آئین نامه مالی دهیاری ها
شماره /3219 :ت 14773ه اترخی 2836/50/62 :

هیئت وزریان رد جلسه مورخ  2931/5/23بنا هب پیشنهاد شماره  2921/2/97مورخ  2932/4/14وزارت كشور و هب استناد تبصره ( )2ماده واحده اقنون اتسیس دهیاری اهی

نم
بش
خودكفا رد روستااهی كشور -مصوب  ، 2944آئین انهم مالی دهیاری اه را رح زری تصویب ود :

فصل اول  -امور معامالت
بخش اول  -انواع معامالت ونصاب آنها
ماده : 1
معامالت دهياريها اعم از خريد ،فروش ،اجاره ،پيمانكاري،اجرت كار وغيره (به استثناي مواردي كه مشمول مقررات استخدامي
ميشود) در قالب مفاد اين آييننامه انجام ميگردد .كليه معامالت بهاستثناي موارد ياد شده در ماده ( )22اين آييننامه ،بايد حسب
مورد ازطريق مناقصه يا مزايده انجام شود.
ماده : 2
معامالت دهياريها از نظر ارزش به سه دسته تقسيم ميشود:
الف ـ معامالت جزيي
ب  -معامالت متوسط
پ  -معامالت عمده
تبصره 1ـ كليه سقفهاي معامالت دهياريها موضوع اين ماده براساسقانون تطبيق سقف معامالت شهرداريهاي كشور و شهرداري
تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصالح بندهاي (الف)( ،ب) و (ج) ماده ( )08و ماده( )08قانون محاسبات عمومي كشور  -مصوب
 - 1131و تغييرات بعدي آنخواهد بود.
تبصره 2ـ مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزيي و متوسط ،مبلغمعامله و براي معامالت عمده مبلغ برآورد ميباشد.
تبصره 1ـ مبناي نصاب در فروش ،مبلغ تعيين شده از طرف كارشناسمنتخب دهياري ،ترجيحاً كارشناس دادگستري ميباشد.
تبصره 4ـ معامالت مشمول هر يك از طبقات فوِ نبايستي با تفكيك به اقالم كوچكتر به طبقه پايينتر انتقال يابد.
بخش دوم :روش انجام معامالت
ماده : 3
در مورد معامالت جزيي ،متصدي خريد يا كسي كه وظيفهمذكور به طور كتبي از طرف دهيار به او ارجاع گرديده است ،مكلف است
بهفروشندگان يا عامالن خدمت مراجعه و پس از تحقيق در مورد قيمت كاملكاال يا اجرت كار يا خدمت مورد نياز ،معامله را با
حداقل بهاي ممكن و صرفهو صالح دهياري انجام و ذيل سند را با قيد اينكه معامله با حداقل بهايممكن انجام پذيرفته است ،امضا
نمايد.

صفحه 1:
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تبصره  -درج نام ،نام خانوادگي ،امضا و سمت متصدي خريد ،تاريخمعامله و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده كاال يا
انجام دهنده كاردر ذيل سند ضروري است.
ماده : 4
در مورد معامالت متوسط ،معمور خريد بايد حداقل از سه نفراز فروشندگان كاال يا انجام دهندگان كار يا خدمت مربوط به صورت
جداگانهاستعالم بهاي كتبي به عمل آورد ،به اين ترتيب كه معمور خريد ،نوع كاال ياخدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را
به طور كامل در برگاستعالم بها تعيين نمايد و فروشندگان يادشده نيز با اعالم حداقل بهاي آن وبا قيد تاريخ اعتبار آن و با ذكر
كامل نشاني خود ،ذيل برگهاي استعالم بها رابا قيد تاريخ امضا خواهند نمود و معمور خريد نيز بايد ذيل برگهاي استعالمبها را با
ذكر اينكه استعالم بها به وسيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ ونام و نام خانوادگي خود امضا و جهت طرح به كميسيون
معامالت و اتخاذتصميم تسليم كند.
تبصره 1ـ تغيير روش انجام معامالت متوسط در صورتي كهفروشندگان و يا انجام دهندگان كار از تنظيم و تسليم استعالم بها
خوددارينمايند و يا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاري يا شخصي بودن محدود وكمتر از سه منبع باشد بنا بر گزارش مستدل و
موجه معمور خريد و تصويبكميسيون معامالت با دستور دهيار با كمترين بهاي ممكن و با در نظر گرفتنصرفه و صالح دهياري
بالمانع است.
تبصره 2ـ معمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كاال يا انجامدهندگان كار يا خدمت در برگ استعالم بها براي اعتبار بهاي
پيشنهاد شدهذكر كردهاند ،طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاي مدت ،خسارتي متوجهدهياري نشود.
ماده : 5
اعضاي كميسيون معامالت مركب از دهيار ،مسيول ماليدهياري و نماينده شوراي اسالمي روستا به انتخاب و معرفي شوراميباشند.
ماده : 6
انجام معامله پس از تنظيم صورتجلسه كميسيون معامالت وموافقت اعضاي كميسيون به اتفاِ آرا و يا با كسب حداقل دو رأي موافق
بهشرط آن كه يكي از دو رأي موافق رأي دهيار باشد ،قابل اجرا خواهد بود.
