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 مقدمه
ها و  يشور )سازمان شهرداركوزارت محوله به ف یو وظا ها دهياري یمالنامه  نیيآ (35)به استناد ماده  
م يه و تنظيچارچوب ته يساز سانیک، ها دهياري ریزينظام برنامه به  انتظام بخشیجهت و در شور( ك يها ياريده

، هاي ابالغی و سایر تکاليف و اولویت ی، قانون بودجه سنواتیام دائمکاح ،یاسناد باالدستنظر به و   بودجه
 .گردد   یابالغ م به شرح ذیل ها دهياري 1402وسيله بخشنامه بودجه سال  بدین

 ها  و راهبرد ها   استیس -فصل اول

 روستایی و خدمات د محيط زیستبهبو (1

اجراي  در گذاري و مشاركت بمنظور سرمایه بخش خصوصیها و  یقانونی تعاون هاي استفاده از ظرفيت (2
 اي و منطقه هاي درآمدزا و پروژه روستاییهاي  طرح

 بهبود نظام درآمدي (3

 در راستاي وظایف دهياري در مناطق روستایی ، كشاورزييتوليدامور  بهكمك  (4

 آوري افزایش تابایمنی و  ءارتقا (5

 ییان و مشاغل روستايروستائ يو توانمندساز ینیارآفركتوسعه  (6

 هاي محلی و صنایع دستی بازارچهكمك به هاي گردشگري و  طرح توسعه (7

 م بودجهیضوابط تنظ –وم دفصل 

 حقوق و دستمزد (الف

 یهیگردد. بد بينی پيش 1401نسبت به سال  يدرصد 25 با رشد 1402در سال  ياريده يروهايحداقل حقوق ن (1
 1402ار در سال ك یعال ي، مصوبه شوراياريده كاركنانحقوق و دستمزد  یقطع يمبنا، درهرصورتاست 

 باشد. یم
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اي و در صورت تکافوي  بودجه يها تیت محدودی، با رعايارينان دهكاركار و يده قانونی يایمزا سایر ار وك اضافه (2
 1402در سال  ي كشورها دهياري ها و يسازمان شهردار یابالغ يها عملچارچوب دستورالو در  منابع دهياري

 د.شو یم بينی پيش
برابر حداقل دستمزد باالتر از سه  كه آن شرط به خود را كاركنانه حقوق یموظف است معادل دو برابر پا  ياريده (3

 ،(ديخواهد رسار ك یعالیب شورایبه تصومبلغ قطعی آن ) 1402سال  يان سال برایپا بعنوان عيدي نباشد
 د.ینما ینيب شيپ

 ای نهیو هز یضوابط درآمد (ب
 .باشداي  تفریغ بودجه و در نظر گرفتن سایر شرایط محيطی و منطقهد متناسب با یدرآمدها با ینيب شيپ (1
 ازجمله يا نهیدر چارچوب ضوابط هز بایستی یرانندگراهنمایی و قانون جرائم  23ماده اجراي از  یناش هاي درآمد (2

 معابرو اصالح  ادهيعابر پ يها احداث پل ،یمنیا زاتيو تجه یو رانندگ ییعالئم راهنما يو نصب و نگهدار هيته
 گردد.هزینه  ها در روستا زيخ معابر و نقاط حادثه ،ییروستا

 21در ماده  ذكرشدهصرفاً در موارد  بایستی ت پسماندیریقانون مد يحاصل از اجرا يها %( درآمد100) صد درصد (3
 گردد. نهیهز وركن مذقانو

عمران و  د صرفاً در اموریبا يقانون شهردار 99ماده  يحاصل از اجرا يدرآمدهااز  (%90) درصد نودحداقل  (4
 شود. نهیهز روستا یآبادان

 و اسقاط ،منقول، غيرمنقولاموال  فروش، ياريدهثابت  هاي داراییو  اي سرمایهاز فروش اموال  یناش يدرآمدها (5
 يبراد یجد يا هیسرما يها ییجاد دارایا ای و یعمران يها الزاماً به مصارف پروژه یستیبا یسرقفل فروشز ين

 هاي جاري ممنوع می باشد. برسد و مصرف آن براي هزینه ياريده

ساماندهی نيروهاي و  ، تجهيزد صرف احداثیافت شده بایدر نشانی آتشو  یمنیخدمات ا ي%( بها100) صد درصد (6
 روستا شود. یمنیو ا ینشان آتش پایگاه و نشانی آتش

متمم  در قالب بایستی نه باشد، موضوعیدرآمد بر هز از مازاد كینه سال قبل، حایتفاوت درآمد و هز كه درصورتی (7
 اي هاي سرمایه تملك داراییاعتبارات د به یتماماً با جاري ون با محلیسر دكپس از و بودجه همان سال 

 .ابدیاختصاص 

ف يلکن تييها تع درآمد سایردر مورد مصرف  ، بخشنامه بودجه و یا شوراي اسالمی روستاگذار ه قانونك يدر موارد (8
 .شودنه یدر محل خود هز طهوبدرآمد مر دی، بانماید

 سایر ضوابط (ج
بر اساس تبصره  بودجه  تفریغ تنظيم بودجه دهياري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم مسئوليت (1

 .است ياريده امورمالیول ئبه عهده دهيار و مس، ها دهياري ینامه مال نیيآ (32)ماده  (1)
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)سامانه بودجه سازمان  یابالغ يها د در قالب فرمیبوده و با مصارفو  منابعدو بخش  مشتمل بر ياريبودجه ده (2
 يروستا ارائه شود و شورا یاسالم يو به شوراه يته هرسالماه  يان دیتا پا (ي كشورها ها و دهياري شهرداري

 اجرا به دهياري ابالغ نماید. يبرا شورا تائيدپس از  مصوب و ان اسفندماه، بودجه رایش از پايپنيز  وركمذ

 یمال نامه آئين 32ماده  2به استناد تبصره  ياريدر بودجه ده يجار يها نهیهز يبرا شده بينی پيشاعتبار  (3
 60 حداقل اي تملك دارایی هاي سرمایه يها نهیهز يبرا شده بينی پيشدرصد و اعتبار  40 ثركحدا ها دهياري
 باشد. یدرصد م

زان و يم ازجملهوام ط مرتبط با ین شراييحه بودجه ساالنه خود، نسبت به تعیوست اليدر پ اند موظف ها دهياري (4
ط مرتبط ازجمله یر شرایاست سا یهید. بدنیارسال نما روستا یاسالم يب به شورایجهت تصو را موارد مصرف

ب یح جداگانه به تصویش از استقراض در چارچوب لوايد پیبا ...، مدت وام و شده تعيينداد، نرخ سود نحوه استر
 برسد. روستا یاسالم يشورا

اوراق بهادار ممنوع تسویه ها و   وام بازپرداختو  اي )جاري( هزینهامور  انجامتسهيالت بانکی براي مصرف  (5
 .باشد می

نان كارك، اريدهبه  (یعمرانتملك )و  (يجاراي ) هزینهاز محل اعتبارات  اعتبار پرداخت هرگونه وام ینيب شيپ (6
 .باشد یممنوع م روستا یاسالم يشورا يو اعضا ياريده

 ها دهياري یمال نامه آیين 52به استناد ماده  یحسابرس انجاماعتبار الزم جهت  بينی پيش (7

 يرايه دهيو ابن تأسيسات ير و نگهداريتعم يمنابع الزم برا تأمين (8

 ينه نگهدارینشان، هز آتش يروين تأمين مشتمل بر) ینشان گاه آتشیاز خدمات پا يريگ بهره  نهیهز بينی پيش (9
 تحت پوشش يروستاها زات و ...(يخودرو و تجه

 مدنیت يمه مسئولياعتبار ب ینيب شيپ (10

 پيش بينی اعتبار الزم در راستاي مقاوم سازي و مناسب سازي اماكن عمومی روستا (11

 ی اعتبار الزم جهت توسعه خدمات الکترونيکی و هوشمندسازي دهياريبين پيش (12

 خواهد بود:مجاز  شروط ذیل با رعایت اسالمی روستا هايشورا بودجهتأمين پيش بينی  (13

 ميليون ریال 550 تاسقف دهياري بودجه درصد 10: 3و  2و  1هاي درجه  دهياري -الف
 ميليون ریال 1000 تاسقف هياريد بودجه درصد 8: 6و  5و  4هاي درجه  دهياري -ب

 .حقوق و دستمزد( به شرط تکافوي منابع دهياري مجاز خواهد بود ه استثناءبينی سایر اعتبارات جاري )ب پيش (14

 باشد. هرگونه پرداخت از منابع دهياري، خارج از تکاليف قانونی ممنوع می (15

اصالحيه و یا  ارائهنسبت به  وظف استم ياري، دههزینهزان درآمد و يدر مبا اهميت ر ييهرگونه تغ درصورت (16
 د.یاقدام نما به شورا بودجهمتمم 
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 بودجه یاجراضوابط  -مسوفصل 
 یاسالم يب شورایه مراحل تصوكی اعتبارات ،ياريدهاليف محوله کتسریع در اجراي امور و تدر جهت  (1

