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    ارارارارييييدهدهدهده

 11/1/1378 رانيوز  اتيه  مصوب

  انتخابات و  فيوظا ، التيتشك  قانون) 94( ماده استناد  به و كشور  وزارت شنهاديپ  به بنا 1/1/1378 مورخ  جلسه در  رانيوز  اتيه
  يشوراها  يمال امور و  يداخل  ،انتخابات التيتشك  يياجرا  نامه نييآ1375 مصوب  شهرداران  انتخاب و كشور ياسالم  يشوراها
 :نمود  بيتصو ريز  شرح  به را اريده  انتخاب  نحوه و روستاها  ياسالم

 و كشور  ياسالم  يشوراها  انتخابات و  فيوظا  التيتشك قانون  عبارت  يجا  به اختصار  تيرعا  جهت  نامه نييآ  نيا در - 1 ماده
  هيانتخاب  حوزه و روستا  ياسالم  يشورا نيعناو  يجا  به و كشور  ياسالم  يشوراها  قانون  عبارت 1375/3/1 مصوب شهرداران  انتخاب
 .شود يم  استفاده روستا و شورا  يها ازكلمه  بيترت  به روستا  ياسالم  يشورا

  يكتب طور  به  يبخشدار  كه  يروز در  انتخابات  شدن  يقطع از  پس  هفته  كي  مدت  ظرف حداكثر موظفند شورا  ياعضا  - 2 ماده
 ريز  شرح  به و دهند  ليتشك حاضر عضو نيتر مسن  استير  به و  يو  ندهينما اي بخشدار حضور در را خود  جلسه  نياول دينما يم  اعالم

 :ندينما امضا را  آن و كنند ادي سوگند

  امانت  حفظ در  كه  مينما يم تعهد  شيخو  يانسان  شرف بر  هيتك با و  كنم يم ادي سوگند  متعال خداوند  به: ديمج... ا  كالم برابر در  من
 و  فيوظا  چارچوب در را كشور مقررات و  نيقوان ريسا و  ياساس  قانون و  باشم كوشا  مردم  به  خدمت و  فميوظا بهتر  چه هر  انجام و

  دارم  تيعضو روستا  ياسالم  يشورا در  كه  مادام و  داشته نظر در را  انصاف و  عدالت ها نهيزم همه در و  مينما  مراعات خود  اراتياخت
 . مينما  اهتمام روستا امور  شرفتيپ و  صالح و  صرفه  تيرعا در

 .كنند ادي سوگند خود  مقدس  كتاب به ديبا ديمج... ا  كالم  يجا  به ، يرسم  ينيد  يتهاياقل  روانيپ -1 تبصره

  بيترت  به شورا در حضور  جلسه  نياول  يابتدا در  است  موظف شود  داخل شورا  ياصل  تيعضو  به  يديجد فرد  هرگاه -2 تبصره
 .دينما ادي سوگند ، ماده متن در مذكور

 عضو  سه  يدارا  يشوراها در و  يمنش  كي  حداقل و  سيير بينا ، سيير از  عبارت عضو  پنج با  يشوراها در اعضا سمت - 3 ماده
 .شوند يم انتخاب شورا  ياعضا  يسو از  سال دو  مدت  يبرا  كه باشد يم  يمنش و سيير  بينا ، سيير



  يبرگزار  به  اقدام ديبا حاضر  ياعضا  يو  ندهينما اي بخشدار حضور در ، فيتحل  مراسم  انجام از  پس شورا،  جلسه  نياول در -4 ماده
 .ندينما  انتخاب  سال دو  مدت  يبرا را   نامه  نييآ  نيا) 3( ماده در مذكور،  يشورا  سهيير  اتيه خود  نيب از  نموده يداخل  انتخابات

 از  پس  جلسه  نياول در  است  موظف شورا شود،  خارج شورا  تيعضو از  يليدال  به بنا اعضا از  كي هر  كه  يصورت در -5 ماده
  آنان  يآرا  احتساب با  البدل يعل ياعضا از  يبخشدار تا دهد  گزارش  محل  يبخشدار  به كتباً را  مراتب عضو  آن خروج  افتني  تيقطع

