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کمسهوون الممها ک که      71/2/7831مصهو  للسه  مهور     " قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله  بها فسهاد   "

مجلس بها الهرای   22/2/7831شورای اسالمک تقدیم ودرللس   لنک روزیکشنب  مور    با نوان الیح  ب  مجلس

ک لمههوری اسهالمک   قهانون اساسه  772اصه  یکصهد ودوازد هم     آزمایشک آن ب  مدت س  سال موافقت ومطهاب  

به  ریاسهت    1/3/7821 دآن مجمهع درتهاری   وه ایران ب  مجمع تشخوص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصهال  وتیی 

 .محمرم لمهور ابالغ گردید

مهندسهک   این قانون موظفنهد به  بهازنگری و   ( 2) ماده و (ج)و ( )،(الف)  ایدسمگا های مذکور در بند -22 ماده 

ر مجدد سامان  پاسخگویک ب  شهکایات ومکهانو ه نمهودن آن به  نحهوی اقهدام نماینهد که  دریافهت شهکایات به   هو            

را دارنهد به  واحهده  های      غورحضوری توسط واحد ایک ک  مسؤولوت پاسهخگویک و رسهودگک به  شهکایات مهردم     

 .مربو   در دسمگاه منعکس گردد

در  واحد م بور موظف است براساس زمان بندی تعوون شده ب  ارائ  پاس  به  ممقایهک یها شهاکک اقهدام نمایهد و      

. شهود  سلسل  مراتب اداری تا باالترین مقام دسهمگاه مهنعکس   در صورت  دم پاسخگویک در مهلت معون، مویوع

 لت به  شهاکک ا هالم     واحد  ای م بور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، مویوع را ب  صورت مکمو  وبا ذکر 

 .نمایند

  هدم  یها  سهودگک به  شهکایت    دم ر. کلو  مراح  قوق باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاری  وصول شکایت خات  یابد

وبا مهرتکبون   انعکاس مویوع ب  مرالع ذی صال  یا  دم پاس  مکمو  ب  شاکک در مهلت مذکور، تخلف محسو  

 . ب  قوانون مربوط برخورد مک شود

 .است  ماده سازمان بازرسک ک  کشور مسؤول نظارت بر حسن الراء این  -7تبصره 

 در قانون اساسک برای آنان حکم خاص ولود  ک  کدسمگاه  ای تحت نظر مقام ر بری ونو  دسمگا های -2تبصره

 .مسمثنک مک باشند ماده دارداز شمول این 
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