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 آئين نامه مالي شهرداري ها 
 با اصالحيه هاي بعدي( 21/4/2441مصوب )

 
 قسمت اول ـ امور معامالت

 :شهرداري ها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شود  معامالت -2ماده 
 .معامالت جزئي که ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد کرد :نوع اول 
ه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار رياال و کتتار از پان اد    معامالت متوسط ک :نوع دوم 

 .هزار ريال باشد
 .معامالت عتده که ميزان آن پان د هزار ريال و بيشتر خواهد بود :نوع سوم 

در مورد معامالت جزئي مت دي خريد يا کسي که وظيفه مذکور کتباً از طرف  -1ماده 
يا اجرت کار مورد معامله را باه   شهردار به او ارجاع گرديده مکلف است بهاي جنس

نحو متکنه و به مسئوليت خود به دست آورده با جلب موافقت کتباي مقاماات زيار    
 :اقدام نتايد 

 .ميليون ريال است موافقت شهردار 01در شهرداري هايي که درآمد ساالنه آنها تا  :الف 
ميلياون رياال    01 ميليون رياال تاا   01در شهرداري هايي که درآمد ساالنه آنها از  :ب 

 .است موافقت مت دي امور مالي
ميليون ريال بيشاتر اسات موافقات     01در شهرداري هايي که درآمد ساالنه آنها از  :ج 

 .رئيس کارپردازي 
ذکر نام و نام خانوادگي وامضاء و ستت مت دي خريد و هتچنين آدرس و  -2تبصره 

 .يل سند ضروري است مشخ ات کامل فروشنده جنس يا انجام دهنده کار در ذ
شهردار مي توان به موجب ابالغ کتبي انجام بعضي از انواع معامالت جزئي  -1تبصره 

را که در اين ماده اختيار ت ويب آنها به مت دي امور مالي يا رئيس کارپردازي داده 
شده است موکول به موافقت کتبي خود نتايد و يا اختياار رئايس کاارپردازي را باه     

 .الي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار کندمت دي امورم
در موردمعامالت متوسط مت دي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان کاال  -4ماده 

يا انجام دهندگان کار از هر يک جداگانه استعالم کتبي که مشعر بر تعيين و ت ريح 
معامله و نوع و مشخ ات کامل جنس يا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرايط 

مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده کاال يا انجام دهنده کار بايد حداقل بهاء متکنه را 
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ضتن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم بهاء ذکار و باا قياد تااري      
انجام معامله پس . امضاء نتوده و مت دي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نتايد

رکب از شاهردار ياا معااون شاهرداري ا مت ادي       از موافقت کتيسيون معامالت م
امورمالي و يک نفر از رؤساء واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب کار و به 
انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و ت تيتات کتيسيون به اتفاق آراء و يا با اکثريات  

او يکي از آن دو رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود که شهردار يا معاون 
 .دو نفر باشد

ميليون رياال بيشاتر اسات در     01در شهرداري هايي که درآمد ساالنه آنها از  :تبصره 
صورتي که شهرداري فاقد معاون باشد شهردار مي تواند رئيس کارپردازي يا يکي از 
اعضاء ديگر شهرداري را به عضويت کتيسيون معامالت انتخااب ولاي ت اتيتات    

 .ول به تأييد خود نتايدکتيسيون را موک
معامالت عتده بايد به طور کلي با تشريفات مناق ه يا مزاياده عتاومي و ياا     -4ماده 

مناق ه محدود انجام شود اگر ترک مناق ه ضروري تشخيص گردد به طريق زيار  
 :انجام خواهد   شد 

شد بناا  در صورتي که ميزان معامله کتتر از دويست و بيست و سه ميليون ريال با :الف 
 .به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و ت ويب انجتن شهر

در صورتي که ميزان معامله از دويست و بيست و سه تاا ياک ميلياارد و پان اد و             :ب 
چهار ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شاهردار و ت اويب انجتان    

 .شهر و تأييد وزارت کشور
عامله از يک ميليارد و پان د و چهار ميليون ريال بيشتر باشد در صورتي که ميزان م :ج 

بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و ت ويب انجتن شهر و تأييد وزارت کشور و 
 .ت ويب هيأت دولت 

در مورد مناق ه محدود شهرداري از باين فهرسات مقاطعاه کااران واجاد       -2تبصره 
ارت راه حداقل شش شارکت ياا مسسساه    شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وز

