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ཁྱབ་གཉིས་པ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་པམ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མ་འདི་འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༩ལས་༧༣ཚུན་གྱི་དགོངས་དོན་དང་འབྲུག་གི་རྩ་

ཁྲིམས་ཆེན་མའི་རྩ་ཚན་༢༥༥ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་

གྲུབ་འབྲས་དང་འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༢༠༡༥འི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་གུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་དང་ལོ་ངོ་དེ་ནང་

ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༡༦ནང་ལས་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་
དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་

བརྗོད་ཀྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལེའུ་གཅིག་
ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད།



འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་པ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་མི་འདི་འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་མི་དབང་མངའ་

ཞབས་མཆོག་གིས་ང་ལུ་ཐུགས་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་སོམ་ཡོད་པའི་རྟགས་མཚན་ཅིག་ཨིན།ང་ལུ་ཐུགས་གཏད་དང་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་གནང་
མི་འདི་ལུ་བརྩི་བཀུར་དང་གུས་ཞབས་བསྐྱེད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་འགན་འཁྲི་ཡར་དྲགས་གཏང་ནི་དང་མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་དྲང་བདེན་གྱི་
ཐོག་ལས་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ཐོག་ལས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་མཐའ་དོན་ལུ་ང་རའི་

འགན་ཁག་ཚུ་ཤེས་བཞིན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ནི་གིས་ཁས་ལེན་ཕུལ་ནི་ཨིན།


མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲིད་བཟང་པོ་དང་གཞུང་ལས་རྒྱབ་སྐྱོར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གནང་མི་དེ་ལས་རྩིས་ཞིབ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནི་གིས་ཁས་ལེན་ཕུལ་ནི་
ཨིན།



རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པ་ཚུན་གྱི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་
ཚུ་གི་ ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གཞུང་གིས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༩༦༣༧༡༧༠ ཡོད་ས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༩༣༣༦༥ ༢༡༣༥   བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་
པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ བཀོད་སོད་མ་འབད་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་མི་

ཚུ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ཚུད་ཡོདཔ་འོང་།སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཐོག་ལས་འཚོལ་སྒྲུབ་འབད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་དང་དྲག་ཤོས་ཅིག་འབད་

སོད་མ་ཚུགསཔ་དང་གཞུང་
་ལུ་བུ་ལོན་ལོག་སྟེ་བཏབ་ནི་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་སོགས་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྲིད་ནི་ཨིནམ་ལས་གསར་སྒྲུབ་
འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འདས་པའི་ལོ་ཚུ་གི་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་བཀོད་དེ་རང་ཡོད།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡
པའི་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡི།ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༤༨༧གནས་པའི་གལ་
གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ ཚུད་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༦༨༧༣ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥༧༩༩ དེ་ཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་
ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་དང་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ ཡོངས་རོགས་

དང་ ཡང་ན་  རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡གི་ནང་འཁོད་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༧༤༤གནས་པའི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།དེ་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་མང་ཆེ་དྲགས་
སྦེ་མར་ཕབ་འགྱོ་མི་འདི་རྩིས་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལན་མཛད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁྱད་རིག་དང་ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཚུ་འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་འཕོ་མཐུད་
དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་ གྱི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་

སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་ ཨེཕ་ཨར་ཨེམ་ཨེ་ཨའེ་ འདི་གསར་བཟོ་འབད་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ལུ་མི་དབང་འབྲུག་

རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་ལོ་༦༠འཁོར་བའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་དང་འབྲེལ་གསར་བཏོན་འབད་ཡི།དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་
འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་ ཨེཕ་ཨར་ཨེམ་ཨེ་ཨའེ་ ཀྱི་གཞི་བཀོད་འདི་‘གཞུང་’དང་‘མི་སེར་’གྱི་བར་ན་བདག་གཉེར་གྱི་གཞི་རྟེན་དང་མི་མང་

ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་བདག་གཉེར་གྱི་འགན་ཁག་བཀལ་མིའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་བརྟག་ཞིབ་ཚུ་རྣམ་དག་དང་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་མཁོ་སོད་འབད་ནི་

ལུ་དམིགས་གཏད་འབད་མིའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་འགན་འཁྲིའི་གཞི་བཀོད་ཅིག་ཨིན།འ་ནཱི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་དེ་གིས་ཆ་ཤས་

གཙོ་བོ་དགུ་དེ་ལས་བརྡ་སྟོན་མང་རབས་ཅིག་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་དངུལ་འབྲེལ་དང་དངུལ་འབྲེལ་མིན་པའི་ཁྱད་རྣམ་གཉིས་ཆ་ར་
ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།འདི་བཟུམ་མའི་བརྟག་ཞིབ་དང་སྙན་ཞུའི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་སོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་

ལུ་ཁོང་རའི་ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་ནི་ནང་འགྲན་སེམས་བཙུགས་ནི་དང་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོས་ཚུ་དང་ལེན་འབད་མིའི་
ལཱ་གཡོག་གི་སྲོལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། གཞི་བཀོད་དེ་ དང་པ་རང་ གདམ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རོང་
ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྔའི་ནང་མོ་བཏབ་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་ལས་སྡེ་ག་རའི་

ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་དྭངས་གསལ་དང་འགན་འཁྲི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ནང་འཁོད་བདག་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལས་ལས་ཁུངས་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་མང་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་གྲས་གཏོགས་འབད་ཐོག་ལས་ད་ལོ་ཡོད་པའི་ཚོགས་ཆུང་ཚུ་ལོག་

སྟེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཞི་དཔྱ་རེ་རེའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མིའི་ལས་དོན་ཚུ་ བཅུད་བསྡུས་

ཐོག་ལུ་རྩོམ་འབྲི་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་གསུམ་རེའི་བར་ན་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་ ལམ་ལུགས་གསརཔ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༧པ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་འདི་བཟུམ་མའི་སྙན་ཞུ་གསུམ་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་ལུ་ཕུལ་

ཏེ་ཡོད།ང་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་གི་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་འགན་འཁྲིའི་གཞི་བཀོད་ཀྱི་གོ་རྟོགས་འཕོ་མཐུད་

དེ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ཁྱབ་ཆེ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་ཤེས་རྟོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ གོ་རྟོགས་དང་ ཤེས་རྟོགས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་

ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་འགོ་འཁྲིད་ཐོག་ལུ་འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་གཉིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོད།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་གཅིག་ཨིན་མི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནིའི་ལམ་སྟོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཡང་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཚུགས་ཅི།



རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ནང་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱ་གར་ཀོལ་ཀ་ཊ་གི་རྩིས་འཛིན་
་མཁས་མཆོག་ ཨེམ་ཨེས་ ཌི་

ལོའིཊི་ཧཱསི་ཀིན་དང་སེལསི་གི་ རིག་རྩལ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐོག་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་པ་ག་ར་ལུ་ ཉེན་འབྲེལ་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡི།འདི་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ཡོད་མི་ཚུ་བག་ཡོད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྩིས་ཞིབ་ལཱ་གི་འཇོན་

ཐངས་དང་དོན་སྨིན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་
་ཨིན།

ང་བཅས་རའི་སྔར་སྲོལ་དང་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་ཚུ་བདག་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་འོག་གི་སྲོལ་འཛིན་

ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་པ་ག་ར་
་ལུ་སྒྲིག་ལམ་རྣམ་གཞག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ཡང་བྱིན་

ཡི། མི་སྡེ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་འགན་འཁུར་འགྲུབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་ལས་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་ལས་གཡོག་ཕན་བདེ་ལས་འཆར་གྱི་ཐོབ་ལམ་ཚུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡི།

རྩི་རང་ལུ་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ ཐོག་ཆག་མེད་པར་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ ལག་

ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན། སྒྲིག་བཀོད་དང་ ལས་གཡོགཔ་བཙུགས་ནི་གི་དཔེ་རིས་ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་

ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་ཐོག་ལས་ཐག་གཅད་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དེ་འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།ཨིན་
ཏེ་འབད་རུང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ལྔའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དེ་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་

ཀྱི་གནས་ཡུན་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གྲ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཐབས་བྱུས་འཆར་

གཞི་དང་པ་༢༠༡༠༢༠༡༥ཅན་མ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐབས་
བྱུས་འཆར་གཞི་གཉིས་པ་༢༠༡༥༢༠༡༢༠ཅན་མ་དེ་ང་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་པ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་

འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་བཀོད་བསྒྲིག་འབད་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ཡོད།དམིགས་ཡུལ་དང་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གི་དགོས་

དོན་འཆར་སྣང་དེ་ལས་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཚུ་དང་ལས་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ པི་ཨེམ་ཨེསི་ ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།ཐབས་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
བྱུས་འཆར་གཞི་འདི་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་དང་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
སྡེ་ཚུ་ལས་ བསམ་ལན་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ ཨའེ་དྲི་ཨའེ་

ནོར་ཝེ་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ནང་ལུ་འཆར་

བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལས་དོན་ཚུ་ག་ར་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་མི་སྡེ་

ལུ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནིའི་དོན་ལུ་བཀོད་བསྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་སྤྱི་ཚོགས་དང་གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འཆར་གཞི་འདི་གི་དོན་ལུ་མ་
དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ ཨའེ་ཨེསི་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་  གཞི་བཙུགས་

ཐབས་ཤེས་དང་ལེན་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་L༣ལས་རིམ་གྱི་གོ་རིམ་༢པའི་ནང་བཅའ་

མར་གཏོགས་ཡོདཔ་ཨིན།L༣པའི་ལས་རིམ་འོག་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་L&$7Vའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ལས་

འབྲེལ་དང་ལུགས་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨའེ་དྲི་ཨའེ་གིས་ངོས་ལེན་གྲུབ་མི་ཕན་ཐབས་སྒྲིག་མི་དགན་འཛིན་པ་༣ཡོདཔ་ཨིན།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་འཇལ་ཚད་གཞི་བཀོད་ ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་ པི་ཨེམ་ཨེཕ་ ཀྱི་

བརྟག་ཞིབ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་དེ་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་གནས་ཚད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་བརྩོན་
ཤུགས་ཚུ་ ཧེང་སྐལ་རང་མཉམ་སྡེབ་འབད་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཅི། མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ལག་ལེན་འཇལ་ཚད་གཞི་

བཀོད་ ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་པི་ཨེམ་ཨེཕ་ ཀྱི་གྲོས་འདེབས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་

ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་གནས་ཚད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་འདི་༢༠༡༥༢༠༢༠ཅན་མའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཅིག་སྦེ་གཙོ་རིམ་སྒྲིགས་ཏེ་ཡོད།སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧ཚུན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་གནས་ཚད་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨའེ་དྲི་ཨའེ་གི་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་