 را شورا، در ديجد عضو  سمت از  اطالع و  ييشناسا  كارت صدور مانند از،ين مورد مراحل  يط و  جلسات در  شركت  به  دعوت
 . ديبنما

 حضور و بخشدار  يهماهنگ با ، يا جلسه در ديبا شورا باشد سيير بينا اي  سيير شورا از  شده  خارج عضو  كه  يصورت در - تبصره
 .دينما  انتخاب  سهيير  اتيه  ماندهيباق  مدت  يبرا را  سيير بينا اي  سيي،ر يو  ندهينما

  كارت ، خروج  تيقطع از  پس روز دو  مدت  ظرف موظفندحداكثر شوند يم  خارج شورا  تيعضو از  كه  يافراد اي فرد - 6 ماده
 . دارند  افتيدر ديرس و ندينما  ربط يذ  يبخشدار  ليراتحو خود  تيعضو

 .گردد يم شورا  سيير  ليتحو بخشدار  توسط شورا يرسم كار  به  شروع از  هفته  كي  مدت  ظرف حداكثر شورا، مهر -7 ماده

 .ندارند عضو ريغ و ازعضو  اعم  نيريسا  به را خود  اراتياخت  ضيتفو  حق شورا  ياعضا  -8 ماده

 .باشند يم شهرها  ميحر  به  مربوط  مقررات تيرعا  به  موظف شهرها  ميحر در  واقع  يروستاها  يشورا - 9 ماده

 شورا،  يمال و  يادار امور  تيمسئول از  است  عبارت او  فيووظا باشد يم  يرأ  حق  كي  يدارا اعضا ريسا مانند شورا  سيير -10 ماده
  جلسات در  شركت  جهت اعضا از  دعوت لزوم  صورت در و شورا  فوِالعاده  يعاد  جلسات  اداره و  زمان  نييتع شورا، بودجه  ميتنظ
 اعضا، از كار  گزارش درخواست  يدعو  اقامه و ريغ  مقابل در شورا  منافع و حقوِ از  دفاع  مصوبات يريگيپ  يبرا اعضا  نيب كار  ميتقس
 ريسا و  يدهدار ، بخش  ياسالم  يشورا با  ارتباط و  يجادهماهنگيا شورا،  مكاتبات و اسناد  هيكل  كردن مهر و امضا

 .اريده از  عملكردماهانه  يكتب  گزارش  خواست در و  ياريده  به  مربوط امور  يريگيپ ، يياجرا يدستگاهها

 . باشد يم  آن  سيير  بينا  عهده  به  فيوظا ريسا و شورا جلسات  اداره  تيمسئول شورا،  سيير حضور  عدم  صورت در  -  تبصره

  هيته آنها،  يگذار  شماره و  ثبت ها، نامه  متن  هيته ، جلسات صورت نيتدو و  هيته از  عبارت شورا  انيمنش اي  يمنش  فيوظا  - 11 ماده
  تيمسئول  ليقب از شورا  يدار خزانه امور انجام شورا،  محل در  جلسات صورت و دفاتر  ينگهدار و  حفظ شورا، ازعملكرد  گزارش
  هيكل  صورت  وضبط  ثبت شورا،  يمال  يصورتها  ميتنظ ، آن  متمم اي  اصالح و  بودجه  ميتنظ شورادر  سيير با  يهمكار ، يحسابدار
  يمال سال هر  انيپا در  يموجود و ها نهيهز درآمدها،  ليقب از اريده و شورا  يمال يتهايفعال از  هياول  يحسابرس و شورا  يهاييدارا و  اموال
 .باشد يم  يافتيدر  يفرمها  طبق

 .شود يم  انجام شورا  سيير  بينا يسو از  آنان  فيوظا شورا،  انيمنش اي  يمنش  بتيغ  صورت در - تبصره

 و شود يم  ليتشك عضو 5 يدارا  يشوراها در نفر 4 و عضو3 يدارا  يشوراها در نفر 2 حداقل حضور با شورا  جلسات -12 ماده
 . باشد يم معتبر  حاضران  مطلق  تياكثر  يبارأ  آن  ماتيتصم



