهت شورا به آن اصالح و متمم و یاریده ساالنه بودجه ارائه و میتنظ برآورد، ـ12

 . شورا بیتصو با روستا نام به ایهدا و اعانات قبول و اهدا ـ11

 و یعموم یحیتفر مراکز ،یآموزش و یورزش سبز، یفضاها ها، پارک ها، دانیم ها، کوچه ها، ابانیخ جادیا نهیزم نمودن فراهم ـ18

 . روستا یبهساز طرح نهیزم در یهمکار و یاریده قیطر از ها آن یاجرا و معابر توسعه و آب یمجار

 و آب تامین و روستا به مربوط قنوات یروبیال و فاضالب و ها آب یمجار و یعموم انهار و معابر حیتسط و ینگهدار ،فیتنظ ـ 14

  .امکان حد در ییروشنا

 ربط یذ مراجع اقدام زمان تا روستا در آن نرخ نییوتع مخابرات و قبر ،آب عیتوز و دیتول ساتیتاس احداث در کمک ـ15

 . (ییروستا فاضالب و آب شرکت و تلفن و تلگراف و پست رو،ین ،یکشاورز جهاد یها وزارتخانه)

 جهت در ونیناسیواکس یبرا یپزشک آموزش و درمان ،بهداشت وزارت با یمساع کیتشر و روستا ساکنان بهداشت بر مراقبت ـ18

 . ریواگ یبیماری ها از یریگ شیپ

 . کار به انیمتکد واداشتن و یگر یتکد از یریجلوگ ـ13

 .استجاره و اجاره ،مقاطعه ،رمنقولیغ و منقول اموال فروش و دیخر از اعم یاریده معامالت انجام ـ13

 . ها آن امور انتظام در مراقبت و اموات حمل لیوسا هیته و گورستان و خانه غسال یسازمانده و جادیا ـ19

 و معابر در واقع خطرناک و شکسته یوارهاید و بناها از خطر رفع و قیحر و لیس خطر از روستا حفظ یبرا الزم ریتداب اتخاذ ـ81

 . شورا مصوبات اساس بر معابر در واقع یها چاله و ها چاه حیتسط و یعموم اماکن

 بیماری ها گونه نیا مشاهده اعالم ،دام و انسان مشترک و ریواگ یوانیح و یانسان یبیماری ها وعیش از یریجلوگ در یهمکار ـ82

 واناتیح دفع و معالجه مبتال، مارانیب نگهداشتن دور به اهتمام ،ربط یذ مراکز ریسا ای محل یدامپزشک و یدرمان یبهداشت مراکز به

 . امضری بالصاحب ر،یواگ امراض به مبتال



 ،اداره یبرا ربط یذ والنئمس با یهمکار و روستا یباستان آثار و بناها حفظ در یفرهنگ راثیم سازمان با یمساع کیتشر ـ81

 حد در روستا ازین مورد یرفاه و یورزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعموم ساتیتاس از یبردار بهره و ینگهدار ،احداث

  .امکانات

 مربوط نامه نییآ در مندرج مقررات تیرعا با شوند یم ساخته روستا یقانون محدوده در که ییها ساختمان یبرا پروانه صدور ـ88

 مورخ 4941 شماره نامه بیتصو موضوع شهرها میحر و یقانون محدوده از خارج در ساتیتاس و بنا احداث یاراض از استفاده به

  .مقررات ریسا و 2855/1/11

  .کسب یها پروانه صدور و یبررس منظور به یبخشدار و بخش یشورا با یهمکار ـ84

 در ها آن به مساعدت و ینیخم امام امداد تهیکم و کشور یستیبهز سازمان به بضاعت یب و سرپرست یب یها خانواده یمعرف ـ85

  .امکانات حد

  .ربط یذ یها دستگاه و روستا یاهال یاریخود قیطر از روستا یاراض میحر در واقع یها راه حیتسط و ینگهدار در یهمکار ـ88

 مراکز در روستا یدست عیصنا و یصنعت داتیتول و یکشاورز محصوالت یمعرف جهت در کشاورزان با یهمکار و مساعدت ـ83