སྐྱོར་འབད་ཐོག་ལུ་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ཡུ་ཨེསི་དྲི་ས་ཡ་༢༧༥བྱིན་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་
་ཡོདཔ་ཨིན།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༡༥༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནས་
སྟངས་ནང་ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དེ་ལས་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་མེད།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་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལེའུ་ཅིག་སོ་སོ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བར་ན་ ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་ མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ལོ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་

འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དང་༢པ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༣འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།


རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ལོ་ནང་ ཨ་རྟག་བཟུམ་སྦེ་ བུམ་ཐང་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་

མཁར་ དེ་ལས་ རྩི་རང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། བུམ་ཐང་དང་
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ དེ་ལས་རྩི་རང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁྲིམས་འབྲེལ་དང་ བ་རིམ་འཁྲིལ་བསྟུན་
་འབད་
ནི་གི་རྣམ་པ་དང་རྒྱབ་སྣོན་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཞིབ་རོགས་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༣༢༠༡༤དང་༢༠༡༤༢༠༡༥འི་ནང་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་གཡོ་ཟོལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཨེལ་

སི་རྩིས་ཁྲ་དང་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༤༩ ལོག་སོད་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཞིབ་དཔྱད་

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལས་ འགན་འཛིན་པ་གོངམ་ཚུ་ཡོད་པའི་ སྡེ་ཚན་གཅིག་གཞི་

བཙུགས་འབད་ཡི།གནད་དོན་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ནང་རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ནང་བཏང་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་འདི་
བཤེར་འཕོ་འབད་ཡོད།ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་རྩིས་འཛིན་པ་དེ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་གནས་སྐབས་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མཚམས་
བཞག་འབད་དེ་ཡོད།འདི་བཟུམ་མའི་དང་ལེན་བཙན་དྲགས་ཚུ་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འདི་བཟུམ་མའི་ཚུལ་དང་མ་
མཐུན་པའི་ལག་ལེན་ཚུའི་ནང་བཀག་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་སྦེ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན།


ང་བཅས་ཀྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་དགོཔ་ཨིན།
གལ་སྲིད་འཆར་དངུལ་དང་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བཀག་འཛིན་འབྱུང་པ་ཅིན་ང་བཅས་ཀྱི་རང་དབང་ལུ་ཉམས་ཆག་བྱུང་ཐོག་ལས་ང་བཅས་

ཀྱི་རང་དབང་ཅན་དང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ལག་ལེན་ལུ་བཀག་ཐབས་མེད་པའི་གནོད་སྐྱོན་བྱུངམ་ཨིན།འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་
༢༠༠༦ ཅན་མའི་ནང་ ཁྲིམས་དོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ སྟབས་བདེ་ཧིང་གི་ཆ་ཚད་དུམ་གྲ་ཅིག་ཐོབ་
ཡོད་རུང་དངུལ་འབྲེལ་དང་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ལངམ་སྦེ་ཐོབ་ནི་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་སྟེ་ཡོད།



འཆར་དངུལ་ཚད་འཛིན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འཕལ་འཕལ་སྦེ་འཆར་གཞི་བརྩམས་ཚར་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཡང་བ་ཐབས་མེད་པར་ཆ་མེད་
དང་ ཡང་ཅིན་ ཕར་འཕུལ་རྐྱབ་དགོཔ་ཐོན་ཏེ་ཡོད། གཞུང་གི་ལས་དོན་རྒྱ་སྐྱེད་མཛད་མི་དང་ ཡིག་ཚང་དང་ཁྲོམ་སྡེ་གསརཔ་གཞི་བཙུགས་

འབད་མི་ དེ་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ ངེས་པར་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་

གིས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་མི་དེ་
་གིས་ གནད་དོན་འདི་ཧེང་སྐལ་རང་ སོམ་བཟོ་ནི་ཨིན་
པས།དུས་རྒྱུན་དང་དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཕན་ཤུགས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་མི་དང་གཅིག་ཁར་འགན་

འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་དེ་ལས་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཚུལ་མིན་དང་ནོར་འཁྲུལ་འཛོལ་སྐྱོན་གཡོ་ཟོལ་དེ་ལས་
ཐོན་སྐྱེད་ཆུད་ཟད་གཏང་ནི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་མི་དེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཟད་སོང་ལས་ལྷག་པའི་ ཁེ་ཕན་བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་འདུས་ཚོགས་དང་དངུལ་འབྲེལ་དེ་ལས་ལག་ལེན་གྱི་རང་དབང་དགོཔ་ངེས་བདེན་འདུག།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོའི་དྲུང་ལས་ ང་ལུ་ ཐུགས་གཏད་དགོངས་གཏད་མཛད་དེ་ 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་འཚོར་

ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་ལས་སོད་ཚུ་ནང་འཁྲི་འགན་དང་དྭངས་གསལ་དེ་ལས་དངུལ་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོ
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ང་འཆར།
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།

གྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་གྲུབ་འབྲས་སོམ་འཐོབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་

ལས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།

མཇུག་རང་ལས་སྡེ་ག་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
ན
་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཕོ
མཐུད་དེ་རང་མཛད་མི་
གྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་གྲུབ་འབྲས་སོ
གྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་གྲུབ་འབྲས་སོ
མ་འཐོབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་
མ་འཐོ
གྱི་གནས་གོང་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ནང་གྲུབ་འབྲས་སོ
བ
་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་
མ་འཐོ་བ
་བཅུག་ཟེར་བའི་སོན་ལམ་དང་མི་དབ

ལུ་ དགའ་ཚོལས་མི་སེར་ཡོ
ར
་སོམ་ཡོད་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོ
་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
ལྷག་པར་དུ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་
ངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་ ན་འདེབས་ཕུ
ལས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོ
ད་ཚུ་འཕོ
ངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོ
ད་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོ
ན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ལས་མི་སེར་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་འདོ
ན་འདེབས་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ད་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགྲུབ་བཅུག་ཟེར་བའི་སོ
མཛད་དེ་ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་དུས་ཐོག་ལུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལུ་དམིས་བསལ་གྱི་ངལ་རངས་སོམ་ཡོད་

མཇུག་རང་ལས་སྡེ་ག་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
མཇུག་རང་ལས་སྡེ་ག་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
ན་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཕོ
མཇུག་རང་ལས་སྡེ་ག་རའི་ཁ་ཐུག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འབད་བརྩོ
ན་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་འཕོ
་མཐུད་དེ་རང་མཛད་མི་
་མཐུད་དེ་རང་མཛད་མི་
ན་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་ བསམ་སོད་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་ ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་

ལུ་ དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
ལུ་ དགའ་ཚོ
ལྷག་པར་དུ་
ར་སོམ་ཡོལོ
ད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ལྷག་པར་དུ་ ལོ
ལུ་
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
དགའ་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་
ངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ལུ་
ལྷག་པར་དུ་ ལོངོས་ལེན་འཕལ་མགྱོགས་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མ

ནང་ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལེགས་བསྟོ
ད་ཕུལ་ནི་ཨིན།
མཛད་དེ་ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་དུས་ཐོ
མཛད་དེ་ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་དུས་ཐོ
ག་ལུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལུ་དམིས་བསལ་གྱི་ངལ་རངས་སོ
ག་ལུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལུ་དམིས་བསལ་གྱི་ངལ་རངས་སོ
མཛད་དེ་ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་དུས་ཐོ
ག
མ་ལུ་ཕོ
་ཡོད་གས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་ལུ
མ་ཡོད་


ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
བསམ་སོདད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་
་བཟང་པོ
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
འི་ཐོག་ལས་བསམ་སོ
ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་
ད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་
ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་
བསམ་སོད་བཟང་པོའི་ཐོག་

ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ང་བཅས་རའི་མི་དབང་རིམ་འབོན་ཚུ་ལུ་ཆེད་བསྔོ་ཕུལ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ང་བཅས་ཀྱིས་འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་

ནང་ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལེགས་བསྟོ
ནང་ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལེགས་བསྟོ
ད་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ནང་ཕན་ཐབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལེགས་བསྟོ
ད་ཕུལ་ནི་ཨིན།
ད་ཕུལ་ནི་ཨིན།

འགྱུར་དེ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན།




ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ང་བཅས་རའི་མི་དབང་རིམ་འབོ
ང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ང་བཅས་རའི་མི་དབང་རིམ་འབོ
ན་ཚུ་ལུ་ཆེད་བསྔོ་ཕུལ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ང་བཅས་ཀྱིས་འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་
ནང་བཅས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་འདི་ང་བཅས་རའི་མི་དབང་རིམ་འབོ
་ཚུ་ལུ་ཆེད་བསྔོ་ཕུལ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ང་བཅས་ཀྱིས་འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་
ན་ཚུ་ལུ་ཆེད་བསྔོ་ཕུལ་མི་དང་གཅིག་ཁར་

འགྱུར་དེ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་འཕོ
འགྱུར་དེ་ལས་ཕོག་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན།
ས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཁས་བངས་ཕུལཝ་ཨིན།
འགྱུར་དེ་ལས་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཁས་བ












 ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་ 
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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
དེ་ཡོད་མི་ལས་འཐོབ་ཨིན།

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་སྤྱི་ལོ
ས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་སྤྱི་ལོ་The
༢༠༠༥སྤྱི་ཟླ་༡༢
report
on the economy, efficiency་༡༩༨༥ལུ་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
and effectiveness inགthe
use of public resources.”
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
པའི་ནང་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་ཚོ
ས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་
favour
or prejudice, auditགthe
accounts of all departments
and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ལུ་public
དབང་འཛིན་འདི་ནང་
administering
funds, the ཁྱད་རིག་སྣ་ཚོ
police andགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡན་
the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

པའི་ལས་བྱེད་པ་༢༣༢ཡོདཔ་ཨིན།དབང་འཛིན་འདི་གི་འོག་ལུ་ལུང་ཕོགས་ཡིག་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཚང་བཞི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད། འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ལར་
237 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
staff with diverse professional
background. It
four
དུས་རྒྱུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་དང་
རིམ་has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineམཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་མ་དོ
with the provisions
of the Constitution of
the Kingdom
་བར་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་དོ
ན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits,
besides the routine
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།ལོ
་ངོ་དེའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and
initiatives as a part of the accomplishments
གྱིས་ལས་དོ
ན་དང་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

1.

རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

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

ཐིག་ཁྲམ་༡༡ ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།
The Royal Audit Authority had completed 616 རིམ་ཨང་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year as shown
in the Table
1.1.
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་༥༨༡
འགོ་འདྲེན་
1
Financial
Audits
508
༡
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། ༤༨༥
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were
completed
within
འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོ
ད། ཡོ
ངས་བསོམ31
ས་འདི་ནང་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༡༢ ༢ 3
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
༩༤
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progressགི་ནང་འཁོད་ལུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་མི་
at the close of the year. The ༣
པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།Total༢
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོ
གས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
start
of every financial
year. It contains the བསོམས།
༥༨༡
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་འཕོ
་འབད་ཡོ
ད་མི་ཚུ་མ་
ཐིག་ཁྲམ་༡༡པ།སྤྱི་ལོ

Areas
which are determined on the
basis
of experiences
of the་༢༠༡༥ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
past auditingད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
periods and
current audit priorities.
2.

