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م ها، راهکار ها و طرح ها جهت تنظیم امور پارکنگ های وسایط ترانسپورتی عامه کشورهدف وظیفه ز ترتیب میکانیر

وظایف تخصیص

ز به .1 م مشخص جهت تشخیص و تثبیت ساحه ایجاد پارکنگ ها به اساس نوعیت وسایط و نیازمندی هر لیر ز  ترتیب میکانیر

ی از ایجاد توقفگاه های خود رس  .منظور جلوگیر

ز و ایجاد پارکنگ های وسایط ترانسپورتی عامه .2  ز به داشیی ورت هر لیر  .ترتیب طرح های مشخص جهت شناساتی ضز

م چک امنیتی در پارکنگ های وسایط ترانسپورتی عامه .3  ز  .ایجاد و طرح میکانیر

ز نرخهای پارکنگ های وسایط ترانسپورتی خصویص .4   .ترتیب طرح مشخص جهت تعییر

 و نظافت در محوطه پارکینگ ها وسایط ترانسپورتی .5 
ز

 .ایجاد و ترتیب راهکارهای مناسب جهت ایجاد روشناتی کاف

م برای تقویت خدمات پارکینگ های وسایط مسافر بری عامه در سطح شهر ها .6  ز  .ترتیب میکانیر

ز های مختلف به منظور تنظیم پارکنگ ها .7  ز لیر ی و جمع آوری ارقام تعداد راکبیر  .احصایه گیر

 .ارایه طرح های مشخص برای پارکینگهای وسایط ترانسپورتی عامه مطابق معیار ها و استندردهای قبول شده .8 

ات ایمیتز در پارکنگ های وسایط عامه .9  ز .حصول اطمینان از موجودیت وسایل و تجهیر

وظایف مدیریتی

ز شده اداره؛ .1 ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمویم، بمنظور رسیدن به اهداف تعییر

ی .2  ز رهیر ورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساخیی  ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضز

وزارت؛

ده میشود .3  ، مقررات و اهداف وزارت سیر ز .اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانیر

ی
وظایف هماهنگ

امون پالییس های و رهنمود های اداره مربوطه؛ .1 ز ارتباط با ریاست ترافیک، شاروایل کابل و سایر ادارات پیر تامیر

ز روابط با سایر بخشها و ارائه مشوره های سودمند جهت بهبود امورات یومیه .2  .تامیر

ایط استخدام رسر
ایط و معیار های ذیل ترتیب 34 و 8 ، 7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد   قانون کارکنان خدمات ملیک با حد اقل رسر

:گردیده است

رشته تحصییل
ی  ی ترانسپورتیشن، انجنیر ز سند تحصییل حد اقل لیسانس در یگ از رشته های اقتصاد، پالییس عامه، اداره عامه، انجنیر داشیی

طرایح برنامه ریزی شهری، حقوق، حکومتداری، توسعه، اداره تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمویم، جامعه شنایس از 

ز الملیل داخل و یا خارج از کشور، به درجات باالتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده یم  شود موسسات تحصییل میل و بیر

ز الملیل داخل و یا خارج کشور.  أتجربه کاری ز حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات میل و بیر داشیی .

مهارتهای الزم
با زبان انگلییس؛ (تحریر و تکلم)و آشناتی  (پشتو یا دری)تسلط به یگ از زبان های رسیم .  أ

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.  ب  .

موارد تشویقی
نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام (3)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و  (5).  أ  

اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛

نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام (5).  ب 

نوت

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی


