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Chapter 1 : Audit Planning
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

acceptable |ང་བ། འོས་པ། བ}བ་པ།  

accountability cycle ༡ འགན་

འjv་འnར་>མ། འj་འགན་འnར་>མ། 

༢ ,ས་འགན་འnར་>མ། 

accounting policy ,ས་དོན་Aད་

Bས། ,ས་ལས་Aད་Bས། ,ས་དོན་~་བ།  

accounting treatment ,ས་དོན་

ལག་bན། ,ས་བqད་ལག་bན། 

accrual base accounting Bང་

ཟད་ད^ས་>གས་,ས་བqད། 

advance �ན་Äན། Å་Çོད། 

advocacy threat :བ་Éར་p་Ñན་

ཁ། Öགས་རམ་p་Ñན་ཁ། ཚོང་བÜགས་

3་Ñན་ཁ། 

analytical procedure དá་དàད་

H་>མ། དàད་.བ་H་>མ། 

analytical review དá་དàད་

བhར་.བ། དàད་.བ་བhར་.བ། 

annual accounts ལོ་བdར་,ས་â། 

ལོ་བdར་,ས་ཁ།  

area ས་nངས། གནད་དོན། ས་གནས། 

assertion level བ6ན་äངས་3་

གནས་ཚད། བ6ན་གཏམ་p་གནས་ཚད། 

ãས་གཏམ་p་གནས་ཚད། 

assertion བ6ན་äངས། བ6ན་གཏམ། 

äངས་བཤད། ãས་གཏམ། 

assessment conclusion བåག་

.བ་3་མçག་དོན། བåག་.བ་3་མཐའ་

དོན།  

assessment བåག་.བ། དá་.བ།  

assessor བåག་.བ་འབད་r། དá་

.བ་འབད་r། 

assumption ཕོ་ཚོད། èལ་འ=ན། 

audit assertion ,ས་.བ་3་བ6ན་

äངས། ,ས་.བ་3་བ6ན་གཏམ།  

audit committee ,ས་.བ་ཚོགས་

êང་།  

audit evidence ,ས་.བ་3་oབ་

áད། ,ས་.བ་oབ་áད། ,ས་.བ་3་

བ6ན་åགས། ,ས་.བ་བ6ན་åགས། 
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

audit file ,ས་.བ་]ག་ëོད། ,ས་

.བ་3་]ག་ëོད།     

audit methodology ,ས་.བ་

ཐབས་ལམ། ,ས་.བ་ཐབས་íས།  

audit objective ,ས་.བ་3་

དrགས་དོན། ,ས་.བ་3་དrགས་ìལ།  

audit plan ,ས་.བ་འཆར་ག.།  

audit procedure ,ས་.བ་H་>མ། 

,ས་.བ་3་H་îགས། 

audit process ,ས་.བ་H་>མ། 

audit schedule ,ས་.བ་ལས་འཆར། 

audit supervisor ,ས་.བ་~་

བqདཔ། ,ས་.བ་~་åོགཔ། 

audit working papers ,ས་.བ་

3་]ག་>གས། ,ས་.བ་]ག་ཆ། 

audit ༡ ,ས་.བ། ༢ ,ས་.བ་འབད་

ï། ,ས་.བ་ñབ་ï། 

auditee agency ,ས་.བ་ñབ་སv་

ལས་D། ,ས་.བ་འབད་སv་ལས་D།  

auditor ,ས་.བ་པ། ,ས་.བ་འབད་ 

r། ,ས་.བ་ñབ་r། 

auditor’s declaration ,ས་.བ་

པv་གསལ་བÜགས།  

background of the entity 

ལས་Dv་:བ་äངས། ལས་Dv་ག.་äངས། 

ལས་Dv་:བ་ག.། 

balance sheet P་དóས་དང་ཕོག་

ལམ་,ས་â། 

benchmark ཚད་ག.།  

books of account ,ས་6བ། 

broad head code :་òབ་,ས་ë་

དá་ཨང་། ôར་བཏང་,ས་ë་དá་ཨང་། 

budget and accounting  

system འཆར་དöལ་དང་,ས་བqད་

ལམ་îགས། འཆར་དöལ་དང་,ས་དོན་

>མ་îགས།  

budget provision འཆར་དöལ་p་

ཆ་õན། འཆར་དöལ་�ན་བཞག། འཆར་

དöལ་མn་Çོད། 

budgetary agency འཆར་དöལ་ 
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

ལས་D།  

budgetary release འཆར་དöལ་

འ=ན་Öལ། 

budgeting process འཆར་དöལ་

བqད་Xག་H་>མ། འཆར་དöལ་བqད་

Xག་H་îགས། 

business ཚོང་། ཚོང་འUལ། 

business risk ཚོང་འUལ་p་Ñན་ཁ།  

capital expenditure གསར་oབ་

ཟད་འÖ། གསར་oབ་ཟད་སོང་། 

cash based accounting དöལ་

ñང་,ས་ལས། དöལ་ñང་ག.ར་བཞག་

,ས་ལས།   

cash flow དöལ་འབབ། 

cash payment དöལ་ñང་ལག་Çོད། 

cash receipt དöལ་ñང་Bང་ཐོ། 

check and balance དགག་བíར་

དང་ཚད་མཉམ།  

checklist ùན་ཐོ།  

communication བPད་འUལ།  

བû་Çོད། 

competency matrix üགས་[བ་3་

âམ་>ས། འ†ན་ཐང་°་âམ་>ས། 

competency üགས་[བ། འ†ན་ཐང་། 

འ†ན་dབས། 

completeness ¢ན་ཚང་། ཚང་£ང་། 

ཆ་ཚང་། ཡོངས་&ོགས།  

compliance audit jམས་བ§ན་

,ས་.བ། 

conflict of interest •་ཕན་~ག་

Çོད། 

control activity དམ་འ=ན་p་ལས་

ë། ཚད་འ=ན་p་ལས་ë། དམ་འ=ན་p་

¶། ཚད་འ=ན་p་¶། 

control བཀག་འ=ན། དམ་འ=ན། 

ཚད་འ=ན། 

core business ¶་ó་མ། ལས་དོན་

གཙོ་བོ།  

core function ¶་འགན་ó་མ། ¶་

འགན་གཙོ་བོ། 
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

critical decision གལ་ཅན་p་Öས་

ཐག། གལ་ཅན་p་Öས་ßད། གནད་འགག་

®་བv་Öས་ཐག། 

current expenditure Pན་Éང་

ཟད་འÖ། 

data གནས་Wད།  

deposit works གÑར་བ©ལ་¶། 

གÑར་བ©ལ་p་¶། 

detect íས་ï། åོགས་ï། ཚོར་ï། 

བདའ་sན་ï། 

business process ཚོང་འUལ་H་

>མ།  

document review ]ག་ཆ་བhར་

.བ། ]ག་>གས་བhར་.བ། 

documentation ]ག་ཆ། ]ག་ཐོག་

བqད་ï།  

engagement letter óས་bན་]་™། 

ཁས་bན་]་™། ´ས་dབས་]་™། 

engagement མཇལ་འ≠ད། 

entity ó་བོ། 

error ནོར་བ། འཛོལ་བ། Éན། ནོར་

འØལ། 

ethical requirement ¢ན་eོད་3་

ད^ས་མn།  

བཟང་eོད་3་ད^ས་མn། 

ethical threats ¢ན་eོད་3་འ∞གས་

±ལ། ¢ན་eོད་3་Ñན་ཁ། བཟང་eོད་3་

འ∞གས་±ལ། 

evaluate དá་.བ་འབད་ï། དá་

དàད་འབད་ï།  

evaluator དá་.བ་འབད་r། དá་

.བ་པ།  

evidence-based assessment 

oབ་áད་ག.ར་བཞག་°་བåག་.བ།  

expenses ཟད་སོང་། ཟད་འÖ། འÖ་

སོང་། 

external auditor ≤v་,ས་.བ་པ། 

external factor ≤v་P་õན། ≤v་

ཆ་õན། 
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

fair presentation འོས་འབབ་≥ན་

པv་གསལ་dོན། ùང་བ6ན་གསལ་dོན། 

familiarity threat Pས་íས་3་

Ñན་ཁ། Pས་ཅན་p་Ñན་ཁ། མ¥ན་འUལ་

p་Ñན་ཁ།  

financial audit དöལ་འUལ་,ས་

.བ། 

financial position དöལ་ 

འUལ་གནས་dངས། དöལ་འUལ་üགས་

[བ། 

financial procedure དöལ་འUལ་

H་>མ།  

financial statement དöལ་འUལ་

,ས་བµད། 

financial year ,ས་ལོ། 

fiscal year ,ས་ལོ།  

framework ག.་བqད། དàད་ག.། 

བqད་>ས། ག.། 

fraud གཡོ་∂། གཡོ་ཟོལ། མ™་∑ར། 

function ¶་འགན།  

future event མ་འོངས་འBང་õན། 

མ་འོངས་འBང་>མ། མ་འོངས་H་V། 

guidance ལམ་dོན། Öས་dོན། 

income statement འབབ་äངས་

,ས་ཤོག། འབབ་äངས་,ས་ 

བµད། འོང་འབབ་,ས་ཤོག། 

information བû་དོན། གནས་èལ།  

input parameter ནང་འ6བས་3་

ཚད་ག.། 

internal audit ནང་འnད་,ས་.བ། 

ནང་འnད་3་,ས་.བ། 

internal auditor ནང་འnད་,ས་

.བ་པ། ནང་འnད་,ས་.བ་འབད་r། 

ནང་འnད་,ས་.བ་ñབ་r།  

internal control ནང་འnད་3་དམ་

འ=ན། ནང་འnད་3་ཚད་འ=ན།  

internal factor ནང་འnད་3་P་õན། 

ནང་འnད་3་ཆ་õན། 

interview ∏་བ་∏ས་ལན། 

intimation letter ལས་±ལ་]་™། 
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

