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ماده یک :
تعاریف و کلیات :
غبشﻣبﻥ ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻛﻬ دز ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ غبشﻣبﻥ ﻧبﻣیدﻫ ﻣی ؾﻪد  ،ثﻬ ﻣﻪغػبتی اعـﻼﻕ ﻣی ﮔسدد ﻛﻬ تﻪغظ ﮔسﻩﻭی اش
اؾﺨبـ ﺣﻘیﻘی ﻩ ﺣﻘﻪﻗی ﻏیسﺣﻜﻪﻣﺘی ثﻬ قﻪزت داﻩعﻠجبﻧﻬ ثب زػبیـﺖ ﻣﻘـسزات ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ تﺄغیع ؾدﻫ ﻩ ﻓؼبﻟیﺖ
آﻧﻮب ﻏیستدبزی ﻏیساﻧﺘﻔبػی ،ػبﻡ اﻟﻤﻨﻔؼﻬ ،اﻧػبﻥ دﻩغﺘبﻧﻬ ﻩ ﻏیسغیبغی اغﺖ  .ﻣﻨظﻪز اش اؾﺨبـ ﺣﻘﻪﻗی قسﻓب
ؾبﻣل غبشﻣبﻧﻮبی ثجﺖ ؾدﻫ ﻣغبثﻖ ثبﻣﻔبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻭػﺘﻨد ﻛﻬ ﻣی تﻪاﻧﻨد ثب اﻗداﻡ ثﻬ تبغیع ؾجﻜﻬ ﻣی ﻧﻤبیﻨد.
الف  :ﻣﻨظﻪز اش ﻏیسدﻩﻟﺘی ،ػدﻡ ﻩاثػﺘگی ثﻬ دﻩﻟﺖ ﻩ ﻧﻮبدﻭبی ﺣبﻛﻤیﺘی ،ػدﻡ دخبﻟﺖ دﻩﻟﺖ ﻩ ﻧﻮبدﻭبی
ﺣبﻛﻤیﺘی دز تﺄغیع ،ادازﻫ ﻩ ﻭﻤچﻨیﻦ ػدﻡ ﻓؼبﻟیﺖ ﻣﻘبﻣبت ﻩ ﻣػئﻪالﻥ ﻩ ﻛبزﻛﻨبﻥ دﻩﻟﺘی ﻩ ﻧﻮبدﻭبی ﺣبﻛﻤیﺘی ثب
اغﺘﻔبدﻫ اش خبیگبﻫ ﺣﻘﻪﻗی خﻪد ،ثﻬ ػﻨﻪاﻥ ﻣؤغع یب ػضﻪ اغﺖ .
ب  :ﻣﻨظﻪز اش ﻏیسغیبغی ،ﻧداؾﺘﻦ ﻓؼبﻟیﺖ غیبغی ﻣﻪضﻪع ﻗبﻧﻪﻥ ﻓؼبﻟیﺖ اﺣصاة ،خﻤؼیﺖﻭب ﻩ اﻧدﻤﻦﻭبی غیبغی
ﻩ قﻨﻔی ﻩ اﻧدﻤﻦﻭبی اغﻼﻣی  ،ثﻨبﻡ غبشﻣبﻥ اغﺖ .
پ  :ﻣﻨظﻪز اش ﻏیساﻧﺘﻔبػی ،ػدﻡ ثسداؾﺖ ﻣػﺘﻘیﻢ یب ﻏیسﻣػﺘﻘیﻢ غﻪد ﻩ غبیس ﻣﻨبﻓغ اﻗﺘكبدی ﺣبقل اش اﻧدبﻡ
ﻓؼبﻟیﺘﻮب ،ثﻬ ﻧﻔغ اػضب ،ﻣﻪغػبﻥ ،ﻣدیساﻥ ﻩ ﻛبزﻛﻨبﻥ یب اﻓساد ﻩاثػﺘﻬ آﻧبﻥ اغﺖ .
ت  :داﻩعﻠجبﻧﻬ ثﻪدﻥ ثﻬ ﻣؼﻨبی ﻣؿبزﻛﺖ ثساغبظ ازادﻫ آشاد اؾﺨبـ اغﺖ  .ﻓؼبﻟیﺖ دز غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ،
داﻩعﻠجبﻧﻬ ﻩ اﻓﺘﺨبزی اغﺖ ،ثﻬ اغﺘثﻨبی ﻛبزﻛﻨبﻧی ﻛﻬ ثس اغبظ ﻗسازداد ﻛﺘجی ثؼﻨﻪاﻥ ﻛبزﻣﻨد ﺣﻘﻪﻕثگیس دزغبشﻣبﻥ
ﻓؼبﻟیﺖ ﻣی ﻧﻤبیﻨد.
ث  :ؾجﻜﻬ اش ﻣؿبزﻛﺖ ﺣداﻗل  5غبشﻣبﻥ ﻛﻬ ﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ یب اﻭداف آﻧﻮب ﻣؿﺘسﻙ اغﺖ تؿﻜیل ﻣی
ؾﻪدﻩاﻗداﻡ دزایﻨﺨكﻪـ ثساغبظ آییﻦ ﻧبﻣﻬ اخسایی ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ خﻪاﻭد ثﻪد.
مادٌ : ۲
شًراَای تًسعٍ ي حمایت از سازمان

ؾﻪزاﻭبی تﻪغؼﻬ ﻩ ﺣﻤبیﺖ اش غبشﻣبﻥ ثﻬ ػﻨﻪاﻥ ﻣسخغ اقﻠی قدﻩزپسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ ﻩ اخسای ﻣﻔبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ
 ،دز غﻬ غغح ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی تؿﻜیل ﻩدثیسخبﻧﻬ آﻥ ثﻬ تستیت دز ﻩشازت ﻛؿﻪز ،اغﺘبﻧدازی ﻭب ﻩ
ﻓسﻣبﻧدازی ﻭب دایس ﻣی ؾﻪد .