  .ربط یذ یها شگاهینما و یشهر

 .یفرهنگ اتموسس و الحسنه قرض یهاوق صند و هیریخ اتموسس جادیا جهت در مساعدت و یریگیپ ـ83

 .یعیطب یایبال و مترقبه ریغ سوانح و حوادث وقوع هنگام در یامدادرسان یواحدها با یهمکار ـ89

 آن یاجرا در عیتسر یبرا مناسب یکارها راه شنهادیپ و بخشدار و شورا به ها طرح یکیزیف شرفتیپ عدم ای شرفتیپ گزارش ـ41

 .شوراها قانون( 83) ماده( ه) بند یاجرا جهت در ها

 یاراض یکاربر نییتع و الزم یشنهادهایپ هیته و روستا یهاد طرح یاجرا و هیته جهت در ربط یذ یها دستگاه با یهمکار ـ42

 .شورا موافقت با مربوط مصوب ضوابط یاجرا و یهاد طرح در ها آن گنجاندن منظور به روستا در واقع

 یارزان به نسبت روستا و بخش یاسالم یشورا ماتیتصم یاجرا و اجناس یرو بر متیق برگه نصب در کامل اهتمام و مراقبت ـ41

 یهماهنگ با ها آن نمودن معدوم و شده فاسد اجناس فروش از یریجلوگ و یعموم اجیاحت مورد مواد و بار و خوار یفراوان و

 .ربط یذ یقانون مراجع

  .مرغوب نان و آرد به روستا مردم یدسترس لیتسه جهت در ربط یذ مراجع با یهمکار ـ48

 .گوشت عرضه و دام یبهداشت کشتار لیقب از روستا یبهداشت امور بر نظارت نهیزم جادیا و یریگ یپ ـ44



 هیکل یبرا اعالم از پس ،دهیرس بخش یاسالم یشورا تایید و شورا بیتصو به و دارد یعموم جنبه که یاریده مقررات یاجرا ـ45

  .است هیالرعا الزم روستا ساکنان

 ریس جهت بخش یاسالم یشورا به ها آن ارائه و یبررس جهت شورا به روستا ساتیتاس و اماکن و معابر یگذار نام شنهادیپ ـ48

  .الزم مراحل

 .ربط یذ یها دستگاه یهمکار با کار یایجو افراد یبرا کار تامین جهت در مساعدت و اشتغال یها نهیزم ییشناسا ـ43

  یمال امور و بودجه ـ سوم فصل

 یکی در که یاریده یبانک حساب به یاریده سیتاس یاریخود عنوان به را یمبلغ یاریده سیتاس منظور به روستا یاهال -22 ماده

 شورا و یاهال درخواست با همراه را پرداخت برگه و زیوار شود یم افتتاح یاریده نام به کشور یها بانک شعب نیتر کینزد از

 .ندینما یم ارائه کشور وزارت به

 و هیته کشور وزارت که شود یم نییتع یدستورالعمل براساس یاهال ینقد ریغ یها کمک و یاریخود ینقد سرانه زانیم -2 تبصره

 . نمود خواهد ابالغ

 ،آالت نیماش از اعم منقول ریغ و منقول اموال از است عبارت شد خواهد تامین یاهال قیطر از که ینقد ریغ هیسرما -1 تبصره

 .ردیگ یم قرار یاریده استفاده مورد که ساتیتاس و ساختمان ،نیزم

 .است محل یروستا یاریده به متعلق ماده نیا موضوع ینقد ریغ و ینقد هیسرما کل -8 تبصره

 قانون واحده ماده( 2) تبصره موضوع یاریده یمعامالت و یمال نامه نییآ تابع یاریده امالک و اموال یواگذار و انتقال -4 تبصره

 .است - 2833 مصوب - کشور یروستاها در خودکفا یدهیاری ها سیتاس

 آن آغاز که سال نیاول یاستثنا به بود خواهد سال همان ماه اسفند آخر تا سال هر ماه نیفرورد اول از یاریده یمال سال -21 ماده

