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قانون شهردای ها باید متناسب با شرایط موجود مورد بازنگری اساسی قرار 
و قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی و اتخاذ تمهیدات الزم برای   گیرد

 کسب درآمد های بیشتر تدوین شود .
ساختار تشکیالتی و نیروی انسانی شهرداری ها می بایست متناسب با 

و   جایگاه و منزلت واقعی شهرداری ها و با هدف حذف نیرو های غیر کارآمد
م گشته و ساختار متناسب با قانون جدید غیرضروری ، دستخوش تغییرات الز

شهرداری و اهداف و سیاست های جدید در ارتباط با ارتقای مدیریت و 
 خودکفایی شهرداری ها در کلیه زمینه ها طراحی گردد .

ساختار مدیریت شهرداری ها متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی 
 ت الزم قرارگیرد.شهرها و انتظارات شهروندان مورد بازبینی و تغییرا

تغییرات الزم در روش های اداره امور شهر ، ارایه خدمات و اجرای طرح های 
عمرانی متناسب با اهداف جدید و شرایط کنونی شهر ها به عمل آید و با 
استفاده از روشهای مناسب و مکانیزه کردن صحیح ، ارایه برخی خدمات و 

ونیکی کردن اتوماسیون کردن فعالیت ها در جهت کاهش نیروی انسانی و الکتر
امورات و کاهش هزینه ها اقدام گردد ، که البته قدم های خوبی از طرف وزارت 

می توان   کشور ، سازمان شهرداری ها و استانداری برداشته شده از جمله
چارت سازمانی شهرداری های استان و سازمان های وابسته به   به تصویب

پانزده سال است در خالء شهرداری ها و اخذ مجوزهای استخدامی که بیش از 
 مانده بوده ، قانون مند کردن توزیع اعتبارت و ... اشاره کرد .

 تعریف بودجه:
( واژه ای است با ریشه التین که به سبب تکرار استفاده در Budgetبودجه )

زبان فارسی کامال آشنا به نظر می رسد و در نوشتار های رسمی و حقوقی ، 
فته است . تعریف بودجه و نکات الزم در خصوص آن بر بار معنایی ویژه خود را یا

اساس آیین نامه مالی شهرداری ها به سبب بار حقوقی و مفهومی مربوط به 
 قرار زیر است.

 :23ماده 
شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن   بودجه ساالنه

ی انجام شود کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مال
همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمد های الزم برای تامین هزینه انجام 
آن ها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسالمی شهر قابل 

 اجراست.
 :24ماده 

اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و  15دوره عمل بودجه هر سال تا  
ال تحقق یاقته باشد تا خاتمه دوره عمل تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر س

 بودجه از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است .
 :25ماده 



بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های 
و هزینه هریک از آنها تنظیم گردد ، طرز تنظیم برنامه و تفریغ بودجه و   مختلف

انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز  نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و
درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت   برآورد

 کشور )سازمان شهرداری ها( تصویب و ابالغ خواهد شد .
 :26ماده 

مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و 
دار و مسئول امور مالی است )مدیر تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهر  همچنین

امور مالی یا رییس حسابداری بسته به وضع تشکیالت شهرداری( و واگذاری 
رفع مسئولیت   مامورین دیگر شهرداری  این وظایف از طرف شهردار به هر یک از

 نخواهد کرد .
شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای 

وظایف شورای  71ماده  12استفاده از اختیاری که بر طبق بند  اسالمی شهر با
اسالمی شهر به او تفویض شده حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل 
جلسه شورای شهر را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات الزم 

 را درباره اقالم مندرج در آن بدهد.
 
 
  
  

 :27ماده 
نهائی بودجه سالیانه بوسیله شورای اسالمی شهر  تصویب  موعد          

قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل  67و ابالغ آن به شهرداری طبق ماده 
می باشد و در صورتیکه شورای شهر در رأس موعد مذکور به وظیفه قانونی 
خود در این مورد عمل نکند شهردار مؤظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار 

اصالحی  41کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطالع دهد تا بر طبق ماده 
 قانون شهرداری اقدامات الزم معمول گردد.

 :28ماده 
شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد           

د به درصد تقلیل یا افزایش ده 10هزینه یا فعالیتهای داخل در یک وظیفه را تا 
 نحوی که از اعتبارات کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نکند.

