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གཙོ་བོ་དྲུག་དང་ ཡན་ལག་སོང་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཡོདཔ་ཨིན། རིམ་ལུགས་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མོ་བཏབ་ཐོག་

ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཅི། རྩི་རང་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་
ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

ཨཱསི་ཀྲི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥

སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། སྲིད་བྱུས་དེ་གིས་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་དང་ ཆོས་སྡེ་ལས་ཚོགས་ དེ་ལས་ གྲོགས་རམ་

གྱི་ལས་འགུལ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྒེར་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ལངམ་འབད་བཟོ་ནི་དང་ དེའི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་ ལས་འབྲེལ་དང་དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་

དྲགས་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། གཞན་ཡང་ ལག་དེབ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ལྷག་ལུས་༢༣ ཡོད་མི་ཚུ་

གསར་བཟོ་འབད་ཚར་ཡོདཔ་ལས་ འཕལ་མགྱོགས་རང་གསར་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ “རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་” གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འདི་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དང་

རྩིས་ཞིབ་པ་ངོ་རྐྱང་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། ད་རུང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ འི་ནང་ དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ འདི་
ནང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ཐོ་འདི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་
དུས་མཐུན་བཟོ་ནི་དང་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་དང་ འཆར་གཞི་
ཚུ་ གྲ་སྒྲིགས་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨའེ་དྲི་ཨའེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་(IDI) དང་གཅིག་ཁར་ མི་དམངས་བུ་ལོན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ནིའི་དོན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡི། ལས་རིམ་འདི་གིས་ མི་དམངས་བུ་ལོན་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ ཁྱད་

རིག་དང་ འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་ རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་འདི་ ལོ་ངོ་བཞི་གི་རིང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་
ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ འགན་འཛིན་པ་གོངམ་བཞི་ལུ་ ཨའེ་དྲི་ཨའེ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ ཨའེ་ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་(ISSAI) ངོ་

སོར་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ དེ་ལས་ ལུགས་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ནང་ མངོན་
མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་ཚུ་གིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་སྣང་།
ཨེའི་ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་དགོཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་

འབྲེལ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ལས་༨ པ་ཚུན་ ནོར་ཝེ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་
བཟུམ་མའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་
འབྱུང་ནིའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥.༦༢༨ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྩིས་

ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་འཐོན་མི་འདི་ དམིགས་སུ་བཀར་བའི་རྩིས་ཞིབ་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ དམ་ཟབ་འབད་འགོ་འདྲེན་མི་
ལས་བརྟེན་

ཨིན། དེ་མ་ཚད་ གཞུང་ལུ༌འགྱོང༌རྒུད༌འཁྲི་མི་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཐབས་ལམ་
ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ལག་ལེན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལེའུ་ཚུ་ སོ་སོ་འབད་

བཀོད་དེ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་༢༠༡༤-༡༥ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། ལས་སྡེ་གི་གནས་ཚད་ཁར་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སོད་ཡོད་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་དང་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྤྱི་བསོམས་འབད་
དེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

རིམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་གི་ དྲང་བདེན་དང་

བོ་གཏད་ཧིང་ཚུ་ གློ་བུར་དུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་དགོ་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ མི་དམངས་

ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ འབྱུང་སྲིད་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་དང་ དམ་འཛིན་གྱི་ ཆད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ བཅོ་ཐབས་
འབད་ནི་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྣམ་སོད་སྲུང་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་གི་

ཐོག་ལས་ གཞུང་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་པའི་ འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད། གཞུང་སྐྱོང་ལམ་

ལུགས་སྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ཀྱི་ཞབས་ལས་འཕེབས་

པའི་བཀའ་ཤོག་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ བྱ་སྒོ་དང་ འགན་འཁུར་ཚུ་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོ་པའི་ དམིགས་གསལ་གྱི་བཀའ་རྒྱ་འཕེབས་ཡོདཔ་ལས་ དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གལ་ཅན་གྱི་འགན་འཁུར་ཚུ་ ཕག་ཞུ་ནི་ནང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལྕོགས་གྲུབ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལམ་ལུགས་དང་ ཐབས་ལམ་མང་རབས་ཅིག་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་ ང་ཡང་ ལོག་སྟེ་རང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་པ་འབད་

གཙུག་སྡེ་འདི་ནང་ ཕག་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་གིས་ ག་ཅི་དེ་ཁ་རྗེ་བཟང་ཡི་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། ལོ་ངོ་དགུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་རིང་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་

རེ་བ་དང་འཁྲིལ་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འོས་ལྡན་ཐོག་ གྲུབ་ཡོད་པའི་རེ་བ་ཡོད། ང་བཅས་ཀྱིས་ གཞུང་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་འབྲེལ་བའི་

གཞི་རྟེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བཀོད་ཡོདཔ་དང་ ང་བཅས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་དང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་

རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོ
ང་སྣང་།ང་སྣང་།
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོ
ལས་ ཡིད་ཆེས་ཚུ་ཐོ
བ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ནང་
དགའ་སོ་སོམདགའ་སོ
་བྱུངམ་ལས་
འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་འདི་
ལམ་ལུགས་ནང་
གཞུང་སྐྱོང་ གཞུང་སྐྱོང་
ལས་ ཡིད་ཆེས་ཚུ་ཐོ
བ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནི་ནང་
་སོམ་བྱུངམ་ལས་
འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་འདི་
ལམ་ལུགས་ནང་
ལེགས་ལྡན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།
ལེགས་ལྡན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ མེད་ཐབས་མེདཔ་ཅིག་ཨིན།
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དང་
འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོ
ར་དམ་པ་ ར
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ
་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
ཐུགས་གཏད་དགོངས་གཏད་
མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དང་
འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོ
་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ
་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
ཐུགས་གཏད་དགོངས་གཏད་
མཛད་གནང་སྟེ་
གལ་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་འདི་བཟུམ་ནང་
འགོ་འཁྲིདཔ་འབད་ཕག་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་
ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་
མཛད་གནང་སྟེ་ གལ་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེ་འདི་བཟུམ་ནང་ འགོ་འཁྲིདཔ་འབད་ཕག་ཞུ་ནི་གི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་

རང་དགའ་འཚོ
ར་ཞུ་ནི་ཨིན།ར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ས་ཁྱབ་འབད་ཕག་ཞུ་ནི་གི་
གནས་ཡུན་ཚང་རན་ཁམས་ལུ་
འགོ་སྐབས་བཟང་པོ
་འཐོབ་མི་དང་
རང་དགའ་འཚོ
ང་ ང
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་འབད་ཕག་ཞུ་ནི་གི་
གནས་ཡུན་ཚང་རན་ཁམས་ལུ་
འགོ་སྐབས་བཟང་པོ
་འཐོབ་མི་དང་
གཅིག་ཁར་ གཅིག་ཁར་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཡོ
ས་ཀྱིས་ ངེའི་གནས་ཡུན་དེ་ནང་
འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
དགའ་ཚོར་སོདགའ་ཚོ
མ་ཡོད་ཟེར་
འབྲེལ་ཡོདང་ལས་སྡེ་ཡོ
ངས་ཀྱིས་ ངེའི་གནས་ཡུན་དེ་ནང་
འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན། ཞུ་ནི་ཨིན།
རིམ་འབྱུང་གི་སྤྱི་ཚོ
གས་ཚུ་དང་གས་ཚུ་དང་
དམངས་རྩིས་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་
མཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
འོས་མཐུན་ འོས་མཐུན་
རིམ་འབྱུང་གི་སྤྱི་ཚོ
དམངས་རྩིས་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་
མཐུན་མོང་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་
གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་
གྲས་གཏོགས་ལ་སོ
གག
ས་པའི་ཕན་འདེབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
དགའ་ཚོར་སོདགའ་ཚོ
མ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་
གྱི་གནས་སྟངས་དང་
གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་
གྲས་གཏོ
ས་ལ་སོགས་པའི་ཕན་འདེབས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་ལུ་
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་

ནི་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འཕོ
་མཐུད་དེ་རང་འཐོ
བ་པའི་ཁར་ བ་པའི་ཁར་
གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
ལཱ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
ནི་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འཕོ
་མཐུད་དེ་རང་འཐོ
གཙུག་སྡེ་འདི་གིས་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་
ལཱ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་
སྒོ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་
ཕན་ཐོགས་བཅུག་ཟེར་སོ
ན་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གནང་མི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གིས་
མི་དམངས་ མི་དམངས་
སྒོ་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་
ཕན་ཐོགས་བཅུག་ཟེར་སོ
ན་འདེབས་ཞུ་ནི་ཨིན།
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་གནང་མི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གིས་

ལས་སོད་ཚུ་ནང་
འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
ཕན་འདེབས་སོ
མ་བྱུང་ཡོདཔ་
ཐེ་ཚོམད་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རིམ་
ལས་སོདྭངས་གསལ་དང་
ད་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་
འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
ཕན་འདེབས་སོ
མ་བྱུང་ཡོ
པ་ ཐེ་ཚོམ་ག་ནི་ཡང་མེད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
རིམ་
འབྱུང་གི་གཞུང་ཚུ་གིས་
ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་འདི་
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་
རྣམ་གཞག་བསྲུང་མི་ཅིག་འབད་བཟོ
་
ནི་ནང་
སྙིང་སྟོ
བ
ས་བསྐྱེད་མི་ལུ་
འབྱུང་གི་གཞུང་ཚུ་གིས་ ང་བཅས་རའི་མི་སྡེ་འདི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་གྱི་ རྣམ་གཞག་བསྲུང་མི་ཅིག་འབད་བཟོ་ནི་ནང་ སྙིང་སྟོབས་བསྐྱེད་མི་ལུ་

ཡང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོ
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོ
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
སོ ་ཤུགས་བསྐྱེད་
ཡང་ བཀྲིན་དགའ་ཚོ
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་མ་ཚད་ད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
སོ ་ཤུགས་བསྐྱེད་
བཅུག་ནིའི་དོབཅུག་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
དགའ་ཚོར་སོདགའ་ཚོ
མ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ན་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་དང་
རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ལུ་
ངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་མཛད་གནང་སྟེ་
སྙན་ཞུ་ སྙན་ཞུ་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ལུ་
ངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་མཛད་གནང་སྟེ་
འདི་ དུས་ཐོའདི་
ག་ལུ་ཕོ
གས་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་
གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
དགའ་ཚོར་སོདགའ་ཚོ
མ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
རྩིས་
དུས་ཐོ
ག་ལུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་
གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་
རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་
ར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
རྩིས་

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་
བསམ་སོད་བཟང་པོ
་ཐོ་བཟང་པོ
ག་ལས་འི་ཐོག
ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་མཛད་
ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་
བསམ་སོའིད
་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་མཛད་
གནང་མི་ལུ་གནང་མི་ལུ་
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་
ལེགས་བསྟོ
ད
་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ ལེགས་བསྟོད་ཕུལ་ནི་ཨིན།

མཇུག་རང་ མཇུག་རང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
མི་དམངས་ལས་སོ
ད་ཚུ་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་
དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
གྲུབ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
མི་དམངས་ལས་སོ
ད་ཚུ་ནང་ འཁྲི་འགན་དང་
དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་
གྲུབ་
འབྲས་སོམ་འཐོ
བ
་བཅུག་ཟེར་བའི་སོ
ན
་ལམ་དང་
འབྲུག་གི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་
མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་
རྒྱལ་ཁབ་
དེ་ལས་
མི་སེར་
འབྲས་སོམ་འཐོབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་ འབྲུག་གི་གཙུག་རྒྱན་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ དེ་ལས་ མི་སེར་
ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོ
ད་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་
སོན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོ
ད་ཚུ་ འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་
སོན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།

(ཨོན་ཚེ་དབང་)
(ཨོན་ཚེ་དབང་)

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ། ངས་ཁྱབ།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ལོ
སྤྱི་ཟླ་༤
་༢༠༡༥། སྤྱི་ཟླ་༤ །

དཀར་ཆག

དཀར་ཆག

དཀར་ཆག དཀར་ཆག
དཀར་ཆག
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་འདི་

འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༡

ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་
གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་
རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༤ པའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ ཕོགས་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY
ལྷུང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་
ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་

The Royal
Audit Authority derives its མི་མང་དབང་འཛིན་དང་
mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྡེ་ དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on
theགeconomy,
efficiency and
effectiveness
in the use of public resources.” The Article
འདུས་ཚོ
ས་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་
སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་
ཁྲལ་འབབ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
སྔོན་བྱིན་ དེ་ལས་
གཞུང་གི་ལས་
favour ཚུ་དང་
or prejudice,
auditའབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་
the accounts of all
departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་
རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་”
ད་མི་forces as well as the revenues, public and
administering
public funds,
the police andཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
the defence
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལས་འཐོབ་ཨིན།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body inརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་
December 2005. Under the
theགAuthority
is at the དmoment
སྤྱི་ལོAuditor
་༡༩༨༥ ལུ་ General,
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
ས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
པ་དང་ སྤྱི་ལོmanned
་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional༢༠༠༥
offices
strategically
located acrossགthe
Kingdom. In
སྤྱི་ཟླ་༡༢
པའི་ནང་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོ
ས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ལུ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དབང་འཛིན་འདི་ནང་
ཁྱད་རིག་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་
ལས་བྱེད་པ་༢༣༧ ཡོདཔ་ཨིན། དབང་འཛིན་འདི་གི་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
འོགand
་ལུ་ ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་བཞི་
གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོ
ད། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ
འི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྒྱལ་
financial
compliance
audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དུས་རྒྱུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་དང་
རིམ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་མ་དོ
་བར་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་
of the གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Royal Audit Authority
during the year
is
summarized below:

1.

ཞིབ་དང་ དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཅི། ལོ་ངོ་དེའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གྱིས་ ལས་དོན་དང་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Royal Audit Authority had completed
616 རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རིམ་ཨང་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
audits during
the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
༡
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
༥༠༩
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༢
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
༡༠༠
excludes
those that
were already
started and
ཐིག་ཁྲམ་༡.༡
ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོ
ན་འབད་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༣
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
༢
Annual དོAudit
of theརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
RAA is prepared at the
་བཟུམ་ Plan
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains ༤ the དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ།
༦
Annual དབང་འཛིན་གྱིས་
Audit Schedules
of the Divisions
རྩིས་ཞིབ་༦༡༦
འགོ་འདྲེན་ and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of བསོ
the
past auditing
མས་
༦༡༦ periods and
currentའཐབ་ཚར་ཡི།
audit priorities.
ཡོངས་བསོམས་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་

1.

2.

ཐིག་ཁྲམ:༡.༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།

སྤྱི་ཟླ་༡༢
པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡
AC ༢༠༡༤
HI EVE
ME N
TS I N TEགི་ནང་འཁོད་
R M S OF RE POR TI NG

ལུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོ
གས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
ལོ་མཇུག་བསྡུ་
Audit Reports
are the immediate output of the
Royal
Audit Authority. The audit
reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
1
ཤོག་གྲངས་

1

བའི་སྐབས་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་འཕོ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ མ་ཚུད་པར་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་དེ་ རྩིས་ལོ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲ་སྒྲིགས་འབདཝ་ཨིན། འདི་གི་
ནང་ལུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་དང་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ལས་འཐོབ་

ཡོད་པའི་ཉམས་མོང་དང་ ད་ལྟོའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ གནད་

དོན་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

2.

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

དེ་འཕོ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྩིས་ཞིབ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚརཏེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ དུས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཐོག་ལུ་ དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན། འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལེན་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrAའབད་ཡོ
ehT ད”པ་ངེས་གཏན་བཟོ
.secruoser c་ནིའི་དོ
ilbup
fo eརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
su eht ni ssenevitceffe dna
ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ན་ལུ་
ས་གནས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
revoG eht fསྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོ
o seciffo དd
na stnem
traped lla fo ད
st་པའི་
nuocདུས་ཚོ
ca e
t tid
ua ད,e
cidujerp ད
ro
་འབད་ནི་ཚུ་
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
དh
་ཁར་
ཕྱིར་སོ
་འབད་དེ་རང་ཡོ
། ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོན. ”་འབད་
རིམ་ཨང་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

la noituདོt་iབཟུམ་
tsnocལོa་ངོ་དེ་ནང་
sa dnaརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
5891 ni ydob suom༡onotua na
sa detutitsni saw ytir༥༩༩
ohtuA tiduA ehT
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༩༢
ruof དབང་འཛིན་གྱིས་
sah tI .dnu༢orgkcab lའབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
anoisseforp esrevid h༨༤
tiw ffats 732 yb
nI .modgniK
e
h
t
s
s
o
r
ca detacol yllacigetarts༣ seciffo lanoiger
༣
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མིའི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamro༤
frep detraདམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ།
ts ytirohtuA tiduA layo༦R eht ,natuhB fo
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༩༩ དང་ འབྲེལ་མཐུན་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stiབསོ
duམaས་ ecnailpm༦༩༢
oc dna laicnanif
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༤ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཐིག་ཁྲམ་: ༡.༢ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ གི་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
སྙན་ཞུ་༣ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་
:woleb dezirammus

སྙན་ཞུ་༦

སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེཚུ་གི་

འཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

(LC)དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་(CD) དེ་ལས་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་(Revolving Fund Account)ལ་སོགས་

.1

6 16 detelpཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོ
moc dah ytirག
oh
A tiduསྲིད་དོ
A laནy་ oR ehT
ལས་འཛིན་དང་
ས་tuདེ་ལས་
stiduA པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་
fo .oN
stiduA fo se
pyT
.oN .དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་
hcihw sལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
tidua esoht ylno s
edulcni rebmun ehT
2
00ཚོ
1གས་པ་ལ་སོག
stས་པའི་
iduA eའཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་དང་
cnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཨིན། འདི་ནང་ འཆར་དངུལ་དང་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་dnལས་སྡེ་ཁག་གི་
a detrats yགཞི་བཙུགས་འབད་མི་
daerla erew taགྲོགས་རམ་ལས་
ht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
61འགུལ་ཚུ་གི་
6
la
t
o
T
ངོ་སོར་འབད་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhTལོt་ངོ་དེ་ནང་
iduA ev
itacidni eht dna seciffO laལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
noigeR dna snoisiviD eht fo seludehcརྩིས་དཔྱད་
S tiduA launnA
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༧ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུགས་སྡེ་འདི་ཚུ་གི་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

GNITR
O P E R F O S MངR་ལས་ཚུ་གིས་
E T N I S Tའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
NEMEVEIHCA
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་
གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་གྱི་ཚོ

.2

era strའབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོ
oper tidua ehངT
.ytirohtuA tiduAཅན་མའི་
layoRདོeནh་ཚན་༧༢(༢)
t fo tuptu
o etaiརྩིས་ཞིབ་ཡོ
demmi ང
eས་ཁྱབ་འདི་
ht era strགཞུང་
opeR tiduA
་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠
པའི་ནང་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

2

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

2

དང་ གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་མིའི་ ཚོང་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་ རྩིས་
ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གཞི་བཀོད་(UNDAF)འོག་ལུ་ བྷུ་ཊཱན་ཝཱནི་པོརོ་གརམ་(༢༠༡༤-༡༨) གྱི་ ལག་ལེན་གྱི་

མཉམ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་(IPs)༣ གྱི་ བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བརྟག་ཞིབ་ཚུ་ཡང་

བཀོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་

མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ རྩིས་

སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལྟ་རྟོག་དང་བརྡ་དོན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཐོག་ལས་ ལག་ལེན་མཉམ་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལྕོགས་གྲུབ་ཀྱི་ བརྟག་ཞིབ་ཆ་

ཚང་མཁོ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མི་གནད་དོན་ཚུ་ འཕལ་མགྱོགས་རང་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་ གོ་རིམ་དང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གནས་ཚད་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་ཐོག
་ལས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
ད། སྤྱི་ལོshall
་༢༠༡༤beགྱི་ལོ
་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
the Kingdom
of Bhutan,
which
states that, “There
a Royal
Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གྱིས་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༠༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the Legislature
the Judiciary,
all public
authorities
and bodies
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་and
དོན་ཚན་༤༨
(ཁ) པའི་དགོངས་དོ
ན་དང་འཁྲིལ་
དུས་ཡུན་དེ་ནང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the advances
of Bhutan”.
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
གཡོ་ཟོལand
་དང་ reserves
ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོ
ན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཁག་༢༢ ཚུད་དེ་

ཡོད་པའི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༢
དེ་ཅིག་ ངན་ལྷད་བཀག་སོ
མ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
The Audit
Authority
was instituted
as an autonomous
body
in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
་ངོ་དེ་ནང་ strategically
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣
ཅན་མ་དེ་the
འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ
regionalལོoffices
located across
Kingdom. In ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དང་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ཕུལ་ཡི། སྤྱི་ཚོགས་༢ པའི་ཚོགས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཐེངས་༣ པའི་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༢༠༠༨ དང་༢༠༠༩ དེ་ལས་༢༠༡༠ ཅན་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་ཐད་ གྲོས་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་དང་ འདས་པའི་གྲོས་ཆོད་ཚུའི་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་
ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣

ཅན་མའི་ནང་ཚུད་ཡོད་པའི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གནད་དོན་ཚུ་ སན་འབུལ་ཞུ་ཡི།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
those audits which གས་ཆུང་གིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་ཡོངonly
ས་ཚོstགས་སྡེའི་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཚོ
རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགAudits
ས་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་
2
Compliance
100
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes༡༢those
were already
started and Land)
པའི་ནང་that
གཞུང་ས་དང་
ནགས་ཚལ་ས་ཁོངས་(GRF
ས་གཏེར་(Mines)གླ་ཁར་གཏང་
4 དེ་ལས་
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
Plan of the RAA is prepared
at the
ནིའི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་
གྲོས་འཆར་འབད་ཕུལ་ཡི།
ཚོ1.1
གས་སྡེ་གིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤in 2014
སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་
Table
Audits completed
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
Schedules
of theགDivisions
Regional
Offices and
the indicative
Audit
ནང་ རྒྱལ་ཡོ
ངས་ཚོགས་སྡེའི་ཚོ
ས་ཐེངས་༡༤ and
པའི་ནང་
འབྲུག་ལུ་ས་གཏེར་བཏོ
ན་ནི་དང་
རྡོ་བཏོན་ནི་གི་
ལས་Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གུ་
audit priorities.
གསུང་གྲོས་གནང་ཡི།
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
༢༠༡༤
ལོ

ཤོག་གྲངས་
ཤོག་གྲངས་
3

3

3.

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤

གྱི་ལོ་ནང་

དབང་འཛིན་གྱིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

ཤྫོག་ཁྲམ་༡.༡ ། འདས་པའི་ལྫོ་ཚུ་ནང་གི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥.༦༢༨

200

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ དང་འཕདཔ་ད་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤

གི་ལོ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་

གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད།

རྒྱ་ཆ་༢༤

100

147.641 151.214
52.837 57.169 62.791

87.411

115.628

0

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་
YTIROHTUབརྒྱ་ཆ་༤༨
A TIDUདང་
A LAYOR EHT
STN2010
EMH2011
SILP
MO2013
CCA2014
2008FO2009
2012

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༤༤༩
fo noiམཉམ་པའི་
tutitsnoC
eht fo 1.52 elcitrབསྐྱར་རྙེད་
A eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
འབད་ཡི། རོང་ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༧ དང་མཉམ་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡.༧༦༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཡོདཔ་དང་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་མཉམ་པའི དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༠༠༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido bམི་ཚུ་
dnaཐིག་ཁྲམ་༡.༡
seitirohtནང་གསལ་སྟོ
ua cilbup
lla ,yra
ན་འབད་དེ་ཡོ
དi།ciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ དེ་ལས་ གཞན་མི་

པ། sསྤྱི་ལྫོ
ནང་niལས་
la noituཤྫོtག
it་ཁྲམ་༡.༡
snoc a
a d་༢༠༡༤
na 5གི་ལྫོ
89་1
ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareཚུ་ལས་
neG rབསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་
otiduA eht rednསྣང་ཆེ་ཏོ
U .50ག0་ཏོ
2་ཅིག་མིན་འདུག།
rebmeceD ni ydob
སྡེ་སྫོ་སྫོ་ཚུ་ལས་འཐྫོབ་པའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་
nI .modgniKཨིན་རུང་
eht ssoལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་
rca detacol ylla
cigetarts seciffo lanoiger
རྒྱ་ཆ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢༨.༠༠༥
རྩིས་བཀོད་འབད་དགོཔ་
ecnamrofརང་སོ
rep འི
d་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
etrats ytirohtuA tidu
A layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ལས་འཛིན་དང་དངུལ་
eht fo tnཨིནམ་ལས་
uocca feirརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་
b A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
འཐབ་སྟེ་ཡོ
ད
་མི་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༠.༤༠༩
:wolར
e་ཚད་ནང་
b dezirammus
བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོ
ལྷན་ཁག་ཚུ་༥༥.༤༤༩

རྫོང་ཁག་དང་ དྲུང་ཁག་ རྒེད་འྫོག་ དེ་ལས་ རྫོང་གི་
ལས་འགུལ་༣༡.༧༦༥

G N Iལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་
T I D U A F O S M R E T N I S Tཚུད་དེ་མེད།
NEMEVEIHCA

.1

6 16མd
etelpm
o་cཤོས
d་ahཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་
ytirohtuA tiduབརྒྱ་ཆ་
A layoR ehT
གྱི་ནང་ལས་
ད་པའི་ཡོ
ས་ལས་
མཐོ
stiduAལྷན་ཁག་༡༠
fo .oN
stiduA fབསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
o sepyT
.oN
.lS ངས་བསོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
༢༧.༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༡༢༥
ནo་ཡོCདཔ་དང་2 འདི་གི་འོhགc་ལས་
ihw ཞབས་ཏོ
stiduག
a ་ལྷན་ཁག་ནང་
esoht ylnབརྒྱ་ཆ་༢༥.༧
o sedulcདངུལ་ཀྲམ་
ni rebmun ehT
00
1
stiduA ecnailpཐོm
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ས་ཡ་༡༤.༢༥༢ དེ་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་
dnབརྒྱ་ཆ་༢༠.༦
a detratsདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༤༡༧
ydaerla erew taབསྐྱར་རྙེད་འབད་
ht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
61
6
l
a
t
o
T
ཡོད་མི་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡.༢ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ལྷན་ཁག་མཐོ ་ཤོས་གསུམ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠.༧༩༥ ཐམ་པ་དེ་ ལྷན་ཁག་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
༡༠ ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༧༣.༦ ལྷགཔ་ཅིག་གི་རྩིས་དང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

N I T R O Pལྷགཔ་ཅིག་གི་བརྩི་ཨིན་པས།
ER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA
བའི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ Gབརྒྱ་ཆ་༣༥.༣

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

4

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

4

དེ་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ འབོར་ཆེ་དྲག་ཐོན་མི་འདི་

གཙོ་བོ་རང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

གནས་རིམ་དང་ གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ཐོག་ལུ་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་

ཁག་ཚུ་ནང་

བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

ལས་གཡྫོག་
ལྷན་ཁག་
༠.༩༥༦

སྫོ་ནམ་དང་ནགས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་
ཚལ་༦.༨༧༧

ཁག་༠.༥༨༩

བརྒྱུད་འབྲེལ་

ལས་སྡེ་

གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་

ཞབས་ཏྫོག་ལྷན་༡༤.༢༥༢

༡༥.༡༢༥

༣.༦༣༥

སྫོལ་འཛིན་

ཕྱི་འབྲེལ་
༠.༤༨༤

དེ་གིས་མ་དོ་བར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ གསལ་སྟོན་

ཤེས་རིག་

༡༡.༤༡༧

ཤྫོག་ཁྲམ་༡.༢ པ།

དངུལ་རྩིས་
གསྫོ་བ་༡.༤༥༦

༠.༦༥༧

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤ གི་ལྫོ་ནང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡྫོདཔ།

འབད་མི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་ སྤྱི་ཚོགས་ལས་ ཉེས་ཆད་ཀྱི་དངུལ་སྐྱེད་
བརྒྱ་ཆ་༢༤ བཀལ་དགོ་པའི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་བརྟེན་
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ མགྱོགས་དྲགས་འབད་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོ
གས་འབྱུང་ཡི།
མཇུག་རང་ from
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
་ཚུ་ རྩིས་
The Royal
Audit Authority derives
its mandates
the Article 25.1 of the ན
Constitution
of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
འགྲིགས་འབད་ནིའི་དོ
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ལས་
report on
the economy,ན་ལུ་
efficiency
and effectiveness
in the use ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་
of public resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བརྟེན་
རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཚུགས་ཅི།
favour or
prejudice,
audit the accounts
of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
other moniesཁྱད་རིག་དང་
received and
the advances and reserves of Bhutan”.

4.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ག་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་
གཏན་འབེབས་བཟོ
་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ ཁྱད་རིག་གོང་ four
by 237 རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་
staff with diverse ཞབས་ཏོ
professional
background.
It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་གཙོ
་ཏེ་ཡོད། བདེན་བསམ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གལ་ཆེ་ཤོས་
line withའཕེལ་འདི་ཨིནམ་ལས་
the provisions of
the Constitution་རིམ་བཏོ
of theནKingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་དགོཔ་ཡོ
ད་རུང་audits,
ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་
ན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་
audits and
theme based
besides ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འབད་ནིའི་དོ
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
སོ་initiatives
བ་ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་བཟོ
་དགོཔ་འདི་
activitiesདང་
and
as a part
of the གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ།
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ གཙུག་སྡེ་དང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་

1.

གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོ
སོང་བརྡར་ཚུ་འཕོ
ད། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གྲོས་འཛོམས་དང་ གོ་
AC HI
EVE ME N TS ནI་ལུ་
N TE
R M S OF་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
A U DIT I NG

བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་ ཞལ་འཛོམས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་པ་༣༠ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ སོང་བརྡར་འབད་བར་བཏང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཡོདཔ་དང་
ག་གི་སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོ
གས་མི་ འགན་འཛིན་པ་༢
audits during
theརྒྱ་གར་གྱི་
year as རྩིས་བཀོད་དང་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོ
shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
དང་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོ
ན་གྱི་སོ
བ་སོང་ནང་ འགན་འཛིན་པ་༣
འདི་གི་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
st December
2014 and བཏང་ཡི།
were completed
within 31
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
འཛིན་གྱིས་
དོ
ན
་ཚན་སྣ་ཚོ
ག
ས་ཀྱི་ཐོ
ག
་ལུ་
ནང་འཁོད་སོ
ང
་བརྡར་༨
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་
འགན་འཛིན་པ་/རྩིས་ཞིབ་པ་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits
completed in 2014
༡༩༨ དེ་ཅིག་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་འདི་ཚུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
དུས་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit
རྒྱུན་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ ང་བཅས་ཀྱི་ ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩི་རང་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབག་འདི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ ལས་ཚན་གཉིས་འབད་རྩིས་སོད་འབད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡི། ལསཚན་ ‘ཀ’ པའི་ནང་ སོབ་སོང་གི་ཁང་ཚན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ལས་ཚན་ ‘ཁ’ པའི་ནང་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ
ལོ་་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

5

5

སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ལས་འགུལ་མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༣ ལུ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། འདི་ནང་ དངོས་འབྲེལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ ལས་འགུལ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྡེ་ཕན་དང་ བསྟར་
སོད་འབད་མིའི་ཚོང་ལས་གཉིས་ཆ་ར་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགུལ་

གྱི་རིན་གོང་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣ ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོག་

ལུ་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད། སོང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་

ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་ཡོདཔ་དང་ ལྟེ་བ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦-༡༧ ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་
བསྐྱེད་དེ་ཡོད།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རིམ་ལུགས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། མ་ལུགས་འདི་ནང་ དོན་ཚན་གཙོ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བོ་དྲུག་དང་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་ཡོདཔ་ཨིན། ཡན་ལག་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དོན་ཚན་དྲུག་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་འཛིན་སྐྱོང་དོན་ཚན་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་དང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
སོམ ་ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ལས་འདི་ནང་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་གི་དོན་ཚན་དང་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་བཀོད་ནི་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་

རྩིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཞིབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཁ་གསལ་བཟོ་ནི་ རྩིས་ཞིབ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ ས་གནས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལྟ་རྟོག་འབད་ནི་ སྙན་ཞུ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof འབད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ སྤུས་ཚད་ངེས་བརྟན་བཟོ
sah tI .dnuor་ནི་
gkcརྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་
ab lanoisseforp esreviདབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་
d htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK ehངt་བརྡར་ཚུ་
fo noit uསྤྱི་ལོ
tits་n
oC ehསྤྱི་ཟླ་༦
t fo sno
isivorp eht htiw enil
ཡན་ལག་དོན་ཚན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།mལག་ལེན་གྱི་སོ
༢༠༡༤
པའི་ནང་འགོ་འདྲེན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sedise
ua dག
e་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
sab emeht dna stidua
འཐབ་སྟེ་ རིམ་ལུགས་འདི་ གདམ་འཐུ་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་དོ
ནb་ལུ་ ,stམོid་བཏབ་ཐོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trapཕྱིའི་གྲོས་སྟོ
a sa seན
v་པའི་ཁྱད་རིག་ལམ་
itaitini dna seitivitca
ཡོད། ལས་འགུལ་འདི་ ཨེ་ཤི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wད
oཔ་ཨིན།
leb dez
སྟོན་ཐོག་ལུ་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོ
མོi་rammus
G N I T I DཡོU
A FགOས་འབད་ལག་
SMRET
བཏབ་ཀྱི་གོ་རིམ་འདི་རོགས་པའི་ཤུལ་ལུ་ རིམ་ལུགས་འདི་
ངས་རོ

NI STNEMEVEIHCA

.1

ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་རེ་འོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
སྤྱི་ཟླ་༢
པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་
རྩིས་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni d
etelp
moc stiduA 1.1 elbaTཀྱི་གྲས་ལས་གཅིག་ཨིནམ་དང་ སྲིད་
ཞིབ་ལག་དེབ་༢༢
དང་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆས་༢
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
གས་གོང་འཕེལ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
00རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
1
stiduA ecnailpmoC སྤྱི་ལོ2
་༢༠༡༥
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6རྩིས་ཞིབ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་གསར་བཏོ
stiduA laicepS ན་འབད་ཡི།
616
latoT

འོག་ལུ་ ཨཱསི་ཀྲི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
ལུས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ལག་དེབ་ཚུ་དང་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
གཏན་འཁེལ་བཟོ་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་

.2

era strལུ་
ope
r tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འཕལ་མགྱོགས་རང་པར་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན།
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

6

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

6

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་

ནིའི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡར་དྲག་བཟོ་ཐབས་དང་

གྲུབ་འབྲས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་

རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་

གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ “རྩིས་ཞིབ་ལས་དོན་དབྱེ་ཞིབ་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་” གཞི་བཙུགས་

འབད་དེ་ཡོད། འདི་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་དང་ རྩིས་ཞིབ་པ་ངོ་རྐྱང་གི་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཆ་

ཚང་འབད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། ང་བཅས་

ཀྱི་ལཱ་གི་བྱ་རིམ་ཚུ་ཡར་དྲག་བཟོ་ནི་དང་

རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་དང་

སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་བྱ་

རིམ་ཚུ་ ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་དང་ ཡང་ན་ ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་ལུ་གནས་ཏེ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་བསྐྱལ་སོད་འབད་
ནི་ནང་ཁྱད་རིག་ཚུ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་གི་དམིགས་དོན་བསྐྱེདཔ་ཨིན། འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུའི་ ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ རྒྱུ་རྐྱེན་འབད་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། རིམ་ལུགས་འདི་གིས་ རྩིས་ཞིབ་པའི་ལཱ་གི་གྲུབ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབྲས་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་
སོ ་ཤུགས་འཕེལ་བཅུག་ནི་དང་
གཞན་ཚུ་ལུ་ཡང་
དུས་རྒྱུན་གྱི་
the Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There
shall be a Royal Audit
Authority
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་
ལེགས་བཅོས་དང་
རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི
རིམ་ལུགས་འདི་
ལོ་བསྟར་ fear,
25.4 of the
Constitution
further provides
that་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
“The Royal Audit Authority
shall, without
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འགོ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།authorities and bodies
includingརྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༤-༡༥
all offices in the Legislature
and the Judiciary, all public
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༡༥ གི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོ་ཚུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་དཔེ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྐྲུན་འབད་ཡི། ཐོ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲེལ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ དེ་ལས་ གན་ཡིག་ཚུ་གི་འགན་དབང་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ག་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ར་ཕོགས་སྒྲིགས་འབད་འབདཝ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་གི་གཙོ་རིམ་དང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་
ཉིན་གྲངས་ཀྱི་ཚད་བཀོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་སྡེ་

1.

AC HI
EVE
MEདེ་ལས་
N TS Iམགོ་རྙོགས་ཧིང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
N TE R M S OF A U DIT I NG
གི་སོ
མ་ཆུང་
དབྱེ་བ་ཕྱེ་སྟེ་ཡོད། ཐོ་འདི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་དུས་མཐུན་

བཟོ་ནི་དང་ འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཆ་མཉམ་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་དང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during
the year
as shown in
the Table
1.1.
འཆར་གཞི་ཚུ་
གྲ་སྒྲིགས་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལས་
ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
those that were alreadyཨའེ་དྲི་ཨའེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་རིམ་(IDI)
started and
དང་གཅིག་ཁར་ མི་དམངས་བུ་ལོན་རྩིས་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོ
ན
་ལུ་
མཉམ་འབྲེལ་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡི།
ལས་རིམ་འདི་གིས་
མི་དམངས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
བུ་ལོན་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་
ཁྱད་རིག་དང་
འདུས་ཚོགས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གི་
རེ་འདོདThrust
་
Annual Audit
Schedules of the Divisions
and Regional
Offices and the indicative Audit
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ལས་རིམ་འདི་ ལོ་ངོ་བཞི་གི་རིང་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།
current audit
priorities.
2.

AC HI
EVE ME N TS I N འགན་འཛིན་པ་གོངམ་བཞི་ལུ་
TE R M S OF RE PORཨའེ་དྲི་ཨའེ་གི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
TI NG
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

ཨའེ་ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་

Audit Reports
the
immediate output of the ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་
Royal Audit Authority.
The audit reports
(ISSAI)areངོ་སོ
ར་ལས་རིམ་འདི་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
དེ་ལས་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely
actions on issues
contained
in the reports. The RAA ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོ
adheres to the
prescribed
ལུགས་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ནང་
མངོན་མཐོ
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་
དཔ་ཨིན།
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

7

7

དེ་ཚུ་གིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཨེའི་ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་

དགོཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ལས་འབྲེལ་དབྱེ་ཞིབ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་

ལས་༨ པ་ཚུན་ ནོར་ཝེ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་བཟུམ་མའི་དབྱེ་ཞིབ་འདི་
གིས་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

འབྱུང་ནིའི་ རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།

5.

ལས་འབྲེལ་ལམ་ལུགས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ལུ་ཕན་ཐབས་

ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

ཤོག་ཁྲམ་༡.༣

ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཤྫོག་ཁྲམ་༡.༣ པ། སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤ གི་ལྫོ་ནང་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་རར་་་ད་་བ།

ལོt་ངོ་དེ་ནང་
fo noiཡོ
tuདt་དོ
it་བཟུམ་
snoC eh
fo 1.52 རྒྱལ་
elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་བརྡར་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu སྫོeངh
t nགོ་བསྡུར་
i ssenevitcefབཙག་འཐུ།
fe dn༠a %ycneiciffདགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན།
e ,ymonoce eht no troper
,raef tགནད་དོ
uohtiན
w་སྣ་ཚོ
,llaགhས་ཀྱི་དོ
s ytirནo་ལུ་
htuA
t
i
d
u
A
l
a
y
o
R
e
h
T
“
t
a
h
t
s
e
d
ivorp rehtruf no༡༡it%
utitsnoC eht fo 4.52
ཞལ་འཛྫོམས་ གྲོས་
རྩིས་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stneའཛྫོ
mམtས་raཤེས་ཡྫོ
ped
lla fo stnuocca eht tidua ,eཁག་འབག་རྒྱ་སྐྱེད་
cidujerp ro ruovaf
ན་
seido bཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་༡༤,༥༢༩
dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni sདང་
ecགནས་སྐབས་
iffo lla gnidulcni
བལྟ་སྐོར། ༢༧ %
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf ciཀྱི་གཡྫོ
lbuགp
gniretsinimda
་ ལས་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ཕྱིར་སོད་འབད༌ཡི།
གཡྫོག་སྫོར་སྒྱུར་དང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytལས་གཡྫོ
irohགt་རྒྱུན་
uA tiduA ehT
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་
ས་ཡྫོ
ན་དང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eརྒྱང་རིང་
ht ,ཤེla
re
neG rotiduA eht rednU .5002བརྟན་བཟྫོ
reb་ནི།m༧%
eceD ni ydob
ruof
.dnuབo
་སྫོr
ང་།gkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་ཞི་གཡོག་ sah tIལྷན་ཐབས་སྫོ
nI .modg༩n%iK eht ssorca detacol yllaགོ་གནས་ཡར་སེང་།
cigetarts༤༦%
seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་གཞི་གི་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
sediseb ,stidua desab em
t dna stidua
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་
ནོeརh
་འཁྲུལ་ཚུ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་
fo trap a sa sevitaiདང་ལེན་ཚུ་མ་
tini dna seitivitca
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གི་ཐད་ འཁྲི་འགན་ཕོག་མིའི་འགན་འཛིན་པ་གང་རུང་གིས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འབད་ཚུན་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་འགན་བཀལ་ཏེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་ འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད། དེ་སྦེ་:wམི་མང་འགན་
oleb dezirammus

འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་
G N I T Iཕྱིར་སོ
D Uད
A་འབད་དགོ་པའི་བྱ་རིམ་དེ་གིས་
F O S M R E T N I S Tགཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་
NEMEVEIHCA

.1

ལུགས་ནང་ འཁྲི་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འགན་འཁྲི་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
དྲན་ཤེས་བཙུགས་ནི་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
.1.1 elbaT e
ht ni nwohs sa raey eht ག་ནི་བ་
gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2 ད།
00
1
stiduA ecnailpཕན་ཐོ
moCག་བྱུང་སྟེ་ཡོ
གལ་ཆེ་བའི་
ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
eh
T .raey
eht fo ལe་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་
solc eht ta ssergorp rednu
ཉོགས་མེད་རིམ་ལུགས་འདི་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོག
ས་དང་
ནང་སྲིད་དང་སོ
61
6
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས།

འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

6.

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stརྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ནང་
roper tidua ehT .ytirohtuA tགོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་
iduA layoR eht fo tuptu
oག
etས་འབད་ནིའི་དོ
aidemmi ན
e་ལུ་དང་
ht era དམིགས་
stropeR tiduA
གོ་རྟོ
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircབསལ་དུ་
serp ehའཛམ་གླིང་ནང་འཁོད་ཀྱི་
t ot serehda AAR
ehT .འི
st་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
roper eht ni deniatnoc seམཁས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་
ussi no snoitca ylemit ekat ot
མངོན་མཐོ
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

8

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

8

འཐབ་དགོཔ་འདི་ གལ་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད། དམིགས་དོན་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་
ཞལ་འཛོམས་དང་ འདུས་ཚོགས་ཁག་སོ་སོ་ཚུ་དང་ འབྲེལ་མཐུན་བཟོ་ནི་ནང་ བརྩོན་ཤུགས་སོམ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཟིགས་སྐོར་གྱིས་དོན་ལུ་འབྱོན་

ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་

ཆིངས་ཡིག་འདི་ ལོ་ངོ་དྲུག་གི་རིང་ལུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་ མཚན་རྟགས་བཀོད་ཡི། དེ་གིས་ ཕན་ཚུན་གྱི་གནད་དོན་

ཐོག་ལུ་ མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་ཆིངས་ཡིག་དེ་ནང་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གཉིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་རྩིས་ཞིབ་ཤེས་ཡོན་གཙུག་སྡེའི་
ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོ
ན་གཉིས་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་སོང་བརྡར་བྱིན་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གྱིས་ ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་པ་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ཡང་ དགོས་མཁོའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ སོང་བརྡར་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་ བཏང་ནི་ དེ་ལས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་ནང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ མཉམ་སྦྲགས་འབད་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
includingདེ་སོ
all
offices in theགས་པའི་
Legislature
and the Judiciary,
allད།public authorities and bodies
ང་བརྡར་འབད་ནི་ལ་སོ
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོ
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་གསུམ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༩ པའི་སྤྱི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005.པའི་སྤྱི་ཚེས་༢
Under theཚུན་
Auditor
General,
the Authority
is at the moment
manned
ཚེས་༢༩ ལས་སྤྱི་ཟླ་༡༠
ཕི་ལི་པིནསི་ལུ་
འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
གས་ཀྱི་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་གྱི་
regional སྡེའི་འདུས་ཚོ
offices strategically
located across the Kingdom. In ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༡༦ པའི་ནང་བཅའ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
མས་འདི་གིས་
མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ མཐའ་འཁོར་
མར་གཏོ
ས་ཡོདཔ་ཨིན།
of Bhutan,
theགRoyal
Auditཞལ་འཛོ
Authority
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ན་ཚུའི་
ཡོན་ཏན་དང་ཉམས་མོ
ང་བྱིན་ནི་དང་
མཐའ་འཁོར་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་
financialདང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
and compliance
audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ང་ཚུ་ བརྗེ་སོ
ར་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།
སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥ འི་ལོ་ནང་
of the མོRoyal
Audit
Authority during རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
the year is
summarized below:

1.

མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ལེན་སྡེ་ཚན་(WGEA)གྱི་འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན།Audit Authority had completed 616
The Royal
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only those རྩིས་ཞིབ་ཡོ
audits which
ཝེཊ་ནམ་གྱི་མངའ་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
ངས་ཁྱབ་ཀྱིས་མགྲོན་བརྡ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་
རྩིས་ཞིབ་ཡོང100
ས་
2
Compliance Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludesཁྱབ་ཀྱིས་
those འཐུས་མི་༦
that were
already started and
འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་
སྤྱི་ལོ
སྤྱི་ཟླ་༨ Audits
པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ ལས་༨ ཚུན་6
4་༢༠༡༤Special
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
Plan of the RAA is prepared
at the
ཝེཊ་ནམ་མངའ་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་ནང་
མཐུན་འབྲེལ་གྱི་བལྟ་སྐོར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།
དེའི་སྐབས་ལུ་
Table 1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
Schedules མ་འོ
of the
Divisions and Regional
Offices and the
indicative Audit Thrust
ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་
ངས་པའི་མཐུན་འབྲེལ་གི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ཕན་ཁུངས་ཆེ་བའི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit
ཞབས་ཏོpriorities.
ག་ཚུ་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་དོན་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ དེ་ལས་ མཁས་མཆོག་དང་ཡོན་ཏན་ཚུ་ བརྗེ་
2.

AC HI
ME N TS I N TE
R M S OF RE POR
TI NG
སོརEVE
་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་
ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་
ཕན་ཚུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ཐོ
ག་ལུ་གྲོས་བསྡུར་ཚུ་འབད་ཡི།

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

9

9

7.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤

སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུའི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཨེམ་/ཨེསི་ ཨེསི་གོསི་ཚོང་སྡེ་(M/s S.

Ghose & LLP) གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ངོ་སོར་འབད་བའི་བྱུང་ཐོ་དང་ དངུལ་སོད་རྩིས་བརྗོད་དང་
གཅིག་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ ཟུར་སྦྲགས་༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་པའི་བསྐོ་བཞག་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་

བཅའ་ཁྲིམས་འོག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གི་ གདམ་འཐུ་མཛད་མཛདཔ་
ཨིན།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

8.

fo noitutitཤེས་རྟོ
snoCགe
ht fo གོ་རྟགས་ལས་རིམ།
1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ས་དང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnདམངས་ཀྱི་ཐོ
revoG eh
fo seciffo འཁྲི་འགན་དང་
dna stnemtདྭངས་གསལ་གྱི་གོ་རྟོ
raped lla fo stགnས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོ
uocca eht tiduaན,་ལུ་
ecidརྩི་རང་ཞིབ་
ujerp ro ruovaf
ནt་ཁུངས་ཚུ་ནང་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilརོbག
uས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
p ,seuneveང
rས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་
eht sa llew sa secགསར་སྤང་རོ
rof ec nefeངd
eht dnaརྩིས་ཞིབ་གོ་རྟོ
ecilop ehtག,ས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་
sdnuf cilbup gniretsinimda
་ཁག་ནང་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

འཐབ་ཅི། ལས་རིམ་འདི་ནང་ སོབ་གྲྭ་༢༡ གི་སོབ་དབུ་འཛིན་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ད་ ཁོང་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennaགཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་རབས་ཅན་གྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་
m tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotidu
A eht rednU .རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་
5002 rebmeceD ni ydob
དེའི་འགན་དབང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI ན
.m
odgniདK་ནི་ནང་
eht sའཁྲི་འགན་དང་
sorca detacདྭངས་གསལ་
ol yllacigetདེ་ལས་
arts se
ffo lanoiger
ཚོགས་གཅིག་འབདཝ་ལས་ དམངས་ཀྱི་ཐོ
་སྐྱེད་ཚུ་སོ
དོcནi་སྨིན་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamroགོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་ཅི།
frep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་ལཱ་དང་འགན་ཁག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

10

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

10

རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༩༢ ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་

འབད་འབདཝ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་

རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་རྩིས་ཞིབ་དང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་ དེ་ལས་ གཞུང་གི་དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལེའུ་

ACCOMPLISHMENTS
OF THEརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་
ROYAL AUDIT AUTHORITY
གཅིག་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོ
ད། འདི་གི་མ་དོ་བར་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་
ལག་ལེན་ཚུ་

དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དང་
ལོ་ངོ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
དེ་ལས་ from
རོང་ཁག་ཚུའི་ལོ
་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་
The Royal
Audit Authority derives
its mandates
the Article
25.1 of the བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་
Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བཅུད་དོ
་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོ་ལས་
ལེའུ་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོ
report on
the ནeconomy,
efficiency and effectiveness
inདཔ་ཨིན།
the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གི་
including
all offices in the Legislature
and the Judiciary, allརྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ཅིག་
public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཁར་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུ་གིས་ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ འཆར་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
དངུལ་ བཀོལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི། བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩,༤༨༨.༩༥༣
December 2005. ཡོ
Under
Auditor General, the Authority
is at the moment
ད་ས་ལས་the
གཞུང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦,༦༦༨.༧༥༢
རྐྱངམ་གཅིག་བཀོལ་སོ
ད་འབད་ཡོདmanned
པ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regionalལས་
offices
strategically
located across
the Kingdom. ཐམ་པ་(རྒྱ་ཆ་༡༤.༤༧)ཡོ
In
བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༨༢༠.༢༠༡
ད་པའི་མངོན་གསལ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
theསྤྱིར་བཏང་གི་ཟད་འགྲོའི་འཆར་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༤
Royal Audit Authority started ལྷགཔ་ཅིག་གི་བརྩི་
performance སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་ འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་
བྱུང་ཡི།
audits and theme based audits, besides the routine
དཔ་ལས་
མ་དངུལ་ཚུ་ audits.
བཀོལ་སོདA
་མ་འབད་བར་བཞག་མི་དེ་གིས་
མ་དངུལ་ཚུ་ དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་སོད་མ་ཚུགསཔ་
financialདོ་ཡོ
and
compliance
brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གཞུང་ལུ་Audit
བུ་ལོན་ལོAuthority
ག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་during
དཀའ་སྡུག་ལ་སོ
of the དང་
Royal
theགས་པའི་
year གནོ
isད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་པས།
summarized below:

1.

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་དགོས་དོ
ན་ལྟར་
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M S
OF A U DIT
I NGལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ཡི།

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl.ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༧༥.༥༠༢
No.
Types of Audits
No. of Audits
གནས་པའི་ རྩིས་འགྲིག་
audits during
year
as shown
in the Table 1.1.
ཤྫོགthe
་ཁྲམ་༢.༡
པ། འདས་པའི་ལྫོ
་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
1
Financial Audits
508
The number includes
only
those audits which
770.141
1000
མ་འབད་བའི་
ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་ཚུད་
2
Compliance
Audits
100
681.59331st December 2014
and
were completed within
3
Performance Audits
2
634.313
excludes those that were already
391.007 started and
ཡོ
བརྒྱ་ཆ་༦༢.༨༠
4ད་རུང་ Special
Audits མཚོན་པའི་ དངུལ་6
261.464
under progress at the close of the
year. The
Total
616
Annual Audit Plan
ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༠༧༡.༡༨༩
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དང་ལེན་
0 of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
2010 of2011the Divisions and Regional མཛད་མི་དང་
ལན་གསལ་འཐོ
བ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་
Annual Audit Schedules
Offices and the
indicative
Audit Thrust
2012
Areas which are determined on the 2013
basis 2014
of experiences of the past auditing periods and
བཞག་སྟེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་ རྩིས་
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NGའགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་

གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
Audit Reports
are the immediate
output of
the Royal Audit Authority.
The
audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

11

ཤོག་གྲངས་

11

བར་ཡོད་པའི་ ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༤.༣༡༣ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་དེ་
ནང་ ལྷན་ཁག་༧ རོང་ཁག་༡༣ རོང་ཁག་༧ ནང་གི་རྒེད་འོག་༡༢ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་༨ ལས་འཛིན་༧ དངུལ་འབྲེལ་

གཙུག་སྡེ་༥ དེ་ལས་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་༡ དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་འཚབས་ཅན་གྱི་ གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་
དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༡.༤༦༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཕདཔ་

ད་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༤༢.༦༠ གི་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་༣ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ སྙན་ཞུ་

འབད་མིའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་སྡུར་ཚུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ ་ཤོས་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༢༣༩.༤༩༡ ཐོན་ཡོདཔ་ད་ འདི་གི་འོག་ལས་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥.༦༦༨ དེ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལས་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༥༨༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ ་ཤོས་ དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA
ehT ”.secruoser cilཐམ་པ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི་
bup fo esu eht ni sseའཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོ
nevitceffe dna ycneiciག
ff་གི་
e ,ym
onoce ehངtས་no troper
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༧༢༦
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemn
reམvས་ལས་
oG eht བརྒྱ་ཆ་༧༧.༢༢
fo seciffo d
na stནn་འབད་ཡོ
emtraདpཔ་ད་
ed llའདི་གི་འོ
a fo sགt་ལས་
nuocca
eht tidངuས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་
a ,ecidujerp ro ruovaf
བསོ
གསལ་སྟོ
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ciདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༢༧
lbup ,seunever eht སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
sa llew sa དsཔ་ཨིན།
ecrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitལོ
u་tབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་
itsnoc a sa dna 5891མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ni ydob suomonotསྡེ་ཚན་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོ
ua na sa detutitདs།nདབྱེ་ཁག་འདི་ཚུའི་
i saw ytirohཚུལ་མིན་
tuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཚུ་oisཤོsག
ruof
sah tI་ཚུལ་མིན་ཚུ།
.dnuorgkcab lan
ef་ཁྲམ་༢.༢
orp esrཔའི་ནང་ཡོ
evid hདtiཔ་དང་
w ffaཁ་
ts 732 yb
ཤྫོག་ཁྲམ་༢.༢ པ། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ད་་བ་དང་འབྲེལ་བའི
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
གསལ་བཅུད་དོན་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་
་དང་
modgniK eགཡྫོ
ht་ཟྫོལfo
noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ལྐོག་ཟ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་
ecnamrofངན་ལྷད་
rep d
etratsཐིག་ཁྲམ་༢.༡
ytirohtuA
uA ཅན་མའི་ནང་
layoR ehtཟུར་
,natuhB fo
དང་tid༢.༢
enituor e༩༨.༩༡༨།
ht s༡༦%
ediseb ,stidua desab emeht dna stidua
འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན།
eht fo tnuocca feirbསྦྲགས་འབད་བཀོད་དེ་ཡོ
A .stidua ecnད
a།ilpཚུལ་མིན་ཚབས་
moc dna laicnanif
༡༣༦.༤༥༨། ༢༡%
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gniruཆེན་ནང་
d ytirརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ohtuA tiduA lay
oR eht fo
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རྫོང་ཁག།
ནང་ གསལ་སྟོ
ན
་འབད་དོ
་
བཟུམ་
དབྱེ་སྡེ་འདི་
ACCOMPLISHMENTS OF THEལྷན་ཁག།
ROYAL AUDIT AUTHORITY

གི་འོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨.༩༡༨ སྙན་

76.768

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
ofདBhutan,
states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཞུ་འབད་ཡོ
་ས་ལས་མཐོ ་which
ཤོས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
25.4 of the
further
that “The Royal Audit
Authority shall, without fear,
ནང་ Constitution
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦.༧༦༨
ཐོནprovides
་ཡོད་མི་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
in the Legislature
འདི་allཡོoffices
ངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༧༨
དེ་ཅིག་ and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
གི་བརྩི་དང་
དེའི་འོགand
་ལས་རང་
རོང་ཁག་ཚུ་ནང་
ཐོན་མི་འདི་ ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་
other monies
received
the advances
andདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༡༢
reserves of Bhutan”.
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༡༥ Authority
གི་བརྩི་ཨིན་པས།
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༡༧
གི་བརྩི་དང་
ག་ཚུ་ནང་
The Audit
was
institutedགས་ཚུ་ནང་
as an autonomous
body བརྒྱ་ཆ་༧
in 1985
and as རྒེད་འོ
a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
བརྒྱ་ཆ་༡
ལས་ཉུངམ་འབད་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
by 237 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡
staff with diverse
professional
background. ད
It། has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
of Bhutan, the Royal
Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
་ཟོལinitiatives
་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་འོ
ག་ལུ་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་
activitiesགཡོ
and
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་
summarized
below:

1.1

1.

འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་I NཤོTE
ག་ཁྲམ་
AC HI
EVE ME N TS
R M S OF A U DIT I NG

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤྫོག་ཁྲམ་༢.༤ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ངན་
༢.༤
པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl.
Typesནof
No. of Audits
ལྷད་No.
ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོ
་ཚུ། Audits
ཡོདཔ་དང་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
audits during
the year
as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which76.531
2
Compliance Audits
100
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 31st December 2014 and
were completed
within
3
Performance Audits
2
80
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year.60The
Total
616
ཀ)
བརྡ་དོ
ན
་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
40
start of every financial year. It contains the
14.029
ཁག་འོག་གི་ ཞི་བའི་མཁའ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and20Regional0.037
Offices
and the
0.883indicative
0.200
0.121 7.117 Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འཁྲུལ་ལས་ཁུངས་ནང་ དབྱེ་
0
current audit priorities.
2.

སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ཡ་༧༦.༥༣༡ བྱུང་སྟེ་འདུག།
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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དཔྱད་འབད་བའི་རིན་གོང་ཁར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཨིན་པས། ཁག་འབག་

གི་གན་ཡིག་དང་མ་མཐུནམ་འབད་ རིན་གོང་བསྒྲིག་མི་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༥༥.༣༥༤ བྱུང་ནུག། དེ་མ་ཚད་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྕགས་སྐུད་རཝ་གི་འཇལ་ཚད་ཚུ་ ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་

དང་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག།

ཁ) སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ དམ་སྦྱིས་ལུ་ཡོད་པའི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ཀ་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཨེམ/ཨེསི་ ཀུན་

གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་
འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞིའི་དེབ་ཆུང་
YTIROHTUAརིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
TIDUA LAYOR EHT FOགནས་པའི་
STNEMH
SILPMOCCA

fo noitutitགི་འདྲ་༥༠༠
snoC eht དང་
fo 1འབྲོ
.52ང་གྱིམ་ཙི་བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་འདྲ་༨༣༠
elcitrA eht morf setadnamམ་འཐོ
sti sབe་པར་འདུག།
vired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrAག)ehT
”.secruoser cilbuནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་གྱི་ཡིག་ཚང་ནང་
p fo esu eht ni ssenevitcefདངུལ་ཕོ
fe dnaགyས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧
cneiciffe ,ymonoce eཚུལ་
ht no troper
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevo
G eག
h་ལུ་དངུལ་སོ
t fo seciད
ff་འབད་དེ་འདུག།
o dna stnem
trapeདགོངས་ཞུ་འབད་ཡོ
d lla fo stnuད
o་པའི་
cca མི་ངོམ་དང་
eht tiduaའབྲེལ་ཡོ
,ecidu
erp ro ruovaf
མིན་ཐོ
དེ་ཡང་
དj་རྩིས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbupའཛིན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་
,seunever eht sa lle
w sa seག
cr་དངུལ་ཕོ
of ec nག
efས་བཙུགས་ཡོ
ed eht dnད
a་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཚུལ་མིན་ཐོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitu
noc a sa dna
5891 ni ydob sསྤྱི་ལོ
uom
onotua naནང་
sa d
etutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ང)titsབཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
་༢༠༠༡-༢༠༠༢
ས་བསྐྱར་འཇལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
h tI .dnuo
rgkcab lanoissefལོ
orགp་སོe
revid htiw ffats 732 yb
ས་འཐེབ་ཀྱི་རིན་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོsདa་མི་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣
དs་འབད་ནུག།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཅ) གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ eབོc་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་
namrofrep detrats ytirohtuA tidདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
uA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༤.༠༢༩ གནས་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།
གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་
eht ན
fo
tnuocca feiབོr་b
A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
si raey ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོ
eht gnirud ན་བྱུང་མི་ལས་སོ
ytirohtuAར་ཚུ་འོ
tidག
u་ལུ་བཀོད་དེ་
A layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཡོདཿ



GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ནིའི་དོན་ལུ་
ཡིག་ཆས་ཚུ་གཡོ་བཅོས་འབད་ཡོ
ད་པའི་
.1.1 eགནས་སྟངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
lbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3 རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣
2 
stiduA ecnamrofreP
གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་
གནས་པའི་ ཤིང་ཆས་ཚུ་ ཆད་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
r
a
e
y
e
h
t
f
o
e
solc eht ta ssergorp rednu
འཐོན
616
la་ཡོ
toདTཔ།
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA
evitacidniདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦
eht dna seciffO laགནས་པའི་
noigeR dགློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་
na snoisiviD eht fo sབསྟར་སོ
eludeh
S tiduA launnA
ས་གནས་ཁར་
དc་མ་འབད་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
བར་ཡོདཔ།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ལས་མི་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་དངུལ་ཤོག་རྫུས་མ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཚུལ་མིན་གཡོ
seitirohtua eབཙུགས་ཐོ
tairporག
p་ལས་
pa otདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧
desserdda si ti dn
a tidua r་aསོlད
u་འབད་ཡོ
citrapདeཔ།
ht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

14

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

14




རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ གནས་པའི་ བགྱིབ་སོབ་(Foam)བྱང་ཉེས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༨ ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་དེ་ རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ།


འགན་འཛིན་པ་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ ཐོབ་བརྗོད་རྫུས་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧

བཙུགས་མི་འདི་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།


འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་(BoQ)ནང་ མ་ཚུད་པར་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གི་ རིན་གོང་ཁྱད་པར་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁྱིམ་ཐོ
ག་མ་པ་ལས་མེད་མི་
ཇཱན་ཏ་
ཁབ་ཟས་བཟོ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གུ་
ཁྱིམ་ཐོ
ག་བཀལ་ནི་གི་ལཱ་ནང་
The RoyalAudit
Authority
derives
its mandates
from the Article
25.1
of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣
དངུལ་སོ
་འབད་ཡོདཔ། in the use of public resources.” The Article
report on the economy,
efficiency
and ད
effectiveness
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
མ་དངུལ་ཡོin
ངས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢
བཙུགས་ནི་གི་དཔའ་
including all offices
the མLegislature
and the སྒེར་གྱི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
Judiciary, all public authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
བཅམ་ཡོད་རུང་
པ།
other monies received
and དངུལ་ཁང་གིས་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
the advances and reserves ofདBhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
 དྲུང་པ་ཁོ་རང་ ངོ་རྐྱང་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ གསེར་གཤོང་མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་གྱི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ནང་ལུ་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦ ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ཁ་སྒྱུར་འབད་བཙུགས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཡོདཔ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
compliance
audits.
A brief account
the རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་
 དངུལ་སྐྱེད་ཡོ
ངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢
འཐོof
བ་མི་དེ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal
Audit Authority during the year is
ཡོདཔ།
summarized below:

1.

AC HI
N TSགI་གི་
N TE
R M S གOF
A U DIT Iགླ་ཁར་གཏང་བའི་འཐུས་ཚུ་རྩིས་དེབ་ནང་
NG
ཆ) EVE
སྤ་རོME
་རོང་ཁག་འོ
ན་རྒྱ་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་ནང་

མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡ བྱུང་ཡོདཔ།

རྩིས་བཀོད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཇ) ཐིམ་ཁྲོམ་བདག་སྐྱོང་ནང་
འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
ཚུལ་མིན་ 100
The number
includes only those
audits which
2
Compliance Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
ཡོངས་བསོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་འདི་
གཤམ་གསལ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་ 2
excludes those
thatམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༡༧
were already started
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བཀོད་དེ་ཡོ
ད
ཿ
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
 འོང་འབབ་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ འོང་འབབ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༥.༠༠༦ ཉིན་བསྟར་བཞིན་དུ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་

ལུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

15

15



འོང་འབབ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མི་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༡ མ་

བཀལ་ནུག། འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་རྐྱང་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་ལོ་གཉིས་དེ་ཅིག་གི་



རིང་ལུ་ བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ཡོདཔ།

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ དེ་ཅིག་ དངུལ་འཛིན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་

འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པའི་ཁྱད་པར་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡ བྱུང་

ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ།


ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧ འབད་མི་དངུལ་འཛིན་དེ་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་

YTIR
OHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འབད་བར་ཡོ
དཔ།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
 ot ཡོ
dna tidua
ytངirས་བསོ
ohtuམAས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡
tiduA layoR a eb llaའབད་མི་དངུལ་འཛིན་དེ་
hs erehT“ ,taht setབཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ཡོ
ats hcihw ,natuhBད་རུང་
fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དRཔ།ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,raef tuohtiwདངུལ་ཁང་ནང་རྩིས་ཁར་མ་ཚུད་པར་ཡོ
,llahs ytirohtuA tiduA layo
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
 དངུལ་ཁང་གིས་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་གི་ཉེས་བྱ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༠.༦༧༦ འཁྲི་མི་འདི་ མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnem
m ehtངtས་བསོ
a si y
irohtuA eht ,lareneG
rotiduA eht rednU .5002 rebm
ceD ni ydob
འོངo་འབབ་ཡོ
མtས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥
དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོ
དeཔ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuoc་cབོa་ཚུ་feiའོrག
b ་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོ
A .stidua ecnདaཿilpmoc dna laicnanif
གོང་ལུ་བཀོད་མིའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་ འབྱུང་སྲིད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འབད་བརྩོན་གང་དྲག་དང་ ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ།
ཀ)
:woleb dezirammus

1.2

G N IནT
IDUA FO S MR
T Nའགན་ཁག་བཀལ་ཡོ
I STNEMEVE
IHCA
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་གཙོ
་བོE་རང་
ད་མི་

.1

འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འབད་བརྩོན་གང་དྲག་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། འགན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht nཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་(BoQ)ནང་ཚུད་
i nwohs sa raey eht gnirud stidua
ག
1 ་ལས་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་
80འཛིན་པ་ཚུ་གིས་
5
sརིན་གོང་ཚུ་འཛོ
tiduA laicnaལ
n་སྐྱོན་གྱི་ཐོ
iF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102གཞུང་ལུ་རིན་གོང་གི་གནོ
rebmeceD ts13 nདih
tiw detelpmoc erew
འཛོeལ
་པ་འཁྲི་སྟེ་འདུག།
3
2མི་ ལཱ་རིགས་ཚུ་
stiduA
cn་སྐྱོན་ཐོ
amroག
fr་ལས་
eP ལག་ལེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་
d
n
a
d
e
t
r
a
ts ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
61འཕྲུལ་རིག་གི་བརྟན་ཧིང་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ
6
latoT
་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་བཀོད་དང་ རི་མོ་ སྔོན་རྩིས་ དེ་ལས་ ཅ་ཆས་གསལ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhTབཀོད་ཚུ་
tiduA evའོiས
ta་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོ
cidni eht dna seciffO lanoigeR dna ད
sཔ་ལས་
noisiviDསྔོན་རྩིས་ཚུ་དང་
eht fo seludeའཕྲུལ་རིག་གི་
hcS tiduA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གསལ་བཀོད་ དེ་ལས་ འབོར་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་གི་ བྱ་རིམ་དང་ལེན་འབད་མི་དང་ .sཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་
eitiroirp tidua tnerruc

ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་མི་འབོར་ཚད་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་ གཡོ་བཅོས་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིན་དོ་ཡོདཔ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཨིན་པས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་རིན་གོང་གི་དཀའ་སྡུག་ལས་
stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR

.2

e ra
tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

16

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

16

བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་
གལ་ཅན་གཅིག་ཨིན་པས།
ཁ)

འབད་བརྩོན་གང་དྲག་དང་

ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཐོག་ལས་འབད་དགོཔ་འདི་

ལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོག་ དེ་ལས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡོདཔ་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ངེས་གཏན་ ཡང་ན་ བྱ་རིམ་ཚུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་འབད་མི་ཚུགས། ཁྲིམས་ལུགས་དང་ ལམ་སྟོན་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་བཀོད་དང་
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ལས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོ། གོང་ལུ་གྲོས་བསྡུར་འབད་མི་ གཡོ་
ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ལྟ་རྟོག་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ལངམ་འབད་མེད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན་པས།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྲུང་སྐྱོབ་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྐྱོ་དྲགས་ཡོད་མི་ནང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ དམ་དམ་མ་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཁ་འཆམ་ནི་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ ལོག་སོད་དང་ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ནི་ དེ་ལས་ གཡོ་བཅོས་དང་ ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་ གཞུང་ལུ་གྱོང་རྒུད་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
པས།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
The Audit Authority
was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
ངས་བསོ
མས་ the Kingdom.
regionalདབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
offices strategically
located
across
ཤྫོག་ཁྲམ་༢.༥ In
པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཚུལ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥.༠༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performanceམིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ།
ལ་གཙུག་སྒེ་ཚུ།
0.449
audits ལས་
and ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༩༠.༡༠
theme based audits,
besides the དངུལ་འབྒེ
routine
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
financial and compliance audits. A brief account of ལས་འཛི
the ན་ཚུ།
11.841
activities
and initiatives
as གaས་ཚུ་ནང་
part of the
accomplishments
༡༢༡.༦༤༦
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
གསལ་
of the Royal Audit Authority during the year
is
རང་སྫོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ།
121.646
summarized
below:
སྟོན་འབད་དེ་ཡོ
དཔ་དང་ དེའི་འོག་ལས་རང་ ལས་
རྒེད་འྫོག་ཚུ།
0.106
1. AC HI
EVE ME དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༨༤༡
N TS I N TE R M S OF
A U DIT I NG
འཛིན་ཚུ་ནང་
སྙན་ཞུ་
རྫོང་ཁག་ཚུ།
0.899

2.

འབད་དེ་ཡོད།
ལྷན་ཁག།
0.108
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
0
20
40
60
80
100
120
140 508
ཐིག་ཁྲམ་༢.༥
པའི་ནང་ only
གསལ་སྟོ
ན་འབད་དོ
་བཟུམ་ which
The number
includes
those
audits
2
Compliance Audits
100
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
ག
་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཡོ
ང
ས་བསོ
མ
ས་ལས་
ལས་སྡེ་གཞན་མི་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་
ཚུལ་མིན་ཚུ་
སྣང་ཆུང་འབད་ཐོ
ན
་ཏེ་ཡོ
ད
།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

2.1

2.