 2 اي 3 با  كه  يجلسات در و  يرأ  سه شود يم  ليتشك نفر 4 اي5 با  كه  يجلسات در  ماتيتصم  بيتصو  يبرا  الزم  يآرا  حداقل - تبصره
 .باشد يم  يرأ دو ابدي يم ليتشك نفر

  مشخص  مكان در ديبا شورا  مدارك و اسناد دفاتر  ينگهدار مكان  نيهمچن و شورا  جلسات  ليتشك  محل و  ياريده  محل -13 ماده
 .شود  نييتع  بخش  يشورا  يباهماهنگ و  بوده  مناسب و

 با شورا  ياضطرار و  العادهق فو  جلسات ازين  صورت در و شود يم  ليتشك دوبار  يماه مستمر طور  به شورا  جلسات  -14 ماده
 عضو  سه  يدارا  يشوراها در اعضا از نفر دو و عضو  پنج  يدارا  يشوراها در اعضا از نفر  سه اي شورا  سيير اريده دهدار، شنهاديپ

 .شود يم  ليتشك

 از  پس دارد  يعموم  جنبه  كه را شورا  ندهيآ  يها برنامه  نيوهمچن  ساالنه  يتهايفعال تواند يم  بخش  يشورا دييتع با شورا -15ماده
 .برساند روستا  ياهال  اطالع  به  ممكن  ليوسا با شورا  جلسات در  بيتصو

 دييتع با دهد  صيتشخ  يضرور را  يموضوعات اي  موضوع نهيزم در خود  هيانتخاب  حوزه  ياهال از  ينظرخواه شورا  هرگاه -16 ماده
 . دينما  ياهال از  يعموم  جلسه  ليتشك  به  اقدام تواند يم ربط يذ بخشدار

  يشورا  يكتب  يتقاضا اي اعضا از  كي هر  درخواست  سيير صيتشخ با شورا در  طرح  قابل  مختلف  موضوعات اي  موضوع -17 ماده
 .رديگ يم قرار شورا كار دستور در  ربط يذ اريده اي بخشدار ، بخش  ياسالم

 ، بيغا و حاضر  ياعضا  ياسام ، جلسه هر كار دستور و  خيتار آن در  كه شود  ميتنظ  يا گونه  به ديبا شورا  جلسات صورت -18 ماده
 در  مطروح  مطالب  وسير  همراه  به  وحاضران  نيمدعو  ياسام ، بحث مورد  موضوعات از  كي هر  به اعضا  يمنف و  مثبت يآرا تعداد
 .باشد آمده  مصوبات  يتمام و  جلسه

 .ندينما امهري امضا را شورا  جلسات  صورت  ليذ ديبا حاضر  ياعضا  هيكل -1 تبصره

 . ندينما مهر اي  انگشت امضا، را  جلسات  صورت ليذ توانند يم شورا  صيتشخ  صورت در  حاضران و  نيمدعو -2 تبصره

 و  سوابق  وستيپ  به ازين  صورت در و  جلسه  آن در خود  مصوبات هيكل از  يا نسخه  جلسه هر  انيپا در  است  موظف شورا -19 ماده
  مربوط  كه را  يمصوبات از  يا نسخه  نيهمچن دارد  ارسال  ربط يذ  بخش  ياسالم  يشورا و بخشدار  اطالع  جهت را گريد ديمف  مطالب

 . دارد  ارسال  دستگاه آن  به  است گريد  يها دستگاه  به

  نسخه  سه در  يافتيدر  يفرمها  طبق را خود  ساالنه كار  گزارش سال هر  نيفرورد  دوم  مهين  انيپا در  است  موظف شورا -20 ماده
 را  سوم  نسخه و كند  ارسال  محل بخشدار  اطالع منظور  به را  دوم  نسخه و  بخش  ياسالم  يشورا  اطالع  جهت را  اصل  نسخه و  ميتنظ
 .دينما  ينگهدار و  ثبت شورا يگانيبا در  سابقه  عنوان  به

