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با آخرین اصالحات تا  ۵۷۳۱/۳۷/۳۵قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 ۵۷۳۱/۵۳/۴۲تاریخ 

 ـ تشکیالت فصل اول

فرهنگي، آموزشي و ساير   هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،  براي پیشبرد سريع برنامه -(۵۷3۴ˏ۳۱ˏ۳۱)اصالحی  ۵ماده 

 اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي  محلي امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضیات

جلب همکاري در تهیه   منظور جلوگیري از تبعیض و  گیرد و به  ن صورت ميروستا(، بخش، شهر، شهرستان يا استا نام شوراي )  به

نمايندگان شوراهاي استان تشکیل  شوراي عالي استانها مركب از استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن،  هاي عمراني و رفاهي  برنامه

 .شود  مي

انتخابات شوراهاي اسالمي  تشکیالت، وظايف و و بندهاي قانون ها  تبصره و مواد كلیه در -(2831ˏ60ˏ60مکرر )الحاقي  1 ماده 

 .گردد  و موضوعات مربوط به آن حذف مي« شهرك »، كلمه 1375/ 5/ 2كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

كشوري  اسالمي مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانین معتبر در خصوص شوراهاي  -(۵۷3۴ˏ۳۱ˏ۳۱)اصالحی  ۴ماده 

 .باشد  اي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها ميشوراه

مردادماه چهار  28شود و در  مردادماه شروع مي  21باشد كه از  دوره فعالیت شوراهاي اسالمي شهر و روستا چهار سال مي  - ۷ماده 
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 .يابد  سال بعد خاتمه مي

مردادماه  21دوره پنجم اين شوراها از  خاتمه يافته و 2830مردادماه  28دوره چهارم شوراهاي اسالمي شهر و روستا در  - تبصره

 .گردد  آغاز مي 2830

نفر جمعیت و بخش پنج  2066نفر جمعیت سه نفر و روستاهاي بیش از  2066تعداد اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي تا  - ۲ماده 

 .نفر خواهد بود

با اكثريت نسبي از بین نمايندگان منتخب  ي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي باشدشورا بخش هر در -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 5 ماده 

اصلي و  صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت  شود و در  بخش تشکیل مي شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده

 .شد البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد  علي

كه تعداد  از يك روستا بیش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  تبصره

مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در  روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان

 .گرددروستا يك نفر انتخاب  نهايت حداقل بايد از هر

 .گردد  شوراي بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشکیل مي -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)منسوخه  ۱ماده 

كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از  از يك روستا بیش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي - تبصره

 مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر ش از میاناعضاي شوراي بخ  پنج روستا باشد

 .روستا يك نفر انتخاب گردد

 :باشد البدل شوراي شهر به شرح زير مي تعداد اعضاي اصلي و علي -(۵۷3۴ˏ۳۱ˏ۳۱)اصالحی  ۳ماده 

 :تالبدل شوراي شهر به شرح زير اس  تعداد اعضاي اصلي و علي -۳ماده 

 البدل  علي عضو نفر سه و اصلي عضو نفر  پنج نفر، 060666 تا شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16الف )الحاقي 

  علي عضو نفر پنج و اصلي عضو نفر هفت نفر، 1660666 تا نفر 060666 از بیش جمعیت با شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16ب )الحاقي 

 البدل

 البدل  نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي 0660666نفر تا  1660666 از بیش جمعیت با شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16ج )الحاقي 

  علي عضو نفر هفت و اصلي عضو نفر يازده نفر، 206660666 تا نفر 0660666 از بیش جمعیت با شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16د )الحاقي 

 البدل

 عضو نفر هشت و اصلي عضو نفر سیزده نفر، 106660666 تا نفر 206660666 از بیش جمعیت با شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16)الحاقي   ه

 البدل  علي



 البدل  ده نفر عضو علي و اصلي عضو نفر پانزده نفر، 106660666 از بیش جمعیت با شهرهاي -(2830ˏ61ˏ16و )الحاقي 

 البدل  هران، بیست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو عليت شهر -(2830ˏ61ˏ16ز )الحاقي 

مالك تشخیص جمعیت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن با اعالم رسمي مركز  -(۵۷۳۱ˏ۳۴ˏ۴۳تبصره )الحاقی 

 .آمار ايران است

 .البدل علي  فر عضون دو و اصلي عضو نفر پنج جمعیت، نفر هزار بیست تا شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60الف )اصالحي  

 .البدل علي عضو نفر سه  و اصلي عضو نفر هفت جمعیت، نفر هزار پنجاه تا نفر هزار بیست از شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60ب )اصالحي 

 .البدل علي عضو نفر  چهار و اصلي عضو نفر نه جمعیت، نفر هزار يکصد تا نفر هزار پنجاه از شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60ج )اصالحي 

 عضو نفر پنج  و اصلي عضو نفر يازده جمعیت، نفر هزار دويست تا نفر هزار يکصد از شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60ي د )اصالح

 .البدل علي

 عضو نفر شش و  اصلي عضو نفر سیزده جمعیت، نفر هزار پانصد تا نفر هزار دويست از شهرهاي - ـ(2831ˏ60ˏ60ه)اصالحي 

 .البدل علي

هفت نفر عضو   ي از پانصد هزار نفر تا يك میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلي وشهرها -(2831ˏ60ˏ60و )اصالحي  

 .البدل علي

 نفر هشت و اصلي عضو نفر يك و بیست جمعیت، نفر میلیون دو تا نفر میلیون يك از بیشتر شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60ز )اصالحي 

 .البدل علي عضو

 .البدل عضو علي  یلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفرم دو از بیش شهرهاي -(2831ˏ60ˏ60ح )اصالحي 

 .البدل علي عضو نفر دوازده و اصلي عضو نفر يك و سي تهران شهر -(2831ˏ60ˏ60ط )اصالحي 

نفوس و مسکن با اعالم   عمومي سرشماري آخرين روستا، و شهر هر جمعیت تشخیص مالك -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) تبصره 

 .مركز آمار ايران خواهد بودرسمي 

البدل   روستا، شهر، عضو علي  در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  3ماده 

 .شود  به ترتیب آراء جايگزين مي

تکلیف نهايي كه نبايد  ا تعیینهرگاه عضوي به هر دلیلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، ت –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )الحاقی 

 .عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل مي آيد بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علي البدل به

چنانچه دو يا چند  .در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود –(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۳ماده 

آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها  روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از میان اعضاء شوراهاي



 .شود تشکیل مي

اعضاء  جديد از میان چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي –(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱تبصره )اصالحی 

 .جمعیت روستاها تشکیل مي شود شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت

بخشداران، دهیاران و  نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۵۳ماده 

 .مي حوزه مسئولیت خود بدون حق رأي شركت كننداسال شوراي توانند در جلسات   مديران كل و رؤساي ادارات مي

تشکیل جلسه  شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )اصالحی 

 .قبلي و ذكر دستور جلسه باشد كتبي و با تعیین وقت  باشند. اين دعوت بايد  العاده مي  فوق

شهرستان كه  محدوده آن  شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱ مکرر )الحاقی ۵۳ماده 

دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و  مرحله  در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در

 .گردد  تشکیل مي  اند،  معرفي شده

يکصد هزار نفر جمعیت يك نفر و  ر شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تاد - ۵تبصره 

 .تهران سه نفر عضويت خواهند داشت بیش از يکصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر

بخشهاي يك  شهرها و  ه تعدادباشد. چنانچ  تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۴تبصره 

پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا  شهرستان تا  شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي

شهرستان داشته باشد.   شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بیش از دو نفر نماينده در شوراي  مي تأمین  شهر مربوط

 .محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند نهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند ازشهرستا

بخشهاي واقع  شهرها و  شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)منسوخه  ۷تبصره 

 .شود  در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل مي

اول با رأي اكثريت  مرحله  شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵۵ماده 

  اند تشکیل مي  بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده  از مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي

 .شود

شهرستان داشته  كمتر از پنج  تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱حاقی )ال ۵تبصره 

شود. در هر   ربط تأمین مي  جمعیت از شوراهاي شهرستانهاي ذي  باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت

شهرستان داشته باشد،   استان فقط يك در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كهنبايد بیش از دو نماينده   شهرستان صورت هر

 .بود  شهرستان خواهند اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي

شهرستانهاي واقع در محدوده آن   شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)منسوخه  ۴تبصره 

 .شود  استاندار تشکیل مي استان به دعوت



تقسیمات كشوري تشکیل   واحـدهـائـي از در استـان و شهرستـان شهـر، بخش، روستا، شوراي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 12 ماده 

 .بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد روستا(، مربوط، به نام ده ) شود كه طبق قوانین و مقررات  مي

 .شود  ـ در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسالمي شهر تشکیل مي(۵۷۳۴ˏ۳۵ˏ۴۳تبصره )الحاقی 

شوراي  يا  در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۵۷ماده 

الذكر، مقامات مذكور در جلسات   اجرايي سطوح فوق  مسؤولین ، يا سايرشهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار

 .دعوت بايد كتبي و با تعیین وقت و ذكر دستور جلسه باشد  نمود. اين شورا شركت خواهند

قانوني و حريم شهرها و روستاها كه  محدوده از خارج در واقع مسکوني هاي مجتمع در -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 13 ماده 

نام  آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به يا واحدهاي مسکوني آن به صورت مستقل

 .گردد شوراي اسالمي شهرك تشکیل مي

شود بنا  بوده و عرفاً شهرك نامیده مي خانوار  166مکانهاي جمعیتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي  - تبصره

شده و وظايف و  به جهت ايجاد شوراي اسالمي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسالمي شهرك وزارت كشور و صرفاً به تشخیص 

ود مي و ساير مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خ اختیارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا

 .باشد 

با رأي اكثريت  مرحله اول  شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵۲ماده 

 .گردد  شوند، تشکیل مي  انتخاب و معرفي مي  مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي

از دو میلیون نفر  بیش  ز استانهاي تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماينده و از استانهاي دارايا -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 .استانها عضويت دارند  شوراي عالي جمعیت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در

استانها به دعوت وزير   ي عاليحداكثر يك ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي استانها، شورا -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)منسوخه  ۴تبصره 

 .شود  كشور تشکیل مي

 .باشد  العاده مي  فوق  شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشکیل جلسه -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۴تبصره 

درخواست  باغیردولتي   وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۷تبصره 

 .نمايند  ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي و  شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعیین وقت قبلي

 .شود  شغل محسوب نمي  عضويت در كلیه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱مکرر )الحاقی  ۵۲ماده 

 .هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد –(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 .است شورا تصويب به منوط شورا اعضاي از يك هر استعفاي پذيرش -(2831ˏ60ˏ60)الحاقي  1تبصره  

به  اسالمي منوط نامزد شدن اعضاء شوراهاي اسالمي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۷تبصره 



 .مي باشد پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني

يابد و تصمیمات با اكثريت   مي  رسمیت اصلي اعضاي سوم دو حضور با و علني شوراها جلسات -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 20ماده  

 .باشد  ضاي حاضر در جلسه ميغیرعلني منوط به تصويب دو سوم اع  جلسات مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشکیل

تاريخ  اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳مکرر )الحاقی  ۵۱ماده 

ترتیب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشکیل سه  ( قانون تشکیل مي شود. همچنین شوراهاي فرا دست به8مقرر در ماده )

سوم شوراهاي شهر  تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشکیل دو شوراهاي روستاهايچهارم 

به فاصله يك ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي  و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان

دو سوم شوراهاي استانها به  و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشکیلاستان به دعوت استاندار  واقع در محدوده آن

 .دعوت وزير كشور تشکیل مي شود

  واحدهاي مکرر( به دعوت مسؤولین 20اولین جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده ) -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵۱ماده 

شامل يك رئیس و يك نايب رئیس و حداقل  رئیسه شورا  شود تا هیأت  یل ميتقسیمات كشوري مربوط و با هیأت رئیسه سني تشک

 .انتخاب شوند يك منشي براي مدت يکسال

 شوراهاي بخش، شهرستان،  در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱مکرر )اصالحی  ۵۱ماده 

 .جايگزين شود  ك ماه بايداستان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت ي

 انتخابات – فصل دوم

 كیفیت انتخابات -الف  

انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي  -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵۳ماده 

 .آرا خواهد بود

ايثارگران میباشد و در صورت نبودن افراد مذكور  ولويت يادر صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد ا - تبصره

مالك انتخاب قرعه  است كه داراي مدرك تحصیلي باالتر هستند و در صورت يکسان بودن مدرك تحصیلي افرادي  اولويت با فرد يا

