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ها بر اساس قوانين و مقررات جاریجدول احصای اهم وظایف دهياری  

 مستند قانوني عنوان وظيفه ردیف

 بند 1 ماده 10 اساسنامه* بهبود وضع زیست محیطی روستا. 1

2 
های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، مک به شورا در خصوص بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و و نارساییك

های یاد شده و ارائه ها و پیشنهادهای اصالحی و عملی در زمینهفرهنگی، آموزشی و امور رفاهی روستا و تهیه طرح
 ریزی و اقدام الزم.و برنامه ربط جهت اطالعآن به مسئوالن ذی

اساسنامه 10ماده  2بند   

اساسنامه 10ماده  3بند  های دولت.تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات الزم در جهت رعایت سیاست  3  

اساسنامه 10ماده  4بند  های عمرانی اختصاص یافته به روستا.گیری اجرای طرحمشاركت و همکاری با شورا در جهت پی  4  

5 
بند 7 ماده 78 قانون شوراها**  های ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و امالک.همکاری با سازمان

اساسنامه 10ماده  5و بند   

اساسنامه 10ماده  6بند  تامین اراضی مورد نیاز مرتبط با اهداف و وظایف دهیاری پس از اخذ مجوز قانونی.   6  

7 
قانون شوراها و  78ماده  8بند  برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهرههمکاری با مسئولین ذی

اساسنامه 10ماده  7بند   

8 
 و تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج، توسعه و بازاریابی محصوالت كشاورزی 

 دامی روستا.
اساسنامه 10ماده  8بند   

 اجرای مصوبات شورای روستا. اجرای مصوبات شورا. 9
قانون شوراها و  78ماده  1بند 

اساسنامه 10ماده  9بند   

10 
همکاری با نیروی انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم  

 عمومی و سعی در حل اختالفات محلی.
قانون شوراها و  78ماده  2بند 

اساسنامه 10ماده  10بند   

 .هااعالم فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیری حسن اجرای آن  11
اساسنامه و بند  10ماده  11بند 

قانون شوراها 78ماده  3  

12 
قانون شوراها و  78ماده  4بند  های روستا.همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی

اساسنامه 10ماده  12بند   

13 
قانون شوراها و  78ماده  5بند  وظایف آنان.ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم در جهت ایفای همکاری با سازمان

اساسنامه 10ماده  13بند   

14 
اساسنامه و بند  10ماده  14بند  مراقبت بر اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط. 

قانون شوراها 78ماده  6  

اساسنامه 10ماده  15بند  د مقرر توسط دهیار.های درخواست شده به شورا در موعارسال گزارش 15  

اساسنامه 10ماده  16بند  زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سواالت در صورت تقاضای شورا. حضور دهیار در 16  

اساسنامه 10ماده  17بند  های دهیاری برای شورا و رونوشت آن به بخشداری.ارسال گزارش ماهانه فعالیت  17  

18 
منظور تصویب و طی سایر مراحل تهیه تعرفه عوارض با همکاری شورا و ارائه آن به شورای اسالمی بخش به 

 قانونی.
اساسنامه 10ماده  18بند   

روستا اسالمي ها و شوراهایویژه کارکنان دهياری  
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 مستند قانوني عنوان وظيفه ردیف

اساسنامه 10ماده  19بند  وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین.  19  

20 
های مواد غذایی و بهداشتی بر ها و فروشگاهخانهها، قهوهها، قصابینانواییها، مراقبت بر وضعیت بهداشتی گرمابه 

 ربط.اساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفی اماكن غیر بهداشتی به مسئوالن ذی
اساسنامه 10ماده  20بند   

اساسنامه 10ماده  12بند  برآورد، تنظیم و ارائه بودجه ساالنه دهیاری و متمم و اصالح آن به شورا جهت تصویب. 21  

اساسنامه 10ماده  22بند  اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام روستا با تصویب شورا.  22  

23 
ها، فضاهای سبز، ورزشی و آموزشی مراكز تفریحی ها، پارکها، میدانها، كوچهفراهم نمودن زمینه ایجاد خیابان

 .از طریق دهیاری و همکاری در زمینه طرح بهسازی روستاها عمومی و مجاری آب و توسعه معابر و اجرای آن
اساسنامه 10ماده  23بند   