تسﻛیت اػضبی ؾﻪزاﻭبی تﻪغؼﻬ ﻩ ﺣﻤبیﺖ اش غبشﻣبﻥ دز غﻬ غغح ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی ثﻬ ؾسح شیس اغﺖ:
الف  :شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان های مردم نهاد

 ثبالتسیﻦ ﻣﻘبﻡ دز اﻣﻪز اخﺘﻤبػی ﻩشازت ﻛؿﻪز ثؼﻨﻪاﻥ زییع ؾﻪزا ﻣدیسﻛل اﻣﻪز غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻩشازت ﻛؿﻪز ثؼﻨﻪاﻥ دثیس ؾﻪزا دﻩﻧﻔس ﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻣﻠی ﻛﻬ ثب زای ﻣػﺘﻘیﻢ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد اﻧﺘﺨبة ﻣی ؾﻪﻧد.1
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 ﻧﻤبیﻨدﻫ ؾﻪزای ػبﻟی اغﺘبﻧﻮبب  :شورای توسعه و حمایت از سازمان های استان ها

 اغﺘبﻧداز ثؼﻨﻪاﻥ زییع ؾﻪزاﻣدیسﻛل دﻓﺘس اﻣﻪز اخﺘﻤبػی ﻩ ﻓسﻭﻨگی اغﺘبﻧدازی ثؼﻨﻪاﻥ دثیس ؾﻪزا دﻩﻧﻔس ﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد اغﺘبﻧی ﻛﻬ ثب زای ﻣػﺘﻘیﻢ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد اﻧﺘﺨبة ﻣی ؾﻪﻧد. ﻧﻤبیﻨدﻫ ؾﻪزای ػبﻟی اغﺘبﻥج  :شورای توسعه و حمایت از سازمان های شهرستان ها

 ﻓسﻣبﻧداز ثؼﻨﻪاﻥ زییع ؾﻪزا ﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ؾﻮسغﺘبﻥ ﻛﻬ ثب زای ﻣػﺘﻘیﻢ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد اﻧﺘﺨبة ﻣی ؾﻪﻧد. ﻧﻤبیﻨدﻫ ؾﻪزای ؾﻮسغﺘبﻥتجكسﻫ یﻚ  :غبشﻣبﻥ ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻣحﻠی ﻛﻬ ثب ﻣؿبزﻛﺖ ﺣداﻗل  3ﻧﻔس دز غغح یﻚ ﻣحﻠﻬ یبزﻩغﺘب تبغیع ﻣی ؾﻪد ،
ثبازایﻬ یﻚ ﻧػﺨﻬ اغبغﻨبﻣﻬ ﻩ ﻣؿﺨكبت ﻣﻪغػیﻦ ثﻬ ثﺨؿدازی ذیسثظ  ،ﻣی تﻪاﻧد ﻓؼبﻟیﺖ خﻪد زا آﻏبش ﻧﻤبید ﻩ
ﻧیبشی ثﻬ ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ﻧدازد.
تجكسﻫ  : 2غبشﻣبﻥ ﻣسدﻡ ﻧﻮبد خﻪاﻧبﻥ ﻛﻬ ثب ﻣؿبزﻛﺖ ﺣداﻗل  5ﻧﻔس خﻪاﻥ (ﻣحدﻩدﻫ غﻨی 14تب 29غبل) تبغیع ﻣی
ؾﻪد  ،ثبازایﻬ یﻚ ﻧػﺨﻬ اغبغﻨبﻣﻬ ﻩ ﻣؿﺨكبت ﻣﻪغػیﻦ ثﻬ ادازﻫ ﻛل ﻩزشؼ ﻩ خﻪاﻧبﻥ ذیسثظ  ،ﻣی تﻪاﻧد ﻓؼبﻟیﺖ
خﻪد زا آﻏبش ﻧﻤبید ﻩ ﻧیبشی ثﻬ ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ﻧدازد .ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ایﻦ غبشﻣبﻥ ﻭب ﻣػﺘﻠصﻡ اخر
پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ ثساغبظ ﻣﻔبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ خﻪاﻭد ثﻪد.
تجكسﻫ  : 3قدﻩز ﻣدﻪشﻩ ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد دز ﻣﻨبعﻖ آشاد تدبزی  ،تﻪغظ ؾﻪزای ثﻨد
ج ﻣبدﻫ  2ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻩ ثب ﺣضﻪز ﻣؼبﻩﻥ اﻣﻪز اخﺘﻤبػی ﻣﻨغﻘﻬ آشاد ذیسثظ ثب ﺣﻖ زای اﻧدبﻡ خﻪاﻭد ؾد  .دز قﻪزت
ﻣﻪاﻓﻘﺖ ؾﻪزای ﻣرﻛﻪز ،پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ اشغﻪی ﻣدیسػبﻣل ﻣﻨغﻘﻬ آشاد قبدز خﻪاﻭد ؾد.
تجكسﻫ  : 4اﻧﺘﺨبة ﻧﻤبیﻨدﮔبﻥ غبشﻣبﻥﻭبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ثسای ػضﻪیﺖ دز ؾﻪزای ﻣﻠی  ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی ﻩ اﻧدبﻡ
غبیس ﻩظبیف ﻣﻘسز دز ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ  ،ثس اغبظ دغﺘﻪزاﻟؼﻤل ﻣكﻪة ؾﻪزای ﻣﻠی قﻪزت ﻣیﮔیسد .
ماده : 3
يظایف ي اختیارات شًراَای تًسعٍ ي حمایت از سازمان َا

ﻩظبیف ﻩ اخﺘیبزات ؾﻪزاﻭب ثﻬ ؾسح شیس ﻣی ثبؾد ﻛﻬ دز ﻣحدﻩدﻫ خغساﻓیبیی ﻓؼبﻟیﺖ ؾﻪزا ثﻬ اخسا دزخﻪاﻭد آﻣد:
 اﻟف ـ تؼییﻦ غیبغﺖﻭبیﺣﻤبیﺘی ،تسﻩیدی ،تؿﻪیﻘی ﻩ ﻓسﻭﻨگغبشی ثسای تؼﻤیﻖ ،ازتﻘبء ﻩﻧﻮبدیﻨﻬ ﻛسدﻥﻣؿبزﻛﺖ اخﺘﻤبػی ﻣسدﻡ اش عسیﻖ غبشﻣبﻥﻭب.
2
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 ة ـ ﻭﻤبﻭﻨگی ﻣیبﻥ دغﺘگبﻫﻭبی اخسایی ثﻬ ﻣﻨظﻪز ظسﻓیﺖغبشی ﻩتﻪاﻧﻤﻨدغبشی ثسای تﻪغؼﻬ ﻓؼبﻟیﺖغبشﻣبﻥﻭب ﻩ ﻛﻤﻚ ثﻬ آﻧﻮب.