  نامه  موضوع و  رندهيگ  كامل  نام شورا، دفتر در  ثبت  شماره ، خيتار يدارا  يافتيدر  يفرمها  طبق ديبا شورا  مكاتبات  يتمام -21 ماده
  يبرا  سوم  نسخه و بخشدار  يبرا  دوم  نسخه و نظر مورد  سازمان اي  اداره  يبرا  اول  نسخه و شود  ميتنظ  نسخه چهار در  حداقل و باشد
 .شود  ينگهدار شورا  يگانيبا در  سابقه  عنوان  به  چهارم  نسخه و  ارسال بخش  ياسالم  يشورا

 . باشد شورا  سيير  بينا او  بتيغ  صورت در و  سيير يامضا و شورا مهر  به ممهور ديبا شورا  مكاتبات  يتمام  -22 ماده



 از باالتر  مسئوالن با  مكاتبه  به ازين  صورت در و دينما  مكاتبه ماًيمستق شهرستان  سطح تا  يياجرا  مسئوالن با تواند يم شورا  -23 ماده
 . دينما  اقدام  محل بخشدار  قيطر از  بخش  يشورا  نبودن  صورت در و  بخش  ياسالم  يشورا قيطر

  يارسال و  يافتيدر  يها نامه و  جلسات در اعضا  ابيغ و ،حضور جلسات  صورت  ثبت  جهت  ييمجزا دفاتر  يدارا ديبا شورا -24 ماده
 .باشد  مربوط  يدستورالعملها طبق

  به  مربوط  يياجرا  مسئوالن مزبور  مدت  ظرف  مگرآنكه.  اجراست  قابل  ابالغ  خيتار از روز  ده از  پس شورا  مصوبات  -25 ماده
  حل  اتيه نظر. شد خواهد عمل كشور  ياسالم  يشوراها  قانون) 80( ماده  تيرعا با  صورت  نيا در  كه ندينما  اعتراض  مصوبه
 خود نظر روز 15 مدت  ظرف  استان  اختالف  حل  اتيه  چنانچه.  است االجرا الزم و يقطع  مصوبه رد اي دييتع بر  يمبن  استان  اختالف

 .  است االجرا الزم  مصوبه ديننما  اعالم را

 او از  جلسه كار دستور و  زمان  نييتع با و  يكتب  دعوتنامه  يط تواند يم شورا ، جلسات در اريده حضور  به ازين  صورت در -26 ماده
 . باشد يم مزبور  جلسه در  شركت  به  موظف اريده و  آورده  عمل  به  دعوت شركت  جهت

  خيتوب مجدد تكرار  صورت در و دهد  يكتب تذكر اريده  به تواند يشورام ، جلسه در  شركت از اريده  يخوددار  صورت در -27 ماده
 .دينما  عزل را  يو  مربوطه  مقررات و  ضوابط  برطبق اي و

 شورا از  ربط يذ اريده و روستا در مند فهيوظ  يها دستگاه گريد اي و بخشدار ، بخش  يشورا  يكتب  درخواست  صورت در  -28 ماده
 . باشد يم  فوِالعاده  جلسه  يبرگزار به  موظف شورا ، جلسه  ليتشك  ضرورت و دستوركار  زمان بر  مشتمل  جلسه ليتشك  جهت

 خود كار دستور در  كه  يموضوعات اي  موضوع  نهيزم در  منظورمشورت  به تواند يم خود  تيمسئول با و ازين  صورت در شورا -29 ماده
 . دينما  يهمكار  به  دعوت عضو ريغ  اشخاص اي  شخص اي و روستا در  ربط يذ  يدستگاهها  ندگانينما از است  داده قرار

  درخواست ، يدولت  يسازمانها و  ادارات دستگاهها، از را ازين مورد  اطالعات خود  فيوظا با  ارتباط در تواند يم شورا -30 ماده
 .باشند يم  يهمكار  به  موظف وسازمانها  ادارات  آن و دينما