 .واجد شرايط را دعوت خواهد نتود
موارد استفاده از مناق ه محدود با ت ويب انجتن شهر تعياين ماي شاود و     -1تبصره

طرز عتل بر طبق صوابديد انجتن شهر به ترتيبي خواهاد باود کاه در آئاين ناماه      
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يا آئين نامه مرباوط در  و  0331مناق ه امور ساختتاني وزارت راه م وب اسفند ماه 
 .سازمان برنامه مقرر است

در مواردي که در آئين نامه هاي فوق وزير و مدير عامل نوشاته شاده شاهردار و در        
 .مواردي که هيأت عامل نوشته شده انجتن شهر جايگزين آن خواهد بود

جام در مورد کاالهاي انح اري دولت و کاالها يا خدمات منح ر به فرد ان -4تبصره 
معامله با نتايندگي هاي رستي و انح اري فروش کاال پس از گاواهي کتيسايون   
معامالت مبني بر انح اري بودن کاال يا خدمات با ترک مناق ه بالمانع خواهد بود 
و در مورد کاالهاي انح اري غير دولتي بهاي کاال با گواهي اداره کل نظاارت بار   

 .و پرداخت خواهد گرديد قيتت ها يا اطاق بازرگاني استان تعيين
 

 قسمت دوم ـ مناقصه
 الف ـ آگهي مناقصه

در معامالت عتده آگهي مناق ه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حاداقل ياک    -5ماده 
هفته به تشخيص شهردار در روزنامه رستي و حداقل يکاي از جراياد کثيراالنتشاار    

ه هاي محلي باه شارو و   تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يکي از روزنام
 :شرايط زير منتشر    مي گردد 

« مهلت قبول پيشانهادات » محل تحويل « مدت انجام کار»نوع و ميزان کاال يا کار -0
 .محل اخذ اسناد مناق ه يا مزايده و تسليم پيشنهادها

دادن سپرده اي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کتتر نباشد به صورت نقد يا اساناد  -2
 .ه يا ضتانت نامه بانکي خزان

ذکر اينکه برندگان اول و دوم و سوم مناق ه يا مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قارارداد  -3
 .نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد

ذکر اينکه ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناق ه يا مزايده مندرج -4
 .است

 .رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار استذکر اينکه شهرداري در -0

روز و در  01مدت قبول پيشنهادها از تاري  نشار آخارين آگهاي در داخلاه از     : تبصره 
 .روز کتتر نبايد باشد 01خارجه از 

 
ب ـ تشکيل کميسيون مناقصه يا مزايـده و رسـيدگي بـه نيشـنهادات و      

 تشخيص برنده مناقصه يا مزايده
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پيشنهادهاي مربوط به مناق ه يا مزايده باه عهاده هياأت عاالي     رسيدگي به  -1ماده 
معامالت شهرداري مرکب از شهردار، رئيس امور مالي يا حسابداري شهرداري ياک  
نفر از افراد ب ير و مطلع در معامله موردنظر به پيشنهاد شهردار و تأييد انجتن شهر 

 .خواهد بود
ه اکثريت دو رأي مشروط بر اينکه شهردار ت تيتات هيأت به اتفاق آراء و يا ب :تبصره 

 .يکي از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود
کتيسيون بايد در وقت مقرر که در آگهي مناق ه يا مزاياده ياا دعاوت ناماه      -7ماده 

مناق ه محدود قيد گرديده تشکيل شود و پيشانهادهاي رسايده را در صاورتي کاه     
وو و ماورد رسايدگي قارار دهاد و اگار تعاداد       تعداد آنها سه ياا بيشاتر باشاد مفتا    

پيشنهادهاي رسيده از       سه فقره کتتر بود مناق ه يا مزايده را تجديد و مراتب را 
 .  در صورت مجلس تنظيتي قيد نتايد

درمناق ه يا مزايده مجدد ولو آنکاه تعاداد پيشانهاد هاا کتتار از ساه فقاره باشاد               
 .مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد دادکتيسيون پيشنهاد ها را باز و 

کتيسيون مکلف است از روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف يک هفته نظار خاود را       
اعالم کند و در موارد استثنائي اين مهلت با ت ويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل 

 .تتديد خواهد بود
مله خودداري کند ياا پاس از اباالغ    هرگاه برنده مناق ه يامزايده از انجام معا -8ماده 