ཚུད་པར་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་

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

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་

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
1
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

1

གི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་དང་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ལས་འཐོབ་ཡོད་པའི་ཉམས་མོང་དང་ ད་ལོའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་
གཞི་བཞག་སྟེ་ལོ་ངོ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

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་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་

ལུ་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ དུས་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་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།


ཐིག་ཁྲམ་༡༢ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རིམ་ཨང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༡༨ ཕྱིར་
༡
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། ༥༡༧

fསོ
oདn
oitutད
it་མིའི་ནང་
snoC ehདངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༡༧
t fo 1.52 elcitrA eht moདང་
rf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་འབད་ཡོ
༢
༩༩
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT
“ ,taht sའབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
etats hcihw ,natu
hB fo modgniK eht
eའབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༩༩
lcitrA ehT ”.secruoser cilལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
bup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ ta༣
ht sedivལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
orp rehtruf noitu༢
titsnoC eht fo 4.52
,ཚུད་དེ་ཡོ
tnemnདr།
evo
G eht fo seciffo dna stneའཆར་དངུལ་
mtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་
མaས།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht བསོ
dn
erutalsigeL eht ni s༦༡༨
eciffo lla gnidulcni
/&
dལས་སྡེཚུ་གི་
na cilbup ,sའཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་
eunever eht sa
lleདང་
w sa sརྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་
ecrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐིག་ཁྲམ་༡༢པ།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥གི་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

&' དེ་ལས་རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ 5HYROYLQJ)XQG

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
$FFRXQW
ས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོ
གm
ས་དེ་ལས་སྲིད་
d
ennam ལ་སོ
tneག
m
om eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 reb
eceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
དོན་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཨིན།འདི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ནང་འཆར་དངུལ་དང་འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ངོ་སྦྱོ
ར་འབད་བའི་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
i
s
e
b
,
s
t
i
d
u
a
d
e
s
a
b
e
m
e
h
t
d
na stidua
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
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
ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཐིམ་ཕུག་འཕྲུལ་རིག་ལྟེ་བ་ཚད་དང་སྟང་སི་སྦི་གློག་ཤུགས་ཚད་ཀྱི་གློ་བུར་རྩིས་ཞིབ་
:woleb dezirammus

གཉིས་བརྩིས་ཏེ་ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣༤ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།ལས་འཛིན་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུགས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་རྩིས་འཛིན་མཁས་

.1

ང་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མའི་དོ
ན་ཚན་༧༢
༢ uཔའི་ནང་རྩིས་
6
16 detelpmoc dah ytiroh
tuA tid
A layoR ehT
sམཆོག་ཚོ
tiduAངf་ལས་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོ
o .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་གཞུང་དང་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་མིའི་ཚོ
་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོ
hcངih
w stidua esoht ylno sedulcni reད
b།སྙན་ཞུ་
mun 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
འདི་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོ
ད་འབདཝ་ཨིན།
dn
a detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehངtས་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་ཡོ
ta deraperp siདA
AR eht foདམིགས་བསལ་གྱི་བཀའ་
nalP tiduA launnA
དེགིས་མ་དོ་བར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tརྒྱ་དང་འཁྲིལ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་༢དང་སྤྱི་ཚོ
surhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviDགeས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་སོ
ht fo seludehcS tidu
launnA
ལA
་རླུང་དང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ས་སྣུམ་ཀེ་རོ་སིན་ནང་འདྲེན་དང་བཀྲམ་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་༡བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་དམིགས་བསལ་རྩིས་ཞིབ་༣འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། G N I 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 elbisno2
pser

ཤོག་གྲངས་

2

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་གིས་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྟོན་ནི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་
འཕལ་མགྱོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་གོ་རིམ་དང་གནས་ཚད་སྣ་ཚོགས་ནང་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་སྟེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གྱི་ལོ་ནང་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ བསྐྱར་ཞིབ་ལས་ཚན་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་སྡེ་ཚན་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་
་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༡༠ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༤༨ ཁ  པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཁག་༣༥ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡
དེ་ཅིག་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ཅན་མ་དེ་འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་དང་མི་རྗེ་བོན་ཆེན་དེ་ལས་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་

ACCOMPLISHMENTS
THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY
ཕུལ་ཡི། སྤྱི་ཚོགས་༢
པའི་ཚོགས་ཐེངས་༦ པའི་ནང་OF
དམངས་རྩིས་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༩
དང་༢༠༡༠ དེ་

Theལས་༢༠༡༡
Royal Audit
Authority derives its གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་དང་
mandates from the Article
25.1 of the Constitution of
ཅན་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་ཐད་
ཧེ་མའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ཅན་མའི་ནང་ཚུད་ཡོ
economy, efficiency and effectiveness
in theན་ཚུ་སན་འབུལ་ཞུ་ཡི།
use of public resources.” The Article
སྦྲགས་ཏེ་ལོ
ད་པའི་གནད་དོ
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,
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ས་ཆུང་གིས་
མི་མང་བུ་ལོand
ན་འཛིན་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་
སྤྱི་ཚོག
ས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་ཚོ
including
allདམངས་རྩིས་ཚོ
offices inགthe
Legislature
the Judiciary,
all public
authorities
andགས་ཐེངས་༥
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
པའི་ནང་གྲོས་འཆར་སྦེ་ཕུལ་ཡི།ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
་མི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསུང་གྲོས་ཡུན་རེངམོ་འབད་
other
monies received and the advances and reserves of དBhutan”.

Theགནང་ཡི།
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
regionalརྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད།
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
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥གི་ལོ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ག་ཁྲམ་༡༡ ། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་གི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་ར་ེད་ད་ཚུ།
200.000ཤོthe
of དབང་འཛིན་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༡༥༥
the Royal Audit Authority during
year is
151.214
147.641
summarized below:

3.

1.

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ དང་

150.000

87.411

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

འཕདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་བསྐྱར་

100.000

57.169

115.628

105.155

62.791

Theརྙེད་ཚུ་
Royalརྒྱ་ཆ་༩
Audit
Authority
གི་མར་ཕབ་སོ
ང་སྟེ་ཡོhad
ད། དེ་ completed
50.000 616 Sl. No. Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
་ audits 0.000
Theསྦེ་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་གཙོ
number includes only those
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits2014
2009
2010
2011
2012
2013
20152
བོ
་
རང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གྱིས་གནས་རིམ་དང་གནས་ཚད་སྣ་ཚོ
ག
ས་
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་Audit
བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་
Annual
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
འཐབ་མི་དང་འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
current audit priorities.
2.

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

དེ་གིས་མ་དོ་བར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤བཀལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་བརྟེན་བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་
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
3
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

3

འབད་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོགས་འབྱུང་ཡི། མཇུག་རང་ བསྣར་བཞག་ལུས་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་ དང་ལེན་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་ རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་
བའི་གནད་དོན་ཚུ་མགྱོགས་སུ་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཚུགས་ཅི།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༤༦དང་མཉམ་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༠༣༠བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།ལྷན་ཁག་
ཤོག་ཁྲམ་༡༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་འཐོབ་
པའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་ར་ེད་ད་ཀྱི་རྒྱ་ཆ།

ལས་འཛིན་དང་

རོང་ཁག་དང་

དངུལ་འབྲེལ་

རྒེད་འོག་ དེ་ས་

གཙུག་སྡེ། ༠.༤༨༥

རོང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

ཚུ་ལས་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༨ དང་མཉམ་པའི་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༡༨༥བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་རང་

སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༥དང་མཉམ་པའི

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣༩༤བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་
ཐིག་ཁྲམ་༡༡ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ར་རང་སྐྱོང་འདུས་
ལས་འཛིན་དང་
དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
དེ་ལས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO S
TNEMHSILP
MOCCA
ལས་འགུལ་ཚུ།
ཚོགས་ཚུ།
་ hT
fo no༤༩.༠༣༠
itutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam གཞན་མི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་སྣང་ཆེ་ཏོ
sti sevired ytirohtuA tiduA layoRགe
༢༦.༣༩༤
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག། ཨིན་རུང་ ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu ehtལྷན་ཁག་ཚུ།
ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedབསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་
ivorp rehtruf noitutརང་སོ
itsnའི
o་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtr༢༩.༡༨༥
aped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna eཁྲའི་ནང་
rutalsigརྩིས་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་
eL eht ni seciffo lla gniརྒྱལ་
dulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natདu་མི་
hB fརྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
o sevreser dna secnavda e
ht dna devieceདr་མི་
seinརྩིས་ཞིབ་
om rehto
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོ
རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ

lབསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོ
a noitutitsnར
o་ཚད་ནང་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་མེད།
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
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ལྷན་ཁག་༡༠ གྱི་ནང་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདn
་པའི་ཡོ
I .mངoས་བསོ
dgniམKས་ལས་
eht ssམཐོ
or་ཤོ
caས་
deབརྡ་དོ
tacoནl་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་
yllacigetarts seciffo lབརྒྱ་ཆ་
anoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༡༧༩༡དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༢༧ཐོན་ཡོདཔ་དང་འདི་གི་འོ
གr་ལས་ནང་སྲིད་དང་སྲོ
ecnam
ofrep detrats ལ
yt་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༦༦༥དངུལ་ཀྲམ་
irohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ས་ཡ་༤༨༦༡ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་ བརྒྱ་ཆ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmocདངུལ་རྩིས་
dna l༡.༢༠
aicnanif
stད
n་མི་
emhsilpཤེས་རིག་
mocc༢.༨༢
a eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡༥༥༩ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༤༩ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wolebནང་སྲིད་
dezi༤.༨༦
rammus
ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་༡༢པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
གསོ་བ་ ༣.༡༡

བསྟན་རྒྱས་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལྷན་ཁག་མཐོ ་ཤོས་གསུམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༦༤
བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་༡༠ ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་

༢.༨༠

བརྡ་བརྒྱུད་

.1

ཕྱི་འབྲེལ་༠.༢༣

༥.༢༣

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gn
rud stidua
སོ་iནམ་༤.༠༣
ག་ stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
hཞབས་ཏོ
cihw
ལས་གཡོ
ག་
d༤.༥༥
na 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ཤོག་ཁྲམ་༡༢ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ འི་ལོ་ནང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ ༠.༣༥
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht བསྐྱར་ར་ེད་ད་འབད་ཡོ
fo esolc དeཔ།
ht 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
tབརྩི་ཨིན་པས།
surhT 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
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
བའི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༠༡༤ ལྷགཔ་ཅིག་གི་
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2 ་ངོ་དེ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་
stiduA ecnamrofreP
བརྩི་དང་ལོ
4
6
stiduA laicepS
61ང6ས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༣༩༣ལྷགཔ་ཅིག་གི་
latoT
རྙེད་ཀྱི་ཡོ



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 elbisno4
pser

ཤོག་གྲངས་

4

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

4.