 ح ـ زغیدﮔی ثﻬ پیؿﻨﻮبدات ﻩ اػﺘساضبت غبشﻣبﻥﻭب اش دغﺘگبﻫﻭبی اخسایی ت ـ ﻧظبزت ثس ﻓؼبﻟیﺖﻭب ﻩ ػﻤﻠﻜسد غبشﻣبﻥﻭب ﻩ ثسزغی ﮔصازؼﻭبی زغیدﻫ اش ػﻤﻠﻜسد آﻧﻮب. ث ـ قدﻩز پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ ﻭب ﻩ ﻣؼسﻓی آﻧﻮب ثﻬ ﻣسخغ ذیسثظ خﻮﺖ ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ح ـ ﻧظبزت ثس ػﻤﻠﻜسد ﻩ ﻭﻤبﻭﻨگی دغﺘگبﻫﻭبی اخسایی دزغغح ﻣﻠی  ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧﻮب ثﻬﻣﻨظﻪزﺣكﻪل اعﻤیﻨبﻥ اش اخسای تﻜبﻟیﻔی ﻛﻬ دز ﻗﻪاﻧیﻦ ﻩ ﻣﻘسزات خبزی ﻛؿﻪز دز شﻣیﻨﻬ تﻪغؼﻬ ﻓؼبﻟیﺖ
غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ثﻬ تكﻪیت ﻣی زغد.
 ج ـ ﻧظبزت ثس ﺣػﻦ اخسای ﻣﻔبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻩ آییﻦ ﻧبﻣﻬ ﻭبی اخسایی ذیسثظ. ؾﻪزاﻭبی تﻪغؼﻬ ﻩ ﺣﻤبیﺖ اش غبشﻣبﻧﻮب ﻣﻪظف ﻭػﺘﻨد ﮔصازؼ ػﻤﻠﻜسد خﻪد زا دزﻣﻘبعغ  6ﻣبﻭﻬ ثسایاعﻼع ػﻤﻪﻡ ﻣﻨﺘؿس ﻧﻤبیﻨد.
مادٌ : 4
فرآیىذ صذير پرياوٍ فعالیت ي ثبت شخصیت حقًقی سازمان :

الف  :ﻭس ؾﻮسﻩﻧد ایساﻧی ﻛﻬ ﻣحسﻩﻣیﺖ اش ﺣﻘﻪﻕ اخﺘﻤبػی ثﻤﻪخت زای دادﮔبﻫ ﻧداؾﺘﻬ ثبؾد  ،ﻣی تﻪاﻧد
دزخﻪاغﺖ تﺄغیع غبشﻣبﻥ زا ﻣﺘﻨبغت ثب ﻣحدﻩدﻫ ﻓؼبﻟیﺖ ثﻬ دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی ازایﻬ
ﻛﻨد .دثیسخبﻧﻬ ﻭبی ﻣرﻛﻪز ﻣﻪظﻔﻨد ﻧػجﺖ ثﻬ ثسزغی دزخﻪاغﺖ ظسف ﻣدت  10زﻩش اﻗداﻡ ﻧﻤﻪدﻫ ﻩ دز قﻪزتی
ﻛﻬ دزخﻪاغﺖ ازایﻬؾدﻫ ﻣغبیستی ثب ؾسایظ تﺄغیع غبشﻣبﻥ دز چبزچﻪة ﻣﻔبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ  ،ﻧداؾﺘﻬ ثبؾد ،پع اش
اخر اغﺘؼﻼﻡ اش ﻩشازت اعﻼػبت  ،ﻧبخب ﻩ دغﺘگبﻫ تﺨككی ﻣستجظ ثب ﻣﻪضﻪع  ،دز خكﻪـ قدﻩز پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ
اﻗداﻡ ﻛﻨد  .ﻓسآیﻨد قدﻩز پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ ثساغبظ آییﻦ ﻧبﻣﻬ اخسایی ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ اغﺖ ﻛﻬ تﻪغظ ﻩشازت ﻛؿﻪز ﻩ
ﻧﻤبیﻨدﮔبﻥ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد تﻮیﻬ ﻩ اثﻼؽ خﻪاﻭد ؾد.
ب  :ؾسایظ ػﻤﻪﻣی ﻭیبت ﻣﻪغع غبشﻣبﻥ ثؿسح شیس اغﺖ :
 داؾﺘﻦ ﻭیددﻫ غبل تﻤبﻡ . تبثؼیﺖ ایساﻧی . ػدﻡ ػضﻪیﺖ دز ﮔسﻩﻭﻮبیی ﻛﻬ ثس اغبظ زأی دادﮔبﻫ قبﻟح ﻣحبزة ﻩ ﻣؼبﻧد ؾﻨبخﺘﻬ ؾدﻫ اﻧد ﻧداؾﺘﻦ ﻣحﻜﻪﻣیﺖ ﻣؤثسﻛیﻔسی ثﻬ ﻧحﻪی ﻛﻬ ﻣﻪخت ﻣحسﻩﻣیﺖ اش ﺣﻘﻪﻕ اخﺘﻤبػی ؾﻪ -ﻭیئﺖ ﻣؤغع ثبید دازای ﺣداﻗل پﻨح ػضﻪ ثبؾد.
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پ  :ادازات ﻛل ثجﺖ ؾسﻛﺘﻮب ﻩ ﻣﻪغػبت ﻏیستدبزی ﻣﻪظف ﻭػﺘﻨد پع اش اػﻼﻡ دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی ﻣﻠی،
اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی ،دزخكﻪـ اﻧﺘؿبز آﮔﻮی ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ﻩ تغییسات اﻗداﻡ ﻩ ﻣساتت زا خﻮﺖ اﻧﺘؿبز
آﮔﻮی ثﻬ زﻩشﻧبﻣﻬ زغﻤی ﻛؿﻪز ﻣﻨؼﻜع ﻛﻨﻨد .
ت  :غبشﻣبﻥ اشپسداخﺖ ﻭصیﻨﻬ ثجﺖ دز ادازﻫ ثجﺖ ؾسﻛﺘﻮب ﻩ زﻩشﻧبﻣﻬ زغﻤی ﻛؿﻪز ﻣؼبف اغﺖ.