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢.༢༣༦ བརྒྱ་ཆ་༩༠.༥༡ མཚོན་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་དང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དེའི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༩༣༢ བརྒྱ་ཆ་༨.༨༤ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢ དེ་ཅིག་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངོས་འཛིན་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

17

17

བྱུང་ནུག། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

ཀ)

ལས་འཛིན་གྱི་འོག་ལུ་ འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་-ཨིན་ཕར་(DHI-Infra)ནང་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་

མི་རིན་བཀོད་པ་ལས་

ཡོདཔ།
ཁ)
ག)

རིན་གོང་ཁྱད་པར་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༤༢

ལོག་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་

འབྲུག་འགྲེམ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བའི་ཐད་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠

ཐོན་ཡོདཔ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འབྲུག་ཟ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཁང་གླའི་རྩིས་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་

fo noitutitsnoCཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩
eht fo 1.52 ཐོ
elནc་ཡོ
itr
དAཔ།eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuང)
ohtiw ,lཐིམ་ཁྲོམ་བདག་སྐྱོང་ནང་
lahs ytirohtuA tiduཚུལ་མིན་ཡོ
A layoR ངeས་བསོ
hT“ tམaས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༢༤
ht sedivorp rehtruf nཐོoནit་ཏེ་འདུག།
utitsnoCདེ་ཡང་
eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་ཚན་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ་དང་
ཉེས་བྱ་ཚུ་
seido b dna seiསའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧
tirohtua cilbup llཅན་མའི་དོ
a ,yraicནid
uJ eht dna erutalsས་ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
igeL eht ni seciffo
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐེབས་/ཆད་དང་ མ་བཀལ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
. ”natuhB fo sevreser dནn་ཚུ་ཡོ
a seདcཔ།
navda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཅ)
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འོག་གི་ དགེ་འདུ་ཚོང་འབྲེལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ གློག་མེའི་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འཐུས་ཚངམ་འབད་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་མི་གི་ཐད་
ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
t foང་ཆུད་ཟད་
tnuoccaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤
feirb A .stidua ecn
lpད
mཔ་དང་
oc dnམཁོ་
a laicnanif
ཆ)
འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ eh
ཟད་སོ
སོaངi་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raeའོyས་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སོ
eht gnirud ytད
ir་འབད་ཡོ
ohtuAདཔ།tiduA layoR eht fo
སྒྲུབ་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥
:woleb dezirammus

ཇ)

stiduA fo .oN
80ཉ)
5
001
2
6
61ཏ)
6

བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ཆད་ནང་
ངས་བསོ
མT
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
G N I T I D U A Fཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
O SMRET
NI S
NEMEVEIHCA
༠.༢༠༠ ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ།

stiduA fo sepyT

.oN .lS

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

.1.1
elbaT eht ni nབསྡུ་ལེན་མ་འབད་བའི་
wohs sa raey ehtཚུལ་མིན་
gnirud stidua
མོང་སྒར་རོ
ངA་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
བསྐྱར་རྙེད་གཞན་ཚུ་
1ཉེས་བྱ་དང་
stidu
laicnaniF

hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
d
n
a
d
e
t
r
a
ts ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
l
a
t
o
T
གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦
eht ང
taས་བསོ
derམ
ap
erp si AAR eht fo nཐོ
alནP་ཏེ་འདུག།
tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA eཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་
vitacidni ehtརྩིས་བཀོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་འགན་ཚུ་
dna seciffO lanoigeR dna sཤེས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལས་གཡོ
noisiviD eht fo seludehག
cSཔ་ལུ་སོ
tiduད
A་ launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཡོདཔ་དང་ འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་ གློ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་
.seitiroirp tidua tnerruc
stiduA ecnailpmoC

2

d་ཏེ་ཡོ
na 4
ཡོ
ས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༤
ཐོན
ད1པ།02
3
stངid
uA eམ
cn
amrofreP

གསེར་གཤོང་མི་སྡེའི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་G NསོIདT་ཡོRདO
་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
PER FO SMRET

NI STNEMEVEIHCA

.2

era strཐ)
oper tidདར་དཀར་ན་རོ
ua ehT .ytངir་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ohtuA tiduA layཁག་འབག་འགན་འགྲོལ་འབད་བཏང་པའི་སྐབས་ལུ་
oR eht fo tuptuo etaidemmi eht era s
tropeR tiduA
སྔོན་བྱིན་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp ehtདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩
ot serehda AAR eབསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
hT .stroper eht niདd
པ།eniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

18

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

18

ད)

ན)

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གིས་ ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ཡོདཔ།

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦ ཐོན་ཏེ་འདུག།

ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ཡུན་རིང་སོབ་སོང་ནང་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་མི་ ནགས་སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་གོ་དང་

ལྷམ་ཚུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་སོད་མི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་

བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
པ)

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ དར་ལ་རྒེད་འོག་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་

ཕ)

ACCOMPLISHMENTS
OF THEགROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཆུ་ཁ་རོ
ང་ཁག་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོ
་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དང་

ས་ཡ་༠.༠༦༡ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

The Royal Auditབསྡུ་ལེན་མ་འབད་མི་གི་ཐད་
Authority derives its
mandates from the Article
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
ཐོན་ཏེ་ཡོ25.1
དཔ། of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
25.4 of the Constitution
further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གོང་གི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
་འབད་དེ་ཡོ
དཿ forces as well as the revenues, public and
administering
public funds, the police
and ནthe
defence
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.2

བཅའ་ཡིག་དང་
The Audit
Authorityསྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་བྱུང་མི་དེ་གཙོ་བོ་རང་ མ་དངུལ་དང་འོང་འབབ་ དེ་ལས་ ཁག་ four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འབག་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and
based audits, besides
the routine
ལེགས་ཤོtheme
མ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་
གཞུང་གིས་འོ
ང་འབབ་ཚུ་ དུས་ཐོག་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་མ་ཚུགས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
པའི་ཁར་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འགན་དབང་ཚུ་སོ
ད་ནི་གི་ འཇོན་ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ལུ་ཡང་གནོད་དེ་འདུག།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
དགོས་མཁོའི་བཅའ་ཡིག་དང་
སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལུ་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་བ་ཅིན་
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་

1.

AC HI
EVE ME N TS IནN
TE R
M S OF A U DIT
I NGའདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་
དགོས་མཁོའི་དམིགས་དོ
་རང་
མེདཔ་བཟུམ་སྦེ་མཐོ
ངམ་ལས་

ལམ་ལུགས་ནང་

དར་ཁྱབ་འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས་ གཞུང་ལུ་ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཧེང་བསྐལ་རང་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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3.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

ཤྫོག་ཁྲམ་༢.༦ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཁྲིམས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣.༨༨༨ ངོས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ།

200
100
0

འཛིན་བྱུང་ཡི།

179.082
18.327 3.267

0.200

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་

ཤོག་ཁྲམ་༢.༦

གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ

63.012

པའི་ནང་

ཚུལ་མིན་གྱི་

བརྒྱ་ཆ་༦༧.༨༦ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༠༨༢

ལས་འཛིན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་

ཡོN
ད་མི་དེ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO ST
EMHདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་
SILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam stནང་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་འདི
i sevired ytirohtuA tiduA la་yoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གc་ལས་རང་
elcitrAཨིན།
ehTདེའི་འོ
”.se
ruoser རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
cilbup fo esག
uས་ཚུ་ནང་
eht ni sཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
senevitceངffས་བསོ
e dnམ
aས་ལས་
ycneicའབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་
iffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་ལུ་
གས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་འོ
ག་ལུ་
,tnemnསོrབ
e་སྡེའི་འོ
v oG ག
eh
t foདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡.༢༣༣
seciffo dna stnemསྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
traped llaདཔ་དང་
fo stnuཕུན་ཚོ
occa
eht tidua ,ecidujerp
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
དེ་ལས་
ཤེས་རིག་གྲོང་ཁྱེར་འོ
ག
་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༦
ཚུད་དེ་ཡོ
ད
།
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་འོག་ལུ་

ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་ཤོས་

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༤༥

སྙན་ཞུ་འབད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennaཡོ
mདtཔ་དང་
nemoདེའི་འོ
m eh
ta siདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༦༣
ytirohtuA eht ,lare
neG rotiduA eht rདེ་ལས་
ednU དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༩
.5002 rebmeceD ni ydob
གt་ལས་
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་དང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniKསོe་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གི་འོ
ht ssorca detacol yllaciག
ge
tartསྙན་ཞུ་འབད་
s seciffo lanoiger
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠
་ལུ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
cnamrofrep detrats ytiro
htuA tiduAདlཔ་དང་
ayoR རྒེད་འོ
eht ,ག
n་atuhB fo
ཡོདཔ་ཨིན། རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ eཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༦༧
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
། uocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
eht fo ད
tn
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
:woleb dezirammus

3.1

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༡.༨༡༧

བརྒྱ་ཆ་༩༩.༤༡

མཚོན་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་

བཟོ་སྐྲུན་དང་

.1

་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
6ག
16
dete
lpmoc dah ytirohའོtངu་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་
A tiduA layoR ehT
stiduAམཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་བྱུང་ཡོ
fo .oN
stiduA fo sepyT དཔ་དང་
.oN .lS དེའི་འོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
་ལུ་
hcihw stidua esoདངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འོ
ht ylno sedulcni rག
eb
mun ehT
2 མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༢
00ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ནུག།
1
stiduA ecn
ailpmoC ངས་བསོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཚུད་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
ག་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
dna detrats yཁྲིམས་ལུགས་དང་
daerla erew བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་
taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
eht tད
aཿderaperp
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཀ)
ངས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna sd
oirepདབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
gnitidua tག
sa་ལུ་
p eདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
ht fo secneirepxe fo s isaཚུལ་མིན་ཡོ
b eht no
deniམ
m
reted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༧༩.༠༨༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ངེས་བདེན་ཐོག་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབདཝ་དང་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུལ་མིན་ཐོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
དང་
ཁ་སྐོང་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་
དo་ཡོitདe་མི་ལས་བརྟེན་
seitirohtua eའགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༦
tairporppa
ot d
esserdda si ti dna ཚུལ་མིན་ཐོ
tidua raག
lu་ལུ་
citrདངུལ་འཐེབ་སོ
ap eht fo n
lpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht བྱུང་ནུག།
erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

20

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

20

ཁ)

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འོག་གི་ ལོད་སྦིས་ས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ དགེ་འདུ་

ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ ཐིམ་ཕུག་ རྒྱལ་འཛིན་གསོ་བའི་ཚན་རིག་སྤེལ་ཁང་ སྤ་རོ ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་
སོབ་གྲྭ་ བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ དེ་ལས་ སྟག་རྩེ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་

ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡.༢༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ འཛིན་

གྲོལ་མ་འབདཝ་ལས་

དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲུབ་འབྲས་དང་མ་མཐུན་པའི་ཟད་སོང་ བདེན་

ཁུངས་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་དང་

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཚངམ་འབད་མ་བསྡུཝ་

ཚུལ་མིན་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ནང་ཆས་ཚུ་མ་

ཚང་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།
ག)

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁྲལ་དང་ འོང་འབབ་སོད་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣ ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or
audit the ཚུལ་མིན་ཡོ
accounts
of all
departments and offices
of the
Government,
ང) prejudice,
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་
ངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༤༥
ཐོན་ཏེ་འདུག།
སན་རས་དང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering སན་གྱི་རིགས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
public funds, the police and the defence
forces as wellསas
the revenues, public and
རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོ
་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་མ་འབད་བར་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལས་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་འབད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གནོད་པ་སོ
མ་བཀལ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོ
ད། Authority is at the moment manned
body in December
2005.
Under the Auditor General, the
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཅ)
བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཡི། ས་རྐོ་རྡོ་སོག་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་ རིན་གོང་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབདཝ་དང་ ས་ཁོངས་ཚུ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ནང་རིན་གོང་ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་རྐོ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་ དངུལ་སོད་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འབད་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་ འཐེབ་བཏོན་ཡོདཔ་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ཐོག་ལུ་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་
summarized below:

1.

བརྟེན་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་འཐེབ་འཐོན་ཡོདཔ་ རཝ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ འཛོལ་སྐྱོན་གྱི་རིན་གོང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་

ཐོབ་བརྗོད་འཐེབ་བཀོད་ཡོདཔ་

མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་

ཚུལ་མིན་ཐོག་

The Royal Audit Authority had completed 616
No.
Types
of Audits
of Audits
བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཀོལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ Sl.དེ་ལས་
འཇལ་ཚད་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོ
ནNo.
་མི་ལས་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
བརྟེན་
དངུལ་འཐེབ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
་པའི་
གནད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཨིན་པས།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at གthe
close of ཚུལ་མིན་ཡོ
the year.
The
ཆ)
ཞབས་ཏོ
་ལྷན་ཁག་ནང་ལུ་
ངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
དེ་ཡང་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every
year. It contains the
འོསfinancial
་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ལས་གཡོག་གི་ཁག་འབག་ནང་དངུལ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are
determined
basis of experiences
of the past དauditing
འཐེབ་སོ
ད་ཡོདཔ་དང་ on
བཟོ་the
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
པ་ དེ་ལས་periods
ཕྱིར་ and
current audit priorities.
2.

འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཇ)
སོare
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོ
ད། reports
དེ་ཡང་ are
Audit Reports
the immediate outputཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠
of the Royal Audit Authority.
The audit
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་ཚངམ་འབད་མ་བཏོགཔ་ རླུང་བཙིར་གྱི་འཕྲུལ་(Air Compressor) བཀོལ་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

21

21

སོད་མ་འབདཝ་

དེ་ལས་

ལས་གཡོགཔ་གི་དངུལ་ཕོགས་

སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

ཉ)

ཚངམ་འབད་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དང་

གསར་སྤང་དང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ ཆུ་ཁ་ དར་དཀར་ན་ དེ་ལས་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༦༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་ཡང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་

ཆད་དང་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་ གནང་བ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ མཁོ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབདཝ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་

རྩིས་སོད་མ་འབདཝ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་

IROHTUA Tག
ID
LAYOR EHTབ་ལས་དངུལ་སོ
FO STNEM
HSILPད
M
CA་སྐྲུན་ནང་ཕྱིར་
ལུས་ནི་YTཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བཏོ
པ་UAཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོ
ད་འབད་ཡོ
པ་OCབཟོ

པ་དང་
དེ་ལས་
fo noitutitsnའགྱངས་ལུས་ཡོ
oC eht fo 1ད.5
2 elcitཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་འཁྲི་ནི་
rA eht morf setadnam
sti seལཱ་བསྟར་སོ
vired ytད
ir་མ་འབདཝ་ལས་དངུལ་
ohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT སོ
”.sདe་འབད་བའི་གནད་དོ
cruoser cilbuནp་དང་འབྲེལ་བའི་
fo esu eht nཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོ
i ssenevitceffe དd།na ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཏ)
མགར་ས་རོང་ཁག་འོག་གི་ ལུ་ནག་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ བྱུང་སྟེ་འདུག།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན།
a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nIག.་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
modgniK ད
eh
གོང་གི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཚུ་འོ
ཿ t ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་དང་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་
si raey ehtན་མང་ཆེ་ཤོ
gniruས
d ་ཅིག་
ytirབཟོ
oh་སྐྲུན་དང་
tuA tid
uA layoR eht fo
:woleb dezirammus

3.2

ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་འདུག། གནད་དོན་འདི་ཚུ་ ཁག་འབག་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་དང་ ཅ་དངོས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྐབས་ལུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་

.1

ཡོuདAཔ་ཨིན་པས།
ཤོy་ oR ehT
6 16 detelpmoc dནa་ལུ་
h yརིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་
tirohtuA tiduA la
stiduA མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་དོ
fo .oN
sti་d
fo sepyT དེ་མ་ཚད་
.oN .lS ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་གི་རིགས་ཚུ་གི་དོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
མཚུངས་ཀྱི་གོ་ལས་མ་འབདཝ་ལས་
གཞུང་ལུ་ཟད་སོ
ང་གི་གནོ
hcihད
w་པ་སོ
stམ
id་འཁྲི་སྟེ་འདུག།
ua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4 འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་བདེན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་
6འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht tམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་
a deraperp si AAR eht fo nalP tiགནོ
duད
A་
དང་ ལྟ་རྟོ41ག0་ཀྱི་ཐབས་ལམ་
2 ni detelpmoལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
c stiduA 1.1 elbaT

launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhTཔ་བྱུང་སྟེ་འདུག།
tiduA evitac
idni eht dna seciffO lanoigeམཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་
R dna snoisiviD eht fo
seludehcའཇོན་ཚད་
S tiduA launnA
སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་
ཚད་དམ་དང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
དོན་སྨིན་ཚུ་ལུ་གནོད་པའི་ཁར་ འོས་མེད་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

22

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

22

4.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦.༤༥༨
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

ཐིག་ཁྲམ་༢.༧

ཤྫོག་ཁྲམ་༢.༧ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཆད་

པའི་ནང་

སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ།

གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་

0.221
30.227
11.327
47.716
1.899
8.509
36.559

སྲིད་དྫོན་ཚོགས་པ་ཚུ།
དངུལ་འབྒེལ་གཙུག་སྒེ་ཚུ།
ལས་འཛིན་ཚུ།
ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༧༡༦
རང་སྫོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ།
རྒེད་འྫོག་ཚུ།
རང་སྐྱོང་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་
རྫོང་ཁག་ཚུ།
ལྷན་ཁག་ཚུ།
འདི་གི་འོག་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༥༩
ལྷན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁག་ཚུ་ནང་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་

དངུལ་
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The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
the Kingdom
of Bhutan, དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༢༢༧
which states that, “There shall be a Royal
Audit Authority to audit and
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ནང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the
Constitution
further provides
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
ད། ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་
ཚུལ་ that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
includingམིན་གྱི་ཡོ
all offices
the Legislature and
Judiciary,
public authorities and
ངས་བསོམin
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༢༧
དང་ the
འདིའི་འོ
ག་ལས་ རོངall
་ཁག་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༥༠༩
དང་bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
and the advances
and
reserves
of Bhutan”.
རྒེད་འོགreceived
་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༩༩
དེ་ལས་
སྲིད་དོ
ན་ཚོགས་པའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line withདངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚུད་མི་
the provisions of the Constitution
of the Kingdom ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣.༨༤༦
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and
themeབརྒྱ་ཆ་༥༡.༦༩
based audits,
besides the routineན་ཨིནམ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ བཟོ་སྐྲུན་
ས་ཡ་༣༨.༡༧༢
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
financial and compliance audits. A brief account of the
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༨༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་
activitiesདང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་བྱུང་མི་
and initiatives as a part
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཅ་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ལུ་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༥༡༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ཆད་
summarized
below:

4.1

1.

སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
ར་ཚད་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
AC HI
EVE ME
N TS གནོ
I Nད་སྐྱོན་གྱི་འོ
TE R Mག
S་ལུ་
OFཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་འབོ
A U DIT I NG
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

འོག་ལུ་བཅུད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཀ)
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
གས་ནང་audits
ཚོང་སྒྱུར་ལས་འཐོ
ང་འབབ་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དང་ སྔོན་
The number
includes
only those
which བ་པའི་འོ
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༨༢༧
བྱུང་སྟེ་འདུག།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
Plan
of the RAA is prepared
at the
ཁ)
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་འོག་གི་
ལོད་སྦིས་ས་རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་མཐོ
་རིམ་སོ
་གྲྭ་དང་ དགེ་
Table 1.1 Audits
completed
inབ
2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules
of་རིམ་སོ
the Divisions
and Regional Offices
and བ
the
indicative
Audit
འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ
བ་གྲྭ་ སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སོ
ལ་མཐོ་རིམ་སོ
་གྲྭ་ཚུ་ནང་
ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༩༠༨ བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་ཡང་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་འབད་སོད་ཡོདཔ་དང་ ཆོག་མིན་
2.

AC HI EVEདངུལ་སོ
ME N TS
I N TE
S OF REདPOR
TI
ད་འབད་ཡོ
དཔ་R M
དངུལ་འཐེབ་སོ
་འབད་ཡོ
དNG
པ་

སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་གྱི་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

Audit Reports གཅིག་ཐེབས་བཙུགས་མི་ལུ་
are the immediate output
of the Royal Audit
Authority.
audit reports are
བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་ དེ་ལས་The
ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely ཚངམ་འབད་མ་སོ
actions on issues
contained
in the reports. The RAA adheres
དཔ་ ལ་སོ
གས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོ
ད། to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

23

23

ག)

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང་

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༡༤

ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་

ཡོད། དེ་ཡང་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་སའི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་དེབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་

པ་ དེ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

བར་ལུས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
ང)

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༤༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་
ཡང་ ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་

ཁང་གླ་ཚུ་མ་སོདཔ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་ ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་
འཛིན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
གH
ས་འབད་ཡོ
་མི་ནང་
YTIROHTUA TIDUཉོག་སེལ་གླ་རིན་གྱི་འོ
A LAYOR EHTངF་འབབ་བསྡུ་སོ
O STNEM
SILPMདO
CCA

ཁྱད་པར་

ཞུགས་ཡོདཔ་ རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་ དོ་ཆ་གི་གནས་གོང་(CIF)ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ་ ཁྲལ་གྱི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
རྩིས་ལྷག་ དེ་ལས་ ཁྲལ་བསྡུ་བངས་མ་འབདཝ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཡོད།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཅ)

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད། དེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཡང་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་འོང་འབབ་ནང་ལས་
འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོགཔ་ དེ་ལས་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ལྷག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོ
ད།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht ཚུལ་མིན་ཡོ
fo tnuoང
cས་བསོ
ca feམirས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༨
b A .stidua ecnailpm
oc dna laicnanif
ཆ)
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si rདaཔ་དང་
ey eདོ
h་tགླ་ཐེབས་སོ
gniruད
d་འབད་ཡོ
ytiro
tiduA layo
R eht fo
ཡི། དེ་ཡང་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོ
དhཔ་tuA
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
མཁོ་
:woleb dezirammus

ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་

རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་འགྲིག་མེདཔ་

དེ་ལས་ གྲོང་གསེབ་འཚོ་ཐབས་ལས་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འགུལ་གོ་རིམ་༢ པའི་འོག་གི་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ མཁོ་

.1

6 16 detelpmནo་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་
c dah ytirohtuཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་
A tiduA layoR ehT
stiduA fo .oNཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཐོ
stiduA fo་དང་
sepyTངོ་སོར
.o་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པའི་གནད་དོ
N .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ད
ec། nailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4ཚོང་མགྲོན་པ་༡༡ ལས་ གཞུང་ལུ་སོད་དགོ་པའི་ སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་སོད་
6
stངid
uA laicepS
ཇ)
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
4102 ni detelpmoཚུལ་མིན་ཡོ
c stiduA 1ང
.1ས་བསོ
elbaT
ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༢༧
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sཉ)
doirepའབྲུག་ཚོ
gnitiང
d་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
ua tsap eht fo secnམཛོ
eirད
e་ཆས་ལྷག་ལུས་
pxe fo s isabམ་ལངམ་/འཐེབ་ཐོ
eht no deniནm
ted era hcihw saerA
་ཡོrདe་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
.seitiroirp tidua tnerruc

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།
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ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་བསོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་
era stཏ)
roper འབྲུག་ཟ་སོ
tidua eh
T .ytirohtuA tidu
A layoR
eht fམ
oས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༤
tuptuo etaidemmi eh
t era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ཡོhདt། otདེ་ཡང་
མཛོ
་ཁང་ནང་བཟའ་ཆས་ཀྱི་རིགས་ཚུ་
ལྷག་
debircserp e
serehརིན་བསྡུར་ས་ཁོངས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
da AAR ehT .stroper eht ni den
iaད
tn
oc seussi no snoitca yle
mit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

24

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

24

ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ སོད་ཆད་ཕོགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་
དེ་ཡོད།

ཐ)

འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོར་གཞིས་བཟུང་-ཨིན་ཕར་ནང་

རིན་བཀོད་པ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་ཚུ་ལས་

བོ་བརྟན་མ་

དངུལ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ད)

གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་
ཡོད། དེ་ཡང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་དང་ ཉེས་བྱ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་/ ཚངམ་འབད་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY
དངུལ་གྱི་བྱུང་ཐོ
འི་ཀི་དེབ་༡༥ རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་
སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
ན་

The Royal Audit
Authorityཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དང་འབྲེལ་བའི་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or
audit the accounts
of ངall
departments
and officesངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོ
of the Government,
ན) prejudice,
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ཚུལ་མིན་ཡོ
ས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༣
ད།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public
funds, the ད
police
theགdefence
forces as well ག
as
the
དེ་ཡང་ དངུལ་འཐེབ་སོ
་མི་དང་ and
ལས་གཡོ
པ་ཚུ་ལུ་ ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་ཕོ
ས་སོ
ད་ཡོrevenues,
དཔ་ དེ་ལས་public
འོང་ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
བཀྲིས་སྒང་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ངས་བསོམItས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༤
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ four
by 237 པ)
staff with
diverse
professionalཚུལ་མིན་ཡོ
background.
has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཡོད། དེ་ཡང་ofཉེས་བྱ་ལོ
ག་སྟེ་མ་སོདཔ་དང་
དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཕབ་ཆག་ཚུ་མ་བཏོག་མི་
line with the provisions
the Constitution
of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
དང་འབྲེལ་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོ
ད།
audits and theme
based
audits, besides
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

4.2

1.

ཀ)

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ དམ་འཛིན་མ་འབདཝ།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་བྱིན་ནི་དང་ གསལ་བཀོད་འབད་མིའི་དུས་ཚོད་ཁར་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་གནད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during
year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དོན་འདི་theལས་སྡེ་མང་རབས་ཅིག་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོ
ད། དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡
ཅན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December
2014 and
were completed
31stརྩིས་ལོ
མའི་ནང་ལུ་ within
སྔོན་བྱིན་ཚུ་
་ནང་འཁོད་ལུ་བཏབ་ཚར་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་ཡོ
ད་རུང་ བཅའ་ཡིག་འདི་དམ་ཟབ་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the close of དུས་ཐོ
the ག
year.
The
འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག།
་ལུ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོ
ད་པའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་
Totalགཙོ་རིམ་ཅན་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
every financial
It contains
the
ཟད་སོyear.
ང་གཏང་ནི་ལུ་
བར་འགེག་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འབྲེལ་ཡོpriorities.
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་སོད་ནི་ཚུ་ དངུལ་རྩིས་
current audit
2.

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
དམ་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M
S OF RE POR
TI NG

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་

ཡུན་ནང་ལོare
ག་སྟེ་བཏབ་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་དམ་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལག་
Audit Reports
the immediate
output of the Royal Audit Authority.
The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ལེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ངེས་གཏན་བཟོ
་དགོཔ་འདུག།
to take timely
actions
on issues
contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ཁ)

ལྟ་བཀོད་དང་ རྟ་རྟོག་ལངམ་འབད་མེདཔ།

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་མི་འདི་གཙོ་བོ་རང་ ལས་སྡེ་ཁག་གི་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་/མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་མི་ཚུ་ནང་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནི་/དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ནི་དང་ དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ནི་ དེ་ལས་ ཆོག་མིན་

དངུལ་སོད་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་བཏང་མི་འདི་ཨིན་པས། འདི་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་

རྟོག་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ལས་ལྷག་པའི་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་

བྱུངམ་ཨིན་པས།

གཞུང་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ཟད་སོང་འཁྲི་མི་དང་མཉམ་པའི་ ཕན་ཁུངས་མ་ཐོབ་མི་འདི་ ཐད་ཀར་གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཆུད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཟད་ཨིནམ་ལས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ ལྟ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རྟོuགa་དང་
dna tid
ot yལྟ་བཀོད་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
tirohtuA tiduA la་yཐོoགR་ལས་
a eb འདི་བཟུམ་མའི་ཆུད་ཟད་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་དགོཔ་འདུག།
llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཚུལ་མིན/གནང་གྲོལ་མེད་པའི་དངུལ་སོད།

རྩིས་བཀོད་ཀཡི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

བཅའ་ཁྲིམས་དང་

རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།

མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།

3.3

3.4

3.5

4.9

4.11

55.354

-

-

-

0.037

-

-

0.536

-

0.200

-

55.927

བཀའ་རྒྱ་

སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

8.163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.345

-

0.048

-

A C H I E V E M E N T S I1
N. TA
EC
RH
MIS
EV
OE
FM
AEUNDI
TS
T IIN
NGT E R M S O F A U DI T I N G

-

0.679

-

-

-

-

0.083

-

0

2.427

-

-

4.989

0.526

57.497

5.272

0.526

78.159

-

-

-

-

-

-

0.29

-

-

-

-

-

-

0.000
0.000

12.059
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Audit
Reports
are the immediate
Audit Reports
output
are
ofthe
theimmediate
Royal
Audit
output
Authority.
of theThe
Royal
audit
Audit
reports
Authority.
are 0.179
The audit
reports
are 0.179
4.12
ཆད་སྐྱོན་དང་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།
issued upon completion issued
of the particular
upon completion
audit and
of it
the
is particular
addressedaudit
to appropriate
and it is addressed
authorities
to appropriate authorities
4.13
ཡིག་ཆས་/འབྱོར་རྟགས་མ་ཚང་བ།
0.309
to take timely actions onto
issues
take timely
contained
actions
in the
onreports.
issues contained
The RAA adheres
in the reports.
to the prescribed
The RAA adheres to the prescribed 0.309
85.668
18.403
12.856
9.345
4.601
0.679
0.210
27.587
2.326 that
239.491those
401.166
timeframe in issuing reports
timeframe
afterincompletion
issuing reports
of theafter
fieldcompletion
audit to ensure
of the that
field
those
audit
to ensure
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
responsible initiate timely
responsible
actions.
initiate timely actions.

-

-

-

-

-

-

-

-

མ་བཏོ
པ་/ལངམ་འབད་མ་བཏོ
11.769
24.10
. AC
H IགE
V E M E N TགSཔ།I2
N. TA
EC
RH
MIS
EV
OE
FM
REEN
PT
OSRITNI- N
TG
ERM
S O F -R E P O -R T I N G-

The
Audit
The had
Royal
completed
Audit Authority
616 18.403
had
completed
616
4 Royal
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ Authority
གནོད་སྐྱོན།
0.912
12.856
0.000
4.178 Sl. No.
0.000
0.210
8.509
1.899 No.47.716
94.683
Sl.
No.
Types
of Audits
No. of
Types
Audits
of Audits
of Audits
audits
during the year asaudits
shown
during
in the the
Table
year
1.1.
as shown
the
Table
1.1.
1 0
Financial
Audits
Financial
508
Audits
508
4.1
དངུལ་ལྷག་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོ་ལྟབ་དངུལ་སོད།
0.912
0.191 1 in
0.405
0.467
0.061
5.043
1.732
6.417
15.228
The number includes only
The those
number
audits
includes
which
only those
which
2 - audits
Compliance
Audits
Compliance
100
Audits4.2
ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།
-st
0
-2
-100
0.000
st
December
2014
and31 December
2014 andAudits 3
were completed within 31
were
completed
within
3 Performance
Performance
Audits
4.3
དྲན་ཐོ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་བ།
- and
-2
- 2
0.000
excludes
those that were
excludes
already
those
started
that
were- already
started
and
4
4
Special Audits
Special
6
Audits
6
4.4
ཐོ་progress
བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་ཐོ་བཀོད་འབད་བ།
0.000
under
at the
under
close of
progress
the year.
at- the
The close
of- the year.
The
Total
616
Total
616
Annual
Audit Plan of the
Annual
RAA
is Audit
prepared
Planat
of
the RAA
is prepared
at the
4.5
ལྷག་ལུས་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་
/ངོ་སོ
ང་མ་འབདཝ།
- the
9.936
0.846
16.611
27.393
Table 1.1 Audits completed in 2014
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of
every financialstart
year.of Itevery
contains
financial
year. It
contains
the
4.6
ཚུལ་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན།
- the 7.839
0.682
3.402
0.149
1.426
0.167
24.286
37.951
Annual Audit Schedules of
Annual
the Divisions
Audit Schedules
and Regional
of theOffices
Divisions
andand
the Regional
indicative
Offices
Audit and
Thrust
the indicative Audit Thrust
ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
0.437
0.402
0.839
4.7
Areas which are determined
Areason
which
the basis
are determined
of experiences
on the
of the
basis
past
of experiences
auditing periods
of the
and
past auditing periods and
4.8
དཔྱ་ཚོང་དང་ རིན་བསྡུར་ཚོང་བསྒྱུར་ནང་ ཚུལ་མིན།
0.725
0.725
current
audit priorities. current audit priorities.

1.

The Audit Authority wasThe
instituted
Audit Authority
as an autonomous
was instituted
body as
in an
1985
autonomous
and as a constitutional
body in 1985 and as a constitutional
1.5
རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ/ལངམ་འབད་མ་འབདཝ།
body
in
December 2005.body
Under
inthe
December
Auditor2005.
General,
Under
the the
Authority
Auditor
isGeneral,
at -the moment
the
Authority
manned
is 10.759
at the moment
manned10.759
ཚུལ་མུན་འཛིན་སྐྱོང་།
0.062
0.000 professional
0.000background.
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Audit Authority
that “The
shall,
Royal
without
Auditfear,
Authority shall, without
fear,
ཡིན་ཕར།
ཨེབ།
བི་ཨེལ།
་ཨེལ།
མ།
ཨེལ།
དྲི་སི་ཨེ
བི་ཨེལ།
པི་ཨེཕ།
་ཨེལ།
ཨེལ།
་ཨེ།
favour or prejudice, audit
favour
the accounts
or prejudice,
of all
audit
departments
the accounts
and of
offices
all departments
of the Government,
and offices of the Government,
1
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་
ལྐོག་ཟ།
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
including
all offices in
the
including
Legislature
all 0.000
offices
and the
in
the
Judiciary,
Legislature
all public
and
the
authorities
Judiciary,
and
all bodies
public
authorities
and0.000
bodies0.000
1.1
ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ
་
འབད་བ།
administering public funds,
administering
the police and
public
the defence
funds, the
forces
police
as and
wellthe
as the
defence
revenues,
forcespublic
as well
and
as the revenues, public and 0.000
1.2 monies
ཚུལ་མིན་དང་ལོ
ག་སོད།
- and the
- Bhutan”.
- Bhutan”.
0.000
other
received
and
other
the advances
monies -received
and reserves
of
advances
and
reserves
of
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ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣-༡༤ ཚུན་གྱི་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་

འབྲེལ་བའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་དང་ སྤྱིར་བཏང་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མི་དམངས་ཟད་སོ
ང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་
ལས་གཡོག་པའི་ཐོ་དང་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་
ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་དང་
ACCOMPLISHMENTS
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དོན་ཚན་ནང་ལས་བཏོ
ན་ཡོད་པའི་derives
ཟླ་རིམ་གྱི་མཚོ
རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཟུར་བཀོད་དང་
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་
The Royal
Audit Authority
its ་mandates
from the Article
25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོའི་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བསྡུ་གསོག་(༦.ཀ) འབད་བའི་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་འབོར་གྱི་བར་ན་ མ་མཐུནམ་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་རྩིས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in theaudit
Legislature
the
Judiciary,
all public authorities
and ནbodies
ཞིབ་གྲོས་འཆར་(qualified
opinion)and
ཕུལ་ཡོ
དཔ་ཨིན།
དོ་རུང་ དངུལ་དེབ་དང་
དངུལ་ཁང་ནང་ལས་བཏོ
་མི་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
and the advances
and reserves
of Bhutan”.
དངུལ་འབོreceived
ར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡང་
ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་
ཕན་ནུས་ཀྱི་རྒྱ་ཚད་
ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
འཆར་དངུལ་ལས་
body in
December 2005. Under the
Auditor General,
the Authority is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྡེ་ཚུ་གི་
ཨེལ་སི་རྩིས་ཁྲ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
ངོ་སོ
ར
་འབད་ཡོ
ད
པ་ཨིན།
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་
ལས་སྡེ་རང་སོ
འི
་གཙོ
་
རིམ་དང་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions of the
Constitution of the Kingdom ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན། ལས་སྡེའི་
དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༣-༢༠༡༤
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་
and theme based
audits, མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
besides the routine
གྲོས་འདེབས་དང་
གཅིག་བསོམས་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་འབད་བའི་སྐབས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiativesབརྩི་འཇོག་འབད་ཡོ
as a part ofདthe
accomplishments
དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་
པ་ཨིན།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣-༡༤ གི་དོན་ལུ་ ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩,༩༨༢.༨༣༤ གི་ཐད་ འཆར་དངུལ་
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤,༢༡༥.༨༣༦ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༢༣༣.༠༠༢ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཡོངས་བསོམས་ཟད་འགྲོ་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦,༣༦༧.༩༡༧ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོན་ཁུངས་འདི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣,༡༧༡.༧༥༢ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག། རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་
ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧,༨༡༩.༡༣
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed
31st December 2014 and
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་within
ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣,༥༢༢.༨༣༤
དཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༢༥༣.༩༧༨
3 བཏང་ཡོ
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under དངུལ་འཐེབ་འཐོ
progress at
the close of the year. The
ན་ནུག།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ལུ་ བསྐྱར་བཟོ
་འབད་ཡོདand
་ས་ལས་
ང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Annualགསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་
Audit Schedules དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩,༤༨༨.༩༥༣
of the Divisions and Regional
Offices
the ཟད་སོ
indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡༦,༦༦༨.༧༥༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡༤.༤༧ མཚོན་པའི་
current audit priorities.
2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༨༢༠.༢༠༡ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ are
སྤྱི་ཟླ་༦
གཞུང་ལུ་བུ་ལོ
་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨,༣༧༠.༣༥༤
འཁྲི་སྟེ་ཡོ
ད་ས་ལས་
ནང་ are
Audit Reports
the པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠
immediate ཚུན་
output
of the ནRoyal
Audit Authority. The
audit
reports
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༩༡༣.༤༤༡
དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥,༤༥༦.༩༡༣
ཕྱིའི་བུ་ལོ
ན་ཨིན་པས།
to takeའཁོད་ཀྱི་བུ་ལོ
timely actions
on issues contained
in the reports. The RAA
adheres
to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་དང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ འོག་ལས་མར་ ཟུར་སྦྲགས་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད།
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

28

29

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

38ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

37

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

76.531

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

10.447

ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་ བཅུད་

བསྡུ་ཐོག་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོད། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༠ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་
ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་བར་ན་

ཟུང་ཕྫོགས་ཀྱི་ཞལ་འཛྫོམས་གཅིག་ཚྫོགས་ཡྫོད་མི་ནང་

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་

ཁུངས་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དྫོན་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཚུ་འབད་ནི་གི་བསམ་
སྫོད་ངན་པ་ཡྫོད་པའི་མངོན་གསལ་མ་འབྱུང་བའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ནུག།

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ ཚུལ་མིན་

ནང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་དངུལ་ལྷག་ལུས་ རྩིས་སོད་འབད་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.1

55.354

-

1.2

1.3

ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོད་དང་ སྒོར་ནི་ནང་ ཚད་འཇལ་ནོར་འཁྲུལ་ འབྱུང་མི་ལས་

21.177

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསོམས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
audits. A brief account
of the དཿ
གཡོ་and
ཟོལ་དང་compliance
ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the༡.༡ Royalཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་
Audit Authority
during the year is ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་
ཁག་འབག་པའི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་
summarized below:

76.531

1.

ཀྲམ་ས་ཡ་

55.354

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁག་འབག་པའི་གནས་ཚིག་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits ལས་
during
the year as shown
in the
Table 1.1.
Financial
Audits
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༣༥༤
ཐམ་པ་
ཚུན་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག།1 གནད་དོ
ན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོ
མ་ལྷན་ཚོ508
གས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were completed
within
31
ལུ་གཏང་ཡོདཔ་དང་
ད་ལྟོ་རྩོ
ད་གཞི་དབྱེ་འཕོ
་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
དྫོན་ཚན་༡;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
3 ན་ཨང་༡༢༡༤༨
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under མགོནམ་རྡོ
progress
at the close
of the
The
་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་འོགyear.
་མ། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།Total
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
འབྲེལ་ཡོ
ད་མི་ངོམ་ཚུ།)
start of
every
financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡.༢audit priorities.
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་དངུལ་ལྷག་ལུས་ རྩིས་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་ རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་
current
2.

ག་སོNད་འབད་ཡོ
AC HI EVEལོ
ME
TS I Nདཔ།
TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༠༦ ཐམ་པ་ རྩིས་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་ བརྡ་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

38

39

བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ་གིས་ ཁོ་རའི་སྒེར་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ལོ་ངོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ བཞག་ཐོག་
ལས་ ལོག་སོད་འབད་ནུག། མ་དངུལ་དེ་ ཉེས་ཆད་ བརྒྱ་ཆ་༢༤ དང་སྦྲགས་ རྩིས་ཞིབ་པའི་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ལོག་
བཙུགས་འབད་ཡི། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་
འདུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༢༧ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༦༠༩༠༡༠

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ བསྟན་འཛིན། བདག་སྐྱོང་
འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ། དྲགོས་ཀུན་ ལེགས་རྡོ་རྗེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཨང་༧༨༠༧༠༡༡ ཅན་མ)

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༡.༣
ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོད་དང་ སྒོར་ནི་ནང་ ཚད་འཇལ་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ལྕགས་སྐུད་ར་བ་མཁོ་སོ
. ”natuhB fo sevrད
e་དང་
ser dnསྒོར་ནི་གི་
a secnavཚད་འཇལ་ནང་ནོ
da eht dna ར
d་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་
eviecer seinom rehto

བརྟེན་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༡༧༧ ཐམ་པ་ ཐེབས་སོད་ འབད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am མཉམ་འབྲེལ་ཐོ
tnemom eགh་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
t ta si ytirohtuA eht ,lareneGམི་ཀྲར་༢,༥༨༣.༧༠
rotiduA eht གི་ལཱ་བསྟར་སོ
rednU .50
2 rebདm
eceD ni ydob
ནུག།
ད0
་འབད་ཡོ
་ པའི་མངོན་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .mod
gniK eད
h་འབད་ཡོ
t ssorདc་པའི་
a deརིན་གོང་གནས་ཚད་དེ་
tacol yllacigetarཡང་
ts seདངུལ་ཀྲམ་
ciffo lanoiger
གསལ་འབྱུང་ནུག། དེ་དང་འཁྲིལ་ཁག་འབགཔ་གིས་
ལཱ་བསྟར་སོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
frep detrats ytiroh
tuA tiduA lay
eht ,natuhB fo
x དངུལ་ཀྲམecnam)roཐམ་པ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་
ཁག་འབགཔ་གིས་
ཐོo
བR
་བརྗོད་བཀོདཔ་
ས་ཡ་༡.༠༦༣(མི་ཀྲར
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཐམ་པ་སོ
ད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག།
གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་
བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
g
n
i
r
u
d
y
t
i
r
o
h
t
u
A
t
uA ༡༢༡༤༨
layoR དྫོནe་ ht fo
བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོiནd་ཨང་
:woleb dezirammus

2,583.70
22.240

411.60

ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕ་ལ་རྡོེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༢༠༧༠༡༡ ཅན་མ།)

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsur༢.༡
hT tiduAཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
evitacidni eht dnདaཔ་se–cifདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
fO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༢.
ཚུན་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
– Aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
1
805
stidu
laicnaniF
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
616
latoT

0.062

0.062

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་

ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་

སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་

འགྲུལ་འཁོར་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་སྐུལ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

(TIN) གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་སོད་ཡོད་རུང་ ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ གནས་པའི་ ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
seitiའདུག།
rohtua
etairporpན
p་ཨང་༡༢༣༡༣
a ot desseདྫོrནd་ཚན་༡;
da si tརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
i dna tidua ralཤེས་རབ་འོ
ucitrap དe་ཟེར།
ht foབརྒྱུན་འགྲུལ་འགན་འཛིན་པ།
noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohཔི་ཨའི་ཨེན་༥༠༩༤
t taht erusnཅན་མ།
e ot ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
tidua dleif ehtཚེ་བསྟན་ནོ
fo noརi་བུ།
telpཁྲིམས་སྲུང་འགོ་དཔོ
moc retfa sནt།roཔི་ཨའི་ཨེན་༡༦༤ཅན་མ།)
per gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

40

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

39

༣. ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

8.163

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༡༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

3.1

ས་བརྐོ་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་གོང་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་

3.2

ས་བརྐོ་དོང་བརྐོ་ལཱ་གི་རིན་གོང་ ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.387

ཡོདཔ།

3.579

སོད་རྩིས་བཏོན་ནང་དངུལ་ལྷག་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རིན་གོང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་
Royal3.3
Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1

2.647

The
of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཡར་སེང་སོefficiency
ང་ཡོདཔ། and effectiveness in the use of public resources.” The Article
report on the economy,
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice,
audit the accounts
of all departments
and offices of the Government,
ར་བ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་
རིན་གོང་ཕྱི་འགྱུར་བཀོད་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་བཀོད་ཡོ
པ། reserves of Bhutan”.
other monies received
and the advances ད
and

3.4

0.285

The Audit Authority
was instituted as ད
an
autonomous
body inད1985
and as a constitutional
ཚད་འཇལ་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
པ་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཐེབས་སོ
་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
འབད་ཡོདཔ།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བསོམས།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༣.༡
ས་བརྐོ་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་གོང་ ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་ད་་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡྫོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3.5

0.265

8.163

1.387

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གྲོས་སྟོན་པ་གིས་

རྡོ་དང་

རྡོ་ཕུ་ཚུ་སོ་སོ་ཁ་འཕལ་དེ་སྤུངས་བཞག་ནི་གི་དོན་ལས་

ལས་མིའི་གླ་ཆ་

བརྒྱ་དཔྱ་༥

འཛོལ་ཏེ་

The Royal
Audit
Authority
had completed
616 ལྷག་ཐེབས་སྦེ་
Sl. No. ཐོTypes
of Audits
No. of Audits
བཙུགས་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༨༧
ཐམ་པ་
བ་བརྗོད་བཀོད་ཡོ
ད་མི་དེ་ལུ་ ཞི་བའི་མཁའ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only those audits
which ད་མི་དེ་2 (Labour
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོ
coefficient)དང་འཁྲིལ་
བྱིན་མི་
འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་འབད་ནུག།
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
thoseགནད་དོ
thatན་དེ་
were
already started
ཆོག་པས།
ངན་ལྷག་བཀག་བསོ
མ་ལྷན་ཚོགand
ས་ལུ་ གཏང་ཡོ
ད་ལྟོ་ Audits
རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག།
4 དཔ་དང་
Special
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
Audit Planན་ཨང་
of the
RAAདྫོis
prepared
at the
༡༢༡༤༨
ན་ཚན་༢iiཀ;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
མགོནམ་རྡོ
་རྗེ། completed
བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
ན་འོག་
Table
1.1 Audits
in་རིག་འགོ་དཔོ
2014
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དྫོན་ཨང་ ༡༢༡༤༨ དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲགོས་ཀུན་ལེགས་རྡོེ། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༧༨༠༧༠༡༡
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཅན་མ། དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༡༠༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག། བདག་སྐྱོང་གཙོ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ o
ངོ་ཚབ།
dna འཛིན་འགོ་དཔོ
tidua ot ytནi།roཞི་གཡོ
htuAགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩
iduA layoR a eb llaཅན་མ།
hs ereཀརྨ་
hTབསྟན་འཛིན།
“ ,taht setབདག་སྐྱོང་གཙོ
ats hcihw་འཛིན་འགོ་
,natuhB དཔོ
foནm
dgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་ངོ་རྟགས་ཨང་
,raefཞི་གཡོ
tuohགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༧
iw ,llahs ytirohtuAཅན་མ།
tiduA མགོནམ་རྡོ
layoR e་རྗེ།
hT“བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
taht sed་iརིག་འགོ་དཔོ
vorp rehནt་འོ
ruགf་མ།
noiཞི་གཡྫོ
tutitག
sn
oC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
དང་
། icཞིབ་རོ
ནl།siཞི་གཡོ
་ངོ་t རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦
seido༢༠༠༧༠༢༠༢༦
b dna seiཅན་མ།
tirohtu
a cབསོ
ilbདu་ནམས་རྒྱ་མཚོ
p lla ,yra
iduJགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
eht dna eruta
geL ག
eh
ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཅན་མ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༣.༣

རིན་གོང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ཡར་སེང་སོང་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ས་ཡ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
གy་ནང་
ecnamrofrཁག་འབག་པ་གིས་
ep detrats ytམཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོ
irohtuA tiduA la
oR མཁོ་ཆས་ཀྱི་
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༤༧ ཐམ་པའི་ehཐོtབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་བཀོད་ཡོ
ད་མི་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛོལ་ཏེ་ ངོས་ལེན་
fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
i
l
p
m
o
c
c
a
e
h
t
trap a sa sevitaitཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་
ini dna seitivitca
འབད་ནུག། དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིན་གོང་ནང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༩.༢༡foཐམ་པ་གནས་ནི་ཨིན་རུང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
olebནd
irammus
རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༤༧.༣༡ ཐམ་པ་སྦེ་ གྲངས་ཚད་ཀིའི་བིཀ་མི་ཀྲར་༣༠,༠༥༠ ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། :w
གནད་དོ
་དེ་ezངན་

2.647

NITID
U་ AརྩོFདO
S M R E་T
N I S T N(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
E M E V E I HནC
ལྷག་བཀག་བསོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མདུན་བསྐྱོད་འབད་ཡོG
དཔ་དང་
ད་ལྟོ
་གཞི་དབྱེ་འཕོ
འབད་འདུག།
་A

.1

ཨང་༡༢༡༤༨ དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ ངོ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦
ཅན་མ།
དྲགོས་ཀུན་ལེགས་རྡོེ།
་ངོ་རྟགས་
.1.1 elbaT ehདྲུང་ཆེན།
t ni nwཞི་གཡོ
o hs ག
sa
raey eཨང་༧༨༠༧༠༡༡
ht gnirud stidua
1
805
stidu
A laicལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
naniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13
ཅན་མ།
དབང་འདུས་རྒྱལ་ཚན།
མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོ3ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༡༠༡༠༣༦
ཅན་མ།
དབང་ཕྱུག།
dna 41
02 rebm
eceD ཀརྨ་
nihtiw བདག་སྐྱོང་གཙོ
detelpmo་c erew
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
esoht sedulcxe
4
6
stག
id་ངོ་
uAརྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩
laicepS
འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
ཅན་མ།
ཀརྨ་.rབསྟན་འཛིན།
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ehT
aey eht བདག་སྐྱོང་གཙོ
fo esolc e
ht ta sseནr་ gངོ་ཚབ།
orp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། དང་ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། ཞིབ་ རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༡༦
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ཅན་མ།)
4102 n
i detelpmoc stཅན་མ།
iduA 1.1
elbaT ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༠༡༠༤༧
མགོནམ་རྡོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

42

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

41

༣.༤

ར་བ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་ རིན་གོང་ཕྱི་འགྱུར་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་བཀོད་ཡོདཔ་ –

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥

ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་

འཐོན་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་ར་བ་སྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་

རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ཁར་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༥ ཐམ་པ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། མ་གཞི་ དངུལ་སོད་དེ་ཡང་ དབྱེ་དཔྱད་

དང་ ཡང་ན་གནས་ཡུན་གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ སོད་དགོཔ་ཨིན་པས། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་
ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དྫོན་ཚན་༡༠; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་ འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་ རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦ ཅན་མ།)

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༣.༦ ཚད་འཇལ་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༦༥

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་
ཚད་འཇལ་ཚུ་
ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
པ་
report ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཐོ
on the economy, efficiency ནand
effectivenessར་བ་བསྒོར་ནི་གི་ལཱ་ནང་
in the use of public
resources.”
The ད
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥ ཐམ་པ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། ཚད་འཇལ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ ཞི་བའི་མཁའ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in ངན་ལྷད་བཀག་སོ
the Legislature
Judiciary, all public authorities
and bodies
འགྲུལ་ལས་ཁུངས་དང་
མ་ལྷན་ཚོand
གས་ the
དེ་ལས་འབྲུག་གནས་ཚད་བཀོད་འཛིན་དང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the
advances and
reserves
of Bhutan”.
དབང་འཛིན་ནང་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐོ
ག་ལས་
དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག།

The Audit
was instituted
as an
autonomous
in 1985་འབད་འདུག།
and as a constitutional
གནད་དོAuthority
ན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོ
མ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
གཏང་ཡོ
དཔ་དང་ ད་ལྟོbody
་ རྩོད་གཞི་དབྱེ་འཕོ
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237དྫོནstaff
with དྫོdiverse
It has ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་ མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་four
་ཨང་༡༢༡༤༨
ན་ཚན་༡༡; professional
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿbackground.
མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦
ཅན་མ།
་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ འོག་མ། ཞི་གཡྫོག་
line with
the provisions of
the ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Constitution ofམགོནམ་རྡོ
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༢༠༠༧༠༢༠༢༦
audits ངོ་རྟགས་ཨང་
and theme
based ཅན་མ།)
audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་ during
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༢
of the༤. Royal
Audit
Authority
the year is
summarized below:

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༢ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ ཡྫོདཿ

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
ནང་ 508
1
Financial Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December
were completed ས་བརྐོ་རྡོ
within་སོ31
ག་གི་ལཱ་ནང་
གླ་ཆ་ལོ2014
ག་ལྟབ་སོand
ད་ཡོདཔ། 3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress གནམ་ཐང་རྒྱུག་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་སོ
at the close of the year.
The
ར་འགྱུར་ལས་བརྟེན་
ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་ Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial
བཀོད་ཡོདཔ། year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis
བསོof
མས་experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

4.1
4.2

0.198
0.714

0.912

2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

42

43

༤.༡

ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་ནང་ གླ་ཆ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༩༨

ཁག་འབག་པ་གིས་ དགེ་ལུགས་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་འགོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་འབད་བའི་སྐབས་ ཀ་ཁྱིམ་ལས་ ཐང་གི་རྒྱུགས་ལམ་

ཚུན་ མཐོང་ཚད་གསལ་མི་ནང་ ས་བརྐོ་ལྷན་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ཐམ་པའི་ གླ་ཆ་ ལོག་ ལྟབ་
ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། ཨིན་རུང་ ལཱ་དེ་གི་ ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ སྤྱི་ཚེས་༢༨/༡༠/༢༠༡༢ ལས་ ༠༣/༡༡/༢༠༡༢ ཚུན་མཉམ་ འབྲེལ་

གྱི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་

ལཱ་ཆ་ཚང་ ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༥༢༧,༠༤༠.༡༠ ནང་ལུ་ཡོངས་རོགས་ སྦེ་ ཐོབ་

བརྗོད་བཀོད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག། གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷག་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གཏང་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་
གཞི་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༤༨ དྫོན་ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག། གཙོ་འཛིན་

འགོ་དཔོན། ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ ཅན་ མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ དབང་

ཕྱུག། གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ
ནO
། H
ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཁུངས།
གT
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩
YTIR
TUA TIDUA LAYOཞི་གཡོ
R EH
FO STNEMHSILཅན་མ།
PMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རR
་འགྱུར་ལས་བརྟེན་
དཔ་
dna ༤.༢
tiduaགནམ་ཐང་རྒྱུག་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་སོ
ot ytirohtuA tiduA layo
a eb llahs ereཐོ
hབ
T་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་བཀོད་ཡོ
“ ,taht setats hcihw
,nat–uhདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
B fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༠.༧༡༤
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
དགེ་ལེགས་ཕུག་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ
dna ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱིས་
cilbup ,seunever eht sa llew
sa secrof ec nefed eht་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
dna ecilop eགནམ་ཐང་རྒྱུགས་ལམ་གྱི་
ht ,sdnuf cilbup gniརྒྱ་ཚད་
retsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ངོ་མ་དེ་ མི་ཀྲར་༤༠ ཨིན་རུང་ རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༥༠ གི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མཐའ་

la noདཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོ
itutitsnoc aག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་༠.༧༡༤
sa dna 5891 ni y
dob sདu
omonotགནད་དོ
ua naན་དེ་
sa ངན་ལྷག་བཀག་བསོ
detutitsni saw
ytiro
tuA གཏང་
tiduA ehT
ཐེབས་སོ
་འབྱུང་ནུག།
མ་ལྷན་ཚོ
གhས་ལུ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོ་ རྩོད་གཞི་ དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག།
sah tI .d(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
nuorgkcabན་ཨང་༡༢༡༤༨
lanoissefoདྫོ
rp
esrevརྩིས་
id htའགན་ཐད་ཀརཿ
iw ffats 732 yb
ན་ཚན་༧;
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
mགo་མ།
dgnཞི་གཡྫོ
iK eh
fo noit utitsnoC eht ཅན་མ།
fo snoལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
isivorp eht htiw enil
མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོ
གt་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
nག
it་མ།
uorཞི་གཡྫོ
ehtག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༢༦
sediseb ,stidua deཅན་མ།)
sab emeht dna stidua
མགོནམ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་ དཔོནe་འོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤.༡.༢
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འྫོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་

.1

6 16 detelpmoc daསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
h ytirohtuA tidདངུལ་
uA laཀྲམ་
yoR ehT
stiduཕྲན་ཚུ་གི་
A fo .oNརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༠
stiduA foབཏྫོ
seནp་ཡི།
yT འདི་གི་ནང་ལུ་
.oN .lS མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༢
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ས་ཡ་
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧
hcihw stiduaགནས་པའི་
esoht y
lno sedulcni rebmལྫོu་ n ehT
001
stiduA ecnailpmoདC་ས་ལས་ 2དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
dna detrats ydaerla རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
erew taht esད
oཔ་
ht དང་
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ ཚུད།

325.139

305.512

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
རh
་ཡྫོcངSས་བསྫོ
tsurལྫོ
hT
tiduA evitacidni eht dཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
na seciffO lanoigeR dnaརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོ
snoisiviD eht fo selude
tiduམ
Aས་launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གསལ་སྟྫོན་འབད་ཡི།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
.seitiroirp tidua tnerruc

1༩.༦༢༧

G N I T Rཕྱིར་སྫོ
O P EདR
FO SMRET
NI STNE
ME
EIHCA
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལྷན་ཁག་དང་
དེའི་འྫོ
གV
་གི་འབྲེལ་

.2

era ཡྫོ
stད
r་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐྫོ
oper tidua e
T .ytirohtuA tidདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
uA layoR eht fo tuptuo etདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
aidemmi eht era sགནས་པའི་
tropeR tiduA
བh་མིའི་ལན་གསལ་དང་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

1.224

ཤོག་གྲངས་

44

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

43

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཡྫོངས་རྫོགས་དང་ རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

རིམ་ཨང་
༡

18.403

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་

ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་

18.403
18.403

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

18.403

ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༤༠༣ བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan,
which states that,
“There
ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ།shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁང་གླ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཕུན་ཚོfunds,
གས་གླིང་theལུང་ཕོ
གས་འོ
ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་
administering public
police
and
the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.1
1.2
1.3

0.191
0.036
6.592

ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་ གཉིས་ཀྱི་བར་ ཉོག་སེལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. ང
Under
Auditor
General,
Authority is
at the moment manned
གླ་རིན་གྱི་འོ
་འབབ་ the
བསྡུ་གསོ
ག་འབད་ཡོ
ད་མི་ནང་the
ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
དཔ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་ དོ་ཆ་གི་གནས་གོང་ནང་ ཁྱད་པར་ ཞུགས་ཡོདཔ།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
activities and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ལྷག།
summarized below:

1.4

1.

3.344

1.5
1.6
AC HI EVE ME
N TS I N TE R M S OFདA
པ།U DIT I NG
1.7 ཁྲལ་བསྡུ་བངས་མ་འབད་བར་ཡོ

7.839
0.251
0.15
18.403
No. of Audits

བསོམས།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཆད་སྐྱོན་དང་includes
ནྫོར་འཁྲུལ་ only
གནྫོstད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
༡.༢
ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཐེབས་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་
–
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
གས་གླིང་
ལུང་ཕོགས་འོ
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་
སྒོ་རའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་མཐའ་སྐོར་ལུ་
སྣུམ་འཁོར་ས་ཁོངས་དང་
ཆུ་
Annualཕུན་ཚོ
Audit
Schedules
ofངthe
Divisions and Regional
Offices and the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
གཡུར་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༡ ཐམ་པ་ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་ལྷག་ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་གནས་
current
audit priorities.

0.191

2.

ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དྫོན་ཨང་༡༢༡༥༤ དྫོན་ཚན་༡༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་འབྲུག་པ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued༩༡༠༧༠༢༧
upon completion
of the particular
audit ལུང་ཕོ
andགitས་མདོ
is addressed
appropriate
authorities
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོན་རྣམ་རྒྱལ།
་ཆེན། ཞི་གཡོགto
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༠༡༡༥༥
ཅན་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
མ།) in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

44

45

༡.༢

ཁང་གླ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦

རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དྲན་བརྡ་ལེགས་ཤ་འབད་ཡོད་རུང་ ཧེ་མའི་ཚོགས་དཔོན་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༥ པ་དང་༦ པ་ སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༣ ལོའི་ ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༦ ཐམ་པ་ མ་སོད་པར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༢༢

དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིགས་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས། ཚོགས་དཔོན་བགྲེསཔ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༠༩༢༧

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཉི་མ་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༡༡༠༠༠༧ ཅན་མ།)

༡.༣ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་ ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་
ཉོག་སེལ་གླ་རིན་གྱི་འོང་འབབ་བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་མི་ནང་ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

6.592

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་མི་ ཉོག་སེལ་གླ་རིན་གྱི་འོང་འབབ་ དང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ལུ་བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༥༩༢ ཐམ་པ་ ཁྱད་པར་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitཞུགས་སྟེ་འདུག།
rA ehT ”.sec(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ruoser cilbན
u་ཨང་༡༢༠༩༣
p fo esu eh
ni ssenརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
evitceffe dna yc
neབོ
ic་iགྲོས།
ffe ,yའབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོ
monoce eht nན
o། troper
དྫོtན་ཚན་༤;
ཀརྨ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
evoགG་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨
eht fo seciffo dnཅན་མ།
a stneལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
mtraped lla foཀརྨ་
stn
occa འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོ
eht tidua ,ecན
id། ujཞི་གཡོ
erp ག
ro་ངོ་ruovaf
ཞི་nrགཡོ
བོu་གྲོས།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨
cilbup ,seuneverཅན་མ།)
eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la no༡.༤
itutiརིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་
tsnoc a sa dna 58དོ9་ཆ་གི་གནས་གོང་ནང་
1 ni ydob suom
onotua n
etutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
དaཔ་sa– dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༤༤
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssoཀོལ་ཀ་ཊ་
rca detའབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་
acol yllacigetarts རིན་གོང་
seciffoཉེན་
lanoiger
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་འཕདཔ་ད་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
་ཨང་
བཅོལ་དང་ དོ་ཆའི་རིན་གོང་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༤༤
ecnamrofrep ཐམ་པ་ཁྱད་པར་ཞུགས་སྟེ་འདུག།
detrats ytirohtuA tiduA(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
layoR eht ན,n
atuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༢༠༩༣ དྫོན་ཚན་༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་
ན། .sཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨
ehབོ
t ་གྲོས།
fo tnའབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོ
uocca feirb A
tidua
ecnailpmoc dna ཅན་
laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ བོ་གྲོས། འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༥༨
si raey eནh།t ཞི་གཡོ
gniག
ru
d ytirohtuA tiཅན་མ།
duA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡.༥

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༩༣
GNITIDUA

དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་འི་

FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

ལས་བྱེད་པ་དང་ འགན་འཛིན་པ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༨༣༩

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 eདྫོ
lbནa་ཚན་༢;
T eht རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ni nwohs sa raཀརྨ་
ey e
ht g།niགཟིམ་
rud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ཐམ་པ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༥༣
རྒྱ་མཚོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
s 13 nihtiw detelpmoc erew
na 4102 rebmecཞིབ་རོ
eD tག
དཔོ2ན་འོགམ། ཞི་གཡོ
ས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་
3 ཅན་མ། dཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།
stiduག
A ་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༩༡༣༠
ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
T .raey eཞི་གཡོ
ht foག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༡༣
esolc eht ta ssergཅན་མ།
orp rednu
གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༦༠༡༨
ཅན་མ། བསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།ehརྩིས་འཛིན་པ།
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
། raཞི་གཡོ
གw
་ངོ་ saerA
dna ཞི་གཡོ
sdoiག
re་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༤༠༠༧
p gnitidua tsap ehtཅན་མ།
fo secབསོ
neད
ir་ནམས་དབང་འདུས།
epxe fo s isab བདག་སྐྱོང་གཙོ
eht no de་འཛིན་འགོ་དཔོ
nimretedནe
hcih
.seitiroirp tidua tnerruc

ཀུན་ལེགས་མཁྱེན་རབ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༧༠༥༩
eht sniatཅན་མ།
noc tIརྡོེ་དཔལ་འབྱོ
.raey lརa།icབདག་སྐྱོང་
nanif yrའགོ་དཔོ
eve ན
fo།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་ དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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༡.༦

ཁྲལ་གྱི་རྩིས་ལྷག – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡

ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ བུམ་ཐང་གི་ ཁྲལ་བཏབ་དགོ་མི་མང་རབས་ཅིག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༡ ཐམ་

པའི་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༥༧ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་བསྟན་ འཛིན།

ཞིབ་རོགས་ཁྲལ་རིགས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་: ཨ་ཤོག་ ཀུ་མར་

རའི། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༡༤ ཅན་མ།)
༡.༧

ཚོང་ཁྲལ་བསྡུ་བངས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠

ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་བཅའ་དམ་ཡིག་ཚང་ བུམ་ཐང་གིས་ བུམ་ཐང་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ/ཨེས་ ཡུ་ཌི་ནང་ཆས་དང་ ཡུ་ཌི་
OFགི་
THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY
བཟོ་བསྐྲུན་ལས་ ACCOMPLISHMENTS
འོང་འབབ་ལོ་ངོ་༢༠༡༡ དང་ ༢༠༡༢
ཚོང་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་༠.༡༥༠
བསྡུ་བངས་མ་འབད་བར་འདུག།

འོང་

The Royal
Audit
Authority
its mandates
from
the Article 25.1 of the Constitution of
འབབ་ཀྱི་ལོ
་ངོ་༢༠༡༢
དང་ ༢༠༡༣derives
ལུ་ ཁྲལ་བཏབ་མི་དང་
ལུང་ཕོག
ས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གན་ཡིག་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report བཟོ
on་ཡོthe
economy,
efficiency
and effectivenessཕྱིར་སོ
in the
use ད
of་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག།
public resources.” The
Article
ད་མི་ལུ་
གཞི་བཞག་ཐོ
ག་ལས་ ཁྲལ་བཏབ་ལག་ཁྱེར་ཡང་
ད་འབད་ཡོ
( རྩིས་ཞིབ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourབརྡ་དྫོ
or ནprejudice,
the accounts
of all འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན།
departments and offices
of the Government,
་ཨང་ ༡༢༤༥༧audit
དྫོན་ཚན་༤;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཞིབ་རོགས་ཁྲལ་རིགས་འགོ་དཔོ
ན།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཞི་གཡོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༤༩
ཅན་མ།and
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགན་:
ཨ་ཤོག་ཀུ་མར་རའི།
ལུང་ཕོ
ས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོ
ག་ and
administering
public funds, the police
the defence forces
as well as
theགrevenues,
public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ངོ་རྟགས་ ཨང་༩༨༡༡༠༡༤ ཅན་མ།)

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༤.༡.༣
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།
by 237
staff with
diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་
འདི་འྫོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཕྲན་ཚུ་གི་
ན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་
financial
and རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨
compliance བཏྫོ
audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལྫོ་བསྟར་
ཡ་༡༣.༨༧༥
of the
Royal དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
Audit Authority
during
the year གནས་པའི་
is
summarized below:

0.849

1.

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལྫོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོར་ ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
གསལ་སྟྫོ
ན
་འབད་ཡི།
ས་ཡ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འྫོག་གི་འབྲེལ་
excludes
those that were already
started andཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annualཡྫོད
Audit
Plan ofབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
the RAA is prepared
at the
གནས་པའི་
་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐྫོ
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོ
ས་བསྫོམThrust
ས་
Annualམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
Audit Schedules ofརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
the Divisions and ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
Regional Offices and
the indicative ང
Audit
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities. ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

13.026

0.170

12.856

2.
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རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
བསོམafter
ས་
timeframe in issuing reports
completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

12.856
12.856

5
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༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༡༢.༨༥༦
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཨ་ལུའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དང་

འབྱུང་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་བཏོགས་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་

འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གེ་རའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ནང་ ཡང་བསྐྱར་དུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ཨིན་རུང་ ལྷག་ཁག་དེ་གིས་

གནད་དོན་དེ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ དེའི་གྲུབ་འབྲས་

སྙན་ཞུ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དེ་ལུ་འགྱུར་བཅོས་དང་ལན་གསལ་ ག་ནི་ཡང་མིན་
འདུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚེས་༡༣/༠༢/༢༠༡༣ ལུ་ ཡིག་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་(ཨེ་ཇི་-ཨེསི་

པི)༢༠༡༣/༤༣༠ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ ལྷན་ཚོགས་

བཅས་ལུ་ ཕྱི་རྒྱལ་ཞབས་ཏོག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༢ ཅན་མ་ དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དག་བཅོས་འབད་དགོ་
YTIROHTUA Tད
ID
UAད་ཚུན་
LAYO
R EHT FO STNEMHSILPMOCCA
པའི་སྐོར་ལས་གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་གུ་གཏང་ཡོ
་རུང་
ལན་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཿ odgniK eht
dna ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོ
tidua ot ytརi་འཁྲུལ་
rohtuAགནྫོ
tiད
d་སྐྱོན་ནང་
uA layoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༥༦
R a eb llahs erehT“བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
,taht sག
et་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ats hcihw ,nགa་བཀོད་དེ་ཡྫོ
tuhB foདm
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemརིམ་ཨང་
nrevoG eht fo seciffo dna stnསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
emtraped llནa་ fo stnuocca eht tidua དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbuནང་
p gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1.1
1.2

ཨ་ལུའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.405
11.769

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོ
པ་ཚུ་ལས་
་ 002 rebmeceD ni ydob
dennam tnemo
m eht ta si ytiག
ro
htuA eht འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
,lareneG rotiduག
A་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོ
eht rednUག.5
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
པར་ཡོདཔ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ས་uocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
eht བསོ
fo མ
tn
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1.3

0.682
12.856

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡.༡

ཨ་ལུའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༥

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ བུརུ་སེལསི་དང་ hཇི་ནི་ཝ་ཚུ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༥ ཐམ་པ་ ཨ་ལུའི་ཤེས་
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
duA ecnamroདf་འབད་ནུག།
reP
ཡོ2
ན་གྱི་འཐུས་སྦེ་stiཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་དེ་ཡང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སོབ་གྲྭ་ ཁག་ཚུ་ནང་ དཔེ་ཆ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
raey eht fo
es o l c e h
t ta sserདེ་བཟུམ་
gorp rednu
ལྷབ་སྟེ་ཡོ
ད་མི་ lཨ་ལུ་ཚུ་གི་དོ
ན་ལུ་སོད་ནུག། ཕྱི་རྒྱལ་ཞབས་ཏོག་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་
སྒྲིག་གཞི་དང་
འཁྲིལ་བ༌ཅིན་
616
atoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

t snན
ia་རིན་མེད་སྟོ
tnoc tIང་པ་སྦེ་མ་འཐོ
.raey la
cnanif yreve སོfདo་ trats
མའི་འཐུས་ཚུ་ ཨ་ལུ་ཚུ་ འབྲུག་ལུ་དང་ ཡང་ན་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ehཤེས་ཡོ
བi་པ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།
sdoirep gnitiduaདེ་གི་ཁ་གསལ་
tsap eht fགཤམ་གྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡོ
o secneirepxe foད།s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཨང

སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་

དངུལ་ཀྲམ་
དོནS
་ M R E T N I རྩིས་འགན་
G N I Tས་
R O Pཨེན་དང་
ER FO
STNEMEVEIHCA
ཡ་ནང་

ཚན་ཨང

.2

ཐད་དཀར་
ལྟ་བཀོད་
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiro༡
htuaརྒྱལ་གཞུང་དོ
etairporནp
pa ot desserdda si ti dna tid
ua raluདོcནit་ raཉིམ་རྡོེ།
p eht foརྩིས་
noiteཉིམ་རྡོེ།
lpmoc no
pu deussi
་གཅོད་ཡིག་
༡༢༢༥༨;
རྩིས་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht tahtཚང་
eruཀོsལn་ཀ་ཊ།
e ot tidua dleif eht fo noiteཚན་༡
lpmoc retfaའཛིན་འགོ་དཔོ
stroperན་gniའཛིན་འགོ་དཔོ
ussi ni e
ནm
་ arfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

48

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

47

གཙོ་འཛིན།

གཡོག་ཨང་

༢

འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་

0.176

བུརུ་སེལསི།

༡༢༡༩༧;
ཚན་༢

དོན་

ཞི་

གཙོ་འཛིན།

གཡོག་ཨང་

༧༩༠༥༠༠༩ ཅན་

༧༩༠༥༠༠༩ ཅན་

སངྱས་ཚེ་དབང་

བསོད་ནམས་

མ།

མ།

བསབ་སྟོན་པ་ཞི་

ཚོགས།

གཡོག་ཨང་

ཚབ།

༩༡༠༡༡༤༩ ཅན་

༣

ཞི་

གཞུང་

ཞི་གཡོག་

ཨང་༨༠༠༠༢༢

མ།

ཅན་མ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL
AUTHORITYཟླཝ་དཔལ་
འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་
༡༢༥༧༡;AUDIT
དོན་ པདྨ་དབང་འདུས་

0.229

The Royal Audit
Authority
25.1
of
ཡིག་ཚང་
ཇི་ནི་ཝ། derives its mandates from
ཚན་༢ the Article
སོབ་དཔོ
ན་ of
ཞི་ the
འབྱོConstitution
ར།མི་རྗེ་ སྐུ་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ག་ཨང་resources.”
ཚབ།, ཞི་གཡོ
་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of གཡོ
public
The གArticle
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
༩༩༠༡༠༠༣
ཅན་of ཨང་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and
offices
the ༨༠༠༣༠༢༤
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all མ།
public authorities
ཅན་མ། and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received
བསོand
མས་ the advances and reserves of Bhutan”.

0.405

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
2005. Under
the Auditor General,
the Authority
is at
the moment
manned
༡.༢December
ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡོ
གཔ་ཚུ་ལས་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
ག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོ
ག་པར་ཡོ
དཔ་–
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically located across the Kingdom. In
༡༡.༧༦༩
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་
and theme based བུརུ་སེལསི་དང་
audits, besides
the routine
འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་
ཡུ་ནའི་ཊེཌ་ཨིསི་ཊེཌ་ ནིའུ་ཡོཀ་
financial and compliance audits. A brief account of the
དང་ and
ཇི་ནི་ཝ་གི་ཡིག་ཚང་ནང་ལཱ་འབད་མི་
ས་གནས་ཀྱི་ལས་གཡྫོ
གཔ་ཚུ་གི་དངུལ་ཕྫོགས་ནང་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་ བཏྫོག་
activities
initiatives as a part of
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
པའི་ཁྲལ་ below:
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༦༩ མ་བཏྫོག་པར་འདུག། དངུལ་ཕྫོགས་ནང་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏྫོག་པའི་ ཁྲལ་མ་
summarized

1.

