قانون تشکیالت اصالحی ۲۸۳۱
قانون تشکیالت ،وظايف وانتخابات شوراهاي اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۸۳۱اصالحی ۲۸۳۱
ماده  - ۲ماده زير به عنوان ماده ( )۲مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۲مکرر  -در كلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی كشور و انتخاب
شهرداران مصوب  ،۲۸۳۱۳۸۳۲كلمه«شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد.
ماده  - ۱ماده ( )۸قانون به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن الحاق می شود:
ماده  - ۸دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشکیل چهار سال میباشد كه از نهم ارديبهشت ماه ،سالروز فرمان
تاريخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیلشوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه میيابد.
تبصره  -انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتی برگزار شود كه حداقلپانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه
اعضاي شوراها مشخص شده باشند.
ماده  - ۸ماده ( )۳قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳در صورت استعفا ،فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شورايروستا ،بخش و شهر ،عضو علیالبدل به ترتیب
آراء جايگزين میشود.
ماده  - ۴ماده ( )۹قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين میشود:
ماده  - ۹چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود ،شوراي شهر از میان اعضايشوراهاي آن روستاها به ترتیب آراء
در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیلمیشود.
تبصره  -در شهرهاي جديدالتأسیس (به تشخیص وزارت كشور) انتخابات شورايشهر براي بقیه دوره چهارساله برگزار
میشود.
ماده  - ۱ماده و تبصرههاي زير به عنوان ماده ( )۲۱مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۲۱مکرر  -شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع درمحدوده آن شهرستان كه در مرحله
اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز درمرحله دوم با رأي اكثريت نسبی هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و
معرفی شدهاند،تشکیل میگردد.
تبصره  - ۲در شوراي شهرستان ،از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك ازشهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعیت
يك نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهرتهران سه نفر عضويت خواهند داشت.
تبصره  - ۱تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر میباشد .چنانچه تعدادشهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر
از پنج باشد ،كسري تعداد اعضاي شورايشهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش يا شهر ،از شوراي بخش يا
شهر مربوطتأمین میشود .در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بیش از دو نفر نماينده در شورايشهرستان داشته باشد.
تبصره  - ۸شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهايشهرها و بخشهاي واقع در محدوده
آن شهرستان به دعوت فرماندار تشکیل میشود.
ماده  - ۶ماده ( )۲۲قانون حذف و ماده و تبصرههاي زير جايگزين میشود:
ماده  - ۲۲شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه درمرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در
صورت عدم احراز ،در مرحله دوم با اكثريت نسبی ازبین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شدهاند تشکیل
میشود.
تبصره  - ۲تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است .چنانچه يك استانكمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري

تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبتجمعیت از شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمین میشود .در هر صورت
هر شهرستاننبايد بیش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتی كه استان فقط يكشهرستان داشته باشد،
اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهندبود.
تبصره  - ۱شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهايشهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به
دعوت استاندار تشکیل میشود.
ماده  - ۳ماده ( )۲۱قانون حذف و ماده زير جايگزين میشود:
ماده  - ۲۱شوراي روستا ،بخش ،شهـر ،شهرستـان و استـان در واحـدهـائـی ازتقسیمات كشوري تشکیل میشود كه
طبق قوانین و مقررات مربوط ،به نام ده (روستا)،بخش ،شهر ،شهرستان و استان شناخته شده باشد.
ماده  - ۳ماده ( )۲۸قانون حذف و ماده زير جايگزين میشود:
ماده  - ۲۸در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار ،شوراي شهر مركز شهرستانيا شوراي شهرستان از بخشدار يا
فرماندار ،شوراي استان از استاندار ،يا ساير مسؤولیناجرايی سطوح فوقالذكر ،مقامات مذكور در جلسات شورا شركت
خواهند نمود .ايندعوت بايد كتبی و با تعیین وقت و ذكر دستور جلسه باشد.