  طول در  كه  ييها برنامه و طرحها تها،يفعال  هيكل از  يخودصورت  يقانون  مدت  يانقضا از  قبل  ماه  كي  است  مكلف شورا -31 ماده
  ياسالم  يشورا  يبرا را  دوم و  اول  ونسخه  هيته  نسخه  سه در دارد اجرا  دست در اي و  است  گذارده اجرا  به خود  يقانون تيفعال  دوره
 .دينما  ينگهدار شورا  سوابق در  ثبت  جهت را آخر  ونسخه  ارسال  ربط يذ  يبخشدار و  بخش

  صيتشخ  به(  موجه عذر  داشتن  بدون  كسالي  طول در  يرمتواليغ  جلسه  دوازده اي و  يمتوال  جلسه 6 از  شيب  يعضو  هرگاه -32 ماده
  قانون) 82( ماده  موضوع  استان  اختالف حل  اتيه  به  يو  تيعضو  سلب  يبرا  موضوع نكند،  شركت شورا  جلسات در) شورا

 . شد خواهد ارجاع كشور  ياسالم  يشوراها

 ، بخش  ياسالم  يشورا  ياعضا  ليتكم  يبرا شورا  منتخب عضو يمعرف بر  يمبن  ربط يذ  يبخشدار  درخواست  صورت در -33 ماده
 . دينما  يمعرف يبخشدار  به مقرر موعد در و  انتخاب خود  ياعضا  نيب از را  يفرد  است موظف شورا

  نيا) 13( ماده در  مندرج ، الزم  نصاب حد  البدل يعل و  ياصل ياعضا  تيعضو  سلب اي و استعفا ، فوت اثر در شورا  هرگاه -34  ماده
 . شود يم  عمل كشور ياسالم  يشوراها  قانون) 31( ماده  طبق دهد  دست از  جلسات  ليتشك يبرا را  نامه نييآ



 با  متناسب  عوارض  وضع منظور  به  حيصح  اطالعات  يگردآور جهت  بخش  ياسالم  يشورا با  يهمكار  به  موظف شورا -35 ماده
 . باشد يم  بخش  حوزه  يعمران  يها بودجه از  يبخش  نيتعم منظور  به روستا  ياهال  شهيپ و  كسب  يدرآمدها و  يكشاورز داتيتول

 و  بخش  ياسالم  يشورا  يسو از  شده  وضع  عوارض  يآور جمع به  مربوط  مقررات  ياجرا  حسن بر  است  موظف شورا -36ماده
 . باشد  داشته  كامل  نظارت ار،يده اي و  انيمؤد  يسو از  مربوطه  يحسابها به  آن زيوار

  يبرا  دولت  يكمكها ، صيتخص  صورت در ، ياهال از  يافتيدر عوارض ، مردم  بالعوض  يكمكها از  اعم درآمدها  يتمام  -37 ماده
  يطرحها  قالب در و  ساالنه  بودجه  صورت  به قبالً  كه  ييها برنامه  طبق بر ديبا  يافتيدر  يفهايرد ريسا و  يعمران  يها برنامه ياجرا
  به  مربوطه  ومقررات  نيقوان  تيرعا با و  است  دهيرس  بخش  ياسالم  يشورا دييتع و شورا  بيتصو به  يجار  مصارف اي و  يعمران

 .برسد روستا  يآبادان و  عمران  مصرف

ق الحا  صورت در تواند يم شورا ، ساالنه  بودجه  بيتصو از پس و  سال  اميا  يط در ديجد  برنامه  ياجرا  به ازين  صورت در -1 تبصره
 .دينما اجرا  بخش  يشورا دييتع از  پس و  ميتنظ را  برنامه آن  ساالنه  بودجه  به

 شورا،  بيتصو بر  عالوه  آن  انجام شود يم  گذارده اجرا مورد  به روستا چند  لهيوس  به  مشترك  يطرحها  كه  يموارد در -2 تبصره
 .باشد  بخش  ياسالم  يشورا يهماهنگ با ديبا