 .باشد مشمول مفاد اين تبصره مي  رئیسه شوراهاي موضوع اين قانون نیز است انتخابات هیأت 

شمارش آراء  انتخابات، قرائت و تواند با هماهنگي هیأت مركزي نظارت بر وزارت كشور مي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱مکرر )الحاقی  ۵۳ماده 

 .رايانه انجام دهد  هاي انتخابیه با استفاده از را در تمام يا تعدادي از حوزه

 .در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار - ۵3ماده 

قبلي آن دوره در  انتخابات اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در دوره در انتخابات میان -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱تبصره )اصالحی 

 .باشند همان حوزه رأي داده باشند يا در هیچ حوزه اي رأي نداده



مراتب در صورتجلسه قید و برگهاي  باطل میشود ولي جزو آراي ماخوذه محسوب میگردد و در موارد زير برگهاي رأي - ۵۳ماده 

 :ضمیمه صورتجلسه خواهد شد  راي مذكور

 .آرا ناخوانا باشد -الف 

 .آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد -ب 

 .دهنده يا امضا يا اثرانگشت وي باشد آرائي كه داراي نام رأي  -ج 

 .آرائي كه كلّا حاوي اسامي غیر از نامزدهاي تائید شده باشد -د 

 .آرائي كه سفید به صندوق ريخته شده باشد -هـ 

 .چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود - تبصره

مراتب در  گردد و  میشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي در موارد زير برگهاي راي باطل -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۴۳ماده 

 :ضمیمه صورتجلسه خواهد شد صورتجلسه قید و برگهاي راي مذكور 

 .كل آراي صندوقي كه فاقد الك و مهر انتخاباتي باشد -الف  

 .داي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باش  كل آراي مندرج در صورت جلسه -ب 

 .آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد -ج 

 .آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد -د  

 .اي غیر از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد  آرائي كه روي ورقه -هـ 

 .آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسیده باشند -و  

 .اخذ شده باشد آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غیرايراني -ز  

 .آرائي كه با شناسنامه غیر يا جعلي اخذ شده باشد -ح 

 .آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد -ط 

 .آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد -ي 

 .به دست آمده باشد« در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش»آرائي كه با تقلب و تزوير  -ك 

 .آراي زايد مذكور در بند ج به قید قرعه از كل برگهاي راي كسر میشود - ۵تبصره 



همه اوراق وي باطل است و جزو آراي  دهنده بیش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد،  چنانچه احراز شود كه رأي - ۴تبصره 

 .نخواهد شد  ماخوذه محسوب

نوشته شده باشد، برگ راي باطل نیست و  بر اسامي نامزدهاي تائید شده اسامي ديگر  در صورتي كه در برگ راي عالوه - ۴۵ماده 

 .فقط اسامي اضافه خوانده نمیشود

 .در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد الزم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمیشود - ۴۴ماده 

 .داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب میشوددر صورتي كه در برگ راي نام يك  - ۴۷ماده 

توانند به تنهائي يا   نامزدها مي اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد  هاي انتخابیه  در حوزه -(۵۷۳۴ˏ۳۵ˏ۴۳)اصالحی  ۴۲ماده 

براي هر پنج  اي كه بیش از ده نفر نامزد داشته باشد  انتخابیههاي   و اخذ راي و در حوزه  نام  هاي ثبت  اشتراك براي هر يك از شعبه

اخذ راي به هیات اجرائي معرفي نمايند.در تهران و ساير  شعب نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل   شعبه ثبت

 .گردد  اجرائي تعیین مي تنمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسالمي شهر با توافق هیأ كالنشهرها تعداد

دخالت مراتب را به هیأت اجرائي و نظارت كتباً  چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون - تبصره

 .نمود اعالم خواهند 

 شوندگان كنندگان و انتخاب   شرايط انتخاب -ب 

 :ايد داراي شرايط زير باشندكنندگان ب  انتخاب -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۴۱ماده 

 .تابعیت كشور جمهوري اسالمي ايران - 1

 .سال تمام در روز اخذ راي 20حداقل سن  - 2

 .سکونت حداقل يك سال در محل اخذ راي، به استثناي شهرهاي باالي يکصد هزار نفر جمعیت - 3

تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل  كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولي افراد تحت - تبصره

 .توانند در همان حوزه راي دهند  انتخابیه سکونت داشته باشند مي انتخابات در حوزه  يکسال قبل از

 :زير باشند شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط  انتخاب - ۴۱ماده 

 .تابعیت كشور جمهوري اسالمي ايران -الف 

 .سال تمام 10حداقل سن  -ب 

 .اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت مطلقه فقیه -ج 



 .ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -د 

داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي باالي  ودارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار  - ه

داشتن حداقل مدرك  مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت، دويست خانوار، داشتن حداقل

 .نفر جمعیت لیسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي باالي بیست هزار

در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از  شرطي كه كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به  - ۵تبصره 

 .شرط مدرك تحصیلي معاف هستند

 .نمايند  نام كنندگان را اخذ مي  ـ هیأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأيیديه مدارك تحصیلي ثبت ۴تبصره 

 .ارت پايان خدمت نظام وظیفه يا كارت معافیت دائم از خدمت براي مردانك بودن دارا –و 

 داشتن سالمت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سالمت رواني، حسب مورد با گواهي پزشکي قانوني -ز 

 .ود اعتقاد و التزام عملي داشته باشنداقلیتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد به اصول دين خ - ۵تبصره 

تغییر محل سکونت هر يك از اعضاي  .اعضاي شوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمايند - ۴تبصره 

 .آن موجب سلب عضويت خواهد شد شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از

اهي عدم سوء پیشینه كه از تاريخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت ـ ارائه گو(۵۷۳۴ˏ۳۵ˏ۴۳)الحاقی  ۷تبصره 

 .نام الزامي است

شدن در حوزه انتخابیه  نظارت از داوطلب  شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هیأتهاي اجرائي و معتمدان دعوت  - ۴۳ماده 

 .قبول دعوت و شركت در اولین جلسه تأثیري در اين محرومیت ندارد مذكور پس از مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهاي

 :اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسالمي به ترتیب ذيل محرومند - ۴3ماده 

نمايندگان مجلس شوراي معاونین و مشاورين آنان،  رئیس جمهور و مشاورين و معاونین وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، -1

مشاورين وي،  قوه قضائیه و معاونین و رئیس مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان، رئیس  اسالمي معاونان و مشاوران

آنان، رئیس ديوان عدالت اداري، رئیس ديوان محاسبات كشور و  رئیس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورين

نیروهاي مسلح، روساي سازمانها و  سازمان بازرسي كل كشورو معاونین وي، شاغلین دادستان ديوان محاسبات، رئیس  معاونین وي،

 جمهوري اسالمي ايران و معاونین وي، دبیر هیأت دولت، سازمان صدا و سیماي  ادارات عقیدتي سیاسي نیروهاي مسلح، رئیس

دانشگاهها)دولتي و غیردولتي(، رئیس دانشگاه آزاد اسالمي،  مانهاي دولتي، رؤسايرؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان ساز

جانبازان، سرپرست بنیاد شهید،  جمعیت هالل احمر و معاونین وي، رئیس بنیاد مستضعفان و  عامل بانکها، رئیس روساي كل و مديران

 مانند شركت مخابرات، يران عامل شركتهاي دولتي )روساي سازمانها، مد  امام، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست كمیته امداد

  سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هیأت ايران رئیس  دخانیات...(، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئیس سازمان نظام پزشکي

راي اسالمي، شو كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس رئیسه اتاق اصناف ايران، مديران   هاي صنفي و هیأت مديره اتحاديه 



دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسوولیت آنان به  مديران كل تشکیالت ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات

ثبت نام از سمت خود استعفا نموده  تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسالمي سراسر كشور محرومند مگر آنکه قبل از  كل كشور

 .پست شاغل نباشند  ه در آنو به هیچ وج

شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مديران كل ادارات  استانداران و معاونین و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونین آنان، - 2

اهها )دولتي و بازپرسها، قضات، روساي دانشگ كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، داديارها،  كل، سرپرستان ادارات استانداري، مديران

هیأت مديره  روساي بانکها، رئیس و اعضاي هیأت مديره سازمان نظام پزشکي، رئیس و اعضاي غیردولتي( و رؤساي شعب آنها،

مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي،   رئیس و اعضاي هیأت سازمان نظام مهندسي، رئیس و اعضاي هیأت مديره اتاق اصناف ايران،

  سرپرستان و معاونین سازمانها و مديره سازمان نظام پرستاري، رئیس و اعضاي هیأت مديره كانون وكال، روسا، رئیس و اعضاي هیأت

ساير روسا،  نمايند و  يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و

شوراهاي اسالمي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش  بخش به ترتیب از عضويت درسرپرستان استان، شهرستان و   مديران و

 .نباشند قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل  مرحومند، مگر آنکه

شوراي اسالمي شهر و روستاي محل  مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهیاران از عضويت در شهرداران، -3

 .هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند سمت خود استعفاء نموده و به نام از  مگر آنکه قبل از ثبت خدمت محرومند، 

شركتهاي وابسته و همچنین دهیاران و  اعضاي شوراهاي اسالمي موضوع اين قانون و شاغالن در شهرداري و مؤسسات و – 4

 .شوند ماده مشغول به كار هاي مذكور در اين توانند در مسؤولیت  شوراي اسالمي نمي  ل مدت عضويت درشاغالن دهیاري در طو

 :نظر مجلس

 .( منافات دارد13بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسالمي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده )

 :اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند - ۴۳ماده 

 .اند به تشخیص مراجع ذيصالح كساني كه در جهت تحکیم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته  -ف ال

 .اند كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محکوم شده  -ب 

 .وابستگان تشکیالتي به احزاب، سازمانها و گروهکهائي كه غیرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعالم شده باشد -ج 

 .اند كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمي ايران محکوم شده  - د

 .محکومین به ارتداد به حکم محاكم صالح قضايي -هـ 

 .محکومین به حدود شرعي -و 

 .محکومین به خیانت و كالهبرداري و غصب اموال ديگران به حکم محاكم صالح قضايي -ز 



 .مشهوران به فساد و متجاهران به فسق -ح 

 .قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به اين مواد -ط 

 .( قانون اساسي باشند13محجوران و كساني كه به حکم دادگاه مشمول اصل ) -ي 

ي كانونهاي حزب هاي انصاف، روسا استان و خانه  وابستگان به رژيم گذشته از قبیل )اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و - ك

 .(گذشته نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانین وابسته به رژيم حزب ايران نوين و  رستاخیز و

بیش از يك حوزه انتخابیه  توانند همزمان در  هیچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي -(1386ˏ08ˏ27 )اصالحي 86ماده  

غیر اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان  نمايند، در  ر شورا ثبت نامبعنوان داوطلب عضويت د

 .گردند  دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي همان

علي  يا سلب عضويت اعضاي اصلي و استعفاء فوت، علت به شوراها از يك هر كه درصورتي –(2831ˏ60ˏ60منسوخه ) 31 ماده 

برگزار  گردد، انتخابات میان دوره اي همزمان با اولین انتخابات سراسري در موعد مقرر البدل فاقد حد نصاب الزم براي تشکیل جلسه

 .مي شود

 هیأت اجرائي و وظايف آنها -ج 

شهرستان، به رياست  شهرك، هیات اجرائي و شهر اسالمي شوراهاي انتخابات برگزاري منظور به -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 32 ماده 

  تشکیل مي احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان  فرماندار و عضويت رئیس اداره ثبت

 .شود

معتمدان اقشار مختلف مردم از   نفر از سي فرماندار اجرائي، هیأت معتمدان نفر هشت تعیین براي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 2تبصره  

 .آورد  دعوت به عمل مي  انتخاب و پس از تأيید هیأت نظارت از آنان ه شهرهاي محدوده شهرستان راكلی

نبايد داوطلب عضويت در  اعضاء هیأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۴تبصره 

 .شوراي شهر باشند

رياست  تشکیل هیأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسالمي و در صورت ـ(۵۷۳۴ˏ۳۵ˏ۴۳)الحاقی  ۷تبصره 

( قانون انتخابات 83( ماده )2معتمدين موضوع تبصره ) جمهوري، اجراي حکم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يکي از

 .رياست جمهوري منتفي است

بخشدار و  به رياست  شوراهاي اسالمي روستا، هیأت اجرائي بخشبراي برگزاري انتخابات  -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۷۷ماده 

كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده   ( و مسؤول جهاد81عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده )

 .شود  بخش تشکیل مي

معتمدان اقشار مختلف مردم   بخشدار سي نفر از ايي،اجر هیأت معتمدان از نفر هفت تعیین براي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 1 تبصره 



 .آورد  عمل مي  انتخاب و پس از تأيید هیأت نظارت از آنان دعوت به از روستاهاي محدوده بخش را

نبايد داوطلب عضويت در   اعضاء هیأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۴تبصره 

 .باشندشوراي روستا 

يا نماينده وي( ظرف  بخشدار )  فرماندار و دعوت به( 88) و( 81) مواد موضوع منتخب معتمدان -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 34 ماده 

هشت و هفت  حداقل بیست نفر( از بین خود به ترتیب دو سوم مدعوين )  داده، پس از حضور دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه

با رأي مخفي و اكثريت   البدل هیأت اجرايي شهرستان و بخش  علي ان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدانمعتمد  نفر را به عنوان

 .نمايند  انتخاب مي نسبي آراء

معتمدان اصلي را  نفر از يا نماينده وي( مکلف است به ترتیب هشت و هفت فرماندار و بخشدار ) -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۷۱ماده 

 .براي شركت در جلسات هیأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد

غیبت غیرموجه هر يك از معتمدين  جلسات هیات اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسمیت يافته و در صورت استعفا يا - ۷۱ماده 

ترتیب آراء  البدل به نماينده وي( از اعضاي علي  تلقي میگردد، فرماندار يا بخشدار )يا هیات اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا

 .به جاي آنان دعوت خواهد نمود

 .غیرموجه بودن غیبت با تصويب دو سوم اعضاي هیات اجرائي خواهد بود - ۵تبصره 

 .تصمیمات هیات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود - ۴تبصره 

اداري هیات  البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي  صورتي كه با دعوت از اعضاي علي در -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۷تبصره 

 .كسري اعضاء را از میان خود انتخاب نمايند نفر( را دعوت نموده تا  28و  22به ترتیب  اجرائي بقیه معتمدان )

 .عضويت هر فرد در بیش از يك هیات اجرائي بطور همزمان ممنوع است - ۷۳ماده 

اند، شخصاً مکلف به شركت در   نشده اعضاي اداري هیات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار - ۷3 ماده

فرماندار  غیرموجه آنان در جلسات هیات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب میگردد و باشند و غیبت اجرائي مي  جلسات هیات 

اداري هیات اجرائي مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام  ست بالفاصله پس از غیبت اعضاييا بخشدار )يا نماينده وي( موظف ا

 .مافوق وي اعالم دارد

جلسات شركت ننمايد بقیه اعضاء هیات  در موجه عذر بدون بخشدار و فرماندار صورتیکه در -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) تبصره 

 .را به مقام مافوق گزارش نمايندمراتب   و اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده

نام و اخذ راي، تعداد و محل   شعب ثبت هیاتهاي اجرائي در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار - ۷۳ماده 

اريخ حاوي ت جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات  و اخذ راي را صورت نام  شعب ثبت 

نام و اخذ راي در حوزه انتخابیه  مقررات جزائي و محل شعب ثبت  كنندگان و شرايط انتخاب  برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و 



 .نمايند مي 

كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند  نفر از معتمدين محل را 0نام و اخذ رأي  هیاتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت  - ۲۳ماده 

 .نمايند بخشدار حوزه انتخابیه معرفي مي  صدور حکم به فرماندار و خاب و جهت انت

تواند افرادي  باسواد نباشد هیأت اجرائي مي  نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد كه در محل استقرار شعبه ثبت  در صورتي  - ۵تبصره 

 .نمايد انتخاب و به حکم فرماندار يا بخشدار اعزاممحدوده همان بخش( براي آن شعبه  االمکان از را از خارج )حتي 

 .نمايند نام و اخذ رأي از بین خود يك رئیس و يك نايب رئیس و سه نفر منشي انتخاب مي  اعضاي شعب ثبت  - ۴تبصره 

نظمي در جريان انتخابات و حفاظت   ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگیري از هر گونه بي - ۲۵ماده 

 .انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند باشند نیروهاي نظامي و مي  صندوقهاي راي 

 .باشند  هیاتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسالمي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابیه خود مي - ۲۴ماده 

نام و أخذ رأي با ذكر مسیر حركت و محل   توانند براي بعضي از مناطق كه الزم باشد شعب سیار ثبت هاي اجرائي مي هیات - ۲۷ماده 

 .توقف تعیین نمايند

 .نام و اخذ رأي آماده باشد هیاتهاي اجرائي بايد ترتیبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت  - ۲۲ماده 

مبني بر  فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت كشور -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۲۱ماده 

داوطلبان عضويت در شوراهاي اسالمي را ضمن انتشار آگهي به  اجرائي، تاريخ مراجعه  شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیات

 .حوزه انتخابیه برساند اطالع كلیه اهالي

 .نام میباشد مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعالم داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت  - ۵تبصره 

شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعالم داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعالم  شرايط انتخاب  - ۴تبصره 

 .خواهد شد  داوطلبي قید

هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي  درباره 13و  10هیات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد  - ۲۱ماده 

 .قبیل اداره اطالعات، نیروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعالم نمايد حسب مورد از مراجع ذيربط از اسالمي شهر 

باشند  13يکي از موارد مذكور در ماده  بات شوراهاي اسالمي روستا مظنون به داشتنچنانچه داوطلبان شركت در انتخا - ۵تبصره 

 .از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعالم نمايد مربوط موظف است حسب مورد هیأت اجرائي 

الم، نسبت به موارد تاريخ وصول استع از روز 26 مدت ظرف موظفند فوق ماده در مذكور مراجع -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 2 تبصره 

 .استعالم كتباً پاسخ دهند

به صالحیت داوطلبان رسیدگي و نتیجه  روز هیأتهاي اجرائي پس از دريافت نتیجه استعالمات موظفند ظرف مدت چهارده  - ۲۳ماده 



 .پرونده كامل داوطلبان به هیأتهاي نظارت متناظر ارسال نمايند صورت كتبي و رسمي به همراه  را به

هیأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر  نظر هیأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأيید صالحیت داوطلبان با تأيید – ۲3 ماده

 دريافت نتیجه رسیدگي صالحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا روز از تاريخ است و چنانچه ظرف چهارده 

 .هیأت اجرائي مالك عمل خواهد بود داوطلبان نظر خود را اعالم نکند، نظر

آبروي افراد نشود و بررسیها از محدوده  بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گیرد بطوري كه موجب هتك حیثیت و - ۲۳ماده 

اعضاي  اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطالعات دريافت شده توسط 86و  29 و 13و  10و  10مذكور در مواد   موارد

 .شخص ديگر ممنوع است  هیاتهاي اجرائي و يا هر

نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار  طرفي كامل را رعايت  اند در انجام وظايف خود بي هیاتهاي اجرائي مکلف  - ۱۳ماده 

انحالل هیات  و در مواردي كههیات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هیات اجرائي  با راي اكثريت اعضاي موظف است 

اقدام نمايد. تشکیل مجدد هیات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين  استاندار و هیات نظارت استان اجرائي ضروري باشد با تأيید 

قانوني اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت  اجرائي منحله عنداللزوم وسیله هیات گیرد و تصمیمات متخذه هیات  انجام مي  قانون

 .تجديدنظر خواهد بود رسیدگي به صالحیت داوطلبان قابل

هیات اجرائي و نظارت بخش و روستا  داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسالمي روستا و شهر كه صالحیت آنان در - ۵تبصره 

شوراي  ود را به ترتیب داوطلبانتاريخ اعالم اسامي نامزدهاي انتخاباتي شکايت خ روز از  1توانند ظرف مدت   رد شده است مي

 .هیات نظارت استان تسلیم نمايند اسالمي شهر به اسالمي روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي

تسلیم نمايند. هیات اجرائي موظف است  توانند شکايت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرائي مربوط نیز شاكیان مي  - ۴تبصره 

 .نظارت ذيربط ارسال نمايد ات دريافتي را به هیاتبالفاصله شکاي

رسیدگي و نتیجه را به هیات اجرائي  روز از تاريخ دريافت شکايات به آنها 26هیات نظارت موظف است ظرف مدت  - ۷تبصره 

 .االجرا است  اين خصوص قطعي و الزم مربوط اعالم نمايد. نظر هیات نظارت در

موظف است پس از وصول نظريه هیات  اجرائي هیات رئیس عنوان به بخشدار يا فرماندار -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 4 تبصره 

آگهي به  نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار كه صالحیت آنان مورد تأيید هیات  نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نیز

 .اطالع اهالي برساند

روز از طريق  8تايید شده انتخابات را ظرف  اند فهرست اسامي نامزدهاي  يا بخشدار يا نمايندگان آنان مکلففرماندار  - ۱۵ماده 

 .انتخابیه برسانند انتشار آگهي به اطالع اهالي حوزه

ي انتخابات پس از اعالم نتیجه اخذ را اند از تاريخ اعالم نهائي صالحیت داوطلبان تا دو روز هیأتهاي اجرائي موظف  - ۱۴ماده 

آنها  دريافت شکايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیات اجرائي و هیات نظارت به بپذيرند و از تاريخ  شکايت واصله را

 .رسیدگي و اخذ تصمیم نمايند



 هیأتهاي نظارت و وظايف آنها -د 

اصالح قانون تشکیالت شوراهاي اسالمي  ونقان 01و  08كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور طبق مواد  - ۱۷ماده 

 .خواهد بود 1365/ 4/ 29 انتخابات شوراهاي مزبور مصوب كشوري و 

در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر به  اعالم نتیجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسالمي روستا و بخش بعهده بخشدار و - ۱۲ماده 

 .خواهد بود  عهده فرماندار

گیرد. در اين   توسط بخشدار انجام مي صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیات نظارت بخش و اعالم آن تايید - ۱۱ماده 

هیات  مدت دو روز پس از اعالم نتیجه انتخابات به هیات نظارت شهرستان ارسال و كسي شکايت داشته باشد ظرف  خصوص چنانچه

 .نمود  هدروز نظر نهائي خود را اعالم خوا 20مذكور ظرف مدت 

گیرد. در اين   توسط فرماندار انجام مي تايید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعالم آن - ۱۱ماده 

هیات  ظرف مدت دو روز پس از اعالم نتیجه انتخابات به هیات نظارت استان ارسال و كسي شکايت داشته باشد  خصوص چنانچه

 .نظر نهائي خود را اعالم خواهد نمودروز  20مذكور ظرف مدت 

توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پیشنهاد هیات نظارت شهرستان و تايید هیات نظارت  - ۱۳ماده 

 .بود استان خواهد 

اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات  شعبه در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند - ۱3ماده 

 .استان و تايید هیات مركزي نظارت خواهد بود پیشنهاد هیات نظارت  مؤثر باشد به

غیراين صورت ابطال آراء  مدارك معتبر باشد. در و اسناد با همراه و قانون به مستند بايد آراء ابطال -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) تبصره 

 .شوند مي شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مرتکبین و نیز كساني كه گزارش يا  جرم تلقي شده و مرتکب يا

 .شود مي منتقل( 08) ماده از بعد به ماده اين -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  03ماده  

رت اعضاء و جلسات هیأتهاي نظا جلسات هیأت مركزي نظارت و هیأتهاي نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم - ۱۳ماده 

 .مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق معتبر خواهد بود استان و بخش با حضور كلیه اعضاء تشکیل و

 .گیريها، تصمیمي را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است در صورت تساوي آرا در تصمیم  - ۵تبصره 

  اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي نام و  ب ثبتاعضاي هیأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شع - ۴تبصره 

هیأت  تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار میشود و چنانچه اكثر اعضاي رعايت نمايند. در صورت  طرفي كامل را

 .منحل خواهد شد طرفي كامل را رعايت نکنند هیات متخلف توسط هیأت مركزي نظارت نظارت بي 

چهار جلسه غیرمتوالي و يا استنکاف  حضور هر يك از اعضاي هیأتهاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا  در صورت عدم - ۷تبصره 

 .معرفي جايگزين توسط هیأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت از امضاي صورتجلسات، اقدام الزم جهت



 :نمايند ير نظارت خود را اعمال مي هیات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي، به طرق ز - ۱۵ماده 

 .گزارشهاي وزارت كشور و بازرسیهاي آن -الف 

 .اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگي به شکايات مربوط به هیاتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور -ب 

 .ها و مدارك انتخابات رسیدگي نهائي شکايات و پرونده  -ج 

 .مام هیاتهاي مربوط به انتخاباتتعیین ناظر در ت -د 

 .توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند  هیاتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي مي - ۵تبصره 

