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  شماره اعالن پست:

   ی حقوقیمتخصص اقامه دعوا عنوان وظیفه:

 (B) گرید بست:

 وزارت یا اداره:

 بخش مربوطه 

 ارشاد، حج واوقاف 

 کابل موقعیت پست:

 1 تعداد پست:

 سئول تیم تخنیکیم گزارشده به:

 گیر از:گزارش

 کدبست 

 

 3/7/1399 :ترتیب  تاریخ 

............................................................................................................................................................. 

آنها در اقامه دعواهای حقوقی برای این امالک و پیشبرد  تثبیت امالک و زمین های غصبی اوقاف، ترتیب  هدف وظیفه :

 همآهنگی با ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه و محاکم

............................................................................................................................................................. 

 صالحیت ومسولیت های وظیفوی :

 وظایف تخصصی.

 ترتیب پالن برای اقامه دعوای حقوقی دررابطه به جایداد ها و امالک وقفی غصب شده درقضایای دولت. -1

 عیت فعلی امالک و زمین های وقفی.ضتحلیل و بررسی و -2

 وظایف مدیریتی  

 .کاری ربعوار و ساالنه بخش مربوطه  ترتیب پالن  -3

 .ترتیب فهرست نهائی امالک و زمین های وقفی غصب شده در مرکز و والیاتتثبیت و  -4

جمع آوری و ترتیب اسناد امالک و زمین وقفی غصب شده در همآهنگی با وزارت شهرسازی و مسکن بالخصوص بخش اراضی  -5

 وزارت متذکره.

وطه اعم از قضایای دولت و محاکم مرتبط تعقیب دوسیه های و دعواهای حقوقی مربوط جایداد های وقفی غصب شده با مراجع مرب -6

 مطابق با پالن.

اجرای امور محوله در همآهنگی با ریاست اوقاف، مالی و اداری، تدارکات و سایر کارمندان و رؤسای که در مورد معلومات  -7

 دارند.

 ظورمطلع ساختن رهبری اداره.ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه وعندالضرورت ازفعالیت ها ودست آوردهای بخش مربوطه به من -8

 اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مسئول تیم تخنیکی به قوانین ، مقررات  وزارت ،سپرده میشود. -9

 وظایف هماهنگی . 

 .سهمگیری در ترتیب راپور ارزیابی وزارت در ارتباط ساحه کاری مرتبط به این پست -10

.................................................................................................................................................................. 

 شرایط استخدام )سطح تحصیل و تجربه کاری(:

با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ( NTA) ورهنمودقانون کارکنان خدمات ملکی  34 مادهاین الیحۀ وظایف  با در نظر داشت 

 ترتیب گردیده است:

 .(شرعیات، فقه وقانون، حقوقعلوم دینی، ) (  در یکی از رشته های:لسانسداشتن سند تحصیلی حد اقل ) -1

)ناگفته نماند که برای تجربه درین پست ارجحیت  به وکالت مدافع یا کار در ادارات عدلی و قضایی کشورتجربه کاری مرتبط  -2

 .(برای لیسانس هفت سال و برای ماستر پنج سال بیشتر داده میشود

  داشتن مهارت بزبان عربیو  )پشتویا دری( تسلط به یکی از زبان های رسمی-4

  در برنامه های مایکروسافت آفیس: مهارت های کمپیوتری  مهارت -5
 