ماده : 7
معامالت عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايدهعمومي و يا مناقصه محدود انجام شود و اگر ترك تشريفات مناقصه
ضروريتشخيص داده شود به طريق زير انجام خواهد شد:
الف) در صورتي كه ميزان معامله كمتر از  22برابر نصاب معامالت جزييباشد .بنا به پيشنهاد مستدل و موجه دهيار و تصويب
شوراي اسالمي روستا.
ب) در صورتي كه ميزان معامله از  22تا  28برابر نصاب معامالت جزييباشد ،بنا به پيشنهاد مستدل و موجه دهيار و تصويب
شوراي اسالمي روستاو تعييد شوراي بخش.
پ) در صورتي كه ميزان معامله از  28برابر نصاب معامالت جزيي بيشترباشد ،بنا به پيشنهاد مستدل و موجه دهيار و تصويب
شوراي اسالمي روستاو تاييد شوراي بخش و موافقت استاندار ذيربط.
صفحه 2:
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تبصره  -1در مورد مناقصه محدود ،دهياري از بين فهرست مقاطعهكاران واجد شرايط منتخب توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي
كشور و ياوزارت راه و ترابري حداقل شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوتخواهد نمود.
تبصره 2ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب شوراي اسالميروستا تعيين ميشود.
بخش سوم -مناقصه
ماده : 8
در معامالت عمده ،آگهي مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقليك هفته به تشخيص دهيار در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از
جرايدكثيراالنتشار و يا در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از روزنامههايمحلي منتشر ميگردد.
تبصره 1ـ در مواردي كه دهياري الزم تشخيص دهد ،ميتواند عالوه برانتشار آگهي در روزنامه از ساير وسايل و طرِ انتشاراتي از
قبيل پخش آگهيدر راديو و تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص مربوط يا الصاِ آگهي درمعابر عمومي استفاده نمايد.
تبصره 2ـ اگر به تشخيص دهياري ،موضوع معامله ايجاب كند كه عالوهبر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطالع فروشندگان
كاال يا انجامدهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد ،يك نسخه از آگهي بايدبه هر يك از سفارتخانههاي كشورهاي
مربوط در تهران و يك نسخه هم بهسفارتخانههاي كشور جمهوري اسالمي ايران در كشورهاي مربوط از طريقوزارت امور خارجه
فرستاده شود.
ماده : 9
در آگهي مناقصه بايد نكات ذيل ذكر شود:
الف) نوع و ميزان كاال و كار و ياخدمت (مدت انجام كار) با مشخصات.
ب) مدت و محل و نحوه تحويل كاال يا انجام كار يا خدمت و ترتيب عملو ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل
كاال يا انجام كار ياخدمت كالً يا بعضاً تعخير نمايد.
پ) تصريح به اينكه بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص ومعين و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسليم شود.
ت) محل توزيع يا فروش نقشهها و برگه شرايط عمومي و مشخصاتديگر در صورت لزوم.
ث) مهلت قبول پيشنهادها.
ج) محل تسليم پيشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.
چ) واريز مبلغي به ميزان حداقل  2درصد كل برآورد به عنوان سپرده بهحساب سپرده دهياري ،يا تقديم ضمانتنامه بانكي كه رسيد
آن بايستيضميمه پيشنهاد باشد.
ح) ذكر اينكه برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقادقرارداد نشوند ،سپرده شركت در مناقصه آنان ضبط و وصول
خواهد شد.
خ) ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.
د) حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه وابالغ به برنده ضرورت دارد.
ذ) روز و ساعت و محل قرايت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضورپيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه
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ر) ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دهياري پرداخت آنبه برنده مناقصه الزم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.
ز) تصريح به اينكه دهياري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختاراست و در اين صورت سپرده توسط دهياري مسترد خواهد
شد.
ژ) محل توزيع نمونه قرارداد كه بايد به وسيله پيشنهاددهنده با قيداينكه مورد قبول است امضا و ضميمه پيشنهاد شود.
س) تصريح به اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزلهقبول شروط و تكاليف دهياري موضوع ماده ( )12اين آيين
نامه ميباشد.
ماده : 11
دهياري در صورتي كه ذكر شروط خاصي را عالوه بر نكاتمندرج در ماده ( )9الزم تشخيص دهد ،مشروط به اينكه با قوانين و
مقرراتمغاير نباشد ،ميتواند در متن آگهي يا در نقشهها و برگه شرايط و مشخصاتدرج نمايد ،به طوري كه داوطلبان قبل از
تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطالعحاصل كنند ،ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگامانعقاد قرارداد يا اجراي
قرارداد به هر عنوان ممنوع است.
ماده : 11
در صورتي كه شروط مناقصه كه طبق مواد ( )9و ( )18بايد درآگهي ذكر شود ،مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه
زياد گردد،ممكن است نوع كار يا كاال يا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت و محلتحويل و ميزان پيشپرداخت و مدت و محل
قبول پيشنهادها در آگهي درجشود و محل معين جهت دريافت بقيه مشخصات تعيين گردد و ذكر اينكهپيشنهاد دهندگان بايد يك
نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كردهو به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.