  يقانون  تيفعال  دوره هر  طول در  كه  ييدرآمدها و  يافتيدر وجوه  هيكل  ينگهدار و  حفظ منظور  به موظفند اريده و شورا -38 ماده
  محض  به را نقد  وجوه  يتمام و ندينما  افتتاح شورا نام  به كشور  يبانكها  شعب  نيكترينزد از  يكي نزد در را  يحساب ندينما يم ليتحص

 .زكننديوار  حساب  آن  به  وصول

  به  قبل از  كه  يمخارج و طرحها و  ساالنه  بودجه  قالب در ديبا شورا،  اعتبارات و  يموجود  حساب از  برداشت  هرگونه -39 ماده
 .باشد شورا مهر و  يمنش  يامضا و  سيير  يامضا با ، است دهيرس شورا  بيتصو

  طبق بر و  يا نوبه طور  به حسابها،  مانده و  مخارج درآمد، از اعم را  ياريده و خود  يمال  يتهايفعال  هيكل  است  مكلف شورا -40 ماده
 .برساند  بخش  ياسالم  يشورا  اطالع  به يافتيدر  يفرمها

  قيطر  به  ياهال  عموم  اطالع  جهت  يافتيدر  يها فرم  طبق را ياريده و خود  يمال  ترازنامه  يمال  سال هر  انيپا در ديبا شورا -41 ماده
 . دهد انتشار  ممكن

  يآمدها در و ديعوا برآورد و خود  دوره  ساله چهار  يها برنامه به  توجه با و  يشمس  سال هر  انيپا در  است  موظف شورا -42 ماده
 را  اصل  نسخه  سال  همان اسفند روز  نياول در و دينما  ميتنظ  نسخه  سه در را  ندهيآ  سال  يبرا شورا  يعمران و  يجار  بودجه يآت  سال
 .دينما  يگانيبا شورا دفاتر در  سابقه  عنوان  به را  سوم  نسخه و  ارسال  بخش  ياسالم  يشورا  به را  دوم نسخه و  مربوطه بخشدار  يبرا

  به  سال  انيپا از  قبل  هفته دو تا حداكثر را خود  يليتكم و  ياصالح نظرات توانند يم  مربوطه بخشدار و  بخش  ياسالم  يشورا - تبصره
  ارسال مذكور  مراجع  به  بودجه  متمم  صورت به  بيتصو از  پس و  مطرح شورا در را  آن دنظريتجد  صورت در تا ندينما اعالم شورا
 .دارند

 در اريده و شورا  ياعضا و باشد يم اريده و شورا  ياعضا  ليتحو بيترت  به  منقول ريغ و  منقول از  اعم  ياريده  اموال  يتمام -43 ماده
 .باشند يم  مسئول  آن  ينگهدار و  حفظ  مقابل



  به  متعلق  اماكن  دادن  هيكرا اي  ياريده و شورا  يبرا  الزم يمكانها  اجاره و  منقول ريغ و  منقول  اموال  فروش اي ديخر -44 ماده
  ياريده و شورا  منقول ريغ  اموال فروش اي ديخر و باشد يم اجرا  قابل  يقانون  ضوابط  يط و اعضا  كل  سوم دو بيتصو با ، ياريده

 .رديگ  صورت  بخش  ياسالم  يشورا  توافق با ديبا فوِق مراحل  يط و اعضا  سوم دو  بيتصو بر  عالوه

 .شود زيوار  ياريده  يبانك  حساب  به  افتيدر محض  به ديبا  ياريده  يهاييدارا  اجاره و  فروش از  حاصل ديعوا  - تبصره

 ماده  بودجه  محل از ، جلسات در اعضا  شركت  الزحمه حق دفاترو ، يادار  ليوسا و  هياثاث  هيته  ليقب از شورا  يادار  مخارج -45 ماده
 .شود يم  نيتعم  نامه نييآ نيا) 37(

  اتيه  بيتصو  به و  هيته كشور  وزارت  كه  است  يدستورالعمل طبق  جلسات در اعضا  شركت  الزحمه حق  زانيم و  نحوه - تبصره
 .رسد يم  رانيوز

