وظایف و اختیارات دهیار و دهیاری
هستٌس ثِ هبزُ ٍاحسُ «لبًَى تأسیس زّیبضیّبی ذَزوفب زض ضٍستبّبی وطَض» ،هصَة ً ٍ 1377/4/14یع هبزُ « 2اسبسٌبهِ
تطىیالت ٍ سبظهبى زّیبضّبی» ،مصوب  ،1380/11/21زّیبضی ثِ ػٌَاى نهادی عمومی غیردولتی هحسَة هیضَز وِ
زاضای ضرصیت حمَلی هستمل است ٍ ٍظبیفی ثطای آى تسٍیي ضسُ است.
ثِ ایي تطتیت زّیبضی ثِ ػٌَاى آخرین حلقه در نهاد اجرایی وطَض است وِ لبًَى هٌجؼج اظ لبًَى اسبسی تطىیل ضَضاّبی
اسالهی ضٍستب ضا ثطای ًظبضت ثِ اجطای ّط چِ هغلَةتط ٍظبیف آى تؼییي وطزُ است .اظ سٍی زیگط ثب تَجِ ثِ ًْبز غیطزٍلتی
ٍ ذَزوفب ثَزى ،هبّیتی هستمل اظ زٍلت یبفتِ است وِ ایي اهط هَلؼیت ٍیژُای ضا ثطای زّیبضی ًسجت ثِ سبیط زستگبُّبی
اجطایی وطَض وِ زٍلتی ٍ هٌصَة ثِ زٍلت ّستٌس ،ایجبز هیوٌس .ظیطا اظ یه سَ زّیبضی ّنچَى ضْطزاضیًْ ،بزی ػوَهی ٍ
غیطزٍلتی است وِ ثب ًظبضت ٍ تصَیت ٍ تأییس ضَضا فؼبلیت هیوٌس ٍ اظ سَی زیگط هَظف ثِ اًجبم وبضوطزّبیی است وِ زض
حیغِ ٍظبیف زستگبُّبی زٍلتی زض سغَح ثبالتط اظ ضٍستب هی ثبضس .ایي هسألِ جبیگبُ ٍ هبّیتی ذبظ ثطای زّیبضی ایجبز
هیًوبیس وِ فطاتط اظ هسٍَل اجطای هصَثبت شٍضا ذَاّس ثَز .
ثِایي تطتیت ٍظبیف اصلی زّیبضی ٍ ّنچٌیي زّیبض ضا طبق ماده 10اساسنامه دهیاری ها جْت حفظ تَسؼِ پبیساض ضٍستب
ثط اسبس لبًَى ضَضاّب ٍ ضا ضػبیت لَاًیي ٍ همطضاتویتَاى ثِ ضطح شیل ثیبى ًوَز:
1ـ ثْجَز ٍضغ ظیست هحیغی ضٍستب.
2ـىوه ثِ ضَضا زض ذصَظ ثطضسی ٍ ضٌبذت ووجَزّب ً ،یبظّب ٍ ٍ ًبضسبیی ّبی اجتوبػی  ،التصبزی  ،ػوطاًی  ،ثْساضتی ،
فطٌّگی  ،آهَظضی ٍ اهَض ضفبّی ضٍستب ٍ تْیِ عطح ّب ٍ پیطٌْبزّبی اصالحی ٍ ػولی زض ظهیٌِ ّبی یبز ضسُ ٍ اضائِ آى ثِ
هسئَالى شی ضثظ جْت اعالع ٍ ثطًبهِ ضیعی ٍ السام الظم.
3ـ تطَیك ٍ تطغیت ضٍستبییبى ثِ اًجبم الساهبت الظم زض جْت ضػبیت سیبست ّبی زٍلت.
4ـ هطبضوت ٍ ّوىبضی ثب ضَضا زض جْت پی گیطی اجطای عطح ّبی ػوطاًی اذتصبظ یبفتِ ثِ ضٍستب .
5ـ ّوىبضی هَحط ثب سبظهبى حجت احَال زض جْت حجت هَالیس ٍ هتَفیبت ٍ تْیِ آهبض هطثَط.