ماده : 12
دهياري در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايرسيده و انعقاد قرارداد داراي تكاليف و اختيارات زير ميباشد:
الف) دهياري مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده اول را درصورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر
دوم را درصورتي كه براساس بند «ح» ماده ( )9براي انجام معامله به آنها رجوع شود واز انجام معامله امتناع نمايند ،به ترتيب ذكر
شده در بند مذكور ضبط نمايد.
ب) دهياري اختيار دارد مقدار كاال يا كار مورد معامله را تا بيست و پنجدرصد كل مورد معامله افزايش يا كاهش دهد ،مشروط بر
اينكه كليهمحاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش را به طور متناسب رعايت وتطبيق نمايد.
پ) هزينه ثبت قرارداد حسب مورد در دفتر خانه اسناد رسمي به عهدهبرنده مناقصه خواهد بود.
ت) دهياري مكلف است هر گونه كسور قانوني را كه به طرف قراردادتعلق ميگيرد از بهاي كاركرد يا كاالي تحويلي در موقع
پرداخت مطالباتكسر و در مهلت قانوني به حساب سازمانهاي ذينفع تعديه نمايد.
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ماده : 13
دهياري در مورد مناقصه مكلف به رعايت نكات زير ميباشد:
الف) مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهيهايي كه در داخل كشورمنتشر ميشود ،از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر
باشد و درمورد آگهيهايي كه در خارج از كشور طبق تبصره ( )2ماده () 0منتشرميشود ،از  42روز نبايد كمتر تعيين شود.
ب) ميزان پيش پرداخت نبايد از  %22مبلغ كل معامله تجاوز نمايد وپرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد و
دهياريموظف است پيشپرداخت را در هر صورت وضعيت به نسبت پيشرفت كاركسر و نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانكي
پيمانكار به همان نسبت اقدامنمايد.
پ) ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصياتمعامله نبايد از  %2مبلغ برآورد معامله كمتر باشد و پس از
انعقاد قرارداد بهپيمانكار مسترد خواهد شد.
ت) حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقادقرارداد اخذ شود در مورد معامالتي كه موضوع آن انجام امور
ساختماني ياباربري يا خريد ماشينآالت باشد ،پنج درصد و در مورد ساير معامالت دهدرصد مبلغ معامله ميباشد و بايد به صورت
نقد به حساب سپرده بانكيدهياري واريز و يا ضمانتنامه معتبر به دهياري تسليم شود و در معامالتساختماني و باربري عالوه بر
پنج درصد مذكور ،دهياري بايد از هر پرداختمعادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام كارمنظور كند.
ماده : 14
مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقرراتمناقصه محدود مغاير نباشد ،در مناقصه محدود نيز الزمالرعايه ميباشد.
ماده : 15
رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به معامالت عمده درمناقصه ،مناقصه محدود و يا نحوه عمل در موارد ترك مناقصه به
عهدهكميسيون عالي معامالت دهياري مركب از دهيار و مسيول مالي دهياري ويك نفر از افراد بصير و مطلع در معامله مورد نظر به
پيشنهاد دهيار و تعييدشوراي اسالمي روستا ميباشد.
ماده : 16
وظايف كميسيون عالي معامالت در مناقصه به شرح ذيلتعيين ميگردد:
الف) كميسيون عالي معامالت مجاز نيست به پيشنهادات مبهم ومشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر
در آگهيبرسد ،ترتيب اثر دهد.
ب) در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد ،كميسيونميتواند مناقصه را تجديد و چنانچه مجدداً پيشنهادي نرسد
موضوع رابراي اتخاذ تصميم به شوراي اسالمي روستا احاله نمايد.
پ) كميسيون عالي معامالت بايد در روز و ساعت مقرر كه در آگهيمناقصه عمومي و يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد گرديده است،
تشكيلشود و پيشنهادات رسيده را در صورتي كه تعداد آن سه يا بيشتر باشد باز ورسيدگي و اگر تعداد پيشنهادات از سه فقره
كمتر بود ،مناقصه تجديد ومراتب را در صورتجلسه تنظيمي قيد نمايد .در مناقصه مجدد ولو آنكهتعداد پيشنهادات كمتر از سه فقره
باشد ،كميسيون پيشنهادات را باز ورسيدگي مينمايد.
صفحه 2:
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تبصره 1ـ دهياري در مواردي كه ميسر تشخيص دهد ،بايد قبل ازقرايت پيشنهادها ،بهاي عادالنه مورد مناقصه را به عنوان شاخص
قيمت بهوسايل مقتضي و به طور محرمانه تهيه نموده و در پاكت الك و مهر شده دراختيار كميسيون عالي معامالت قرار دهد.
تبصره 2ـ در صورتي كه كميسيون عالي معامالت رأي به تجديدمناقصه دهد ،مناقصه تجديد ميشود.
