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 مقدمه

اند كه سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه پيشنهاد كرده محترم مجلس از نمايندگان تعدادي

سال شاهد  گونه نظارتي بر سازمان ندارد، هرندگان طراح اين بوده كه مجلس هيچتبديل شود. استدالل نماي

اساس ديدگاه كند و جداول بودجه را برجرا نميجه را اايم، سازمان برخي از احكام بودتبعيض بودجه بوده

جمهور به مان زير نظر رئيسكند. بنابراين با تغيير تشكيالت برنامه و بودجه از سازشخصي يا سياسي اجرا مي

 تر بر آن را دارند.خانه قصد نظارت دقيقوزارت

 

 سابقه تشكيل

ب قانون برنامه و ا تصوينيز ايجاد شد. ب« سازمان برنامه»ب هاي عمراني در قبل از انقالزمان با تصويب برنامههم

 به سازمان بودجه به آنامور دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين سازمان برنامه وقت به 1351بودجه در اسفندماه 

نامه و ، سازمان برنامه و بودجه به وزارت بر13۶3 ماهدي ۲۷در تاريخ  نام يافت. تغيير« سازمان برنامه و بودجه»

 وششميكصدوبيستدر اجراي اصل و  13۶8در سال  كشورقانون اساسي  اصالحبودجه تغيير وضعيت داد. با 

. لذا شدجمهور محول رئيسقانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور و امور برنامه و بودجه به 

 .ان دادوزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنو

وزارت برنامه و بودجه وجود داشت كه زير نظر وزير فعاليت  813۶-313۶بنابراين در مقطع زماني 

سازمان مديريت و »اما قبل و بعد از اين مقطع زماني تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعي  ،كردمي

حالت  كرده است كه در هرفعاليت مي« مهورجريزي و نظارت راهبردي رئيسرنامهمعاونت ب»و يا « ريزيبرنامه

 جمهور بوده است.وزير يا رئيسزير نظر نخست
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 قانون اساسيوششم يكصدوبيستاصل 

داد. تا قبل از اين  وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغيير وضعيت 13۶8با بازنگري در قانون اساسي كشور در سال 

 بهتشكيالت برنامه و بودجه صر بوده به اينكه مجلس مُ است. بين دولت و مجلس كشمكش بوده ز انقالب(خصوص بعد ااصالحيه )به

وزير نخست در دست تشكيالت صر بوده به اينكه اينوزير مُنخست اما ،است بوده نظراين  موافقشكل وزارت باشد، شوراى نگهبان هم 

امور برنامه و اساس آن قانون اساسي مصوب شد كه بر ششمويكصدوبيستالف، اصل هاي موافق و مخها و استداللاما با صحبت 1باشد.

جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاكرات بازنگري اصول قانون رئيس عهدهبر بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مستقيماً

جمهور تبديل شكل سازماني آن نيز بوده رئيس هبتخدامي كشور امور برنامه و بودجه و امور اداري و اسآيد مراد از واگذاري اساسي برمي

جمهور. بعداً شوراي نگهبان نيز در تفسير اين اصل از قانون اساسي و ارتخانه به سازماني ذيل شخص رئيسيعني تبديل آن از وز ،است

 18/۲/138۶وقت در تاريخ  جمهوررئيسل؛ عنوان مثاكرده است. به تأييدهاي نمايندگان همين وجه از موضوع را در مواجهه با طرح

 كند: االت محوري زير ميبا سؤ »ششم قانون اساسيوبيستواصل يكصد«نظر تفسيري درباره تقاضاي اظهار

سازمان خاصي بدون . ۲. و سازمان خاصي انجام دهد تشكيالتجمهور به اينكه امور مزبور را صرفاً از طريق الزام رئيس. 1 آيا

اداري و اجرايي كشور  تشكيالتجمهور به اينكه موظف نمودن رئيس. 3. جمهور متصدي امور مزبور گرددسوي رئيسر ازتفويض اختيا

مغاير اصل ، قانون اساسي، تنها از طريق قانون سازماندهي نمايدوهشتم يكصدوسيو  وسوميكصدوسيرا به غير از موارد مصرح در اصول 

 كاهد؟ها نميگيريشود؟ و آيا همه اينها از سرعت در كارها و تصميمقانون اساسي شناخته نمي وششميكصدوبيست

چنين بوده  ۲5/۲/138۶مورخ  ۲11۷3/30/8۶نظريه تفسيري شماره جمهور طي رئيساستفسار  پاسخ بهگهبان در نشوراي نظر 

ازمان خاصي بدون تفويض اختيار ازسوي سي به سقانون اساوششم يكصدوبيستتفويض مسئوليت امور مذكور در اصل «است: 

 ».خاص قانوني مانع ندارد تشكيالتجمهور به اجراي آن امور از طريق ر اصل مذكور است، لكن الزام رئيسجمهور مغايرئيس
 

 ريزيبودجه مشكالت نظام

عنوان مثال وجود گردد. بهي كشور بر مييزربرخي از مشكالت گفته شده در مقدمه توجيهي نمايندگان طراح به مشكالت نظام بودجه

نويسي مغاير است، يا تهيه و تصويب بودجه با ارقامي ريزي و اصول قانونها( در قانون بودجه با منطق بودجهاي )تبصرهاحكام بودجه

بزار تخصيص به سازمان هاي دولت و مجلس است، يا دادن ابزاري مانند اي اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعدهاغيرواقعي به معن

اي بايد براي دريافت اعتبارات خود دنبال ها تا آخر سال بودجهزيرا نمايندگان و دستگاه ،اثر كردن مصوبات مجلس نداردمعنايي جز بي

ريزي تنها از طريق بودجه ماند و موارد ديگر. بنابراين مشكالت نظامسازمان بدوند كه البته با تشكيل وزارتخانه نيز اين مشكل پابرجا مي

هاي حقوقي يا عرفي پذيرفته شده و منطقي و ايجاد سازوكارهاي قانوني و اجرايي وضع قوانين مناسب، تهيه بودجه واقعي، ايجاد رويه

ر ها و تخصيص اعتبال ناشي از اين واقعيت است كه قانون اساسي مسئول تعيين اولويتپذير است. اما برخي ديگر از مسائمناسب امكان

 جمهور اعالم كرده است، بنابراين نمايندگان مجلس بايد به اين موضوع تمكين كنند.ها را شخص رئيسبه دستگاه

 

 گيري و پيشنهادنتيجه

قانون اساسي و تفاسير شوراي نگهبان از  وششميكصدوبيست، اصل شوراى بازنگرى قانون اساسىبنابراين با توجه به مشروح مذاكرات 

تواند اما مجلس براي انجام اين وظايف مي ،جمهور خالف قانون اساسي استض اختيار با سازمان خاص بدون اذن رئيساصل مزبور تفوي

 .بنابراين طرح پيشنهادي مغاير قانون اساسي استقانون وضع كند. 

ها را حل كرد. حل آن سئولم سازماني دستگاهبا تغيير شكل توان ريزي است و نميبودجه برخي از مشكالت ناشي از مشكالت نظام

وني و نو ايجاد سازوكارهاي قامربوط به ساختار و محتوي بودجه اين مشكالت به برخي اصالحات ساختاري، تهيه و اصالح قوانين 

 اجرايي مناسب نيازمند است.
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