བཏྫོ
ག་མི་འདི་
འབྲུག་གི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་་་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡
ཅན་མའི་དགོངས་དྫོན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
AC
HI
EVE ME
N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གསལ་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།

དེ་གི་ ཁ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during
the year
as shown in the
Table 1.1.
ཨང་
སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་
དངུལ་ཀྲམ་
ཨེན་དང་ 1
རྩིས་འགན་
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed within 31st December
ས་ཡ་ནང་
དོན་ཚན་ 3
ཐད་ཀར་
Performance
Audits ལྟ་བཀོད་ 2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཨང་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
1.1 Audits completed
༡༢༡༩༧; Table
ཇར་ལི་ཨ་གུཝཀ།
སྒེར་གྱི་དྲུང་in 2014
བསོད་ནམས་
འབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་
ཡིག་It contains the
start of ༡every
financial year.
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དོན་ཚན་༡ ཆེན་ ཞི་གཡོག་ཨང་ ཨར་བི་ ཚོངས། གཞུང་
Areas which ཚང་
are བུརུ་སེལསི་
determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
ཨི/བི་ཨར་ཡུ/ཨེལ་
ཚབ། ཞི་གཡོག་

2.436

2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG ཨར/༠༩༠༨༠༡ ཅན་མ། ཨཱ་ལ་

ཨང་ ༨༠༠༠༢༢

ཅན་མ།reports are
བུ་སེཊ་ཅི།Authority.
བསུ་ལེན་པ། The
ཞི་ audit
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
གཡོག་ཨང་ ཨར་བི་ཨི/བི་ ཨར་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the
field audit ཅན་མ།
to ensure that those
ཡུ/ཨེལ་ཨར/༡༠༠༤༠༡
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ཨི་ཌིལ་བར་ཊོ་

བཱུར་ནོ་ཅོ་ཕཱར།

ཨར་ཡུ/ཨེལ་

ཨར/༡༠༠༡༠༡

ཞི་གཡོག་ཨང་ . ཨར་བི་ཨི/བི་
ཅན་མ།

དང་

བསྐལ་བཟང་།

འདེད་གཡོགཔ། ཞི་གཡོག་ཨང་
ཨར་བི་ཨི/བི་

༢

འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་
ཚབ་ཡིག་ཚང་

ཡུ་ནའི་ཊེཌ་

4.123

༡༢༣༨༡;

དོན་ཚན་༡

ཨར་ཡུ/ཨེལ་

ཨར/༠༩༠༨༠༣ ཅན་མ།
ཀུན་བཟང་།

འགོ་འཛིན།

ཞི་

གཡོག་ཨང་༩༧༡༡༠༢༠ ཅན་མ།

ཀུན་བཟང་སི་
རྣམ་རྒྱལ་

སྐུ་

IROཀH
ཨིསི་ཊེཌ་YT
ནིའུ་ཡོ
། TUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCAཚབ། ཞི་གཡོག་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuAཨང་
tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་

elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutiམ།
tsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b ༣dna འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་
seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ༡༢༥༧༡;
eht dnaབུ་ར་ག་བིཀ་ཊོ་རི་ཡ་
erutalsigeL eཞི་གཡོ
ht nག
i ་ seཟླཝ་དཔལ་
ciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo seདོvནr་ཚན་༢
eser dnཨང་
a secnཨི་ཨེམ་བིཇི་ཨེན་ཨི༠༠༡
avda eht dna devའབྱོ
iecརe།r seམི་རྗེ་
inom rehto
ཚབ་ཡིག་ཚང་ ཇི་ནི་ཝ།

5.210

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua nཅན་མ།
a sa dཨཱ་མཱལ་ཨི་ལི་ཡ་
etutitsni saཨབ་
w ytiསྐུ་ཚབ།,
rohtuA tཞི་
iduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དུ་ལ་ ཞི་གཡོག་ཨང་ ཨི་ཨེམ་ གཡོག་ཨང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssoབིཇི་ཨེན་ཨི༠༠༢
rca detacolཅན་མ།
yllaciཇིལ་
getart༨༠༠༣༠༢༤
s seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detra
ts ytirohtuཞི་གཡོ
A tidགu་ཨང་
A layཅན་མ།
oR eht ,natuhB fo
བར་ཊོ་ཀུའུན་ཊོ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feཨི་ཨེམ་བིཇི་ཨེན་ཨི༠༠༣
irb A .stidua ecnདང་
ailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
་ uA layoR eht fo
si raey eht gnདི་མུནི་
irud ཌི་ytསིལ་ཝ།
irohtuཞི་གཡོ
A tག
id
ཨང་ ཨི་ཨེམ་བིཇི་ཨེན་ཨི༠༠༤ :woleb dezirammus

བསོམས་

G N I T I D U Aཅན་མ།
FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

.1

11.769

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
༡.༢
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
2
001
stiduA ecna–ilpདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༢
moC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ཀ) བེང་ཀོག་
4102 niའབྲུག་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་
detelpmoc stiduA 1.1 elbaT འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐྫོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༨

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduརྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།
A evitacidni eht (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
dna seciffOནl་ཨང་༡༢༢༦༠
anoigeR dn
snoisivརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
iD eht fo seludeབཀྲིས་དབང་ཕྱུག།
hcS tiduA launnA
དྫོaན་ཚན་༢)
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitirཔ།
oirpཞི་གཡོ
tiduགa་ངོ་
tnerruc
བསབ་སྟོན་ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༦༩ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་ནོར་བུ། དྲུང་ཆེན་༣

རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥༧ ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྟོ
བས་རྒྱས།
པ།Sཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༢༠༡༨
ཅན་མ།
GN
I T R O དྲུང་ཆེན་༣
PER FO
M R EགT
NI STNEMEVE
IHCA

.2

བསོ
ས།tidདྲུང་ཆེན་༣
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥༦
era stroperདང་
tidu
aད
e་ནམས་དཔལ་འཛོ
hT .ytirohtuམA
uA layoཔ།
R e
ht fo
tuptuo etaidemmi eཅན་མ།
ht eraལྟ་བཀོད་རྩིས་
stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
འགོ་འཛིན།
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༤༢
debircserp འགནཿ
eht otཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།
serehda AAR ehT
.stropeཞི་གཡྫོ
r ehtགn
i deniatnoc seussཅན་མ།]
i no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཁ) ནིའུ་ཡྫོག་ འབྲུག་གི་གཏན་འཇགས་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ འགན་འཛིན་པ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐྫོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་
དངུལ་ ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༤ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༨༡ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཀུན་བཟང་། འགོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༡༠༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ སི་
རྣམ་རྒྱལ། སྐུ་ཚབ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༡༠༡༨ ཅན་མ།]

༤.༡.༤

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འྫོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་

ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་
ཡ་

42.860 དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་30.788 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ ལྫོ་ བསྟར་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states
that, “There shall beཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
a Royal Audit Authority toལྫོaudit
དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
་བསྟར་ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོ
ར་ ཡྫོངས་བསྫོ
མས་ without
དངུལ་ཀྲམ་fear,
25.4 ofརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
the Constitution
further provides that
“The Royal Audit Authority
shall,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
inན་འབད་ཡི།
the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གསལ་སྟྫོ
ས་ཡ་ all offices
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

12.072

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འྫོག་གི་འབྲེལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གནས་པའི་
ཡྫོདDecember
་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐྫོ
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in
2005.
Under the Auditor
General, the Authority
is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
regional
offices strategically
located across the
Kingdom. In རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཐྫོན་ཡྫོད
་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
activities
and initiatives as
a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡ below:
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
summarized

༢.༧༢༧

༩.༣༤༥

1.

མས་
AC HI EVE ME N TS I N TEབསོ
RM
S OF A U DIT I NG

༩.༣༤༥
༩.༣༤༥

4

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
– དངུལ་ཀྲམ་༩.༣༤༥
audits ༡.
during
the year as shown in the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ད་ལྟོ
་
གནས་ཡོ
ད
་པའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དེ་
རྩ་གཏན་མེད་པའི་ཁར་
ལྟ་བཀོད་དང་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ལྟ་རྟོ
ག
་ཚུ་རྩིས་
ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་འབད་མཐོ
ང
་ཡི།
དེ་གིས་མ་ཚད་
དོ
ན
་སྨིན་ཅན་གྱི་ཁག་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
འབག་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་ཡང་ ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་ སན་རས་དང་ཅ་ཆས་གཞན་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཚད་དམ་ ལྗོན་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཚད་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་བར་འགེག་འོང་ནི་དང་ དེ་གིས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ མི་མང་ལུ་ཞབས་
current audit priorities.
2.

ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་ གནོད་ནི་ཨིན་པས། དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་དེ་ཚུ་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཡང་ གསལ་སྟོན་ འབད་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དེ་ཡོདཔ་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་ ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དེ་ བསྐྱར་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་ འདེབས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedཚུ་ཡང་ཕུལ་ཡི།
upon completion
the particular audit བྱ་རིམ་ཚུ་
and it isལེགས་བཅོས་འབད་དེ་
addressed to appropriate
དེ་བཞིན་དུ་ofའཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་authorities
གི་རྩིས་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
རྐྱབ་ཡོདin
་རུང་ issuing
ད་རུང་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་
ས་གོ་ལེ་ཤ་འདུག།
timeframe
reports after completion
of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

50

51

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་ བཅུད་
བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

1.1

རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

1.146

ནིསི་ཀྲིག་མཱཡན་ ༠.༥ཨེམ་ཇི/ཨེམ་ཨེལ་ སན་ཁབ་(ཨེམ་ཨེལ་༡) མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.2

རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་

0.170

ཨེ་ཌི་ནཱ་ལ་ཡིན་
༡ཨེམ་/ཨེམ་ཨེལ་
དངུལ་ཐེབས་
YTIROH
TUA TIDUAམཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
LAYOR EHད
Tཔ་ལས་
FO ST
NEMHSILPMOCCA

སོC
ད་འབད་ཡོ
fo noitutitsno
eht foདཔ།
1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོ
.secruoser cilbup fo ད
e་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
su eht ni ssenev
tceffe d
na ycneiciགff་ལུ་
e ,ymonoce eht no troper
སi་ལས་མཐོ
་བའི་རིན་གོང་ཐོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཚོང་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ལས་ མི་ཐའི་ལེ་གོ་མི་ཊ་ཡཱན་ ༡༢༥ ཨེམ་སི་ཇི་ སན་ལེབ་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1.3

1.4

7.010

རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་

0.138

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཚོང་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ལས་saཀོ་ལོ
་རམ་ཕེ་ནི་ཀལ་ ༡ཇི་ སན་ཁབ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ruof
h tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོ
modདgཔ།
niK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
་ལས་མཐོ
གe་ལུ་
enituor eht ས
se
diseb་བའི་རིན་གོང་ཐོ
,stidua d
sab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚོང་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ལས་ ཕུ་རུ་སི་མཱ་ཡཊ་
སན་ཁབ་
stnemhsilp
mocca མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
eht fo trap ད
aཔ་ལས་
sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
:woleb dezirammus

1.5

1.6

0.044

G N I T I DསU
A F O་བའི་རིན་གོང་ཐོ
SMRET ག
N་ལུ་
I STNEMEVEIHCA
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
་ལས་མཐོ

0.307

ཚོང་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ལས་ པོ་དོ་ཕི་ལེམ་ རི་སིན་ ༢༥ ག་རམ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཡོདཔ་ལས་
ད་འབད་ཡོ
1 དཔ།
805
stidདངུལ་ཐེབས་སོ
uA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofrePད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོ
ས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
atoT
ཚོངl་ལས་གཞན་མི་གཅིག་ལས་
ཛིངཀ་སཱལི་ཕཊེ་ ༡༠ ཨེམ་ཇི་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་

1.7

0.530

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

དiཔ།
tsurhT tiduAལས་
evitདངུལ་ཐེབས་སོ
acidni eht དd་འབད་ཡོ
na sec
ffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secnབསོ
eirམ
ep
ས་xe fo sisab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

9.345

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

52

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

51

༡.༡ རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ནིསི་ཀྲིག་མཱཡན་ ༠.༥ ཨེམ་
ཇི/ཨེམ་ཨེལ་ སན་ཁབ་(ཨེམ་ཨེལ་༡) མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ – དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་

1.146

སན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ གི་ལོ་ནང་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་བཀོད་ཡོད་པའི་ རིན་བཀོད་པ་དེ་

གིས་ བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༣.༧༤ འབད་མཁོ་སོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་ལུ་ ནིསི་ཀྲིག་ མཱཡན་

༠.༥ ཨེམ་ཇི/ཨེམ་ཨེལ་ སན་ཁབ་ བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡༡༥ སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༤༦ ཐམ་པ་ ཐེབས་ སོད་འབད་
ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༠༧༢ དྫོན་ཚན་༥.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་ འཛིན་

བགྲེསཔ། དྲི་ཝི་ཨི་དྲི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་རྡོ་ཕུག། ཡོངས་ ཁྱབ་མདོ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཆེན། དྲི་ཨེམ་ཨེསི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤ ཅན་མ།]

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of
Bhutan, which states
that, “There shall
be a་བའི་རིན་གོང་ཐོ
Royal Audit
Authority
to audit
༡.༢
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོ
ད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
ས་ལས་མཐོ
ག་ལུ་
ཨེ་ཌི་ནཱ་ལ་ཡིན་
༡ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution
provides
thatདངུལ་ཐེབས་སོ
“The Royal
Audit ད
Authority
shall, without fear,
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ་ལས་
ད་འབད་ཡོ
པ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠
ཨེམ་/ཨེམ་ཨེལ་further
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
publicག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
funds, the police
and the ༡defence
forces སན་ཁབ་
as well བཱ་ཡལ་
as the ༧,༡༠༡
revenues,
public and
སན་རིགས་ཞབས་ཏོ
ཨེ་ཌི་ནཱ་ལ་ཡིན་
ཨེམ་/ཨེམ་ཨེལ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༠ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག།

རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ བཀོད་ཡོད་ པའི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December
2005.ཀེ་ཨེསི་དྲི་ལས་
Under theབཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
Auditor General,
the འབད་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་
Authority is at the moment
manned
རིན་བཀོད་པ་
ཨེམ་/ཨེས་
དངུལ་ཀྲམ་༢.༨༨
མཁོ་མངག་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བཀའ་རྒྱ་དེ་
ས་༤ located
པམ་ ཨེམ་/ཨེས་
ཚོང་ཁང་ལུ་སོ
ད་ཐོག་ལས་
བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ༢༠.༥༠ སྦེ་
regional
officesགོང་ཚད་དམའ་ཤོ
strategically
acrossཀརྨ་
the
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༥
ཐམ་པ་
ཐེབས་སོད་འབྱུང་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡-༢༠༡༢ ལུ་ ཨེམ་/ཨེསི་
of Bhutan,
the Royal
Audit
Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཀེ་ཨེམ་ཀྲི་ལས་
བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༧.༥༩
སྦེ་ བཱ་ཡལ་༩,༦༠༠
མཁོ་སྒྲུབ་
financial
and compliance
audits. A brief
account of
the འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ན་ཨང་༡༢༠༧༢
་ཚན་༥.༢;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྟ་མགྲིན། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་
ཐེབས་སོ
ད་འབྱུང་ནུག།
of the
Royal
Audit(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
Authority
during དྫོན
the
year
is
summarized below:

1.

གཙོ་འཛིན་ བགྲེསཔ། དྲི་ཝི་ཨི་དྲི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༡༡༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་ འགནཿ ཨོན་རྡོ་ཕུག།

AC
EVE ME
N TS
I N TE ཞི་གཡྫོ
R M SགOF
A U DIT I NG
ཡོHI
ངས་ཁྱབ་མདོ
་ཆེན།
དྲི་ཨེམ་ཨེསི།
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤

ཅན་མ།]

The Royal
Authority had completed
616 སSl.
༡.༣ Audit
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོ
ད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
་ལས་མཐོ
ག་ལུ་ ཚོང་ལས་གཞན་མི་
No. ་བའི་རིན་གོང་ཐོ
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes
those audits which
གཅིག་ལས་ only
མི་ཐའི་ལེ་གོ་མི་ཊ་ཡཱན་༡༢༥
ཨེམ་སི་ཇི་ སན་ལེབ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
were
started and
་འབད་ཡོ
དཔ་ –already
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༡༠
སོདthat
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial
year. It
contains the
སན་རིགས་ཞབས་ཏོ
ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
མི་ཐའི་ལེ་གོ་མི་ཊ་ཡཱན་༡༢༥
ཨེམ་སི་ཇི་ སན་ལེབ་༡༠༨,༧༦༠ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ ཡོད་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ད་འབད་ནུག།
རྩིས་ལོ
་༢༠༡༠-༢༠༡༡ of
ལུ་ the
གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
ས་ཀྱི་རིན་བཀོད་
སན་ and
Areas མི་ནང་
whichདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༠༡༠
are determinedཐེབས་སོ
on the
basis of
experiences
past auditing
periods
current audit priorities.
2.

ལེབ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༠.༦༣

བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་༣ པམ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་ལས་ སན་ ལེབ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༦.༥༠ སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༢.༨༧༨ ཐེབས་སོད་འབྱུང་ནུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་ རྩིས་ ལོ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ལུ་ཡང་ ཚོངof
་ཁང་དེ་ལས་རང་
རིན་གོང་མར་ཕབ་ཐོ
ག་ལས་
སན་ལེབ་རེ་ལུ་ to
དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༦༠
issued༢༠༡༡-༢༠༡༢
upon completion
the particular
audit and
it is addressed
appropriateསྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་
authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
འབད་ཡོད་མི་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༣༢ ཐེབས་སོད་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༠༧༢ དྫོན་ཚན་ ༥.༣; རྩིས་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

52

53

འགན་ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ བགྲེསཔ། དྲི་ཝི་ཨི་དྲི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་རྡོ་ཕུག། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། དྲི་ཨེམ་ཨེསི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་༨༩༠༡༠༦༤ ཅན་
མ།]

༡.༤

རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཚོང་ལས་ གཞན་མི་

གཅིག་ལས་ ཀོ་ལོ་རམ་ཕེ་ནི་ཀལ་ ༡ཇི་ སན་ཁབ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་ འབད་
ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༣༨

སན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཀོ་ལོ་རམ་ཕེ་ནི་ཀལ་ ༡ཇི་ སན་ཁབ་ ༡༠,༣༡༨ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རིན་བཀོད་པ་གིས་ བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་༡༧.༢༥

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྦེ་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་ལས་ ཁོ་ར་གིས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna བཀོད་ཡོ
tidua ད
o་པའི་རིན་གོང་
t ytirohtuAབཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
tiduA layདངུལ་ཀྲམ་༢༨.༨༠
oR a eb llahs eསྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
rehT“ ,taht seདtཔ་ལས་
ats hciདངུལ་ཀྲམ་
hw ,natu༠.༡༡༩
hB fo ཐེབས་སོ
modgདn་ iK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefའབྱུང་ནུག།
tuohtiw རྩིས་ལོ
,llah་s༢༠༡༡-༢༠༡༢
ytirohtuAལུ་
tidཁྲོམ་ཚོ
uA laགyས་ཀྱི་གོང་ཚད་གུར་
oR ehT“ taht བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
sedivorp rདངུལ་ཀྲམ་༡༩.༠༠
ehtruf noitutསྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
itsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ན་ཚན་༥.༤;
seidoཡོbད་མི་ལས་
dna seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༩
itirohtua cilbup ཐེབས་སོ
lla ,yrདa་འབྱུང་ནུག།
iciduJ eh(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
t dna erutན
a་ཨང་༡༢༠༧༢
lsigeL ehtདྫོn
i seciffo རྩིས་འགན་
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐད་ཀརཿ རྟ་མགྲིན། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ.ན”་གཙོ
འཛིན་
དྲི་ཝི་ཨི་དྲི།
གa་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩
nat་u
hB foབགྲེསཔ།
sevrese
r dna seཞི་གཡྫོ
cnavd
eht dna deviecer seཅན་མ།
inom rehto

ཅན་མ།]
la noལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
itutitsnoc a sa ཨོ
dན
n་རྡོ
a ་ཕུག།
5891ཡོང
nས་ཁྱབ་མདོ
i ydob ་sཆེན།
uomདྲི་ཨེམ་ཨེསི།
onotua nཞི་གཡྫོ
a sa ག
d་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤
etutitsni saw ytiro
htuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
h tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༡.༥
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོsn
དa་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
ས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཚོང་ལས་གཞན་མི་
I .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གཅིག་ལས་ ཕུ་རུ་སི་མཱ་ཡཊ་ སན་ཁབ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ –
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
སན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་ཚད་གུར་ ཕུ་རུ་སི་མཱ་ཡཊ་ སན་ཁབ་༡༣,༧༥༧ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
ཡོད་
:woleb dezirammus
མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༤ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་ གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ཀྱི་རིན་ བཀོད་པ་
གིས་ བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༡.༣༣

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྦེ་ མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་

.1

6 16 detelསྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
pmoc dah ytད
irཔ་ལས་
ohtuAདངུལ་ཀྲམ་༠.༠༢༢
tiduA layoR ehT
stiduལས་
A fo ཁོ་ར་གིས་བཀོད་ཡོ
.oN
stidདu་པའི་རིན་གོང་
A fo sepyTབཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
.oN .lS དངུལ་ཀྲམ་༢.༩༦
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihརིན་བཀོད་བཱ་ཡལ་རེ་ལུ་
w stidua esoht དངུལ་ཀྲམ་
ylno sed
ulcnཨིན་རུང་
i rebmབཱ་
un ehT
ཐེབས་སོ
་༢༠༡༡-༢༠༡༢
ཚོང་ཁང་དེ་གི་
༢.༩༦
001 ད་འབྱུང་ནུག།
stiduརྩིས་ལོ
A ecn
ailpmoC ལུ་ 2
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཡལ་རེ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་༡༩.༠༠
སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༢
་ འབྱུང་ནུག།
a detrats ydaerཐེབས་སོ
la ereདw
taht es(རྩིས་ཞིབ་
oht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༢༠༧༢ དྫོན་ཚན་༥.༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ eརྟ་མགྲིན།
ན་གཙོ
དྲི་ཝི་ཨི་
ht ta dམཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
eraperp si A
AR་ eའཛིན་
ht fo བགྲེསཔ།
nalP tid
uA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩
་ཆེན།
དྲི་ཨེམ་ཨེསི།
tsurདྲི།
hT ཞི་གཡྫོ
tiduA
evitacidni eht dna sཅན་མ།
eciffOལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
lanoigeR dna sཨོnནo་རྡོ
is་ཕུག།
iviD ཡོ
eང
hས་
t foཁྱབ་མདོ
selud
ehcS
tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤ ཅན་མ།]
.seitiroirp tidua tnerruc
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

54

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

53

༡.༦

རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལས་མཐོ་བའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་ ཚོང་ལས་ གཞན་མི་

གཅིག་ལས་ པོ་དོ་ཕི་ལེམ་ རི་སིན་ ༢༥ ག་རམ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་
ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༣༠༧

སན་རིགས་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ པོ་དོ་ཕི་ལེམ་ རི་སིན་ ༢༥ ག་རམ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༣༠༧ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༡ ལུ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་ཨེསི་དྲི་གིས་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་༤༨༥.༠༠ བཀོད་

ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་ཚད་གུར་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་༢,༨༦༠ སྦེ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ ཡོདཔ་

ལས་ ཕུད་རྡོག་༦༠ གི་ལྷག་ཐེབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༢ ཐམ་པ་དང་ རྩིས་ལོ ་ཤུལ་མམ་དེ་ལུ་ ཕུད་རྡོག་༧༠ གི་ལྷག་

ཐེབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༥ ཐེབས་སོད་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༠༧༢ དྫོན་ཚན་༥.༦; རྩིས་འགན་ ཐད་

THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཀརཿ རྟ་མགྲིན།ACCOMPLISHMENTS
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ OF
བགྲེསཔ།
དྲི་ཝི་ཨི་དྲི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩ ཅན་ མ། ལྟ་

The Royal
Audit Authority
its ་mandates
from
theགArticle
25.1 of theཅན་མ།]
Constitution of
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོན་རྡོ་ཕུག། derives
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ
ཆེན། དྲི་ཨེམ་ཨེསི།
ཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of༡.༧the Constitution
further provides
that “The
Royal Audit
Authority
རིན་བསྡུར་དཔྱད་ཞིབ་འབད་ཡོ
ད་པའི་གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
ས་ལས་མཐོ
་བའི་རིན་གོང་ཐོ
ག་ལུ་ shall,
ཚོང་ལས་without
གཞན་མི་fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices
in ཛིངཀ་སཱལི་ཕཊེ་
the Legislature
and the
Judiciary,དཔ་ལས་
all public
authorities
and
གཅིག་ལས་
༡༠ ཨེམ་ཇི་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་bodies
–
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received
and the
advances and reserves of Bhutan”.
༠.༥༣༠
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December 2005.
Under the
Auditor General,
the Authority
is at the
momentདmanned
སན་རིགས་ཞབས་ཏོ
ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཛིངཀ་སཱལི་ཕཊེ་
༡༠ ཨེམ་ཇི་གི་སན་ལེབ་
༤༤༥,༠༠༠
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
་ མི་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
strategicallyཐེབས་སོ
located
across the
Kingdom.
In
ནང་offices
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༠
ད་འབད་ནུག།
གོང་ཚད་དམའ་ཤོ
ས་བཀོད་ཡོ
ད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀེ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཨེསི་དྲི་གིས་
སན་ལེབ་རེ་ལུ་
བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་
ཨེམ་/ཨེས་ ཀརྨ་ ཚོང་ཁང་ལས་ སན་ལེབ་རེ་ལུ་ དངུལ་
of Bhutan,
the Royal
Auditདངུལ་ཀྲམ་༠.༠༦
Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཀྲམ་༡.༢༥
ད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ནུག།
དེ་ལས་བརྟེན་
financial
and སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
compliance audits.
A brief account
of the རྩིས་ལོ་༢༠༡༠-༢༠༡༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༠༧༢
ན་ཚན་༥.༧;
༠.༥༣༠
ཐེབས་སོAudit
ད་འབྱུང་ནུག།
of the
Royal
Authority
during
the དྫོ
year
is རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརྟ་མགྲིན། མཁོ་ སྒྲུབ་
summarized below:

1.

འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་ བགྲེསཔ། དྲི་ཝི་ཨི་དྲི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་རྡོ་
ཕུག། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། དྲི་ཨེམ་ཨེསི། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༦༤ ཅན་མ།]
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The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༤.༡.༥
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were completed
within 31st December
3
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་2014
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་
འདི་འྫོག་གི་Audits
ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་
Performance
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under དེ་ལས་
progress
at the
close of the
The
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༣
བཏྫོyear.
ན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡༥ Total
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial
year. It contains
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ད་ས་ལས་ the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་ འབྲས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ༤༨
which
are determined on ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
the basis of experiences
of the past auditing
periods
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་
འབད་ and
current audit priorities.

25.066

2.

12.996

ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ ཞུའི་
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ནང་མ་ཚུད། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོར་ ཡྫོངས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedབསྫོ
upon
particular
audit and it is addressed to appropriate authorities
ན་འབད་ཡི།
མས་ completion
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ of the གསལ་སྟྫོ
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

12.070

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

54

55

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ དེའི་འྫོག་གི་འབྲེལ་

ཡྫོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
རིམ་ཨང་།

4.601

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

7.469

གནས་པའི་

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་

ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
0.237
1 དང་ 2
2 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
0.046
3
YTIROHTབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
UA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
3 ཁྲིམས་ལུགས་དང་
0.140
4
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ད་སྐྱོན།
dna tidua
irohtuA tiནོdརu་འཁྲུལ་
A layoགནོ
Ra
eb llahs erehT“ ,taht setats h
cihw ,natuhB5fo modgniK eht
4 ot ytཆད་སྐྱོན་དང་
4.178
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA བསོ
tidམuས་
A layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca 4.601
eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf

seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.237

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་
ruofགཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ དེ་ལས་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚྫོ
sah tIན་བྱུང་མི་གནད་དྫོ
.dnuorgkcན
a་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧
b lanoisseforp esrevid
htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehtན་ sediseb ,stidua desaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
b emeht dna stidua
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocསོ
ca
eh
བསམ་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཕོག་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་
ད་ཡོ
དtཔ།fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1.1
1.2

0.037
ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
0.200
EIHCA
བསོGམN
ས་I T I D U A F O S M R E T N I S T N E M E V0.237

.1

6 16 ནd་ཚུ་
eteའྫོlp
oc dahན་འབད་དེ་ཡྫོ
ytirohtu
stiduགཡྫོ
A f་ཟྫོ
oལ
.o་དང་
N ངན་ལྷད་
stidདེ་ལས་
uA fo sལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚྫོ
epyT
.oN
.lS
ན་བྱུང་མི་གནད་དྫོ
གm
་ལུ་གསལ་སྟྫོ
དཿA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
na 4102 reb༠.༠༣༧
meceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
༡.༡2
དངུལ་ཕོ
་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་སོ
ད་ཡོ3དཔ་ – dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
stidག
uA
ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
daerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

བསམ་ལྗོངས་ལུང་ཕོ
གས་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ནགས་སྐྱོང་པ་
eht ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་དེ་
ta deraperp si Aགཡོ
ARགe་ནང་ལས་གོང་ཞུ་སོ
ht fo nalP tiངd་ཡོ
uད
Aཔ་launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
༢༠༡༢
ལུ་ni ཟླ་ངོ་༣
གi་Dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧
tsurཨིན་རུང་
hT tiduསྤྱི་ལོ
A e་v
itacid
eht d(སྤྱི་ཟླ་༡༠
na secifཔ
fO ༡༡
lanཔ
oig༡༢
eR པ)
dnaགི་དངུལ་ཕོ
snoisiv
eht fo seludehcSཚུལ་མཐུན་
tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
མེད་པར་སོད་ནུག། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་དངུལ་ཕོག་ངེས་ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༠༧ ཐམ་པ་དེ་.seཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་གི་
itiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཟླ་༡༡G N
པ་དང་
༡༢P E
པའི་
དངུལ་ཕོ
ག་ངེས་ཏིག་
ITRO
R F
O SM
R E T N དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༤
I S T N E M E V E I Hདེ་C A

.2

རྩིས་འཛིན་པ་ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཡོད་པའི་ དངུལ་གང་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག། གནད་དྫོན་དེ་ ངན་
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiལྷད་བཀག་སྫོ
rohtua etམa་ལྷན་ཚྫོ
irpor
pa oསྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
t desserdda (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
si ti dna tid
a ralucitrདྫོaནp་ཚན་
eht ༢)
fo རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
noitelpmoc nopབདེ་
u deussi
གpས་ལུ་
ནu
་ཨང་༡༡༨༦༦
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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ཆེན་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། ནགས་ཚལ་གཙོ་
འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།]

༡.༢

ཅ་ཆས་མཁོ་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༠༠

དམ་སྦྱིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ འཛིན་སྐྱོང་འཆར་གཞིའི་འདྲ་ཤུས་གྲངས་༥༠༠ དང་ འབྲོང་གྱིམ་རྩེ་
བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་འདྲ་ཤུས་གྲངས་༨༣༠ མ་འཐོབ་ལས་ ཨེམ་/ཨེས་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༢༠༠ ཐམ་པ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༤༡ དྫོན་ཚན་ ༦) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དབང་

ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས། ཧེ་མའི་
ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ ཅན་མ།]

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Audit Authority
derives its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
༢. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༦
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོ
the Constitution further
provides that “The
Royal Audit Authority
without
ན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་
འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོshall,
ན་འབད་དེ་ཡྫོ
དཿ fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རིམ་ཨང་ public funds, the police སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན་ forces as well as the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
administering
and the defence
revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.1

ཡུན་རིང་སོབ་སོང་ནང་སོང་ཡོད་མི་ནགས་ཚལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་གོ་དང་

0.046

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ལྷམ་ཚུ་བྱིན་ཡོ
དཔ། the Auditor General, the Authority is at the moment manned
body in December
2005. Under
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ
དཔ། across the Kingdom. In
regional offices strategically
located
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོstarted
ད་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་
of Bhutan, the Royal
Audit Authority
performance
audits and theme based audits, besides the routine
བར་ཡོདཔ། audits. A brief account of the
financial and compliance
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བསོམས་
of the Royal Audit Authority during
the year is
summarized below:

2.2
2.3

-

0.046

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ཿ DIT I NG
AC
HI EVE ME N TS I Nན་ཚུ་འྫོ
TE R
M S OF AདU

༢.༡

ཡུན་རིང་སོབ་སོང་ནང་སོང་ཡོད་མི་ནགས་ཚལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ སྒྲིག་གོ་དང་ ལྷམ་ཚུ་བྱིན་ཡོདཔ་ – དངུལ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༠༤༦
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4 གནས་པའི་
Special
Audits
6
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༦
སྒྲིག་གོ་དང་ལྷམ་ཚུ་
སོབ་སོང་ དུས་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annualཡུན་རིངམ་སྦེ་འགྱོ་ཡོ
Audit Plan of
the RAA is prepared atབྱིན་ནུག།
the
ད་མི་ནགས་ཚལ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ཡུན་རིང་གི་སོ
བ་སོང་ནང་ཨིནམ་ལས་
སྒྲིག་
Table 1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
Annualགོ་བྱིན་དགོ་པའི་
Audit Schedules
of the Divisions
and Regional
Offices
the indicative
Audit
Thrust
བདེན་ཁུངས་ཅིག་མིན་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༤༢
དྫོནand
་ཚན་༡.༤)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འབྲེལ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
priorities.
ཡོདaudit
་མི་ངོམ་ཚུ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ།)
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༢.༢

མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
་ནམ་ཚོང་འབྲེལ་དང་མཉམ་ལས་ཚོ
གས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༩
ཐམ་པ་
དལ་གཞི་toགཞལམ་སྒང་དང་
to takeསོtimely
actions on issues
contained in the
reports. The RAA
adheres
the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
གསར་སྤང་རོ
ང་ཁག་ timely
མངའ་འོ
ག་ལུ་གསལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་རྒེད་འོག་ཚུ་ལུ་
སྐྱེད་ཆུང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་རུང་
responsible
initiate
actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་གི་མངའ་འོག་གི་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལས་

ཁ་སྒྱུར་འབད་ནུག།

མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ མཁོ་ཆས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དེ་ ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་དོན་ནང་འཁོད་དེ་

མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༦༨ དྫོན་ཚན་ ༡.༢) རྩིས་འགན་ ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་ འཛིན་

འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༢༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས། རྡོ་རྗེ་ གྲགས་

གྲུལ། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ།]
༢.༣

སོ་ནམ་པ་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༣ གནས་པའི་ སོ་ནམ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ “སོ་ནམ་པ་ཉམས་ཆུང་ཚུ་གི་འཚོ་བ་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་དོན་

ལས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་” ཟེར་བའི་ལས་གུལ་ཐོག་ལས་ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་ བོང་སྒོ་རྒེད་འོག་གི་སོ་ནམ་པ་ སྡེ་ཚན་གཅིག་ལུ་ བཀྲམ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྤེལ་འབད་ཡོད་མི་དེ་

ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཁར་

ཉེན་སྐྱོབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ reསོh་T
ནམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བ་ལུ་ཕོ
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
dna འཛིན་བྱུང་ཡི།
tidua ot ytiགཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ལཱ་འགན་དེ་
rohtuA tiduA layoR a eb llaསྤ་རོ
hs e
“ ,taht setats hciགhཔ་ཨིན་པས།
w ,natuh
B fo modgནn་ iK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ནT་ཤ།
སོt་ནམ་རྒྱ་བསྐྱེད་འགོ་དཔོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་
,raefཨང་༡༢༥༧༠
tuohtiw ,llདྫོaནh་ཚན་༢)
s ytirohརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
tuA tiduA layoR ཨོ
eh
“ tah
sedivorp rehtནr།uf noiཞི་གཡྫོ
tutitག
sn
oC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༢༠༠༦༠༧༡༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས། རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༨༠༡༠༩༢
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཅན་མ།]
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la no༣.
ituཁྲིམས་ལུགས་དང་
titsnoc a sa dབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
na 5891 ni ydob suo–mདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
onotua na sa༠.༡༤༠
detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eh
t ssorca detacoའྫོlགy་ལུ་གསལ་སྟྫོ
llacigetaནr་འབད་དེ་ཡྫོ
ts secifདfo
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་
ཿ lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
enituor ehན
t ་ sediseb ,stidua desaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
b emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་
stneམ་བཏོ
mhsག
il་པར་ཡོ
pmocདcཔ།
a eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

3.1
3.2

3.3

ལས་བྱེད་པའི་དངུལ་ཕོག་ཚང་འགྲིག་
རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ།

0.048
G
NITIDUA FO S MRE
T N I S T N E M E V 0.092
EIHCA
བཙུགས་བཞག་མ་འབདབར་
སྒེར་གྱི་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1བསོམས་ .1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་
dna detraལྟར་ཨིནཿ
ts ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

0.140

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stidu
A 1.1 elbaT དཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༤༨
༣.༡ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་
མ་བཀལ་བར་ཡོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་ལུང་ཕོགས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ ཧེ་མའི་དབང་ཁྲོམ་ལས་ རུ་བི་ས་ཚུན་གྱི་ཟུར་ལམ་ནང་རྩི་ནག་གཏང་
.seitiroirp tidua tnerruc

ནི་གི་ལཱ་དེ་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་པའི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ཐམ་པ་ མ་བཏོགས་པར་འདུག།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དེ་ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ དངུལ་ཀྲམ་༨,༧༦༠,༡༣༩.༠༩ ཐམ་པའི་ ནང་ལས་༠.༠༠༦% བཏོགས་ནི་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiགི་ཚབ་ལུ་༠.༠༠༥%
rohtua etairpoབཏོ
rpག
pས་ཡོ
a otདཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
desserdda si ti dn(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
a tidua ralu
citrap eht དྫོfo
noitelp
mocའགན་ཐད་
nopu deussi
ན་ཨང་༡༢༢༥༩
ན་ཚན་༡)
རྩིས་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

58

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

57

ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་ དཔོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿ དྲོག་ཊར་ བྷིར་དོར་རའི། ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༣༡ ཅན་མ།]

༣.༢

རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དམ་སྦྱིས་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལུ་ གློ་བུར་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་འཁོར་ཚུ་གི་ འཁོར་ལོ་དང་

འཁོར་ལོའི་འགྱིབ་དུང་ཚུ་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནི་གི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ གནས་པའི་རླུང་བཙིར་འཕྲུལ་ཆས་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་

འབད་ནུག། ཨིནརུང་ འཕྲུལ་ཆས་དེ་ ད་ཚུན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་བཙའ་ཆགས་ནི་གུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་འཐོན་སྐྱེད་
བདག་མེད་སྦེ་འཕོ་བརླག་གཏང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༤༡ དྫོན་ ཚན་༥པ་ ཀ) རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། ཧེ་མའི་བདག་སྐྱོང་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༦༠༠༢༦༦ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྡོ་རྗེ། ཧེ་མའི་བདག་སྐྱོང་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༩༠༡༢ ཅན་མ། དང་ ཀུན་ལེགས་ཚེ་རིང་། ཧེ་མའི་ནགས་ཚལ་གཙོ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འཛིན་འགོ་དཔོ
། ཞི་གཡོགwhich
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༦
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཕུན་ཚོ
གས་ Authority
འཕྲིན་ལས། ཧེ་མའི་ནགས་
the Kingdom
of ན
Bhutan,
states that, ཅན་མ།
“There
shall be a Royal
Audit
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཚལ་གཙོ
་
འཛིན་འགོ་དཔོ
ན
།
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣
ཅན་མ།
དང་
ཀུན་ལེགས་
ཚེ་རིང་།
ཧེ་མའི་ནགས་ཚལ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༦ ཅན་མ།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the advances
and reserves of Bhutan”.སྒེར་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་
༣.༣
ལས་བྱེད་པའི་དངུལ་ཕོ
ག་ཚང་འགྲིག་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་
–

The Audit Authority
was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across
the Kingdom.
In དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༢ ཐམ་པ་ གནང་
བསམ་ལྗོངས་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་
དངུལ་ཕོག་ལས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Authority
started
performance
བ་མེད་པར་
བཏོགས་ཏེ་Audit
རྩིས་འཛིན་པ་
བདེ་ཆེན་རྡོ
་རྗེ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག།
རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ མི་ངོམ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A briefདངུལ་ཕོ
account
of the
ཚུ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་
དངུལ་ཕོག་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་དེ་
ག་ངེས་ཏིག་ལས་ཁ་བྲལ་གསོ
ལ་སྟོན་དང་ སེམས་གསོ་ དེ་ལས་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ག་གི་ Audit
སྔོན་བྱིན་ཚུ་བཏོ
གས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོ
ད་རུང་
of theསྐབས་ཐོ
Royal
Authority
during the year
is དེ་ཚུ་གི་ཟད་རྩིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ མིག་བཏོན་མ་
summarized below:

1.

འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༦༦ དྫོན་ཚན་ ༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་ འགོ་དཔོན། ཞི་གཡྫོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡
ཅན་མ།] had completed 616
The Royal
Audit Authority
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only གནོ
those
audits
which
2
Compliance Audits
100
༤. ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
ད
་སྐྱོན་
–
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤.༡༧༨
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under ཆད་སྐྱོན་དང་
progress ནྫོat
the གནྫོ
close
of the
year. The
ར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༧༨
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་ བཀོད་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every
financial year. It contains the
དེ་ཡྫོད
ཿ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

58

59

རིམ་ཨང་།

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

དོ་གླ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
མཁོ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་འགྲིག་མེདཔ།
མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་པའི་ ཐོ་ཡིག་དང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ངོ་སོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེདཔ།

0.336
0.131
3.346
0.056
0.309

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
མiས།ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eབསོ
ht n
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoཆད་སྐྱོན་དང་
b dna seནྫོitརi་འཁྲུལ་
rohtuaགནྫོcད
il་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོ
bup lla ,yraiciduJ ནe་ཚུ་
ht འྫོdག
n་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
a erutalsད
igཿeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

4.178

༤.༡

དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༣༣༦

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཀ) ལྫོད་སྦི་ས་ ནགས་ཚལ་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ ནོརཔ་ལྡིང་ལུ་ ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་བཟྫོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
I .modgniK ehས་གནས་ཁར་
t ssorca dལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་
etacol yllacigeལེགས་ཤོ
tarts s
ciffབདེན་
o lanoiger
ས་ཡ་༠.༢༢༣ ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག། nདངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་
མe་སྦེ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofre
detrats yདྫོ
tiནr་ཚན་༡.༡)
ohtuA tiརྩིས་འགན་ཐད
duA layoR
eht འཕྲིན་
,natuhB fo
དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ནp
་ཨང་༡༢༢༤༤
་ཀརཿ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ehtན་འོ
foག་མ།
tnuoཞི་གཡྫོ
cca ག
fe
irb A .stidua ecn
ailpmལྟ་བཀོད་
oc dna རྩིས་
laicnanif
ལས་རྒྱལ་ཚན། བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༢༠༨༦
ཅན་མ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si ra་e
y eht ན
g།niཞི་གཡྫོ
rud གy
tirohtuA tiduA ཅན་
layམ།]
oR eht fo
འགནཿ དཀོན་མཆོག་འབྲུག་པ་ ནགས་ཚལ་གཙྫོ
འཛིན་འགོ་དཔྫོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩
:woleb dezirammus

ཁ) སྤ་རོ་རྒྱལ་ཡོངས་ཐོག་བསྡུ་ལྟེ་བ་གིས་ ཤིང་ཆ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་
G N I T I D U A ཐོ
Fབ
O་བརྗོད་
S M Rདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧
E T N I S T N E M Eལྷག་ཐེབས་
VEIHCA
བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ མ་བཏོགས་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ འཛིན་ ཤོག་ཚུ་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA foལེགས་ཤོ
.oN མ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
stiduA fo sepyT
.oN .lS
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༦༤ དྫོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w གs་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༦༠༢༠༨༥
tidua esoht ylno sཅན་མ།
edulcnལྟ་བཀོད་རྩིས་
i rebmun ehT
2
001 ཐད་ཀརཿ sའཕྲིན་ལས་རྒྱལ་ཚན།
tiduA ecnailpmoC
བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན། ཞི་གཡྫོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
nག
a མ།deཞི་གཡྫོ
tratsག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༤
ydaerla erew taht ཅན་མ།]
esoht sedulcxe
ནd་འོ
4
6 འགནཿ བདེ་ཆེན་ཚེ་རིང་།
stiduA ཐོ
laནi་སྐྱེད་གཙོ
cepS ་འཛིན་འགོ་དཔོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ག)

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ས་ཇོ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་ eགོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་
ht sniatnoc tI རྩེ་རང་
.raeyརང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོ
laicnanif yrevན
e་སྐྱེད་
fo trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ས་ཚལ་ཤིང་གི་ལྕངམ་གསོ
dna sdoཡན་ལག་ལྟེ་བའི་
irep gnitiduརྒྱལ་ཡོ
a tsaངp
eht fo secneire་སྐྱོང་དང་
pxe foབཙུགས་བཞག་ཁང་སྡེ་ནང་
s isab eht no denཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་
imreted era ནང་འཁོད་
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

གློག་ཆས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གྲངས་ཚད་དང་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
༡༢༢༩༦ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ། བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

60

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

59

ཨང་༩༩༠༡༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡ་དུ་ནཱཏ་བཱཇ་གའི། ལས་རིམ་མདོ་ ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༩༠༡༠༨༤ ཅན་མ།]
༤.༢

དོ་གླ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ ས་ཁོངས་བརྟག་ཞིབ་ལས་རིགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ལས་བྱེད་
པ་ཚུ་ལུ་ དོ་གླའི་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ དོ་གླ་ཚུ་ ཐོབ་ཚད་ལས་འགལ་སོད་ཡོད་མི་
ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༤༢ དྫོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ནོར་བུ་དབང་འདུས། ནགས་ཚལ་

འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡྫོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༨༠༡༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ནོར་བུ། མདོ་ཆེན།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༩༠༡༠༩༠ ཅན་མ།]

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༤.༣ Audit
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༤༦
The Royal
Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ནགས་ཚལ་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གི་
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་
མིང་ཐོག་ཁར་and
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༢
རྩིས་
favourཀ)or བུམ་ཐང་
prejudice,
audit the accounts
of all departments
offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ལྷག་འབད་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༡༩༥
ན་ཚན་༣) forces
རྩིས་འགན་
ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ་ ཕུན་ཚོ
གས། རྩིས་འཛིན་
administering
public funds,
the police
and the དྫོ
defence
as well
as the
revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༩༠༡༡༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། ནགས་ཚལ་ གཙོ་འཛིན་འགོ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དཔོན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༥
ཅན་མ།]General, the Authority is at the moment manned
body in December
2005.
Under the Auditor
by 237 staff with diverse professional background. It has
ཁ) སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༨༤ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the
provisions
of the Constitution
of the Kingdom
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༡༧༤
དྫོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དབང་གྲགས་འབྲུག་པ། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and
theme
based
audits,
besides
the
routine
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༦༢ ཅན་མ། མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༦༠༥༠༠༤
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and
as a part
of the accomplishments
ཅན་མ།initiatives
དང་ ཀརྨ་ འཕྲིན་ལས།
ལས་རིམ་མདོ
་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ།
རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༡༡༠ ཅན་མ། ཀུན་

1.

ལེགས་ཚེ་རིང་།
ལྡུམ་ར་རིག་པའི་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
AC HI EVE
ME N TS
I N TE R M S
OF A U DIT
I NGག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ། དང་ ཀརྨ་ ཚེ་

ཐར། སོ་ནམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ།]

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1 ༠.༠༥༦
Financial Audits
508
༤.༤
མཁོ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
–
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4སྐྱེ་ལྡན་གནས་སྟངས་བལྟ་བཤལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་
Special Audits
6
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོ
ག
་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རང་བཞིན་སོ
་
གསེང་དང་
བམ་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table
1.1 Audits completed
2014
དཔལ་རི་ རྒྱལ་གཞུང་གླིང་ག་ནང་ གློག་ཆས་དང་ ཉམས་བཅོས་ལཱ་གི་
མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོ
ག་ལས་ inམཁོ་ཆས་ཉེན་སྲུང་གི་
start of every financial year. It contains the
Annual སྔོན་བྱིན་
Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Thrust
ཨང་༡༢༡༥༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༦ ཐམ་པ་ བསྐྱར་རྙེད་/ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ Audit
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
currentདྫོaudit
ན་ཚན་༥)priorities.
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ རྒྱལ་ཚན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༧༢ ཅན་མ། ལྟ་
2.

AC བཀོད་རྩིས་འགནཿ
HI EVE ME N TS
I N TEནགས་ཚལ་གཙོ
R M S OF ་འཛིན་འགོ་དཔོ
RE POR TI
ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།
ན།NG
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༢༠

ཅན་མ།]

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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༤.༥

རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

སྤ་རོ་ སོ་ནམ་འཕྲུལ་ལྟེ་བའི་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ནང་ ཅ་ཆས་མཛོད་ཐོ་ཀྱི་ རིམ་ལུགས་དང་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ནང་བཙུགས་

བཞག་/འཐོབ་ཡོད་པའི་

དངུལ་རྐྱང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༩

སྙོམས་འགྲིག་མིན་འདུག།

ཁྱད་པར་དེ་ཡང་

མཛོད་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཚད་ལྡན་མེད་པའི་ཁར་དང་ སྔོན་བྱིན་གྱི་འབྱོར་རྟགས་དང་ ཚོང་ སྒྱུར་འཐབ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་

ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ ཨང་༡༢༡༣༥ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༧༠༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་

འཕྲིན་ལས། ལས་རིམ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༩༠༡༠༨༦ ཅན་མ།]
༤.༦

མཁོ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡྫོད་པའི་ ཐྫོ་ཡིག་དང་ ངོ་སྫོར་་་ཡིག་ཆ་ ཚུ་མེདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༩
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སོ་ནམ་འཐོན་སྐྱེད་ཚོང་འབྲེལ་དང་ མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༩ གནས་པའི་མཁོ་ ཆས་ཚུ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna གི་བཀྲམ་སྤེལ་ཐོ
tidua ot yti་rཡིག་དང་
ohtuA tཁེ་ཕན་ཐོ
iduA lབa་ཡོ
yoདR
b llahs ereh
T“ར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་
,taht setats h
cihw ,naནt་uh
B fo moན
d་མ་
gniK eht
་མི་a eམི་ངོམ་ཚུ་ལས་
ངོ་སོ
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོ
ལས་མིག་བཏོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
མཁོ་ཆས་དེ་ཚུ་
ཐབས་ལས་འགུལ་
,raefའབད་བར་འདུག།
tuohtiw ,llah
s ytirohtuགྲོང་གསེབ་འཚོ
A tiduA la་y
oR ehT“ tahtགོ་རིམ་༢
sedivoཔའི་འོ
rp rགe་གི་
htrམཉམ་ལས་ཚོ
uf noitutག
itས་སྡེ་གོང་འཕེལ་
snoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཕྱིར་སོ
seidoམ་དངུལ་ནང་ལས་
b dna seitiro
htuད
a་འབད་ནུག།
cilbup l(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
la ,yraiciduནJ་ཨང་༡༢༥༦༨
eht dna དྫོeན
r་ཚན་
utals༡.༣)
igeL རྩིས་འགན་
eht ni sཐད་ཀརཿ
eciffo llཟླ་བ་ཚེ་
a gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རིང་། ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོ.ག
”n་མ།
atuhཞི་གཡྫོ
B fo sགe་ངོ་རྟགས་ཨང་
vreser dna༢༡༠༡༠༢༨
secnavdཅན་མ།
a eht dལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
na deviecer seinརྡོo་རྗེ་
m rehto

་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧
la noགྲགས་གྲུལ།
itutitsnocམདོ
a ་ཆེན།
sa dཞི་གཡྫོ
na 5ག
89
1 ni ydob suomoཅན་མ།]
notua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༤.༡.༦
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འྫོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ehནt་ཡི།fo འདི་གི་ནང་ལུ་
tnuocca fམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༧
eirb A .stidua ecnaསྙན་ཞུ་འབད་
ilpmoc dn
a laicnanif
དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༣ བཏྫོ
མིའི་ནང་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གནས་པའི་མངོན་གསལ་
གྲུབ་འབྲས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
:woleb dezirammus

81.839

5.267

༡༨ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་ འགྲིགས་འབད་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ ལས་ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་ བྲིས་སྙན་ཞུའི་

.1

6 16 detelpm
oc dah ytirohtuA tiའབྫོ
duརA་ ཡྫོ
laངyས་
oR ehT
stiduནང་མ་ཚུད།
A fo .oN ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
stiduA fo sepyT ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
.oN .lS
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
བསྫོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟྫོ
ན་འབད་ཡི།
2
001
stiduA ecnailpm
oC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ལྫོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ehཕྱིར་སྫོ
དེའི་འྫོ
T .rདa་འབད་ཞིནམ་ལས་
ey eht fo esལྷན་ཁག་དང་
olc eht ta
ssག
e་གི་འབྲེལ་
rgorp rednu
616
latoT

76.572

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht snགཞི་བཞག་སྟེ་
iatnoc tI དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
.raey laicnanif yrགནས་པའི་
eve fo trats
ཡྫོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

75.893

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོ
མw
ས་ saerA
dna མངོན་གསལ་
sdoirep gnགྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
itidua tsap eht fo secneireཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
pxe fo s isab eht n
o denimreted erངaས་བསྫོ
hcih
.seitiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.679

ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

62

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

61

རིམ་ཨང་
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་ འགལ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

0.679
0.679

4

༡. ཁྲིམ་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༦༧༩
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༩ བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རིམ་ཨང་

1.1

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

ལས་མི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་བྱིན་ཡོད་མི་ནང་

འོས་མེད་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབྱུང་ཡོདཔ།

0.400

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ། shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom of Bhutan,
which states that, “There
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བསོམ
ས་ “The Royal Audit Authority shall, without fear,
25.4 of the Constitution further provides
that
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.2

༡.༡

0.279
0.679

ལས་མི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་བྱིན་ཡོད་མི་ནང་ འོས་མེད་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་ འབྱུང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
Under the ༠.༤༠༠
Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཡོདཔ་ 2005.
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions
of the
Constitution
of the འོ
Kingdom
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོ
ག་གི་ལོ
ད་སྦི་ས་ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་གིས་
ས་མེད་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ ཀྲམ་༠.༤༠༠
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits ཐེབས་སོ
and ད་འབད་ནུག།
theme based
audits, besides
the routineམཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ཁག་འབག་པ་དང་
ལས་མི་གན་ཡིག་ནང་
ལག་ཆས་གནས་གོང་བརྒྱ་ཆ་༥
financial and compliance audits. A brief account of the
ལོ་སྦི་ས་ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ཁག་འབག་གི་གན
་ཡིག་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
activities
and initiatives
as a part of the
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
དྫོན་ཨང་༡༢༢༣༨
དྫོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ ཀརཿ ཇི་ཨེམ་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
summarized
below:

1.

༨༢༡༢༠༢༦
ལྟ་བཀོད་རྩིས་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན།
AC
HI EVEཅན་མ།
ME N TS
I N TE འགནཿ
R M S ཇི་ཨེམ་རའི།
OF A U DIT
I NG
ཅན་མ།)

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༡༢༠༢༦

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ་ 1.1.
– དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༢༧༩
audits ༡.༢
during the
year as shown in the Table
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་འོ
ག
་གི་
ཞལམ་སྒང་ལུང་ཕོ
ག
ས་ཡིག་ཚང་གིས་
སྒོམ་ཕུག་ལས་པཱན་བང་ལམ་ཁར་ལུ་
མི་ཀྲར་༡༢
འབད་མི་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
ཏེ་ཀི་རི་ཆུ་ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ ཟླ་ངོ་༡༤ ལྷག་ཙམ་ཡུན་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་
ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial
year. It contains
the ན་ཨང་༡༢༢༡༠ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེམ་ནཱཏ་
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༩
ཐམ་པ་མ་བཀལ་བར་འདུག།
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ཆེ་ཏི་རི།
whichལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
are determined on
the
basis of experiences
the past auditing
periods
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༡༠༣༩
ཅན་མ། ofལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པར་བྷཏ་རའི།
བཟོ་ and
current audit priorities.
2.

རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༦༦ ཅན་མ།)

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

62

63

༤.༡.༧ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འྫོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་

ཕྲན་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ ཀྲམ་
ས་ཡ་

0.285

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.075

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལྫོ་ བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་
དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ ལས་ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ ས་
ཡ་

༠.༢༡༠

ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noiརིམ་ཨང་
tutitsnoC eht fo བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
1.52 elcitrA eht morf setad
nam sti sevired ytirohདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
tuA tiduA layoR ehT
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA e༡hT ”.sཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ecruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycne-iciffe ,ymon༣
oce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnre༢voG eཆད་སྐྱོན་དང་
ht fo seciནོ
ffར
o་འཁྲུལ་
dna sགནོ
tneདm
traped lla fo stnuocca༠.༢༡༠
eht tidua ,eci༤
dujerp ro ruovaf
་སྐྱོན།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht saབསོ
lleམ
wས་sa secrof ec nefed eht dna ecilo༠.༢༡༠
p eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la no༡.
ituཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
titsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དgཿ niK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
nI .mod
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༡.༡ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་མཁོ་ཆས་གཡོག་སོད་མ་འབད་བར་ཡོ
enituorདཔ།
eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༩༣
si raགནས་པའི་བཟོ
ey eht ་བསྐྲུན་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་
gnirud ytirohtསྤྱི་ལོ
uA་༢༠༡༢
tiduལས་
A རང་
layoགཡོ
R གe་ ht fo
:woleb dezirammus

སོད་མ་འབད་བར་ ས་གནས་ཁར་བཞག་ནུག། བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་ ཡོད་པའི་སྣུམ་བླུག་མཛོད་ཁང་

NITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
དེ་ ཐཱིན་ཆུ་སྤང་ཁ་ལུ་ གནས་སོར་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ Gམཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག།
(རྩིས་ ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༡༩ དྫོན་ཚན་༡)

.1

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་། ཚོང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གོངམ། ཞི་གཡྫོག་ ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༢༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
འགནཿ
ཆེན།
805 བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།
stiduA laicམདོ
na་n
iF
001
stiduA ecnailpmoC
2
stiduA ecnamrofreP
༢.6 ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་
stiduA laicepS
616
latoT

.oN .lS

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

.1.1ཨང་༩༠༡༡༠༨༣
elbaT eht nཅན་མ།)
i nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཞི་གཡྫོ
1 ག་ངོ་རྟགས་

–

hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠
4

ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠
དeཿve fo trats
eht བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
sniatnoགc་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
tI .raey laགi་བཀོད་
cnanifདེ་ཡྫོ
yr
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
.དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
seitiroirp tidua tnerruc

2.1 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོ
0.061
G N I Tད
Rཔ།
OPER FO SMRET NI STNEMEVE
IHCA .2
era stro2.2
per tidསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
ua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era str0.149
opeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .sབསོ
troམ
pས་
er eht ni deniatnoc seussi no snoitca yle0.210
mit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
༢.༡

ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༠༦༡

ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ སོད་ནུག། ས་གནས་ཁར་ དངོས་

འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལཱ་དེ་ འབད་འཕོ་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༣༣ དྫོན་ཚན་༡ ཁ) རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ སངྱས་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ།

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༤༠༡༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་དབང་གྲགས། མདོ་ཆེན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༧༩༠༥༠༣༠ ཅན་མ།)

༢.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༤༩

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༩ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
Bhutan, དྫོ
which
that, “There
shall be
Authority
to audit
ཞིབ་བརྡ་དྫོནof་ཨང་༡༢༢༢༤
ན་ཚན་༢)states
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ངག་དབང་ནོ
ར་བུ།a Royal
ཞི་གཡྫོAudit
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༧༩༡༢༠༡༢
ཅན་ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofམ།the
further
provides thatཅན་མ།
“The ཀྲི་པི་ཐ་པ།
Royal Audit
Authority shall,
ཨོནConstitution
་དབང་གྲགས། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༥༠༣༠
ས་གཏེར་མཁས་མཆོག།
ཞི་གཡྫོwithout
ག་ངོ་རྟགས་fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all officesཅན་མ།
in the
Legislature
and the Judiciary,
public authorities
and bodies
ཨང་༨༠༠༧༠༧༠༡༤
དངོས་གྲུབ་རྡོ
་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
གས། ཞི་གཡྫོགall
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༧༠༡༤ ཅན་མ།
སི་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the advances
reserves of Bhutan”.
ཨར་གུ་རུང་།
ས་གཏེར་མཁས་མཆོག།
ཞི་གཡྫོགand
་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༥༠༢༥
ཅན་མ། ཀྲི་ཀ་ཏ་མང་། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༣༠༨༠༠༡༨༦༩
ཅན་མ།
ཨོནautonomous
་དབང་གྲགས། མདོbody
་ཆེན་ངོ་ཚབ།
ཞི་གཡྫོག
་ ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༥༠༣༠
The Audit
Authority
was ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
instituted as an
in 1985
and
as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཅན་མ།)
by 237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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༤.༢

རྫོང་ཁག་ཚུ།

༤.༢.༡ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ གསར་སྤང་།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ གསར་སྤང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༨༣༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༣༡༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༦.༥༢༠ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ད་མི་ཚུ་
འྫོགF་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
དCཿ A
YTIROHTUA TIDནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
UA LAYO
R EHT
O STNEMHག
SI་བཀོད་དེ་ཡྫོ
LPMOC

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ལྐོག་ཟ།
,raef tuoh༡tiw ,llགཡོ
ah་sཟོལ
y་དང་
tirohངན་ལྷད་
tuA tid
uA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitut༡
itsདང་
noC༢ eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༢ a seiའཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
seido b dn
tirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciff༣o lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviec༤er seinom rehto
༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

14.029
0.086
0.881
la noitutit༤snoc ཆད་སྐྱོན་དང་
a sa dna ནོ5ར8་འཁྲུལ་
91 niགནོ
yd
o
b
s
u
o
m
o
n
o
t
u
a
n
a
s
a
d
e
t
u
t
i
t
s
ni saw ytiroh
ད་སྐྱོན།
༥ tuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht red1.n524
U .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sa
བསོམ
ས།h tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detaco16.520
l yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

༡

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོ་ཟ།–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༠༢༩
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོན་ནང་ཚུད་པའི་ཆ་ཤས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༠༢༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་

གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ

si

raey

eht

gnirud

ytirohtuA

tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོན་དང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

༡.༢

ཚུལ་མིན་ཐོག ་ཤིང་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོདཔ།

0.143

༡.༣

གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.596

༡.༤

འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་ མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.587

སོབ་འགྱིབ་སྤུས་ཚད་བྱང་ཉེས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་ མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་

0.042

༡.༥

10.637

ཐོབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་བཀོད་ཡོ
དཔ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༡.༦Audit
མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོ
ན་འབད་མི་འདི་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ།
The Royal
Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
༡.༧
འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་རྫུས་མ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including ༡.༨
all offices
in the Legislature
and the
གོང་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་འདི་མ་བཏོ
ག་པར་བཞག་ཡོ
དཔ། Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.528

0.037

0.096

༡.༩

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.103

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༡.༡
སྒེར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡོ
དཔ། It has
by 237 staff with
diverse professional background.
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with ༡.༡༡
the provisions
the Constitution
of the Kingdom
ཚུལ་མིན་གཡོ་སོof
ད་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཁ་འཆམ་སྟེ་
མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial ༡.༡༢
and compliance
A brief account of the
དངུལ་སྐྱེད་ཐོབ་མི་འདི་audits.
རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
བསོམས།
summarized below:

0.602

0.536

0.122

14.029

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal
Audit
Authority
completed 616 དཔ་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༡.༡
མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏྫོ
ན་དང་had
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོ
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
started ག
and
དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
ས་ཀྱིས་ སི་ཀིམ་མངའ་སྡེ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
བཤེར་གཏུགས་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
འབད་བའི་སྐབས་
རྫོ
ད
་གཞི་ཐྫོ
་
བཀོད་ཀྱི་འཐུས་བཏབ་ནི་དང་
རྫོ
ད
་ཚབ་ལུ་འཐུས་བྱིན་ནི་
དེ
་ལས་འགྲུལ་འཐུས་དང་མཚྫོ
་
འཐུས་ལ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ས་པའི་ཟད་སྫོ
ང་བཏང་ནིའི་དྫོ
་ལུ་ Divisions
བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Annualསྫོག
Audit
Schedules
of ན
the
and Regional Offices and the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡༠.༦༣༧
ན་འབད་ནུག།
current
audit ཕྱིར་བཏྫོ
priorities.
2.

AC
HI EVE ME N TS I N TE R M
S OF RE POR TI
NG
སི་ཀིམ་གངས་ཊོག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་
སྙན་གསན་་་སྐབས་ལུ་
ཟད་སྫོ
ང་བཏང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ སྙོམས་སྒྲིག་གི་གནང་བ་ལེན་ཐབས་

Audit Reports
are theལimmediate
output
of the Royal Audit
Authority. The audit reports are
ལུ་ དྲུང་པ་ལུ་སྙན་གསྫོ
་བཙུགས་ནུག། དེ་ནང་
གཤམ་གསལ་་་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

66

67



མ་དངུལ་ཕྱིར་ལྫོག་ཐྫོབ་ནིའི་ཐབས་ལུ་ རྫོད་གཞི་ནང་བཅའ་མར་གཏྫོགས་མི་ ཁྲིམས་རྫོད་ངོ་ཚབ་༦ ལུ་འཐུས་སྫོད་པའི་

རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༩༡ (དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༦༣༧ ་་བརྒྱ་ཆ་༣༠%) འཛིན་པའི་འབྫོར་རྟགས་
བཙུགས་ནུག། དེ་འབདཝ་ད་ མི་ངོམ་ཨཱ་ཇེ་རཱ་ཐི་མ་གཏྫོགས་ ཁྲིམས་རྫོདཔ་གཞན་མི་ལྔཔྫོ་དེ་ གྲས་གཏྫོགས་ཡྫོད་པའི་
བདེན་ཁུངས་མ་བྱུང་། དེ་མ་ཚད་ ཨཱ་ཇི་རཱ་ཐི་གི་མིང་རྟགས་དེ་ སྙན་གསྫོལ་ནང་ཡྫོད་མི་དང་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་

ལུ་བཏང་ཡྫོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་ཡི་གུའི་ནང་ གཅིག་མཚུངས་མེད་པའི་ཁར་ ཁྲིམ་རྫོད་ངོ་ཚབ་ལྔཔྫོ་གི་མིང་རྟགས་ཚུ་ཡང་
དྫོགས་ཟྫོན་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།



བདག་སྐྱོང་ལས་རོགས་ཀྱི་བཏོན་ཡོད་པའི་གན་རྒྱ་དང་ རྩོད་ཚབ་དྲུག་ལས་ལེན་པའི་འབྱོར་འཛིན་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
མིང་རྟགས་ཚུ་གཅིག་ཚུངས་མེདཔ་དང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidu
a ot ཚེས་འདས་
ytirohtuA tid
uA layoR a eb ll་ཨིནམ་སྦེ་བརྗོད་དེ་
ahs erehT“ ,taht ངོ་མིང་ཆོས་ཁྲིམས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༠༤
setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བདེ་བཟང་ཆོ་ཀ་གི་ཚ་བོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གི་བརྒྱ་ཆ་༧༥)
་ཡོདllཔ་འབད་བཤད་ཡོ
,tnemnrevoG(དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༣༣༩
eht fo seciffo dna
stnemtraསོ
pད
ed
a fo stnuocད
c་རུང་
a ehདངུལ་སོ
t tiduད
a་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,sརྒྱ་དེ་
euneཡིག་ཐོ
ver eག
ht་ལུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།
sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noཟད་སོ
itutiང
ts་འཁྲི་ཡོ
n oc ད
a་མི་ཚུ་གི་
sa dnaཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་
5891 ni ydob suomonotua བདག་སྐྱོང་ལས་རོ
na sa detutiག
tsས་ཀྱིས་
ni sawསྔོན་བྱིན་འབག་ཡོ
ytirohtuA tདi་མི་
duA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofཚུ་ དངུལ་དེབ་ནང་ རྩིས་བཀོད་དང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོ
sah tI .dnuorgkcab lanདo་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
isseforp esrevid གནད་དོ
htiw ནf་འདི་ངན་
fats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
mod(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
gniK eht foནn
oit utitsnoདྫོCན་ཚན་༡
eht fo དང
sn་oi༣)
sivo
rp eht htiw enil
་ཨང་༡༢༣༠༤
རྩིས་འགན་ཐད་
ལྷན་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
or eགh་ངོ་རྟགས་ཨང་
t sediseb ༢༠༠༥༠༨༡༠༢
,stidua dཅན་མ།
esab ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
emeht dna stidua
ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོeགnས་ituཞི་གཡྫོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stne༨༢༡༠༠༠༣
mhsilpmཅན་མ།
occa ཚེ་རིང་རྡྫོ
eht fo་ྡོཻ tཁྲིམས་བདག་འྫོ
rap a sa se
itaཁྲིམས་སྲུང་འགག་
itini dna seitivitca
པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
གv་མ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡.༢

ཚུལ་མིན་ཐྫོག ་ཤིང་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ ཆད་ལུས་འཐྫོན་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohནs་ལུ་
sa དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༣
raey eht gnirud stidua
དགེ་ལེགས་ཕུག་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
1
805
stiduA laicnaniF བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དྫོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dnaཨེམ་/ཨེས་
4102 reདའི་མཱ་རི་ཤིང་དྲ་འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལས་
bmeceD ts13 nihtiw deteཤིང་ཆས་
lpmoc erew
གནས་པའི་ཤིང་ཆས་
ཚུལ་མིན་ཐྫོ
གr་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག།
ཨཱ་སམ་
3
2
stidu
A ecnam
ofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehTགནས་པའི་ཤིང་ཆས་ཡྫོ
.raey eht fo ངeས་བསྫོ
solcམe
ta ssergoམཁོ་
rp rednu
སིཨེཕ་ཊི་རེ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་༣༠༠ རེ་སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༥
ས་htསིཨེཕ་ཊི་༧༣༤
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
སྒྲུབ་འབད་ཡྫོད
པ་སྦེ་བཀོད་ཡྫོད་རུང་ ཤིང་ཆས་རག་རྫོ་བརྒྱ་ཆ་༢༠%
eht sབརྩི་སྟེ་
niatnoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
c tI .raey laicnaགནས་པའི་ཤིང་ཆས་
nif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
གནད་དྫོ
་འདི་
་ལྷན་ཚྫོ
དw
པ་ saerA
dna སིཨེཕ་ཊི་༢༤༤.༠༩
sdoirep gnitiལས་བརྒལ་
dua tsapས་ཁོངས་ནང་མ་བཀལ་བས།
eht fo secneirepxe
fo sནis
ab ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
eht no denམ
im
reteགdས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
era hcih
.seitiroirp tidua tnerruc

ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debiཅན་མ།)
rcserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

68

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

67

༡.༣

གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བར་ཡྫོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ལྫོག་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦

དགེ་ལེགས་ཕུག་

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༦

གནས་པའི་ གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བས། དེ་ནང་ ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༤ གནས་པའི་
གློག་མེ་གི་ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོདཔ་སྦེ་བཀོད་ཡྫོད་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༧ གནས་པའི་ཅ་ཆས་རྐྱངམ་

ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤

དྫོན་ཚན་༥.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་
བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

༡.༤

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འཛིན་ཤྫོག་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་ མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་གཡྫོ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ནང་
ལས་མི་ཚུ་ལུ་གླ་རྔན་
report དགེ་ལེགས་ཕུག་
on the economy,
efficiency and
effectiveness in the use of public resources.”
Theའཛིན་
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ག་རྫུས་མ་བཙུགས་ཏེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༧
་སྫོད་འབད་ནུག། ལས་མི་ཚུ་ལུ་
གླ་རྔན་ཡྫོ
ས་བསྫོGovernment,
མས་དངུལ་
favourཤྫོor
prejudice, audit
the accountsཚུལ་མིན་གཡྫོ
of all departments
and offices
of ངthe
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠
དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོ
དཔ་སྦེ་བཀོད་ཡྫོ
ད་རུང་defence
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༠༠
གནས་པའི་ལཱ་ལས་བརྒལ་བསྟར་སྫོ
ད་མ་ and
administering
public
funds,
the police
and the
forces as well
as the revenues, public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བར་འདུག། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་

The Audit
Authority wasབསྫོ
instituted
as བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
an autonomous
body
in 1985 and
as a constitutional
༥.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ད་ནམས་ནྫོར་བུ་
གས་ ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ། ལྟ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with པདྨ་དབང་འདུས།
diverse professional
It has ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ four
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོbackground.
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions
of the Constitution
the Kingdom
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
དགེ་ལེགས་ཕུག
ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོof
ན་ཨང་
༡༡༩ ཅན་མ།)
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡.༥ and སྫོ
བ་འ་བ་སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོ
དཔ་དང་ མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
ཐྫོབ་བརྗོད་ལྷག་ཐེབས་
financial
compliance
audits. A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དཔ་ - Authority
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢
of the Royalབཀོད་ཡྫོ
Audit
during the year is
summarized below:

1.

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ སྫོབ་འ་བ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༢ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག། སྫོབ་འ་བ་ཚུ་གོང་ཚད་མཐྫོ་དྲགས་སྦེ་སྫོད་ཡྫོད་རུང་ སྤུས་ཚད་བང་ཉེས་

The Royal
Audit ད
Authority
had completed 616
Sl. No.
Types
of Audits
No. of Audits
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོ
པ་དང་ མཁོ་བཀྲམ་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
གོང་གི་དངོས་གྲངས་འདི་
རྒྱ་གར་ཨཱ་སམ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only གthose
audits which
ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་འཛིན་ཤྫོ
་ནང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལཝ་མ་ཚད་
ཅ་དམ་ལག་རར་ཡང་མ་བཏྫོ
ན100
་པས།
2
Compliance
Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
were already
started་ཡྫོད
and
གནད་དྫོ
ན་འདི་ that
ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང
པ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༠༤
4
Special
Audits དྫོན་ཚན་༥.༤ ད་་ཁ་
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༡
པ)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྫོ
ད
་ནམས་ནྫོ
ར
་བུ་
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
ག
ས་
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
པདྨ་དབང་འདུས།
དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་Offices
༨༢༡༠༠༠༣and
ཅན་མ།
ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོ
ག་
Annualལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Audit Schedules
of the Divisions
andགRegional
the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
མ་audit
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
current
priorities. དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
2.