قانوني حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شاهرداري  
ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد گردياد و در صاورتي کاه برنادگان دوم و     
سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر باه عقاد قارارداد نشاوند     

 .آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شدسپرده 
 

 قسمت سوم ـ انعقاد نيمان 
درصد کال مبلاغ    01شهرداري مکلف است هنگام تنظيم و عقد پيتان معادل  -9ماده 

مورد پيتان را به منظور تضتين حسن انجام کار از پيتانکار تضتين نامه باانکي ياا   
 . اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد
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حق ارجاع داوري در هيچ يک از پيتان ها نبايد قياد گاردد مگار اينکاه در      -21ماده 
موارد استثنائي و بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قابالً باه ت اويب انجتان     

 .رسيده باشد
 

 قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل
جنس يا کار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جزئي باشد تحويل آن به  -22ماده 

انباردار يا اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معامالت متوسط  وسيله
بايد تحويل با نظارت کتيسيوني مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انجام پاذيرد و  
در معامالت عتده کتيسيون تحويل مرکب خواهد باود از دو نفار نتايناده منتخاب     

 .اب انجتن شهرشهردار و يک نفر نتاينده ذي الحيت به انتخ
در معامالت متوسط و عتده باراي تحويال هار فقاره جانس ياا کاار باياد          -21ماده 

کتيسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور صريح قيد گردد که جنس 
مورد معامله يا کار انجام شده طباق نتوناه  و باا مشخ اات منادرج در پيتاان باا        

اعضااء کتيسايون تحويال و فروشانده ياا      استعالم بها مي باشد و ذيل آن را تتام 
پيتانکار امضاء نتايند و در مورد اجناسي که تحويل انبار مي شود انباردار نيز صورت 

 .مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نتود
هرگاه بين اعضاء کتيسيون در نوع و مشخ ات کاال با کار مورد تحويل اتفاق  :تبصره 

 .طع خواهد بودآراء نباشد نظر شهردار قا
 

 قسمت ننجم ـ مزايده
فروش اموال منقول و غير منقول و اجاره اماوال غيار منقاول شاهرداري از      -24ماده 

طريق مزايده کتبي صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجااره  
دادن فرآورده هاي واحدها و مسسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجتن شاهر  

 .اقدام نتود( حراج)از طريق مزايده حضوري مي توان 
بايد روز محل حراج قبالً آگهي شاود و در  ( حراج)در مورد مزايده حضوري  -2تبصره 

آگهي اطالعات الزم راجع به نوع اشياء قيد گردد و ت ريح شودکه در مقابل فروش 
اشياء وجه نقد دريافت مي گردد و پرداخت هار ناوع مالياات و عاوار  باه عهاده       

 . خريدار است 
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مقرراتي که در اين آئين نامه براي انتشار آگهي و سااير تشاريفات مناق اه     -24ماده 
 .پيش بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد

 
 قسمت ششم ـ ساير معامالت شهرداري 

شهرداري تهران راساً و ساير شهرداري ها با موافقت انجتن شهر مي تواناد   -25ماده 
صورت ضرورت و با درنظر گرفتن صرفه وصالو هر نوع کاري را به طور امااني  در 

اين آيين نامه انجام دهند مشاروط بار اينکاه از     4براساس و ترتيب مندرج در ماده 
 .لحاظ کادر فني و وسائل براي انجام آن کار مجهز باشند

نقليه يا ماشاين  هرگاه شهرداري به اجاره نتودن ساختتان يا زمين يا وسيله  -21ماده 
آالت فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري که عرفاً در معر  اجاره و استيجاره قرار 

 :مي گيرد احتياج پيدا کند به شرو زير اقدام خواهد شد 
در صورتي که مورد اجاره نظائر متعدد و بي تفاوت داشته باشد پاس از تحقياق و    :الف 

ل سه فقره از با صارفه تارين آنهاا باه     تجسس کافي به وسيله مت دي خريد حداق
 .وسيله استعالم بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد

اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملک  يا زمين معيني ماورد لازوم    :ب 
 .شهرداري باشد مذاکره و توافق مقدماتي با مالک به عتل خواهد آمد

ره در هر مورد در صورتي کاه ماال االجااره سااالنه از     انجام معامله و عقد قرارداد اجا   
بيست و چهار ميليون ريال تجاوز نکند با ت ويب هيأت عالي معامالت شهرداري و 
در صورتي که مال االجاره ماهانه بيش از دو ميليون ريال باشد با ت اويب انجتان   

