
 " صدور پروانه تاسیس و فعالیت تشکل های مردم نهاد "توافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه -1

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، و مطابق آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت 

معاونت ،  6/6/95مورخ    ه 51305ت /67735و همچنین  8/5/1384مورخ    ه 31281ت /27862سازمانهای غیردولتی بشماره 

استانی/ شهرستانی بین المللی / منطقه ای / در سه سطح ملی/ ولیت صدور پروانه برای متقاضیان ئمشارکتهای مردم نهاد مس

  را با امضای باالترین مقام اجرایی وزیر کشور/ استاندار/ فرماندار 

  بر عهده دارد. 

 :  هدف -2

هدف از این توافقنامه ارایه باکیفیت خدمت، صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد توسط وزارت کشور و 

تابعه درخصوص ایجاد و تسهیل زمینه مشرکت سازمانهای مردم نهاد در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده 

قانون اساسی جمهوری  138ذیل اصل  95و  84، مطابق آیین نامه های ابالغی سال و حسب مورد با هیاتهای حقیقت یاب آنها

 اسالمی ایران همکاری نماید.

 مسئولیت :  -3

 وزارت کشور و تابعه خدمت صدور مجوز تاسیس و فعالیت سازانهای مردم نهاد را به ترتیب ذیل اراه می دهد : 

  ناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت تم 14ماده بررسی و کارشناسی درخواستهای ارسالی در کارگروه 

 بررسی و اعالم نظر درخواستها در شورای توسعه و حمایت از تشکلها متناسب با محدوده فعالیت مورد نظر برای فعالیت 

 پس از تایید شورا ، انجام استعالمات مربوطه از دستگاههای ذیربط 

 صدور نامه معرفی به ثبت شرکتها 

  محدوده بر اساس و ارسال جهت توشیح باالترین مقام اجرایی در ازای دریافت مدارک و اسناد ثبتی صدور مجوز

 فعالیت 

  تحویل مجوز دارای امضا، شماره و تاریخ صدور به نمایده یا مدیرعامل سمن 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : -4

 آیین نامه موصوف 12 /11 /10کل طبق مواد تعهدات دستگاه اجرایی متناسب با محدوده فعالیت تش

 همان مصوبه  34تعهدات خدمت گیرنده طبق ماده 

 

 هزینه ها و پرداخت ها :  -5

هیچگونه هزینه ای مترتب بر صدور مجوز برای تشکلهای مردم نهاد ضرورتا بر عهده برای متقاضیان نبوده و و این توافقنامه 

 شور و تابعه نافذ نمی داند. نه تعهد مالی را برای وزارت کونیز هیچگ

 دوره عملکرد :  -6

 معتبر می باشد.  1400این توافقنامه سطح خدمت تا پایان سالجاری 

 خاتمه توافقنامه :  -7

طبق این توافقنامه مادامیکه پروانه سازمان مردم نهاد توسط مراجعه صالحه قضایی منحل نشده و یا اعضا و ارکان اصلی 

 تشکل اقدام به انحالل آن ننمایند، مجوز صادره دارای اعتبار می باشد. 

  ادر می گردد.مصوبه موصوف مجوز اولیه تاسیس و فعالیت سمن برای مدت دو سال ص 19ماده طبق بدیهی است 