intimidation threat འùོག་

འ∞གས་3་Ñན་ཁ། འ∞གས་±ལ་p་Ñན་ཁ། 

International Standards of 

Supreme Audit Institutions 

(ISSAI) མóན་མཐོ་,ས་.བ་གπག་ 

Dv་:ལ་ôv་གནས་ཚད།  

activity ¶། ལས་ë། ལས་དོན། ¶་

>གས། 

key personnel ལས་áདཔ་གཙོ་བོ། 

ལས་གཡོགཔ་གཙོ་བོ། 

lapsed fund ´ས་ཡོལ་མ་དöལ། 

´ས་&ོགས་མ་དöལ། 

material misstatement མóན་

གསལ་ཅན་p་ནོར་འØལ། མóན་གསལ་p་

འཛོལ་བ། ཚབས་®ན་p་འཛོལ་Éན།    

Materiality དóས་äངས་ཚད་ག.།  

nature of work ¶་°་རང་བ.ན། 

¶་°་གནས་dངས། 

neutrality བར་གནས། 

non-revenue འོང་འབབ་∫ན་པv།  

Oath of good conduct བཟང་

eོད་3་དམ་བཅའ།  

¢ན་eོད་Yམ་དག་°་དམ་བཅའ།  

object code H་ìལ་དá་ཨང་། 

organizational set-up -འ´ས་

ཚོགས་3་ག.་བqད།  

overall conclusion ôར་བªོམས་

མçག་དོན། ôར་བཏང་ཐག་ßད།   

overall materiality ôར་བཏང་

དóས་äངས་ཚད་ག.།  

Overall strategy ôར་བཏང་ཐབས་

Bས། ôར་བཏང་ཐབས་íས། 

overall undertaking ôར་བཏང་

འགན་bན། ôར་བཏང་ཁས་ºངས། ôར་

བཏང་ཁ་Ωག། ôར་བªོམས་འགན་bན།  

ôར་བªོམས་ཁས་ºངས། ôར་བªོམས་ཁ་

Ωག།  

override ཆ་∫ད་གཏང་ï། 

oversight འཛོལ་Éན།  

བདའ་མ་sན་པv་Éན།  
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,ས་.བ་འཆར་ག.། 

oversight agency ~་åོག་ལས་D། 

~་བqད་ལས་D།  

parliamentary directives ô་

ཚོགས་3་ཞལ་བqད། ô་ཚོགས་3་བཀའ་

:། ô་ཚོགས་3་ལམ་dོན། 

performance audit ལས་འUལ་

,ས་.བ། 

Period of audit ,ས་.བ་´ས་ìན། 

,ས་.བ་´ས་མཚམས། ,ས་.བ་´ས་ཚོད། 

personal advance རང་སོv་�ན་

Äན། æར་དོན་�ན་Äན། 

precondition Å་^ང་ཆ་õན། Ñར་

མn། ãས་མn།  

ད^ས་མn། ∫ད་ཐབས་∫དཔ། 

pre-engagement Å་^ང་°་ལས་དོན། 

d་^ན་ལས་དོན། �ན་འÖv་ལས་དོན།  

primary user ལག་bན་པ་གཙོ་བོ། 

eོད་r་གཙོ་བོ།  

procedure H་>མ། འÖ་îགས། H་

Vv་>མ་པ། 

process H་V། H་>མ། ལག་bན། 

professional behavior òད་>ག་

°་H་eོད། òད་>ག་°་eོད་ལམ།  

professional judgement òད་

>ག་བསམ་དàད། òད་>ག་°་བསམ་

དàད།  

professional qualification òད་

>ག་°་íས་ཚད། òད་>ག་°་ 

íས་ཡོན།  

professional skepticism òད་

>ག་°་དོགས་པ།  

qualitative aspect øས་ཚད་3་

òད་Yམ། øས་ཚད་3་òད་ཚད།  

quantitative aspect ¿ངས་ཚད་3་

òད་Yམ། ¿ངས་ཚད་3་òད་ཚད། 

receipt and payments Bང་ཐོ་

དང་Çོད་ཐོ། 

reconciliation ¡མས་,ས།  

relevance འUལ་ཡོད། འUལ་ཆགས། 
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reliability ºོ་གཏད། ºོ་བ6་£ང་། 

Pན་བåན་£ང་།  

research .བ་འཚོལ། .བ་འçག། 

resource ཐོན་äངས། ཐོན་¬ད། 

risk Ñན་ཁ། 

risk assessment Ñན་ཁ་ 

བåག་.བ། Ñན་ཁ་དá་.བ།  

risk register Ñན་ཁv་ཐོ་6བ།  

safeguard Ñན་√ང་། √ང་Éབ། 

self-interest threat རང་དོན་ལས་

བzན་པv་Ñན་ཁ། རང་དོན་ལས་བzན་པv་

གནོད་Ñན། 

self-review threat རང་དàད་3་

Ñན་ཁ། རང་དàད་3་གནོད་Ñན།  

sensitivity ùན་ཚོར། íས་ཚོར། 

significant area གལ་གནད་ཅན་p་

ག.་དོན། གལ་ཅན་p་ག.་དོན། ƒ་ཅན་

p་ག.་དོན། 

མóན་གསལ་ཅན་p་ག.་དོན། དrགས་

བསལ་p་ག.་དོན། 

source of finance མ་དöལ་p་ཐོན་

äངས། མ་དöལ་p་འBང་äངས། 

stakeholder འUལ་ཡོད་ལས་D། •་

≈ང་≥ན་r།  

substantive testing .བ་བåག། 

བåག་དàད་:སཔ།  

supervisor ~་བqདཔ། ~་åོགཔ། 

supporting document :བ་zན་

]ག་ཆ།  

team work D་གཡོག། Dབ་གཡོག། 

D་¶། Dབ་¶། མཉམ་ལས། 

team D་ཚན། Dབ་ཚན། 

technical competency ཐབས་

>ག་°་üགས་[བ། ཐབས་>ག་°་འ†ན་

ཐང་།  

technical expertise ཐབས་>ག་

མཁས་མßག།  

test of control དམ་འ=ན་བåག་

དàད། ཚད་འ=ན་བåག་དàད། 

threshold ཚད་ག.།  
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materiality threshold འོས་ཚད། 

དóས་äངས་ཚད་ག.།  

financial threshold དöལ་འUལ་

p་ཚད་ག.།  

walk-through ^མས་འ∏ས། ó་Çོད།  

 



 

 

