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 ��م اهللا ا����ن ا����م

ضمن ، مرتبط با وظایف شوراها مقرراتدقیق قوانین و لزوم اجراي و روستا با عنایت به برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی 
تسري  رغم علی انتخاب دهیار جدید یا ابقاي دهیار قبلی استکه وظیفه شوراهاي اسالمی روستاها ترین  مهمتاکید بر 
دوره پس از رسمیت هر  شوراهاي اسالمی شهر درکه  نسبت به دهیاران، مبنی بر این قانون شوراها 71ي  ي ماده استفساریه

نسبت به انتخاب شهردار اقدام  بایست می ي شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر، ي چهار ساله یافتن اعم از اینکه دوره
شود با عنایت به تجارب اندوخته دهیاران، تسلط به امور مربوط به دهیاري و دانشی که طی سالیان  توصیه مینمایند؛ 

هاي انسانی  اند؛ از دهیاران موفق و تحصیل کرده به عنوان سرمایه ها کسب نموده امور دهیاري متمادي در عرصه مدیریت
 .گرددگونه اعمال سلیقه شخصی و تعصبات پرهیز  و از هر مند جامعه روستایی بهره

ي آغاز فعالیت چهارمین دوره شوراهاي اسالمی در کشور هستیم ضروري است تا ضمن  در این مقطع از زمان که در آستانه
یادآوري مجدد قوانین و مقررات مربوط به عزل و نصب دهیاران، بر ضرورت اجراي قوانین و پایبندي به مقررات از سوي 

 : شوراهاي منتخب رعایت موارد ذیل تاکید شود

 :انتخاب دهیار -فال

 تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران قانون 68ي ماده) م(بند  به استناد  -
سال بر اساس  4صالح به سمت دهیار براي  انتخاب فردي ذي«و اصالحات بعد آن، ) 01/03/1375مصوب (

 از جمله وظایف و اختیارات شوراي اسالمی روستا »و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم نامه مربوط آیین
، انتخابات نامه اجرایی تشکیالت آیین 47بر اساس ماده  بایست روستا پس از تشکیل میاسالمی شوراي باشد،  می

روز پس از  15ظرف « 11/01/1378داخلی و امور مالی شوراهاي اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 
عنوان دهیار انتخاب و به منظور صدور  فردي را بهموصوف نامه  آیین) 49(انونی با توجه به ماده آغاز دوره فعالیت ق

منحصر و  روستا برابر قانون صرفاًاسالمی وظیفه شوراي  .»حکم و کارت دهیاري به بخشداري محل معرفی نماید
گردد و سمت  نتخاب دهیار محقق میا زمانی پیشنهاد شورا براي. است »و معرفی به بخشدار... انتخاب «مقید به 

 . توسط بخشدار صادر گردد که حکم دهیاري رسمیت یافته و اعتبار قانونی خواهد داشتدهیار از لحاظ اداري 

نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهاي اسالمی روستا  آیین 49با لحاظ ماده بایست  شورا می -
و اصالحات بعد آن، ضمن رعایت کلیه شرایط احراز سمت دهیار  11/01/1378و نحوه انتخاب دهیار مصوب 

 .نمایدنسبت به انتخاب دهیار اقدام 
 :است نمودهتصریح را چنین  شرایط احراز سمت دهیار 49ماده   -
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 شرایط عمومی) الف

 ایران تابعیت کشور جمهوري اسالمی) 1

 قانون اساسی اعتقاد به مبانی جمهوري اسالمی ایران و) 2
 سال سن 20داشتن حداقل ) 3
 انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت) 4
 انجام کار برخورداري از توانایی جسمی و روحی براي) 5
 نداشتن محکومیت کیفري موثر) 6
 داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر)7

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

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

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

هاي مشخص شده توسط وزارت کشور و حداقل یک سال سابقه  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس با گرایش) 3
 هاي درجه پنج و شش هاي اجرایی براي دهیاري کار اجرایی در دستگاه

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

 .هاي اجرایی براي تصدي سمت دهیار انتخاب نماید چهار سال سابقه اجرایی در دستگاه
رجه دهیاري از دو به سه و یا از درجه چهار به پنج در سمت دهیار مشغول انجام کسانی که در زمان ارتقاي د :2تبصره 

باشند و از نظر تحصیالت و سوابق کار اجرایی واجد شرایط الزم براي تصدي سمت دهیار در روستاي مربوط  وظیفه می
ی مذکور در این ماده معاف باشند، تا زمان تصدي سمت دهیار در آن روستا از شرایط تحصیالت و سوابق کار اجرای نمی
 .مانع است هاي با همان درجه بال باشند و انتخاب آنان براي تصدي سمت دهیار در دهیاري می
 سایر شرایط) ج
موضوع قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي (یک از شوراهاي اسالمی  تواند همزمان عضو هیچ دهیار نمی-1