 و  ميتنظ را  ياريده و شورا  يهاييدارا و  اموال  هيكل از  يكامل صورت خود  يقانون  تيفعال  دوره  انيپا در  است  موظف اريده -46 ماده
  يشورا  به را  آن از  ييها نسخه و دينما  ليتحو ديجد  جلسه صورت  طبق  يو  به را  آن ديجد اريده  يرسم كار  به  شروع روز  نياول در

 . دينما  ارسال  ربط يذ  يوبخشدار  بخش روستا،  ياسالم

  بيتصو با  نامه نييآ  نيا) 39( ماده  بودجه  محل از  يو  انهيماهق حقو و باشد يم  وقت  تمام ار،يده  سمت در اريده  تيفعال -47 ماده
 .شود يم نيتعم شورا

 با ، وقت تمام كار  به ازين  صورت در و باشد يم  وقت  مهين اريده  تيفعال ، تيجمع نفر 1500 از كمتر  هيانتخاب  حوزه در - 1 تبصره
 . باشد يم ريپذ امكان  يو قحقو  نيتعم  يراهها  هيوارا  بخش  يشورا  توافق

 باشد  داشته ازين اريده  سمت  يتصد  يبرا  دولت  به  وابسته اي و  يدولت  يدستگاهها در  شاغل  يفرد وجود  به شورا  چنانچه -48 ماده
 .دينما درخواست  متبوع  سازمان از  يبخشدار  قيطر از  خدمت  به معمور  عنوان به تواند يم

  به را  يفرد  نامه نييآ  نيا) 55( ماده مفاد  به  توجه با  يقانون  تيفعال دوره آغاز از  پس روز 15 مدت  ظرف  است  موظف شورا -49ماده
 . دينما  يمعرف محل  يبخشدار  به  ياريده  كارت و  حكم صدور منظور  به و  انتخاب اريده عنوان

  يجنس و  ينقد  يهاييدارا و ها هيسرما  ينگهدار و  حفظ و شورا مصوبات  ياجرا ، ياريده  اداره  حسن بر  نظارت  حق شورا -50 ماده
 . دارد را آن  نهيهز و درآمد  حساب  نيهمچن و باشد يم  ياريده ارياخت در  كه  رمنقوليغ و  منقول

 :اريده  سمت احراز  طيشرا -51 ماده

   رانيا  ياسالم  يجمهور كشور  تيتابع)  الف

   ياساس  قانون و  ياسالم  يجمهور  يمبان  به اعتقاد)  ب

   تأهل المقدور يحت و  سن  سال 65 حداكثر و  سال 25 حداقل  داشتن)  ج

  روستا در اريده  سمت  يتصد  زمان در  سكونت) د

  كار  انجام  يبرا  يروح و  يجسم  ييتوانا از  يبرخوردار) هـ



  پلميد  يليتحص  مدرك  حداقل  بودن دارا) و

  التيتحص با  يفرد  نييتع  به  نسبت  بخش  يشورا  توافق با تواند يم شورا ، مناسب  التيتحص با فرد وجود  عدم  صورت در - تبصره
 .دينما  اقدام اريده  سمت يتصد  يبرا كمتر

 .مخدر مواد  به ادياعت  عدم و  شهرت  حسن  داشتن) ز

 .باشد  ياجتماع قحقو  يبعض اي  تمام از  تيمحروم  موجب  كه  يفريك  تيمحكوم  سابقه  نداشتن)  ح

   ازخدمت  ميدا  تيمعاف اي و  يعموم  فهيوظ  خدمت  انيپا  كارت  داشتن)  ط

  ياريده  سمت  يتصد  زمان در  يدولت كار  به  اشتغال  عدم)  ي

  ياريده  سمت در  وقت  تمام  اشتغال)  ك

 باشد روستا  يشورا عضو  همزمان تواند ينم اريده)  ل

  يالزام » ك« و « ي« بند  تيرعا دينما يم  تيفعال  وقت مهين طور به اريده  كه  تيجمع نفر 1500 از كمتر  هيانتخاب  يها حوزه در - تبصره
 .باشد ينم