,ས་.བ་འཆར་ག.། 

bc་ ༢ པ། ,ས་.བ་བdར་eོད། 

Chapter 2: Audit Execution
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,ས་.བ་བdར་eོད། ,ས་.བ་བdར་eོད། 

abuse ལོག་eོད། ངན་eོད། 

analyzed rate གནས་^ང་དá་

དàད། 

annual audit schedule ལོ་

བdར་,ས་.བ་ལས་འཆར།  

annual financial- 

statement ལོ་བdར་དöལ་

འUལ་,ས་བµད། ལོ་བdར་དöལ་

འUལ་,ས་བཤད། 

approved budget གནང་Öལ་

འཆར་དöལ།  

assess བåག་.བ་འབད་ï། དá་

.བ་འབད་ï།   

audit completion report 

,ས་.བ་མçག་བWv་1ན་;།  

audit finding ,ས་.བ་3་

.བ་åོག། 

audit memo ,ས་.བ་ùན་

±ལ། 

audit observation ,ས་.བ་ 

བསམ་དàད་Öས་བཤད།  

audit sampling ,ས་.བ་ད∆་

ཚད།  

best practices ལག་bན་ùག་

ཤོས།  

cash balance དöལ་aག། 

cash shortage དöལ་ཆད། 

causal factor P་õན། P་

མཚན། དོན་དག། 

clean report འོས་≥ན་1ན་;། 

ãས་བ6ན་1ན་;།  

closed account མçག་ªོམ་

,ས་â། མཐའ་Wད་,ས་â། 

closed work མçག་བWv་¶། 

closing balance མçག་བWv་

aག་îས། 

collusion ≈ས་ངན།  

computation ,ས་བཏོན།  

conclusion མçག་དོན། 

ཐག་གཅད། ཐག་ßད། 
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,ས་.བ་བdར་eོད། 

Condition གནས་Ωག། 

conduct འ^་འ«ན་འཐབ་ï། 

control testing དམ་འ=ན་

བåག་དàད། ཚད་འ=ན་བåག་

དàད། 

control བཀག་འ=ན་འབད་ï། 

དམ་འ=ན་འབད་ï། ཚད་གsང་ï། 

corruption ངན་aད། གཡོ་∂། 

criteria ཚད་ག.། 

desk audit གནས་ªོད་,ས་

.བ། ]ག་ཚང་,ས་.བ། 

document ]ག་ཆ། ]ག་>གས། 

domestic debt ནང་འnད་»་

ལོན། ནང་འnད་3་»་ལོན། 

dormant account ལག་bན་ 

∫ད་པv་,ས་â།  

evaluation དá་.བ། དàད་

.བ། དá་དàད། 

evasion …ོས་གsར། གsར་བ། 

evidence oབ་áད། 

examination བåག་དàད།  

execution phase བdར་eོད་

གནས་>མ། 

external debt ≤v་»་ལོན། 

fabrication  ས་བཟོ། 

fictitious  ས་མ། 

field work ས་གནས་3་¶། 

དóས་ག.v་¶། 

final bill མཐའ་དàད་འ=ན་

ཤོག། མཐའ་དàད་,ས་ཤོག། 

financial implication 

དöལ་འUལ་p་གནོད་པ།  

finding .བ་བÀད། .བ་འ…ས། 

íས་åོགས། 

fiscal deficit ,ས་ཆད། 

དöལ་ཆད། 

forgery  ས་བཟོ།  ས་¶། 

fraud གཡོ་ཟོལ། གཡོ་∂། མ™་

∑ར། 
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,ས་.བ་བdར་eོད། ,ས་.བ་བdར་eོད། 

generally accepted 

auditing standard ôར་

བཏང་óས་bན་ཡོད་པv་,ས་.བ་3་

གནས་ཚད། 

illegitimate payment ßག་

rན་དöལ་Çོད། jམས་འགལ་

དöལ་Çོད། jམས་མ¥ན་∫ན་པv་

དöལ་Çོད། 

inflated rates ^ང་ཚད་ཡར་

Ãང་། 

inspection .བ་དàད། 

internal ནང་འnད། 

irregularity èལ་rན། 

joint verification མཉམ་

འUལ་བ6ན་དàད། 

journal གནས་6བ། བqད་6བ། 

late fines འ≤ས་འ¥ས། ཆད་

འ¥ས། 

ledger ,ས་6བ། དöལ་,ས་

Õོགས་6བ། དöལ་,ས་མ་6བ། 

malpractice ལོག་eོད། èལ་

rན་H་eོད། 

manipulation གཡོ་བ©ས། 

གཡོ་∂ར།  

measurement book ཚད་

འཇལ་Œ་6བ། 

methodology ཐབས་ལམ། 

ཐབས་íས། 

misappropriation èལ་rན་

གཡོ་eོད། æར་དོན་གཡོ་eོད། 

modified report འོས་∫ད་

1ན་;། ƒོད་œག་ཡོད་པv་1ན་;། 

ãས་íས་མ་འùོངས་པv་1ན་;། 

non-compliance མ་འjལཝ། 

མ་གནསཔ། མ་གནས་r།  

obtain bན་ï། འཐོབ་ï།  

operations ༡ ལག་bན། 

བqལ་eོད། ༢ ལས་D། ཚོང་D། 

opinion བསམ་འཆར། བསམ་

བqད། 



 

13 | P a g e  
 

,ས་.བ་བdར་eོད། 

outlay འÖ་སོང་ཡོངས་བªོམས། 

outsourced audit ,ས་.བ་

≤ར་Çོད། 

overhead and profit Pན་

Éང་ལག་bན་ཟད་འÖ་དང་•བ་ས། 

overstatement ®་བཤད། 

བ©ས་བཤད། བ©ས་བµད། 

payroll དöལ་ཕོགས་མ་]ག། 

དöལ་ཕོགས་ཐོ་ག;ང་། 

penalty Ñས་ཆད། Ñས་H། 

physical verification 

དóས་འUལ་བ6ན་དàད།  

preliminary observation 

d་^ན་.བ་åོག།  

quality audit services 

øས་ཚད་≥ན་པv་,ས་.བ་ཞབས་

ཏོག། 

random sampling >མ་…ལ་

ད∆་ཚད།  

record ùན་ཐོ། ]ག་ཐོ། ཐོ་6བ།  

]ག་ཆ། 

review ༡ བhར་.བ། ༢ 

བhར་.བ་འབད་ï།  
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short recovery ཚངམ་–་མ་
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siphon èལ་rན་མ་དöལ་ཁ་
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Chapter 3 : Audit Reporting
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statutory deduction jམས་

