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الزامات بودجهریزی عملیاتی در ایران


مهدی رضایی* 


(تاریخدریافت-5934/4/22:تاریخپذیرش)5931/2/51:

چکیده
تحوالتدرنقششوممموریشتهشا دوتشتدرادارهامشورعام شه،ن شا هشا بودعشهریشی و
مدیریتماتیدوتتهارانییمتحولکردهاست.افیایش«صرفهاقتصاد »«،کارایی»و«اثربخششی»
بودعه،نحوهتخصیصمنابعازطریقتمکیدبراهدافسنجشپذیر،افیایشپاسشخووییمسشالوالن
امردرقبالاعطا آزاد عملبیشتر،ازعملهویژگیها خاصبودعشهریشی عملیشاتینسشبتبشه
سایرشیوهها بودعهریی استکهدوتتهاراعهتاستقرارچنینشیوها اقناعکردهاست .
وعودقانونبودعهریی عامع،ت ریفوتصویباهدافوف اتیتها دسشتواههشا اعرایشی
توسطقانونگذارباتحاظاصلحاکمیتقانون،اعمالن ا حسابرسیمبتنیبشرعملرشردبشهوسشیله
مراععن ارتی،وعوداختیاراتالز برا قوهمقننهوپاسخووییدوتت،ازعملهبسترها حقشوقی
الز عهتاستقراربودعهریی عملیاتیاستکهباوعودمشرالتساختار وقانونیدرکششور،
هیچیکازعناصرمذکوربهطورکاملتممیننشدهاستکهدراینپژوهشبهبررسیاساسیترین
اتیاماتحقوقیاستقراربودعهریی میبورپرداختهمیشود.


واژگان کلیدی:بودعهریی عملیاتی،صشرفهاقتصشاد ،کشارایی،اثربخششی،پاسشخوویی
ماتی 
*استادیارحقوقعمومیدانشواهعالمهطباطبائی m.rezaei@atu.ac.ir
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مقدمه
اینپرسشکه«برچهمبناییبایدتصمیمگرفتیکمبلغم ینازوعوهعمومیبشهف اتیشت
(اتف)بهعا ف اتیت(ب)اختصاصیابد»مساللهاصلیبودعهریی است.بههمینعهشتمشی-
توانبودعهریی رابهم نا انتخابهاییبینگیینهها ممرنت ریفکردکشهطبشققواعشدو
اصولم ینیصورتگرفتهباشد.قواعدواصولمذکور،شیوهها بودعهریی میباشندکهدر
راستا نیلبهانتخاببهترینگیینهشرلگرفتهاند(پناهی.)51:5931،بودعشهریشی عشالوهبشر
حرایتازسیاستماتیدوتتدرعهتاهدافاقتصاد واعتماعی،یریازابیارها ن شارت
قوهمقننهبردوتتاست(علو طبر 51:5912،؛اقتدار ودیوشران.)93:5914،بودعشهریشی 
عملیاتیبهاینم ناستکهازطریقایجادارتباطبینمنشابعمشاتیونتشای حاصشلهبشاهشرمیشیان
اعتبارتخصیصیبههربرنامه،میبایستمجموعهم ینیازاهدافموردانت اربههمشراهافشیایش
صرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشیحاصلشود .
قانونوذارعمهور اسالمیایرانباهدفبرقرار ن مدرامورماتیدوتت،مطابقتحوالت
اقتصاد درایرانواقتصادعهانیونییحسبضرورتها حقوقی،ماتیواقتصاد وباتوعه
بهتیو استوارساختنتصمیماتبودعها برمبنا افیایشصرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشی،
استقراربودعهریی عملیاتیراطیمواد ازقوانینبودعهسنواتیوقوانینبرنامهپن ساتهتوس ه،
اتیامیکردهاست.ازسال  5931طبقتبصره 43قانونبودعههمانسال،دوتتمرلفبهانجا 
اقداماتالز عهتاصالحن ا بودعهریی شدهکهیریازمحورها اصلیآن،اصالح،تهیه
و تن یم بودعه به شیوه عملیاتی بوده است .بهموعب ماده  593قانون برنامه چهار توس ه نیی
«سازمان مدیریت و برنامهریی کشور موظف است با همرار دستواهها ذ ربط بهمن ور
اصالحن ا بودعهریی ازروشموعودبهروشهدفمندوعملیاتیوبهصورتقیمتتما شدة
خدمات،اقداماتمربوطراانجا دهد»...کهاینموضوعباتصریحبرافیایشکاراییوبهرهور 
ل،بهعا کنترلمراحلانجا کارواعطا اختیاراتالز به
واستقرارن ا کنترلنتیجهومحصو 
مدیراندستواهها اعراییدرماده544آنقانونموردتمکیدقرارگرفتهاست.باوعودتراتیف
دوتتها وقتدرراستا تحققاهدافیادشده،اقدامینرردند
قانونیموصوفتاسال  5931
تااینرهالیحهقانونبودعهسال 5931بنابهادعا دوتتنهم،مبنیبرعملیاتیبودنآن،تهیهو
تقدیممجلسشورا اسالمیشدومجلسنییباایجادتغییراتیعیییآنرابهتصویبرساند 5.

.5ضوابطاعراییبودعهسال31کلکشورکهدرعلسهمورخ5931/52/21هیالتوزیرانبهتصویبرسیدهاست :
موظفاندبرنامهها 

ر،دستواهها موضوعبند 5

بند -1دراعرا بند 45مادهواحدهقانونبودعهسال 5931کلکشو
ها،اوتویتبند ف اتیتها،واگذار 


عوییدرهیینه
عملیاتیخودودستواهها تاب هرامبنیبرچوونویونحوهصرفه
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سؤاالتاساسیدراینمقاتهعبارتاندازاینره،تلقیقانونوذارازبودعهریی عملیاتیتا

آناست؟دراینپژوهشتالشمیشودضمنتوصیفوتحلیل

چهحدمنطبقبامفهو علمی
قوانین و مقررات مربوطه و بیان موانع حقوقی و زیربنایی اعرا بودعهریی عملیاتی،
پیشنهادهاییبرا استقراراینشیوهبودعهریی ارایهشود.مفروضاتنوارندهبرایناستکه
علیرغمتمکیدفراوانبراستقراربودعهریی عملیاتی،قانونوذارتامقاط یبرداشتصحیحی

ازاینشیوهبودعهریی نداشتهوآنراغاتباًم ادلقیمتتما شدهفرضکردهاست(اگرچه
به درستی هدف را افیایش کارایی و اثربخشی بیان کرده است) و اینره بسترها حقوقی و

اعراییعهتاستقرارآنوعودنداردوازاینروتوفیقیدرپیادهساز اینشیوهنداشتهاست.


 .1مبانی و ماهیت بودجهریزی عملیاتی
 .1-1مبانی نظری بودجهریزی عملیاتی
فالسفهیونانباستان،اینن ریهرامطرحکردندکهانسشانبشهدنبشالبشهحداکثررسشاندنرفشاه
خویشبودهوفارغازن ریهها اخالقیوارزشیبااستفادهازنیرو عقشل،حلقشهتنشمزمشان
حالراشرستهوچشمبهآیندهدارد؛امادرمقابشل،حقیقشتدیوشر خودنمشاییمشیکنشدوآن
اینره،منابعمحدوداست.تذاعهتتحققهدفموردن ر،دستبهانتخابمیزندکهدرواقع،
مفهومیازبودعهریی است.اتبتهبهتحاظت لققهر آنانتخاببهیکعام هسیاسشی،چنشین
امر توسطدوتتصورتمیپذیرد.اگرچهدرایناندازه،بودعه،تصشویرمشاتیسیاسشتهشا 
یکدوتتتلقیمیشوداماآنچهماهیتبودعهوبودعهریی راتشریلمیدهد،آمشاروارقشا 
صرفنیستبلرهابیارحرمرانیحرومتهاست(پناهی221:5931،؛میرسپاسی.)453:5914،با
توعهبهتنوعوت ددوظایفدوتت،نحوهحصولدرآمدوانجا هیینه،بودعهریی مسشایلیاز
عهاتحقوقی،اقتصاد ،سیاسیواعتماعیبشهوعشودمشیآورد.تشذاضشرورتتن شیمبودعش 
دوتتیکارآمدواثربخشنسبتبهسایرنهادهابیشتراستکهبهتحاظتاریخی،دوتت،نخسشتین
شخصیتیاستکهتنبهن مبودعها دادهاست.ازدیوراهمیشتهشا بودعشهایشناسشتکشه
بحثومجادالتصورتگرفتهمیاندوتت(قوهمجریه)وقشوهقانونوشذار درایشنخصشوص،
یریازعللایجادن ا تفریکقشوابشودهاسشت.درواقشع،انویشیههشا اوتیشهتششریلپارتمشان،
ف اتیتها تصد گر قابلواگذار بهبخشغیردوتتی،حذفف اتیتها غیرضرورونییبرنامهارتقا بهرور راتهیهو
برا عمع بند ،تلفیقوارائهبههیالتوزیرانتاپایاناردیبهشتماهسال 5931بهم اونتبرنامهریی ون ارتراهبرد 
گونه ا باشدکهدرچارچوباعتباراتمندرجدرموافقتنامه
رئیسعمهورارسالنمایند.نتیجهاقداماتهردستواهبایدبه 

