
 مالی شوراهاي اسالمی روستا و نحوة انتخاب دهیار نامه اجرائی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور آئین

 11/01/1378مصوب 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي «اختصار به جاي  نامه جهت رعایت در این آئین :1ماده 
و بجاي » قانون شوراهاي اسالمی کشور«عبارت » 01/03/1375شهرداران مصوب  اسالمی کشور و انتخاب

 و» شورا«هاي  به ترتیب از کلمه» حوزه انتخابیه شوراي اسالمی روستا«و » اسالمی روستا شوراي«عناوین 
 .شود استفاده می» روستا«

ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات و در روزي که  اعضاي شورا موظفند حداکثر :2 ماده
(عدم حضور دعوت نماید اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نمایندة وي  می کتبی اعالمبخشداري بطور 

حاضر تشکیل دهند و به  ترین عضو و به ریاست مسنکننده یا نماینده وي مانع تشکیل جلسه نخواهد بود) 
 د.گند یاد کنند و آن را امضا نماینشرح زیر سو

خویش تعهد  کنم و با تکیه بر شرف انسانی د متعال سوگند یاد میبرابر کالم اهللا مجید، به خداون من در«
باشم و قانون اساسی و سایر  نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا می

ها عدالت و انصاف  مراعات نمایم و در همۀ زمینه قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود
شوراهاي اسالمی روستا عضویت دارم در رعایت صرفه و صالح و پیشرفت امور  ا در نظر داشته، و مادام که درر

 ».نمایم روستا اهتمام

 .دینی رسمی به جاي کالم اهللا مجید باید به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند هاي پیروان اقلیت :1تبصره 
شورا داخل شود، موظف است در ابتداي اولین جلسه حضور عضویت اصلی  هرگاه فرد جدیدي به :2تبصره 

 .مذکور در متن ماده سوگند یاد نماید در شورا، به ترتیب

پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئیس و حداقل یک منشی و در شوراهاي  اعضا در شوراهاي با سمت :3ماده 
 بدو سال از سوي اعضاي شورا انتخا باشد. که براي مدت نایب رئیس و منشی می داراي سه عضو رئیس،

 .شوند می

داخلی  تحلیف اعضاي حاضر باید اقدام به برگزاري انتخابات در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم :4ماده 
 .مدت دو سال انتخاب نمایند نامه را براي این آئین 3نموده و از بین خود هیأت رئیسه شوراي مذکور در ماده 

اعضاء بنا به دالیلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین  صورتی که هر یک ازدر : 5ماده 

       1  
  



 به بخشداري محل گزارش دهد تا بخشداري ازکتباً قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را  جلسه پس از
نند صدور کارت ما البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شرکت در جلسات و طی مراحل مورد نیاز اعضاي علی

 .شناسایی و اطالع از سمت عضو جدید در شورا را بنماید

اي، رئیس  شده از شورا رئیس و یا نایب رئیس آن باشد شورا باید در جلسه که عضو خارج در صورتی :تبصره
 .نماید را براي مدت باقیماندة هیأت رئیسه انتخابیا منشی یا نایب رئیس 

شوند موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت  شورا خارج می عضویتفرد یا افرادي که از  :6ماده 
  .ربط نمایند و رسید دریافت دارند را تحویل بخشداري ذي خروج، کارت عضویت خود

تحویل رئیس  مهر شورا، حداکثر ظرف مدت یک هفته از شروع به کار رسمی شورا توسط بخشدار، :7ماده 
 .شورا خواهد شد

 .اعم از عضو و غیرعضو را ندارند ،تفویض اختیارات خود به سایرین اعضاي شورا، حق :8ماده 

 .باشند به حریم شهرها می شوراي روستاهاي واقع در حریم شهرها، موظف به رعایت مقررات مربوط :9ماده

پیشنهاد باشد و وظایف او عبارتست از تنظیم  اعضاء داراي یک حق رأي می رئیس شورا مانند سایر :10ماده 
صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت  العاده شورا و در بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادي و فوق
مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و  شرکت در جلسات، تقسیم کار بین اعضاء براي پیگیري