ث  :ﻣدازﻙ الشﻡ ثسای ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی غبشﻣبﻥ ثؿسح شیساغﺖ:
 دﻩ ﻧػﺨﻬ اغبغﻨبﻣﻬ ﻣكﻪة غبشﻣبﻥ ثب تبئید دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی دﻩ ﻧػﺨﻬ قﻪزتدﻠػﻬ ﻭیبت ﻣﻪغع ثب تبیید دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻧی دﻩ ﻧػﺨﻬ تﻘبضبﻧبﻣﻬ ثجﺖ غبشﻣبﻥ یﻚ ﻧػﺨﻬ تكﻪیسثساثساقل ؾﻨبغﻨبﻣﻬ ﻩ ﻛبزت ﻣﻠی ﻣدیساﻥ ﻩ ثبشزغیﻦتجكسﻫ  :ﻩشازت ﻛؿﻪز ﻣﻪظف اغﺖ ظسف ﻣدت  3غبل اش تبزیخ تكﻪیت ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ  ،الیحﻬ ﻗبﻧﻪﻧی الشﻡ خﻮﺖ
تؿﻜیل غبشﻣبﻥ ﻧظبﻡ ﻣؿبزﻛﺖ اخﺘﻤبػی ﻛﻬ ﻣﺘؿﻜل اش تﻤبﻣی تؿﻜل ﻭبی اخﺘﻤبػی ﻛؿﻪزﻩ دازای غبخﺘبزی
اﻧﺘﺨبثی اغﺖ زا دز غغح ﻣﻠی  ،اغﺘبﻧی ﻩ ؾﻮسغﺘبﻥ ازائﻬ ﻧﻤﻪدﻫ ﻩ تكدیگسیﻮبی ﻏیسﺣبﻛﻤیﺘی دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی
تﻪغؼﻬ ﻩ ﺣﻤبیﺖ اش غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد زا ثﻬ ایﻦ غبشﻣبﻥ ﻩاﮔراز ﻧﻤبید.
ماده : 5
حقوق سازمان های مردم نهاد :
غبشﻣبﻥ ﻭبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد پع اش دزیبﻓﺖ پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ ﻩ ثجﺖ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی ،اش ﺣﻘﻪﻕ شیسثسخﻪزدازﻧد:
 اﻟف ـ ﻣؿبﻩزﻫ ،اظﻮبزﻧظسﻩپیؿﻨﻮبد زاﻭﻜبز ثﻬ دغﺘگبﻫ ﻭبی اخسایی ﻩ غیبغﺘگرازی ﻣﺘﻨبغت ثب تﺨكف ﻩﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ.
 ة ـ دیدﻫ ثبﻧی ﻩ ﻧظبزت ثس ػﻤﻠﻜسد غبیس ثﺨؽ ﻭبی خبﻣؼﻬ دز شﻣیﻨﻬ ﻓؼبﻟیﺖ تﺨككی غبشﻣبﻥ . ح ـ اخسای ثسﻧبﻣﻬ ﻩ ازایﻬ خدﻣبت اخﺘﻤبػی ﺣػت تﺨكف ﻩ ﺣﻪشﻫ ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ ﻩ ایدبد ؾؼت ﻩدﻓبتسﻧﻤبیﻨدﮔی.
 ت ـ ﻣؿبزﻛﺖ دز اخسای ثسﻧبﻣﻬ ﻭب ﻩ پسﻩضﻫ ﻭبی دغﺘگبﻫ ﻭبی اخسایی ،ثﺨؽ خكﻪقی ﻩغبشﻣبﻥ ﻭبیثیﻦ اﻟﻤﻠﻠی ﻣﻪزد تبیید ﻛبزﮔسﻩﻫ تﺨككی (ﻣﻪضﻪع ﻣبدﻫ ) ﻩ غبیسدغﺘگبﻫ ﻭبی ذی زثظ اش عسیﻖ تﻔبﻭﻢ
یب ػﻘد ﻗسازداد ثب آﻧﻮب
 ث ـ ػﻘد تﻔبﻭﻢﻧبﻣﻬ ﻩ ﻗسازداد ﻭﻤﻜبزی ثب اؾﺨبـ ﺣﻘیﻘی ﻩ ﺣﻘﻪﻗی اػﻢ اشدﻩﻟﺘی ﻩ ﻏیسدﻩﻟﺘی داخل ﻩخبزج ﻣغبثﻖ ﻗﻪاﻧیﻦ ﻩ ﻣﻘسزات خبزی ﻛؿﻪز .
 ح ـ ثسﮔصازی اخﺘﻤبػبت ﻩزاﻭپیﻤبیی دز خﻮﺖ تحﻘﻖ اﻭداف غبشﻣبﻥ ثبزػبیﺖ ﻗﻪاﻧیﻦ خبزی ﻛؿﻪز4
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 ج ـ ازایﻬ خدﻣبت آﻣﻪشؾی ﻩ اﻧﺘؿبز ﻧؿسیﻬ ﻩ ایدبد پبیگبﻫ ایﻨﺘسﻧﺘی ﻩ اغﺘﻔبدﻫ اش غبیس اثصازﻭبی اعﻼعزغبﻧی ﻩ ﻣحكﻪالت ﻓسﻭﻨگی ،آﻣﻪشؾی ﻩ پطﻩﻭؿی ثب زػبیﺖ ﻗﻪاﻧیﻦ ﻩ ﻣﻘسزات ﻣسثﻪعﻬ دز زاغﺘبی
اﺣﻘبﻕ ﺣﻘﻪﻕ ػﻤﻪﻣی.
 ـ ـ ﺣﻖ ؾﻜبیﺖ  ،دادخﻪاﻭی ﻩ اػبدﻫ دادزغی دز ﻣساخغ ﻗضبیی ،ﻣغبثﻖ ﻗبﻧﻪﻥ آییﻦ دادزغی ﻛیﻔسی ﻩغبیس ﻗﻪاﻧیﻦ ﻣسثﻪط .
 ل -غبشﻣبﻥ اش ﺣﻖ دغﺘسغی ثﻬ اعﻼػبت ﻣﻪخﻪد دز دغﺘگبﻭﻮبی دﻩﻟﺘی  ،ﻧﻮبدﻭبة ػﻤﻪﻣی ﻏیسدﻩﻟﺘی ﻩؾﻮسدازیﻮب ثسخﻪزداز اغﺖ ﻩ ﻣؤغػبت ﻣرﻛﻪز ﻣﻜﻠﻔﻨد اعﻼػبت ﻏیس عجﻘﻬ ثﻨدی ؾدﻫ خﻪد زا دز اخﺘیبز
غبشﻣبﻥ ﻗساز دﻭﻨد.