دستواهباکسر اعتبارمواعهنشود.باالترینمقا دستواه ها اعرایی،مسالوتیتن ارتبرحسناعرا اینبندرابرعهده
خواهدداشت.
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تمسیسمجمعیاشوراییبرا علوگیر ازت شد هشا ماتیشاتیحرشا وتن شیممناسشباتمشاتی
حرومتهابامرد بود.ازاینروبایدپدیدهبودعهوبودعهریی رادراساس،حاصلتمشایالت
سرانونمایندگانمرد برا توعیهوکنترلوصولماتیاتهشاوعلشبرضشایتعمشومیبشرا 
تمدیهآندانست.اتبتهمدتهاطولکشیدتامناسباتمذکورباعنوانحقوقمشاتیوماتیشاتیبشه
شاخها ازحقوقعمومیتبدیلشودوتحتتمثیرتحوالتیکهدرمفاهیمحاکمیتووظشایف
دوتتهابهوعودآمدهبود،سازمانگیرد(پیرنیا291:5943،؛شبیر نژاد .)13:5931،

امروزهبهدتیلمتغیرها بیشمارمؤثردرفرایندتصمیمگیر مدیران،بهویشژهدردوتشتبشه
علتتقاضا روزافیوننسشبتبشهارایشهخشدماتبشاکیفیشتبشاالتر،فششاربشرا پاسشخووییو
شفافیتعملررددوتتونیازبهکشاهشهیینشههشا عشار آن،افشیایشبهشرهور ومشدیریت
عملرردواثربخشیحاکمیت،درکانونتوعهدوتتهاقرارگرفتهاست.بسشیار ازکششورها 

توس هیافتهودرحالتوس هدرتالشاندن ا بودعهریی خودرابهیکن ا عملیاتیکهدرآن
ارتباطبیناعتباراتبودعشها وعملرشرددسشتواههشا اعرایشی،ششفافوقابشلسشنجشاسشت
نیدیکترسازندوازاینطریق،پششتوانهاطالعشاتیم تبشربشرا تصشمیماتبودعشها دوتشتو
(حسنآباد ونجارصراف .)233:5931،

مجلسفراهمآورند
درکشورها توس هیافته،اصالحاتدرن شا بودعشهریشی ازسشال5311ششروعششدودو
وعهمتماییداشت:درکشورها درحالتوس ه،بودعه،عاملیبرا توس هاقتصاد واعتماعی
بهشمارمیرفتودوتتمیتوانستبابودعهریی ،فاصلهبیندستواههاونهادها ماتیسشنتی
ونهادها ماتیعدیدراکشاهشدهشد؛امشادرکششورها صشن تی،تمکیشدبشرکشاهشن شارت
مدیرانبراساسمقرراتبودعها صرفبود.فقداناطالعاتمدیریتیدربودعشهریشی سشنتی

بششهانجششا اصششالحاتدرن ششا بودعششهریششی درسششال5311درکشششورامریرششامنجششرشششد
(عباسی .)211:5935،
درایرانب دازانقالباسالمیکهبشهعلشتعشواملین یشرتحمیشلعنشموفقشدانت ریشف
ن ر وقانونیشفافازقلمرواختیاراتووظایفدوتت،عالقهمسالوالنبشهگسشترشوانجشا 
خدماتوامورعمومی،دوتتیشدنمراکیآموزشی،درمانی،بانکهاوشرکتها بیمه،ایجاد
وزارتخانههاوسازمانها عدیدورشدشرکتها دوتتیواقمار طیدودهشهاولانقشالب،
(سازمانمدیریتوبرنامهریی کشور)4-9:5935،بشهعلشت

بخشدوتتیبهتدری توس هیافت
ض فوناکارآمد دوتتدراتخاذواعرا سیاسشتهشا مشاتیمطلشوبومششرالتفشراوان
تگرفتشهدرامشر
حاکمبرن شا بودعشه ریشی موعشود،قانونوشذاربشااقتبشاسازتحشوالتصشور 
بودعهریی درعهان،استقراربودعهریی مبتنیبرنتیجهرااتیا میکند .
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 .2-1بودجهریزی عملیاتی؛ ماهیت ،مزایا و مشکالت حقوقی آن در ایران
الف .ماهیت بودجه و بودجهریزی عملیاتی

ازبودعه،ت اریفمختلفیارایهشدهاستکهشایدنتوانهیچیکازاینت شاریفراکامشل
دانست.طبقماده5قانونمحاسباتعمومیکشور«:بودعهکلکشور،برنامهماتیدوتشتاسشت
کهبرا یکسالماتیتهیهوحاو پیش بینشیدرآمشدهاوسشایرمنشابعتشممیناعتبشاروبشرآورد
هیینههابرا انجا عملیاتیکهمنجربهنیلبهسیاستهاوهدفها قانونیمشیششودبشودهواز
سهقسمت.5بودعهعمومیدوتت.2بودعهشرکتها دوتتیوبانکها.9بودعشهمؤسسشاتی
کهتحتعنوانیغیرازعناوینفوقدربودعهکلکشورمن ورمیشودتشریلشدهاست» .
امابودعهریی ،فرایند استکهدرایرانازچهارمرحلهبهشرحزیرتشریلشدهاست:
.تصویببودعه،ج.اعرا بودعهود.ن ارتبر

اتف.تهیه،تن یموپیشنهادالیحهبودعه،ب

اعرا آن (دادگر کرماعانی531 :5913،؛ منشیزاده و موسیخانی31 :5931،؛ فرجوند:5933،
.)39طبقاصل12قانوناساسی«:بودعهساتیانهکلکشوربهترتیبیکهدرقانونمقررمیشوداز
طرفدوتتتهیهوبرا رسیدگیوتصویببهمجلسشورا اسالمیتسلیممیشود.هرگونه
تغییردرارقا بودعهنییتابعمراتبمقرردرقانونخواهدبود».عبارت«بهترتیبیکهدرقانون
مقررمیشود»حاکیازترلیفقانونوذاربهتصویبقوانینعدیددرزمینهتن یموتهیهبودعه
ساالنهکلکشوراست.باوعودایندرقانونمحاسباتعمومیدرزمینهتهیهوتن یمبودعهکل
کشور،احرا خاصیوعودنداردوبیشتراحرا ،مربوطبهنحوهاعرا ماتیبودعهاست .
باعنایتبهتجربهها ن ا ها ادار وماتیدرعهان،بودعهریی ششیوههشا متفشاوتیبشه
خوددیدهاستکههرکدا ازآنباتوعهبهزمینهها ادار ،قانونیومشدیریتیدارا اهشداف
وفرایندها مختلفیاست.اینشیوههانهتنهاقواعدتصمیماتبودعها رات یینمیکنشد،بلرشه
یسشازد.
استانداردها سنج شموفقیتیشاقواعشدارزیشابیهمشانتصشمیماترانیشیمششخصمش 
ازعملهمهمترینشیوهها مذکور،بودعهریی افیایشی،بودعهریشی برنامشها ،بودعشهریشی 
مبتنیبرصفروهمچنینبودعهریی عملیاتییامبتنیبرعملررداست.درایرانتاقبشلازسشال
5931براساسقانونبرنامهوبودعهکشور،شیوهبودعهریشی «،بودعشهریشی برنامشها »بشوده
است،بدینترتیبکهبودعهها ساالنهبایدبرمبنا برنامشههشا سشاالنهبشرمبنشا برنامشههشا 
پن ساتهتهیهشود.اگرچهپسازتصویبقانونبرنامهوبودعهپسازانقشالباسشالمی،کششور
دارا پن برنامهمصوببودهاستتیرناحرا قانونبرنامهوبودعهبشهدتیشلمششرالتفنشی،
ساختار وقانونی،هیچگاهبهطورکاملبهاعرادرنیامدهاسشتوبایشداذعشانداششتهمچنشان
شیوهبودعهریی افیایشیحاکماست.باوعودعد اعرا دقیقوکاملبودعهریی برنامها ،
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باظهورم ایباینشیوهبودعه ریشی درکششورها دیوشرازعملشهعشد توعشهبشهمؤتفش ههشا 
صرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشی شقانونوذاربدوناینرشهدرمقشا رفشعمششرالتسشاختار 
ن ا بودعهریی برآید شاستقراربودعهریی عملیاتیرامقشررمشیسشازد.مشعاتوصشفبشاوعود
ریفیازشیوهمذکورارایهنمیکند .

تمکیداتمررردراینخصوص،هیچگونهت

بهتحاظن ر ،ت اریفمت دد بازوایا گوناگونازبودعشهریشی عملیشاتیمطشرحششده
است.دریکت ریفمختصر،بودعشهریشی عملیشاتی،منشابعمشاتیتخصشیصیافتشهرابشهنتشای 
اندازهگیر


شدهوستاندهها مرتبطمیکنشدRedburn, F. Stevens, J. Robert, Shea and Tery (.

