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 مقدمه

با هدف کنترل تعداد زياد پيشنهادهاي  292 ثبت شماره به اسالمي شوراي مجلس داخلينامه آيين اصالح طرح

وصول شده است. طراحان با  اعالمو لوايح و مديريت زمان در صحن ها نمايندگان در حين رسيدگي به طرح

در رسيدگي به طرح و لوايح و اتالف زمان و  لهاين استدالل که تعداد زياد پيشنهادهاي فاقد کيفيت به اطا

. اندکردهارائه صحن،  در رويهبيپيشنهادهاي سازوکاري جهت کنترل است، شده منجر اخالل در مديريت صحن 

ه از درصد پيشنهادهاي مصوب و فصلي يا ماهان -شفاف و عمومي -ارشهمين راستا طرح حاضر ارائه گز در

 بررسي به ادامه است. درده کرپيشنهادهاي نمايندگان مطرح  عنوان ابزار کنترل و ارتقايبهرا مصوب غير

 :پرداخت خواهيم طرح مفاد جزئيات

 

 طرح ارزیابی

 نامه داخلي مجلس( قانون آيين149)ذيل ماده  «2»رو با الحاق يک تبصره به عنوان تبصره پيشطرح  -

مطرح صورت ماهيانه، فصلي و ساليانه گزارشي از درصد پيشنهادهاي رئيسه را مکلف نموده است بههيئت»

 «. ي نياورده در صحن توسط هريک از نمايندگان را به اطالع نمايندگان و مردم برساند.شده و رأي آورده و رأ

صحن ترتيب رسيدگي  و لوايح درها داخلي در مقام بيان فرايند رسيدگي طرحنامه ( قانون آيين149ماده ) -

. پيشنهادهاي نمايندگان 2.پيشنهادهاي چاپ شده کميسيون فرعي، 1 :صحن را به شرح به پيشنهادهاي در

 ،. مصوبه کميسيون اصلي4 ،. پيشنهادهاي اصالحي3 ،حذف جزء - حذف کل - ابتدا بازگشت به اليحه يا طرح

 اماپيشنهاد ارجاع به کميسيون اصلي، بيان کرده است.  .7 ،. پيشنهادهاي جديد در صحن6 ،پيشنهاد حذف. 5

 ، موارد اصالح جزئي، قانونگذار شاخص ياپيشنهادهاي اصالحيبندي و ترتيب طرح خصوص سازوکار اولويتدر

رئيسه مالک طرح پيشنهادهاي تهيئاست. در رويه عملي نيز تشخيص  صورت شفاف مطرح نکردهمالکي به

 .استاصالحي و جديد در صحن 

 

 

 مشخصات طرح

 
 دوره یازدهم ـ سال اول

 

 شماره ثبت:

292 
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 ـــ
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کيفيت  يصدد ارتقاآحاد جامعه در سازي و مطالبه عمومي نخبگان وبا استفاده از ابزار شفاف سازوکار پيشنهادي طرح حاضر -

عنوان ابزار يشنهادهاي مطرح شده در صحن را به، لکن صرفاً اعالم درصد تصويب پاست پيشنهادهاي نمايندگان در صحن

ابهام دارد، به اين معنا که آيا ثبت پيشنهاد « پيشنهادهاي مطرح شده»که اوالً عبارت حاليدر، کنترلي شناسايي کرده است

 صورتي شود؟ درگيرد يا خير فقط پيشنهادهايي که در صحن قرائت ميمي ره قراربه روي مواد مربوطه مشمول حکم تبص

ازي نسبت سابزار شفاف که تمامي پيشنهادهاي ثبت شده اعم از قرائت شده و نشده در صحن مشمول حکم تبصره قرار گيرد،

دهندگان با مطالبه عمومي از پيشنهاد، اثري نخواهد داشت. چراکه گيري قرار نگرفته استو رأيبه مصاديقي که مورد بحث 

در اين رساني اطالعکارگيري شفافيت و هافزون بر آن الزاماً بخواهد شد. « عدم بررسي پيشنهادات در صحن مواجه»پاسخ 

يت کننده نمايندگان براي بروز فعالدليل آنکه ترغيببهها را به همراه نخواهد داشت، کيفيت پيشنهادارتقاي کنترل و  ،حوزه

در صورت حال ايعلي .اهد بودخومؤثر لذا عرف رفتاري نمايندگان درخصوص واکنش به اين قاعده بسيار خواهد بود.  بيشتر

پيشنهادهاي »جايگزين عبارت « پيشنهادهاي قرائت شده در صحن»گردد جهت رفع ابهام عبارت مي پيشنهاد حانااصرار طر