 سال مالی شهرداریها:
سال مالی شهرداریها یک سال شمسی است که از اول فروردنی ماه 

 شروع و در آخر اسفندماه خاتمه می یابد.
 رعایت اصول زیر در بودجه نویسی ضروری است:

 اصل تعادل بودجه -
 اصل جامعیت بودجه -
 صل وحدت رویه بودجها -



 اصل انعطاف پذیری بودجه -
 مراحل بودجه بندی شهرداریها

 مرحله اول:
براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرداریها  –از نظر شکلی          -

 صورت میگیرد
 از نظر محتوی         -
 بیان نارسائیها و نیازهای واجد اولویت برنامه های شهرداری         -
رعایت اصول و سیاستهای کالن کشور و سطح محلی در زمینه          -

 عمران شهری
 5بودجه باید دارای استراتژی و سیاست مشخص بوده و در برنامه          -

 ساله شهرداریها دیده شود
 رعایت بخشنامه بودجه سالیانه شهرداریها         -

 مرحله دوم: تصویب بودجه
 هاقانون شهرداری 65ماده 

هر شهرداری دارای بودجه ای است که پس از تصویب شورای شهر           
 قابل اجرا می باشد.

  
 قانون شهرداریها 67ماده 

شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود           
را به شورای شهر پیشنهاد نماید و شوای شهر نیز باید قبل از اسفند ماه هر 

آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری مؤظف است تفریغ سال 
بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به شورای شهر تسلیم و 

 شورای شهر نیز باید تا آخر خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید
  
  

 مرحله سوم: اجرای بودجه
حسن اجرای بودجه به  مراقبت در –آئین نامه مالی شهرداری  26ماده  -

 عهده شهردار و مسئول امور مالی است
سال مالی شهرداری از اول فروردین شروع و  –قانون شهرداریها  66ماده  -

 تا آخر اسفندماه خاتمه می یابد.
مصرف اعتبارات شهرداری منحصراً باید در همان حوزه  -68ماده  1تبصره  -

 هزینه شود
ت جامع درآمد و هزینه شهرداری جهت اطالع در خصوص ارائه صور 71ماده  -

 عموم
 مصرف عوارض و درآمد شهرداریها در همان شهر 72ماده  -
پرداختهای شهرداریها با استناد مثبته و براساس رعایت آئین نامه  79ماده  -

 مالی



اردیبهشت  15دوره عمل بودجه را هر سال تا  –آئین نامه مالی  24ماده  -
 سال بعد

درصد بوسیله  10در خصوص تقلیل یا افزایش اعتبارات مصوب تا  28ماده  -
 شهردار

قبل از منظور داشتن وجوه حاصل از درآمد شهرداریها به حساب  37ماده  -
 قطعی درآمد ، هزینه کرد آنها ممنوع است.

 مرحله چهارم: تفریغ بودجه
ی بودجه آخرین مرحله بودجه شهرداریهاست که پس از خاتمه کار اجرا

 ضرورت می یابد.
در بودجه بندی شهرداریها در مرحله اول بایستی سیاستهای کالن           

 کشور لحاظ شود که به مواردی از آن بشرح زیر اشاره می شود.
 هجری شمسی 1404چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  -
سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی و فرابخشی برنامه  -

 چهارم توسعه
کل کشور در امور  1387رهنمود های کالن بخشنامه بودجه سال  -

 شهرداری ها:
          قانون برنامه  137ایجاد ساختار و آمادگی الزم جهت اجرای ماده

 چهارم توسعه و حرکت به سمت مدیریت واحد شهری
                     واگذاری تصدیهای غیر ضرور به بخش خصوصی 
                      توسعه فناوری اطالعات و پیش بینی اقدامات الزم در جهت

 شهرداری الکترونیک
                     توسعه نااوگان حمل و نقل عمومی و توسعه خطوط ریلی 
                     یش درآمدهای پایدار و فعالتوجه و افزا 

  
 سیاستهای کلی وزارت کشور

سهم شهرداری از عوارض فرآورده های نفتی، شماره گذاری خودرو و  -
قانون تجمیع عوارض و اعتبارات دوازده در هزار  6ماده  1سیگار )موضوع تبصره 

قانون تجمیع عوارض(  2ماده  3ارزش گمرکی کاال های وارداتی )موضوع تبصره 
ای هزینه شود که حکم ماده چهارچوب دستورالعمل توزیع اعتبارات به گونه در

قانون شهرداری در خصوص تعیین حداقل سهم هزینه های عمرانی رعایت  68
 گردد.
 85حداکثر معادل  1387مبنای پیش بینی درآمدهای فوق الذکر برای سال  -

غ شده توسط شهرداری از اعتبارات ابال 1386درصد حق السهم مصوب سال 
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور )موضوع قانون تجمیع عوارض( می 
باشد. وامهای اعطایی و سایر کمکهائی که خارج از بودجه مذکور و بطور ویژه 
به شهرها اختصاص داده شده است مشمول محاسبه درآمد مذکور نخواهد 

 بود.



