دستورالعمل نحوه تعيين حقوق و مزاياي دهياران رد سال 9317
باسمه تعالي
در اجراي مواد  11 ،9 ،6و  11آئيننامه استخدامي دهياريهاي كشور موضوع مصوبه شماره /9699ت  16919ها مورخ
 1939/4/19هيات محترم وزيران و بخشنامه شماره  1964مورخ  1997/11/19وزير محترم تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،در سال
 1997حقوق و مزاياي دهياران بر اساس بندهاي زيرتعيين و در چارچوب اعتبارات دهياري كه به تصويب شوراي اسالمي روستاي
مربوط رسيده باشد؛ با رعايت تبصره  1ماده  91آييننامه مالي دهياريها ،پس از طي مراحل قانوني ،قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -1در اجراي ماده  11آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور و بر اساس مصوبه شوراي عالي كار ،حقوق مبناي دهياران
در سال  1997براي دهياريهاي درجه  1تا  6در بدو بهكارگيري ،حداقل مزد روزانه به ميزان مبلغ  971/419ريال (سيصد و هفتاد
هزار و چهار صد و بيست و سه ريال) تعيين ميشود.
ماده  -2دهياران پس از گذشت يكسال خدمت ،در سمت دهيار ،از يك پايه به نرخ تعيين شده توسط شورايعالي كار
برخوردار خواهند شد.
ماده  -3دهياراني كه بيش از دو سال از سابقه فعاليت آنها در سمت دهيار ميگذرد ،عالوه بر حقوق پايه موضوع ماده  1اين
دستورالعمل ،به ازاي هر سال سابقه خدمت در دهياري از افزايش سنواتي معادل دو درصد ( )%1حقوق مبناي سال جاري برخوردار
ميشوند.
ماده  -4از ابتداي سال  1997كمك هزينه اقالم مصرفي خانوار ،به مبلغ  1/111/111ريال و كمك هزينه مسكن به مبلغ
 411/111ريال ،به دهياران اعم از مجرد و متاهل قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -5از ابتداي سال  1997كمك هزينه عايلهمندي (حق اوالد) با دارا بودن  711روز سابقه پرداخت حق بيمه به ازاي هر
فرزند ماهانه سه برابر حداقل مزد ( 1/111/169ريال) قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -6در اجراي ماده  11آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور و به استناد تبصره  1ماده  96قانون كار« ،فوقالعاده
شغل» دهياران بر اساس مدرك تحصيلي به شرح جدول زير ،تعيين ميشود:
فوق ديپلم

ليسانس

فوق ليسانس و باالتر

 5درصد حقوق مبنا

 11درصد حقوق مبنا

 15درصد حقوق مبنا

ماده  –7با عنايت به مسئوليتهاي تعيين شده براي دهيار و لزوم پاسخگويي در امور محوله ،به استناد تبصره  1ماده  96قانون
كار ،فوقالعادهاي تحت عنوان «مزاياي سرپرستي» ،حداكثر به ميزان مقرر در جدول زير با توجه به درجهه دهيهاري بهه دهيهاران
قابل پرداخت ميباشد:
درجه يك و دو

درجه سه و چهار

درجه پنج و شش

 11درصد حقوق مبنا

 11درصد حقوق مبنا

 91درصد حقوق مبنا
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تبصره :به استناد تبصره ذيل ماده  1دستورالعمل نحوه درجهبندي دهياريها ،مادامي كه درجه دهياري تعيين و ابالغ نشده
است ،درجه آن دهياري ،يك محسوب ميشود.
ماده  -8در اجراي ماده  9آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور و با رعايت ماده  64قانون كار ،مرخصي استحقاقي ساالنه
دهياران يك ماه (در قبال هر ماه كاركرد  1/5روز) ميباشد .وجه مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده (ذخيره شده) دهياران در پايان
مدت خدمت در سمت دهيار ،براساس درخواست وي ،از محل اعتبارات دهياري مربوط قابل پرداخت ميباشد.
تبصره :بر اساس مفاد ماده  66قانون كار ،هر دهيار ،نميتواند بيش از  9روز مرخصي ساالنه خود را ذخيره نمايد.
ماده  -9حق سنوات دهياران براساس ماده  14قانون كار به ميزان ساليانه يك ماه حقوق قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -11عيدي و پاداش پايان سال براساس مصوبات شورايعالي كار قابل پرداخت ميباشد.
ماده  – 11در اجراي ماده  6آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور ،دهياريها ميتوانند متناسب با درآمد دهياري ،ميزان
كارايي و بهرهوري دهيار و اجراي عمليات عمراني دهياري وفق برنامه و بودجه مصوب دهياري ،از فوقالعادهاي تحت عنوان
«فوقالعاده كارايي» در حدود اعتبارات بودجه عمراني دهياري پس از تصويب تفريغ بودجه دهياري توسط شوراي اسالمي روستا،
موافقت بخشدار مربوط و تاييد دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ذيربط ،بر اساس جدول زير برخوردار شوند:
ميزان فوقالعاده كارايي