و تأيید صالحیت كانديداها  تأيید  اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد - [()مکرر ۱۷]ماده  ۴تبصره 

 .االجرا است  نبوده و تصمیم هیأت مركزي نظارت قطعي و الزم  صحت انتخابات نافي اختیارات هیأت مركزي نظارت

توانند ظرف مدت  هزار نفر مي  دويست  هاي انتخابیه شهرهاي با جمعیت بیش از  شده در حوزه داوطلبان رد صالحیت  - ۷تبصره 

مركزي  ها اعتراض خود را به هیأت  آنها وفق نظر هیأت نظارت استان توسط فرمانداري حیتصال  روز از زمان ابالغ عدم  چهار

االجراي خود را به ستاد   اعتراض، نظر قطعي و الزم روز پس از دريافت  نظارت تحويل نمايند و هیأت مركزي نظارت ظرف مدت ده

 .اعالم خواهد كرد انتخابات استان مربوطه

هیأت مركزي با حضور رئیس هیأت  تراض داوطلبان به تصمیمات و آراء هیأتهاي نظارت استان، مراتب دردر صورت اع ـ ۲تبصره 

 .اعالم رد صالحیت اعالم نظر مي گردد. اين رأي قطعي و الزم االجراء است نظارت استان رسیدگي و ظرف مدت پنج روز از

انتخابات شوراهاي اسالمي كشور  شور و هیأت مركزي نظارت براستثناي وزارت ك  هیچ سازمان يا دستگاهي به - مکرر ۱۵ماده 

 .مجاز نیست در امر انتخابات دخالت كند تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات

 .اند هیاتهاي نظارت مربوط را در جريان كلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند هیاتهاي اجرائي موظف  - ۱۴ماده 

مركزي نظارت در سراسر كشور و هیات نظارت  هیات شود  مي برگزار انتخابات كه مدتي تمام در -(2830ˏ63ˏ10حي اصال) 63 ماده 

مورد كه سوء  حوزه هاي انتخابیه خود بر كیفیت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر  استان و شهرستان و هیاتهاي بخش در

 اند بنا به نظر هیاتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در  اعالم و آنان موظف فرمانداران  اران وجريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشد

را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه  اند مسائل مورد اختالف  رفع نواقص اقدام كنند و هیاتهاي نظارت استانها مکلف

 .گزارش خواهند كرد هیات مركزي نظارت  را جهت رسیدگي نهائي به آنان را لحاظ ننمايند مراتب رؤساي هیأتهاي اجرائي نظارت

 .شود ( قانون منتقل مي 02( به ماده )1عنوان تبصره ) اين ماده به  - ()مکرر ۱۷ماده 

هاي انتخابیه مراتب را  يك از حوزه  وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر - ۱۲ماده 

 .برساند تايید هیات مركزي نظارت به اطالع و 



تسلیم نمايند. در هر مورد كه وجود  اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين  هیاتهاي اجرائي موظف - ۱۱ماده 

 .بیني شده است امضاي ناظرين نیز الزم است  پیش اجرائي در قانون انتخابات امضاي هیاتهاي 

كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا  تواند مأموريني جهت بازرسي و  رت كشور به منظور حسن انجام انتخابات ميوزا - ۱۱ماده 

 .نمايد هاي انتخابیه اعزام  سیار به حوزه

 تخلفات -هـ 

نامه اجرايي آن از  ارتکاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خالف اين قانون و آئین  -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۱۳ماده 

 :شود قبیل امور ذيل جرم محسوب مي 

 .خريد و فروش رأي -الف 

 .جلسات تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورت  -ب 

 .تهديد يا تطمیع در امر انتخابات -ج 

 .با شناسنامه جعليراي دادن  -د 

 .راي دادن با شناسنامه ديگري -هـ 

 .راي دادن بیش از يك بار -و 

 .اخالل در امر انتخابات -ز 

 .ها  كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه -ح 

 .گیري يا شمارش آرا تقلب در راي  -ط 

 .گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد راي  -ي 

 .توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي -ك 

جلسات، تلکسها،   انتخاباتي از قبیل تعرفه و برگ رأي، صورت تغییر و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد - ل

 .تلگرافها و  تلفنگرامها

 .كردن و يا شکستن قفل محل نگهداري و الك و مهر يا پلمب صندوقهاي رأي بدون مجوز باز -م 

 .جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني جابه  -ن 



 .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول -س 

 .و اخذ راي با سالح يا بدون سالح در امر انتخابات نام دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت  ايجاد رعب و وحشت براي رأي  -ع 

 .دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غیرقانوني -ف 

 .نام و اخذ رأي ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت  -ص 

ي هیاتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و اعضا طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات عدم رعايت بي  - ق

 .راي نام و اخذ شعب ثبت  و ناظران 

نام و اخذ رأي از مسیر  شعبه ثبت  وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند چنانچه -تبصره  

 .گردد  میم به هیات نظارت استان اعالم ميمؤثر باشد مراتب جهت اخذ تص خارج شود و در نتیجه انتخابات قانوني خود 

 .انتخابات مقررات ساير –(2830ˏ63ˏ10و )الحاقي 

نهادهاي  ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و  كلیه وزارتخانه ـ(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۵مکرر  ۱۳ماده 

درخواست هیأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت  ند حسبهاي وابسته به شهرداري موظف  ها و سازمان  انقالبي و شهرداري

تأيید نهائي انتخابات توسط هیأتهاي  فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امکانات پشتیباني و مالي خود را تا كشور، استانداران،

 .شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي

 .شود  بديهـي است مدت همکـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي

 مستثني عمومي محاسبات قانون شمول از شوراها انتخابات برگزاري هزينه -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) ()انتقالی از فصل پنجم 3۳ماده 

 .است

هاي   برنامه زمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران مکلف استسا -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) ()انتقالی از فصل پنجم 33ماده 

  ها و اطالعیه  دهد، همچنین كلیه اعالمیه  انتخابات ضروري تشخیص مي  آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر

 .ي ايران پخش نمايداسالم جمهوري مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي استاني صدا و سیماي هاي

منظور توجیه و آگاه سازي  اند به  ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف  ها و سازمان  كلیه وزارتخانه -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )الحاقی 

 .همکاري نمايند وزارت كشور  مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با

اين قانون حسب  یدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفادرس -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) ()انتقالی از فصل پنجم 3۳ماده 

 .مندرج در قوانین مربوطه خواهد بود  هاي رسیدگي به تخلفات مأمورين مزبور  مورد بر عهده هیأت

ها و   محدوديتتبلیغات،  زمان مدت انتخابات، تبلیغاتي هاي  فعالیت نحوه -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) ()انتقالی از فصل پنجم ۳۳ماده 

 .اجرايي اين قانون تعیین خواهد نمود  نامه  ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيین  ممنوعیت



 وظايف و اختیارات شوراها -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱فصل سوم )اصالحی 

 :وظايف و اختیارات شوراي اسالمي روستا عبارتست از - ۱3ماده 

 .ي بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسالمي روستاپیگیر و نظارت -(2830ˏ63ˏ10الف )اصالحي 

 .ربط  ذي مقامات به نیازها و ها  نارسايي كمبودها، رفع جهت پیشنهاد ارائه -(2831ˏ60ˏ60ب )اصالحي 

شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در  ماه، به  مذكور موظف به بررسي پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو مقامات

 .رسد  قانوني به اطالع مقامات مافوق مي  موعد مقرر، مراتب براي پیگیري

به سؤاالت و جلب   پیشنهادها و پاسخ دريافت و كار گزارش ارائه جهت عمومي گردهمايي تشکیل -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) ج

 .سال و با پانزده روز اعالم قبلي  ا حداقل دو بار درروست مشاركت و خودياري مردم براي پیشبرد امور

 .تبیین و توجیه سیاستهاي دولت و تشويق و ترغیب روستائیان جهت اجراي سیاستهاي مذكور -د 

 .يافته به روستا  هاي عمراني اختصاص  نظارت و پیگیري اجراي طرحها و پروژه -هـ 

تأسیسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد  برداري از  ، نگهداري و بهرههمکاري با مسووالن ذيربط براي احداث، اداره - و

 .امکانات حدود نیاز روستا در 

هاي   كمك به مستمندان و خانواده امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز رساني و  كمك -ز 

 .محلي با استفاده از خودياريهاي سرپرست   بي

 .تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان آنها -ح 

 .مسؤول  مقامات طريق از مربوط حوزه ادارات از روستا اهالي شکايات پیگیري -(2831ˏ60ˏ60ط )اصالحي 

 .با نیروهاي انتظامي جهت برقراري امنیت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار همکاري -(2830ˏ63ˏ10ي )اصالحي 

 .ها و سازمانهاي دولتي  ايجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعالیتهاي تولیدي وزارتخانه -ك 

وسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و ايجاد و ت جهت در مردم همکاري جلب و مشاركت زمینه نمودن فراهم ـ(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) ل

اجتماعي، اقتصادي،  ريزي در انجام خدمات  فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاء

 با هماهنگيجغرافیاي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور  عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهیه

 .ربط  مراجع ذي

 .نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حکم  انتخاب فردي ذيصالح به سمت دهیار براي مدت چهار سال بر اساس آيین -م 

 فعالیتهاي گسترش جهت  در عمومي هاي  مشاركت جلب و اشتغال توسعه براي مناسب زمینه ايجاد -(2831ˏ60ˏ60ن )الحاقي 



 .تولیدي

 .ساز و ساخت مقررات  و ضوابط و فرسوده بافتهاي بهسازي و روستا هادي طرحهاي تهیه در مشاركت -(2831ˏ60ˏ60لحاقي س )ا

برداري از منابع   روستا و بهره  محیط زيست بهسازي و حفاظت به مربوط مقررات اجراي حسن بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) ع

احیاء و اليروبي  هاي زيست محیطي،  ها، محدوده  باغها، مراتع، جنگل  عمران، مزارع،حفظ  طبیعي و جلوگیري از فرسايش خاك و

 .ها به شوراي بخش  زمینه متروكه و ارائه طرح و پیشنهاد در اين  قنوات و نهرهاي

راني، بهداشتي، اقتصادي، عم  هاي اجتماعي،  زمینه در اجرائي ارگانهاي پیشنهادي هاي  برنامه بررسي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) ف

ها به   ارائه گزارش نارسايي هاي موجود در حوزه انتخابیه شورا و  ضرورت  امور رفاهي از نظر تطبیق با فرهنگي، آموزشي و ساير

 .ربط  مراجع اجرايي ذي  شوراي مافوق و

 .هاي روستا  دارايي  و اموال و عمراني و عمومي تأسیسات نگهداري و حفظ بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60ص )الحاقي 

مربوط انجام میشود و به بخشدار جهت صدور  نامه  عزل دهیار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسالمي روستا بر اساس آيین - تبصره

 .حکم عزل اعالم میگردد

بوده و شوراي ده(  روستا )  خانوار در حکم بیست حداقل با كشور رو كوچ عشاير از تیره هر -(2831ˏ60ˏ60مکرر )الحاقي  68 ماده 

شوراي بخش  گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشکیل  مي  شوراي روستا در آن تیره تشکیل عشايري با وظايف و اختیارات

 .شوراي روستا مشاركت خواهد داشت  محل استقرار خود همانند

 .بود  همکاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد

 : دارد عهده  به را زير وظايف و انتخاب سال چهار مدت به دهیار -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  03ده ما 

 .روستا شوراي مصوبات اجراي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 1

خدمت وظیفه عمومي، حفظ   اجراي مقررات جرائم، وقوع اعالم خصوص در انتظامي نیروي با همکاري -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 2

 .سعي در حل اختالفات محلي نظم عمومي و

 .عمومي مقررات و قوانین و فرامین اعالن -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 3

 .روستا هاي  دارائي  و اموال و عمراني و عمومي تأسیسات نگهداري و حفظ در همکاري -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 4

 .وظايف آنان  یالت الزم در جهت ايفايتسه ايجاد و دولتي نهادهاي و سازمانها با همکاري -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 5

 .محیط بهداشت تأمین  براي مناسب زمینه ايجاد و نظافت حفظ و بهداشتي مقررات اجراي در مراقبت -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 6

 .كامال و اسناد و سجلي  چهارگانه وقايع ثبت جهت در اسناد و احوال ثبت هاي  سازمان با همکاري -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 7



 فرهنگي میراث و طبیعي  منابع برداري  بهره و نگهداري حفظ، جهت در ربط  ذي مسؤولین با همکاري -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 8

 .روستا در واقع

 ريزي  برنامه كمیته تأيید  با آمادگي صورت در روستا محدوده در خدماتي و عمراني طرحهاي اجراي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 9