 )F. Buss, 2008: 352درن ررابینسونورامبیاینششیوهاششارهبشهسشازوکارهاییداردکشهبشا
شدهسازمانها بخششعمشومیوسشتاندههشایشانتشای 


هدفتقویتارتباطمیانمنابعماتیارایه
آنهاطراحیمیشودواینامرازطریقاستفادهازاطالعاترسشمیعملرشرددرتصشمیمگیشر 
دربارهتخصیصمنابعانجا میگیرد)Rabinson and Brumby, 2005: 4(.تودرت ریفیدیوشر،
آنرافراینشداسششتفادهازاطالعششاتعملرشرددرتخصششیصبودعششهمشیدانشدکششهازبرنامشهریششی 
ایننوعازبودعهریشی زمینشها را

راهبرد نشمتمیگیرد(Lu, 2007: 3) .بهعقیدهریونبارک
فراهممیآوردکهتصمیمها مرتبطباتخصیصمنابعتاحد برمبنا کاراییواثربخششیدر
تحویلخدماتاتخاذشود(Rivenbark, 2004: 7).هِرزِگدرت ریفتخصصشیبودعشهریشی 
مذکوربیانمیداردکهاینشیوهبهاینسؤاالتپاسخمشیدهشد:چشهچیشی برنامشهریشی ششده
است؟هیینهآنچهمییانبودهاست؟چهوقتارایهمیشود؟چهمناب یموردنیازخواهدبشود؟
ونتیجهنهاییچهخواهدبود؟(آذروخدیور .)12:5939،
درکنفرانسمجاتسایاتتی،بودعهریی عملیاتیبهتخصیصمنابعبرا نیلبهاهشدافیخشاص
ونتای قابشلانشدازهگیشر درهشربرنامشهت ریشفششدهاسشت (NCSL, 1994: 2).درواقشع،فراینشد
برقرار ارتباطبیننتای موردانت اربشاسشطوحبودعشهاسشت(GAO, 1997: 1).کمیسشیونهشوِور5
ضمنطرحچنیندیدگاهیدرسال5341تبیینکردکهدربودعهریی عملیاتیبایشدتوعشهرو 
ویژگیعملرردنسبیکار کهبایدانج ا شودیاخدماتیکشهبایشدارایشهششودمتمرکشیباششدنشه
رو چییهاییکهبایدخریدار شودزیرااشیا خریشدهششده،ابیارهشاییبشرا دسشتیابیبشهیشک
نتیجششهاسششتنششهخششودنتششای (Anders, 2001: 18).ایششنشششیوههمچنششینبیششانورروشهششاییبششرا 
اندازهگیر منابعیاورود هادربرابرخروعیهایاسشتاندههاسشتواینرشهچوونشهف اتیشتهشابشه
نتیجهمنجرمیشود(Hatry,1989:18).درنهایت،بودعهعملیاتی«عبشارتاسشتازبرنامشهعملرشرد
ساالنهبههمراهبودعهساتیانهکهرابطهمیانمییانوعوهتخصیصیافتهبههربرنامهبانتشای حاصشله
1. Hover.
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انمیسازد،بدینم ناکهباهرمییانمخارجانجا شدهدرچارچوبهشر

ازاعرا آنبرنامهرانمای
برنامها بایدمجموعهم ینیازاهدافتممینشود»)Mercer, 2002: 2(.اتبتهبرخشیافشرادبشهدتیشل

تمکیداینشیوهبرعملررددوتتبهعا مخارج،بهآنعنشوانبودعشهریشی بشرا نتشای دادهانشد.

) (Schick, 1990: 26
بنابراینبودعهریی مذکور،منابعرابرمبنا تحققاهدافسنجشپذیرتخصیصمشیدهشد
کهبهنوبهخودبارساتتوآرمانها دستواهاعراییارتباطدارد.دراینشیوه،عناصر«صشرفه
کنند.درعینحشال،بشین

اقتصاد »«،کارایی»و«اثربخشی»رابهاب ادسنتیبودعهریی اضافهمی
آنسهمؤتفهتماییقایلمیشوند:صرفهاقتصاد ،عبارتاستازتالشدرعهتکاهشهیینه
تحصیلواستفادهازمنابعسازمانباحفظکیفیتمناسشب.درکشارایی،اسشتفادهمفیشدوبهینشهاز
منابعمدن راست.بهعبارتدیور،عملیاتکشاراآناسشتکشهبشااسشتفادهازروشهشا بهینشه،
حداکثربازده(ستانده)راباصرفحداقلمنابع(داده)تممینکند،درحاتیکهاثربخشیبشهم نشا 

ت(کمیتشه
حصولاطمینشانازمطابقشتنتشای حاصشلازهشرف اتیشتبشانتشای مشوردانت شاراسش 
تخصصیحسابرسیمدیریت1:5911،؛رایدر.)1-4:5931،برایشناسشاسمشیتشوانتمرکشیبشر
شاخصها اندازهگیر نتای وپیامدها عملررددرارتباطبشافراینشدبرنامشهریشی راهبشرد ،
تمکیدبرکنترلعد تمرکیمشاتیوحشذفبوروکراسشیدرتصشمیمگیشر بودعشهوتحشولدر
پاسخووییبهم نا پاسخووییدرقبالنتای راسهرویررداصلیشیوهبودعشهریشی عملیشاتی
دانست(Anders, 2001: 20).




ب .مزایا ،معایب و فرایند بودجهریزی عملیاتی
 )1مزایای بودجهریزی عملیاتی

اینشیوهبودعهریی بهاذعانمحققان،مییتها فراوانیداردکهازعملهآنعبارتاست
از :
-5افیایشپاسخووییمدیراندستواهها اعراییبشرمبنشا عملرشردوبشهویشژهدرایشران،
تقویتاینپاسخووییبهنهادها ناظرطبشقمفشادموافقشتنامشهمتبادتشهبشاسشازمانمشدیریتو
برنامهریی کشور.اتبتهاینویژگیتاحدودزیاد دربودعهریشی افیایششینیشیوعشودداردو
علتاصلیبقا چنینشیوها نییهمینخصیصهاست (Douglus, 2002: 161).
-2تمکیدمدیرانبشرا نیشل بشهنتشای مشوردانت شاربشابشاالتریندرصشد«صشرفهاقتصشاد »،
«کارایی»و«اثربخشی» .
-9تسهیلن ارتبراعراوعملرردبودعهتوسطمقاماتونهادها ن ارتی .
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بهبودنحوهتخصیصمنابعهدفگرا .

-4
صورتیکعاتخصیصمشییابشدودر


پذیراست.اعتباربه
ایننوعبودعهریی ،ان طاف

-1
ت یینبهترینشیوهنیلبهنتای ،بهمدیران،آزاد عملبیشتر میدهد .
-1افیایششفافیتعملررددوتت(سش ید ومییشد 3-1:5931،؛آذروخشدیور:5939،
591-594؛پناهی15-43:5931،و13؛عباسی.)251:5935،

 )2چالشهای بودجهریزی عملیاتی

اگرچهبرخی،چاتشها اینشیوهرات بیربهموانعاعراییمیکنندامابامرور بشرتجربشهسشایر
کشورهامیتواناینچاتش هارابهم ایشبایشنششیوهنیشیت بیشرکشردزیشراایشنمشوارددرسشاختارو

اتیاماتایننوعازبودعهریی نهفتهاستوممرناستبشاعشد تشدبیرشایسشته،اثشراتمخشربآن
بهمراتببیشترازمیایا اینشیوهباشد (Robinson, M.and J. Brumby, 2005: 23).
احتمالاینرههرنوعپیوندورابطها بشیناطالعشاتعملرشرد وتصشمیماتمربشوطبشه

.5
تخصیصمنابعدچارانحرافشودکمنیستزیرااینتصمیمگیرندگانهستندکهقضشاوتهشا 

الز درمتنبخشدوتتیراانجا میدهند.درفرایندسیاسی،اطالعاتعملررد میتواندتنهشا
بهعنوانیریازعواملتمثیرگشذاردرانتخشابگیینشههشا بودعشها درن شرگرفتشهششود.ایشن
اطالعاتمیتواندادبیاتمذاکراتراتغییردهداماتیوماًدرتصمیمنهایی،تغییر ایجادنرند .

 .2تهیهبرنامهها راهبرد ازویژگیها مهمبودعشهریشی عملیشاتیاسشت.الز اسشتدر
حینتهیهبرنامهراهبرد ،دستواهها اعراییباکمیسشیونهشا مربوطشهدرمجلشسبشهرایینشی
بپردازند.ایناتیا بهعنوانیریازاصلیتشرینومهشمتشرینچشاتشهشا بودعشهریشی عملیشاتی
محسوبمیشود.تالشبرا رسیدنبهاتفاقآرادرمورداهدافبرنامهبهسشهوتتامرشانپشذیر
نیسششتاگرچششهمجلششسنیششیبششههمششانمنششابعاطالعششاتیکششهدسششتواههششا اعرایششیبششهآنتمکیششد
میورزیدند،متوسلمیشود.

 .9ازعملهدیورچاتشها بودعشهریشی عملیشاتی،درخصشوص«ششاخصهشا عملرشرد»
است.اینشیوهبشهدتیشلتفشاوتدرماهیشتصشالحیتهریشکازدسشتواههشا اعرایشیاعشازه
میدهدتاازشاخص ها عملرردمختلفشیاسشتفادهکننشد.ایشنامشر،سشنجشعملرشردرابشرا 
مجلسودوتت،مشرلخواهدکرد
 .4مدیرانارشددوتتیازحیشثبرخشوردار ازصشالحیتاختیشار گسشتردهممرشناسشت
بهشدتطرفداراینششیوهازبودعشهریشی باششندامشادرکششورهاییکشهزیرسشاختهشا الز 
حقوقیواعراییالز برا بودعهریی عملیاتیوعودنداشتهباشد،ممرناستسشازوکارها 
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ن شارتیوشششاخصهششا سشنجشعملرششردبششهششرلمناسششبیت یششیننششدهباشششدوتششذااحتمششال
سوءاستفادهازمنابعدوتتیراگسترشدهد.

 )3فرایند بودجهریزی عملیاتی از سه مرحله تشکیل شده است:

اتف-ت ییناهدافونتای موردانت ار 
ب-برآورداعتباراتبرنامههاوف اتیتها الز برا تحققاهداف 
ج-ت یینشاخصها کمّیعهتبرآوردعملرردهربرنامهیاف اتیت .
ویژگیمهمن ا بودعهریی عملیاتی،تلفیقاهدافن شا مشدیریتبودعشهبشاپاسشخوویی
عمومیاست.اتبتشهنرتشهقابشل ذکشردرایشنخصشوصاینرشهبشرخالفن شربرخشینویسشندگا ن
(کردبچه)51:5931،نبایدبودعهریی عملیاتیرافینفسهن ا تشویقوتنبیشهمبتنشیبشرسشطح
عملررددانستزیراممرناستبهعا افیایشپاسخووییباطرفدار ازمدیرانیکهاهشداف
دستپایینیرابرآوردهکردهاندارزشاینفرایندازبینبرود.بودعهریی دراصشل،تخصشیص
منابعبودهوذاتاًمستلی ت ییناوتویتهاستکشهایشنمهشمدربودعشهریشی عملیشاتی،تشاب یاز
ارزشهاومنافعرقیبیاستکهاطالعاتعملرردمشیتوانشدآگشاهیازآنهشاراافشیایشدهشد.
درعشینحشال،تششابععشواملیهمچشونبرابششر ،نیازهشا برآوردنششدهونقشششمناسشبدوتششتدر
پاسخووییبهایننیازنییهست .


