ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 5

په دفاعي سکتور کې د امالکو د فساد
او تقلب/درغلۍ د احتاميل ګواښونو
مدیریت کول

د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې ( )CIDSصداقت او رښتینويل ،د فساد پر وړاندې تدابیر او
په دفاعي سکتور کې ښه حکومتويل ترویجوي .د ناروې او نړیوالو ملګرو رسه په یوځای کارکولو کې ،دا مرکز په
دې هڅه کې دی چې وړتیا جوړه کړي ،د باخربۍ کچه لوړه کړي او د فساد د احتاميل ګواښونو د کمولو لپاره
عميل ابزار برابر کړي CIDS .د ناروې د دفاع د وزارت لخوا په  2012کال کې تأسیس شو.

د لیکوال په هکله
دا الرښود د ناروې د دفاع وزارت د داخيل تفتیش د
څانګې ( )IAلخوا لیکل شوی دی .دا الرښود د فساد
پر وړاندې د سکاندینیویايي او بالټیک هیوادونو د
مرستندویه پروګرام ( )NBAPپه یوې څانګه کې د
ناروې د دفاع وزارت د داخيل تفتیش ( )IAد ښکېلتیا
یوه برخه جوړوي .د ( )IAرول په خپلواکه توګه د
ډاډ برابرول دي چې وښیي چې د ناروې په دفاعي
سکتور کې د احتاميل ګواښونو مدیریت ،حکومتويل
او د کنټرول داخيل بهیرونه په اغیزمنه توګه مخته
ځي IA .عمومی رسمنيش ته راپور ورکوي او د داخيل
مفتشینو د انستیتیوت د نړیوالو معیارونو رسه سم
فعالیت کوي.

مقدمه

 CIDSد ښه حکومتولۍ د الرښودونو د لړۍ پینځم
کتاب چاپوي .په دې لړۍ کې زموږ موخه د ښه
حکومتولۍ په برخه کې زیات شمېر لوستونکو ته
په دقیقه او اسانه ژبه د کلیدې ستونزو وړاندې
کول دي.
په دفاعي سکتور کې دننه امالک یوه داسې برخه
ده چې په نورماله توګه د فساد له پراخې کچې او د
تقلب له احتاميل ګواښونو رسه مخامخ وي .په امالکو
کې د فساد او تقلب طرحې د پرسونل پر روغتیا او
امنیت او د سازمان پر مايل حالت ،پرستیژ او داخيل
وضعیت باندې د پام وړ منفي اغیزې درلودالی يش.
په دې الرښود کې د  IAموخه د یوې پیاوړې او
ځانګړې الرښودنې برابرول دي چې سازمانونه څنګه
د امالکو پورې اړوند د فساد او تقلب د احتاميل
ګواښونو رسه د مخامخ کېدلو کچه ټیټوالی يش.

زه غواړم چې د لیکواالنو څخه د هغوی د زیار لپاره
او دا چې موږ ته یې د دې زمینه مساعده کړله چې
د هغوی له مسلکي پوهې او عميل تجربو څخه
برخمن شو ،مننه وکړم.
موږ هیله لرو چې مدیران ،کنټرولوونکي مامورین،
مفتشین او په دفاعي سکتور کې دننه او بهر نور
اړوند کسان به د ښه حکومتولۍ په هکله دغه لیکنه
وکاروي .د فساد او تقلب پر وړاندې په بریالیتوب
رسه مبارزه په تدریجي توګه پراخ او سیستامتیک کار
ته اړتیا لري CIDS .خوښ دي چې د دې الرښود په
هکله وړاندیزونه ترالسه کړي.
اوسلو ،د  2017کال د جون 20

پر کرستنسن ()Per Christensen
رﺋیس

«Gento ommolut velentium untis qui intiorent
facipid ut as nones dolora di vel illaudiorpos voluptios nullace aquatat laccum sit ommossundel
»magnit, sedit eseceaque prepe natur
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سریځه
د فساد او تقلب ډېرتعریفونه موجود دي .په دې الرښود کې
موږ هغه تعریف کاروو چې د “د کاروباري تقلب د احتاميل
ګواښ مدیریت :یو عميل الرښود” 1په نامه سند کې ورکړل
شوی دی .په کاري ساحه کې د شخيص ګټې لپاره د وظیفوي
صالحیت ناوړه کارونې ته فساد ویل کیږي .د تقلب تعریف
په دې ډول دی چې هر قصدي عمل او یا غفلت چې موخه
یې نورو ته فریب ورکول وي او په نتیجه کې فریب خوړيل
کس ته تاوان او /یا مرتکب ته ورڅخه ګټه وروريس.
په دفاعي سکتور کې په پراخه کچه د فساد او تقلب د
رامینځته کېدلو احتامل موجود دی .نړیوال شفافیت چې یو
ګڼ ملیتیزه معتربه سازمان دی او مترکز یې په حکومت او په
کاروبارونو کې پر شفافیت او د فساد پر وړاندې پر مبارزې
باندې دی ،داسې اټکل کوي چې په دې سکتور کې هر کال
2
لږ تر لږه  20میلیارده امرکايي ډالر د فساد له کبله ورکېږي .
رسبیره پردې په میلیاردونو ډالره د نورو تقلبي کارونو له کبله
ورکېږي .په دفاعي سکتور کې فساد او تقلب شدید عواقب
3
لري .ټرانسپارنيس انټرناسیونال (نړیوال شفافیت) وايي:
“هغه څه چې په دفاعي سکتور کې د فساد له کبله ضایع
کېږي د مکتبونو پر بهبود ،طبي پاملرنې او یا زېربناوو باندې
مرصفېدالی يش .فساد په نظامي موسسو او وسلوالو ځواکونو
کې اعتامد له مينځه وړي ،چې په نتیجه کې د مرګ احتاميل
ګواښ رامینځته کيږي .کله چې رهربان وسلې د دې لپاره پېري
چې ورته رشوت ورکړل شوی وي او یا ورباندې د یوې خوا
نه مهرباين شوی وي نو زور یې د جګړې په ډګر کې رستیرو
ته رسېږي چې له خرابو ټوپکونو او یا ناکايف محافظت رسه
مخامخ وي .د رستېرو دنده د وګړو ساتنه ده ،خو حکومتونه
1 Published by The Institute of Internal Auditors, The American
Institute of Certified Public Accountants and Association of Certified
Fraud Examiners
2 https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/
3 https://www.transparency.org/topic/detail/defence_security/

د رستېرو د ساتنې مسئولیت پر غاړه لري ،او دوی د دې کار
لپاره له دفاعي رشکتونو څخه تجهیزات پېري .فساد ،له بلې
خوا ،یوازې د فاسدو ساتنه کوي ”.دفاعي سکتور په معموله
توګه د امالکو د لوړې پیامنې ملکیت ،کنټرول او مدیریت
پر غاړه لري چې دا شتمنۍ د نقشه شویو ځمکو ،ودانیو او
تعمیرايت پروژو په شکل کې وي .په معموله توګه ،د لوړو
ارزښتونو زیات شمېر معاملې لکه پېرودل  /پلورل ،د کرایې
تړونونه ،تعمیرايت او د حفظ او مراقبت پروژې هرکال تررسه
کږي .څرنګه چې د دغو پروژو ارزښتونه لوړ دي نو د هغو
افرادو د توجه د جلبولو سبب ګرځي چې غواړي په نامرشوعه
توګه شخيص ګټې ترالسه کړي .د دې د کنټرول لپاره یو شمېر
اغیزمنو تدابیرو ته اړتیا ده ترڅو د دفاعي سکتور په امالکو
کې د فساد او تقلب د احتاميل ګواښونو مدیریت ويش.
په دې الرښود کې د دفاعي سکتور مدیریتونو او داخيل
مفتشینو ته وړاندیز شوی چې څنګه له مختلفو طریقو په
امالکو کې د فساد او تقلب پر وړاندې مبارزه کوالی يش .په
دې الرښود کې چې کوم طرزالعمل (چوکاټ) ورکړل شوی دی
خالصه یې د پروسې په ترشیح کې په الندې ډول ده:
ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په
امالکو کې د فساد او تقلب پر
وړاندې د مبارزې برنامه

د امکاين طرحو پېژندنه او د
احتاميل ګواښونو هراړخیزه ارزونه

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل
تدابیرو طرحه او تطبیق
 1ګراف :د بهیر ماډل

د پرځای کونو او خپلواکو
تفتیشونو او ارزښت موندنو
مدیریت

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول
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ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په امالکو
کې د فساد او تقلب پر وړاندې د
مبارزې برنامه
د امکاين طرحو پېژندنه او د احتاميل
ګواښونو هراړخیزه ارزونه

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل تدابیرو
طرحه او تطبیق

د پرځای کونو او خپلواکو
تفتیشونو او ارزښت موندنو
مدیریت

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول

ژمنتیا ،ادراه کوونکي
اسناد او برنامه
د پروسې د لیکيل ترشیحاتو په شمول واضحه مقررات
او د لوړ پوړي مدیریت ژمنتیا د فساد او تقلب پر
وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره اسايس رشایط دي.
د سازمان اخالقي معیارونه باید په یوه رسمي سند
کې بیان يش ،د مثال په ډول په اخالقي دستورالعمل
او یا یو ورته سند کې .هغه سازمانونه چې د فساد
او تقلب له احتاميل ګواښونو رسه مخ وي باید دا
احتاميل ګواښ په مشخصه توګه پخپل اخالقي دستور
العمل کې بیان کړي .دا چې موږ څنګه په خپلو کړو
وړو باندې فکر وکړو او کوم کار وکړو او کوم نه،
یو جامع اخالقي دستورالعمل پر دې باندې اغیزه
درلودالی يش .هر کارکوونکی باید په دې پوه وي چې
اخالقي دستورالعمل د هغه یا د هغې پر ورځني کار
باندې څه اغیزه لري ،او دا چې چلند یې له هغه
رسه سمون خوري او که نه .لوړ پوړي مدیران باید
د فساد او تقلب پر وړاندې د خپلې ژمنتیا په هکله
خربداری ورکړي .دا اړینه ده چې مدیران ښې بېلګې
واويس او په حقیقي توګه د اخالقي دستورالعمل څخه

