د کابل د هډې د څلورم نمبر غټ هوټل او حمام شرطپاڼه !

 .۱دا چی په نوموړی هوټل کښی د کندهار ښاروالی په تعداد (
حمام یو ځای د یوه کال لپاره په اجاره ورکول کیږی.

) بابه نمرو درلودونکی حمام جوړ دی ،نوموړی هوټل او

 .۲د اجارې مبلغ په دوه قسطه چی اول قسط د قرارداد په شروع کښی او دوهم قسط د شپږمی میاشتې په لومړی پنځلسو ورځو کښی
د ښاروالی د عوایدو و حساب ته تحویلیږي.
 .۳د هوټل خوراک خرڅول د تفتیش مدیریت د نرخ نامې مطابق صورت نیسی.
 .۴د اجارې د سرجمع څخه لس فیصده تضمین په امانت حساب کښی تحویلیږی او هغه د قرارداد تر ختم پوری ساتل کیږی.
 .۵هوټل او حمام مطابق د سجل قراردادی ته تسلیمیږی د قرارداد په ختم کښی باید مطابق د هم هغه سجل بیرته ښاروالی ته تسلیم
سی.
 .۶که چیری په ذکر سوی هوټل او حمام کښي اعمار ته ضرورت پیدا سو ،ښاروالی مقام ته په درخواست کیږی ،دوباره تصمیم نیول
کیږی که قراردادی پر خپل سر هوټل کښی اعمار وکړ ښاروالی د اعمار د مصارفو مجرا نه ورکول کیږی.
 .۷د اوبو او برېښنا مصارف په قراردادی پوری اړه لری.
 .۸د هوټل نظافت او صفایی په قراردادی پوری اړه لری.
 .۹د هوټل اشپزان باید په کوم ساری مریضی اخته نه وی او د شفاخانی رسمی تصدیق باید حتمی ولری ،که چیری ساری ناروغ
کارمند په رستورانت کښی ولیدل سی نو قراردادی مسئول دي.
 .۱۰په هوټل او حمام کښی مخدره مواد او استعمال خرید او فروش په قطعی ډول منع دی.
 .۱۱قراردادی حق نه لری چی د هوټل د باندی منطقی استفاده وکړي.
 .۱۲داوطلب شخص باید د ښاروالی رسمی جواز ولري.
 .۱۳که په ذکر سوی ساحه کښی د دولت کم پالن وجود پیدا کړی ،قراردادی ته به په لیکلی ډول یوه میاشت مخکی خبر ورکول
کیږی د ټاکلی وخت څخه وروسته به بیله کوم عذره هوټل تخلیه کوی او د حساباتو تصفیه به صورت نیسی.
 .۱۴که قراردادی د دې شرطپاڼی د یوې یا ټولو څخه سرغړونه وکړی په لومړۍ مرحله کښي د اصولو مطابق او د ښاروالی مقام د
لزوم دید پر اساس تضمین یې په خساره کښي مجراء او یا هم د عوایدو حساب ته انتقال لیږی او دوباره قرارداد فسخه کیږی.
پورته شرطپاڼه په  ۱۴مادو کښي ترتیب او صحت لری.