 ظ-دغﺘگبﻭﻮبی اخسایی ﻣﻜﻠف ﻭػﺘﻨد دزخكﻪـ ط  -دﻩﻟﺖ ﻣﻜﻠف اغﺖ ﻩظبیف اﻣﻪز ﻩ ﻓؼبﻟیﺘﻮبیﻗبثل ﻩاﮔرازی دغﺘگبﻫ ﻭبی اخسایی ثﻬ غبشﻣبﻥ زا ؾﻨبغبیی ﻩ ﻧػجﺖ ثﻬ ﻩاﮔرازی آﻥ اﻗداﻡ ﻩ غبشﻣبﻥ ﻧیص
ﺣﻖ دازد پیؿﻨﻮبدﻭبی خﻪد زا دز ایﻦ خكﻪـ ثﻬ دﻩﻟﺖ ازائﻬ ﻛﻨد.
 ؼ  -غبشﻣبﻧﻮبی ﻣﻪضﻪع ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻣی تﻪاﻧﻨد اش اﻣبﻛﻨی ﻛﻬ دازای ﻛبزثسی ادازی یب تدبزی ﻧجبؾد  ،ثﻬػﻨﻪاﻥ دﻓﺘس ﻣحل ﻓؼبﻟیﺖ اغﺘﻔبدﻫ ﻧﻤبیﻨد .اػﺘجبز ایﻦ ﻣبدﻫ ﻣؿسﻩط ثﻬ ػدﻡ ایدبد ﻣصاﺣﻤﺖ ثسای غبیس
غبﻛﻨیﻦ اغﺖ.
 ﻩ -دغﺘگبﻭﻮبی اخسایی ﻣﻜﻠﻔﻨد دز ﻓسایﻨد تكﻤیﻢ غبشی ﻩ تكﻤیﻢ ﮔیسی ﻧػجﺖ اخﺘكبـ ﻛسغی ثسایﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد دز ؾﻪزاﻭبی ادازی ﻩ ثسﻧبﻣﻬ زیصی ﻣﻠی  ،اغﺘبﻥ ﻩ ؾﻮسغﺘبﻥ اﻗداﻡ ﻧﻤﻪدﻫ ﻩ
ﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻥ زا ثب ﺣﻖ زای ثﻬ خﻠػبت دػﻪت ﻛﻨﻨد ﻩ ﮔصازؾی اش ﻧﻘغﻬ ﻧظسات ازائﻬ ؾدﻫ زا دز اغﻨبد
دغﺘگبﻫ ذی زثظ ثجﺖ ﻧﻤبیﻨد.
 ز  -ﻩشازت اﻣﻪز اﻗﺘكبد ﻩ دازایی ﻣﻜﻠف اغﺖ ثب ﻭﻤﻜبزی ؾﻪزای ﻣﻠی  ،ﻧػجﺖ ثﻬ تدﻩیﻦ آییﻦ ﻧبﻣﻬاخسایی ﻣؼبﻓیﺖ ﻣبﻟیبتی ﻩ ﮔﻤسﻛی غبشﻣبﻧﻮبی ﻣﻪضﻪع ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ثﻬ ﻣﻨظﻪز تؼییﻦ ﻧحﻪﻫ ﻩ ﺣدﻩد ﻣؼبﻓیﺖ ،
تؼییﻦ ﻧبظس ﻣبﻟیبتی ﻩ ﺣدﻩد ﻣؼبﻓیﺖ ﻭبی ﮔﻤسﻛی دز زاثغﻬ ثب ﻭدایب  ،ﻛﻤﻚ ﻭب ﻩ ﻧیبش ﻭبی ایﻦ غبشﻣبﻥ ﻭب
 ،ظسف ﻣدت ؾؽ ﻣبﻫ اش تبزیخ اثﻼؽ ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ اﻗداﻡ ﻧﻤبید .
 ﻙ -اػضبی داﻩعﻠت غبشﻣبﻥ ﻩ اﻓسادی ﻛﻬ ثب اﻣضبی تﻘبضبی ﻛبز ثكﻪزت داﻩعﻠجبﻧﻬ ثب غبشﻣبﻥﻭﻤﻜبزی ﻣی ﻛﻨﻨد ،اش پسداخﺖ ﺣﻖ ثیﻤﻬ ﻣؼبف ﻭػﺘﻨد .
 ﻡ – غبشﻣبﻥ دزﻣﻪزد دػبﻩی ﻛﻬ دز زاغﺘبی اخسای ﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ ﻩ ﺣﻤبیﺖ اشﻣﻨبﻓغ ػﻤﻪﻣی  ،دزﻣساخغﻗضبیی ﻣغسح ﻣی ﻧﻤبید  ،اش پسداخﺖ ﻭصیﻨﻬ دادزغی ﻣؼبف اغﺖ.
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 ﻥ :ﻩشازت اﻣﻪز اﻗﺘكبد ﻩ دازایی ﻣﻪظف اغﺖ ﻓﻮسغﺖ غبشﻣبﻧﻮبیی ﻛﻬ اش ﻣؼبﻓیﺖ ﻭبی ﻣبﻟیبتیﻩﮔﻤسﻛی اغﺘﻔبدﻫ ﻧﻤﻪدﻫ اﻧد زا ﺣداﻛثس ظسف ﻣدت  2ﻣبﻫ پع اش پبیبﻥ ﻭسغبل  ،ثﻬ ؾﻪزای ﻣﻠی اػﻼﻡ
ﻧﻤبید.

ماده : 6
تکالیف سازمان های مردم نهاد
غبشﻣبﻥ ﻣﻪظف اغﺖ تﻜبﻟیف ﻣﻨدزج دزایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻩ آئیﻦ ﻧبﻣﻬ ﻭبی اخسایی ذیسثظ ﻩ اغبغﻨبﻣﻬ ﻣكﻪة زا ثؿسح
شیس زػبیﺖ ﻧﻤبید:
اﻟف  :اخسای ﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ ﻩ اﻭداف ﻣﻨدزج دز اغبغﻨبﻣﻬ ﻣكﻪة غبشﻣبﻥ
ة  :ثسﮔصازی ﻣدﻤغ ػﻤﻪﻣی غبﻟیبﻧﻬ ﻩازائﻬ ﮔصازؼ ثﻬ اػضبی غبشﻣبﻥ ﻩ تكﻪیت تساشﻧبﻣﻬ ﻣبﻟی غبﻟیبﻧﻬ
ح  :ازغبل ﮔصازؼ ػﻤﻠﻜسد ﻣبﻟی ﻩ اخسایی غبﻟیبﻧﻬ ثﻬ ﻣسخغ قدﻩز پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ ﻩ اﻧﺘؿبز ػﻤﻪﻣی آﻥ ﻩﻣؿﺨف
ﻧﻤﻪﻥ ﻣحل تبﻣیﻦ ﻣﻨبثغ ﻣبﻟی داخﻠی ﻩ خبزخی ﻩ ﻧحﻪﻫ ﻭصیﻨﻬ ﻧﻤﻪدﻥ آﻥ
ت  :غبشﻣبﻥ ﻣﻪظف اغﺖ دزیبﻓﺖ ﻭب ﻩ پسداخﺖ ﻭبی خﻪد زا اش عسیﻖ ﺣػبة ثبﻧﻜی اﻧدبﻡ دﻭد ﻩ ػﻤﻠﻜسد
ﻣبﻟی خﻪد زا دز دﻓبتس ﻣبﻟی ﻣسثﻪط ثجﺖ ﻛﻨد .