ماده  - ۹ماده ( )۲۴قانون حذف و ماده و تبصرههاي زير جايگزين میشود:
ماده  - ۲۴شوراي عالی استانها ،از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه درمرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در
صورت عدم احراز ،در مرحله دوم با اكثريت نسبیانتخاب و معرفی میشوند ،تشکیل میگردد.
تبصره  - ۲از استانهاي تا دو میلیون نفر جمعیت ،دو نماينده و از استانهاي دارايبیش از دو میلیون نفر جمعیت ،سه
نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالیاستانها عضويت دارند.
تبصره  - ۱حداكثر يك ماه پس از تشکیل دوسوم شوراهاي استانها ،شوراي عالیاستانها به دعوت وزير كشور تشکیل
میشود.
تبصره  - ۸شوراي عالی استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشکیل جلسهفوقالعاده میباشد.
تبصره  - ۴وزيران ،رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتی و نهادهاي عمومیغیردولتی با درخواست شوراي عالی استانها
كه بايد به صورت كتبی و با تعیین وقت قبلیو ذكر دستور جلسه باشد ،در جلسات آن شركت مینمايند.
ماده  - ۲۱ماده و تبصرههاي زير به عنوان ماده ( )۲۴مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۲۴مکرر  -عضويت در كلیه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است وشغل محسوب نمیشود.
تبصره  - ۲هر فرد میتواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.
تبصره  - ۱پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.
تبصره  - ۸نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسالمی روستا و شهر در انتخابات مجلسشوراي اسالمی منوط به پذيرش
استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانونیمیباشد.
ماده  - ۲۲ماده ( )۲۱قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۲۱جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیتمیيابد و تصمیمات با اكثريت مطلق آراي
حاضرين معتبر است و تشکیل جلساتغیرعلنی منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه میباشد.
ماده  - ۲۱ماده ( )۲۶قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۲۶اولین جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولین واحدهايتقسیمات كشوري مربوط و با هیأت

رئیسه سنی تشکیل میشود تا هیأت رئیسه شوراشامل يك رئیس و يك نايب رئیس و حداقل يك منشی انتخاب شوند.
ماده  - ۲۸ماده زير به عنوان ماده ( )۲۶مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۲۶مکرر  -در صورت استعفا ،فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاءشوراهاي شهرستان ،استان و عالی استانها،
عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايدجايگزين شود.
ماده  - ۲۴ماده زير به عنوان ماده ( )۲۳مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۲۳مکرر  -وزارت كشور میتواند با هماهنگی هیأت مركزي نظارت برانتخابات ،قرائت و شمارش آراء را در تمام يا
تعدادي از حوزههاي انتخابیه با استفاده ازرايانه انجام دهد.
ماده  - ۲۱تبصره زير به ماده ( )۲۳قانون الحاق میشود:
تبصره  -در انتخابات میاندورهاي ،در هر حوزه كسانی حق رأي دارند كه درانتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي
داده باشند يا در انتخابات شركت نکرده باشند.
ماده  - ۲۶بند (ج) ماده ( )۱۶قانون حذف و بند (و) به شرح زير اصالح میشود:
و  -دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدركديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي
داراي تا يك میلیون نفر جمعیت و مدرك فوقديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بیش از يك میلیون نفر
جمعیت.
ماده  - ۲۳در بندهاي ( )۱( ،)۲و ( )۸ماده ( )۱۳قانون ،عبارت «دو ماه» حذفمیشود.
ماده  - ۲۳در ماده ( )۸۲قانون ،مدت «شش ماه» به «هجده ماه» افزايش میيابد.
ماده  - ۲۹ماده ( )۸۱قانون و تبصره آن بهشرح زير اصالح و يك تبصره به عنوانتبصره( )۱به آن الحاق میشود:
ماده  - ۸۱به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی شهر ،هیأت اجرائیشهرستان به رياست فرماندار و عضويت
رئیس اداره ثبت احوال ،رئیس آموزش و پرورشو هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل میشود.