بت به تعدیل نیروی نس 1387شهرداریها در صورتی که بخواهند در سال  -
انسانی مازاد خود با بهره گیری از کمکهای سازمان شهرداریها مبادرت نمایند 

درصد از برآورد هزینه پرداختی به نیرو های مشمول طرح را  25موظفند معادل 
پیش بینی و تأمین نمایند مابقی هزینه توسط سازمان تا  1387در بودجه سال 

 پرداخت خواهدشد. سقف سهمیه استان از این سرفصل
هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته  -

به شهرداریها اکیداً ممنوع بوده و صدور هر گونه مجوز استخدام و یا بکارگیری 
نیرو صرفاً براساس مجوزهای صادره توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای 

از قبیل آزمون گزینش و .... امکان پذیر کشور و پس از طرح مراحل قانونی آن 
 می باشد.

قانون شهرداری در خصوص نسبت بودجه عمرانی به کل  68حکم ماده  -
بودجه شهرداری، عالوه بر بودجه مصوب می بایستی در عملکرد بودجه ساالنه 

 شهرداری نیز رعایت شود.
  

 ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
مبلغ قطعی پاداش سال )عیدی( به تصویب هیات وزیران خواهد رسید        -1

بابت عیدی به ازای هر نفر  87. شهرداری ها موظف هستند در بودجه سال 
 شاغل و بازنشسته مبلغ دو میلیون ریال پیش بینی کنند .

افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده های کارکنان رسمی و پیمانی به        -2

 پیش بینی شود . 1386درصد رشد نسبت به سال  6میزان 
میزان پرداخت کمک های غیر نقدی به تمام کارکنان ، بازنشستگان        -3

هشت صد هزار ریال منظور  1387، وظیفه بگیران و مستمری بگیران در سال 
 گردد.
بر اساس محاسبات بعمل آمده هزینه جابجایی هر مسافر در        -4

می  1386ریال برای سال  900سیستم اتوبوسرانی به طور میانگین قریب به 
باشد. هزینه فوق می بایست توسط درآمد شرکت واحد )درآمد حاصل از فروش 
بلیط و سرویس های دربستی( حداکثر یک سوم و مابقی توسط کمک 

 ک دولت )حداقل یک سوم( تامین گردد .شهرداری و کم
قانون تاسیس و نحوه اداره کتاب خانه عمومی  6بر اساس ماده        -5

شهرداری ها دارای کتاب خانه عمومی مکلف اند همه  1382کشور مصوب 
ساله حداقل نیم درصدر از درآمد های وصولی )به استثنای وام( سال قبل خود 

تاب خانه ها در اختیار انجمن های کتاب خانه های امور ک  اداره  را به منظور
 عمومی شهر مربوطه قرار دهند .

بودجه شهرداری )به جزء کمک  17و  16حداکثر اعتبارات موضوع مواد        -6

هایی که به سازمان های وابسته به شهرداری و بودجه شورا های اسالمی 
نای کمک های ملی درصد بودجه جاری به استث 2شهر ها می شود ( معادل 

قانون تجمیع عوارض می  2( ماده 3و استانی و نیز اعتبارات موضوع تبصره )



باشد . اعتبار مزبور به شرط وجود اعتبار مصوب ، به پیشنهاد شهرداری ها و 
 موافقت شورای اسالمی شهر قابل هزینه خواهد بود.

 نکته :
درصد  2درصد کمک به کتاب خانه های عمومی از شمول سقف  5/0 

درصد به غیر از  2فصل چهارم مستثنی می باشد . ) 17و  16اعتبارات ماده 
 نیم درصد کتاب خانه ها می باشد(

 : 86بند های تنفیذی                  -7

همانطور که اغلب شهرداریها دریافت وام  : 86تنفیذی بخش دوم  4بند 
عتبار پروژه های مورد نظر از سازمان شهرداریها را یکی از منابع مناسب تامین ا

جهت اجرا می دانند باید توجه داشته باشند که افزایش سقف وام هر شهرداری 
و سهمیه های استانی و کم کردن فاصله اعطای وامها فقط با گردش سریع 
اعتبار مربوط از طریق بازپرداخت به موقع اقساط وامهای دریافتی میسر خواهد 

