
 

 شرح وظایف کمیسیون ربانمه و بودجه 
یش  شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجر  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



های پنج ساله شهرداری تهران با لحاظ  های راهبردی برنامه گیری های کلی و جهت بررسی و تدوین سیاست  -1

های پنج ساله توسعه کشور، راهبردهای سند طرح  به بعد، برنامه  1404انداز های فرادستی شامل سند چشم برنامه 

نظران و مراکز علمی و پژوهشی و  احب های شورا و صجامع شهر و دریافت پیشنهادات و نظرات سایر کمیسیون 

 ها( بندی آنها بمنظور ارائه به شورای شهر تهران )از طریق بررسی لوایح و طرح جمع

ساله  های پنج های شورا در خصوص نحوه اجرای برنامه بررسی گزارش شهرداری و سایر مراجع و کمیسیون -2

 ای در مقاطع مختلف به شورای شهر  ه گزارشات نوبه با عنایت به لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران و ارائ

های خدماتی و عمرانی وابسته به دولت و ارائه پیشنهادات ها و شرکت های کلیه سازمان دریافت و بررسی برنامه   -3

و راهکارهای اجرایی بمنظور رفع تنگناها و مشکالت به شورای اسالمی شهر بمنظور اتخاذ تدابیر الزم همچنین  

 ورای اسالمی شهر و فناوری و ارائه راهکارهای الزم به ش ITپیشنهادات شهرداری تهران در خصوص بررسی 

های های پنج ساله شهرداری و بخشنامه های سنواتی با عنایت به برنامه های کلی بودجه تهیه و تنظیم سیاست  -4

ماه هر  ای شهر قبل از آبان های شورا جهت تصویب در شورابالغی وزارت کشور و اخذ نظرات سایر کمیسیون 

سال و ابالغ به شهرداری و همچنین بررسی لوایح بودجه ساالنه، متمم و اصالحیه و تفریغ بودجه شهرداری  

بندی و های شورا جمعهای وابسته به شهرداری تهران و اخذ نظرات سایر کمیسیونها و سازمان تهران، شرکت 

ماه هر سال و همچنین اظهارنظر در خصوص افتتاح  پانزدهم بهمن  ارائه به شورای اسالمی شهر تهران قبل از

ها و بررسی دالیل توجیهی اخذ وام و بازپرداخت و نرخ آن و همچنین بررسی کلیه لوایح و  حساب در بانک 

های وابسته به شهرداری تهران و احیاناً به سایر اشخاص و مؤسسات خارج  ها و شرکت های کمک به سازمان طرح

 داری و ارائه گزارش به شورای شهر از شهر

ها و  های درآمدی شهرداری تهران و سازمان بررسی و ارائه گزارش به شورای شهر در خصوص کلیه لوایح و طرح  -5

ها  های درآمدی شهرداری تهران و سازمان های وابسته شهرداری )اعم از عوارض و سایر منابع( و بررسی کلیه تعرفه شرکت 

ها و لوایحی که موجب کاهش یا افزایش درآمد  های وابسته همچنین بررسی و اظهارنظر نسبت به کلیه طرح شرکت و 

 گردد. های وابسته می شهرداری و سازمان 

 های مشارکت، فروش امالک اعم از زمین و مستغالت در خصوص لوایح و طرح بررسی و ارائه گزارش   -6

های شش ماهه شهرداری و نحوه وصول مطالبات  ر خصوص درآمد و هزینه بررسی و ارائه گزارش به شورا د  -7
 شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت

ها و های نقدی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و سازمان نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی  -8
ای و اخذ گزارش از سایر ق بازدیدهای دوره های وابسته و انجام معامالت اعم از خرید و فروش از طری شرکت 

 های وابسته به شهرداری و ذیحسابان و حسابرسان منتخب شورا ها و شرکت های شورا و بازرسان سازمان کمیسیون 



ها ای شهرداری و سازمان های سرمایه ای به شورا در پایان هر فصل از کلیه پروژهارائه گزارشات نظارت دوره -9
های های مصوب و نحوه هزینه نمودن اعتبارات منظور شده در تبصرهسته از لحاظ انطباق با بودجه های وابو شرکت 

 های شورا های بودجه با جلب همکاری سایر کمیسیون بودجه سنواتی و ارائه گزارش عملکرد هر یک از تبصره
های و سایر دستگاه  کمک به فرآیند نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی شهر توسط شهرداری -10

ها به منظور ارائه گزارش به شورای ها و شورایاری خدماتی و عمرانی شهر تهران و اخذ نظرات سایر کمیسیون
 های کمیسیون شهر در حوزه فعالیت 

نظران ذیربط در  های علمی و پژوهشی، مراکز مطالعاتی و متخصصان، صاحب اخذ نظرات کارشناسی از انجمن   -11
مدت و سالیانه  های بلندمدت و میان ها در خصوص برنامه ریزی شهری، معتمدین محالت، شورایاری برنامه حوزه 

 شهر تهران 
های خدماتی و اجرایی و نظر و همکاری و تعامل با سایر شوراها و کالنشهرها و دستگاهمشارکت، تبادل  -12

های عدم مشارکت شهروندان  شناخت آسیب اخذ نظرات آنان و تبادل تجربیات و راهکارهای مناسب در جهت 
 ها و اداره شهر های تخصصی در تدوین برنامه و گروه

سازی  های کلی شهرداری در خصوص تشکیالت سازمانی و نیروی انسانی، چابک بررسی و تدوین سیاست  -13
ی و تغییر سپار ها، کاهش نیروی انسانی غیرمتخصص بمنظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی، برون فعالیت 

 رویکردهای نظام پرداخت مبتنی بر نتایج حاصل از عملکردها 
های کلی شهرداری در جهت تأمین نیازهای شغلی کارکنان و  بررسی و ارائه گزارش در خصوص سیاست  -14

 های کاربردی در طول دوره خدمت آموزش 
ته همچنین تهیه فرم و مفاد  های وابسها و شرکت های حسابرسی از شهرداری و سازمانتدوین برنامه  -15

قراردادهای حسابرسان و شرح خدمات آنان به همراه لیستی از حسابرسان واجد شرایط به شورای شهر جهت  
 اقدامات بعدی 

های وابسته و استماع  ها و شرکت بررسی گزارشات مقدماتی حسابرسان با حضور مدیران ذیربط شهرداری و سازمان   -16
کاالت و ابهامات بمنظور تهیه گزارش نهایی به شورای شهر منتج از گزارشات حسابرسان  پاسخ مدیران در خصوص اش 

 منتخب شورا 
 گیری بررسی صالحیت ذیحسابان معرفی شده از طرف شهرداری و ارائه گزارش به شورای شهر جهت تصمیم  -17
معامالت و ارائه گزارش   هایمقامان آنان همچنین کمیسیون نظارت بر عملکرد ذیحسابان شهرداری و قائم  -18

 هر شش ماه یکبار بر شورای شهر 
های تخصصی ذیربط که با حضور  کلیه وظایف تخصصی فوق به همراه وظایف عام کمیسیون از طریق کمیته  -19

 .  شود می کارشناسان و مشاوران کمیسیون بررسی و پیگیری گردیده گزارش آن جهت طی مراحل قانونی به شورا ارسال  
 