མ¥ན་བཏོག་ཆ། jམས་མ¥ན་ཕབ་
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bc་ ༤ པ། ,ས་.བ་བhར་.བ། 

Chapter 4:  Audit Follow-up
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ལམ་dོན། ལག་6བ། 
  

Chapter 5: Audit Act/ 

Guidelines/Manuals 
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Öལ། ༢ གཏང་ï། ཐར་ï། 

disciplinary action Xག་

ལམ་p་དང་bན།  

disclose ≤ར་བཤད། གསང་

བåོལ། གསལ་བÜགས། 

discrimination Ñ་>ང་། 

Õོགས་>ས། 

eligibility འོས་འབབ། འོས་

ཚད། 

enforce བdར་eོད་འབད་ï།  

established law གཏན་

jམས། 

ethic བཟང་eོད།  

evidence oབ་áད།  

expert opinion མཁས་མßག་

°་བསམ་འཆར།  

favour མ¥ན་འ⁄ར། Õོགས་

གsང་། Öགས་རམ། ཆ་རོགས། 

fear འ∞གས་ëང་།  

guideline ལམ་dོན།  
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,ས་.བ་བཅའ་jམས། ལམ་dོན། ལག་6བ། 

guilty Ñས་ཅན། Ñས་„ང་། 

handbook ལག་6བ།  

immunity Ñན་འ^ག། 

impeachment Ñས་དàད།  

འ∏་.བ། འ∏་དàད། 

influence ཤན་;གས། དབང་´་

ཐལ་ï། 

integrity ༡ ùང་བ6ན། ùང་

eོད། ༢ ག‰ག་Xལ།  

intent fl་འ´ན། ºོ་འདོད། 

དrགས་ìལ། 

judiciary ùང་jམས་aན་D། 

justification བ6ན་äངས།  

འོས་äངས། 

legislature jམས་བཟོ་aན་D། 

loyalty དམ་Ωག། ཐ་དམ་Ωག། 

malicious གནོད་Ãམས་ཅན། 

ངན་Ãམས་ཅན།  

manual ལག་6བ།  

mislead མ™་∑ར་ñབ་ï། ≤་ 

འ⁄ར་ཁར་འÂད་ï། 

non-partisan Õོགས་‹ན་∫དཔ། 

Õོགས་གsང་∫དཔ། Õོགས་Zང་

∫དཔ། 

oath དམ་བཅའ། མནའ། 

offence ༡ གནོད་འÊལ། Ñས་

eོད། ༢ བÁས་བ©ས།  

parity འù་མཉམ། ག‰ག་

མèངས།  

parliament ô་ཚོགས།  

peer review འù་མཉམ་བhར་

.བ།  

penal code of bhutan 

འuག་°་Ñས་འÊལ་jམས་6བ། 

personal conduct རང་°་

¢ན་eོད།  

policy Aད་Bས།  

political affiliation Aད་

དོན་p་འUལ་བ། Aད་དོན་དང་

འUལ་གཏོགས།  
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,ས་.བ་བཅའ་jམས་/ལམ་dོན་/ལག་6བ། 

power དབང་ཚད། དབང་ཆ།  

prejudice Õོགས་Zང་། Ñ་>ང་། 

Õོགས་>ས། 

prescribe གསལ་བqད།  

professional service òད་

>ག་°་ཞབས་ཏོག། òད་>ག་°་¶་

གཡོག། 

prosecution jམས་དàད། 

Ñས་བíར། 

provision jམས་དོན། དོན་ཚན། 

ད^ངས་དོན། གནད་དོན། 

regulatory requirement 

jམས་འ=ན་p་ད^ས་མn། 

repeal ཆ་∫ད། བ,་∫ད། 

right of access ཐོགས་∫ད་

3་དབང་ཆ། ཐོབ་eོད་དབང་ཆ། ^་

\བས་3་ཐོབ་དབང་།  

safeguard Ñན་√ང་། √ང་Éབ། 

scope of audit ,ས་.བ་3་

òབ་ཚད། 

sensitive material གནད་

འགག་®་བv་མn་ཆས། Ñན་ཁ་®་

བv་མn་ཆས། 

tenure གནས་ìན།  

testify བ6ན་äངས་བཀལ་ï། 

testimony ར་äངས། བ6ན་

äངས།  

transparency Ëངས་གསལ། 

äངས་གསལ། 

unlawful jམས་མ¥ན་rན་པv། 

jམས་འགལ། 

violation jམས་འགལ། jམས་

འཆལ། 

 

 

 

 

 



 