ا ید در خصوص تامین اعتبار بازپرداخت اقساط بود. لذا ذیحسابان شهرداری ب
بموقع وجاری وام در بودجه شهرداری مسئوالنه عمل نموده و شواری شهر نیز 

 مراقبتهای الزم را به عمل آورند.
اعتبار دریافتی از سازمان شهرداریها جهت  : 86تنفیذی بخش دوم  6بند 

باید برای همان  اجرای طرحهای مشخص شده در بودجه مصوب شهرداری حتماً 
پروژه به مصرف برسد. عدم رعایت این بند قطعاً موجب تجدیدنظر در اعطای 

 کمکها و اعتبارات به شهرداری خواهد شد.
شهرداریها مکلف هستند معادل ارزش روز  : 86تنفیذی بخش دوم  7بند 

توافقات تهاتری خود را که با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت و تصویب 
یصالح به انجام می رسانند، در بودجه منظور نمایند و با توجه به قیمت مراجع ذ

گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری لحاظ نمایند. در شهرهائی که 
قانون  8فاقد کارشناس رسمی هستند می توانند از هیات ارزیابی موضوع ماده 

 نوسازی و یا کارشناس خبره مورد تایید دادگستری استفاده کنند.
گسترش تشکیالت اداری و ایجاد پست   : 86تنفیذی بخش سوم  1بند 

 های سازمانی جدید ممنوع است.
پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در  : 86تنفیذی بخش سوم  8بند 

 مجاز می باشد. 1385حد پرداختی سال 
ماموریت خارج از کشور دستگاه های اجرایی حداکثر معادل عملکرد ریالی 

 خواهد بود. 1385روز ماموریت سال  –نفر  و تعداد
: سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمان های بین المللی یا 1تبصره 

کشور دعوت کننده تامین می شود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می 
 باشد.

: سفرهای خارجی شهرداران پس از تصویب شورای اسالمی 2تبصره 
دستورالعمل نحوه اعزام ماموریت های خارج از  شهر و با رعایت آئین نامه و

 کشور و چگونگی پرداخت هزینه های سفر و فوق العاده قابلیت اجرایی دارد.



در صورتی که کارکنان شهرداری درصدد  : 86تنفیذی بخش سوم  9بند 
راه اندازی صندوق قرض الحسنه شهرداری هستند توصیه می گردد درجهت 

از  16بلغی از محل کمک های بخش عمومی )ماده تقویت بنیه مالی صندوق م
 فصل چهارم( با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر در نظر گرفته شود.

پرداخت هرگونه وام   پیش بینی اعتبار : 86تنفیذی بخش سوم  11بند 
از محل اعتبارات جاری وعمرانی به شهردار، کارکنان شهرداری و اعضای 

هرگونه نشریات ،کتب، ملزومات برای استفاه  شورای اسالمی شهر و خرید
 شخصی پرسنل مذکور مجاز نمی باشد.

پیش بینی اعتبار جهت انجام هرگونه هزینه به منظور چاپ تقویم، سالنامه، 
سررسید نامه و اطالعیه یا آگهی ها و بنام های مربوط به تبریک، خوش آمد، 

 تشکر وتسلیت و امثالهم مجاز نمی باشد.
پیش بینی خرید ماشین آالت عمرانی  : 86فیذی بخش سوم تن 12بند 

درچارچوب استانداردهای تعریف شده از سوی معاونت پشتیبانی سازمان و 
ازمحل فروش ماشین آالت مستعمل یا طی مراحل قانونی و رعایت آئین نامه 

وکسب مجوز از شورای اسالمی شهر امکان پذیر   مالی ومعامالتی شهرداریها
 می باشد.

آئین نامه استخدامی  36به استناد ماده  : 86تنفیذی بخش سوم  14بند 
مورخ   هـ 25342/ت64018کارکنان شهرداری های کشور مصوبه شماره 

مورخ  202460/1604هیات محترم وزیران وهمچنین نامه شماره  14/12/1381
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورشهرداری ها جهت استفاده  26/12/1383
تسهیالت رفاهی و تشویق کارکنان وبمنظور پرداخت حق مسکن به کارکنان)  از

 پیمانی( اعتبار موردنیاز را در بودجه ساالنه پیش بینی نمایند. -رسمی
شهرداری ها می توانند در تنظیم بودجه  : 86تنفیذی بخش سوم  15بند 

ساالنه خود اعتبار الزم را جهت انجام بیمه شهر و شهروندان در مقابل حوادث 
 طبیعی وغیرمترقبه منظور نمایند.
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مطابق موازین زیر تعیین می شود  1387شورای اسالمی شهر ها برای سال 
: 

         درصد کل  4نفر حداکثر معادل  10شهر های با جمعیت تا   شهرداری

قانون  2ماده  3بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع تبصره 
و وام ارسالی سازمانی شهرداری ها و کمک   تجمیع عوارض )حقوق گمرکی(

 ریال 178504000های استانی تا سقف 
          3هزار نفر حداکثر معادل  50تا  10شهرداری شهر های با جمعیت 

ماده  3تبصره  درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع
)حقوقی گمرکی( و وام ارسالی سازمان شهرداری ها   ضقانون تجمیع عوار 2

 ریال 293408000و کمک های استانی تا سقف 



          هزار نفر حداکثر  100هزار نفر تا  50شهرداری شهر های با جمعیت

درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع  2.1معادل 
قوق گمرکی( و وام ارسالی سازمان قانون تجمیع عوارض )ح 2ماده  3تبصره 

 ریال 418170000شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف 
          هزارنفر حداکثر  250هزار نفر تا  100شهرداری شهر های با جمعیت

درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات موضوع  1.6معادل 
( و وام ارسالی سازمان قانون تجمیع عوارض)حقوق گمرکی 2ماده  3تبصره 

 ریال 747088000شهرداری ها وکمک های استانی تاسقف 
          هزار نفر جمعیت  500هزار تا  250شهرداری شهرهای با جمعیت

درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها ، اعتبارات  0.6حداکثر معادل 
م ارسالی قانون تجمیع عوارض )حقوق گمرکی( و وا 2ماده  3موضوع تبصره 

 ریال 865914000سازمان شهرداریها و کمک های استانی تا سقف 
          هزار تا یک میلیون نفر جمعیت  500شهرداری شهر های با جمعیت

درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک ها و اعتبارات   0.4حداکثر معادل 
سازمان  قانون تجمیع عوارض )حقوق گمرکی( ارسالی 2ماده  3موضوع تبصره 

 ریال 1214760000شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف 
          شهرداری شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و باالتر بجز تهران

درصد کل بودجه مصوب به استثنای کمک های و  0.126  معادل  حداکثر
قانون تجمیع عوارض )حقوق گمرکی( و وام  2ماده  3اعتبارات موضوع تبصره 

 1716882000سالی سازمان شهرداری ها و کمک های استانی تا سقف ار
 ریال

ردیف "اعتبارات بودجه شورای   اعتبارات مزبور پس از محاسبه در : 1نکته 
وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری قابل پیش بینی  16شهر " در ذیل ماده 

ر عنوان در می باشد . انجام هر گونه هزینه ای بغیر از بودجه مذکور تحت ه
 بودجه شورای اسالمی شهر ممنوع می باشد .

پرداخت بودجه شورای اسالمی شهر از محل اعتبارات بودجه  :2نکته 
شهرداری منوط به تصویب بودجه شورای اسالمی شهر بوده و بودجه مورد نیاز 

درصد اعتبار مصوب( نیز از محل بودجه شورا  2شوراهای فرادست )حداکثر تا 
 خواهد بود . قابل تامین
در ابتداری سال معادل یک چهارم اعتبار مصوب شورای اسالمی  : 3نکته 

علی الحساب تخصیص یافته و پرداخت می شود و در ماه های   شهر بصورت
چهارم ، هفتم و دهم متناسب با میزان وصولی قطعی کل در آمد شهرداری در 

 هر سه ماه ، تعدیل و پرداخت خواهد شد .
لکرد اعتبارات پیش بینی شده جهت بودجه شورای اسالمی عم : 4نکته 

 می بایستی باشد . کل بودجه شهرداری  شهر متناسب با درصد تحقق درآمد
کسر  شهرداری ها می بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند تا نسبت به       -9

سازمان های  کسورات قانونی حقوق پرسنل و پیمانکار اقدام گردد و به حساب
 اریز شده و از ایجاد تعهد برای سال های آتی جلوگیری نمایند .مربوطه و



می بایستی متناسب با  1387میزان پیش بینی درآمد ها در سال      -10

رشد اعتبارات در سال های گذشته انجام پذیرد . در صورت افزایش بیش از آن 
آن  الزم است موارد و میزان تحقق درآمد اضافه شده بررسی و دالیل توجیهی

 ذیربط ارایه گردد .  به مبادی
 

 


