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 ها یاریو سازمان ده التیاساسنامه، تشک

1380.11.21 - 1841 

 یروزنامه رسم 1380.12.25-16619از شماره  نقل

 1380.12.08هـ 23674ت56020. شماره

 هایاریو سازمان ده التیتشک اساسنامه،

 کشور یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -کشور  وزارت

 وزارت کشور و 1379.08.01 مورخ 1.8.3738شماره  شنهادیبنا به پ 1380.11.21در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

 - 1377مصوب  -کشور  یدر روستاها خودکفا یهایاریده سیقانون تأس( ماده واحده2به استناد تبصره )

 :نمود بیتصو ریشرح ز به را هایاریو سازمان ده التیاساسنامه، تشک

 اتیکل -اول  فصل

اساسنامه  نیدر ا که - روستا یاسالم یو شورا اریمشترک ده شنهادیبه پ یاریهر ده یمحدوده خدمات -1 ماده

و پس از کسب نظر  شودیم نییها تعآن یقانون نیجانش ایبخش  یاسالمیو موافقت شورا - شودیم دهیشورا نام

 .اجرا است قابل استاندار دییربط و تأ یذ یهااز دستگاه

 نییباشد تا تع شده نییربط تع یذ یهادستگاه لهیروستا قبالً به وس یکه محدوده قانون یدر صورت - تبصره

 .استقابل استناد یمحدوده قبل دیمحدوده جد

صورت  به مستقل است و یحقوق تیشخص یدارا شود،یمحسوب م یردولتیغ ینهاد عموم یاریده -2 ماده

 .شودیخودکفا اداره م

و  نییوسعت روستا تع و تیخواهد بود که با توجه به حجم کار، درآمد، جمع یادرجه یدارا یاریهر ده -3 ماده

 .شودیم ابالغ وزارت کشور قیاز طر یکشاورزپس از کسب نظر از وزارت جهاد

 .معتبر است اریشخص ده یفقط با امضا یاریمکاتبات ده هیکل -4 ماده

 کشور و انتخاب یاسالم یو انتخابات شوراها فیوظا الت،ی( قانون تشک68طبق بند )م( ماده ) اریده -5 ماده

مدت چهار سال توسط شورا  ی( براشودیم دهینام قانون شوراها اساسنامه،نیکه در ا) - 1375مصوب  -شهرداران 

 .است بالمانعیو انتخاب مجدد و دشیم یمعرف صدور حکم به بخشدار یانتخاب و برا
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 .شودیم ارسال یبه واحد مربوط در استاندار یتوسط بخشدار ارینسخه از حکم ده کی -1 تبصره

ها را آن تیوضع خالصه و ارانیده هیکل یمکلفند فهرست اسام هایربط در استاندار یذ یواحدها -2 تبصره

شده  ادیبه اداره  دیبا یو اصالح رییگونه تغ هر نی. همچنندیارسال نماربط در وزارت کشور یو به اداره ذ میتنظ

 .اعالم شود

 :رسدیم انیبه پا ریدر موارد ز اریخدمت ده -6 ماده

 اریحجر ده -1

 شورا صیبه تشخ اریاحراز سمت ده طیاز شرا کیاز دست دادن هر  -2

بعد از  تواندیم اریدر صورت عدم قبول استعفا از طرف شورا، ده - تبصره توسط شورا اریده یقبول استعفا -3

از اتمام  قبل شورا موظف است حداکثرارسال کند و یخود را به دفتر بخشدار یاعالم، استعفا خیتار از پانزده روز

 .دینما یشدار معرفرا انتخاب و جهت صدور حکم به بخ دیجد اریمدت، ده

عدم حضور در محل خدمت  -5 .ها و مقررات مربوطنامه نییآ تیشورا با رعا یاعضا یآرا تیبا اکثر اریعزل ده -4

  .شورا صیعذر موجه به تشخ نداشتن ایشورا  سییاز پانزده روز بدون کسب مجوز از ر شتریب

 یهاو سازمان یو دولت یدولت ریغ یها و مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمومکارکنان دولت، سازمان -7 ماده

و پس از خاتمه دوره خدمت  ندینما فهیانجام وظ اریده سمت مأمور به خدمت دربه عنوان توانندیها موابسته به آن

 ها جزء سوابقآن تیبازگردند و مدت مأمور خودهیبه سازمان محل خدمت اول مربوط، یمقررات استخدام تیبا رعا