AC
HI EVEམ་དངུལ་ཕྱིར་བཏྫོ
ME N TS I ན
N་འབད་མི་འདི་
TE R M Sརྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་
OF RE POR TI
NG
༡.༦
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༨

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedཀ)
upon completion
the particular audit
and it is addressed
to appropriate
authorities
དགེ་ལེགས་ཕུག་ofདྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠
ཕྱིར་བཏྫོན་འབད་མི་འདི་
དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in ཁྲར་མ་བཀོད་པར་འདུག།
issuing reports after
of the
field
audit to
ensure
that those
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
གནད་དྫོནcompletion
་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོ
གས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
དཔ་ཨིན།
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

68

69

དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༦ ད་་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་

སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
ཁ)

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཇཱན་ཏ་ཁབ་ཟས་བཟྫོ་ཁང་བརྡལ་བཏང་བའི་དད་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨ དགེ་

ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྫོད་ཡྫོད་མི་འདི་ བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་

པས། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་

ཚན་༧ ད་་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
YTIRO
HTUA
TIDUA LAYOR
EHT FO STདྲུང་པ།
NEMHཞི་གཡྫོ
SILPགM
OCCA
༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་འདུས།
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༢༡༠༠༠༣

fo noitutitsnཅན་མ།
oC ehཚེ་རིང་རྡྫོ
t fo 1་ྡོཻ .5ཁྲིམས་བདག་འྫོ
2 elcitrA eགh་མ་
t mཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
orf setadnam དགེ་ལེགས་ཕུག
sti sevired y
tirohtuA tiནd་ཨང་
uA l a
yoR ehT
ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོ
༡༡༩
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ཅན་མ།)
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༡.༧
འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚྫོ་འཐུས་རྫུས་མ་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲས་ས་ཡ་༠.༠༣༧
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དགེ་ལེགས་ཕུག་

དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་དང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་

སྤྱི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣

ལས་

la no༢༥/༠༤/༢༠༡༣
itutitsnoc aཚུན་
sa dསི་ཀིམ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཅར་ཡྫོ
na 5891 ni ydob suomo
notuaའགྲུལ་འཐུས་དང་འཚྫོ
na sa detutits་འཐུས་
ni sawདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧
ytirohtuA tiduA ehT
ད་མི་ལུ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofརྫུས་བཟྫོ་ཐྫོག་ལས་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་
sah tI ཁྲིམས་འབྲེལ་་་རྫོ
.dnuorgkcab
lanoissསྤྱི་ཚེས་༦/༠༤/༢༠༡༣
eforp esrevid གི་སྔོན་མ་ལས་རང་
htiw ffats 732 yb
ད་གཞི་འདི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK ehས
t ་འབབ་ཅན་ཅིག་ཨིན་པའི་
fo noit utitsnoC ehམངོན་གསལ་མ་བྱུང་།
t fo snoisivorpགནད་དྫོ
eht hནt་iw enil
མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ་ལས་ གོང་གི་དངུལ་སྫོད་འདི་ m
ངེས་བདེན་དང་འྫོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོeདnཔ་ཨིན།
ནb་ཨང་༡༢༣༠༤
ད་་ཁ་༡
ituor (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
eht sedise
,stidua དྫོན
d་ཚན་༡༢
esab e
meht པ)dnརྩིས་
a stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
གsས་ilpཞི་གཡྫོ
གa་ངོ་རྟགས་ཨང་
stnemh
mocc
eht fo tra༢༠༠༥༠༨༡༠༢
p a sa sevཅན་མ།
itaitinལྟ་བཀོད་རྩིས་
i dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོ
ཁྲིམས་
:woག
le་མ་
b de
zirammus

སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨངG་ N༡༡༩
I T Iཅན་མ།)
DUA

༡.༨

FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

.1

གོང་ཚད་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་དེ་ མ་བཏྫོག་པར་བཞག་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw
stiགd་བཀབ་ནིའི་ལཱ་ནང་ལུ་
ua esoht ylno གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
sedulcni rebmun ehT
དགེ་ལེགས་ཕུག་
ཁྱིམ་ཐྫོ
2
001
sདྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
tiduA ecnailpmoC ནེ་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༠
ydaerla erew ta
ht esohཤིང་གི་
t sedulcxe
༠.༠༩༦
ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་འདི་
ཁག་འབགཔ་གིས་
གནས་པའི་
4
6
stiduA མ་བཏྫོ
laiceག
p་པར་བཞག་ནུག།
S
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

རྩིབསམ་བཙུགས་ཡྫོ
ད་རུང་ ཅ་ཆས་གསལ་བཀོད་ནང་བཀོད་མི་ལྟར་
eht tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦
a deraperp si AAགནས་པའི་
R eht fo ལྕགས་ཀྱི་རྩིབསམ་
nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
དn
པ་ལས་
tsurབཙུགས་ཡྫོ
hT tiduད
A་པའི་ཐྫོ
evitབa་བརྗོད་བཀོད་ཡྫོ
cidni eht d
a seciདངུལ་ཐེབས་སྫོ
ffO lanoigད
e་འབད་ནུག།
R dna snགནད་དྫོ
oisiviན
D་འདི་
ehtངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
fo seludehcམS་ལྷན་ཚྫོ
tiduག
Aས་launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༡༠ ད་་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
.seitiབསྫོ
roད
ir་ནམས་ནྫོ
p tiduརa་བུ་
tnerruc

བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢
ཅན་མ།
པདྨ་དབང་འདུས།
GNITRO
P E Rལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
FO SMRET N
I S T N E M Eདྲུང་པ།
V E I Hཞི་C A

གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་
stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR

.2

e ra
tiduA
seitiསྲུང་བརྡ་དྫོ
rohtuaནe་ཨང་
tairp༡༡༩
orpཅན་མ།)
pa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

70

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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༡.༩

ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣

དགེ་ལེགས་ཕུག་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནེ་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་ཁྱིམ་ཐྫོག་བཀབ་ནིའི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༣ དངུལ་

སྫོད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ བཟའ་ཁང་འདི་ལུ་ཁྱིམ་ཐྫོག་མེདཔ་ལས་ གོང་གི་དངུལ་སྫོད་དེ་ རྫུས་མ་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༡༡ ད་་ཁ་༡

པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
༡.༡༠

སྒེར་་་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནི་དཔའ་བཅམ་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Audit Authority
its mandatesཚེ་འདས་དྲི་བཟང་ཆོས་དཀའ་གི་
from the Article 25.1 སྒེར་་་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཡྫོ
of the Constitution
འཁྲུན་ཆོད་ལས་འགལ་ཐྫོ
ག་ལུ་ derives
དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་པ་གིས་
ད་པའི་ of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་
ཁོ་རའི་སྒེར་་་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནིའི་
report དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༢
on the economy, efficiency
and effectiveness in the use of public
resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དཔ་ཨིན་རུང་
གནད་དྫོན་འདི་ and
ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོ
ས་ལུ་བཏང་
favour དཔའ་བཅམ་ཡྫོ
or prejudice,
auditབཙུགས་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
the accounts of all departments
offices of
the ག
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཡྫོདཔ་ཨིན། public
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཨང་༡༢༣༠༤
དྫོན་ཚན་༡
ད་་ཁ་༢ པ)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྫོrevenues,
ད་ནམས་ནྫོར་བུ་public
བདག་ and
administering
funds,ནthe
police and
the defence
forces
as well as the
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ།)
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
strategically
located
the Kingdom.མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡྫོ
In
༡.༡༡officesཚུལ་མིན་གཡྫོ
་སྫོད་འབད་ནིའི་དྫོ
ན་ལུ་ across
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ཁ་འཆམ་སྟེ་
དཔ་ line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦
of Bhutan, the Royal
Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
གས་གཉིས་ ཁ་འཆམ་སྟེ་ བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་
activities
and initiatives as a partདྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦ དྲུང་པ་རང་རྐྱང་གི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྫོད་པའི་ སེར་ཤྫོང་མི་སྡེ་
summarized
below:

1.

གས་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ནུག།
དལ་གཞི་
ང་མི་སྡེ་ཚྫོ
གས་པའི་རྩིས་ཁྲ་འདི་ ལཱ་མཇུག་བསྡུཝ་ཅིག་ བསམ་དགོཔ་
ACཚྫོHI
EVE ME N TS I N TE R M
S OF སེར་ཤྫོ
A U DIT
I NG
སྦེ་ཡོད་རུང་ འཕྲྫོ་མཐུད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག། འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དྫོན་དེ་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་འབད་བའི་བ་བ་ཅིག་

The Royal
Audit ན
Authority
had ནcompleted
616 མ་ལྷན་ཚྫོ
Sl. No.
Typesདof
Audits
No. of
Audits
ཨིན་པའི་བརྡ་མཚྫོ
་ཨིན་པས། གནད་དྫོ
་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
གས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
པ་ཨིན།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
only པ)
those
audits which
༡༢༣༠༤ དྫོincludes
ན་ཚན་༢ ད་་ཁ་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྫོད་ནམས་ནྫོ
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོAudits
གས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་
2 ར་བུ་ Compliance
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
that ཅན་མ།
wereལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
already started
and
ཨང་ those
༢༠༠༥༠༨༡༠༢
པདྨ་དབང་འདུས།
དྲུང་པ།
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ།
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annualཚེ་རིང་རྡྫོ
Audit
Plan of the
RAA
is prepared at
the
ྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོ
ག་མ་
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
དགེ་ལེགས་ཕུག
ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དངུལ་སྐྱེད་ཐྫོ
བ་མི་འདི་ རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་
Areas ༡.༡༢
which are
determined
on the basis -ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢
experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་

དྲུང་པ་གིས་

སེར་ཤྫོང་མི་སྡེ་ཚྫོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དུས་

མཚམས་ལྫོ་ངོ་༢ ནང་འཁོད་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ ཐྫོབ་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་སྐྱེད་འདི་ བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued ཁང་གི་རྩིས་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པས།
upon completion of the particular
audit
and it is addressed
to appropriate
གནད་དྫོན
་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
དཔ་ཨིན། authorities
(རྩིས་ཞིབ་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
issuingདྫོན
reports
after པ)
completion
of theབསྫོfield
audit
ensure that
those
བརྡ་དྫོནin
་ཨང་༡༢༣༠༤
་ཚན་༣ ད་་ཁ་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ད་ནམས་ནྫོ
ར་བུ་ to
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
གས་ ཞི་
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

70

71

གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩
ཅན་མ།)

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རིམ་ཨང་།
༢.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཤེས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ལུ་ རྩིས་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་སོད་ཡོདཔ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitu༢.༢
titsnའོoངC་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོ
eht fo 1.52 elcitrA eདh
པ།t morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tu༢.༣
ohtiwབོ,་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་
llahs ytirohtuA tiduA layoR ehསེར་ཤོ
T“ tངa་མི་སྡེ་ཚོ
ht seགdས་པ་ནང་ལས་བཏང་ཡོ
ivorp rehtruདfཔ།noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiབསོ
cidམuས།
J eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

0.086

0.086

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
གb་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
la noཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
itutitsnoc a sa dn
a 5891 ni ydo
suomonདoཿtua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof༢.༡
sah tརྩིས་འཛིན་་་འགན་འཁུར་སྫོ
I .dnuorgkcab lanདo
ཤེས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལས་་ད་པ་ལུ་
་ཡྫོisདsཔ།eforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats
ytiroh
tuA tiduA layoR ག
eh
atuhB fo
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ཀྱི་འགན་འཁུར་འདི་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དྫོ
ན་ཚུ་གི་
འགན་ཁག་འབག་ནི་མ་གཏྫོ
ས་t ,nརྩིས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo
tnuocca feirb A .stidua ecབྫོn་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་
ailpmoc dna laicnanif
འབྲེལ་་་ལཱ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་མེན་རུང་
དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རྩིས་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་འདི་ sགཞུང་འབྲེལ་་་ཐྫོ
བདག་eht fo
i raey ehག
t ་ལས་
gnirསང་བ་ཡྫོ
ud yད
ti་པའི་རྩིས་འཛིན་པ་ལས་ལེན་ཏེ་
rohtuA tiduA layoR
:woleb dezirammus
སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ལུ་རྩིས་སྫོད་འབད་ནུག། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༢ ད་་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་

.1

ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
༢.༢6
འྫོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ཡྫོ
ད
པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཁང་གླ་ཁར་སྫོད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐྫོ
རྩིས་ལྷག་
eht sniatnགo་ལུ་
c tཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦
I .raey laicnanif yre
ve fo trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
་ཨང་༡༢༣༠༤
གནད་དྫོ
dna སྦེ་འདུག
sdoirep
gnitནi་འདི་
dua ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
tsap eht foམs་ལྷན་ཚྫོ
ecneགiས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
repxe fo དsཔ་ཨིན།
isab e(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ht no deniན
m
reted eraདྫོན
h་ཚན་༡༣
cihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ད་་ཁ་༡ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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༢.༣

བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ སེར་ཤྫོང་མི་སྡེ་ཚྫོགས་པ་ནང་ལས་བཏང་ཡྫོདཔ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ དྲུང་པ་དང་བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ཀྱིས་ སེར་ཤྫོང་མི་སྡེ་ཚྫོགས་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ བྫོ་
གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་ཐྫོག་ལུ་མང་རབས་ཅིག་དངུལ་སྫོད་འབད་དེ་འདུག གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་

བཏང་སྟེ་ཡྫོད། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤ དྫོན་ཚན་༤ ད་་ཁ་༢ པ) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་

སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རྡྫོྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོག་མ་ ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་

དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)
༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Audit Authority derives its mandates
from the Articleབྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
25.1 ofགthe
Constitution
of
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོ
ན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༡
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།
25.4 of རིམ་ཨང་།
the Constitution further provides
that ན
“The
Royal Audit Authority དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༣.༡ public
ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དང་
ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠%བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོ
དཔ།the revenues, public and
administering
funds, the police and
the defence forces as well as
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.696

༣.༢

གནང་བ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.185

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༣.༣ with
by 237 staff
diverse professional background. It has
four
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བ།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བསོམས།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

0.881

1.

༣.༡

ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དང་ ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

AC HI EVE༠.༦༩༦
ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal
Authority hadགསར་སྤང་རྫོ
completed
Sl. No.
Types
Audits
No.
of Audits
ཀ) Audit
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ང་ཁག་616
ས་གནས་སེར་ཟེར་མི་ནང་
གསྫོof
་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
སྡེ་རིམ་༢
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes
only those
audits which
པ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་
ག་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠
2 ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐྫོ
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༦
ཁག་འབགཔ་ལས་
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་
excludes thoseབརྩི་སྟེ་
that ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་
were already started
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༣༤༢
དྫོ
ན
་ཚན་༡.༣;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཨའི་བི་རའི་
ཞིབ་རྫོ
ག
ས་བཟྫོ
་
རིག་
ནུག།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་མ། Offices
ཀརྨ་ ཆོསའི་གྲགས་
་རིག་འགོ་དཔྫོནAudit
་ཆུང་བ། Thrust
ཞི་
Annual Audit Schedules
of the
Divisions༧༨༠༣༠༤༠
and Regional
and theབཟྫོ
indicative
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་
current audit priorities.
2.

འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports
the immediate
output འབྲིང་རིམ་སྫོ
of the Royal
Audit Authority.
The
audit reports
ཁ)
རྫོare
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
བདེ་སྐྱིད་གླིང་
བ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་
ཆབ་གསང་༢ བཟྫོ
་བསྐྲུན་ནང་
ཁག་འབག་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་
actions on issues ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐྫོ
contained in the reports.
The RAAབརྩི་སྟེ་
adheres
to the prescribed
ག་ ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠
ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་ གསར་
responsible initiate
timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

72

73

སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༤༢ དྫོན་ཚན་

༢.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་ལྕོགས་དབང་འདུས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)
༣.༢

གནང་བ་མེད་པར་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥

དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཁྲིམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དྫོན་ལུ་ སི་ཀིམ་ལུ་འགྱོ་བའི་

འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚྫོ་འཐུས་ ཉིན་གྲངས་༡༤༠ འི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༥ བྫོ་གསལ་གློག་བརྙན་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་
ལས་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ གངས་ཏྫོག་ སི་ཀིམ་ལུ་འགྱོ་དགོ་པའི་སྐོར་ འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tidua ot ytirནo་ཨང་༡༢༣༠༤
htuA tiduདྫོ
Aནl་ཚན་༤
ayoR ད་་ཁ་༡
a eb llaཔ)
hs རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
erehT“ ,taht seབསྫོ
tatད
s་ནམས་ནྫོ
hcihwར་བུ་
,naབདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
tuhB fo mod
གgས་niK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་ངོ་རྟགས་ཨང་
,raefཞི་གཡྫོ
tuohགt་ངོ་རྟགས་ཨང་
iw ,llahs yt༢༠༠༥༠༨༡༠༢
irohtuA tidཅན་མ།
uA layལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
oR ehT“ taht seཔདྨ་དབང་འདུས།
divorp rehtrདྲུང་པ།
uf noiཞི་གཡྫོ
tutitག
sn
oC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido༨༢༡༠༠༠༣
b dna sཅན་མ།
eitiroཚེ་རིང་རྡྫོ
htua ྡོཻ་ciཁྲིམས་བདག་འྫོ
lbup lla ,yགr་མ་
aiciཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
duJ eht dna eདགེ་ལེགས་ཕུག
rutalsigeL eཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོ
ht ni seciffན
o་ཨང་
lla ༡༡༩
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཅན་མ།)
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

la no༣.༣
itutitsnoམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བ།
c a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
ah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
དགེ་ལེགས་ཕུག་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ sསྒྲིང་ཁྱིམ་གསུམ་གྱི་ཁྱིམ་ཐོ
ག་བཀབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྔོན་རྩིས་དངུལ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK ehtལག་སྫོ
fo nད
o་འབད་ནུག།
it utitsnoC
eht fo snoisivorp ehཇཱན་ཏ་
t htiw enil
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༥ བཏོན་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༠༠
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གནང་བ་མེད་པར་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
nituo
eht sediཁག་འབགཔ་ལུ་སྫོ
seb ,stiduaད་ནུག།
desaགནད་དྫོ
b em
eht ངན་ལྷད་
dna stidua
ཁབ་ཟས་བཟྫོ་ཁང༌དང་ ནའི་ཏི་ཡ་བཟའ་ཁང་གི་ eཁྱིམ་ཐྫོ
གr་བཀབ་ལཱ་འདི་
ན་འདི་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilན
p་ཨང་༡༢༣༠༤
mocca ehtདྫོན
fo
trapད་་ཁ་༡
a sa se
aitini dna seitivitca
་ཚན་༩
པ)vitརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezཔདྨ་
irammus
བསྫོད་ནམས་ནྫོར་བུ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

དབང་འདུས། དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣
ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་
G N Iཅན་མ།
T I D Uཚེ་རིང་རྡྫོ
A F Oྡོཻ་ Sཁྲིམས་བདག་འྫོ
M R E T N Iག་མ་
STN
EMEVEIHCA

.1

དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༤
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༢༤
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
uA
laicepS དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༢༤
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་stid
གནྫོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
sniatnoc tI .raey laicདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
nanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sd༤.༡
oirepསྔོན་བྱིན་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།
gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hc
ihw saerA
1.429
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ་ཨང་།

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོe
ནh
། t

༤.༢

འཛིན་ཤོག་གི་དེབ་གྲངས་༡༥ རྩིས་ཁྲ་མ་བཀོདཔ།

༤.༣

སྔོན་བྱིན་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

0.095

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduAབསོ
laམyས།
oR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc 1.524
nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohཆད་སྐྱོན་དང་
t taht erནྫོuརs་འཁྲུལ་
ne otགནྫོ
tiདd་སྐྱོན་ནང་
ua dleངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
if eht fo noitག
e་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
lpmoc reདtཿfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

74

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

73

༤.༡

སྔོན་བྱིན་དང་ཉེས་བ་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་/ཚངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༩

ཀ)

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ས་གནས་སེར་ཟེར་མི་ནང་ གསྫོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐྫོག་ ཁག་འབགཔ་ལས་ བྫོ་ཐུབ་སྔོན་སྦྱིན་དང་འཚྫོལ་
སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ དེ་ལས་སྔོན་བྱིན་གཞན་ཚུ་ག་ར་བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༢ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། ཁག་

འབགཔ་འདི་ གསར་སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ འཁྲུན་ཆོད་ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་

༡༢༣༤༢ དྫོན་ཚན་༡.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨའི་བི་རའི།

ཞིབ་རྫོགས་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་ ༧༨༠༣༠༤༠ ཅན་མ། ཀརྨ་ ཆོསའི་གྲགས་ ཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༣

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༨༨༠༨༠༢༨
ཅན་མ།)

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཁ)
རྫོངBhutan,
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
འབྲིང་རིམ་སྫོ
བ་གྲྭ་ཆུང་བའི
ཆབ་གསང་༢
་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ཁག་ and
the Kingdom
of
whichབདེ་སྐྱིད་གླིང་
states that,
“There
shall be་ནང་
a Royal
Audit བཟྫོ
Authority
to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་མི་ཚུ་གི་ཐྫོ
ག་ བྫོ་Audit
ཐུབ་སྔོན་སྦྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧
ཁག་fear,
25.4 of the Constitution
further provides
that “The Royal
Authority shall, without
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འབགཔ་ལས་
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག
གསར་སྤང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་
འཁྲུན་ཆོད་
including all offices
in the
Legislature and theཁག་འབགཔ་འདི་
Judiciary, all
public authorities and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ལུ་དང་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༤༢
དྫོན་ཚན་༢.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཙན་
other monies received
and the advances
and reserves
of Bhutan”.

ལྕོགས་དབང་འདུས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
འགནཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༢༨ ཅན་མ།)
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
of the Constitution
of the Kingdom
༤.༢ the provisions
འཛིན་ཤྫོག་གི་དེབ་གྲངས་༡༥
རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
དགེ་ལེགས་ཕུག་
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ག་གི་དེབ་གྲངས་༢༠
་ཡྫོདཔ་དང་ འཛིན་ཤྫོག་གི་དེབ་གྲངས་༡༥
financial
and compliance
audits. འཛིན་ཤྫོ
A brief
account ofའདྲ་པར་བཟྫོ
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དེ་ཅིག་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་མིག་བཏྫོ
ན་འབད
་ནི་མིན་འདུག།
of the
Royal
Audit Authority
during
the(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
year is ན་ཨང་༡༢༣༧༠ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་
summarized below:

1.

ཀརཿ པདྨ་ཆོས་གྲུབ་ བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༩༡༡༠༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དབང་འདུས་ དྲུང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༢༡༠༠༠༣ ཅན་མ།)

The Royal
Authority had completed
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༤.༣ Audit
སྔོན་བྱིན་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོ
དཔ་ - 616
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014་སྫོ
and
were completed
31st December
དགེ་ལེགས་ཕུག་within
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ལས་་ད་པ་སྫོ
འི་མིང་ཐྫོག་ལུ་3 སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༥
Performance Audits ཐོན་ཏེ་འདུག།
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under གནད་དྫོ
progress
the close
of the
year. The
ན་འདི་ at
ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོ
གས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
དཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༤Total
དྫོན་ཚན་༨ ད་་ཁ་༡
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
པ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྫོyear.
ད་ནམས་ནྫོ
བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོ
start of
every financial
Itར་བུ་
contains
the གས་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༨༡༠༢ ཅན་མ། ལྟ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
པདྨ་དབང་འདུས།onདྲུང་པ།
༨༢༡༠༠༠༣
ཚེ་རིང་རྡྫོ
ྡོཻ་ ཁྲིམས་བདག་འྫོ
ག་མ་ and
Areas བཀོད་རྩིས་འགནཿ
which are determined
the ཞི་གཡྫོ
basisག་ངོ་རྟགས་ཨང་
of experiences
of ཅན་མ།
the past
auditing
periods
current audit priorities.
2.

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་པ་ དགེ་ལེགས་ཕུག ཁྲིམས་སྲུང་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༡༩ ཅན་མ།)

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

74

75

༤.༢.༢ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཆུ་ཁ།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༨༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༣.༡༠༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་

གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལྫོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦.༢༧༧ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༩༦ གནས་པའི་ མངོན་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༨༡
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tn
nrevoG ehtག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
fo seciffདoཿ dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འྫོeགm
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
secnavda eht dna devieདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
cer seinom rehto
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
la noitu༡titsnoc
a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA༤ tiduA ehT
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན།
༥
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བསོམས།ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
stnemhsil–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨
pmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.718
1.463
2.181

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡.༡

ཕབ་ཆ་མ་བཏྫོགས་པར་ལུས་ཡྫོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༨

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཀ) 80ཕུན་ཚྫོ
ཤིན་ཅུ་ལ་དང་བཀྲིས་ལ་ཁའི་བཟྫོ
་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
.1.1 elbaT eh
t ni nwohs sཁག་འབགཔ་པའི་མཐའ་
a raey eht gnirud stidua
1
5 གས་གླིང་ དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
བཅད་འཛིན་ཤྫོག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤
གནས་པའི་
ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥%
dna 4
102 rebmecམ་བཏྫོ
eD tsག1ས་པར་འདུག།
3 nihtiw d(རྩིས་ཞིབ་
etelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
ew taht esoht sedulcxe
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༤༤ དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ eའཕྲིན་ལས་དཔལ་འབྫོ
རིག་འགོ་དཔྫོ
ནr། go
ཞི་rp rednu
hT .raey ehtར།foཁྲོམ་སྡེའི་བཟྫོ
esolc e་h
t ta sse
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ།)
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni de
telpmoc stidཅན་མ།
uA 1.1 eལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
l b aT
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༡༠༠༡༡༧༧
ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
ན།
eht snia
tnoc tI .raeརྫོ
yང་ཁག་བཟྫོ
laicna་རིག་འགོ་དཔྫོ
nif yreve

ཁ) རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་རང་རྒྱས་སྟྫོང་ལུ་ ལས་་ད་པའི་སྫོད་ཁྱིམ་ ཁང་ཚན་༤ སྦེ་མི་གཅིག་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་
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ནང་ ཁག་འབགཔ་པའི་མཐའ་བཅད་འཛིན་ཤྫོག་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༤ གནས་པའི་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥%

མ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན།oitདྲུང་ཁག་བཟྫོ
རིག་
seitiroབཏྫོ
htག
uས་པར
a eta
irporp
pa ot dessན
e་ཨང་༡༢༡༩༠
rdda si ti དྫོ
dན
n་ཚན་༡༡;
a tiduaརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ralucitrap eht ཡྫོ
foནྟn
elpmoc ་n
opu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་
རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།)

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༦༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢.༡

དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.507

༢.༢

ལས་བྱེད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.110

༢.༣

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

0.846

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བསོ“There
མས།
the Kingdom of Bhutan, which states that,
shall be a Royal Audit Authority to 1.463
audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོདthe
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿand offices of the Government,
favourཆད་སྐྱོན་དང་
or prejudice,
audit
accounts
of all departments
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༢.༡
དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༧
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཀ) རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྫོ་ངོ་འདི་ནང་ བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under
the Auditor General,
the
Authority
at the
moment
manned
ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག།
དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོད
་པའི་འབྫོ
ར་ཚད་དང་ isདངུལ་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོ
ད་པའི་འབྫོ
ར་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༩༠ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི་
the Royal Audit
Authority
performance
བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན། started
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༡༨༢ ཅན་མ། ཡྫོནྟན། དྲུང་ཁག་བཟྫོ་རིག་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
compliance
audits. A༢༠༠༥༠༧༢༡༠
brief account
of the
འགོ་དཔྫོ
ན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རིག་འགོ་དཔྫོ
ན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་during
༨༨༠༨༠༡༣the
ཅན་མ།)
of the Royal
Audit
Authority
year is
summarized below:

1.

ཁ)HI EVE
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཨ་དི་ཁ་ལུ་
AC
ME N TS I N TE
R M S ཟམ་བཟྫོ
OF A་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
U DIT I NG ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༧
ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ ཁག་འབག་པའི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༠ ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

The Royalཡ་༠.༢༥༠
Audit Authority
had completed 616
Sl. No.
Types of
Audits
No. of Audits
དངུལ་སྫོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༡༩༠
དྫོན
་ཚན་༡༠.༣; རྩིས་འགན་ཐད་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
only བཟྫོ
those
audits
which
ཀརཿ includes
ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་རའི་
་
རིག་འགོ་དཔྫོ
ན
།
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༧༡༨༢
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
2
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that were
already
started
andག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
རྫོང་ཁག་བཟྫོ
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན། ཞི་གཡྫོ
༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ།)
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
༢.༢ everyལས་་ད་པའི་དངུལ་ཕྫོ
གས་ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོ
start of
financial year.
It contains
theདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
རྫོངaudit
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
current
priorities.ཁག་འབགཔ་སྫོབ་སྟྫོན་པ་གཅིག་ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡྫོད་རུང་ ལྫོ་ངོ་༣ དང་ཟླ་ངོ་༧ གི་དངུལ་ཕྫོགས་
2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༠

ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག།

གོང་གི་དངུལ་ཕྫོགས་འདི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སྫོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་་་

རྩིས་ཁྲ་ནང་

བཙུགས་ཏེ་འདུག། ད་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡྫོད་རུང་ ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠ འདུག།

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
upon completion
of the
audit and it is
addressed
to appropriate
authorities
ན་ཨང་༡༢༡༩༠
དྫོནparticular
་ཚན་༡༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
དབུ་འཛིན།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in ཅན་མ།
issuing
reports after
completion
of ཞི་གཡྫོ
the ག
field
audit ༨༩༠༧༠༢༡
to ensure
that those
༨༩༠༧༠༢༡
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཉི་མ་ཚེ་རིང་།
དབུ་འཛིན།
་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་མ།)
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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༢.༣

འྫོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༦

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

འྫོང་འབབ་ཁག་སྫོ་སྫོ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་ཚུ་དང་

འྫོང་འབབ་དངུལ་དེབ་གཉིས་ག་བསྡུར་

འབདཝ་ད་ འྫོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༦ སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༩༠ དྫོན་

ཚན་༢༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་རྟེན་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༡༠༠༠༨༥༢ ཅན་མ། ཚེ་རིང་

ཆོས་འཕེལ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་རྟེན་

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༡༠༠༠༨༥༢ ཅན་མ། ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ།)

༤.༢.༣ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ངོ་དེ་ནང་
་ཡི།mo
འདི་གི་
dna ལྫོ
ti་d
ua ot yརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
tirohtuA tiduA layoR a eb lབཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
lahs erehT“ ,taht setats རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣
hcihw ,natuhབཏྫོ
Bན
fo
dgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༡༠༧
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ད
་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
seidoས་ཡ་༥.༡༧༠
b dna seགནས་པའི་
itirohtua
cilbup lla ,yraiciལྫོ
d་u
J eht dna erutalsigeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
L eht ni seciffo བསྡུ་སྒྲིག་
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
དsཔ་དང་
་ rehto
. ”natuhB fo sevre
er dnaགནད་དྫོ
secnན
a་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
vda eht dna deviecer seinoལྫོm

la noབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
itutitsnoc a sa dna 5ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
891 ni ydob suomonotuaརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
na sa detutitsni saw ytirདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof༨.༩༣༧ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ saནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
h tI .dnདu།orgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
ecnamrofrep detrats yདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༨༩
tirohtuA tiduA laགནས་པའི་
yoR eht མངོན་
,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
hsilpརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
mocca eht fo trap a sa seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༨
vitaitini dna seitivitca
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རིམ༌ཨང་།

stiduA fo ༡.oN
805
001 ༢
2
6 ༣
616

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གཡོ་ཟོ
་དང་
stལid
uA ངན་ལྷད་
fo sepyལྐོག་ཟ།
T
.oN .lS

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

.1

༢ layoR ehT
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA༡ tདང་
iduA
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcn
༤i rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht ༥esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
བསོམས།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna ༡sdoirepགཡྫོ
gn་ཟྫོ
itལ
id་དང་
ua tངན་ལྷད་
sap ehtལྐོག་ཟ།
fo sec
neirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣
.seitiroirp tidua tnerruc
1
stiduA laicnaniF
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
2
stiduA ecnailpmoC
3
stiduA ecnamrofreP
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོA
ར་འཁྲུལ་
4
stidu
laicepགནོ
S ད་སྐྱོན།
latoT

0.883
0.625
0.240
1.748

G N I T R O P E Rའྫོག
F ་ལུ་གསལ་སྟྫོ
O SMRE
NI ST
གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
ནT
་འབད་དེ་ཡྫོ
དཿN E M E V E I H C A

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
གr་སྫོpདp་འབད་ཡྫོ
དeཔ་ss-erདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣
seiti༡.༡
rohtua eདངུལ་ལྫོ
tairpo
a ot d
dda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ས་འཇལ་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ རྒེད་འྫོག་༨ ཀྱི་མི་སེར་ཚུ་གི་ས་ཐེབས་འཐྫོ
.snoitca ylནe་མི་ཚུ་ལས་
mit etaitབསྡུ་ལེན་
ini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

78

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

77

འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་མ་དངུལ་ ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༥༡ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༨༣ ལྫོག་སྫོད་འབད་ནུག།

དེ་ཡང་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༠༡-༢༠༠༢ ལུ་ རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་འཇལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ས་ཐེབས་འཐྫོན་མི་ཚུ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་

ཡྫོད་པའི་སའི་རིན་ཨིན་པས། གནད་དྫོན་འདི་བཤེར་འཕྲྫོ་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༠༣ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་ལས་འཕྲྫོ། ཞིབ་རྫོགས་ས་འཇལ་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༥༠༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ སངས་རྒྱས་གྲུབ་པ། རྫོང་བདག ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༩༠༥༠༩༩ ཅན་མ།)

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༥ བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ནROYAL
AUDIT AUTHORITY

ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་སོ
The Royal༢.༡Audit
Authority derivesད་མ་འབདཝ།
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution
0.572 of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on༢.༢
the economy,
efficiency
andདeffectiveness
in the use of public
resources.” The Article
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
པ་ད་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོ
དཔ།
0.053
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts བསོ
of མall
ས། departments and offices of the Government,
0.625bodies
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the advances andན་ནང་
reserves
of Bhutan”.ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢.༡December
ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་སྫོ
་མ་འབདཝ ་ General,
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༢
body in
2005. Under the ད
Auditor
the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
་ཧེ་མའི་
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༢ དངུལ་རྩིས་ལས་
line with
the provisions རྩིས་ལྫོ
of the
Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་རྡོེ། དངུལ་
ད་མ་འབད་བར་འདུག།
audits ཁུངས་ལུ་རྩིས་སྫོ
and theme
based audits,
besidesན་ཨང་༡༢༥༠༣
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
གཉེར། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༢༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་འགོ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༢༠༡༡༥༥ ཅན་མ།)
summarized below:

1.

AC
HI EVEལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བ་དངུལ་སྫོ
ME N TS I N TE RདM
S OF
A U་ DIT
I NG
༢.༢
་འབད་ཡྫོ
དཔ་དང
བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡྫོ
དཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣

The Royal
Audit Authority
had completed
616 ་གི་
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྟར་འཕེལ་མི་སྡེ་སྫོ
བ་གྲྭ་ནང་ བུཚ་དང་བུམྫོ
ཆབ་གསང་བསགས་མཛྫོ
ད་དང་ ཆུ་ཐིམ་སའི
་དྫོof
ང་བཟྫོ
་
Sl. No.
Types of Audits
No.
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
བསྐྲུན་་་ལཱ་འདི་
མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠
་འབད་ནུག
ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ རིན་གོང་དངུལ་
The number
includes
only those audits whichདངུལ་སྫོད
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༨༩
ནང་བསྟར་སྫོ
ད
་འབད་ནུག
དེ་ལས་
ཁག་འབགཔ་གིས་
ལཱ་དུས་ཚྫོ
ད
་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པའི་
ཡུན་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Totalདྫོན་ཚན་༨; 616
འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༣༢
ཀྱི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣
ཕྫོ
ག
ས་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༥༠༣
རྩིས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༤༡༠༣༤༩༧ ཅན་མ། ལྟ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༤༡༠༣༤༩༧ ཅན་མ།)
current audit priorities.
2.

AC
ME N TS IནྫོN
TE R M
S དOF
TI NG
༣HI EVEཆད་སྐྱོན་དང་
ར་འཁྲུལ་
གནྫོ
་སྐྱོན་RE
- POR
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༠

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedཆད་སྐྱོན་དང་
upon completion
of ད
the
particular
audit and
it is addressed
to appropriate authorities
ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོ
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

78

79

དངུལ་ཐེབས་སྫོད་ཡྫོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠

༣.༡

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཁག་མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་གི་

ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༠

དངུལ་ཐེབས་སྫོད་ནུག། དངུལ་ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སྫོད་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོད་པའི་

འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
རིམ་

བཟྫོ་བསྐྲུན་་་མིང་།

ཨང་

༡

ཁེ་ནི་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་
བའི་

དངུལ་འབྫོར།

(དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་།)

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དྫོན་ཨང་དང་དྫོན་
ཚན།

0.105 11984; 1

ཐད་ཀར།

འགན་འཁྲི།

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚྫོགས། བཟྫོ་རིག་

ལྟ་བཀོད།

ཨྫོན་ནྫོར་བུ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་

བུཚ་དང་བུམྫོ
གི་ཆབ་
། EMཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་
རིག་འགོ་དཔྫོ
YTIR་O
HTUA TIDUA LAYOR EHT Fའགོ་དཔྫོ
O STནN
HSIL
PMO
CCA ན།

ཞི་

གསང་བཟྫོ་བསྐྲུན།
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnaརྟགས་ཨང་
m sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef t༢uohtiརམ་ལྗར་འབྲིང་རིམ་སྫོ
w ,llahs ytiro
edivoབཟྫོ
rp་རིག་འགོ་དཔྫོ
rehtruནf ་ noཨྫོitནu
tsnརྫོoངC
eht་ fo 4.52
བh
་གྲྭ་tuA tiduA layoR ehT“ taht sགཱ་ནེཤི།
་ནྫོtརi་བུ།
་ཁག་བཟྫོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཆུང་བ།
ཞི་གཡྫོ
seido b dnaཆུང་བའི་
seitiroབུཚ་དང་བུམྫོ
htua c་གི་
ilbup lla ,yraiciduJ eht dna
eruta
lsigགe་ངོ་རྟགས་
L eht nརིག་འགོ་དཔྫོ
i seciffན
o། lla ཞི་
gnidulcni
dna cilbup ཆབ་གསང་བཟྫོ
,seuneve་rབསྐྲུན།
eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnu
f
c
i
l
b
u
p
gniretsinimda
གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཨང་
. ”natuhB fo sevreser dn
a secnavda eht dna deviecer seinom rehto

9507035

0.098 11984; 2

201307265

200701037

200701037

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༣m tnཝང་ལྫོ
་སྫོm
་ནམ་ཞིང་ལམ།
་ནྫོརr་བུ།
་ཁག་བཟྫོ
denna
emo
eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotཚེ་དབང་འགྱུར་མེད།
iduA eht rednབཟྫོ
U ་ .50ཨྫོ0ན2
ebརྫོ
mངe
ceD ་ ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab རིག་འགོ་དཔྫོ
lanoissནe། fo
r
p
e
s
r
e
v
i
d
h
t
i
w
f
f
ཞི་གཡྫོག་ངོ་ རིག་འགོ་དཔྫོན། atsཞི་ 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
གཡྫོ
modgniK eht fo no
it utitsnoC eht fo sn
oiགs་ངོ་རྟགས་ཨང་
ivorp eht htiw enil
རྟགས་ཨང་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཡྫོངས་བསྫོམས།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.037 11984; 4

200807184

200701037

0.240

༤.༢.༤ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ དར་དཀར་ན །

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣ བཏྫོན་ཡི། འདི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨
ད་ས་ལས་
.1དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༩༤༧
.1 elbaT eht ni nwངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ohs sa raey
eht gniདངུལ་
rud stidua
1
805
stiduA laicnaniསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
F
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
na 4102 rebmeceD tsཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
13 nihtiw detelpm
oc erew
ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༦༠གནས་པའི་
ལྫོd་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
བསྡུ་
3
2
stiduA ecnམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
amrofreP
d
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .དrཔ་དང་
aey eh
t fo ནe
solc eht ta ssergorp rednu
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
གནད་དྫོ
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniaརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
tnoc tI .raey laicnanif དངུལ་ཀྲམ་ས་
yreve fo trats
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna ཡ་༢.༣༨༧
sdoirepལྫོg
nitidua tsap eht fo se
cneirepད
x་མི་ཚུ་
e fo འྫོ
s iགs་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ab eht no dག
e་བཀོད་དེ་ཡྫོ
nimreteདdཿ era hcihw saerA
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
.seitiroirp tidua tnerruc

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
G N I T R O P E R F O དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༤
S M R E T N I S T Nགནས་པའི་
E M E V Eམངོན་
IHCA

.2

ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
་ tརྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
era གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
stroper tidua eh
T .ytirohtuA tiduA ད
la
yoR eht fo tག
up
uo etaidemmiདཔ་ལས་
eht eraལྫོ་sབསྟར་རྩིས་
tropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debiཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
rcserp eht ot sཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
erehda AAR ehT .stroper eརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ht ni deniatnoc seussi no དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༣
snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

80

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

79

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༣

0.049
0.659
0.955
1.663

༤
༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༡.༡ Audit
སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡྫོ
དཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩
The Royal
Authority derives its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
བ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་
་རིལ་རལ་ཐང་བཟྫོ
་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ཁག་འབག་ཆ་མེད་
25.4 ofརྫོངthe
Constitutionདར་དཀར་ན་འབྲིང་རིམ་སྫོ
further provides
that “TheདྲྲྭRoyal
Audit Authority
shall,
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཏང་བའི་སྐབས་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༩
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས།
ན་འདི་བཤེར་འཕྲྫོ
་འབད་འདུག།
including
all offices
in the Legislature and
the Judiciary, གནད་དྫོ
all public
authorities
and(རྩིས་
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཞིབ་བརྡ་དྫོreceived
ན་ཨང་༡༡༨༧༢
དྫོནthe
་ཚན་༡.༥;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཆུང་དུ་རྡོེ།
བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
other monies
and
advances
and reserves
of Bhutan”.

༢༠༠༧༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོེ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༩༢༠༧༠༤༣
ཅན་མ།)
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
of the
Constitution of the Kingdom
༢ the provisions
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༩
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A briefན་ནང་
account
of the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༩
བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
རིམ་ཨང་། below:
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
summarized

1.

ད་འབད་ཡོ
AC HI༢.༡
EVEཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཐོ
ME N TS བI་ལས་དངུལ་སོ
N TE R M
S OFདཔ།
A U DIT I NG
༢.༢

0.083

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ ཡུན་འགྱངས་ཉེས་འཐུས་བཀལ་དགོཔ།

0.576

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བསོམས།
audits during the year as shown in the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
0.659
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
excludes
those that were already started
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
༢.༡ everyཅ་དངོས་ཚུ་མ་ཐྫོ
་ལས་དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོདཔ་
start of
financial བyear.
It contains
the- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༣
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
རྫོངaudit
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
current
priorities. བཀྲིས་སྡིང་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ ནང་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
2.

ཡ་༠.༠༨༣ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༢ དྫོན་ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨིན་དརའ་གུ་རུང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དབུ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༨༠༧༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྟན་པ་ རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedགཡྫོ
upon
completion
of the
particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༨༡༡༠༥༧
ཅན་མ།)
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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81

༢.༢

བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་ ཟླ་ངོ་༡༡ དེ་ཅིག་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡྫོད་མི་ལུ་
ཡུན་འགྱངས་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦ མ་བཀལ་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༢ དྫོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་རྒྱལ་པྫོ་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༡༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོེ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༢༠༧༠༤༣ ཅན་མ།)
༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༥༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidu
a ot དངུལ་ཐེབས་སོ
ytirohtuAད་འབད་ཡོ
tiduAདlཔ།
ayoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༣.༡
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht 0.313
no troper
,raef tu༣.༢
ohtiwལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
,llahs ytirདo
htuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་རུང་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp 0.642
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
བསོམས།
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gnir0.955
etsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof༣.༡
tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་sa-h དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecn
mrofrepཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟྫོ
detrats ytirohtuA t་iབསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
duA layoR eདངུལ་སྫོ
ht ,naདt་uhB fo
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་འབྲིང་རིམ་སྫོ
བa
་གྲྭ་ཆུང་བའི་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo
tnuocca feirb A
.stidua ད
e་ནུག།
cnailབརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟྫོ
pmoc dna la་icnanif
བརྒྱ་ཆ་ནང་འཕབ་ད་ ནྫོར་འཁྲུལ་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༣
དངུལ་ཐེབས་སྫོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si ra
y e
t gnirud ytiཚད་འཇལ་མ་ཡིག་ད་་དཔྱད་འབདཝ་ད་
rohtuA tiduA layoR eht fo
བསྐྲུན་་་ དངུལ་སྫོད་གོ་རིམ་༢ པའི་ (རིན་གོང་ཡྫོ
ངeས་བསྫོ
མhས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༢༥%)
:woleb dezirammus

དངུལ་སྫོད་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་འདི་འཛྫོལ་ཏེ་ ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༠༩ ལུ་མེན་པར་ ཡྫོངས་འབྫོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༥.༥༦༣ ཐྫོག་ལུ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༢ དྫོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་

.1

བཟང་། བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༠༠༡༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོེ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༢༠༧༠༤༣
hcihཅན་མ།)
w stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats yད
dཔ་
aer–la དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༢
erew taht esoht sedulcxe
༣.༢
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོ
དA
་རུང་
4
6
stidu
laicསྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོ
epS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnདo
c tI .raey སྦེ་མི་གཅིག་བཟྫོ
laicnanif y
reve fo trats
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་དཔལ་ལ་སྨན་ཁང་གི་ ལས་་ད་པའི་སྫོ
་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༤
་བསྐྲུན་འབད་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna ཚར་ཏེ་
sdoireཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་ཤྫོ
p gnitidua tsapགe
ht fo secneireབྫོ
p་xཐུབ་སྔོན་སྦྱིན་དང་འཚྫོ
e fo s isab ehལ
t ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་
no denimrདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༢
eted era hcihw saerA
་བཙུགས་མི་ནང་ལས
.seitiroirp tidua tnerruc

བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༢ དྫོན་ཚན་༡.༡༠; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡེ་ཤེས་རྡྫོ་རྗེ། ས་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁོངས་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༨༠༧༠༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོེ་ རྫོང་ཁག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
་རིག་འགོ་དཔྫོ
seitiབཟྫོ
roh
tua etair། pཞི་གཡྫོ
orppག
a་ངོ་རྟགས་ཨང་
ot desserd༩༢༠༧༠༤༣
da si ti dཅན་མ།)
na tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

82

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

81

༤.༢.༥ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ བཀྲིས་སྒང་།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༥༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢.༣༥༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡.༧༩༥ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༡ གནས་པའི་ མངོན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
ག་ aརྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
དཔ་ལས་ ལྫོto
་བསྟར་རྩིས་
the Kingdom
of Bhutan,
which states that,ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
“There shall be
Royal Audit Authority
audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༤
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour འྫོor
prejudice, ག
audit
theདཿaccounts of all departments and offices of the Government,
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
་བཀོད་དེ་ཡྫོ
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the
advances and reserves of Bhutan”.
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
The Audit Authority
was ནོ
instituted
an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་
ར་འཁྲུལ་ གནོདas
་སྐྱོན།
༥
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསོམས།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོདbesides
་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༤
audits ༡ and theme
based
audits,
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ར་འཁྲུལ་ གནྫོ
ད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༤
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
of theཆད་སྐྱོན་དང་
Royal ནྫོAudit
Authority
during the year
is
summarized below:
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
1. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

1.174
1.174

༡.༡

ཉེས་བྱ་དང་དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་མི་འདི་ དངུལ་ཚབ་ལོག་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།

0.411

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༡.༢
དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
0.428
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
༡.༣
ཕབ་ཆ་མ་བཏོ
ག་པར་ལུས་ཡོ
དཔ།
2014 and
were completed
within
31st December
0.335
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
བསོམས།
under progress at the close of the year.
The
1.174
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ནྫོར་འཁྲུལ་ of
གནྫོthe
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
Annualཆད་སྐྱོན་དང་
Audit Schedules
Divisions
and Regional
Officesདཿand the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༡.༡

ཉེས་བ་དང་དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་མི་འདི་ དངུལ་ཚབ་ལྫོག་མ་སྫོད་པར་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕགས་ཟམ་ལྷ་ཁང་གི་ ཁྱིམ་སྲུང་པའི་སྫོད་ཁྱིམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བའི་ཉེས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠% བརྩི་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡ དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
issuing
reports
after རcompletion
of the field audit to ensure
that those
ལཱ་གི་འབོinར་ཚད་དང་
དངུལ་སྫོ
ད་འབད་བའི་འབྫོ
་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

82

83

དྫོན་ཨང་༡༡༨༡༠ དྫོན་ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་དྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་པ། ཞི་གཡྫོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་དྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་པ། ཞི་
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ།)

༡.༢

དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༨

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ པམ་མི་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ དབུ་འཛིན་་་སྫོད་ཁྱིམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༨ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ དངུལ་སྫོད་
འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༡༠ དྫོན་ཚན་༡.༤; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་དྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་མ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕག་དྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༡༠༢༠༥༢ ཅན་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna མ།)
tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་པར་ལུས་ཡྫོ
,raef ༡.༣
tuohtiwཕབ་ཆ་མ་བཏྫོ
,llahs ytiག
ro
htuA tidདuཔ་
A l–ayདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༥
oR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
པམ་མི་སྡེ་སྫོ
བ་གྲྭ་
ཁག་འབགཔ་ལས་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༥
dna རྫོ
ciངl་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
bup ,seunever eh
t sa llew
sa sབཟྫོ
ecr་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
of ec nefed eht dna
ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

མ་བཏྫོག་པར་ལུས་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༡༠ དྫོན་ཚན་༡.༤.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཕག་དྫོར་ཕུན་ཚྫོགས་ བཟྫོ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རིག་འགོ་དཔྫོ
ན་གཙྫོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༠༢༠༥༢
་ཕུན་ཚྫོ
གས་
denn
am tnem
om་འཛིན་འྫོ
eht tག
a ་པ།
si yཞི་གཡྫོ
tirohགtu
A eht ,lare
neG rotཅན་མ།
iduA eལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ht rednU .5002ཕག་དྫོ
rebར
m
eceD
ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་པ། ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༡༠༢༠༥༢
ཅན་མ།)
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༤.༢.༦ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ མགར་ས་། enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ན་ཡི།laའདི་གི་ནང་
si མགར་ས་རྫོ
raey eངh་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
t gnirud yརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
tirohtuA tidབཏྫོ
uA
yoR eht fo
:woleb dezirammus

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༠.༠༩༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

.1

6ད1པ་དང་
6 deteགནད་དྫོ
lpmoནc་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
dah ytirohtuA tiduA layལྫོo་ R ehT
stiduའབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
A fo .oN
stiཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
duA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
stidua esoht ylno sedulདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
cni rebmun ehT
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
2
001
stiduA ecnཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
༠.༩༠༤
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ད། dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnocདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༠
tI .raey laicnan
if yreve
fo trats
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
གནས་པའི་
མངོན་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
པ་ལས་
dna གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
sdoirep gnitidu
a tsap eht fo secneདi་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
repxe fo s isaགb་ e
ht no denimད
re
ted erལྫོa་བསྟར་རྩིས་
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༤

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

84

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

83

རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༡

0.824
0.824

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༢༤

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
མི་ཁྲུགས་ལྷ་ཁང་དང་ བཀའ་རྒྱུད་ལྷ་ཁང་གི་ལྡེབས་རིས་ཀྱི་ལཱ་ནང་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡ་༠.༨༢༤
དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ནུགderives
དེ་ཡང་ མཐའ་དཔྱད
་ཀྱི་འཛིན་ཤྫོག
་ནང་ལས་
ག་འཛིན་ཤྫོ
ག་གི་རྩིས་བཏྫོ
ན་ཏེ་མ་གཏྫོགཔ་ of
The Royal
Audit
Authority
its mandates
from
theའགོ་ཐྫོ
Article
25.1
of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༨༤ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ། རྩིས་འཛིན་པ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༠༠༧༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་དྫོན་གྲུབ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
offices in༢༠༠༨༠༧༠༡༡
the Legislature
ཞི་གཡྫོall
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་མ།) and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༤.༢.༧ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཀྲོང་གསར།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with
diverse professional ཀྲོང་གསར་རྫོ
background.
It has
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
theམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
provisions of the སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
Constitution of
the Kingdom ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ནང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༧
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
གནས་པའི་ based
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
audits ཡ་༠.༠༨༣
and theme
audits, besides
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
དཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
summarized
below:

1.

༠.༧༥༤
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ད། I NG
AC
HI EVE
ME N TS I N TE R M S ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
OF A U DIT

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༢༥ གནས་པའི་ མངོན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
during the yearཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
as shown in the Table
1.1.
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
དཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
1ག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed
within
31st December 2014 and
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༩
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
under འྫོprogress
at the
closeདཿof the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རིམ༌ཨང་།Schedules of the
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
Annual Audit
Divisions and Regional Offices
and the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡ priorities.
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
current audit
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE Rབསོ
Mམ
Sས།
OF RE POR TI NG

0.729
0.729

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued༡upon completion
the particular
and it is addressed to appropriate authorities
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོofར་འཁྲུལ་
གནྫོད་སྐྱོན་- audit
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༩
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible
initiate
timely
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོactions.
ད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

84

85

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ།

0.090

༡.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

0.639

བསོམས།

0.729

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་མི་ལས་་ད་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕྫོགས་སྫོད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལས་གཡྫོག་དང་དངུལ་ཕྫོགས་ཀྱི་ཐྫོ་ནང་ལས་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་མི་ལས་་ད་པ་༥ གི་མིང་བཏྫོན་མ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཏང་མི་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཕྫོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༢༠

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཞི་གཡྫོ
ལྟ་བཀོད་
dna དྫོ
tiནd་ཚན་༤;
ua ot yརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
tirohtuA tiduAམཆི་མེད་རྡྫོ
layoR a་རྗེ།ebརྩིས་འཛིན་པ།
llahs erehT
“ ,taགh་ངོ་རྟགས་ཨང་
t setats hc༢༠༠༦༠༧༠༦༠
ihw ,natuhཅན་མ།
B fo m
odgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༡༠༨༠༥༦ ཅན་མ།)
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido༡.༢
b dna སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡྫོ
seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ དeཔ་
ht -dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༩
a erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་་ད་པ་སྫོ་སྫོའི་མིང་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༩ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
tnemom
ht ta རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
si ytirohtuA ehབསྫོ
t ,lད
a་ནམས་རིན་ཆེན།
reneG rotidཞི་གཡྫོ
uA e h
rednU .50
02 rebm
eceD ཚེ་
ni ydob
དྫོaནm
་ཨང་༡༢༢༢༠
དྫོནe་ཚན་༥;
གt་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༩༠༨༡༡༤
ཅན་མ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིང་རྡོེ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༡༥༧༩
ཅན་མ།
བས་རྒྱས།
༢༠༡༡༠༡༡༧༠
nI .m
odgnསྟྫོ
iK
eht ssཞི་གཡྫོ
orcaགd་ངོ་རྟགས་ཨང་
etacol ylla
cigetarts ཅན་མ།
seciffoསུས་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
མཱ་སྒྲོལ་མ་ཏ་མང་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༢༧༤
ཅན་མ།
ecnamrofrep
detraམྫོ
ts་ཧན་ཀུ་མར་པརའ་དཱན།
ytirohtuA tiduAཞི་གཡྫོ
layoགR་ངོ་རྟགས་ཨང་
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༩༥༠༧༣༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྫོ
ཅན་མ།
ehདt་ནམས་རིན་ཆེན།
fo tnuoccaཞི་གཡྫོ
feirག
b་ངོ་རྟགས་ཨང་
A .stidua༩༩༠༨༡༡༤
ecnailpm
oc dཚེ་རིང་རྡོེ།
na laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༡༥༧༩ ཅན་མ།
གi་ངོ་རྟགས་ཨང་
si སྟྫོrབ
aས་རྒྱས།
ey ehཞི་གཡྫོ
t gn
rud ytiro༢༠༡༡༠༡༡༧༠
htuA tiduཅན་མ།
A layམྫོo་ཧན་ཀུ་
R eht fo
:woleb dezirammus

མར་པརའ་དཱན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༥༠༧༣༥༤ ཅན་མ།)

༤.༢.༨ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ རྩི་རང་།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1 elbaT eht nརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
i nwohs sa raབཏྫོ
eyན་ཡི།
eht འདི་གི་ནང་
gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ རྩེ་རང་རྫོ.ང1་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 reb
meceD ts1ད
3་ས་ལས་
nihtiwདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
detelpmoc erew
ལུ་2 མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
3 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༥༡
stiduA ecnam
rofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
daerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
༡.༦༢༦
གནས་པའི་
616
latoTམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

t sniaགནད་དྫོ
tnoc ནt་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
I .raey laicnanif yreve ལྫོ
fo་ trats
ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོeདhཔ་དང་

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
sdoirep gnitidua tsaཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
p eht fo secneirepxe fo sརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
isab eht no denimreted དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༠.༧༢༥ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

86

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

85

རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༥

0.725
5

བསོམས།

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

༠.༧༢༥

བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ནྫོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡྫོདཔ་དང་ རིན་བསྡུར་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་མ་ལེནམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Audit Authority
derives its mandates
from the Article
25.1 ofརིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤྫོ
the Constitution
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སེམ་ལྗོངས་ལུ་ཁང་ཚན་༦
སྦེ་མི་སྫོབ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟྫོ
་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ས་ of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report ཀྱིས་
on the
economy, efficiency
effectivenessསin
the use of public
resources.” The གོང་
Article
རིན་བསྡུར་ནང་ལས་བཏྫོ
ན་ཡྫོད་མི་ལུ་and
རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤྫོ
་དང་རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤྫོ
ས་གཉིས་པམ་་་བར་ནའི་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མ་བཏྫོག་པར་བཞག་ནུག།
ས་
favourཚད་ཁྱད་པར་བརྩི་སྟེ་
or prejudice, རིན་བསྡུར་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༥
audit the accounts of all departments
and offices རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤྫོ
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཀྱི་རིན་གོང་འདི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༧༨
དང་and
རིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤྫོ
་གཉིས་པམ་གི་
རིན་གོང་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༤༣
administering
public
funds, the police
the defenceསforces
as well
as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༡ དྫོན་ཚན་༦ པ་ ༼ཀ༽; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨིསི་བི་ཆེ་ཏིརི། བཟྫོ་རིག་འགོ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༨༦༠༣༠༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས་ཚེ་རིང་། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༨༠༡༡༡༤ ཅན་མ།)
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit མྫོ
Authority
started performance
༤.༢.༩ the
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
ང་སྒར།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the མྫོ
accomplishments
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ང་སྒར་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༦
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༩༡༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

1.

AC
HI EVE
ME N TS
I N TE R M S OF A
DIT I NG
ཡ་༡.༥༠༡
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣
ལྫོU
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་

གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལྫོ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
audits བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
during the year as shown
in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
༨.༤༡༧ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
།
2014དand
were completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༠༧
གནས་པའི་ མངོན་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial
year. It contains
the
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
ག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
which are determined
on the basis of experiences
of the past auditing
periods and
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠
current audit priorities.
2.

འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

86

87

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣

0.564
0.146
0.710

བསོམས།

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༤

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

ཉེས་བ་དང་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་བར་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༤

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ན་རང་མི་སྡེ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་ བདག་སྐྱོང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ སྫོབ་ཁང་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ཆ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna མེད་གཏང་བའི་སྐབས་
tidua ot ytirohtuཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༠%
A tiduA layoR aདང་
eb lབསྐྱར་རྙེད་གཞན་ཚུ་བརྩི་སྟེ་
lahs erehT“ ,taht setདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༤
ats hcihw ,natuhB
fo modgniK eht
བསྐྱར་རྙེད་འབད་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefདགོཔ་འདུག།
tuohtiw ,l(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
lahs ytirohtནu་ཨང་༡༡༩༡༤
A tiduA laདྫོyན
o་ཚན་༡;
R ehT“རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
taht sedivorpབཀྲིས་ཆོས་བཟང་།
rehtruf noituཞིབ་རྫོ
titsn
C eh
t fo 4.52
གoས་བཟྫོ
་རིག་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
གh་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༥༣
ཅན་མ།
་ཁག་བཟྫོ
་ nidulcni
seidoའགོ་དཔྫོ
b dnནa། sཞི་གཡྫོ
eitiro
tua cilbup
lla ,yra
iciduJལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
eht dna erutaབསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།
lsigeL eht ni secརྫོ
ifང
fo
lla g
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རིག་འགོ་དཔྫོན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
. ”natu༩༦༠༧༠༠༨
hB fo sevཅན་མ།)
reser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༢am tnem
ཆད་སྐྱོན་དང་
་སྐྱོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦
denn
om eht tནྫོ
aརs་འཁྲུལ་
i ytiroགནྫོ
htuདA
eht- ,la
reneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢.༡
དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ -enདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
i raey ehཉལ་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༢
t gnirud ytirའབད་མི་བཟྫོ
ohtuA ་tབསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
iduA layoRཁག་eht fo
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་སྫོབs་གྲྭ་བར་མ་ནང་
:woleb dezirammus

འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༦ དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག དེ་ཡང་ མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤྫོག་ནང་ལས་ སྔོན་མའི་འཛིན་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཤྫོག་ཚུ་བཏྫོག་མ་བཏངམ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༩༡༤ དྫོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐྱིད་

.1

ཞི་གཡྫོ
་ནམས་རྒྱ་མཚྫོ
6 16 ཅན་མ།
detelལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
pmoc dah ytirབསྫོ
ohtདu
A tiduA ། laརྩིས་
yoR ehT
stiduགཡུ་སྒྲོན།
A fo .oNརྩིས་འཛིན་པ།
stidu
A foག
s་ངོ་རྟགས་ཨང་
epyT
.oN༢༠༠༦༠༧༣༢༡
.lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
འཛིན་འགོ་དཔྫོ
ན། sཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༥༤
ཅན་མ།)
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
tiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduAབསམ་རྩེ།
laicepS
༤.༢.༡༠
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་ངོ་དེ་ནང་
་ཡི།tidའདི་གི་
tsurལྫོ
hT
tiduA རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
evitacidni eht dna seciffO བསམ་རྩེ་རྫོ
lanoigeང
R་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
dna snoisiviDརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣
eht fo seludབཏྫོ
ehན
cS
uA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥.༣༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
་ས་ལས་
.seitiད
ro
irp tidདངུལ་
ua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiལྫོ
ro
htu་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
a etairporppa ot ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
desserdda si ti dna tidua rརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
alucitrap eht fo noitelpmདངུལ་ཀྲམ་ས་
oc nopu deussi
་བསྟར
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohཡ་༡༣༥.༡༦༠
t taht erལྫོu་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
sne ot tidua dleif eh
t fo noདi།telpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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88
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

87

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༤.༥༢༦

གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༤
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ༌ཨང་།
༡
༢
༣

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.200
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
0.384
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
0.050
ACCOMPLISHMENTS
བསོམས། OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
0.634

༣
༤
༥

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of
Bhutan, whichདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
or prejudice, audit
the accounts
of all ད
departments
and offices of the Government,
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ཿ
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the advances
and reserves of Bhutan”.
༡.༡
ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་འབད་ཡྫོ
དཔ-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རྫོངDecember
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ཁྲོམ་སྡེའི་སའི་ཇོ་བདག་སྫོ
་སྫོའི་མིང་ཐྫོ
ག་ལུ་ ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
body in
2005.
Under the Auditor
General,
the Authority is at theརྩིས་ལྷག་འབད་འདུག
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༢༡༢ དྫོlocated
ན་ཚན་༢.༢; across
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྫོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།
ཞིབ་རྫོགས་བཟྫོ་རིག་འགོ་
regional
offices strategically
the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དཔྫོན། the
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༩༠༡༠༨༢ started
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
of Bhutan,
Royal
Audit Authority
performance སྐལ་བཟང་དཔལ་འབྫོར། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་
audits and theme based audits, besides the routine
འགོ་དཔྫོ
ན། compliance
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༦༠༣༠༦༣
ཅན་མ།)
financial
and
audits.
A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Audit Authority
during the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤
year is
༢ Royalཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།summarized below:

1.

AC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF AནU་ནང་
DIT
I NG
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal
Authority
had completed
༢.༡ Audit
ལཱ་བསྟར་སྫོ
ད་མ་འབད་བར་དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ཡྫོ616
དཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were completed
within 31
རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྒོམ་ཀྲུ་འབྲིང་རིམ་སྫོ
བ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ ཝའི་ཕའི་གློག་རིག་ཡྫོ
ངས་འབྲེལ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
་འབད་ནུག
ཝའི་ཕའི་གློག་རིག་ཡྫོངས་འབྲེལ་་་མཐུན་རྐྱེན་འདི་
ད་ལྟྫོ་བར་ན་
under ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༤
progress at the close ofདངུལ་སྫོ
the དyear.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
་ཨང་༡༢༢༡༢
དྫོན་ཚན་༢.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀ་ཀ དབུ་
ཡང་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག
start of
every financial year. It(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
contains ནthe
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༥༠༧༢༩༠
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀ་ཀpast
དབུ་འཛིན་བགྲེསཔ།
ཞི་གཡྫོག་ and
Areas འཛིན་བགྲེསཔ།
which are ཞི་གཡྫོ
determined
on the
basisཅན་མ།
of experiences
of the
auditing periods
current audit priorities.
2.

ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༥༠༧༢༩༠ ཅན་མ།)

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to takeཆད་སྐྱོན་དང་
timely actions
issues
contained
in the reports.
The
ནྫོར་འཁྲུལ་onགནྫོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿRAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་སྫོ་སྫོའི་མིང་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༡༢ དྫོན་ཚན་༢.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པཱ་རསི་མྫོག་ཏཱན། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་ ༩༤༡༡༠༠༥

༩༤༡༡༠༠༥ ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

པཱ་རསི་མྫོག་ཏཱན།

རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན།

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༤.༢.༡༡ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོ
བཏྫོན་
YTIROHTUA TIDUA L
AYOR EHT FO Sང
T་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
NEMHSILPMརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢
OCCA
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༣
tidua ot ytirohtuAགནས་པའི་
tiduA laམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
yoR a eb llahs erehལྫོ
T“་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
,taht setats hcihw ,nཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
atuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
tuohtiw ,llahs ytirohtuAཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
tiduA layoR ehT“ taht seདd
ivorp གནད་དྫོ
rehtrནu་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་
f noitutitsnoC eht fo 4.52
པ་དང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoལས་
b dལྫོ
na
seitirohtua cilbup ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
denn
am tnemom
eht ta sདiཿ ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོདe་སྐྱོན།
nituor eht sediseb ,stidua desab eme༥ht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
བསོམས།stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.2900
0.290

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༠

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཉེས་འཐུས་མ་ཚངམ/མ་བསྡུ་བར་ཡྫོ
hcih
w stidua esoht ylno sདeཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
02 ni detelpmoc stid
uA 1.1 elbaT
ཀ)
རྫོ4ང1་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྒོམ་དར་འབྲིང་རིམ་སྫོ
བe་གྲྭ་བར་མའི་
ད་ཁང་བཟྫོ
ht sniatnཚན་རིག་ཁང་དང་དཔེ་མཛྫོ
oc tI .raey laicn
anif y་བསྐྲུན་་་ལཱ་
reve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
གི་ནང་ལུ དུས་ཡུན་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་རྒྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༨ མ་བཏྫོགས་པས། ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
itiroirp tན
id
རྒྱ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏྫོགས་ཡྫོད་མི་འདི་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་གུར་མིན་པ་ མཐའ་བཅད་འཛིན་ཤྫོ.sགe་གུར་བརྩི་བཏྫོ
་ཡྫོuདa་མི་tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
༡.༡
བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡྫོ
དཔ་ད་
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
༠.༢༩༠
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

NITROP
R F Oརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
S M R E T N I Sབཀྲིས་ཕུན་ཚྫོ
T N E M Eག
Vས།
E Iབཟྫོ
HC
ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོནG
་ཨང་༡༢༡༡༢
དྫོནE་ཚན་༣;
་A

.2

era stroper རིག་འགོ་དཔྫོ
tidua ehT
.ytirohཞི་གཡྫོ
tuA ག
ti་ངོ་རྟགས་ཨང་
duA layoR༢༠༡༡༠༡༢༣༢
eht fo tuptཅན་མ།
uo etaལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
idemmi eht eraདཔལ་ལྡན་རྡོེ།
stropeR tiduA
ན་ཆུང་བ།
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eརྫོhངt་ཁག་བཟྫོ
ot ser་རིག་འགོ་དཔྫོ
ehda AAན
R། eཞི་གཡྫོ
hT .sགtr
oper eht n
i deniatཅན་མ།)
noc seussi no snoitca ylemit ekat ot
་ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༣༡༢༠༢༣
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

90

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

89

ཁ)

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒོམ་དར་རྒེད་འྫོག་ནང་ ཞལ་འཛྫོམས་ཁང་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་༢༤༤ གི་

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་རྒྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠% བརྩི་ཕབ་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢ མ་བཏྫོགས་པར་བཞག་

ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༡༢ དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚྫོགས། བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་

ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་རྟེན་དབང་འདུས། རྒཔྫོ། མི་
ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་ ༡༡༡༠༢༠༠༢༢༢༦ ཅན་མ།)

༤.༢.༡༢ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཐིམ་ཕུག།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ཐིམ་ཕུག་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡ་༢.༢༡༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There
shall གནད་དྫོ
be a Royal
Audit Authority to audit
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
དཔ་དང་
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལྫོ་ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
25.4 ofབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
the Constitution further
provides that “The Royal
Audit Authority shall,
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
༠.༣༡༦allལྫོ་offices
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
།
including
in the Legislature
and དthe
Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༦ གནས་པའི་ མངོན་

The Audit
Authority was
instituted as anདautonomous
body
in 1985 and
as a constitutional
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག
་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
དཔ་ལས་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse
professional background.
It has
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠ four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions
of theདConstitution
of the Kingdom
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ཿ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
�
financialརིམ༌ཨང་།
and compliance
audits.
A brief account of དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ
༤
of the Royal
Audit Authority during the year is
summarized below:
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
1. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
བསོམས།

0.210
0.210

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits ༡during the
year as shown
in the Table 1.1.
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started
and
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
༡.༡ everyསྐྱོན་ཅན་་་ལཱ།
start of
financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
རྫོངaudit
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
current
priorities. ཧྫོང་མཚྫོ་སྫོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༢༤ ནང་རྐྱབ་ཡྫོད་མི་ དཔེ་མཛྫོད་ཁང་བཟྫོ་
2.

