آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
بسمه تعالی
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ  4831/9/2بنا به پیشنهاد شماره  411/8149مورخ4831/8/4شورای عالی استانها و به استناد ماده ( )57اصالحی
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  4832ـ آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت
مزایا به اعضای شوراهای اسالمی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
ماده  4ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون  :قانون اصالح قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و اصالحات بعدی آن
ب ـ شورا  :شوراهای اسالمی موضوع قانون
ماده  2ـ پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به
شورا مأمور می شوند ممنوع است.
این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری ،صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده  8ـ شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آییننامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پارهوقت آن دسته از اعضای شورا را که
جزء کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند ،تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آییننامه یادشده مطابق
دستورالعمل ابالغی وزارت کشور اقدام خواهد شد.
ماده  1ـ به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا ،کمیسیونها یا سایر جلسات فرعی شرکت مینمایند صرفاً حق حضور در
جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده  7ـ پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور در جلسات کمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد
رییس کمیسیون و تایید رییس شورا مجاز است.
ماده  1ـ پرداخت حق جلسه به اعضای شورا براساس جدول زیر انجام می شود:
(هر ساعت ـ ریال)
ردیف عنوان (شورا) حداکثر ساعات جلسه (در ماه) حق جلسه
1شورای روستا (عشایر) 111 21ر87
2شورای بخش 111 42ر19
 4/11حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
3شورای شهر (غیر کالن شهرها) 71
 4/11حقوق و مزایای شهردار همان شهر بدون احتساب حق عمران
4شورای شهر (کالن شهر) باالی یک میلیون نفر 11
شورای شهر (کالن شهرها) باالی پنج میلیون نفر 51
5شورای شهرستان 111 47ر19
6شورای استان 111 21ر18
7شورای عالی استانها 111 11ر31
تبصره  4ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده به استثنای ردیفهای ( 8و )1مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام
هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود.
تبصره  2ـ پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور ،بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.
ماده  5ـ پرداخت حق ماموریت به اعضای شورا بهموجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها به تصویب هیئت
وزیران می رسد.
ماده  3ـ پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار الزم و تصویب در بودجه ساالنه شورا می باشد.
ماده  9ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره /15312ت81355هـ مورخ  4838/44/21می شود.
پرویز داودی-معاون اول رییس جمهور

آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
بسمه تعالی
وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ  4831/9/2بنا به پیشنهاد شماره  411/8149مورخ 4831/8/4شورای عالی استانها و به استناد ماده ( )57اصالحی
قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  4832ـ آییننامه نحوه پرداخت حق جلسه و پرداخت
مزایا به اعضای شوراهای اسالمی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
ماده  4ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون  :قانون اصالح قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و اصالحات بعدی آن
ب ـ شورا  :شوراهای اسالمی موضوع قانون
ماده  2ـ پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان مؤسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به
شورا مأمور می شوند ممنوع است.
این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری ،صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده  8ـ شورای عالی استانها موظف است ظرف شش ماه آییننامه نحوه استفاده از خدمات تمام وقت یا پارهوقت آن دسته از اعضای شورا را که
جزء کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی نیستند ،تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید و تا زمان تصویب آییننامه یادشده مطابق
دستورالعمل ابالغی وزارت کشور اقدام خواهد شد.
ماده  1ـ به آن دسته از اعضای شورا که فقط در جلسات رسمی شورا ،کمیسیونها یا سایرجلسات فرعی شرکت مینمایند صرفاً حق حضور در
جلسه پرداخت خواهد شد.
ماده  7ـ پرداخت حق حضور در جلسات رسمی شورا با تأیید رییس شورا و حق حضور درجلسات کمیسیونها و جلسات فرعی بنا به پیشنهاد
رییس کمیسیون و تایید رییس شورا مجاز است.
ماده  1ـ پرداخت حق جلسه به اعضای شورا براساس جدول زیر انجام می شود:
ردیف عنوان (شورا) حداکثر ساعات
ریال
هر ساعت
جلسه (در ماه) حق جلسه :
نرخ هرساعت52392 :ریال درسال 94
 4شورای روستا 21 :ساعت
نرخ هرساعت 414977 :ریال درسال 94
 2شورای بخش 42 :ساعت
نرخ هرساعت414977 :ریال درسال 94
 8شورای شهرستان 47 :ساعت
تبصره  4ـ تعدیل ارقام مندرج در جدول این ماده مطابق افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت خواهد بود.
تبصره  2ـ پرداخت حق جلسه با توجه به میزان حضور ،بیشتر از سقفهای تعیین شده در جدول این ماده ممنوع است.
ماده  5ـ پرداخت حق ماموریت به اعضای شورا بهموجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها به تصویب هیئت
وزیران می رسد.
ماده  3ـ پرداخت مبالغ موضوع این آیین نامه موکول به پیش بینی اعتبار الزم و تصویب در بودجه ساالنه شورا می باشد.
ماده  9ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره /15312ت81355هـ مورخ  4838/44/21می شود.
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
جلسهومزایابهاعضایشوراهایاسالمیشماره24876.:ت77844ه¨تاریخ3787833867:


نامهنحوهپرداختحق

آیین
وزارتکشور
شورایعالیاستانهاوبهاستنادماده()47اصالحیقانون

ش.7.الفمورخ378787837
هیأتوزیراندرجلسهمورخ378783384بنابهپیشنهادشماره 337.
ـآییننامهنحوهپرداختحقجلسهومزایابهاعضایشوراهای
تشکیالت،وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشوروانتخابشهردارانـمصوب 3786

اسالمیرابهشرحزیرتصویبنمود:

آییننامه نحوه پرداخت حقجلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسالمی
باشدکهبراساسقانونتشکیالت،


،استانوعالیاستانهامی

،شهر،شهرستان

،بخش
ـمنظورازشورادراینآییننامهشوراهایاسالمیروستا(عشایر)

ماده3
وظایفوانتخاباتشوراهایاسالمیکشوروانتخابشهرداران،مصوب3747واصالحاتبعدیآن

تشکیلشدهاند.

العادهوکمیسیونهامیباشدکهبادعوتکتبیرییسشورایا

گیرد،جلساترسمیشورااعمازعادی 
،فوق


ـجلساتشوراکهحقحضوربهآنهاتعلقمی
ماده6
رییسکمیسیونمربوطتشکیلمیشوند.

ناعالمرسمیتدوساعتمیباشدکهباتوجهبهموضوعاتطرحشدهدرهرجلسهواهمیتوضرورتمباحثتاسه

ماده7ـحداقلزمانهرجلسهشورااززما
ـحقجلسهاعضایهریکازشوراهابرایهرساعتحضوردرجلسهبراساسجدولزیرتعیینوپرداختمیشود:

ساعتقابلتمدیداست.ماده7

هرساعتجلسهارقامسالجاریحسبهرساعتبهریال

حقجلسهاعضایهریکازشوراهابرای
اعضایشورایعالیاستانها37777
اعضایشورایاسالمیاستان27777

اعضایشورایاسالمیشهرستان73777

اعضای شورای اسالمی شهر 00444
اعضایشورایاسالمیبخش73777

اعضایشورایاسالمیروستا(عشایر)77777
تبصرهـارقاممندرجدرجدولفوقساالنهحداکثربرابرافزایشضریبحقوقکارکنان
دولتتعدیلمیگردد.

گیرد،درهرماهبهشرحزیراست:

نامهکهحقحضوربهآنهاتعلق 
می


اینآیین
ماده7ـحداکثرساعاتجلساترسمیشوراموضوعماده()7
3ـشورایاسالمیروستا(عشایر)67:ساعت
یاسالمیبخش36:ساعت

6ـشورا
3ـ شورای اسالمی شهر 04 :ساعت (کالن شهرها تا سقف  04ساعت مجاز است)
ـشورایاسالمیشهرستان37:ساعت

7
ـشورایاسالمیاستان67:ساعت

7
2ـشورایعالیاستانها77:ساعت
شدهمجازوبیشترازآنهاممنوعاست.

ـپرداختحقحضورباتوجهبهمیزانحضور،پایینترازسقفهایت 
عیین

تبصره3
ـپرداختحقحضورباتوجهبهمیزانحضوراعضادرجلساتباتأییدرییسشوراودرجلساتکمیسیونهاباتأییدرییسکمیسیونمربوطامکانپذیر

تبصره6
است.

وقتبهشورامأمورمیشوند،عالوه


صورتتمام

هوبهدلیلنیازبهخدمتآنهابه
ماده2ـعضویااعضاییکهازکارکناندولتیامؤسساتعمومیغیردولتیبود
،درصورتشرکتدرجلساتشورادرخارجازاوقاتاداریمشمولپرداختحقحضورمیشوند.

برحقوقومزایایمتعلقهبارعایتمقرراتاینآیین 
نامه

ورازاضافهکارساعتیماهیانهاستفادهنمایند.

ـاینافرادنمیتوانندعالوهبرحقحض

تبصره3
ـپسازتصویبوابالغآییننامهاستخدامیکارکناندبیرخانهشوراهاوتشکیالتتفصیلیهریکازشوراهامأموریتموضوعاینمادهتابعمقررات

تبصره6
موردعملدرمورددستگاههایدولتیخواهدبود.
دریافتمینمایند.


شوند،حقمأموریت

وسیلهشورااعزاممی
مأموریتهاییکهبرایانجاموظیفه 
،به

ماده4ـاعضایشورادرقبال
نامهآمدهاست،نیستند.


الزحمهیاپاداشیاهرگونهوجهیبهجزآنچهدراینآیین

ـاعضایشورامجازبهدریافتهیچگونهحقحضوریاحق
ماده8
حلاعتباراتشوراهاودرصورتپیشبینیقابلپرداختخواهدبود.

ماده3ـحقحضوردرجلسهازم
معاوناولرییسجمهور

محمدرضاعارف-

 05 -1ساعت در ماه *  055 = 11ساعت
 -1كالنشهرها  05ساعت *  015 = 11ساعت