ماده : 17
تصميمات كميسيون عالي معامالت در مورد مناقصه به اتفاِ آرا و يا با اكثريت دو رأي مشروط به اينكه رأي دهيار يكي از دو رأي
باشد،مالك اعتبار خواهد بود.
تبصره  -كميسيون عالي معامالت مكلف است از روز قرايت پيشنهادهاحداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعالم كند و در موارد
استثنايي اين مهلتبا تصويب دهيار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
ماده : 18
در مواردي كه كميسيون عالي معامالت برنده مناقصه را اعالمكرده باشد ،سپرده شخص برنده و اشخاصي كه بهاي پيشنهادي آنها
درمرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به برندگان دوم و سوم طبقتبصره ذيل ماده ( )19ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده
به ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.
ماده : 19
در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابالغ نتيجه مناقصهظرف هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپرده تضمين حسنانجام
معامله اقدام نكند و يا براي معامله حاضر نشود ،سپرده شركت درمناقصه او به نفع دهياري ضبط ميشود و مراتب به شخصي كه
پيشنهاد اودر مرتبه دوم قرار دارد با رعايت تبصره ذيل اين ماده ابالغ ميگردد و اگر اوهم از تاريخ ابالغ ظرف هفت روز به استثناي
ايام تعطيل نسبت به سپردهتضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود،سپرده او هم ضبط ميشود و
مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه سومقرار دارد و با رعايت مفاد تبصره () 1اين ماده ابالغ ميگردد و اگر او هم اقدامنكرد،
سپرده ضبط ميشود و در اين صورت به تشخيص دهيار مناقصهتجديد و يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون عالي معامالت
گزارشميشود.
تبصره 1ـ رجوع به پيشنهاد دهنده كه بهاي پيشنهادي او در مرتبهدوم و سوم قرارداد ،به شرطي ميسر است كه تفاوت بهاي
پيشنهادي او بابرنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد ،در غير اين صورت رجوع به اوممنوع است.
تبصره 2ـ مدت مقرر  3روز در اين ماده در مورد معامالتي كه طرفمعامله در خارج از كشور اقامت دارد ،حداكثر تا يك ماه تعيين
ميشود،مشروط به اينكه مدت مذكور در آگهي مناقصه يا برگه شرايط آن ذكر شدهباشد.
ماده : 21
در صورتي كه حايزين شرايط مناقصه بيش از يك نفر باشند،اعضاي كميسيون عالي معامالت با در نظر گرفتن كيفيت كاال ،خدمات
وتسهيالت مربوط و حسن شهرت متقاضيان ،برنده مناقصه را انتخابخواهند نمود و در صورت شرايط كامالً مساوي به تشخيص
دهيار عملخواهد شد.

صفحه 8:
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ماده : 21
در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد:
الف) نام متعامالن.
ب) نوع ،مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
پ) مدت انجام تعهد و محل شرايط تحويل مورد معامله
ت) ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجامتعهدات جزياً يا كالً تعخير نمايد.
ث) در صورتي كه برنده مناقصه ملزم به ارايه نمونه باشد ،در اين صورتبايد نمونه كاال با مهر و امضاي طرفين معامله تعييد و نزد
دهياري نگاهداريشود.
ج) اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كاال يا كار يا خدمت موردمعامله و مقتضيات محل توليد كاال يا انجام كار اطالع كامل
دارد.
چ) در قراردادها بايد قيد شود دهياري ميتواند تا حداكثر بيست و پنجدرصد مبلغ پيمان را از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان
كسر و يا اضافهنمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار ابالغ كند.
ح) مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايطمناقصه ذكر شده باشد.
خ) ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.
د) ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد ،مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر
شده است ،برايطرف قرارداد نباشد.
ماده : 22
در موارد زير دهياري ميتواند معامالت را بدون رعايتتشريفات مناقصه انجام دهد:
الف) خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص دهيار منحصر بهفرد باشد.
ب) خريد كاالها و خدمات انحصاري دولتي و كاالها و خدماتي كهفروشنده آنها به تشخيص كميسيون عالي معامالت انحصاري
باشد.
پ) خريد كاالهاي ساخت كارخانههاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار ازطريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي
آنها نرخ تعيينشده باشد.
ت) معامالتي كه طرف معامله وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي ياشركتهاي دولتي يا شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و يا
دهياريها و ياشركتهاي تعاوني و نهادهاي انقالب اسالمي باشد.
ث) در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غير منقول كه طبق نظركارشناس منتخب دهياري ،ترجيحاً كارشناس رسمي دادگستري،
انجامخواهد شد.
ج) در مورد كرايه حمل و نقل ،هزينه مسافرت و نظاير آن در صورتوجود نرخ ثابت و مقطوع.
چ) در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه پس از اعالم واحدتقاضا كننده ،با تعييد دهيار انجام خواهد شد.

صفحه 3:
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ح) در مورد خريد كاالهاي مورد مصرف روزانه كه در محل ،نرخ ثابتي ازطرف دولت يا دهياريها يا مراجع ذيصالح براي آنها تعيين
شده باشد.
