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 كل كشور 6335بررسي الیحه بودجه سال 

 یابودجه یشنهادهایقواعد ناظر بر ارائه پ. 0

 

 

 

 

 

 دهکیچ

های ای ارائه شده در سالیان گذشته در کمیسیوناز پیشنهادهای بودجه یهایبا ذکر مثالاین گزارش، 

د ردر مراحل مختلف بررسی مرتبط، ای دلیل عدم رعایت قوانین بودجهنهایت به در عموماًمختلف که 

 کند.را مرور میای پیشنهادهای بودجه ، قوانین ناظر بر ارائهاندشده

ي كه در نهایت رد خواهند هایپیشنهادخودداری از طرح  مسیر تواند ازمی توجه به این قواعد

کیفیت  یارتقا ایجاد زمان مکفی برای بکاهد و ضمن مردود وشده طرح م حجم پیشنهادهای از شد،

 زمان رسیدگی به الیحه را نیز کاهش دهد.کل در مورد الیحه بودجه،  هاطرح و بررسی پیشنهاد فرآیند

 ریزیو یا انطباق آنها بر اصول بودجه محتوای پیشنهادهای ارائه شدهدرباره  حاضر گزارش

 .کندیم را بررسیبودجه  قوانین مرتبط باپیشنهادها با  و فنيانطباق شکلي  قواعد و صرفاً نیست

تقسیم  دسته قابل پنجدر ، ناموفقپیشنهادهای  قریب به اتفاقاین گزارش، اکثر های اساس یافتهبر

 هستند:

غایر با ، مکنندمی بینیبرای درآمدی خاص، مصرفی خاص پیشدلیل اینکه بهبرخی از پیشنهادها  -

انون قودوم پنجاهاصل اصل عدم تخصیص و صالحیت دولت در تهیه الیحه بودجه و بنابراین مغایر با 

 هستند،  اساسي

دولت های در مورد واریز همه دریافتی قانون اساسيوسوم پنجاهاصل برخی از پیشنهادها با  -

 ،تمام اعتبارات در حدود مصوب قانون مغایرت دارند به خزانه و صرف

صل اکند، با می فراهمنظارت دیوان محاسبات را امتناع امکان  نکهیا لیدلبه شنهادهایاز پ یبرخ -

 ر هستند،مغای قانون اساسيوپنجم پنجاه

یا کاهش درآمدهای دولت های عمومی دلیل اینکه موجب افزایش هزینهبه هابرخی از پیشنهاد -

، باشند کردهبینی پیشرا طریقه جبران آن منبع درآمد مشخصی داشته باشند یا بدون اینکه ، دنشومی

 نامه داخلی مجلس هستند.( آیین186)ماده مغایر 

 شود.توسعه، رد میدلیل مغایرت با مواد قانون برنامه برخی از پیشنهادها نیز به -

س پو مشکالتی که  های تخصصیحوزهعدم توجه به قوانین جامع لحاظ نیز بهبرخی از پیشنهادها  -

 پیشنهادهای اخذ عوارض. یا عدم قابلیت اجرایی مؤثر بهتر است ارائه نشوندکنند تصویب ایجاد می از
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 ،حمایتی های گوناگونای در زمینهرسانی بودجهکمك با هدف طور معمول صرفاًساله بهمتعدد که همه

 اند.از این دسته شوند،ارائه می بدون توجه به قانون تجمیع عوارض ...عی، فرهنگی واجتما

 

 مقدمه

متعددی ازسوی نمایندگان  دهایهنگام بررسی الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی، پیشنهاساله بههر

یك نزد معموالً در سنوات اخیر هاشود. تعداد این پیشنهادمی نسبت به احکام و ارقام الیحه بودجه مطرح

 به دو هزار پیشنهاد و بیشتر است. 

 بررسي در فرآیند، در ی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالميهابسیاری از پیشنهاد

ها و كمیسیون تلفیق، مغایر با قانون اساسي، قوانین موضوعه مرتبط با بودجه، كمیسیون

نگاهی به  .شوندمي ارزیابينامه داخلي مجلس آیین یا نظریات تفسیری شورای نگهبان

 محدودی از قوانین مرتبط دهد که مغایرت با تعداد معین و نسبتاًمی نشان یا مردود ناموفقپیشنهادهای 

 با بودجه، دلیل رد شدن این پیشنهادها بوده است. 

در جریان بررسی الیحه در مجلس شورای  بودجهسند به ای اضافه شده نگاهی به آمار احکام بودجه

دهنده میزان اهمیت نشانها تا دو برابر احکام پیشنهادی الیحه بوده است، که در برخی سالاسالمی، 

 ریزی است. بودجه فرآینددر  نمایندگان هایپیشنهاد

 ناظر بر ارائه پیشنهاد اصول مشترکگزارش حاضر ضمن مروری بر قوانین مرتبط با بودجه، برخی 

 کند.می تشریحرا  منطبق بر قوانین مربوطهای بودجه

 

 داخلي مجلس شورای اسالمينامه در قوانین و آیینای بودجه پیشنهادهای

 ودومپنجاهفصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به اقتصاد و امور مالی اختصاص دارد. اصل 

ه ب انه کل کشور را تهیه و برای تصویبیدولت موظف شده است، بودجه سالمبنای آن اصلی است که بر

 دارد:د. این اصل مقرر میمجلس شورای اسالمی تقدیم کن

 شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگیانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر مییبودجه سال»

غییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر گردد. هرگونه تو تصویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم می

 .«در قانون خواهد بود

قانون اساسی، وپنجم پنجاهو وچهارم پنجاه، وسومپنجاهموجب اصول الذکر، بهبر اصل فوقعالوه

طور خالصه دولت مقرر شده است. به مصارفهای دولت و نظارت بر نظامات دیگری درخصوص دریافتی

 خالصه کرد: 1در جدول ریزی در ایران را، بر بودجهتوان قوانین حاکم می
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 ریزی در ایران. قوانین حاكم بر بودجه6 جدول

 

که با بررسی الیحه برنامه ششم  ای پیش رفتگونهبه 1931 سال ه بودجهوضعیت بررسی الیح

 الیحه، امکان تخطی بندی بررسی این دومجلس در زمانشده است. بسته به نوع تدبیر همزمان توسعه 

تغییر خواهد کرد. پنجم  یا الزام آن به انطباق با برنامهاز برنامه ششم  1931 سال یا عدم تخطی بودجه

نجم و ساله برنامه پو با فرض تمدید یك شودتصویب  پس از بودجه در شرایطی که برنامه ششم توسعه

نباید  ،هستند پیشنهادهایی که مرتبط با الیحه بودجهسال بدون برنامه نباشد،  1931شرطی که سال به

دوازدهم تصویب شود و فرصت کافی برای چنداما اگر بودجه  د،نناقض قانون برنامه پنجم توسعه باش

بررسی همزمان لوایح برنامه و بودجه فراهم شود و یا احتماالت منجر به همزمانی تصویب دو الیحه، مواد 