 را ندارد. شدن مراحل موصوف یربط و ط يب مجدد مراجع ذیبه تصو يازينموده است، ن طی روستا را

و پس از تحقق و ن کن زمان ممیمتركدر دهياري موظف است رد، کو عمل يور بهره يارتقا منظور به (2
 د.یاقدام نمادر خصوص هزینه كرد اعتبارات برابر بودجه مصوب  وصول منابع

 اردیبهشت ماه(، 15در صورت عدم مصرف اعتبارات و وصول منابع مازاد تا پایان دوره عملکرد بودجه ) (3
و عدم تهيه  مورداشارهاعتبارات  از بر علت عدم استفاده یمبن یاست نسبت به ارائه گزارش لفکمار يده

 .دیاقدام نما متمم بودجه

ل، لوازم ید وسایاعتبارات مربوط به خردر خصوص  دات داخليت از تولیو حما ییجو اصل صرفهت یرعا (4
 ها و ... رات خودروي، سوخت، تعمی، مواد مصرفيادار

 تمام هاي نيمه ها با تأكيد بر تکميل طرح ها و پروژه بندي طرح اولویت (5

مورخ  130546به استناد ابالغيه شماره ) ياريدر ده غير شاغلافراد  یانسان يروين تأميننه یپرداخت هز (6
 باشد. میممنوع  يارياز اعتبارات ده وزیر محترم كشور( 21/07/1397

 ها دهياري یاستخدام نامه آیينت ید با رعایباهر عنوان در دهياري  نيروي انسانی تحت كارگيري بههرگونه  (7
ن بند یا ينسبت به اجرا اند موظف ياريده یار و مسئول ماليده انجام شود. مربوطه هاي و دستورالعمل

 ند.ینما ين بند خودداریخارج از افراد مشمول در ا ینظارت نموده و از پرداخت هرگونه وجه
قابل  یبودجه همان سال مال يصرفاً در سقف اعتبارات جار ها دهيارينان كارك يهرگونه تعهد برا (8

 باشد. یسنوات بعد ممنوع م يجاد هرگونه تعهد برایاست و ا ینيب شيپ

 يها تيانجام فعال يبرا اند كارگيري شده هاي عمرانی روستا به منابع انسانی كه براي انجام پروژه استفاده از (9
 اشد.ب یمجاز نم ياريده يجار

منوط به  امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانين و مقررات دهياري، يو واگذار سپاري برون هرگونه (10
آالت و تجهيزات بوده به نحوي كه هزینه  تعيين تکليف منابع موجود اعم از نيروي انسانی و ماشين

 سپاري بار مالی مجددي را عالوه بر فعاليت قبل به دهياري تحميل ننماید. برون

ازجمله قانون بودجه سنواتی كل كشور، تکاليف  مربوطه و مقررات قوانينبرابر ه ك یفيالکه تيلك نجاما (11
 .شده استداده قرار  ها دهياريبر عهده كه  مالياتی، سامانه هاي سادا، ستاد و ...

هاي پایش  ی نسبت به خرید دوربينقانون جرائم راهنمایی و رانندگ 23ماده تواند از محل منابع  دهياري می (12
 تصویري اقدام نماید.
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ثبت در دفاتر  ير آن و براياز غ یاموال مصرف کيكتف منظور به  ها ياريده ه اموال منقول یمت پايق حداقل  (13
 خواهد بود. ال(یرون يليم دهال )یر 10000000، مبلغ 1402سال  در 

 .باشد مین و مقررات ممنوع يانارچوب قوخارج از چ ییاجرا يها ر دستگاهیپرداخت هرگونه اعتبارات به سا (14

كه براي مدت معين در  روستاهاي اجرایی واقع در  هاي سایر دستگاه انجام هزینه جهت ساختمان تبصره:
 باشد. با تعادل هزینه و اجاره مدت معين بالمانع می گيرند اختيار دهياري قرار می

 .باشد مین و مقررات ممنوع يب قوانارچوخارج از چ یو حقوق یقيبه اشخاص حق يارياموال ده يواگذار (15

در  ،ياريده امورمالیار و مسئول يده کت مشتريبا امضا و مسئولست یبا یم ياريده يها ه پرداختيلك (16
در ص و صدور حواله( يگانه )تحقق تعهدات، تشخ ت مراحل سهیو با رعا همقررات مربوطن و يچارچوب قوان