6ـ تبهیي اضاضی هَضز ًیبظ هطتجظ ثب اّساف ٍ ٍظبیف زّیبضی پس اظ اذص هجَظ لبًًَی.
 7ـ ّوىبضی هَحط ثب هسئَالى شی ضثظ زض جْت حفظ ٍ ًگْساضی هٌبثغ عجیؼی ٍالغ زض هحسٍزُ لبًًَی ٍ حطین ضٍستب .
ضبٍضظی ٍ زاهی
 8ـ تطَیك ٍ تطغیت ضٍستبییبى ثِ تَسؼِ صٌبیغ زستی ٍ اّتوبم ثِ تطٍیج ،تَسؼِ ٍ ثبظاضیبثی هحصَالت ن
ضٍستب.

9ـ اجطای هصَثبت ضَضا.
 10ـ ّوىبضی ثب ًیطٍی اًتظبهی ٍ اضسبل گعاضش پیطاهَى ٍلَع جطاین ٍ اجطای همطضات ذسهت ٍظیفِ ػوَهی  ،حفظ ًظن
ػوَهی ٍ سؼی زض حل اذتالفبت هحلی.
11ـ اػالم فطاهیي ٍ لَاًیي زٍلتی هطثَط ٍ پیگیطی حسي اجطای آى ّب .
12ـ هطالجت  ،حفظ ٍ ًگْساضی اهَال ٍ تبسیسبت ػوَهی زض اذتیبض زّیبضی .
13ـ ّوىبضی ثب سبظهبى ّب ٍ ًْبز ّبی زٍلتی ٍ ایجبز تسْیالت الظم ثطای ایفبی ٍظبیف آى ّب.
 14ـ هطالجت ثط اجطای همطضات ثْساضتی ٍ حفظ ًظبفت ٍ ایجبز ظهیٌِ هٌبست ثطای تبهیي ثْساضت هحیظ.
15ـ اضسبل گعاضش ّبی زضخٍاست ضسُ ثِ ضَضا زض هَػس همطض تَسظ زّیبض.
16ـ حضَض زّیبض زضظهبى ٍ هىبى همطض ٍ پبسرگَیی ثِ سَاالت زض صَضت تمبضبی ضَضا.
17ـ اضسبل گعاضش هبّبًِ فؼبلیت ّبی زّیبضی ثطای ضَضا ٍ ضًٍَضت آى ثِ ثرطساضی .
18ـ تْیِ تؼطفِ ػَاضض ثب ّوىبضی ضَضا ٍ اضائِ آى ثِ ضَضای اسالهی ثرص ثِ هٌظَض تصَیت ٍ عی سبیط هطاحل لبًًَی.
19ـ ٍصَل ػَاضض هصَة هطاجغ لبًًَی ٍ هصطف آى زض هَاضز هؼیي.
 20ـ هطالجت ثط ٍضؼیت ثْساضتی گطهبثِ ّبً ،بًَایی ّب  ،لصبثی ّب ،لَُْ ذبًِ ّب ٍ فطٍضگبُ ّبی هَاز غصایی ٍ ثْساضتی ثط
اسبس ضَاثظ ٍ همطضات هطثَط ٍ هؼطفی اهبوي ؽیط ثْساضتی ثِ هسئَالى شی ضثظ .
 21ـ ثطآٍضز ،تٌظین ٍ اضائِ ثَزجِ سبالًِ زّیبضی ٍ هتون ٍ اصالح آى ثِ ضَضا جْت تصَیت.
22ـ اّسا ٍ لجَل اػبًبت ٍ ّسایب ثِ ًبم ضٍستب ثب تصَیت ضَضا.
 23ـ فطاّن ًوَزى ظهیٌِ ایجبز ذیبثبى ّب  ،وَچِ ّب  ،هیساى ّب  ،پبضن ّب  ،فضبّبی سجع ٍ ،ضظضی ٍ آهَظضی هطاوع تفطیحی
ػوَهی ٍ هجبضی آة ٍ تَسؼِ هؼبثط ٍ اجطای آى ّب اظ عطیك زّیبضی ٍ ّوىبضی زض ظهیٌِ عطح ثْسبظی ضٍستب .