ج .مروری بر قواعد و مقررات بودجهریزی عملیاتی در ایران

پسازپایاناعتبارقوانینومقرراتمربوطبهبودعهریی عملیاتیازعمله(قانونبرنامهچهار 5

 .5قانونوذار عمهور اسالمی ایران در ماده   593قانون برنامه چهار توس ه مقرر نمود :سازمان مدیریت و برنامهریی 
ربطبهمن وراصالحن ا بودعهریی ازروشموعودبهروشهدفمندو

کشورموظفاستباهمرار دستواهها ذ 
عملیاتیوبهصورتقیمتتما  شدةخدمات،اقداماتزیرراانجا دهد:اتف)شناساییواحصا ف اتیتوخدماتیکه
دستواهها اعرایی ارایه مینمایند .ب -ت یین قیمت تما شدة ف اتیتها و خدمات متناسب با کیفیت و محل عغرافیایی

مشخص.جتخصیصاعتباراتبراساسعملرردونتای حاصلازف اتیتهاومتناسبباقیمتتما شدةآن .
به من ور تحقق رویررد فوق و همچنین تسریع در تغییر ن ا بودعهریی کشور و تقویت ن ا برنامهریی و
تبصره   -5
ن ارت،سازمانمذکورموظفاست  ضمناصالحساختارسازمان،مدیریتنیرو انسانی،روشهاوفناور ادار خود،
ترتیبیاتخاذنمایدتاباسازمانکوچک،من طف،کاراواثربخشبابهکارگیر نخبوانواندیشمندان،امرانانجا وظایف
محوتهبهطورمطلوبوبهینهفراهمگردد .
سازمانفوقاتذکرووز ارتاموراقتصاد ودارایینسبتبهتهیهتوایحالز برا اصالحقوانینومقرراتماتی،

تبصره-2
ادار ،استخدامیوبودعهریی کشوراقدا نماید،بهنحو  کهن ا موعود،تبدیلبهن ا کنترلنتیجهومحصولگردد .
اندبهمن ورافیایشکاراییوبهرهور واستقرار
ظف 
کلیهدستواهها اعراییمو 

ماده 544قانونمذکورنییاش اردارد«:
ن ا کنترلنتیجهومحصول،به عا کنترلمراحلانجا کارواعطا اختیاراتالز بهمدیرانبرا ادارهواحدها تحت
سرپرستیخودبهصورتمستقلوهدفمندنمودنتخصیصمنابع،قیمتتما شدةآندستهازف اتیتهاوخدماتیکهقابلیت
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و نیی قوانین بودعه سنواتی) ،بند  92سیاستها کلی برنامه پنجم توس ه در چارچوب سند
اندازبیستسات ابالغیمقا رهبر ،مورخ 25/51/5913ماده 253قانونبرنامهپنجمتوس ه،


چشم
مصوب21/51/5933یریازمهمترینمنابعحقوقیکشوراستکهبراعرا بودعهریی عملیاتی
تمکیدکردهاست .
ماده  253قانون برنامه پنجم توس ه نیی ضمن مرلفکردن دوتت به استقرار تدریجی ن ا 
بودعهریی عملیاتیتاپایانسالدو برنامه،مقررمیدارداعتباراتیکهبراساسقیمتتما شدة
موضوعماده 51قانونمدیریتخدماتکشور اختصاصمییابدپسازپرداختبه واحدها 
مربوطه«،بدوناتیا بهرعایتقوانینومقرراتعمومیِحاکمبردستواهها دوتتیوفقطبراساس
آییننامهها ماتی و م امالتی و ادار و استخدامی» هیینه میشود که متضمن پیشبینی نحوه

هاوتحققاهدافپیشبینیشدهاستوباپیشنهادسازمانمدیریتوبرنامهریی و

ن ارتبرهیینه
وزارتاموراقتصاد وداراییبهتصویبهیالتوزیرانمیرسد.باعنایتبهنصوصقانونیمذکور
واوصافن ا بودعهریی عملیاتیدرکشورمیتوانگفت :
.علیرغماینرهماده 593قانونبرنامهچهار توس هونییفصلنهمقانونبرنامهپنجمبر
 5
تیو استقراربودعهریی عملیاتیتصریحمیکرد،احرا قوانینمحاسباتعمومیوبرنامهو
بودعه کشور ،رویررد برنامها به بودعه دارند .بنابراین عمع بین قوانین برنامه و قوانین
توس ه،قابلبحثومالح هاست .
.2قسمتابتداییماده 593قانونفوقاش ارمیداردکهسازمانمدیریتوبرنامهریی کشور
ربطبهمن وراصالحن ا بودعهریی ازروشموعودبه

موظفاستباهمرار دستواهها ذ 
روش هدفمند و عملیاتی« و بهصورت قیمت تما شدة خدمات» ،اقداماتی را انجا دهد .به ن ر
میرسد قانونوذار در ت ریف بودعهریی عملیاتی دچار اشتباه شده و آن را مترادف «قیمت

تما شدةخدمات»فرضکردهاستکهایناشرالدرماده253قانونبرنامهپنجمتوس هنییتررار
شدهاست،حالآنرهاهداف،برنامههاوف اتیتها بسیار ازدستواهها اعراییدرایران،کیفی
بودهوقابلیتت یینقیمتتما شدهبرا آنهاوعودندارد.ایندرحاتیاستکهت یینقیمت
تما شده،صرفاًیریاز راهها بودعهریی عملیاتیبرا دستواهها واعداهداف،برنامهها و
ت یین قیمت تما  شده را دارند (از قبیل واحدها آموزشی ،پژوهشی و بهداشتی ،خدماتی و ادار ) بر اساس کمیت و
کیفیتمحلعغرافیاییمشخصوپسازتمییدسازمانمدیریتوبرنامهریی کشوریااستانوبااعطا اختیاراتالز به

مدیران ذ ربط اعرا نمایند .»...در صدر ماده   11قانون تن یم بخشی از مقررات ماتی دوتت در خصوص شیوه عدید
بودعهریی دوتتکهمبتنیبربودعهریی عملیاتیاستچنینآمدهاست«:باتوعهبهارائهقانونبودعهسال 5935کل

کشور بر اساس ن ا عدید بودعهریی و تغییر ن ا طبقهبند دریافتها و پرداختها دوتت بهمن ور هماهنوی بین
کاربرده شدهدرن ا عدیدبات ریفمندرجدرقوانینموعودماتیومحاسباتی،ت اریفزیربهماده 5قانون

ت اریفبه
اضافهمیگردد.»...

برنامهوبودعهکشور،مصوب5915/52/51
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ف اتیتها کمّی است و سایر دستواهها را بر اساس اثربخشی نتای حاصل از تحقق اهداف و
برنامههایشانازحیثعملیاتیمیتوانسنجید .
 .9اگرچه اصالح هر ن ا بودعها نیازمند بسترساز الز در اب اد مختلف ازعمله قوانین و
مقرراتماتی،ادار ،استخدامیوبودعهریی استکهاینمهمنییبهدرستیدرتبصره2ماده593
قانونمذکورتمکیدشدهبود،تیرندراینخصوصهیچاقدا مؤثروعام یمشاهدهنشدهاست.
درضمن،قانونوذاردرتبصرهمذکور،من ورازاصالحقوانینومقرراتبودعهریی ،ماتیوتبدیل
ن ا موعودبهن ا کنترلنتیجهومحصول(ستانده)راعنوانکردهاستدرحاتیکهدربودعهریی 
عملیاتیبایدیکقد علوتررفتوآنحصولباالترینصرفهاقتصاد ،کاراییواثربخشینتای 
استواالکنترلنتیجهومحصولدربودعهریی برنامها نییدرکانونتوعهبودهاست.اتبتهاینخود
گواهدیور برمنطبقنبودنتلقیقانونوذارازشیوهبودعهریی عملیاتیبامفهو علمیآناست .
.4اگرچهیریازتواز استقرارشیوهمذکور،حذفمقرراتدستوپاگیرماتیبوده (سازمان
مدیریتوبرنامهریی کشور)3-1:5934،وشایدبرهمینمبنادرماده253قانونبرنامهپنجمتوس ه
بهمصرفاعتباراتتخصیصیبدوناتیا بهرعایتقوانینومقرراتعمومیحاکمبردستواهها 
دوتتیاشارهشدهاستامابایدتوعهداشتکهطبقاصلحاکمیتقانون (که بهموعبآن،تما 
امورعمومیواعراییازعملهاهدافووظایفدستواهها اعراییبایدبراساسقانونباشد)و
بهمن ورکاهشاحتمالسوءاستفادهازصالحیتها اختیار مدیران،بایدچارچوبقانونیشفاف
ومنسجمیترسیمووضعشودکهاینامرنییانجا نشدهاست .
.1اگرچهاعطا اختیاراتالز ادار وماتیبهمدیراندستواهها اعراییوواحدها تحت
ن رآنان،یریازتواز استقراربودعهریی عملیاتیاستاماترسیمیکچارچوبمشخصبا
تحاظماهیتاهدافوف اتیتها واحدمربوطهبهمن ورعلوگیر ازهرگونهبیانضباطیماتی
ضرور است.اینمهمبایددرتما مراحلانجا کار،بهویژهاعرا ن ا قیمتساتیانهبودنصورت
پذیردکهدرخصوصقسمتاخیراتذکردرتبصره(هش)ماده 51قانونمدیریتخدماتکشور 
مقررشدهاست«:برا اعرا ن ا قیمتتما شده،اختیاراتالز ادار وماتیبهمدیرانبهموعب
نامها کهباپیشنهادسازمانمدیریتوبرنامهریی کشوربهتصویبهیالتوزیرانمیرسد
آیین 

کهآییننامهمذکورتاکنونبهتصویبنرسیدهاست .