 .است سال همان ماه اسفند آن انیپا و یاریده سیتاس خیتار

 :از عبارتند یاریده درآمد منابع -28 ماده

 قانون موضوع شهرک و بخش شهر، یاسالم یشوراها توسط عوارض وصول و وضع نحوه ییاجرا نامه نییآ در مقرر عوارض ـ2

/  81495 شماره نامه بیتصو موضوع2835 مصوب ،شهرداران انتخاب و کشور یاسالم یشوراها انتخابات و فیوظا ،التیتشک

 .21/3/2833 مورخ – 512 318 ت

 .مربوط مقررات و نیقوان ریسا و ماده نیا (2) بند در مندرج نامه نییآ تیرعا با ساختمان پروانه صدور عوارض ـ1

 .بخش یاسالم یشورا تایید و شورا بیتصو با یاعتبار اتموسس و ها بانک از وام افتیدر ـ8



 .مربوط یها دستورالعمل چارچوب در ایهدا و اعانات ،یخصوص بخش یاریخود و یدولت یها کمک از حاصل درآمد ـ4

 .مربوط یها دستورالعمل تیرعا و بخشدار دییات و شورا بیتصو با دهد یم ارائه یاریده که یخدمات یبها وصول ـ5

 .کشور کل ساالنه بودجه قالب در یعمران و یخدمات یها طرح یاجرا یبرا دولت یها کمک ـ8

 محدوده در یدولت و یعموم ساتیتاس جادیا منظور به عوارض وضع مراجع یسو از افتهی اختصاص عوارض از یناش یدرآمدها ـ3

 .آن میحر و روستا یقانون

 . رسد یم روستا همان مصرف به منحصرا یاریده یدرآمدها و عوارض هیکل -24 ماده

 یمال امور و یداخل انتخابات ،التیتشک ییاجرا نامه نییآ( 43) ماده در مندرج شورا بودجه محل از اریده ماهانه قحقو -25 ماده

 استناد به و 14/2/2833 مورخ - ه12183 ت/  2381 شماره نامه بیتصو موضوع اریده انتخاب نحوه و روستا یاسالم یشوراها

 یم نییتع شد خواهد ابالغ کشور وزارت قیطر از که مربوط دستورالعمل و یاریده درجه به توجه با و شوراها قانون( 94) ماده

 .شود

 .ردیگ یم صورت بخشدار قیطر از شورا موافقت با اریده یمرخص و تیمامور و یحقوق احکام صدور -28 ماده

 مقررات تیرعا با شورا مصوب یها طرح و ساالنه مصوب بودجه قالب در یاریده اعتبارات و وجوه از برداشت هرگونه -23 ماده

 .شود یم انجام مربوط

 است اریده حساب یذ که یاریده یمال ولئمس و اریده مشترک یامضا به یبانک یها حساب و تعهدآورق اورا و اسناد -23 ماده

 .شود یم انجام

 تا حداکثر است موظف شورا و دینما ارائه شورا به را یاریده بعد سال بودجه سال هر ماه ید انیپا تا است مکلف اریده -29 ماده

 را مصوب بودجه اسفندماه انیپا از قبل و دینما نظر اظهار آن مورد در و یدگیرس یشنهادیپ بودجه به سال همان ماه اسفند مهین

 .دینما ابالغ یاریده به اجرا جهت

 یشنهادیپ بودجه اصالح ای متمم ارائه به نسبت آن یانقضا از قبل و یمال سال طول در ازین صورت در تواند یم اریده ـ2 تبصره

 .دینما اقدام شورا به یینها بیتصو و نظر اظهار یبرا یاریده

 به نظر اظهار حسب را یاریده یمال یها صورت و بودجه غیتفر بعد سال ماه خرداد مهین تا حداکثر است مکلف اریده ـ1 تبصره

 یمقتض میتصم و نظر اعالم شورا بودجه غیتفر و یمال یها صورت به نسبت رماهیت انیپا تا حداکثر است موظف شورا و ارائه شورا

 .دینما ابالغ اریده به یقانون الزم اقدام جهت را مراتب و اتخاذ