ཁྱད་རིག་དང་གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གཅིག་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་འདི་ཨིནམ་

ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལུ་གཙོ་རིམ་བཏོན་ཏེ་ཡོད། བདེན་བསམ་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གལ་ཆེ་

ཤོས་ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་དགོཔ་ཡོད་རུང་ལཱ་ག་ཅི་རང་འབད་རུང་ཁྱད་རིག་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་འདོད་ཅན་དང་སོ་བ་
ཅན་གྱི་གནས་སྟངས་བཟོ་དགོཔ་འདི་གནམ་མེད་ས་མེད་གལ་ཆེ།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་དབང་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་གཙུག་སྡེ་དང་ མི་སྟོབས་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་

ནིའི་དོན་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གྲོས་འཛོམས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་

ཞལ་འཛོམས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་པ་༨༦ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་འབད་བར་བཏང་ཡོདཔ་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ རྩིས་བཀོད་དང་རྩིས་ཞིབ་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY
ཞབས་ཏོག་གི་སྦྱོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོ
གས་མི་ འགན་འཛིན་པ་༢
བརྩིས་ཏེ་
འགན་འཛིན་པ་༢༢
ཡུན་རིང་གི་སོབ་སྦྱོང་ནང་བཏང་ཡི།

བར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འགན་འཛིན་པ་རྩིས་ཞིབ་པ་༡༩༥དེ་ཅིག་ལུ་དོ
ན་ཚན་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ནང་
Theའདི་གི་མ་དོ
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
འཁོད་སྦྱོ
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།
ང་བརྡར་འདི་ཚུ་
report
onང་བརྡར་༥
the economy,
efficiency
and ནང་འཁོད་སྦྱོ
effectiveness
in the རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
use of public resources.” དུས་རྒྱུན་ཁྱད་རིག་
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གོང་འཕེལ་སྲིད་བྱུས་དང་འཁྲིལ་ང་བཅས་ཀྱི་ནང་འཁོད་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་དྲི་
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
ལོ
འི
ཊི་ཧཱས་ཀིན་དང་སེལསི་གི་མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་འགན་འཛིན་པ་༡༥༣དེ་ཅིག་ལུ་ཉེན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གྱི་ཐོ
ག་ལུ་ནང་
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”.
འཁོད་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
December 2005. Under the Auditor
General,
the Authority is at the moment manned
སྤྱི་ལོin
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚུ་༦ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་གཙོ
ས་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་འགོ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
དཔོན་གོངམ་གསུམ་གྱིས་རྩི་རང་ལུ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་བའི་བསྒང་ཡོ
ད་པའི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ས་ཁོངས་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་
regional
offices strategically located
across the
Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཡི།དེ་སྦེ་གཟིགས་སྐོར་གནང་དགོ་མི་འདི་གཙོ
་བོ་རང་བཟོ
་སྐྲུན་ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ས་གནས་གོང་འཕེལ་དང་ཁ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
སྐོང་གི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་གི་དོ
ན་ལུ་མ་དངུལ་ལངམ་སྦེ་ཡོ
དཔ་ཨིནམ་ངེས་གཏན་བཟོ
་ནིའི་དོན་གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
financial
and compliance
audits. A brief
account of the

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩི་རང་ལུ་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་སྦྱོ
the Royal Audit Authority during the year
is
ང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ཁག་འབག་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤
summarized below:

1.

སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་ ཁག་འབག་ཚུ་ལུ་ ལས་འགུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ ལས་ཚན་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལསཚན་ ‘ཀ’་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

པའི་ནང་སོབ་སྦྱོང་གི་ཁང་ཚན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ལས་ཚན་‘ཁ’་པའི་ནང་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།ལས་འགུལ་གྱི་རིན་

Theགོང་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོ
Royal Audit Authority had completed
616
ན་ཡོད་མི་འདི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འགུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོ
ག་ལུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཧྲིལ་བུམ་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོ
ད། སྦྱོonly
ང་བརྡར་ལྟེ་བ་བཟོ
སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་
གས་འདུའི་ཚོ
གས་ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་གྲུབ་
Theསྦེ་
number
includes
those ་audits
whichརྒྱལ་ཡོངས་ཚོ
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཡོ
ད
པ་དང་ལྟེ་བ་འདི་སྤྱི་ལོ
་
༢༠༡༦༡༧ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་རེ་འདོ
ད
་བསྐྱེད་དེ་ཡོ
ད
།
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
སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ གི་ཞིབ་དཔྱད་དང་
ལས་ཚན་མདུན་སྐྱོད།
ཕྱི་འབྲེལ་མདུན་སྐྱོད།
དངུལ་འབྲེལ་མདུན་སྐྱོད།
start of every financial year. It contains
the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit Thrust
འཁྲིལཝ་ད་ས་གནས་ནང་གི་ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་
ལས་ཚན་ཀ་
སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ
་བོ་
༤༤
Areas which are determined on the
basis of
experiences
of ༥༥
the past auditing
periods and
current
audit priorities. ད།
ཚུ་ལས་འཆར་ལར་དུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོ
2.

ལས་ཚན་ཁ་ ཉལ་ཁང་ཚུ་

༤༣

༣༣

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S ཐིག་ཁྲམ་༡༣པ།སྤྱི་ཚེས་༣༡༣༢༠༡༦༦ཚུན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ
OF RE POR TI NG
་སྐྲུན་གྱི་མདུན་སྐྱོད།

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
5
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

5

ལས་ཚན་གཉིས་ཆ་རའི་དངོས་འབྲེལ་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཡོད་་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་པར་རིས་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།



པར་རིས་༡པ།ལས་ཚན་ཀ

སྒྲིང་ཁྱིམ་གཙོ་བོའི་དངོས་འབྲེལ་མདུན་སྐྱོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་




པར་རིས་༢པ།ལས་ཚན་ཁ

ཉལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དངོས་འབྲེལ་མདུན་སྐྱོད།



གཞུང་གི་དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་
འགན་འཁྲི་གི་ཐབས་ལམ་ཁྱབ་ཆེ་དྲགས་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ “དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb lའཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲའི་ཁྲམ་རིས་
lahs erehT“ ,taht setatཨེཕ་
s 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 layཨར་ཨེམ་ཨེ་ཨའེ་)”་
oR ehT“ taht se
divorp
rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གསར་བཟོ
་འབད་དེ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraཡོic
duJ eht dna erutalད
s་འབད་
igeL eht ni seciffo lla gnidulcni
དi།འ་ནི་འདི་མི་མང་གི་མཁོ་སོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ནn
་སྐྱེད་ཚུ་ལས་སྡེ་ཚུ་
. ”natuhམི་དངུལ་འབྲེལ་ཐོ
B fo sevreser d
a secnavda eht dna deviecer seinom rehto

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob གིས་ག་དེ་སྦེ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོ
suomonotua na sa dད
eཔ་ཨིན་
tutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
གf་ལས་
rན་
uofབརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་
sah དེ་ཚུའི་ལག་ལེན་ཚུ་ཁྲམ་རིས་བཀོད་ཐོ
tI .dnuorgkcab lanoisse
orp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དེ་བསྟུན་གྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། བརྟག་ཞིབ་དེ་ནང་
བག་ཡོད་ཐོག་ལུ་འགྲོ་སོང་གཏང་ནི་དང་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གཞུང་སྐྱོང་
་ལེགས་ལྡན་ དྭངས་གསལ་ ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལུ་གནས་ནི་ ལ་སོགས་པའི་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuo
cca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
མང་ཉུང་གི་ཚད་དང་སྤུས་ཚད་ཚུ་གཉིས་ཆ་ར་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཐབས་ལམ་འདི་གིས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་འགན་འཁྲི་འཐོབ་ནི་དང་ལག་ལེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དེ་ལས་མི་མང་
:woleb dezirammus

དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་ནང་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན།འདི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

གིས་ མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་གི་བོ་གཏད་ཚོགས་པ་ཨིན་མི་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་ ཁོང་རའི་ལཱ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དང་འགན་འཁུར་ཚུ་མཁོ་སོ
.1.ད
1་འབད་ནི་ནང་འགྲན་སེམས་བཙུགས་ནི་དང་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོ
elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud sས
ti་dua
1
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
n
i
r
e
b
m
u
n
ehT
2
stiduA ecnailཚུ་
pmoདང་ལེན་འབད་མིའི་
C
ལཱ་གཡོག་གི་སྲོལ་ཚུ་ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་དམིགས་གཏད་བསྐྱེདཔ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laཨིན།ཁྲམ་རིས་དེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་རང་སོ
icepS
འི་དངུལ་འབྲེལ་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
latoT

4102 ni detelpmocའཛིན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་འགྲོས་ཚུ་
stiduA 1.1 elbaT

eht ta བརྟག་ཞིབ་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ
deraperp si AAR eh་སྟེ་
t fo མ་འོ
nalང
Pས་པའི་ལོ
tiduA་ཚུ་ནང་
launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni ehtཚད་གཞི་བཀལ་ནི་གི་གཞི་ལུ་འགྱུར་ནི་དང་
dna seciffO lanoigeR dna snoisརང་སོ
iviDའིe་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་
ht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroད
ir་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
p tidua tnerruc
ཚད་འཇལ་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ

འཛོལ་སྐྱོན་གྱི་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
G N I T R O P E R F Oདུས་ཐོ
S Mག
R་ལུ་
E T དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་བའི་
N I S T N E M E V E I Hལེགས་
CA .2

བཅོས་ཀྱི་ལས་དོ
era stroperན་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་བརྒྱུད་སྐུལ་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོ
tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tད
u་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ptuo 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 elbisno6
pser

ཤོག་གྲངས་

6

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལྷག་པར་དུ་དེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་རང་སོའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་འགན་འཁྲི་དང་དྲང་བདེན་

ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དང་ ཁོང་རའི་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བྱུང་མི་འཛོལ་སྐྱོན་ཚུ་ བརྩོན་འགྲུས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་དཀའ་ངལ་བསལ་ནི་གི་
བརྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།


མི་དབང་འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་པ་མཆོག་དགུང་ལོ་༦༠བཞེས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དུས་སྟོན་བརྩིས་སྲུང་ཞུ་མི་དང་འབྲེལ་རྒྱལ་གཞང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ལུ་དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་ཀྱི་དོན་

ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ཅིག་གསར་བཏོན་འབད་ཡི།  དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་འདི་ རོང་ཁག་

བདག་སྐྱོང་ལྔའི་ནང་མོ་བཏབ་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་འོག་ལུ་ཚུད་

མི་ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན།དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་

སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ལམ་སྟོན་ཟིན་ཐོ་གཉིས་དང་
ཡིག་ཆ་གཙོ་བོ་གཅིག་དཔེ་སྐྲུན་འབད་

Theདེ་ཡོ
Royal
Authority
derives its mandates
ད། Audit
དངུལ་འབྲེལ་ཐོ
ན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་
་ཁྲམ་རིས་ 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
གསར་བཟོ
་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ མ་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་
རྒྱལ་སྤྱིའི་
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,
གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱི་གནང་ཡོ
དཔ་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
other
received and the advances
and reserves of Bhutan”.
སྤྱི་ལོmonies
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༡ལུ་ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཞལ་

Theའཛོ
Audit
Authority
was instituted as
an autonomous body in 1985 and as a constitutional
མས་ཐེངས་༡༥
པའི་འགོ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་ལག་དེབ་༢༢གསར་བཏོ
237 staff with diverse professional background.
It has
four
ན་འབད་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་
lineཡི།ལག་དེབ་ཚུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
with the provisions of the
Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཚོགས་གོང་འཕེལ་འོ
ག་ལུ་based
ཨཱསི་ཀྲི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་
audits
and theme
audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོ
ག་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་འོ
ག་ལུ་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་
summarized
below:

1.

ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ལག་དེབ་༢༢ ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

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

འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་ཚུད་མི་ ལས་སྡེའི་དབྱེ་བ་མང་ཆེ་

Theཤོས
Royal
Audit Authority
had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
་ཅིག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ལུ་
ཁྱབ་ཚུགསཔ་ཨིན།
ལག་དེབ་འདི་ཚུ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theད་ལས་ཕར་
number
includes onlyརྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་སྤུས་ཚད་དང་
those audits which
 རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that དwere
already startedན་བྱིན་
and
ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོ
་འབད་ནི་ནང་ཉུང་མཐའི་ལམ་སྟོ
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ནིའི་དོ
ན
་ལུ་གསར་བཟོ
་
འབད་ཡོ
ད
པ་ཨིན།

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
whichརྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ
are determined
the basis ofརྩིས་ཞིབ་ཡོ
experiences
of the past auditing
periods
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
འི་འོག་ལུ་on
བསྐོ་བཞག་མཛད་མི་
ངས་ཁྱབ་དང་པའི་གནས་ཡུན་རོ
གས་མི་དང་
རྩིས་ཞིབ་ཡོand
ངས་
current audit priorities.
2.

ཁྱབ་གསརཔ་བསྐོ་བཞག་མཛད་པའི་དུས་སྐབས་གསརཔ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥འི་ལོ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དོན་ལུ་སོ་སྣང་ཅན་གྱི་ལོ་གཅིག་ཨིན།

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
7
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

7

དེ་ཡི་བར་ན་མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ནང་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་གནངམ་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་ལུ་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་དུས་སྐབས་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཡི། སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གིས་ཞབས་ཀྱིས་བཅག་

གནང་མི་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ནམ་ཡང་བརྗེད་མ་ཚུགས་པའི་ཚོར་བ་གཅིག་དང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བཟའ་ཚང་གི་དོན་ལུ་དགའ་སྣང་དྲན་ནི་གི་དུས་སྐབས་དཀོན་དྲགས་ཅིག་ཨིན།

དྲགོས་ཨོན་ཚེ་དབང་གིས་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་སྙན་གྲགས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ཕག་ཞུ་མི་དང་མི་ལོ་དགུ་གི་རིང་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་སྦེ་ཕག་ཞུ་

བའི་ཤུལ་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༧པའི་ནང་དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི་གནས་ཡུན་སྙན་ཞུའི་ནང་བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བཀོད་མི་ལར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་
ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ལུ་འདུས་ཚོགས་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་མཛད་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་གི་ཤུལ་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ དྲགོས་ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་དེ་
འབྲུག་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་འོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གསརཔ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་མཛད་ཅི།རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་མ་འབད་བའི་
TIROHTUA TIDUA LAYOR EHT ་F
O STNEMHSILPMOCCA
ཧེ་མ་པདྨ་དགའ་ཚལ་རོངY་བདག་གི་ཕག་འགན་བཞེས་ཏེ་བཞུགས་ནུག།སྤྱི་ལོ
༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༦ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་

fམཆོག་གཞུང་འབྲེལ་ཐོ
o noitutitsnoC ག
e་ཡིག་ཚང་ནང་བོ
ht fo 1.52 ནe་ཞིནམ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་སྐྱེལ་སོ
lcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoRདe
་ hT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
lcitrA ehT ”.secruདo་འགྲུབ་ནི་ཚུ་འཕོ
ser cilbup ་མཐུད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
འབད་ནི་དང་མི་སྡེའི་རེ་འདོ
,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
ག་སྐྱེལ་སོ
seidoཞབས་ཏོ
b dn a
seitirདo་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
htua 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

5.


ཤོག་ཁྲམ་༡༣ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydobཤོsགu་ཁྲམ་༡༣
omonཔ།
otu
a ་༢༠༡༤
na saགི་ལོ
d་eནང་
tutཕྱིར་ར་སོ
itsnདi་འབད་མི་
saw yརྩིས་ཞིབ་ཉོགས་
tirohtuA tiduA ehT
སྤྱི་ལོ
d
ennaལོ
m་ངོ་དེ་ནང་
tnemoརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
m eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བཟུམ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lམེད་ལག་ཁྱེར་ར་གྱི་དབྱེ་བ།
anoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivoརྒྱང་རིང་
rp eཤེhས་ཡོ
t hནt་ iw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoRདང་ehལྷན་ཐབས་
t ,natuhB fo
དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
གོ་གནས་ཡར་ར་སེང་༤༤%
སོབ་སོང་། ༦%
༡༣༩༥༦ཕྱིར་སོད་འབད༌ཡི། འབྲུག་གི་རྩིས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitiniདགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན།
dna seitivitca
ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མ་དང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡༣%
:woleb de
zirammus
ཁག་འབག་རྒྱ་སྐྱེད་

འབྲུག་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིགས་

གཞི་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་རྒྱལ་གཞུང་

དང་ གནས་སྐབས་

G N I T I D U A F O S M R E T N I S T N E M Eབཙག་འཐུ།
V E I H༡C%
A

ཀྱི་གཡོག་ ལས་

སོང་བརྡར་ར་ གོ་བསྡུར་ར་

.1

གཡོག་སོར་ར་སྒྱུར་ར་དང་
ཞལ་འཛོམས་ གྲོས་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཤེས་ཡོ
ལས་གཡོག་རྒྱུན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa rའཛོ
aམeས་
ye
ht ནg་ nirud stidua
1
805
stནོ
idརu་འཁྲུལ་ཚུ་
A laicnaniF
འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
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
་ནི། ༡༠%
བལྟ་སྐོར་ར། ༢༦
001
stiduA ecnailpmoC བརྟན་བཟོ2
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གི་ཐད་
འཁྲི་འགན་ཕོ
་ freP
3
2
stidu
A ecnamག
ro
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fའགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་འགན་བཀལ་ཏེ་རང་
o esolc eht ta ssergorp rednu
མིའི་འགན་འཛིན་པ་གང་རུང་གིས་
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་ དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་ཚུན་
616
latoT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc གtཔ་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ངོ་སྦྱོ
I .raey laicnanར
if་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོ
yreve fo ད
tr་ ats
བཞག་དགོ་པའི་འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད།དེ་སྦེ་མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ཞི་གཡོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
འབད་དགོ་པའི་བ་རིམ་དེ་གིས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་འཁྲི་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
d
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab ་eནི་དང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་རང་སོ
ht no denimreted era hcའིi་ལཱ་འགན་
hw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འགན་འཁྲི་དང་ འགན་ཁག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚོར་སྣང་བཙུགས་ནི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འཛིན་ལུ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ཕན་ཐོག་བྱུང་སྟེ་ཡོད།

.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 elbisno8
pser

ཤོག་གྲངས་

8

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་གི་རིམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་
ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་ གཏང་ནི་གི་བ་རིམ་ མང་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་ཚུགསཔ་ཨིན། ཞུ་ཡིག་

བཙུགས་མི་ཚུ་གི་བརྡ་དོན་དང་ཁ་གསལ་ཚུ་བགོ་གྲགས་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཉོགས་མེད་རིམ་ལུགས་འདི་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་

དང་ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་ཁར་འབྲེལ་མཐུན་འབད་ཡོདཔ་ལས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ཚུ་གིས་ཞབས་ཏོག་ཚུ་རང་

སོའི་གློག་རིག་ཐོག་ལས་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

6.

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས།

རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་ཚུ་ནང་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་ཚུ་གོ་རྟོགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་དམིགས་བསལ་དུ་འཛམ་

གླིང་ནང་འཁོད་ཀྱི་ མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
མཁས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདི་
གལ་ཅན་ཅིག་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY

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་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the འབྲེལ་མཐུན་བཟོ
Kingdom of
Bhutan,
whichམstates
that,
་ནི་ནང་བརྩོ
ན་ཤུགས་སོ
་བསྐྱེད་དེ་ཡོ
ད། “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,
ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱིས་་འཐུས་མི་བཞི་འབད་མི་་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་འགོ་ཁྲིད་འབད་དེ་་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥་སྤྱི་ཟླ་༢་པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠-༡༣་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཚུན་་ ‘འཕྲུལ་རིག་ཐོ
ག་ལུ་་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་དང་་
ན་སྨིན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་
་’ཟེར་བའི་བརྗོད་དོ
ན་ཐོthe
ག་ལུ་
མ་ལེ་ཤི་ཡ་ལུ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་
administering
public
funds,
the police andདོthe
defence forces
as well as
revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འཐབ་མི་་ཨེ་ཨེསི་ཨོ་ཨེསི་ཨེ་ཨའི་གི་ཚོགས་འཛོམས་ཐེངས་༡༣་པ་དང་་ཨེ་ཨེསི་ཨོ་ཨེསི་ཨེ་ཨའི་གི་མཁས་འཛོམས་ཐེངས་༦་པའི་ནང་བཅའ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
མར་གཏོ
གས་ཡོདཔ་ཨིན།་ཚོ
གས་འཛོ
མས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་་དུས་ཡུན་༢༠༡༥-༢༠༡༨་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་་ཨེ་ཤི་ཡའི་
་མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གི་་
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
བདག་སྐྱོང་བཀོད་ཚོ
ག
ས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསརཔ་དང་་
རྩིས་ཞིབ་ཚོ
ག
ས་ཆུང་གསརཔ་བཙག་འཐུ་འབད་ཡོ
ད
པ་ཨིན།་
ཚོ
ག
ས་འཛོ
མ
ས་འདི་་ ལོ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གསུམ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་ཚོགསཔ་ཨིན།་་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
A brief account
of the འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ འཐུས་མི་བཞི་
རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོ
ན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོaudits.
ངས་ཁྱབ་ཀྱིས་མགྲོན་བརྡ་འབད་ཡོ
དཔ་བཞིན་དུ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of འབད་མིའི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་མཛད་དེ་
the Royal Audit Authority
during ནthe
year ངis
རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོ
་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་གཟིགས་སྐོར་གྱི་དོན་ལུ་བོན་པའི་
summarized below:

1.