ث  :ﻛﻠیﻬ اﻣﻪال ﻩ دازاییﻮبی ﻣﻨﻘﻪل ﻩ ﻏیسﻣﻨﻘﻪل ﻛﻬ دز ثدﻩ تبغیع ﻩ دزعﻪل ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ ایدبد ﻣی ؾﻪد،
ﻣﺘؼﻠﻖ ثﻬ ؾﺨكیﺖ ﺣﻘﻪﻗی غبشﻣبﻥ ثﻪدﻫ ﻩ تﻘػیﻢ اﻣﻪال ﻩ ﻣبشاد دزآﻣد دز ﻣیبﻥ ﻣؤغػبﻥ ،اػضب ﻩ ﻣدیساﻥ ﻣﻤﻨﻪع
اغﺖ .
ح  :غبشﻣبﻥ ﻣﻪظف اغﺖ اﻣﻜبﻥ دغﺘسغی ثبشزغبﻥ دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزای ذی زثظ زا ثﻬ اعﻼػبت ﻩ اغﻨبد خﻪد دز
ﺣضﻪز ﻧﻤبیﻨدﻫ غبشﻣبﻥ ﻩ قسﻓبً دز ﻣحل دﻓبتس غبشﻣبﻥ ﻓساﻭﻢ ﻛﻨد .
ماده : 7
فعالیت َای بیه المللی سازمان

ثﻬ ﻣﻨظﻪز تكﻤیﻢﮔیسی ﻩ ﻧظبزت ثس ﻓؼبﻟیﺖ ثیﻦاﻟﻤﻠﻠی غبشﻣبﻥ ﻭبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻩ قدﻩزﻣدﻪشﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻧﻮبی
خبزخی دز ایساﻥ ( NGOsخبزخی)  ،ﻛبزﮔسﻩﻫ تﺨككی ﻧظبزت ثسﻓؼبﻟیﺖ ثیﻦ اﻟﻤﻠﻠی غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد
ﻣسﻛت اش ﻧﻤبیﻨدﮔبﻥ ﻩشازت ﻛؿﻪز (زییع) ،ﻩشازت اﻣﻪز خبزخﻬ ،ﻩشازت اعﻼػبت ﻩ ﺣػت ﻣﻪزد دغﺘگبﻫ
تﺨككی ﻣستجظ ثب ﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ  ،دز ﻣحل ﻩشازت ﻛؿﻪز تؿﻜیل ﻣیؾﻪد .ﻧحﻪﻫ تؿﻜیل خﻠػبت
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ﻛبزﮔسﻩﻫ تﺨككی دز آئیﻦ ﻧبﻣﻬ اخسایی ایﻦ ﻣبدﻫ تﻪغظ ﻩشازت ﻛؿﻪز ،ﻩشازت اﻣﻪز خبزخﻬ ﻩ ﻩشازت اعﻼػبت
تؼییﻦ ﻣی ؾﻪد .
الف  :غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ایساﻧی ﻣﻪعف ﻭػﺘﻨد دز ﻣﻪزد اﻧدبﻡ ﻓؼبﻟیﺖ ثیﻦ اﻟﻤﻠﻠی ،ثؿسح شیس اﻗداﻡ ﻧﻤبیﻨد :
 .1ثسای دزیبﻓﺖ ﻣﻨبثغ ﻣبﻟی ﻩ ﻛﻤﻚ خبزخی  ،غبشﻣبﻥ ﻣﻪظف اغﺖ ﺣداﻗل یﻚ ﻣبﻫ ﻗجل  ،ﻣؿﺨكبت ﻣﻨجغ
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨدﻫ ،ﻣیصاﻥ ﻛﻤﻚ ﻩ چگﻪﻧگی آﻥ زا ثﻬ قﻪزت ﻣؿسﻩح ثس ﺣػت ﻣﻪزد ثﻬ ﻛبزﮔسﻩﻫ اػﻼﻡ
ﻧﻤبید .ﻛبزﮔسﻩﻫ ظسف ﺣداﻛثس یﻚ ﻭﻔﺘﻬ اش تبزیخ ﻩقﻪل اػﻼﻡ یبد ؾدﻫ ،ﻧػجﺖ ثﻬ ﻧظس خﻪاﻭی اش
ﻩشازتﺨبﻧﻬ ﻭبی اعﻼػبت ﻩ اﻣﻪز خبزخﻬ ﻩ ثبﻧﻚ ﻣسﻛصی خﻤﻮﻪزی اغﻼﻣی ایساﻥ اﻗداﻡ ﻧﻤبیﻨد .ﻣﻪاﻓﻘﺖ
دغﺘگبﻫ ﻭبی یب ؾدﻫ ضسﻩزی اغﺖ ﻩ ایﻦ دغﺘگبﻫ ﻭب ﻣﻪظف ثﻬ اظﻮبز ﻧظس ظسف ﺣداﻛثس یﻚ ﻣبﻫ اش
تبزیخ ﻩقﻪل اغﺘؼﻼﻡ ﻣی ثبؾﻨد .ػدﻡ ازائﻬ پبغخ ظسف ایﻦ ﻣدت ثﻬ ﻣﻨصﻟﻬ ﻧظس ﻣﻪاﻓﻖ اغﺖ .
 .2ػضﻪیﺖ  ،ﻭﻤﻜبزی ﻩ ؾسﻛﺖ دز دﻩزﻫ ﻭبی آﻣﻪشؾی  ،ﻧﻤبیؿگبﻫ ﻩ اخﻼظ غبشﻣبﻥ ﻣﻠل ﻣﺘحد  ،ثب اعﻼع
ﻛﺘجی ثﻬ ﻛبزﮔسﻩﻫ اﻧدبﻡ خﻪاﻭد ؾد.
