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 :وزارت ترانسپورت

یعنی سرک ها ، پل ها ، میادین هوائی ملکی و  یمطابق به تعهداتش مسئولیت پالن گذاری ، انکشاف و حفظ و مراقبت زیربنای ترانسپورت ترانسپورتوزارت 

 خطوط آهن را بعهده دارد.

مسئول شاهراه های منطقوی ، ملی و والیتی بوده در حالیکه وزارت احیاء و انکشاف دهات مسئولیت سرک ها را در سطح ولسوالی ها و  ترانسپورتوزارت 

 ری را بعهده دارند.وزارت انکشاف شهری یکجا با شاروالی ها مسئولیت سرک های شه

درجریان   وزارت انجام میداد که متأسفانه تمام امور عمرانی و حفظ و مراقبت سرک ها را با استفاده ازقوای بشری خود ترانسپورتقبل از جنگ ها وزارت 

 س داشت از دست داده است.اضافه تر از دو دهه جنگ و کشمکش ها این وزارت تمام ظرفیت های عمرانی و حفظ مراقبتی را که قبالً در دستر

حفظ ومراقبت ، بازسازی و اعمار سرک ها ی جدید ،  اکنون وظیفه عمده وزارت در رابطه به سرک ها عبارت از اداره امور پالنگذاری ، ترتیب بودجه برای

 عملی نشده است ( نظارت ، تفتیش و حسابگیری از پروژه ها و برنامه ها ی تمویل شده از طرف دونر ها میباشد.) که تا کنون

ین ؛ طرح سایر وظایف وزارت درحال حاضر عبارت از: پیشبرد پروژه های مشترک با وزارت احیاء و انکشاف دهات جهت اعمار وبازسازی سرک های سطوح پائ

 باشد.و تطبیق امور حفظ و مراقبت فصلی ، عادی و خاص سرک ها و نظارت و کنترول وزن وسایط نقلیه در محالت تعیین شده می

 

 



 دور نما:

سرکها در سراسر کشور فعالیت مینمود، متأسفانه جنگ ها و ساختمان در راستای حفظ ومراقبت و  در چوکات وزارت ترانسپورتاداره قوای کار که قباًل 

از  تجهیزات و ظرفیت های کاری خود راناامنی ها در کشور به مرور زمان با عث تضعیف ساختاری این اداره گردیده که از اثر آن نیروی کاری، تأسیسات، 

 به طور کلی فلج گردید.  ۱۳۸۴دست داده و در نتیجه در سال 

ی ترانسپورتی خوشبختانه جدیداً دولت افغانستان ایجاد اداره قوایکار را جهت سرمایه گذاری و بهبود وضعیت حفظ و مراقبت ساختمان سرکها و زیربنای ها

والیات در  با همکاری ریاست های حفظ ومراقبت سرکهاتا  .تصویب وزارت ترانسپورتحفظ و مراقبت زیربنا های تراسپورتی یکبار دیگر در چوکات معاونیت 

فعالیت های  زمینه حفظ مراقبت شاهراه های کشور هر چه عاجل تر فعالیت شانرا در زمینه آغاز نموده که شاهد بهبود در وضعیت فعلی شاهراه ها از طریق

 اشیم. این اداره ب

 :وظیفه هدف

استراتیژی وانکشافی وهمچنان ، ایجاد چارچوب تخنیکی کنترول برای اجراات ازکیفیت پروژه های ساختمای اداره قوایکار وزارت فواید عامه مطابق اهداف 

وارزیابی تخنیکی از کیفیت پروژه های جمع آوری تحلیل وتجزیه دیتا ها ، تهیه راپورهای تدوین شده برای مسول تخنیکی اداره قوایکار ونیز کنترول 

 ساختمانی  وهمچنان جمع آوری اسناد بخاطر تحلیل وتجزیه ارقام

 :مسئولیتهای وظیفوی

 طرح وترتیب پالن کاری ربعوار،ماهوار و ساالنه ریاست مربوطه در مطابقت با پالن واهداف وزارت؛ 

 عمدتا موضوعات استراتیژیک مانند ترتیب استراتیژی اداره قوای کار، فعالیت های عملیاتی،   ،مدیریت و رهبری تمامی فعالیت های مربوطه اداره
تحت رهبری اداره قوای کار تمام امور مربوطه فعالیت های عمومی نظارت و ارزیابی، سازمان دهی، سنجش و پالن گذاری، هماهنگی ارتباطات و 

 .اداره ملی سرکها

  و حصول اطمینان از تطبیق آن عملیاتیدراز مدت و کوتامدت بخشهای مربوطه اداره و پالنهای بخش های تخنیکی ترتیب پالن های.  