བསྐྲུན་ནང་
་མི་ཚུ་
ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག
AC
HI EVEསྐྱོན་མང་རབས་ཅིག་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡྫོ
ME N TS I N TE R M S OF དRE
POR
TI NG

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༩༣

དྫོན་ཚན་༩; are
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དཀར་མདྫོ
ག བཟྫོof
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན ༣Audit
པ། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་ are
Audit Reports
the immediate
output
the Royal
Authority.
The ༢༠༠༧༠༧༠༩༠
audit reports
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱ་མཚྫོ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།)
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༢.༡

དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༠

ཀ)

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧྫོང་མཚྫོ་ལུ་ གསྫོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༢ པ་བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༡༣༩ དངུལ་ཐེབས་སྫོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་
འབད་ཡྫོད་པའི་འབྫོར་ཚད་དང་

དངུལ་སྫོད་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༩༣ དྫོན་ཚན་༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀར་མདྫོག བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན ༣ པ། ཞི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༧༠༧༠༩༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱ་མཚྫོ། རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༣༠༡༠༣༢ ཅན་མ།)
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefཁ)
tuohtiwརྫོང
,ll་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ahs ytirohtuA tསྣ་རྫོ
idu་A
la y
ehTང“་ལུ་
tahགསྫོ
t s་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་གི་
edivorp rehtruf nལས་་ད་པ་ཚུ་གི་སྫོ
oitutitsnoC e
t fo 4.52
རྒེད་འྫོ
གo་ Rབར་ཤྫོ
དh
་ཁྱིམ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna ཁང་ཚན་༢
seitirohtu
a cilbup་བསྐྲུན་ནང་
lla ,yraiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༡
ciduJ eht dna eruདངུལ་ཐེབས་སྫོ
talsigeL eདh་འབད་ནུག
t ni seciདེ་སྦེ་དངུལ་སྫོ
ffo lla gད
n་idulcni
སྦེ་མི་ཅིག་བཟྫོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐེབས་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན
་ཚད་དང་
. ”་དེ་ཡང་
natuhBས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ཡྫོ
fo sevreser dna seད
c་པའི་འབྫོ
navdaརe
ht dna dདངུལ་སྫོ
evieceདr་འབད་བའི་
seinom rehto

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
la noitutitsnoའབྫོ
cར
a་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
sa dna 5891 ni ydob suomonotua na
sa detutitནs་ཨང་༡༡༨༩༣
ni saw ytiདྫོ
rན
o་ཚན་༢;
htuA tརྩིས་
iduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།
ruof
sahས་ཁོངས་བཟྫོ
tI .dnuo་རིག་འགོ་དཔྫོ
rgkcab lན
a།noཞི་གཡྫོ
issefགo་ངོ་རྟགས་ཨང་
rp esrevid༢༠༠༤༠༧༠༠༧
htiw ffatsཅན་
732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱ་མཚྫོ
། gn
རྫོང
་ཁག་བཟྫོ
རིག་འགོ་དཔྫོ
mod
iK
eht f་o
noit utitནs།noཞི་གཡྫོ
C ehག
t ་ངོ་རྟགས་ཨང་
fo snoisivo༢༠༠༣༠༡༠༣༢
rp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཅན་མ།)
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
nemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤.༢.༡༣ རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ དབང་འདུས་ཕྫོs་tབྲང་།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ དབང་འདུས་འཕྫོ་བྲང་རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢ བཏྫོན་ཡི།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་

.1

16 detelpmoc dah yཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
tirohtuA tiduA laབསྡུ་
yoR ehT
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
ལྫོ6་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
stiduཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩
A fo .oN
stiduA fo
sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw
stiduaགནད་དྫོ
esoh
t ylno sedulcni rebmun ehT
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
དཔ་དང་
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
2
001
stiduA ecnཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
ailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
dna detrརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ats ydaerla erew taht དངུལ་ཀྲམ་ས་
esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཡ་༠.༢༠༩ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད།
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༠ གནས་པའི་ མངོན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
eitiroirལྫོp་བསྟར་རྩིས་
tidua tnerruc
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ.དsཔ་ལས་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

G N I T Rརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
O P E R F O S M R E T N I Sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩
TNEMEVEIHCA
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

.2

era འྫོ
stགr་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
oper tidua eགh་བཀོད་དེ་ཡྫོ
T .ytiroདhཿtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

92

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

91

རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༡

0.179
0.179

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༩

རྫོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རླུང་སྦྱིས་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བར་ ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༠.༡༧༩ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག ལཱ་བསྟར་སྫོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སྫོད་འབད་བའི་གནད་དྫོན་འདི་ ཞིང་ལམ་་་ས་ཁོངས་བདའ་སྟེ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of་བསྐྲུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
Bhutan, which states that,
“There shall
be a Royal
Auditརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
Authority to audit
ཆུ་གཡུར་བཟྫོ
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༠༩༥
དྫོན་ཚན་༥;
བསྫོད་ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofནམས་རྡྫོ
the ་Constitution
further
provides༡༡༩༠༤༠༠༣༠༥
that “The Royal
Authority
without
རྗེ། རྒཔྫོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
ད་ལག་རར་ཨང་
ཅན་མ། Audit
བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན།
བཟྫོshall,
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན་གཙྫོ་fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
offices
in the ༩༠༠༩༠༢༨
Legislature
the Judiciary,
all རྫོpublic
འཛིན།all
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཅན་མ།and
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལྷ་བཅུ།
ང་ཁག་བཟྫོauthorities
་རིག་འགོ་དཔྫོན། and
ཞི་གཡྫོbodies
ག་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ངོ་རྟགས་ཨང་
༨༦༠༡༠༩༢
other monies
received
andཅན་མ།)
the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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༤.༣

རྒེད་འྫོག་ཚུ།

༤.༣.༡ ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འྫོག་ཚུ།
༡. ལྫོག་སྤྱི་ན་རྒེད་འྫོག།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོག་སྤྱི་ན་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠.༠༠༢ གནས་པའི་
བསྡུ་སྒྲིག་
YTIRམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
OHTUA TIDUA LAལྫོY་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
OR EHT FO STNEMHཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
SILPMOCCA

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
གནད་དྫོ
ལྫོo་ R ehT
fo no
itutitsnoC eht foཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
1.52 elcitrA eht morf seདtཔ་དང་
adnam
sti sནe་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
vired ytirohtuA tiduA lay
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
rA ehT ”.secruoser ciཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
lbup fo esu eht ni ssenevitརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ceffe dna ycneiciffe ,ymonདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
oce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
༠.༥༩༨ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ciརིམ༌ཨང་།
lbup ,seunever eht saབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
llew sa secrof ec nefed eht dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
na ecilop eht ,sdnuf c
ilbup gniretsinimda
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.598
0.598

༥

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirབསོ
ohམ
tu
ས།A eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༨
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
si raey ehག
t ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
gnirud ytག
ir་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ohtuA དཿtiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡.༡

དངུལ་སྫོད་ཐེབས་སྫོང་ཡྫོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༩༨

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ས་གནས་ཧའི་ཏར་ལས་
་ཡིག་ཚང་ཚུན་
6རྒེད་འྫོ
16 ག
de
telpmoc dསྣུམ་འཁོར་ལམ་
ah ytirohtuརིང་ཐུང་ཀི་ལྫོ
A tiduA་ཀྲར༌༡༡
layoR ehT
stiduA foཀ)
.oNརྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
stiduA fo sep
yT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
བསེལ་བའི་གོ་རིམ་༢ པའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༨
དེ་སྦེ་དངུལ་སྫོ
hcihw sདངུལ་སྫོ
tidua དe་ཐེབས་འབད་ནུག
soht ylno se
dulcni rད
e་ཐེབས་
bmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P
འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ཡྫོ
dna deདt་པའི་འབྫོ
rats ར
y་ཚད་དང་
daerla དངུལ་སྫོ
erew དt་འབད་བའི་འབྫོ
aht esohར
t ་ཚད་
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༦ དྫོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirepའགནཿ
gnitid
ua tsap eht foརྒཔྫོ
se། cn
eiད
r་ལག་རར་ཨངཿ༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡
epxe fo s isab eht no d
enimreted era hcihw saerA
ཨིན་དརའ་ལཱལ་གཱ་ལེ་
ངོ་སྫོ
ཅན་མ)]
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

t sn
atnoc tI ༢༠༠༥༠༧༢༡༠
.raey laicཅན་མ།
nanif ལྟ་བཀོད་རྩིས་
yreve fo
ཀརཿ ཡྫོན་ཏན་, ས་ཁོངས་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ehཞི་གཡྫོ
གi་ངོ་རྟག་ཨང

ཁ) རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་སྤྱིམ་ཏེ་ལུ་
G N Iཟམ་གཅིག་བཟྫོ
T R O P E R་བསྐྲུན་འབད་མི་ནང་
F O S M R E T དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༠
N I S T N E M E V Eདངུལ་
IHCA

.2

ད་ཐེབས་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོ
ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ཡྫོ
era stroper སྫོ
tiད
d་ཐེབས་འབད
ua ehT .་ནུག
ytiroདེ་སྦེ་དངུལ་སྫོ
htuA tidu
A layoR eht fo tuptནu་དེ་ཡང་
o etaide
mmi eht era stroདp་པའི་
eR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
་ཚད་དང་
ད་འབད་བའི་འབྫོ
debircserp eའབྫོ
htརo
t serehདངུལསྫོ
d a AA
R ehT .strརo་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
per eht ni deniatnoc seussi no snoitc(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
a ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༦ དྫོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཡྫོན་ཏན་, ས་ཁོངས་བཟྫོ
རིག་འགོ་དཔྫོ
ཞི་གཡྫོ
.snoit་c
a ylemitནe། ta
itiniགe་ངོ་རྟག་
lbisnopser

ཤོག་གྲངས་

94

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

93

ཨང

༢༠༠༥༠༧༢༡༠

ཅན་མ།

ཨངཿ༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡ ཅན་མ)]

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཨིན་དརའ་ལཱལ་གཱ་ལེ་

རྒཔྫོ།

ངོ་སྫོད་ལག་རར་

༢. དར་ལ་རྒེད་འྫོག།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ དར་ལ་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༤༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་

གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལྫོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༠.༢༥༩ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on
the economy, efficiency
and effectiveness in the
use of public resources.”
The Article
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
༣
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༥
༢ received
ཆད་སྐྱོན་དང་
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན། and reserves of Bhutan”.
other monies
andནོthe
advances

0.061
0.198
བསོམས།
The Audit Authority was instituted
as an autonomous body in 1985
༠.༢༥༩and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོIn
དཿ
regional
offices strategically
located across
the Kingdom.
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༡.༡
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་འདི་མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཡྫོདཔ- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡.
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧ ལས་

four

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་

རྩིས་ཁྲ་ནང
ད་ལྟྫོ་Authority
ཚུན་ཚད་ཀྱི་བར་ན་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག
ར
་འདི་ ཚེ་འདས་རྒཔྫོ
The Royal
Audit
had completed 616 གོང་གི་དངུལ་འབྫོ
Sl. No.
Types
of Audits་གིས་ རྒེད་དྲུང་ལས་
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ལེན་འབག་ཡྫོincludes
དཔ་སྦེ་ བཀོད་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
དྫོན་ཚན་༤)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བུ་དི་མཱན་ ས་མཱལ་,
The number
only those
auditsན་ཨང་༡༢༡༨༤
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2ད་
རྒཔྫོ
་
བགྲེསཔ
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང
༢༠༢༠༥༠༠༠༡༦༢
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
མིལ་ཀུ་མར་མྫོ
ང
་གཱར་
རྒཔྫོ
།
ངོ་སྫོ
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ལག་རར་ཨངཿ༢༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡
ཅན་མ)]
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual༢.Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༡༨
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

94

95

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

0.167

༡.༢

དངུལ་སོད་ཐེབས།

0.031
བསོམས།

0.198

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༡༦༧

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒཔྫོ་ཚེ་འདས་ཀྱི་མིང་ཐྫོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༧ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༤

དྫོན་ཚན་༤)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

བུ་དི་མཱན་

ས་མཱལ་,

རྒཔྫོ་བགྲེསཔ

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ༢༠༢༠༥༠༠༠༡༦༢
tidua ot ytiroཅན་མ།
htuA tལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
iduA layoR a ebམིལ་ཀུ་མར་མྫོ
llahs erehངT
“ ,taརྒཔྫོ
ht །seངོ་སྫོ
tatདs་ལག་རར་ཨངཿ༢༠༢༠༥༠༠༥༢༣༡
hcihw ,natuhB fo modཅན་
gniK eht
་གཱར་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefམ)]
tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido༢.༢
b dna དངུལ་སྫོ
seitiroད
h་ཐེབས–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
tua cilbup lla ,yra༠.༠༣༡
iciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཅུ་མི་ལ་ཁ་ལས་ གཱན་གུ་ཚུན་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༡

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དངུལ་སྫོ
ད་ཐེབས་འབད
་ནུག
་ཐེབས་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོ
་དེ་ཡང་
ད་པའི་འབྫོ
denn
am tn
emom eh
t taདེ་སྦེ་དངུལ་སྫོ
si ytirohད
tu
A eht ,lareneG rotན
id
uA ehtས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ཡྫོ
rednU .5002 rebm
eceD རn་ i ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཚད་དང་ དངུལསྫོད་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
nI .modgniK eht ssorca detacol yl(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
lacigetartsནs་ཨང་༡༢༡༨༤
eciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
དྫོན་ཚན་༢.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངས་རྒྱས་གྲགས་པ་,
རྫོpང་ཁག་བཟྫོ
་ངོ་རྟག་ཨང་
ecnamrofre
detra་tརིག་འགོ་དཔྫོ
s ytirohtནu་ལས་རྫོ
A tidགuས
A lཞི་གཡྫོ
ayoRགe
ht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༩༠༠༩༠༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ehཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་
རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
t fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
i
l
p
m
o
c
c
a
eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ)]
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༣- བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འྫོག།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༥༣
.1.1
elbaT eht ni nwངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ohs sa raeyད་ས་ལས་
eht gniདངུལ་
rud stidua
1
805
stiduA laicnaniF སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༦༧
གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
ལྫོd་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
་ཞུ་
བསྡུ་
na 4102 rebmeceD tsཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན
13 nihtiw dete
lpm
oc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
o
h
t
sedulcxe
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
གནད་དྫོ
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ehT .དrཔ་དང་
aey eh
t fo ནe
solc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
c stiduA 1.1 elbaT
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
eht sniaརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
tnoc tI .raey laicnanif དངུལ་ཀྲམ་ས་
yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཡ་༠.༡༨༦ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2

༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desབསོ
ser
མd
ས།da si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

0.186
0.186

ཤོག་གྲངས་

96

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

95

༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

ཕབ༌ཆ༌མ༌བཏྫོགསཔ༌ལས༌དངུལ༌སྫོད༌ཐེབས༌སྫོང༌ཡྫོདཔ-དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༡༨༦

པཱ་ཀ་ཤེ་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་བཙུགས་པའི་མཐའ་མཇུག་རྩིས་ཐྫོ་ནང་ལས་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་
གིས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༤.༥% མ་བཏྫོགས་པ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༦ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༨ དྫོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་དབང་མྫོ་, བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་

༡༡༡༠༧༠༠༣༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སངས་རྒྱས་གྲགས་པ་

རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཨང་ ༩༠༠༩༠༢༤ ཅན་མ)]

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
༤- བྫོང་སྒོ་རྒེད་འྫོ
ག།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourལྫོor
prejudice,
audit the accounts བྫོof
all departments
offices of
་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ང་སྒོ་རྒེད་འྫོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་ and
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
བཏྫོthe
ན་ཡི། Government,
འདི་གི་ནང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the
police and the
defence forcesངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
as well as the
revenues,
public and
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༡
ད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༠.༤༦༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
དཔ་དང་ the
གནད་དྫོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལྫོ་
body in
December 2005.
Under the Auditor General,
Authority
is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
regional
offices strategically
located across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༠.༠༤༥ the
ལྫོ་བསྟར
་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
of Bhutan,
Royal
Audit Authority
startedད་མི་ཚུ་
performance
audits and theme based audits, besides the routine
financialརིམ༌ཨང་།
and compliance audits.
A brief account ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
the
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE Rབསོ
Mམ
Sས།OF A U DIT I NG

0.045
0.045

༡.
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
The Royal
Audit
Authority
had གནྫོ
completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོwithin
ར་འཁྲུལ་ 31
གནྫོstད་སྐྱོན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
December
2014 and
were completed
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under རིམ་ཨང་།
progress at the close of theསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
year. The
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
༡.༡
དངུལ་སོད་ཐེབས།
0.945
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡.༢ priorities.
ས་རུད་སོམ་སྦེ་ཆད་དེ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་སྐུ་འགྱོང་།
current audit
2.

བསོམPOR
ས།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
TI NG

0.045

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོ
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
issuedཆད་སྐྱོན་དང་
upon completion
of ད
the
particular
audit and
it is addressed
to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

96

97

༡.༡

དངུལ་སྫོད་ཐེབས་ - དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠.༠༤༥

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྦ་དི་ནཱ་ལས་ཀི་ཏྫོག་ཁ་ཚུན་་་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགུར་ གཏན་འཇགས་བཟྫོ་བསྐྲུན་ལཱ་ཚུ་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དྫོན་དེ་ཡང་

ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་

འབད་ཡྫོད་པའི་འབྫོར་ཚད་དང་ དངུལསྫོད་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་འཐྫོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༣ དྫོན་ཚན་༡.༥.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ལས་གྲགས་ ས་ཁོངས་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་

རྟག་ཨང་ ༩༩༠༧༡༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ་
ཨང་ ༨༨༠༢༠༡༣ ཅན་མ)]
༡.༢

རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་

ས་རུད་སྦྫོ
་སྦེ་ཆད་དེ་སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་གནྫོ
་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་
YTམ
IR
OHTUA TIDUA LAYOདR
EHT FO STNEMགཞུང་ལུ་སྐུ་འགྱོང་།
HSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཅུང་ཁ་ལས་ཏྫོག་ཏྫོ་ཝམ་ཚུན་་་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ ཟད་སྫོང་ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༩༠༠ ནང་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitཡྫོ
rA
ehT ”སྤྱི་ཚེས་༢༧/༢/༢༠༡༣
.secruoser cilbuལུ་བསྒྲུབས་སྫོ
p fo esu e
t ni ཨིན་རུང་
sseneviགོང་གི་སྫོ
tceffe ་d
na ycneiciffe ས་རུད་སྦྫོ
,ymonམo་སྦེ་ཆད་མི་ལས་
ce eht no troper
ད་མི་འདི་
ངh་ནུག
ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
nrevསྫོo་G
eht fo seciffo d་མི་ཀྲར་༠
na stneལས་
mtra
pedནང་འཁོད་ཀྱི་ས་ཁོངས་༣༢
lla fo stnuocca དེ་ཅིག་མེདཔ་འཐལ་ཡྫོ
eht tidua ,ecidདu་པའི་ནང་ལས་
jerp ro ruovaf
བརྟེན་
ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་ཀི་ལྫོ
༧.༡
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ས་ཁོངས་༧
cilbup ,seuདེ་ཅིག་ནང་ལུ་གནྫོ
never eht sa
llew མs་སྦེ་རང་ཞུགས་ཡྫོ
a secrof ec nདeཔ་ལས་
fed ehtབཟྫོ
dn་བསྐྲུན་འབད་ཚར་ཏེ་ཟླ་ངོ་༩
a ecilop eht ,sdnuf cགི་ནང་འཁོད་ལུ་རང་
ilbup gniretsinimda
ད་སྐྱོན་སྦྫོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

སྫོད་མ་བཏུབ་སྦེ་འཐལ་སྫོང་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༣ དྫོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ལས་གྲགས་
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
denn
am tnemས་ཁོངས་བཟྫོ
om eht t་རིག་འགོ་དཔྫོ
a si ytiroནh་ tuཞི་གཡྫོ
A ehགt་ངོ་རྟག་ཨང་
,lareneG ༩༩༠༧༡༢༢
rotiduA e
ht red
nU .5002 rebmཚེ་རིང་ཆོས་
eceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འཕེལ་ རྫོང་ཁག་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་
nI .m
odgniK e༨༨༠༢༠༡༣
ht ssorcཅན་མ)]
a detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༥- ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་་རྒེད་འྫོག།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb
dezirammus
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་
ITIDUA FO S MRE
T NI STNEMEV
EIHCA
ས་ཡ་༠.༡༩༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ G
ལྫོ་N
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་

.1

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
aT eht ni nwohs sa raey དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
eht gnirud stidua
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
1
805
stiduA lཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
aicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13 niད
༠.༠༤༥
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
ད་མི་ཚུ་
dna འྫོ4ག1་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
02 rebmeceག
D་བཀོད་དེ་ཡྫོ
hཿtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
61རིམ༌ཨང་།
6
latoT
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
༡ uA evཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
༣cS tiduA launnA
tsurhT tid
itacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludeh
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བསོམས།
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

0.045
0.045

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debiཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
rcserp eht ot serངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ehda AAR ehTག.་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
stroper eད
hཿt ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

98

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

97

༡.༡

གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོདཔ་དང་ མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥

ལྫོ་ངོ་འདི་ནང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༢ བསྡུ་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༤ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་
འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༡ མི་སེར་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་

ལུས་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༨༨ དྫོན་ཚན་༢.༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རྒཔྫོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཅཱན་དརའ་བྷ་དུར་ག་ལེ་ རྒཔྫོ། མི་ཁུངས་ངོ་
སྫོད་ལག་རར་ཨང་ ༡༠༢༡༡༠༠༠༥༧༩ ཅན་མ།)

༤.༣.༢ མགར་ས་རྫོང་ཁག་འྫོག་གི་རྒེད་འྫོག་ཚུ།
༡.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལུ་ནག་ན་རྒེད་འྫོག།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ལུ་ནག་ན་རྒེད་འྫོ
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
བཏྫོན་ཡི།The
འདི་གི་
report ལྫོon
the economy,
efficiency and effectiveness
inག་བདག་སྐྱོང་གི་
the use of public
resources.”
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
favourནང་ལུ་
or prejudice,
audit theསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
accounts of དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༥
all departments ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
and officesད་ས་ལས་
of the དངུལ་ཀྲམ་ས་
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཡ་༠.༠༢༥
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ལྫོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་

གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

ལྫོ་

The Audit
Authority was instituted
as an autonomous
body in 1985 and as aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
constitutional
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staffལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
with diverse professional
background.
It has
four
༠.༢༠༠
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
ད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རིམ༌ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
of Bhutan,
the Royal Audit བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
audits.
A brief account of the
༡ compliance
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༣
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
བསོམས།
summarized below:

0.200
༠.༢༠༠

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types
of Audits
No. of Audits
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 ད
and
were completed
within 31st December
༡.༡
སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མིན་ཐྫོ
ག་རྩིས་གྲིགས་འབད་ཡྫོ
པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annualངོ་ལྫོ
Audit
ofགthe
RAA is prepared
the
་འདི་ནང་Plan
རྒེད་འྫོ
་བདག་སྐྱོང་གིས་
ས་ཁོངས་བཟྫོat
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ནTable
་ལུ་ 1.1
ལཱ་ཁག་མ་འདྲཝ་ཚུ་འབད་ནིའི་དྫོ
ན་ལུ་ སྔོན་བྱིན་
Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annualདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༥༠
Audit Schedulesསྫོof
Divisions
and Regional Offices
and the
indicative Audit རྩིས་
Thrust
ད་ཡྫོthe
ད་མི་འདི་
ཤུལ་ལས་རྩིས་གྲིགས་འབད་ཡྫོ
ད་པའི་གྲས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
གྲིགས་འབད་བའི་
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༠༦ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་
current
audit priorities.
2.

འགན་ཐད་ཀརཿ
རིག་འགོ་དཔྫོ
་ཆུང་བ།TIཞི་གཡྫོ
AC
HI EVE MEལཱལ་བྷ་དུར་ཆེ་ཏི་རི་
N TS I N TE Rབཟྫོ
M་S
OF REནPOR
NG ག་ངོ་རྟག་ཨང་

༢༠༠༦༠༧༢༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ are
མགོན་པྫོ
་ཚེ་རིང་
རྒཔྫོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
༩༩༡༣༠༧༩U
ཅན་མ།)
Audit Reports
the
immediate
outputད་ལག་རར་ཨང་
of the Royal
Audit Authority.
The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

98

99

༤.༣.༣ ཧཱ་རྫོང་ཁག་འྫོག་གི་རྒེད་འྫོག་ཚུ།
༡.

དགའ་སྐྱིད་གླིང་་རྒེད་འྫོག།

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོདཔ་ད་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བས། རྩིས་འགྲིགས་

མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tབསོ
idu
A
l
a
y
o
R
e
h
T
“
t
a
h
t
s
e
d
i
v
o
r
p
r
e
h
t
r
u
f
n
o
i
t
u
t
i
t
s
n
oC eht fo 4.52
མས།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ༡.
cilbup ,sཆད་སྐྱོན་དང་
eunever ehནྫོtརs་འཁྲུལ་
a llew གནྫོ
sa ད
s་སྐྱོན་
ecrof- ec
nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

0.710
0.71

la noཆད་སྐྱོན་དང་
itutitsnocནྫོa
sa dna
91 ni yངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
dob suomonoག
tu
a na sa d
ར་འཁྲུལ་
གནྫོ5ད8་སྐྱོན་ནང་
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དeཿ tutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nIད་འབད་ཡྫོ
.modgད
nཔ་
iK -ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠
t ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༡.༡
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་དངུལ་སྫོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མངའ་ཚང་ལྷ་ཁང་བཟྫོe་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང
ད་མ་འབད་བ་
nituor eht ལཱ་བསྟར་སོ
sediseb
,stidua དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༦
desab emeht dདངུལ་
na stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
སྫོད་འབད་ནུག ས་ཁོངས་ནང་ དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
stnemhsilpmocca eht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༦
fo trap a sa sevitགནས་པའི་ལཱ་རྐྱངམ་
aitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཅིག་མཇུག་བསྡུ་ཡྫོདཔ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༠ གནས་པའི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡྫོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
:woleb de(རྩིས་
zirammus

ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༩༦༨ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་རིང་དབང་འདུས་
་ལག་རར་ཨང་
GNITID
U A F O S M Rརྒཔྫོ
E T། Nམི་ཁུངས་ངོ
I S T N་སྫོ
Eད
M
EVEIHCA

༡༡༢༠༧༠༠༡༦༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་འདུས་ རྒཔྫོ། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་ ༡༡༢༠༧༠༠༡༦༩༧

stiduཅན་མ།)
A fo .oN
stiduA fo sepyT
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
2
iduA e
namrofག
re་ཚུ།
P
༤.༣.༤
སྤ་རྫོ་རྫོsངt་ཁག་འྫོ
གc་གི་རྒེད་འྫོ
6
stiduA laicepS
616
latoT

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
༡.
ན་བ་རྒེད་འྫོ
4102 ni dག
et།elpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna ལྫོs་d
oirep རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
gnitidua tsap eht fo secnན་བ་རྒེད་འྫོ
eirepxeག་བདག་སྐྱོང་གི་
fo s isab ehརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
t no denimrབཏྫོ
etན
e་ཡི།
d erའདི་གི་ནང་ལུ་
a hcihw saerA
ངོ་དེ་ནང་
.seitiroirp tidua tnerruc
.oN .lS
1
2
3
4

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་པའི་གྲལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཡ་༠.༣༣༢ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
seitiནུག།
rohtu
a etairporppa ot desserdདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༢
da si ti dna tiduaལྫོr་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
alucitrap eht fo noitelp
moc noད
p་མི་
u deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
དlཿeif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
esohཚུ་
t tའྫོaག
h་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
t erusne otག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
tidua d
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

100

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

99

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༣

༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༡.

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡ དང་ ༢

0.121

༤

0.111
༠.༢༣༢

གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོ་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡

གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states that,
“There
shall be ་a
Royal Audit
Authority
༡.༡
གླ་ཁར་ལེན་ཡྫོ
ད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལྫོ
ག་སྫོད་འབད་ཡྫོ
དཔ་ལས་གཡྫོ
སྒྱུ་ཅན་་་ཐྫོ
བ་བརྗོད་བཀོད་ཡྫོ
དཔ་ to- audit
དངུལ་ and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡
the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་ནང་
བེམ་ཕུག་སྫོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟྫོ
་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་
ཞིང་ལམ་ཚྫོ
གས་པ་གིས་
འཕྲུལ་ཆས་གླར་འཐུས་
administering
public funds,
the police
and the
defence forces
as well
as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༡ ལྫོག་སྫོད་འབད་ཡྫོད་པའི་གནད་དྫོན་གཅིག་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། ཞིང་ལམ་ཚྫོགས་པ་གིས་ ཞིང་ལམ་བཟྫོ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བསྐྲུན་་་དྫོ
ན་ལུ་ལེན་ཡྫོ
ད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་འདི་
ཧཱ་ཆུའི་ཐྫོགGeneral,
་ཟམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད
་བའི་བསྒང་ཡྫོis
ད་པའི་ཁག་འབགཔ་ལུ་
body in
December
2005.
Under the Auditor
the Authority
at the momentགླ་ཁར་
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྫོ
ད
་ཡྫོ
ད
པ་ལས་
གོང་གི་ཁག་འབགཔ་ལས་
གླར་འཐུས་ལེན་ཡྫོ
ད
་པའི་རྩིས་ཚུ་
རྒེད་འྫོ
ག
་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
པས། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༦༨ དྫོན་ཚན་༡.༤)
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
and theme རྡྫོ
based
audits,
besides
theད་ལག་རར་ཨང་
routine
་ཕུག་ ཞིང་ལམ་ཚྫོ
གས་པ་།
མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
༡༠༢༡༠༠༠༡༠༠༢/༩༩༡༧༣༩u ཅན་མ། ལྟ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
asགa
part
of the accomplishments
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དཀར་མདྫོ
་ རྒཔྫོ
། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
ད་ལག་རར་ཨང་ ༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u ཅན་མ།)
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོན་འབད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
༢.༡
སྫོབ་གྲྭའི་སྣུམ་འཁོར་བཱསི་དལཝ་བཞག་ཡྫོ
དཔ།
The number
includes
only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special ན
Audits
6 ་
བད་ཏི་ཁ་འབྲིང་རིམ་སྫོ
བ
་གྲྭ་བར་མའི་དྫོ
ན
་ལུ་
ཉིན་ཆོས་སྫོ
བ
་འཕྲུག་ཚུ་
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དྫོ
་ལུ་
རྒེད་འྫོ
ག
་གོང་འཕེལ་གནང
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
1.1 Audits completed
in 2014
བྱིན་་་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་བཱསི་འདི་ Table
ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་
དེད་ཡྫོགཔ་གི་དངུལ་ཕྫོ
གས་སྫོད་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ནིའི་འཆར་དངུལ་མེད་པར་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། སྫོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་བཱསི་འདི་ སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༢
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
མཇུག་བསྡུ་ཚུན་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡྫོ
ད་རུང་ འཆར་དངུལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ སྫོབ་ཕྲུག་གི་ཕམ་ཚུ་གིས་ དེད་གཡྫོགཔ་གི་དངུལ་
2.

AC
EVE ME N TS
I N ནTE
R M S OF RE POR TI
NG
ཕྫོHI
གས་ལས་བཅད་དེ་
བཱསི་གི་དྫོ
་ལུ་མ་དངུལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་སྫོ
ད་ནི་ཟེར་ཁས་ལེན་འབད་ཡྫོ
དཔ་ཨིན་རུང་ ཕམ་ཚུ་གིས་སྫོད་མ་

Audit Reports
the immediate སྣུམ་འཁོར་བཱསི་འདི་
output of the Royal
Audit Authority.
audit reports
ཚུགས་ལས་ are
སྫོབ་གྲྭའི་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་རྩིས་སྫོ
ད་ནུགThe
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
དྫོན་ཚན་༣)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དཀར་མདྫོ
ག་ Theརྒཔྫོ
། adheres
མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
་ལག་རར་ཨང་
to take༡༡༨༦༨
timely actions
on issues
contained in the
reports.
RAA
to ད
the
prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

100

101

༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u

ཅན་མ།

༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u ཅན་མ།)

༣.

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

དཀར་མདྫོག་

རྒཔྫོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༣.༡

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ལེགས་ཤྫོམ་མེདཔ་ལས་ ལཱ་ངེས་གཏན་འབད་ཡྫོདཔ་མངོན་གསལ་མ་བྱུང་།

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སྫོང་ཡྫོངས་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༥༠༠ ཧཱ་ཆུ་གི་ལྟག་ལས་ བ་རིང་ཚད་མི་ཀྲར་༡༩༢ བཏྫོར་
ནི་དང་བསེལ་ནི་ དེ་ལས་བེམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ཁ་ཐུག་ལུ་ ཞིང་ལམ་ཀི་ལྫོ་མི་ཊར་༢.༥ བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་ཟད་སྫོང་བཏང་ནུག ཨིན་

རུང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་

ལཱ་འབད་བའི་ཐྫོ་བཀོད་ལེགས་ཤྫོམ་མ་བཞགཔ་ལས་བརྟེན་

ལཱ་ག་དེམ་ཅིག་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་ན་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ན་ཨང་༡༡༨༦༨
་ m
རྒཔྫོo།dgམི་niK eht
dna གཏན་འཁལ་བཟྫོ
tidua ot ytir་མ་ཚུགས།
ohtuA ti(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
duA layoR a
eb llahs erདྫོeན
h་ཚན་༡.༩)
T“ ,taht རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
setats hcihw ,nདཀར་མདྫོ
atuhB ག
fo
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ད་ལག་རར་ཨང་
དཀར་མདྫོ
གt་ itརྒཔྫོ
། Cམི་ཁུངས་
,raefཁུངས་ངོ་སྫོ
tuohtiw
,llahs ytiro༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u
htuA tiduA layoR ehT“ཅན་མ།
taht ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
sedivorp rehtru
f noitu
sno
eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u
seidoངོ་སྫོ
b དd་ལག་རར་ཨང་
na seitiroh
tua cilbup lla ,yraiciཅན་མ།)
duJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
”naདt་སྐྱོན་
uhB f-o seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡
vreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
༤.
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ .གནྫོ

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am tnemནྫོoརm
eht tགནྫོ
a sདi་སྐྱོན་ནང་
ytirohtངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
uA eht ,lareneག
G་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
rotiduA ehtགr་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ednU .5ད0
ཆད་སྐྱོན་དང་
་འཁྲུལ་
ཿ 02 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniKདངུལ་སྫོ
eht foདn
oit utitsnoC eht fo ད
s་སྫོ
noངi་ཡྫོ
siད
vo
t htiw enil
༤.༡
གླར་འཐུས་དང་སྫོར་ཐེབས་ཅ་ཆས་ཀྱི་ནང་
་ཐེབས་དང་ཆོག་མི་དངུལ་སྫོ
པ་rp-ehདངུལ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བེམ་ཕུག་སྫོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟྫོ
་བསྐྲུན་སྐབས་
དངུལ་eht fo
si rae
y eht gགླར་འཐུས་དང་སྫོ
nirud ytirརo་ཐེབས་ཅ་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་
htuA tiduA layoR
:woleb dezirammus

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་དང་ཆོག་མི་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག
དགོ་མི་འདི་ཡང་

དེ་སྦེ་ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་དང་ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོད་འགྱོ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གནས་ཚིག་དང་འགན་ཚད་འདི་ལས་འགལ་ནི་འདི་གིས་འབྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༦༨

.1

དྫོན་ཚན་༡.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་སྒྲོལ་མ་ རྩིས་འཛིན་པ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༦༠༧༣༣༤ ཅན་མ་དང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
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s
t
i
d
u
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n
a
n
i
F
མངའ་དབང་དཔལ་སྒྲོན་ རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༧༠༥༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeཅན་མ།)
ceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3 ༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡/༩༩༠༧༢༠༤u
2
sti།duམི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
A ecnamrདo་ལག་རར་ཨང་
freP
དཀར་མདྫོ
ག་ རྒཔྫོ
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
erla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༤.༣.༥ སྤུས་ན་ཁ་རྫོ
ག་ཚུ།
4102 nང
i ་ཁག་འྫོ
detelpག
m་གི་རྒེད་འྫོ
oc stiduA
1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna ༡.sdoirepབཟྫོ
gn
itiduaགt།sap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
་མི་རྒེད་འྫོ
.seitiroirp tidua tnerruc
G N་མེད་རྒེད་འྫོ
ITROP
ER FO SM
R E T N I S Tབཏྫོ
NE
M Eའདི་གི་ནང་
VEIHCA
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ བཟྫོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
ན་ཡི།

.2

era ལུ་
stroམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
per tidua ehT .ytiསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
rohtuA tiduA lདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡
ayoR eht fo tuptངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
uo etaidemདm
i eht ལྫོe་r
a stropeR tiduA
་མི་འདི་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debiསྙན་ཞུ་༢༠༡༤
rcserp eht ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ot serehda AAR eh
T .stroper eht ni deniaརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་ནུག།
tnoc seussi no snoitརྩིས་འགྲིགས་མ་
ca ylemit ekat ot
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

101

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༡.

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

0.051
0.051

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་སྫོད་ཐེབས་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ག་ཡིག་ཚང་མཐའ་སྐོར་ལུ་
གྱང་རྟེན་བཟྫོ
བསྐྲུན་་་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡
report རྒེད་འྫོ
on the
economy, རྒེད་འྫོ
efficiency
and effectiveness
in ་the
use of public resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ད་ནུག audit
དེ་སྦེ་དངུལ་སྫོ
་ཐེབས་འགྱོ་དགོ་མི་འདི་
ས་ཁོངས་དེ་ནང་ལཱ་འབད་ཡྫོ
ད་པའི་འབྫོར
་ཚད་དང་
དངུལསྫོད་
favourདངུལ་ཐེབས་སྫོ
or prejudice,
the དaccounts
of all departments
and offices
of
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་གཉིས་ཁྱད་པར་འཐྫོན་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༦༨ དྫོན་ཚན་༡.༩) རྩིས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ནྫོར་བུ་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༡༡༠༡༢༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

The Audit
was instituted
as
an autonomous
འགནཿAuthority
ཕུན་ཚྫོགས་རྣམ་རྒྱལ་
རྒཔྫོ། ཞི་གཡྫོག
་ངོ་རྟག་ཨང་
༩༩༡༡༦༣༨u body
ཅན་མ།)in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
༤.༣.༦
རྩི་རང་རྫོ
ང་ཁག་འྫོག་གི་རྒེད་འྫོ
ག་ཚུ། across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits ༡. and theme
basedག། audits, besides the routine
མནྜལ་སྒང་རྒེད་འྫོ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royalརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
Audit Authority during
the ག
year
is
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་
བཟྫོ་མེད་རྒེད་འྫོ
་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
summarized below:

1.

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་ནུག། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༡ ལྫོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ད་མི་ཚུ་ འྫོག616
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ཿ Audits
The Royal
Audit Authority ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
had completed
Sl. No.ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
Typesདof
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
རིམ༌ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་། 100
December 2014 and
were completed
within 31stབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༤
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བསོམས།
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡.
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

102

103

༡.༡

གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཆུ་གཡུར་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་དང་མ་མཐུན་པའི་བསྐྱར་

བཀོད་བཀོད་འབད་ཡྫོདཔ།

རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ ཆུ་གཡུར་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ ཆུ་དུང་གི་ཐད་ཕྲང་བའི་སྐབས་ ལཱ་

གི་ཁྱད་པར་ སྤྱིར་བཏང་དང་མ་མཐུན་སྦེ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠% ལས་ ༡༡༦༠% ཞུགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། དེ་འབད་འབྱུང་
མི་འདི་ཡང་ ཁག་འབགཔ་ཁོ་ར་ཐག་རང་བཅད་ཀྱི་ཐྫོག་ལུ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༨༧༣ དྫོན་

ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སུ་ར་བྷིར་ ཆེ་ཏིརི་ བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༦༠༣༠༢༥ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་ རྒཔྫོ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༤༢u ཅན་མ།)
༡.

གསེར་་་ཐང་རྒེད་འྫོག།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo nལྫོ
oi་ངོ་དེ་ནང་
tutitsno
C eht fo 1.52 elcitrA eht གསེར་་་ཐང་རྒེད་འྫོ
morf setadnaགm
sti sevireརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡
d ytirohtuA བཏྫོ
tidནu་ཡི།
A laའདི་
yoR ehT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
་བདག་སྐྱོང་གི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
དi་མི་འདི་
elcitགི་ནང་ལུ་
rA ehT མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
”.secruoser cilbup ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
fo esu eht n
sseneལྫོ
vi་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
tceffe dna ycneiciffe ,ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
,tnem
nrevoG eht fo seciffo རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་ནུག།
dna stnemtraped lརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
la fo stnuocca eht tiduaལྫོ་,བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
་བཀོད་དེ་ཡྫོ
dna ཞུ་༢༠༡༤
cilbup ,seནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
unever eདh་མི་ཚུ་
t sa lའྫོleགw
sa secrof eག
cn
efed ehདtཿdna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid ht༤
iw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམས།modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡.
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡.༡

ཆུ་གཡུར་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡྫོདཔ།

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ངང་ལ་རླུངམ་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༨
.1.1 elbaT e
ht ni nwohs sa rཟད་སྫོ
aey ང
e་བཏང་ནུག
ht gniruས་
d stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
u
l
c
ni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཁོངས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
ལཱ་འདི་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོ
ད
པ་མ་ཚད་
ཆུ་དུང་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ས་གནས་མཚྫོ
ydaerla ་བཅགས་ས་ཟེར་མི་ནང་ལུས་འདི་
erew taht esoht sedulcxe
གྲངས་༨༢
དང་ རྩི་ས་ཕད་ཅུང་༨
4
6
stiduA laiདེ་ཅིག་
cepS ངང་ལ་རླུངམ་འགྱོ་སའི་ལམ་ཁར་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eh(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
t ta derapeནr་ཨང་༡༡༨༧༤
p si AAR དྫོ
eན
h་ཚན་༡)
t fo naརྩིས་འགན་ཐད་
lP tiduA launnA
འདུག རྩི་ས་ཚུ་ག་ར་མེད་འཐལ་ཏེ་ཡྫོ
4102 ni detelpmoc ད
st་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
iduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurཀརཿ
hT tiདཱ་ན་པ་ཏི་
duA eviསཱན་ཡ་སི་
tacidni eརྒཔྫོ
ht། dཞི་གཡྫོ
na se
iffO lano༩༩༡༡༩༡༡u
igeR dna sཅན་མ།
noisivལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
iD eht fo seludདཱ་ན་པ་ཏི་
ehcS tidསཱན་ཡ་
uA launnA
གc་ངོ་རྟག་ཨང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
སི་ རྒཔྫོ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༡༡༩༡༡u ཅན་མ།)
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

104

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

103

༤.༣.༦ དབང་འདུས་ཕྫོ་བྲང་རྫོང་ཁག་འྫོག་གི་རྒེད་འྫོག་ཚུ།
༡.

དགའ་གསལ་མཚྫོ་འྫོགམ་རྒེད་འྫོག།

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་

དགའ་གསལ་ཚྫོགས་འྫོགམ་རྒེད་འྫོག་བདག་སྐྱོང་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡

བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་མི་འདི་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་ནུག། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ལྫོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
རིམ༌ཨང་།
༡

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

The Royal Audit Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བསོམས།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of༡. the Constitution
further
provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the police and
the defence
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit
was instituted
as an
body in 1985 and as a constitutional
༡.༡ Authority
ཟད་སྫོང་བཏང་ཡྫོ
ད་མི་འདི་དྫོན་མེད་སྫོ
ང་ཡྫོautonomous
དཔ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
དགའ་གསལ་ཚྫོ
གས་འྫོགམ་གི་འྫོག་ལུ་ཡྫོ
ད་པའི་ across
དགའ་སེབ་ཡུ་ཝ་གི་
ཆུ་གཡུར་བཟྫོ
regional
offices strategically
located
the Kingdom.
In ་བསྐྲུན་འདི་ནང་ ཟད་སྫོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༡.༨༥༥ the
གནས་ནུག
ཆུ་གཡུར་བཟྫོ
་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
གྱེན་་་གཟར་ཚད་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་མ་བལྟཝ་
of Bhutan,
Royalཁག་འབགཔ་གིས་
Audit Authority
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ལས་ and
ཆུ་ཁ་ཡར་འཛེག་མ་བཏུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཐྫོ
ནམ་ལས་
མི་སེར་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྫོ
financial
compliance audits. A brief
account
of the ག་མ་ཚུགས་པར་ཡྫོདཔ་ལས་ ཟད་སྫོང་ཆུད་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཟད་སྫོང་ཡྫོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༠༡༤༤ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྫོད་ནམས་ཕུན་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ཚྫོགས བཟྫོ་རིག་འྫོག་དཔྫོན་ལས་རྫོགས ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༨༧༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིན་ཆེན་མཁའ་

AC
HI EVE
I N TE༩༩༡༢༦༠༩
R M S OF
A U DIT I NG
འགྲུ་
རྒཔྫོ། ME
ཞི་གཡྫོNགTS
་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ།)

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

104

105

༤.༤

རང་སྐྱོང་ལས་ཚྫོགས།

༤.༤.༡

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་ དེའི་ལས་འགུལ་་་ རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༡ ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡྫོད་མི་ཚུ་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་

མ་འབདཝ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༦༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
རིམ༌ཨང་།

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

YTIROHT
UA TIDUA LAYOR EHT FOདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
STNEMHSILPMOCདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
CA
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

fo noitut༡itsnoCཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired
ytirohtuA ti༣duA layoR ehT
0.035
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༢ T ”.sཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
elcitrA eh
ecruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycne0.526
iciffe ,ymonoc༤e eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བསོམས།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eh༠.༥༦༡
t tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ༡cilbup ,sཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
eunever eht sa l-leདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥
w sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
itutitsnoc a sa dn
a 5891 ni ydobངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
suomonotua n
sa detutitsག
n་བཀོད་དེ་ཡྫོ
i saw ytདiཿrohtuA tiduA ehT
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥
གa་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིམ་ཨང་།
nI .སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
modgniK ནe། ht ssorca detacol yllacigetདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
arts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༡.༡
ecnདaཔ།mrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སྤང་ནུས་པའི་ ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡.༢
ནང་ཆས་དང་ ལཱ་ཆས་ གློག་འབྲེལ་གྱི་དངོས་གྲངས་ཚུ་དལཝ་སྦེ་བཞག་ཡོ
eht fo tnuocca feདiཔ།
rb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡.༣
རྩིས་རིག་གི་གཉེན་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་དོན་མེད་ཟད་སོ
་གྲུབ་ཡོ
si raeངy
eད
hཔ།
t gnirud ytirohtuA tiduA layoR
0.035eht fo
:woleb dezirammus
བསོམས།

0.035

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༡.༡
སྤང་ནུས་པའི་ ཆུད་ཟད་ཅན་་་ཟད་སྫོང་སྒྲུབ་ཡྫོདh
པ།
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
a detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་
འབྲུག་རྒྱུ་ནྫོdརn་གཞི་བཟུང་-ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་་ས་
འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta ་d
eraperpདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠.༡༨༤
si AAR eht fo nalPཟད་སྫོ
tidང
u་ངམ་
A launnA
འརར་ལས་འགུལ་་་དྫོ
་ལུ་
བསྐྲུན་ནང་
4102 ni ན
de
telpགཞི་རྟེན་ཐེབས་
moc stiduA 1.1ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཟྫོ
elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurམ་ར་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག
hT tiduA evitacidni ehལས་འགུལ་་་དྫོ
t dna secifན
fO
noigeR dna snབo་ཡྫོ
isདi་མི་
viD ས་ཁོངས་འདི་
eht fo seluསའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་
dehcS tiduA launnA
་ལུ་laངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཐྫོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirདp
tidua tnerruc
འགལ་བ་ཨིནམ་ལས་ ལས་འགུལ་ར་མེད་བཏང་ནུག གཞི་རྟེན་ཐེབས་ ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ཡྫོ
་པའི་ཤུལ་ལུ་
I T R O P E R F O S M R E Tཟད་སྫོ
NI ང
S་སྒྲུབ་ཡྫོ
T N EདM
EVEIHCA
ཐབས་ལམ་གཅིག་འཚྫོལ་ཏེ་བཀོལ་སྫོད་མ་འབད་བ་ཅིན་G Nལས་འགུལ་ར་མེད་བཏང་མི་འདི་གིས་
་མི་ཚུ་ག་ར་ཆུད་

.2

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
era ཟད་དུ་འགྱོ་ནི་མས།
stroper tidua
ehT .ytiroནh་ཨང་༡༢༦༢༠
tuA tiduAདྫོན
la་ཚན་༡.༡)
yoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

106

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

105

༡.༢

ནང་ཆས་དང་ ལཱ་ཆས་ གློག་འབྲེལ་་་དངོས་གྲངས་ཚུ་དལཝ་སྦེ་བཞག་ཡྫོདཔ།

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༢ གནས་པའི་ནང་ཆས་དང་ ལཱ་ཆས་ གློག་འབྲེལ་་་
དངོས་གྲངས་ཚུ་དལཝ་སྦེ་བཞག་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༦༢༠ དྫོན་ཚན་༡.༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་

བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་་་ བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༨༧༧༤ ཅན་མ། རྟ་མགྲིན་རྡོེ་ མི་སྟྫོབས་

འགོ་དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༨༦༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ སྒྲོལ་མ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་
འཛིན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢ ཅན་མ།)

༡.༣

རྩིས་རིག་གི་གཉེན་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་དྫོན་མེད་ཟད་སྫོང་གྲུབ་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ རྩིས་རིག་ཊེ་ལི་ཟེར་མི་གཉེན་ཆས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡྫོད་

The Royal
Authority derives its mandates
from
the ད
Article
25.1 of the
Constitution
མི་འདི་ Audit
རྩིས་འཛིན་པའི་གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ནང་བཙུགས་ཡྫོ
ད་རུང་
བཀོལ་སྫོ
་མ་འབད་བར་བཞག
དེ་མ་ཚད་
འགན་ཚད་ of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
on the economy, efficiency
effectiveness
in the use of public
resources.”
The Article
ཊེ་ལི་་་སྫོངand
་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཡྫོ
ད་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མིན་འདུག
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༦༢༠
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourདྫོor
prejudice,
audit theསིརི་ཇ་ན་སཱན་ཝར་
accounts ofརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོ
all departments
and offices
of the Government,
ན་ཚན་༡.༥;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོ
གས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་
མི་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
funds, the policeཅན་མ།
and the
defence forces
as well as
the
revenues,
public and
ཁུངས་ངོ་སྫོདpublic
་ལག་རར་ཨང་༡༡༣༠༩༠༠༨༨༥
ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་
བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོ
ན་གཙྫོ
་འཛིན་་་
བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཆེན་ མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲག་ཊར་ ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གཙྫོDecember
་འཛིན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོ
གས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་
མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
ད་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢
body in
2005. Under
the Auditor
General,
the Authority is at ཅན་མ།)
the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༦
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༦ བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of theརིམ་ཨང་།
Royal Audit Authority during
the
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། year is
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
summarized below:

1.

༢.༡
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༡༠% དང་ གཉེར་བཅོལ་

༢.༢ Audit Authority had completed 616
The Royal
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ལཱའི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠%
ཚུལ་མིན་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོད1.1.
པ།
audits during the
year as shown
in theདTable
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
བསོམས།
and
were completed within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
ན
་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ད
ཿ
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༢.༡
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ མ་དངུལ་ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་རྩིས་སྫོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོདཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

0.526

0.526

2.

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ ལས་འགུལ་ར་མེད་བཏང་བའི་ཤུལ་ལུ་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་མ་དངུལ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ནང་ལས་ཁེ་འཐྫོབ་མི་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༨.༨༧༧ ལྷག་མ་ལུས་མི་འདི་ རྩིས་སྫོད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedམ་འབད་བར་བཞག་ནུག
upon completion དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་
of the particular audit
and it is addressed
to appropriate
authorities
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལུ་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ཡྫོ
ད་པའི་བུ་ལྫོན་ཚུ་
རྩིས་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing མ་དངུལ་ཚུ་
reports བདག་བཟུང་འབད་བཞག་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག
after completion of the field audit
to ensure
that those
འགྲིགས་མ་འབད་ཚུན་
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༦༢༠
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

106

107

དྫོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲག་ཊར་ ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་

མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢ ཅན་མ། རྡོེ་རྣམ་རྒྱལ་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། འབྲུག་རྒྱུ་ནྫོར་གཞི་

བཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༠༥༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བྫོན་པྫོ་རྡོེ་ཆོས་
སྒྲོན། ཁྲི་འཛིན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོགས་སྡེའི་བཀོད་ཚྫོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༢༡༣༠ ཅན་མ།)

༢.༢

འབྲུག་རྒྱུ་ནྫོར་གཞི་བཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༡༠% དང་ གཉེར་བཅོལ་ལཱའི་
འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠% ཚུལ་མིན་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ།

འབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་འརར་་་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ འབྲུག་རྒྱུ་ནྫོར་གཞི་བཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན་ལུ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱའི་འཐུས་

བརྒྱ་ཆ་༡༠% ལུ་རྩིས་འབབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༩.༤༧༦ གི་ཐྫོག་ལུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༢༦ དངུལ་སྫོད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབད་ནུག རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དངུལ་སྫོད་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ གནང་བ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ཡང་མ་ཚུད་པས།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tidua ot ytirནo་ཨང་༡༢༦༢༠
htuA tiduདྫོ
Aནl་ཚན་༡.༣;
ayoR a རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
eb llahs erehT“ བམ་སྒྲོན།
,taht seདངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
tats hcihw ,natuhའབྲུག་རྒྱུ་ནྫོ
B fo mར
o་གཞི་
dgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་ལག་རར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༢༣༤༡
,raefབཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད་འཛིན།
tuohtiw ,llahs ytiroམི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
htuA tiduདA
layoR ehT“ taht sediཅན་མ།
vorp rཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་
ehtruf noitབཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོ
utitsnoC ehtནf་o 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
seidoགཙྫོ
b ་འཛིན་་་
dna seiབཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་
tirohtua cilbup
lla ,yraདi་ལག་རར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༠༥༡
ciduJ eht dna erutalsཅན་མ།
igeL eལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ht ni seciffo llaརྡོེ་རྣམ་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རྒྱལ་ བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན།. ”naའབྲུག་རྒྱུ་ནྫོ
tuhB fo ར
s་གཞི་བཟུང་ཨིན་ཕརའ་ཚད
evreser dna secna་འཛིན།
vda eht མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
dna devieདc་ལག་རར་ཨང་
er seinom rehto

༡༠༡༠༡༠༠༠༥༠༠ ཅན་མ། དྲག་ཊར་ ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། འབྲུག་ཤེས་རིག་ཚྫོགས་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ མི་ཁུངས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am
tnemom eht ta si ytirཅན་མ།)
ohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ངོ་སྫོ
ད་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༤.༤.༢
རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྡེ། ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོ
བt་སྡེ་དང་
stne
mhsilpmocca eh
fo traདེའི་ལས་ཁུངས་
p a sa seviདེ་ལས་མཐྫོ
taitini d་རིམ་སྫོ
na sབ
ei་ tivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གྲྭ་དང་ གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ཐྫོག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡༦ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡༤
:woleསྙན་ཞུ་འབད་
b dezirammus

མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩.༥༥༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད
མངོན་གསལ་གྲུབ་
G་ས་ལས་
N I T I Dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༤༥
U A F O S M R E T གནས་པའི་
NI STNE
MEVEIHCA
འབྲས་༣༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
A fo .oN
sད
tiཔ་དང་
duA fགནད་དྫོ
o sepy
.oN .lS
ནT་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a esoht y
o sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ecnailpmoC
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦.༢༡༡
ལྫོl་n
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
ད།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
གནས་པའི་
མངོན་
eht sniatnocདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༡༥༨
tI .raey laicnan
if yreve
fo trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
པ་ལས་
dna གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
sdoirep gnitidu
a tsap eht fo secneདi་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
repxe fo s isaགb་ e
ht no denimད
re
ted erལྫོa་བསྟར་རྩིས་
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༠༥༣
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

108

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

107

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༣

0.403

༦༡.༢༣༣

༤

6.417
༦༨.༠༥༣

༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

གློག་མེ་ཁྲལ་མ་ཚངམ་སྦེ་ཐྫོ
་བཀོད་འབད་དེ་ཡྫོ
དཔ།-ROYAL
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དགེ་འདུ་ཚྫོང
་རིག་མཐྫོ
་རིམ་སྫོwhich
བ་གྲྭ་གིས་states
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༣
གནས་པའི་གློག་མེ་ཁྲལ་ཚངམ་སྦེ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་
the Kingdom
of
Bhutan,
that, “There shall
be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བཞག་ཡྫོ
ད
་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
གློག་མེ་རྩིས་ཐྫོ
་
རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༢༨
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit
Authority shall,བསྡུ་ལེན་འབད་
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༢༥ དེ་ཅིག་ལས་བརྒལ་མ་བཙུགས་པས། (རྩིས་ཞིབ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the policeརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
and the defence ཨྫོ
forces
as well as
the revenues,
public and
བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༥༠
དྫོན་ཚན་༢.༥.༡༠;
ན་བསྟན་འཛིན་
གློག་པ།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢༠༠༨༠༧༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བི་བི་རཱ་སའི་ལི་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༡༠༨༠༢༠ ཅན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
མ།December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
strategicallyབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡.༢༣༣
located across the Kingdom. In
༢. offices
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
རིམ་ཨང་།
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
financial
and compliance audits. A སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ད་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོདཔ།
4.989
of the ༢.༡
Royalལོག་སོ
Audit
Authority during the year དis
summarized below:

1.

༢.༢

ཟད་སོང་དང་གྲུབ་འབྲས་རྟགས་མ་མཐུནམ།

༢.༣

དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་དང་ བསྐྱར་རྙེད་མ་ཚངམ།

༢.༤

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་མཐུས་མ་བསྐྱེདཔ།

0.387

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

35.760

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. 0.199
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
༢.༥
དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ།
19.898
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༢.༦
ནང་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
བསོམས།
Total
616
61.233
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annualཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོ
Audit Schedules of the Divisions and
Regional
Offices and
the indicative
Audit Thrust
ན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༢.༡

ལྫོག་སྫོད་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཡ་༤.༨༩༨

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to takeལྫོtimely
actions on
issues
contained
the reports. The RAA ལྫོ
adheres
to the prescribed
་སྦིས་ས་རང་བཞིན་འཐྫོ
ན་སྐྱེད་མཐྫོ
་རིམ་སྫོ
བ་གྲྭ་གིས་ inའཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་
ག་སྫོད་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
གྲོལ་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་མ་ལེན་པར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༨༩༨ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༥༧ དྫོན་ཚན་
responsible
initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

108

109

༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་དབང་མྫོ་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ལས་རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༡༠༧༠༠༥ ཅན་མ།

ཚེ་དབང་རྡྫོ་རྗེ་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན་ལས་རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༢༠༩༠༥༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡྫོྡོཻ་དབང་

ཕྱུག་ སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༡༠༣༠༤༦ ཅན་མ།)
༢.༢

ཟད་སྫོང་དང་གྲུབ་འབྲས་རྟགས་མ་མཐུནམ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧

ལྫོ་སྦིས་ས་རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེད་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་

དྲན་མརཀ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་

དགེ་བཤེས་སང་པའི་བསྒང་ཡྫོད་མི་མཁས་

དབང་འགན་རྫོགས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧ ཞིབ་འཚྫོལ་་་དྫོན་ལུ་དཔེ་ཚད་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་ ཟད་སྫོང་བཏང་ཡྫོད་
པའི་གནད་དྫོན་ཐྫོག་ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག དགེ་བཤེས་སང་མི་འྫོས་ངོ་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དང་ ཆ་གནས་ཡྫོད་པའི་སྤེལ་ཁང་ དེ་ལས་

འདྲ་མཉམ་་་མི་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་གནས་དེབ་ཚུ་ རྫོམ་བྲིས་འབད་དེ་ དཔེ་སྐྲུན་ཚར་གསུམ་བཏང་དགོཔ་ཨིན་རུང་ ད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཚུན་དེ་ཚུ་ཚར་གཅིག་ཡང་དཔེ་སྐྲུན་མ་འབད་བས། དེ་མ་ཚད་ དངུལ་སྫོདའབད་བའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཡང་ལངམ་སྦེ་མིན་འདུག

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tidua ot ytirནo་ཨང་༡༢༥༥༧
htuA tiduདྫོAནl་ཚན་༢;
ayoR a
eb llahs erehTཨྫོ
“ ན,t་རྡྫོ
aྡོཻ་htམཁས་དབང་འགན་རྫོ
setats hcihw ག,n
hB fགo་ངོ་རྟག་ཨང་
modgniK eht
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ས་atu
ཞི་གཡྫོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཞི་གཡྫོ
བi་གྲྭའི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན།
,raef༩༡༡༡༠༠༨
tuohtiwཅན་མ།
,llahs ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ytirohtuA tiduAདྲི་བི་གུ་རུང་
layoR ehTགཙུག་ལག་སྫོ
“ taht sed
vorp rehtruf noitu
titsnགo་ངོ་རྟག་ཨང་
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido༨༩༠༦༠༠༣
b dna sཅན་མ།)
eitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༢.༣

དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་དང་ བསྐྱར་རྙེད་མ་ཚངམ།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༧༦༠

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཀ) ལྫོ་སྦིས་ས་རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེད་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ཤྫོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༦༤ གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་མི་ནང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssoགནང་ཡྫོ
rca dདeཔ་ལས་
tacol yདུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་རྒྱ་
llacigetarts seciffo lanoiger
དགོས་མཁོ་མེད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༠༥
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnam
rofrep deནt་ཨང་༡༢༥༥༧
rats ytiroh
tu
A tiduརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
A layoR eht ,naརཱ་
tuhB fo
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
དྫོན
་ཚན་༥.༡;
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༧༩ མ་བཀལ་བས།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht ག
fo་ངོ་རྟག་ཨང་
tnuocca༡༢༠༩༠༦༢
feirb Aཅན་མ།
.stiduལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
a ecnailpmoc རྡྫོ
d་n
a laicnanif
བྱུ་གུ་རུང་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོ
རྗེ་དབང་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey ༨༡༠༣༠༤༦
eht gnཅན་མ།)
irud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཕྱུག་ སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
:woleb dezirammus

ཁ) དགེ་འདུ་ཚྫོང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ བཟྫོ
ཀྱི་བཟྫོ
་ནི་ནང་
G་བཅོས་ཁང་༢
NITIDUA
F O་བཀོད་སྫོ
S M RརE
T N Iཁག་འབག་ལུ་
S T N E M Eཚད་དང་མ་
VEIHCA
ལྡན་པའི་ དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་ཡྫོདཔ་ད་ ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༡༥ པྫོ་འདི་ འྫོས་ཁུངས་དང་མི་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oNལྡནམ་ལས་
stidཡུན་འགྱངས་ཉེས་རྒྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༤༧༥
uA fo sepyT
.oN .lS
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
stidua esལྷ་དཀྲུ་འཇམ་པ་
oht ylno seསྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
dulcni ་r
ebmཞི་
un ehT
2
001
stiduA eན
cn
ailpmoC དྫོན་ཚན་༢.༣;
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཨང་༡༢༣༤༩
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཆེན་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detratsལྷ་དཀྲུ་འཇམ་པ་
ydaerla erསྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
ew tah་tཆེན་
eso
ht sགe་dulcxe
གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
ཞི་གཡྫོ
4 ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
6
stiduA༩༠༠༣༠༠༡
laicepS ཅན་མ།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ངོ་རྟག་ཨང་
4102 ni de༩༠༠༣༠༠༡
telpmoc stཅན་མ།)
iduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoག)
irepརྒྱལ་འཛིན་གསྫོ
gnitidua ་tབའི་མཚན་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་ར་བར་
sap eht fo secneirepxe fརིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢.༣༠༥
o s isab eht no denimreted eraགནས་པའི་
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཉལ་ཁྱིམ་དང་ བཟའ་སྫོད་ཁང་བཟྫོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག གོང་གི་བཟྫོ་བསྐྲུན་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣ གནས་པའི་ལཱ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁ་སྐོང་སྫོད་ཡྫོད་མི་ནང་ འྫོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༣༣༦ བྱིན་ཡྫོདཔ་ད་ ཐིམ་ཕུག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཡང་ རི་མྫོ་བཀོད་ནི་ནང་ལུ་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ནུག ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༥༦ གནས་པའི་ལཱ་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eམར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགས་པའི་ས་སྒོ་ཡྫོ
ht ot serehda AAR ehདT
.stroperདེ་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་
eht ni deniatnཁག་འབགཔ་ལུ་དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་
oc seussi no snoitca ylemit ekat ot
པ་ཨིན་རུང་
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

110

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

109

ཉེས་རྒྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༡ ཕྫོགས་ནི་ཡྫོདཔ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༨༧ དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ

ར་བྱུ་གུ་རུང་

བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་

རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྡེ།

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་

༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་ལྫོགས་རྡྫོྡོཻ་ མདྫོ་ཆེན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༩༠༨༠༤ ཅན་
མ།)

ང)

སྤ་རྫོ ་ཤེས་རིག་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༠༣༦ གནས་པའི་ བཟའ་སྫོད་ཁང་བཟྫོ་བསྐྲུན་དང་ མཐའ་
འཁོར་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་ཡྫོད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༨༤
གི་ཐྫོག་ལུ་

འྫོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༧༧

བྱིན་ནུག

གོང་གི་དུས་ཚྫོད་ཕར་

འགྱངས་འདི་ བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཚུ་ཚད་གཞི་སྫོར་བསྒྱུར་དང་ རིན་བསྡུར་ནང་མ་ཚུད་པའི་ལཱ་ཁ་སྐོང་གི་ དྫོན་ལུ་ཨིན་

རུང་ACCOMPLISHMENTS
དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཚད་གཞིའི་རྩིས་བཏྫོ
ནམ་ད་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ཡུན་འགྱངས་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
OF THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY

༢.༤༠༤
ཕྫོགས་ནི་ཨིན་པས།
ན་ཨང་༡༢༤༠༥
་ཚན་༡.༧; 25.1
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འཆི་མེད་ of
The Royal Audit
Authority
derives (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
its mandates
from theདྫོན
Article
of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
སྒྲོལམ་ རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ། resources.”
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
report on the economy,
efficiency and effectiveness
in the༩༩༠༨༠༠༧
use of public
The ཐུབ་
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བསྟན་དགེ་ཚྫོ
གས་ སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
་ཆེན་ ཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟག་ཨང་
༨༤༠༤༠༢༩and
ཅན་མ།)
favour or prejudice,
audit
the accounts
of གall
departments
offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds, the
police
and the སྤེལ་ཁང་ནང་འཁོད་ཀྱི་གཞི་རྟེན་ཚུ་གི་བཟྫོ
defence forces as well as the
revenues,
public and
ཅ)
བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐྫོ
་རིམ་སྫོ
བ་གྲྭ་གིས་
་བཀོད་སྫོ
ར་བསྒྱུར་་་ལཱ་ནང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཁག་འབག་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་ཡྫོད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༣༨༢ གི་ཐྫོག་ལུ་ འྫོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
Under the Auditor
the Authority
is at the moment manned
དུས་ཚྫོད2005.
་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༨༩༧
བྱིན་ཡྫོGeneral,
དཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
ཡུན་འགྱངས་ཉེས་རྒྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༤༣༣
དྫོན་ཚན་༢.༦;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་གཡུ་
༣.༤༢༡
མ་བཀལ་བས།located
regional offices
strategically
across
the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལས་རྫོ
གས།started
ཞི་གཡྫོགperformance
་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་
of Bhutan, the སྒྲོན་
Royal
Audit Authority
audits and theme based audits, besides the routine
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
་ཆེན་ Aཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་
financial and བཟང་ཚེ་རིང་
compliance
audits.
brief
account༨༧༠༡༠༤༧
of the ཅན་མ།)
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the ཆ)
Royalརྒྱལ་འཛིན་གསྫོ
Audit ་Authority
during the
is
བའི་མཚན་རིག་སྤེལ་ཁང་གིས་
སྫོབ་སྫོངyear
་་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟྫོ
་བསྐྲུན་དང་ མཐའ་འཁོར་གོང་འཕེལ་དང་
summarized below:

1.

འབྲེལ་བའི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་ཡྫོད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༩༧༧ གི་ཐྫོག་ལུ་ འྫོས་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༥༢༤ བྱིན་ནུག ཨིན་རུང་ ཁག་འབག་ལུ་ དུས་ཚྫོད་ཕར་

The Royal Audit
Authority hadཐྫོབcompleted
འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༤༦
་དབང་ཡྫོད་རུང་ 616
ཉིན་གྲངས་༢༧༨
འྫོས་འབབ་མེདཔ་ལས་
ཡུན་འགྱངས་ཉེས་འཐུས་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༢༨༩
ཕྫོགས་ནི་ཨིན་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
དྫོན་ཚན་༢;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
The number includes
only those
audits which
2ན་ཨང་༡༢༣༨༧
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
བཙན་སྐྱོགས་རྡྫོ
་རྗེ་ མདྫོ
་ཆེན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གཱ་ཇལ་ལྷུན་གྲུབ་
excludes those
that were
already
started
and ༨༩༠༨༠༤
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
མདྫོ
་
ཆེན་
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང་
༨༢༠༡༠༡༤
ཅན་མ།)
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and
indicative
Audit ཁག་
Thrust
ཇ)
རྒྱལ་འཛིན་གསྫོ་བའི་མཚན་རིག་སྤེལ་ཁང་གིས་ བདག་སྐྱོང་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་
སྫོབ་སྫོthe
ང་ཁང་ཚན་
བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
འབགཔ་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་བཀོད་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༣༩ གི་ཐྫོག་ལུ་ ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་དུས་ཚྫོད་
2.

AC HI EVEཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༡༠
ME N TS I N TE R Mབྱིན་ནུག
S OF དེ་གིས་འབད་
RE POR TI
NGད་ཐེབས་ཕར་འགྱངས་ལུས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཉིན་གྲངས་
དུས་ཚྫོ

Audit Reports ༧༡
areདེ་ཅིག་གི་ཕར་འགྱངས་གནང་མི་ཉིས་རྒྱ་
the immediate output of the
Royal Audit Authority.
audit reports are
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༨༡༥
འཁྲི་ཡོད་མི་འདི་The
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༢༤༣
དྫོན་ཚན་༤;The
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
གས་
to take timely ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
actions on issues
contained
in the reports.
RAA adheresལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོ
to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

110

111

མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོགས་ མདྫོ་ཆེན།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ།)

ཉ)

ཀྲོང་གསར་ སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོལ་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ཁྲབ་སྟྫོན་ཁང་དང་ ལེགས་སར་བའི་ཁང་མིག་

ལམ་སྫོལ་ལྟེ་བ་དང་བཟྫོ་བཅོས་ཁང་ དེ་ལས་དཔེ་མཛྫོད་ཁང་ཚུ་བཟྫོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཐྫོབ་དབང་བཀོད་

པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༣༥ གི་ཐྫོག་ལུ་ ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༡༡

བྱིན་ནུག དེ་གིས་འབད་ དུས་ཚྫོད་ཕར་འགྱངས་ལུས་ཡྫོདཔ་མ་ཚད་ ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༧༦ གནང་མི་ལུ་ ཉེས་

རྒྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༤༧ འཁྲི་ཡོད་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་

ཨང་༡༢༢༤༣

དྫོན་ཚན་༥;

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོགས་

མདྫོ་ཆེན།

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་

YTIཅན་མ།
ROHTལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
UA TIDUA LAY
OR EHT FO
STN
E་M
HSཞི་གཡྫོ
ILPM
CCA
༩༩༠༣༠༧༣
ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོ
གས་
མདྫོ
ཆེན།
གO
་ངོ་རྟག་ཨང་
༩༩༠༣༠༧༣

fo noitutitsnཅན་མ།)
oC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef༢.༥
tuohtiwཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་མཐུས་མ་བཀལཝ་
,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT-“ tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩
aht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ཀ)
cilbup ,sདགེ་འདུ་ཚྫོ
euneverང་རིག་མཐྫོ
eht sa་རིམ་སྫོ
llew བs་གྲྭ་གིས་
a secroམཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་གིས་ཅ་ཆས་མཁོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་
f ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilདུས་ཡུན་འགྱངས་
bup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣ མ་བཀལ་བས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༥༠ དྫོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
འགན་ཐད་ཀརཿ
གt་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ།
dennam tnem
om eht ta ཨྫོ
sན
i ་བསྟན་འཛིན།
ytirohtuA མཛྫོ
ehད
t ་གཉེར།
,larenཞི་གཡྫོ
eG ro
iduA eht ༢༠༠༨༠༧༣༩༨
rednU .500
2 rebལྟ་བཀོད་རྩིས་
meceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འགནཿ བི་བི་རཱ་སའི་ལི་ བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོ
ན
།
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང་
༡༡༠༨༠༢༠
ཅན་མ།)
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
namrofམཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་གིས་
rep detrats ytirཉལ་སྟེགས་མཁོ་བཀྲམ་འབད་ནི་ནང་
ohtuA tiduA layoR eht ,nཉིན་
atuhB fo
ཁ)
བཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐྫོ་རིམ་སྫོeབc་གྲྭ་གིས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidམ་བཀལ་བས།
ua ecnailp(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
moc dna lན
a་icnanif
གྲངས་༡༢༩ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey ehབསྟན་པ་ལྷུན་གྲུབ་
t gnirud ytབདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོ
irohtuA tidནu། Aཞི་གཡྫོ
layགo་ངོ་རྟག་
R eht fo
ཨང་༡༢༤༣༩ དྫོན་ཚན་༢.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
:woleb dezirammus

ཨང་

༡༢༠༥༠༣༣

༩༨༠༡༡༠༣༥ ཅན་མ།)

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཚེ་རིང་དབང་འདུས་

མདྫོ་ཆེན་

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stidu༢.༦
A fo .oNདངུལ་སྫོsདt་ཐེབས་སྫོ
iduA foངs
yT - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༨༩༨
.oN .lS
་ཡྫོeདpཔ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ec
namrofreP
ཀ)2
རྒྱལ་འཛིན་གསྫོ
་བའི་མཚན་རིག་སྤེལ་ཁང་གིས་
གཞི་རྟེན་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་
བརྒྱ་སྐྱེད་བཏང་བའི་སྐབས་ ཉིན་གྲངས་༥༥༤
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ལྟ་རྟྫོlག
དངུལ་ཐེབས་སྫོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སྫོད་ཐེབས་སྫོང་དགོ་མི་འདི་ གནས་ཚིག་
616
a་པའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༠.༣༡༥
toT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
.raey laicnན
a་ཨང་༡༢༣༨༧
nif yreve དྫོfནo་ trats
དང་ཁ་ཚིག་དེ་དངམ་འཁྲིལ་བར་ དངུལ་སྫོད་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirepཚན་༡;
gnitiརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
dua tsap eht fརཱ་བྱུ་གུ་རུང་
o secneirབཟྫོ
ep་རིག་འགོ་དཔྫོ
xe fo s isནa་ bརྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོ
eht no denimre
ed ཞི་གཡྫོ
era h
ihw saerA
བt་སྡེ་
གc་ངོ་རྟག་
.seitiroirp tidua tnerruc

ཨང་ ༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཙན་ལྕོགས་རྡྫོྡོཻ་ མདྫོ་ཆེན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༩༠༨༠༤
ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
་རིམ་སྫོ
བཟྫོ
བྲིས་ནིའི་དྫོ
debiཁ)
rcserp eཀྲོང་གསར་
ht ot serསྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོ
ehda AAR ehT .strལo་མཐྫོ
per
ehtབn་གྲྭ་གིས་
i denia
tn་བཀོད་དང་རི་མྫོ
oc seussi ་n
o snoiན
tc་ལུ་
a yནང་འཁོད་
lemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
ཀྱི་མཁས་མཆོག་གཅིག་དང་བསྟེན་ཡྫོདཔ་ད་
དེ་ལུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་དང་མཉམ་པའི་འཐུས་སྫོ
ད་ཡྫོདཔ་ལས་
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

112

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

111

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༡༩༩ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༤༣ དྫོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཀུན་ཚེས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོབ་སྡེ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༥༠༡༡༨༡
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོགས་ མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ།)

ག)

ཀྲོང་གསར་ སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོལ་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ལྟ་རྟྫོག་པའི་འཐུས་དང་ ཞབས་ཏྫོག་བསྐྱལ་སྫོད་
ཀྱི་འཐུས་སྫོད་མི་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགསཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༢༦༡ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་སྫོང་ནུག(རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༤༣ དྫོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ཚེས་ བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་

ལག་སྫོབ་སྡེ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༥༠༡༡༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོགས་ མདྫོ་
ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ།)

ང)

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀྲོང་གསར་ སྟག་རྩེ་སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོལ་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་ནང་ལྟ་རྟྫོག་འབད་ནི་གི་དྫོན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ལུ་ Bhutan,
ནང་འཁོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་གཅིག་དང་བསྟེན་ཡྫོ
དཔ་ད་
ད་ and
the Kingdom of
which states that, “There
shallདེ་ལུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཁས་མཆོག་དང་མཉམ་པའི་འཐུས་སྫོ
be a Royal Audit Authority to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཡྫོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༢༣
དངུལ་སྫོ
ང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༢༤༣
དྫོན་ཚན་༡.༣;fear,
25.4 of the Constitution
further provides
thatད་ཐེབས་སྫོ
“The Royal
Audit Authority
shall, without
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀུན་ཚེས་ བཟྫོand
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོ
་སྡེ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
including all offices
in the Legislature
the Judiciary,
all public བauthorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢༠༠༥༠༡༡༨༡
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལུང་བསྟན་རྒྱས་ཚྫོ
ག
ས་
མདྫོ
་
ཆེན།
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ།)

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
diverse professional background. It has
four
༢.༧staff with
ནང་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
started
performance
ལྫོད་སྦིས་ས་རང་བཞིན་འཐྫོ
ན་སྐྱེདམཐྫོ
་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་ནང་
དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
སྫོབ་གྲྭའི་འགོ་འཛིན་དང་
audits and theme based audits, besides the routine
སྫོང་བརྡར་གོང་འཕེལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་
དེ་ལས་བརྟག་དཔྱད་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལུ་རྩིས་སྫོ
ད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༢ གནས་པའི་ནང་
financial
and compliance audits.
A brief account ofད་ཡྫོ
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ཆས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
of the
Royal Audit Authority during
theན་ཨང་༡༢༥༣༡
year is དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲག་ཀྲར་
summarized below:

1.

