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هدف وظیفه
برریس و برنامه ریزی جهت جلب مشارکت بخش خصویص و اجرای خط میسی ها در قالب سیاست های 

عمویم دولت و وزارت ترانسپورت

وظایف تخصیص

کت های خصویص؛. 1 اتخاذ اقدامات الزم جهت جلب مشارکت موسسات و شی

د و یط مراحل پروژه های مشارکتر . 2  م مالیه و اداره امور در راستائی پشیر کار و همکاری دوامدار با وزارت محیر

عامه و خصویص؛

شناسائی بخش  های خصویص داو طلب شمایه گذاری در حوزه ترانسپورت، گروپ بندی و تهیه امکانات . 3 

الزم برای جلب مشارکت آنها؛

ایجاد حلقه جلب مشارکت خصویص در عرصه ترانسپورت؛. 4 

م. 5  ز  های بخش خصویص با ادارات مرتبط با ترانسپورت؛  های مناسب برای همکاری ایجاد و تقویت مکانیر

های توسعه ترانسپورت؛ برنامه ریزی در جهت شناساندن طرح جلب مشارکت  های خصویص در بخش. 6 

تهیه پروپوزل  های مناسب به منظور اجرای طرح مشارکت  های عمویم و خصویص؛. 7 

 های برنامه و تنظیم آنها به شکل نمو دار در راستای انعکاس  تهیه جداول اطالعائر و استخراج شاخص. 8 

؛ مشارکت  های خصویص در عرصه توسعه امور ترانسپورئر

. های ترانسپورئر نظارت بر مشارکت بخش  های خصویص در پروژه. 9 

وظایف مدیریتر

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

اداره؛

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

ی وزارت؛ ز رهیر ساخیر

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

ی
وظایف هماهنیک

ز ارتباط با اداره امور، وزارت مالیه، وزارت شهرسازی، وزارت اقتصاد، اداره میل احصائیه و معلومات، . 1 تامیر

امون پالییس های و رهنمود های اداره مربوطه .وزارت تجارت، شاروایل کابل و سایر ادارات پیر

ایط استخدام شی
 طرزالعمل 14ماده  (7) قانون کارکنان خدمات ملیک و بند 34 و 7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

ایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :استخدام با حد اقل شی

ی  ز سند تحصییل حد اقل لیسانس در ییک از رشته های اقتصاد، حقوق، احصائیه، ترانسپورتیشن و انجنیر داشیر

سیول، اداره عامه، پالییس عامه، علوم سیایس، مدیریت عمویم، حکومتداری، توسعه از موسسات تحصییل 

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

صالحیت و مسئولیت های وظیفوی 

رشته تحصییل



ز الملیل داخل و یا خارج کشور.  أ ز حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات میل و بیر . داشیر

ایط این بست .  ب  مرتبط به وظیفه، واجد شی
ً
ز حد اقل پنج سال تجربه کاری کامال کاندید خالف رشته با داشیر

.یم باشد

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

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

موارد تشویقر

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

طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع 

اجرای وظایف در اداره نگردد؛

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

نوت

تجربه کاری