 .شهرستان

قانوني روستا و ارجاع به   اراضي در محدوده تفکیك و تأسیسات بناها، ايجاد براي پرونده تشکیل -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 10

 .بخشداري جهت صدور مجوز

روستا و زير نظر شوراي   امور عمومي در بند اين اجراي به مربوط عوارض وصول از حاصل درآمد -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) تبصره 

 .شود  مي روستا هزينه

بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانوني روستا  ايجاد براي ساختمان پروانه صدور و پرونده تشکیل -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 11

طرحهاي هادي  انقالب اسالمي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات پس از هماهنگي با بنیاد مسکن

 مصوب روستا

 :يف و اختیارات شوراي اسالمي بخش عبارت است ازوظا - 06ماده  

كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي،   منطقه جهت رفع اجرائي مسؤولین به اصالحي پیشنهادهاي و طرحها ارائه -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 1

 .بخش  بهداشتي و ساير امور رفاهي آموزشي، اقتصادي، عمراني،

ارائه پاسخ حداكثر ظرف   پیشنهادهاي مذكور و ربط موظف به بررسي طرحها و  ي ذياجرائ مقامات -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) تبصره 

اطالع مقامات مافوق  موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به  صورت عدم ارائه پاسخ در مدت دو ماه به شورا هستند. در

 .خواهد رسید

 .روستاهاي واقع در محدوده بخش شوراهاي بین الزم هماهنگي ايجاد -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 3

 .قانوني وظايف رعايت منظور به روستاها شوراهاي بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 4

واقع در محدوده بخش،   شوراهاي روستايي يا روستا چند يا دو میان اختالفات و مشکالت فصل و حل -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 5

 .نیست در مواردي كه قابل پیگیري قضايي

 .است روستا  شوراي وظايف و اختیارات حیطه از خارج كه بخش عمراني امور به رسیدگي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 6

كه به هر دلیل فاقد   ها و روستاهايي  آبادي و ها  مکان مستقل، مزارع در روستا شوراي وظايف ايفاي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 7

 .باشند  شوراي روستا مي

هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل،   برنامه گذاري در امور و  تشويق مردم به همکاري و سرمايه -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 8

 .مذهبي بخش  امور فرهنگي و بهداشت، صنايع روستايي و دستي،



 جهت ربط  ذي مراجع  به ارسال و بخش محدوده در واقع روستاهاي هادي طرحهاي تأيید و بررسي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 9

 .يب نهاييتصو

 .بخش اسالمي شوراي مصوبات اجراء حسن بر نظارت –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 10

 .بخش عمراني هاي پروژه و طرحها اجراء پیگیري و نظارت -(2830ˏ63ˏ10الحاقي )11

 :است زير شرح به بخش اسالمي شوراي اختیارات و وظايف -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  06ماده  

عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش  شکالت و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي،بررسي و آگاهي از م - الف

 .به مسوولین اجرايي منطقه طرحها و پیشنهادهاي اصالحي  و ارائه

صلي و فرعي منطقه از قبیل ايجاد و مرمت راههاي ا هاي عمراني  همکاري با مسوولین اجرايي به منظور پیشبرد كارها و برنامه - ب

ها و   زيارتگاهها، حسینیه كشي آب زراعي، قنوات، اليروبي نهرها، تعمیر مساجد،  كشي آب آشامیدني، كانال  رساني، لوله  برق بخش، 

 .باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسوولین ذيربط منطقه و سازمانهاي مملکتي و عمران مزارع،  تکايا و امور مربوط به حفظ

انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و  همکاري با مسوولین اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسالمي روستايي جهت - ج

 .دامي، صنعتي و مانند اينها سرشماريهاي جمعیتي، زراعي، محلي 

زم بر اساس مشخصات آوري اطالعات و آمار ال  همکاري با مسوولین امر براي تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طريق جمع - د

 .منابع طبیعي منطقه فرهنگي و  اقتصادي، اجتماعي،

 .ايجاد هماهنگي الزم بین شوراهاي اسالمي روستايي واقع در بخش -هـ 

و تجهیزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و  برداري از تأسیسات نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره - و

 .روستاهاي موجود در بخش ارج از حیطهخ جنگلهاي 

 .نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني -ز 

حکمیت در اختالفات میان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسالمي روستايي واقع در بخش با يکديگر در مواردي كه قابل پیگیري  -ح 

 .قضايي نیست

 .ي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصالحپیگیري موارد تجاوز به حقوق عموم -ط 

 .رسیدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حیطه اختیارات و وظايف شوراهاي اسالمي روستاست -ي 

 .باشند  رسیدگي و پیگیري مشکالت اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بیست خانوار كه فاقد شوراي اسالمي روستا مي -ك 

 .هاي مربوط به شوراها و اداره دهیاريها  جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمین هزينه -ل 



 .همکاري با نیروهاي انتظامي جهت برقراري امنیت و نظم عمومي -م 

 :وظايف شوراي اسالمي شهر بشرح زير است - ۳۵ماده 

 .انتخاب شهردار براي مدت چهار سال - 1

 .ر موظف است بالفاصله پس از رسمیت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايدشوراي اسالمي شه - ۵تبصره 

 : نظرمجلس

كشور در هر دوره بايد پس از رسمیت يافتن  اسالمي ( قانون مذكور اين است كه شوراهاي02( ماده )2( بند )2از تبصره ) منظورمقنن

 .ان يافته باشد يا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايندقبلي پاي  اعم از اينکه دوره چهارساله شهردار

 .كشور باشد  شهر و روستاي  اسالمي  از شوراهاي  يك  عضو هیچ  تواند همزمان  شهردار نمي -(۵۷3۷ˏ۵۳ˏ۴۳)اصالحی  ۴  تبصره

و مراكز استان بنا به پیشنهاد  هزار نفر دويست از بیشتر جمعیت با شهرها در شهرداران نصب -(2831ˏ63ˏ61اصالحي ) 3 تبصره 

شهر بر اساس  شوراي  گیرد.  شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت مي  ساير شوراي شهر و حکم وزير كشور و در

ير كند. وز  مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي نامه  آئین  ضوابط و شرايط احراز صالحیت شهرداران مندرج در

 .استانداران موظفند حکم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند  كشور و

شده نداند، مراتب را با ذكر دلیل و مستندات به   صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعیین در 

  توسط شوراي ظر قبلي خود و عدم صدور حکم شهردار ، موضوعاصرار شوراي شهر بر ن  در صورت نمايد،  شوراي شهر منعکس مي

 .ربط ارجاع خواهد شد  شهر به هیأت حل اختالف ذي

وزارت كشور و شوراي اسالمي شهر(  طرفین )  گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي  مذكور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم هیأت 

خواهد بود و  هیأت حل اختالف نظر خود را اعالم ننمايد، نظر شوراي شهر متبع  مدت مقرر، باشد. چنانچه در  االجراء مي  الزم

 .نمايد تواند اختیارات قانوني خود را اعمال و اجراء  مي  شهردار

 :پذيرد  دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي - ۲تبصره 

 .استعفاي كتبي با تصويب شورا -الف 

 .رعايت مقررات قانوني بركناري توسط شوراي شهر با -ب 

 .تعلیق طبق مقررات قانوني -ج 

 .فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر -د 

بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابیه و تهیه  بررسي و شناخت كمبودها، نیازها و نارسائیهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، - 2



 .مقامات مسوول ذيربط ريزي و ارائه آن به  ها جهت برنامه  حلهاي كاربردي در اين زمینه  و راه يپیشنهادهاي اصالح  طرحها و

كه اين   سازمانهاي خدماتي در صورتي نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير - 3

 .جريان عادي اين امور نگردد  نظارت مخل

مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و  هاي اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملکتي در زمینه  همکاري با مسوولین - 4

 .عمراني بنا به درخواست آنان

عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با  ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، برنامه  - 5

 .موافقت دستگاههاي ذيربط

 با فرهنگي و ورزشي تفريحي، و گردشگري مراكز گسترش خصوص در مردم ترغیب و تشويق -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 6

 .ذيربط هاي  دستگاه هماهنگي

تعاونیهاي تولید و توزيع و مصرف، نیز انجام  اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسیس - 7

 .توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط قیقات محلي وتح  آمارگیري،

غیرمنقول شهرداري و همچنین نظارت بر  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايیهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و - 8

 .كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد اي هزينه آنها به گونه  حساب درآمد و 

 .هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور  نامه تصويب آيین - 9

شود و انتشار آن براي اطالع عموم  تهیه مي  تايید صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يکبار توسط شهرداري - 10

 .وزارت كشور اي از آن به و ارسال نسخه 

پس از تهیه آن توسط  هادي و جامع شهرسازي  با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي همکاري - 11

 .وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي شهرداري با تأيید 

و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت  تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريغ بودجه ساالنه شهرداري و موسسات - 12

 .تصويب بودجه شوراي شهر نامه مالي شهرداريها و همچنین ین آي

ها افتتاح میشود واريز و طبق قوانین مربوطه  هايي كه با تايید شوراي شهر در بانك   كلیه درآمدهاي شهرداري به حساب - تبصره

 .هزينه خواهد شد

 .تصويب وامهاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسي دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد - 13

پذيرد  استیجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي  تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و - 14

 .امه مالي و معامالت شهردارين صالح و با رعايت مقررات آيین  گرفتن صرفه و با در نظر 



انجام معامالت را تا میزان معیني با رعايت  تواند اختیار تصويب و به منظور تسريع در پیشرفت امور شهرداري، شورا مي  - تبصره

 .شهردار واگذار نمايد نامه معامالت شهرداري به آيین 

 .تايید و موافقت وزارت كشورتصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با  - 15

و شركتهاي  وزارت كشور مکلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات ـ(۵۷۳۳ˏ۳۴ˏ۳۲تبصره )الحاقی 

 .وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعالم نمايد

 .االجراء است  در صورت عدم اعـالم نظر ظرف مهلت مذكور، اساسـنامه مصوب شوراي شـهر الزم

در نظر گرفتن سیاست عمومي دولت كه از سوي  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با - 16

 .اعالم میشود وزارت كشور 

 .نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري - 17

 .نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر - 18

خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره میشود با وضع  ها، سینماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش  تماشاخانهنظارت بر امور  - 19

تدابیر احتیاطي  ترتیب، نظافت و بهداشت اين قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ و تدوين مقررات خاص براي حسن

 .سوزي و مانند آن  آتش جهت جلوگیري از خطر 

 .تصويب مقررات الزم جهت اراضي غیرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر - 20

 .نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر - 21

 .وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري - 22

ظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادين و فضاهاي سبز و تأسیسات عمومي شهر بر طبق ن - 23

 .مقررات موضوعه

ها   كوي در حوزه شهري و همچنین تغییر نام آن و كوچه ها،  خیابان میادين، معابر، نامگذاري تصويب -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 24

 .ربوطبا رعايت مقررات م

هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي  تصويب مقررات الزم به پیشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق - 25

 .انتشار آن براي اطالع عموم رعايت مقررات موضوعه و ديوارهاي شهر با

نامه مالي   ي وابسته به آن با رعايت آيینها  سازمان و شهرداري توسط شده ارائه خدمات نرخ تصويب -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 26

 .مقررات مربوط ها با رعايت  و معامالت شهرداري



 .شهري درون نقلیه وسائط كرايه نرخ تصويب -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 27

وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره میدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت  - 28

 .قررات موضوعهم

هاي ذيربط براي داير كردن   ادارات و بنگاه با شهرداري مساعي تشريك مورد در الزم مقررات وضع -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 29

 .و غیره با رعايت مقررات قانوني مربوط  بازرگاني هاي كشاورزي، هنري،  نمايشگاه

شركتهاي وابسته و تابعه   سازمانها، مؤسسات، هرداري و كلیهش مالي امور اداره حسن بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 30

آنها با انتخاب  شهرداري، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزينه  ها، اموال عمومي و اختصاصي  شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي

 .يپیگیريهاي الزم بر اساس مقررات قانون اعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و حسابرس رسمي و

مقررات مالي و  رعايت  كلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 مقام آنان كه مورد تأيید شوراي شهر  حساب يا قائم  شهردار و ذي  امضاي آيد كه اين اسناد بايد به  معامالتي شهرداري به عمل مي

 .باشند برسد

شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۴تبصره 

 .گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد

جهت اطالع عموم منتشر   هزينه خود را و بودجه صورت مالي سال هر پايان در است موظف شورا -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 31