 .  است  بالمانع  يو مجدد  انتخاب و باشد يم  سال چهار يرسم كار  به  شروع  حكم صدور  زمان از اريده  خدمت  مدت -52 ماده

 .دينما شورا  ميتسل را خود  حكم و  كارت ، ياريده  ازسمت  خدمت  انيپا از  پس  هفته  كي حداكثر  است  موظف اريده - تبصره

  يها برنامه  براساس گردد يم  اعالم بخشدار  توسط  قبل از كه  يمواقع در  آن از  پس و  خدمت بدو در  است  موظف اريده -53 ماده
 .دينما  يط را ازين مورد  يآموزشها كشور  وزارت  يازسو  شده  ينيب شيپ

 :رسد يم  انيپا  به ريز موارد در اريده  خدمت -54 ماده

   جنون و  فوت -1

  روستا  يشورا صيتشخ  به اريده  سمت احراز  طيشرا از  كي هر  دادن  دست از -2

 شورا  توسط  ياريده  سمت از استعفا  قبول -3

 ) مربوطه  مقررات  تيرعا با( شورا  ياعضا  تياكثر  يرأ با اريده  عزل -4

 شورا  صيتشخ  به  موجه عذر  نداشتن اي و ازشورا مجوز  كسب  بدون روز 15 از شتريب  خدمت  محل در حضور  عدم -5

   خدمت از  انفصال بر  يمبن  ييقضا  صالح  مراجع  طرف از  تيمحكوم  حكم صدور -6

 ابتدا باشند  داشته  يراديا اي و  اعتراض  ياريده  اتيعمل اي اريده عملكرد  به  نسبت شورا  ياعضا از نفر چند اي  كي  چنانچه -55 ماده
  موضوع تذكر مورد مفاد  تيرعا  عدم  صورت در و داد خواهند  يكتب تذكر اريده  به  واضح  صورت  به را موارد شورا  سيير  توسط

  مدت  ظرف حداكثر و كرد خواهد  ابالغ اريده  به كتباً را  سؤال شورا  سيير  صورت  نيا در  كه شد خواهد  مطرح  سؤال  صورت  به



 حضور از اريده  چنانچه. باشد يم  سؤال  به  پاسخ و شورا  فوِالعاده اي  يعاد جلسه در حضور  به  موظف اريده  ابالغ از  پس روز  ده
 با تواند يم شورا و رديگ يم قرار  يبررس مورد  موضوع  يگريد جلسه  يط نشود،  داده  صيتشخ  كننده  قانع  پاسخ اي و  دهيورز  استنكاف

 .دينما  انتخاب را  يديجد فرد و كند بركنار را اريده اعضا،  مطلق تياكثر  يرأ

  يتقاضا  صورت در و دينما  ارسال  آن  يبرا مقرر موعد در و هيته را شورا  درخواست مورد  يگزارشها  است  موظف اريده -56 ماده
 .دينما اقدام مقرر  محل و موعد  رأس در ، سؤاالت  به  ييپاسخگو و اريده برحضور  يمبن شورا

  مكتوب طور  به  يبخشدار  يبرا را  آن  رونوشت و شورا يبرا را  ياريده  يتهايفعال  ماهانه  گزارش  است  موظف اريده -57 ماده
 .دينما  ارسال

 .دينما  نصب  مناسب  يمكان در  ياهال  اطالع  يبرا را  ياريده محل در خود كار و حضور  ساعات از  ييتابلو ديبا اريده -58 ماده

  الزم  يآموزشها  مسئول كشور  وزارت روستاها، در كشور ياسالم  يشوراها  قانون  هماهنگ و  مطلوب  ياجرا منظور  به -59 ماده
  اتيه  بيتصو از  پس و  هيته را ازين مورد  يياجرا  يها نامه نييآ  است  موظف زين و باشد يم  قانون  نيا  انيمجر زين و شوراها  ياعضا
 .دينما  ابالغ اجرا  يبرا  رانيوز

 يبيحب  حسن ـ جمهور  سيير  اول  معاون

 

 