تبصره  - ۲براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی ،فرماندار سی نفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه
شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آناندعوت به عمل میآورد.
تبصره  - ۱اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندارنبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر
باشند.
ماده  - ۱۱ماده ( )۸۸قانون و تبصره آن به شرح زير اصالح و يك تبصره به عنوانتبصره( )۱به آن الحاق میشود:
ماده  - ۸۸براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسالمی روستا ،هیأت اجرائی بخشبه رياست بخشدار و عضويت نمايندگان
دستگاههاي مذكور در ماده ( )۸۱و مسؤول جهادكشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش
تشکیل میشود.
تبصره  - ۲براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرايی ،بخشدار سی نفر ازمعتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي
محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت بهعمل میآورد.
تبصره  - ۱اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدارنبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا
باشند.
ماده  - ۱۲ماده ( )۸۴قانون به شرح زير اصالح میشود:

ماده  - ۸۴معتمدان منتخب موضوع مواد ( )۸۱و ( )۸۸به دعوت فرماندار وبخشدار (يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از
انتخاب تشکیل جلسه داده ،پس از حضوردوسوم مدعوين (حداقل بیست نفر) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به
عنوانمعتمدان اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدان علیالبدل هیأت اجرايی شهرستان و بخشبا رأي مخفی و اكثريت
نسبی آراء انتخاب مینمايند.
ماده  - ۱۱ماده ( )۸۱قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۸۱فرماندار و بخشدار (يا نماينده وي) مکلف است به ترتیب هشت و هفتنفر از معتمدان اصلی را براي شركت در
جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نمايد.
ماده  - ۱۸تبصره ( )۸ماده ( )۸۶قانون به شرح زير اصالح میشود:
تبصره  - ۸در صورتی كه با دعوت از اعضاي اصلی و علیالبدل ،اكثريت حاصلنگرديد ،اعضاي اداري هیأت اجرائی بقیه
معتمدان (تا سی نفر) را دعوت نموده تا كسرياعضاء را از میان خود انتخاب نمايند.
ماده  - ۱۴در تبصره ماده ( )۸۳قانون عبارت «و بخشدار» پس از كلمه «فرماندار» اضافه میشود.
ماده  - ۱۱ماده ( )۴۳قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۴۳نظر هیأتهاي اجرايی بخش و شهرستان مبنی بر تأيید صالحیت داوطلبانقطعی است و نظر هیأتهاي مذكور
درخصوص رد صالحیت داوطلبان حسب مورد با تأيیدهیأتهاي نظارت معتبر است.
ماده  - ۱۶تبصره زير به ماده ( )۱۳قانون الحاق میشود:
تبصره  -ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد .درغیراين صورت ابطال آراء جرم تلقی شده
و مرتکب يا مرتکبین و نیز كسانی كه گزارش ياشهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات میشوند.
ماده  - ۱۳ماده ( )۱۹قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۱۹اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در موردتأيید صالحیت كانديداها و تأيید صحت
انتخابات نافی اختیارات هیأت مركزي نظارتنبوده و تصمیم هیأت مركزي نظارت قطعی و الزماالجرا است.
ماده  - ۱۳درعنوان فصل سوم قانون عبارت «و اختیارات» بعد از كلمه «وظايف» اضافه میشود.
ماده  - ۱۹بندهاي (ب)( ،ج)( ،ط) و (ل) از ماده ( )۶۳قانون حذف و بندهاي زير بهماده مذكور الحاق میشود:
ب  -ارائه پیشنهاد جهت رفع كمبودها ،نارسايیها و نیازها به مقامات ذيربط.
مقامات مذكور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ  ،حداكثر ظرف مدت دوماه ،به شورا هستند .در صورت عدم ارائه
پاسخ در موعد مقرر ،مراتب براي پیگیريقانونی به اطالع مقامات مافوق میرسد.