 

bc་ ༦ པ། བཟོ་mན་དང་མn་oབ། 
 

Chapter 6: Construction and 

      Procurement 
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

accredit óས་འ=ན་འབད་ï། ཆ་

འ†ག་འབད་ï། 

accreditation  óས་འ=ན། ཆ་

འ†ག། 

ad-hoc procurement È་»ར་

མn་oབ། 

ad-hoc purchase È་»ར་མn་

oབ། È་»ར་œ་oབ། 

advance �ན་Äན།  

advertisement ཚོང་བÜགས། 

òབ་བÜགས།  

aggregate ཡོངས་བªོམས། 

ôར་བªོམས། 

agreement གན་:། Íངས་]ག། 

allocate བ^་བÎམ་འབད་ï། 

བ^་\ལ་Çོད་ï། \ལཝ་བ^་ï། 

architecture བཟོ་བqད་>ག་པ། 

asset P་དóས། བདོག་གཏད། 

ག.ས་གནས། 

award Äན་ï། གནང་ï། 

base price ག.་zན་གནས་^ང་། 

ག.་zན་^ང་ཚད། 

bid bond >ན་བqད་གན་:། 

གནས་^ང་གན་]ག། ཁས་bན་

གནས་^ང་གན་]ག། 

bid security >ན་བqད་Ñན་

√ང་། >ན་བqད་√ང་Éབ། 

bidder >ན་བqད་པ། 

bidding >ན་བqད། 

bill འ=ན་ཤོག། ,ས་ཐོ། 

bill of lading དོ་ཆས་འ=ན་

ཤོག། དོ་ཆས་,ས་ཐོ།  

bill of materials ཅ་ཆས་,ས་

ཐོ། ཅ་ཆས་ཐོ་]ག། ཅ་ཆས་3་ཐོ། 

bill of quantity (boq) ཅ་

དóས་ཐོ་ག;ང་། ཅ་ཆས་མ་]ག། 

¿ངས་,ས་ཐོ་ག;ང་། 

blanket purchase order 

ô་བªོམས་མn་oབ་མངག་ཆ།  

:་òབ་མn་oབ་མn་མངག། ô་ 
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

བªོམས་མn་oབ་བqད་:། ô་

བªོམས་མn་oབ་བཀའ་:། 

brand ཐོན་Yམ། དóས་Yམ། 

breach of contract གན་

འ=ན་ལས་འགལ་བ། ཁས་bན་ལས་

འགལ་བ།  

capital མ་ƒ། བདོག་གཏད།  

catalogue ཐོ་ག;ང་། དóས་ཐོ། 

central store མཛོད་ཁང་Ï་བ།  

charge Ì་ཆ། >ན།  

closing stock མཛོད་ཆས་

མçག་ªོམ། 

competitive bidding འ¿ན་

བWར་ཅན་p་>ན་བqད། 

consignment བhལ་ཆས། དོ། 

དོ་ཆས། དོ་¬ལ། 

consultancy fee Öས་dོན་p་

འ¥ས། Öས་dོན་¶་°་འ¥ས། 

consumer œ་r། eོད་r། ལག་

bན་འཐབ་r། 

contract document ཁག་

འབག་]ག་ཆ། ཁག་འབག་གན་]ག།  

contract management 

ཁག་འབག་འ=ན་Éང་། 

contract package ཁག་

འབག་¥མ་ཚན། ཁག་འབག་ཆ་ཚན། 

contract value ཁག་འབག་

གནས་^ང། ཁག་འབག་གནས་,ས། 

contract works ཁག་འབག་

°་¶། 

contractor ཁག་འབགཔ། 

contractor’s bill ཁག་འབག་

པv་འ=ན་ཤོག། ཁག་འབག་པv་

,ས་ཐོ།  

cost estimate གནས་^ང་ཚོད་

,ས། གནས་^ང་�ན་,ས། གནས་

^ང་རགས་,ས།   

credit »་ལོན། Óན་འ[ལ། འོང་

,ས།  

customer ཚོང་མÖན་པ།  
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

ཚོང་œ་r། 

customs ༡ ཅ་âལ། ༢ ཅ་དམ། 

defective works Éན་ཅན་p་

¶།  

demand མn་མངག། མn་འདོད། 

མn་བqད། ད^ས་བµད། ད^ས་

མn། 

depreciation Ôང་འ¥ས། ^ང་

འབབ། ^ང་ཆག། 

design བཟོ་བqད། ད∆་>ས། 

བཟོ་Yམ། བqད་>ས། 

distribution བ^་བÎམ། བÎམ་

ལ།  

drawing པར་>ས། བqད་>ས། 

earnest money ºོ་གཏད་མ་

དöལ། 

economy ༡ དཔལ་འHོར། དཔལ་ 

འHོར་གནས་dངས། ༢ ཚད་དམ། 

e-procurement Èག་ཐོག་མn་

oབ། ཡོངས་འUལ་མn་oབ།  

escalation ཡར་འཕར།  

estimate �ན་,ས། ཕོག་,ས། 

ཚོད་,ས། རགས་,ས། 

substandard works øས་

ཚད་∫ད་པv་¶།  

execution བdར་eོད།  

expenditure ཟད་སོང་། འÖ་

སོང་། 

flawed tendering process 

Éན་ཅན་p་>ན་བWར་H་>མ།  

force majeure ãས་∫ད་གནས་

dངས། 

fund མ་དöལ། མ་ƒ། 

general condition of 

contract ཁག་འབག་°་ôར་

བཏང་གནས་Ωག།  

goods ཅ་དóས། ཅ་ལ། ཅ་ཆས། 

guarantee འགན་bན། ཁས་

bན་འགན་Çོད།  

hindrance བར་ཆད། བཀག་ཆ། 
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

ཐོགས་ཆགས། 

hindrance register བཀག་

ཆv་ཐོ་6བ།  

inferior goods ཅ་དóས་Hང་

Ñས། øས་ཚད་∫ད་པv་ཅ་ལ། 

insurance Ñན་བ©ལ། Ñན་

√ང་། 

interim bill payment 

གནས་\བས་3་དöལ་Çོད། 

inventory དóས་ཆས་ཐོ་ག;ང་། 

ཅ་ཆས་ཐོ་ག;ང་། མཛོད་ཐོ། 

labor ལས་r། ¶་གཡོགཔ། Òང་

