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 هدف وظیفه:

 ادارات ذیربط با هماهنگی در درنظرداشت قوانین استمالک باملکیت ها تصفیه به منظور استمالکی  اسنادو تحلیل  ارزیابی ،مطالعه

 صالحیت و مسئولیت های وظیفوی:
 وظایف تخصصی :

  ،با درنظر داشت قوانین؛بررسی اسناد حقوقی ملکیت ها بمنظور تصفیه جایدادهای تحت استمالک  و ارزیابیمطالبه                   

 وزارت؛رر در پروژه های ور تشخیص و تثبیت ملکیت اشخاص متضترتیب و تکمیل فورمه ثبت مجدد و ابراز نظر تصفیوی در فورمه مذکور به منظ 

 ؛اداره مربوطه طبق قوانین امور زمینداری با اعضای کدستر ،ملکیت شخص تصفیهباالی ساحه جهت  ،کدستری نقشه سهمگیری در تطبیق اسناد برویت                  

 ؛ثبت شده در سیستم دیتابیس مربوطه مینان از صحت بودن اسنادطحصول ا               

   ؛در مطابقت با قوانین استمالک تمام پروژه ها مرکز و والیات و بازدید از پروسه تصفیه سطحدر  تصفیه جایداد ها بررسی اسناد              

   گردد؛ میکه مانع تطبیق پروسه عملیاتی تصفیه وری معلومات پیرامون مشکالت عینی آجمع 

     ملکیت ها؛ پروسه تصفیهدروری شده به منظور تسریع بموقع آحصول اطمینان از صحت بودن اسناد جمع 

 

 وظایف مدیریتی:
  ،؛رسیدن به اهداف تعیین شدهبمنظور ترتیب پالن کاری ماهوار، ربعوار و ساالنه در مطابقت با پالن عمومی 

 بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛ ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه 

 سپرده میشود. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت 

 

 وظایف هماهنگی:
 ؛هماهنگی میان ادارات ذیربطط و تامین ارتبا 

  ؛تصفیه امالکوالیات بمنظور حل مشکالت روابط و هماهنگی با ادارات مرکز و 

 گی با کمیته های والیتی استمالکیهماهنرا دارا باشند در تصفیوی مشکالت استمالکی  یکهئبازدید از والیات و پروژه ها. 

 
   شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

 خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:قانون کارکنان  34و  8،7این الیحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 

( از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا  انجنیری _اقتصاد _حقوق) هایدر یکی از رشتهلیسانس  حداقل داشتن سند تحصیلی: رشته تحصیلی .1

 .شود داده میدر رشته های فوق لذکر ارجحیت  باالتربه درجات خارج کشور، 

 تجربه کاری:  .2

 داخل و یا خارج کشور. المللیتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بینسال تجریه کاری مر یک داشتن حد اقل .أ



  های الزم:مهارت .3

 ؛زبان انگلیسیهای رسمی )پشتو یا دری( و آشنایی )تحریر و تکلم( با تسلط به یکی از زبان .أ

 های مرتبط به وظیفه.های کمپیوتری در برنامهمهارت .ب

 موارد تشویقی:

اشخاص دارای معلولیت برای های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام ( نمره امتیازی برای بست3های سوم و چهارم و )( نمره امتیازی برای بست5) .أ

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

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

 


