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 اندازي و استقرار نهاد دهیاري در روستاهاي کشور نامه راه شیوه

  مقدمه:
مند نمودن فرآیند استقرار مدیریت نوین روستایی در روستاهاي کشور، پس از نخستین گام قانونی در این زمینه  در راستاي نظام

 14/4/1377در روستاهاي کشور مصوب هاي خودکفا  یعنی صدور مجوز تأسیس دهیاري وفق ماده واحده قانون تأسیس دهیاري
فراینـد تأسـیس    تـداوم ها، الزم است اقداماتی صورت پذیرد تا ضمن حفظ انتظـام و مراقبـت ویـژه در     و ابالغ آن به استانداري

و  معاونـت امـور عمرانـی   از طریق استانداري  در همین راستا الزامی است تا .دهیاري، در این زمینه وحدت رویه نیز حاکم باشد
نهایت دقت و نظارت را به عمل آورد تـا تأسـیس    ،نامه شیوه مندرج در این مراحل، بر اجراي دقیق سایر واحدهاي استانی تابعه

 مند شوند.  وري و کارآمدي باال محقق گردد و روستاییان از برکات آن بهره این نهاد در تمامی مناطق روستایی کشور با بهره

دهیاري و با تأسیس نمودن مجوز  در راستاي اجرایی واحدهاي تابعه استانی: ابالغ مجوز تأسیس دهیاري به -1
أسیس مجوز ت وصولها موظفند ظرف مدت یک هفته پس از  نهاد، استانداري این گیري و استقرار هدف تسریع در شکل

غ و نسبت به لزوم همکاري و ابال هاي مرتبط با روستا و دستگاه ، مجوز مذکور را به واحدها و شوراهاي تابعه استانیدهیاري
 ها با نهاد دهیاري در عرصه روستا تأکید ویژه نمایند.  هماهنگی این دستگاه

شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب  اتقانون تشکیالت، وظایف و انتخاب 68به استناد بند م ماده  انتخاب دهیار: -2
مه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهاي نا آیین 47ماده ، )با اصالحات بعدي 1/3/1375شهرداران (مصوب 

اساسنامه، تشکیالت و سازمان  5) و اصالحات بعدي آن و ماده 11/1/1378اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار (مصوب 
ندرج در روز، فردي حائز شرایط م 15)، ضرورت دارد تا شوراهاي اسالمی روستا ظرف مهلت 21/11/1380ها (مصوب  دهیاري

نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهاي اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار را انتخاب و  آیین 49ماده 
هاي جاري،  شود جهت رعایت صرفه دهیاري و کاهش هزینه (پیشنهاد میبخشداران معرفی نمایند.   حکم به براي صدور

، ضمن رعایت کلیه ضوابط مربوط، یک دهیار براي روستاهاي خود نفر 1500ت زیر با جمعی روستاچند ي اسالمی هاشورا
 انتخاب، و مراتب را به بخشداري اعالم نمایند).

قانون گزینش و  رعایتمنظور  بخشداران قبل از صدور حکم و بهصدور حکم دهیار توسط بخشدار:  -3
یید و تطبیق أر، حداکثر ظرف مدت یک هفته فرد منتخب را جهت تضمن تسریع در انجام ام ندهاي اجرایی آن، موظف نامه آیین

تر امور هاي استانداري، معرفی نمایند. دفتر امور روستایی و شورامت دهیار و طی مراحل گزینش به دفشرایط با شرایط احراز س
افراد منتخب   ارجاع پروندهبخشداري، ضمن  ۀروز کاري از دریافت نام 3ظرف مدت  بایستیها  روستایی و شوراهاي استانداري

یید گزینش، بخشداران موظفند أرا معمول نمایند. پس از ت گزینشدر  آنانبه گزینش استانداري، هماهنگی الزم جهت حضور 
روز نسبت به صدور حکم دهیار و پیگیري دریافت کارت شناسایی از حراست استانداري اقدام نموده و مراتب را  10ظرف مدت 

اساسنامه، تشکیالت و سازمان  5ماده  1اي از حکم را (به استناد تبصره  می روستا و دهیار مربوطه اعالم و نسخهبه شوراي اسال
 ها) به واحد مربوطه در استانداري ارسال نمایند.  دهیاري

  اندازي فیزیکی دهیاري: تجهیز و راه -4

براي انجام  ساختمانی مناسب، ابتدا بایستی اندازي رسمی نهاد دهیاري از راه قبل تأمین ساختمان دهیاري: -4-1
 تأمین گردد. هاي اداري و مراجعه روستاییان (به صورت خرید، اجاره و یا ساخت) فعالیت
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وسایل اداري  حداقل ساختمان دهیاري بهمتناسب با اعتبارات موجود، بایستی  تجهیز اولیه ساختمان دهیاري: -4-2
ها و اسناد و مدارك دهیاري، رایانه،  (میز و صندلی مدیریتی براي دهیار، میز جلسات و صندلی، فایل براي نگهداري پرونده

  تلفن، فکس و کپی) تجهیز گردد. 