 .شهر صورت خواهد گرفت
 

 قسمت هفتم ـ مقررات عمومي
تن اجراي قراردادهاي ساختتاني يا عتراناي تيييارات جديادي در    هرگاه ض -27ماده 

مشخ ات ونقشه و يا نوع کار پيش آيد که جداگانه انجام پذيرد نباشد و بهاي واحد 
آن کار در فهرست واحد بها پيش بيني نشده باشد بهاي عادله واحد کار مورد نظر از 

ن يا فرمانداري کال و  طرف قستت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداري هاي استا
با موافقت پيتانکار و ت ويب هيأت عالي معامالت شهرداري و تأييد شهردار تعياين  
 .خواهد شد ولي ميزان کارهاي جديد نبايد از صدي ده کل مبلغ پيتان تجاوز کند
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در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداکثر بيست و پنج درصد  -28ماده 
ز ميزان کار يا جنس موضوع پيتان را کسر يا اضافه نتايد و درهر حال مبلغ پيتان ا

 .بايد قبل از انقضاء مدت پيتان به پيتانکار ابالغ کند
در مورد معامله با وزارتخانه ها و مسسسات و شرکت هاي دولتي يا وابسته به  -29ماده 

تأييد انجتن دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين که به 
 .شهر برسد کافي است

در موارد استثنايي که به صالو و صرفه شهرداري باشد انجتان شاهر ماي     -11ماده 
تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختالفاتي را که با پيتانکاران شهرداري پيدا مي شاود و  
ه مبلغ مورد اختالف از بيست ميليون ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع ب

داوري حل و ف ل نتايند لکن درمواردي که مبلغ ماورد اخاتالف بايش از بيسات     
ميليون ريال باشد رفع اختالف از طريق ساازش ياا ارجااع باه داوري باا پيشانهاد       

 . شهردار و تأييد انجتن شهر و ت ويب وزارت کشور امکان پذير خواهد بود
 .بايد به تأييد وزارت کشور برسنددر اين گونه موارد داور اخت اصي و داور مشترک       

و ( 4)مااده  ( ج)و ( ب)، ( الف)حد ن اب هاي تعيين شده در بندهاي  :مکرر  11ماده 
اين آئين نامه متناسب با شرايط اقت اد کشور و ( 21)و ماده ( 00)قستت اخير ماده 

هتاهنگ با ن اب هاي معامالت دولتي بنا به پيشنهاد وزارت کشاور و باا ت اويب    
 .أت وزيران قابل تجديد نظر خواهد بودهي

در مورد شهرهاي با بيش از يک ميليون نفر جتعيت حد ن اب هاي موضاوع   :تبصره 
اين قانون با پيشنهاد شهردار و ت ويب شوراي اسالمي شهر ذي ربط تا سقف پانج  

ش اسات و در  در هزار بودجه م وب ساالنه هتان شهر براي هر معامله قابل افازاي 
هر صورت اختيار شهرداران در اين م وبات ، باالتر از اختيار وزياران در معاامالت   

 .مشابه نخواهد بود
معامالت شهرداري تهران تابع مقررات آياين ناماه مرباوط م اوب آذرمااه       -12ماده 

کتيسيون کشور مجلسين و مقررات ف ل ششم اين آئين ناماه ماي باشاد و     0344
ف هيأت عالي معامالت در شهرداري تهاران باه عهاده کتيسايون     اختيارات و وظاي

 .آئين نامه مذکور خواهد بود 0مناق ه مقرر در        ماده 
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در مورد معامالت جزئي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط به رئايس   :تبصره 
کارپردازي را به رؤساي نواحي ويا رؤساا و مسائولين هار ياک از واحادهاي تابعاه       

 .رداري واگذار نتايدشه
دستورالعتل مربوط به طرز اجراء اين آيين نامه از طرف وزارت کشور تهيه و  -11ماده 

به شهرداري ها ابالغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامي در طرز اجراء هر ياک از  
 .مواد اين آيين نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود

 
 ر ماليقسمت هشتم ـ امو
 فصل اول ـ بودجه 

بودجه ساالنه شهرداري عبارت است از يک برنامه جاامع ماالي کاه در آن      -14ماده 
کليه خدمات و فعاليت ها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي انجام شود هتراه باا  
برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تأمين هزينه انجاام آنهاا پايش    