 24ـ تٌظیف ً ،گْساضی ٍ تسغیح هؼبثط ٍ اًْبض ػوَهی ٍ هجبضی آة ّب ٍ فبضالة ٍ الیطٍثی لٌَات هطثَط ثِ ضٍستب ٍ تبهیي آة
ٍ ضٍضٌبیی زض حس اهىبى.
 25ـ ووه زض احساث تبسیسبت تَلیس ٍ تَظیغ آة  ،ثطق ٍهربثطات ٍ تؼییي ًطخ آى زض ضٍستب تب ظهبى السام هطاجغ شی ضثظ
(ٍظاضتربًِ ّبی جْبز وطبٍضظی ً ،یطٍ  ،پست ٍ تلگطاف ٍ تلفي ٍ ضطوت آة ٍ فبضالة ضٍستبیی).

26ـ هطالجت ثط ثْساضت سبوٌبى ضٍستب ٍ تططیه هسبػی ثب ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی ثطای ٍاوسیٌبسیَى زض
جْت پیص گیطی اظ ثیوبضیْبی ٍاگیط.
27ـ جلَگیطی اظ تىسی گطی ٍ ٍازاضتي هتىسیبى ثِ وبض.
 28ـ اًجبم هؼبهالت زّیبضی اػن اظ ذطیس ٍفطٍش اهَال هٌمَل ٍ غیطهٌمَل  ،همبعؼِ  ،اجبضُ ٍ استجبضُ.
29ـ ایجبز ٍ سبظهبًسّی غسبلداًِ ٍ گَضستبى ٍ تْیِ ٍسبیل حول اهَات ٍ هطالجت زض اًتظبم اهَض آى ّب.
 30ـ اتربش تساثیط الظم ثطای حفظ ضٍستب اظ ذغط سیل ٍ حطیك ٍ ضفغ ذغط اظ ثٌبّب ٍ زیَاضّبی ضىستِ ٍ ذغطًبن ٍالغ زض هؼبثط
ٍ اهبوي ػوَهی ٍ تسغیح چبُ ّب ٍ چبلِ ّبی ٍالغ زض هؼبثط ثط اسبس هصَثبت ضَضا.
 31ـ ّوىبضی زض جلَگیطی اظ ضیَع ثیوبضیْبی اًسبًی ٍ حیَاًی ٍاگیط ٍ هطتطن اًسبى ٍ زام  ،اػالم هطبّسُ ایي گًَِ ثیوبضیْب
ثِ هطاوع ثْساضتی زضهبًی ٍ زاهپعضىی هحل یب سبیط هطاوع شی ضثظ  ،اّتوبم ثِ زٍض ًگْساضتي ثیوبضاى هجتال  ،هؼبلجِ ٍ زفغ
حیَاًبت هجتال ثِ اهطاض ٍايیط  ،ثالصبحت یب هضط .
 32ـ تططیه هسبػی ثب سبظهبى هیطاث فطٌّگی زضحفظ ثٌبّب ٍ آحبض ثبستبًی ضٍستب ٍ ّوىبضی ثب هسئَالى شی ضثظ ثطای ازاضُ ،
احساث ً ،گْساضی ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ تبسیسبت ػوَهی  ،التصبزی  ،اجتوبػی  ،فطٌّگی ٍ ،ضظضی ٍ ضفبّی هَضز ًیبظ ضٍستب زض
حس اهىبًبت .
 33ـ صسٍض پطٍاًِ ثطای سبذتوبى ّبیی وِ زض هحسٍزُ لبًًَی ضٍستب سبذتِ هی ضًَس ثب ضػبیت همطضات هٌسضج زض آییي ًبهِ
هطثَط ثِ استفبزُ اظاضاضی احساث ثٌب ٍ تبسیسبت زض ذبضج اظ هحسٍزُ لبًًَی ٍ حطین ضْطّب هَضَع تصَیت ًبهِ ضوبضُ 4940
هَضخ  ٍ 1355/2/22سبیط همطضات.
34ـ ُ هىبضی ثب ضَضای ثرص ٍ ثرطساضی ثِ هٌظَض ثطضسی ٍ صسٍض پطٍاًِ ّبی وست.