اطاعت کول ښکاره کړي .رسبیره پر دې ،مدیران باید
پر دې پوه واويس چې د تطبیق ،څار ،بررسۍ او رس ته
رسولو په نتیجه کې چې کومه اخالقي فضا رامینځته
کېږي دا د اخالقي دستورالعمل رسه سمون خوري.
مدیران باید د خربو او اعاملو پر بنسټ یوه داسې
فضا رامینځته کړي چې واضحه واويس چې تقلب به
نه زغمل کېږي ،دا ډول عملونو رسه به په چټکۍ او
پریکنده توګه معامله کېږي او افشا ګرانو ته به سزا
نه ورکول کېږي 4 .دا ښه خربه ده چې د یو سازمان
له هر نوي غړي څخه وغوښتل يش چې په السلیک
کولو رسه دې تصدیق وکړي چې هغه یا هغې اخالقي
دستورالعمل لوستلی او ورباندې پوه شوي دي.
هغه سازمانونه چې له د فساد او تقلب له پراخ
احتاميل ګواښونو رسه مخ دي د هغوی لپاره دا ګټوره
ده چې د احتاميل ګواښونو د کمولو مختلف عنارص
دې په یو جامعه برنامه کې په رسمي توګه ورداخل
کړي د مثال په ډول د فساد ضد برنامه ،د تقلب د
مدیریت برنامه او یا د رښتینولۍ او صداقت برنامه.

4 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institue of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners
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ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په
امالکو کې د فساد او تقلب پر
وړاندې د مبارزې برنامه
د امکاين طرحو پېژندنه او د احتاميل
ګواښونو هراړخیزه ارزونه

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل تدابیرو
طرحه او تطبیق

د پرځای کونو او خپلواکو تفتیشونو او
ارزښت موندنو مدیریت

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول

په امالکو کې د فساد او د تقلب
د احتمالي ګواښ ارزون
په امالکو کې د فساد او تقلب پر وړاندې د مبارزې د احتاميل ګواښ د ارزونې عنارص

لومړی ګام د مشخصو احتاميل طرحو او پېښو پېژندنه
او ارزونه ده چې سازمان ورته د احتاميل ګواښونو د
کمولو لپاره اړتیا لري .احتاميل ګواښونه باید وروسته له
یوې ټاکلې مودې په دوامداره توګه وارزول يش او دغه
ارزونه باید په منظمه او سیستامتیکه توګه تررسه يش.
سازمان کوالی يش چې په امالکو کې د فساد او تقلب د
احتاميل ګواښونو پېژندنه او ارزونه د سازمان د احتاميل
ګواښ په عمومي ارزونه کې وکړي او یا یې په یواځې
ډول تررسه کړي .ارزونه باید وښیي چې په امالکو کې
چېرې فساد او تقلب ښايي صورت ونیيس او مرتکبین
یې څوک دي .همدا شان ،کنټرويل تدابیر تل باید هم
په امالکو کې د فساد او تقلب طرحه او هم په سازمان
کې دننه او بهر افراد په پام کې ونیيس چې ممکن د
هرې طرحې مرتکبین واويس .که چېرې طرحه مخفي
موافقه وي 5،د مخنیوي د کنټرويل تدابیرو رسه باید
کشفي تدابیر اضافه کړای يش ځکه چې مخفي موافقې
د کنټرول په موخه د وظیفو د جالوايل اغېزمنتیا نفي
6
کوي.

فساد او تقلب قصدي عملونه دي او مرتکبین یې
معموالً هیله من وي چې افشا نيش .په دې اساس ،د
فساد او د تقلب د ارزونې ټیمونه باید د استدالل له
الرې د احتاميل مرتکبینو چلند پیش بینی کړي .دې
ډول استدالل لپاره شکي ذهنیت ته اړتیا ده چې د
فساد او تقلب د کشفي بهیر د طرحه کولو لپاره هم
مهم دی چې مرتکبین یې ښايي مته و نه لري .په
استدالل کې پوښتنې مطرح کېږي چې مثالونه یې په
الندې ډول دي:

▪ فاسد کس او یا تقلب کوونکی د غیرقانوين شتمنۍ
ترالسه کولو لپاره به څنګه له خپل موقف او یا
صالحیت څخه ناوړه ګټه پورته کوي؟
▪ مرتکب به څنګه د شتمنیو د ساتنې او یا د کنټرول
د سیستم د کمزورتیاوو څخه ګټه پورته کوي؟
▪ دا چې مرتکب څنګه کوالی يش کنټرويل تدابیر
ترپښو الندې کړي او یا یې له نورو طریقو ماتوي؟
▪ مرتکب کوم کار کوالی يش چې خپل د فساد او یا
له تقلبه ډک عمل پټ وسايت؟

5 A collusive scheme is one performed by two or more individuals
working together.
6 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institue of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners

د دغو موضوعګانو په پام کې نیولو رسه ،په امالکو
کې د فساد او تقلب د احتاميل ګواښ په ارزونه کې په
معموله توګه الندیني عنرصونه شامل دي:
5

تاوان د ارزونې له مخې وټاکل يش.

▪ په امالکو کې د فساد او تقلب د احتاميل ګواښ
پېژندنه دې ويش – معلومات دې راټول کړای يش او
وکارولد د احتاميل ګواښ ارزونې چوکاټ
ارزونې د ټیم نظر ،مشاهدات او تصورات دې
فساد
ommolutامالکو کې د
velentiumپه رسمي ډول پخپلو
سازمان باید
«Gento
untis
qui intiorent
يش او د امالکو د فساد او تقلب د احتاميل ګواښونو او تقلب د احتاميل ګواښ ارزونې د لیکلو لپاره یو
مامورینو ته دې ورکړل يش چې ښايي
facipidد
utالندینی چوکاټ
وکاروي.
طرزالعمل
سازمانdiپورې کاري
(چوکاټ)as
nones
dolora
vel
illaudiorpos voمربوط وي .په دې پروسه کې په امالکو کې د فساد هغه طرزالعمل بدل شکل دی چې د ناروې د عمومي
او تقلب ټولو طرحو او سناریوګانو ته پاملرنه شامله
ښودل
 nullaceپه دې کې
aquatatلخوا جوړ شوی و.
laccumتفتیش د مدیریت
luptios
sit ommossundel
ده :طریقې ،انګېزې او د فاسدو او تقلبه ډکو اعاملو د شوې ده چې څنګه د احتاميل ګواښ پېژندنې ،ارزونې
په
seditاقدام عنرصونه
eseceaqueپروړاندې د
مرتکب کېدلو فرصتونه prepe natur».او د احتاميل ګواښ
magnit,
د فساد او تقلب د عملونو د مرتکب کيدلو لپاره سیستامتیک او پالن شوي ډول تطبیقېدالی يش.
▪
هغه څه چې په وړتیا ،انګېزې او کنټرويل تدابیرو دا طرزالعمل پر دو پاڼو مشتمل دی :فرعي پاڼه او اصيل
د کمزوریو په شتون کې د فرصت  /آسیب پذیرۍ پاڼه
په هکله ویل شوي هغه دې وارزول يش .که چېرې
فساد او یا د تقلب عمل صورت ونیيس نو شخيص  1ګام :په امالکو کې د ټولو پېژندل شويو احتاميل
خوندیتوب ،د مايل چارو ،شهرت او داخيل فضا ګواښونو او طرحو لیست دې په فرعې پاڼه کې ورکړل
يش
پورې اړوند عواقب دې وارزول يش.
 2ګام :احتاميل ګواښونه او طرحې دې د فرصت /
▪ پېژندل شویو طرحو ته دې د ارزونو د نتیجو آسیب پذیرۍ له مخې وارزول يش .الندنۍ درجه
له مخې لومړیتوب ورکړل يش او ځواب دې د بندي ممکن د تطبیق وړ واويس:
لومړیتوب او د مخنیوي د اړوندو اعاملو د ګټې –
فرصت  /آسیب پذیري

خورا لوړ
لوړ
مينځنی
ټيټ

خورا ټیټ

د سازمان په امالکو کې د فساد او یا تقلب د طرحو لپاره خورا لوړ فرصت /آسیب
پذیري شتون لري
د سازمان په امالکو کې د فساد او یا تقلب د طرحو لپاره لوړ فرصت /آسیب پذیري
شتون لري
د سازمان په امالکو کې د فساد او یا تقلب د طرحو لپاره منځنی فرصت /آسیب
پذیري شتون لري
د سازمان په امالکو کې د فساد او یا تقلب د طرحو لپاره ټيټ فرصت /آسیب پذیري
شتون لري
د سازمان په امالکو کې د فساد او یا تقلب د طرحو لپاره خورا ټيټ فرصت /آسیب
پذیري شتون لري

نمره
5
4
3
2
1

 2ګراف د فرصت  /آسیب پذیرۍ درجه بندي

 ۳ګام  :که طرحه صورت ونیيس نو شخيص خوندیتوب،
مايل چارو ،شهرت او داخيل فضا پورې اړوند عواقب
دې وارزول يش .د عواقبو د بېالبېلو ډولونو ترشیح:
شخيص خوندیتوب  :که طرحه صورت ونیيس نو د
احتاميل ګواښ د زنګونو ارزونه .فاسد او یا له تقلبه
ډک عمل به تر کومې اندازې پورې د پرسونل سالمتیا
6

او خوندیتوب ته احتاميل ګواښ رامينځته کړي؟
مايل چارې :که طرحه صورت ونیيس د مايل خسارې
ارزونه .فاسد او یا له تقلبه ډک عمل به تر کومې
اندازې پورې اغیزمنتیا او موثریت کم کړي؟ ایا طرحه
به د کارونو پر کیفیت باندې منفي اغېزه ولري (د
مثال په ډول تعمیرايت کارونه)؟