 .ود و پس از ت ويب انجتن شهر قابل اجرا استبيني مي ش
ارديبهشات مااه ساال بعاد خواهاد باود و        00دوره عتل بودجه هر سال تا  -14ماده 

تعهداتي که تا آخر اسفندماه هرسال تحقق يافته باشد تا خاتته دوره عتل بودجه از 
 .محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است

اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف بودجه شهرداري ها بايد بر -15ماده 
طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفرياغ بودجاه و   . و هزينه هر يک از آنها تنظيم گردد 

نحوه تفکيک وظايف و فعاليت ها و انطباق بودجه با برنامه و هتچنين طرز بارآورد  
ر ت اويب  درآمد و هزينه به موجب دستورالعتلي خواهد بودکه به وسيله وزارت کشو

 .و ابالغ خواهد شد
مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و هتچناين   -11ماده 

مدير امور ماالي ياا   )تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است 
و واگذاري اين وظيفه از طرف ( رئيس حسابداري بسته به وضع تشکيالت شهرداري

شاهردار  . از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد کارد  شهردار به هر يک
موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجتن شهر با اساتفاده از  

قانون شهرداري به او تفويض شده حاداقل هفتاه اي    31اختياري که بر طبق ماده 
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ت حضاور يافتاه   سه روز تقاضاي تشکيل جلسه انجتن را بنتايد و خود نيز در جلسا
 .توضيحات الزم را درباره اقالم مندرج در آن بدهد

موعد ت ويب نهائي بودجه ساليانه به وسيله انجتان شاهر و اباالغ آن باه      -17ماده 
قانون حداکثر تا اول اسفند ماه ساال قبال ماي باشاد و در      06شهرداري طبق ماده 

در ايان ماورد عتال     صورتي که انجتن در رأس موعد مذکور به وظيفه قانوني خود
نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار کل و در شهرداري تهران 

اصالحي قانون شهرداري اقدامات ( 40)به وزارت کشور اطالع دهد تا بر طبق ماده 
 .الزم معتول گردد

ياا             شهردار مي تواند اعتبارات م وب در بودجه براي هر يک از مواد هزيناه   -18ماده 
فعاليت هاي داخل در يک وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي که 

 .از اعتبار کلي م وب براي آن وظيفه تجاوز نشود
 

 فصل دوم ـ درآمدها 
 :درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرو زير تقسيم مي شود   -19ماده 
 (.ستتردرآمدهاي م)درآمدهاي ناشي از عوار  عتومي  -0
 .درآمدهاي ناشي از عوار  اخت اصي -2

 .بهاء خدمات و درآمدهاي مسسسات انتفاعي شهرداري -3

 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري -4

 .کتک هاي اعطائي دولت و سازمان هاي دولتي -0

اعانات وکتک هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خ وصي و اموال و دارايي  -0
 .ه موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيردهايي که به طور اتفاقي يا ب

از انواع درآمدهاي مذکور در ماده فاوق فقاط درآمادهاي ناشاي از عاوار         -تبصره
مشتول پرداخت سهتيه ها و حدن اب هااي مقارر در   ( درآمدهاي مستتر)عتومي 
 .قانون شهرداري مي باشد 10ماده 

رآن کليه انواع عوار  و بهاء هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که د -41ماده 
خدمات و ساير درآمدهايي که به وسيله شهرداري و مسسسات تابعه و وابسته باه آن  
وصول يا تح يل مي شود درج و هر نوع عوار  يا بهاء خدمات جديدي که وضع 
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و ت ويب           مي گردد يا هر تيييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت ماي  
 .مذکور منعکس مي شودگيرد در تعرفه 

وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تيييارات بعادي و هتچناين چگاونگي           
وضع و تشخيص و وصول انواع عوار  و درآمدها دستورالعتلي جامع تهيه و باراي  

 .راهنتايي به شهرداري ها ابالغ خواهد کرد
درآمادها و تعياين و   تطبيق وضع هر مسدي يا هر مورد باا تعرفاه عاوار      -42ماده 

تشخيص بدهي مسدي به عهده مأمورين تشاخيص ياا کسااني اسات کاه ازطارف       
شهرداري يا             سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده 
است مأمورين مذکور مکلفند کتال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به کار 

ا در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات برند و در صورت تخلف به وضع آنه
 .مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجراء گذارده خواهد شد