 اشد.بودجه مصوب و صرفاً در محدوده روستا ب حدود

هاي ذیل در خارج از  كرد اعتبارات مصوب در بودجه دهياري صرفاً براي اجراي طرح هزینه تبصره:
اماكن نشانی،  هاي سطحی، پایگاه آتش ساماندهی امور پسماند، آرامستان، هدایت آب شاملمحدوده روستا 

ي و اخذ مجوز از مراجع با تایيد استاندار گذاري درآمدزا هاي سرمایه طرح  ورزشی در مالکيت دهياري،
 بالمانع خواهد بود. صالح ذي

 ياريده امورمالی مسئولمربوط برعهدة  يها و دستورالعمل ین و مقررات ماليقوان ينظارت بر حسن اجرا (17
بات مندرج يد وفق ترتیاعتبارات، مراتب با كرد هزینهمشاهده هرگونه تناقض در مراحل  كه درصورتیبوده و 

 شود. يريگيجه مشخص، پيتا حصول نت ها دهياري ینامه مال نیيآ 41ل ماده یدر تبصره ذ

 پایانثر تا ك، حداها دهياريها و  قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداري 12ماده  با بقاطملف است کدهيار م (18
نماید. همچنين ه ائروستا ار یاسالم يبه شوراي را اريده یمال هاي صورتو تفریغ بودجه  سال بعد شهریور

 خواهد بود.تایيد آن تا پایان سال  رسيدگی و مربوطه مکلف به اسالمی يشورا
 يشوراها امورمالیو  یالت، انتخابات داخلکيتش یینامه اجرا نیيآ 39ماده لف است به استناد کم ياريده (19

 انیدر پانه( را ی)درآمد و هز یو مال یرد عمرانکاز عمل یگزارش جامعار يانتخاب ده و نحوهروستا  یاسالم
 د.یروستا و عموم منتشر نما یاطالع اهال يبرا یمال هرسال

حداكثر ي اري، كارپردازان و سرپرستان پروژه دهحساب ذيپرداخت به  منظور به ياريده گردان تنخواه زانيم (20
 خواهد بود.درصد نصاب معامالت جزء دهياري  50

 آموزش منظور بهرا  الیرن ويليم 120 تا سقف و ياريده يدرصد بودجه جار 3تا لف است کم ياريده (21
مربوطه  ياستاندار یبا هماهنگ و پژوهش انیيروستا یآموزش همگان ، اعضاي شورا،يارينان دهكارك

 د.ینه نمایهز
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 هاي دورهدر و  ياريتحقق بودجه ده ميزان بر اساس روستا یاسالم يشوراها بودجهاعتبارات پرداخت  (22
 .مجاز خواهد بوددر طول سال  ماهه سه

پس از پرداخت  رین مندرج در جدول زیاعتبارات عناو هزینه كردو  ینيب شيتواند نسبت به پ یم ياريده (23
 د:یعمل نما ذیلب یوفق ضراحقوق و انجام تکاليف قانونی الزامی و در صورت تکافوي منابع 

 
 حاتیتوض ب/شاخصیضر نهیعنوان هز فیرد

 یها برنامه یاجرا 1
 یو فرهنگ یاجتماع

 درصد 3ثر تا کحدا
 یبودجه جار

هماا    یو اجتمااع  یفرهنگ یها شاخص یارتقا یدر راستا
 سازما  یدستورالعمل ابالغ بر اساس روستا

2 
به خسارت  کمک
دگا  حوادث ید

 2ثر تا سقف کحدا رمترقبهیغ
 یدرصد بودجه جار

ل یده در مواقع بروز حوادث از قبید بیبه اشخاص آس کمک
 مشابه و حوادث یسوز ل، طوفا ، زلزله، آتشیس

و اعانات به  کمک 3
 مستمندا 

تاه  یمکا یا  یسات یت ساازما  بزز یبه افراد تحت حما کمک
 ا یمارا  خاص و زندانی، بدرراه ماندگا امداد امام )ره(، 

بال اموات  ودفن کفن 4
 صاحب

دفان و قبار افاراد بادو  صااحب       و فان ک یهاا  نهیهز تأمین
 گا  در آرامستا  روستایرا صورت به

و  یونکنازل مسمه میب 5
 ییروستا تأسیسات

درصد  2تا سقف 
 یبودجه جار

 یاریده

ق یا ماه از طر یناه ب یدرصاد سازه هز   30 ثرکحادا  سقفتا 
نفعا  جزت جبرا   یو ذ یت اهالکمشاربا  و مابقی یاریده

ن کاما رمترقبهیو حوادث غ یعیطب یایاز بال یخسارت ناش
 ا یروستائ یها و ساختما 

 

 ها دجه دهیاریبو سامانه -چهارمفصل 
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