شهرت  :که چېرې د فاسد او یا له تقلبه ډک عمل
په هکله عام وګړي خرب يش نو په هغه صورت کې
د سازمان لپاره د عواقبو ارزونه .طرحه به تر کومې
اندازې پورې په خلکو کې د سازمان اعتبار په منفي
توګه اغیزمن کړي؟
داخيل فضا :آیا فاسد او یا له تقلبه ډک عمل به د
عواقب
خورا د پام وړ
د پام وړ
منځنی
ټيټ
کم ارزښته
 3ګراف :د عواقبو درجه بندي

سازمان په کارمندانو کې نارضایتي ،وېره او /یا شخړه
رامينځته کړي؟ ترکومه حده پورې به دا په سازمان
کې دننه پر عمومي روحیې او اخالقي معیارونو باندې
منفي اغېزه ولري؟
د عواقبو د ارزونې لپاره پر پنځو ټکو مشتمله الندنۍ
درجه بندي ممکن د تطبیق وړ واويس:

طرحه به د پرسونل پر سالمتیا او خوندیتوب او /یا د سازمان پر مالي حالت ،
شهرت او /یا داخلي فضا باندې خورا د پام وړ منفي اغېزه ولري .د زیان اندازه
به خورا لوړه وي.
طرحه به د پرسونل پر سالمتیا او خوندیتوب او /یا د سازمان پر مالي حالت ،
شهرت او /یا داخلي فضا باندې د پام وړ منفي اغېزه ولري .د زیان اندازه به
لوړه وي.
طرحه به د پرسونل پر سالمتیا او خوندیتوب او /یا د سازمان پر مالي حالت ،
شهرت او /یا داخلي فضا باندې منفي اغېزه ولري .د زیان اندازه به منځنۍ وي.
طرحه به د پرسونل پر سالمتیا او خوندیتوب او /یا د سازمان پر مالي حالت ،
شهرت او /یا داخلي فضا باندې منفي اغېزه ولري .د زیان اندازه به ټیټه وي.
طرحه به د پرسونل پر سالمتیا او خوندیتوب او /یا د سازمان پر مالي حالت ،
شهرت او /یا داخلي فضا باندې لږه اغېزه ولري .د زیان اندازه به کم ارزښته
وي.

 ۴ګام -د دغې طرحې منرببندي د فرصت/عواقبو منره
په تر ټولو لوړې منرې د څلورو ډولونو د عواقبو رضب
کړئ:

نمره
5
4
3
2
1

ټول ټاله درجه بندي (لومړیتوب) = فرصت * عواقب
(د څلورو عواقبو له جملې نه ترټولو لوړه منره
انتخاب شوې ده)
په لنډه توګه ،فرعي پاڼه به په الندې ډول وي:
عواقب/پیامدها

مجموعه،
له محاسبې
شخصي
او اړوند
خوندیتوب
فرصت/
ارزښت
آسیپ پذیري
په امالکو کې د فساد او تقلب طرحه
وروسته
3
5
مثال :په دفاع وزارت کې یو تصمیم نیونکي
25
ته د یو خصوصي ساختماني شرکت لخوا،
په دې موخه چې د وسلوالو ځواکونو لپاره
د یوه نوي دفتر د ودانۍ د جوړولو قرارداد
ترالسه کړي ،د نقدو پیسو ،مالونو ،خدماتو
او یا د وظیفې وړاندیز کېږي او هغه یې
قبلوي
2
4
د  Yد طرحې ځانګړتیاوې
16
2
2
د  Zد طرحې ځانګړتیاوې
6

مالي
چارې

شهرت

داخلي
فضا

4

5

4

4
3

4
3

3
3

 4ګراف :فرعي پاڼه

7

د فرعي پاڼې تر بشپړولو وروسته ،طرحې/احتاميل
ګواښونه اصيل پاڼې ته انتقالېږي .کله چې طرحو/
احتاميل ګواښونو ته په اصيل پاڼه کې لومړیتوب ټاکل
کېږي ،په صنف بندۍ کې یوازې “لوړ لومړیتوب” یا
“ټیټ لومړیتوب” کارول کېږي .صنف بندي ،په فرعي
پاڼه کې د درجه بندۍ له مخې کېږي او اړینه ده چې
پرېکړه ويش چې کومه مجموعه (د «مجموعه ،له
محاسبې او اړوند ارزښت وروسته» ستون څخه) د لوړ
یا ټیټ لومړیتوب لپاره واجد د رشایط دي .پورته په
فرعي پاڼې کې د ورکړل شوې مثايل طرحې په شمول
(په دې مثال کې داسې فرضوو چې ټولو طرحو ته چې
مجموعې تر  15لوړې وي لوړ لومړیتوب ورکول کيږي)
اصيل پاڼه الندې شکل او محتوا لري:

په امالکو کې د فساد او تقلب طرحې

د دفاعي سکتور په امالکو کې د فساد او تقلب د
د فساد  /تقلب احتمالي
ګواښ  -څه
تشریح  :د احتمالي ګواښ
لنډه تشریح .احتمالي ګواښ/
طرحه دې باید په یوې
مناسبې کتګورۍ کې واچول
شي لکه “رشوت”.

8

ډېرو طرحو پیش بیني کېدالی يش .ښکاره ده چې
سازمانونو او هېوادونو ترمينځ د پېښېدلو احتامل به
رسه توپیر ولري .د آګاهۍ او زده کړې په موخه موږ
دلته د ځينو عامو طرحو او سناریوګانو لیست ذکر
کوو:
▪  1طرحه – په دفاعي سکتور کې یو کلیدي تصمیم
نیوونکی له خپل موقف څخه ناوړه ګټه پورته
کوي ترڅو یوه نقشه يي ځمکه چې د دفاعي
سکتور د یو سازمان لخوا د بازار له نرخه په خورا
ټیټه بیه پلوري.
▪  2طرحه – په دفاعي سکتور کې یو تصمیم نیوونکی
د یوه نقشه یي ځمکې ،چې موقعیت يې د نظامي
قطعو لپاره مناسب دی ،مالک دی .د دفاعي سکتور
یو سازمان د یوې نوې نظامي اډې د جوړولو لپاره
یوه نقشه يي ځمکې ته اړتیا لري .تصمیم نیوونکی د

طرحه څوک  /څنګه

سرې جنډې

د مدیریت اقدامات

د طریقې په د طرحي مفصله
تشریح او دا چې څوک
ښکېل په کې دی .تشریح دې
ورکړل شي چې طرحه به
څنګه صورت نیسي.

د طرحې د خصوصیاتو یا
“عالیمو” تشریح په شمول
د دې چې د کشف لپاره
یې کومو نښو نښانو ته پام
وشي.

د شته کنټرولي تدابیرو/
اقداماتو تشریح او یا هغه
چې د احتمالي ګواښ کمولو
لپاره باید تطبیق شي.

د امالکو بهیر
 – 1د نویو ودانیو تعمیرول
مثال :په دفاع وزارت کې
دولتي مامور ته رشوت
یو تصمیم نیونکي ته د
ورکول
یو خصوصي ساختماني
شرکت لخوا ،په دې موخه
چې د وسلوالو ځواکونو
لپاره د یوه نوي دفتر د
ودانۍ د جوړولو قرارداد
ترالسه کړي ،د نقدو پیسو،
مالونو ،خدماتو او یا د
وظیفې وړاندیز کېږي او
هغه یې قبلوي.
(د احتمالي ګواښ نوم او د (د  Yد طرحې تشریح)
 Yد طرحې کتګوري)

د معاش او مصارفو سره
سمون نه خوړل  .په
کاري ژوند او یا چلند کې
ناڅاپه بدلون .په وظیفه
کي “حیرانوونکی” بدلون.
د عرضه کوونکو چلند په
ناڅاپي توګه بدلېدل
.

افشا ګرو ته ځانګړې شوې
تیلیفوني شمېره فعاله ده.
د صداقت او رښتینولۍ او
اخالقي مسایلو په هکله
روزنه تطبیق شوې ده.
پولیسو ته د سرغړونو په
هکله د راپور ورکولو په
طریقو کې اصالح مهمه ده.

(د  Yطرحې پورې اړوند
سرې جنډې)

(د  Yطرحې پورې اړوند
سرې جنډې)

(د احتمالي ګواښ نوم او د (د  Zد طرحې تشریح)
 Zد طرحې کتګوري)

(د  Zطرحې پورې اړوند
سرې جنډې)

(د  Zطرحې پورې اړوند
سرې جنډې)

 5ګراف :اصلي پاڼه

پېرودلو په پروسه کې خپل نفوذ کاروي ترڅو د هغه
نقشه يي ځمکه د دفاعي سکتور د سازمان لخوا د
هغې تر اصيل بیې په خورا لوړه بیه وپېري.
▪  3طرحه  -په دفاعي سکتور کې تصمیم نیونکو
ته د خصويص ساختامين رشکتونو لخوا ،په دې
موخه چې په دفاعي سکتور کې د سازمانونو لپاره
د ودانیو د جوړولو او ورانولو قراردادونه ترالسه
کړي ،د نقدو پیسو ،مالونو ،خدماتو او یا د وظیفې
وړاندیز کېږي او هغوی یې قبلوي.
▪  4طرحه – په دفاعي سکتور کې تصمیم نیوونکي
له خصويص ساختامين رشکتوو څخه په دې موخه
چې په دفاعي سکتور کې د سازمانونو لپاره د
ودانیو د جوړولو او ورانولو د قراردادونو په
ورکولو کې خپل نفوذ وکاروي د نقدو پیسو،
مالونو ،خدماتو (د مثال په ډول د تصمیم نیوونکو

په شخيص کورونو کې ساختامين خدمتونه) او یا
وظیفې غوښتنه کوي او دا ورته ورکول کېږي.
▪  5طرحه  -په دفاعي سکتور کې تصمیم نیونکو
ته د خصويص خدمايت رشکتونو لخوا ،په دې موخه
چې په دفاعي سکتور کې د سازمانونو لپاره د
ترمیم او یا د تسهیالتو د مدیریت قراردادونه
د هغوی د نفوذ پر بنسټ ترالسه کړي ،د نقدو
پیسو ،مالونو ،خدماتو او یا د وظیفې وړاندیز
کېږي او هغوی یې قبلوي.
▪  6طرحه – په دفاعي سکتور کې تصمیم نیوونکي
له خصويص خدمايت رشکتوو څخه په دې موخه
چې په دفاعي سکتور کې د سازمانونو لپاره د
ترمیم او یا د تسهیالتو د مدیریت د قراردادونو
په ورکولو کې خپل نفوذ وکاروي د نقدو پیسو،
مالونو ،خدماتو او یا وظیفې غوښتنه کوي او دا
د تفتیش پروسه

لومړیتوب

فرصت  /آسیب پذیري

د سازمان لپاره

لوړ /ټیټ لومړیتوب د
ارزونې پر بنسټ ټاکل
کېږي او درجه بندي یې په
فرعي پاڼه کې کېږي

کومه ارزونه چې ترسره
شوې ده هغه دې په فرعي
پاڼه کې بیان او تشریح
کړای شي.

