وظایف و اختیارات بخشدار
بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی
کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه
عمومی دولت استفاده مینمایند ،نهادهای انقالب اسالمی و رده انتظامی در بخش ،شورای اسالمی شهر و
شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .
ـ رده های انتظامی در بخش در چار چوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند ،همکاری و
هماهنگی الزم بعمل خواهند آورد.
 بخشدار به پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار با حکم وزیر کشور منصوب میگردند.ـ عزل بخشدار به پیشنهاد فرماندار ،تأیید استاندار و حکم وزیر کشور انجام میشود در صورت استعفاء،
عزل ،فوت و یا سایر مورادی که مانع از انجام وظایف بخشدار گردد سرپرست بخشداری موقتاً از سوی
استاندار تعیین میشود .فرماندار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بخشدار جدید را به استاندار
پیشنهاد نماید.

ـ بخشدار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئول بوده و به عنوان
نماینده وزارت کشور در ارائه و اجرای وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در بخش خواهد بود و در
مقابل مسئول مافوق پاسخگوست.

وظایف و اختیارات بخشدا ر رد قلمرو مأموریت خویش هب شرح زری است:
 1ـ مسئول پیگیری در برقراری حفظ و نظم و امنیت بخش است .
 2ـ هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین بخش (در صورت داشتن جمعیت بیش از  111هزار
نفر) و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.
 3ـ کلیه ارگان های عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرائی بخش موظفند مصوبات شورای
تأمین بخش را اجرا نمایند و در صورت عدم اجرا با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
 4ـ هدایت و نظارت بر عملکرد شورای تأمین بخش و مسائل امنیتی و سایر دستگاههای اجرائی و محلی،
هماهنگی در حفظ و آمادگی ارگان های انتظامی.
 5ـ پیش بینی و پیشگیری معضالت امنیتی بخش و تعیین و تدوین اولویت ها در چار چوب وظایف
قانونی آن ها
 6ـ فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ،مصوبات مراجع قانونی،
دستور العملها و ابالغیههای شورای تأمین شهرستان

7ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه استحفاظی بخش
 8ـ پیشگیری و مقابله با مشکالت مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی و پیگیری به منظور
جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقاالت غیر مجاز در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوبات
ابالغی.
 9ـ نظارت در امر بهداشت و بهداری بویژه نسبت به بیماریهای همهگیر و ناشناخته و اعالم فوری به
فرمانداری و سازمانهای مسئول برای مبارزه و جلوگیری از شیوع بیماری با تشریک مساعی مسئولین
بهداری.
11ـ پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی های الزم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ،قاچاق سالح ،مواد
منفجره ،کاال و ارز در حوزه استحفاظی بخش
 -11نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ،اقامت ،سایر امور مربوط به اتباع و
نمایندگی های خارجی ،پناهندگان ،معاودین ،مهاجرین و آوارگان در بخش.
 -12فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسالمی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم
بخش در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب
قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه های اجرائی.
13ـ تشکیل و هدایت شوراهای بخش و روستاها و پیگیری مصوبات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین
و مقررات مربوطه.

14ـ ایجاد زمینه های الزم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکلهای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیتهای آن ها به منظور گسترش مشارکتهای مردمی در همه زمینه
ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب وظایف بخشدار با هماهنگی مسئولین
مافوق.
 -15نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار میگردد و اختیارات تفویضی.
 -16همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات کشوری.
17ـ نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت و احوال.
18ـ ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد
هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه استحفاظی بخش.
 -19فراهم آوردن زمینههای مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگانی
بهداشت عمومی ،آموزش عالی و تحقیقات بر اساس دستورالعملهای صادره و قوانین و مقرارات مربوطه.
 -21حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسالمی
در بخش.
 -21هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی در حوزه
استحفاظی.
 -22فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوزه استحفاظی.

 -23اتخاذ تدابیر و پیشنهاد الزم و اعمال هماهنگی الزم به منظور پیشگیری ،کنترل و مهار بحرانهای
ناشی از حوادث و بالیای طبیعی از قبیل سیل و زلزله ...
 -24همکاری با امور ایثارگران و ارتباط با خانوادههای معظم شهداء.
 -25ارزشیابی عملکرد مسئولین بخش براساس مصوبات و دستورالعملهای مراجع ذیصالح.
 26ـ فراهم آوردن زمینههای همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولت ،سازمان
های محلی ،نهادهای انقالب اسالمی ،شوراهای محلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در بخش.
 -27نظارت و مراقبت در اجرای برنامههای عمرانی در بخش و گزارش مستمر به مسئولین مافوق
و تذکر به مسئولین اجرایی و یا اعالم به مسئولین مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
 -28نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه
و موجود بخش.
 -29شناسایی استعدادهای منطقهای و تعیین نیازمندیهای بخش و تصمیمگیری و هماهنگی در
چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی ،استانی و شهرستان.
 -31پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده بخش و شناسایی منابع
جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
 -31تالش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همکاری با
دستگاههای ذیربط علی الخصوص شهرداری ،دهیاری و شوراهای اسالمی بخش و روستا.

 -32هدایت و هماهنگی برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی کشور و تشویق سرمایهگذاران از
طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایههای محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت
های تولید و عمرانی.
 -33اجرای سایر وظایفی که در بخش از طریق مراجع ذیصالح بر عهده بخشدار محول میگردد.
 34ـ کلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقالب اسالمی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به
اطالع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
 35ـ عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات بخش توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط با اطالع
بخشدار صورت میگیرد.
 36ـ کلیه رؤسای ادارات و یا باالترین مقام اجرائی در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطالع
بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.
 37ـ در مواردی که بخشدار حضور رئیس ادارهای را در بخش در زمان معین ضروری بدانند رئیس
اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور
یابد.
 38ـ بخشدار میتواند در اجرای وظایف واحدهای اجرائی بخش که به نحوی با برنامههای توسعه و
سیاست های عمومی ،مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین

واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها و با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابالغ
دستورالعمل های اجرائی نمایند.
 39ـ واحدهای قضائی در بخش درخصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی بخش مرتبط
است همکاری الزم را با بخشدار معمول دارند.
 41ـ کلیه دستگاههای اجرائی در بخش موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بخشداران از مأموریتهای
سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامههای صادره آگاهی داشته
باشند.
کلیه شوراها ،ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در بخش طبق
قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر بخشدار فعالیت خواهند نمود
 41ـ واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به بخشداران میباشند.
بخشداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای مربوطه گزارش
امور مربوطه را دریافت نمایند.
 -42سرکشی مرتب به کلیه دهات واقع در حوزه بخش و اطالع از نیازمندیهای ساکنان روستاها و
کوشش در تأمین خواستههای آنان.
 -43بررسی و مراقبت درباره آموزش ضمن خدمت کارکنان بخشداری و شهرداریها و کدخدایان حوزه
بخش و تهیه پیشنهاد الزم برای باال بردن سطح مهارت و کارائی آنان.