از اعضاء، امضاء و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و  اقامۀ دعوي، درخواست گزارش کار
 هاي اجرایی، پیگیري امور مربوط به دهیاري و شوراي اسالمی بخش، دهداري و سایر دستگاه ارتباط با

 .درخواست گزارش کتبی عملکرد ماهانه از دهیار

شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس  ر رئیسدر صورت عدم حضو :تبصره
 .باشد می آن

ها، ثبت و  شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه وظایف منشی و یا منشیان :11ماده 
حفظ و نگهداري دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، انجام  ،تهیه گزارش از عملکرد شورا ،ها گذاري آن شماره

و اصالح پیشنهادي مسئولیت حسابداري، همکاري با رئیس شورا در تنظیم بودجه  داري شورا از قبیل امور خزانه
حسابرسی اولیه هاي شورا و  ثبت و ضبط صورت کلیه اموال و داراییهاي مالی شورا،  صورت یا متمم آن، تنظیم

هاي  ها و موجودي در پایان هر سال مالی بر طبق فرم هزینه هاي مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، یتاز فعال
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 .باشد دریافتی می

 .شود منشیان شورا، وظایف آنان از سوي نایب رئیس شورا انجام می در صورت غیبت منشی یا :تبصره

عضو،  5نفر در شوراهاي داراي  4عضو و  3داراي نفر در شوراهاي  2 جلسات شورا با حضور حداقل :12ماده 
 .تصمیمات آن با رأي اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود شود و تشکیل می

شود سه رأي و  نفر تشکیل می 4و یا  5تصویب تصمیمات در جلساتی که با  حداقل آراي الزم براي :تبصره
 .باشد مییابد دو رأي  نفر تشکیل می 2و یا  3 در جلساتی که با

جلسات شورا، همچنین مکان نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك شورا  محل دهیاري و محل تشکیل :13ماده 
 .مناسب بوده و با هماهنگی شوراي بخش تعیین شود باید در مکان مشخص و

العاده و  فوق شود و در صورت نیاز، جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشکیل می لساتج :14ماده 
در شوراهاي داراي پنج عضو و دو نفر از اعضا  ،اضطراري شورا با پیشنهاد دهیار، رئیس شورا یا سه نفر از اعضا

 د.ش در شوراهاي داراي سه عضو تشکیل خواهد

هاي آینده شورا که جنبه  هاي ساالنه و همچنین برنامه فعالیت تواند با تأیید شوراي بخش می وراش :15ماده 
 د.ممکن به اطالع اهالی روستا برسانتصویب در جلسات شورا با وسایل  پس ازعمومی دارد را 

موضوعاتی را ضروري  هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا :16ماده
 د.عمومی از اهالی نمای تواند اقدام به تشکیل جلسه ربط می ذي يبخشدار اطالعتشخیص دهد با 

  
قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر یک از اعضاء یا  موضوع یا موضوعات مختلف :17ماده 

 .گیرد در دستور کار شورا قرار میربط  ذياسالمی بخش، بخشدار یا دهیار  تقاضاي کتبی شوراي

اسامی اعضاي دستور کار هر جلسه،  اي تنظیم شود که در آن تاریخ و گونه هصورتجلسات شورا باید ب :18ماده 
از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین  حاضر و غایب، تعداد آراي مثبت و منفی اعضا به هر یک

 .تمامی مصوبات آمده باشد به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و

 .باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند کلیه اعضاي حاضر :1تبصره 
توانند ذیل صورتجلسات را امضاء، انگشت و یا مهر  تشخیص شورا می حاضر در صورت مدعوین :2تبصره 
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 .نمایند

اي از کلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز  هر جلسه نسخه شورا موظف است در پایان :19ماده 
ارسال دارد. ربط  مطالب مفید دیگر را جهت اطالع بخشدار و شوراي اسالمی بخش ذي به پیوست سوابق و

  .نماید هاي دیگر است را به آن دستگاه ارسال اي از مصوباتی که مربوط به دستگاه نسخه همچنین

هاي  فروردین هر سال گزارش کار ساالنه خود را طبق فرم شورا موظف است در پایان نیمه دوم :20ماده 
را جهت اطالع شوراي اسالمی بخش، نسخه دوم را به منظور  ینسخه اصل دریافتی در سه نسخه تنظیم و