که پیشنهادهای  برنامه پنجمبرخی از مواد در هر صورت، بودجه نباید از برنامه ششم تخطی کند 

 آمده است.  2رد آنها مطرح شده است در جدول کننده بیشتری در سنوات اخیر در مونقض

 

 6ریزی در قانون برنامه پنجم توسعه. برخي احکام مربوط به بودجه0جدول 

 قانون برنامه پنجم توسعه ماده
 (26)ماده 

 «الف»د بن

 «1»جزء 

تثنای اسبه به کمك از محل بودجه عمومی دولت های بازنشستگیکاهش وابستگی صندوق

 .سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف

 (26)ماده 
 «الف»د بن

 «9»جزء 

 یبودجه سنوات نیخارج از ارقام مقرر در جداول قوان یو بار مال ایمهیهرگونه تعهد ب جادیا

 .شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست فیممنوع است. تعهدات تکل هاصندوق برای

 (88)ماده 
  «ط»بند 

 «8»زء ج

 

به این معنی که ) یخارج یو مال یپول یدر بازارها یگذارهیسرما... - مصارف صندوق

 .(ستیمجاز ن یداخل یهادر بانك یگذارهیسرما
 

                                                 
  .شوراي اسالمي های مجلس(، ارتباط برنامه و بودجه، مرکز پژوهش1931برای اطالعات بیشتر مراجعه کنید به عزیزخانی و ورمزیار ). 1

 سال تصویب عنوان قانون

 1918 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 1911 قانون برنامه و بودجه

 1966 قانون محاسبات عمومی کشور

 1961 )و اصالحات مربوط( قانون دیوان محاسبات کشور

 1981 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 1989 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 1919 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

 و اصالحات بعدی 1913 نامه داخلی مجلسآیین

 ندی تصویب برنامه توسعهببسته به زمان  برنامه توسعه
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 قانون برنامه پنجم توسعه ماده
 (88)ماده 

 «6»جزء  «ط»بند 

  «2»تبصره 

گذاران سرمایه صورت ارزی است وفقط به یتوسعه ملاعطای تسهیالت از صندوق 

 کننده از این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.استفاده

 (81ماده )
 «الف»بند 

صورت نقدی و تهاتری و عواید حاصل از صادرات نفت اعم از )نفت خام و میعانات گازی( به

های و سال 1983های نفتی و خالص صادرات گاز در سال درآمد دولت از صادرات فرآورده

بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش

 .شودکسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می

 (111ماده )
 «1»تبصره 

ر بر آنچه که دحقوق ورودی عالوهبرقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و 

 هایقوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاه

 .های اجرای برنامه ممنوع است( این قانون طی سال222موضوع ماده )
 (111ماده )
 « الف»بند 

 « 2»تبصره 

 درصد تا پایان برنامه 8افزوده نرخ مالیات بر ارزش
 درصد 9افزوده به ها از نرخ مالیات بر ارزشها و دهیاریشهرداریسهم 

 درصد 1افزوده به بر ارزش اتیسهم دولت از نرخ مال

 

ای پیشنهادهای بودجهتصویب شده نیز در افزایش کیفیت  توجه به برخی قوانین جامع که قبالً

  1.در این زمینه استهای مهم از نمونه قانون تجمیع عوارضموسوم به  ثر است. قانونمؤ

و لوایح باید رعایت شود، در  هاطرحمقررات عمومی که در فرآیند رسیدگی به  و قوانینبر عالوه

 درخصوص رسیدگی به الیحه بودجه مقرراتی وضع شده است. نیز نامه داخلی مجلس آیین

 و (65)در مواد  نامه داخلي مجلسقواعد شکلي خاص رسیدگي به الیحه بودجه در آیین

 0.ذكر شده است (688)تا  (681)

                                                 
اي از آنها موجب تصويب تعرفهدلیل مشکالت اجرايي و تلقي موانع غیرتعدد عوارض و وجوه دريافتي از کاالهاي وارداتي به .1

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و »تحت عنوان  2/11/1931قانون مورخ 
شد. از آنجا  در مجلس شوراي اسالمي« ندگان خدمات و کاالهاي وارداتيدهکنندگان کاال و ارائهاز تولید يساير وجوه دريافت

االجرا الزم 1932که مصوبه مربوط، تجمیع عوارض را هدف قرار داده بود به قانون تجمیع عوارض شهرت يافت و از ابتداي سال 
حقوق گمرکي، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و ساير » ( قانون موسوم به تجمیع عوارض2مطابق ماده ) شد.

( ارزش گمرکي کاالها تعیین شد. به مجموع اين دريافتي %4وجوه دريافتي کاالهاي وارداتي تجمیع شده و معادل چهار درصد )
راين بناب«. ورودي اطالق شد شود، حقوق)حقوق پايه( و سود بازرگاني که طبق قوانین مربوطه توسط هیئت وزيران تعیین مي

 ورودي عبارت است از: براساس قانون تجمیع عوارض حقوق
 ورودي = سود بازرگاني + حقوق پايه حقوق

ن باشد. بنابرايكه حقوق پايه  تجمیع حقوق گمرکي + مالیات حق ثبت سفارش کاال + انواع عوارض + ساير وجوه دريافتي مي
 صراحتًا به موضوع اخذ سود بازرگاني اشاره شده است.  ( قانون تجمیع عوارض 2در ماده )

دولت موظف است الیحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم   -(681ماده ). 2

 باشد:شرح ذیل مىورى خواهد بود و ترتیب رسیدگى بهش نماید. نحوه رسیدگی به الیحه بودجه، یک
ها و سوابق آن تا مدت ده روز نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع الیحه بودجه سالیانه کل کشور و پیوست .1

 .هاى تخصصى مجلس تقدیم نمایندتوانند پیشنهادهاى خود را به کمیسیونمى

به کمیسیون تلفیق هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزیع الیحه، گزارش خود را کمیسیون .2

 .تقدیم نمایند

. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى 9
هاى تخصصى گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس شوراى اسالمى تقدیم نماید. مهلت رسیدگی به گزارش کمیسیون

 .باشدده روز با موافقت هیئت رئیسه قابل تمدید میکمیسیون تلفیق حداکثر تا پانز

. در جلسه علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و سایر منابع 4
 وها تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهادهاى مربوط به تبصرهتأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به 

 .گرددها رسیدگى مىردیف

ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ در جلسه علنى، تنها پیشنهادهایى که توسط نمایندگان و کمیسیون ـ «6»تبصره 
پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد. رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح مى

و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف باشد قابل طرح نخواهد بود 
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  این مواد از لحاظ زمانی و از لحاظ قواعد ارائه پیشنهاد، مواردی را الزامی ساخته است:

 

 :لحاظ زمانياز  ـ

خود را به  یشنهادهایتوانند پیروز م 62مدت حداکثر تا  حهیال عیاز زمان چاپ و توز ندگانینما

 داکثرح تا حهیال عیاز زمان چاپ و توز زین یتخصص یهاارائه دهند. کمیسیون یتخصص یهاکمیسیون

روز  65 کمیسیون تلفیق نیز حداکثر ارائه کنند. قیتلف ونیسیتوانند گزارش خود را به کمیروز م 65

های مختلف، گزارش نهایی خود را آماده و برای بررسی های کمیسیونمهلت دارد تا ضمن بررسی گزارش

روز دیگر  11نهایی تقدیم صحن مجلس کند. مهلت کمیسیون تلفیق با موافقت هیئت رئیسه مجلس تا 

تا زمان بررسي  است. به این ترتیب زمان الزم از هنگام ارائه الیحه و چاپ و توزیع آن قابل تمدید

 مجلس عبارت است از: بودجه در صحن

 

 

 

 یابد. روز افزایش می 81بررسی الیحه به  زه مهلت کمیسیون تلفیق، مدت زمانرو 11در صورت تمدید 

نامه داخلی مجلس محدودیتی قائل نشده است. به برای بررسی الیحه در صحن علنی مجلس، آیین

روز طول بکشد و فرصت کمیسیون تلفیق نیز تمدید  11این ترتیب، اگر مثالً بررسی الیحه در صحن 

س تا خروج آن از مجلس، بدون احتساب روزهای نشود، از زمان ارائه و چاپ و توزیع الیحه در مجل

 روز خواهد بود. 11روز فرصت الزم خواهد بود و اگر فرصت کمیسیون تلفیق تمدید شود،  81تعطیل، 

 

 

                                                 
 .تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود مشخص جایگزین را معین نماید.

نشده طبق  بینىهاى بودجه و سایر مواردى که در این ماده پیشنحوه رسیدگى به متمم، اصالحیه ـ «2»تبصره 

 .نامه خواهد بودیینمقررات معمول در این آ

ود شبار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع میفقط برای یک در صورت عدم تصویب کلیات الیحه بودجه، ـ «3»تبصره 

 .تا حداکثر ظرف هفتادودو ساعت گزارش اصالحی خود را به مجلس ارائه نماید

بالانقطاع در کلیه ایام هفته غیر از جمعه و تعطیالت جلسات مجلس برای رسیدگی به بودجه ساالنه باید  -( 681ماده )
رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس اخذ نشده است از 

 صورت ضرورت.تواند مطرح باشد مگر الیحه یک یا چنددوازدهم بودجه در شود و هیچ الیحه یا طرح دیگر نمىدستور خارج نمى
ها و لوایح دو فوریتى و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تأخیر آن اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرح -تبصره

 .شودصورت براى طرح و تصویب آن زمان مشخصى معین مىناپذیرى باشد، در اینیان جبرانموجب ز

یم نشود دولت موظف نامه به مجلس تسلعیین شده در این آیینچنانچه الیحه بودجه ساالنه کشور تا تاریخ ت -( 688ماده )

 .دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم نمایداست الیحه چند

لت و سپس دو مخالف و دو موافق گیرد. ابتدا نماینده دواین الیحه پس از چاپ و توزیع در دستور کار مجلس قرار می
شود. در صورت تصویب، کنند و سپس کلیات الیحه به رأی گذاشته مییترتیب هر کدام به مدت پنج دقیقه صحبت مبه

نهاد نمایندگان درخصوص گیرد. در وقت رسیدگی ابتدا پیشرسیدگی به الیحه در ردیف اول دستور جلسه علنی بعد قرار می

 .شودی میگیردوازدهم پیشنهادی دولت رأیصورت عدم تصویب نسبت به عدد چند دوازدهم مطرح و درمیزان چند

 .نمایدمبنای آخرین قانون بودجه ساالنه مصوب مجلس رسیدگی میمجلس چنددوازدهم بودجه را بر - «6»تبصره 

 .دوازدهم استتواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب نماید سهکه مجلس میحداکثر مدتی  -«2»تبصره 

های روز )حداکثر فرصت بررسی کمیسیون 51روز )فرصت کمیسیون تلفیق( +  51روز =  03

 روز مهلت پیشنهاد نمایندگان( 53تخصصی با احتساب 
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 لحاظ قواعد ارائه پیشنهاد: ازـ 

ای نمایندگان زمانی که الیحه بودجه در صحن علنی درحال چند الزام باید در پیشنهادهای بودجه

 است، رعایت شود:رسیدگی 

  .پیشنهادها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده باشد 

  پیشنهادهای ارائه شده نباید با قانون برنامه مغایرت داشته باشد. البته این محدودیت قطعیت نداشته

اصالح  مادهتوان برنامه را در خالل بودجه نیز اصالح کرد. طبق این نامه میآیین (181)و با سازوکار ماده 

م دوسو یبا رأ حیو لوا هاطرح گرید زیآن برنامه و ن برمبتنیبودجه  حهیقانون برنامه توسعه در ضمن ال

 .معتبر خواهد بود ندگانیدوسوم نما یبا رأ زیگونه اصالح نو هر شودیم رفتهیحاضر پذ ندگانینما

 .پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخصی نداشته باشد، قابل طرح نیست 

 .پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست 

 شرط اینکه منبع تأمین اعتبار یا ردیف تأمین اعتبار ایی که مازاد بر سرجمع باشند، بهپیشنهاده

 مشخص شده باشد قابلیت طرح دارد.

 

 ایثر بر ارائه پیشنهاد بودجهؤبان مبرخي نظریات تفسیری شورای نگه

نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، ر تهیه و تصویب بودجه و نیز آیینموضوعه مرتبط ببر قوانین عالوه

در جریان تصویب و بعد از  ایبودجه هایمورد نحوه ارائه پیشنهادبرخی نظریات شورای نگهبان در 

  ثیرگذار هستند.أقابل توجه و ت تصویب الیحه بودجه و تبدیل آن به قانون،

 این تفاسیر عبارتند از:

 1.ر نیستپذیمورد بررسی امکانای ز سال بودجههایی غیر اد در مورد تعیین اعتبار برای سالارائه پیشنهاـ  

 2.ستین ریپذدستگاه امکان هعنوان بودجلوم بهو درج مبلغ نامع بینیپیشـ  

 9.ستین ریپذبودجه امکان هانین دائمی در الیحقو لغوـ  

                                                 
مجلس  21/12/1932مصوب  1939اليحه بودجه سال شوراي نگهبان درخصوص  23/12/1932، مورخ 11331نظريه شماره  .1

قابل مصرف دانسته... با  1934هاي يك و دو... كه وجوه واريز شده را تا آخر اسفندماه سال در رديف»... شوراي اسالمي: 
 ودوم قانون اساسي مغايرت دارد.مفهوم ساالنه بودن بودجه مغاير بوده و در نتیجه با اصل پنجاه

بند... كه اجازه داده است مانده استفاده نشده وجوه موضوع تبصره مزبور به سال بعد منتقل : »«2-9»همان نظريه، بند 
 «.ودوم قانون اساسي مغاير استگردد با اصل پنجاه

ودوم قانون نشده مغاير اصل پنجاه 1953بند... چون مقید به سال : »11/11/1951مورخ  1933/21/51نظريه شماره 
 .«اساسي است

است، ... مغاير  1953بر ارقام بودجه سال يافته ...عالوهمبلغ تخصیص: »...12/3/1953مورخ  1932/21/53نظريه شماره 
 «.شودودوم ارزيابي ميبا اصل پنجاه

شده و نتیجه تبصره  1953از اين جهت كه مقید به سال « ش»بند :»11/11/1955مورخ  4131/21/55ه شماره نظري
 «.ودوم شناخته شدشود خالف اصل پنجاهدائم تلقي مي

ي از بودجه وزارت ارشاد اسالمي ئبیني و تصويب مبلغ نامعلوم به عنوان جزپیش» :19/3/1949مورخ  4353نظريه شماره  .2

 .«قانون اساسي مغاير است وسومپنجاهو  ودومپنجاهبراي هر سال با اصول 

نمايد، شود لغو ميبند... كه قوانین مغاير را كه شامل قوانین دائمي مي» :5/11/1953مورخ  2214/21/53نظريه شماره  .9

 .«قانون اساسي شناخته شد ودومپنجاهمغاير اصل 
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 1.ستین ریپذبودجه امکان هالیحنداشتن بندهای ای بودجه ماهیتـ  

 2.ستین ریپذبودجه امکان حهیالتنظیم دولت در  اریاخت سلبـ  

 9.ستین ریپذدهد، امکان رییکه شاکله بودجه را تغ یدر ارقام بودجه به نحو رییتغـ  

یر پذامکاننظر گرفتن قانون ه عمومی بدون درها از محل بودجرائه پیشنهادهایی در مورد پرداختاـ  

 8.نیست

 1.ستین ریپذبودجه امکانهای فیرد یسقف برا نییتع دمعـ  

 

                                                 
قانون اساسي  ودومپنجاهه و مغاير اصل نداشت ايبودجه ماهیت...بندهاي» :12/11/1951 مورخ 4139 شماره نظريه - .1

 .«است
 «.شد داده تشخیصودوم...پنجاه اصل مغاير ندارد ايبودجه ماهیت چون... بند» :13/12/1931 شماره نظريه -
 قانونودوم پنجاه اصل مغاير لذا و ندارد ايبودجه ماهیت... بند» :15/12/1932 مورخ 3332/91/32 شماره نظريه -

 «.شدند شناخته اساسي
ودوم قانون اي ندارد مغاير اصل پنجاهبند ... چون ماهیت بودجه» :91/12/1932مورخ  3391/91/32 شماره نظريه -

 .«اساسي شناخته شد
 قانونودوم پنجاه اصل مغاير و ندارد ايبودجه یتماه... بندهاي» :29/12/1931 مورخ 21344/91/31 شماره نظريه -

 «.شدند شناخته اساسي
ودوم اي ندارد مغاير اصل پنجاهحاظ اينكه ماهیت بودجهل به...  بند» :21/12/1935 مورخ 91549/91/35 شماره نظريه -

 .«قانون اساسي شناخته شد

در بودجه  بودجه ديوان محاسبات بدون اظهارنظر دولت، عینًا ماده به استظهار اينكه» :9/1/1952مورخ  4339نظريه شماره . 2

 «.ودوم قانون اساسي استشود خالف اصل پنجاهكل كشور منظور مي
هاي مربوط از طريق كه دولت را مكلف به تأمین هزينه «1»تبصره »...  :9/3/1953رخ مو 2139/21/53 شماره نظريه -

 .«ودوم قانون اساسي مغايرت داردپنجاه نموده است با اصل 1955اليحه بودجه سال 
ودوم پنجاه اصل در مقرر دولت اختیار سالب امر اين... اينكه به نظر» :9/11/1953مورخ 2113/21/53 شماره نظريه -
 .«ودوم قانون اساسي تشخیص داده شدالف اصل پنجاهخ مذكور ماده است،

 مغاير شود، تهیه دولت طريق از بايد بودجه كه نظر اين از...  «2»بند » :3/2/1953 مورخ 4111/21/53 شماره نظريه -
 «.شد شناخته اساسي قانونودوم پنجاه اصل

ودجه درج نمايد، ب اليحه در را مجلس پیشنهادي بودجه عین است كرده موظف را دولت كه ماده ذيل» :نظريه همان -
 .«ودوم قانون اساسي استخالف اصل پنجاه

 براي و تهیه دولت طريق از بايد آن متمم و كشور كل ساالنه بودجه...» :23/1/1939 مورخ 5153/9/39 شماره نظريه -
 «.شد شناخته اساسي قانونودوم پنجاه اصل مغاير مصوبه اين لذا گردد، تصويب اسالمي شوراي مجلس به رسیدگي

به شكل اليحه ارسال گردد، لذا مغاير باشد بايد اصل اين طرح چون اصالح بودجه مي» :29133/91/33 شماره نظريه -
 .«ودوم قانون اساسي شناخته شداصل پنجاه

 اصل مغاير بودجه، اليحه در پیشنهادي بودجه درج به دولت الزام...» :3/3/1935 مورخ 2334343/91/35 شماره نظريه -
 «.شد شناخته اساسي قانونودوم پنجاه

چون اصالحات بعدي مربوط به بودجه ساالنه كل كشور نیز بايد »... :29/3/1935مورخ  23159/91/35اره شم نظريه -
صورت هكل كشور ب 1935خصوص...قانون بودجه سال ذكور دربه صورت اليحه و ازسوي دولت تقديم مجلس گردد و اصالحیه م
 «.ودوم شناخته شدطرح تقديم مجلس محترم گرديده است، لذا مخالف اصل پنجاه

مورخ  11112/91/32)نامه شماره « در ارقام بودجه رییتغ»با موضوع:  ی( قانون اساس12ودوم )پنجاهاصل  یریتفس هینظر .9

 .نگهبان( یشورا 91/1/1932
 )دامت برکاته( یگانیگلپا یمحمد یآقا نیاالسالم والمسلمحجت جناب

 (ی)مدظله العال یمحترم دفتر مقام معظم رهبر سیرئ
 ،یودوم قانون اساسدرخصوص اصل پنجاه یریبر اظـهارنظـر تفسی، مبن21/3/1931/م مـورخ 1-3424به نامه شماره  عـطف

 :گرددیاعالم م ریقرار گرفت و نظر شورا به شرح ز ینگهبان مورد بحث و بررس یشورا 2/12/1931موضوع در جلسه مورخ 
 ...و  ستین ریدهد، امکانپذ رییه را تغکه شاکله بودج یدر ارقام بودجه به نحو رییتغ ... -

 یاحمد جنت -نگهبان یشورا ریدب

مجلس  1/9/1932وقت بانوان مصوب شوراي نگهبان، درخصوص اليحه خدمت نیمه 29/9/1932مورخ  3333نظريه شماره  .4

 «.ودوم قانون اساسي مغايرت دارد..ها بايد طبق قانون انجام شود و با اصل پنجاهپرداخت» ... شوراي اسالمي: 

بند ... از جهت اينكه سقف يا رديف براي درآمد و هزينه تعیین نشده :»29/12/1953مورخ  3915/21/53نظريه شماره . 5

 «.ودوم قانون اساسي استاست خالف اصل پنجاه
 اساسي وسوم قانونپنجاه اصل ذيل وودوم پنجاه اصل مغاير و ندارد معیني سقف اعتبارات لذا... »:23/12/1931 مورخ نظريه -

 «.باشدمي
صورت درصد معیني از اعتبارات مزبور نیست و هاين تأمین اعتبار چون ب:» ... 15/12/1932مورخ  3332/91/32ماره ش نظريه -

قانون  وسومپنجاهودوم و ذيل اصل ذا اعتبارات، سقف معیني نخواهد داشت و مغاير اصل پنجاهضابطه مشخصي ندارد ل
 .«اساسي است
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 در سنوات گذشتهناموفق  هایپیشنهادبندی كلي اكثریت دسته

دهد که قریب به اتفاق این دسته از می در سنوات گذشته نشان ناموفقنگاهی به ترکیب پیشنهادهای 

 . این دالیل عبارتند از:اندبودهناموفق مشترکی  دالیل تقریباً، بههاپیشنهاد

با  کنند، مغایرمی بینیدلیل اینکه برای درآمدی خاص، مصرفی خاص پیشبه شنهادهایپ یبرخـ  

ون قان ودومپنجاهاصل عدم تخصیص و صالحیت دولت در تهیه الیحه بودجه و بنابراین مغایر با اصل 

جایی اعتبارات مصوب را بدون تصویب دلیل اینکه اجازه جاببه زین هاشنهادیاز پ یاساسی است. برخ

ریزی را صالحیت دولت در امر بودجه زین هاشنهادیاز پ یاصل مغایرت دارد. برخ نی، با ادهدمیمجلس 

 کنند.می دایپ رتیاصل مغا نیکند و با امحدود می

 بینیاز خزانه پیش ریغ یدلیل اینکه واریز درآمدهای مربوطه را به محلبه شنهادهایپ یبرخـ  

 وسومپنجاه صلمغایر با ا کنندمی انبه خزانه مستث یزیوار یمدها را از درآمدهاآدر یبرخ زیوار ایکنند می

 شوند.می یابیقانون اساسی ارز

کند، با اصل امکان نظارت دیوان محاسبات را ممتنع می نکهیا لیدلبه شنهادهایاز پ یبرخـ  

 اساسی نیز مغایر است.قانون  وپنجمپنجاه

ش سبب افزاییعنی یا  شوندمی مستلزم بار مالی برای دولتپس از تصویب  نیز هابرخی پیشنهادـ  

بدون اینکه طریقه جبران آن ، د و یا سبب كاهش درآمدهای عمومينشوهای عمومي ميهزینه

 داخلی مجلس مغایرت دارند.نامه آیین (186)ماده  «1»تبصره  و از این نظر با بیني شده باشدپیش

 

 هایي از پیشنهادهای ناموفق در سنوات گذشتهمثال

 نهاآ ها و دلیل ردان بررسی الیحه بودجه در کمیسیوندر جری ناموفق هایبرخی پیشنهاددر این بخش 

 هاهاداین پیشن .شودمی ذکرآن،  با مرتبط، با توجه به اصول قانونی در مرحله طرح در کمیسیون( )عمدتاً

 1939سال رسی الیحه بودجه در جریان بر یا مردود ناموفق هایصورت تصادفی از میان پیشنهادبه

 باشند.می تمامی موارد رد شده در چند مورد معین اند و گویای اشتراک تقریباًانتخاب شده

تمامي موارد پیشنهاد شده  تقریباًتوان دریافت که می هاطور خالصه با مرور این پیشنهادبه

 دلیل، اما بهدهنده هستندتباری قابل توجه از منظر پیشنهادای و اعبودجههای دارای انگیزه

ین یا تعی مین مالي پیشنهاد موردنظر و یا پیشنهاد این محل از سرجمععدم پیشنهاد محل تأ

موفق نامه داخلي و... به غیرمنطبق بر آیینیا موارد مشامصارف خاص برای درآمدهای دولت 

  اند.به طي شدن مسیر تصویب نشده

 



 

 ___________________________________________________________  
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 :6 پیشنهاد

 حمایت از کشاورزی دلیل توجیهي ارائه شده:

کل کشور جهت پرداخت  1939درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال  11 متن پیشنهاد:

اهلیت متقاضی دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و ی هاطرحغیردولتی به های تسهیالت به بخش

صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و منابع به

 یابد.می صنعتی و معدنی تخصیص

خشی بعبارتی در این پیشنهاد به پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست.دلیل رد: 

بور مشخص بوده که محل مصرف درآمد مز حالیشود، درمی ای خاصآمد کل کشور صرف هزینهاز در

 است.

 

 :0پیشنهاد 

 اختصاص سهم مناسبی از مالیات به روستاها  دلیل توجیهي ارائه شده:

قانون مالیات  (98)ماده  «د»و  «ج» هایدرصد از مجموع منابع موضوع بند 91حداقل  متن پیشنهاد:

هادی و ی هاطرحیابد تا جهت تهیه و اجرای می افزوده به توسعه و عمران روستاها اختصاصبر ارزش

بهسازی روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار گیرد و براساس شاخص برخورداری 

 ها صرف امور فوق گردد.شهرستان و با همکاری دهیاری

در این مورد نیز بخشی از درآمدهای  باشند، قابل طرح نیست.پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع دلیل رد: 

 بینی شده است.عمومی به امری اختصاص داده شده است که محل مصرف آن پیش

 

 :3پیشنهاد 

 عنوان یك امر حیاتیتوجه به ورزش به دلیل توجیهي ارائه شده:

 برابر اضافه گردد. 1/1... و ... )ورزشگاه ...( از محل افزایش قیمت نفت، های به ردیف متن پیشنهاد:

ر ذکدر این رابطه الزم به پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 بینیدرآمدهای مازاد احتمالی نیز پیش است که در قوانین بودجه سنواتی اخیر، حتی محل مصرف

ز او لذا طرح هزینه جدید،  سازگار نیست ریزیبا اصول بودجهگونه که عمل شده آنکه البته  شودمی

 این منبع درآمدی قابل طرح نیست.
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 :6پیشنهاد 

 شوند.می مردم از بابت نبود مصلی شهرستان... اذیت دلیل توجیهي ارائه شده:

 پنجاه میلیارد تومان منظور گردد.به ردیف ... مصلی... از محل فروش ارز مبلغ  متن پیشنهاد:

ل درآمد محتوضیح آنکه فروش ارز  پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 د.تا از قبال آن هزینه کر شودنمیمحسوب 

 

