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ضرورت و اهميت شفافسازی فعاليتهای مدیریت روستا و تحقق حكمروایي مطلوب روستایي

مديريت مطلوب و بهينه سكونتگاههاي روستايي ،مستلزم جلب مشاركت جوامع محلي در طرحها و برنامههاي توسعه روستايي
و سهيم نمودن آن ها در سرنوشت خويش است .دهياران و شوراهاي اسالمي روستا به عنوان متوليان توسعه پايدار روستايي و

آموزه های مدیریت روستا

 18رمضان 1442

ویژه کارکنان دهياریها و شوراهایهای اسالمي روستا

نهادهاي تصميمگيري و اجرايي ميتوانند با جلب اعتماد و ايجاد باور و باورسازي به نهادها و دستگاههاي دولتي ،زمينه مشاركت
و همكاري و همياري روستاييان را در برنامههاي عمراني و توسعهاي فراهم نمايند .شفافسازي و پاسخگويي و ارايه گزارش اقدامات
و عملكردهاي انجام شده به اهالي روستا توسط مديريت محلي ،يكي از اصول تحقق حكمروايي خوب روستايي است كه به سوي
تعالي و پيشرفت روستا و روستاييان و توسعه پايدار روستايي حركت ميكند.
در همين راستا و به موجب ماده  39آييننامه اجرايي تشكيالت ،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه
انتخاب دهيار و به منظور ايجاد حس اعتماد و رضايت اجتماعي روستاييان و در نهايت ارتقاء سرمايههاي اجتماعي ،دهياري موظف
است نسبت به انتشار گزارش عملكرد خود (بر اساس شيوهنامه ابالغي موضوع نامه شماره  7641مورخ  )1393/02/31به شرح زير
اقدام نمايد.
دهياري موظف است گزارشهايي را از عملكرد خود تهيه و آماده نمايد كه عبارتند از:
گزارش عملكرد مالي دهياري مطابق ترازنامه مصوب و مورد تأييد شوراي اسالمي روستا ،در قالب فرم تهيه شده در شيوهنامه
موصوف و مبتني بر :
الف -شرح و ميزان رديفهاي درآمدي
ب -شرح و ميزان رديفهاي هزينهاي
ج -موجودي دهياري
گزارش عملكرد عمراني ،خدماتي و فرهنگي – اجتماعي دهياري در قالب فرم تهيه شده در شيوهنامه موصوف ومبتني بر :
الف -شرح و معرفي پروژهها
ب -نتايج حاصله
ج -درصد پيشرفت پروژه
ج -اعتبار پروژه (تصويبي و تخصيصي)
د -زمانبندي پروژه (شروع و اختتام)

شماره 30

ماده  :1اقالم اطالعاتي
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ماده  :2چگونگي تهيه گزارش

دهياري موظف است در پايان هر سال مالي ،گزارش مورد نظر را در قالب جداول پيوست ،تهيه و به استناد ماده  39آئيننامه
اجرائي تشكيالت ،انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهيار (مصوبه شماره /52947ت21958ه
مورخ  )78/1/24در اختيار شوراي اسالمي روستا قرار دهد تا در صورت تأييد براي اطالعرساني به عموم اهالي منتشر شود.

آموزه های مدیریت روستا

 18رمضان 1442

ماده  :3چگونگي انتشار گزارش

گزارشهاي مورد نظر ،پس از تهيه و تأييد ،ممهور به مهر دهياري و شوراي اسالمي روستا ،حداقل براي مدت يكماه در اماكن
عمومي روستا (حداقل سه مكان) از قبيل:
ساختمان دهياري
تابلو اعالنات مسجد روستا
تابلو اطالعرساني مركز روستا
ساير
خواهد رسيد.
همچنين ضروري است نسخهاي از گزارش تهيه شده براي بخشداري و شوراي اسالمي بخش ارسال شود.
ماده  :4محدوده اجرا

اين دستورالعمل در كليه روستاهاي داراي دهياري ،اعم از پاره وقت و تمام وقت ،الزم االجرا ست.

شماره 30

نصب و به طريق مقتضي (نظير ارائه گزارش عمومي ،سخنراني در مسجد ،اطالع به نخبگان و  )...به رؤيت و اطالع ساكنين