تبصره :رعايت احكام مندرج در بند «ب» ماده ( )12و بندهاي »ب »و«ت» ماده ( )11اين آييننامه در خصوص معامالتي كه از
طريق تركتشريفات مناقصه انجام ميگردد نيز الزامي است.
بخش چهارم  -ترتیب تحویل کاال یا خدمت
ماده : 23
كاال يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جزيي باشد،تحويل آن به وسيله انباردار يا واحد درخواست كننده انجام خواهد شد
و درمورد معامالت متوسط ،تحويل آن بايد با نظارت كميسيوني مركب از سه نفربا انتخاب دهيار انجام پذيرد و كاال يا كار انجام
شده هرگاه مربوط به معامالتعمده باشد ،تحويل آن با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر با انتخاب دهيارو يك نفر نماينده
ذيصالح به انتخاب شوراي اسالمي روستا خواهد بود.
ماده : 24
در معامالت متوسط و عمده براي تحويل هر فقره كاال يا كاربايد كميسيون تحويل صورتمجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن به
طورصريح قيد گردد كه كاالي خريداري شده يا كار انجام شده با نمونه ومشخصات مندرج در پيمان يا استعالم بها مطابقت دارد و
ذيل آن را تماماعضاي كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضا نمايند و در مورداجناسي كه تحويل انبار ميشود ،انباردار نيز
صورت مجلس را امضا و قبضانبار صادر نمايد.
تبصره 1ـ هرگاه بين اعضاي كميسيون تحويل در نوع و مشخصات كااليا كار مورد تحويل اتفاِ آرا نباشد ،پيشنهاد كارشناس مربوط
و نظر دهيارقاطع خواهد بود.
تبصره 2ـ براي كاالهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كهداراي شماره مسلسل باشد ،صادر گردد و به امضاي انباردار
رسيده شود و دردفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد گردد.
تبصره 1ـ در مواردي كه كاال به انبار تحويل نميگردد ،حسب موردبايد به وسيله تحويل گيرنده تكاليف مربوط به انباردار انجام
شود و رسيد ياصورت مجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره 4ـ كاالهاي غير مصرفي عالوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس ازپالك كوبي در دفتر اموال دهياري نيز ثبت شود.
تبصره 2ـ در مورد مواد خريداري شده فاسد شدني كه در پذيراييهااستفاده ميشود ،صدور قبض انبار ضروري نميباشد.
بخش پنجم  -مزایده
ماده : 25
فروش يا اجاره اموال دهياريها كه از طريق مزايده انجامميگيرد ،با نظر شوراي اسالمي روستا بوده و بايد قيمت آن در ابتدا
توسطارزياب دهياري يا كارشناس رسمي دادگستري به كميسيون عالي معامالتدهياري پيشنهاد و پس از تعيين قيمت پايه،
توسط كميسيون مزبور بهشرح زير عمل شود:

صفحه 0:
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الف) فروش در حدود معامالت جزيي به بيشترين قيمت با تشخيصدهيار انجام ميشود.
ب) فروش در حدود معامالت متوسط به طريق حراج و به اين ترتيبانجام ميشود كه اطالعات كلي در مورد نوع و مشخصات مقدار
معامله و روزو ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه الزم باشد ،يك نوبت در يكي ازروزنامههاي كثيراالنتشار كشور و يا روزنامه
محلي يا الصاِ آگهي در معابر بهاطالع عمومي برسد و در آگهي بايد قيد گردد كه در مقابل فروش ،وجه نقددريافت خواهد شد و
پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و هزينه آگهيمنتشر شده در روزنامه به عهده خريدار است .حراج توسط كميسيون معامالت
دهياري از بهاي پايه شروع و باخريداري كه باالترين بها را پيشنهاد كند ،معامله انجام خواهد شد و اگر بهقيمت پايه پيشنهادي
داده نشود ،ضمن تجديدنظر در قيمت پايه حراجتجديد خواهد شد.
پ) معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده انجام ميشود و نحوه عملطبق شرايطي است كه در اين قانون براي مناقصه پيش بيني
گرديده است.
ماده : 26

بخش ششم  -سایر مقررات مربوط به معامالت

هرگاه دهياري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيلهنقليه يا ماشينآالت فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در
معرضاجاره و استيجاره قرار ميگيرد ،احتياج پيدا كند ،به شرح زير اقدام خواهدشد:
الف) در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و متفاوت داشته باشد ،پساز تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد ،حداقل
سه فقره از باصرفهترين آنها به وسيله استعالم بها تعيين و معرفي خواهد شد.
ب) اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمينمعيني مورد لزوم دهياري باشد ،مذاكره و توافق مقدماتي با
مالك به عملخواهد آمد .انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مالاالجارهساالنه از مبلغ 8/888/888ريال
تجاوز نكند ،با تصويب كميسيون عاليمعامالت دهياري و در صورتي كه مالاالجاره ساالنه بيش از مبلغ مذكورباشد ،با تصويب
شوراي اسالمي روستا صورت خواهد گرفت.