སྐབས་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༨༢༧ རིང་ལུ་ ནོའི་དྲ་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བརྡ་དོན་དང་ལམ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལུགས་རྩིས་ཞིབ་ལྟེ་བ་ ཨའེ་སི་ཨའེ་ཨེསི་ཨེ་ དང་ ཇའི་པུར་ལུ་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་དང་ཡུན་བརྟན་གོང་

ཨའེ་སི་ཨི་དྲི་
དེ་ལས་ཤིམ་ལ་ལུ་ཡོ
ད་པའི་རྒྱལ་ཡོ
ངས་རྩིས་ཞིབ་དང་རྩིས་འཛིན་ཤེས་ཡོན་ ཨེལ་ཨེ་ཨེ་ཨེ་ བཅས་གལ་ཅན་
Theའཕེལ་ལྟེ་བ་
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  ཟུང་ཕོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་
508
གྱི་སྦྱོ
ང
་བརྡར་སྤེལ་ཁང་གསུམ་ནང་
གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡི།
གཟིགས་སྐོར་དེ་གིས་
གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2

ཡོད་མི་འདི་རྒྱ་སྐྱེད་བཏང་མི་གི་མ་ཚད་པར་ཕན་ཚུན་གྱི་མཐའ་དོན་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་ཡི།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of the year. The
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱིས་འཐུས་མི་༢འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་མཛད་དེ་སྤྱི་ཚེས་༢༥༡༠༢༠༡༥ལས་༢༦༡༠༢༠༡༥ཚུན་བང་
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
ལ་དེཤི་གི་རྒྱལ་ས་ཌཱ་ཀ་ལུ་ཨེ་ཨེསི་ཨོ་ཨེསི་ཨེ་ཨའའི་གི་གྲོས་འཛོ
མས་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།
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
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ ད་ལོ་གོ་གནས་ཁར་བཞུགས་མི་ ཀྱིས་འཐུས་མི་གཉིས་འབད་མི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཁྲིད་འབད་དེ་ཨིན་དོན་ཨེ་
current
audit priorities.

ཇ་ཀར་ཏ་ལུ་སྦེ་
སྤྱི་ལོR
་༢༠༡༥
སྤྱི་ཟླ་༡༢
པའི་སྤྱི་ཚེས་༩༡༡
2. ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་
AC HI EVE ME
N TS I N TE
M S OF
RE POR
TI NG ཚུན་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་དང་

འབྲེལ་ཡོ
ད་ལས་སྡེ་གཙོ
བོ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
ཨའེ་དྲི་ཨའེ་ཨེ་ཨེསི་ཨོ་ཨེསི་ཨེ་ཨའེ་ཞལ་འཛོ
མས་ནང་The
བཅའ་མར་གཏོ
གས་ཡོདཔ་ཨིན།
Audit
Reports
are ་the
immediate output
of the Royal Audit Authority.
audit reports
are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
འཐུས་མི་སྡེ་ཚན་གྱིས་ཉམས་མོང་དང་གདོང་ལན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བརྗེ་སོར་འབད་ཡོདཔ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་གོང་
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
9
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

9

འཕེལ་ལག་ལེན་གྱིས་གསར་བཟོ་འབད་མི་ ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
སྡེ་གི་དགོས་མཁོ་དང་ལས་དོན་ཚུ་གི་གཙོ་རིམ་བཟོ་ཡི།

7.


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

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་
ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུའི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ཨེསི་ཨེན་མུ་ཁེར་ཇི་ཚོང་སྡེ་ S.N. Mukherji & Co. )གིས་འགོ་འདྲེན་

འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།ངོ་སྦྱོར་འབད་བའི་བྱུང་ཐོ་དང་དངུལ་སོད་རྩིས་བརྗོད་དང་གཅིག་ཁར་རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ཟུར་སྦྲགས་༡པའི་ནང་

བཀོད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་པའི་བསྐོ་བཞག་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་གི་དགོས་མཁོ་ལར་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཧོངས་ལས་ དམངས་རྩིས་
ཚོགས་ཆུང་གི་འབད་གདམ་འཐུ་མཛད་མཛདཔ་ཨིན།

8.

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཤེས་རྟོགས་དང་གོ་རྟོགས་ལས་རིམ།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
d
 na tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,nat uhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དམངས་ཀྱི་ཐོ
ནt་ཁུངས་ཚུ་ནང་
ས་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོ
ནt་ལུ་
,raef tuoh
iw ,llahs ytའཁྲི་འགན་དང་
irohtuA tiduདྭངས་གསལ་གྱི་གོ་རྟོ
A layoR ehT“ གta
ht sedivorp reh
ruf རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ད་ཚུ་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་དང་ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གོ་བརྡ་སོ
sགྱིས་འབྲེལ་ཡོ
eido b dna
seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo llaད་ནིའི་དོ
gnidན
u་lcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ལུ་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འོག་གི་སོ
. ”natབu་སྦྱོ
hང
B་སྤེལ་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ནང་བརྡ་སོ
fo sevreser dna secnaདv་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
da eht dna deviecer seinom rehto


lསོaབn་ཚོ
oiགtu
titsnocབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་གོ་རྟོ
a sa dna 5
91 ni ydob suomonoདt་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་དེ་སྤྱི་ལོ
ua na sa detutitsni s་a༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༤པའི་སྤྱི་ཚེས་༢
w ytirohtuA tiduA ehT
ས་དང་སོ
ག8ས་སྤེལ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་བརྡ་སོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rལུ་བརྒྱད་འདུ་ཚོ
uof
sah
tI .dnuorgkcab lanoissef་o
rp esrevid htiw ffat་རིམ་སོ
s 73བ
2་ yb
ང་འབྲེལ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་དང་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༤སྤྱི་ཚེས་༣ལུ་རིན་ཆེན་
ངང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གྲྭའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་ལས་རིམ་ཚུ་
eht fo tnuocca feirའཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་འཕྲུལ་རིག་མཐོ
b A .stidua ecnailpmoc ་རིམ་སོ
dna བl་གྲྭ་དང་
aicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ལས་འཆར་བརྩམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།འདི་བཟུམ་བརྡ་སོད་ཁྱབ་སྤེལ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wolebརྒེད་འོ
dezགir
ammus
གྱི་ལས་རིམ་འདི་རོང་༡༧དེ་ཅིག་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ལས་རིམ་འདི་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་རོང་ཁག་དང་
་བདག་
G N I T I D U A F O S M R EདT
NI S
T N E 
MEVEIHCA
སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་བརྡ་སོ
་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།

.1



6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stidu
A fབ
o ས་ཐོ
.oNན་སྐྱེད་དང་འཆར་དངུལ་མ་ལང་མི་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་དོ
stiduA fo sepyT
.oN .lS
མི་སྟོ
ན་སྨིན་ཅན་
.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
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
u
l
c
n
i
r
e
bmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
གྱི་སྒོ་ལས་གྲུབ་ནི་ནང་བར་བགེགས་བརྐྱབས་ཡོ
དཔ།
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

9.


eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
གོང་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གསལ་སྟོ
་འབད་དེ་
་རུང་
eནh
t sni་ཡོ
atདn
oc tཐོIག་ཆག་ཚུ་ལས་བརྟེན་
.raey laicnaniདབང་འཛིན་གྱི་འགན་
f yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དབང་ཚུ་དོ
d
na sdoན
ir་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་གྲུབ་ནི་ལུ་བར་བགེགས་བྱུང་སྟེ་ཡོ
ep gnitidua tsap eht fo secneirepxདe།fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ དུས་རྒྱུན་དུ་མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་དང་ འཆར་དངུལ་མ་ལང་པའི་དཀའ་སྡུག་ཚུ་བྱུང་སྟེ་རང་ཡོད། འདི་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལས་བརྟེན་ཏེ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་ཕན་ཁུངས་ལུ་ཐོ་ཕོགས་ཡོདཔ་ཨིན།

.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 elbisn10
opser

ཤོག་གྲངས་

10

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་ འགན་འཁྲི་ནང་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཉེན་ཁ་ཚུ་ གོ་དང་གོ་ལས་རང་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་ འཚབས་ཆེན་གྱི་

གནད་དོན་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བསྒང་ལས་རང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་དང་ཚད་གཞི་འདི་གལ་ཅན་གྱི་

ཆ་ཤས་གཅིག་ཨིན།དེ་ཡང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་དང་མི་མང་ལཱ་སྡེ་ནང་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མིའི་རིན་གོང་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་བདེ་
སྒྲིག་ཨིནམ་ལས་མི་མང་ལཱ་སྡེ་ནང་ལམ་ལུགས་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མིའི་རིན་གོང་དེ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་ལས་ལྷགཔ་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་
འབདཝ་ལས་བརྟེན་གནད་དོན་དེ་སྔ་གོང་ལས་ཧ་གོ་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་བས།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དཀའ་སྡུག་ཚུ་སེལ་ནིའི་དོན་ལུ་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་
ལས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་དང་ཆེ་ཆུང་ཉེན་ཁ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གཙོ་རིམ་ཚུ་སྒྲིག་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་གིས་མ་ཚད་ས་གནས་ཁར་བལ་སྐོར་འབད་

ནི་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་༢༠༡༤ཅན་མ་དེ་གསར་བཏོན་འབད་དེ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མི་སྟོབས་

དང་འཆར་དངུལ་གྱི་དཀའ་སྡུག་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་ཤེས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ་ཡོད།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་དོ
ན་སྨིན་ཅན་སྦེ་གྲུབ་ནི་གི་དོན་ལས་ཐབས་ཤེས་འདི་ཚུ་གི་མ་ལང་པར་དཀའ་སྡུག་ཚུ་ཐོན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཏེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།



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
11
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

11



རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མ་འདི་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༡༦ལས་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་དང་ལོ་
ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།འདི་གི་