 .3ﻭﻤﻜبزی ثب دﻩﻟﺘﻮب ﻩ غبیس اؾﺨبـ ﺣﻘیﻘی ﻩ ﺣﻘﻪﻗی دﻩﻟﺘی ﻩ ﻏیسدﻩﻟﺘی خبزخی  ،ﻣػﺘﻠصﻡ ازایﻬ
دزخﻪاغﺖ ﻛﺘجی ﻩ اػﻼﻡ ﻣؿﺨكبت عسف خبزخی ثﻬ ﻛبزﮔسﻩﻫ ﺣداﻗل یﻚ ﻣبﻫ ﻗجل ﻩ دزیبﻓﺖ ﻣدﻪش
اش ﻛبزﮔسﻩﻫ ﻣرﻛﻪز خﻪاﻭد ثﻪد.
 .4ﻩشازت اﻣﻪز خبزخﻬ ﻣﻪظف اغﺖ ﻓﻮسغﺖ غبشﻣبﻧﻮبی ثیﻦ اﻟﻤﻠﻠی دﻩﻟﺘی ﻩ غبشﻣبﻧﻮبی ثیﻦ اﻟﻤﻠﻠی
ﻏیسدﻩﻟﺘی ﻣﻪزد تبیید زا ثكﻪزت غبﻟیبﻧﻬ  ،ثسای اعﻼع غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد ﻣﻨﺘؿس ﻧﻤبید.
 .5ثﻤﻨظﻪز زغیدﮔی ثﻬ دزخﻪاغﺖ ﻭبیی ﻛﻬ دز شﻣبﻥ ﻩﻗﻪع ﺣﻪادث ﻏیسﻣﺘسﻗجﻬ خﻮﺖ ﻭﻤﻜبزی ﻩ ازایﻬ
ﻛﻤﻚ اش غﻪی غبشﻣبﻧﻮبی خبزخی ازایﻬ ﻣی ؾﻪد  ،ﻛبزﮔسﻩﻫ ﻣﻪظف اغﺖ خﻠػبت ﻓﻪﻕ اﻟؼبدﻫ خﻮﺖ
تػسیغ دزپبغﺨگﻪیی ثﻬ دزخﻪاغﺖ ﻭب ثسﮔصاز ﻧﻤبید.
ب  :غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد خبزخی ثسای ﻓؼبﻟیﺖ دز ایساﻥ ثبید ﻣدازﻙ شیس زا ثﻬ ﻛبزﮔسﻩﻫ ازایﻬ ﻩ ﻣﻪاﻓﻘﺖ
ﻛبزﮔسﻩﻫ ﻣرﻛﻪززا تحكیل ﻛﻨﻨد:
 .1دزخﻪاغﺖ ﻛﺘجی ثب تؼییﻦ ﻣحدﻩدﻫ شﻣبﻧی ﻩ ﻣﻜبﻧی ﺣضﻪز ﻩ ﻓؼبﻟیﺖ دز ایساﻥ.
 .2اغبغﻨبﻣﻬ ﻩ آﮔﻮی ثجﺖ ﻩ تسخﻤﻬ زغﻤی آﻥ.
 .3ﻣﻪضﻪع ﻓؼبﻟیﺖ ﻣﻪزد ﻧظس.
 .4یﻚ ﻧﻔس ﻧﻤبیﻨدﻫ تبﻡ االخﺘیبز ثؼﻨﻪاﻥ ﻣػئﻪل دﻓﺘس ﻧﻤبیﻨدﮔی یب ؾؼجﻬ دز ایساﻥ.
ماده : 8
نظارت بر فعالیت
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دز قﻪزتی ﻛﻬ دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزاﻭبی ﻣﻠی ،اغﺘبﻧی ﻩ یب ؾﻮسغﺘبﻧی زاغﺄ یب اش عسیﻖ دغﺘگبﻫ ﻭبی اخسایی تﺨككی،
تﺨﻠﻔبت ﻩ یب خسﻩج اش ؾسایظ تﺄغیع ﻩ ﻓؼبﻟیﺖ غبشﻣبﻥ زا اﺣساش ﻛﻨد ،ﮔصازؼ ﻣػﺘﻨد ﻣسثﻪط زا ثﻬ ؾﻪزای
ذی زثظ ازایﻬ ﻣیﻛﻨد ﻩ ایﻦ ؾﻪزا پع اش ثسزغی ﻣدازﻙ ﻩ ﻣػﺘﻨدات ازایﻬ ؾدﻫ ﻩ پع اش اغﺘﻤبع دﻓبػیﻬ
غبشﻣبﻥ ،ﺣػت اﻗﺘضب ﻩ ﻣﺘﻨبغت ثب تﺨﻠف ،ثﻬ ؾسح شیس قدﻩز زای ﻣیﻛﻨد  .دزشﻣبﻥ اػﻤبل ایﻦ ﻣبدﻫ ﻩ تؿﺨیف ﻩ
اﺣساش تﺨﻠف غبشﻣبﻥ  ،ﻣی ثبیػﺖ یﻚ ﻧﻔس ﺣﻘﻪﻗداﻥ اشغﻪی ﻛبﻧﻪﻥ ﻩﻛﻼ ﻣؼسﻓی ﻩ دزخﻠػﻬ ؾﻪزا ؾسﻛﺖ ﻧﻤبید.
 .1ترﻛس ؾﻔبﻭی ثب ﻣﻮﻠﺖ یﻚ ﻣبﻫ خﻮﺖ اقﻼح ﻩضؼیﺖ
 .2ترﻛس ﻛﺘجی ثب دزج دز پسﻩﻧدﻫ ثب تؼییﻦ ﻣﻮﻠﺖ دﻩ ﻣبﻫ ثسای اقﻼح ﻩضؼیﺖ .
 .3تؼﻠیﻖ پسﻩاﻧﻬ ﻓؼبﻟیﺖ ثب تؼییﻦ ﻣﻮﻠﺖ ثسای اقﻼح ﻩضؼیﺖ .
 .4دزخﻪاغﺖ اﻧحﻼل غبشﻣبﻥ ﻣﺘﺨﻠف اش دادﮔبﻫ قبﻟح .
تجكسﻫ  : 1دزخكﻪـ ایﻦ ﻣبدﻫ غبشﻣبﻥ ﻣیتﻪاﻧد ﻣساتت اػﺘسال خﻪد زا اش تكﻤیﻢ ؾﻪزای ؾﻮسغﺘبﻥ ثﻬ ؾﻪزای
اغﺘبﻥ  ،اش تكﻤیﻢ ؾﻪزای اغﺘبﻥ ثﻬ ؾﻪزای ﻣﻠی ﻩ اش تكﻤیﻢ ؾﻪزای ﻣﻠی ثﻬ دیﻪاﻥ ػداﻟﺖ ادازی ازایﻬ ﻛﻨد.
