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 بسمه تعالی                                           

 تعهدنامه

        ..................متولد سال .............. صادره از    .............. شماره شناسنامهبه ................. فرزند   .................اینجانب 

به عنوان ناظر فنی ساختمان های اماکن روستایی متعهد می شود ضوابط و مقررات و شرح وظایف ناظرین  . ساکن................

ساخت و سازهای روستایی را که از طرف بنیادمسکن انقالب اسالمی وضع گردیده و مشروح آن به رویت و امضا اینجانب رسیده 

 موراد زیر را تعهد می نمایم:است را مراعات نموده و نصب العین خود قرار دهیم و موکدا 

گزارش ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز دریافت روستاهای خارج از محدوده و حوزه استحفاظی و حریم قانونی شهرها  -1

 که در حوزه مسئولیت اینجانب قرار داد.

 ن به عهده اینجانب واگزار شده است.نظارت فنی بر کیفیت احداث ساختمان هائی که مسئولیت نظارت آنها طبق ضوابط بنیاد مسک -2

 عدم مطالبه یا دریافت هرگونه وجه یا هدیه از متقاضیان پروانه ساختمان -3

دایر نمودن محلی تحت عنوان دفتر کار در حوزه ماموریت تعیین شده از سوی بنیاد مسکن و حضور منظم بر اساس برنامه  -4

 زمانبندی شده.

 اسالمی ایران و رعایت شوون و اخالق اسالمی در همه موارد.حفظ حیثیت نظام مقس جمهوری  -5

در صورت تخلف هر یک از موارد باال و آئین نامه و دستورالعمل های ابالغی ضمن پذیرش لغو پروانه کار و عدم ارجاع کار به -6

مقررات فوق الذکر را تعهد نموده اینجانب از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی هر گونه خسارت وارد ناشی از عدم رعایت ضوابط و 

اخت آن را ضمانت می نمایم.همچنین در صورتیکه وجوهی یا هدایایی غیر از تعرفه تعیین شده باال از مالکین و مجریان پروانه و پرد

 ساختمانی دریافت نمایم متعهد بازپرداخت به ذینفع می باشم.

دم توانائی اینجانب در انجام خدمات فنی به موقع در روستا به دلیل حجم عزارش بنیاد مسکن شهرستان مبنی بردر صورت ارائه گ -7

لغو پروانه و یا کاهش روستاهای تحت حوزه و صالحدید می تواند نسبت به تشخیص به باالی ساخت و ساز بنیاد مسکن استان بنا 

 اینجانب اقدام نماید.

رت اثبات هر گونه تخلف اعالم شده از سوی بنیاد مسکن متعهد به به مجازاتهای تعیین شده  به شرح ذیل واقف بوده و در صو -8

 پذیرش رای می باشم.

 اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت الف(

 محرومیت موقت از نظارت بر ساخت و سازهای به مدت سه ماه ب(

 محرومیت دایم از نظارت ساخت و ساز روستایی ج(

صادره از .................... ساکن ....................فرزند.................... دارای شماره شناسنامه ....................اینجانب 

 بط بنیا د مسکن وظایف فوق را مالحضه و ملزم و متعهد به رعایت کامل آن می باشم.اناظر فنی و ربه عنوان  ...................... 

 امضا

 متعهد باید در دفترخانه تایید شود**امضا 