انتخاب  شدهادی مؤسسات ایها مستخدمان وزارتخانه نیاز ب اریچنانچه ده شود؛یمرتبط آنان محسوب م یخدمت

ربط در  یمراجع ذ ریوزارت کشور و سا ،یاریده او، یاستعفا ای یخاتمه دوره قانون ای ینشده باشد پس از برکنار

 .داشت نخواهند یاستخدامگونه تعهد چیقبال او ه

انتخاب  یاریده یتصد یماده برا نیموضوع ا یها و مؤسسات دولتاز کارمندان وزارتخانه یکیهرگاه  -1 تبصره

 .او موافقت کند تیمأمور کارمند مکلف است باباشد اداره متبوع یشود و خود او راض

 .دهد ادامه زیخود ن یآموزش تیبه فعال یاریده تیمسؤول یهمزمان با تصد تواندیم اریده -2 تبصره

از سه  شیب دیکه نبا دیجد اریخاتمه خدمت او تا انتخاب ده ایاستعفا  ای اریده یبرکنار نیدر فاصله ب -8 ماده

 .دینمایم فهیانجام وظ یاریعنوان سرپرست ده به انتخاب شورا بهیاریاز کارکنان ده یکیماه به طول انجامد، 
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 یو مؤسسات هاشرکت عامل ریمد ای رهیمد أتیعضو ه ای سیرئ تواندیخود، نم یدر زمان تصد اریده -9 ماده

حق ندارد در معامالت  اریده نیهمچن دینمایم نیرا تأم یاریده حوزهیعموم جیاز حوا یقسمت ایباشد که تمام 

 .باشدنفع یذ ایسهم  یذ میطور مستق به است یاریطرف آن ده کیکه  ییو قراردادها

 فیوظا -دوم  فصل

 تیشوراها و با رعا قانون روستا براساس داریجهت اداره و حفظ توسعه پا یاریو ده اریده یلیتفص فیوظا -10 ماده

 :است ریزربوط به شرح و مقررات  نیقوان

 .روستا یطیمح ستیبهبود وضع ز -1

 ،یعمران ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاییو نارسا ازهایو شناخت کمبودها، ن یکمک به شورا در خصوص بررس -2

 ادی یهانهیدر زم یو عمل یاصالح یشنهادهایپ ها وطرح هیروستا و ته یرفاهو امور یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت

 .الزمو اقدام یزیو برنامه ر اطالع ربط جهت یآن به مسؤوالن ذ هیشده و ارا

 .دولت یهااستیس تیبه انجام اقدامات الزم در جهت رعا انییروستا بیو ترغ قیتشو -3

 .روستا به افتهیاختصاص  یعمران یهاطرح یاجرا یریگیبا شورا در جهت پ یمشارکت و همکار -4

 .مربوط آمار هیو ته اتیو متوف دیمؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موال یهمکار -5

 .یپس از اخذ مجوز قانون یاریده فیمرتبط با اهداف و وظا ازیمورد ن یاراض نیتأم -6

 میو حر یقانون محدوده واقع در یعیمنابع طب یربط در جهت حفظ و نگهدار یمؤثر با مسؤوالن ذ یهمکار -7

 .روستا

 یمحصوالت کشاورز یابیبازار توسعه و ج،یو اهتمام به ترو یدست عیبه توسعه صنا انییروستا بیو ترغ قیتشو -8

 .روستا یو دام

 .مصوبات شورا یاجرا -9

 ،یعموم فهیوظ خدمت مقررات یو اجرا میوقوع جرا رامونیو ارسال گزارش پ یانتظام یرویبا ن یهمکار -10

 .یاختالفات محلدر حل یو سع یحفظ نظم عموم

 .هاآن یحسن اجرا یریگیمربوط و پ یدولت نیو قوان نیاعالم فرام -11

 .یاریده اریدر اخت یعموم ساتیاموال و تأس ینگهدارمراقبت و حفظ و  -12
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 .هاآن فیوظا یفایا یالزم برا التیتسه جادیو ا یدولت یها و نهادهابا سازمان یهمکار -13

 .طیمح بهداشت نیتأم یمناسب برا نهیزم جادیو حفظ نظافت و ا یمقررات بهداشت یمراقبت بر اجرا -14

