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معلومات عمومی
نوع آگهی

دعوت به اظهار عالقه مندی و ثبت

توضیح پیشنهاد

دعوت به اظهار عالقه مندی برای خدمات سروی ،دیزاین ،نظارت
از فعالیت های ساختمانی ،تهیه اسناد تخنیکی و اجرای تست مواد
ساختمانی و خاک

زبان پیشنهاد

دری ,پشتو

آخرین مهلت برای اظهار عالقه
مندی و تسلیمی درخواست

بعد از تاریخ  ۵۱عقرب سال  ،5931ثبت نام مهندسان ،انجنیران و
شرکت های که خواهان همکاری و کار با ریاست طرح و تطبیق
شهرداری کابل هستند ،حتمی است.

معلومات ارتباط آگهی
مؤسسه

ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری شاروالی کابل

شخص ارتباطی و مسؤول

انجینر داد خدا ژکفر

موقف

آمر صدور مجوز ساختمان

تیلیفون

۸۲۸۴۴۰۹۴۹۳۹

ایمیل آدرس

zhakfar@km.gov.af

ویبسایت

www.km.gov.af

آدرس

تعمیر ریاست طرح و تطبیق ،پارک شهر نو ،ناحیه چهارم ،کابل
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مقد مه
تنظیم و معیاری کردن امورات سروی ،دیزاین و کار های مرتبط ساختمانی در کشور به یقین باعث
بهبود کیفیت کار ،بلند بردن میزان ایمنی ،بهتر و مؤثر شدن زیر بنا ها ،بلند بردن کارایی بنا ها و
همچنان باعث رشد ظرفیت نهادی شده که خود ما را در راستای رسیدن به اهداف پایداری شهری کمک
می کند.
از سال  1005بدینسو ،پروژه های ساختمانی متعدد خصوصی و عامه در شهر کابل به اجرا گذاشته شده
اند ; اما متاسفانه ،امورات ساختمانی بطور که می بایستی ،نظام مند و معیاری دایزاین و به اجرا گذاشته
نشده است.
تا حال تعداد زیاد از شرکت های انجنیری و ساختمانی در اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
( )AISAثبت شده اند .لیکن ،از منظر فنی  ،تکنیکی و تخصص کاری کتگوری بندی آنچنانی نشده اند.
همچنان ،تا به حال سیستم وجود نداشته است که شرکت های انجنیری و ساختمانی را نظر به میزان و
وسعت تخصص شان دسته بندی نموده و جواز کاری تخصصی ارایه نماید .بر عالوه ،اشخاص و افراد
که در این کمپنی ها و یا بصورت مستقل در رشته های مختلف مثل دیزاین ،مدیریت ساختمانی ،کنترول
کیفیت کار ،و یا دیگر بخش های مرتبط امورات ساختمانی کار می کنند ،بایستی در حکومت ثبت شوند تا
تضمینی باشد برای اجرای فعالیت های انجام شده توسط آنها.
بنابراین ،با در نظر داشت موارد فوق ،نیاز جدی به ثبت و شناسایی مهندسان و انجنیران و همچنان
شرکت های مهندسی و انجنیری واجد شرایط وجود دارد تا امورات مهندسی و انجنیری هم در بخش
خصوصی و عامه به شکل نظام مند آن صورت گیرد.
معرفی ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری
ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری یکی از اداره های کلیدی شار والی کابل بوده که وظایف و
مسؤلیت های عمده ی آن عبارتند از :سروی و پروژه سازی ،تطبیق ماستر پالن شهری به روش تنظیم
مجدد زمین ،پالن های تفصیلی ،زون بندی و پالن های اصالحی و نگهداری اسناد و نقشه ها ،انجام
امورات دیزاین بخش های مختلف از قبیل سرک سازی ،شبکات انجنیری ،مهندسی و انجنیری ،سنجش و
برآورد و بازنگری و ویزای پروژه ها ،و تفویض اجازه نامه ساختمانی ،می باشد.
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این اداره در کنار پروژه های عامه و دولتی ،پروژه های سکتور خصوصی را نیز مرور ،ارزیابی و
ویزا می نماید .بنا براین ،این اداره هم با ادارات دولتی و هم با مردم روابط کاری تنگاتنگ و یومیه
دارد .روزانه ده ها تن از هموطنان عزیز ما ،در این اداره برای پیشبرد امورات کاری خویش مراجعه
می نمایند .همچنان ،ساالنه صد ها پروژه برای پروژه سازی و ویزا در این اداره محول می شود .تعداد
از این پروژه ها ،توسط افراد و اشخاص مستقل و یا شرکت های ساختمانی و انجنیری داخلی و یا
خارجی سروی و دیزاین گردیده و برای اخذ ویزا و جواز نامه کار به این اداره سپرده می شود .این
اداره نظر به طرزالعمل و لوایح مشخص ،پروژه های مذکور را مرور و ارزیابی نموده و بعد از
اصالحات ،ویزا و جواز کار را صادر می نماید.
هدف عمده
هدف عمده ی این دعوت نامه عبارت اند از ثبت مهندسان و انجنیران مستقل و شرکت های مشورتی و
انجنیری واجد شرایط برای ارایه خدمات انجنیری و مشورتی از قبیل سروی ،تحقیقات زمین شناسی و
خاک ،دیزاین ،نظارت از فعالیت های ساختمانی ،و تهیه و ترتیب اسناد تخنیکی ساختمانی میباشد.
مهندسان و انجنیران مستقل و همچنان شرکت های مشورتی و انجنیری واجد شرایط در بخش های
ساختمان های عمودی مثل تعمیرات و ساختمان های افقی مثل سرک و غیره تشویق می گردند تا خود را
در ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری ثبت نموده و در معیاری کردن امورات ساختمانی و در
نهایت برای آبادانی کشور سهم بگیرند.
بدینوسیله شار والی کابل بواسطه ریاست طرح و تطبیق پالن های شهری از مهندسین و انجنیران مستقل
و شرکت های واجد شرایط احترامانه دعوت می نماید تا برای ارایه خدمات مشورتی و انجنیری از قبیل
سروی ،تحقیقات زمین شناسی و خاک ،دیزاین ،نظارت از فعالیت های ساختمانی ،و تهیه و ترتیب اسناد
تخنیکی ساختمانی خود را ثبت و راجستر نماید .الزم به یاد آوری است که بعد از تاریخ  ۵۱عقرب سال
 ،5931ثبت نام مهندسان ،انجنیران و شرکت های که خواهان همکاری و کار با ریاست طرح و تطبیق
شهرداری کابل هستند ،حتمی است.
مهندسین و انجنیران مستقل و شرکت های انجنیری و مشورتی واجد شرایط بعد از بررسی ،شارت لیست
میگردند .شرایط و معیار ها برای شارت لیست شدن ،قرار ذیل اند.
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الف :برای مهندسین و انجنیران
 .5داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط
 .1داشتن سند لیسانس از یک مرجع معتبر داخی یا خارجی
 .9آشنایی با معیار های انجنیری و کود ها
 .4تکمیل و ارسال فورم ضمیمه
ب :برای شرکت های مهندسی و انجنیری
 .5داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط
 .1موجودیت کارمندان متخصص برای اجرای کار
 .9آشنایی با معیار های انجنیری و کود ها
 .4تکمیل و ارسال فورم ضمیمه
نوت :بعد از شارت لیست شدن ،مهندسان و انجنیران و همچنان شرکت های مشورتی و انجنیری
نظر به رشته تحصیلی ،تجربه کاری ،و تخصص شان ،کتگوری بندی میشوند.
در
(

