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اليحه بودجه كل كشور مهمترين سند مالي و اقتصادي دولت تلقي شده كه هر ساله توسط رئيس جمهور با همكاري 
. گرددميهاي كشور اعم از قوه مقننه، قضائيه و مجريه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم تمامي ارگان

  .استمؤيد اهميت ويژه اين سند  ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 1وجود اصل پنجاه و دوم
-احكامي قانوني در قالب سند بودجه كل كشور به ،بيني منابع و برآورد مصارف براي يك سال آيندههرساله عالوه بر پيش

 ،ي در قالب سند بودجه. سهولت پيشنهاد و سرعت تصويت احكام قانونشوندميها تصويب و جهت اجرا ابالغ صورت تبصره
هاي قوانين بودجه به هاي اجرايي و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسالمي از قسمت تبصرهموجب شده است كه دستگاه

اين امر منجر به تصويب تعداد قابل توجهي بند و حكم قانوني  .برداري نمايندبهره ،عنوان محملي براي تصويب يا اصالح قوانين
 است. شدهادي هاي متمدر سال

و با اند ودجه كل كشور به خود اختصاص دادهاي كه احكام مذكور در مراحل تهيه، تصويب و اجراي ببا توجه به اهميت ويژه
طرح حاضر با محور قرار هاي قانوني، هاي بودجه در راستاي رسيدن به اهداف و سياستدر نظر گرفتن اثرات اجرايي تبصره

كل كشور، سوابق احكام را تا سال پيدايش اوليه حكم و حداكثر تا سال پيروزي  1384بودجه سال دادن احكام مندرج در 
عالوه بر مستندات قانوني و  ،انقالب اسالمي استخراج و نسبت به هر حكم مطالعه و اظهار نظر نموده است. در اين بررسي

-داشتهمشاركت ها در تدوين تبصرههاي طوالني ساله ك –كننده اكثر اعضاي گروه بررسياظهارنظر كارشناسي  ،هايادداشت

 ارائه شده است.مختصراً در مورد هر حكم نيز  -اند
عنوان يك حكم تلقي شده و مهمترين و بندهاي هر تبصره به 1384هاي سال در مجموع براي بررسي سوابق تبصره

از زمان پيدايش تا سال  هر تبصرهيرات مضامين تغياست.  ج در هر بند مورد جستجو قرار گرفتهترين موضوع مندرمحوري
 بدون ورود به محتواي حكم بيان شده و در مورد آن اظهار نظر شده است.  1384

ساالنه  هايروش ارزيابي و اعالم نظر در اين طرح به اين صورت است كه كليه احكام از منظر ضرورت درج در قانون بودجه
اي، در چهار گروه به شرح زير صورت اجمالي دليل حذف احكام به صورت تبصره بودجه كه بهمورد ارزيابي قرار گرفته است 

 ارائه شده است:
 اي است.الف: حكم غيربودجه

 صورت اليحه يا طرح در مجلس مطرح و تبديل به قانون شود.بايستي بهب: حكم مي
 .نداردج: حكم از اختيارات قوه مجريه بوده و نياز به مجوز جديد از قوه مقننه 

 د: اجراي حكم نياز به مصوبه ندارد.
كل كشور مورد ارزيابي قرار گرفته است  1384تبصره قانون بودجه سال  20بند مندرج در  185بندي فوق، در اجراي گروه

                                                            
گردد. شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميبودجه ساالنه كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي« -1

 ».مقرر در قانون خواهد بودهرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب 
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تعداد 
 تعداد حكم تعداد بند تبصره

 داليل حذفپيشنهاد

قابل تبديل به  ايغيربودجه حذف ابقاء
 قانون

در اختيار 
 غيرضروري دولت

20 185 236 13 172 27 82 57 39 
 

در فرايند ارزيابي تالش شده كه مهمترين موضوع هر بند محور قرار گيرد و اظهارنظر اصلي كه در جدول منعكس شده 
مورد  205مورد حذف، جمعاً  172شود كه در مقابل در جدول فوق مشاهده مي است.است مربوط به موضوع اصلي هر بند 

 دها با بيش از يك دليل است.دليل ارائه شده كه اين امر ناشي از حذف تعدادي از بن
 افزاري جديدي با مشخصات زير طراحي شده است.دسترسي سريعتر به مواد طرح و استخراج سوابق احكام، نرمجهت 

 .1384هاي بودجه سال هاي خاص بر مبناي تبصرهتعريف كليدواژه -الف
 .و قوانين اصالح بودجه سنواتي 1384 تا 1358هاي هاي قانون بودجه سالبصرهامكان دسترسي به متن كامل ت -ب
 ها.جستجو براساس كليدواژه -ج
 ثبت و چاپ نتايج جستجو. -د

 