¶། 

liquidated damages ≤ར་

འÚངས་3་Ñས་ཆད། ìན་འÚངས་

3་Ñས་ཆད། 

market ཚོང་ལམ། Ûམ། ཚོང་ 

འ´ས། 

material advances མn་

ཆས་3་�ན་Äན།  

materials ཅ་དóས། P་ཆ། མn་

ཆས།  

memorandum of 

understanding ^་བûv་Íངས་

]ག། 

non-rectification bགས་

བ©ས་མ་འབདཝ།  

performance security ལས་

འUལ་Ñན་√ང་། ལས་འUལ་འགན་

འ=ན།  

poor workmanship ¶་°་

>ག་ƒལ་∫ད་r། ¶་°་>ག་ƒལ་É་

ùགས།  

price escalation >ན་^ང་

ཡར་འཕར། ^ང་ཚད་ཡར་འཕར།  

price index >ན་^ང་བû་dོན། 

^ང་ཚད་བû་dོན། >ན་^ང་གནས་

ཐོ། ^ང་ཚད་གནས་ཐོ། >ན་ཐང་

ཚད་ག.། >ན་^ང་ཚད་ག.། 
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

procurement committee 

མn་oབ་ཚོགས་êང་།  

procurement manual མn་

oབ་ལག་6བ། 

procurement མn་oབ། œ་oབ། 

purchase order མn་oབ་

མངག་ཆ། མn་oབ་མn་མངག། 

མn་oབ་བqད་:། མn་oབ་བཀའ་

:། 

purchase œ་ï། མn་oབ་འབད་

ï། 

quality øས་ཚད། P་øས། òད་

Yམ། òད་ßས། 

quantity འབོར་ཚད། ¿ངས་

ཚད། ཚད། མང་Ùང་། 

quotation >ན་བqད། 

quote >ན་^ང་བqད་ï།  

rate >ན་^ང་། ^ང་ཚད། 

record ùན་ཐོ། ]ག་ཐོ། ཐོ་6བ། 

]ག་ཆ།  

requisition མn་བµད། མn་

འདོད། མn་]ག། ད^ས་བµད།  

revision of rates ^ང་ཚད་

བhར་བཟོ། ^ང་ཚད་བ∂ར་བ©ས། 

sales proceeds ཚོང་∂ར་•་

འབབ། 

shortages of stock མཛོད་

ཆས་མ་ཚངམ། 

site engineer ས་གནས་བཟོ་

>ག་འ^་དཔོན།  

site ས་nངས། ས་གནས། གནས་

nངས། 

skill >ག་ƒལ། ཐབས་>གས།  

stock མཛོད་ཆས། བཙོང་ཆས། 

བསགས་མཛོད། བསགས་ཆས།  

store མཛོད་ཁང་། དོ་ཁང་། ë་

མང་ཚོང་ཁང་། གÑར་ཚང་། 

structure བཟོ་བqད། ག.་

བqད།  

supplier བÎམ་ལ་འབད་r། 
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བཟོ་mན་དང་ མn་oབ་,ས་.བ། 

མn་Çོད་པ། 

supply བÎམ་ལ་འབད་ï། མn་

Çོད་འབད་ï། 

technical specification 

òད་>ག་གསལ་བqད། འıལ་>ག་

གསལ་བqད།  

tender ཁས་bན་གནས་^ང་། 

terms and conditions ཁ་

Ωག་དང་གནས་Ωག། 

time extension ´ས་ìན་ཕར་ 

འÚངས། ìན་Ãང་།  

undue delay འོས་rན་p་ཕར་

འÚངས། ཚད་ལས་བ›ལ་བv་ìན་

འÚངས། ཚད་ལས་བ›ལ་བv་ཕར་

འÚངས། ཚད་ལས་བ›ལ་བv་ìན་

Ãང་། 

vendor V་ཚོང་པ། ˆལ་ཚོང་པ།  

void བར་dོང་། ས་dོང་། 

warranty འགན་bན། ཁག་bན། 

Ñན་bན། 

workmanship ལག་ƒལ། ¶་

°་>ག་ƒལ། 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

,ས་.བ་དབང་འ=ན་p་Xག་བqད། 

bc་ ༧ པ། ,ས་.བ་དབང་འ=ན་p་ 

Xག་བqད་དང་^་གནས་3་rང་། 
 

Chapter 7: RAA Organogram 

And 

Position Titles  
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད། 
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད་དང་/་གནས་0་1ང་། 

Accountant !ས་འ)ན་པ། 

Administrative Assistant བདག་4ང་ལས་རོགས། 

Administration and Finance Section བདག་4ང་དང་ད8ལ་

!ས་ལས་ཚན། 

Administrative Officer བདག་4ང་འ/་དཔོན། 

Advisory Committee :ས་;ོན་ཚོགས་<ང་།  

Assistant Audit Officer $བ་རོགས་!ས་$བ་འ/་དཔོན། 

Assistant Auditor General $བ་རོགས་!ས་$བ་ཡོངས་>བ། 

Assistant Engineer $བ་རོགས་བཟོ་@ག་འ/་དཔོན། 

Assistant ICT Officer $བ་རོགས་བA་དོན་འBལ་@ག་འ/་དཔོན། 

Assistant Planning Officer $བ་རོགས་འཆར་ག$་འ/་དཔོན། 

Assistant Research Officer $བ་རོགས་$བ་འཚོལ་འ/་དཔོན། 

Audit Officer !ས་$བ་འ/་དཔོན། 

Audit Specialist !ས་$བ་མཁས་མFག། 

Auditor General !ས་$བ་ཡོངས་>བ། 

Auditor I !ས་$བ་ ༡ པ། 

Auditor II !ས་$བ་ ༢ པ། 

Auditor III !ས་$བ་ ༣ པ། 

Auditor !ས་$བ་པ། 

Chief Administrative Officer བདག་4ང་གཙོ་འ)ན་འ/་དཔོན། 
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད་དང་/་གནས་0་1ང་།  