تجكسﻫ  :2دثیسخبﻧﻬ ؾﻪزای ذی زثظ ﻣﻪظف اغﺖ دز شﻣبﻥ زغیدﮔی ثﻬ ﮔصازؼ تﺨﻠف یب ؾﻜبیﺖ ،اش غبشﻣبﻥ
ذیﻨﻔغ ثسای ﺣضﻪز دز خﻠػﻬ ﻩ ازایﻬ دﻓبػیبت دػﻪت ثﻬ ػﻤل آﻩزد .
تجكسﻫ  : 3ﻧظبزت ثس ﻓؼبﻟیﺖ تؿﻜل ﻣﻨحكس ثﻬ اخسای اغبغﻨبﻣﻬ ﻣكﻪة غبشﻣبﻥ ،اغﻨبد ﻩ ﮔصازؾﻮبی ػﻤﻠﻜسدﻣبﻟی
ﻩ اخسایی ﻩ ﺣكﻪل اعﻤیﻨبﻥ اش اخسای ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ ﻩ آییﻦ ﻧبﻣﻬ ﻭبی ذیسثظ خﻪاﻭد ثﻪد.
تجكسﻫ  : 4ﻗﻪﻫ ﻗضبییﻬ ﻣﻪظف اغﺖ ثسای دادزغی ﻭبی ذﻛس ؾدﻫ دز ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ  ،ﻧػجﺖ ثﻬ ایدبد دادﮔبﻫ تﺨككی
اﻗداﻡ ﻧﻤبید.
ماده: 9
انحالل سازمان
اﻧحﻼل غبشﻣبﻥ ثﻬ دﻩ ؾﻜل شیس قﻪزت ﻣی پریسد :
اﻟف ـ اﻧحﻼل اخﺘیبزی عجﻖ ؾسایظ ﻣﻘسز دز اغبغﻨبﻣﻬ غبشﻣبﻥ .
ة ـ اﻧحﻼل اخجبزی ثبقدﻩز زأی دادﮔبﻫ قبﻟح.
ماده: 01
مستثنیات قانون
اغﺘﻔبدﻫ اش ػﻨﻪاﻥ غبشﻣبﻥ ﻣسدﻡ ﻧﻮبد قسﻓب دزخكﻪـ غبشﻣبﻧﻮبیی ﻛﻬ ثﻬ اغﺘﻨبد ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ تبغیع ﻩ ثجﺖ ؾدﻫ اﻧد
ﻣدبش ﻣی ثبؾد ﻩ ﻧﻮبدﻭبی ػﻤﻪﻣی ﻏیسدﻩﻟﺘی،اتبﻕ ﻭب ﻩ غبشﻣبﻥ ﻭبی اﻗﺘكبدی ،تؼبﻩﻧیﻭب ،غبشﻣبﻥﻭبی قﻨﻔی ﻩ
ﺣسﻓﻬ ای ،اﺣصاة ﻩ غبشﻣبﻥ ﻭبی غیبغی،ﻛبﻧﻪﻥ ﻭب  ،ﻧﻮبدﻭب ﻩ غبشﻣبﻥﻭبی داﻧؿدﻪیی ﻩ داﻧؽ آﻣﻪشی ،غبشﻣبﻥ
ﻭبی ﻛبزﮔسی ﻩﻛبزﻓسﻣبیی ﻓؼبل دز داﻧؿگبﻫ ﻭب ،ﻣدازظ ﻩ ﻛبزخبﻧدبت ،اﻧدﻤﻦﻭبی ػﻠﻤی،ﻣؤغػبت ﻓسﻭﻨگی،
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ﻭﻨسی ﻩ ادثی ﻣﻪضﻪع ضﻪاثظ ﻩ ﻣﻘسزات تبغیع ﻣؤغػبت ،ﻛبﻧﻪﻧﻮب ﻩ اﻧدﻤﻨﻮبی ﻓسﻭﻨگی (ﻣﻪضﻪع ﻣكﻪثﻬ ؾﻪزای

ﻣؿﺘسﻙ ﻛﻤیػیﻪﻧﻮبی ؾﻪزای ػبﻟی اﻧﻘﻼة ﻓسﻭﻨگی ﻣكﻪثﻬ ،) 8/8/1375ﻭیئﺖﻭبی ﻣرﻭجی ،ثبؾگبﻫﻭبی ﻓسﻭﻨگی ﻩزشؾی،
ﻭیبت ﻭبی ﻩزشؾی ،ﻣساﻛصتسﻙ اػﺘیبد ،ﻣؤغػبت تدبزی ﻩ اﻧﺘﻔبػی ﻩ ﻣﻪغػبت ﻣﻪضﻪع ﻣبدﻫ  26ﻗبﻧﻪﻥ تﻨظیﻢ
ثﺨؿی اش ﻣﻘسزات ﻣبﻟی دﻩﻟﺖ ـ ﻣكﻪة  1380ـ ﻣكداﻕ غبشﻣبﻥ ﻧجﻪدﻫ ﻩ اش ؾﻤﻪل ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ خبزج ﻭػﺘﻨد .
آییﻦ ﻧبﻣﻬ ﻭبی اخسایی ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ  ،ظسف ﻣدت ؾؽ ﻣبﻫ اش تبزیخ الشﻡ االخساؾدﻥ آﻥ تﻪغظ ﻩشازت ﻛؿﻪز ﻩ ثب
ﻭﻤﻜبزی ﻧﻤبیﻨدﮔبﻥ غبشﻣبﻧﻮبی ﻣسدﻡ ﻧﻮبد تﻮیﻬ ﻩ اثﻼؽ ﻣی ؾﻪد .
ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ دز  10ﻣبدﻫ ﻩ  9تجكسﻫ ثﻬ تكﻪیت ﻣدﻠع ؾﻪزای اغﻼﻣی زغید .ﻛﻠیﻬ غبشﻣبﻥ ﻭبیی ﻛﻬ ﻗجل اش تكﻪیت
ایﻦ ﻗبﻧﻪﻥ تﺄغیع ؾدﻫاﻧد ،ﻣﻪظﻔﻨد ظسف ﻣدت دﻩ غبل اش تبزیخ تكﻪیت ،ﻧػجﺖ ثﻬ تغجیﻖ ﻩضؼیﺖ خﻪد ثب ﻣﻔبد
ﻗبﻧﻪﻥ اﻗداﻡ ﻛﻨﻨد .
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