ت یینمیگردد»
.1قدرمسلم،دربودعهریی عملیاتیمانندبودعهریی برنامها ،انطباقعملیاتوف اتیتهابا
برنامههاواهدافازاهمیتویژها برخورداراست.اینقضیهدرقوانینمختلفتصریحشدهاست.
طبققسمتاخیرماده229قانونبرنامهپنجمتوس ه«:درکلیهموارد کهبرا اعرا احرا ومواد
اینقانونوقوانینبودعهسنواتییااعرا سایرقوانیندرطولبرنام تصویبآییننامه،تصویب
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نامه،دستورات مل،بستهاعراییوسایرمقرراتن یراسنادتوس هملیواستانیواسنادراهبرد 
مربوطبهقوهمجریه،اعمازمراعع،مقاماتودستواهها اعراییموردنیازباشد،پیشنهاددستواه
مربوطهپسازتمییدم اونتازعهتانطباقبااهدافبرنامهوقانونبودعهبهتصویبهیالتوزیران
یامرععمربوطدرقوهمجریهمیرسد» .
درمجموع باید تصریح کرد که علیرغم اینره قانونوذار به ضرورت استقرار چنین شیوه
بودعهریی رسیدهاستتیرنتلقیصحیحیازآننداشتهوحتیدرفراهمکردنزمینهها بنیادین
آننییموفقنبودهاستکهتصریحماده253قانونبرنامهپنجمتوس هبهترلیفدوتتتاپایانسال
دو برنامهدرتدارکنمودنتدریجیزمینهها استقرارشیوهمذکورپسازگذشتزمانطوالنی،
میتواندمؤیداینمدعاباشد .


 .2بایستههای حقوقی گذار به بودجهریزی عملیاتی
بودعهریی عملیاتیاشارهشد.دراین

دربخشاول،بهمبانیومشرالتفرارو استقرار 
بخشبارویررد هنجارگرانسبتبهاتیاماتحقوقیاینگذارتمکیدمیشود .


 .1-2تصویب قانون بودجهریزی جامع
فلسفهوعود بودعهریی دوعاملاست:یرینیازها نامحدودبشرودو ،منابعوامرانات
محدود کهدراختیاردارد.ایجاد ت ادلبینایندوعامل،نیازمندبرنامهریی است.برنامهریی 
عبارتاستازتهیهوتوزیعوتخصیصعواملووسایلمحدودبرا رسیدنبههدفها مطلوب
درکوتاهترینزمانوباحداقلهیینهممرن(بابایی.)51:5939،تحققهدفمذکورمستلی وعود
عواملمختلفیاستکهمهمترینآن،وعودیکقانونعامعومستقلبودعهریی استکهدر
واقعازاصلحاکمیتقانونناشیمیشودکهطبقآن،تما ارگانها حرومتیدرکلیهاعمال
خودبایدتابعقانونباشند(مؤتمنی .)51:5935،
درکشورها عضوسازمانتوس هوهمرار ها اقتصاد ()OECDچارچوبقانونیبرا 
بودعهریی عمومیدرچندینسطحشرلگرفتهاست:قانوناساسی،قانونمدیریتبودعه،قوانین
بودعهسنواتی،قوانینتخصیصخاصومقرراتماتی.بدیهیاستقانوناساسیدرباالترینسطح
مراتبقواعدحقوقیقرارمیگیردکهاساسدیورقوانینومقرراتاست .


سلسله
قوانیناساسیبسیار ازکشورها،نقشها کلیقوا قانونوذار ومجریه،بهویژهب ضیاز
نراتضرور فرایندها بودعهرابهصراحتبیانمیکند.درت داد ازکشورها،بخشکاملیاز
قانوناساسیبهماتیهعمومیاختصاصدارد.ب ضیازکشورها OECDقانوناساسینوشتهندارند
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وبرخیدیورازآنها،برا قوانینن ا بودعه،عایواهویژها قایلهستند.دراینمواردطبق
قوانیناساسیوقوانینارگانیک،فرایندها بودعهکشورراهدایتمیکنند)Lienert, 2004: 14(.
اگرچه هیچ استاندارد بیناتمللی وعود ندارد که اتیامات قانونی ناظر بر ویژگیها مطلوب
ن ا ها بودعهریی ملی را بهصراحت بیان کند ،اما میتوان گفت مرحله اول در استقرار
بودعهریی عملیاتی،ایجادیکن ا قانونیمنسجماست؛ن امیکهمنبعقانونیمراحلمختلف
بودعهریی محسوبشود .
طبقماده55قانونبرنامهوبودعهکشور،بودعهساالنهکلکشوربراساسقانونمیبوروقانون
محاسبات عمومی تهیه میشود .ازآنجاکه در این ماده ،من ور ،قانون محاسبات عمومی ،قانون
محاسباتعمومی،مصوب 5943استونهقانونمحاسباتعمومیکشور،مصوب 5911ودر
قانونمحاسباتعمومی،مصوب5943احرامیدرخصوصتهیهبودعهوعودداشتکهدرچنین
احرامیدرقانونمحاسباتعمومیکشور،مصوب 5911وعودندارد.درحالحاضر،حرماین
مادهصرفاًناظربرمرحلهابتداییبودعهریی (تهیهوتن یموپیشنهادالیحهبودعه)استوسایر
مراحل آن را شامل نمیشود .در قوانین برنامه پن ساته توس ه اقتصاد  ،اعتماعی و فرهنوی و
تبصرهها قوانینبودعهسنواتینییم موالًاحرا خاصیدرزمینهتهیهوتن یمالیحهبودعهوعود
ندارد.قانونآییننامهداخلیمجلسشورا اسالمینییصرفاًبهوظایفکمیسیونها تخصصی،

نحوهبررسیورأ بهالیحهبودعهکلکشور– بدونت یینمییانصالحیتمجلسدررابطهبا

دوتت -اشارهمیکندکهعملویدالتتبرفقدانیکقانونبودعهعامع،ناظربرساختارن ا 
بودعهریی وفرایندبودعهریی عملیاتیدارد.میتوانمنابعقانونین ا مطلوببودعهریی رابا
تحاظاصلسلسلهمراتبقواعدحقوقیبهقرارزیرپیشنهادکرد :

الف .قانون اساسی

قانوناساسی،متنیاعرفیاستحاو مجموعها ازقواعدبرترکهن ا حقوقیقدرت
سیاسیدردوتترام ینوحقوقوآزاد ها مرد راتضمینمیکند(عباسیالهیجی:5933،
.) 15درزمینهبودعه،درجاحرامیبهشرحزیردراینقانوناتیامیاست؛احرامیکهناظربر
بنیاد تریناصولماتیهعمومیاست :
انجا هرگونهت هدوهیینه،طبققوانینومقرراتودرحدوداعتباراتمصوب:طبقاصلحاکمیت قانون که در بودعهریی عملیاتی از عایواه ویژها برخوردار است در تما مراحل
تفصیلیهیینهبایدقوانینومقرراتمربوطتوسطمسالولذ صالحرعایتشود.همچنینباتوعه
بهاصولتقد درآمدبرهیینهوتحدید بودنهیینهها،ایجادهرگونهت هدوانجا هیینهبدون
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وعودمجوزبودعها ازقبلیامازادبرسقفاعتبارمصوب،ممنوعاستچراکهممرناستمنجر

به اختالل و حتی کسر بودعه شود .قسمت اخیر اصل  19قانون اساسی اعال میدارد«:همه
هادرحدوداعتباراتمصوببهموعبقانونانجا میگیرد».اتبتهازآنجاییکهیریاز

پرداخت
عواملمؤثردرموفقیتاستقراربودعهریی عملیاتی،تخصیصکاملاعتبارمصوبدرابتدا سال
هچانهزنیاستواراست

ماتیمربوطاستاصالحسازوکارتخصیصاعتباراتدرکشورکهبرپای
عهتتحققعاملمذکورضرور است .
ت ییندقیقحدوداختیاراتووظایفقوا سهگانهنسبتبهکلیهمراحلبودعهریی :اصلتفریکقواباتحاظنوعن ا سیاسیوبهویژهازحیثصالحیتها تجویی ون ارتیقوهمقننه
درخصوصبودعهوحدودمسالوتیتقوهمجریهدرمقابلآنمرععکهدربودعهریی عملیاتیاز
کندکهاینمهمدرقانوناساسیبهصراحتاشارهشود .

اهمیتزیاد برخورداراستاقتضامی

ب .قوانین عادی

قوانینبرنامهتوس ه،قانونبرنامهوبودعهکشوروقانوناتحاقبرخیموادبهقانونتن یم
بخشیازمقرراتماتیدوتت()5و()2ازعملهاینقوانیناست .
همان طور که مالح ه شد ،منابع قانونی بودعهریی در ایران مت دد بوده و حجم قوانین و
مقرراتبودعها بسیارزیاداستبهنحو کهموعبسردرگمیدستواهها اعراییواختاللدر

ف اتیتها آنهاشدهاست.یکنمون آن،قانونبرنامهوبودعهکشور،مصوب 5915است.این
قانون که یری از مهمترین منابع ن ا بودعها کشور محسوب میشود ،اشراالت و ابهامات
مت دد داردکهبهبرخیازآنهااشارهشد.استقراربودعهریی عملیاتی،منوطبهرفعهم این
اشراالتوتحاظنمودنسایرشرایطاست .