 د.نمای ارسال کند و نسخه سوم را بعنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداري اطالع بخشدار محل

داراي تاریخ، شماره ثبت در دفتر  ارسالی از وزارت کشور هاي تمامی مکاتبات شورا باید طبق فرم :21ماده 
حداقل در چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول براي اداره یا  شورا، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و

براي بخشدار و نسخه سوم براي شوراي اسالمی بخش ارسال و نسخه چهارم  سازمان مورد نظر و نسخه دوم
  .ي شوددر بایگانی شورا نگهدار به عنوان سابقه

شورا باید ممهور به مهر شورا و امضاي رئیس و در صورت غیبت او نایب رئیس  تمامی مکاتبات: 22ماده 
  .باشد شورا

هاي  صورتجلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه شورا باید داراي دفاتر مجزایی جهت ثبت :32ماده 
 .دریافتی و ارسالی باشد

ربط  ) قانون از تاریخ ابالغ به مراجع ذي77استثناي عوارض موضوع ماده (به مصوبات شورا  :42ماده 
  االجراست. الزم

 تواند طی دعوتنامه کتبی و با تعیین زمان و نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می در صورت :25ماده 
 د.باش می و دهیار موظف به شرکت در جلسه مزبور هدستور کار جلسه از او جهت شرکت، دعوت بعمل آورد

دهد و در صورت کتبی تواند به دهیار تذکر  جلسه شورا می در صورت خودداري دهیار از شرکت در :62ماده 
 .ضوابط و مقررات مربوطه وي را عزل نماید تکرار مجدد توبیخ و یا بر طبق

زمان،  تشکیل جلسه، مشتمل برربط براي  دهیار، بخشدار و فرماندار ذيصورت درخواست کتبی  در :72ماده 
 .باشد العاده می شورا موظف به برگزاري جلسه فوق دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه،
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موضوع یا موضوعاتی که  تواند به منظور مشورت در زمینه شورا درصورت نیاز و با مسئولیت خود می :82ماده 
در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضو  ربط هاي ذي قرار داده است از نمایندگان دستگاهدر دستور کار خود 

  .دعوت به همکاري نماید

هاي  ت و سازماناها، ادار دستگاه تواند در ارتباط با وظایف خود اطالعات مورد نیاز را از شورا می :29 ماده
  .باشند می دادن اطالعات ها موظف به دولتی، درخواست نماید و آن ادارات و سازمان

ها و  ها، طرح انقضاي مدت قانونی خود، صورتی از کلیه فعالیت ف است یک ماه قبل ازکلشورا م :03ماده 
 دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجراء دارد در سه نسخه تهیه و هایی که در طول برنامه

ثبت در  ربط ارسال و نسخه آخر را جهت بخش و بخشداري ذينسخه اول و دوم را براي شوراي اسالمی 
 .سوابق شورا نگهداري نماید

سال بدون داشتن  جلسۀ متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یک 6بیش از  هرگاه عضوي :13ماده 
  شود. مستعفی شناخته میدر جلسات شورا شرکت نکند  ،به تشخیص شورا عذر موجه

معرفی عضو منتخب شورا براي تکمیل اعضاي  ربط مبنی بر صورت درخواست بخشداري ذيدر  :23ماده 
بین اعضاي خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداري  شوراي اسالمی بخش شورا موظف است فردي را از

 .معرفی نماید

البدل، حد نصاب الزم،  علی هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضاي اصلی و :33 ماده
قانون شوراهاي اسالمی  31دست بدهد، طبق ماده  نامه را براي تشکیل جلسات از آئین این 12مندرج در ماده 

 .کشور عمل خواهد شد

منظور  شورا موظف به همکاري با شوراهاي اسالمی بخش جهت گردآوري اطالعات صحیح به :34ماده 
نامه مصوب هیات وزیران براي بخشی از  درآمدهاي اهالی روستا بر طبق آیینعوارض متناسب با تولیدات و 

 باشد. هاي خدماتی و عمرانی حوزه روستاهاي بخش می بودجه

به  عوارض وضع شده از سوي شوراي اسالمی بخش و واریز آن وصول شورا موظف است بر حسن :35ماده 
 .باشد هاي مربوطه نظارت کامل داشته حساب