 .استان ارسال كند  به شوراي شهرستان و اي از آن را جهت بررسي  سخهنمايد و ن

غیردولتي كه در زمینه ارائه   مؤسسات عمومي و دولتي مؤسسات و سازمانها كلیه شهرستاني واحدهاي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 32

و  اعتبارات ي را كه در چارچوبساالنه خود در خصوص خدمات شهر  دارند، موظفند برنامه خدمات شهري وظايفي را به عهده

 .تنظیم شده به شورا ارائه نمايند  بودجه ساالنه خود

 .مقررات و قوانین حدود در شهرستان تأمین شوراي با همکاري -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 33

ي شهرها پس از محدوده قانون  تفصیلي و حريم و و شهرسازي جامع و هادي هاي  طرح تأيید و بررسي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 34

 .جهت تصويب نهائي  ربط قانوني  به مراجع ذي ارائه آن توسط شهرداري و ارسال

اسالمي شهر با  دار وظايفي بوده است، شوراي  در كلیه قوانین و مقرراتي كه انجمن شهر عهده -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)منسوخه  ۵تبصره 

 .جانشین انجمن شهر خواهد بود از تاريخ تصويب  رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال

ها   قانون بر آن هايي كه شمول  ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان  وزارتخانه -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)منسوخه  ۴تبصره 

تبصره فوق با بررسي قوانین و مقررات مربوط به خود هر كجا  مدت يك سال مذكور در  اند در طول  مستلزم ذكر نام است موظف

اليحه اصالحي به مجلس شوراي  است جهت اصالح اين گونه موارد  شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده امي از انجمنن

 .اسالمي ارائه نمايند



امور مربوط به وظايف  سوم اعضاي شوراي اسالمي شهر، تحقیق و تفحص در هر يك از چنانچه حداقل يك  - مکرر ۳۵ماده 

صورت كتبي به رئیس شوراي اسالمي شهر تسلیم  بدانند تقاضاي خود را به  ها و شركتهاي وابسته را الزم  زمانها و سا شهرداري 

شورا در صورت وجود، جهت  ربط هشت ساعت آن را به كمیسیون تخصصي ذي   رئیس شوراي شهر ظرف مدت چهل و نموده و

ربط شهرداري مکاتبه و  و هفته از تاريخ وصول با مسؤوالن ذي مدت د نمايد. رئیس كمیسیون موظف است ظرف رسیدگي ارجاع مي 

سوم متقاضیان اطالعات كمیسیون را كافي   دو را كه در اين زمینه كسب نموده در اختیار متقاضیان قرار دهد. در صورتي كه اطالعاتي

 هردار دعوت به عمل آورد وهفته پس از وصول تقاضا از متقاضیان و ش ظرف مدت يك  تشخیص ندهند، كمیسیون موظف است

روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي   داليل ضروري تحقیق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده

 .اسالمي شهر ارائه دهد تحقیق و تفحص به رئیس شوراي

جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش  ده و درشورا موظف است گزارش كمیسیون را در اولین جلسه بعدي شورا قرار دا رئیس

 دقیقه، گزارش كمیسیون بدون بحث به رأي متقاضیان تحقیق و تفحص هر كدام ده  توسط سخنگوي كمیسیون و صحبت نماينده

 .گذاشته خواهد شد

دد. كمیسیون گر ارجاع مي  ربط جهت رسیدگي تصويب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان كمیسیون تخصصي ذي  در صورت

را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بین اعضاي  روز پس از ارجاع، اعضاي هیأت  موظف است در مدت ده

اعضاي هیأت از میان خود يك  .شهر تعیین و به رئیس شوراي اسالمي شهر جهت صدور حکم ابالغ معرفي نمايد شوراي اسالمي

 .ندكن رئیس و يك دبیر انتخاب مي 

هفته   كمیسیون موظف است ظرف مدت دو .نمايد ربط تسلیم مي   ماه گزارش خود را به كمیسیون ذي حداكثر ظرف مدت سه  هیأت

شهر  كمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به رئیس شوراي اسالمي گزارش هیأت را در جلسه مشترك اعضاي

دقیقه  ربط شهرداري از عملکرد خود به مدت سي   مسؤوالن ذي رابطه با گزارش نهائي، شهردار ياگیري در  ارسال نمايد. قبل از رأي 

 .نمايند دفاع مي 

رئیس شوراي اسالمي شهر موظف است گزارش كمیسیون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كمیسیون 

 .قرائت گردد

توانند به مدت سي دقیقه در جلسه رسمي شورا از عملکرد خود  ربط شهرداري مي   والن ذيپس از قرائت گزارش، شهردار يا مسؤ

 .دفاع نمايند

برسد و در گزارش تخلف احراز و  در همان جلسه به رأي گذاشته خواهد شد. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا گزارش

مورد به قوه قضائیه يا مرجع رسیدگي به تخلفات  شوراي اسالمي شهر حسب درخواست تعقیب شده باشد متخلف توسط رئیس

 .اسالمي شهر اعالم نمايد شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگي قرار داده و نتیجه آن به شوراي معرفي مي  اداري

 .موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص رئیس شورا بايد صريح و قابل رسیدگي باشد - ۵تبصره 

رئیسه شورا استفاده نمايد. رئیس شورا  تواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأيید هیأت  هیأت تحقیق و تفحص مي - ۴تبصره 

اسناد مثبته  كرد هیأت و با ارائه را در اختیار رئیس هیأت قرار دهد تا بر اساس هزينه  موظف است تنخواه مورد درخواست هیأت



 .ضمن تأيید رئیس شورا به هزينه قطعي منظور شود

تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد  چنانچه شهردار و يا مسؤوالن شهرداري مورد تحقیق و تفحص تغییر كرده باشد و - ۷تبصره 

اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسؤوالن مربوطه مکلفند همکاري  دوران مسؤولیت آن باشد بايد امکان دسترسي به

 .را معمول دارند الزم

رونوشتي از مکاتبات را بالفاصله به رئیس  كلیه مکاتبات هیأت با امضاي رئیس هیأت معتبر خواهد بود و رئیس هیأت بايد - ۲تبصره 

 .شوراي اسالمي شهر ارسال نمايد

وط ارائه و انتشار هر گونه اطالعات مرب اطالعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و - ۱تبصره 

مي  از طرف اشخاص حقیقي و حقوقي و اعضاي هیأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان

 .برخورد خواهد شد 2808/ 22/ 13سري دولتي مصوب  باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و 

اي از گزارش كه شامل موضوع   به قوه قضائیه رئیس شوراي اسالمي شهر موظف است خالصهدرصورت ارجاع گزارش  - ۱تبصره 

 .آن مشخص شده باشد، تهیه و تحويل نمايد تخلف، داليل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در

و تسهیالت مورد نیاز  نمودن امکانات هاي وابسته موظف به فراهم مسؤوالن و كاركنان شهرداري و شركتها و سازمان  - ۳تبصره 

مستنکفان،  همکاري مسؤوالن و كاركنان،  باشند و در صورت عدم  مدارك درخواستي هیأت مي هیأت و در اختیار گذاردن اطالعات و

تخلفات اداري معرفي و يا حسب مورد تحت تعقیب  گردند و با شکايت هیأت تحقیق و تفحص به هیأتهاي متخلف محسوب مي 

 .ند گرفتقضائي قرار خواه

هیأت و هیأت رئیسه شورا  در صورت تخلف هر يك از اعضاي هیأت تحقیق و تفحص با تأيید جلسه مشترك اعضاي - 3تبصره 

 .گردد شوراهاي استان معرفي مي  فرد متخلف به هیأت حل اختالف و رسیدگي به شکايات

بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصويب هیات دولت اي خواهد   نامه شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيین  - ۳۴ماده 

 .خواهد رسید

شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا  چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار يا عملیات - ۳۷ماده 

موضوع به  ت عدم رعايت مفاد مورد تذكر،صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صور شورا موارد را به توسط رئیس 

شهردار اطالع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از  صورت رئیس شورا سوال را كتباً به صورت سوال مطرح میشود كه در اين 

 .باشد العاده شورا و پاسخ به سوال مي  حضور در جلسه عادي يا فوق  ابالغ، شهردار موظف به

جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت  كننده تشخیص داده نشود طي ر استنکاف ورزيده يا پاسخ وي قانع شهردار از حضو چنانچه

از طرف رئیس  شود. فاصله بین ابالغ تا تشکیل جلسه كه اعضاي شورا رسیده باشد، ارائه مي  سوم  حداقل به امضاي يك استیضاح كه 

سوال يا سواالت و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد  ورا پس از طرحده روز خواهد بود. ش شورا تعیین خواهد شد حداكثر 

فرد جديدي از سوي شورا انتخاب  اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و شورا با اكثريت دو سوم كل  كه داد. در صورتي 

 .خواهد شد



شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بیش از سه  خاتمه خدمت در فاصله بین صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا - تبصره

 .خواهد بود دار و مسوول اداره امور شهرداري  كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده انجامد يکي از ماه به طول 

 .تخلفات، منتقل مي شود ( به فصل چهارم، ترتیب رسیدگي به8مکرر 31اين ماده و تبصره هاي آن به عنوان ماده ) - ۳۲ماده 

كاركنان  و عزل شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۳۲ماده 

نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤولیت اجرائي،  دخالت ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها ها، شهرداري دهیاري

 .باشد تابعه ممنوع مي شركتها و سازمانهاي مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهیاريها، شهرداريها، مديره و هیأتعضويت 

دهیاري،  معامله با اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هیچ وجه حق انجام -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 .باشد هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي انعقاد شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و

شهرداري، مؤسسات و  دهیاري، ها و امکانات شوراها، هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۴تبصره 

 .باشد مي ا ممنوعشركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراه

 .گردد مي الحاق( 1مکرر 03) ماده ذيل( 3) بند عنوان به قانون( 00) ماده -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  00ماده  

در صورت  مقتضي و  شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۳۱ماده 

مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزينه و درآمد   به طور اي، زمینه اطالع عموم مردم را  نهاندازي پايگاه رايا  امکان با راه

 .فراهم نمايند خود

متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالي به  عوارض وضع به نسبت تواند  مي شهر اسالمي شوراي -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 77 ماده 

 .نمايد نامه مصوب هیأت وزيران اقدام  خدماتي و عمراني مورد نیاز شهر طبق آيین هاي  هزينه  منظور تأمین بخشي از

  است. وزير كشور مي عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول -(1386ˏ08ˏ27 تبصره )اصالحي 

 .نامه مصوب نداند نسبت به اصالح يا لغو آن اقدام نمايد  آيین را منطبق بر  تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض

نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب  يك اند موظف روستا و بخش و شهر اسالمي شوراهاي -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 78 ماده 

 .هاي مربوط ارسال نمايند انتخابیه خود و سازمان حوزه مورد جهت اطالع به فرماندار، بخشدار

 :وظايف و اختیارات شوراي شهرستان عبارت است از - 03 ماده 

شهرستان به دستگاههاي   اجتماعي، فرهنگي و عمراني اقتصادي، توسعه زمینه در الزم پیشنهادات ارائه -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 1

 .ريزي شهرستان و شوراي استان  برنامه ربط و كمیته  اجرائي ذي

 .حسن اجراي تصمیمات شوراي شهرستان بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 2

شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به  شوراي دبیرخانه بودجه تفريغ و تتمیم ، اصالح تصويب، -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 3



 .استثناء شوراي شهر مركز استان

شهر و بخش، در مواردي كه   يمابین شوراها  في مشکالت فصل و حل و مسائل به رسیدگي و هماهنگي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 4

 .قابل پیگیري قضايي نیست

 .شهر و بخش شوراهاي فعالیتهاي و عملکرد بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 5

 :وظايف و اختیارات شوراي استان عبارت است از -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۵مکرر  ۳3ماده 

و توزيع عادالنه امکانات   به منظور رفع تبعیض ئه پیشنهادهاي الزمارا و استان مشکالت و مسائل بررسي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 1

 .ها  استان به شوراي عالي استان  هاي عمراني و رفاهي  تهیه برنامه و منابع و جلب همکاري در

توسعه استان ريزي و   برنامه  جلسات شوراي در شورا آن انتخاب به استان شوراي اعضاي از نفر سه -(2831ˏ60ˏ60منسوخه ) تبصره 

 .نمايند  شركت مي

 .استان محدوده در استانها عالي شوراي تصمیمات اجراي حسن بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 2

جهت حسن انجام وظايف و   در محدوده استان شهرستان شوراهاي میان الزم هماهنگي و ارتباط ايجاد -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 3

 .قابل پیگیري قضايي نیست استان، در مواردي كه  حل و فصل اختالفات شوراهاي سطح

طرحهاي عمراني استاني و   نظارت بر حسن اجراي در استان توسعه و ريزي  برنامه شوراي با همکاري -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 4