ماده : 27
هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني ،تغييراتجديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كاريا خدمت پيش آيد كه
جداگانهانجامپذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحد بهاپيشبيني و تعيين نشده باشد ،بهاي عادالنه كار يا
خدمت مورد نظر برابرضوابط و مقررات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعيين و به پيمانكارابالغ خواهد شد ،ولي ميزان كار يا
خدمات جديد به هر حال نبايد از دهدرصد ( )%18كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.
ماده : 28
در موارد استثنايي كه به صالح و صرفه دهياري باشد،شوراي اسالمي روستا ميتواند بنا به پيشنهاد دهيار اختالفاتي را كه
باپيمانكاران دهياري پيدا ميشود و در صورتي كه مبلغ مورد اختالف از دهميليون ريال بيشتر نباشد ،از طريق سازش و يا ارجاع به
داوري حل و فصلنمايد ،لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختالف بيش از ده ميليون ريال باشد،رفع اختالف از طريق سازش يا ارجاع
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به داوري با پيشنهاد دهيار و تعييدشوراي اسالمي روستا و تصويب استانداري امكانپذير خواهد بود و در اينگونه موارد داور
اختصاصي و داور مشترك بايد به تعييد استانداري برسد.
فصل دوم  -مقررات مالی دهیاری
بخش هفتم  -بودجه
ماده : 29
بودجه ساالنه دهياري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام
شود همراه با برآورد مبلغ وميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب
شوراي اسالمي روستا قابل اجرا است .
تبصره  -سال مالي دهياري يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند ماه همان سال
ختم مي شود و براي سال اول به طور استثنايي از تاريخ تاسيس وشروع فعاليت تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده : 31
دوره عمل بودجه دهياري تا 12ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا
خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده : 31
بودجه دهياري بايد براساس برنامه ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد و دهيار مكلف است تا
پايان ديماه هر سال بودجه سال بعد دهياري را به شوراي روستا ارايه نمايد و شورا موظف است حداكثر تا نيمه اسفند ماه همان
سال به بودجه پيشن هادي رسيدگي و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پايان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهياري ابالغ
نمايد .
تبصره  -دهيار مي تواند در صورت نياز در طول سال مالي و قبل از انقضاي آن نسبت به ارايه متمم يا اصالح بودچه پيشنهادي
دهياري براي اظهارنظر وتصويب نهايي به شوراي روستا اقدام نمايد
ماده : 32
دهيار مكلف است حداكثر تا نيمه خرداد ماه سال بعد تفريغ بودجه و صورتهاي مالي دهياري را به شورا ارايه نمايد و شورا موظف
است حداكثر تا پايان تيرماه نسبت به صورتهاي مالي و تفريغ بودجه شورا اعالم نظر و تصميم مقتضي اتخاذ ومراتب را جهت اقدام
الزم قانوني به دهياري ابالغ نمايد .
تبصره  - 1مسئوليت تنظيم بودجه دهياري و مراقبت در حسن اجر اي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده دهيار و مسيول
مالي است  .دهيار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به شوراي اسالمي روستا در جلسات شورا به منظور اداي
توضيحات الزم درباره اقالم مندرج در بودجه و با تفريغ بودجه حضور يابد .
تبصره  - 2ميزان اعتبارات عمراني نبايد از شصت درصد بودجه ساالنه كمتر باشد .
صفحه 18:
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تبصره  - 1اعتباراتي كه در بودجه به تصويب مي رسد  ،بايد با نظارت شوراي روستا منحصرا" در محدوده همان روستا به مصرف
برسد
تبصره  - 4دهياري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ده روز بعد از تصويب به استانداري و وزارت كشور
ارسال نمايد .
ماده : 33
در صورتي كه شوراي روستا در راس موعد مقرر به وظيفه قانوني خود در مورد بودجه و تريغ بودجه عمل نكند  ،دهيار موظف است
مراتب را با توجه به قانون تشكيالت  ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور وانتخاب شهرداران بر حسب مورد به بخشداري يا
فرمانداري با استانداري و وزارت كشور اعالم نمايد .
ماده : 34
دهيار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از مواد هزينه و بهافعاليتهاي داخل در يك وظيفه تا ده درصد كاهش يا
افزايش دهد  ،به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود .
ماده : 35
طرز تنظيم برن امه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها وانطباق بودجه با برنامه وهمچنين برآورد درآمد وهزينه
به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از حداكثر ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ
خواهد شد .
بخش هشتم  -درآمدها ومنابع
ماده : 36
درآمدها ومنابع دهياري ها بشرح زير مي باشد :
الف  -درآمدهاي ناشي از عوارض ( درآمدهاي عمومي )
ب  -درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي .
پ  -بهاي خدمات درآمدهاي موسسات انتفاعي دهياري .
ت  -درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري
ث  -كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
ج  -استفاده از تسهيالت مالي .
چ  -اعانت وكمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي واموال و داراييهايي كه به طور اتفاي يا به موجب قانون به دهياري
تعلق مي گيرد .

