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صورت جلسه و مصوبات کمیسیون
اّلیي جلطَ رضوی کویطیْى هطتقل ًظارت از تطثیق قاًْى اضاضی تعذ از تعییي ُیت اداری آى ،در تاریخ
 1331/5/11تَ ریاضت پُْاًذ گلرحوي قاضی ّ حضْر ُوَ اعضا تشکیل گردیذ.
در اینني جلطننَ راجننق تننَ تقطننین کننار در هننْرد قنناًْى اضاضننی در هینناى اعضننا ،اضننت ادٍ از هشننْرت ّ ًظننر
هتخصصاى ّ کارشٌاضاى ریرتط تَ ّظایف کویطنیْى ،شنکایات هرتنْه تنَ ًقنو قناًْى اضاضنی ،گٌ اًنذى
تذریص قاًْى اضاضی در ًصاب تعلیوی کشْر ّ تقرر کارهٌذاى خذهاتی کویطیْى تحث ّ تررضی تَ عونل
آهذ ّ تصاهین ریل اتخار گردیذ:
ُ .1ر یک از اعضا دّ فصل از فصْل دّازدٍ گاًَ قاًْى اضاضی را تا تْجَ تَ ّظای ی کَ در قاًْى
تَ ایي کویطیْى ضپردٍ شذٍ ،هطالعَ ّ تررضی کٌٌذ؛
ُ .2ر یک از اعضا فِرضتی از اشخاص صاحة ًظر در اهنر قناًْى ،حقنْس اضاضنی ّ ضنایر هطنایل
هرتننْه تننَ ّظننایف کویطننیْى را فننراُن کٌننذ تننا در زهیٌننَ ُوکنناری اینني اشننخاص تننا کویطننیْى ّ
دیپارتوٌت ُای آى ترتیة ّ اقذاهات الزم اتخار گردد؛
 .3در آیٌذٍ دیپارتوٌت ُای شش گاًَ کویطیْى ُر یک طرزالعول کاری خْد را تٌظین ّ تَ تصنْیة
کویطیْى ترضاًٌذ؛
 .4ازضْی کویطیْى تا کویطیْى ضوق شکایات کویطیْى هطتقل اًتخاتات ّ دفتر ضوق شکایات ریاضت
جوِْری تواش گرفت َ شْد تا شکایات هرتْه تَ ًقو حقْس اضاضی ًاهسداى را تنَ ایني کویطنیْى
ارضال کٌٌذ.
 .5تصْیة تَ عول آهذ تا تشکیل تخش داراالًشای کویطیْى ّ شنرّ تنَ کنار آى ،کارهٌنذاى خنذهاتی
کویطیْى از طریق ادراٍ اهْر طی هراحل شذٍ ّ هقرر گردًذ.
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