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 (ين داشته پرياوٍ کار یا کارت کارمًاد قاوًوی  برخًرد با بکارگیری اتباع خارجی غیر مجاز )بد

 قاوًن کار 181مادٌ 

اع تیگاًِ را کِ  فاقذ کارفزهایاًی کِ اتث 

ذ ٍ یا هذت اػتثار پزٍاًِ پزٍاًِ کار ّستٌ

، تِ کار گوارًذ ٍ کارشاى هٌقضی شذُ است 

یا اتتاع تیگاًِ را در کاری غیز اس آًچِ در 

ٍ یا در پزٍاًِ کار آًْا قیذ شذُ است تپذیزًذ 

ا هَاردی کِ راتغِ استخذاهی تثؼِ تیگاًِ ت

را تِ ٍسارت کار  تةکارفزها قغغ هی گزدد هزا

ٌوایٌذ ، تا تَجِ تِ ًٍاهَر اجتواػی اػالم 

اهکاًات خاعی ٍ هزاتة جزم تِ  شزایظ ٍ

رٍس هحکَم  180رٍس تا  91هجاسات حثس اس 

 خَاٌّذ شذ. 

 قاوًن کار 128مادٌ 

س اقذام تِ ػقذ کارفزهایاى هکلفٌذ قثل ا 

ّزگًَِ قزاردادی کِ هَجة استخذام 

 کارشٌاساى تیگاًِ هی شَد ، ًظز ٍسارت کار ٍ

رد اهکاى اجاسُ را در هَ  اهَر اجتواػی

 گاًِ استؼالم ًوایٌذ.اشتغال تثؼِ ی تی

 قاوًن کار 120مادٌ 

اتثاع تیگاًِ ًوی تَاًٌذ در ایزاى هشغَل تکار 

حق کار  شًَذ هگز اًکِ دارای رٍادیذ تا

ییي ًاهِ آثاًیا هغاتق قَاًیي ٍ هشخص تَدُ ٍ

 ّای هزتَط پزٍاًِ کار دریافت دارًذ. 

 اس هقزرات هالی دٍلت :ى تٌظین تخشی قاًَ 11تٌذ )ج ( هادُ 

ی کار غیز هجاس خارجی در تاسار کار کشَر ، ٍسارت کار ٍاهَر اجتواػی هکلف است کارفزهایاًی کِ اتثاع خارجی تِ هٌظَر جلَگیزی اس حضَر ًیزٍ

جزیوِ ًوایذ . در  پىج برابر حداقل دستمسد ريزاوٍدل اٍس اشتغال غیز هجاس ّز کارگز خارجی هؼرفاقذ پزٍاًِ کار را تِ کار هی گیزًذ تاتت ّز 

 اتز خَاّذ شذ. ِ دٍ تزصَرت تکزار تخلف ایي جزیو

: کارفزهایاى هتخلف هَظفٌذ پس اس اتالؽ تزگ جزیوِ تِ آًاى ضوي تسَیِ حساب تا اتثاع ٍ اخزاج آًاى اس کارگاُ ، ظزف هذت حذاکثز دُ 3هادُ 

 ذ.اهَر اجتواػی هحل در قثال اخذ رسیذ تسلین ًوایٌ رٍس ًسثت تِ ٍاریش جزیوِ اقذام ٍ فیش هزتَعِ را تِ ادارُ کار ٍ

لیات اجزایی هثادرت تِ واػی هی تَاًذ ػالٍُ تز تؼقیة ػواهَرا جت : در صَرتی کِ کارفزها اس پزداخت جزیوِ خَدداری ًوایذ ٍسارت کار ٍ 4هادُ 

 قاًَى کار در هحاکن کیفزی صالح ًوایذ. 181تؼقیة کیفزی هتخلفاى ٍفق هادُ 

 

رخ مصًبٍ شًرای َماَىگی اجرایی اتباع بیگاوٍ در مً 8مادٌ 

03/06/1382 : 

دٍهیي جلسِ شَرای  هصَتِ دٍیست ٍّشتاد ٍ 15هستٌذ تِ تٌذ  

اکي استجاری تِ اتثاع ، رّي ٍ اجارُ ی اه، ٍاگذاریلیػالی اهٌیت ه

هْاجزیي خارجی استاًذاری  افغاًی تذٍى اجاسُ ی دفاتز اهَر اتثاع ٍ

 .ّا هوٌَع هی تاشذ

ک َیات  29507/ت 53869تصًیب وامٍ شمارٌ  3بىد )د( مادٌ 

  :محترم يزیران 

اع افغاًی فاقذ پزٍاًِ کار تَسظ ٍسارت تثهوٌَػیت تکارگیزی ا

صَرت ػذم اجزا پزٍاًِ  درم ٍ الػتاسرگاًی تِ اتحادیِ ّای صٌفی ا

 صٌفی هتخلف اتغال هی گزدد. 

 

 ادارُ کل تؼاٍى، کار ٍ رفاُ اجتواػی خزاساى رضَی -هؼاًٍت کارآفزیٌی ٍ اشتغال  -ادارُ اشتغال اتثاع خارجی 