ج  -تشکیل گردهمايی عمومی جهت ارائه گزارش كار و دريافت پیشنهادها و پاسخبه سؤاالت و جلب مشاركت و
خودياري مردم براي پیشبرد امور روستا حداقل دو بار درسال و با پانزده روز اعالم قبلی.
ط  -پیگیري شکايات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقاماتمسؤول.
ل  -فراهمنمودن زمینه مشاركت و جلب همکاري مردم در جهت ايجاد و توسعهنهادهاي مدنی ،كتابخانه و مراكز
فرهنگی ،بهبود و ارتقاي فرهنگی اقشار مختلف به ويژهجوانان و بانوان و برنامهريزي در انجام خدمات اجتماعی،
اقتصادي ،عمرانی ،بهداشتی،فرهنگی ،آموزشی ،سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذيربط.
ن  -ايجاد زمینه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركتهاي عمومی درجهت گسترش فعالیتهاي تولیدي.

س  -مشاركت در تهیه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط ومقررات ساخت و ساز.
ع  -نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محیط زيستروستا و بهرهبرداري از منابع طبیعی و
جلوگیري از فرسايش خاك و حفظ عمران ،مزارع،باغها ،مراتع ،جنگلها ،محدودههاي زيست محیطی ،احیاء و اليروبی
قنوات و نهرهايمتروكه و ارائه طرح و پیشنهاد در اين زمینهها به شوراي بخش.
ف  -بررسی برنامههاي پیشنهادي ارگانهاي اجرائی در زمینههاي اجتماعی،اقتصادي ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی،
آموزشی و ساير امور رفاهی از نظر تطبیق باضرورتهاي موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسايیها به
شوراي مافوق ومراجع اجرايی ذيربط.
ص  -نظارت بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال ودارايیهاي روستا.
ماده  - ۸۱ماده زير به عنوان ماده ( )۶۳مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده  ۶۳مکرر  -هر تیره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بیست خانوار در حکمروستا (ده) بوده و شوراي عشايري با
وظايف و اختیارات شوراي روستا در آن تیره تشکیلمیگردد .شوراي عشايري مذكور در زمان تشکیل شوراي بخش محل
استقرار خود همانندشوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
همکاري در امور مربوط به دام ،مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهدبود.
ماده  - ۸۲ماده ( )۶۹قانون و بندهاي آن به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۶۹دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را بهعهده دارد:
 - ۲اجراي مصوبات شوراي روستا.
 - ۱همکاري با نیروي انتظامی درخصوص اعالم وقوع جرائم ،اجراي مقرراتخدمت وظیفه عمومی ،حفظ نظم عمومی و
سعی در حل اختالفات محلی.
 - ۸اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
 - ۴همکاري در حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال ودارائیهاي روستا.
 - ۱همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتی و ايجاد تسهیالت الزم در جهت ايفايوظايف آنان.
 - ۶مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ايجاد زمینه مناسب برايتأمین بهداشت محیط.
 - ۳همکاري با سازمانهاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانهسجلی و اسناد و امالك.
 - ۳همکاري با مسؤولین ذيربط در جهت حفظ ،نگهداري و بهرهبرداري منابعطبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
 - ۹اجراي طرحهاي عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی باتأيید كمیته برنامهريزي شهرستان.
 - ۲۱تشکیل پرونده براي ايجاد بناها ،تأسیسات و تفکیك اراضی در محدودهقانونی روستا و ارجاع به بخشداري جهت
صدور مجوز.
تبصره  -درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومیروستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه
میشود.
ماده  - ۸۱ماده ( )۳۱قانون و بندهاي آن به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳۱وظايف و اختیارات شوراي اسالمی بخش عبارت است از:
 - ۲ارائه طرحها و پیشنهادهاي اصالحی به مسؤولین اجرائی منطقه جهت رفعكمبودهاي اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی،
اقتصادي ،عمرانی ،بهداشتی و ساير امور رفاهیبخش.
تبصره  -مقامات اجرائی ذيربط موظف به بررسی طرحها و پیشنهادهاي مذكور وارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به
شورا هستند .در صورت عدم ارائه پاسخ درموعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطالع مقامات مافوق خواهد
رسید.

 - ۱ايجاد هماهنگی الزم بین شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
 - ۸نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانونی.
 - ۴حل و فصل مشکالت و اختالفات میان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايیواقع در محدوده بخش  ،در مواردي كه
قابل پیگیري قضايی نیست.
 - ۱رسیدگی به امور عمرانی بخش كه خارج از حیطه اختیارات و وظايف شورايروستا است.
 - ۶ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ،مکانها و آباديها و روستاهايیكه به هر دلیل فاقد شوراي روستا
میباشند.
 - ۳تشويق مردم به همکاري و سرمايهگذاري در امور و برنامههاي عمرانی بخش ازقبیل توسعه كشاورزي ،حمل و نقل،
بهداشت ،صنايع روستايی و دستی ،امور فرهنگی ومذهبی بخش.
 - ۳بررسی و تأيید طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال بهمراجع ذيربط جهت تصويب نهايی.
ماده  - ۸۸بندهاي زير به ماده ( )۳۲الحاق میشود:
 - ۸۱نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداري و كلیه سازمانها ،مؤسسات،شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ
سرمايه ،دارائیها ،اموال عمومی و اختصاصیشهرداري ،همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس
رسمی واعالم موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیريهاي الزم براساس مقررات قانونی.
تبصره  -كلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و بارعايت مقررات مالی و معامالتی شهرداري
به عمل میآيد كه اين اسناد بايد به امضايشهردار و ذيحساب يا قائممقام آنان كه مورد تأيید شوراي شهر باشند برسد.
 - ۸۲شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود راجهت اطالع عموم منتشر نمايد و نسخهاي
از آن را جهت بررسی به شوراي شهرستان واستان ارسال كند.
 - ۸۱واحدهاي شهرستانی كلیه سازمانها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومیغیردولتی كه در زمینه ارائه خدمات
شهري وظايفی را به عهده دارند ،موظفند برنامهساالنه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و
بودجه ساالنه خودتنظیم شده به شورا ارائه نمايند.
 - ۸۸همکاري با شوراي تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.
 - ۸۴بررسی و تأيید طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و تفصیلی و حريم ومحدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط
شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانونیجهت تصويب نهائی.
ماده  - ۸۴ماده ( )۳۴قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳۴شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصبو عزل كاركنان دهیاريها،
شهرداريها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالتنمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤولیت اجرائی،
عضويت هیأت مديره ومديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهیاريها ،شهرداريها ،شركتها و سازمانهايتابعه ممنوع
میباشد.
تبصره  - ۲اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هیچ وجه حق انجاممعامله با دهیاري ،شهرداري ،سازمانها
و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقادهرنوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد.
تبصره  - ۱هرگونه استفاده شخصی از اموال ،دارائیها و امکانات شوراها ،دهیاري،شهرداري ،مؤسسات و شركتهاي
وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع میباشد.
ماده  - ۸۱ماده ( )۳۱قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳۱آئیننامه سازمانی ،تشکیالتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها وامور مالی دبیرخانه كلیه شوراها و تعداد
كاركنان آنها و هزينههاي مربوط و هرگونه پرداختیبه اعضاي شوراها توسط شوراي عالی استانها تهیه و به تصويب هیأت

وزيران میرسد.بهكارگیري كاركنان و هرگونه پرداختی خارج از اين آئیننامه ممنوع میباشد.
ماده  - ۸۶ماده ( )۳۶قانون حذف و ماده زير جايگزين میشود:
ماده  - ۳۶شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحومقتضی و درصورت امکان با راهاندازي
پايگاه رايانهاي ،زمینه اطالع عموم مردم را به طورمستمر از مصوبات ،تصمیمات ،عملکرد ،بودجه ،هزينه و درآمد خود
فراهم نمايند.