ماده : 37

هر دهياري داراي تعرفه هاي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهايي كه با رعايت قوانين مربوط
توسط دهياري وصول با تحصيل مي شود  ،درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر
تغييري كه در نوع وميزان نرخ آنها صورت مي گيرد  ،در تعرفه هاي مذكور منعكس مي شود .
صفحه 11:
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تبصره  -وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراي بخش و همچنين يكنواختي در
نظام عوارضي  ،با رعايت مقررات قانوني مربوط  ،دستورالعملهاي الزم را تدوين و به دهياري ها ابالغ نمايد .
ماده : 38
دهياري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست  .در مواردي كه مودي قادر به پردات تمام بدهي خود به طور يكجا
نباشد  ،دهياري مي تواند مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعلمي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب
شوراي اسالمي روستاي مربوط مي رسد  ،دريافت نمايد .در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تاديه كليه بدهي هاي مودي
خواهد بود
ماده : 39
استرداد عوارض يا بهاي خدمات دهياري ممنوع است ولي چنانچه در صورت بروز اشتباه در محاسبه عوارض و يا اينكه پرداخت
كننده در زمان تاديه مشمول پرداخت عوارض نبوده و يا با داليلي كه عدم شمول پرداخت عوارض مودي محرز گردد و استرداد
عوارض يا بهاي خدمات را اجتناب ناپذير بنمايد  ،تمام يا قسمتي از عوارض دريافتي و يا بهاي خدمات يا پيشنهاد دهيار وتصويب
شوراي اسالمي روستا در صورتي كه عوارض يا بهاي خدمات مذكور مربوط به سال جاري باشد  ،از محل رديف درآمدي مربوط و
در صورتي كه مربوط به سنوات گذشته باشد  ،به صورت علي الحساب به مودي پرداخت مي گردد و دهياري موظف است در متمم
و اصالح بودجه اعتبار مربوط را در رديف هزينه مرتبط با موضوع پادار و پس از تصويب به هزينه قطعي منظور نمايد .
بخش نهم  -گردش عملیات منابع ومصارف دهیاری ها
ماده : 41
پرداخت هزينه ها د درهايري مستلزم طي مراحل سه گانه زيراست :
الف  -تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري به اين طريق كه كار وخدمتي انجام يا اموالي به تحويل دهياري
درآيد و بدينوسيله ديني براي دهياري ايجاد شده باشد .
ب  -تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هريك از طلبكاران پرداخت شود .
پ  -صدور حوال در وجه طلبكار يا طلبكاران در قبال اسناد مثبته.
تبصره  -ايجاد تعهد وتشخيص و صدور حواله بشرح فوق در صالحيت دهيار يا كساني است كه از طرف دهيار به طور كتبي و به
طور منجز اختيارات الزم به آنها تفويض مي شود .
ماده : 41
مسئول امور مالي دهياري بنا به پيشنهاد دهيار و تاييد شوراي اسالمي روستا منصوب مي شود و به اتفاق دهيار درقبال كليه
اقدامات مالي دهيار داراي مسئوليت مشترك مي باشد .
تبصره  -نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مالي و دستور العلمهاي مربوط به عهده مسئول مالي بوده و در صورتي كه مسئول
مالي تناقضي در دستورات صادر شده از طرف دهياري يا قوانين و مقررات ياد شده مشاهده نمايد  ،بايد مراتب را به دهيار گزارش
صفحه 12:
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نمايد .چنانچه دهيار به طور كتبي با ذكر مستندات قانوني مسئوليت دستورات صادر شده را بپذيرد  ،مسئول مالي مكلف به اجراي
آن مي باشد ولي بايد مراتب را به اطالع شوراي اسالمي روستا يا قائم مقام قانوني آن برساند .شوراي ياد شده در صورت تاييد
موضوع  ،مراتب را جهت پيگيري اقدامات قانوني به استانداري ذيربط منعكس مي نمايد .
ماده : 42
ك ليه پرداختهاي دهياري در حدود بودجه مصوب بااسناد مثبت و با رعايت قوانين ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد .اين اسناد
بايد به اضماي مشترك دهيار ومسئول مالي دهياري كه ذيحساب دهيار است  ،برسد .
تبصره  -در مورد هزينه هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد  ،ممكناست به طور علي الحساب پرداخت
واسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد .
ماده : 43
طرز استفاده از تنخواه گردان وطرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينه هاي دهياري به موجب
دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد گرديد
ماده : 44
استفاده از وجوه حاصل از درآمدها  ،قبل ازمنظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي الحساب و يا
براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است
ماده : 45
حسابدار يا كسي كه پرداخت هزينه ها به ع هده او واگذار گرديده است  ،مكلف است در موقع پرداخت نسبت به تشخيص امضاي
مجاز دستور دهنده پرداخت و شناسايي دريافت كننده وجه دفت الزم را به عمل آورد و امضاء واثر انگشت گيرنده وجه را گرفته و
محل پرداخت كننده وجه را نيز خود امضاء نمايد .
ماده : 46
حسابهاي بانكي دهياري بايستي در نزديكترين شعب بانكهاي مجاز كشور مفتوح گردد .افتتاح حساب بانكي به نام دهيراي با
پيشنهاد دهيار وتصويب شوراي اسالمي روستا امكان پذير خواهد بود .