اندازي فیزیکی  شود پس از تأمین ساختمان دهیاري و تجهیز و راه پیشنهاد می افتتاح رسمی ساختمان دهیاري: -4-3
اي با حضور نمایندگانی از استانداري، فرمانداري، بخشداري، در  ارتقاي شأن و منزلت نهاد دهیاري مراسم افتتاحیه آن، با هدف

 صورت امکان مسؤوالن محلی یا استانی و اهالی روستا برگزار گردد.

منظور تکریم  هشوراي عالی اداري ب 25/01/81مصوبه  1با عنایت به ماده تعیین و اعالم ساعات کار دهیاري:  -4-4
نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور  آیین 56و با امعان نظر به ماده  ارباب رجوع و ضرورت جلب رضایت اهالی روستا

مالی شوراهاي اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار، دهیار موظف است پس از افتتاح ساختمان دهیاري، تابلویی از ساعت حضور 
 ل دهیاري را براي اطالع اهالی در مکانی مناسب نصب نماید. و کار خود در مح

عنوان مسئول امور  صالح را به دهیار پس از انتصاب موظف است فردي ذيها:  انتخاب مسئول امور مالی دهیاري -5
دهیار و تایید شوراي ها، مسئول امور مالی دهیاري بنا به پیشنهاد  نامه مالی دهیاري آیین 41مالی انتخاب نماید. بر اساس ماده 

 باشند. ي داراي مسئولیت مشترك میشود و به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار اسالمی روستا منصوب می

ها مکلفند وفق  مندي از اعتبارات، دهیاري منظور بهره اندازي دهیاري و به همزمان با راه افتتاح حساب بانکی دهیاري: -6
هاي مجاز حساب بانکی افتتاح و مراتب را به  ترین شعب بانک در نزدیک 19/5/1382ها مصوب  مالی دهیارينامه  آیین 46ماده 

 مکلف است  ر روستایی و شوراهاي استانداريتر امونداري برسانند؛ در همین راستا دفاطالع دفتر امور روستایی و شوراهاي استا
هاي  ها و دهیاري هاي تابعه را اخذ و به سازمان شهرداري دهیاري هاي ها شماره حساب پس از افتتاح حساب توسط دهیاري

هاي بانکی به  آور و حساب ها، اسناد و اوراق تعهد اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاري 18د. وفق ماده کشور اعالم نمای
 شود. حساب دهیار است انجام می امضاي مشترك دهیار و مسئول امور مالی دهیاري که ذي

 5ذیل ماده  2به استناد تبصره  هاي کشور: ها و دهیاري ها به سازمان شهرداري اندازي دهیاري رش راهگزا -7
فهرست اسامی کلیه دهیاران و  موظف است   استانداري تر امور روستایی و شوراهايفد ،ها اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاري

د؛ همچنین ارسال نمای هاي کشور ها و دهیاري ان شهرداريسازمهاي  يمعاونت امور دهیارها را تنظیم و به  خالصه وضعیت آن
مکلف   تر امور روستایی و شوراهاي استانداريشده اعالم شود. در همین راستا دفیاد  معاونتهرگونه تغییر و اصالحی باید به 

تأسیس منضم به  هاي تازه ياندازي دهیار ، گزارش راهاز تاریخ صدور مجوز تأسیس دهیاريماه  3حداکثر ظرف مدت  است
اعالم را تکمیل و ها  تقاضاي معاونت امور دهیاري و اطالعات موردشده  اندازي هاي راه دهیاري بانکی  فهرست شماره حساب

منوط به تکمیل و ارسال گزارش فوق  موضوع این بخشنامههاي  د. الزم به ذکر است که پرداخت هرگونه اعتبار به دهیارينمای
 .باشد ن توسط سازمان و تأیید صحت اطالعات ارسالی استان میو دریافت آ
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