هاي دولت براي  مردم، عوارض دریافتی از اهالی، کمک هاي بالعوض تمامی درآمدها اعم از کمک :63اده م
هایی که قبالً به  هاي دریافتی باید بر طبق برنامه و سایر ردیفدر صورت تخصیص عمرانی  هاي اجراي برنامه
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اسالمی  تأیید شوراي هاي عمرانی و یا مصارف جاري به تصویب شورا و ساالنه و در قالب طرح صورت بودجه
 .روستا برسد بخش رسیده است و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به مصرف عمران و آبادانی

اجراي برنامه جدید در طی ایام سال و پس از تصویب بودجه ساالنه، شورا  صورت نیاز بهدر :1تبصره 
 .نماید پس از تأیید شوراي بخش اجراصورت الحاق به بودجه ساالنه، آن برنامه را تنظیم و  تواند به می

شود انجام آن عالوه  مشترك بوسیله چند روستا به مورد اجرا گذارده می هاي در مواردي که طرح :2تبصره 
 .باید با هماهنگی شوراي اسالمی بخش باشد بر تصویب شورا

درآمدهایی که در طول هر منظور حفظ و نگهداري کلیه وجوه دریافتی و  شورا و دهیار موظفند به :73ماده 
شورا  هاي کشور به نام ترین شعب بانک نمایند حسابی را در نزد یکی از نزدیک قانونی تحصیل می دوره فعالیت

  .کنند افتتاح نمایند و تمامی وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واریز

ها و  قالب بودجه ساالنه و طرحاعتبارات شورا، باید در  هرگونه برداشت از حساب موجودي و :38ماده 
 .شورا رسیده است و با امضاي رئیس و امضاي منشی و مهر شورا باشد مخارجی که از قبل به تصویب

ارسالی از وزارت هاي  هر سال مالی، ترازنامه مالی خود و دهیاري را طبق فرم شورا باید در پایان :39ماده 
 .انتشار دهداهالی به طریق ممکن  جهت اطالع عموم کشور

هاي چهارساله دوره خود و برآورد  در پایان هر سال شمسی و با توجه به برنامه شورا موظف است :40ماده 
نماید و در  درآمدهاي سال آتی، بودجه جاري و عمرانی شورا براي سال آینده را در سه نسخه تنظیم عواید و

به شوراي اسالمی بخش  وطه و نسخه دوم رااولین روز اسفند همان سال نسخه اصل را براي بخشدار مرب
 .نماید ارسال و نسخه سوم را بعنوان سابقه در دفاتر شورا بایگانی

توانند نظرات اصالحی و تکمیلی خود را حداکثر تا دو  بخشدار مربوطه می شوراي اسالمی بخش و :تبصره
تصویب به  را در شورا مطرح و پس از آنپایان سال به شورا اعالم نمایند تا در صورت تجدیدنظر،  هفته قبل از

 .صورت متمم بودجه به مراجع مذکور ارسال دارد

از منقول و غیرمنقول به ترتیب تحویل اعضاي شورا و دهیار  دهیاري اعمشورا و تمامی اموال : 41ماده 
 .باشند دهیار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول می باشد و اعضاي شورا و می

یا کرایه دادن اماکن  هاي الزم براي شورا و دهیاري اجاره مکان ویا فروش کلیه اموال منقول  خرید :42ماده 
باشد و خرید یا فروش اموال  قابل اجرا می متعلق به دهیاري با تصویب دوسوم کل اعضاء و طی ضوابط قانونی
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توافق شوراي اسالمی  ادوسوم اعضا و طی مراحل فوق باید ب غیرمنقول شورا و دهیاري عالوه بر تصویب
 .بخش صورت گیرد

هاي دهیاري باید به محض دریافت به حساب بانکی دهیاري  دارایی عواید حاصل از فروش و اجاره تبصره:
 .واریز شود

دولتی که به عضویت شورا درآمده و به خدمت  آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر :43ماده 
توانند به عنوان مامور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت  وقت آنان نیاز باشد، می وقت یا پاره تمام

استخدامی (یا برابر شود و حقوق و مزایاي آنان برابر آخرین حکم  عضویت جزو سنوات خدمتی آنان محسوب می
 د.شو نماید) از بودجه شورا پرداخت می در بودجه مصوب خود مقرر میکه شورا چه  آن