په فرعي پاڼه کې د ارزونې د تفتیش طرزالعمل دې،
چې ممکن د داخلي تفتیش
له مخې تشریح .پر لویو
عواقبو باندې يې دې تبصره په صورت کې مهم وي،
بیان کړای شي.
وشي.

لوړ

په دفاع وزارت کې ګڼ
شمېر چارواکي د تصمیم
نیولو صالحیت لري چې
له مخې یې کوالی شي له
سااختماني شرکتونو سره
د لوړو ګټو قراردادونه
السلیک کړي .اوسمهال
د کشفي او اصالحي
کنټرولونو کمښت شته.

د وظیفو د جالوالي بیاکتنه.
مالي تاوان ځکه وسلوال
ځواکونه به د ودانۍ لپاره د په دفاع وزارت کې د
هغه تر اصلي قیمت ډېرې ساختماني شرکتونو او
کلیدي تصمیم نیوونکو تر
پیسې ورکوي .په ددفاع
مینځ د اړیکو د څرانګوالی
وزارت باندې د خلکو
اعتماد کمېږي او د کامندانو معلومول .په دفاع وزارت
پر انګېزې به بد تاثیر کوي .کې د کلیدي تصمیم نیوونکو
د ژوندانه مصارف پټه
بررسي.

لوړ

(د فرصت  /آسیب پذیرۍ
ارزونه د  Yطرحه)

(که د  Yطرحه صورت
ونیسي عواقب یې)

(د  Yطرحې پورې تړلی د
اړوند تفتیش طرزالعمل)

ټیټ

(د فرصت  /آسیب پذیرۍ
ارزونه د  Zطرحه)

(که د  Zطرحه صورت
ونیسي عواقب یې)

(د  Zطرحې پورې تړلی د
اړوند تفتیش طرزالعمل)
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ورته ورکول کېږي.
▪  7طرحه – هغه پرسونل چې نظامي پرسونل ته
د کورونو د وېش په څانګه کې ښکېل دي په دې
موخه چې مشخصو کسانو ته ښکيل او یا نادره
اپارمتانونه منظور کړي له هغوی څخه د نقدو
پیسو ،مالونو او یا ښېګڼوغوښتنه کوي او ترالسه
کوي یې.
▪  8طرحه – د تصمیم نیوونکو یوه کوچنۍ ډله چې
په ساختامين او یا امالکو پورې تړيل نورو تدارکايت
خدماتو کې ښکېل وي او له داسې رشکتونو رسه
قرارداد السلیکوي چې په اصل کې دوی یې مالکان
وي.
▪  9طرحه – کارمندان (د مثال په ډول په تدارکاتو
او یا محاسباتو کې) د ساختامين او /یا امالکو پورې
تړيل نورو خدماتو د جعيل پلورونکو په خلقت او
ورته د پیسو په ورکولو رسه په شتمنیو کې اختالس
کوي.
• د امالکو پورې تړيل خدماتو لپاره د جعيل
انوایسونو رامينځته کول او یا د پیسو مقدار یې
په تقلبي توګه زیاتول او یا امالکو پورې تړيل
خدماتو لپاره د داسې انوایسونو پیسې ورکول
چې خدمت اصالً تررسه شوی نه وي.
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▪  10طرحه – تصمیم نیوونکي  /کامندان له
پلورونکو او یا درېیمګړو رسه په پټ تړون کې د
امالکو پورې تړيل خدماتو لپاره د جعيل انوایسونو
په رامنځته کولو او یا د پیسو مقدار یې په تقلبي
توګه په زیاتولو رسه په شتمنیو کې اختالس کوي.
• او یا امالکو پورې تړيل خدماتو لپاره د داسې
انوایسونو پیسې ورکول چې خدمت اصال تررسه
شوی نه وي
• د دفاعي سکتور ودانۍ یا ځمکې د شخيص ګټو
لپاره کارول (د مثال په ډول :یو خصويص رشکت
ته د یو ګودام چې دفاعي سکتور ملکیت وي،
په کرایه ورکول او ټول یا یوه اندازه د کرایې د
عایداتو ځانته ساتل).
▪  11طرحه – کارمندان چې د دفاعي سکتور د
ودانیو په هکله محرمو معلوماتو ته الرسسی لري
او دا معلومات خارجي چارواکو او یا نورو باندې
یې پلوري .
▪  12طرحه – یو کارمند ته چې په ساختامين پروژې
کې ښکېل وي د ساختامين رشکت لخوا پیسې
ورکول کيږي ترڅو رشکت ته اجازه ورکړل يش چې
ساختامين پروژه د پیسو د پرېمینځلو د فعالیتونو
برخه وګرځوي.

ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په امالکو
کې د فساد او تقلب پر وړاندې د
مبارزې برنامه
د امکاين طرحو پېژندنه او د احتاميل
ګواښونو هراړخیزه ارزونه

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل تدابیرو
طرحه او تطبیق

د پرځای کونو او خپلواکو
تفتیشونو او ارزښت موندنو
مدیریت

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول

په امالکو کې د فساد او تقلب د مخنیوي ،کشف او
اصالح کنټرولي تدابیر
په امالکو کې د فساد او تقلب د احتاميل
ګواښونو په وړاندې اقدام

د احتاميل ګواښ زغمل له یوه سازمان نه و بلې پورې
رسه توپیر کوي .مخکښه سازمانونه چې ورته په
امالکو کې د فساد او تقلب احتاميل ګواښونه ورپیښ
وي په معموله توګه غواړي د فساد او تقلب پر
وړاندې د اقدام کولو غښتلې برنامې ولري .په دې
کې د هغو کنټرويل تدابیرو طرحه او تطبیق شامل
دي اړوند احتاميل ګواښونه په اغېزمنه او موثره توګه
کموي .دا په دې معنا نه ده چې هر ممکن کنټرويل
تدبیر دې ځای پرځای يش .دلته هدف د یو منظم او
پالن شوي طرزالعمل څخه دی – نه یو غیرمنظم او
یا تصاديف طرزالعمل څخه – او موثر کنټرويل تدابیر
7
چې د منابعو لپاره ترټولو زیاته ګټه برابروالی يش.
په عمومي توګه ،داخلی کنټرويل تدابیرو کې پالیسۍ،
طرزالعملونه ،تطبیقات او د سازمان جوړښت د
8
احتاميل ګواښونو د کمولو په موخه تطبیق شوي دي.
داخيل کنټرويل تدابیر په معموله توګه په مخنیوي،
کشفي او اصالحی برخو باندې صنف بندي شوي وي.
زموږ په قرینه کې ،د مخنیوي په تدبیر کې پالیسۍ،
طرزالعملونه ،مترینونه ،او خربې اترې شاملې دي،
چې د فساد او تقلب د واقع کېدلومخه نیيس .حال
دا چې ،کشفي تدبیر پر فعالیتونو او تخنیکونو باندې
مترکز کوي او د یو فاسد او تقلبه ډک عمل د واقع
7 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institue of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners
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کېدلو په هکله راپور ورکوي .په اصالحي کنټرول کې
هغه تدبیرونه شامل دي چې د کشف شوي فاسد او
له تقلبه ډک عمل اغېزې محدودوي او د پېښي د
واقع کېدلو څرنګوالی په ګوته کوي او په راتلونکې
کې د دې د مخنیوي لپاره د حل الره بیانوي.

مخنیوی

مخنیوی د فساد او تقلب پر وړاندې د مبارزې ترټولو
فعال تدبیر دی .د مخنیوي په ګڼ شمېر عنرصونو
کې د تضاد د شتون افشا ،برشي منابع ،طرزالعملونه،
نامحرمو اسنادو ته د خلکو الرسيس ،د پلورونکو او
رشیکانو د صداقت او رښتینولۍ څارنه ،د وظیفو
او صالحیتونو جالکول او د راکړې ورکړې ډېر نور
طرزالعملونه شامل دي.