شاخص كارايي

چنانچه دهياري بر اساس شاخصهاي مندرج در نظامنامه ارزيهابي عملكهرد دهيهاريهها (ابالغهي از سهوي
سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) حايز امتياز برتر ( %11از باالترين امتيازهاي دهياريهاي استان) با
ارزيابي عملكرد
اخذ تاييديه دفتر امور روستايي و شوراها شدهباشد ،دهيار مربوطه از فوقالعاده كارآيي ،به ميزان حهداكثر %11
دهياريها
حقوق مبناي ماهيانه كه بهصورت ساليانه محاسبه و در پايان سال مالي قابهل پرداخهت مهيباشهد؛ برخهوردار
خواهد شد.
چنان چه عمليات عمراني طي هر سال در دوره خدمت دهيار در اين سمت ،طبهق برنامهه ههاي مصهوب و در
قالب بودجه مصوب انجام شده باشد ،فوق العاده اي با عنوان فهوقالعهاده عمهران و در حهدود اعتبهارات بودجهه
مصوب و با رعايت تبصره  1ماده  91آييننامه مالي دهياريها ه مصوب 1931ه به ميزان زير ،پس از تصويب
تفريغ بودجه دهياري به دهيار قابل پرداخت است.
اعتبار هزينه شده جهت اجراي عمليات عمراني در هر سال * درصد فوق العاده عمران= فوق العهاده عمهران،
پيشرفت عمليات عمراني
كه درصد فوقالعاده عمران ،براساس درجهبندي دهياريها به شرح زير است:
درجه دهياري
درصد فوقالعاده
عمران

1

2

 7در هزار  6.5در هزار

3

4

5

6

 6در هزار

 5.5در هزار

 5در هزار

 4.5درهزار

در هر صورت فوقالعاده عمران ساالنه دهيار نبايد از سه برابر مجموع حقوق مبناي ساالنه او بيشتر باشد).
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ماده  -12به دهياراني كه عالوه بر ساعات مقرر اداري انجام وظيفه نمايند ،اضافهكاري حداكثر به ميزان ساعات تعيين شده
در جدول زير با تصويب شوراي اسالمي روستا و تاييد بخشدار ،در صورت تأمين اعتبار ،با رعايت مقررات قانون كار پرداخت خواهد
گرديد.
درجه يك و دو

درجه سه و چهار

درجه پنج و شش

 41ساعت

 61ساعت

 31ساعت

ماده  -13دهياري مكلف است در صورت رضايت دهيار ،همه ماهه معادل ( )%5حقوق موضوع ماده يك اين آييننامه را از
حقوق دهيار كسر و با افزودن معادل آن از بودجه دهياري ،مجموع آن را در حساب سپرده خاصي به نام دهياري نزد بانكي كه
دهياري در آن داراي حساب است واريز نمايد تا پس از پايان تصدي سمت دهيار در آن دهياري ،اصل و سود متعلقه به وي پرداخت
گردد.
ماده  -14مرخصي استعالجي دهياران و دريافت غرامت ايام بيماري طبق ضوابط قانون تأمين اجتماعي قابل اعمال ميباشد.
ماده  -15در اجراي ماده  9آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور دهياران از نظر بيمه و بازنشستگي مشمول مقررات قانون
تأمين اجتماعي ميباشند.
ماده  -16در اجراي ماده  11آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور ،مأموريت و مرخصي دهياران با موافقت شوراي اسالمي
روستا و اطالع بخشدار مربوطه بوده و ميزان فوقالعاده مأموريت با رعايت ماده  46قانون كار و تبصره ذيل آن ،در وجه دهياران قابل
پرداخت ميباشد.
ماده  -17در اجراي ماده  7آييننامه استخدامي دهياريهاي كشور ،افرادي كه از ساير دستگاهها بهصورت مأمور به سمت
دهيار منصوب ميشوند ،حقوق و مزاياي مأمور ،براساس ضوابط استخدامي حاكم بر آن مستخدم در دستگاه ذيربط محاسبه و از
محل اعتبارات دهياري قابل پرداخت ميباشد.
ماده  -18افرادي كه بهصورت پارهوقت در سمت دهيار انجام وظيفه مينمايند ،با رعايت تبصره  1ماده  91آييننامه مالي
دهياريها ،از حقالزحمهاي به ميزان ساعات كاركرد (كه نبايد از  4ساعت در طول شبانهروز تجاوز نمايد) برخوردار خواهند شد.
همچنين دهياران پارهوقت متناسب ب ا ساعات كارخود از مزاياي تعيين شده در اين دستورالعمل و ساير مزاياي تعيين شده در قانون
كار و تامين اجتماعي برخوردار ميباشند.
ماده  -19در مورد ساير موارد و مزاياي پيش بيني نشده در اين دستورالعمل ،قانون كار و تامين اجتماعي مالك عمل خواهد
بود.
ماده  -21پرداخت هرگونه وجه ديگري غير از موارد ذكر شده در قانون كار و اين دستورالعمل به دهيار ممنوع خواهد بود.
اين دستورالعمل در بيست ماده و دو تبصره ،به استانداريهاي سراسر كشور ابالغ گرديده و معاون
هماهنگي امور عمراني استانداري مسئول نظارت بر حسن اجراي آن ميباشد.
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