هاي شورا  دوره فعالیت قانونی خود، صورت کاملی از کلیه اموال و دارایی دهیار موظف است در پایان: 44ماده 
جدید  تنظیم و در اولین روز شروع به کار رسمی دهیار جدید، آن را به وي، طبق صورتجلسه و دهیاري را

 .ارسال نماید ربط و بخشداري ذيهایی از آن را به شوراي اسالمی روستا، بخش  تحویل نماید و نسخه

این  63باشد و حقوق ماهیانه وي از محل بودجه ماده  قت میو  فعالیت دهیار در سمت دهیاري تمام :45اده م
 شود. میتأمین با تصویب شورا نامه  آیین

 صورت نیاز بهباشد و در  وقت می نفر جمعیت، فعالیت دهیار نیمه 1500انتخابیه کمتر از  هاي در حوزه :تبصره
 .باشد می پذیر هاي تأمین حقوق وي امکان وقت، با توافق شوراي بخش و ارایه راه کار تمام

هاي دولتی و یا وابسته به دولت براي تصدي سمت  شاغل در دستگاه چنانچه شورا به وجود فردي :64ماده 
 .نماید بخشداري از سازمان متبوع درخواستتواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق  باشد، می دهیار نیاز داشته

 دهیار شرایط احراز و نحوه انتخاب و عزل

این  49روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده  15شورا موظف است ظرف مدت  :47ماده 
 بخشداري محل معرفیبه عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور حکم و کارت دهیاري به  نامه، فردي را آیین
 .نماید

ها و  اجراي مصوبات شورا و حفظ و نگهداري سرمایه شورا حق نظارت بر حسن اداره دهیاري، :48ماده 
باشد، همچنین حساب درآمد و هزینه آن  غیرمنقول که در اختیار دهیاري می هاي نقدي، جنسی، منقول و دارایی
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 .دارد را

هاي کشور بر اساس سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا توسط وزارت کشور  دهیاري مکرر: 48ماده 
 شوند. ) درجه بندي می6) تا (1به درجات (

 :شرایط احراز سمت دهیار: 49ماده 

 الف) شرایط عمومی

 ایران ) تابعیت کشور جمهوري اسالمی1
 قانون اساسی ) اعتقاد به مبانی جمهوري اسالمی ایران و2
 سال سن 20داشتن حداقل ) 3
 ) انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت4
 انجام کار ) برخورداري از توانایی جسمی و روحی براي5
 نداشتن محکومیت کیفري موثر) 6
 )داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر7

 ب) شرایط اختصاصی
 هاي درجه یک و دو ها براي دهیاري متوسطه در کلیه رشتهدارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم ) 1
هاي مشخص شده توسط وزارت کشور براي  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم با گرایش) 2

 هاي درجه سه و چهار دهیاري
ها، شوراي اسالمی روستا  گونه دهیاري دیپلم در این در صورت عدم وجود فرد با تحصیالت فوق تبصره:

تواند با موافقت بخشدار مربوط، فردي را با تحصیالت دیپلم متوسطه با داشتن حداقل دو سال سابقه کار  می
 هاي اجرایی براي تصدي سمت دهیار انتخاب نماید. اجرایی در دستگاه

هاي مشخص شده توسط وزارت کشور و حداقل یک  ) دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس با گرایش3
 درجه پنج و ششهاي  هاي اجرایی براي دهیاري سال سابقه کار اجرایی در دستگاه

ها، شوراي اسالمی روستا  گونه دهیاري در صورت عدم وجود فرد با تحصیالت لیسانس در این :1تبصره
دیپلم با داشتن حداقل دو سال سابقه اجرایی و یا  بخشدار مربوط، فردي را با تحصیالت فوقبا موافقت  تواند می

اجرایی براي تصدي سمت دهیار انتخاب  هاي با تحصیالت دیپلم با داشتن چهار سال سابقه اجرایی در دستگاه
 نماید.