དཔལ་འབྫོར་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༨༠༡༠༦༦ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་ བརྡ་དྫོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་པ།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༢༠༧༠༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡྫོྡོཻ་དབང་ཕྱུག སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
༨༡༠༣༠༤༦ ཅན་མ།)

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
those
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ only
ནྫོརst་འཁྲུལ་
གནྫོaudits
ད་སྐྱོན།- which
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༡༧
2
Compliance Audits
100
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under ཆད་སྐྱོན་དང་
progressནྫོར
at
the གནྫོ
close
of the
year. The
་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༤༡༧
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

112

113

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣.༡

དངུལ་སོད་ལོག་ལྟབ།

0.072

༣.༢

ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད།

4.267

༣.༣

དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ།

༣.༤

0.389

ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་འབྲེལ་བའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཐེབས་བཙུགས་ཡོད་མི་ལུ་

1.689

འོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༣.༥

གློ་མེ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།

༣.༦

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སྦེ་མ་སོདཔ།

0.491

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསོམས།

6.417

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
elcitཆད་སྐྱོན་དང་
rA ehT ”.ནྫོ
seརc་འཁྲུལ་
ruoserགནྫོ
ciདl་སྐྱོན་ནང་
bup fo e
su eht ni ssenག
ev་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
itceffe dnདaཿ ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
eht fདo་ལྫོsགe་ལྟབ་
ciffo -dn
a stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༣.༡nrevoGདངུལ་སྫོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”nབa་གྲྭ་ནང་
tuhB foའཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་་་སྐབས་
sevreser dna secnavdས་དྫོ
a eང
h་བརྐོ་ནི་དང་བསུབ་ནི་ཚུ་གི་ལཱ་ཚུ་
t dna deviecer seinom rehto
ལྫོད་སྦིས་ས་རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེདམཐྫོ་རིམ་སྫོ

la noནང་
itutདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢
itsnoc a sa dna 5དངུལ་སྫོ
891 n
ydob suoདm
onotua na sa de(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tutitsni saw
ytirohtuA
iduA ehT
དi་ཐེབས་འབད་ཡྫོ
་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
ན་ཨང་༡༢༥༥༧
དྫོནt་ཚན་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof༣.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ བསྟན་འཛིན་
sah འཕྲུལ་རིག་པ་
tI .dnuorgཞི་གཡྫོ
kcabག་ངོ་རྟག་ཨང་
lanoissefo༩༤༠༨༠༣༤
rp esrevཅན་མ།
id htiw
ffats 732 yb
ལྟ་བཀོད་རྩིས་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
mགo་ངོ་རྟག་ཨང་
dgniK eh༨༡༠༣༠༤༦
t fo noit uཅན་མ།)
titsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འགནཿ རྡྫོྡོཻ་དབང་ཕྱུག སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༣.༢
ཚུལ་མིན་དངུལ་སྫོད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༢༦༧
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཀ) ལྫོད་སྦིས་ས་ རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེད་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༠.༨༣༨ ཚུལ་མིན་དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་དྫོང་བརྐོ་ནི་དང་བསུབ་ནི་ཚུ་གི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་ཤྫོམ་མ་འབད་

.1

བར་བཞག་ཡྫོདཔ་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དུང་ཚུ་ ཨོ་ཀ་རླུངམ་ལུ་ཡྫོད་པའི་ཆུའི་རྐ་ལས་འགོ་བཟུང་ དྭངས་ཀ་རླུངམ་སྣུམ་འཁོར་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805 ལམ་བདའ་སྟེ་ stཆུ་དུང་ཚུ་ཕྱི་ཁར་བཏྫོ
iduA laicnaniFན་ཡྫོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༥༧ དྫོན་ཚན་༣.༡;
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dnཞི་གཡྫོ
a 410
rebmec༩༤༠༨༠༣༤
eD ts13 niཅན་མ།
htiw dལྟ་བཀོད་རྩིས་
etelpmoc erew
3
2 རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
stiduA ecn
amབསྟན་འཛིན་
rofreP
ཀརྨ་
འཕྲུལ་རིག་པ་
ག2
་ངོ་རྟག་ཨང་
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
rla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .r༨༡༠༣༠༤༦
aey eht ཅན་མ།)
fo esolc eht ta ssergorp rednu
དབང་ཕྱུག
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
616 འགནཿ རྡྫོlྡོཻ་a
toT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་སྦིས་ས་
རང་བཞིན་འཐྫོ
་སྐྱེད་མཐྫོ
བ་སྫོ
ངt་འབད་བར་འྫོ
ངe་མི་
tsurཁ)
hT tལྫོ
idདu
A evita
cidni ehtནd
na se་རིམ་སྫོ
ciffOབl་གྲྭ་གིས་
anoigeཟླ་ངོ་༡
R dnaགི་རིང་ལུ་
snoisivསྫོ
iD
eh
fo selud
hcSའགན་འཛིན་
tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
པ་ཚུ་ལུ་ སྫོབ་སྟྫོན་/གཙུག་ལག་གི་འཚྫོ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༠.༦༢༢ ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོ
.sད
e་མི་འདི་
itiroirpའབྲུག་གི་ཞི་
tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

གཡྫོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
GNITROPER FO S M
RET NI ན
S་ཨང་༡༢༥༣༡
T N E M E VདྫོEནI་ཚན་
HCA

ྡོཻ་ མཁས་དབང་ལས་རྫོ
ཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟག་ཨང་
༩༡༡༡༠༠༨
stro༡.༡;
per རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
tidua ehT .ytiroཨྫོhནt་རྡྫོ
uA
tiduA layoR eགhས་
t fo
tupག
tu
o etaidem
mi ehtཅན་མ།
era stདྲག་ཀྲར་
ropeR

.2

e ra
tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ཕུརཔ་རྡོེ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༣༡༢༠༡༨ ཅན་མ། བསྫོད་ནམས་བཀྲིས་ ལེགས་སར་བ་གོངམ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht ta༩༩༠༡༠༦༡
ht erusཅན་མ།
ne otཡྫོནྟ
tiན་རྡོེ་
dua ཞིབ་རྫོ
dleiག
f ས་ལེགས་སར་བ་
eht fo noitཞི་གཡྫོ
elpm
c retfa ༢༠༠༩༠༡༢༦༠
stroper gn
iussiརྡོེ་དབང་དྲག་
ni emarfemit
གo་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ།
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༡༡༡༦ ཅན་མ། ཨྫོན་བསྟན་འཛིན་ མཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ལས་
རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༢༠༨༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡྫོྡོཻ་དབང་ཕྱུག སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་
ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༡༠༣༠༤༦ ཅན་མ།)

ག) སྟག་རྩེ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོལ་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ བཟྫོ་བཀོད་དང་རི་མྫོ་བྲིས་ནིའི་ལཱ་འདི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་གྲོས་བསྟུན་པ་

ཚུ་གིས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན་རུང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་བསྟུན་པའི་རིན་སྫོད་ཡྫོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༣ ཆོག་མིན་

དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༤༣ དྫོན་ཚན་༩; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱ་བྱུ་གུ་རུང་ བཟྫོ་རིག་འགོ་

དཔྫོན་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལུང་རྟེན་རྒྱས་ཚྫོགས། མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་
ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༩༠༣༠༧༣ ཅན་མ།)

ང)

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལྫོ་སྦིས་ས་ རང་བཞིན་འཐྫོན་སྐྱེད་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ མཁས་དབང་ལྫོ་ངོ་༣ པའི་ སྫོབ་སྫོང་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕྫོགས་དང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འཚྫོ་འཐུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༢
ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོ
ད་འབད་ནུག
བ་སྡེ་གིས་
ཟླ་ངོ་ and
the Kingdom
of Bhutan,
which states
that, “There
shall beའབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སྫོ
a Royal Audit Authority
to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གི་རིང་ སྫོབ་སྫོངfurther
་ངལ་གསྫོ་བྱིན་ཡྫོ
དཔ་ད་ ཟླ་ངོ་༢༤
(སྤྱི་ལྫོRoyal
་༢༠༡༢ Audit
སྤྱི་ཟླ་༢ Authority
པ་ལས་ སྤྱི་ལྫོ་shall,
༢༠༡༤ without
སྤྱི་ཟླ་༢་ཚུན)fear,
25.4 of the༣༦Constitution
provides
that “The
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
དངུལ་ཕྫོ
གས་ཐྫོབin
་ཆོགཔ་སྦེ་ཡྫོ
ད་རུང་ ཟླ་ངོ་༡༢and
དངུལ་ཕྫོ
བ་ནི་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་authorities
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༣
པ་
including all
offices
the Legislature
theགས་མི་ཐྫོ
Judiciary,
all public
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དང་༤ པ་གི་ དངུལ་ཕྫོགས་དང་འཚྫོ་འཐུས་སྫོད་ཡྫོད་མི་འདི་ ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོད་ཨིནམ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༣༡ དྫོན་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲག་ཀྲར་ ཕུརཔ་རྡྫོྡོཻ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༣༡༢༠༡༨

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Underརྡོེ་དབང་ཕྱུག་
the Auditor
General,
at the moment
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
་ཆེན། the
ཞི་གཡྫོAuthority
ག་ངོ་རྟག་ཨང་ is༨༡༠༣༠༤༦
ཅན་མ།) manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཅ) the
དགེ་འདུ་ཚྫོ
ང་རིག་མཐྫོof
་རིམ་སྫོ
་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
ང་བརྐོ་མི་འདི་ སྐྱལ་འདྲེན་འབད་ཐྫོག་བཀོག་མི་ལུ་ དངུལ་
line with
provisions
theབConstitution
of theས་དྫོ
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༧༢
ཆོག་མིན་དངུལ་སྫོ
audits and
theme based
audits,ད་འབད་ནུག
besides དེ་སྦེ་ཆོག་མིནདངུལ་སྫོ
the routine ད་སྫོང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ རིན་བསྡུར་་་གནས་
financial and compliance audits. A brief account of the
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༤༩ དྫོན་ཚན་༢.༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚིག་གོ་བ་བརྡ་ལྫོ
ག་སྦེ་གོ་ཡྫོ
activities and
initiatives
as aད་མི་དེ་གིས་ཨིན་པས།
part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
རཱ་བྱུ་གུ་རུང་
summarized
below: ཞིབ་རྫོགས་བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

1.

འགནཿ ལྷ་དཀྲ་འཇམ་པ་ སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ།)
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༣.༣

དངུལ་སྫོད་ཐེབས་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༩

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only
which དངུལ་སྫོ2
ཀ) དགེ་འདུ་ཚྫོ
ང་རིག་མཐྫོ
་རིམ་སྫོthose
བ་གྲྭ་གིས་audits
ཁག་འབགཔ་ལུ་
ད་ཐེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨
Compliance Auditsརིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that were already
and
གི་གནས་ཚིག་དང་མ་མཐུན་པའི་
ལྟ་རྟྫོགstarted
་གི་གླ་རྔན་ཁག་འབགཔ་གི་དུས་མཚམས་ལས་འགལ་ཏེ་
4
Special Audits དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཨང་༡༢༣༤༩
ན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རཱ་བྱུ་གུ་རུང་ ཞིབ་རྫོགས་བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་
Annual Audit
Plan of ནthe
RAA isདྫོprepared
at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
དཔྫོནSchedules
། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལྷ་དཀྲ་འཇམ་པ་
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
་ཆེན། Thrust
ཞི་
Annual Audit
of the Divisions
and Regional
Offices and
the indicative
Audit
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
གཡྫོགpriorities.
་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ།)
current audit
2.

ཁ) དགེ་འདུ་ཚྫོང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ རྐང་རིལ་རྩེད་ཐང་གོང་འཕེལ་་་དྫོན་ལུ་ ས་སྒོ་རྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལཱ་ནང་ ཁག་
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Audit Reports
are the immediate output
the Royal
Audit Authority.
The audit
reports
འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༩
དངུལ་སྫོདof
་ཐེབས་འབད
་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༤༩
དྫོན་ཚན་༡.༢;
རྩིས་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely
actions ཀུན་ཚེས་
on issues
contained
in the
reports.
RAA
adheres
to the prescribed
འགན་ཐད་ཀརཿ
ཞིབ་རྫོ
གས་བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ
་རིག་འགོ་དཔྫོ
ན། The
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་
༢༠༠༥༠༡༡༨༡
ཅན་མ།
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible
initiate timelyལྷ་དཀྲ་འཇམ་པ་
actions.
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ།)

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

114

115

ག) བསམ་རྩེ་ཤེས་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་སྫོད་ཐེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢ སྔོན་འགྲོ་བཀོད་
བཟྫོ་རིག་པ་དང་ ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་་་ལཱ་ནང་ ལྟ་རྟྫོག་གི་གླ་རྔན་ཁག་འབགཔ་གི་དུས་མཚམས་ལས་འགལ་ཏེ་ དངུལ་

སྫོད་འབད་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༣༣ དྫོན་ཚན་༢.༧.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན།

ཞིབ་

རྫོགས་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༥༠༧༢༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༨༧༠༡༠༤༧ ཅན་མ།)

༣.༤

ཚད་འཛིན་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཐེབས་བཙུགས་ཡྫོད་མི་ལུ་ འྫོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་

- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༨༩

སྟག་རྩེ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྫོལ་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ཚད་འཛིན་་་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་ཐེབས་བཙུགས་ཡྫོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡.༦༨༩

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འྫོས་འབབ་དང་མི་ལྡན་པའི་དངུལ་སྫོད་འབད་ཡྫོདཔ་ད་

གཞན་དལ་གཞི་

ཚད་འཛིན་ལྟ་རྟོག་གི་འཐུས་འདི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ཡོ
tiང
dས༌བསོ
ua otམy
tir༌o
uA tidu
A layoR a eb llahs ནང༌ལུ༌ཚུད༌ཡོ
erehT“ ,tད
ah
t setats (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
hcihw ,natu
hB fo modདྫོgནn་ iK eht
ན་ཨང་༡༢༢༤༣
ས༌ལྟོ
རྟོhགt༌གི༌ཟད་སྫོ
ང་༌དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༢༣
པ༌ཨིན༌པས།
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
། hཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟག་ཨང་
,raefཚན་༣;
tuohtརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
iw ,llahs ytirohtརཱ་བྱུ་གུ་རུང་
uA tiduA ཞིབ་རྫོ
layoག
Rས་བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ
ehT“ taht s་རིག་འགོ་དཔྫོ
edivorp ན
re
truf ག
no
itutitsno༡༢༠༩༠༦༢
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
་ཆེན།
ཅན་མ།)
seidoཅན་མ།
b dn a
seitirohtua ciལུང་རྟེན་རྒྱས་ཚྫོ
lbup lla ,ག
yrས་
aicམདྫོ
idu
J ehཞི་གཡྫོ
t dnག
a་ངོ་རྟག་ཨང་
erutalsig༩༩༠༣༠༧༣
eL eht n
i seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnaད
vd
dna deviecer seinom rehto
༣.༥
གློ་མེ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡྫོ
པ་a e- htདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
om eh
ta si ་y
tiroབ
h་གྲྭ་གི་
tuA ehདངུལ་གཉེར་་ས་
t ,lareneG rotiགློ་མེ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ནང་
duA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཀ)am tnem
དགེ་འདུ་ཚྫོ
ངt་རིག་མཐྫོ
རིམ་སྫོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgད
nཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
iK eht ssorca de(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tacol yllacig
tarts seciདྫོffནo་ཚན་
lanoiger
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡ ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡྫོ
ནe་ཨང་༡༢༣༥༠
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep dརྩིས་འཛིན་པ།
etrats ytirཞི་གཡྫོ
ohtuགA་ངོ་རྟག་ཨང་
tiduA la༡༡༠༧༠༠༡
yoR ehtཅན་མ།
,natuhB fo
༢.༥.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲམ་བཱར་ཀུ་མར་ཀ་མར།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
fo tnuo་c
ca ཞི་གཡྫོ
feirbགA
.stidua༩༠༠༣༠༠༡
ecnailpཅན་མ།)
moc dna laicnanif
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷ་དཀྲུ་འཇམ་པ་
ཆེན།
་ངོ་རྟག་ཨང་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཁ)
དགེ་འདུ་ཚྫོང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གློག་མེ་གི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་
:woleb dezirammus

ས་ཡ་༡.༡༢༥ ལས་བརྒལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡྫོ
GN Iད
T་རུང་
I D Uའབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་
A F O S M R E T N I S Tགློག་མེ་གི་ཁྲལ་དངུལ་
NEMEVEIHCA
ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༡༤ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༥༠ དྫོན་ཚན་༢.༥.༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

.1

6་ངོ་རྟག་ཨང་
16 detelp༡༡༠༧༠༠༡
moc dah
ytiroལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
htuA tiduA layལྷ་
oR ehT
stiduA fo .oNདྲམ་བཱར་ཀུ་མར་ཀ་མར།
stiduA fo sep
yT
.oN .lཞི་གཡྫོ
S
རྩིས་འཛིན་པ།
ག
ཅན་མ།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw
stiduaཅན་མ།)
esoht ylno sedulcni rebmun ehT
དཀྲུ་འཇམ་པ་
སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ
༩༠༠༣༠༠༡
2 ག་ངོ་རྟག་ཨང་
001
stiduA e
cnailpm་ཆེན།
oC ཞི་གཡྫོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ག)
དགེ་འདུ་ཚྫོ
ང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གི་ གློག་མེ་སྫོདe་མི་༡༥
hT .rལུ་
aeyམི་ཊར་༢
eht fརེ་བརྩིཝ་ད་
o esolc གློག་མེ་གི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་
eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ས་ཡ་༠.༥༩༥
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ehནt་ཨང་༡༢༣༥༠
sniatnocདྫོནt་ཚན་༢.༥.༥;
I .raey lརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
aicnanif yreveཨྫོfནo་ trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཞི་གཡྫོ
dna sdoirepབསྟན་འཛིན།
gnitidua གློག་པ།
tsap eh
t foགs་ངོ་རྟག་ཨང་
ecneirep༢༠༠༨༠༧༤༠༠
xe fo s isabཅན་མ།
eht nལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
o denimreted eབི་བི་རཱ་སའི་ལི།
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༡༠༨༠༢༠ ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ང)

དགེ་འདུ་ཚྫོང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གི་ སྫོད་ཁྱིམ་༥ གི་ནང་ གློག་མེ་སྫོད་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨ ལེན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua eདགོཔ་འདུག
tairporp(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
pa ot dessན
er
dda si ti d
a tidua raརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
lucitrap eht fo ཨྫོ
nན
o་བསྟན་འཛིན།
itelpmoc nགློག་པ།
opu deussi
་ཨང་༡༢༣༥༠
དྫོn
ན་ཚན་༢.༥.༧;
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

116

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

115

ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༤༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བི་བི་རཱ་སའི་ལི། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔྫོན། ཞི་
གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༡༡༠༨༠༢༠ ཅན་མ།)

༣.༦

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཚངམ་སྦེ་མ་སྫོདཔ།

དགེ་འདུ་ཚྫོང་རིག་མཐྫོ་རིམ་སྫོབ་གྲྭ་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་འབད་དེ་ཡྫོད་རུང་ ཚད་འཇལ་བའི་སྐབས་འཛྫོལ་བ་ཞུགས་མི་ལས་

བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༧ དངུལ་སྫོད་ཚངམ་འབད་མ་སྫོད་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ བཟྫོ་བསྐྲུན་་་ལཱ་ཁག་མ་འདྲཝ་༤

ནང་ལུ་ དངུལ་སྫོད་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་ལས་ ལཱ་འབད་བའི་འབྫོར་ཚད་མངམ་སྦེ་འཐྫོན་ཡྫོདཔ༌ཨིན༌པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་

ཨང་༡༢༣༤༩ དྫོན་ཚན་༢.༧; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རཱ་བྱུ་གུ་རུང་ བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་འྫོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
༡༢༠༩༠༦༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷ་དཀྲུ་འཇམ་པ། སྤྱི་ཁྱབ་མདྫོ་ཆེན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༩༠༠༣༠༠༡ ཅན་མ།)
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
༤.༤.༣Audit
ས་འཇལ་ལས་ཁུངས།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofལྫོ་the
Constitution
further providesས་འཇལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
that “The Royal Audit
Authority
shall,
without fear,
ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣
བཏྫོན
་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the
Legislature དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩.༡༢༨
and the Judiciary, ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
all public དauthorities
and bodies
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢.༥༧༥ གནས་པའི་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
other monies
received མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
and the advances and
reserves of Bhutan”. ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
པ་དང་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
The Audit
Authority རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
was institutedདas
an ལྫོautonomous
body in ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦.༥༥༣
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད།
by 237
staff with diverse professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༢༦ གནས་པའི་ མངོན་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
and theme based
audits, besides
the routine
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
ག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༨༢༧
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: ག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types35.827
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown བསོ
inམthe
1
Financial
Audits
508
ས། Table 1.1.
༣༥
.༨༢༧
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
that were
already
and
༡ thoseཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོདstarted
་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༨༢༧
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every ནྫོfinancial
It དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༨༢༧
contains the
ཆད་སྐྱོན་དང་
ར་འཁྲུལ་ གནྫོyear.
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
currentརིམ་ཨང་།
audit priorities.

2.

ང་བའི་
ང་འབབ་འདི་ཚུ་
AC HI༡.༡
EVEས་འཇལ་གྱི་ཅ་ཆས་བཙོ
ME N TS I N TE
R འོ
M
S OF REརྟགས་མཐུན་མ་བཟོ
POR TI NG་བར་ཡོདཔ།

16.120

༡.༢
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
Audit Reports
are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports
19.707 are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
མས།
to take timely actions on issues containedབསོin
the reports. The RAA adheres to the prescribed
35.827
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

116

117

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡

ས་འཇལ་་་ཅ་ཆས་བཙྫོང་བའི་ འྫོང་འབབ་འདི་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་བཟྫོ་བར་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༡༢༠

ས་འཇལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ས་འཇལ་་་ཅ་ཆས་བཙྫོང་སྟེ་ འྫོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༡༢༠ བཟྫོ་ཡྫོད་པའི་རྩིས་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་

མ་འབད་བར་བཞག་ནུག རྒྱལ་ཡྫོངས་ས་ཆ་བསྐྱར་འཇལ་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དྫོན་ལུ་ ཕེ་ནྫོ་པིག་ཟེར་མི་ ས་འཇལ་ཅ་
ཆས་བསྫོམས་༣༠,༠༠༠ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༤༥༠ ནང་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ས་ཁོངས་ནང་ཡྫོད་མི་འགན་འཛིན་པ་

ཚུ་ལུ་ ཅ་ཆས་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༨༥༢.༠༠ སྦེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༣༡ གནས་པའི་ཅ་ཆས་བསྫོམས་༡༩,༤༠༣ སྫོད་ནུག ཨིན་

རུང་ ཐྫོ་བཀོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ འྫོང་འབབ་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༢ ལས་བརྒལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། ས་ཁོངས་ནང་
ཡྫོད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཅ་ཆས་ཆ་ཚང་སྦེ་ལེན་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་མ་བྱིནམ་ལས་ ཅ་ཆས་བཙྫོང་ཡྫོད་པའི་བསྫོམས་དང་ འྫོང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོད་པའི་དངུལ་འབྫོར་བསྫོམས་

དེ་ལས་ས་ཁོངས་ནང་ཅ་ཆས་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཐྫོ་ཚུ་རྟགས་མི་མཐུན་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དཔ༌ཨིན༌པས།
པདྨ་འཕྲིན་ལས་
dna པར༌ཡྫོ
tidua
ot ytiroht(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
uA tiduA laན
y་ཨང་༡༡༩༧༣
oR a eb llaདྫོ
hན
s་ཚན་༢;
erehTརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
“ ,taht setats hc
ihw ,natuhམཛྫོ
B fདo་གཉེར་ལས་
modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཨྫོoནr་ཚེ་རིང་
ཞི་གཡྫོ
,raefརྫོtགuས།
ohtཞི་གཡྫོ
iw ,llག
a་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤
hs ytirohtuA tiduAཅན་མ།
layoRལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ehT“ taht sediv
p rehམཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔྫོ
truf noitutitནs།no
C ehགt་ངོ་fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoརྟག་ཨང་
b dna༢༠༠༩༠༥༠༣༩
seitirohtuཅན་མ།)
a cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༠༧

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ས་འཇལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ འགན་འཛིན་ཚུ་གི་མིང་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༧༠༧ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniKབཀྲིས་སྟྫོ
eht sབsས་རྒྱས་
orca dས་འཇལ་འགོ་དཔྫོ
etacol yllaciནg།eta
rts ག
se་ངོ་རྟག་ཨང་
ciffo lanoiger
བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༡༩༧༣ དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཞི་གཡྫོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamr་o
frepརྒྱལ་ཡྫོ
detང
ra
ts ytiro
htuA tiduA layoམི་ཁུངས་ངོ་སྫོ
R eht ,naདt་uhB fo
༢༠༠༨༠༤༠༠༤ ཅན་མ། ཨྫོན་ཆོས་དབང་ འཛིན་སྐྱོང་མདྫོ
ཆེན་
ས་ཁྱིམ་བཟྫོ
་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ht fo tnuoccaཧཱ་རྫོ
feང
ir་བདག་
b A .ཞི་གཡྫོ
stiduགa་ངོ་རྟག་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠
ecnailpmoc dnཅན་མ།
a laicnanif
ལག་རར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༠༩༢༥ ཅན་མ། བསྫོདe་ནམས་དབང་འདུས་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si rae
ht gཞི་གཡྫོ
niruག
d་ངོ་རྟག་ཨང་
ytiroht༨༧༠༩༠༢༥
uA tiduཅན་མ།)
A layoR eht fo
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀེ་བི་ཏ་མང་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོ
ནy་གཙྫོe
་འཛིན།
:woleb dezirammus

༤.༤.༤ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ ཐིམ་ཕུག།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmocརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢
dah ytirohtབཏྫོ
uAན་ཡི།
tiduའདི་གི་ནང་
A layoR ehT
stiduལྫོA་ངོ་དེ་ནང་
fo .oN རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
stiduA fo sepyT
.oN ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་
.lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༠༧༨
དe་མི་ཚུ་ག་ར་
བསྟར་
hcihw stidua eངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
soht ylno s
dulcni rལྫོe་b
mun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
dna detrats ydརྩིས་མ་འགྲིགས་འབདཝ་ལས་
aerla erew taht esoལྫོh་བསྟར་
t sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད།
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurལྫོ
hT
tiduA evitacidni ehtཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
dna seciffO lanoigeR dna snoiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༣༢༣
siviD eht fo seludགནས་པའི་
ehcS tidམངོན་
uA launnA
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
eitiroirལྫོp་བསྟར་རྩིས་
tidua tnerruc
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོག་ རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ.དsཔ་ལས་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
GNITR
O P E R F O S M R E T N I Sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༥༥
TNEMEVEIHCA

.2

era འྫོ
stགr་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
oper tidua eགh་བཀོད་དེ་ཡྫོ
T .ytiroདhཿtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

118

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

117

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

7.117
10.724
3.914
༢༡ .༧༥༥

བསོམས།

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡ དང་ ༢
༣
༥

གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༡༧

གཡྫོ་ཟྫོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ACCOMPLISHMENTS
OF THEནROYAL
AUDIT AUTHORITY

བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོ
ད་པའི་འོ
ང་འབབ་ཚུ་གནང་བ་མེད་པ་བདག༌བཟུང༌འབད༌དེ
ག་སོད་དང་25.1 of the Constitution of
The Royal Audit
Authority
derives
its mandates from the ལོ
Article
༡.༡ of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ཡོ
དཔ། and effectiveness in the use of public resources.” The Article
report on the economy,
efficiency
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or༡.༢prejudice,
audit the accounts of འོall
departments and offices
of the Government,
དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་ལེན་དགོཔ་དང་
ང་འབབ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public
funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
སྒེར་གྱི་དངུལ་འཛིན་ཚུ་ལེན་སྐྱོང་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲ་མེད་པའི་དངུལ་འཛིན་བཙུགས
other monies
༡.༣ received and the advances and reserves of Bhutan”.
་བཞག་འབད་ནུག
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༡.༤
དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically located acrossད་རུང་རྩིས་ཁྲར་མེདཔ་ལས་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་
the Kingdom. In
དངུལ་འཛིན་ཚུ་དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ
line with the
༡.༥ provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the བའི་གྲངས་སུ་ཚུད་ཡོ
Royal Auditད།Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་
compliance audits. A brief
account of the ད་པའི་
དངུལ་འཛིན་ཚུ་བརྙས་བཅོས་འབད་ཡོ
activities ༡.༦
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royalཉེས་བྱ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
Audit Authority དཔ།
during the year is
summarized below:
༡.༧
བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཙུག་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
1. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

5.006

0.711
0.091

0.017
0.351

0.676
0.265

བསོམས།

7.177

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits གཡྫོ
during
theངན་ལྷད་
year as
shown inནthe
1.1.
1ག་ལུ་གསལ་སྟྫོ
Financial
Audits
508
་ཟྫོལ་དང་
ལྐོག་ཟའི་གནད་དྫོ
་ནང་ Table
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
འྫོ
ན་འབད་དེ་ཡྫོ
དཿ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
that were
already
started
and
༡.༡ those
བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྫོ
ད་པའི་འྫོ
ང་འབབ་ཚུ་
གནང་བ་མེད་པ་བདག༌བཟུང
་འབད་དེ་ལྫོAudits
ག་སྫོད་དང་ ཚུལ་མིན་འཛིན་
4
Special
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
Plan ofདthe
is prepared at the
སྐྱོང་འབད་ཡྫོ
པ་ -RAA
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༠༦
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་
which are determined
on the
basis
of experiences of ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་
the past auditing
periods and
བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོ
ད་པའི་འྫོ
ང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༠༦
ཡང་ན་ཉིམ་ཤུལ་མམ་
current audit priorities.
2.

ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ འྫོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

པས། ཉིན་ལྟར་བཞིན་དུ་ བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འྫོང་འབབ་ཚུ་ ཟླ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ཚུན་བཞག་སྟེ་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐྫོག་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ག་སྫོ
ད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡྫོ
ད། particular audit and it is addressed to appropriate authorities
issuedལས་ལྫོ
upon
completion
of the
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

118

119

སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ནང་ལུ་ ཟླ༌ངོ༌༡ ལས་༡༢ ལས་ལྷག་སྟེ་ འྫོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༠༠༦ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་

བར་བཞག་མི་འདི་གིས་

འྫོང་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་

གནས༌སྐབས༌ཀྱི༌དོན༌ལུ༌ལྫོག་སྫོད་འབད་དེ་ཡྫོད་པའི་མངོན་གསལ་

བྱུང་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང༌ཡྫོདཔ༌ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༦༠༨ དྫོན་ཚན་༡.༡.༡;

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡྫོྡོཻ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༣ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྒྲོལམ་

རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༤ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
ཞིབ་རྫོགས་འྫོང་འབབ་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༣༠༣༣ ཅན་མ།)

༡.༢

འྫོང་འབབ་དུས་ཚྫོད་ཁར་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༢༤% མ་བཀལ་བས།-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༧༡༡

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ འྫོང་འབབ་དུས་ཚྫོད་ཁར་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༢༤% རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༡༡
tidua ot ytiroམ་བཀལ་བས།
htuA tiduAདེ་ཡང
layo་ Rའྫོaང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤
eb llahs erehT“ ,taht seta
ts hcihw ,natuhB fo འྫོ
m
dgniK eht
ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
ངo
་འབབ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དུས༌ཡུན༌རྩིས་ལྫོ
་༢༠༡༠-༡༡
དང་
,raefའབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་འདི་གིས་
tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA
layoR ehT
“ taht se
div༢༠༡༡-༡༢
orp rehtཀྱི༌རིང༌ལུ༌
ruf noitའྫོ
uངt་འབབ་ཚུ༌བཙུགས་
itsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoབཞག་མ་འབད་བར་བཞག་ཡྫོ
b dna seitirohtuaད༌པའི༌ངོས༌འཛིན༌འལབྱུང༌ཡི།
cilbup lla ,yraiciduJ ehtགནད་དྫོ
dna ནe་འདི་
rutalsigeLངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
eht ni secམif་ལྷན་ཚྫོ
fo llག
a ས་ལུ་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བཏང༌ཡྫོདཔ༌ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༦༠༨
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ྡོཻ་ ieརྩིས་འཛིན་ལས་
. ”natuhBདྫོfན
o་ཚན་༡.༡.༢;
sevreser d
na secnavda ehརྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
t dna dev
cer seinom rehto

རྫོགས་༣ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྒྲོལམ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༤ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am tnemoཅན་མ།
m eht ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ta si ytirohtuA སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
eht ,lareneG rotiduA
ehག
t ས་འྫོ
redངn་འབབ་འགོ་དཔྫོ
U .5002 rན
e།bm
eceD
ni ydob
༢༠༠༩༠༧༠༡༩
ཞིབ་རྫོ
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༣༠༣༣ ཅན་མ།)
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eརh་དང་
t sedབཙུགས་བཞག་འབད་བའི
iseb ,stidua des་དངུལ་འབྫོ
ab emར
e་ནང་ཁྱད་པར་
ht dna stidua
༡.༣
བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དངུལ་འཛིན་ནང་་་དངུལ་འབྫོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཞུགས་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
leb dezirammus
ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་ དངུལ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ད་ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དངུལ་འཛིན་ནང་་་དངུལ་འབྫོར་དང་:woབཙུགས་བཞག་
G N I T I D U A F O SརM
R Eདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༡
T N I S T N E M E Vཁྱད་པར་
EIHCA
འཛིན་ཤྫོག་དང་རྩིས་བརྗོད་དེ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཙུགས་བཞག་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོ
་ནང་

.1

ཞུགས་ཡྫོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་རྩིས་སྫོད་འབད་དེ་ཡྫོད། (རྩིས་ཞིབ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བརྡ་དྫོ
ནu་ཚན་༡.༡.༣;
རྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
.1
.1 elbaTྡོཻ་ eརྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
ht ni nwohsགsས་༣
a raཔ།
ey ཞི་གཡྫོ
eht gག
n་ངོ་རྟག་
irud stidua
1
805 ན་ཨང་༡༢༦༠༨ stདྫོid
A laicnanརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
iF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྒྲོལམ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོd
གnས་༤
གe་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩
a 41པ།
02 ཞི་གཡྫོ
rebm
ceD ts13 nihtiw deཅན་མ།
telpmལྟ་
oc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
oht sedulcxe
4 གས་འྫོང་འབབ་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༣༠༣༣ ཅན་
6
stiduA laicepS
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
ཞིབ་རྫོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

མ།)

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༡.༤
དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༡༧
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཨང་ ༢༦༠༧༡༦ སྤྱི་ཚེས་༡༨/༡༡/༢༠༡༡ ཅན་མའི་དངུལ་འབྫོར་བསྫོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༠.༠༡༧ ད་ཚུན་་་བར་ན་ཡང་ དངུལ་ཁང་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོམ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiལྷན་ཚྫོ
rohtག
uས་ལུ་རྩིས་སྫོ
a etairpo
ppa ot དd། es(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
serdda si tནi་ཨང་༡༢༦༠༨
dna tiduaདྫོrནa་ཚན་༡.༡.༤;
lucitrap e
ht fo noitelpmརྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
oc nopu ྡོཻ་deussi
དr་འབད་དེ་ཡྫོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohརྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
t taht erus
e oཔ།
t tiཞི་གཡྫོ
dua གd་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
leif eht fo noitཅན་མ།
elpmoཚེ་རིང་སྒྲོལམ་
c retfa stརྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
roper gnius
i ni པ།em
གnས་༣
གsས་༤
ཞི་arfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་ ཞིབ་རྫོགས་འྫོང་འབབ་འགོ་དཔྫོན།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༣༠༣༣ ཅན་མ།)

༡.༥

དངུལ་འཛིན་དངུལ་ཁང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡྫོད་རུང་རྩིས་ཁྲར་མེདཔ་ལས་

གྲངས་སུ་ཚུད་དེ་ཡྫོད་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་

འྫོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༡

བཙུགས་བཞག་འབད་ཡྫོད་རུང་

བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོད་མི་འདི་

དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་ནང་མིན་འདུག

བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འཛིན་ཐྫོག་དངུལ་ཁང་ནང་

འྫོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་གནད་དྫོན་བྱུང་

དགོ་མི་འདི་ མཚམས་མཚམས་ནང་དངུལ་བཙུགས་བཞག་ཀྱི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ སྙོམས་སྒྲིག་འགྱོ་ཡྫོདཔ་མེདཔ་གི་ད་་དཔྱད་མ་འབད་

མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
གནད་དྫོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོ
གས་ལུ་རྩིས་སྫོ
ད། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL
AUDITད་འབད་དེ་ཡྫོ
AUTHORITY

༡༢༦༠༨Audit
དྫོན་ཚན་༡.༡.༥;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ྡོཻ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
གས་༣ པ།25.1
ཞི་གཡྫོ
་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
The Royal
Authority
derives itsརྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
mandates
from the Article
ofགthe
Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
གས་༤
པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
report ཅན་མ།
on theཚེ་རིང་སྒྲོལམ་
economy, རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
efficiency and
effectiveness
in the use of publicཅན་མ།
resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཞིབ་རྫོ
གས་འྫོ
ང་འབབ་འགོ་དཔྫོ
ན། ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་and
༢༠༠༨༠༣༠༣༣
favourསྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
or prejudice, audit
the
accounts
of all
departments
offices ཅན་མ།)
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds, the police and དthe
forces as well as the revenues,
༡.༦
དངུལ་འཛིན་གུར་བརྙས་བཅོས་འབད་ཡྫོ
་པའི་defence
ཉེས་བ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་བཞག་ཡྫོ
དཔ་ – public
དངུལ་ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་འབྫོ
professional background.
It has
ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང༌ལུ༌
ར་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་
དངུལ༌འཛིན༌དང༌ལེན་མ༌འབད་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions
ofདthe
Constitution
of the Kingdom
བའི༌གནད༌དྫོ
ན༌མང༌རབ༌ཅིན༌ཡྫོ
པ༌ལས༌
བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
དེ་གུར་ཉེས་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༦ འཁྲེ༌ཡོད༌མི༌དེ༌མ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits བཀལ་བས།
and theme
based audits, བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་
besides the
routine
གནས་སྟངས༌ལ༌ལུ༌ཅིག་ནང་ལུ
ལྫོ་ངོ་༢
ཀྱི་རྒྱབ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡྫོད་པའི་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
a part
of theཁྲོམ་སྡེ་གིས་
accomplishments
ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡྫོ
དཔ་ཨིན། asའཐུས་ཤྫོ
ར་མི་ཚུ་ལུ་
བཅའ་ཁྲིམས་(Negotiable Instrument Act of
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
Kingdom
of Bhutan 2000) ཅན་དང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་མ་འབད་བར་ཡྫོདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

1.

གནད་དྫོ
ན་འདི་MEངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོ
དཔ་ཨིན།
AC
HI EVE
N TS I N TE
R M Sགས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
OF A U DIT
I NG

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༦༠༨ དྫོན་ཚན་༡.༢; རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡྫོ་ྡོཻ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༣ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་སྒྲོལམ་ རྩིས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
གས་༤
པ།asཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩
སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
audits འཛིན་ལས་རྫོ
during the
year
shown
in the Table 1.1. ཅན་མ། 1ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཞིབ་རྫོགས་འྫོང་འབབ་འགོ་དཔྫོ
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
ཅན་མ།)
2014༢༠༠༨༠༣༠༣༣
and
were completed
within 31ནst། December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under ༡.༧
progress
at the close
of ངthe
year. The
བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡྫོ
ད་པའི་འྫོ
་འབབ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡྫོ
དཔ་ Total
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual༠.༢༦༥
Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཚམས་མཚམས་ནང་དངུལ་བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ སྙོམས་སྒྲིག་འགྱོ་ཡྫོདཔ་མེདཔ་གི་ད་་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ལྫོ་༢༠༡༡-༢༠༡༣ གཉིས་ཀྱི་ འྫོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༥ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
གནད་དྫོ
ན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སྫོ
མ་ལྷན་ཚྫོགས་ལུ་བཏང་ཡྫོ
དཔ་ཨིན།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོtoན་ཨང་༡༢༦༠༨
དྫོན་ཚན་༡.༣.༡;
issuedབས།
upon
completion
of the particular
audit and
it is addressed
appropriate
authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
ྡོཻ
་
རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
ག
ས་༣
པ།
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
ཅན་མ།
ཚེ་རིང་སྒྲོལམ་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

120

121

རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༤ པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་ཚེ་རིང་
ཞིབ་རྫོགས་འྫོང་འབབ་འགོ་དཔྫོན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༠༠༨༠༣༠༣༣ ཅན་མ།)

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༢༤

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༢༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢.༡

ས་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡོདཔ་མ་ཚད་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ཅན་མ་དང་འགལཝ་མས།

༢.༢

ས་ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
YTIROHTཉེས་བྱ་ཐེབས/མ་ཚངམ་
UA TIDUA LAདེ་ལས་མ་བཀལ་བར་ཡོ
YOR EHT FO དSཔ།
TNEMHSILPMOCCA

10.437
0.287

བསོoམrས།
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht m
f setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
tuohtiw ,llahs ytངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
irohtuA tiduA lག
a་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
yoR ehT“ དtཿaht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་༢༠༠༧
dna ༢.༡
cilbup ,sས་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོ
eunever eht sa llewདsཔ་མ་ཚད་
a secrofའབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྫོ
ec nefed eht dna ecilop
eht ,sཅན་མ་དང་འགལཝ་མས་
dnuf cilbup gnirets-inimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

10.724

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༣༧

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofཐིམ་ཕུག་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྒེར་་་སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་
sah tI .dnuorgkcཉེས་བ་ཚུ་བརྩི་སྟེ་
ab lanoissefས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༣༧
orp esrevid htiw ffats མ་
732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK་༢༠༠༧
eht foཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
noit utitsnoC eht fo snས་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བའི་དུས་
oisivorp eht htiw enil
བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོད་མི་འདི་ འབྲུག་གི་སའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྫོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
eniདེ་སྦེ་ས་ཁྲལ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོ
tuor eht sediseb ,ད
s་པའི་གནད་དྫོ
tidua de
ab ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་
emeht dna stidua
མཚམས་ ལྫོ་ངོ་༡ ལས་༡༥ ཚུན་་་བར་ན་འདུག
ནs་འདི་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
སའི་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤྫོམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཡྫོ
stnemhsilདp། mཁྲོམ་སྡེ་གིས་
occa eht fརྒྱུ་དངོས་མ་དེབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
o trap a sa sevitaitinལྫོi་རེ་བཞིན་དུ་
dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འྫོང་འབབ་ཀྱི་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ ཁྱད་བསྡུར་ད་་དཔྱད་ཚུ་གང་ཡང་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཐྫོ
་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་
:w
oleb dezirammus

སྫོགས་པ་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟྫོ་ཚུགས་ནིའི་དྫོན་ལུ་ མ་དེབ་ནང་དུས་ཐྫོ
་ལུ་ཐྫོ
་བཀོད་ལེགས་ཤྫོ
དེ་བཟུམ་མའི་བ་རིམ་
G N I Tག
ID
UA
F O S M RམE་མ་འབད་བས།
T NI STN
EMEVEIHCA
མེདཔ་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ས་ཁྲལ་ཉེས་བ་བརྒྱ་ཆ་༢༤% དང་སྦྲགས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༤༣༧ མ་བསྡུ་བར་ལུས་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduཡྫོAདfཔ་ཨིན་པས།
o .oN
stiduA fo sepyཁྲིམས་བསྟུན་གྱི་ཉེས་བ་བཀལ་ནི་དང་
T
.oN .lS
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་
ཐྫོ་བཀོད་ནང་ལས་བཏྫོན་བཏང་ནི་ལ་སྫོགས་པའི་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
esoht y(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
lno sedulcན
n་ཨང་༡༢༠༦༨
i rebmun ehT
2 ད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡྫོདཔ་ཨིན།
001
stiduA ecnailpmoC
ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ཡང་ག་ནི་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡྫོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna གdས་༣
etraཔ།
ts ཞི་གཡྫོ
ydaeགr་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨
la erew taht es
oht sལྟ་
edulcxe
དྫོན6་ཚན་༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ྡོཻ་ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོ
ཅན་མ།
4
stiduA laརྒྱལ་མཚན་རྡྫོ
icepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསམ་རྟེན་དྫོ
4102 n
i detelpmན
oc་གྲུབ་
stiduཐྫོ
A་བཀོད་འགོ་དཔྫོ
1.1 elbaT ན་གཙྫོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།)

launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
པ་ret–edདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna ༢.༢
sdoirepས་ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
gnitidua tsap eht ཉེས་བ་ཐེབས་/མ་ཚངམ་
fo secneirepxe foདེ་ལས་བཀལ་བར་བཞག་ཡྫོ
s isab eht no deniདm
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༠.༢༨༧

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

ས་ཁྲལ་མ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
ཉེས་བ་ཐེབས་/མ་ཚངམ་
era ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
stroper tidua eh
T .ytirohtuA tiduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༧
A layoR eht fo tu
ptuo etaidemmiདེ་ལས་ཐེབས་བཀལ་ཡྫོ
eht era stropeད
R་ tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
དངུལ་
debiཔའི་གནད་དྫོ
rcserp eནh་ལེ་ཤཱ་ཡྫོ
t ot sད
e་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི།
rehda AAR ehT .sདེ་ཡང་
troperདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠
eht ni deniatnocས་ཁྲལ་ཐེབས་བཀལ་ཡྫོ
seussi no snoiད
tcཔ་དང་
a ylem
it ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༠༦ ས་ཁྲལ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལཝ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༡ .sས་ཁྲལ་མ་བཀལ་བར་ལུས་ཡྫོ
ད་མི་ཚུ་ཨིན་
noitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

122

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

121

པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༦༠༨ དྫོན་ཚན་༣.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྒྱལ་མཚན་རྡྫོ་ྡོཻ རྩིས་འཛིན་ལས་རྫོགས་༣ པ། ཞི་

གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསམ་རྟེན་དྫོན་གྲུབ་ ཐྫོ་བཀོད་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན། ཞི་གཡྫོག་

ངོ་རྟག་ཨང་ ༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ།)
༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༡༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༡༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༣.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཁྲོམ་སྡེ་སའི་རྒྱུ་དངོས་མ་ཡིག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ་ད་ཁྲོམ་སྡེ་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དངོས་མ་ཡིག་
The Royal
༣.༢Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of
Bhutan, which
states that, “There
རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་
འོང་འབབ་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡོ
དཔ། shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further providesབསོ
that
མས། “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
funds,
the
police
and the defence
forces as
ཆད་སྐྱོན་དང་public
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོད
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿwell as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

3.910

3.914

༣.༡ Authority
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༡༤
The Audit
was instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་
ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་
ཁག་འབགཔ་དང་
ག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
regional
offices strategically
located
across the འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མིང་ཐྫོ
Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༣.༩༡༤the
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༥༡༤
དྫོན་ཚན་༡.༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བིམ་ཀུ་མར་པརའ་
of Bhutan,
Royal Audit Authority
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
དཱན་ and
རྩིས་འཛིན་པ།
ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༩༧༠༩༠༧༡
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བིམ་ཀུ་མར་པརའ་དཱན་ རྩིས་འཛིན་པ།
financial
compliance
audits. A brief ཅན་མ།
account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཞི་གཡྫོ
ག་ངོ་རྟག་ཨང་༩༧༠༩༠༧༡
ཅན་མ།) during the year is
of the
Royal
Audit Authority
summarized below:

1.

༣.༢

ཁྲོམ་སྡེ་སའི་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ་དེབ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡྫོདཔ་ད་ ཁྲོམ་སྡེ་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ་དེབ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་ འྫོངས་འབབ་ཚུ་མ་བསྡུ་བར་ལུས་ཡྫོདཔ།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
during the yearཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐྫོ
as shown in the Table
1.1.
1 སྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ
Financial Audits
508
་བཀོད་བཞག་ནིའི་དྫོ
ན་ལུ་
་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed
31st December 2014 and
སྤྱི་ལྫོ་༢༠༡༢-༡༣ within
ལུ་ ཐྫོ་བཀོད་ནང་ཚུད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་༨༥༢
ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༦
བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག
ནང་སྲིད་དང་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under སྫོprogress
at theས་ཆ་རིག་པའི་བརྡ་དྫོ
close of the
year. The
ལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གི་
ན་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་
ཁྲོམ་ཚྫོགས་ཀྱི་གུང་ཁྲལ་སྫོད་མི་ཐྫོTotal
་ཚུ་ ག་བསྡུར་འབད་དེ་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ད་་དཔྱད་འབདཝ་ད་
གུང་གྲངས་/སྒྲིང་ཁྱིམ་༨,༧༠༨
ཀྱི་ཁྲོམ་ཚྫོ
གས་གུང་ཁྲལ་མ་སྫོད་པས། ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ ཆེད་དུ་བརྫོན་
start of
every financial
year. It contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ས་འཇལ་དང་ཐྫོ
་བཀོད་སྡེ་ཚན་ཡྫོon
ད་རུང་
་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་འདི་
འྫོང་འབབ་སྡེ་ཚན་
Areas པའི་
which
are determined
theསྒྲིང་ཁྱིམ་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ
basis of experiences
of the past auditing
periods and
current audit priorities.
2.

ལུ་སྫོད་ནུག

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འྫོང་འབབ་སྡེ་ཚན་་ས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་སའི་ཐྫོ་བཀོད་ཐྫོ་དེབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ས་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ ས་ཚན་ལ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedལུ་ཅིག་
upon completion
of the particular
and it is addressed to appropriate
authorities
ནང་འཁོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
ད་རུང་ audit
འྫོང་འབབ་སྡེ་ཚན་་ས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་སའི་ཐྫོ
་བཀོད་ཐྫོ་དེབ་ནང་ཚུད་དེ་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
མེདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

122

123

སའི་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ་དེབ་ལེགས་ཤྫོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡྫོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ཤྫོག་གྲངས་ལ་ལུ་ཅིག་མེདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་ག་

ར་ཧྲལ་འགྱོ་ཡྫོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་སའི་རྒྱུ་དངོས་ཐྫོ་དེབ་ནང་ བཀོད་དེ་ཡྫོད་པའི་སའི་བརྡ་དྫོན་
ཚུ་

སའི་ཇོ་བདག་དང་ས་ཁྲལ་ཚུ་གི་གནས་སྟངས་རྟགས་མ་མཐུནམ་སྦེ་ཡྫོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་

༡༢༦༠༨ དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསམ་སྟྫོན་དྫོན་གྲུབ། ཐྫོ་བཀོད་འགོ་དཔྫོན་གཙྫོ་འཛིན་འྫོག་མ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་

ཨང་༢༡༠༧༠༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇིགས་མེད་རྡྫོྡོཻ་ བཀོད་ཁྱབ་བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོན་། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་

༢༠༠༢༠༡༠༩༥ ཅན་མ།)

༤.༤.༥ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བསྡུ་
dna ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༦
tidua ot ytiroགནས་པའི་
htuA tiduམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
A layoR a eb llahs ལྫོ
er་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ehT“ ,taht setats hcihཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
w ,natuhB fo mod
gniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefསྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
tuohtiw ,llahs ytirohཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད
tuA tiduA layoR ehT“ ta་ཡྫོ
hད
t པ་དང་
sedivoགནད་དྫོ
rp reནh་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
truf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
seidoལྫོb་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dna seitirohtua cilb
up lla ,yraiciduJ eht dnaརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
erutalsigeL eht ni secifདངུལ་ཀྲམ་ས་
fo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཡ་༡.༥༥༠ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
གh་བཀོད་དེ་ཡྫོ
. ”natནང་ཚུད་དེ་ཡྫོ
uhB fo seདv་མི་ཚུ་
reserའྫོdགn་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
a secnavda e
t dna dད
eཿviecer seinom rehto
la noལྫོ
it་u
titsnoc a sa dna 58ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
91 ni ydob suomonotua na sa དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༧
detutitsni saw ytགནས་པའི་
irohtuA མངོན་
tiduA ehT
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofགསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
sah tI ད
.d
nuorgkcab lག
a་noརྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
isseforp esreདvཔ་ལས་
id htiw
ffats 732 yb
་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
ht fo noit utitsnoC eht fo snདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
oisivorp eht htiw enil
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wol༣eb dezirammus
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
བསོམས།

GNITIDUA FO

1.253
SMRET NI
༡.༢༥༣

STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stidu༡A fo .oNཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
stiduA fo s–epདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
yT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dn
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དa
ཿ 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ecnamrofreP
d
n
a
detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
༡.༡
ཁྲལ་དང་འྫོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་ཡྫོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
བསྡུ་ལེན་འབད་དགོཔ་འདུག
dna ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་
sdoirep gnitiduaསའི་ཇོ་བདག་སྫོ
tsap eht ་fསྫོo་ལས་
secnཁྲལ་དང་འྫོ
eirepxeང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༥༣
fo s isab eht no denim
reted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༣༥ དྫོན་ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད། བདག་སྐྱོང་ལས་རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་
༢༠༠༩༠༠༨ ཅན་མ། བསྫོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། པར་རི་བྲིས་མི་(Draught person) ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༩༩༠༡༡༦༧ ཅན་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ དགེ་ལེགས་ ཐྫོ་བཀོད་ལས་རྫོགས། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༢ ཅན་མ།)
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

124

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

123

༤.༤.༦ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ།
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༦ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༥༥༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༠༣ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
རིམ༌ཨང་།

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
༡ of Bhutan,
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
the Kingdom
which states that, “There shall be a Royal Audit
0.300 Authority༣ to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཆད་སྐྱོན་དང་ further
ནོར་འཁྲུལ་ provides
གནོད་སྐྱོན། that “The Royal Audit Authority
25.4 of the༢ Constitution
shall, ༥without fear,
0.903
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བསོམས།
༡.༢༠༣authorities and bodies
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the -advances
and reserves of Bhutan”.
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December 2005.
Under the Auditor
General,
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
of the Constitution
of the Kingdom
༡.༡ the provisions
དངོས་གྲངས་མ་ཚངམ་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A briefང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟྫོ
account of the
ཐིམ་ཕུག་
བཟའ་སྫོད་ཁང་དང་ལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སྫོ
་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་་ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གནས་པའི་
དེ་ལས་སྒྲ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་
རྒྱལ་འཛིན་ལྟ་བཤལ་དང་མགྲོན་
of the
Royal ཀམ་པིའུ་ཊར་ལེབ་ཊོབ་དང་ཐབ་ཚང་གི་ཅ་ཆས་
Audit Authority during the
year is
summarized below:

1.

སྐྱོང་སྤེལ་ཁང་ལུ་མཁོ་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡྫོདཔ་ད་ དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཅ་ཆས་ལ་ལུ་ཅིག་མ་ཚང་པར་ཡྫོད་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༥༥ དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག་ ལས་འགུལ་

བཟྫོ་རིག་འགོ་དཔྫོ
(གློག་དང་འབྲེལ་བའི་)
མི་ཁུངས་ངོ་སྫོ616
ད་ལག་རར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༡༧༧༢
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
The Royal
Audit ན
Authority
had completed
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
ཀརྨ་
དབང་འདུས་
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཞི་གཡྫོ
ག
་ངོ་རྟག་ཨང་༧༥༠༤༠༡༦
ཅན་མ།)
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
that were
already
and
༢ thoseཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
གནྫོདstarted
་སྐྱོན།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༣
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every ནྫོfinancial
It དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༠༣
contains the
ཆད་སྐྱོན་དང་
ར་འཁྲུལ་ གནྫོyear.
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

124

125

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

0.501

༢.༢

མཁའ་འགྲུལ་གླ་གི་ཟད་ཚབ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།

0.094

༢.༣

དོན་མེད་དངུལ་སོད་འབད་བ།

0.308
བསོམས།

0.903

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༢.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༡

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་གི་ རིམ་ལུགས་ནང་ནྫོར་འཁྲུལ་ཞུགསཔ་ལས་ ལྟ་བཤལ་ལས་སྫོད་པའི་མིང་ཐྫོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ༠.༥༠༡
tidua oསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
t ytirohtuA tiduA lay
oR a eb llahsཕྱི་རྒྱལ་དངུལ་སྫོ
erehT“ ,tah
setats hcihw
,na(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tuhB fo mo
gniK eht
ནd
་ཨང་
སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་
རt་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་སྫོ
ད་ནུག
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef༡༢༤༨༤
tuohtiདྫོ
wན་ཚན་༡
,llahs (ཕྫོ
yt་iརེགསི་རྩིས་ཁྲ་)
rohtuA tidu; Aརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
layoR ehT“ tah
t sedivorp rརྩིས་འཛིན་པ།
ehtruf noiཞི་གཡྫོ
tutits
oC eht fo 4.52
བཀྲིས་དཔལ་སྐྱིད།
གn་ངོ་རྟགས་ཨང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido༩༧༠༤༠༤༨
b dna se
itirohཀུམ་བུ་སྒྲོལམ།
tua cilbup རྩིས་འཛིན་པ།
lla ,yraicid
uJ eགh་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༤༩
t dna erutalsigeL eཅན་མ།
ht ni ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
seciffo lla gnidulcni
ཅན་མ།
ཞི་གཡྫོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དི་པན་དརའ་གཱ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔྫོན. ”་གོངམ།
ཅན་མ།)
natuhཞི་གཡྫོ
B fo ག
se་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༩
vreser dna secnavd
a eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༢.༢
མཁའ་འགྲུལ་གླ་གི་ཟད་ཚབ་་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་
– rདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༤
denn
am tnem
om eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG
otiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྐོར་
རྒྱལ་སྤྱི་ནང་ལུ་སྤེལ་བསྒྲགས་དང་གོང་འཕེལ་་་དྫོ
ནi་ལུ་
རལ་གཡྫོ
modgniK
eht fo noit utitsnoC eht fo snois
vorp
eht hགt་iw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སྡེ་ཚན་དང་འགྲོ་འགྲུལ་རྫོམ་སྒྲིག་པ་ཚུ་ གདན་འདྲེན་ཞུ་ཡྫོ
དཔ་ད་ དེའི་སྐབས་ གོང་གི་མགྱོནམ་ཚུ་ལས་ མཁའ་འགྲུལ་གླ་བརྒྱ་ཆ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༥༠% བརྩིཝ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༦ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས།
མཁའ་འགྲུལ་གླ་བརྒྱ་ཆ་༥༠% དང་ འབྲུག་ནང་ལྷྫོད་ཞིནམ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
gnirud ytམཁའ་འགྲུལ་གླ་བརྒྱ་ཆ་༥༠%
irohtuA tiduA layམགྱོནམ་
oR eht fo
ལས་ བཅའ་སྒྲིགས་ཟད་སྫོང་ཚུ་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་གིས་བཏང་ནི་ཨིན་རུང་
:woleb dezirammus

གིས་འབག་ནི་འབད་བཞག་ནུག གོང་གི་ཟད་སྫོང་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་བཏང་ནུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དྫོན་ཨང་༡༢༤༨༣ དྫོན་ཚན་༢ (ཨེ་ཨིསི་ཀྲི་དྲི་རྩིས་ཁྲ་) ; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དཔལམྫོ་ ཚྫོང་འབྲེལ་འགོ་དཔྫོན། ཞི་

.1

6 16 ལྟ་བཤལ་འགོ་དཔྫོ
detelpmoc ན
d་གཙྫོ
ah ་འཛིན་ངོ་ཚབ།
ytirohtuA (ཨེམ་པི་ཌི་)
tiduA layཞི་
oR ehT
stiduགཡྫོ
A fག
o་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༤༥
.oN
stiduA fo seཅན་མ།
pyT དམ་ཆོས་རིན་འཛིན་
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
གཡྫོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༤༦
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་དཔལམྫོ
ཚྫོsངo་འབྲེལ་འགོ་དཔྫོ
ཞི་གཡྫོ
hcih
w stidua་ e
ht ylno sནe།du
lcniགr་ངོ་རྟགས་
ebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༤༥ ཅན་མ། དམ་ཆོས་རིན་འཛིན་ ལྟ་བཤལ་འགོ་དཔྫོ
ཞི་གཡྫོ
dna dན
e་གཙྫོ
tra་tའཛིན་ངོ་ཚབ།
s ydaerla(ཨེམ་པི་ཌི་)
erew tah
t esགo་ངོ་རྟགས་
ht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཨང་༢༠༠༡༠༤༦ ཅན་མ།)
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsur༢.༣
hT tiduAདྫོན
e་མེད་དངུལ་སྫོ
vitacidni e
t dna s–ecདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༨
iffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དh
་འབད་བ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ཚྫོགས་སྡེ་གིས་ འབྲུག་ལྟ་བཤལ་ལས་སྫོད་ཚྫོགས་པ་གི་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཚར་བའི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ ཟླ་ངོ་༧
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་་དངུལ་ཕྫོགས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༨ དངུལ་སྫོད་འབད་ནུག གོང་གི་ཟད་སྫོང་ཚུ་ ཡུན་བརྟན་ལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་རྩིས་ཁྲ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiནང་ལས་བཏང་ནུག
rohtua etairpo
rppa ot deནs་ཨང་༡༢༤༨༣
serdda si དྫོ
tiནd
na tid
ua ralucitrap eh; t རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
fo noitelpmoc n
opu deussi
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཚན་༣
(ཨེ་ཨིསི་ཀྲི་དྲི་རྩིས་ཁྲ་)
འཇིགས་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

126

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

125

མེད་རྣམ་རྒྱལ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དི་པན་དརའ་གཱ་ལེ། རྩིས་
འཛིན་འགོ་དཔྫོན་གོངམ། ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༩ ཅན་མ།

༤.༤༧

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྫོགས།

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྫོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༣ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༥.༡༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥.༣༤༡ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་

ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩.༧༩༨ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩.༦༣༤
གནས་པའི་
report ལྫོ
on
the economy, efficiency
and effectiveness in the use of
public resources.” The
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་ཡྫོ
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་ཐྫོ
ག་ and
རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡྫོ
པ་ལས་
ལྫོ་བསྟར་
favour མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
or prejudice, audit
the accounts of all
departments
offices of དthe
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
receivedགand
the advances
and reserves of Bhutan”.
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
body in December
2005. Under
the Auditor General, theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Authority is at the དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
གནོདacross
་སྐྱོན།
༥
regional offices
strategically
located
the Kingdom. In
0.164
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བསོམས།
༠.༡༦༤
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡.༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚྫོ
during the year asགས་ཀྱི་
shown
in the Table 1.1.
འགན་འཛིན་པ་ཚུའི་མིང་ཐྫོ
ག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤
1
Financial Audits རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
31st December
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོwithin
ན་ཨང་༡༢༣༩༡
དྫོན་ཚན་༤; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འབྲེལ་ཡྫོ
ད་མི་ངོ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
3
Performance
Audits ཀེ་ཌི་ཚེ་རིང་།
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༧༩༠༢༠༡༠ ཅན་མ།)
under ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་གཙྫོ
progress at the ་འཛིན་།
close ཞི་གཡྫོ
of the
year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual༤.༤༨
Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ འབྲུག་གི་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ༢༥ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued ༠.༥༣༣
upon གནས་པའི་
completion
of the particularལྫོaudit
and it is addressed
to appropriateབསྡུ་སྒྲིག་མ་
authorities
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing ཆ་ཤས་ཙམ་ཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོ
reports after completion
of the
field
audit to ensure that ལྫོ
those
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
དཔ་དང་
གནད་དྫོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
་
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
རིམ༌ཨང་།

ནང་ཚུད་དེ་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༡

༤

བསོམས།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༡.༡

ནང་ཆས་དང་ལཱ་ཆས་ཚུ་མ་ཐྫོབ་ལས་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བཀལ་དགོཔ་འདུག

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གeས་༡༩༩
དེ་ troper
elcitམངོན་མཐྫོ
rA ehT་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་
”.secruoser cilbuསྔོན་མའི་རྩིས་ལྫོ
p fo esu eh་ནང་
t ni ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡྫོ
ssenevitceffད
e་པའི་
dna ནང་ཆས་དངོས་གྲངས་སྣ་ཚྫོ
ycneiciffe ,ymonoc
eht no
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཅིག་མ་ཐྫོ
བG་ལས་
,tnem
nrevo
eht ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་
fo seciffo dna stnemtrམཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་
aped lla fo sདུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བཀལ་དགོཔ་
tnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
འདུག
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༤༨༤
དྫོ
ན
་ཚན་༡;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དྲང་དཔྫོན་ཚེ་རིང་རྡོེ་ རྫོད་དཔྫོན་ཡྫོངས་ཁྱབ། ཞི་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”naཅན་མ།
tuhB fལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
o sevreser dna sབྫོ
ec
vda
eht dnབaས་རྒྱས།
deviecཁྲིམས་སྤྱི་བྫོ
er seinoནm
གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༩༥༡༡༠༣/༩༥༡༡༠༣༡
ནn་པྫོa་བསྫོ
ད་ནམས་སྟྫོ
་ rehto

la noཔྫོ
it།utཞི་གཡྫོ
itsno
a sa dna ༧༡༠༡༣༨/༩༩༠༠༠༦༣u
5891 ni ydob suཅན་མ།)
omonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
གc་ངོ་རྟགས་ཨང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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༤.༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༤.༥.༡

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

225.658

དེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

གནད་དོན་གཅིག་ཡང་རྩིས་

འགྲིགས་མ་འབད་བས། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབྫོར་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

225.658

གསལ་སྟྫོན་འབད་ཡི།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ཕྱིར་སྫོདthe
་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལས་འཛིན་ལས་ཐྫོ
བ་མིའི་ལན་ of
The Royal
Audit Authority derives
its mandates from
Article 25.1
of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
report གསལ་དང་
on the economy,
efficiency
and effectiveness
in the useགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
of public resources.” The རྩིས་
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཡྫོངས་
favourའགྲིགས་འབད་ཡི།
or prejudice,ལོ་audit
the accounts of
all departments
and offices
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐྫོན་ཡྫོདand
་མི་ཚུ་the
འྫོགdefence
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
ཿ the revenues, public and
administering
public funds, the police
forces
as wellདas
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

45.932

179.726

རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
The Audit
Authority was instituted
as an autonomous body
in 1985 and as a
constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
བསོམས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
summarized below:

1
2

179.082
0.644
179.726

4
5

179.082

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དྫོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩.༠༨༢ བྱུང་མི་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

The Royal
Audit Authority had completed
616ན། Sl. No. Types of Audits
No. of Audits
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes
only thoseལaudits
which
2 ད་འབད་ཡོ
Compliance
Audits
100
རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འཛོ
་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད
པ།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
མཁོ་ཆས་རྣམས་གྲངས་ཀྱི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་
ཚུལ་བཞིན་མེདཔ་ལས་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
དངུལ་ ཐེབས་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ།
start of every financial
year.
It contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་
བརྒྱ་ཆ་༦ དང་of ཁ་སྐོང་གི་
Areas which are determined
on theརྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་
basis of experiences
the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

2.1
2.2

116.993
35.645

2.3

26.444

རྣམས་ གྲངས་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བསོམས་

179.082

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ན་ཚུ་theགཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
to takeཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོ
timely actions on issues contained in
reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

128

129

རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་འཛོལ་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦.༩༩༣

༡.༡

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ འཕྲུལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ མཁོ་ཆས་རྣམས་གྲངས་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་ དབྱེ་དཔྱད་

ཐོག་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦.༩༩༣ ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། འབྲུག་གི་རིན་གོང་ཚད་གཞི་ (BSR)༢༠༠༩ ཅན་

མའི་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་ རྣམས་གྲངས་གཅིག་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ལུ་ རིན་གོང་ ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཡོད་རུང་
སྒྱུར་བྱེད་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་ ཤོ་མཚུངས་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། དེ་གིས་མ་ཚད་ མཁོ་ཆས་ལ་ལུ་གཅིག་ལུ་ ནང་འཛུལ་གྱི་

ཁྲལ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་གླ་ཁྲལ་རྒྱ་ཆ་༡༥ ཡང་དངུལ་སོད་ འབད་ནུག། ཁྲལ་དེ་ཚུ་ ལཱ་གི་རྣམས་གྲངས་ ག་ཅི་ནང་

རང་འབད་རུང་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་བཙུགས་མ་དགོཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༢༨ དྫོན་ཚན་༡.༡) རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་ སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་

YTIROHTUA TIརྡོD
UA
LAYའཛིན་སྐྱོང་མདོ
OR EHT ་F
O ST
Nད
E་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠
MHSILPMOCCA
ཨང་༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
་རྗེ་ནོ
ར་བུ།
ཆེན།
ངོ་སོ
ཅན་མ།

fo nགཡོ
oitu
itsnoC eht fo ཅན་མ།)
1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
གt་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
པ་ht –fo 4.52
,raef༡.༢
tuohtiwམཁོ་ཆས་རྣམས་གྲངས་ཀྱི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་
,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ཚུལ་བཞིན་མེདཔ་ལས་
taht sedivorp reདངུལ་ཐེབས་སོ
htruf noituདt་འབད་ཡོ
itsnoCདe
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
seitirohtua c༣༥.༨༤༥
ilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༦༤༥ རིན་གོང་སྒྱུར་ལྡོག་གི་ཐོག་ལས་སོད་ཡོད་མི་དེ་ འགོ་ ཐོག་གན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཡིག་གི་རིན་གོང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥
་མ་འབད་ཚུན་
གU
་གན་ཡིག་
དD
་པའི་
denn
am tnemom eht ta sགི་ལྷག་སོ
i ytiroངh་ནུག།
tuA འགན་ཡིག་བསྐྱར་བཟོ
eht ,lareneG ro
tiduA ehtའགོ་ཐོ
redn
.5002 ནང་བཀོད་ཡོ
rebmece
ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིན་གོང་གི་ཚད་འཛིན་དེ་ལུ་ གནས་དགོཔ་ཨིན།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༣༢༨
དྫོ
ན
་ཚན་༡.༢)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསོ
ད
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo la་ noiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ནམས་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦ ཅན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
ituo་ཆེན།
r ehངོ་སོ
t དs་ed
iseb ,stidua desab ཅན་མ།
emehགཡོ
t d
a stidua
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠
གn་གི་ངོ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རྟགས་ཨང་༡༧ ཅན་མ།)
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡.༣

རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ བརྒྱ་ཆ་༦ དང་ ཁ་སྐོང་གི་རྣམས་གྲངས་ཚུ་ལུ་ ཚུལ་མིན་དངུལ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སོད་འབད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༤༤༤

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་
ཧེ་མ་ལས་མཉམ་སྡེབ་འབད་ཡོ
་པའི་
.1.1 elbaT eht ni nད
w
ohsརྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་
sa raey ehtའགྲོ་བརྒྱ་ཆ་
gnirud stidua
1
805
stiduA laiརིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་
cnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
s 13 n
༡༦ གུ་ ཧེང་སྐལ་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་ བརྒྱ་ཆ་༦ དང་ ཁ་སྐོང་གི་རྣམས་གྲངས་ཚུ་གི་ཐོ
་ལུ་
འབག་པ་ལུ་
dna 4102 rebmeག
ce
D tཁག་
ihtiw deདངུལ་ཀྲམ་
telpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
taht esoht sedulcxe
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
ས་ཡ་༢༦.༤༤༤ ཐམ་པ་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ནy་ཨང་༡༢༣༢༨
་ཚན་༡.༣)
ehT .rae
eht fo དྫོ
eན
so
lc eht རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༡༦
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རྡོ
་
རྗེ་ནོ
ར
་བུ།
འཛིན་སྐྱོང་
མདོ
་
ཆེན།
ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠
ཅན་མ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧ ཅན་མ།)
4102 ni deཡོ
teང
lpས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
moc stiduA 1.1 elbངོ་སོ
aT ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debiཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོ
rcserp ehརt་འཁྲུལ་
ot serགནྫོ
ehད
d་སྐྱོན་་་གནད་དྫོ
a AAR ehTན་ནང་
.stroདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༤
per eht ni deniatn
oc seussi no sག
n་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
oitca ylem
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
དཿit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

130

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

129

རིམ་ཨང་

3.1
3.2
3.3

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ལྷག་ཐེབས་/གཉིས་ལྟབ་ སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.592
0.052
0.644

དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ།

རིན་གོང་/དུས་ཚོད་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ།

བསོམས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

༣.༡ དངུལ་ལྷག་ཐེབས་/གཉིས་ལྟབ་ སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༥༩༢
ཀ)

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་མིའི་གླ་རྔན་དང་ དུས་འཐེབ་ཀྱི་གླ་ཆའི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཨང་༡༢༣༢༨
དྫོན་ཚན་༥.༡)
ག་ན་ and
ཐེབས་སོ
ད་འབད་ནུག།
the Kingdomས་ཡ་༠.༥༡༩
of Bhutan,
which
states that,
“Thereནshall
be a Royal
Auditརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
Authority to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཤམ་རེག་མི། ལཱ་རྒྱབ་ལས་རོ
གས།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩
ཅན་མ།
གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥
ཅན་fear,
25.4 of the Constitution
further
provides
that “The Royal Audit
Authority
shall, without
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ལེགས། ཞིབ་རོ
ས་བཅའ་སྒྲིག་པ།
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤
ཅན་མ།
including allམ།offices
in the Legislature
and གthe
Judiciary,ངོ་སོ
all
public authorities and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ།)
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit
Authority was instituted
as ན
an
autonomous
in 1985
as a constitutional
ཁ) དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་
རྩིས་བཏོ
་ནང་ནོ
ར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོbody
ད་མི་ལས་བརྟེན་
ལྟ་རྟོand
ག་གི་གླ་ཆའི་ཐོ
ག་ལུ་ ཁག་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staffའབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
with diverse professional
background.
It has
ཐེབས་སོ
ད་འབད་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༢༨ དྫོན་ཚན་༥.༢) རྩིས་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ག་ན་ཤམ་རེག་མི།
ལཱ་རྒྱབ་ལས་རོ
གས།Kingdom
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩ ཅན་མ། གཡོག་གི་
line with theའགན་ཐད་ཀརཿ
provisions of
the Constitution
of the
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ལེགས།
ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
audits and ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥
theme based
audits,
besides the
routine
financial and compliance audits. A brief account of the
༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤
ཅན་མ།
གཡོག
ཅན་མ།)
activities and
initiatives as
a part
of་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༣.༢

དངུལ་ལོག་ལྟབ་སོད་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༢

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་མིའི་གླ་རྔན་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༩ ལོག་ལྟབ་སོད་ནུག། དེ་

The Royal
Authority
had completed
616
Sl. No.
Types of
Audits
Audits
ཡང་ ཐོAudit
་དེབ་ནང་མིང་ཚུ་
བསྐྱར་བརྗོད་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ཨང་༡༢༣༢༨
དྫོནNo.
་ཚན་of༥.༣)
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only thoseལཱ་རྒྱབ་ལས་རོ
audits which
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ག་ན་ཤམ་རེག་མི།
གས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༢༦༩༩
ཅན་མ། གཡོག་ 100
གི་ངོ་
2
Compliance Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that
already started
རྟགས་ཨང་༩༥
ཅན་མ། were
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་ལེགས། and
ཞིབ་རོགས་བཅའ་སྒྲིག་པ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༨༠༧༠༠༢༣༢༤
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annualཅན་མ།
Auditགཡོ
Plan
of the RAA is
prepared at the
ག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦
ཅན་མ།)
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རིན་གོང་/དུས་ཚོ
ད་འཐེབ་སོང་ཡོ
Areas ༣.༣
which
are determined
onདཔ།
the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧,༡༧༠ ལས་ ༡༠,༤༨༥ ཚུན་ ཚར་གསུམ་ བསྐྱར་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ནང་ རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༤༦.༢༣ གི་འཐེབ་སོང་ནུག། རིན་གོང་འཐེབ་སྦེ་འགྱོ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ ལ་ལུ་ཅིག་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཚད་འཛིན་ལས་འདས་པ་ཨིན་རུང་
upon completion of the particular
audit and itམ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་དང་
is addressed to
appropriate
authorities
འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ
འཛིན་སྐྱོང་དམ་
ཟབ་མེད་མི་ལས་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing
reports after completion
of the field audit
that those
བརྟེན་གནས་ཡོ
ད་པའི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་འཛེམ་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
འཛེམ་ཚུགས་པའི་རིན་གོང་དང་
དུས་ཚོto
ད་ཚུ་ensure
ཡང་ ཁག་འབག་པ་
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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གིས་ ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་རྩིས་སོད་མ་འབད་མི་དང་ དེ་ལས་ པར་རིས་དང་ བཟོ་བཀོད་ཚུ་ འཆར་གཞི་ ནང་མེད་པའི་འཕལ་

འབྱུང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཁ་སྐོང་གི་ཟད་འགྲོ་གནས་ཏེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་རྒུད་འཐུས་ཚུ་ སོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་
འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༢༨ དྫོན་ཚན་༩.༡ དང་ ༩.༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ ནམས་དབང་ཕྱུག།

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧ ཅན་
མ།)

༤.༥.༢

འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་ - ཨིན་ཕ་ར་ ཚད་འཛིན།

YTIROHTUAལྫོT
IDUA འབྲུག་རྒྱུ་ནོ
LAYORརE
HT FO Sཨིན་ཕ་ར་ཚད་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
TNEMHSILPMOCCA
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
་ངོ་དེ་ནང་
་གཞི་བཟུང་
བཏྫོན་

fo no
titsnoC ehམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
t fo 1.52 elcitrA eh
t morf setadnaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
m sti sevired ytirདེ་ཅིག་
ohtuAངོས་འཛིན་
tiduA laབྱུང་
yoR ehT
ཡི།ituའདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitཡྫོ
rA
ehT ”ལྫོ
.se
cruoser cilbup fo esuཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymoགནད་དོ
noce ནe་hགཅིག་
t no troper
ད་ས་ལས་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབྱུང་པས།
,tnem
nrevoG eht fo seciffoལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dna stnemtraped llaཅན་མའི་
fo stnཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
uocca eht tidua རྩིས་འགྲིག་མ་
,ecidujerp འབད་
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna བའི་ཡྫོ
cilbuངpས་བསྫོ
,seuམnས་
eveདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
r eht sa llew sa secཐྫོrནo་ཡྫོ
fད
e་མི་ཚུ་
c nefeའྫོ
dགe་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ht dna ecilop
eht ,sdnད
uཿf cilbup gniretsinimda
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

12.342

12.342

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
la noitརིམ་ཨང་
utitsnoc a sa dna
5891 ni ydob suomonotuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
a na sa detutitsni sawདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོmདo་སྐྱོན།
dgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
བསོམས་ enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༤༢
:woleb dezirammus

11.342
1.000
12.342

3
5
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༡.༡ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོ
ད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ལས་
རིན་གོང་གི་ཁྱད་པར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
པ་y e–htདངུལ་ཀྲམ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa rད
ae
gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
ulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ས་ཡ་༡༡.༣༤༢
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོར་གཞི་བཟུང་-ཨིན་ཕ་ར་ཚད་འཛིན་གྱིས་ རིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་བསབ་སྟོན་འབད་ཡོདཔའི་ ཁྲིམས་ དོན་༢༢.༤
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

ལྷོད
བསྐྲུན་ལཱ་གི་རིན་བསྡུར་ནང་
་ dའབད་ཡོ
tsurhཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
T tiduA evitaའབྲུག་ཤེས་རིག་གྲོང་ཁྱེར་ལུ་
cidni eht dna seciffO
la་ལམ་བཟོ
noige་R
dna snoisiviD ehtཕྱིར་བཏོ
fo seནlu
ehcS ད
t་པའི་རིན་
iduA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བཀོད་པ་དེ་ལས་ རིན་གོང་གྱི་ཁྱད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༤༢ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༢༥༦༣ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡༡༤༠༡༠༠༡༩༩༣ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་ ཀརྨ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ བགྲེསཔ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirཅན་མ།
ohtuaཀརྨ་
etaདགེ་ལེགས།
irporppaཡོo
desserdda si ངོ་སོ
ti d
a tidua ralucitrap ehཅན་མ།
t fo no
itelpmoc no
ཡོpངu
ས་deussi
ངtས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
དn་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༡༨༨
ཀ་པིལ་པར་དཱན།
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
དi་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༢༤༤༦
esohtཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
taht erusnག
e ་མ་
ot བགྲེསཔ།
tidua ངོ་སོ
dle
f eht fo noitelpmoc ཅན་མ།
retfa སུ་གན་པར་དཱན།
stroper gnབཟོ
ius་རིག་འགོ་དཔོ
si ni emནa། rfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༢༧༩
༡༠༩༠༦༠༠༡༤༦༤ ཅན་མ། སེངྒེ།

ཅན་མ།

བསོན་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

བཟོ་བཀོད་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༣༡༢༠༠༢༣༡༤ ཅན་མ། དང་ པུཤ་པ་རའི་

པར་དཱན། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༢༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༠༥༠༠ ཅན་མ།)

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༢.༡ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ལས་ འགྱུར་གདན་མ་དངུལ་གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱུ་ནོ
ར་གཞི་བཟུང་-ཨིན་ཕ་ར་ཚད་འཛིན་གྱིས་
རིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་བསབ་སྟོ
་འབད་ཡོAuthority
དཔའི་ ཁྲིམས་toདོན
་༢༢.༤ and
the Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There
shall be a RoyalནAudit
audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཅར་ཀི་ལོfurther
་ལུ་ དབང་ཕྱུག་ཟམ་པ་བཟོ
་བསྐྲུན་ནང་
ན་འབད་ཡོ
་པའི་རིན་བཀོད་shall,
པ་དེ་ལས་
འགྱུར་fear,
25.4 ofཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
the Constitution
provides that
“Theཕྱིར་བཏོ
Royal
AuditདAuthority
without
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
གདན་མ་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༠༠
གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
དྫོན་ཨང་༡༢༥༦༣and
དྫོན་ཚན་
including
all offices
in the Legislature
and the Judiciary, all
public authorities
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༡༩༩༣ ཅན་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

མ། ཌོག་ཀྲར་ ཀརྨ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ བགྲེསཔ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༡༠༠༨༠༠༡༤༩༢ ཅན་མ། ཀརྨ་ དགེ་ལེགས།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
2005.ངོ་སོ
Under
the Auditor General,
theཀ་པིལ་པར་དཱན།
Authority isཡོat
the moment manned
ཡོངDecember
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༡༨༨
ཅན་མ།
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
ག་མ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
located across
Kingdom.
བགྲེསཔ།
ངོ་སོstrategically
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༢༤༤༦
ཅན་མ།theསུ་གན་
པར་དཱན།In བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Audit
performance
༢༡༢༡༣༠༠༠༢༧༩
ཅན་མ།
བསོAuthority
ན་ནམས་རྒྱ་མཚོstarted
། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༡༤༦༤ ཅན་མ།
audits and theme based audits, besides the routine
སེངྒེ། and
བཟོ་བཀོད་པ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༡༢༠༠༢༣༡༤
ཅན་མ།ofདང་
financial
compliance
audits. A brief account
theཔུཤ་པ་རའི་པར་དཱན། ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ངོ་སོདRoyal
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༢༨༡
ཅན་མ།during
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།
བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ངོ་
of the
Audit Authority
the year
is
summarized below:

1.