Chief Finance Officer ད8ལ་!ས་གཙོ་འ)ན་འ/་དཔོན། 

Compliance and Outsourced Audit Division Kམས་བLན་

དང་!ས་$བ་Mར་Nོད་O་ཚན། 

Department of Follow-Up and Regions འPོ་མQད་བRར་$བ་

དང་Sང་Tོགས་ལས་Uངས། 

Department of Performance and Compliance Audit ལས་

འVལ་དང་ Kམས་བLན་!ས་$བ་ལས་Uངས། 

Department of Sectoral Audit ལས་ཚན་!ས་$བ་ལས་Uངས། 

Deputy Auditor General !ས་$བ་ཡོངས་>བ་འོགམ། 

Directorate of Services མདོ་Wན་ཞབས་ཏོག་Zག་ཚང་། 

Dispatcher Z་[་གཏོང་\ན་པ། 

Driver ]ད་གཡོགཔ། 

Deputy Chief Audit Officer !ས་$བ་གཙོ་འ)ན་འོགམ། 

Deputy Executive Engineer བ.ད་>བ་བཟོ་@ག་འ/་དཔོན་འོགམ། 

Executive Engineer བ.ད་>བ་བཟོ་@ག་འ/་དཔོན། 

Finance Officer ད8ལ་!ས་འ/་དཔོན། 

Focal Person ^་ཚབ། 

Follow-up and Clearance Division འPོ་མQད་བRར་$བ་དང་

!ས་$བ་_ག་`ད་O་ཚན། 

General Governance Division aར་བཏང་གbང་4ང་O་ཚན། 
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད་དང་/་གནས་0་1ང་། 

HR & International Relations Division 1་;ོབས་དང་cལ་

a་མQན་འVལ་O་ཚན། 

Human Resource Assistant 1་;ོབས་ལས་རོགས། 

Human Resource Officer 1་;ོབས་འ/་དཔོན། 

ICT Associate I བA་དོན་འBལ་@ག་འགན་རོགས་ ༡ པ། 

ICT Associate II བA་དོན་འBལ་@ག་འགན་རོགས་ ༢ པ། 

ICT Associate III བA་དོན་འBལ་@ག་འགན་རོགས་ ༣ པ། 

ICT Division བA་དོན་བdད་འVལ་དང་འBལ་@ག་O་ཚན། 

ICT Officer བA་དོན་འBལ་@ག་འ/་དཔོན། 

Joint Auditor General མཉམ་འVལ་!ས་$བ་ཡོངས་>བ། 

Junior Engineer བཟོ་@ག་པ་འོགམ། 

Language Development Officer fད་Zག་/ང་འgལ་འ/་དཔོན། 

Legal Officer Kམས་དོན་འ/་དཔོན། 

Legal Services Kམས་དོན་ཞབས་ཏོག། 

Messenger Zག་hལ་པ། 

Night Guard iང་cབ། 

Office of The Assistant Auditor General $བ་རོགས་!ས་

$བ་ཡོངས་>བ་Zག་ཚང་།  

Peon Zག་hལ་པ། 

Performance Audit Division ལས་འVལ་!ས་$བ་O་ཚན། 
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད་དང་/་གནས་0་1ང་།  

Personal Assistant j་kར་ལས་རོགས། 

Personal Secretary j་kར་lང་Wན། 

Planning Officer འཆར་ག$་འ/་དཔོན། 

Policy and Planning Division mད་nས་དང་འཆར་ག$་O་ཚན། 

mད་འཆར་O་ཚན། 

Professional Development Centre >ད་@ག་/ང་འgལ་o་བ། 

Receptionist བp་\ན་པ།  

Research and Quality Assurance Division $བ་འཚོལ་དང་

qས་ཚད་rས་བsན་O་ཚན། 

Research Officer $བ་འཚོལ་འ/་དཔོན། 

Resource, Trade, Industries and Commerce Division 

ཐོན་Uངས། ཚོང་། བཟོ་u་དང་ཚོང་འVལ་O་ཚན། 

Social, Communication and Information Division 1་O། 

བdད་འVལ་དང་བA་དོན་O་ཚན། 

Senior Audit Officer !ས་$བ་འ/་དཔོན་/ངམ། 

Senior Audit Specialist !ས་$བ་མཁས་མFག་/ངམ། 

Senior Auditor !ས་$བ་པ་/ངམ། 

Senior Legal Officer Kམས་དོན་འ/་དཔོན་/ངམ། 

Sweeper Tག་དར་བ། Tགསམ་འTག་1། 

Team Leader Oབ་ཚན་འ/་Kདཔ། 
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!ས་$བ་དབང་འ)ན་+་,ག་བ.ད་དང་/་གནས་0་1ང་། 

Team Member Oབ་ཚན་འQས་1། 

Telephone Operator བdད་འvན་ལག་\ན་པ། 

Thematic Audit Division དོན་འVལ་!ས་$བ་O་ཚན། 
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!ོང་ཁ་གཙོ་བོར་བཏོན་ད-་པ/་བཀའ་ཤོག 
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!བ་$ན་ད'་(བ། 

༡༽ ལོ་བ.ར་0ས་2བ་3ན་4། 

༢༽ མ7ན་མཐོ་0ས་2བ་ག:ག་;<་!ལ་=<་གནས་ཚད། 

༣༽ འAག་B་0ས་2བ་བཅའ་Dམས། 

༤༽ Glossary of Procurement Terms 
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