معاونت امور دهيارياه
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دستورا ل وق و مزاياي ؤو ن امور ما ي دهيارياه

اسفند 3131

باسمه تعالي

دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي مسئولين امور مالي دهيارياه
دس ساستبي اجشاي هفبد آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس هصَة ّ 1383/4/13يئت هحتشم ٍصيشاى ٍ هصَثبت
ضَسايعبلي وبس( ،دس خصَظ تعييي حذالل هضد جْت پشداخت ثِ هطوَليي لبًَى وبس) ،حمَق ٍ هضايبي هسئَليي اهَس هبلي
دّيبسي ّب ثش اسبس هَاد ريل تعييي ٍ هتٌبست ثب سبعبت وبس ٍ دس چبسچَة اعتجبسات دّيبسي يب دّيبسيّبي هشتجط پشداخت
هيضَد.
مبدٌ  -1دس ساستبي اجشاي هبدُ  6آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس ،حمَق هجٌبي هسئَليي اهَس هبلي ثشاي توبم
دّيبسيّب ،دس ثذٍ ثِوبسگيشي ثِ هيضاى حذالل هضد هصَة ضَسايعبلي وبس دس ّش سبل تعييي هيضَد.
مبدٌ  -2هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب ،پس اص گزضت يهسبل خذهت ،اص يه پبيِ ثِ ًشخ تعييي ضذُ تَسط ضَسايعبلي
وبس ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ.
مبدٌ  -3ووه ّضيٌِ هسىي ،ووه ّضيٌِ الالم هصشفي خبًَاس (ثي وبسگشي) ٍ ووه ّضيٌِ عبيلِهٌذي (حك اٍالد)
هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب ،ثب تَجِ ثِ هصَثبت ضَسايعبلي وبس لبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
مبدٌ  -4دس اجشاي تجصشُ  1هبدُ  36لبًَى وبس« ،فًقالعبدٌ شغل» هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب ثش اسبس هذسن
تحصيلي ،ثِ ضشح جذٍل ريل ٍ حمَق هجٌبي هَضَع هبدُ يه ايي دستَسالعول تعييي هيضَد:
فًق ديپلم

ليسبوس

فًق ليسبوس ي ببالتر

 5دسصذ حمَق هجٌب

 10دسصذ حمَق هجٌب

 15دسصذ حمَق هجٌب

مبدٌ  –5دس اجشاي هبدُ  9آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس ،هسئَليي اهَس هبلي توبمٍلت دّيبسيّب دس لجبل ّش هبُ
وبسوشد اص دٍ ٍ ًين سٍص هشخصي استحمبلي (هَضَع هبدُ  64لبًَى وبس) ثشخَسداس هيضًَذٍ .جِ هشخصييّيبي اسيتحمبلي
استفبدُ ًطذُ (رخيشُ ضذُ) هسئَليي اهَس هبلي ،دس پبيبى هذت خذهت اص هحل اعتجبسات دّيبسي هشثَطِ لبثل پشداخت خَاّذ
ثَد.
تبصرٌ :ثش اسبس هفبد هبدُ  66لبًَى وبس ،هسئَليي اهَس هبلي توبمٍلت ًويتَاًٌذ ثيص اص  9سٍص هشخصي سبالًِ خَد سا
رخيشُ ًوبيٌذ.
مبدٌ  -6حك سٌَات هسئَليي اهَس هبلي توبمٍلت ثشاسبس هبدُ  24لبًَى وبس ثِ هيضاى سبليبًِ يه هبُ ،لبثل پشداخت
هيثبضذ.
مبدٌ  -7عيذي ٍ پبداش پبيبى سبل ثشاسبس هصَثبت ضَسايعبلي وبس لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ  –8دس اجشاي هبدُ  6آيييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس ،دّيبسيّب هيتَاًٌذ هتٌبست ثب دسآهذ دّيبسي ،پيصثيٌي
اعتجبس دس ثَدجِ سبالًِ ٍ سعبيت لَاًيي ٍ همشسات هَضَعِ ،هيضاى وبسايي ٍ ثْشٍُسي هسئَليي اهَس هبلي ،تب  %50حذالل
حمَق سا ثِعٌَاى فَقالعبدُ وبسآيي ثشاي حذاوثش  2ثبس دس سبل پشداخت ًوبيٌذ.