د تضاد افشا

تضاد ښايي د داسې پرېکړو سبب وګرځي چې د
سازمان په ګټه ونه اوسې ځکه شخيص ګټې ممکن پر
سم قضاوت او پرېکړه کولو باندې اغېزه ولري .پرېکړه
کوونکی ښايي پاک نیت ولري خو د تضاد موجودیت
ممکن ناسم وګڼل يش .په عمومي توګه د ګڼ شمېر
تضادونو شتون په امالکو کې د فساد او تقلب احتاميل
ګواښونه جوړوي .په دې اساس ،د مدیرانو ،کارمندانو
او قراردادیانو لپاره د تضاد د موجودیت افشا کول یوه
مهمه پروسه ده .کله چې تضادونه په داخل کې افشا
يش ،د عدلیې څانګه او یا د سازمان یوه بله برخه چې
واجد د رشایط واويس باید هر تضاد وارزوي .ګڼ شمېر
نتیجې امکان لري:
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▪ ممکن دې نتیجې ته ورسېږي چې ،تضاد په رښتیا
موجود دی او اړوند کس دې خپل فعالیت ودروي
او یا سازمان دې خوشې کړي.
▪ ممکن په داخل کې افشا شوی تضاد ومنل يش خو
داسې نتیجه ګیري ويش چې په بیان شوي حالت
کې کوم تضاد شتون نه لري.
▪ ممکن داسې پرېکړه ويش چې د تضاد احتامل
موجود دی او پر اړوند کس باندې ځینې رشایط
وټاکل يش ترڅو د پېژندل شوي احتاميل ګواښ
مدیریت ويش او ډاډ ترالسه يش چې د تضاد د
رامينځته کېدلو زمینه به نه برابرېږي.

د برشي منابعو طرزالعملونه

د فساد او تقلب د مخنیوي لپاره الندیني طرزالعملونه
باید د سازمان د برشی منابعو د پروسو اسايس برخه
واويس:
▪ د سوانحو برريس کول
په سازمانونو کې د فساد او تقلب عمده احتاميل
ګواښ خلک تشکیلوي چې استخدامېږي او ورته
صالحیت سپارل کېږي .په دې اساس ،دا اړینه ده
چې د افرادو د صداقت او رښتینولۍ پورې که
کومه اړونده مسئله موجوده وي ورباندې خرب
واوسو ځکه هغه ممکن له دې کبله د دندې
لپاره مناسب کس و نه اويس .تعلیمي کچه ،کاري
تجربه ،مسلکي مهارتونه ،اخالقي معیارونه او د
پخوانیو دندو د خويش کولو دلیلونه وڅېړل يش.
▪ د فساد او تقلب ضد روزنه او د آګاهۍ زیاتول
له تجربو دا څرګنده ده چې د دې لپاره چې د
یو سازمان د فساد ضد او تقلب ضد د اجنډاوو
په هکله کايف آګاهي رامينځته يش نو ډېر وخت
او هڅو ته اړتیا ده .له دې کبله ،د روزنو او د
آګاهۍ د فعالیتونو تکرارول اړین دي ترڅو ډاډ
ترالسه يش چې په ټول سازمان کې د فساد او
تقلب پر وړاندې د ژمنتیا په هکله اګاهي موجوده
ده او عملی کیږي .هغه پرسونل ته چې د امالکو
په برخه کې ښکېل دي باید مشخص معلومات
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او روزنه ورکړل يش ترڅو دوی د الزم اخالقي
معیارونو او په امالکو کې د امکاين فساد او تقلب
په هکله پوه وي .رسبیره پر دې ،دا مهمه ده چې
د اخالقي مسایلو د حل لپاره الرښودنې برابرې يش.
یو کوچنی کتاب به ګټور وي ،چې د پرسونل لپاره
په کې د عرضه کوونکو رسه د متاس په صورت
کې د رامينځته کېدونکو ننګونو په هکله الرښودنه
شوې وي.
▪ له کارمندانو رسه خربې اترې او د عملکرد ارزونه
د عملکرد په مدیریت کې د کارمند د چلند او د
عملکرد ارزونه او همدارنګه کاري وړتیا شامله ده.
په معموله توګه ،خلک غواړي د وړتیا لپاره تقدیر
يش او د مثبت عملکرد لپاره ورته امتیاز ورکړل يش.
په منظمه او عادالنه توګه د کارمندانو د عملکرد
ارزونه او په وخت رسه د ګټور فيډبیک ورکول د
ستونزو د مخنیوي لپاره ګټور دي .هغه کارمندان
چې د ښه اجرا او السته راوړنو لپاره تقدیر شوي
نه وي ،په خاصه توګه هغه کارمندان چې د ترفیع
مستحق وي خو له پامه غورځول شوي وي ،ممکن
فکر وکړي چې د دوی ناسم او د تقلب ډک عمل
مرشوعیت لري 9.د کارمندانو رسه په خربو اترو کې
په ټول سازمان کې د رسوې تررسه کول هم شامل
دي.
▪ له کارمندانو رسه د وتلو پرمهال د مرکو تررسه کول
له کاره د ګوښه کېدونکو کامندانو رسه او
همدارنګه هغه چې پخپله یې استعفا ورکړې وي،
د مرکو تر رسه کول همدارنګه په مخنیوي او هم د
کشف په هڅو کې ګټور ثابتېدالی يش .دغه مرکې
ښايي د مدیریت د صداقت او رښتینولۍ پورې
تړلې مسئلې او په سازمان کې نورې ستونزمنې
موضوعګانې راڅرګندې کړي.

نامحرمو معلوماتو ته د خلکو الرسسی

په علني توګه د دفاعي سکتور د امالکي شتمنیو
د خرڅالو اعالن دا احتاميل ګواښ کموي چې په
ناشایسته توګه ټيټې بیې او کم درخواست کوونکي
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وړاندې يش.

د پلورونکو او رشیکانو د صداقت
او رښتینولۍ څېړل

په ټوله اروپا کې د امالکو سکتور ته ګڼ شمېر برخه
اخیستونکي راجلبیږي چې د ټیټو اخالقي معیارونو
خاوندان دي .په دې اساس ،نقشه يي ځمکو او
ساختامين او نورو امالکي خدماتو د پلورونکو او
پېرودونکو په انتخاب کې خاصې پاملرنې ته اړتیا ده.
د صداقت او رښتینولۍ څېړل ( )IDDد معلوماتو
راټولول دي ترڅو د درېیمګړي خوا د صداقت او
رښتینولۍ او فساد احتاميل ګواښونه څرګند يش.

د وظیفو جالکول او د صالحیتونو محدودول

د وظیفو جالکول یوه ساده داخيل کنټرويل تدبیر دی
چې د بې قاعدګیو مخه نیيس او کشفوي یې په داسې
ډول چې د راکړې ورکړې اجرا او ثبتول او د شتمنیو د
رسپرستۍ مسئولیت مختلفو کسانو ته ورکول کېږي.
په امالکو کې هغه دندې چې باید جال کړای يش
عبارت دي له:
▪ د شتمنیو رسپرستي (د ودانیو مدیریت او داسې
نور)
▪ اجازه /منظوري (د قراردادونو د السلیک ،د پیسو
ورکول او نور او د شتمنیو ارزول)
▪ د راکړې ورکړې معاملو ثبتول (د پیسو ورکول،
محاسبات او نور)

د راکړې ورکړې د معاملو طرزالعملونه

د ځېنو مشخصو راکړو ورکړو بیاکتنه هم د فساد او
تقلب په مخنیوي کې مرسته کوالی يش .څرنګه چې
د فساد او تقلب طرحې په معموله توګه درېیمګړي
رشکتونه  /افراد کاروي نو مخکې له دې چې کارمندان،
پلورونکي او یا مشرتیان (دلته د ځمکو /ودانیو
پېرودونکي او کرایه داران دي) د محاسباتو او ورته
سیستمونو کې راجسرت کېږي باید دقیق وڅېړل يش.
رسبېره پر دې ،د راکړې ورکړې په هغو معاملو کې
چې ممکنه تضاد په کې افشا شوی وي باید له رسه
وکتل يش .د کنټرويل تدابیرو ځینې پوښتنې:
▪ آیا موږ کايف اسناد لرو چې ښکاره کړي چې نوی
کارمند او یا پلورونکی اصيل دی نه جعيل؟
▪ آيا د نوي پلورونکي یا نوي مشرتي د عمده
معلوماتو څخه کوم یو یې (لکه ادرس او  /یا بانکي
حساب) د فعيل کارمندانو له کوم یو رسه شباهت
لري؟
▪ آیا له اړوندې خوا رسه د راکړې ورکړې معامله
(لکه څنګه چې ثبت شوې ده) د منلو وړ ده؟
▪ آیا د انتقال ادرس د کوم کارمند له ادرس رسه
شباهت لري؟
▪ آيا پلورونکی د پیسو اچولو غوښتنه داسې یو بانک
ته کوي چې له مالیې مستثنا هېواد کې موقعیت
ولري؟

کله چې د افرادو د صالحیت کچه د هغوی د
مسئولیت له کچې رسه متناسبه وي نو د تقلب
احتامل کم وي .د صالحیت او مسئولیت ترمينځ د
تناسب نشتوالی په خاصه توګه د کنټرويل تدابیرو او
د وظایفو د جالوايل په عدم موجودیت کې ،تقلب
10
ممکن رامينځته يش .
10 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institue of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners
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کشف

په ښکاره توګه د اغېزمنو کشفي کنټرولونوعميل کول
د فساد او تقلب کارۍ د مخنیوي لوی سبب ګرځي.
د کشفي کنټرول موخه دا معلومول دي چې فساد او
تقلب صورت نیيس او که ال د مخه صورت نیولی .کوم
کشفي کنټرولونه چې عميل کېږي باید په سازمان کې
له پېژندل شویو طرحو او احتاميل ګواښونو رسه سمون
وخوري .کشفي تخنیکونه باید بدلون منونکي ،د توافق
وړ او په دوامداره توګه د تغیر وړ وي ترڅو د احتاميل
ګواښونو پر وړاندې چې د څرنګوايل له مخې خورا فعال
دي اغېزمن واويس .په ګمنام ډول راپور ورکول (افشا
ګرو ته ځانګړې شوې تیلیفوين لیکه) ،د پروسو کنټرول،
او د کشف فعاله طرزالعملونه چې په ځانګړې توګه د
فاسد او تقلبه ډک فعالیت د معلومولو لپاره جوړ شوي
وي ،د کشف د مهمو طریقو څخه دي.