ماده  - ۸۳ماده ( )۳۳قانون حذف و ماده زير جايگزين میشود:
ماده  - ۳۳وظايف و اختیارات شوراي شهرستان عبارت است از:
 - ۲ارائه پیشنهادات الزم در زمینه توسعه اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی و عمرانیشهرستان به دستگاههاي اجرائی
ذيربط و كمیته برنامهريزي شهرستان و شوراي استان.
 - ۱نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي شهرستان.
 - ۸تصويب ،اصالح  ،تتمیم و تفريغ بودجه دبیرخانه شوراي شهرستان.
 - ۴هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکالت فیمابین شوراهايشهر و بخش ،در مواردي كه قابل
پیگیري قضايی نیست.
 - ۱نظارت بر عملکرد و فعالیتهاي شوراهاي بخش و شهر.
ماده  - ۸۳ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۲به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۲وظايف و اختیارات شوراي استان عبارت است از:
 - ۲بررسی مسائل و مشکالت استان و ارائه پیشنهادهاي الزم به منظور رفع تبعیضو توزيع عادالنه امکانات و منابع و
جلب همکاري در تهیه برنامههاي عمرانی و رفاهیاستان به شوراي عالی استانها.
تبصره  -سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شورايبرنامهريزي و توسعه استان شركت
مینمايند.
 - ۱نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي عالی استانها در محدوده استان.
 - ۸ايجاد ارتباط و هماهنگی الزم میان شوراهاي شهرستان در محدوده استانجهت حسن انجام وظايف و حل و فصل
اختالفات شوراهاي سطح استان ،در مواردي كهقابل پیگیري قضايی نیست.
 - ۴همکاري با شوراي برنامهريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرايطرحهاي عمرانی استانی و ملی در محدوده
استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبودامور به رئیس شوراي برنامهريزي و شوراي عالی استانها و دستگاههاي
ذيربط.
 - ۱تصويب ،اصالح  ،تتمیم و تفريغ بودجه دبیرخانه شوراي استان.
 - ۶نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسناجراي مصوبات شوراي استان.
ماده  - ۸۹ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۱به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۱وظايف و اختیارات شوراي عالی استانها عبارت است از:
 - ۲بررسی پیشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعیین اولويت هر يك وارجاع به مقامات اجرائی ذيربط.
 - ۱اعالم نارسائیها و اشکاالت نهادها و سازمانهاي اجرائی در حدود اختیارات ووظايف شوراها به مسؤولین مربوطه و
پیگیري آنها.
 - ۸بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمی يا دولت.
 - ۴تصويب ،اصالح  ،تتمیم و تفريغ بودجه دبیرخانه شوراي عالی استانها.

 - ۱سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است يك نسخه از پیشنويسلوايح برنامههاي توسعه و بودجه عمومی
كشور و استانها را پس از تهیه دراختیار شورايعالی استانها قرار دهد .شوراي عالی استانها پیشنهادهاي اصالحی خود را
در مورد برنامهو بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اعالم خواهد كرد.
 - ۶تهیه آيیننامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابالغ آن پس از تصويب هیأتوزيرانبه شوراها.
 - ۳برنامهريزي به منظور آموزش و آشنايی اعضاء شوراها با وظايف خويش ازطريق برگزاري دورههاي كوتاه مدت
كاربردي در قالب امکانات موجود كشور.
 - ۳جلسات عادي شوراي عالی استانها هر دو ماه يکبار و حداكثر به مدت سه روزتشکیل میگردد .در موارد ضروري شورا
میتواند جلسات فوقالعاده تشکیل دهد.
ماده  - ۴۱ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۸به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۸شوراي عالی استانها موظف است حداكثر يك سال پس ازتشکیل ،ضمن مشخصنمودن آن دسته از
امور شهري كه توسط وزارتخانهها و سازمانهايدولتی انجام میشود و انجام آن در حد توانايی شهرداريها میباشد طرح
الزم جهتواگذاري آن امور به شهرداريها را تهیه و به دولت يا مجلس شوراي اسالمی تقديم نمايد.