ج .قوانین بودجه سالیانه

ن ر به اینره در ایران با تحاظ اصل ساتیانهبودن بودعه ش بهمانند بسیار از کشورها ش باید
هرساتهقانونیبهنا قانونبودعهکلکشورتصویبشود،وعودچنینقانونیاعتنابناپذیراست.
اینقانونمتضمنپیشبینیدرآمدهاوسایرمنابعتممیناعتباروبرآوردهیینههابرا یکسال

ماتیبهمن ورانجا عملیاتیاستکهمنجربهنیلبهسیاستهاواهدافقانونیمیشود .


 .2-2تعیین صالحیت مؤثر گسترده برای مجلس در تمام فرایند بودجهریزی
اگرچهساختار سیاسی هرکشوربا حدودمداخلهقوهمقننهدربودعهریی آنکشور رابطه
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مستقیمیدارد،صالحیتقوا مقننهدربودعهریی عملیاتیدرتمامیساختارها سیاسیکهبه
کنندها در
دنبالاعرا اینشیوههستنددارا حدودوماهیتمشترکاست.مجلس،نقشت یین 
ت یینشاخصها ارزیابی عملرردونییمشارکتدرتدوینراهبردها کالنهروزارتخانهدارد.
حتیدرن ا ریاستیکهتفریکقوا مطلقحاکماستوس یمیشودتاحدامرانازمداخلهقوا
دراموریردیورعلوگیر شود،صالحیتکنورهدربودعهریی عملیاتیبسیارگستردهاست .
درن ا ها پارتمانینیی ن ربهاینرهدوتترااکثریتپارتمانت یینمیکنددرعملنیی
شودوازاینرودوتت،اختیارزیاد داشتهو

تصمیماتدوتت،تصمیماتپارتمانانواشتهمی
حق دخاتت حداکثر درالیحه بودعه برا پارتماننیست ودر مواق یکهخالف اینامر
اتفاق بیفتد،پارتماناز دوتتتوضیح خواسته یاحتیبهدوتترأ عد اعتمادمیدهد .در
نیمهپارتمانیکهدرکشورفرانسهوعودداردس یشدهتاضمنحفظ
ن ا ها نیمهریاستی–  
اصلتفریکقوا،توازندررابطهبیندوتتوپارتماننییحفظشود (عباسیالهیجی:5933،
بههرحال در فرایند اعرا بودعهریی 
921-921؛ طباطبایی مؤتمنی .)591-594 :5931،اما  
عملیاتیبراساسقانونبودعهفرانسه،مجلسدارا صالحیتگستردهاست .
غیرازبودعهریی عملیاتی)رابا

بههرحالمیتوانصالحیتقوهمقننهدربودعهریی  
(به

تحاظساختارحرومتدرهرکشوردرسهوض یتکلیمطرحکرد :

امحدود:پارتمانمیتواندهیینههاودرآمدهارادربودعهکاهشیاافیایش

.5صالحیتن
دهدبدوناینرهنیاز بهعلبتوافقدوتتداشتهباشد.ن ا ها ریاستیدرایناتوومیگنجند،
هرچنددراینن ا هادرمقابلقدرتیکهقوهمقننهبرا اصالحبودعهدارد،رئیسعمهورنییاز
حقوتوبرخورداراست .
.2صالحیتمحدود:پارتماندراینن ا هانقشمحدود دررسیدگیوتصویببودعه
داردکهاغلبشاملت یینسقفیبرا هیینههاوحداقلیبرا درآمدهاست.برا نمونهدر
کشورانولستان،مجلسفقطمیتواندباافیودنمواداتحاقیبهبودعه،آنهمبهطورمحدود،

هیینهراافیایشدهد(حسینیودیوران .)594:5935،
.قدرتمتوازنکردنبودعه :دربرخیکشورها قوهمقننهمیتواندهنوا بررسیبودعه،

9
سطحهیینههایادرآمدهاراافیایشیاکاهشدهد،مشروطبرآنرهتوازنبودعهرابااقدامی
متقابلحفظکند.دراینحاتت،حوزهنفوذقوهمقننه،محدودبهتخصیصمنابعخواهدبودونه
فراترازآن.مرععمذکورمیتوانداصالحاتموردن ررادرزمانبررسیالیحهبودعهاعمالوبا
امتناعازتصویببودعه،برنامهها اعراییدوتترابهسمتوسو موردن رخودهدایتکند
(شبیر نژاد .)15:5931،
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برا پاسخبهاینسؤالکهدربررسیوتصویببودعه،مجلسازچهقدرتی (محدود،
نامحدودیامتوسط)برخورداراستبایدقوانینومقرراتناظربرصالحیتها مجلسرادر
امربودعهریی بررسیکرد .

برخی م تقدندکه محدودیت قلمرو اختیارت مجلس درمورد تصویب بودعه در اصل 11
قانون اساسی مشخص شده است (هاشمی .)219 :5931،ب ضی دیور اعتقاد دارند با عنایت به
صالحیت عا مجلس در قانونوذار که طبق اصل  15قانون اساسی قابلتشخیص است ،این
صالحیتدرامربودعهریی بادومحدودیتدرقانونمذکورمواعهشدهاستبدیننحوکه
اوالً ،تهیه بودعه طبق اصل  12در اختیار دوتت است و نه مجلس و ثانیاً ،بهموعب اصل 11
طرحها قانونیوپیشنهادهاواصالحاتیکهنمایندگاندرخصوصتوایحقانونیعنوانمیکنند
« 
انجامد،هنوامیقابلطرحدرمجلس

وبهتقلیلدرآمدعمومییاافیایشهیینهها عمومیمی
استکهدرآن،طریقعبرانکاهشدرآمدیا تممینهیینهعدیدنییم لو شدهباشد»واین
عالوهبرتیو عد مغایرتقوانینمجلسبااصولواحرا مذهبرسمیکشوروقانوناساسی
است.بنابراینبایدایرانرادرردیفکشورهاییقراردادکهدرمیانهطیفقدرتنامحدودو
محدود قرار دارند (نبی تو .)93 :5931 ،برخی نیی با عنایت به دالیل مذکور ،مجلس را به
پارتمانهاییکهنقشنامحدود دربودعهریی دارندنیدیکترمیدانند.درمقابل،ب ضیدیور
ازن ریهپردازان،ضمنتفریکبینصالحیتها ماتیون ارتیقوهمقننهدررابطهبابودعه،
م تقدند در شیوه ف لیِ بررسی و تصویب بودعه ،مجلس شورا اسالمی صالحیتها ماتی
ویژها ندارد(شبیر نژاد .)31:5931،
شورا نوهباندرن ریهمشورتیشماره،1133مورخ 1/52/5914اعال کرد....« :اصل11
قانوناساسیناظربهپیشنهادها نمایندگاندرالیحهبودعهنمیباشد».بهت بیردیور،بهعقیده
اعضا وقت شورا مذکور ،نمایندگانمیتوانند هرگونهپیشنهاد رادرمرحله رسیدگی به
بودعهارایهکنندحتیاگرمنبعتممیناعتباریاعبرانکاهشدرآمدمشخصنشدهباشد.اینن ر
شورابافلسفهوعود بودعهواتیا قانوناساسیدرتهیهبودعهتوسطدوتت،سازگارنیست.
الیحهبودعهبهصورتنامحدودازسو مجلستغییریابد،اصلتوازنو

اگرقراربراینباشدکه
ت ادلبودع ساالنهمتالشیمیشود(هاشمی.)219:5931،ضمناینرهدرتبصرهماده251قانون
آییننامهداخلیمجلسبهضرورترعایتاصلمذکوربهم نا تیو مساو بودنهیینههابا

بینیشده،اشارهشدهاست.اماباتوعهبهن راخیرشورا نوهبانبهعنوانمفسر
درآمدها پیش 
قانوناساسینمیتوانم تقدبودکهمجلسدارا قدرتنسبتاًنامحدود درامررسیدگی و
تصویببودعهاست،چه،اینشوراطین ریهتفسیر شماره35/91/43143مورخ5935/52/2
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کهشاکلهبودعهراتغییردهد،امرانپذیرنیستو

بیانکردهاست«:تغییردرارقا بودعهبهنحو 
نتیجتاًخالفاصل12قانوناساسیمیباشد» .

 .3-2استقرار نظام نظارت مالی بر اساس شیوه حسابرسی مبتنی بر عملکرد
ارزیابیعملررددوتتدربودعهریی عملیاتیدرقاتبم یارها صرفهاقتصاد ،کاراییو
اثربخشی نمایان میشود .ابیار مرمل این امر ،پیادهساز سیستم حسابرسی عملیاتی است.
حسابرسیعملیاتی«عبارتاستازفرایندرسیدگیبهعملیاتدورهم ینهریکازدستواهها 
(درسطحکالن)بهمن ورتطبیقعملیاتانجا شدهباتوعهبه

اعرایی (درسطحخرد)ودوتت 
مدتوکوتاهمدتاز

مصارفپیشبینیشدهدرقانونوارزیابینتای ناشیازبرنامهمیان

منابعو
دیدگاهصرفهاقتصاد  ،کاراییو اثربخشیو نییاظهارن ردر خصوصهریکازکنترلها 
).پیادهساز چنینشیوها نیازمندوعودقوانینومقررات

عملآمده» (حسینیعراقی1:5939،
به 
اتیا آوردرمراععن ارتیعهتانجا آن،ت ریفوظایفوکارکردها دستواهها دوتتی
بهمن وردرکدالیلاعرا حسابرسیمذکور،ت املمناسبمیانمراععمذکوربادستواهها 
اعرایی ،وعودگیارشور عملیاتیمناسبازسامانه حسابدار دوتتی درایندستواههاو...
است))Suzuki, 2004: 4کهاینبسترهانییتاکنونمهیانشدهاستوالز استقوهمقننهباعنایت
بهصالحیتن ارتیخود،وارداینعرصهنییبشود .