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

باشد  کار رسمی چهار سال می هصدور حکم شروع ب مدت خدمت دهیار از زمانموصوف نامه  آیین 50بر اساس ماده  -
 .است و انتخاب مجدد وي بالمانع

باشد و بر اساس تبصره ذیل آن، در  وقت می نامه موصوف، در سمت دهیاري تمام آیین 45انتخاب دهیار وفق ماده  -
بند  3جا که برابر بند  باشد و از آن می) وقت پاره(وقت  نفر جمعیت، فعالیت دهیار نیمه 1500کمتر از حوزه انتخابیه 

در محل خدمت  6و  5هاي درجه  نامه فقط سکونت دهیار در زمان تصدي سمت دهیاري همان آیین 49ج ماده 
 .باشد مانع می بال 1،2،3،4وقت براي چند دهیاري با درجه  گیري یک دهیار پاره کار است، به الزامی

 
 :رسیدگی به تخلفات دهیار -ب

به  هاي کشور نامه استخدامی دهیاري آیین 10ماده وفق  دهیار مرتکب تخلفاتی شود ،چنانچه در حین خدمت -
تخلفات اداري کارکنان یادشده در  درخصوص کهنیز در مواردي . شود براساس قانون کار رسیدگی میتخلفات، 

رسیدگی به تخلفات اداري توسط   تخلفات براساس قانون وجود نداشته باشد رسیدگی بهقانون کار حکمی 
 .شود ها انجام می اداري مستقر در استانداري هاي رسیدگی به تخلفات هیأت

 :خاتمه خدمت دهیار -ج    

روستا و نحوه انتخاب اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهاي اسالمی نامه  آیین 52ه استناد ماده ب -
خدمت دهیار خاتمه یافته و موظف است طبق تبصره ذیل ماده ) شرح ذیل به(در صورت احراز یکی از موارد ، دهیار

 .حداکثر یک هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیاري کارت و حکم خود را تسلیم شورا نماید 50
 فوت و جنون -1
 روستااسالمی دهیار به تشخیص شوراي  سمتاز دست دادن هر یک از شرایط احراز -2
 شورا قبول استعفاء از سمت دهیاري توسط-3
 )نامه آیین 53مندرج در ماده  رعایت مقررات مربوطه با(عزل دهیار با رأي اکثریت اعضاي شورا -4
ص بدون کسب مجوز از شورا و یا نداشتن عذر موجه، به تشخی روز 15عدم حضور در محل خدمت بیشتر از -5

 شورا
 مبنی بر انفصال از خدمت قانونیصدور حکم محکومیت از طرف مراجع صالح -6          

 :عزل دهیار -د

 ،1375وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی مصوب  ،قانون تشکیالت 68ي ذیل بند م ماده ي  تبصرهبه استناد  -
 شود و به بخشدار انجام میمرتبط  ي نامه بر اساس آیین اعضاي شوراي اسالمی روستا واکثریت راي با  عزل دهیار

4 
 



شرح  به 53پس از طی مراحل مصرح در ماده  52مذکور در ماده  4بند  ،شود میمعرفی عزل صدور حکم  جهت
 : شود ذیل محقق می

ابتدا  داشته باشند،اعضاي شورا نسبت به عملکرد دهیار یا عملیات دهیاري اعتراض و یا ایرادي  چنانچه یک یا چند نفر از« 
صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر،  در ؛توسط رئیس شورا، موارد را به صورت واضح به دهیار تذکر کتبی خواهند داد

رئیس شورا سئوال را کتباً به دهیار ابالغ خواهد کرد و حداکثر  صورت موضوع به صورت سئوال مطرح خواهد شد که در این
چنانچه . باشد می العاده شورا و پاسخ به سئوال یار موظف به حضور در جلسه عادي یا فوقابالغ، ده ظرف ده روز پس از

نشود، طی جلسۀ دیگري موضوع مورد بررسی قرار  کننده تشخیص داده دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ قانع
 ».رد جدیدي را انتخاب نمایدمطلق اعضا، دهیار را برکنار کند و ف تواند با رأي اکثریت گیرد و شورا می می

 .قانون است با مذکور ممکن نیست و مغایر مادهعزل دهیار بدون رعایت 
 

تواند مراتب اعتراض و  به مصوبه شوراي اسالمی روستا در خصوص عزل خود معترض باشد، میکه دهیار  در صورتی: تذکر*
قانون تشکیالت، وظایف  80ماده مستندات مربوطه را جهت رسیدگی به هیات حل اختالف ورسیدگی به شکایات، موضوع 

   .ارایه نمایدو اصالحات بعدي آن  1375و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
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