یا از درجه چهار به پنج در سمت دهیار کسانی که در زمان ارتقاي درجه دهیاري از دو به سه و  :2تبصره 
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باشند و از نظر تحصیالت و سوابق کار اجرایی واجد شرایط الزم براي تصدي سمت  مشغول انجام وظیفه می
باشند، تا زمان تصدي سمت دهیار در آن روستا از شرایط تحصیالت و سوابق کار  دهیار در روستاي مربوط نمی

هاي با همان  باشند و انتخاب آنان براي تصدي سمت دهیار در دهیاري میاجرایی مذکور در این ماده معاف 
 مانع است. درجه بال

 ج) سایر شرایط
یک از شوراهاي اسالمی (موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات  تواند همزمان عضو هیچ دهیار نمی-1

 ) باشد.1375مصوب  -شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران
 وقت هاي تمام اشتغال همزمان به کار دولتی در زمان تصدي سمت دهیار دهیاريعدم -2
 هاي درجه پنج و شش در محل خدمت الزامی است. سکونت دهیار در زمان تصدي سمت دهیاري-3
هاي آموزشی قبل از خدمت که متناسب با درجه هر دهیاري توسط وزارت کشور تعیین  گذراندن دوره-4

 د.گرد می

باشد و انتخاب مجدد وي  کار رسمی چهار سال می هصدور حکم شروع ب مدت خدمت دهیار از زمان :50ماده 
 .است بالمانع

پایان خدمت از سمت دهیار، کارت و حکم خود را  دهیار موظف است حداکثر یک هفته پس از تبصره:·
 .تسلیم شورا نماید

گردد،  ی که از قبل توسط بخشدار اعالم میخدمت و پس از آن در مواقع دهیار موظف است در بدو: 51ماده 
 .نماید هاي مورد نیاز را طی بینی شده از سوي وزارت کشور، آموزش هاي پیش برنامه بر اساس

 :رسد می خدمت دهیار در موارد زیر به پایان :52ماده

 فوت و جنون -1
 روستااسالمی دهیار به تشخیص شوراي  از دست دادن هر یک از شرایط احراز سمت-2
 شورا از سمت دهیاري توسط قبول استعفا-3
 )رعایت مقررات مربوطه عزل دهیار با رأي اکثریت اعضاي شورا (با-4
بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به  روز 15عدم حضور در محل خدمت بیشتر از -5

 تشخیص شورا
 انفصال از خدمتمبنی بر  قانونیصدور حکم محکومیت از طرف مراجع صالح -6
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اعضاي شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاري اعتراض و یا  چنانچه یک یا چند نفر از :53ماده 
 در ؛ابتدا توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر کتبی خواهند داد ایرادي داشته باشند،

رئیس شورا  صورت ل مطرح خواهد شد که در اینصورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوا
ابالغ، دهیار موظف به حضور در جلسه  سئوال را کتباً به دهیار ابالغ خواهد کرد و حداکثر ظرف ده روز پس از

باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ  می العاده شورا و پاسخ به سئوال عادي یا فوق
تواند با رأي  گیرد و شورا می نشود، طی جلسۀ دیگري موضوع مورد بررسی قرار می دادهکننده تشخیص  قانع

 .مطلق اعضا، دهیار را برکنار کند و فرد جدیدي را انتخاب نماید اکثریت

مقرر براي آن ارسال نماید  هاي مورد درخواست شورا را تهیه و در موعد دهیار موظف است گزارش :54 ماده
سئواالت در رأس موعد و محل مقرر اقدام  شورا مبنی بر حضور دهیار و پاسخگویی به و در صورت تقاضاي

 .نماید

را براي  هاي دهیاري را براي شورا و رونوشت آن دهیار موظف است گزارش ماهانه فعالیت: 55ماده 
 .طور مکتوب ارسال نماید بخشداري به

اهالی در مکانی  در محل دهیاري را براي اطالع دهیار باید تابلویی از ساعات حضور و کار خود :56ماده 
 .مناسب نصب نماید

در اجراي مطلوب و هماهنگ قانون شوراهاي اسالمی کشور در روستاها، وزارت کشور  به منظور :57ماده 
و نیز موظف  باشد میقانون این هاي الزم اعضاي شوراها و نیز مجریان  آموزش مسئولروستا، وزارت کشور 

 .نماید هاي اجرایی مورد نیاز را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران براي اجرا ابالغ امهن آیین است
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