الي استانها و ع ريزي و شوراي  امور به رئیس شوراي برنامه  گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود ملي در محدوده استان و ارائه

 .ربط  دستگاههاي ذي

 .استان شوراي دبیرخانه بودجه تفريغ و تتمیم ، اصالح تصويب، -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 5

 شوراي مصوبات اجراي  حسن بر نظارت و استان محدوده در شهرستانها شوراهاي عملکرد بر نظارت -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 6

 .استان

 .رئیس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي عضويت –(2830ˏ63ˏ10الحاقي )7

استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعالم  شهرداريهاي مشترك هاي هزينه و درآمد حساب بر نظارت –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 8

هر  يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت انجام پیگیريهاي الزم بر اساس مقررات قانوني، موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و

 .گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد

انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن  نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همیاري شهرداريها با –(1386ˏ08ˏ27 الحاقي)9

 .شود توسط سازمان همیاري شهرداريها تأمین مي

شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )الحاقی 



 .قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد

 : وظايف و اختیارات شوراي عالي استانها عبارت است از -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۴مکرر  ۳3ماده 

ارجاع به مقامات اجرائي   شوراهاي استانها و تعیین اولويت هر يك و طرف از واصله پیشنهادهاي بررسي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 1

 ربط  ذي

وظايف شوراها به   اجرائي در حدود اختیارات و سازمانهاي و نهادها اشکاالت و ها  نارسائي اعالم -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 2

 .مسؤولین مربوطه و پیگیري آنها

 .ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي يا دولت و پیشنهادها بررسي -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 3

 .استانها عالي شوراي دبیرخانه بودجه تفريغ و تتمیم ، اصالح تصويب، -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 4

هاي توسعه و   لوايح برنامه  نويس  از پیش نسخه يك است موظف كشور ريزي  برنامه و مديريت سازمان -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 5

پیشنهادهاي اصالحي خود  عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها  پس از تهیه در اختیار شوراي دجه عمومي كشور و استانها رابو

 .ريزي كشور اعالم خواهد كرد  برنامه و بودجه مذكور به سازمان مديريت و  را در مورد برنامه

 .به شوراها  وزيران  بودجه شوراها و ابالغ آن پس از تصويب هیأت هزينه نحوه نامه  آيین تهیه -(2831ˏ60ˏ60الحاقي ) 6

با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي  شوراها اعضاء آشنايي و آموزش منظور به ريزي برنامه –(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 7

 .ذي ربط ها و سازمانهاي اجرائيموجود كشور با همکاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه  كوتاه مدت كاربردي در قالب امکانات

گردد. در   تشکیل مي  مدت سه روز جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يکبار و حداكثر به -(1382ˏ07ˏ06 الحاقي) 8

 .العاده تشکیل دهد  تواند جلسات فوق  موارد ضروري شورا مي

جلسات شوراها و امور مالي دبیرخانه كلیه شوراها  تشکیل نحوه و تعداد و تشکیالتي سازماني، نامه آئین –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 9

استانها تهیه و به تصويب هیأت  هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي و تعداد كاركنان آنها و

 .پرداختي خارج از اين آئین نامه ممنوع مي باشد یري كاركنان و هر گونهوزيران مي رسد. به كارگ

ها   از امور شهري كه توسط وزارتخانه دسته آن نمودن مشخص ضمن است موظف استانها عالي شوراي -(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 10

ها   امور به شهرداري واگذاري آن  طرح الزم جهتباشد   ها مي  انجام آن در حد توانايي شهرداري شود و  دولتي انجام مي  و سازمانهاي

 .را تهیه و به دولت يا مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد

 .گردد مي الحاق( 1مکرر 03) ماده ذيل( 26) بند عنوان به ماده اين -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  8مکرر  03ماده  

 .( به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي شود38ماده ) ( به عنوان1مکرر 03ماده ) -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۲مکرر  ۳3ماده 

 .میشود منتقل مقررات ساير پنجم فصل به( 31) ماده عنوان به ماده اين -(2831ˏ60ˏ60)اصالحي  0مکرر  03ماده  



 .شود( به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل می30( به عنوان ماده )0مکرر 03ماده ) -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۱مکرر  ۳3ماده 

 ترتیب رسیدگي به تخلفات - فصل چهارم

اختالف و رسیدگي   نام هیأت حل  هائي به  هیأت  منظور رسیدگي به شکايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،  به - ۳۳ماده 

 :شود  مي به شکايات به ترتیب زير تشکیل

به انتخاب و معرفي رئیس جمهور،  رئیس جمهور  کي از معاونینمركزي حل اختالف و رسیدگي به شکايات با عضويت ي هیأت - 1

كل   دادستان معاونین ديوان عدالت اداري به انتخاب رئیس اين ديوان، يکي از معاونین يکي از  ربط وزارت كشور، رئیس يا  معاون ذي

اد كمیسیون شوراها و امور داخلي كشور و پیشنه  شوراي اسالمي به كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس

شوراي   رسیدگي به شکايات از نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت  شوراي اسالمي، سه تصويب مجلس

 ن خودجلسه يك رئیس و يك نايب رئیس از بی  شود. هیأت در اولین  تشکیل مي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران

 .انتخاب خواهد نمود

استاندار و عضويت رئیس كل   رياست و عضويت به استان شکايات به رسیدگي و اختالف حل هیأت -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 2

شوراي اسالمي  آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس  استان به انتخاب دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي

 .شود  مي شکايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل  یدگي بهجهت رس

فرماندار و عضويت رئیس   هیأت حل اختالف و رسیدگي به شکايات شهرستان به عضويت و رياست -(1382ˏ07ˏ06 اصالحي) 3

 استان به انتخاب هیأت حل انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي  به دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان

 .شود  شکايات از شوراي روستا و بخش تشکیل مي  اختالف استان جهت رسیدگي به

كشور،  وزارت  هاي حل اختالف مركزي، استان و شهرستان به ترتیب در  دبیرخانه هیأت -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 .هیأت مركزي خواهد بود  دبیر رت كشورربط وزا  شود. معاون ذي  استانداري و فرمانداري مستقر مي

وزارت كشور بر اساس مسؤولیت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۴تبصره 

 .را به هیأت حل اختالف ارجاع نمايد

 :پاسخ

 .با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و الزم االجراء استخیر، جلسه هیأتهاي مذكور با حضور دو سوم رسمیت يافته و تصمیمات آن 

هايي به نام هیأت حل  اعتراضات شوراها هیأت و تخلفات بر مبني شکايات به رسیدگي منظور به -(2831ˏ60ˏ60اصالحي ) 79 ماده 

 :شود ترتیب زير تشکیل مي به اختالف و رسیدگي به شکايات

جمهور، معاون سیاسي و اجتماعي  شکايات به عضويت يکي از معاونین رئیسهیات مركزي حل اختالف و رسیدگي به  - الف

نفر  3 به انتخاب رئیس اين قوه، يکي از معاونین دادستان كل به انتخاب دادستان كل، يکي از معاونین رئیس قوه قضائیه وزارت كشور، 

 33داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كمیسیون اصول  امور اسالمي )دو نفر از اعضاي كمیسیون شوراها و از نمايندگان مجلس شوراي



 .(قانون اساسي 36و 

مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هیات  هیات حل اختالف و رسیدگي به شکايات استان به عضويت استاندار، عالیترين - ب

 .شکايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسالمي شهر مركز استان به انتخاب شورا اختالف و رسیدگي به مركزي حل 

نماينده شوراي شهر ديگري كه از حیث  كه موضوع مورد رسیدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، در صورتي  - ۵تبصره 

 .عضويت خواهد داشت جمعیت بزرگترين شهر استان محسوب میشود

مركزي حل اختالف و رسیدگي به  تالف و رسیدگي به شکايات استان در صورت نیاز و با تايید هیاتهیات حل اخ - ۴تبصره 

 و رسیدگي به شکايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هیات استان اقدام نسبت به تشکیل هیات حل اختالف  شکايات میتواند

 .نمايد

 .اشد و معاون سیاسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبیر هیات خواهد بوددبیرخانه هیات مركزي در وزارت كشور میب - ۷تبصره 

 .هیات در اولین جلسه يك رئیس و يك نايب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود

ابالغ مورد  مصوبات كلیه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  3۳ماده 

  نامیده مي« هیأت تطبیق مصوبات»در اين قانون به اختصار  كه -« هیأت تطبیق مصوبات شوراهاي اسالمي كشور با قوانین»ض اعترا

مقررات كشور و يا خارج از حدود  باشد و در صورتي كه هیأت مذكور آن را مغاير با قوانین و  االجراء مي  الزم قرار نگیرد  -شود 

مصوبه،  تاريخ ابالغ طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از   تواند با ذكر مورد و به  تشخیص دهد ميشوراها   وظايف و اختیارات

موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض،  اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا

اختالف عدول  . در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه موردنظر نمايد  رسیدگي و اعالم تشکیل جلسه داده و به موضوع

شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست   مي ربط ارجاع   گیري نهائي به هیأت حل اختالف ذي  ننمايد موضوع براي تصمیم

 .نظر نمايد  و اعالم روز به موضوع رسیدگي

اسالمي  صوبات شوراهاي اسالمي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراياعتراض در مورد م ـ(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

فرماندار يا شوراي اسالمي استان، در مورد مصوبات شوراي  شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسالمي شهر و شهرستان توسط

عالي استانها   مورد مصوبات شوراي و درعالي استانها   ربط يا شوراي  استاندار، مسؤوالن دستگاههاي اجرائي ذي اسالمي استان توسط

از  گیرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مکلفند يك نسخه  ربط صورت مي  دستگاههاي ذي ترين مقام  توسط وزير كشور يا عالي

ربط كه مصوبه   آنها و دستگاههاي اجرائي ذي مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صالحیت اعتراض به مصوبات

اشخاص در محاكم  كنند. رسیدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسیدگي به شکايات ساير باشد، ارسال  وط به آنها ميمرب

 .صالحیتدار نیست

قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هیأت  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۴تبصره 

 .اشخاص نمي باشد مركزي حل اختالف توسط

اتخاذ كرده  كلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۷تبصره 



 .اند، بالفاصله به دستگاه مربوطه ابالغ نمايند

عضويت يك  يا نماينده وي و هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار -(۵۷۳۱ˏ۳۴ˏ۴۳)الحاقی  ۲تبصره 

استان به انتخاب اين شورا جهت تطبیق مصوبات شوراي شهر و  قضائیه و يکي از اعضاي شوراي اسالمي  قاضي به انتخاب رئیس قوه

عضويت يك قاضي به  شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و  تشکیل مي شوراي شهرستان

شود. محل تشکیل هیأتهاي   شهرستان به انتخاب اين شورا تشکیل مي قضائیه و يکي از اعضاي شوراي اسالمي  وهانتخاب رئیس ق

 .ها است  ها و بخشداري  در فرمانداري تطبیق مصوبات

تهران و  هیأت تطبیق مصوبات تهران، ري، شمیرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار -(۵۷۳۱ˏ۳۴ˏ۴۳)الحاقی  ۱تبصره 

قضائیه و يکي از اعضاي شوراي اسالمي استان به   قوه عضويت فرمانداران ري و شمیرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئیس

 .شود  مي انتخاب اين شورا تشکیل

ز اعتراض مانع ا هاي آن،  اعتراض به مصوبات شوراهاي اسالمي كشور مطابق اين ماده و تبصره -(۵۷۳۱ˏ۳۴ˏ۴۳)الحاقی  ۱تبصره 

  نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نیست و نافي صالحیت فقهاي شوراي

 .باشد

 :پاسخ

انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب  ( قانون تشکیالت، وظايف و36منظور از رسیدگي و اظهارنظر در انتهاي ماده ) بلي،

اعالم  است و هیأت مذكور مکلف است ظرف مدت بیست روز رسیدگي و نظر نهائي خود را دگي و اعالم نظر نهائيشهرداران، رسی

 .نمايد

حیف و میل و تصرف غیرمجاز در  هرگاه شورا اقداماتي بر خالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا - 3۵ماده 

هیات حل  هده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحالل شورا بهع نگهداري آنرا به نحوي به كه وصول و  اموالي 

رسیدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي  هیات مذكور به شکايات و گزارشها اختالف استان ارجاع میگردد و

پیشنهاد هیات استان و تصويب  يف قانوني، بنا بهصورت انحراف از وظا  نمايد و در مورد ساير شوراها در  روستاها، آنرا منحل مي

 .هیات حل اختالف مركزي منحل میگردند

توانند ظرف يك ماه از تاريخ   مي انحالل به اعتراض صورت در شده منحل شوراهاي از يك هر -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) تبصره 