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༠༥༠༠ ཅན་མ།)

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༤.༥.༣

འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ལྫོ
་
ངོ་དེ་ནང་
འབྲུག་ཚོ
ང
་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏྫོ
ན
་ཡི།
འདི་གི་
ནང་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance
Audits
2
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
ད་ས་ལས་ མངོན་
ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
excludes
those that were སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
already started དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ལྫོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
priorities.
ལྫོ་audit
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐྫོན་ཡྫོད་

5.100

5.100

2.

AC
HI EVE
ME N TS I N
TE R M ད
Sཿ OF RE POR TI NG
མི་ཚུ་
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

132

133

རིམ་ཨང་
༡

རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

5.100
5.100

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༥.༡༠༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

༡.༡ མཛོད་ཆས་ ལྷག་ཐེབས་/ཆད་ལུས་ ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༠༠
ཀ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་མཛོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༩
ཨི་ཅར་གྱི་
སོར་འཐེབ་
YTIROHTUA TདI་ཆས་ནང་
DUA LA
YOR EHT FO STགནས་པའི་སྣུམ་འཁོར་
NEMHSILPMOC
CA

fo noituཅ་ཆས་རྣམས་གྲངས་ཚུ་ཆད་ལུས་འཐོ
titsnoC eht fo 1.52 elciནt་ཡོ
rAདཔ་དང་
eht mདེ་བཟུམ་སྦེ་རང་
orf setadnaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༦༩
m sti sevired ytirགི་ཅ་ཆས་ཚུ་
ohtuA tidལྷག་ཐེབས་
uA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
འདུག། ཆད་ལུས་/ལྷག་ཐེབས་དེ་ཡང་ ཚོང་ལས་འཐོན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ མཛོད་ཁང་ ནང་ཡོད་པའི་ཅ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཆས་ཚུ་ལུ་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག། དེ་གིས་མ་ཚད་ དངུལ་ ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༤༥
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b གནས་པའི་སོ
dna seitiརr་འཐེབ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་
ohtua cilbup lསྟེགས་སྟོ
la ,yrང
aམ་འཐོ
iciduནJ་ཡོeདhཔ་ལས་
t dna དངོས་མཐོ
erutalsངi་བདེན་དཔྱད་
geL eht nའབད་མ་ཚུགས།
i seciffo lla(རྩིས་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
”naརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
tuhB fo sevreserབཀྲིས་ལྷུན་གྲུབ།
dna secnavd
a eht dna devགཡོ
iecགe་གི་ངོ་རྟགས་
r seinom rehto
ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༣༦ དྫོན་ཚན.་༡)
སྡེ་ཕན་འགོ་འཛིན།

la noituཨང་༡༢༧༢
titsnoc aཅན་མ།
sa dnངོ་སོ
a 5ད8
91 ni ydob suomono
tua nཀུན་ལེགས་རྡོ
a sa detu
titsཡིག་ཚང་ལས་
ni saw ytiརོrག
oh
tuAགཡོ
tid
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༡༨
ཅན་མ།
་རྗེ།
སཔ།
གu་ A ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༢༧༡ ཅན་མ། ངོ་སོsདa་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༩༢༣
ཅན་མ།
ruof
h tI .dnuorgkcab lano
issefoཆོས་སྐྱིད་ལས་འཕོ
rp esrevid །htཞིབ་རོ
iw fག
faས་ཚོ
ts ང7་ 32 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འབྲེལ་བཀོད་ཁྱབ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༡༡
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༥༠༩༨
modgཅན་མ།
niK ehངོ་སོ
t fo
noit utitsnoC eht fo snཅན་མ།
oisivoལྟ་བཀོད་རྩིས་
rp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འགནཿ པདྨ་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཅན་མ།)
enituoངོ་སོ
r དe་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༡༥༨
ht sediseb ,stidua d
esab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཁ) འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་མཛོད་ཆས་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༡༦ གནས་པའི་སྣུམ་འཁོར་ ཊོ་ཡོ་ཊ་གི་ སོར་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezལྷག་
irammus
འཐེབ་ཅ་ཆས་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཆད་ལུས་འཐོན་ཡོདཔ་དང་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༡ གི་ཅ་ཆས་ཚུ་
GNIT
IDUA FO S MRET NI STN
E Vནང་ཡོ
E I HདC་ A
ཐེབས་འདུག། ཆད་ལུས་/ལྷག་ཐེབས་དེ་ཡང་ ཚོང་ལས་འཐོ
ན་སྐྱེད་འཆར་གཞི་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་
མཛོEདM
་ཁང་

.1

པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་ ༡༢༣༣༦ དྫོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
སྡེ་ཕན་འགོ་འཛིན།
.1.1 elbaT eངོ་སོ
ht དn་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༩༤༧
i nwohs sa raey eht gnཅན་མ།
irud stidua
1
805ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
stiduA laicnaཨོ
nན
iF་དཔལ་སྒྲོན།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13 nihtiw༡༡༥༡༢༠༠༠༣༨༠
བསྟན་འཛིན་ནོ
ར་བུ། བལྟ་རྟོག་པ་གོངམ། གཡོ3
ག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༣༤
dna 4102 rཅན་མ།
ebmecངོ་སོ
eDད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
detelpmoc erew
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
erew taht esoht sedulcxe
4
6 ཅན་མ།
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
པུར་ན་རའི། ཚོང་འབྲེལ་བཀོད་ཁྱབ། གཡོeགh་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༧༥
ཅན་མ།
ངོ་སོ
T .raey eht fo e
s olc e h
t དt་ལག་
a sserཁྱེར་ཨང་
gorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༢༠༠༢༠༤༢ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་བཟང་མོ། ཚོང་འབྲེལ་བཀོད་ཁྱབ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༡༣༨༢ ཅན་མ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni dཅན་མ།
etelpmo
c stiduA 1.1 eཚོ
lbང
a་འབྲེལ་བཀོད་ཁྱབ།
T
༢༡༢༠༢༠༠༠༦༠༣
ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་།
eht sniaགཡོ
tnoགc་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༧༥
tI .raey laicnaཅན་མ།
nif yrངོ་སོ
evདe་ལག་
fo

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༣༦༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་ སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༡༥༨ ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

134

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

133

༤.༥.༤

འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཀྲམ་ས་ཡ་

0.383

5.422

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ སྙན་ཞུའི་
ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོར་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

5.039

གསལ་སྟྫོན་འབད་ཡི།

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ ལན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.886

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
ས་བསྫོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐྫོནaudit
་ ཡྫོད་ and
འགྲིགས་འབད་ཡི།
the Kingdom
of Bhutan,
which states རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོ
that, “There shall ང
be
a Royal
Audit Authority to
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the
Legislature and the Judiciary,
all public authorities
and bodies
རིམ་ཨང་
རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

4.153

0.109
4.044
4.153

3
5

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
མས་ across the Kingdom. In
regional offices strategicallyབསོ
located
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩
audits ༡. and
theme based
audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ the year is
of the
Royal Audit Authority
during
summarized below:

1.

༡.༡ འྫོང་འབབ་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ འབྲུག་གི་ཟ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཚྫོང་སྒྱུར་་་ས་ཁོངས་དང་ མཛྫོད་ཁང་ དེ་ལས་ སྫོད་ཁང་གི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits གནས་ཁོངས་ཚུ་ལས་
during the yearའྫོas
shown in the Table 1.1.
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན508
་ཨང་
ང་འབབ་ཀྱི་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༩
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།
1
Financial Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were completed
within
31st December
༡༢༡༢༥ དྫོན་ཚན་༢)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
པདྨྫོ2014
་ ཡིག་ཚང་ལས་རྫོ
གསཔ་
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠
3 ཞི་གཡྫོ
Performance
Audits ཅན་མ། 2ལྟ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under བཀོད་རྩིས་འགནཿ
progress at པདྨ་དབང་ཕྱུག་
the close ཡྫོ
of
the year. The
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འྫོ
ག་མ་ ཞི་གཡྫོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠Total
ཅན་མ།]
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོDivisions
ད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༤༤
Annual༢.Audit
Schedules
of the
and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༤༤ འབྱུང་ཡོད་མི་དེ་ འྫོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

2.1

རིན་བསྡུར་ཚྫོང་སྒྱུར་་་ས་ཁོངས་བཀོལ་སོད་ནང་ཚུན་མིན།

2.2
2.3

འབོར་ཆེན་མཛོད་ཁང་ནང་ སོན་འབྲུ་ཆད་ལུས་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ།

-

བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་རྩིས་ལྷག་ཡོདཔ།
བསོམས་

3.117
0.927
4.044

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

༢.༡ རིབ་བསྡུར་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ས་ཁོངས་བཀོལ་སོད་ནང་ཚུལ་མིན།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀ)ituཕུན་ཚྫོ
fo no
titsnགoས་གླིང་
C ehtའབྲུག་ཟ་སྫོ
fo 1.52ད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
elcitrA eht moརིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལས་
rf setadnam stཉིན་གྲངས་༣
i sevired ལས་༧༧༠
ytirohtuཚུན་གྱི་རིང་
A tiduA དངུལ་
layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༢༩༢
ehT ”.secruoseཡུན་འགྱངས་བཞག་སྟེ་ཡོ
r cilbup fo esu eད
h་མི་དེ་
t ni ssརིན་བསྡུར་ཚྫོ
enevitceང
ff་སྒྱུར་ས་ཁོངས་ལག་དེབ་༢༠༠༩
e dna ycneiciffe ,ymonཅན་མའི་དགོངས་
oce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཁྱིམ་
,tnemnrདོeནv་ལས་འགལ་བ་མས།
oG eht fo seci(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ffo dna stnནe་ཨང་༡༢༡༢༥
mtraped དྫོ
llན
a་ཚན་༣.༡)
fo stnuརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
occa eht tiduaགླང་ག་འབྲུག་པ།
,ecidujerp r
o ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་
ཚོ
ག
ས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༩༦
ཅན་མ།
གཡྫོ
ག
་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༠༤༠
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
”natuhB བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།
fo sevreser dna seངོ་སོ
cnད
a་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦
vda eht dna deviecer seཅན་མ།
inom rehto
རྩིས་འགནཿ སངྱས་དབང་འདུས། .འགོ་འཛིན།

la noituགཡྫོ
titsག
n་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༩
oc a sa dna 5891 ཅན་མ།]
ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཁ) ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ འབྲུག་ཟ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ལས་
nI .modgniK
eht ssorca dརིན་བཀོད་པ་ཚུ་ཞབས་ཏོ
etacol yllacigetaག
rt་གི་གླ་ཆ་
s seciffདངུལ་
o lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༤༠༥
བསྡུ་བངས་འབད་ཡོ
ecདn་མི་དེ་
amrofབཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་སོ
rep detrats ytirohtuA tiduA layoR ehtད,་ནུག།
natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
(རྩིས་ ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༢༥ དྫོན་ཚན་༣.༢)
ངོ་icnanif
eht foརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
tnuocca feirb གླང་ག་འབྲུག་པ།
A .stidua eཁྱིམ་ཚོ
cnaiག
lpས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
moc dna la
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སོད་ལག་ ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༩༦ ཅན་མ།
གཡྫོ
si ra
eyག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༠༤༠
eht gnirud ytirཅན་མ།
ohtuA
tiduA layoསངྱས་
R eht fo
:woleb dezirammus

དབང་འདུས། འགོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ ཅན་མ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་
ཨང་༩༡༠༡༠༩ ཅན་མ།]

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoད
c་རུང་
dah སྤྱི་ལོ
yti་r༢༠༡༢
ohtuA
A layལུ་
oR ehT
stiduག)
A foཕུན་ཚྫོ
.oN གས་གླིང་stid
uA fo sད
e་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
pyT
.oN .lS
འབྲུག་ཟ་སྫོ
དངུལ་རྐྱང་ལངམ་སྦེ་ཡོ
དང་tidu
༢༠༡༣
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hཚུན་གྱི་རིང་
cihw stid
ua eད
s་ཡུན་འགྱངས་འབད་བཞག་ནུག།
oht ylno sedulcni reb(རྩིས་
mun ehT
ཉིན་གྲངས་༡
ལས་༡༥༩
དངུལ་སོ
2
001 འཛུགས་སྐྱོང་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་
stiduA ecnailp
moC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna dགླང་ག་འབྲུག་པ།
etrats ydaeཁྱིམ་ཚོ
rla e
ew taht esངོ་སོ
ohདt་ལག་
sedulcxe
ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༢༥
དྫོན་ཚན་༣.༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
གrས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༩༦
ཅན་མ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༠༤༠
eht ta derapཅན་མ།
erp si ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
AAR eht fo nalPསངྱས་དབང་
tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་
tsurhT tའདུས།
iduA eའགོ་འཛིན།
vitacidniབདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།
eht dna seciffO ངོ་སོ
lanདo་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦
igeR dna snoisiviD ehཅན་མ།
t fo selགཡྫོ
udག
eh
cS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༩༡༠༡༠༩ ཅན་ མ།]
.seitiroirp tidua tnerruc
GNITROPER FO S MRET
༢.༢ འབོར་ཆེན་མཛོད་ཁང་ནང་ སོན་འབྲུ་ཆད་ལུས་ཡོ
དཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༣.༡༡༧

NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiཕུན་ཚྫོ
rohtག
uས་གླིང་
a etaiའབྲུག་ཟ་སྫོ
rporppa
ot desserdda sའབོ
i tར
i ་ཆེན་མཛོ
dna tiད
d་ཁང་གི་རྩིས་ཐོ
ua raluci་tནང་
rapདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༡༧
eht fo noitelpmoགནས་
c nop
u deussi
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
པའི་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohསོtན་འབྲུ་ཆད་ལུས་འཐོ
taht erusneན་ཡོ
oད
t་རུང་
tiduསྙོམས་འགྲིག་འབད་བཞག་ནུག།
a dleif eht fo noitelགནད་དོ
pmocན་དེ་
retངན་ལྷན་བཀག་སོ
fa stroper མg་ལྷན་ཚོ
niusག
siས་ལུ་
ni e
marfemit
གཏང་
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ཡོདཔ་ཨིན།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༢༥ དྫོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕམ་དཔལ་བྲུག་པ། འབོར་ཆེན་འཛིན་ སྐྱོང་པ་

བགྲེསཔ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༠༣༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། འགོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་ ལས་
ཁུངས། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ།]

༢.༣ བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་རྩིས་ལྷག་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༩༢༧
ཕུན་ཚྫོགས་གླིང་ འབྲུག་ཟ་སྫོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༢༧ རྩིས་ལྷག་སྦེ་

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༢༥ དྫོན་ཚན་༥) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལྕམ་དཔལ་བྲུག་པ། འབོར་ཆེན་འཛིན་ སྐྱོང་པ་

བགྲེསཔ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༠༣༧ ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཇོར་དཱན། འབོར་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་པ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ ཨང་

༩༡༩༡༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། འགོ་འཛིན། བདག་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༩༡༠༡༡༠ ཅན་མ།]

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report ༤.༥.༥
on the economy,
efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ལས་འཛིན།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་འགྲེམ་རང་སྐྱོང་ཚད་ལྡན་ལས་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ བཏྫོན་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.520

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གནས་པའི་
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་ manned
བྲིས་
ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in
December
2005. Under
the མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
Auditor General, the
Authority is at the moment
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་ཨིན།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
A brief
account
ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོགaudits.
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ of the
ཡ་ and compliance
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རིམ་ཨང་།
རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.130

0.390

1.

AC HI EVE
N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
༡ MEཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བསོམས་

0.390
3
0.390
Types of Audits

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only
those audits which
༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྫོ
progress at the close
the year.
ན་ཚུ་འྫོགof་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཁང་གླ་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
དཔ་the
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠
Annual༡.༡
Audit
Schedules of
Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་འགྲེམ་ཚད་ལྡན་ལས་འཛིན་གྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམས་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་ལྔ་འབད་ མི་དེ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཁང་གླ་ཁར་སོད་ཡོད་མི་ལས་ ལོ་ངོ་༢ ལྷག་ཙམ་གྱི་ཁང་གླ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༠ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ བར་བཞག་ནུག། དེ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡང་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་དེ་གིས་ ད་རུང་གཞན་མི་ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ ཕན་ ཚུན་ ཁང་གླ་ཚུ་མ་འཐོབ་ལུ་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to takeའབྲུག་འགྲེམ་ལུ་ཁང་གླ་སོ
timely actions on
issues contained inགནད་དོ
the reports.
The RAA
adheres
the prescribed
ད་ནི་ནང་བར་གེགས་འབྱུང་ནུག།
ན་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་དོ
ན་ ལས་
ཕུན་ཚོགto
ས་གླིང་ཁྲོམས་སྡེ་ལུ་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

136

137

གཏང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༣༧ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་ རྒྱལ་སྒྲོལ་མ། འགྲེམས་དཔོན། གཡོག་

གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་ཆོས་ཚེ་རིང་། འགྲེམས་དཔོན་གཙོ་འཛིན། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༦༡༠༠༣༡ ཅན་མ།]
༤.༥.༦

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

80.638

84.099

དེ་ཅིག་

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ ལྫོ་བསྟར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་ དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལྫོ་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
tidua ot ytir
ohtuA tiduA layoR a eb
llahs erehT“ ,taht setaར
ts
ihwམ,n
hB fo ཀྲམ་ས་ཡ་
modgniK eht
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོ
་ཡྫོhངcས་བསྫོ
ས་atuདངུལ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtགསལ་སྟྫོ
iw ,llaནh་འབད་ཡི།
s ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ལན་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

3.461

གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3.332

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཡྫོངས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐྫོན་ཡྫོདn་མི་ཚུ་
འྫོd
གg་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
་བཀོད་དེ་ཡྫོ
I .mo
niK eht ssoག
rc
a detacདoཿl yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detraདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ts ytirohtuA tiduA la
yoR eht ,natuhB fo
རིམ་ཨང་།
རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tn
uocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་
འགལ་བ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si ད་སྐྱོན།
raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
:woleb dezirammus

0.129

4
0.129
5
0.129
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བསོམས་

.1

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོ
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2 ན་ཚུ་ hགཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
རིམ་ཨང་།
ehནT། .raey eht fo esolc eདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
laicnanif yreve - fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnའབད་མི་
itidua tགློག་ཐག་བཟོ
sap eht ་fབསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོ
o secneirepxeདfཔ།
o s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡.༡

༡.༢

༡.༣

ད་ལྟོ་གཏན་ཁེལ་མེད་པའི་

ཁྲོམས་སྡེའི་མངའ་ཁོངས་ནང་
eht sniatnoc ཀི་ལོ
tI .་ཝཊ་༡༡
raey

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

མཁོ་ཆས་ཚུ་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

-

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

མཁོ་སྒྲུབ་ ཚད་ལས་བརྒལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ སོམ་

-

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etaiསྦེ་
rpoརང་བཞག་འབད་ཡོ
rppa ot desseདrཔ།
dda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
- arfemit
esoht taht erusne ot tidua dleif ehབསོ
t fམ
oས་noitelpmoc retfa stroper gniussi ni em
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

138

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

137

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དྫོན་ཚུ་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

༡.༡ ད་ལྟོ་གཏན་ཁེལ་མེད་པའི་ ཁྲོམས་སྡེའི་མངའ་ཁོངས་ནང་ ཀི་ལོ་ཝཊ་༡༡ འབད་མི་གློག་ཐག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ འབད་
ཡོདཔ།

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་མཛོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ངང་ལམ་ལུ་ ད་ལྟོ་ ཁྲོམས་ཚོགས་

གསརཔ་ཆགས་མི་ཆགས་གཏན་ཁེལ་མེདཔ་ལས་ ཀི་ལོ་ཝཊ་༡༡ འབད་མི་གློག་ཐག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ འབད་ནུག། གནས་

སྟངས་དེ་བཟུམ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༥༤ ཐམ་པའི་ མ་རྩ་སོམ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ དེ་གིས་ ལས་འཛིན་ལུ་གྱོང་

རྒུད་ཕོག་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༡༩༤ དྫོན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་

འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༣༨༢༠ ཅན་མ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༣༠༠༠༡༢༤༨ ཅན་མ། ལྟ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་འཕེལ། འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༣༨༢༠ ཅན་མ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཨང་༣༠༠༠༡༢༤༨
ཅན་མ།] which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom
of Bhutan,
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
༡.༢ མཁོ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the police
and the ལུང་ཕོ
defence
forces
as well as
the
revenues,
public
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
གློག་མེ་ཞབས་ཏོ
ག་སྡེ་ཚན་དང་
གས་མཛོ
ད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱིས་
སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༠
ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ས་ཡ་༠.༩༠༡ གནས་པའི་ གློག་རྒྱུན་ལེན་འཕྲུལ་གཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ མཁོ་ཆས་དེ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ བཙུགས་སྒྲིག་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December 2005.
Under
the Auditor General, the Authority
is at the
མ་འབད་བར་བཞག་ཡོ
ད་མི་དེ་གིས་
དེ་བསྟུན་གྱི་མ་དངུལ་བཀག་ཆ་འབད་བཞག་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན་ moment
ཨང་༡༢༡༩༤ manned
དྫོན་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located across
the Kingdom.
In
བཀྲིས་དབང་ཕྱུག།
འཛིན་སྐྱོང་པ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༤༠༠༡༢༤༡
ཅན་མ། གཡྫོག་གི་
ཚན་༢)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པར་དིཔ་པར་དཱན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༤༨༩
ཅན་མ།
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡༡༢༠༠༠༠༡༤༣
ཅན་མ། གཡྫོག
་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༤༨༩
ཅན་མ།]
financial
and compliance
audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡.༣ མཁོ་སྒྲུབ་
ཚད་ལས་བརྒལ་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཛོད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ སོམ་སྦེ་ རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།
summarized
below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་མཛོད་ཁང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥.༢༤༤ གི་ མཛོད་ཆས་ཡོད་མི་དེ་ མ་
རྩིས་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤.༢༢༥ ཐམ་པའི་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits ས་ཡ་༡༤༨.༥༨༠
during the year
as shown
in the
Table 1.1. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠.༨༨༧
1
Financial
Audits མཛོད་ཆས་ཀྱི་ལྷག་
508
གི་མཁོ་ཆས་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོ
ད་པའི་ལྷག་ལུས་
གནས་པའི་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 དྫོand
were completed
within(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
31st December
ན་ཨང་༡༢༣༣༡
ན་ཚན་༡) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཤེས་རབ་
རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་
ལུས་སོམ་སྦེ་རང་འདུག།
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under དཔོ
progress
atད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༦༥༤
the close of the year.
Theགཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༡༤༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
ན་གོངམ། ངོ་སོ
ཅན་མ།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every
financial ཡོyear.
It contains
པར་དིཔ་པར་དཱན།
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ངོ་སོདthe
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༠༠༠༡༤༣ ཅན་མ། གཡྫོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་
འགནཿ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ༣༠༠༠༠༤༨༩
which areཅན་མ།]
determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༢.HIཆད་སྐྱོན་དང་
ནོTS
ར་འཁྲུལ་
གནོR
ད་སྐྱོན་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠.༡༢༩
AC
EVE ME N
I N TE
M S OF
RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོ
་སྐྱོན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྫོ
་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡྫོདཿ authorities
issuedཆད་སྐྱོན་དང་
upon completion
of ད
the
particular
audit and it
is addressedགto
appropriate
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

138

139

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

2.1
2.2
2.3

བཅོལ་བཞག་གི་ལཱ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ལམ་སྟོན་མེདཔ།

2.4

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཅེ་ན་རི་གཞི་གསར་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་འགུལ་དེ་
སོང་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.051
-

གཡོག་བཀོལ་མ་བཏུབ་

0.078
0.129

བསོམས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༢.༡
ལམ་སྟོ
ནo་མེདཔ།
fo no
ituབཅོལ་བཞག་གི་ལཱ་འབད་ནི་གི་དོ
titsnoC eht fo 1.52 elcན
it་ལུ་
rA e
ht m
rf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
གློག་མེ་ཞབས་ཏོ
,raefཐིམ་ཕུག་
tuohtiw
,llahs ytirག
o་སྡེ་ཚན་ལུ་
htuA tiduགློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་
A layoR ehT“ taht sedགཞུང་དང་
ivorp reསྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་
htruf noitབཅོལ་བཞག་གི་
utitsnoC ehtལཱ་fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ནp
་གསལ་ཏོ
seidoའབད་ནི་གི་དོ
b dna sནe་ལུ་
itirསྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོ
ohtua cilbu
lla ,ག
yr་ཏོaག
ic་ཅིག་མིན་འདུག།
iduJ eht dn(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
a erutalsigན
e་ཨང་༡༢༤༥༨
L eht ni sདྫོeནc་ཚན་༥
iffo ll(ཆ་ཤས་
a gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ག་-བཅོལ་བཞག་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི). ”naརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འཛིན་སྐྱོང་པ།
དi་ལག་ཁྱེར་
tuhB fo sevreseག་ནི་ཤཱམ་ཏ་མང་།
r dna secnavd
a eht dna ངོ་སོ
dev
ecer seinཨང་
om rehto

༢༡༡༠༣༠༠༠༡༤༨

ཅན་མ།

ནོར་བུ་ཚེ་རིང་།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am tnemomཅན་མ།]
eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༡༡༥༡༣༠༠༤༠༦༨
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK e༠.༠༥༡
ht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢.༢ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ht fo tnuocca feirb A .sti་d
ua ecnailpm
oc dnaཔ་ལུ་
laicnanif
བཀྲིས་བསྒང་ གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ eཅེ་ན་རི་གཞི་གསར་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་བཟོ
བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
ཁག་འབག་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht ཐེབས་སོ
gnirད
u་འབད་ནུག།
d ytiroh(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
tuA tiduAན་ lཨང་༡༢༡༦༧
ayoR eht fo
ལཱ་བསྟར་སོད་ཉུང་སུ་ལས་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༡
:woleb dezirammus

དྫོན་ཚན་༣) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སངྱས་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༡༢༠ ཅན་མ། གཡོག་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༣༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོབ་བཟང་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.1

༡༠༩༠༤༠༠༠༣༩༤ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༠༤༢ ཅན་མ།)

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001 ཅེ་ན་རི་གཞི་གསར་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ལས་འགུལ་དེ་
stiduA ecnailpmoC
༢.༣
བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་ སོང་ཡོདཔ།
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo ཆུ་སྒོ་གི་དུང་ཅུང་ཉམས་བཅོས་
esolc eht ta ssergorཚར་
p rednu
བཀྲིས་བསྒང་གློག་མེ་ཞབས་ཏོ
ག་སྡེ་ཚན་གིས་ ཅེ་ན་རི་གཞི་གསར་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཁང་ལུ་
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

t ་s༢༠༠༩
niatnལུ་
oc ཉམས་བཅོས་ཤོ
tI .raey l་ཐེངས་༢
aicnaniཔམ་དེ་འབད་ཚར་
f yreve fo trats
གཉིས་རྩིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༡༢༦ ཟད་འགྲོ་གཏང་ནུག། eh
སྤྱི་ལོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna བའི་ཤུལ་ལས་
sdoirep gnཟློi་tངོ་༢
idua
tsapད་འབད་ནུག།
eht fo seདེ་གིས་ཤུལ་ལས་
cneirepxe foཆུ་དུང་གི་ཚན་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་
s isab eht no denim
reted erརa་ཡོh
ihw saerA
བཀོལ་སོ
སྐྱོན་ཆགས་ཤོ
དcཔ་ལས་
.seitiroirp tidua tnerruc

བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་བཞག་ནུག།

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་

གྲོས་ཐག་ཆོདཔ་བཞིན་དུ་

སྐྱོན་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ལས་ ཆུ་དུང་ཚུ་བཏོན་གཏང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་ དྫོན་ཨང་༡༢༡༦༧ དྫོན་ཚན་༥) རྩིས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
seitiའགན་ཐད་ཀརཿ
rohtua etairབོ
p་oབཟང་རྡོ
rppa་རྗེ།
ot d
esserdda s་འཛིན།
i ti dnངོ་སོ
a tདid
ua ralucitr༡༠༩༠༤༠༠༠༣༩༤
ap eht fo noitཅན་མ།
elpmoགཡོ
c nགo་གི་ངོ་
pu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

140

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ། འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༩༠༤༠༠༠༣༩༤ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༠༤༢ ཅན་མ།)

༢.༤ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་མཛོད་ཆས་སྡེ་ཚན་གྱིས་ ཨེ་ཤི་ཡན་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་/ཇའི་ཀ་གི་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ ཐོག་

ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་ མཁོ་སོད་པ་ལས་ ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༨ གི་ འབྱུང་ཁུངས་

ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོག་པར་བཞག་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༣༡ དྫོན་ཚན་༤) རྩིས་འགན་ཐད་ ཀརཿ འཇིགས་

མེད་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གོངམ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༦༥༥ ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ ཨང་༣༠༠༠༡༣༤༧

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པར་དིཔ་ ཨེམ་ པར་དཱན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༠༡༤༣
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༤༨༩ ཅན་མ།)

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report ༤.༥.༧
on the economy,
efficiency
and effectiveness in the use of public resources.” The Article
རང་བཞིན་སར་བྱུང་འཐོ
ན་སྐྱེད་ལས་འཛིན་ཚད།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ and
རང་བཞིན་སར་བྱུང་འཐོ
ན་སྐྱེད་ལས་འཛིན་ཚདཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤
ན་
including
all offices in the Legislature
the Judiciary,
all public authorities andབཏྫོbodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the advances and
reserves of Bhutan”.
དེ་ཅིག་ ངོས་འཛིན་ བྱུང་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

4.077

The Audit
Authority
was instituted
as an autonomous body
in 1985
and as a constitutional
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩
ལྫོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་ མའི་
ཡྫོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse professional
background. དIt
hasགནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ ཆུངམ་ four
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི
་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་དང་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ལས་the
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
line with
provisions of the Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་A ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
ན་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་
financial
and compliance audits.
brief account ofརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

4.077

1.

རིམ་ཨང་།

རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

-

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types -of Audits
No. of Audits
བསོམin
ས་ the Table 1.1.
audits during the year as shown
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༡.
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོ
ར
་འཁྲུལ་
གནོ
ད
་སྐྱོན།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table
1.1 Audits
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོན་དེ་ འྫོག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དཿ completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ༡.༡
which
are determined
on the basis of ག
experiences
of དthe
བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོ
ད་པའི་ ནགས་ཚལ་གྱི་འཁོར་གཡོ
་སོད་མ་འབད་བར་ཡོ
པ། past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC
EVE
ME N TS I N TE
R M S OF RE POR
TI NG
མོHI
ང་སྒར་
རང་བཞིན་སར་བྱུང་འཐོ
ན་སྐྱེད་ཡིག་ཚང་གིས་
རོང་མ་ཆུ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༠༠

Audit Reports
are the immediate
output of the Royal Audit
Authority.
audit reports
གནས་པའི་ རིང་ཚད་ཀི་ལོ
་མི་ཀྲར་༡.༦ འབད་མི་ནགས་ཚལ་གྱི་འཁོར་ལམ་བཟོ
་བསྐྲུན་འབད་ཡོ
ད་མི་དེ་The
འཆར་གཞི་ལེགས་
ཤོམ་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་ཡང་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་མ་འབད་བས།
ཤིང་ཆས་ཚུ་བཏོ
ན་ ནི་གི་
to takeསྦེ་མ་བརྩམ་པའི་ཁར་
timely actionsའབྲེལ་ཡོ
on issues
contained in the reports. The
RAA adheres
to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
དོན་ལས་initiate
འཁོར་ལམ་དེ་རྩ་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཡོ
ད་མེ་དེ་ཡང་ འཁོར་ལམ་དེ་གི་རིང་ཚད་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༡.༣ དེ་
responsible
timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

140

141

ཤིང་ཆས་བཏོན་ནི་ལས་བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའི་ འབུམ་སྡེ་གླིང་རི་དྭགས་ཉེན་སྲུང་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་མཚམས་ནང་ ཚུད་ ཡོདཔ་

ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༢༨༢ དྫོན་ཚན་༢) རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སཱནི་ཇིཔ་རའི། སྡེ་ཕན་ འགན་

འཛིན་པ། རོང་མ་ཆུ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན། ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་

༢༠༡༠༠༧༣༥༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། གཡོག་གི་ངོ་རྟགས་ ཨང་ ཨེན་
ཨར་དྲི་སི་ཨེལ་/༢༢༡༡༢༠༢ ཅན་མ།)

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

142

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

141

༦

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ།

༤.༦.༡

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་ འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༧.༤༦༠ དེ་

ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༩༦ གནས་པའི་ མངོན་ གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་ བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY
ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
དངུལ་འབྫོ
ར་ཡྫོངས་བསྫོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨.༠༦༤

The Royal
Audit
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གསལ་སྟྫོ
ན་འབད་ཡི།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ཕྱིར་སྫོདRoyal
་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
25.4 ofལྫོ་the
Constitution further
provides that “The
Audit Authority
shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨.༡༣༧
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་དང་ ཡང་ན་ and
ལྫོ་བསྟར་
including
all offices in the གནས་པའི་
Legislature
and the Judiciary,
all public ད
authorities
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་
ནང་མ་ཚུད། and
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་
other monies
received and
the advances
reserves of Bhutan”.

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༢༧
ན་ཡྫོད་མི་ཚུ་
འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿbody in 1985 and as a constitutional
The Audit
Authorityཐྫོwas
instituted
as an autonomous
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 རིམ་ཨང་།
staff with diverse
professional background.
It has
four
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the
ofར་འཁྲུལ་
the Constitution
of the Kingdom
༡ provisions
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
གནོད་སྐྱོན།
༢༩.༩༢༧
༥
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
བསོམས།the routine
༢༩.༩༢༧
audits and theme based audits, besides
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༡. Royalཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
of the
Audit ར
Authority
during the year is
summarized below:

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་
ནྫོར་འཁྲུལ་
་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་
འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ
AC
HI EVE ME
N TS Iགནྫོ
N དTE
R M S OF A U DIT
I NG

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་
ད་པའི་་ཨེསི་དྲབ་ལུ་ཨེ་པི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་
The Royal Audit
Authority
had completed 616རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དཔ་- those
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༢༧
ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ
The number includes
only
audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
སྤྱི་ལོ་༡༩༩༧ གྱི་ལོ་ལུ་ ‘འབྲུག་བོ་གཏད་སྡེ་ཕན་’ ལས་ ‘འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་’ ལུ་སོར་སྒྱུར་འབད་བའི་དུས་ལས་རང་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial
year. It contains
the
ཚོང་མགྲོན་པ་༡༡
ལས་ སོད་ཆད་འབད་རང་ལུས་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐད་
ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་
which are determined
on the basis of ཡོ
experiences
of the past auditing
སོད་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རྩིས་ཆད་
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༢༧
འདུག། periods
འབྲུག་རྒྱལ་ and
current audit priorities.

1.1

2.

ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་གི་དངུལ་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཚུགས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ བཏབ་ཡོདཔ་ལས་ འ་ནི་འབོར་ཚད་དེ་ འབྲུག་གཞུང་ལུ་སོད་དགོཔ་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༩༨

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ན་ཚན་༣.༡;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྡོ་རྗེ། འགོ་འཛིན།
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
issuedདྫོupon
completion
of the particular
audit and རྩིས་འཛིན་ལས་ཁུངས།
it is addressed to མི་ཁུངས་ངོ་སོ
appropriate
authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

142

143

༡༠༦༠༨༠༠༣༢༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་འབྲུག་པ། དངུལ་རྩིས་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༣༠༨ ཅན་མ།)
༤.༦.༢

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་ འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༩ དེ་ཅིག་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོདཔ་ད་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ གནད་
དོན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

བའི་ དངུལ་འབྫོར་ཡྫོYངTས་བསྫོ
IROམ
Hས་
TUདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༢༩
A TIDUA LAYORགསལ་སྟྫོ
EHT ན
F་འབད་ཡི།
O STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཕྱིར་སྫོ
dna ལྫོ
ti་d
ua ot ytirohtuA tiduAཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
layoR a eb llahs ere
hT“ད,་འབད་ཞིནམ་ལས་
taht setats hcདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
ihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༨༠ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཡང་ན་ ལྫོ་བསྟར་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
nrevoG eht fo ཅན་མའི་
seciffo ནང་མ་ཚུད།
dna stnem
traped lla fo stn
uocca eht tidua ང,ས་བསྫོ
eciduམjས་
erpདངུལ་
ro ruovaf
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༩
cilbup ,seunevཐྫོeནr་ཡྫོeད
h་མི་ཚུ་
t sa llའྫོeག
w་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
sa secrof ecགn་བཀོད་དེ་ཡྫོ
efed ehtདཿdna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitརིམ་ཨང་།
utitsnoc a sa dnaབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
5891 ni ydob suomonotuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
a na sa detutitsni saw དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisse༠.༤༤༩
forp esrevid h༣
tiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
- t fo snoisiv༤orp eht htiw enil
modgniK eht fo noit utitsnoC eh
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
༥
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht བསོ
fo མtས།
nuocca feirb A .s༠.༤༤༩
tidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༩

1.

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

stiduA fo .oN
80
5
རིམ་ཨང་།
001
2
༡.༡
6
616

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
stiduA laicnaniF
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
འགན་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ལོ
- edulcxe
dn་aཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་
detrats ydཕྱིར་སོ
aerlད
a་འབད་
erew taht esoht s
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
l
a
t
o
T
ཡོདཔ་དང་ ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ།

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
དཔ་དང་
དང་ལེན་མ་འབདཝ།
tsurhT t༡.༢
iduA eཁང་གླ་མ་སོ
vitacidn
i eht d
na seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS t༠.༤༤༩
iduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བསོམས།
.seitiroirp t༠.༤༤༩
idua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

G N I Tད
RཿO P E R F O S M R E T N I S T N E M E V E I H C A
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

144

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་
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1.1

འགན་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ལོ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཟུར་ཕོགས་
ཀྱི་ཐོབ་ལམ།

དགོངས་ཞུ་དང་འཚོར་རྟེན་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་

ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་

ལོ་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བཞག་མི་ལས་

བརྟེན་ ཞི་གཡོག་ནང་སོད་པའི་རིང་ལུ་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་གི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཐད་ ཁ་སྐོང་གི་ཟུར་

ཕོགས་ཀྱི་ཐོབ་ལམ་སོད་དགོ་མི་ལས་བརྟེན་

དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ཟུར་ཕོགས་ཀྱི་དངུལ་སོད་ཐོ་དྲགས་འབད་སོད་

དགོཔ་བྱུང་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་སྟངས་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༧༦ དྫོན་ཚན་༡.༡; རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས། འགོ་འཛིན། དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་ཁུངས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༥༠༨༠༠༠༣༥༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གྲུབ་ཐོབ་དབང་ཕྱུག། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༣༥༨ ཅན་མ།)

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy,
and effectiveness
in the use of public resources.” The Article
ཁང་གླ་མ་སོདefficiency
པ་དང་ དང་ལེན་མ་འབདཝ་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༩
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
ས་དང་འཚོ
་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་
ཁང་གླ་ཁར་སོ
ད་མི་ཚུ་གིས་
ཡོངས་བསོ
མས་ and
administering
public funds,གthe
police
and the defence
forces
as wellཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་
as the revenues,
public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༩ མ་སོད་པར་ཡོདཔ་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ནང་ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་གིས་གནད་དོན་ཚུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཚབས་ཆེན་ལུ་འགྱུར་ཡོདཔ་དང་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་ཚ་ཡང་ དུས་ཨ་རྟག་རང་འཐུས་ཤོར་ཏེ་སོད་མི་ལུ་འགྱུར་སོང་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༧༦ དྫོན་ཚན་༣.༣.༢; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
the provisions of the
Constitution
of theཕུན་ཚོ
Kingdom
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༤༣༣༡
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
གས་དབང་འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits ངོ་སོ
and
theme based audits,
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༢༨༣
ཅན་མ།)besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royalཁྲིམས་ལུགས་དང་
Audit Authority
during the year is
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
summarized below:
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1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

འགུལ་མེད་རྒྱྒྱ྄
་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་།
The Royal Audit
Authority
had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were completed
within 31ག
རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
ས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གི་དོ
ཁང་ཚན་ལེ་ཤ་ཡོདAudits
་པའི་ནང་ལས་ ཁང་ཚན་
3 ན་ལུ་ Performance
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under ༡༢
progress
at the close of the year.
སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་བདག་གཟུང་འབད་དེ་འདུག།
དེ་ཚུ་ The
རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོTotal
་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ 616
སོད་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of
every financial year. It contains
the སོད་ཁྱིམ་ཚུ་ནང་ འཐུས་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་སོད་ཆོགཔ་འབད་
ཁྱིམ་འཛིན་སྐྱོང་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༣
ཅན་མའི་ནང་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
་ཨང་༡༢༣༧༦ དྫོན་ཚན་༣.༣.༡;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
གྲུབ་ཐོབ་ and
་མི་ལས་
འགལ་བ་ཨིན་པས།
Areas འཁོད་དེ་ཡོ
which ད
are
determined
on the
basis ofནexperiences
of the past
auditing periods
current audit priorities.

2.1

2.

དབང་ཕྱུག། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༣༥༨ ཅན་མ་དང་ ཕུན་ཚོགས་དབང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འདུས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༢༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐོ་དང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedའཁྲིལ།)
upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

144

145

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

བདག་དབང་ལས་འགུལ་གྱི་སོད་ཁྱིམ་ལེན་མི་མེདཔ།

2.1

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ ཨེམ་/ཨེསི་གཡང་འཕེལ་ལུ་ སོམ་ཆུང་དང་ དབྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་

ཡོད་པའི་ ཁང་ཚན་༡༡༦ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ “སོད་ཁྱིམ་བདག་དབང་ལས་འགུལ་” གི་དོན་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཆོག་གྲོལ་

འབད་ནུག། དེ་ཚུའི་ནང་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ ཁང་ཚན་༡༢ རྐྱངམ་ཅིག་བདག་གཟུང་འབད་ཡོདཔ་ལས་ སོད་ཁྱིམ་ལེན་མི་
མེདཔ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་སོད་ཆད་ལུས་ནི་གི་ ཚ་གྱངས་ཚུ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༣༧༦ དྫོན་ཚན་༢.༡;
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐོ་དང་འཁྲིལ།)

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcit༤.༦.༣
rA ehT འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཚད།
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ འདི་འོག་གི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhBམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
fo sevreser dna secnསྙན་ཞུ་
avda eའབད་མིའི་ནང་
ht dna deviདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ecer seinom rehto
གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

la no༢༦.༥༡༥
itutitsn
oc a sa dna 58ད
9པ་ད་
1 ni ལྫོy་d
ob suomonotua na ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
sa detutitsni sawབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་
ytirohtuA tiduA ehT
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོ
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofཧེ་མ་ གནད་དྫོན་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད།
sah tI ལྫོ.d
nuorgkcab lanoissefo
rp esrevid htiw ffatརྩིས་
s 732 yb
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
gniK eht fo noit utགསལ་སྟྫོ
itsnoC
eht fo snoisivorp eht htiw enil
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འབྫོར་ཡྫོངས་བསྫོམm
ས་od
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༥༡༥
ན་འབད་ཡི།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ཕྱིར་སྫོ
eht fo tnuo
ccaད་འབད་ཞིནམ་ལས་
feirb A .stiduདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
a ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༢༡༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ ཡང་ན་ ལྫོ་བསྟར་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ ནང་མ་ཚུད།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་

GགN་བཀོད་དེ་ཡྫོ
I T I D UདA
ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠ ཐྫོན་ཡྫོད་མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
ཿ FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

stiduAརིམ་ཨང་།
fo .oN
805
༡
001
2 ༢
6
616

.1

stiduA foབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
sepyT
.oN .lS
1
stiduA laicnaniF
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
2
stiduA ecnailpmoC
sཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
tiduA ecnར
a་འཁྲུལ་
mrofreགནོ
P ད་སྐྱོན།3
4
stiduA laicepS
latoT
བསོམས།

6 16 deteདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
lpmoc dah ytirohtuདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
A tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht yl-no sedulc༣ni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaer༠.༣༠༠
la erew taht ༥esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
༠.༣༠༠
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

1.

GN
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿI T R O P E R F O S M R E T N I S T N E M E V E I H C A

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་ཐོག་ལས་གདམ་འཐུ་མ་བར་ མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་བཙུགས་ཡོདཔ།

1.1

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིག་ཕུག་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཚད་ནང་ མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་

ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་དེ་སོད་མི་ ལས་གཡོགཔ་༩ འགྲན་བསྡུར་གྱི་བྱ་རིམ་གྱི་གདམ་འཐུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ གཡོག་ནང་བཙུགས་

མི་འདི་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ནང་འཁོད་ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ལས་འགལ་བ་ཨིན་

པས། འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ ཧེ་མའི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཡོང་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༣༠ དྫོན་ཚན་

༣.༡; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་དོན་གྲུབ། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོག་མ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༡༩༥༧ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཚེ་རིང་། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༣༥༠༦ ཅན་མ།)

ACCOMPLISHMENTS
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

2.

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ར་འཁྲུལ་ efficiency
གནོད་སྐྱོན་གྱི་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདThe
ཿ Article
report ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
on the economy,
and དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
effectiveness in the
use of public ག
resources.”
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or
prejudice, audit the accounts
of all departments
and offices of
the Government,
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
funds, ལས་གཡོ
the police
and the defence forces as well as the revenues, public
༢.༡ public
ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་
ག་པའི་སྣུམ་འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ།
༠.༣༠༠ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢.༢

སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དང་ སྔོན་བྱིན།

-

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བསོམGeneral,
ས།
body in December 2005. Under the Auditor
the Authority is at the moment༠.༣༠༠
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོ
་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
line with
the provisions
ofདthe
Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཐེ་ཚོམ་ཅན་གྱི་ ལས་གཡོག་པའི་སྣུམ་འཁོར་སྐྱིན་འགྲུལ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་
ཐིམ་ཕུག་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ལས་གཡོགཔ་གཅིག་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་

2.1

1.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༠
་གཅིག་དེ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་
སོད་ཆད་འབད་ལུས་ཏེ་འདུག། ཁོ་དངུལ་ཁང་ནང་
AC
HI EVE ME N TSཆོག་གྲོལ་འབད་མི་འདི་
I N TE R M S OFལོA
U DIT I NG
ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ ཁོ་གི་དགོངས་ཞུའི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་ལས་རྩིས་སྙོམས་འབད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
(རྩིས་
ར་བྱུང་ནུག།
audits ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
during the
year asདེ་མ་ཚད་
shownསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་དེ་
in the Table 1.1. ཚོང་འབྲེལ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལུ་སྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་ནུག།
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༣༠
དྫོནst་ཚན་༡.༢;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོག་མ། ཁྲིམས་དོ
ན།
December
2014 andཀུན་བཟང་ཕྲིན་ལས།
were completed
within 31
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༠༤༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་ཚེ་རིང་།
འཛིན་སྐྱོང་མདོ
་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual༡༡༧༠༣༠༠༣༥༠༦
Audit Plan ཅན་མ།)
of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are
determined
on the basis of experiences of the past auditing periods and
སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་དང་
སྔོན་བྱིན་ཚུ།
current audit priorities.

2.2

2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ ཐིམ་ཕུག་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ/ཨེསི་ རྒྱལ་ས་-ལྟེ་བ་རི་ཡཱལ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
issuedཨིསི་ཀྲིཊ་གོང་འཕེལ་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་
upon completion of theགཏའ་མ་ལངམ་འབད་མེད་རུང་
particular audit and སྣ་མང་སྐྱིན་འགྲུལ་མཐུན་རྐྱེན་
it is addressed to appropriate
authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
ས་ཡ་༧༨.༧༢༢
ཆོག་གྲོལ་འབད་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༤༣༠
དྫོ
ན
་ཚན་༢;
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

146

147

པི་ཨེསི་ཨོ། ཀྲི་ཨེམ་བི། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༥༡༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ འཇིགས་མེད། ཨོ་ཇི་ཨེམ།

སྐྱིན་འགྲུལ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༤༥༣ ཅན་མ།)
༤.༦.༤

འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ འདི་འོག་གི་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༥ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༧ སྙན་ཞུ་ འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༦༩༡
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥.༩༧༥ གནས་པའི་ མངོན་ གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་ འགྲིགས་འབད་ཡྫོདཔ་དང་ གནད་དྫོན་ལ་

ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་ བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ དངུལ་འབྫོར་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ༡༡.༧༡༦
tidua oགསལ་སྟྫོ
t ytiroན
h་འབད་ཡི།
tuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoསྟེ་b དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༡༦
dna seitirohtua ciགནས་པའི་
lbup lla མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
,yraiciduJ eht dna རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
erutalsigeL ehདtཔ་དང་
ni seཡང་ན་
ciffo lལྫོ
la་བསྟར་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་དང་འབྲེལ་བའི་
B fo sevreser dna secnavdརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དྫོ
a eht dna deviecer sein
m rehto
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ ནང་མ་ཚུད།
ནo་ཚུ་

la noའྫོ
itག
u་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོ
titsnoc a saགd་བཀོད་དེ་ཡྫོ
na 589ད1ཿ ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
nI .modgniK eht ssorདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ca detacol yllacigeta
rts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
༤ eht ,natuhB fo
ecnamrofrep detrats ytirohtuA t-iduA layoR
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
eht fo tnuocca feirb A .stidua - ecnailpmo༥c dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བསོམས།si raey eht gnirud ytirohtu-A tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
GNITIDUA

1.

FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
༡.༡
ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་གླ་ཁར་ལེན་ནི་དང་ ཁང་གླའི་བདེ་སྒྲིག
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཀ) འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་
ནh
་ལུ་
eht ta dཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོ
eraperp si AAR e
t foསྒྲིང་ཁྱིམ་ངོས་འཛིན་
nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tidའབད་ནི་དང་
uA evitaciགདམ་འཐུབ་འབད་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དོ
dni eht dna seciffO lanoiནg་ལུ་
eR dཁང་གླ་ཚུ་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་ན་ང་
na snoisiviD eht fo seludehcརྣམ་དག་དང་
S tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དྭངས་གསལ་ཚུ་མིན་འདུག། སྒྲིང་ཁྱིམ་ཇོ་བདག་དང་ དངུལ་ཁང་གི་བར་ན་ གྲོས་བསྟུན་འབད་མིའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་
.seitiroirp tidua tnerruc
GNITR
P E R རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
F O S M R E T N Iཔ་སངས་རྡོ
S T N E་རྗེ།
M Eངོ་སོ
V EདI་ལག་
HCA
དྫོནO་ཚན་༢;
ཡང་མིན་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༤༢

.2

era stropeཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༡༦༢༢
r tidua ehT .ytirohtuཅན་མ།
A tiduAལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
layoR eht fo tupདམ་ཆོས་བསྟན་འཛིན།
tuo etaidemmi ehངོ་སོ
t eད
ra
stropeR tiduA
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp༡༡༥༠༤༠༠༠༡༦༨
eht ot sereh
da AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
ཅན་མ།)
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ཁ) འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་གླ་ཁར་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཐིམ་ཕུག་གི་ས་གནས་སོ་སོ་ཁར་ཆགས་ཏེ་
ཡོད་པའི་ ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ རིན་གོང་གི་འགྲན་བསྡུར་

ཚུ་མ་ཐོབ་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཐད་ཀར་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་ཡོད་རུང་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཇོ་བདག་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐད་ཀར་གྱི་བདེ་སྒྲིག་ཚུ་ རྣམ་དག་དང་ དྭངས་གསལ་གྱི་ཐོག་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྒྲུབ་
བྱེད་ཚུ་ཡིག་ཆས་ཐོག་ལུ་བཏོན་ནི་མིན་འདུག།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༤༢ དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༥༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་
དབང་ཕྱུག ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༥༠༢ ཅན་མ།)

ག) འབྲུག་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ས་གནས་སོ་སོ་ཚུ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད་པའི་ ཨེ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཊི་ཨེམ་གྱི་ས་ཁོངས་གླ་ཁར་ལེན་མི་གིས་དོན་ལུ་ ཁང་གླ་བསྒྲིག་ནི་ནང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གཞི་རྩ་མེདཔ་དང་ ཁང་གླ་ཚུ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdomལག་སོ
of Bhutan,
which ཁང་གླ་ཚུ་
states that,
“There
shall be a Royal Audit Authority
audit and
ད་ཐོག་སོད་དེ་འདུག།
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་
གྲུ་བཞིའི་འཇལ་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མ་སོ
ད་པའི་ཁར་toབདེ་སྒྲིག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution
provides that
“The Royal Audit
shall, without
(རྩིས་fear,
གི་ཐོག་ལུ་ཡང་མ་སོདfurther
་ནུག། དངུལ་ཁང་གིས་
རིན་གོང་འགྲན་བསྡུར་གྱི་དོ
ན་ལུ་ Authority
རིན་བསྡུར་ཡང་མ་འབད་ནུག།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including allཞིབ་བརྡ་དྫོ
officesན་ཨང་༡༢༤༤༢
in the Legislature
and the Judiciary,
all public
authorities
and
bodies
དྫོན་ཚན་༣; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ཡན་ལག་འཛིན
་སྐྱོང་པ། ངོ་སོ
ད་ལག་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other moniesཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༥༠༢
received and the advances
and reserves རྡོ
of་རྗེ་དབང་ཕྱུག
Bhutan”. ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

The Audit Authority
was instituted
ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༥༠༢
ཅན་མ།) as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically
located
across the Kingdom. In
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོ་སྐྱོན།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the རིམ་ཨང་།
Royal Audit Authority during
theན། year is
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
summarized below:

2.

1.

༢.༡

གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ཡོདཔ།

-

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༢.༢

སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་ཆད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

-

་མགྲོན་པ་ཚུ་ ཡུན་རིངམོ
་འབད་གྱལ་ཁར་སོ616
ད་དགོཔ་/ ཡུན་རིངམོ
The Royal༢.༣AuditཚོངAuthority
had completed
Sl. No. ་འབད་བསྒུག་དགོཔ།
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
མས།
The number includes only those auditsབསོwhich
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
Special Audits
6
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 4
under ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
progressར་འཁྲུལ་
at theགནོclose
of theན་ཚུ་འོ
year.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
གྲོས་སྟོན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་
ང་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ཡོ
དཔ།
Annual Audit Schedules
of the ཟད་སོ
Divisions
and Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

2.1

2.

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ ད་ལྟོའི་ཐབས་བྱུས་ཚུ་དང་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

གར་གྱི་ཚོང་ལམ་ཚུ་ནང་ ཚོང་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ གྲ་སྒྲིག་ཡོད་མེད་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེམ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡོངof
་ལུ་ the
རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༩༥
་ལས་ གྲོས་སྟོནto
་གྱི་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཅུག་མི་
issued/ཨེསི
uponཨརནསིཊ་དང་
completion
particular audit and སོ
itད་ཐོ
isགaddressed
appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing
reports after
completion
the field audit to ensure that
those
ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཐོ
བ་མ་ཚུགས་པས།
གྲོས་སྟོན
་པ་ལས་འཐོབ་མི་ ofགྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ག་དེ་ཅིག་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན་
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ན་ ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༤༤༢ དྫོན་ཚན་༥; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨུ་ཕར་སུ་བེ་དི། ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༨༠༥༠༠༠༠༤༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་བཀའ་དིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༣༠༠༢༤༡༣ ཅན་
མ།)

སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་ཆད་ཡོདཔ་དང་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

2.2

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ ཚོང་མགྲོན་པ་༣༡ གིས་ སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༧༨

སོད་ཆད་ཡོད་མི་གི་ཐད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་རང་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་

༡༢༥༧༦ དྫོན་ཚན་༦; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཆེན་འཛོམས། ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན། ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༦༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ། ངོ་སོད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༧༢༥
tidua ot ytirohtuA tiduཅན་མ།)
A layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་མགྲོན་པ་ཚུ་
ད་དགོཔ་/ཡུན་རིངམོ
,tnemnrevoGཚོང
eh
t fo secifཡུན་རིངམོ
fo dna་འབད་གྱལ་ཁར་སོ
stnemtraped
lla fo stnuo་cའབད་བསྒུག་དགོཔ།
ca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreདངུལ་བཏོ
ser dna
secnavda eht dལས་འཛིན་བཙུགས་བཞག་
na deviecer seinom rehto
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ ཐིམ་ཕུག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་
ན་/བཙུགས་བཞག་;

2.3

la no/དངུལ་སོ
itutitsn
a sa dna 5891
ni ydobདེ་ལས་
suomo
notua na sa detutitsའ་ནི་ཡོ
n i sa
ytirohtuA tiduA ehT
དo་; c རྒྱ་གར་དངུལ་བརྗེ་སོ
ར་འབད་ནི་;
ཀྲི་ཀྲི་/ཨར་ཀྲི་ཇི་ཨེསི་བཅས་
ངw
ས་གྲགས་ཅན་གྱི་ཞབས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofཏོག་བཞིཔོ་འདི་ལེན་མི་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ sཡུན་རིངམོ
ah tI .d
nuorgkcab ད
la་དགོཔ་དང་
noissefoཡུན་རིངམོ
rp esre་འབད་བསྒུག་སོ
vid htiw fད
fa
ts 732 yb
་འབད་གྱལ་ཁར་སོ
་དགོཔ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཐོན་ཏེ་འདུག། འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚད་ཁར་ eསོ
ད་ལེན་གྱི་ལཱ་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གི་སྐར་མ་༡༩.༥ འགོར་དོ་ཡོད་རུང་ འབྲུག་
cnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ དངུལ་བཏོན་ནི་དང་ eབཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་
ད་༡
དང་སྐར་མ་༣༤
ht fo tnuocca feirb སྤྱིར་བཏང་གི་
A .stidua ཆུ་ཚོ
ecn
ailp
moc dna lདེ་
aicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལ་སྐར་ཆག་༢༧ འགོར་ཏེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
si raeཞབས་ཏོ
y ehtག་གཞན་མི་ཚུ་ཡང་
gnirud ytirའཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚད་ལས་
ohtuA tiduA layoRརྒྱབ་eht fo
:woleb dezirammus

ཁར་ལུས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོན་ཨང་༡༢༥༧༦ དྫོན་ཚན་༧; རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རིང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༧༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་

.1

16 detelpmoc dah yཅན་མ།)
tirohtuA tiduA layoR ehT
འགོ་འཛིན།
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༡༣༩༤
stiduབཟང་ཆོས་སྒྲོན།
A fo .oN
stiduAམི་སྟོ
fo sབe་ཐོ
pན
y་སྐྱེད་སྡེ་ཚན།
T
.oN .lSངོ་སོད6
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P
༤.༦.༥
འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན། dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiལྫོ
du
A 1.1 elbའབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་
aT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་
་ངོ་དེ་ནང་
eht sniatnoc tI དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་
.raey laicnanif yreརྩིས་ཞིབ་
ve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ངོས་
ནn
་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
dna སྙན་ཞུ་༡
sdoireབཏྫོ
p g
itid
ua tsap eམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
ht fo secneirepxe སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
fo s isab eht noདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
denimreted erདེ་ཅིག་
a hcih
w saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

5.019

འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ ལྫོ་བསྟར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ ཧེ་མ་ལས་ གནད་
དྫོན་ཡང་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་བར་འདུག།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ངས་བསྫོ
གསལ་སྟྫོ
seitiམ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོ
rohtua etairporར
p་ཡྫོ
pa
ot dམ
esས་
serདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dda si ti dna tidu
a raluནc་འབད་ཡི།
itrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

150

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

5.019

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

149

ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་

ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

5.019

ལས་འཛིན་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ལན་

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་

འགྲིགས་དང་ ཡང་ན་མངོན་གས་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

བར་ཡྫོད་མི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

རིམ་ཨང་།
༡

རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང།

བསོམས

-

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡ དང་ ༢

༡. གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal
Authority
its mandates
from
Article 25.1
of the
གཡྫོ་ཟྫོAudit
ལ་དང་ ངན་ལྷད་
དེ་ལས་derives
ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚྫོ
ན་བྱུང་མི་གནད་དྫོ
ན་ཚུ་ the
འྫོག་ལུ་གསལ་སྟྫོ
ན་འབད་དེ་ཡྫོ
དཿ Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report ༡.༡
on the
economy,
efficiency
and effectiveness
ཡིག་ཆ་གཡོ
་བཅོས་དང་
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ། in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the police and the
defence
forces
as well ང
as
the revenues, public and
འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་
སྤྱི་ཁྱབ་འོ
ག་མ་གིས་
འཛམ་གླིང་ཡོ
ས་ཁྱབ་དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་དང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

དངུལ་འབྲེལ་རྒྱང་འཕྲིན་ཚོགས་པ་(SWIFT) གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་གྲོས་ཚོགས་དང་ འགྲེམས་བསྟོན་
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
དེ་ལས་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ ཨེས་ཨའི་བི་ཨོ་ཨེས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
པར་སོ
ང་ཡོprovisions
ད་མི་ནང་ ཉིན་འཐུས་
ཡུ་ཨེསི་དྲི་༦༠༠.༠༠ofཐམ་པ་
འཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག། སོད་གནས་དང་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་
line with
the
of the Constitution
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ངས་རོགས་besides
འགོ་འདྲེན་པ་གིས་གཏང་ནུག།
དེ་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་
audits རྩིས་
and ལས་རིམ་དེ་གི་འགྲོ་སོ
theme basedང་ཡོ
audits,
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཛིན་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་ནང་འཁོད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ འགན་འཛིན་པ་དེ་ལུ་ ཉིན་
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འཐུས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠
summarized
below: ལས་ཐོབ་དབང་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ ཉིན་འཐུས་ཡོངས་རོགས་ལེན་ནི་ གི་དོན་

1.