به شهرداري هاي کل کشور اجازه داده مي شود تاا مطالباات    (:اصالحي) -41ماده 
خود را يا اقساط حداکثر سي و شش ماهاه مطاابق دساتورالعتلي کاه باه پيشانهاد       

در هر حال . راي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نتايدشهردار به ت ويب شو
 .صدور مفاصاحساب موکول به تأديه کليه بدهي مسدي خواهد بود

 
 فصل سوم ـ هزينه ها  

 :پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است  -44ماده 
تحقق يافتن تعهد به اين ايجاد تعهد در حدود اعتبارات م وب و مقررات جاري و  :الف 

طريق که کار و خدمتي انجام يا اموالي به ت رف شاهرداري درآماده بادين وسايله     
 .ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد

 .تشخيص مستند مبليي که بايد به هر يک از دائنين پرداخت شود :ب 
 .صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته :ج 

جاد تعهد تشخيص و صدور حواله به شارو فاوق در صاالحيت شاهردار ياا      اي :تبصره 
کساني است که از طرف شهردار کتباً و به طور منجز اختيارات الزم به آنها تفويض 

 .مي شود
قاانون شاهرداري باا     67کليه پرداخت هاي شهرداري بايد با توجه به مااده   -44ماده 

ئي که تنظايم اساناد مثبتاه آن قبال از     اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه ها
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پرداخت ميسر نباشد متکن است به طور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در 
نوع هزينه هائي که به طور علي . حساب قطعي منظور گردد اسرع وقت تکتيل و به

الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دساتورالعتلي  
 .رت کشور ابالغ خواهد نتود تعيين خواهد شدکه وزا

قانون شهرداري ماي   40اصالحي ماده  3انجتن شهر با توجه به تب ره بند  -45ماده 
تواند اختيار ت ويب و نظارت در معامالت را تا ميزان معيني به شهردار واگذار کند و 

مقتضاي   در مورد ت ويب و نظارت کلي نسبت به ساير معامالت هر ترتيباي را کاه  
بداند به نحوي که موجب کندي پيشرفت کارهاي شهرداري نگردد برقارار و طباق   

 .آن عتل خواهد شد
طرز تهيه اسناد هزينه ومدارک ضتيته آن و طرز طبقه بندي هزيناه هااي    -41ماده 

شهرداري و هتچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه آن با کارپردازي به 
که به وسيله وزارت کشور ت ويب و اباالغ خواهاد شاد مقارر      موجب دستورالعتلي

 .خواهد گرديد
 

 فصل چهارم ـ صندوق و عمليات استقراضي شهرداري   
استفاده از وجوه حاصله از درآمد ها قبل از منظور داشاتن آنهاا باه حسااب       -47ماده 

هاي  قطعي درآمد به هر عنوان حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه
 .ضروري و فوري متنوع است 

صندوق دار يا کسي که پرداخت هزينه ها به عهده او محول مي شود مکلف  -48ماده 
است در موقع پرداخت نسبت به هويت و اهليات دريافات کنناده وجاه و صاحت و      
اصالت امضاء حواله دقت هاي الزم را به عتال آورد و اساناد و امضاائي کاه ذماه      

 .بري سازد از گيرنده وجه دريافت کندشهرداري را از دين 
در مواردي که شهرداري براي فعاليت هاي مختلاف عتاومي و اخت اصاي     -49ماده 

حساب هاي مجزا داشته باشد استقرا  از يک حساب براي استفاده در حساب ديگر 
منوط به موافقت انجتن شهر است و در موافقت نامه مذکور مادت اساتقرا  باياد    

ه محض پيدايش موجودي در حساب بدهکار به ميزاني که پرداخات  معلوم گردد و ب
مبلغ استقراضي را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد باه  

 .حساب بستانکار برگشت داده شود
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قانون شهرداري باياد باا    40از ماده  07استقرا  شهرداري با توجه به بند  -41ماده 
شهر صورت گيرد و در موقع استقرا  مورد م ارف وجاوه    اجازه و ت ويب انجتن

استقراضي و کيفيت استرداد آن که از محل درآمدهاي عتومي يا اخت اصي خواهد 
 .بود و بهره و مدت وام و طرز استهالک مشخص و بر طبق آن عتل شود

وظايف شهرداري از لحاظ وصول ونگهداري درآمدها و پرداخت هزينه ها و  -42ماده 
داري حساب موجودي و تنظيم گزارش هاي مستتر وضاع ماالي شاهرداري و    نگاه