24 
ها و فاضالب و الیروبی قنوات مربوط به روستا و تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب 

 تامین آب و روشنایی در حد امکان.
اساسنامه 10ماده  24بند   

25 
ربط مخابرات و تعیین نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذی تاسیسات تولید و توزیع آب، برق وكمک در احداث 

 های جهاد كشاورزی، نیرو، پست و تلگراف و تلفن و شركت آب و فاضالب روستایی(.)وزارتخانه
اساسنامه 10ماده  25بند   

26 
مراقبت بر بهداشت ساكنان روستا و تشریک مساعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واكسیناسیون  

 های واگیر.گیری از بیماریدر جهت پیش
اساسنامه 10ماده  26بند   

اساسنامه 10ماده  27بند  كار.گری و واداشتن متکدیان بهجلوگیری از تکدی  27  

اساسنامه 10ماده  28بند  فروش اموال منقول و غیرمنقول، مقاطعه، اجاره و استجاره. انجام معامالت دهیاری اعم از خرید و  28  

اساسنامه 10ماده  29بند  ها.ایجاد و سازماندهی غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آن  29  

30 
برای حفظ روستا از خطر سیل و حریق و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع اتخاذ تدابیر الزم 

 های واقع در معابر بر اساس مصوبات شورا.ها و چالهدر معابر و اماكن عمومی و تسطیح چاه
اساسنامه 10ماده  30بند   

31 
گونه مشترک انسان و دام، اعالم مشاهده اینهای انسانی و حیوانی واگیر و همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری

ربط ، اهتمام به دور نگهداشتن بیماران ها به مراكز بهداشتی درمانی و دامپزشکی محل یا سایر مراكز ذیبیماری
 مبتال، معالجه و دفع حیوانات مبتال به امراض واگیر، بالصاحب یا مضر.

اساسنامه 10ماده  31بند   

32 
ربط برای سازمان میراث فرهنگی درحفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مسئوالن ذیتشریک مساعی با 

برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی مورد نیاز اداره، احداث، نگهداری و بهره
 روستا در حد امکانات.

اساسنامه 10ماده  32بند   

33 
ر پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی تشکیل پرونده و صدو

های هادی با بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اخذ نظرات قانونی نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح
 مصوب روستا.

قانون شوراها و  78ماده  11بند 
اساسنامه 10ماده  33بند   

اساسنامه 10ماده  34بند  های كسب.همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور پروانه 34  

35 
بضاعت به سازمان بهزیستی كشور و كمیته امداد امام خمینی و مساعدت به سرپرست و بیهای بیمعرفی خانواده

 ها در حد امکانات.آن
اساسنامه 10ماده  35بند   

36 
های های واقع در حریم اراضی روستا از طریق خودیاری اهالی روستا و دستگاههمکاری در نگهداری و تسطیح راه 

ربط.ذی  
اساسنامه 10ماده  36بند   
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 مستند قانوني عنوان وظيفه ردیف

37 
مساعدت و همکاری با كشاورزان در جهت معرفی محصوالت كشاورزی و تولیدات صنعتی و صنایع دستی روستا  

 ربط.های ذیدر مراكز شهری و نمایشگاه
اساسنامه 10ماده  37بند   

اساسنامه 10ماده  38بند  الحسنه و موسسات فرهنگی.های قرضپیگیری و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و صندوق 38  

اساسنامه 10ماده  39بند  همکاری با واحدهای امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بالیای طبیعی.  39  

40 
ها به شورا و بخشدار و پیشنهاد راه كارهای مناسب برای تسریع در گزارش پیشرفت یا عدم پیشرفت فیزیکی طرح 

 ( قانون شوراها.68ها در جهت اجرای بند )هـ( ماده )اجرای آن
اساسنامه 10ماده  40بند   

41 
روستا و تهیه پیشنهادهای الزم و تعیین كاربری  ربط در جهت تهیه و اجرای طرح هادیهای ذیهمکاری با دستگاه 

 ها در طرح هادی و اجرای ضوابط مصوب مربوط با موافقت شورا.منظور گنجاندن آناراضی واقع در روستا به
اساسنامه 10ماده  41بند   