خواست

خود

را

zhakfar@km.gov.af

با

فورم

و

اسناد

ضروری

به

ایمیل

آدرس

) ارسال نموده و در صورت کدام پرسش با فرد

مسوول به تماس شوید.
نوت :شرکت ها و انجینیر های دیزاین کننده که عالقه مند کار کردن در نهاد شاروالی هستند ,مکلف اند
تا تاریخ معینه راجستر نمایند .در صورت عدم راجستر دیزاین این شرکت ها از طرف شاروالی کابل
پزیرفته نمیشود.

قبال از همکاری شما متشکریم

داکتر طوفان نبی زاده
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رییس طرح و تطبیق پالن های شهری شهر داری کابل
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فورم ثبت نام مهندسین و انجنیران مستقل
 .5فورم ثبت نام :معلومات
عمومی

تاریخ:
رشته تحصیلی

نام :

مهندسی سترکچر سیول برق میخانیک جیوتکنیک

نام پدر:

دیگر

نمبر تذکره:
سکونت اصلی:
سکونت فعلی:
نمبر تلفن:
ایمیل آدرس:
اسناد ضروری

کاپی تذکره حتمی است.

 . 2تحصیل و تجربه کاری
سطح تحصیلی

نام مؤسسه
تحصیلی

رشته تحصیلی

سال فراغت

رشته
تخصصی

تجربه (سال)

لیسانس
ماستر
داکتر
اسناد ضروری

ارایه خلص سوانح  ،اسناد تحصیلی و تصدیق نامه تکمیلی حد اقل پنج پروژه از
جانب مالک پروژه ضروری است.
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فورم ثبت نام شرکت های انجنیری و مشورتی

 .5فورم ثبت نام :معلومات عمومی

تاریخ:

نام مؤسسه:
نمبر راجستر:

نوع مؤسسه
شخصی

غیر انتفاعی

شرکت

دیگر

سال تاسیس:
آدرس دفتر مرکزی:
نام رییس و معاون:
تلفن نمبر:
ایمیل و ویبسایت:
اسناد ضروری

ارایه جواز مؤسسه حتمی است.

 .2رشته تخصصی مؤسسه (لطفا رشته تخصصی خود را نشانی نمایید)
مهندسی و انجنیری
و رشته های مرتبط

تحقیقی و آموزشی البراتوار و
آزمایشگاه ها

اسناد ضروری

ارایه پروفایل کمپنی حتمی است.

سروی

شهر سازی

دیگر
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 . 9لیست کارمندان
سطح
تحصیلی

نام

اسناد ضروری

نام مؤسسه
تحصیلی

سال فراغت

رشته
تخصصی

تجربه (سال)

ارایه خلص سوانح کارمندان کلیدی و اسناد تحصیلی ضروری پنداشته می
شود .

 4تجارب مرتبط (حد اقل پنج پروژه مرتبط اخیر را فهرست نمایید)
مالک پروژه

سال تکمیل پروژه

ارزش پروژه
تجربه (سال)

نام پروژه

نوع پروژه

اسناد ضروری

ارایه تصدیق نامه تکمیلی حد اقل پنج پروژه از جانب مالک پروژه حتمی است.
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