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معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور
موضوع: ابالغ نصاب معامالت سال ۱۴۰۱ شهرداری ها و دهیاری ها

باسالم و احترام؛
با عنايت به مصوبه شماره ۴۳۲۲۹/ت۵۹۷۹۹هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ هیات محترم وزيران در خصوص ابالغ نصاب 
معامالت موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۴۰۱ و با توجه به مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۱/ت۵۰۹۸۶هـ مورخ 
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیات محترم وزيران، به پیوست نصاب معامالت شهرداری ها و دهیاری ها در سال ۱۴۰۱ به همراه ساير 
موارد مرتبط ازجمله نصاب ترك تشريفات در شهرداری و دهیاری و نیز نصاب اجاره و استیجاره و نصاب رفع اختالفات 
شهرداری با پیمانكاران در شهرداری جهت هرگونه بهره برداری و ابالغ به شهرداری ها و دهیاری های تابعه ارسال 

ميگردد.

رونوشت: 
ارسال از طریق پیام استان

جناب آقای زینی وند معاون محترم امور شهرداری ها جهت آگاهی
جناب آقای نصرتی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت آگاهی

جناب آقای قربانی معاون محترم امور دهیاری ها جهت آگاهی
جناب آقای صمیمی مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسالمی شهر و روستا وزارت کشور جهت آگاهی

ارسال به وزارت کشور

بسمه تعالی

سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"



 1140سالنصاب معامالت شهرداري ها در                         

 "محترم وزيران هيات 21/3/1401هـ مورخ  59799/ت 43229شماره مصوبه  پيرو"

 ها شهرداري نصاب معامالت

 "ين نامه مالي شهرداري هاآي (1)ماده  ين نامه مالي شهرداري تهران ويآ( 1)ماده  و 29/10/93مورخ 128761 شماره مصوبه )الف(مستند به بند "

 ساير شهرداري ها شهرداري هاي مراكز استان نوع معامالت

 ريال 000/000/800تا  ريال000/000/000/1تا  معامالت جزئي )كوچك(

 ريال 000/000/000/8تا ريال  000/000/800از  ريال 000/000/000/10تا ريال 000/000/000/1از  معامالت متوسط

 ريال000/000/000/8بيش از  ريال 000/000/000/10بيش از  ()بزرگ معامالت عمده

 

 ها در شهرداري نصاب ترك تشريفات

 "ين نامه مالي شهرداري هايآ (4)ماده  ين نامه مالي شهرداري تهران ويآ( 33)ماده  و 29/10/93مورخ  128761 مصوبه  )ج( و )ب(مستند به بند "

 ساير شهردارها مراكز استانشهرداري هاي  ترك تشريفات  شروط

 با پيشنهاد موجه و مستدل شهردار
 وتصويب شوراي شهر

 ريال 000/333/333/33تا  ريال 000/666/666/66تا 

با پيشنهاد موجه ومستدل شهردار،تصويب شوراي 
 شهر وتاييد وزارت كشور*

 ريال تا000/666/666/66 از

 ريال 000/666/666/141

 تاريال  000/333/333/33 از

 ريال 000/666/666/141

 شوراي شهردار،تصويب ومستدل موجه پيشنهاد با 
 كشور وتصويب هيت وزيران وزارت ،تاييد شهر

 ريال 000/666/666/141 از بيش ريال 000/666/666/141 بيش از

 .است گرديدهتوسط وزير كشور به استانداري ها تفويض اختيار  3/4/94رخ مو 42488شماره  مكاتبهطي  *
مديران كل يا  روساي مناطق شهرداري و را به ريال000/000/000/25 ت تا سففشهرداري هاي مراكز استان مي توانند معامال شهرداري تهران و** 

 .مديران عامل سازمان ها تفويض نمايند

 ها در شهرداري استيجاره ونصاب مورد اجاره 

 "ين نامه مالي شهرداري ها يآ (16)ماده  و 29/10/93مورخ  128761مصوبه  )ب(بند  (4)مستند به رديف "

 ريال 000/000/000/4جاره ساالن  متتر ازمال اال تصويب هيات عالي معامالت شهرداري با

 ريال 000/333/333بيش از  ماهان  جاره مال اال با پيشنهاد شهردار وتصويب شوراي اسالمي شهر

 

 نصاب رفع اختالفات شهرداري با پيتانكاران

 "ين نامه مالي شهرداري هايآ (20)ماده  و 29/10/93مورخ 128761 مصوبه )ب(بند  (5)مستند به رديف "                               

 ريال 000/666/666/16مبلغ اختالف متتر از از طريق سازش يا ارجاع داوري

 

از طريق ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار وتاييد شوراي 
 وزارت كشور* شهر وتصويب

 ريال 000/666/666/16از  تربيش اختالف مبلغ

 .استوزير كشور به استانداري ها تفويض اختيار گرديده  3/4/94مورخ  42488شماره  مكاتبه*طي                     



 

   1140در سال  دهياري ها نصاب معامالت

 " محترم وزيران هيات 21/3/1401هـ مورخ  59799/ت 43229شماره مصوبه  پيرو "

                                                                        

 نصاب معامالت دهياري ها

 "ين نامه مالي دهياري هايآ (1)وماده  29/10/93مورخ  128761مصوبه  )الف(مستند به بند "

 مبلغ نوع معامالت

 ريال 000/000/500تا مبلغ  معامالت جزئي )كوچك(

 ريال 000/000/000/5تا مبلغ ريال  000/000/500از مبلغ معامالت متوسط

 ريال 000/000/000/5بيش از مبلغ  معامالت عمده )بزرگ (

 

 ها در دهياري نصاب ترك تشريفات

 "ين نامه مالي دهياري هايآ (7)مستند به ماده "

 شروط ترك تشريفات

 
 مبلغ

 با پيشنهاد موجه ومستدل دهيار
 تصويب شوراي اسالمي روستا و

 ريال 000/000/500/12متتر از 

 

 دهيار ومستدل موجه پيشنهاد با
 وتاييد شوراي بخش روستا اسالمي شوراي تصويب، 

 ريال  000/000/500/12از مبلغ 

 ريال 000/000/000/25تا 

 دهيار ومستدل موجه پيشنهاد با
 مواففت استاندار روستا، تاييد شوراي بخش و اسالمي شوراي ، تصويب

 

 ريال 000/000/000/25بيش از مبلغ 

 