ماده  - ۴۲ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۴به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۴كلیه شوراهاي موضوع اين قانون مکلفند حداكثر ظرف مدت دهروز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه
انتخابیه و شوراي مافوق ،مسؤولین اجرائیذيربط و عالیترين مقام اجرائی مربوط و درمورد شوراي عالی استانها به مجلس
شوراياسالمی و وزارت كشور ارسال نمايند.
ماده  - ۴۱ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۱به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۱استانداران ،فرمانداران و بخشداران موظفند در كلیه شوراها وكمیتههاي تخصصی مرتبط با وظايف
شوراها (بجز كمیته برنامهريزي شهرستان) كه درسطح منطقه تشکیل میدهند از نماينده شوراهاي بخش ،شهر،
شهرستان و استانبهعنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.
ماده  - ۴۸ماده زير به عنوان ماده ( )۳۳مکرر  ۶به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۳مکرر  - ۶استانداران ،فرمانداران ،بخشداران و ساير مقامات كشوري كه ازطرف دولت تعیین میشوند در حدود
اختیارات شوراها ملزم به رعايت تصمیمات آنهاهستند .موارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذيصالح
رسیدگی میشود.
ماده  - ۴۴ماده ( )۳۹قانون و تبصرههاي آن به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳۹بهمنظور رسیدگی به شکايات مبنی بر انحراف شوراها از وظايف قانونی،هیأتهائی بهنام هیأت حلاختالف و
رسیدگی به شکايات به ترتیب زير تشکیل میشود:
 - ۲هیأت مركزي حل اختالف و رسیدگی به شکايات با عضويت يکی از معاونینرئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس
جمهور ،معاون ذيربط وزارت كشور ،رئیس يايکی از معاونین ديوان عدالت اداري به انتخاب رئیس اين ديوان ،يکی از
معاونین دادستانكل كشور به انتخاب دادستان كل كشور ،دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمی بهپیشنهاد كمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی و تصويب مجلس شوراي اسالمی ،سهنفر از اعضاي شوراي عالی استانها به انتخاب آن شورا
جهت رسیدگی به شکايات ازشوراي استان و شوراي عالی استانها و شوراي شهر تهران تشکیل میشود .هیأت در
اولینجلسه يك رئیس و يك نايب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
 - ۱هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکايات استان به عضويت و رياستاستاندار و عضويت رئیس كل دادگستري
استان ،دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخابآن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي

اسالمی جهت رسیدگی بهشکايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل میشود.
 - ۸هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکايات شهرستان به عضويت و رياستفرماندار و عضويت رئیس دادگستري
شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان بهانتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هیأت حل اختالف استان جهت
رسیدگی بهشکايات از شوراي روستا و بخش تشکیل میشود.
تبصره  -دبیرخانه هیأتهاي حل اختالف مركزي ،استان و شهرستان به ترتیب دروزارت كشور ،استانداري و فرمانداري
مستقر میشود .معاون ذيربط وزارت كشور دبیرهیأت مركزي خواهد بود.
ماده  - ۴۱ماده ( )۳۱قانون به شرح زير اصالح و يك تبصره به آن اضافه میشود:
ماده  - ۳۱مصوبات كلیه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتی كه پس از دوهفتهاز تاريخ ابالغ مورد اعتراض قرار نگیرد
الزماالجراء میباشد و در صورتی كه مسؤولینذيربط آن را مغاير با قوانین و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و
اختیاراتشوراها تشخیص دهند میتوانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته ازتاريخ ابالغ مصوبه
اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول
اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوعرسیدگی و اعالم نظر نمايد .در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد
اختالفعدول ننمايد موضوع براي تصمیمگیري نهايی به هیأت حل اختالف ذيربط ارجاعمیشود .هیأت مزبور مکلف
است ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی و اعالم نظر نمايد.