 :5پیشنهاد 

حفظ، ارتقا و تداوم و استمرار قدرت بازدارندگی و اقتدار کشور در جهت  دلیل توجیهي ارائه شده:

 تولید موشك.های توسعه و تقویت توانمندی

جدید راهبردی از محل های با عنوان پروژه 111111در ذیل کد  11ایجاد ردیف شماره  متن پیشنهاد:

 .منابع درآمدی دولت در بودجهمنابع استحصالی از درآمدهای آزاد شده از خارج و یا افزایش سقف 

در  بینی شدهمنابع پیش ، زیراپیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیستدلیل رد: 

 مصارف معینی نیز دارند و لذا عنوان درآمد کل کشور تلقی شده وبه انهیپیشنهاد، همگی در بودجه سال

 نامه داخلی مجلسآیین( 186)ماده  «1»نظر گرفتن هزینه جدید، جهت این موارد، مغایر تبصره در

 باشد.می

 

 :1پیشنهاد 

مین اماکن أمتعدد واصله ازسوی اقشار مختلف مردم جهت تهای درخواست دلیل توجیهي ارائه شده:

 ورزشی، مصوبات سفرهای استانی دولت و...

های و توسعه زیرساخت منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانیبه دولت مکلف است متن پیشنهاد:

درصد  1ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، حداقل قانون برنامه پنج( 19)ورزشی با رعایت ماده 

هزینه و  ،بودجه 6و  1فصول  یاستثناملی و استانی بههای از سقف اعتبارات مصوب هریك از دستگاه

یزی و نظارت راهبردی ریدی را با پیشنهاد معاونت برنامهتولهای تولید شرکتمستقیم های هزینه

زارت ورزش و جوانان، کسر و به سقف ردیف مربوطه اضافه کند. تخصیص اعتبار ردیف وجمهور و رئیس

 گردد.می درصد آن به وزارت ورزش تا پایان سال مالی تعیین 111یاد شده به میزان 

 ،اعتبارات اختصاص داده شده در الیحه را افزایش دهند )مازاد بر سرجمع( مجموعپیشنهادهایی که دلیل رد: 

ها دارای مصارف یك از دستگاهنظر در هرسقف موردخصوص با توجه به اینکه  در این قابل طرح نیست.

 سرجمع است.د، لذا پیشنهاد مازاد بر کاهش آن هزینه دیگری ایجاد کرتوان با مشخصی است و نمی
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 :7پیشنهاد 

 یافتهتوسعه تحقق پیشرفت و عدالت در مناطق کمتر دلیل توجیهي ارائه شده:

قانون برنامه پنجم توسعه، ( 12)قانون برنامه پنجم توسعه، ماده  (181)در اجرای ماده  متن پیشنهاد:

استفاده متوازن از منظور درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و مصوبات خاص و به 2

میلیون  ...یافته، دولت مکلف است مبلغ توسعه امکانات کشور و توزیع عادالنه و ارتقای سطح مناطق کمتر

 علمیه اختصاص دهد.های ریال از اعتبارات مواد مذکور را به ساخت و تکمیل حوزه

فارغ از فاقد وجه بودن استنادات  پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 بینی شده است و در نتیجهن بودجه سالیانه مصارف مشخصی پیشبور، در قانوزدرصد م 2قانونی از محل 

 د.بینی کرهزینه جدیدی برای محل مزبور پیش تواننمی

 

 :8پیشنهاد 

 تقویت پژوهش و تحقیق در واحدهای تولیدی دلیل توجیهي ارائه شده:

 تحقیق وهای منظور حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، کلیه هزینهبه پیشنهاد:متن 

 تولیدی از مالیات معاف هستند.های درصد فروش شرکت 9توسعه تا سقف 

توضیح آنکه معافیت از  پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.دلیل رد: 

مین درآمدهای الزم جهت أنتیجه، دولت را در ت دولت خواهد شد و درمالیات منجر به کاهش درآمد 

انجام تکالیف مشخص با محذوریت مواجه خواهد نمود و لذا این پیشنهاد نیز دربردارنده بار مالی بوده و 

 باشد.می مجلس نامه داخلیخالف آیین

 

 :3پیشنهاد 

 طرح...احداث بیمارستان... به شماره  دلیل توجیهي ارائه شده:

 این پروژه اعتبار داده شود. به نشده است و الزم است 1938بینی اعتبار برای سال پیش متن پیشنهاد:

قرر د نیز مدر این پیشنها منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.پیشنهادهایی که دلیل رد: 

 نشده است. بینیاعتبار پیشمین این أمنبعی برای تکه هیچ  بینی شود، درحالیشده اعتبار جدیدی پیش

 

 :62پیشنهاد 

 حفظ حریم ایمنی و امنیتی سایت... دلیل توجیهي ارائه شده:

میلیارد ریال بابت خرید حریم امنیتی ... در قالب طرح تملك... و یا از  9111اعتباری معادل  متن پیشنهاد:

 ای ... اضافه شود.سرمایههای بینی شده، به سرجمع اعتبارات تملك داراییمتفرقه پیشهای محل ردیف
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پیشنهادهایی که منبع درآمدی  پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 مشخص ندارند قابل طرح نیست.

 

 :66پیشنهاد 

سرمایه سازمان... براساس اهداف های افزایش سقف اعتبارات تملك دارایی دلیل توجیهي ارائه شده:

 پیش روهای موریتکالن و مأ

 . و واحدهای تابعه.ای سازمان .سرمایههای اصالح و افزایش سقف اعتبارات تملك دارایی متن پیشنهاد:

 شرح جدول پیوست.به 1939ماره یك الیحه بودجه سال مندرج در پیوست ش

رآمدی دپیشنهادهایی که منبع  پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع باشند، قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 مشخص ندارند قابل طرح نیست.

 

 :60پیشنهاد 

منظور ادامه به 1939میلیون ریال در سال  111.111منظور نمودن اعتباری معادل  متن پیشنهاد:

 1932ایجاد شده در سال های فعالیت

قرر م زین شنهادیپ نیدر ا پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.دلیل رد: 

 نشده است. ینیبشیاعتبار پ نیا نیمأت یبرا یمنبع چیه که یحالشود، در ینیبشیپ یدیشده اعتبار جد

 

 :63پیشنهاد 

های باشند که از سالمی مهم و قابل توجههای ورزشی از پروژههای پروژه دلیل توجیهي ارائه شده:

 اند.نرسیدهبرداری به احداث شده اما تاکنون به بهرهگذشته شروع 

ساحلی و آبی شهرستان ... و تکمیل مجموعه ورزشی ... های احداث مجموعه ورزش متن پیشنهاد:

 اضافه گردد و مبلغ آن به یکصد میلیارد تومان افزایش یابد.

  پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 

 :66پیشنهاد 

 جایگاه شهرک تاریخی ... به جهت نگاه کشوری و جهانی در جذب گردشگر دلیل توجیهي ارائه شده:

طور تاریخی کشور بههای ترین پروژهعنوان یکی از شاخصثبت جهانی به منظور... به متن پیشنهاد:

 میلیون ریال دیده شود. 91.111جداگانه در فصل اعتباری مربوطه، اعتباری بالغ بر 

رر شده مق زین شنهادیپ نیدر ا منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.پیشنهادهایی که  دلیل رد:
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 ه است.نشد ینیبشیاعتبار پ نیا نیمأت یبرا یمنبع چیه که یحالشود، در ینیبشیپ یدیاعتبار جد

 

 :65پیشنهاد 

د. کنمی تولید را فراهمهای حمایت از واحدهای صنعتی زمینه کاهش هزینه دلیل توجیهي ارائه شده:

 شود.می گذاری تقدیمرای افزایش اشتغال مولد و سرمایهبنابراین پیشنهاد ذیل ب

تولید، ورود های گذاری و کاهش هزینهمایهمنظور حمایت از اشتغال مولد و سربه متن پیشنهاد:

آالت و دانش فنی و خدمات فنی و مهندسی جهت احداث و توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی، ماشین

 افزوده معاف هستند.داخت مالیات بر ارزشاز پر

ضمن اینکه این پیشنهاد  پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 باشد. ( قانون برنامه پنجم نیز می111ماده )« 1»خالف تبصره 

 

 :61پیشنهاد 

دهندگان و نشر تشویق زکاتمنظور ( قانون زکات به8)در اجرای ماده  دلیل توجیهي ارائه شده:

 فرهنگ اسالمی

الیحه بودجه  111111ردیف  «91»یافته در جزء میلیارد ریال تخصیص 1.111مبلغ  متن پیشنهاد:

 میلیارد ریال افزایش یابد. 2.111به 

قرر م زین شنهادیپ نیدر ا پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 نشده است. ینیبشیاعتبار پ نیا نیمأت یبرا یمنبع چیه که یحالشود، در ینیبشیپ یدیشده اعتبار جد

 

 :67پیشنهاد 

اهش تنها افزایش نداشته بلکه کعتبارات فرهنگستان علوم پزشکی نهمجموع ا دلیل توجیهي ارائه شده:

 هم داشته است.

میلیون ریال و افزایش  31.111میلیون ریال به  12.211 ازای افزایش اعتبارات هزینه متن پیشنهاد:

 18.211میلیون ریال. افزایش جمع اعتبارات از  21.111میلیون ریال به  6.111اعتبارات تملیکی از 

 میلیون ریال 111.111میلیون ریال به 

 پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:
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 : 68پیشنهاد 

 ایرافیك مسیر، افزایش تصادفات جادهت دلیل توجیهي ارائه شده:

 کالنشهر ... به شهرهای جدید به چهارصد میلیارد تومان افزایش یابد.ای اعتبار احداث قطار حومه متن پیشنهاد:

  پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 

 :63پیشنهاد 

 تر بیمارستان آموزشی شهرستان ... ضرورت احداث هرچه سریع شده: دلیل توجیهي ارائه

مبلغ یکصد میلیارد ریال به اعتبار طرح احداث بیمارستان آموزشی شهرستان ... به  متن پیشنهاد:

 شماره ... اضافه گردد.

 پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 

 :02پیشنهاد 

مقرر  ثارگرانیبه ا یرسانقانون جامع خدمات( 19)ماده  «الف»حسب بند  توجیهي ارائه شده:دلیل 

صورت بیمه آنان به لدرمانی ایثارگران و افراد تحت تکف و بهداشتیهای درصد هزینه 111گردیده که 

سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص برعهده دولت بوده و اعتبارات هرساله آن در قوانین بودجه 

مزبور دولت را مکلف به پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و  «9»سنواتی منظور گردد و تبصره بند 

 مین اجتماعی نموده است.أکار و ت نتکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانو

رسانی به ایثارگران، دولت مکلف قانون جامع خدمت( 19)ماده  «9»در اجرای تبصره  متن پیشنهاد:

ازجمله بیمه سالمت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص  یبهداشتی و درمانهای است هزینه

 ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان را پرداخت کند.

 پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 

 :06پیشنهاد 

و  1932از سال  ...استقالل مالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  دلیل توجیهي ارائه شده:

 1939... از سال های پیوستن شهرستان

دانشکده علوم ای سرمایههای میلیارد ریال به سرجمع اعتبارات تملك دارایی 11مبلغ  متن پیشنهاد:

میلیارد ریال به سرجمع  91بهداشت و درمان اضافه گردد. مبلغ ـ پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ... 

اجرای  ـدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ... ای سرمایههای اعتبارات تملك دارایی

 آموزشی اضافه گردد.های برنامه
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پیشنهادهایی که مازاد بر  پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 سرجمع باشند قابل طرح نیستند.

 

 :00پیشنهاد 

آور سرسامهای ها و افزایش هزینهبه اجرای طرح هدفمندسازی یارانهبا توجه  دلیل توجیهي ارائه شده:

ها و عدم توجیه اقتصادی این واحدها از زمان اجرای کشتارگاهانرژی در واحدهای دامپروری، شیالت و 

باشند، می طرح و از طرفی تولید مواد پروتئینی و لبنی در این واحدها که نیاز اولیه عموم و جامعه

 د.مند گردنمانند سایر واحدهای کشاورزی بهرهگونه واحدها از تخفیفات قانونی هگردد اینمی پیشنهاد

ها و شیالت برای تخفیف های پرورش دام و طیور و کشتارگاهپیشنهاد شمولیت واحد متن پیشنهاد:

 .گاز همانند سایر واحدهای کشاورزی و آب، برقهای درصد در زمینه پرداخت هزینه 11قانون 

منجر  تخفیفآنکه  حیتوض پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. دلیل رد:

 فیالزم جهت انجام تکال یدرآمدها نیمأدولت را در ت جه،ینت به کاهش درآمد دولت خواهد شد و در

نامه نییبوده و خالف آ یدربردارنده بار مال زین شنهادیپ نیمواجه خواهد نمود و لذا ا تیمشخص با محذور

 باشد.می یداخل

 

 :03پیشنهاد 

سـاله پنجم توسعه جمهوری  برنامه پنج( 138)ماده  «ل»تکلیف قانونی بند  دلیل توجیهي ارائه شده:

 اسالمی ایران

ای أمین اعتبارات هزینهمنظور تقانون برنامه پنجم و به( 138)ماده  «ل»در اجرای بند  متن پیشنهاد:

کشــاورزی در ستاد مرکزی و های جهت تحقق اهداف و وظایف مندرج در اسـاسـنامه شـرکت شـهرک    

میلیارد ریال از منابع عمومی تحت عنوان ردیف  111ها مبلغ اد شـعب و نمایندگی در برخی استان ایج

 گیرد.می کشاورزی قرارهای مستقل در اختیار شرکت شهرک

 پیشنهادهایی که منبع درآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست.  دلیل رد:

 

 :06پیشنهاد 

و انجام این  1983صدور دستور دولت برای جذب نیروهای شرکتی در سال  دلیل توجیهي ارائه شده:

نفر نیروی شرکتی با سنوات مختلف به جمع نیروهای  1381دستور در دانشگاه ... منجر به افزایش 

بعد باعث جذب اعتبارات های شده است و افزایش حقوق این افراد طی سال «8»قراردادی تبصره 

ای موجب کمبود بیمههای خیر در پرداخت سازمانأنشگاه گردید. همچنین تسایر منابع دا درآمدی و
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 گردد.می منابع مالی بیشتر

عمرانی در دست اقدام دانشگاه... سهم این دانشگاه از مبلغ های با توجه به تعداد پروژه متن پیشنهاد:

 ریال افزایش یابد.میلیون  211.111به حداقل  1939سال میلیون ریال در الیحه بودجه  11.811

قرر م زین شنهادیپ نیدر اآمدی مشخص ندارند قابل طرح نیست. پیشنهادهایی که منبع در دلیل رد:

 نشده است. ینیبشیاعتبار پ نیا نیمأت یبرا یمنبع چیه که یحالشود، در ینیبشیپ یدیشده اعتبار جد

 

 :05پیشنهاد 

بر عوارض دریافتی برای واردات کاال و محصوالتی دولت مکلف است عالوه 1939در سال  متن پیشنهاد:

( %8رصد )د که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، چهار

حساب درآمد عمومی ا بهگونه کاالها و محصوالت افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل ربه تعرفه این

این قانون  3 جدول شماره 191111واریز کند. درآمد حاصله از محل ردیف  داری کل کشورنزد خزانه

 یابد.اختصاص می

 تصویب و اجرایي شد. 6333این پیشنهاد در بودجه 

در حقوق  عوارض مختلفبا هدف تجمیع  قانون موسوم به تجمیع عوارض: لزوم عدم تصویبدلیل 

 پیچیده شدن فضای، مشکالت اجراییلیل دضع شده است. چنین پیشنهادهایی بهودرصدی  8گمرکی 

قانون تجمیع عوارض بهتر است ارائه نشوند. ضمن اینکه عملکرد آنها برای  نادیده انگاشتنو  کاروکسب

 .ریال بوده است میلیون ده یا چند صدچند کمتر از در مواردی بودجه عمومی گاه بسیار پایین و حتی 

 تیو ح کار در مقایسه با عایدی آنها برای بودجه عمومیووضع چنین قوانینی برای فضای کسب هزینه

 سازد.ئه چنین پیشنهادهایی را ضروری میمل در ارا، تأدهندگانمین مقصود پیشنهادأی آنها در تتأثیربی

 

 :01پیشنهاد 

 ات فعلیاعتبار العالج هستند و بعضاًصعبر تحت پوشش، بیماران یکی از اقشا دلیل توجیهي ارائه شده:

 خصوص درمان آنها اعتباری اندیشیده شود.است در دهد، لذا ضروریتکافوی هزینه درمان آنها را نمی

ت درآمد حاصل از افزایش پانزده درصدی قیمت نوشابه گازدار تولید دولت مکلف اسمتن پیشنهاد: 

 حسابداتی مبلغ بیست ریال دریافت و بهسیگار وار نخ ازای هرتی و بهداخل و بیست درصدی واردا

 العالج هزینه کند.ا برای کمك به درمان بیماران صعبدرصد آن ر 111مربوطه واریز کند و 

و سهولت  عوارض مختلفبا هدف تجمیع  قانون موسوم به تجمیع عوارض: لزوم عدم تصویبدلیل 

دتر متعد ،مشکالت اجراییدلیل پیشنهادهایی بهچنین بهتر است وضع شده است. کار وفضای کسب

 ارائه نشوند. ،میع عوارضو نادیده انگاشتن قانون تج کاروپیچیده شدن فضای کسب کردن عوارض،
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 گیرینتیجه
 

در جریان ازسوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شده  هایبخش بزرگی از پیشنهاد

ی، قانونی نشده و در مراحل اولیه بررس فرآیندبررسی الیحه بودجه موفق به طی مسیر پیشنهاد تا انتهای 

در چارچوب عدم رعایت اصول  هاگونه از پیشنهادقریب به اتفاق اینشوند. می رداین پیشنهادها 

نامه داخلي مجلس ( آیین681وپنجم قانون اساسي و ماده )وسوم و پنجاهودوم، پنجاهپنجاه

 بندی هستند. قابل تقسیم

 .ای است )اصل عدم تخصیص(ریزی، عدم تعیین مصرف خاص برای منابع بودجهیکی از اصول بودجه

ا های اقتصادی کشور، منابع راساس اولویتساله بربودجه، هر کنندهکند که نهاد تهیهن اصل اقتضا میای

 بین مصارف مختلف توزیع کند. تعیین مصارف خاص در قوانین، سبب خواهد شد که اختیار دولت

رو های اقتصادی پیشکننده بودجه( در اختصاص منابع به مصارف با توجه به اولویتعنوان تهیه)به

قانون اساسی مفید این معناست که دولت در چارچوب ودوم پنجاهز، اصل محدود باشد. از منظر حقوقی نی

های اجرایی سال اجرایی بودجه، الیحه بودجه را تهیه وظایفی که قانون مشخص کرده و همچنین اولویت

صورتی که مجلس، محل مصرف مشخصی را تعیین ویب در اختیار مجلس قرار دهد. درکرده و برای تص

ارائه شده در مجلس مخالف با اصل  شنهادیدولت در تهیه بودجه محدود و در نتیجه پ کرده باشد، اختیار

 شود.قانون اساسی ارزیابی میودوم پنجاه

کردن برخی  ایا مستثن از خزانه ریغ یبه محل خاصواریز درآمدهای  ی معطوف بهشنهادهایپارائه 

قانون وسوم پنجاه صلمغایر با ا ،درآمدها از واریز به خزانه یا تعیین مصارف خاص برای درآمد خاص

 شوند.می یابیاساسی ارز

الزم است در مورد احکامی که مستلزم بار مالی برای دولت است )یعنی یا سبب افزایش  نیهمچن

 بینی، بدون اینکه طریقه جبران آن پیششودمی های عمومی و یا سبب کاهش درآمدهای عمومیهزینه

( 186)شود تا مغایر ماده (، دقت نظر بیشتری مبذول یا منبع درآمدی مشخصی داشته باشدشده 

 نامه داخلی مجلس نباشند.آیین

قواعد کلی مانند عدم ارائه پیشنهاد از محل مازاد بر سرجمع یا  قالبتوجه به این اصول که در 

قابل  سازی درآمدها در مصارف خاص، یا عدم اختصاصیص درآمدی برای پیشنهادتعیین منبع مشخ

رد شده و یا ارائه شده بکاهد و مجلس و نمایندگان را در ارائه  هایتواند از حجم پیشنهادمی ارائه است،

 ای کمك کند.منطبق بر قوانین ناظر بر ارائه پیشنهاد بودجه هاپیشنهاد
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