 .نوبت به موضوع رسیدگي و رأي قطعي صادر نمايد  دادگاه مکلف است خارج از ابالغ رأي به دادگاه صالح شکايت نمايند و

داده و يا در انجام وظايف قانوني خود  چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست – 3۴ماده 

شورا  ون اعضاءموجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خالف شؤ مرتکب قصور يا تقصیر شود يا اقدامي كه

 :انجام دهد به موارد زير محکوم مي گردد

 .عمومي اعالن بدون شورايي پرونده در درج با كتبي اخطار –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 1



 .عمومي اعالن و شورايي پرونده در درج با كتبي اخطار –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 2

الجلسه و عناوين مشابه( حداكثر تا يك سوم  در شورا ) حقوق، حق عضويت بابت دريافتي مبالغ از كسر –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 3

 .از يك ماه تا يك سال

 به حداقل مشابه عناوين و دست فرا شوراهاي در نمايندگي و رئیسه هیأت در عضويت از محرومیت –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 4

 .سال يك مدت

 .الس يك تا ماه يك از موقت عضويت سلب –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 5

 .شورا دوره باقیمانده براي عضويت سلب –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 6

 .دوره يك حداقل مدت براي شوراها انتخابات در نام ثبت ممنوعیت –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 7

 .شوراها انتخابات در نام ثبت ممنوعیت و شورا در عضويت از دائم عضويت سلب –(2830ˏ63ˏ10الحاقي ) 8

صورت احراز  هیأتهاي حل اختالف پس از رسیدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۵تبصره 

( قابل جمع با بندهاي 3قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند ) تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يکي از مجازاتهاي اين

 .اين ماده مي باشد (0( تا )1)

تواند ظرف  ( اين ماده محکوم شود مي3( تا )1چنانچه عضوي به يکي از مجازاتهاي بندهاي ) –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳لحاقی )ا ۴تبصره 

نمايد. هیأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگي خواهد  بیست روز از تاريخ ابالغ رأي به هیأت حل اختالف مركزي شکايت

 .كرد

شکايت نمايند.  رادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداريفرد يا اف -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۷تبصره 

 .قطعي و الزم االجراء خواهد بود دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگي مي كند و رأي آن

شـهر و  الميدر صورتي كه هیأت حل اختالف مركزي حکم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـ ـ(۵۷۳۴ˏ۳۵ˏ۴۳)الحاقی  ۲تبصره 

 .البدل است  يا روستـا دهد، فرمانـداري مکـلف به معرفي عضـو علي

البدل از شوراي   تر دهد، عضو علي  مرجع پايین ( اين ماده، حکم به ابطال رأي8صورتي كه مرجع رسیدگي كننده موضوع تبصره ) در

 .گیرد  مي از سر ميقبلي مجدداً فعالیت خود را در شوراي اسال شود و عضو  اسالمي خارج مي

داده و يا در  از دست چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  3۴ماده 

موجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي  كه انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصیر شود يا اقدامي

 :گردد عضويت مي سلب انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقیمانده دوره شورا، شورا ضاءخالف شؤون اع

فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد  يا در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و - 1



 .تصويب شوراي حل اختالف استان استاندار و شوراي استان و يا

درمورد شوراي عالي استانها به پیشنهاد وزير كشور و  و در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار - 2

 .مركزي تصويب هیأت حل اختالف

گردد مگر به  مادون نمي لب عضويت از شورايسلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب س -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۵تبصره 

 .ربط تشخیص هیأت حل اختالف ذي

نمايند. دادگاه مذكور  شکايت توانند به دادگاه صالح گردند مي فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۴تبصره 

 .االجراء خواهد بود الزم و خارج از نوبت به موضوع رسیدگي و رأي آن قطعي

هیأتهاي حل اختالف ضمن رسیدگي به شکايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۵مکرر  3۴ماده 

 :( به ترتیب زير اقدام مي نمايند31موضوع ماده)

ستان به پیشنهاد فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهر در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و يا - 1

 .استاندار و تصويب هیأت حل اختالف استان شوراي استان و يا

در مورد شوراي عالي استانها به پیشنهاد وزير كشور و  در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و - 2

 .مركزي تصويب هیأت حل اختالف

 .در مورد شوراي عالي استانها به پیشنهاد وزير كشور و تصويب هیأت حل اختالف مركزي - 3

سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به  –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )الحاقی 

 .تشخیص هیأت حل اختالف ذي ربط

تصويب شورا به شرح زير   یرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخیص وغیبت غ -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۴مکرر  3۴ماده 

 : شود  منجر به سلب عضويت مي

 .دوازده جلسه غیرمتوالي و يا شش جلسه متوالي شوراي روستا و شهر  -1

 .هشت جلسه غیرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي شوراي بخش  - 2

 .يا سه جلسه متواليشش جلسه غیرمتوالي و  شوراي شهرستان  - 3

 .چهار جلسه غیرمتوالي و يا دو جلسه متوالي شوراي استان  - 4

 .سه جلسه غیرمتوالي و يا دو جلسه متوالي شوراي عالي استانها  - 5

كاركنان  و عزل  شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۷مکرر  3۴ماده 

نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤولیت اجرائي،   دخالت ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها  ها، شهرداري  هیاريد



 .باشد  تابعه ممنوع مي  شركتها و سازمانهاي مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهیاريها، شهرداريها،  مديره و عضويت هیأت

با دهیاري،  معامله  اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هیچ وجه حق انجام -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳قی )الحا ۵تبصره 

باشد. در غیر اين صورت   هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي  انعقاد شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و

 .ورا، پرونده به مراجع ذي صالح ارسال مي گرددقرارداد و سلب عضويت دائم از ش ضمن لغو

شهرداري، مؤسسات و   ها و امکانات شوراها، دهیاري،  هر گونه استفاده شخصي از اموال، دارائي -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۴تبصره 

الف استان اقدام صورت ارتکاب نسبت به بررسي آن در هیأت حل اخت باشد. در  شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي

 .خواهد شد

تخلفات  رسیدگي به  رسیدگي به تخلفات اداري كاركنان دبیرخانه شوراها طبق قانون -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۲مکرر  3۴ماده 

 .گیرد  نامه اجرائي آن صورت مي  و آئین 2801/ 3/ 0اداري مصوب 

استان تشکیل و  مركز هر  به تخلفات اداري كاركنان شوراها درهیأت بدوي و تجديدنظر رسیدگي  -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۵تبصره 

به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هیأتهاي رسیدگي به  رسیدگي  شوند.  اعضاء آن با حکم رئیس شوراي استان منصوب مي

 .گیرد  شوراي استان تهران صورت مي  تخلفات اداري

 9/ 7 اداري مصوب  به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسیدگي به تخلفاترسیدگي  -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)الحاقی  ۴تبصره 

 .شود  انجام مي  هیأت رسیدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور 1372/

 :نظركمیسیون

 بلي،

 .گردد  ا، ميهیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هیأت هاي رسیدگي به تخلفات اداري استانداري ه

 ساير مقررات - فصل پنجم

  و علي در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي -(۵۷3۳ˏ۳۱ˏ۷۵)اصالحی  3۷ماده 

( 31) ( و03(، )00هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد )  البدل، فاقد حد نصاب الزم براي تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه

هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت   ( اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نیز در حوزه32متوقف و يا طبق ماده ) اين قانون باطل يا

 هر دلیل ديگر برگزار مساوي يا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دلیل يا به ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي،

اولین  اي شوراي اسالمي آنها را همزمان با  دوره  كشور موظف است انتخابات میان نشده باشد و يا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت

 .پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد كه حداقل يك سال به  انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن

شهرستان نیست و  اي نیازي به تشکیل هیأت هاي اجرايي بخش و  دوره  در برگزاري انتخابات میان ـ(۵۷3۳ˏ۳۱ˏ۷۵تبصره )الحاقی 

شده است، وظايف و اختیارات هیأت هاي مذكور را بر عهده خواهند  همان هیأت هايي كه بر اساس قوانین انتخابات سراسري تشکیل



 .داشت

پذير  امنیتي برگزاري انتخابات امکان  اي كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسايل سیاسي و ي انتخابیه ها  در حوزه - 3۲ماده 

 .باشد موانع متوقف میشود. تشخیص اين موانع با وزير كشور مي  ها تا رفع  حوزه  نباشد انتخابات آن

يا پس از  تا و شهر بنا به داليل ذكر شده متوقف وهرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روس -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  3۱ماده 

 . تشکیل شوراي جديد، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود شود تا برگزاري انتخابات مجدد و  تشکیل طبق مقررات قانوني منحل

 .جانشین شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود - ۵تبصره 

 .باشد خش مي جانشین شوراي روستا، شوراي ب - ۴تبصره 

  نهادها و كلیه سازمان ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و  ها، سازمان  كلیه وزارتخانه -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  3۱ماده 

 اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران،  موظف ذكر نام است  ها مستلزم  هايي كه شمول قانون بر آن

دهند. مدت همکاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان  اختیار آنان قرار  ركنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات دركا

 .محسوب خواهد شد

 مقررات ساير –( از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و 30( و )30مواد ) -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  3۳ماده 

 .، منتقل مي شودانتخابات

هاي آموزشي انتخاباتي را كه  برنامه است مکلف ايران اسالمي جمهوري سیماي و صدا سازمان -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 88 ماده 

مربوط به انتخابات را  هاي ها و اطالعیه دهد، همچنین كلیه اعالمیه انتخابات ضروري تشخیص مي بر وزارت كشور و شوراهاي نظارت

 .اسالمي ايران پخش نمايد جمهوري اسري يا محلي استاني صدا و سیماياز شبکه سر

توجیه و آگاه نمودن  ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور كلیه وزارتخانه -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳تبصره )اصالحی 

 .نمايند وزارت كشور همکاري مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با 

 .اين ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود - 33ماده 

 .شود مي منتقل انتخابات مقررات ساير قسمت دوم فصل به پنجم فصل از( 36) و( 33) مواد -(2830ˏ63ˏ10)اصالحي  33ماده  

 .سمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شودق دوم فصل به پنجم فصل از( 36) و( 33) مواد -(2830ˏ63ˏ10)اصالحي  36ماده  

 .حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كلیه شوراها در سراسر كشور بايد تشکیل شده باشد - ۳۵ماده 

شوراي عالي  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران مي تواند با همکاري وزارت كشور و –(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۳۴ماده 

 .هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهیه و پخش نمايد در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه استانها

اموال منقول و غیرمنقول  هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانکها و نیز كلیه وجوه و سپرده  -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)منسوخه  ۳۷ماده 



 گیرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف  شهر قرار مي مي روستا وشوراهاي اسال  آنها حسب مورد در اختیار

 .گردد

را به نمايندگان  روز مصوبات خود  كلیه شوراهاي موضوع اين قانون مکلفند حداكثر ظرف مدت ده -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۳۷ماده 

 عالیترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس ربط و  ذي  حوزه انتخابیه و شوراي مافوق، مسؤولین اجرائي

 .اسالمي و وزارت كشور ارسال نمايند شوراي

تخصصي مرتبط با  هاي  كمیته  استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كلیه شوراها و -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۳۲ماده 

دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و   منطقه تشکیل مي سطح  ي شهرستان( كه درريز  بجز كمیته برنامه وظايف شوراها )

 .عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند  به استان 

شوند در   تعیین مي طرف دولت  استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)الحاقی  ۳۱ماده 

صالح رسیدگي   هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذي  حدود اختیارات شوراها ملزم به رعايت تصمیمات آنها

 .شود  مي

 .گردد  كلیه قوانین و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي -(۵۷3۱ˏ۳3ˏ۴۳)اصالحی  ۳۱ماده 

هاي اجرايي   نامه  ظرف دو ماه آيین وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است -(2830ˏ63ˏ10اصالحي ) 97 ماده 

مذكور را  هاي  نامه  است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيین  مورد نیاز را تهیه و هیأت وزيران موظف

 .تصويب نمايد

وزارت كشور تهیه و   نامه اجرائي قانون شوراهاي اسالمي كشور توسط  در آئین هر گونه اصالح -(۵۷3۴ˏ۳۳ˏ۳۱)اصالحی  ۳3ماده 

 .به تصويب هیأت وزيران خواهد رسید

شنبه مورخ اول خردادماه يکهزار و سیصد و   فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه قانون

 .به تايید شوراي نگهبان رسیده است 2800/ 8/ 18و در تاريخ تصويب  هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي

 نوري ناطق اكبر  علي –رئیس مجلس شوراي اسالمي 

 