ACལས་
HI EVE
ME N TSདI་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་
N TE R M S OFསྐྱོན་ཞུགས་དང་
A U DIT I NG
གདན་ཞུ་འབད་ཡོ
གཡོ་བཅོས་འབད་ནུག།

ཉིན་འཐུས་ཡོངས་ རོགས་ཀྱི་

དངུལ་སོད་དེ་ སྤྱི་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ཕུལ་ཡོད་པའི་སྙན་གསོལ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་གནང་བ་གྲོལ་ནུག། མ་དངུལ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1 གས་ལུ་
Financial
508
དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོ
གཏང་ཡོAudits
དཔ་ཨིན། (རྩིས་ ཞིབ་བརྡ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
དྫོ
ན
་ཨང་༡༢༤༣༡
དྫོ
ན
་ཚན་༣)
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
གཡུ་སྒྲོན་སྒྲོལ་མ།
སྤྱི་ཁྱབ་འོ
ག
་མ།
ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་
ཨང་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༡༠༥༠༣༠༠༡༤༧༣
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཕུརཔ་རྡོ
་
རྗེ་སྟང་སྦི།
མདོ
་
ཆེན།
བདག་སྐྱོང་དང་རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན།
ངོ་སོ
ད་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཅན་མ།)
Annualལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༥༠༠༡༤༣༡
Audit Schedules of the
Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

150

151

༤.༧

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ།

༤.༧.༡

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་་ས་ ལྫོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏྫོན་ཡི། འདི་གི་ ནང་

ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཀྲམ་ས་ཡ་

0.052

7.998

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡྫོད་ས་ལས་ དངུལ་

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབྫོར་ཡྫོངས་བསྫོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

7.946

གསལ་སྟྫོན་འབད་ཡི།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ལྫོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སྫོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ཚོགས་པ་ལས་ཐྫོབ་མིའི་ལན་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefགསལ་དང་
tuohtiwདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
,llahs ytirohtuA tiduA layoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
R ehT“ taht sedivགནས་པའི་
orp rehtམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ruf noitutitsnoC ehརྩིས་
t fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡྫོ
seidoའགྲིགས་འབད་ཡི།
b dna seitiroh
tua cilbup lla ,yr
aiciduJ eht dna ངeས་བསྫོ
rutalམsས་
igeLདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
eht ni seciffo lཐྫོ
laན་ཡྫོ
gད
n་idulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
མི་ཚུ་ འྫོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐྫོག་བཀོད་དེ་ཡྫོ
དa
ཿ tuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
. ”n

7.725

0.221

la noitརིམ་ཨང་།
utitsnoc a བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
sa dna 5891 ni ydob suomonoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
tua na sa detutitsni དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sahགནོ
tIད་སྐྱོན།
.dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམས་ modgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
emhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ –stn
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.221
0.221

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནྫོར་འཁྲུལ་ གནྫོད་སྐྱོན་་་གནད་དྫོན་ཚུ་འྫོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྫོདཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

༡.༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ ༠.༢༢༡

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
cihw stiduaདེ་ལས་
esohtལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་
ylno sedulcn
i reགb་ཁར་
mun ehT
ཚོགh
ས་པའི་འཐུས་མི་
མིང་ཐོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrནa་ཨང་༡༢༠༤༦
ts ydaerlདྫོ
aན་ཚན་
erew
aht esoht sedulcxe
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དྫོ
༣) tརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ཨོན་རྡོ་རྗེ། ཡོ4ང1ས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
ངོ་སྫོད་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༢༠༠༧༠༦༡
རྩིས་འགནཿ
eht ta dཅན་མ།
erapeལྟ་བཀོད་
rp si AA
R eht fo ཨོ
nན
a་རྡོ
lP་རྗེ།
tidཡོ
uང
Aས་launnA
02 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
hT tiduA eངོ་སྫོ
vitདa་ལག་རར་ཨང་༡༡༠༢༠༠༧༠༦༡
cidni eht dna seciffOཅན་མ།
lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོ
2
001
sག
tiས་པ་གིས་
duA ecnaiའགན་འཛིན་པ་དང་
lpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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གཞུང་གི་ལས་གཡོགཔ་དང་དངུལ་ཕོགས་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལུ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་
གིས་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་ དམིགས་བསལ་བསྐྱར་ཞིབ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ
་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༣
སྤྱི་ཟླ་༦AUTHORITY
པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ གི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT

འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ
ར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
གཞུང་གི་འཚོ
རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་
ཁྱད་ of
The Royal
Audit Authority
derives itsངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
mandates from
the ་Article
25.1 of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
པར་བྱུང་མི་ཚུ་གི་ཐད་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཨིན། གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ངེས་གཏན་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མ་འབད་བར་ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in ཁྱད་པར་ཡོ
the Legislature
and the Judiciary, audit
all public
authorities and bodies
འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ཐད་
ད་པའི་རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འཆར་(qualified
opinion)བཀོད་དགོ་པའི་གནད་དོ
ན་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the
advances and reserves of Bhutan”.
གཅིག་འབད་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
དཔ་ཨིན།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རྒྱལ་ཡོ
ངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
གས་དང་འཚོ
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ལས་གཡོགཔ་ཚུའི་
body in
December
2005. Under
the་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་
Auditor General,
the Authority is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཟུར་ཕོ
གས་དང་འཚོ
་རྟེན་མ་དངུལ་དེ་located
འབོར་ཚད་འཐེབ་འབད་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ
regional
offices
strategically
across the Kingdom. In ད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་གི་ཤུལ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན
་སོ་སོ་ཚུ་ Authority
ལས་སྡེ་སོ་སོ་ནང་ལུ་
ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
ད་མི་ཚུ་ བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་
of Bhutan,
the Royal Audit
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
འདྲེན་འཐབ་ཅི།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit Authorityརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
during the year is
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
summarized below:

1.

(PEMS)ནང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ གནས་སོར་དང་ སོང་བརྡར་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ དེ་ལས་ འགན་གྲོལ་གྱི་སྐབས་
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ལུ་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཁྱད་པར་སོམ་བྱུང་

ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
འདི་གིས་མ་དོ
་བར་ དངུལ་ཕོག616
ས་ཚུ་ནོར་འཁྲུལ་ཐོ
དཔ་དང་ No.
དངུལ་སྐྱེལ་
The Royal
Audit Authority
had completed
Sl. No.ག་ལུ་ཚད་བསྒྲིག་འབད་ཡོ
Types of Audits
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
བཙུགས་འབད་ནི་ཚུ་
ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་པར་
ན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོད་ཚུ་
The number
includes
only those auditsབཙུགས་ཡོ
whichད་པའི་གནད་དོ
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
གཙོ
་
བོ
་
རང་
མི་དམངས་ཟད་སོ
ང
་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་
དམ་འཛིན་ཚུ་རན་ཏོ
ག
་ཏོ
་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས།
start of every
financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

5.1

2.

ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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༩.༦༢༢ དེ་ཅིག་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གནས་སོར་བཏང་པའི་

Audit Reports
are the
immediate
output
of the Royal Audit
Authority.
The audit
reports
སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཕོ
གས་ལོ
ག་ལྟབ་འབད་སོད
་མི་དང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ
་དང་
སོབ་སོང་གི་ངལ་གསོ
འི་སྐབས་ལུ་
གསལ་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to takeབཀོད་འབད་མི་དུས་ཡུན་ལས་བརྒལ་ཏེ་དངུལ་སོ
timely actions on issues contained
inད་མི་
the reports.
The RAA adheres to the prescribed
ད་འབད་ཡོ
ལས་གཡོག་ནང་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་གཡོ
གཔ་ཚུ་ལུ་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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འཕོ་མཐུད་དེ་རང་དངུལ་ཕོགས་སོད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ ཁག་འབག་ཐོག་ལཱ་འབད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ གཞུང་གི་འཚོ་
རྟེན་མ་དངུལ་ སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འབྱུང་ཡོད་མི་འདི་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
དོན་ཚན་
ཨང་།

དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་དང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་
དངུལ་གྱི་དབྱེ་བ།

1
2
3

གནས་སོར།

4

མ་དངུལ་སོད་ཡོདཔ།

དམིགས་བསལ་དང་ སོབ་སོང་གི་ངལ་གསོ།
གཡོག་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།
ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་

གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་

དངུལ་ཕོགས་
(དངུལ་ཀྲམ)

གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་

དངུལ་ (དངུལ་ཀྲམ)

6,689,752.18
489,858.00
694,047.11

1,367,257.54
156,170.00
119,368.60

བསོམས་

(དངུལ་ཀྲམ)

8,057,009.72
678,143.00
813,415.71

73,002.00
73,002.00
ཡོངས་བསོ
1,715,798.14
YTIམ
Rས།
OHTUA TIDUA LAYOR EH7,873,657.29
T FO STNEMHSIL
PMOCCA 9,621,570.43

fo no
itutitsnoC eht fo 1ག
.5་ལུ་གསལ་བཤད་འབད་དེ་ཡོ
2 elcitrA eht morདf ཿsetadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiwལས་གཡོ
,llahs གyཔ་གནས་སོ
tirohtuAརt་གྱི་སྐབས་ལུ་
iduA layoRདངུལ་ཕོ
ehT“ ག
taས་ལོ
ht ག
se
divoད
r་ཡོ
pད
re
htruf གཞུང་གི་འཚོ
noitutitsn
oC eht fo 4.52
་ལྟབ་སོ
པ་དང་
་རྟེན་མ་དངུལ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,sའཐེབ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་བ་–
eunever eht sa llew sa དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༠༥༧
secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

5.1.1

སོའིo་ནང་
la noལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
itutitsnoc a ལས་གཡོ
sa dnག
a ་ཚུ་
589ལས་སྡེ་གཅིག་ལས་སོ
1 ni ydob suo་m
notuགནས་སོ
a na sརa་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་
detutitsni sawདངུལ་ཕོ
ytiroག
hས་ལོ
tuAགt་ལྟབ་
iduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༨༩ དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
འདི་གིས་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ཚུ་གི་ཐད་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ ཡོངས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༧ འཐེབ་འབད་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ནུག། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ འདས་པའི་རྩིས་ལོ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
namrofrep dགནས་སོ
etratsརy་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་
tirohtuA tདངུལ་ཕོ
iduA ག
laས་འཐེབ་/ལོ
yoR ehtག,་ལྟབ་
natuhB fo
གསུམ་(༢༠༡༠-༡༡ དང་ ༢༠༡༡-༡༢ དེ་ལས་ ec༢༠༡༢-༡༣)ནང་ལུ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb འོA
.stidua ecnailpmo
འབད་སོད་མི་དང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་
ག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
དcཿ dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
wས།
oleb dezirammus
རིམ་ཨང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་།
དངུལ་ཕོགས་ཐེབ་
གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་ བསོ:མ

(དངུལ་ཀྲམ་)
GNITIDUA

F O Sམ་དངུལ་འཐེབ་
M R E T N I S(དངུལ་ཀྲམ་)
TNEMEVEIHCA

.1

(དངུལ་ཀྲམ་)

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
5,089,598.40
.1.1
elbaT eht ni n1,006,550.00
wohs sa raey eh6,300,209.70
t gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna566,114.00
4102 rebmece129,656.00
D ts13 nihtiw de695,770.00
telpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT710,017.00
.raey eht fo 168,886.50
esolc eht ta ss875,904.04
ergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht296,739.78
sniatnoc tI .r55,805.54
aey laicnanif y352,545.32
reve fo trats
༤
དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
27,283.00
6,360.00
dna sdoi༥rep gnཁྲིམས་ཤིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན།
itidua tsap eht fo secneirepxe fo
s isab eht no d
enimreted era 33,643.00
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805 ༡
001
2 ༢
6
616 ༣

stiduA fo sepyT
.oN .lS
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
1
stiduA laicnaniF
2
stiduA ecnailpmoC
3
sཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
tiduA ecnamrofreP
4
stiduA laicepS
ལས་ཁུངས་ཚུ།
lལྷན་ཁག་དང་
atoT

བསོམས།

6,689,752.18 1,367,257.54

8,057,009.72

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era འདི་བཟུམ་མའི་ནོ
stroper tidu
ehT .ytམི་དམངས་ཟད་སོ
irohtuA tidངu་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་
A layoR eht fo tuptuདམ་འཛིན་ཚུ་རན་ཏོ
o etaidemmiགe
t era stropeR tiduA
རa་འཁྲུལ་ཚུ་
་ཏོh་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
དsཔ་ལས་
་པའི་མིང་ཐོ
ས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་
debiཡོ
rc
erp ehལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
t ot serehdaཟླ་རིམ་གྱི་ལས་གཡོ
AAR ehT .stག
ro
per eh་tདང་
ni dདངུལ་ཕོ
eniatག
no
c seussi no sལས་གཡོ
noitcaགy་པའི་དངུལ་
lemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
ཕོགས་ཀྱི་རིམ་ཚན་ལས་མིན་པར་ རྩིས་འཛིན་རིམ་ཚན་ལས་ བཏོན་སོལ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

154

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

153

དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་ཁར་སོད་མི་དང་ ཡུན་རིང་གི་སོབ་སོང་ནང་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ ཆོག་མིན་

5.1.2

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ འཐེབ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༦༧༨

འབྲུག་གི་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ ལེའུ་༡༠ ཁྲིམས་དོན་༡༠.༢.༧.༡༢ དང་འགལ་ཐོག་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་ ཡུན་རིང་གི་སོབ་སོང་ནང་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་ ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་ཕོགས་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠.༤༩༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འདི་གིས་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦ འཐེབ་
སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།

དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་

ཡུན་རིང་གི་སོབ་སོང་ནང་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་

དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ཆོག་མིན་ཐོག་སོད་ཡོད་པའི་གནས་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྟངས་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིམ་ཨང་།
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་།
ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་
གཞུང་གི་འཚོ
་རྟེན་མ་
ཡོངས་བསོThe
མས་ Article
report on
the economy,
efficiency and effectiveness
in the use
of public
resources.”
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གས་(དངུལ་ཀྲམ་)
དངུལ་(དངུལ་ཀྲམ་)
favour or prejudice, audit the accounts ཕོof
all departments
and offices of(དངུལ་ཀྲམ་)
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
348,856.00
137,806.00
བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
1 public
administering
funds, the police and the defence forces as well as the revenues,522,662.00
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

101,105.00

10,594.00

111,699.00

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
39,897.00
ངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
body in Decemberརྒྱལ་ཡོ
2005.
Under the Auditor General,
the Authority 7,770.00
is at the moment manned
by 237 staff
43,782.00 four
3 with diverse professional background. It has
འཛོམས་ལྷན་ཚོགlocated
ས།
regional offices strategically
across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
489,858.00
156,170.00
བསོམAudit
ས།
of Bhutan, the Royal
Authority started performance
678,143.00
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་
དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ
་དང་ accomplishments
སོབ་སོང་གི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་
activities
and initiatives
as a part of the
of the Royal Audit Authority during the year is
དམ་འཛིན་འབད་ནི་ནང་
མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
summarized
below:

1.

བྱུང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུངཡི།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

5.1.3

གཡོག་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་ཚུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ལས་ གཞུང་གི་འཚོ
དཔ་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༡༣
The number includes
only ་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ཡོ
those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ལས་གཡོ
པ་ཚུ་གཡོ
ག་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་
དངུལ་ཕོགས་དང་ འཐུས་
under ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་
progress at the close
of གthe
year.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༩༤
་མཐུད་དེ་རང་
དངུལ་སོད་འབད་ཡོ
start of
every financialའཕོyear.
It contains
the ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། འདི་གིས་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༩
སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་དེ་འདུག།
Areas དངུལ་ཡོ
whichངས་བསོ
are མ
determined
on the basis
of experiences ལས་གཡོ
of theག་ནང་ལས་འགན་གྲོལ་འབད་མི་ལས་
past auditing periods and
current audit priorities.
2.

གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་སོད་མི་དང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་མིའི་བཅུད་དོན་ཚུ་ འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་

AC
HI EVE ME
ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ཤོག་གྲངས་
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155

རིམ་ཨང་།

1
2
3

ལས་སྡེ་ཚུ།

དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་

གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་

401,916.16
278,594.95
13,536.00
694,047.11

63,533.70
53,168.90
2,666.00
119,368.60

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

(དངུལ་ཀྲམ་)

ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་ཁྲོམ་སྡེ།
དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
བསོམས།

(དངུལ་ཀྲམ་)

བསོམས་(དངུལ་ཀྲམ་)

465,449.86
331,763.85
16,202.00
813,415.71

ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཚུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ་དང་ སོབ་སོང་གི་ངལ་གསོ་ནང་ཡོད་མི་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་
དམ་འཛིན་འབད་ནི་ནང་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

བྱུང་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུངཡི།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnཁག་འབག་གི་ལས་གཡོ
oC eht fo 1.52 eག
lcཔ་ཚུ་ལུ་
itrA ehགཞུང་གི་འཚོ
t morf s་eརྟེན་མ་དངུལ་སོ
tadnam stད
i ་ཡོ
seདvཔ་–
iredདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefརྒྱལ་ཡོ
tuohངtས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
iw ,llahs ytirohགtས་དང་འཚོ
uA tidu་A
layoR ehT“ tབཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་
aht sedivorp rehtruf nའབྲུག་གི་ཞི་གཡོ
oitutitsnoCགe
ht fo 4.52
རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་
་བཅའ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidoཁྲིམས་༢༠༡༢
b dna seiཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོ
tirohtua cilbu
,yraic་སོ
id་ཚུ་གིས་
uJ eht ཁག་འབག་གི་ལས་གཡོ
dna erutalsigeག
L པ་ཚུ་ལས་
eht ni sགཞུང་གི་འཚོ
eciffo lla
gnidulcni
གp་ལུ་llaལས་སྡེ་སོ
་རྟེན་མ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo seག
vས་དང་འཚོ
reser dn
a secnavda eht dnaདd
eviecer seinom rehto
དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་བཙུགས་ཡོ
་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

5.1.4

la noའདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་བཅུད་དོ
itutitsnoc a sa dna 5891 niནy
uomonotདuཿa na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་ཚུ་doའོbགs་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིམ་ཨང་། ལས་སྡེ་ཚུ་གི་མིང་།
nI .modgniK eht ssorca detaའབོ
coར
l ་ཚད་
yllac(དངུལ་ཀྲམ་)
igetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
1
སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layo23,952.00
R eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
2
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpm14,448.00
oc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
3
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA 11,644.00
layoR eht fo
གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
:woleb dezirammus

ལོད་སྦིས་ས་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ།

4

7,994.00

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གསེར་གཞོང་ ལག་རྩལ་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་།

5

6

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

7
8

ཕུན་ཚོ
stiག
dས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
uA fo sepyT
.oN .lS

7,130.00

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA ti3,436.00
duA layoR ehT

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
stiduA laicnaniF
h་cབསྟེན་སན་ཁང་།
ihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
འཇིགས་མེད་རྡོ
2 ངས་གཙོ
stiduA ecna་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ilpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
དགེ་འདུ་ཚོ
བ་གྲྭ།
4
stidང
u་རིག་མཐོ
A laice་pརིམ་སོ
S
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
latoT

3,044.00
1,354.00

410བསོ
2 nམ
i dས།
etelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo na73,002.00
lP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirepཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
gnitidua tsapན་གཞན།
eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

5.1.5

ཀ) ལས་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཐད་
འཛོ
་ལས་
GNITRO
Pལ
E་སྐྱོན་གྱི་ཐོ
R FO ག
SM
R Eདངུལ་ཕོ
T NI ག
S ས་བསྒྲིག་མི་ལས་བརྟེན་
TNEMEVEIHCA

.2

དངུལ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་དང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣ བཙུགས་ཡོད་
stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

e ra
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ཁ) དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ གཞུང་གི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཞལ་འདེབས་འདི་ ལས་གཡོགཔ་ལས་
བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོད་མི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་ལྷག་སྟེ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༤༥

སྐྱེལ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་

ག) ལྷན་ཁག་གསུམ་གྱིས་ གཞུང་གི་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཞལ་འདེབས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ སྐྱེལ་བཙུགས་
མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།

ང) རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་

དངུལ་ཀྲམ་༠.༠༤༨

འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་འདུག།

5.2

དེ་ཅིག་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report ལས་གཡོ
on theགeconomy,
efficiency
andགཞུང་གི་འཚོ
effectiveness
in the use of public
resources.” The དམ་
Article
པ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོ
གས་ཚུ་དང་
་རྟེན་མ་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་ཚུ་
བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourའཛིན་འབད་ནིའི་དོ
or prejudice,
the accounts of all མི་དམངས་ཟད་སོ
departments
and offices of the Government,
ན་ལུ་audit
ལྷན་ཐབས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་
ང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོ
ད་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the police and the defence
forces as well as the revenues,
public
པའི་ དམ་འཛིན་ཚུ་ལུ་
དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
ན་ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཚུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ལས་འབྱུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོདཔ་ཨིནཿ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
 མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་
དམ་འཛིན་ཚུ་རན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
ཟླ་རིམ་གྱི་ལས་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ག་པའི་མིང་ཐོ
་དང་ དངུལ་ཕོ
གས་ཀྱི་ཁ་གསལ་ཚུ་
ལས་གཡོག་པའི་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་རིམ་ཚན་ལས་མིན་པར་ རྩིས་
of Bhutan,གཡོ
the
Royal Audit
Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
complianceབཏོ
audits.
brief account of the
འཛིན་རིམ་ཚན་ལས་
ན་སོལ་ཡོདAཔ་ཨིན་པས།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
 མི་དམངས་ཟད་སོ
ང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་བསྡུ་གསོག་(༡༠.ཀ) འོག་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་

1.

འབྲེལ་བའི་བསྡུ་གསོག་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ རྩིས་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ གཞན་མི་ཟད་སོང་ཚུ་ རྩིས་བཀོད་འབད་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་བསྡུ་གསོ
ག་དང་
ད་
The Royalབཏུབ་ལས་བརྟེན་
Audit Authority
had completed
616 གཞུང་གི་ཞལ་འདེབས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only those audits which
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under 
progress
at the
close of the year. ཡོThe
མི་དམངས་ཟད་སོ
ང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་འདི་
ངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་བཏུབ་ཨིན་རུང་
Total རིམ་ལུགས་འདི་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ནང་ གནས་ཡོད་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཁར་(Real Time)གནས་སྡུད་ཚུ་ཐོབ་མི་ཚུགསཔ་དང་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་དམ་འཛིན་རན་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཏོག་ཏོpriorities.
་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ལོག་ལྟབ་དང་ ལྷག་འཐེབ་སོད་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
current audit
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

 རིམ་ལུགས་འདི་ནང་ གནས་སོར་/དགོངས་ཞུ་/འགན་གྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ལས་གཡོག་པ་ཚུའི་མིང་ཐོ་ཚུ་ ལས་གཡོགཔ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon
completion
theལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་བཟོ
particular audit and
it isདམ་འཛིན་ཚུ་མེདཔ་ལས་
addressed to appropriate
དང་དངུལ་ཕོ
གས་ཀྱི་ཐོof
་ནང་
་ནི་གི་
ཚར་གཅིག་ authorities
ལག་ལེན་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframeའཐབ་མ་བཏུབ་བཟོ
in issuing reports
after ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ
completion of the
field
to ensure that those
་རུང་ ལོག་སྟེ་རང་
་ཚུགས་དོ
་ཡོདaudit
པ་ཨིན་པས།
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

156

157

 ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་

སྤྱིར་བཏང་ལུ་

མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་དང་

རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་

ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་

གནས་སོར་དང་ དགོངས་ཞུ་ དེ་ལས་ འགན་གྲོལ་ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཚུ་
མེད་པའི་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

 ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གནང་གྲོལ་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་དང་

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་གཉིས་ཀྱི་ཧོང་ལས་ སྤྱིར་བཏང་

ལྟ་རྟོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།

5.3

གྲོས་འདེབས་ཚུ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དངུལ་ཕོགས་དངུལ་སོད་ཀྱི་བྱ་རིམ་དང་ མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་གི་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR

fo
ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གཤམ་གསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཕུལཝ་ཨིནཿ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
v oG
ehན
t ་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོ
fo sec་iདེབ་དང་འཁྲིལ་
ffo dna stne
mtraped lla fo stnuo
ca
eht བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོ
tidua ,ecidujerp ནr་ལུ་
o ruovaf
 nreམི་སྟོ
བས་ཐོ
རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ངེས་བདེན་ཐོ
གc་ཡོ
ད་མེད་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbu
p ,བ
seས་ཐོ
une
er eht sa llew
sa secrof ec nefed eht dna ecilop eསྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
ht ,sdnuf་དགོཔ་འདུག།
cilbup gniretsinimda
མི་སྟོ
ནv་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་དང་
རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutiལས་སྡེ་ཚུ་དང་
tsnoc a sa དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
dna 5891 ni ydob suoལྟ་རྟོ
mo
otua na sa སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
detutitsn་དགོཔ་འདུག།
i saw ytirohtuA tiduA ehT
གn་གི་ཐབས་ལུ་ཚུ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
 རྩིས་ལས་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་དགོངས་དོ
nI .modgniK eht ssorནc་དང་
a detལག་ལེན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
acol yllacigetarts དུས་དང་དུས་
seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སུ་ གོ་བརྡ་སོད་དགོཔ་འདུག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
 རྩིས་ཁྲའི་རིམ་ཚན་ཐོག་ལས་ ལས་གཡོsགtཔ་དང་དངུལ་ཕོ
གས་ཀྱི་ཐོ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་འདི་བཞག་ཞིནམ་ལས་ ལས་
nemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གཡོགཔ་དང་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་རིམ་ཚན་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་འདུག།
:woleb dezirammus



ITID
A F O S M R E T N I S T N E M Eདམ་འཛིན་
VEIHCA
མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་G Nཞི་གཡོ
གU
པ་ཚུ་གི་ངོས་འཛིན་ཨང་གྲངས་ཚུ་བཀོད་དེ་

.1

ཚུ་རན་ཏོག་ཏོ་བཟོ་དགོཔ་དང་ དེ་ལས་ གནས་སྡུད་ཚུ་དེ་འཕོ་ལས་ཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidu
a esoht ylnoགནས་སོ
sedulརc་བཀའ་རྒྱ་
ni rebmདེ་
un ehT
མཇུག་གི་དངུལ་སོ
ད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་དང་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna ག
de
trats ydaerla
erew ta་h
t esoht བཟོ
se་dulcxe
ལས་གཡོ
པ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་
དུས་མཐུན་བཟོ
ཚུགསཔ་སྦེ་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
དགོཔ་འདུག།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རྟེན་མ་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་
dna sdoདམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
irep gnitidua tsap ehtརྒྱལ་ཡོ
fo sངeས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ
cneirepxe fo s iག
sས་དང་འཚོ
ab eht ་n
o denimreted era hcམཉམ་
ihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
001 མི་དམངས་ཟད་སོ
2
stiduང
A་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་
ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6 ལས་ འགན་གྲོལ་བཀའ་རྒྱ་སོ
stiduA laiད
c་མི་དང་གཅིག་ཁར་
epS
616
latoT

འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལཱ་འབད་དེ་ ཞལ་འདེབས་འཐེབ་ཐོན་མི་ཚུ་ རང་བཞིན་གྱིས་འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
བཙུགས་དགོཔ་འདུག། དང་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
གt་ཚུ་གི་དོ
debircseཞི་གཡོ
rp eh
ot seནr་ལུ་
ehdaསྤྱི་མཐུན་གྱི་
AAR ehT .ལས་གཡོ
stropeག
r པ་དང་དངུལ་ཕོ
eht ni denག
iaས་ཐོ
tno་གི་རིམ་ལུགས་
c seussi no sདང་ལེན་འབད་དགོཔ་
noitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
འདུག།
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ལས་དོན་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ།

6.1

རྒྱབ་ཁུངས།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་༢༠༡༤-༡༥ འི་ནང་ཚུད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་

གཞི་བཅུ་པ་ བསྟར་སོ
ད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དེ་ཡང་
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY

འབད་ནི་དང་ཅིག་ཁར་
འཆར་གཞི་བསྟར་སོ
་འབད་བའི་སྐབས་
ང་ལེན་དང་
གས་ཆགས་བྱུང་མི་ཚུ་
ངོས་འཛིན་འབད་ནིའི་
The Royal
Audit Authority
derivesདits
mandates དོfrom
the ཐོ
Article
25.1 of the
Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ན་ལུ་theའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་
ཡོངས་རོ
གས་སྦེ་འབད་ནིའི་རེ་འདོ
ད་རུང་ ཐོThe
ན་སྐྱེད་མ་
report དོon
economy, efficiency
and ཧྲིལ་བུམ་དང་
effectiveness
in the
use of publicད་བསྐྱེད་ཡོ
resources.”
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལང་པའི་གནད་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསྐྱར་ཞིབ་འདི་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་ཚན་ཐོག་ལུ་ མཐིལ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཕྱིན་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མ་ཚུགས། བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་ ཁོང་རའི་དུས་རྒྱུན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and the advances and reserves of Bhutan”.
འཆར་གཞི་བཀོད་ཡོ
ད་མིའི་ཁ་སྐོང་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་བཅུག་བཅུགཔ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་འདི་ཡང་

The Audit
Authority
was instituted as an autonomous
body in 1985 and ད
as
constitutional
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤-༡༥
འི་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་ནང་ཚུད་མི་
ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
། aཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse
professional background.
It has
བསྐྱར་ཞིབ་འདི་ཚུ་གི་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱིས་
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ འཆར་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོ
ད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གི་གདོ
ང་ལན་ཚུ་བྱུང་ཏེ་ཡོ
ད་མི་དང་གཅིག་ཁར་
བསྟར་སོདof་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
དམིགས་གཏད་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་གྲུབ་ཡོདཔ་ཨིན་
line with
the
provisions
of the Constitution
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཕན་ཐོ
གས་ཅན་གྱི་ཤེས་རྟོ
བྱུང་ཚུགས་པའི་རེ་འདོ
ད་ལུ་ཨིན།
audits ནའི་
and
theme
basedགས་ཚུ་
audits,
besides the
routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་སྡེ་ག་རའི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པ་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་གི་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ད་ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་གནས་ཚད་ཁར་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་ དམིགས་

AC
HI EVE ME N TS
TEངR
MགSས་མཁོ་སོ
OF AདU
DIT I NG
བསལ་གྱི་ལཱ་སྡེ་ཚུ་གི་
མཐོIངN
་སྣང་ཡོ
ས་རོ
་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཅིག་ཁར་འདུ་མ་ཚུགས།

ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ རོང་ཁག་ཚུ་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐད་

བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་

ཐུན་མོང་གི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits གནད་དོ
during
the year as shown
in the Table
ན་དག་པ་ཅིག་གསལ་སྟོ
ན་འབད་མི་དེ་གིས་
སྤྱི་བསོ1.1.
མས་འབད་ནི་དང་
ཁྱད་བསྡུར་འབད་ནི་གི་འོ
1
Financial Audits ས་འབབ་ཡོདཔ་ལས་
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December
and
were completed
within 31
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་བཀོད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་
རོང་ཁག་ཚུ་ནང་2014
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ནི་ནང་ Audits
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་
3
Performance
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ན་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོ
ག་ལུ་
ལེའུ་འདི་ཚུད་དེ་ཡོ
ད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ལུ་གཞི་
under དོprogress
at the
close
of the year.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བཞག་སྟེ་
གནད་དོ
ན་ཚུ་སྤྱི་བསོyear.
མས་འབད་དེ་
རོང་ཁག་ཚུ་གིས་
start of
every
financial
It contains
the འཆར་གཞི་དང་ ལས་རིམ་ཚུ་བསྟར་སོད་ནི་ནང་ལེགས་བཅོས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ན་ལུ་ determined
སྤྱིར་བཏང་གི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད། experiences of the past auditing periods and
Areas འབད་ནིའི་དོ
which are
on the basis of
current audit priorities.
2.

6.2

བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issuedབསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་མང་ཆེ་དྲགས་འབད་ཁྱབ་ནི་དང་
upon completion of the particular
audit and it is་མཚུངས་བཟོ
addressed
appropriate
authorities
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཤོ
་ནིའི་དོto
ན་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe
in issuing reports ནafter
completion
of the field audit to ensure that those
གཤམ་གསལ་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དམིགས་དོ
་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་འཐབ་ཨིནཿ
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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1.
2.
3.
4.

འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ འཆར་བཀོད་འབད་མི་ལས་དོན་ཚུ་དང་ དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།
འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གློ་བུར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།
དམིགས་གཏད་འབད་མི་ཚུ་དང་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བར་ནའི་ཁྱད་པར་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་(དངོས་འབྲེལ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་)
ལས་དོན་ཁ་སྒྱུར་འབད་འབདཝ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་དང་ དེའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་དང་ ཕན་གནོད་ དེ་ལས་ བདེན་
ཁུངས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི།

གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་

5.

འབེབས་འབད་ནི།

6.3

ངེས་བདེན་གྱི་དཀའ་ངལ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་

ཐོགས་ཆགས་ཚུ་གཏན་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསྐྱར་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitབསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
rA ehT ”.secruoser ལོ
c་iངོ་དེ་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོ
lbup fo esu eht nདi་པའི་
ssen
itceffe dna ycནང་
neicལོ
if་fལྔའི་འཆར་བཞི་བཅུ་པ་བསྟར་
e ,ymonoce eht no troper
རོeངv་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༤
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
སོད
ནc་ཚུ་ཨིན།
,tnem
n་དང་འབྲེལ་བའི་
revoG eht བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་
fo seciffo dna stnemtrapedཐུན་མོ
llaངf་གི་གནད་དོ
o stnuo
ca ehའོ
t གt་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
idua ,ecidདu་མི་གནད་དོ
jerp roན་ ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རོuངp་ཁག་ཚུ་གིས་འཆར་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
dna ཚུ་
cilb
,seunever eht sa llew sད
a་འབད་ནི་ནང་
secrof ec n
efed eht dnaམཐུན་མོ
eciloངp་གི་ནོ
ehར
t ་འཁྲུལ་དང་
,sdnuf cilགནོ
buདp་སྐྱོན་ཚུ་ཨིན།
gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1.

ལས་དོན་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruofལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་
sah ཐུན་མོ
tI .dང
n་གི་བརྟག་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཙོ
uorgkcab lanoissefor་བོ
p་རང་
esrའགོ་ཐོ
evidག་ལས་རང་བརྩམས་
htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
མི་ ལས་དོན་གྱི་འཆར་གཞི་ཚུ་ གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོ
བསྟར་སོ
ད་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
mནoམ་དང་
dgniKཡང་ན་
eht fo
noit u
titsnoC eht fo sནn་ཚུ་ཨིན་པས།
oisivorp eརོhངt་ཁག་
htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སོ་སོ་ཚུ་ནང་ ལས་དོན་གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོ
ནd
མ་དང་
enituor eht se
iseb ཡང་ན་
,stiduབསྟར་སོ
a deདs་མ་འབད་བའི་གནས་སྟངས་
ab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dez་སྐྲུན་
irammus
 བུམ་ཐང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་ཆ་ཤས་འོག་ལུ་ ཁྲོམ་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་ སྐུ་རྗེ་ཞབས་སྐོར་བཟོ
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
དང་འབྲེལ་བའི་ འཆར་གཞིའི་ཨམ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་འདུག།

.1

6 16 dའཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོ
etelpmoc dah དy
tirohtuནA་༨ tid
uA l a
oR ehT
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ལོp་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་
་པའི་ལས་དོ
བསྟར་སོ
དy་མ་
stiduA foཧཱ་རོ
.oN
stiduA fo se
yT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw
stidua esoht ylnoལས་དོ
sedནu
i r་བའི་ལྷན་
ebmun ehT
པའི་
གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་
་༦lcnགསོ
2
001 འབད་ནུག། stསྡེ་རིམ་༢
iduA ecn
ailpm
oC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht ལས་
sedulcxe
6 ཁག་གི་ སྲིད་བྱུའི་ཚད་གཞི་གི་དགོས་དོ
stiduA laicepS ན་ཚུ་ 4གྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta derapeསྡེ་རིམ་༡
rp si AA
R eht fo nalP tiduA
དོན་སོ་4སོ1་གཉིསཔོ
སྡེ་རིམ་༢
་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་འདི་
པ་ལུ་ཡར་སེང་འབད་མི་དང་
བྱེན་launnA
02 ni d་དེ་
etelp
moc stidཔའི་
uA 1.1གསོ
elb
aT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tདཀར་ན་ཁྲོམ་གསར་བཟོ
iduA evitacidni ་e
ht dna seciffO lanoབསྟར་སོ
igeR ད
d་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
na snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
འབད་ནིའི་ཞིབ་འཇུག་གི་ལཱ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc



ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་༡༣ པོ་དེ་ ལ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལུ་ཡོངས་རོགས་དང་ ལ་ལུ་ཕྱེད་ཀ་འབད་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་འདུག།

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

160

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

159



མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ འཆར་གཞི་བརྩམས་ཡོད་པའི་ལས་དོན་མང་རབས་ཅིག་ བསྟར་སོད་མ་བར་ལུས་ཏེ་
འདུག།



སྤ་རོ་རོང་ཁད་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་ལས་ ལས་དོན་༢༦ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག།



སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགོ་ཐོག་ལས་རང་འཆར་བཀོད་འབད་བའི་ ལས་དོན་༤༢ བསྟར་སོད་མ་འབད་ནུག།



ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ འཆར་གཞིའི་ལས་དོན་༡༠ ཡོད་མི་ཚུ་ ལ་ལུ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལ་ལུ་ལོ་ལྔའི་

འཆར་གཞི་༡༡ པའི་ནང་ལུ་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་ནུག།


གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཙོ་རིམ་བསྐྱར་བཀོད་འབད་མི་དང་ མ་དངུལ་མེད་མི་ དེ་ལས་ ཁྱབ་ཚད་ཚུ་བསྒྱུར་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འགོ་ཐོག་ལས་འཆར་བཀོད་འབད་མིའི་ལས་དོན་༡༠ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུག།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the
economy, ནefficiency
and effectiveness
inདthe
འཆར་གཞིའི་ལས་དོ
་ཚུ་ཡུན་འགྱངས་དང་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
པ། use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རོང་ཁག་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་
ན་ཚུ་བསྟར་སོ
་འབད་ནི་ནང་
ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོ
ད་པའི་གནད་དོནand
་ཚུ་ འོbodies
ག་
including
all offices inའཆར་གཞིའི་ལས་དོ
the Legislature
and དthe
Judiciary,
all public authorities
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད
་དེ་ཡོthe
དཿ advances and reserves of Bhutan”.
other monies
received
and

2.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
 མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ རི་ས་-ཀ་ལ་སྤང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༨ ཀྱི་ལོ་ནང་འགོ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བཙུགས་ཡོད་རུང་ འཆར་གཞིའི་དུས་ཡུན་རོགས་སོ་རུང་ མཇུག་མ་བསྡུ་བས།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal
Audit Authority
started performance
 མོthe
ང་སྒར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ག་གི་ ཙ་མང་-སྒང་ལ་སྤོ
ང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ གསལ་བཀོད་འབད་བའི་རིང་ཚད་དང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
འཁྲིལ་ བཏོན་མ་ཚརཝ་ལས་ བཀོག་བཞག་སྟེ་འདུག།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
 སྤུ་ན་ཁ་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་འདི་ གཡུས་སྒོ་གཞན་མི་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་བ་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་

1.

AC HI EVE
I N་ལུ་
TEསྣུམ་འཁོར་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བཏུབ་པའི་ཟམ་པ་བཟོ
R M S OF A U DIT I NG
ནིའི་དོནME
་ལས་N TS
མཚོ་རི་མོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཤེས་ཅི་ན་ལུ་ ཀི་ལོ་

མི་ཊར་༡༢ འབད་མི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ མཇུག་མ་བསྡུ་བས།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only those
which སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་
 གསར་སྤང་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ག་གི་ audits
རྡོ་ལུང་སྒང་-སྤང་ཀེ་
འཇིགས་མེད་ཆོས་གླིང་-གོང་
སོ100
་ནམ་
2
Compliance
Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
started
and མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
ཞིང་ལམ་ that
དེ་ལས་were
མུ་ག་ already
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
དཔ་ལས་
ལཱ་ཚུ་ཤུལ་མའི་འཆར་གཞི་
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
of the RAA is prepared at the
ནང་ Plan
ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
are determined
on
theགསེར་གཤོ
basis ངof
experiences
of the
past auditing
periods
གསར་སྤང་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ག་ལུ་
་མི་སྡེ་སོ
བ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་
ཁང་ཚན་བཞི་འབད་མི་
ལས་གཡོ
ག་པའི་ and
current audit priorities.
2.

ཁང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ བདེ་སྐྱིད་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ནོར་བུ་གླིང་འབྲིང་རིམ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ ཁང་ཚན་དྲུག་འབད་མི་སོབ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་མའི་འཆར་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon
completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
གཞི་ནང་ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

160

161

3.

མཐུན་རྐྱེན་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ་དང་ འོས་མཐུན་ཐོག་ལུ་བཀོལ་སོད་མ་འབདཝ།

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལས་དོན་གྱིས་མ་དོ་བར་ མཐུན་རྐྱེན་དང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་གསར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ བཀོལ་སོད་
མ་འབད་བར་ལུས་པ་ཅིན་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་སོད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འདི་ཚུ་ ཚ་གྱངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པས། གནད་དོན་
འདི་ཚུ་གི་ གཞུང་གིས་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་བཏང་ཡོད་པའི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་གནས་གོང་མ་འཐོབ་འབད་གསལ་སྟོན་འབདཝ་
ཨིན། གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་
་དེ་ཡོདཿ



དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སུནི་ཀོཤི་གི་ཐོག་ཁར་ཟམ་པ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ནི་ཅུ་ལ་རྒེད་འོག་འདི་ སོ་ནམ་
ཞིང་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་མཐུད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།



YTIROHTU
TIDUA LAསོ
Y་O
R EHT FO་སྐྲུན་འབད་ནུག།
STNEMHSIL
P་M
OCCAན་ལུ་ས་གཅད་ནི་
ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྡོ་A
རི་ཁ་-ཁ་མིག་ན་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
བཟོ
བཀོད་ཀྱི་དོ

fo noitutགིས་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་
itsnoC eht fo 1.52 elcitབདག་མེད་འབད་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་
rA eht morf setadnam stiའཇལ་ཚད་ཀི་ལོ
sevired yt་མི་ཊར་༣༢
irohtuAཀྱི་བརྩིས་
tiduA lལག་
ayoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA eལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
hT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidob dཧཱ་རོ
naང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
seitirohtua ག
ci་གི་
lbuདགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོ
p lla ,yraiciduགJ་འོeགh་ལུ་
t dརང་རྩེ་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་
na erutalsigeL eh
t ni seནc་ལྟེ་བ་དང་
iffo lla སྦྱིས་
gnidulcni
མི་སྡེ་བརྡ་དོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sCellar)དེ་
evreser dn
a secnavda eht dna deviecerབཀོལ་སོ
seinoད
m
རྒེད་འོག་ནང་ཡོད་པའི་ དར་ཚི་བཞག་ས་(Cheese
གློག་མེའི་འབྲེལ་མཐུད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
་ rehto

la noitutiམ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།
tsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
 མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ nརྒེད་འོ
་མཐུན་ཐོ
I .mགo་ཚུ་ནང་
dgniKམི་སྡེའི་བརྡ་དོ
eht ssorནc་ལྟེ་བ་༡༠
a detacདེ་ཅིག་
ol yllaའོcསig
etartག
s ་བཀོལ་སོ
seciffoད་མ་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
 སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ ལུ་ཉི་རྒེད་འོ
་ནང་
དo
་ཁང་གཅིག་དང་
གར་རྒེད་འོ
stneགm
hsilམཛོ
pm
cca eht fo tརྡོr་a
p a saགs་ནང་
evitaབསྡུ་ལེན་གྱི་དོ
itini dna ་ཁང་
seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་དེ་ བདག་མེད་འབད་བཞག་སྟེ་འདུག།
:woleb dezirammus



GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ རོ་མི་རྒེད་འོག་ནང་ རིན་

.1

གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༠༠ སོད་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་གསརཔ་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
འདུག། ད་ལྟོ
་ རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་འདི་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616 ཡ་༡.༧༢༦ la
t
o
T
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོད་པའི་ རོ་མི་རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་།
སོད་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ཁྱིམ་ནང་ ལས་
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་འབད་དེ་འདུག།
tsurhT tསོ
idདu
A evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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སྤུ་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༢༤ སོད་ཐོག་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་

མི་ རྡོ་ཆུ་-རི་རྩ་ དང་ སྟང་ཚ་ན་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་ ས་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོད་རྙོག་
ལས་བརྟེན་ བདག་མེད་འབད་བཞག་སྟེ་འདུག།


བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁོར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་
གི་

བསམ་རང་ལུ་ཡོད་པའི་

ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་

སའི་རྩོད་རྙོག་ལས་བརྟེན་ བདག་མེད་འབད་ལུས་ཡོད་མི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ།

འདི་ རིན་གོང་དུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༡༢༨ སོད་ཐོག་ལས་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཆུ་གཡུར་གྱི་མཚམས་ཚུ་ནང་ ས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རུད་ཀྱི་མེདཔ་བཏང་མི་ལས་བརྟེན་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
གསར་སྤང་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༠༡༣
སོད་ཐོ
་ལས་ སེང་གེ་རྒེད་འོ
ག་དང་The
སྟྭ་རེ་ཐང་
report on the
economy,
efficiency and
effectiveness in the use
ofགpublic
resources.”
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ག་ནང་ སྡེ་རིམ་༡
པའི་གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་གཉིས་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནུག།
རྒེད་འོག་འདི་ཚུ་གི་
ཁྱིམ་གི་གུང་
favour or རྒེད་འོ
prejudice,
audit the
accounts
of all departments
and offices
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
པའི་གྱངས་ཁ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
སྡེ་རིམ་༡andཔའི་གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་དགོཔ་མིན་འདུག།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
administering
public funds, the police
the defence
forces as well as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

མཐུན་རྐྱེན་གསར་བཟོ་འབད་མི་ཚུ་ འོས་མཐུན་ཐོག་བཀོལ་སོད་མ་འབད་ནུག།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
 staff
གསར་སྤང་རོ
་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ག་གི་ གསེར་གཤོ
ང་དང་ ཨུམ་གླིང་Itདེ་ལས་
by 237
with ངdiverse
professional
background.
has ཆུ་གཟར་སྒང་བཅས་ རྒེད་འོག་གསུམ་ནང་four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཕག་གསོ
་ཁང་དང་ ཉ་གསོ
་ཁང་གཉིས་སྦྲེལ་འབད་མི་གསུམ་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག།
line with the
provisions
of the
Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
 གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་འོག་ལུ་ དཔལ་རི་ཐང་ཁ་སད་ལུ་ ཨོ་ཆས་འཕྲུལ་ཁང་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག། སྡེ་ཕན་འདི་ནང་ གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཀྲར་དང་ སྙོམས་རླུང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

འཕྲུལ་ཆས་(AC) ནང་ཆས་ དེ་ལས་ ཨོ་ཆས་བཟོ་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་སོད་འབད་དེ་འདུག།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG



གསར་སྤང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་ནང་ ཧི་ལེ་ལས་ཅར་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༣ འབད་མི་འཁོར་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Typesའགྲུལ་སྐྱོད་འབད་མ་བཏུབ་པར་ལུས་
of Audits
No. of Audits
ལམ་འདི་ འབྲེལ་མཐུད་འབད་ནིའི་ཟམ་པ་དང་ ས་རུད་ཀྱི་མེདཔ་བཏང་མི་ལས་བརྟེན་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཏེ་འདུག།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
atང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
the close of
year. Theགཤོམ་སྤང་ཁ་ སེང་གེ་ དེ་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་བཅས་ རྒེད་
གསར་སྤང་རོ
ག་གི་the
བདེ་སྐྱིད་གླིང་དང་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every
financial
year. It contains སོthe
འོག་བཞིའི་ནང་ལུ་
རིན་གོང་དུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༢༥
ད་ཐོག་ལས་ ཉམས་བཅོས་འབད་མི་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་འདི་ ལག་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
current audit priorities.
2.

AC
ME N
TS I N TE RགM
OF RE POR ག
TI
 HI EVE
གསར་སྤང་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
་ལུ་S བདེ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོ
་གི་NG
དགའ་བ་ཐང་དང་ ནོར་བུ་ཐང་ དེ་ལས་ དབྱངས་ཅན་

Audit Reports
are the
immediate output
of the Royalའཐུང་ཆུ་མ་ལང་པའི་དཀའ་ངལ་ཐོ
Audit Authority. Theན་ཏེ་འདུག།
audit reports
ཕུག་བཅས་
གཡུས་ཚན་གསུམ་ནང་
གནམ་དགུན་གྱི་དུས་ལུ་
འཐུང་ཆུ་ are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely
actions ལོ
on
issues contained in
reports. The RAA adheres to the prescribed
བཀྲམ་སྤེལ་འདི་
་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་
བཟོthe
་སྐྲུན་འབད་ནུག།
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་
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བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཚུ་ ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པའི་ནང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ ཚུལ་



མཐུན་གྱི་ཆུ་གཡུར་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་མེདཔ་བཏང་ཡོདཔ་ལས་

ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༤ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༠༠༠ དེ་ལས་ དངུལ་



ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༢༠ སོད་ཐོག་ལས་ ཡཱོན་ཕུག་ལ་-གྲམ་ཚང་དང་ ཐུང་མཁར་ལུ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལྟེ་བ་དང་
ཁང་ཚན་གསུམ་འབད་མི་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ དཔག་ས་ཕུག་ལུ་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢ པའི་

ནང་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་དང་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།

བཀྲིས་སྒང་རོངY་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
་ལུ་IDསྤྱི་ལོ
་ནང་
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་ལུ་
TIROHTUAགT
UA་༢༠༡༡-༡༢
LAYOR གི་ལོ
EHT
FOཇེ་རི་-ལེ་མི་
STNEMསོ
H་S
ILPMOCCA



་ཐོག
་ལས་
ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་བཟོ
fo noitutརིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༩༩
itsnoC eht fo 1.52 elciསོ
trདA
eh
t mo
rf setadnam sti་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་
sevired ytiroབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
htuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA e-བཀྲིས་སྒང་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
hT ”.secruoser cilbup fo esu eht niམེདཔ་བཏང་ཡོ
ssenevitcད
eཔ་འབད་མཐོ
ffe dna yངc་ཅི།
neiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seidob dབཀྲིས་སྒང་རོ
na seitirངo་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
htua cilbupག་གི་
lla གླུ་མང་-དུང་མཱན་མ
,yraiciduJ eht སོd་ནམ་ཞིང་ལམ་འདི་
na erutalsigeས་སྒྲིང
L eh་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
t ni seciffo lla རིན་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༤༨༨ སོད་ཐོ
གa་ལས་
་སྟེ་བཟོ
. ”n
tuhBརིང་ཚད་མི་ཊར་༨༠༠
fo sevreser dnདེ་ཅིག་
a secnལོ
aག
vd
a eh་tསྐྲུན་འབད་ནུག།
dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
 amབཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ
རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
denn
tnemom ehངt་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ta si ytirohག
tu་གི་
A eསྟོhདt་མཚོ
,la་rརྒེད་འོ
eneག
G་ rདགོངས་ཟ་ལུ་
otiduA ehtཞིང་ཆུའི་དོ
rednUན་ལུ་
.500
2 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཡ་༠.༤༠༠ སོད་ཐོག་ལས་ ཆུ་མཛོད་བཟོ
nI་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་
.modgniK ehལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
t ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
 བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་
རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ མི་སྡེ་བརྡ་དོན་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཡོངས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
འབྲེལ་གྱི་འབྲེལ་མཐུད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ sལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
tnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
 གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་

འོག་གི་ ཉིམ་གཤོང་-མཐེ་རང་འཁོར་
ལམ་འདི་

ས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT མི་ཊར་༢༥༠-༣༥༠ འབད་མི་འཁོར་ལམ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
འདུག།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
805 བྱེམ་ཁོག་ཁོ་ཡོདs་མི་ལས་བརྟེན་
tiduA laicnaརིང་
niF
001
stiduA ecnailpmoC
2 ཚད་མི་ཊར་༢༥༠-༣༥༠
stiduA ecnam
rofreP
དེ་ཅིག་ཁ་
6
stiduA laicepS
616 སྒྱུར་འབད་དེ་
latoT བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་

4.

.oN .lS
1
2
3
4

གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ས་གནས་སྤོ་སོར་འབད་ཡོདཔ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

འགོ་ཐོ
ད་པའི་ས་གནས་ཚུ་ལས་
era གཞི་རྟེན་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་
stroper tidua ehT .ytirohའཆར་གཞིའི་ལས་དོ
tuA tiduA laན
y་ཚུ་
oR e
ht fག
o་ལས་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཏེ་ཡོ
tuptuo etaidemmi e
ht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ས་གནས་གཞན་ཁར་སྤོ་སོར་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ རོང་ཁག་འདི་ཚུ་ནང་ཁྱབ་ཆེཝ་མེདཔ་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་ཚུ་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohརོtང་ཁག་གཉིས་རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
taht erusne ot tidua dleif eདh་མི་དེ་
t fo འོག
no
itelpmoc rག
et་བཀོད་དེ་ཡོ
fa stroདpཿer gniussi ni emarfemit
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

164

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

163



ལྷུན་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་ལུ་

འཆར་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་འོག་ལུ་

མཛོད་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ཨའུ་མཚོ་དང་སྒོར་གན་ དེ་ལས་ སྟག་མ་ཆུ་ལས་ བུ་དུར་དང་གཞམ་གླིང་ དེ་ལས་ ཐིམ་
ཡུལ་ལུ་སྤོ་སོར་འབད་ནུག།

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགོ་ཐོག་གི་འཆར་གཞི་ལས་ཁ་སྒྱུར་འབད་དེ་ འཁྲིམས་ཤིང་-གཙང་པོ་དང་ གླུ་མང་-སྒྲུབ་

ཁང་ དེ་ལས་ དགོངས་ཐུང་-གཤོ་ཁང་ ས་ནོམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ སྒེར་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ སྒེར་ས་བྱིན་མ་བཏུབ་མི་

ལས་བརྟེན་ འགོ་ཐོག་གི་འཆར་གཞི་ལས་ཁ་སྒྱུར་འབད་དེ་ ལོག་སྟེ་རང་ས་གནས་གཞན་ཁར་ལས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

འདི་གིས་ སྒོར་བལྟབ་མང་རབས་ཅིག་དང་ གྱེན་གཟར་དྲགས་འབད་ཐོན་ཡོདཔ་དང་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ལཱ་འཐེབ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of ན
Bhutan,
which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
མཇུག་དོ
།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འཆར་གཞི་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་
ད་ཡོདJudiciary,
པ་ལས་བརྟེན་ all
འཆར་བཀོད་འབད་བའི་ལས་དོ
ན་ཚུ་གི་
including
all offices in རྒྱུ་རྐྱེན་མང་རབས་གཅིག་གིས་གནོ
the Legislature and the
public authorities
and གྲུབ་
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
འབྲས་མ་ཐོནམ་དང་ ཡུན་འགྱངས་དང་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ནུག། བསྒྱུར་བཅོས་འདི་ཚུ་སྤྱིར་བཏང་ལུ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

6.4

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱ་གི་གཙོ་རིམ་དང་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ ཞིབ་འཇུག་གི་ལཱ་ཚུ་ འོས་མཐུན་སྦེ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December
2005. Under the
Auditor
General, the
Authority isགat
the moment
manned
མ་འབད་བར་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ཐུན་མོ
ང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དག་པ་ཅིག་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the
of the Constitution of the Kingdom
 provisions
འཆར་གཞི་བརྩམས་པའི་སྐབས་ལུ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་
གློ་བུར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme
audits,
besidesའཆར་བཀོད་འབད་བའི་ལས་དོ
the routine
སྐབས་ལུ་based
གཙོ་རིམ་བཏོ
ན་མི་ལས་བརྟེན་
ན་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives
as a part of the accomplishments
བྱུང་ནུག།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.



སྔོན་གྲོའི་བརྟག་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་དོན་ཚུ་གི་ ཁྱབ་ཚད་དང་ ས་གནས་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་དང་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཕྱིར་འགྱངས་ དེ་ལས་ བཀོ་བཞག་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ནུག།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
 the
འཆར་བཀོད་འབད་བའི་ལས་དོ
་ཚུ་ བཀོག་བཞག་ནི་དང་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ཚུ་
ན་བསྟར་སོད་འབད་ནིའི་
audits during
year as shown inནthe
Table 1.1.
1
Financial ལས་དོ
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
31st December
དོནwithin
་ལུ་ འཆར་དངུལ་དང་
མི་སྟོབས་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616

འབྲེལ་ཡོ
ད
་ལཱ་སྡེ་ཚུ་དང་
ལས་སྡེ་ཚུའི་བར་ན་མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རོང་ཁག་སོ
་སོ་ཚུ་ནང་ འཆར་གཞི་ཚུ་བསྟར་སོ
་འབད་ནི་ནང་
དམིགས་བསལ་གྱི་དཀའ་སྡུག་དང་
བྱ་སྟབས་མ་བདེ་
Areas དེ་མ་ཚད་
which are
determined
on the basis ད
of
experiences
of the past auditing
periods and
current audit priorities.
2.

བའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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164
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6.5

གྲོས་འདེབས་ཚུ།

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

མངོན་གསལ་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་

ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་པ་བསྟར་སོད་

འབད་ནི་ནང་ ལཱ་གི་ཁྱབ་ཚད་དང་ གཙོ་རིམ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་ དེ་ལས་ གློ་བུར་གྱི་ལས་དོན་ཚུ་བཙུགས་ནི་དང་ ལས་
དོན་ཚུ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནི་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ནི་ཚུ་ རོང་ཁག་མང་རབས་ཅིག་ནང་བྱུང་སྟེ་འདུག། འཆར་གཞི་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་མངོན་གྲོའི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་དང་

དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་

འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་

རྟགས་ཚན་གཅིག་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཐོན་སྐྱེད་འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་ཟད་སོང་བཏང་སྟེ་གསར་བཟོ་འབད་བའི་ མཐུན་རྐྱེན་དང་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ འོས་མཐུན་ཐོག་ལག་ལེན་མ་འཐབ་/བདག་མེད་འབད་བཞག་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཐོན་
སྐྱེད་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་དང་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ཚུ་ གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་གནད་དོན་གཅིག་ཨིན་པས།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དམངས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སོད་ནི་ནང་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཚུ་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ རོང་ཁག་ཚུ་གིས་ གཤམ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna གསལ་གྱི་གནད་དོ
tidua ot ytirན
o་ཚུ་གི་ཐོ
htuA ག
ti་ལས་
duA laདོyནo་དམ་གྱི་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིག་འབད་དགོཔ་དང་
R a eb llahs erehT“ ,taht setatsདཀའ་ངལ་མེད་པར་བསྟར་སོ
hcihw ,natuhB fo དm
odgniK eht
་འབད་ནི་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raefདེ་ལས་
tuohtདམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་ཚུ་གྲུབ་དགོཔ་ཨིནཿ
iw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
p ,sདགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད་དང་
dna cilbu
eunever eht sa llew གཙོ
sa ་sརིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།
ecrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་ སྔོན་འགྲོའི་ཞིབ་འཇུག་དང་ བརྟག་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི།



འཆར་བཀོད་འབད་བའི་ལས་དོན་ཚུ་ བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོག་ལངམ་སྦེ་འབད་ནི།



སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcཚུལ་མཐུན་གྱི་གྲོས་སྟོ
ab lanoissefoན
rp
esrevid h་tནི།
iw ffats 732 yb
 འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrepཚུལ་མཐུན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ངེས་གཏན་བཟོ
detrats ytirohtuA tiduA la་yནི།
oR eht ,natuhB fo
 འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བར་ན་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
 འཆར་དངུལ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོག་བཀོད་ནི།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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གྲོས་འདེབས།
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་

བཀོད་མི་གྲོས་འཆར་ཚུ་

དང་ལེན་འབད་དེ་

དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་ འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་

བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༤ པ་དང་འཁྲིལ་ རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ ལེའུ་སོ་སོ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། གྲོས་

འདེབས་ཚུ་ཡང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་དང་ འདི་གིས་མ་དོ་བར་ འོས་ལྡན་གྱི་བར་བཞུགས་མཛད་དེ་ དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དང་
ཉམས་མོ
ང་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།
the Kingdom
of Bhutan, which
states
that,
“There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རེ་རེ་ནང་ལུ་བཀོད་མི་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དང་ ཚབས་ཅན་ དེ་ལས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices inན་the
Legislature
and the
Judiciary,
all public authorities
and bodies
ཡང་ཡང་བྱུང་བའི་གནད་དོ
ཡང་ན་
གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
དུས་ཐོ
ག་ལུ་དྲན་གསལ་མཛད་དགོ་པའི་
དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received andནthe
and reserves of Bhutan”.
དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོ
་ལུ་ advances
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ རིམ་བྱུང་གྲོས་སྟོན་ཚུ་ཡང་

The Audit
Authority was
instituted
as an
autonomous
body in 1985 and as a constitutional
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
གསར་སྟོ
ན་འབདཝ་ཨིན།
འདི་གིས་མ་དོ
་བར་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ཡང་
གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད།
by 237
staff with diverse professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལྷག་པར་དུ་
ལེའུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་མི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་
of Bhutan,
the Royal
Audit Authority
started རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
performance
audits and theme based audits, besides the routine
འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མིའི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཐད་ གཞུང་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་དྲན་གསལ་ཞུ་ཐོག་ལས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དཀའ་ངལ་སེལ་ནི་གི་ རེ་འདུན་བསྐྱེད་དེ་བཀོད་བཀོད་ཨིན།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༦.༡

འཆར་དངུལ་གྱི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ཚུ་

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་166དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་་སྒྲིང་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
་མཇུག་བསྡུ་བའི༌ལོ
གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་
audits རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
during the year as shown རྩིས་ལོ
in the
Table 1.1. ་༢༠༡༣-༡༤
1 གི་ Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་
ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་ རྩིས་སོ
ད་
2014 and
were completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ལས་༣༣༠ofཚུན་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
under འབད་ནི་ནང་
progressཉིན་གྲངས་༡
at the close
the year. Theད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་ལོག་ཅིག་ཁར་ གཞུང་ལུ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits
in 2014
ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་སོམ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་
(Wayscompleted
& Means
Advances)དང་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
འཐེབ་བཏོན་དངུལ་ (Overdraft) ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༢༤༥ གི་རིང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་གི་སྐྱེད་དང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
གཞུང༌གིས༌ཀྲེ་ཤརི་བཱིལ་(Treasury
Bill) ཐོག་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ མར་ཕབ་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུའི་འགྲོ་སོང་ སོམ་རང་
2.

AC
HI EVE MEག་དེམ་ཅིག་འབད་
N TS I N TE R
M S OF RE POR
TIགNG
འཁྲི་སྟེ་འདུག།
མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་
དུས་ཐོ
་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནི་གི་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཡོད་

Audit Reports
are the
immediate output of the Royal
Audit Authority. The audit reports are
པ་ཅིན་ གཞུང་གིས་
གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་མི་གི་འགྲོ་སོ
ང་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤

ཤོག་གྲངས་

ཤོག་གྲངས་

166

167

འདི་འབདཝ་ལས་

རྩིས་སོད་འབད་ནི་ནང་

འདུག།

༦.༢

ད་ལྟོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་
ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་

དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་

ཚུལ་མཐུན་གྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་

རིམ་ལུགས་(PEMS)དེ་ སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག།

དམངས་ཀྱི་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་

འདས་པའི་རྩིས་ལོ་གཉིས་(༢༠༡༡-༡༢ དང་ ༢༠༡༢-༡༣) ཀྱི་རིང་ལུ་ དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ དེ་ལས་ ལས་གཡོག་པའི་གླ་ཆ་
ཚུ་གིས་ གཞུང་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༠ ལྷགཔ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་འདུག། ཟླ་རིམ་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་

ཚུ་ ཟླཝ་གསུམ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གི་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་དང་ བགོ་བཀྲམ་འབད་དགོཔ་

དེ་ལས་ འཛིན་གྲོལ་འབད་དགོ་དོ
་ཡོU
དA
པ་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས་
YTIROHT
TIDU
A LAYOR Eཚད་གཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་
HT FO STNEMHSILPMOCCA ངེས་བདེན་ཐོག་

fo nསྔོན་བཤད་འབད་དེ་
oitutitsnoC ehབག་ཡོ
t fo ད
1་ཀྱི་ཐོ
.52གe་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཅིག་ཨིན་པས།
lcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitདེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
rA ehT ”.secruoརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ser cilbup fo esu eht ni sseམི་དམངས་ཟད་སོ
nevitceffe dང
n་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱི་ཐོ
a ycneiciffe ,ymonག
o་ལས་
ce ehtདངུལ་
no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
nས་དངུལ་སོ
revoG eདh་འབད་ནི་གི་བྱ་རིམ་དང་
t fo seciffo dnaདམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་
stnemtraped lla foབསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོ
stnuocca eh
t tidua ,ecidujདངུལ་རྩིས་
erp ro ruovaf
ཕོག
ད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ལྷན་ཁག་གིས་
cilbup ,seuམི་ངོའི་བརྡ་དོ
never ehtནs་རིམ་ལུགས་ཚུ་ངེས་བདེན་ཡོ
a llew sa secrof ecད
nཔ་ངེས་གཏན་བཟོ
efed eht dna
op eht ,sdnuངf་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
cilbup gniretsinimda
་སྟེ་ecilམི་དམངས་ཟད་སོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཀྱི་ཐོག་ལས་ ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གི་ དངུལ་ཕོགས་ཚུ་དམ་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ རྩིས་ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
གི་བར་ན་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།
མི་དམངས་ཟད་སོ
denn
am tnem
om eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht red
nU .5002 rངe་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་
bmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ལུགས་ནང་གི་ དངུལ་ཕོགས་རིམ་ཚན་ཚུ་ nགང་ཟབ་ཐོ
་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་ནིའི་དོ
་ལས་
I .modག
gn
iK eht ssorca detacoནl་ལུ་
yllaལག་ལེན་ཚུ་ལྟེ་བའི་ཐོ
cigetarts secifགfo
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བསྟར་སོད་འབད་ཚུགས་མི་ཚུགས་ བརྟག་ཞིབ་མཛད་དགོཔ་འདུག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༦.༣
ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལྟ་བཀོད་དང་ ལྟ་རྟོeག
་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དམ་ཟབ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
:woleb dezirammus
G N I Tན
I ་མང་
D UཤAོས་ཅིག་
F O Sཁག་འབག་དང་
MRET NI S
T N E Mདེ་ལས་
E V E I འོ
HངC
ལོ་ངོ་དེ་ནང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོ
མཁོ་སྒྲུབ་
་A

.1

འབབ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བྱུང་ཡོ
.1.1 elbའཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདི་
aT eht ni nwohs sa rགལ་ཅན་གྱི་གནད་དོ
aey eht gniruན
d་ stidua
1གནས་དགོཔ་དང་
805 ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
stiduA laདགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་
icnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་
དེ་ལས་
dna 4102 rebmeceཚད་དམ་དང་
D ts13 nihtའཇོན་ཚད་
iw detelp
moc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
o
h
t sedulcxe
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
དོན་སྨིན་ལུ་གནོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་
གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་གནོ
ehTད་སྐྱོན་ཡོ
.raeད
y་པའི་
eht fཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ཕན་འདེབས་
o esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་
sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo sལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
isab eht noལྟ་བཀོད་དང་ལྟ་རྟོ
denimreteགd་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

འབདཝ་ཨིན།4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

བཙན་ཏོག་ཏོ་འབད་དང་དུ་མ་བངས་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་སོད་ཐེབས་/ལོག་ལྟབ་འབད་སོད་ནི་དང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ལ་སོགས་པའི་ཆུད་ཟད་དང་ བཀག་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་ བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiསྐྱོང་ནང་ལུ་
rohtua eདུས་རྒྱུན་གྱི་གནད་དོ
tairporppa oན
t ་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།
desserdda si ti dnས་ཁོངས་གཞན་མི་ཚུ་ནང་
a tidua ralucitrapབཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་
eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esohལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་
t taht erusne ot ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོ
tidua dleifབ་པར་དངུལ་སོ
eht fo nདo་འབད་ནི་དང་
itelpmoc ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོ
retfa stroper gniusདs་ནི་དང་
i ni དངུལ་
emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཚབ་མི་བཙུགས་ནི་ ཉེས་བྱ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་མ་བཀལཝ་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ རྩིས་སྙོམས་

མ་འབདཝ་ འོང་འབབ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་ལ་སོགས་པའི་ ཕན་གནོད་ཚུ་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ཚུ་ག་ར་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་
གི་སྐྱེལ་སོད་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ལུ་ ཐད་ཀར་དུ་ཕན་གནོད་བྱུངམ་ཨིན།

བཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་གནས་སྟངས་ཚུ་གིས་

དགོས་མཁོའི་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་

སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཡོད་རུང་

དེའི་དམིགས་དོན་ཚུ་བརྩི་མཐོང་མེདཔ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ནང་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོཝ་ད་ བག་
གཡེང་གི་གནད་དོན་ཚུ་སྤེལ་ཏེ་ གཞུང་གི་མཐའ་དོན་མིན་པའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབདཝ་
ཨིན།

གཞུང་གི་སྤྱིར་བསོམས་ཀྱི་མཐའ་དོན་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ འགན་འཁུར་ཚུ་ཡང་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་གི་ དོན་

སྨིན་དང་ འཇོན་ཚད་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མིའི་ རྣམ་དག་ཅན་གྱི་ལཱ་གི་ལམ་ལུགས་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཆ་གནས་ཅན་
གྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་གི་ཐོ
ག་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
་པའི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ACCOMPLISHMENTS
OF ད
THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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Exhibit – I: AUDITORS’ REPORT ON THE AUDIT OF ACCOUNTS & OPERATIONS OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2014

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

stiduA fo sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཟུར་སྦྲགས་ - ༣ པ། ཚིག་འགྲེལ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༣ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ གཤམ་གསལ་མིང་ཚུ་ ངེས་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ བྱ་སོད་འཐབ་མི་ ཡང་ན་ རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་ལུ་གོ།
ཀ

ཁ

ག
ང

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

སོད་ནི་དང་ གསང་བའི་བོ་འདོད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་

རིན་དངུལ་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིག་མཐུན་དང་ཚུལ་མཐུན་མེན་པའི་ བྱ་སོད་དང་དབང་ཚད་ལོག་སོད་
འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ལྐོག་ཟ།
ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་མ་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་ས་གནས་ནང་མ་ལྷོད་མི་ཚུ་ལུ་ རིན་

ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་ མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་
བདག་སྲུང་ལོག་ལྟབ་འབད་བ་/ཚུལ་མིན་

/གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནི།

གྱི་དོན་ལུ་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས ཚུལ་མིན་བྱ་སོད་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་

མ་དངུལ་ ལོག་ལྟབ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་/ཐེབས་/གནང་བ་མེད་པར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ བསམ་སོད་
ལོག་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ གནང་གྲོལ་མེན་མི་ ཡང་ན་ ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་
དངུལ་ཐེབས་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་/རྩིས་ཁྲར་བཀོད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་/ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ།
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་
མ་དངུལ་ ཁྲལ་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE
ROYAL གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་
AUDIT AUTHORITY
ཐོག་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

The Royal
Audit
Authority derives its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
ཅ
མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
མ་དངུལ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཆ on the འོeconomy,
ང་འབབ་དང་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུ་
ག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
report
efficiency and effectiveness
in the ཚུལ་མིན་ཐོ
use of
public resources.” The Article
25.4 ཇof the Constitution
further
provides
that
“The
Royal
Audit
Authority shall, without fear,
རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་བཀོལ་སོད་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཉ
འཛིན་གྲོལ་གྱི་གནང་བ་དང་ དབང་ཚད་སོད་མི་ཡི་གུ་བརྩིས་ཏེ་ རྩིས་ལས་ཀྱི་ཐོ་དང་འབྱོར་རྟགས་
including
all རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
offices in the Legislature and the
Judiciary, all public authorities and bodies
དངུལ་སོད་ཚུའི་ forces
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་
administering public funds, the police and the defence
as well རྩིས་ལས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་
as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves
of Bhutan”.
མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཏ
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
ལཱ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་ཚུ་
The Audit
Authority
was instituted as an autonomous
body in མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་
1985 and asཁག་འབག་གན་ཡིག་ཚུ་དང་མ་
a constitutional
མཐུན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
body in December 2005. Under the Auditor General,
the Authority is at the moment manned
by 237
staff བཅའ་ཁྲིམས་དང་
with diverse
professional background.
It has
four
ཐ
བཀོད་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
གཞུང་གིས་བཟོ་མི་/ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀོད་རྒྱ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལུ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གོཝ་ཨིན།
line with the provisions of the Constitution of the
Kingdom
of Bhutan,
the
Royal Audit གAuthority
ད
ཐེབས་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོ
་ལྟབ་ཀྱི་དངུལ་སོད། started performance
ཐོབ་ལམ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་
audits and theme based audits, besides the routine
པར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ དགོས་དོན་ཅིག་གི་དོན་ལས་ རིན་དངུལ་ཚར་གཉིས་སོད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་
financial and compliance audits. A brief account of the
ཨིན།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority during
the
year is་མི་དང་ རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ན
རྩིས་དེབ་ནང་
ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚུལ་མཐུན་ཐོ
ག་ ཐོ་
རྩིས་དེབ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ
summarized below:
བཀོད་མ་འབདཝ།

1.

པ HI EVE
དངུལ་ལྷག་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་/ངོས་སོ
ར་མ་འབདཝ།
དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་
གཏན་འཁེལ་ དེ་ལས་ ངོས་སོར་མ་འབད་མི་ལུ་གོ།
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ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྔོན་བྱིན།

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་ཐེབས་སོད་མི་དང་ ཐོ་བཞག་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཐོག་ལུ་ མ་འབདཝ་ལས་

བརྟེན་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་ ཁག་འབགཔ་ ལཱ་གཡོགཔ་ འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་ 1
རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
Financial Audits
508
The བnumber ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་མ་དངུལ་
མ་ལེན་མི་/ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
མ
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་
ཚུལ་མིན་ཐོ
ག
་འཛིན་སྐྱོང་
འཐབ་པ།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
བཀོལ་སོ
ད
་
དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་
བདག་སྲུང་
དེ་ལས་
ཚད་འཛིན་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table
1.1 Audits
in ག
2014
ཙ
མ་བཏོགཔ་/ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།
ཁྲལ་དང་ ཕབ་ཆག་
དེ་ལས་
སྔོན་བྱིན་ཚུ་ completed
ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་འཛིན་ཤོ
་ལས་ མ་བཏོགཔ་/ ཚངམ་
start of every financial year. It contains the
འབད་མ་བཏོག་མི་ལུ་
གོཝ་ཨིན། and the indicative Audit Thrust
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional
Offices
Areas
are determined
experiences
the གནོ
past
auditing འཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་
periods and
ཚ which ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།on the basis ofལག་ལེན་ཚུ་
ཆད་སྐྱོན་དང་ of
ནོར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
current audit priorities.

2.

གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་ དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་ འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output
of the Royal Audit Authority. The audit reports are
***************
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༤
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