هتچنين ترتيبات مربوط به عتليات استقراضي شهرداري ها به موجب دستورالعتلي 
 .که وسيله وزارت کشور ت ويب و ابالغ خواهد شد، تعيين خواهد گرديد

 
 فصل ننجم ـ حسابداري

مدت سه ساال کلياه شاهرداري هااي     از تاري  ت ويب اين آيين نامه ظرف  -41ماده
( دوبال )کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرم هاي حسابداري خود را به طريق دوطرفه 

و از لحاظ نقدي با تعهدي بودن روش حسابداري به ترتيبي که دستورالعتل صاادره  
 .از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تييير داده منطبق نتايند

است باه منظاور ايجااد روش مناساب و متحدالشاکل      وزارت کشور مکلف  -44ماده 
حسابداري در کليه شهرداري هاي کشور و تأمين وسائل اجراء آن نسبت باه ايجااد   
دوره هاي آموزشي امور مالي و حسابداري و ترتياب تعاداد کاافي حساابدار از باين      
 کارکنان شاغل شهرداريها يا افراد جديد اقدام و دستورالعتل جامعي در ماورد روش 
متحدالشکل حسابداري و           طبقه بنادي حسااب هاا و نتوناه اوراق و دفااتر      
حساب و گزارش هاي مالي و متيزي قبل از پرداخت هزينه ها در شاهرداري هااي   

 .کشور تنظيم و براي اجرا ابالغ کند
 

 فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي   
به شارو زيار انجاام     رسيدگي و متيزي حساب شهرداري ها در سه مرحله  -44ماده 

 :خواهد گرديد 
حسابرسي به وسيله شاهرداري قبال و بعاد از خارج باه وسايله کارکناان ثابات          :الف 

 .  شهرداري که اطالعات کافي در امور مالي و حسابداري داشته باشند
حسابرسي به وسيله حسابرسان وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حساابرس   :ب 

ز وجاود حسابرساان قسام خاورده ياا کارشناساان رساتي        شوراي شهر مي تواناد ا 
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دادگستري استفاده نتايند که در اين صورت شوراي شهر و شهرداري مکلفند نتيجه 
 .گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند

رسيدگي نهائي به وسيله انجتن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش  :ج 
 .ر بند ب ماده فوق حسابرسان مذکور د

طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستور العتلاي اسات کاه وزارت کشاور      :تبصره 
  .تنظيم و به شهرداري ها ابالغ خواهد کرد

 فصل هفتم ـ اموال          
 :اموال شهرداري ها اعم از منقول و غير منقول بر دو نوع تقسيم مي شود   -45ماده 

اموال اخت اصي شهرداري اموالي است که شهرداري            : ومي اموال اخت اصي و اموال عت
 . حق ت رف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاث و نظائر آن

اموال عتومي شهرداري اموالي که متعلق باه شاهر باوده و باراي اساتفاده عتاوم             
ها، ميادين، پل ها، گورساتان هاا،    اخت اص يافته است مانند معابر عتومي، خيابان

سيل برگردان، مجاري آب و فاضالب و متعلقات آنها ، انهار عتومي ، اشجار اعم از 
اشجاري که شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عتومي غارس نتاوده باشاند،    

 .چتن کاري ،            گل کاري امثال آن
آماده و محيا ساختن آن براي استفاده  حفاظت از اموال عتومي شهرداري و  -41ماده 

عتوم و جلوگيري از تجاوز و ت رف اشخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است 
و در صورتي که بعضي از اموال عتومي شهر به نحوي تييير حالت و موقعيت دهاد  
که قابليت استفاده عتومي از آن سلب گردد به تشخيص انجتن شاهر جازء اماوال    

 .اري منظور و محسوب مي شوداخت اصي شهرد
شهرداري مکلف است کليه اموال غير منقول اخت اصي شهرداري را طباق   -47ماده 

 .مقررات ثبت امالک به ثبت برساند
طرز نگاهداري و حفا  و حراسات اماوال شاهرداري اعام از اخت اصاي و        -48ماده 

ستفاده صحيح از عتومي و ثبت آنها در دفاتر و کارت هاي اموال و بازديد مستتر و ا
آنها و نحوه محاسبه اساتهالک و نگاهاداري حسااب موجاودي اماوال باه موجاب        
دستورالعتلي که به وسيله وزارت کشور ت ويب و ابالغ خواهاد شاد مقارر خواهاد     

 .گرديد
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