ماده : 47
در مواردي كه دهياري براي فعاليتهاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي بانكي مجزا داشته باشد  ،استفاده از وجوه متمركز در
يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت شوراي اسالمي روستا است و در موافقتنامه مذكور زمان برگشت وجوه
ياد شده بايد معلوم گردد .

صفحه 11:
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ماده : 48
دريافت تسهيالت دهياري با توجه به بند (  ) 1ماده (  )11اساسنامه دهياري ها بايد با اجازه وتصويب شوراي اسالمي روستا و تاييد
شوراي اسالمي بخش صورت گيرد و در موقع استفاده ازتسهيالت مال  ،مورد مصرف آن تعيين و كيفيت استرداد آن را كه از محل
درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي خواهد بود و سود ومدت تسهيالت و شيوه بازپرداخت مشخص و بر طبق آن عمل شود .
ماده : 49
وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به دهياري داده مي شود  ،بايد در حساب جداگانه نگهداري شود و دهياري به هيچ عنوان حق
ندارد در وجوه سپرده يا امانات دخل وتصرفي نمايد  ،ولي پس از ده سال ازتاريخ استحقاق مطالبه  ،در صورت عدم مطالبه ذينفع ،
دهياري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمد عمومي خود منظور و در اين صورت دهياري بايد هر سال اعتبار مناسبي
را در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده يا امانات پادار نمايد .
بخش دهم  -حسابداری
ماده : 51
كليه دهياري هاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرمهاي حسابهاي خود را به طريق دو طرفه تنظيم و از لحاظ نقدي و تعهدي
بودن روش حسابداري كه برابر دستورالعمل صادر شده از سوي وزارت كشور مقرر خواهد گرديد  ،عمل نمايند – .
ماده : 51
وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه دهياري هاي كشور نسبت به ايجاد دوره
هاي آموزشي امور مالي و حسابداري جهت كاركنان شاغل دهياري ها و يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش
متحدالشكل حسابدراي و طبقه بندي حسابها و نمونه اوارق و فاتر حساب و گزراشهاي مالي ومميزي قبل از پرداخت هزينه ها در
دهياري هاي كشور تنيم و براي اجرا ابالغ نمايد .
بخش یازدهم  -ممیزی وحسابرسی
ماده : 52
رسيدگي و ممميزي حساب دهياري ها در سه مرحله بشرح زير انجام خواهد شد :
الف  -حسابرسي به وسيله دهياري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت دهياري كه اطالعات كافي در امور مالي و حسابداري
داشته باشند .
ب  -حسابرسي به وسيله منتخب وزارت كشور انجام مي شود .
پ  -رسيدگي نهايي به وسيله شوراي اسالمي روستا از طريق بررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ( ب )
ماده فوق انجام خواهد گرفت .

صفحه 14:
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تبصره  - 1در مواردي كه در گزارش حسابرسان احتمال سوءاستفاده و حيف وميل بيت المال مشاهده شود  ،وزارت كشور وشوراي
اسالمي روستا يا قائم مقام قانوني آن مكلف است مراتب را با مدارك مستدل به مراجع صالح قانوني اعالم نمايد .
تبصره  - 2طرز انجام حسابرسي دهياري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به دهياري ها ابالغ خواهد كرد .
تبصره  - 1هزينه حسابرسي از محل اعتبارات دهياري تامين مي شودو برابر قوانين مقررات مربوط قابل پرداخت مي باشد .
بخش دوازدهم  -اموال
ماده : 53
اموال دهياري ها اعم از منفوق و غير منقول به دودسته تقسيم مي شود :
الف  -اموال اختصاصي  :اموال اخت صاصي اموالي است كه دهياري حق تصرف مالكانه در آنها را دارد  ،از قبيل اراضي  ،ابنيه و اثاثيه
ونظاير آن .
ب  -اموال عمومي  :اموال عمومي دهياري اموالي است كه متعلق به ده بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است  ،مانند
معابر عمومي  ،خيابانها  ،ميادين  ،پلها  ،گورستانها  ،سيل برگردان  ،مجاري آب و فاضالب متعلقات آنها  ،انهار عمومي  ،اشجار ،
چمن  ،گل وامثال آن كه دهياري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند .
ماده : 54
حفاظت از اموال عمومي دهياري و آماده ومهيا ساختن آ; براي استفاده عمم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به انها به
عهده دهياري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي ده به نحوي تغيير حالت وموقعيت دهند كه قابليت استفاده عمومي از
آن سلب گردد  ،به تشخيص شوراي اسالمي روستا جزء اموال اختصاصي ده منظور و محسوب مي شود .
ماده : 55
دهياري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاصي دهياري را طبق مقررات ثبت امالك به ثبت برساند .
ماده : 56
طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال دهياري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها در دفاتر وكارتهاي اموال وبازديد مستمر
واستفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهالك و نگاهداري حساب موجودي اموال به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط
وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شد .
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضاعارف

صفحه 12:

