
 وظایف شهرداری

 

 : وظایف شهرداری به شرح ذیل است 44ماده 

تنظیف و - 2 . موضوعه ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین– 1 

به شهر و تأمین آب و روشنایی به  و تنقیه قنوات مربوطها و فاضالب ¬نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب

های عمومی  سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پـارک هـا و بـاغ- 1تبصره  . وسائله ممکنه

ی و در رفع موانع موجود و آزاد جلوگیر برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شـهرداری مکلـف اسـت از آن

اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبـل از تصـویب ایـن قـانونر  نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأسـا

بـا نظـر برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشـته باشـند  شـهرداری مکلـف اسـت نسـبت بـه

به نصب دکه هایی  نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام 22مقرر در ماده  کمیسـون

برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام  در معابر عمومی کنند شهرداری موظف اسـت رأسـا و بـه وسـیله مـأمورین خـود در

احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ - 2تبصره  . نخواهند داشت مزبـور حـق ادعـای هیچگونـه خسـارتی کند و اشخاص

برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری  آن در شهرها تا مـوقعی کـه وزارت آب و

در شهرها به استثنای  یل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آبتهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسا . است

انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل  مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند بـا تصـویب

هیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول تأیید وزارت کشور ت شهرداری ها می توانند با تصـویب انجمـن شـهر و

مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصـویب ایـن قـانون بـه عهـده داشـته - 3تبصره  . واگذار کنند بهداشـتی عمـل نماینـد

شهرداری - 4تبصره  . ار خود ادامه دهندعملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشدر می توانند کماکان به ک انـد و

مواد رسوبی فاضالبها و نظایر آنها تعیین و  مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت سـاختمانی و

انجات تبدیل محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخ . ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهـای  . کود به تشخیص شهرداری خواهد بود زبالـه بـه

قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف  226مجازات متخلفین طبق ماده  . شهرداری خالی نمایند تعیـین شـده از طـرف

حداکثر  گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بـار مرتکـب همـان تخلـف شـود بـار سـوم بـه ار درمراتب هر ب

به تخلفات  . ممنوع خواهد بود شود و در همان مدت از رانندگی¬مجازات خالفی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط م 

راقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجـرای تصـمیمات م- 3 . مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد

 4 . آنها ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن انجمـن نسـبت بـه

و تلقیح واکسن و غیره برای  ی در آبله کـوبیمراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهدار-

اجرای تبصره - 6 . جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره- 4 . جلوگیری از امراض ساریه

ـادران و نوانخانـه و تعاونی مانند بنگاه حمایـت م قـانون تعلیمـات اجبـاری و تأسیسـات مؤسسـات فرهنگـی و بهداشـتی و 8یک ماده 

تیمارستان و کتابخانه و کالسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و بـاغ  پرورشـگاه و درمانگـاه و بیمارسـتان و شـیرخوارگاه و

اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسـات و مسـاعدت مـالی بـه انجمـن تربیـت  11 کودکـان و امثـال آن در حـدود

شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و  . پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار ی وبـدن

شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به  خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن

قـانون نظـارت در مصـرف سـهمیه  4تبصره ماده - 1تبصره  . استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت منظور سـاختمان و

کل  1339قانون بودجه سال  49تبصره  – 2تبصره  . به قوت خود باقی است 28/3/34 فرهنـد از درآمـد شـهرداری هـا مصـوب

ی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از حفظ و اداره کردن دارائ- 2 کشور به قوت خود باقی است

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفریغ بودجـه شـهرداری و تنظـیم - 8 . اشخاص علیه شهرداری دعاوی

ساختمانی به وسیله  صـوب و برنامـهبرنامه ساختمانی و اجـرای آن پـس از تصـویب انجمـن شـهر. یـک نسـخه از بودجـه م پیشـنهاد

انجام معامالت شهرداری اعـم از خریـد و فـروش امـوال منقـول و غیـر - 9 . فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود

ـهرداری استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامـه مـالی ش منقـول و مقاطعـه و اجـاره و

اعانات پرداختی به شهرداری یا  . اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن- 11 . پیش بینی شده در این قانون هـا

دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلـغ اعانـه  مؤسسات خیریه از طرف وزارات دارائی جزء هزینـه قابـل قبـول اعانـه

تهیه آمار - 12 12 . نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها- 11 . معاف می باشد داده اسـت از مالیـات بـر درآمـد ای کـه

 . ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها- 13 . مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات



و دیوارهای شکسته و  اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناهـااتخاذ تدابیر مؤثر و - 14

خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله  خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و داالن های عمـومی و

الکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها در ب های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشـیاء

و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها  موجب خطر برای عابرین است

شهرداری پس از  مـاده فـوقر هـای منـدرج در¬در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت -تبصره . باشد

نماید و اگر ¬مهلت دار متناسبی صادر می کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ

شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت  دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود

مقررات فوق شامل کلیه اماکن  . به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد واهد نمود و هزینه مصـروف راخ

پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد  -کافه رستوران ها -ها قهـوه خانـه -دکـاکین -مهمانخانه ها -گرمابه ها-عمومی مانند سینماها 

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماری ها به وزارت - 14 . اشدمراجعه عمومی است نیز می ب

و یا در شهر  دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتال به امراض ساریه بوده بهداری و

 . د آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصـناف و پیشـه ورانتهیه مقررات صنفی و پیشنها- 16 . بالصاحب و مضر هستند

مورد احتیاج شهر باشد بر  پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که- 12

میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی  خیابان ها و طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معـابر و

داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب  مورد احتیاج بـرای لولـه کشـی و فاضـالب اعـم از

رای خریـد و تهیه و تعیین میـدان هـای عمـومی بـ- 18 13 .متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر دستگاه تصفیه و آبگیری و

تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و - 19 . فـروش ارزاق و توقـف وسـائط نقلیـه و غیـره

جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز - 21 . آن پس از تصویب انجمن شهر نان شهر و اجرای

 -کارگـاه هـا -یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف اسـت از تأسـیس کارخانـه هـا ـاکنینمزاحمت برای س

چارپایان و مراکز دامداری  گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مـواد محترقـه مـی سـازند و اصـطبل

یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران  مزاحمت و سرو صدا کنندو به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد 

آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام  هـای¬نماید جلوگیری کنـد و در تخریـب کـوره

آلوده  لیه که کار کردن آنا دود ایجاد می کند ازمراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نق نماید و با نظارت و

وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و  شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبـل از تصـویب ایـن قـانون بـه

قال به خارج از شهر مکلف شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انت -تبصره . اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد

 مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظـرف است مراتب را ضمن دادن

تسلیم کند رأی کمیسیون  ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طـرف انجمـن شـهر انتخـاب خواهنـد شـد

 هرگاه رای کمیسیون مبنی برتایید نظرشهرداری باشدویا صاحب ملـک در موقـع ا عتـراض نکـرده ویـا . الزم االجراء استقطعی و 

احـداث بناهاوسـاختمان هـای - 21 . درمهلت مقررشخصااقدام نکندشهرداری به وسیله مامورین خود راسااقدام خواهد نمود

کشتارگاه ومیدان هـا وبـاغ کودکـان وورزشـگاه مطـابق اصـول  تراح وحمـام عمـومی وموردنیازمحـل ازقبیـل رختشـوریخانه و مسـ

تشــریک - 22 . ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر صـحی و فنـی و اتخـاذ تـدابیرالزم بـرای

اهتمام درمراعات - 23 14 . مساجدوغیره ـان هــای عمــومی ومســاعی بــا فرهنــد درحفــظ ابنیــه وآثارباســتانی شــهر وســا ختمـ

صدورپروانه - 24 . اطفال بی بضاعت و سرراهی شرایط بهداشت درکارخانه ها و مراقبـت در پـاکیزگی گرمابـه هـا و نگاهـداری

شده مکلف است طبق ضوابط شهرداری درشهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه -تبصره . برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود

ساختمانی  پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصـورتی کـه بـر خـالف منـدرجات پروانـه نقشـه مـذکور در

 111کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  در منطقه غیر تجاری محل کسـب یـا پیشـه و یـا تجـارت دائـر شـود شـهرداری مـورد را در

مالک یا مستا جر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز  این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف

این تصمیم وسیله مامورین  . پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند نماید در مورد تعطیل محـل کسـب یـا

کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای  عالما از محل مزبور پس از تعطیل بـرای شهرداری اجراء می شودو کسی که

هزارویک لایر تا ده هزار لایر محکوم خواهد شدومحل کسب نیز مجددا تعطیل می  از شش ماه تا دو سال و جـزای نقـدی از پـنج

مهندسی وسیله مالک  دواج و طـالق و دفتـر روزنامـه ومجلـه و دفتـردائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتـر اسـناد رسـمی و از. . شود

ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کو - 24 . از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود

 . حذف شده است –تبصره  . رفین از سند اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محلجدول های ط چه های عمومی و انهار و

وارداتی و صادراتی کشور  پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنـین تغییـر نـوع و میـزان عـوارض اعـم از کاالهـای- 26

به منظور تشویق  – 1تبصره  . وزرات کشور اطـالع و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسـخه از تصـویب نامـه بـرای

کاالهای - 2تبصره  15 . نباید وضع عوارض شود صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کـاال



 . شهرداری ها عرض راه معاف می باشد عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به

این  1قانون طبق تبصره  راجع به تشویق صادرات و تولیـد از تـاریخ تصـویب ایـن 33قانون مصوب بهمن ماه  1ماده  – 3تبصره 

کشور  آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شـهرداری و اسـتنکاف از آن بـا موافقـت وزارتـین- 4تبصره  . بند تصحیح می شود

وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر - 22 . صویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شودو دادگستری تنظیم و پس از ت

تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر  و نصب لوحه نام آنها و شـماره گـذاری امـاکن و نصـب

صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران .کلیه - 28 . موثر باشنددر حفظ نظافت و زیبائی شهر  مجاز و هرگونـه اقـداماتی کـه

شهرداری می تواندنسبت به  -تبصره . خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند اصناف و پیشه وران مکلفندبرای محل کسب

 انین و مقررات مربوط به شهر و شهرداریمنبع: مجموعه قو .نماید تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا وبه وسیله مامورین خود اقدام