 .4-2شفافیت و پاسخگویی مالی دولت بر اساس معیارهای بودجهریزی عملیاتی
شفافیت،سنمبنا پاسخووییاسشت.ششفافیتمشاتیدوتشتی نشیاینرشهعملرشردبخشش
دوتتی،سیاستگذار ها ماتیتصمیماتدوتتی،حسابها بخشعمشومیوپشیشبینشیهشا 
ماتیدوتتبایدبهاطالععمو یانمایندگانآنهابرسد.اهمیشتوضشرورتششفافیتمشاتیدر
آناستکهامرانپاسخووییرادرمدیراندوتتیتقویتمیکند.شفافنساختنسیاسشتهشاو
هاباعثبیثباتی،نابرابر ،تب یضوناکاراییبخشدوتتیمیششودوبشیاعتمشاد بخشش

برنامه
خصوصیرابهبخشدوتتیافیایشمیدهد(عباسی .)513:5933،
پاسخووییماتیبدانم ناستکهمسشالوالنامشرپاسشخدهنشدکشهبودعشهرادرکجشاخشرج
کردندوباانجا اینهیینههاواعمالمقررات،چهعملرردهاونتایجیحاصلشدهوایننتشای 
چهمناف یبرا مرد واقتصادکالنایجادکردهاست.آیاقشدرتاقتصشاد عام شهراافشیایش
داده؟تاچهحد ت ادلماتیعام هراتضمینکردهاست؟پاسخووییهمب شدکشالن–ی نشی
برقرار ثباتاقتصاد وت ادلماتی–وهمب دخردی نیمشارکتبخشخصوصیودوتتشی
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رادربرمیگیرد .

اهمیتاینبخشبهقدر زیاداستکهبایداصلوزوایشا مختلشفایشنمسشالوتیتپشذیر 
ماتیدرقانونبرنامهوبودعهکششوربشه طشورعشامعومشانعتصشریحششود.اتبتشهمشیتشوانمیشان
پاسخووییپیشازاعراوپسازآندربرابرقوهمقننه،تماییقایلشد.پاسخووییقبلازاعشرا
بااطالعاتیدرارتباطاستکهقوهمجریهبایدبرا بررسیدرپارتمشاندرپشیشنشویسبودعشه
بونجاند.دومینمساللهبااطالعاتیمرتبطاستکهقوهمجریهبایشدپشسازاعشرا بودعشهارایشه
کند.مضافبراینموارد،دستکمدوعنبهدیورنییباپاسشخووییمشرتبطاسشت:پاسشخوویی

درقوهمجریهونقشمرععحسابرسیمسشتقل)Lienert , 2004: 142(.مشواردزیشرنیشیبایشددر
قوانینمربوطگنجاندهشود :
–مسالوتیتها بخشسیاسیقوهمجریهدربرابرقانونوشذار:اینرشهمسشالوتیتدربرابشرقشوه
مقننهبرعهدهیکفردمانندوزیردارایییابرعهدههیالتوزیرانباشدبهایشنبسشتویداردکشه
آیادرقانوناساسیبهصورتصریحیاتلویحی،مسالوتیتفرد بیانشدهیشامسشالوتیتعم شی.
قانونیاقوانینبودعها بایدمرملهنجارها قانوناساسیباشند .
–گیارشقوهمجریهبهمقننه:قانونبودعهبایدمحشدودهومحتشوا گشیارشهشا اعرایشی
بودعهوحسابها ماتیسالگذشتهراکهبههمراهگیارشساتیانهحسابرسیمستقلتاتشاریخ
م ینیپسازپایانسالماتیارائهمیشود،تصریحکندوتاریخنهشاییارایشهایشنگشیارشبایشد
بیانشود .
صلسلسلهمراتبادار  .

–پاسخووییمدیرانبودعهدربرابرمقاماتقوهمجریهطبقا
–اختیارات،نقشهاومسالوتیت هشا دسشتواهعشاتیحسابرسشی:درایشراندیشوانمحاسشبات
کشور،مؤسسهعاتیحسابرسیمحسوبمیشود.ازآنجاکهمرععمذکوربایدبشهموعشبقشانون
اساسیتمسیسشودکهاینامرنییدرکشورهاصورتپذیرفتشهاسشتالز اسشتاتشیا تحویشل
گیارشحسابرسیبهقوهمقننهتاتاریخیمشخصدرقانوناساسیگنجاندهشود .
ممرناستتمکیدبیشازاندازهبرپاسخگوییون ارت،بشرعریشانطبی شیتصشمیمگیشر 
ادار تمثیرمنفیداشتهوموعبافیایشهیینه هشاوبشارمشاتیزیشادوصشرفبودعشهعمشومیو
ماتیاتها شهروندانشود(زارعی .)515:5931،


 .5-2تجدیدنظر در اهداف و مأموریتها با اجرای بودجهریزی بر مبنای صفر بهعنوان شیوه
مقدماتی
تجدیدن ردرت ییناهدافوممموریتدستواهها اعراییازطریقاعرا بودعهریشی بشر
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مبنا صفربرا فراهمآوردنششرایطبودعشهریشی عملیشاتی،فراینشد اسشتکشهدربرخشیاز
کشورها دنیاازعملهایاالتمتحدهامریراتجربهشدهاست.
قبلازاعرا بودعهریی عملیاتی،دریکدوره،بودعهریی برمبنا صفربهمن ورت یین
اهدافواق یدرن ا بودعهریی کشورمستقرمیشود.بودعشهریشی بشرمبنشا صشفرعبشارت
استاز«تخصیصمنابعمؤسساتبرمبنشا ارزیشابیمجشدددورها مؤسسشاتازنیازهشاییکشه
خودمسالولبرآوردهسشاختنآنهسشتندوتوعیشهاسشتمراریشاخاتمشهیشافتنهشربرنامشهدرطشرح
بهعبارتدیور،ایننوعبودعهریشی 

پیشنهاد بودعهمؤسسه»(Harry P.Hatry, 1974: 64-65).
در واقعارزیابیها مجدددوتتاسشتکش هازبشاالبشهپشایینوازمبنشا فرضشیصشفرصشورت
میپذیرد.دراینروش،هیینههابهعا اینرهبرمبنا سطحسشالپشیشوبشارونشدافیایششییشا
کاهشیمحاسبهوبرآوردشود،ازصفرشروعشدهوبرا هرهیینهبایددتیلمنطقیارائهشود.
دراینروش،تما عملیاتمجدداًموردبازنور وبررسیقرارنمیگیردبلرشهم یشارعملرشرد
سالقبلومییاناعتبارسالگذشتهرامنسوخشمرده،کنترلهیینشههشا عمشومی،مسشالوتیتهشا
همراهبااختیارات،بشهواحشدها تصشمیمگیشر واگشذارمشیششودوحرکشتبودعشهنویسشیاز
پایینترینسطحهر حرکتودرهریکازردهها تصشمیمگیشر ،مشوردبشازنور وت شدیل
قرارمیگیردتادرنهایت،دررأسهر ،بودعهنهائیشود (Peter A.Phyrr, 1997: 34).

 -5بودعهریی برمبنا صفربااینسؤاالتشروعمیکندکشهآیشانبایشدازمنشابعموعشود
استفادهکرد؟یریازبهترینراهها قشراردادنایشنپرسششدرمرکشی

برا انجا «کار دیور»
توعهایناستکههرسالبودعهبدونفرضبرخوردار ازآنچهسالگذشتهانجشا ششدآغشاز
شود.اگربهاعباربایدهرسالازصفرآغازشودوهرچهانجا شدهازابتدادوبارهتوعیشهششود،
میتوانآنچهراانجا شدهمتوقفکردهوبهعا آن،چییدیوشر راانجشا داد؟فلسشف طشرح
همیشویاینپرسشکهدتیلتداو ف اتیتها گذشتهچیست،عشوهراصشلیبودعشهریشی بشر
مبنا صفراست .
بهطورکلی،بودعهریی برمبنا صفرازمدیرانمیخواهدتابودعهخودرامشثالًبشه11تشا
%31بودعهسالقبلکاهشدهندوآنگاهدرخواسشتهشا مشوردن رخشودرابشهآنبیفیاینشد.
یافتهنامیدهمیشود.اگرچهایشنرویرشرد،مشدیران

م موالًاینرویررد،بودعهریی صفرت دیل
راتشویقمیکندتابرخیبرنامهها موعودرادررقابتبابرنامههشا عدیشدقشراردهنشد،وتشی
هاازنقطهصفررهامیکند .


هاراازتنششدیدناشیازتوعیههمهبرنامه

آن
بهن رمیرسدشیوهیادشده،سازوکار برا اوتویتبنشد طشرحهشا دسشتواهاعرایشیدر
سطحملیواستانیاست.دراینروش،کلیهاقداماتیکهدوتتبرمبنا برنامهها خود،قصشد

56

فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سالهجدهم،شماره،15تابستان 51


انجا آنرادارددرقاتبطشرحهشاوپشرو ههشااوتویشتبنشد کشردهونهایتشاًبشرطبشقوضش یت
درآمد خودنسبتبهتخصیصاعتبارالز برا آنهااقدا میششود.نتیجشهبشهکشارگیر ایشن
روش،انتخابطرحهاییاستکهازاوتویتباالتر برخوردارند .