 شود.« مطرح شده

 توان به دو دسته تقسيم کرد: ميرا صحن  ردداليل طرح پيشنهادهاي زياد  اهم ثانياً

کميسيون،  ربط هرهاي ذيهاي تخصصي و کارگروهبر در کميسيونهاي کارشناسي و زمانبررسيرغم بهمتأسفانه  الف(

ابتدا بازگشت به  ندگانينما يشنهادهايپ ،يفرع ونيسيچاپ شده کم يشنهادهايپپس از تخصصي هاي کميسيون مصوبات

تضعيف جايگاه اين امر اوالً  شود؛به رأي گذاشته مي ياصالح يشنهادهايپ و حذف جزء -حذف کل  -طرح  اي حهيال

هاي تخصصي صرف شده در کميسيونهاي مادي و معنوي هزينههاي تخصصي را به همراه دارد، ثانياً زحمات و کميسيون

ها قرار مصوبات کميسيونمقدم بر  ،کارشناسي دقيق و مطالعات در آخر پيشنهادهاي بدون پشتوانهدهد و را به هدر مي

شرح ذيل پيشنهادهاي مصوب کميسيون اصلي در صحن به( 149ماده ) «1»با اصالح بند  شودبنابراين پيشنهاد مي گيرد.مي

 :ي گذاشته شودأبه ر

 بند و گرددعدم تصويب مصوبه کميسيون اصلي( بعد از واژه )سپس( اضافه ميعبارت )مصوبه کميسيون اصلي و در صورت »

 «.گرددمي اصالح بندها ساير شماره و شده حذف نيز «2»

بندي، اولويتساماندهي و تعيين مالک  ؛ساماندهي پيشنهادهاي نمايندگان در صحنشاخص و شفاف جهت عدم سازوکار  ب(

در کننده طرح حاضر خواهد بود. لذا تکميل -اليحه و حذف کل جز بازگشت به طرح وبه –پيشنهادهاي اصالحي در صحن 

توسط تعدادي بيش از  -قبل از صحن-ييد پيشنهاد تأهاي اصالحي، ندسازي پيشنهادمراستاي تعيين شاخص و نظام

يشنهادهاي اصالحي در صحن عنوان مالک اولويت طرح پبهتواند مي -نفر به باال 15_نمايندگان متقاضي ثبت طرح قانوني

 نامه داخلي مجلس اضافه گردد:آيينقانون  (149)ماده  «1»عبارت ذيل به انتهاي بند  شودمي الوصف پيشنهادمعقرار گيرد. 

 نفر از نمايندگان نسبت به ساير پيشنهادهاي اصالحي در اولويت قرار 15بيش از  امضايهاي اصالحي در صورت پيشنهاد»

 .«گيردمي
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 بندیجمع

 يارتقاآوري آنها، باعث يأرميزان  کارگيري ابزار شفافيت نسبت به پيشنهادهاي اصالحي در صحن وبه فوق، موارد اساسبر

ذيل « پيشنهادهاي مطرح شده». عبارت 1 :اي از پيشنهادها در صحن خواهد بود. لکنرويهبيکيفيت پيشنهادها و مانع سيل 

. يکي از عوامل 2 جايگزين شود.« پيشنهادهاي قرائت شده در صحن»عبارت  شودمي طرح پيشنهادي مبهم بوده و پيشنهاد

 .است طرح پيشنهادهاي زياد در صحن عدم سازوکار ساماندهي و شاخص شفاف براي پيشنهادهاي نمايندگان در صحن

رساني از ازآنجاکه صرف اطالع، کارشناسيغيرنسبت به کاهش ميزان پيشنهادهاي  طرح درويکر با فقتموا بنابراين ضمن

لذا  اي غير از آنچه مدنظر طراحان محترم بوده را در پي داشته باشد،نتيجهتواند پيشنهادهاي واصله ازسوي نمايندگان، مي

 شود:پيشنهاد مي ،کيفيت پيشنهادهاي در صحن در راستاي ساماندهي و ارتقاي

 به شرح زير اصالح گردد:نامه داخلي مجلس آيينقانون  (149)ماده  «1»بند  ،اوالً

گردد و بند ژه )سپس( اضافه مي( بعد از واو در صورت عدم تصويب مصوبه کميسيون اصلي عبارت )مصوبه کميسيون اصلي»

 «.گرددبندها اصالح ميشده و شماره ساير نيز حذف  «2»

 :شوداضافه  (149)ماده  «1»بند  يبه انتها ليعبارت ذ ،ثانياً

 که مستند به گزارش کارشناسي مرکز ييا پيشنهادهاي نفر از نمايندگان 15بيش از  امضايهاي اصالحي در صورت پيشنهاد»

 .«گيردمي نسبت به ساير پيشنهادهاي اصالحي در اولويت قرار ارائه شده، لسمج يهاپژوهش

 