افشاګرو ته ځانګړې شوې لیکه

موږ پوهېږو چې د تقلب په قضیو کې خرب ترالسه کول
د کشف ترټولو معموله طریقه ده ،چې د 2016کال
د تقلب د نړیوالې څېړنې له مخې  %39قضیې له
همدې الرې کشف شوې دي  11.خو په ټولو سازمانونو
کې داسې نه ده .په دغه څېړنه کې څرګنده شوې ده
چې هغه سازمانونه چې افشاګرو ته ځانګړې تیلیفونې
لیکه لري ،د تقلب  %47.3طرحې د خرب ترالسه کولو له
الرې کشف شوې دي .خو په هغو سازمانونو کې چې
ځانګړې تیلیفوين لیکه نه لري  %28قضیې د خربترالسه
کولو له طریقه کشف شوې دي .له دې څخه دا
څرګندېږي چې افشاګرو ته ځانګړې شوې لیکه د تقلب
د طرحو د کشف یوه اغېزمنه وسیله ده .په الندیني
ګراف کې ښودل شوې ده چې افشاګر د خربورکولو
مختلفې وسیلې کاروي ،او دا د سازمانونو لپاره ګټوره
ده چې د فساد او تقلب په هکله د راپورترالسه کولو
ګڼ شمېر وسیلې ولري:
11 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) report to the
nations on occupational fraud and abuse.

ځانګړې تیلیفوين لیکه

د ویبپاڼې پر بنسټ /
آنالین فورم
برېښنالیک  /فورم
نور
فکس

د را پور ورکولو رسمي میکا نیزم

ایمیل

د خربترالسه کولو فیصدي

 6ګراف :د افشاګرو لخوا د راپور ورکولو رسمي میکانیزم کارول (د  ACFEد نړیوال تقلب سروې )2016

د دې لپاره چې اغېزمن واويس کارمندان باید د راپور
ورکولو پر پروسې باندې اعتامد ولري .د افشاګرو
راپورونو رسه باید په مخفي او مسلکي توګه معامله
ويش .رسبېره پردې ،د راپور ورکولو میکانیزم باید د
الرسيس وړ او شفاف وي ،په دې ډول چې راپورونو
رسه څنګه معامله کېږي ،څوک یې کوي ،او د افشاګرو
14

څنګه ساتنه کېږي .ځانګړې شوې تیلیفوين لیکه باید د
روزل شویو او تجربه لرونکو کارمندانو لخوا اداره يش
چې دا ډول قضیې یې پخوا اداره کړې وي او هغوی
باید په سازمان کې مستقل موقف ولري .په پای کې ،د
راپورورکولو میکانیزم باید په ګمنام ډول د راپور ورکولو
سهولت ولري.

د پروسې کنټرولونه

د پروسې کنټرولونه په ځانګړې توګه ډیزاین شوي دي
چې فساد او تقلب او غلطۍ کشف کړي .په دې کې
د ارقامو مقایسه ،خپلواکې بررسۍ ،فزیکي تفتیش /
حساب ،تحلیلونه او محاسبوي تفتیشونه شامل دي .د
امالکو په برخه کې د پروسې ترټولو اړوند کنټرولونه
په الندې ډول دی:

د کشف فعالې پروسې

د کنټرول د کشفي پروسو رسبېره سازمانونه ښايي
د معلوماتو تحلیل ،د دوامداره تفتیش تخنیکونه ،او
نورې تکنالوژیکي وسیلې په اغېزمنه توګه وکاروي
چې فساد او تقلب کشف کړي .د دې طرزالعملونو د
عميل کولو لپاره لومړنی رشط د پېرودلو او محاسبوي
پروسو په لوړه کچه صفري (دیجیتال) کول دي.

▪ د ارقامو مقایسه کول :آیا د ځمکو او یا ودانیو
د پلورلو /پېرودلو قراردادونه له مستقلو ارزونو /
ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په امالکو
قیمتونو رسه سمون خوري ،د مالونو او خدماتو د
کې د فساد او تقلب پر وړاندې د
پېرودلو ،پلورلو په کرایه ورکو یا اخیستلو انوایسونه
مبارزې برنامه
له قراردادونو رسه سمون خوري ،آیا د ساختامين
کارونو او ترمیم خدماتو انوایسونه له تررسه شوي د امکاين طرحو پېژندنه او
د پرځای کونو او خپلواکو
د احتاميل ګواښونو هراړخیزه
تفتیشونو او ارزښت موندنو
کار رسه سمون خوري.
ارزونه
مدیریت

▪ خپلواکې بررسۍ :د مستقل کارپوه لخوا د نقشه
يي ځمکو ،ودانیو ،او کرایو د اصيل ارزښت
محاسبې ،د مستقل کارپوه لخوا د ودانیو د حاالتو
څېړنه ،د مستقلو کارپوهانو لخوا د ساختامين
پروژو د بودجو ارزونه.

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل تدابیرو
طرحه او تطبیق

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول

▪ فزیکي تفتیشونه  /شمېرل :د ودانیو د شتمنیو د څېړڼه او اصالحي اقدام
شمېرل په شمول د تحنیکي تاسیساتو او د داخل
شیان ،د ساختامنۍ او ترمیم د کارونو تفتیش ،د
ساختامين او ترمیم د کارونو د کیفیت تفتیش.

▪ تحلیل :د امالکو د قیمتونو د ودې منظم تحلیل،
په مختلفو موقعیتونو کې د ساختامنۍ او ترمیم د
کارونو بیې او کرایې.

دا مهمه ده چې هره رسغړونه ،انحراف او یا د شته
مقرراتو ماتول ،د اخالقي مسایلو دستورالعمل یا
کنټرولونه ،په سازمان کې په هرځای او د هر چا لخوا
چې تررسه کېږي باید راپور یې ورکړل يش او وررسه
په مناسب وخت کې معامله ويش .معقوله سزا دې
ورته وټاکل يش ،او مناسب اصالحي عمل دې بشپړ
کړای يش.

▪ محاسبوي تفتیش  :لطفاً د تفصیل لپاره د دې
الرښود پينځمې برخې ته مراجعه وکړئ.
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څېړنه

موږ کوالی شو څېړنه په سیستامتیکه توګه د حقایقو
د په ګوته کولو او د راپور ورکولو پروسه وبولو ،چې
په معموله توګه د تورونو او یا د تقلب ،ناسم چلند او
یا د کوم بل غیر قانوين فعالیت د شک رامینځته کېدلو
پر بنسټ وي  12.د یوې څېړنې هدف د حقایقو او د
پېښو د تسلسل اثبات وي .په څېړنه کې باید علتونه
تحلیل يش او دا وارزول يش چې د قضیې ناخوالې
انساين اشتباه ،کمزورې کړنه او یا د شخيص ګټو لپاره
قصدي عملونه دي .په نهایي توګه د څېړنې هدف
دا معلومول دي چې تورونه او شکونه سم دي او که
نه .څېړنه د څرنګوايل له مخې باید بیطرفه وي او
باید د کايف شواهدو د السته راوړلو کوښښ په کې
ويش ترڅو یوې منطقي نتیجې ته ورسېږي .که څه هم
داخيل څېړنې هغو قوانینو او مقرراتو پورې محدودې
نه وي چې پولیس او یا محکمې وي ،بیا هم باید
کوشش ويش چې ځینې هامغه اصول تطبیق کړای
يش .د اروپايي اتحاديې د برشي حقونو په تړون کې
هدایات ورکړل شوي دي چې د څېړنې د تررسه کولو
13
لپاره اړوند دي:
 .1د عادالنه محاکمې حق ( 6ماده)  :که څه هم
څېړنه محاکمه نه ده ،خو بیا هم پروسې دې د
یوې عادالنه محکمې د عنارصو رسه سم مخ ته
بوتلل يش:
 .aد څېړنې د ټیم د غړو او پرېکړه کوونکو
خپلواکي او بېطريف
 .bد بې ګناهۍ فرضول :د اروپايي اتحادیې د
برشي حقونو په تړون کې ویل شوي دي چې
“هر کس چې په رسمي توګه په یو جرم متهم
شوی وي هغه باید تر هغه وخته پورې بې ګناه
وګڼل (فرض) يش ترڅو چې د قانون له مخې
ګناهکار ثابت شوی نه وي” .دا په دې معنا ده
چې یوه څېړنه دا باید و نه وايي چې ټولو جرم
کړی دی مخکې له دې چې قضیه محکمې ته
یوړله يش او د څېړنې اختیار تر دې غوښتنې
چې وارزول يش ایا جرم د متهم لخوا تررسه
12 An introduction to theory, practice and career development for public
and private investigators, Whitney D. Gunter and Christopher A. Hertig,
2005
13 NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner
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شوی نباید ډېر وغځېږي
 .cد ځان څخه د دفاع حق (ضد و نقیض) :د
ضد و نقیض د اصل له مخې اړوند کس باید د
هغو دلیلونو په هکله  ،چې ښايي پرخالف یې
وکارول يش ،خرب واويس او ځواب یې ووايي.
 .2د شخيص او فامیيل ژوند د درناوي حق ( 8ماده):
دا د شخيص پوښتنو په مقابل کې د افرادو ساتنه
کوي ،او محدودیتونه ټاکي چې کوم معلومات په
عام ډول نرش کېدالی يش.