42 
 وستامراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات شورای اسالمی بخش و ر

نسبت به ارزانی و فراخوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد شده و معدوم 
 ربط.قانونی ذی  ها با هماهنگی مراجعنمودن آن

اساسنامه 10ماده  42بند   

اساسنامه 10ماده  43د بن ربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به آرد و نان مرغوب.همکاری با مراجع ذی  43  

اساسنامه 10ماده  44بند  گیری و ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشتی روستا از قبیل كشتار بهداشتی دام و عرضه گوشت.پی 44  

45 
شورای اسالمی بخش رسیده، پس از اعالم  اجرای مقررات دهیاری كه جنبه عمومی دارد و به تصویب شورا و تایید 

 الرعایه است.ساكنان روستا الزمبرای كلیه 
اساسنامه 10ماده  45بند   

46 
ها به شورای اسالمی بخش پیشنهاد نامگذاری معابر و اماكن و تاسیسات روستا به شورا جهت بررسی و ارایه آن 

 جهت سیر مراحل الزم.
اساسنامه 10ماده  46بند   

اساسنامه 10ماده  47بند  ربط.های ذیبا همکاری دستگاه كار برای افراد جویای كارهای اشتغال و مساعدت در جهت تامین شناسایی زمینه  47  

48 
 ریزی شهرستان.های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید كمیته برنامهاجرای طرح

 
قانون شوراها 78ماده  9بند   

49 

تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تأسیسات و 
 صدور مجوز.

در آمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا  –تبصره 
 شود.هزینه می

قانون شوراها 78ماده  10بند   

50 

 و هاشهرداری عهده به هاآن حریم و روستاها و شهرها در ویژه و صنعتی از غیر پسماندها كلیه اجرایی مدیریت
 اجرایی مدیریت. باشدمی هابخشداری عهده به هادهیاری و هاشهرداری وظایف و حوزه از خارج در و هادهیاری

 ها،هرداریش عهده به عادی پسماند به آن تبدیل صورت در. بود خواهد تولیدكننده عهده به ویژه صنعتی پسماندهای

 .بود خواهد هابخشداری و هادهیاری

مدیریت پسماند قانون  7ماده 
(20/02/1383 مصوب)  

51 

گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی  ای شامل بافت موجود روستا ومحدوده روستا عبارت است از محدوده
ها كنترل و نظارت رسد دهیاریمربوط میبه تصویب مرجع قانونی  های باالدست تهیه وكه با رعایت مصوبات طرح
 دار خواهند بود.و ساز در داخل محدوده را عهده بر احداث هر گونه ساخت

قانون تعاریف محدوده و  3ماده 
حریم شهر، روستا و شهرک و 

ها )مصوب نحوه تعیین آن
14/10/1384)  
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 مستند قانوني عنوان وظيفه ردیف

52 

در اثر اقدامات عمرانی و خدماتی خود به كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند هرگونه خرابی و زیانی را كه 
آورند، در مدت مناسبی كه توسط دهیاری تعیین وارد میفرش، معابر و ابنیه عمومی در محدوده روستا آسفالت، سنگ

 شود، ترمیم یا هزینه آن را پرداخت نمایند. این قبیل اقدامات باید با موافقت كتبی دهیاری انجام گیرد. می
كننده در مدت تعیین شده خرابی را ترمیم ننماید و به وضع اول در نیاورد، دهیاری نسبت كه اقدامرتیدر صو -تبصره

 نماید.وصول می 21به ترمیم خرابی اقدام و هزینه آن را به اضافه ده درصد از طریق كمیسیون ماده 

 نامهآیین 5 ماده 6 تبصره
 عمرانی اقدامات هماهنگی

 در هاآن خدمات كه موسساتی
 محدوده و شهرها داخل
 و معابر حفاری مستلزم روستاها

 .باشدمی تاسیسات احداث
(17/11/1366 مصوب)  

باشد.( می1380ها )مصوب بهمن *منظور از اساسنامه، اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری            
باشد.و اصالحات بعدی( می 1375شوراهای اسالمی كشور )مصوب ** منظور از قانون شوراها، قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب            

 

 