مبدٌ  -9هشخصي استعالجي ٍ دسيبفت غشاهت ايبم ثيوبسي ،طجك ضَاثط لبًَى تأهيي اجتوبعي لبثل اعوبل هيثبضذ.
مبدٌ  -10دس اجشاي هبدُ  9آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس هسئَليي اهَس هبلي اص ًظش ثيوِ ٍ ثبصًطستگي ،هطوَل
همشسات لبًَى تأهيي اجتوبعي هيثبضٌذ.
مبدٌ  -11هيضاى فَقالعبدُ هأهَسيت هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب ،ثب سعبيت هبدُ  46لبًَى وبس ٍ تجصشُي ريل آى ،دس
ٍجِ هسئَليي اهَس هبلي ،لبثل پشداخت هيثبضذ.
مبدٌ  -12ثِ هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب وِ عالٍُ ثش سبعبت همشس اداسي اًجبم ٍظيفِ ًوبيٌذ ،اضبفِوبسي حذاوثش ثِ
هيضاى سبعبت تعييي ضذُ دس جذٍل ريل متىبسب بب جمعيت ريستبَبي تحت پًشش ،بب تبييد دَيبران مربًط ،در
صًرت تأميه اعتببر ي بب رعبيت قًاويه ي مقررات مًضًعٍ ،پشداخت خَاّذ ضذ.
مجموع جمعيت روستاهاي
تحت پوشش
حداكثرساعات اضافهكار

كمتر از  0333نفر

 0333-0333جمعيت

 0333-0333جمعيت

بيش از  0333جمعيت

 40سبعت

 50سبعت

 60سبعت

 70سبعت

مبدٌ  -13جْت اجشاي هبدُ  7آئييًبهِ استخذاهي دّيبسيّبي وطَس ،هسئَليي اهَس هبلي دّيبسيّب وِ اص سبيش دستگبُّب
ثِصَست هأهَس دس دّيبسي هطغَل خذهت هيضًَذ؛ حمَق ٍ هضايبي خَد سا ثشاسبس ضَاثط استخذاهي حبون ثش آى
هستخذم دس دستگبُ ريسثط هحبسجِ ٍ اص هحل اعتجبسات دّيبسي دسيبفت خَاٌّذ ًوَد.
مبدٌ  -14دس ساستبي اجشاي هبدُ  39لبًَى وبس ،افشادي وِ ثِصَست پبسٍُلت ثِعٌَاى هسئَل اهَس هبلي دّيبسيّب اًجبم
ٍظيفِ هيًوبيٌذ اص حكالضحوِاي ثِ هيضاى سبعبت وبسوشد( ،تعييي ٍ تبييذ ضذُ تَسط دّيبس) ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ ٍ حمَق
خَد سا هتٌبست ث ب سبعبت وبسخَد ،اص هضايبي تعييي ضذُ دس ايي دستَسالعول ٍ سبيش هضايبي تعييي ضذُ دس لبًَى وبس ٍ تبهيي
اجتوبعي دسيبفت خَاٌّذ ًوَد.
مبدٌ  -15پشداخت ّشگًَِ ٍجِ ديگشي غيش اص هَاسد روش ضذُ دس لبًَى وبس ٍ ايي دستَسالعول ثِ هسئَليي اهَس هبلي
دّيبسيّب هوٌَع خَاّذ ثَد.
ايه دستًرالعمل در پبوزدٌ مبدٌ ي يك تبصرٌ ،بٍ استبوداريَبي سراسر کشًر ابالغ ي مديرانکل
دفبتر امًر ريستبيي ي شًراَبي استبوداريَب مسئًل حسه اجراي آن ميببشىد.