  بخشهای مربوطهپالن های تطبیق تمامی نظارت و ارزیابی از.  

 ه؛نظارت از چگونگی حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در سطح والیت جهت تحقق پالن و پروگرام اداره مربوط 

  حصول اطمینان.ات عمومی اداره جهت بررسی گزارشو ساالنه، ربع وار و ماهانه  گزارشاتتمام ترتیب و ارائه 

 .نیاز سنجی دقیق مالی، منابع بشری، تدارکاتی و لوجستیکی جهت پیشبرد امور اداره در شروع هر سال مالی 

  .ترتیب و ارزیبابی تفاهمنامه ها، طرز العمل های داخلی، دورنما و طرح های جامع جهت تنظیم امور و تسرع روند کاری اداره 

 .حصول اطمینان از مثمریت و موثریت فعالیت های اداره به صورت عموم 

  در نظر داشت اصول جهت رسیدن به اهداف اداره.اتخاذ تصامیم در مقاطع و موارد مختلف با همآهنگی رهبری وزارت و تیم کاری اداره با   

  با دفاتر زون و حصول اطمینان از فعالیت های تخنیکی اداره و اتخاذ راه حل به چالش ها.ایجاد همآهنگی 

 .نظارت و همکاری دقیق با تیم های تخنیکی انجنیری در بخشهای سروی، دیزاین، تطبیق پروژه های و فعالیتهای عملیاتی 

 یق متداوم از پیشرفت امورات پروژه وی و حصول اطمینان از کیفیت کمیت کار و گزارش دهی به رهبری وزارت.نظارت دق 

 .به سطوح مختلف و اشتراک در مجالس به نماینده گی از اداره قوایکار 

 به اهل کار. استخدام بست های اداره و سپردن کارروسه های ارزیابی اجراات ارتقا ظرفیت کارمندان و نظارت دقیق از پ 

 اداره دسپلین مطابق به نورم های تعریف شده و نظم ایجاد و و ایجاد فضای کاری مسئون، عاری از تبعیض، تطبیق تناسب جندر  افیتتضمین شف
 قوای کار.

 تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پالن کار ساالنه ریاست مربوطه؛ 

 شودیمقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده م ن،یمطابق به قوان صالحیکه توسط مقامات ذ فیوظا ریسا یاجرا. 

 



 :و تحصیالت تجربه کاری

  سرک و ساختمانیسیول، انجنیری های حد اقل لیسانس در بخش. 

  مرتبط ارجعیت داده میشودماستری سند  و داشتن سال تجربه کاری ۷داشتن حد اقل. 

 در بست های سطوح رهبری کاری ن حد اقل دو سال تجربهداشت 

  مهارت ها:

  ( آشنایی کامل با پروگرامهایWord, Excel, PowerPoint) 

  و دری( و آشنایی با تحریر و تکلم به سطح متوسط به زبان انگلیسی تسلط کامل به زبانهای ملی )پشتو 

 .مهارت افهام و تفهیم و برخورد عالی با همکاران و مراجعین خویش 

  آشنایی کامل با پروگرام ها auto CAD,CIV-IL3D PRIMAVERA OR MS PROJECT 

 شرایط

 قابلیت اجرای وظیفه در شرایط تحت فشار و رسیدن به هدف قبل از ضرب العجل ها 

 بازدید از محل های پروژه به صورت متداوم 

 توانای رفتن به ساحات نا امن و ساحات دوردست 

 حفظ، مراقبت، ساخت و ساز سرک( در بخش های جربه کاری مرتبطن( 

 طریقه درخواست دهی:

  کاپی تذکره تابعیت و کاپی آخرین قرار داد مرجع استخدام کننده شان  تحصیلیمتقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا با کاپی تائید شده اسناد ،

 ( بفرستند.hrwork.corps.mpw@gmail.comبه ایمیل آدرس )

 شماره بست درباکس موضوع ایمیل حتمی میباشد. ذکر عنوان و 

 آدرس: 

 پکتیا کوت مقابل مرکز تعلیمی اردو اداره ملی سرکها اداره قوایکار

   شماره تماس:
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