نتیجه
در مسیر اصالح ن ا بودعهریی ایران ،دستیابی به اتوو مناسب برا اصالح روش
بودعهریی امر مهمی است زیرا شرایط و مقتضیات بودعها ایران همانند هر کشور دیور ،
ویژگیهایی دارد که نادیدهگرفتن آن مترادف با عد توفیق در انجا اصالحات است .بنابراین
ضرور استاتوو مناسبیاعراشودکهدرعینبرخوردار ازموازینبودعهریی علمی،با
ویژگیها ماتیهعمومیایراننییمنطبقباشد.بههرحالن ا بودعهریی عملیاتیدارا مشرالت
وموان یاستکهدرحالحاضر،ظرفیتاعرا آندربسترمدیریتبخشدوتتیایرانوعود
ندارد.اهمموانعآنعبارتاستاز :
ابها دراهدافومقاصدوسیاستوذار ها،ت ارضدراهداف،فقدانقابلیتکمیشدناهدافومقاصد،دشوار دستیابیبهتوافقپیرامونمالکها مناسبعملیات(عملررد) .
 بودعهریی عملیاتی نیازمند اطالعات قابلاطمینانی از هیینه واحدها محصول یا پیامدحاصله است .اطالعات برنامها و هیینها همیشه ارائه نشده یا در حد کافی بهمن ور استفاده
تصمیمگیرانوعودندارد.
برا اندازهگیر حجمعملیات،واحدسنجشالز است.واحداندازهگیر بایدقابلتقویمباشد،کوششبهکاررفتهراآشرارسازد،بهمرورزمانثباتخودراازدستندهدوم رّفمقدار
واق یمحصولباشد.برخیازعملیاتدوتتیبدینطریققابلاندازهگیر وسنجشنیستوتی
میتوانبرا اغلبف اتیتها سازمانها عمومی،واحداندازهگیر انتخابیات ریفکرد.
 دو مشرل عمده در اعرا حسابدار قیمت تما شده وعود دارد .بهکاربردن این روشمستلی استقراریکسیستمحسابدار بسیارپیچیدهومشرلیاستکهدرشرایطکنونیدرایران،
بسترواقتضائاتآنفراهمنشدهاست.بهعالوهچونهیینههرواحدبرحسبم یارریالمحاسبه
میشود،تغییراتقیمتهاکهدرایران،مساللهاقتصاد مهمیاست،مقایسههیینهعملیاترادر
سالها مختلف،فوقات ادهمشرلمیکند.
 موضوعدرستیوبین ر کارکنانمسالولنییدارا اهمیت است.برآوردها بودعه،برمبنا اطالعاتوگیارشهاییتن یممیشودکهازطرفپرسنلممموراعرا عملیاتتهیه
میشود .چنانچه گیارشها موردن ر ،مبتنی بر واق یتها نباشد ،برآوردها مربوط ،مییان
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هیینههاراطبقنیازمند ها واق ینشاننخواهدداد.
بههرحال،همانگونهکهاشارهشد،ن ا ها بودعهریی درهرمرحلهازتروینوتراملخود
برا رفع نیاز عدید ظهور و بروز یافتهاند؛ بنابراین ایران نیی ابتدا باید هدف از تغییر ن ا 
بودعهریی راشفافوروشنکندوبداندبهدنبالرفعچهنیاز اقدا بهتغییرن ا بودعهریی 
میکندتابات هدبهاتیاماتن ا موردن ربهموفقیتمطلوبدستیابد.همچنینبایددانست
خود 
کهت ییناهدافواق یوساختاربرنامها مطلوب،پایهواساساصالحاتبودعها درعهت
رویرردبودعهریی عملیاتینویناست؛اماتجربهنشانمیدهدکهاینبهتنهاییضامنموفقیت
نیست.ساختاربرنامها هنوامیمفیدخواهدبودکهدرارتباطبادیوراصالحاتبودعها قرار
گیرد .
اگرپیشرفتن ا بودعهریی ،بهبودعهریی عملیاتینوینبهعنوانتوس همدیریتبودعهدر
ن ر گرفته شود،این امرمستلی بازنور برنامههابرا اطمینانازاین استکهیک سیاستیا
کهبهطورکافیمقصودبرنامههارات ریفمیکندوعود
خطمشیشفافیافهرستیاز«اهداف» 

هاراارزیابی،اندازهگیر وگیارشدهیکرد.ایناقدا 

داشتهباشدتابتواننتای موردانت اربرنامه
موعبمیشودتاسازوکارها نوینپاسخووییکهازویژگیها رویرردبودعهریی عملیاتی
پیشنهادمیشود :

نویناست،مستقرشود.ازهمینرو
 ویژگیبارزوبرعستهماتیهعمومیواقتصادایران،اترا بیشین آنبشردرآمشدها نفتشیاست.اینخودپدیدآورندهن ا اقتصاد رانتیروفسادماتیاست؛بنابراین،نخستینحرکتدر
بهساز ماتیهعمومیایران،کاهشهرچهبیشترنقششدرآمشدها نفتشیدربودعشهکشلکششور
خواهدبود.درسیاستها کلیت یشین ششدهازسشو مقشا رهبشر ونیشیدرقاتشببرنامش ههشا 
مختلفتوس ه،بهاینامراشارهشدهاست.دراینخصوصمیتوانبهسیاستها برنامهشششم
توس ابالغیازسو مقا رهبر (مورخ)5934/4/3اشارهکرد.بند51سیاسشتهشا مشذکور
اش ارمیدارد:تغییرنواهبهنفتوگازودرآمدها حاصلازآن،ازمنبعتممینبودعه عمشومی
منابعوسرمایهها زاینده اقتصاد »ودائمشیششدناساسشنامه صشندوقتوسش ه ملشیبشاتنفیشذ

به«
اساسنامهموعودووارییساالنه91درصدازمنابعحاصلازصادراتنفشتومی انشاتگشاز و

خاتصصادراتگازبهصندوقتوس ه ملیوافیایشحداقل2واحددرصدساتیانهبهآن.
همچنششینبنششد53سیاسششتهششا اقتصششادمقششاومتیابالغششیازسششو مقششا رهبششر (مششورخ
)برافیایشساالنهسهم صندوقتوس هملشی ازمنشابعحاصشلازصشادراتنفشتو

5932/55/23
گازتا قطعوابستویبودعهبهنفتتمکیددارد.
-علششیرغششمتوس ش هن ششا حقششوقیبودعششهدربسششیار ازکشششورهاوهمچنششینحمایششتو
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توصیهها سازمانها بین اتمللیدرسشهدهشهاخیشر،متمسشفانهن شا حقشوقیبودعشهریشی کشه
دربردارندهاحرا عام یبرا تن یمبودعهکشورباشدتاکنونتصویبنشدهاست.
دریکارزیابیکلیمیتواناظهارداشت،ساختارماتیهعمومیون ا بودعهریشی کششور
درعینپیوستوی هاوروابطذاتشیودرونشیبشایرشدیور،م لشولدوفراینشدقشانونیوسشازمانی
ناهموونهستند.ساختارماتیهعمومیایراندراساسخود،تلفیقیازاصشولوروشهشا ماتیشه
م تبردردوراننخستینعنمعهانیومتناسببااعمشالحاکمیشتدوتشتاسشت.ایشناصشول،
تمرکیدخلوخرجکشوردرسازمانماتیهراایجابمیکندوساختارماتیکششوررابشابافشت
تشریالتیسازمانماتیهدرهممیآمیید.درفرایندقانونیدیور،نیازها توس هوبرنامشهریشی و
اعرا عملیاتکهبرخالفعملیاتمربوطبهحاکمیتدوتت،فاقدویژگیها ناشیازتررار
واستمراراست،نوعتازها ازمفاهیممشاتیواقتصشاد وروابشطسشازمانیرامطشرحمشیکنشد.
حال،مجموعهایندو(قانونبرنامهوبودعشهوقشانونمحاسشباتعمشومی)نشاظربشرکلیشه

درعین
ن اماتکشوراستوارتباطادار قوهمجریهباقوهقانونوذار ،ن ا ادار واعراییکششور،
ن ا تصمیمگیشر ،ن شا مشاتیوحسشابدار ،ن شا بودعشهریشی ،ن شا برنامشهریشی واعمشال
کنترلها مختلفمدیریتیراتحتتمثیرقرارمیدهد .

ابودعهدرایرانباتریهبردوقانونمذکورنتوانستهاستتممینکنندهاهشداف

قوانینمرتبطب
ن ا حقوقیبودعه ریی باشدوتشذااصشولزیربنشاییومشدرنن شا بودعشه(ازقبیشلششفافیت،
عملرردوثبات)موردتوعهقرارنورفتهاست؛بنابراینضرورتداردبراساسحرشماصشل12
قانوناساسی،قانونیاقوانینمربوطهکهمتضمناحرا عامعت یینفرایندبودعهباشد،تصویب
شود.همچنینقوانینپاسخوو محوربهنحو تن یموتصویبششودکشهمتناسشببشامشدیریت
نوینبخشعمومی،باهدفسنجشکارآییواثربخشی،عملررددوتتراسشنجشوارزیشابی
کند .
گذاربهبودعهریی عملیاتی،تجدیدن ردرممموریتواهدافسازمانهشارانیشیایجشابمیکند.تجدیدن ردراهدافوممموریتهادرفرایندوچشارچوبیشکششیوهازبودعشهریشی 
شود.شیوهبودعهریی برمبنا صفر،ظرفیتالز دراینزمینهرادارد .

انجا می
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