
! پاڼه  ل او حمام شرطټ هوټ غورم نمبر لډې د څد کابل د ه  

 

هوټل او  وړی کی حمام جوړ دی، نومدرلودون رو بابه نموړی هوټل کښی د کندهار ښاروالی  په تعداد )          ( ه نوم ی پ دا چ. ۱

کول کیږی.  ره ورحمام یو ځای د یوه کال لپاره په اجا  

کښی  ې په لومړی پنځلسو ورځو شپږمی میاشت ط د ښی او دوهم قس ی اول قسط د قرارداد په شروع کطه چ. د اجارې مبلغ په دوه قس۲

ي.  یږویلب ته تحعوایدو و حسا د ښاروالی د   

یسی. ن بق صورت طانرخ نامې م ش مدیریت د ول د تفتیخرڅ . د هوټل خوراک  ۳  

پوری ساتل کیږی.  تم رداد تر خښی تحویلیږی او هغه د قرا تضمین په امانت حساب ک جمع  څخه لس فیصده. د اجارې د سر ۴  

لیم  جل بیرته ښاروالی ته تسښی باید مطابق د هم هغه س ږی د قرارداد په ختم ک. هوټل او حمام مطابق د سجل قراردادی ته تسلیمی ۵

.  سی  

یول  میم ن تصدوباره یږی، و، ښاروالی مقام ته په درخواست کت پیدا سته ضرور هوټل او حمام کښي اعمار ذکر سوی . که چیری په ۶

و مجرا نه ورکول کیږی.  رفښاروالی د اعمار د مصا  اعمار وکړ ښی کیږی که قراردادی پر خپل سر هوټل ک  

دادی پوری اړه لری.  ررف په قراېښنا مصابر. د اوبو او ۷  

.  فایی په قراردادی پوری اړه لری ظافت او ص. د هوټل ن ۸  

، که چیری ساری ناروغ  ی سمی تصدیق باید حتمی ولر رشفاخانی مریضی اخته نه وی او د پزان باید په کوم ساری ل اش. د هوټ ۹

ي.  ئول دیدل سی نو قراردادی مسکارمند په رستورانت کښی ول  

عی ډول منع دی.  طخرید او فروش په قاو حمام کښی مخدره مواد او استعمال  هوټل . په ۱۰  

طقی استفاده وکړي.  ل د باندی من د هوټ حق نه لری چی . قراردادی ۱۱  

ي.  واز ولررسمی جص باید د ښاروالی لب شخ. داوط۱۲  

یاشت مخکی خبر ورکول  به په لیکلی ډول یوه م ا کړی، قراردادی تهد پیدکر سوی ساحه کښی د دولت کم پالن وجو. که په ذ۱۳

به صورت نیسی.  یه لیه کوی او د حساباتو تصفتخذره هوټل کیږی د ټاکلی وخت څخه وروسته به بیله کوم ع  

م د  مقاۍ مرحله کښي د اصولو مطابق او د ښاروالی غړونه وکړی په لومړ یوې یا ټولو څخه سرڼی د شرطپاادی د دې  رد. که قرا ۱۴

خه کیږی.  داد فس دوباره قراراو  لیږی قال و حساب ته انت ء او یا هم د عواید ښي مجرا یې په خساره کلزوم دید پر اساس تضمین   

 

ت لری.  ي ترتیب او صح ښ مادو ک ۱۴په ڼه طپاپورته شر  