اصالحي اقدامات

وروسته له دې چې د دې تصدیق ويش چې فساد او
یا تقلب صورت نیولی دی ،سازمان باید پرېکړه وکړي
چې څه ډول اقدام به کوي .هر اقدام چې کوي باید د
رشایطو له مخې مناسب وي ،د ټولو کچو پر کارمندانو
د تطبیق وړ وي ،د لوړپوړي مدیریت په شمول ،او
دا اقدام باید یوازې د دې ډول پرېکړو له مسئولو
کسانورسه تر خربو اترو وروسته ويش.
ممکنه اقدام کې الندیني یو یا ډېر شامل دي:
▪ جنايي مقاماتو ته سپارښتنه – هغه قضیې چې په
کې ممکن جرم تررسه شوی وي په معموله توګه
یې باید مقاماتو ته سپارښتنه ويش .پولیس /نظامي
پولیس نورو معلوماتو ته الرسيس لري چې ښايي
په قضیه کې ګټور ثابت يش .جنايي محکمو ته
د کسانو سپارښتنه د فساد او تقلب په وړاندې
مبارزې لپاره ګټوره ده ځکه له دې رسه په کسانو
کې سخته وېره رامینځته کېږي.
▪ مدين اقدام – سازمان ممکن د مرتکب پر وړاندې
پخپله مدين اقدام وکړي ترڅو پیسې بېرته ترالسه
کړي.
▪ دسپلیني اقدام – داخلی دسپلیني اقدام کې ممکن
له کاره ګوښه کول ،تعطیل (رسه د معاشه او یا بې
معاشه) تنزیل د رتبې او یا خربداری شامل دي .
▪ اوږده څېړنه – د قضیې ژور تحلیل او د یوې

اوږدې څېړنې تررسه کول ممکن د سازمان په نورو
برخو کې ورته رسغړونې څرګندې کړي.
▪ د پروسې اصالح (بهبود) – سازمان ممکن وکړای
يش چې خپلې پروسې له رسه کم مرصفې جوړې
کړې ترڅوپه راتلونکې کې د دې ډول پېښو
مخنیوی ويش او یا کم کړای يش.

د داخيل کنټرول اصالح – د ځېنو داخيل کنټرولونو
اصالح ترڅو په راتلونکې کې د دې ډول فاسدو او
له تقلبه ډکو اعاملو مخنیوی ويش او یا کم کړای يش.
سازمان باید د خپل اقدام ممکنه اغېزه په پام کې
ونیيس او همدارنګه کوم تصور چې له دې څخه په
14
خلکو ،رشیکانو او نورو کې پیدا کېږي .

14 Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide, The
Institue of Internal Auditors, The American Institute of Certified Public
Accountants and Association of Certified Fraud Examiners
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ژمنتیا ،د حکومتولۍ اسناد او په امالکو
کې د فساد او تقلب پر وړاندې د
مبارزې برنامه
د امکاين طرحو پېژندنه او د احتاميل
ګواښونو هراړخیزه ارزونه

د مخنیوي کوونکو او
کشفوونکو کنټرويل تدابیرو
طرحه او تطبیق

د پرځای کونو او خپلواکو
تفتیشونو او ارزښت موندنو
مدیریت

د امکاين رسغړونو پلټنه او د
اصالحي تدابیرو پيل کول

په امالکو کې د فساد او تقلب د احتمالي
ګواښونو په هکله اغېزمن تفتیشونه
معموالً ،قوانین ،پالیسۍ ،د فساد او تقلب ضد برنامې
او کنټرويل تدابیر به په دوامداره توګه نه تعقیبېږي
پرته له دې چې تطبیقول یې وڅارل يش .محاسبوي
تفتیشونه معموالً د فساد او تقلب ضد تدابیرو د
اغېزمنتیا او موثریت ارزولو ترټولو جامع او اغېزمنې
وسیلې دي .محاسبوي تفتیشونه د پرځای کولو
د ترویج لپاره د قانون ،پالیسۍ پورې اړوند او  /یا
برنامو پورې اړوند رشایط ولري ،یوه غښتلې انګېزه
ده .دا همدارنګه د ناسم احتاميل اعامل کشفوي او
مخه یې نیيس .کله چې وېره موجوده وي چې یو کس
دې ویني او که غلط کار وکړئ نو وبه نیول شئ نو
دا پخپله د غلط کار مخه نیيس ،همدا شان د څار
نشتوالی د غلط کار د تررسه کولو انګېزه او زمینه
برابروي .د فساد ضد او تقلب ضد تفتیشونو تررسه
کول ټولو ته دا کلک پیغام ورکوي چې مدیریت
پرخپلو خربو عمل کوي او د فساد او تقلب پر
وړاندې مبارزه کې ژمن دی .تفتیشونه اګاهي زیاتوي،
د کڼرتويل تدابیرو په هکله معلومات ورکوي چې
څنګه او ترکومه حده اغېزمن دي او ډېری وخت نوي
احتاميل ګواښونه چې پخوا نه وي لیدل شوي افشا
کوي .د تفتیش د نتیجو په ځواب کې د اصالحي
اقداماتو برابرول د فساد او تقلب ضد هڅو د تازه او
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بدلون منونکي حالت کې ساتلو لپاره حیاتی اهمیت
لري ځکه چې احتاميل ګواښونه هم بدلېږي.د فساد
او تقلب ضد تفتیشونو لپاره لومړنی رشط د مدیریت
مالتړ او د اصالحي اقداماتو د تطبیق وړتیا ده چې
د تفتیشونو څخه مشتق شوي وي .په امالکو کې د
فساد او تقلب داحتاميل ګواښونو د تفتیش پرمهال
دوې نقطې دي چې باید مترکز ورباندې ويش:
▪ د تعریف شوي طرزالعمل او یا برنامې د مختلفو
عنرصونو له الرې پرځای کونو ازموینه ترڅو په
امالکو کې د فساد او تقلب مخنیوی ويش ،کشف
او اصالح يش
▪ د احتاميل رسغړونو یا رسو جنډو د پرځای کونو
مفصله ازموینه.
الندې ،د عمومي امالکو د تفتیش طرزالعملونه او
همدارنګه په امالکو کې د مختلفو فرعي پروسو پر
مهال اړوند طرزالعملونه بیان شوي دي.

د عمومي امالکو د تفتیش طرزالعملونه

د ساحوي کار طرزالعملونه په عمومی توګه عبارت
دي له:
▪ د چوکاټ (طرزالعمل) /برنامې تحلیل او مرور
ترڅو په امالکو کې د فساد او تقلب مخه ونیول
يش او اصالح کړای يش – په دې کې د مرکو او
اړوند پرسونل له الرې د اوسنیو هڅو د اغېزمنتیا
ازموینه ،په ټولو کارمندانو کې د رسوې ګانو تررسه
کول ،د اسنادو تفتیش او د کنټرول د موثریت
مشاهده شامله ده .داخيل مفتش باید په دې پوره
پوه وي چې اړوند احتاميل ګواښونه په کايف اندازه
ارزول شوي دي او په مقابل کې یې اقدام شوی
دی او که نه .د دې کار لپاره ،داخيل مفتش باید
دا برريس کړي ایا له شته کنټرويل تدابیرو څخه
په مناسبه توګه دا ډاډ ترالسه کېدای يش چې په
امالکو کې د فساد او تقلب مخه به نیول کېږي
یا به کشف کېږي او اصالح کېږي .د سازمان لخوا
د بیان شویو رشایطو له مخې ،داخيل مفتش به د
احتاميل ګواښ د کمولو ګڼ شمېر تدابیر لکه څنګه
چې په  4برخه کې ورکړل شوي دي تر پوښښ
الندې ونیيس.

▪ د انتخاب شویو راکړو ورکړو مفصله بیاکتنه – په
دې کې د امالکو د انفرادي راکړې ورکړې د بررسۍ
لپاره د شواهدو ټولول شامل دي لکه پلورل ،د
شتمنیو خرڅالو ،ساختامين کارونه ،ویجاړونه او
اجارې شاملې دي .پرته له دې چې د امالکو د
راکړو ورکړو شمېر ډېر محدود وي ،داخيل مفتش
به یو شمېر انتخاب شوې راکړې ورکړې د درک
شوي احتاميل ګواښ او شدت له مخې یې وازمايي.
د ازموینې لپاره د راکړو ورکړو سامپلونه د شخيص
پر اساس انتخابېږي.

▪ د اضايف سامپلونو ازموینه او/یا د احتاميل فساد او
تقلب د رسې جنډې په تعقیب او یا یوه بله مسئله
چې احتامالً د اندېښنې وړ وي – که د انتخاب
شویو راکړو ورکړو په بیاکتنه کې رسې جنډې
وپېژندل يش ،داخيل مفتش باید دا نوره هم پسې
وڅېړي او د سامپل د لویولو هڅه دې وکړي .د
تفتیش په جریان کې که د فاسدو اویا له تقلبه
ډکو اعاملو عالیم ښکاره يش دا باید داخيل ادارې
ته چې د دې ډول موضوعګانو مسئولیت پرغاړه
لري وسپارل يش.
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د نقشه يي ځمکو او ودانیو د پېرودنې او /
پلورنې د تفتیش پر مهال اړوند طرزالعملونه

د نقشه يي ځمکو او ودانیو د پېرودنې او پلورنې د
بیاکتنې پر مهال عمده طرزالعملونه په الندې ډول
دي:

▪ د امالکي شتمنیو د رسپرستۍ  ،د راکړې ورکړې
د منظورۍ او په محاسباتو کې د راکړې ورکړې د
ثبتولو ترمینځ د وظیفو د جالوايل ارزونه او مرور
▪ د دې خربې تصدیق چې راکړه ورکړه د معترب او
مسئول کس خوا منظور شوې ده
▪ د دې خربې تصدیق چې د تقشه يي ځمکې او /یا
ودانۍ سم قیمت د یو خپلواکه کارپوه لخوا ټاکل
شوی دی
▪ د ودانیو لپاره :د دې تصدیق چې د وضعیت
(حالت) ارزونه د یوه خپلواکه او بېطرفه کارپوه
لخوا تررسه شوې ده
▪ د نقشه يي ځمکو او ودانیو پېرودنه  :د دې
تصدیق چې پېرودنه د حقیقي رضورت پر اساس
ده او د راکړې ورکړې قیمت د خپلواکه کارپوه
لخوا د محاسبه شوي صحیح قیمت رسه سمون
خوري
▪ د نقشه يي ځمکو او ودانیو پېرودنه( :که
پلورونکی یو رشکت وي) د پلورونکي رشکت د
نهايي او اصيل ملکیت تصدیق
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▪ د نقشه يي ځمکو او ودانیو خرڅالو :د دې
خربې تصدیق چې د خرڅالو ټیم له څو احتاميل
پېرودونکو څخه رقابتي وړاندیزونه ترالسه کړي دي
(یا لږ تر لږه د ترالسه کولو حقیقي هڅه یې کړې
ده) او د دې تصدیق چې د راکړې ورکړې قیمت
د خپلواکه کارپوه لخوا د محاسبه شوي صحیح
قیمت رسه سمون خوري
▪ د نقشه يي ځمکو او ودانیو خرڅالو( :که
پېرودونکی یو رشکت وي) د پېرودونکي رشکت د
نهايي او اصيل ملکیت تصدیق
▪ په راکړه ورکړه کې ښکېل د دفاعي سکتور د
پرسونل او د راکړې ورکړې د بهرنۍ خوا ترمينځ
د اړیکې برريس او که تضاد موجود وي د هغې
ارزونه
▪ په دفاعي سکتور کې د لوړو ارزښتونو امالکي
راکړو ورکړو د کلیدي پرېکړه کوونکو لپاره چې
غور ورباندې وکړي :د شخصی شتمنیو او شخيص
مصارفو برريس
▪ د دې خربې تصدیق چې اصيل ترالسه شوې پیسې
په منظور شوي قرارداد کې د راکړې ورکړې له
قیمت رسه سمون خوري

د سا ختام ين ا و ترمیمي پرو ژو
د تفتیش پرمهال اړوند طرزالعملونه

د ساختامين او ترمیمي پروژو د بیاکتنې پرمهال کلیدي
طرزالعملونه چې باید په پام کې ونیول يش عبارت
دي له:
▪ د ودانۍ (ودانیو) د داخيل مالک ،ساختامين
رشکتونو /خدمايت ادارو ته د قراردادونو د
سپارونکې قطعې او د راکړې ورکړې په محاسبوي
ډول د ثبتونې تر مينځ د وظیفو د جالوايل ارزونه
او مرور
▪ د دې خربې تصدیق چې قراردادونه د معترب او
مسئول کس خوا منظور شوي دي
▪ په رقابتي ډول د بويل لګولو پر پروسې باندې له
ځانګړي ټینګار رسه د پلورونکي د انتخاب او د
قرارداد د ورکولو د پروسې ارزونه او مرور
▪ د عمده پېرودونکو لپاره :د دې خربې تصدیق چې د
صداقت او رښتینولۍ په هکله بشپړه څېړنه تررسه
شوې ده

▪ په هامغه او یا مشابه موفعیتونو کې د قراردادونو
د بیو مقایسه په بازار کې د ورته خدماتو له بیو
رسه
▪ په دفاعي سکتور کې د لوړو ارزښتونو امالکي
راکړو ورکړو د کلیدي پرېکړه کوونکو لپاره چې
غور ورباندې وکړي :د شخصی شتمنیو او شخيص
مصارفو برريس
▪ په راکړه ورکړه کې ښکېل د دفاعي سکتور د
پرسونل او د راکړې ورکړې د بهرنۍ خوا ترمينځ
د اړیکې برريس او که تضاد موجود وي د هغې
ارزونه
▪ د دې خربې تصدیق چې انوایسونه د ساختامين او
 /یا ترمیمي کارونو د اصيل پرمختګ پر بنسټ دي
▪ د دې خربې تصدیق چې د ساختامين او/یا ترمیمي
کارونو کیفیت د دې سکتور د معیارونو او هغور
معیارونو پر اساس دي چې په قرارداد کې ورباندې
موافقه شوې ده.

▪ د هغو پېرودونکو د اصيل/نهايي مالکیت تصدیق
چې قراردادونه ورته ورکړل شوي دي
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د اجارې  /کرایې د قراردادونو د دتفتیش
پرمهال اړوند طرزالعملونه

نظامي پرسونل ته د کورونو د ویش
د تفتیش پرمهال اړوند طرزالعملونه

د اجارې  /کرایې د قراردادونو د بیاکتنې پرمهال
کلیدي طرزالعملونه عبارت دي له:

نظامي پرسونل ته د کورونو د ویش د بیاکتنې پرمهال
کلیدي طرزالعملونه :

▪ د اجارې  /کرایې لپاره د ملکیتونو د انتخاب د
پروسې او د قراردادونو د ورکولو د پروسې ارزونه
او مرور

▪ د دې خربو ارزونه او مرور چې د ویش پروسه
داخيل کنټرول له الرښودونو او مروجو مقرراتو
رسه سمون خوري او که نه ،د الندینيو موضوعګانو
په شمول

▪ د قراردادونو بیاکتنه او د دې خربې ارزونه چې ایا له
معیاري حالتونو څخه انحراف شوی که نه
▪ په بازار کې په عمومي ډول د ورته معاهدو
مقایسه او برريس
▪ د ښکېلو کارمندانو او د کرایې د رشکتونو د
مالکیت برريس

•
•
•
•

•
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د دې خربې ارزونه چې د ویش پروسه ،د
انتخاب د پروسې په شمول ،په رسمي ډول ثبت
شوې ده (الزم لیکيل مقرارت)
د دې ارزونه چې د ویش رشایط واقعي او
اړوند دي او د الرښودونو رسه سمون خوري
د سامپل ازموینه ترڅو د کورونو د ویش له
رشایطو رسه د مطابقت تصدیق ويش
د دې خربې تصدیق چې ټول نظامي او ملکي
پرسونل چې د هستوګنځایونو درخواست یې
کړی بشپړ او معتیره اسناد لري چې له مخې
یې هغوی د وړیا هستوګنځای د ترالسه کولو
مستحق دي
د دې تصدیق چې عام خلک د کورونو د ویش
نتیجو ته الرسيس لري

23

د پای تبصره
که څه هم دا ناممکنه ده او اقتصادي نه ده چې په
امالکو کې فساد او تقلب په بشپړه توګه له مينځه
یوړل يش ،خو سازمانونه کوالی يش چې دوی ته مواجه
احتاميل احتاميل ګواښونه د مثبتو اقداماتو له الرې
کم کړي .په امالکو کې د فساد او تقلب د طرحو
په هکله آګاهي ،د احتاميل ګواښ جامعه ارزونه ،د
مخنیوی او کشف غښتيل تدابیر (د فساد او تقلب
پروړاندې د مشخصو کنټرويل پروسو په شمول) او
همدارنګه منسجم شوې او په وخت تررسه شوې
څېړنې او اصالحی تدابیر ټول هغه شیان دي چې
احتاميل ګواښونه خورا کموي .داخيل تفتیش د پېزندل
شویو احتاميل ګواښونو لپاره د شته کنټرويل تدابیرو
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د بسیاوايل موثریت په هکله د ډاډ د ورکولو له امله
ځانګړی اهمیت لري .په دې برخه کې د اغېزمن
تفتیش د تررسه کولو لپاره لومړنی رشط د ښه ذهنیت
او ښه مهارت درلودونکو مفتشینو شتون دی .په لوړه
کچه صداقت او رښتینويل درلودل او د دې جرات چې
د کلیدي پرېکړه کوونکو په مقابل کې ودرېدالی يش،
رضوري مشخصات دي .د احتاميل طرحو په هکله
ژور معلومات ،د دې وړتیا چې د ازموینې او د رسو
جنډو د پېژندګلوۍ لپاره ترټولو اړوندې راکړې ورکړې
انتخاب کړې ،اسايس مهارتونه چې د تفتیش په ټیم
کې باید موجود واويس.

د ښه حکومتولۍ د لړۍ الرښودونه
ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
مسلکي توب او صداقت او
رښتینويل په عامه خدمتونو
کې

شمېره 1

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
په عامه سکتور کې
د ګټو د تضاد رسه
چال چلند کول

شمېره 2

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
د فساد ضد تګالرې
او اېجنسۍ

شمېره 3

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې
معلوماتو ته الرسسی او عامه
شفافیت ته محدودیتونه

شمېره 4

ښې حکومتولۍ
ته الرښودنې

شمېره 5

په دفاعي سکتور کې د امالکو د فساد
او تقلب/درغلۍ د احتاميل ګواښونو
مدیریت کول
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ښې حکومتولۍ ته الرښودنې د کوچنیو کتابګیو یوه ټولګه ده چې هر یو یې
په خاصه توګه په دفاعي سکتور کې د ښه حکومتولۍ د موضوګانو د اهمیت
په اړه بحث کوي .دوی کېدای يش چې د هغو کسانو لخوا ولوستلې يش چې
یا په یوې موضوع کې لېوالتیا لري او یا خو هم په یو زیات شمېر موضوع
ګانو کې چې په دفاعي سکتور کې د ښې حکومتولۍ په اړه دي  ،یوه لېوالتیا
ولري – او یا په عامه سکتور کې په عمومي توګه – او دوی همدارنګه کېدای
يش د تعلیمي موخو لپاره وکارول يش.

د دې سند د یوې یا ټولو برخو تکثیر جواز لري په دې رشط چې ویاړ یې د
ناروې ،اوسلو ،په دفاعي سکتور کې د صداقت او رښتینولۍ مرکز ته منسوب
کړای يش ،او په دې رشط چې هر ډول تکثیر ،د یوې برخې او یا د ټولو برخو،
و نه پلورل يش او نه هم له یو داسې سند رسه یوځای يش چې هغه د خرڅالو
لپاره وي.

ژباړونکی :د صداقت او رښتینولۍ مرکز په دفاعي سکتور کې
ډیزاینwww.melkeveien.no :
چاپ :د ناروې حکومت امنیتي او خدماتي سازمان
د  2017کال د اګست میاشت

www.cids.no

پښتو ژبې ته د اصيل انګرېزي منت
ژباړه د ناټو په مټ تررسه شوې