 .اریبه شورا در موعد مقرر توسط دهدرخواست شده  یهاارسال گزارش -15

 .شورا یبه سؤاالت در صورت تقاضا ییدر زمان و مکان مقرر و پاسخگو اریحضور ده -16

 .یشورا و رونوشت آن به بخشدار یبرا یاریده یهاتیارسال گزارش ماهانه فعال -17

مراحل  ریسا یو ط بیتصو بخش به منظور یاسالم یآن به شورا هیشورا و ارا یتعرفه عوارض با همکار هیته -18

 .یقانون

 .نیو مصرف آن در موارد مع یوصول عوارض مصوب مراجع قانون -19

 یو بهداشت ییمواد غذا یهافروشگاه ها وقهوه خانه ها،یقصاب ها،ییها، نانواگرمابه یبهداشت تیمراقبت بر وضع -20

 .ربط یبه مسؤوالت ذ یبهداشت ریاماکن غ یمربوط و معرفبراساس ضوابط و مقررات

 .بیتصو و متمم و اصالح آن به شورا جهت یاریبودجه ساالنه ده هیو ارا میبرآورد و تنظ -21

 .شورا بیبه نام روستا با تصو ایاهدا و قبول اعانت و هدا -22

مراکز  ،یآموزش و یورزش سبز، یها، فضاهاپارک ها،دانیها، مکوچه ها،ابانیخ جادیا نهیفراهم نمودن زم -23

 یطرح بهساز نهیدر زم یو همکار یاریده قیطر ها ازآن یمعابر و اجراآب و توسعه یو مجار یعموم یحیتفر

 .روستا

قنوات مربوط به روستا  یروبیال ها و فاضالب وآب یو مجار یمعابر و انهار عموم حیو تسط یو نگهدار فیتنظ -24

 .امکاندر حد ییآب و روشنا نیو تأم

تا زمان اقدام مراجع  روستا نرخ آن در نییآب، برق و مخابرات و تع عیو توز دیتول ساتیکمک در احداث تأس -25

مراقبت  -26 (ییو تلفن و شرکت آب و فاضالب روستا تلگراف پست و رو،ین ،یکشاورزجهاد یهاوزارتخانهربط ) یذ

در  ونیناسیواکس یبرا یپزشک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش یمساع کیبر بهداشت ساکنان روستا و تشر

 .ریواگ یهایماریباز یریگشیجهت پ

 .به کار انیو واداشتن متکد یگر یاز تکد یریجلوگ -27

 .و استجاره اجاره مقاطعه، رمنقول،یو فروش اموال منقول و غ دیاعم از خر یاریانجام معامالت ده -28
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 .هاامور آن انتظام حمل اموات و مراقبت در لیوسا هیغسالخانه و گورستان و ته یو سازمانده جادیا -29

شکسته و خطرناک  یوارهاید و رفع خطر از بناها و قیو حر لیحفظ روستا از خطر س یالزم برا ریاتخاذ تداب -30

 .شورادر معابر براساس مصوبات  واقع یهاها و چالهچاه حیتسطو یواقع در معابر و اماکن عموم

 نیاعالم مشاهده ا دام، و مشترک انسان و ریواگ یوانیو ح یانسان یهایماریب وعیاز ش یریدر جلوگ یهمکار -31

ربط، اهتمام به دور نگهداشتن  یمراکز ذ ریسا ایمحل  یو دامپزشک یدرمانیبه مراکز بهداشت هایماریگونه ب

  مضرایبالصاحب  ر،یبه امراض واگ مبتال واناتیمبتال، معالجه و دفع ح مارانیب

ربط  یبا مسؤوالن ذ یهمکار روستا و یدر حفظ بناها و آثار باستان یفرهنگ راثیبا سازمان م یمساع کیتشر -32

 یو رفاه یورزش ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یعموم ساتیاز تأس یبردارو بهره یاداره، احداث، نگهدار یبرا

 .روستا در حد امکانات ازیمورد ن

مقررات مندرج در  تیرعا با شوندیروستا ساخته م یکه در محدوده قانون ییساختمان ها یصدور پروانه برا -33

شهرها موضوع  میو حر یخارج از محدوده قانون در ساتیبنا و تأس احداثیمربوط به استفاده از اراض نامهنییآ

 .مقررات ریو سا 1355.02.22 مورخ 4940شماره  نامهبیتصو

 .کسب یهاو صدور پروانه یبه منظور بررس یبخش و بخشدار یبا شورا یهمکار -34

و  ینیخم امام امداد تهیکشور و کم یستیبضاعت به سازمان بهز یسرپرست و ب یب یهاخانواده یمعرف -35

 .ها در حد امکاناتمساعدت به آن

روستا و  یاهال یاریخود قیروستا از طر یاراض میواقع در حر یهاراه حیو تسط یدر نگهدار یهمکار -36

 .ربط یذ یهادستگاه

 یدست عیصنا و یصنعت داتیو تول یمحصوالت کشاورز یبا کشاورزان در جهت معرف یمساعدت و همکار -37

 .ربط یذ یهاشگاهینماو یروستا در مراکز شهر

 .یفرهنگ قرض الحسنه و مؤسسات یهاو صندوق هیریمؤسسات خ جادیو مساعدت در جهت ا یریگیپ -38

 .یعیطب یایو بال رمترقبهیدر هنگام وقوع حوادث و سوانح غ یامدادرسان یبا واحدها یهمکار -39

 عیتسر یمناسب برا یکارها راه شنهادیها به شورا و بخشدار و پطرح یکیزیف شرفتیعدم پ ای شرفتیگزارش پ -40

 .شوراها ( قانون68هـ( ماده )بند) یها در جهت اجراآن یدر اجرا
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 نییالزم و تع یشنهادهایپ هیروستا و ته یطرح هاد یو اجرا هیربط در جهت ته یذ یهابا دستگاه یهمکار -41

ضوابط مصوب مربوط با موافقت  یو اجرا یهاد طرح ها درگنجاندن آنواقع در روستا به منظور یاراض یکاربر

 .شورا

بخش و روستا  یاسالم یشورا ماتیتصم یاجناس و اجرا یبر رو متیکامل در نصب برگه قمراقبت و اهتمام  -42

 و یعموم اجیو مواد مورد احت خواروباریو فراوان ینسبت به ارزان

 .ربط یذ یمراجع قانون یها با هماهنگاز فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن یریجلوگ

 .مردم روستا به آرد و نان مرغوب یدسترس لیهربط در جهت تس یبا مراجع ذ یهمکار -43

 .عرضه گوشت و دام یکشتار بهداشت لیروستا از قب ینظارت بر امور بهداشت نهیزم جادیو ا یریگیپ -44

و پس  دهیرس بخش یاسالم یشورا دییشورا و تأ بیدارد و به تصو یکه جنبه عموم یاریمقررات ده یاجرا -45

 .است هیالرعاساکنان روستا الزم هیکل یاز اعالم برا

 یاسالم یبه شورا هاآن هیو ارا یروستا به شورا جهت بررس ساتیمعابر و اماکن و تأس ینامگذار شنهادیپ -46

 .مراحل الزم ریبخش جهت س

 یذ یهادستگاه یهمکار کار با یایافراد جو یکار برا نیاشتغال و مساعدت در جهت تأم یهانهیزم ییشناسا -47

 .ربط

 یبودجه و امور مال -سوم فصل

 یبه حساب بانک یاریده سیتأس یاریرا به عنوان خود یمبلغ یاریده سیروستا به منظور تأس یاهال -11 ماده

 کشور به نام یهابانکشعب نیترکیاز نزد یکیکه در  یاریده

 .ندینمایم هیکشور ارا وزارت و شورا به یو برگه پرداخت را همراه با درخواست اهال زیوار شودیافتتاح م یاریده

که وزارت  شودیم نییتع یبراساس دستورالعمل یاهال یرنقدیغ یهاو کمک یاریخود یسرانه نقد زانیم -1 تبصره

 .و ابالغ خواهد نمود هیکشور ته

اعم از  رمنقولیو غ منقول خواهد شد عبارت است از اموال نیتأم یاهال قیکه از طر یرنقدیغ هیسرما -2 تبصره

 .ردیگیقرار م یاریده که مورد استفاده ساتیتأسساختمان و ن،یآالت، زم نیماش

 .است محل یروستا یاریماده متعلق به ده نیموضوع ا یرنقدیو غ ینقد هیکل سرما -3 تبصره
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( ماده 1موضوع تبصره ) یاریده یو معامالت یمال نامهنییتابع آ یاریاموال و امالک ده یانتقال و واگذار -4 تبصره

 .است - 1377مصوب  - کشور یدر روستاها خودکفایهایاریده سیواحده قانون تأس

 نیاول یبود به استثنا خواهد ماه هر سال تا آخر اسفندماه همان سال نیاز اول فرورد یاریده یسال مال -12 ماده

 .همان سال است اسفندماه آن انیپا ویاریده سیتأس خیسال که آغاز آن تار

 :عبارتند از یاریمنابع درآمد ده -13 ماده

بخش و شهرک  شهر، یاسالم ینحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها ییاجرا نامهنییعوارض مقرر در آ -1

، موضوع 1375شهرداران مصوب  انتخاب کشور و یاسالم یانتخابات شوراهاو فیوظا الت،یموضوع قانون تشک

 1378.08.10 هـ مورخ21823ت32495شماره . نامهبیتصو

 .و مقررات مربوط نیقوان ریسا ماده و نی( ا1مندرج در بند ) نامهنییآ تیعوارض صدور پروانه ساختمان با رعا -2

 .بخش یاسالم یشورا دییشورا و تأ بیبا تصو یها و مؤسسات اعتباروام از بانک افتیدر -3

 یهادستورالعمل در چارچوب ایاعانات و هدا ،یبخش خصوص یاریو خود یدولت یهادرآمد حاصل از کمک -4

 .مربوط

 .مربوط یهادستورالعمل تیبخشدار و رعا دییشورا و تأ بیبا تصو دهدیم هیارا یاریکه ده یخدمات یوصول بها -5

 .کشور در قالب بودجه ساالنه کل یو عمران یخدمات یهاطرح یاجرا یدولت برا یهاکمک -6

و  یعموم ساتیتأس جادیمراجع وضع عوارض به منظور ا یاز سو افتهیاز عوارض اختصاص  یناش یدرآمدها -7

 .آن میحرروستا و یدر محدوده قانون یدولت

 .رسدیمنحصراً به مصرف همان روستا م یاریده یعوارض و درآمدها هیکل -14 ماده

انتخابات  الت،یتشک ییاجرا نامهنیی( آ47از محل بودجه شورا مندرج در ماده ) اریحقوق ماهانه ده -15 ماده

هـ 21068ت1760شماره . نامهبیموضوع تصو اریده و نحوه انتخاب روستایاسالم یشوراها یو امور مال یداخل

مل مربوط که از و دستورالع یاریدرجه دهقانون شوراها و با توجه به (94) و به استناد ماده 1378.01.24مورخ 

 .شودیم نییابالغ خواهد شد تع کشور وزارت قیطر

 .ردیگیصورت م بخشدار قیبا موافقت شورا از طر اریده یو مرخص تیو مأمور یصدور احکام حقوق -16 ماده
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مصوب شورا با  یهاطرح در قالب بودجه مصوب ساالنه و یاریهرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات ده -17 ماده

 .شودیممقررات مربوط انجام تیرعا

 یکه ذ یاریده یمال و مسؤول اریمشترک ده یبه امضا یبانک یهااسناد و اوراق تعهدآور و حساب -18 ماده

 .شودیاست انجام م اریحساب ده

و شورا موظف  دینما هیارا را به شورا یاریماه هر سال بودجه سال بعد ده ید انیمکلف است تا پا اریده -19 ماده

و قبل از  دیو در مورد آن اظهارنظر نما یدگیرس یشنهادیسال به بودجه پاسفندماه همان مهیاست حداکثر تا ن

 .دیابالغ نما یاریبه ده اجرا اسفندماه بودجه مصوب را جهت انیپا

اصالح  ایمتمم  هیارا به آن نسبت یو قبل از انقضا یدر طول سال مال ازیدر صورت ن تواندیم اریده -1 تبصره

 .دیاقدام نما شورا به یینها بیو تصواظهارنظر یبرا یاریده یشنهادیبودجه پ

را حسب  یاریده یمال یهابودجه و صورت غیخردادماه سال بعد تفر مهیمکلف است حداکثر تا ن اریده -2 تبصره

بودجه شورا  غیو تفر یمال یهانسبت به صورت رماهیت انیموظف است حداکثر تا پاو شورا هیاظهارنظر به شورا ارا

 .دیابالغ نما اریبه ده یقانونرا جهت اقدام الزم مراتب اتخاذ و یمقتض میاعالم نظر و تصم

 محمدرضا عارف -جمهور  سییاول ر معاون


