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اصولنامه استخدام اتباع خارجه
در افغانستان

تاریخ طبع ۱۵ - :حمل ۱۳۱۵
[ ]۱۰۰۰جلد

تعداد طبع اول
در ریاست عمومی مطابع طبع شد

بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامه استخدام اتباع خارجه در افغانستان
 -: ۱در موقع انعقاد قرارداد با مستخدم بایستی تابعیت و شغل و درهغ شغاادت نامغ مسغتخدم و مغدت اسغتخدام بغا معغا

و

باقی اموریک مربوط باستخدام است توضیح گردد.
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 -: ۲مستخدمین دولت علی افلانستان مهبور بمتابعت قوانین و اصوالت داخلی مملکتی هستند.

 -: ۳مستخدمین بامور سیاسی و مذهبی افلانستان مداخل و ب تهارت اشلا نمیتوانند ،تخلف از احکام این اص عغوو بغر
تطبیق اصوالت مملکت قرار داد آنرا بطوری فسخ میکند ک هیچ حقی را برای مستخدم نمیگذارد.

 )۵توضغیح شغد

 -: ۴رخصتی های معمول مطابق قوانین دولت علی افلانستان باستثنای رخصغتی مریضغی کغ در اصغ

بمستخدمین داد میشود رخصتی های ملغی و مغذهبی مسغتخدمین نیغز برخصغتی هغای ضغروری و تهریحغی کغ در اصغولنام
حاضری معین شد است محسوب خواهد شد.

 -: ۵مدت مریضی مسغتخدم در داخغ و خغارا سغاالن بغا معغا

یکمغا اسغت در مغا دوم مناصغه معغا

داد میشغود و اگغر

مریضی مستخدم از دو ما تهاوز کند حکومت افلانستان صوحیت فسخ قرار داد را دارد؛ در صورت فسغخ قغرار داد سغهر
خرچ مراهعت مطابق قرارداد باو داد خواهد شد.

تبصره :
رخصت مریضی مستخدمین در داخ بتصدیق داکتر دوائر مربوط و از مستخدمینیک بنا بر عدم امکغان معالهغ آن هغا در
افلانستان بخارا میروند ب تصدیق نمایند افلانی و داکتر معالج معتبر شناخت میشود.
 -: ۶هر گا قرار داد مستخدم قب از میعاد معین از طرف مقامات صوحیت دار بنابر التوای کار وغیغر امغور الزم فسغخ
دید شود در صورتیک موعد قرار داد از ش
از یکسا ماند باشد دو ماه معا

ما الی یکسا باقی باشد عوو بر سهر خغرچ یکماهغ و معغا

با سهر خرچ بازگشت بمستخدم پرداخت قرار داد او را فسخ می نمایند.

اگغر اضغاف

تبصره :
هرگا سوء رفتار مستخدم مشاهد شود قرارداد آن فسخ و عوو بر تطبیق اصوالت مملکت از اخذ هم گون معا

و سهر

خرچ بازگشت محروم خواهد ماند.
 -: ۷تهدیغغد و تمدیغغد قغغرار داد مسغغتخدمین خاره غ مطغغابق اصغغو موضغغوع مهغغوب بغغوزارت و ریاسغغت مسغغتقل منسغغوب و
موحظ آن بوزارت خاره متعلق است.
 -: ۸مقامات استخدام کنند عموم مستخدمین خود را توسط نمایند گان افلانی در خارا اصوالً استخدام خواهند نمود.
 -: ۹مواد این اصولنام پس از نشر مرعی االهرا بود مقامات استخدام کنند باهرای احکام آن مکلف اند.
ادخا و اهرای اصولنام هذا را در همل اصو نام های دولت امر و اراد میهرمایم.
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