تبصره  -اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شورايشهرستان ،در مورد مصوبات شوراهاي
شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان ودر مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار ،مسؤولین دستگاههاي
اجرائی ذيربط ياشوراي عالی استانها و در مورد مصوبات شوراي عالی استانها توسط وزير كشور ياعالیترين مقامات
دستگاههاي ذيربط صورت میگیرد .رسیدگی به اعتراض موضوع اينقانون مانع از رسیدگی به شکايات ساير اشخاص در
محاكم صالحیتدار نخواهد بود.
ماده  - ۴۶ماده ( )۳۱قانون به شرح زير اصالح میشود:
ماده  - ۳۱چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت رااز دست داده و يا در انجام وظايف
قانونی خود مرتکب قصور يا تقصیر شود يا اقدامی كهموجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گردد يا عملی خالف
شؤون اعضاء شوراانجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقیمانده دوره شورا ،سلبعضويت میگردد:
 - ۲در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و يافرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان
به پیشنهاد شوراي استان و يا استاندار وتصويب شوراي حل اختالف استان.
 - ۱در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالی استانها و يا استاندار ودرمورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد
وزير كشور و تصويب هیأت حل اختالف مركزي.
تبصره  - ۲سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شورايمادون نمیگردد مگر به تشخیص هیأت
حل اختالف ذيربط.
تبصره  - ۱فرد يا افرادي كه سلب عضويت میگردند میتوانند به دادگاه صالحشکايت نمايند .دادگاه مذكور خارج از نوبت
به موضوع رسیدگی و رأي آن قطعی والزماالجراء خواهد بود.
ماده  - ۴۳ماده زير به عنوان ماده ( )۳۱مکرر  ۲به قانون الحاق میشود:
ماده  ۳۱مکرر  - ۲غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخیص وتصويب شورا به شرح زير منجر به سلب
عضويت میشود:
 - ۲شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و يا شش جلسه متوالی.
 - ۱شوراي بخش هشت جلسه غیرمتوالی و يا چهار جلسه متوالی.

 - ۸شوراي شهرستان شش جلسه غیرمتوالی و يا سه جلسه متوالی.
 - ۴شوراي استان چهار جلسه غیرمتوالی و يا دو جلسه متوالی.
 - ۱شوراي عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و يا دو جلسه متوالی.
ماده  - ۴۳ماده زير وتبصرههاي آن بهعنوان ماده ( )۳۱مکرر  ۱به قانونالحاق میشود:
ماده  ۳۱مکرر  - ۱رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان دبیرخانه شوراها طبق قانونرسیدگی به تخلفات اداري مصوب
 ۲۸۳۱۳۹۳۳و آئیننامه اجرائی آن صورت میگیرد.
تبصره  - ۲هیأت بدوي و تجديدنظر رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان شوراها درمركز هر استان تشکیل و اعضاء آن با
حکم رئیس شوراي استان منصوب میشوند.رسیدگی به تخلفات كاركنان شوراي عالی استانها در هیأتهاي رسیدگی به
تخلفات اداريشوراي استان تهران صورت میگیرد.
تبصره  - ۱رسیدگی به تخلفات اداري شهرداران ،طبق قانون رسیدگی به تخلفاتاداري مصوب  ۲۸۳۱۳۹۳۳در هیأت
رسیدگی به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشورانجام میشود.
ماده  - ۴۹ماده زير به عنوان ماده ( )۹۱به قانون الحاق میشود:
ماده  - ۹۱هرگونه اصالح در آئیننامه اجرائی قانون شوراهاي اسالمی كشور توسطوزارت كشور تهیه و به تصويب هیأت
وزيران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ ششم مهرماهيکهزار و سیصد و هشتاد و دو
مجلس شوراي اسالمی تصويب و در تاريخ  ۲۸۳۱۳۳۳۲۶بهتأيید شوراي نگهبان رسیده است.
مهدي كروبی
رئیس مجلس شوراي اسالمی