 35ـ هؼطفی ذبًَازُ ّبی ثی سطپطست ٍ ثی ثضبػت ثِ سبظهبى ثْعیستی وطَض ٍ وویتِ اهساز اهبم ذویٌی ٍ هسبػست ثِ آى ّب
زض حس اهىبًبت .
36ـ ّوىبضی زض ًگْساضی ٍ تسغیح ضاُ ّبی ٍالغ زض حطین اضاضی ضٍستب اظ عطیك ذَزیبضی اّبلی ضٍستب ٍ زستگبُ ّبی شی
ضثظ.
 37ـ هسبػست ٍ ّوىبضی ثب وطبٍضظاى زض جْت هؼطفی هحصَالت وطبٍضظی ٍ تَلیسات صٌؼتی ٍ صٌبیغ زستی ضٍستب زض هطاوع
ضْطی ٍ ًوبیطگبُ ّبی شی ضثظ.
38ـ پیگیطی ٍ هسبػست زض جْت ایجبز هَسسبت ذیطیِ ٍ صٌسٍق ّبی لطض الحسٌِ ٍ هَسسات فطٌّگی .

39ـ ّوىبضی ثب ٍاحسّبی اهسازضسبًی زض ٌّگبم ٍلَع حَازث ٍ سَاًح غیطهتطلجِ ٍ ثالیبی عجیؼی .
 40ـ گعاضش پیططفت یب ػسم پیططفت فیعیىی عطح ّب ثِ ضَضا ٍ ثرطساض ٍ پیطٌْبز ضاُ وبضّبی هٌبست ثطای تسطیغ زض اجطای
آى ّب زض جْت اجطای ثٌس (ّـ) هبزُ ( )68لبًَى ضَضاّب.
 41ـ ّوىبضی ثب زستگبّْبی شی ضثظ زض جْت تْیِ ٍ اجطای عطح ّبزی ضٍستب ٍ تْیِ پیطٌْبزّبی الظم ٍ تؼییي وبضثطی
اضاضی ٍالغ زض ضٍستب ثِ هٌظَض گٌجبًسى آى ّب زض عطح ّبزی ٍ اجطای ضَاثظ هصَة هطثَط ثب هَافمت ضَضا.
42ـ هطالجت ٍ اّتوبم وبهل زض ًصت ثطگِ لیوت ثط ضٍی اجٌبس ٍ اجطای تصویوبت ضَضای اسالهی ثرص ٍ ضٍستب ًسجت ثِ
اضظاًی ٍ فطاذَاًی ذَاضٍثبض ٍ هَاز هَضز احتیبج ػوَهی ٍ جلَگیطی اظ فطٍش اجٌبس فبسس ضسُ ٍ هؼسٍم ًوَزى آى ّب ثب
ّوبٌّگی هطاجغ لبًًَی شی ضثظ.
43ـ ّوىبضی ثب هطاجغ شی ضثظ زض جْت تسْیل زستطسی هطزم ضٍستب ثِ آضز ٍ ًبى هطغَة.
 44ـ پی گیطی ٍ ایجبز ظهیٌِ ًظبضت ثط اهَض ثْساضتی ضٍستب اظ لجیل وطتبض ثْساضتی زام ٍ ػطضِ گَضت.
 45ـ اجطای همطضات زّیبضی وِ جٌجِ ػوَهی زاضز ٍ ثِ تصَیت ضَضا ٍ تبییسضَضای اسالهی ثرص ضسیسُ  ،پس اظ اػالم ثطای
ولیِ سبوٌبى ضٍستب الظم الطػبیِ است.
46ـ پیطٌْبز ًبهگصاضی هؼبثط ٍ اهبوي ٍ تبسیسبت ضٍستب ثِ ضَضا جْت ثطضسی ٍ اضایِ آى ّب ثِ ضَضای اسالهی ثرص جْت
سیط هطاحل الظم.
47ـ ضٌبسبیی ظهیٌِ ّبی اضتغبل ٍ هسبػست زض جْت تبهیي وبض ثطای افطاز جَیبی وبضثب ّوىبضی زستگبُ ّبی شی ضثظ.