མ་དོ་བར་ སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་
་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དང་ ལོ་ངོ་དེའི་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གི་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུའི་ བཅུད་དོན་དང་འབྲེལ་
བའི་ལེའུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོYདTཔ་ཨིན།
IROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
o noitutitsnoC eht fo 1.52 ལོ
el་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གི་
citrA eht morf setadnam རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ཅིག་ཁར་
sti sevired ytirohtuA tiduA lay
oR e་ hT
རྩིས་ལོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
eམཇུག་བསྡུ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༦པའི་དོ
lcitrA ehT ”.secruoser ནc་ལུ་རྒྱལ་ཡོ
ilbup fo ང
eས་ཚོ
su e
t ni ssenevitceffe dna དy་པའི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོ
cneiciffe ,ymonoce eh
t no troper
གhས་འདུ་གིས་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
ད་འབད་མི་ཚུ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།བསྐྱར་བཟོ
tnemnrevoG eht fo seciffo
dna stnemtrapedངས་བསོ
lla fམ
oས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༨༣༦༩༣༩ཡོ
stnuocca eht tidua ,eciduདj་ས་ལས་གཞུང་
erp ro ruovaf
་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dགིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༤༣༨༠༥རྐྱངམ་གཅིག་བཀོལ་སོ
na cilbup ,seunever eht sa llew sa secrofད་འབད་ཡོ
ec nefeདdཔ་ལས་བཀོལ་སོ
eht dna ecilདo་མ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
p eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༣༣༩༣༡༣༤ཐམ་པ་ རྒྱ་ཆ་༡༨༠༡ ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།དེ་གིས་མ་དངུལ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་སོད་མ་ཚུགསཔ་དང་གཞུང་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
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ཤོག་ཁྲམ་༢༡ པ། འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
ecnamrofreལོ
p་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་དེ་སྤྱི་ལོ
detrats ytirohtuA tiduA layo
R eht ,natuhB fo
་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡པའི་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuoནང་འབྲེལ་ཡོ
cca feirb དA
.stidua ecnailpmoc dna laicnanif
་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ཡི།ཟིན་བྲིས་
1000
770.41
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
634.313 si raey eh
སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ཡོ
t gnirud ངས་བསོ
ytiroམhས་
tuA tiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༤༨༧
duA layoR eht fo
391.007
༥༢༣.༧༤༤
500
:woleb dezirammus
261.464

གནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུད་དེ་ཡོད།ཨིན་རུང་བརྒྱ་ཆ་༦༨༥༨མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
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ས་ཡ་༡༡༥༧༩༩ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དང་ལེན་མཛད་མི་དང་ ལན་གསལ་

2015

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
འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ རྒྱ་ཆེ་དྲག་གམ་ ཡོངས་རོགས་སྦེ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
rebmeceD ts13ལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ihtiw detelpmoc erew
3
2
s
iduA ecགནད་དོ
namrན
o་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
freP
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དtཔ་དང་
d
n
a
d
e
t
r
a
ts ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .rངaས་བསོ
ey eམhས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༧༤༤གསལ་སྟོ
t fo esolc eht ta ssergorན
p་འབད་
rednu
ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད་པའི་ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་ཡོ
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht snག
ia་༡༣
tnocརང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
tI .raey ག
laས་༡༤
icnanལས་འཛིན་༡༡
if yreve fདངུལ་
o trats
དེ་ཡོད། སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་༩ རོང་ཁག་༡༡ རོང་ཁག་༨ ནང་གི་རྒེད་འོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
d
na sdoirep gnitidua ts
eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted eནr་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོ
a hcihwད།sསྤྱི་
aerA
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༥དེ་ལས་སྲིད་དོ
ནa་ཚོpགས་པ་༡དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོ
.seitiroirp tidua tnerruc

ལོ་༢༠༡༤གི་ལོ་ནང་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༤༣༡༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཕདཔ་ད་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༡༧༤༣གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད།འདས་པའི་ལོ་ངོ་༣གི་ནང་འཁོད་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་སྡུར་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
དo
།rppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
s༢༡པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
eitirohtua etairp
ebircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
d
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisn12
opser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ ་ཤོས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༦༡༡ཐོན་ཡོདཔ་
ད་འདི་གི་འོག་ལས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩༤༥༣དེ་ལས་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༩༨༣སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ ་ཤོས་འབྲུག་ཟ་

སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༢༩༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་གི་འོག་ལས་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣ཐམ་པ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་གི་མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། དབྱེ་ཁག་འདི་

ཚུའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་༢༢པའི་ནང་ཡོདཔ་དང་
ཁ་གསལ་བཅུད་དོན་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ ཐིག་

ཤོག་ཁྲམ་༢༢ པ། བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་འབྲེལ་

ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།

བའི་ཚུལ་མིན་།

ཁྲམ་༢༡དང་༢༢ཅན་མའི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་འབད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

130.194,

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་
ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

53.963, 10%

། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་
25% the Article 25.1 of the Constitution
ཁྲིམས་ལུགས་
Theབཀོད་དེ་ཡོ
Royal དAudit
Authority derives
its mandates from
of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
མ་འབད་བའི་ དངུལ་འབོར་མཐོ ་ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
དང་བཅའ་ཡིག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article

25.4ཡ་༢༥༥༦༧༢
of the Constitution
further
provides that “The Royal Audit Authority shall,ལས་འགལ་བ།
without fear,
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་
favour or prejudice, audit the accounts of all ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
departments and offices of the Government,
including
all offices
in the Legislature
འགལ་བའི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ད་ 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
འདི་གི་འོ
ག་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠༡༩༤
ཆད་and reserves of Bhutan”.

83.915, 16%

255.672,
49%

Theསྐྱོན་དང་ནོ
Audit རAuthority
instituted
as an autonomous
body in 1985 and
as a constitutional
་འཁྲུལ་ གནོདwas
་སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༣༩༡༥
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་སྡེའི་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
ད།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣༩༦༣གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་འོ
ག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། four
by འོ
237
staff with diverse
professional background.
It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་དང་དབྱེ་སྡེ་སོ
་སོའི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་གཞན་ཚུ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
འབྱུང་དགོ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་ག་ཅི་ཨིན་ན་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དཔའ་བཅམ་ཡོད་རུང་ མཐིལ་ཕྱིན་སྦེ་འབད་མ་ཚུགས། ཨིན་རུང་ ཚུལ་མིན་གྱི་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གནད་དོན་ཚུ་ ཡང་བསྐྱར་དུ་འབྱུང་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕན་འདེབས་འབད་ཚུགས་པའི་རེ་འདོད་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན། དབྱེ་སྡེ་དང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
འཁྲིལ་བའི་ནོbelow:
ར་འཁྲུལ་དང་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་བཅུད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1. AC HI EVE ME N TS I N TE R M SOF 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
13
responsible initiate timely actions.
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1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་ནང་ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་
ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

ཤོག་ཁྲམ་༢༣ པ། གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོན་བྱུང་མི་ཚུ།
ར་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

ཐིག་ཁྲམ་༢༣ པའི་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་

རྒེད་འོག་ཚུ།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣༩༦༣སྙན་
ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་མཐོ ་ཤོས་

5.235

ལས་འཛིན་ཚུ།
རོང་ཁག་ཚུ།

ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་

ལྷན་ཁག་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥༤ ཐོན་ཡོད་མི་འདི་ ཡོངས་

33.154

0.499
3.261

11.814

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༡ དེ་ཅིག་གི་བརྩི་དང་ དེའི་འོག་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ILPMOCCA

ལས་རང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༨༡༤

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཐོ
ན་མི་འདི་ ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༢ གི་བརྩི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
lcitrA ehT ”.secruག
oས་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༥བརྒྱ་ཆ་༡༠གི་བརྩི་དང་རོ
ser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna yངc་ཁག་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༦༡བརྒྱ་
neiciffe ,ymonoce eht no troper
ཨིན་པས།རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eག
h་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༩བརྒྱ་ཆ་༡ལས་ཉུངམ་འབད་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
t fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tདid
ཆ་༦དེ་ལས་རྒེད་འོ
།ua ,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
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།

1.1

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
den
m tnemom eht ta si ytirohtuA ehtག,་ལུ་མང་ཆེ་ཤོ
lareneG rས
o་ཅིག་རྩིས་བཀོད་དང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་
tiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
གཡོ
་ཟོnལa་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་འོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .mod་gཟོn
K eht ssorca detacol yllacigetནa་ཚུ་ཤོ
rts sག
e་ཁྲམ་༢༤པའི་
ciffo lanoiger
ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་ཡོད།ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གཡོ
ལi་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecག
na
mrofreདpཿ
detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ནང་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
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
ཤོག་ཁྲམ་༢༤ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
གཡོ
si raey eht gn
iru་ཟོ
dལ་དང་
ytiroངན་ལྷད
htuA ་ tལྐོག་ཟའི་
iduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

གནད་དོན་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

40

.1

22.603

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

20

0

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

.oN .lS
1
2
3
4

4.512 1.700 3.261 5.602 5.235 0.387 0.059 0.053 0.353

9.122

1.076

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 elbisn14
opser

ཤོག་གྲངས་

14

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཀ  དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣ བྱུང་སྟེ་འདུག།
ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན་དང་ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་ ཚེ་འདས་ གཉིས་ཀྱིས་གཡོ་སྒྱུའི་
་ལག་ལེན་སྣ་
ཚོགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཏེ་ ཚོང་སྡེའི་མ་དངུལ་ཚུ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ གཤམ་གསལ་
ལར་ཨིནཿ

དངུལ་འབོར།

གནད་དོན་ཚུ། གཡོ་ཟོལ་གྱི་ཐབས་ལམ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ 

ཁག་འབགཔ་གིས་དངུལ་ཚབ་བཙུགས་མི་ཚུ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།
1
0.829
ངོ་བཤུས་འབད་བའི་འཛིན་ཤོག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
2
2.482
འཛིན་ཤོག་བརྫུས་མ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
3
5.436
གནང་གྲོལ་མ་འབད་མི་ཆ་མེད་གཞང་མིའི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཆ་འཇོག་འབད་ཡོདཔ།
4
0.331
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འབྲུག་གི་ཚོང་བརྫུས་མ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
5
1.285
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of

the Kingdom of རང་དབང་གི་དངུལ་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གནང་བ་མེད་པར་
Bhutan, which states that, “There shall
a Royal
Audit Authority to audit and
ཚོངbe
་མགྲོན་པའི་སོ
ད་དངུལ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བཏོན་ཡོདཔ།further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
25.4 of the Constitution
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཧེ་མ་ལས་འཛིན་ཤོ
་ངོ་མའི་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཚར་མི་འཛིན་ཤོ
ག་གི་འདྲ་ལུ་
including all offices
in the ག
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
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

6

4.848

7

0.034

8
9
10
11
12

དངུལ་ལོག་ལབ་འབད་སོད་ཡོདཔ།

0.875
4.808
0.250
0.873
0.552
22.603

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under the Auditor General,ནthe
Authority
རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དངུལ་འཛིན་ཕྱིར་བཏོ
་འབད་ཡོ
དཔ། is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices གནང་གྲོལ་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་གྱངས་ཁ་འཐེབ་བཀལ་ཡོ
strategically located across the Kingdom.
དཔ། In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོ
ད་རུང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ཀྱི་ཧེ་མ་དངུལ་ཚབ་བཙུགས་ཡོ
དཔ།
of Bhutan, the Royal
Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་བའི་རྡོ
་སོལA
་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ།
financial and compliance
audits.
brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ལྐོག་ཟའི་དངུལ་འབོ
་ཡོངས་བསོAuthority
མས།
of the
Royal ར
Audit
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

གོང་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལས་འགུལ་གྱི་གོ་རིམ་ནང་ དུང་བསམ་རྩིས་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ ལག་ལེན་གྱི་
གནད་དོན་གཙོ་བོ་དེ་བཟོ་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ཨིན་པས།ཚོང་སྡེ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་ལས་ལྐོག་

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
ཟ་འབད་ནུག།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁ  འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
དངུལ་རྐྱང་ཚུལ་མིན་གཡོ
མཛོད་ཆས་རྩིས་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་
excludes
those that
were already
started and ་སོད་དང་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བསོ
མ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡༢༢ཐོ
ན
་ཡོ
ད
་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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
 Schedules
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་དངུལ་རྐྱང་དང་མཛོ
ད་ཆས་དེ་ལས་ཚོ
ང་སྒྱུར་གྱི་རྩིས་
Annual Audit
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
ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཆད་ཐོན་མི་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ཉིན་བསྟར་གྱི་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་མི་
current audit priorities.
2.

དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༢༡གནས་པའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིནམ་ད་དངུལ་

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

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤༠དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བཏུབ་ཨིན་པས།

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
15
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

15



ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༦ གནས་པའི་ མཱན་སུ་རི་ཆུམོ་མེ་ཊིག་

ཀོན་༣༠རྩིས་ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག།ཆུམོ་གི་མཛོད་ཐོ་དེ་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འབྲུག་བཟའ་སོད་མཛོད་ཐོའི་



ལམ་ལུགས་ནང་ཟིན་ཐོ་མ་བཀོད་བས།

ངང་ལམ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མཛོད་ཁང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༩༥ གནས་པའི་

སོན་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་རྩིས་ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག།འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤༨བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༤༦ལྷག་ལུས་ལུས་ཏེ་འདུག།

ག  གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་འོངས་འབབ་ཚངམ་འབད་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་མི་དང་དངུལ་རྐྱང་ལྐོག་ཟ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་
གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༠༢ཐོན་ཏེ་འདུག།འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་ནང་རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགས་ཀྱི་ལས་ཚབ་འབད་ལཱ་འབད་མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་ནང་ལུ་ བསྡུ་

ལེན་ཚུ་བཙུགས་བཞག་སྦེ་ཚུལ་མིན་ཐོ
གI་བཀོད་ཡོ
ངH
་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ཚངམ་འབད་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བར་
YTIROHTUA T
DUA ད
Lཔ་དང་འོ
AYOR E
T FO STNEMHSILPMOCCA

གཞུང་གི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༠༢ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།

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
e lc
rA ehT ”.secruoseགrས་ནང་སྤྱི་ལོ
cilbup fo་༢༠༡༠༢༠༡༥ནང་སྤྱིར་བཏང་གི་ཡི་གུ་ཚུ་གི་འགྲེམ་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༥ལྐོག་
esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ག
itའབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
nrevoG eht fབ
o་མི་གི་ཁ་གསལ་དང་ཨང་ཡི་གུའི་གྱངས་ཁ་ལ་སོ
seciffo dna stnemtraped lla foགས་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ཡི་གུའི་ཁ་གསལ་གྱི་ཐོ
stnuocca eht tidua ,ecidujer་p
ro ruovaf
ཟ་འབད་ནུག།ཡི་གུ་ཐོ
ཚུ་ག་ནི་ཡང་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
གe་ཐོv་eཡིག་འཛིན་ཤོ
dnaམེད་པར་ཚོ
cilbup ,sངe་ཟོ
un
r eht sa lག
le་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གཡོ
w sa secrof ec ne་སྒྱུའི་
fed་སྒོ་ལས་དངུལ་སོ
eht dna ecilད
o་འབད་ཡོ
p eht ད
,s་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
dnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ངlanoབརྡ་དོ
ད་བརྫུས་མ་དང་
itutན
it་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་
snoc a sa dna 5891 nདངུལ་སོ
i ydob
suomonotuརྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་
a na sa detutitsདེ་ལས་
ni sawའོyངt་འབབ་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་
irohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
འབད་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༡༢ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
 བརྡ་དོན་དང་
་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དང་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་གནང་བ་ དེ་ལས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytiro
tuA
tidད
u་ཐོ
Aགl་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ayoR eht ,natuhB fo
ཕོགས་རིས་མེད་པའི་ཟད་སོང་གི་བདག་སྲུང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་དངུལ་སོ
དh
་སྣ་ཚོ
གས་སོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo
tnuཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༨༠
occa feirb A .stidua eའཁྲི་མི་དང་གཅིག་ཁར་བསྐྱར་རྙེད་
cnailpmoc dna laicnanif
༢༣༣༩ ལོག་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་འབོ
ར་དེ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raeyམ་ལྷན་ཚོ
eht གg
nirud ytiདེ་མ་ཚད་
rohtuA མི་ངོམ་དེ་
tiduA ལྷན་ཁག་གིས་
layoR ehལཱ་
t fo
འབད་དང་ གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོ
ས་ལུ་བཏང་ཡི།
:woleb dezirammus



གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་”ཟེར་མི་ལྷོ་ཨེ་
་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་མཐུན་

.1

འབྲེལ་ཚོགས་པའི་ གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ ཨེསི་དྲི་ཨེཕ་ གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས དངུལ་སོད་

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
བརྫུས་མ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་དངུལ་བཏོན་དངུལ་སྐྱེལ་བཙུགས་མ་འབདཝ་དེ་ལས་དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
གm
་ལུ་རྩིས་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni reb
un 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
སྙོམས་འབད་ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠༨ལོdག
་སོད་འབད་ནུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ལུ་བཏང་ཡོ
དཔ་ཨིན།
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
ཅd

དར་དཀར་ན་རོ
ང
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོ
བ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp
tidua tnerruc
མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ནང་རིན་གོང་ཡར་སེང་འབད་མི་དེ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ ས་སྟོང་ཚུ་ལས་ཕབ་ཆ་མ་བཏོ
ག་མི་ལས་བརྟེན་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

G N I T R O P E Rན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
F O S M R E T NམI་ལྷན་ཚོ
STN
MEVEIHCA
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༦༡འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།གནད་དོ
གE
ས་ལུ་བཏང་ཡི།

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

ཆseitiནང་སྲིད་དང་སྲོ
rohtua etལ
a་འཛིན་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༠ཐོ
irporppa ot desserdda si ti dna tidua rན
a་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
lucitrap 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 elbisn16
opser

ཤོག་གྲངས་

16

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༠༠གནང་གྲོལ་འབད་དེ་སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མིའི་

ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག། དངུལ་འབོར་དེ་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་ གནད་དོན་འདི་


བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག།

སྲོལ་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཉམས་སྲུང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་

སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཨེམ་ཨེསི་ཀེ་དྲབ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ཟད་ཚབ་སོད་ནི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༠ལོག་སོད་་འབད་
ནུག།དངུལ་འབོར་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག།

ཇ  གཞལམ་སྒང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་འོང་འབབ་ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༦ ཐོན་ཏེ་འདུག། ཚོང་སྒྱུར་གྱི་འོང་འབབ་གཡོ་སོད་འབད་མིའི་ཡོངས་བསོམས་

ལས་ ཧེ་མའི་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༨
དང་AUDIT
འབྲེལ་ཡོདAUTHORITY
་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL

༠༣༧༢ཚུལ་མིན་གཡོ
་སོད་འབད་ནུག།ཡོ
ས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༡
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤བརྩིས་ཏེ་
འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་
The Royal
Audit Authority
derives ང
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
ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༤ཧེ་མའི་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནུག།
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 ངprejudice,
audit the accounts
of all departments
and offices of
the Government,
ཉ  ཧཱ་རོ
་ཁག་འོག་གི་གསང་སས་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་ནང་འཛིན་ཤོ
ག་བརྫུས་བཟོ་འབད་མི་དང་དངུལ་སོ
ད་བརྫུས་མ་ལས་བརྟེན་ཚུལ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the
and the defence forces as well as the revenues, public and
མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༧ཐོ
ན་ཡོpolice
ད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


གསང་སས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ ནེབ་སྦྱི་དགོན་པའི་སོབ་དབུ་འཛིན་གྱིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ ཉམས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གསོའི2005.
་ལཱ་ནང་སྐུ་ཚུ་གསེར་སྒྲོན་ནི་དང་བ་བརྡ་རྟགས་བཞི་མཚོ
་རིས་བཟོ་ནིའི་དོis
ན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠གནས་
body in December
Under the Auditor General, theནAuthority
at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ག་བརྫུས་མ་བཙུགས་ནུག།གནད་དོ
་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
མ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི།
regional officesཔའི་འཛིན་ཤོ
strategically
located across the ན
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
 Royal
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལོ
་ཐོག་ཉམས་སྲུང་གི་ཅ་ཆས་མ་འཐོ
བ་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༧དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
of Bhutan, the
Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief
account of the
ད  བཀྲིས་སྒང་འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༢༣
ལོག་སོད་་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་བྱུང་སྟེ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the འདུག།
Royal
Audit
during
year isའགན་ཁག་འཁྲི་མི་འདི་ ཁེ་ཕན་ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པར་
དངུལ་འབོ
ར་དེ་Authority
ཧེ་མའི་འགྲེམས་དཔོ
ན་གྱི་ལོགthe
་སོད་འབད་ནུག།
summarized below:

1.

དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་འདི་བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་ནུག།ཁྲིམས་འདུན་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་

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

དང་འཁྲིལ་དངུལ་ཀྲམས་ས་ཡ་༠༧༢༣ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༠ལོག་སྟེ་ལེན་ནུག།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl.གNo.
Types ofནAudits
No. of Audits
ན  སྤ་རོ་རོང་ཁག་འོག་གི་ ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཧེ་མའི་ རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
་གྱིས་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལོ
ག་སོད་
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
འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ཐོན་ཏེ་འདུག།གནད་དོ
ན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
མ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that
were already started
and
པ  རྩི་རང་རོ
ང་ཁག་
པ་ཚ་གླིང་རྒེད་བདག་སྐྱོང་ནང་
གྲོང་གསེབ་སོ
ད་ཁྱིམ་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༥
དང་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སྲོ
ག་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual ཉེན་བཅོལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
Audit Plan of the RAA isགཉིས་
prepared
at the
ཚངམ་སྦེ་རྩིས་བཀོད་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་བསོམ
Table 1.1 Audits
completed
inས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༣
2014
start of every financial year. It contains the
Annual ཐོAudit
Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ན་ཏེ་འདུག།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༡༢

ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།

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
གོང་ལུ་བཀོད་མིའི་ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཚུ་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
17
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

17

ཀ


བག་ཟོན་མེད་པའི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡ ཅན་མའི་ དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་རྣམ་གཞག་

གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་འགན་འཁུར་འཁྲི་མི་འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ སྤྱིར་བཏང་རང་སོའི་
དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དོ་བཟུམ་སྦེ་མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ཡང་བག་ཟོན་གྱི་སྒོ་ལས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་
མ་ཚད་གལ་སྲིད་གྱོང་རྒུད་ལས་སྲུང་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་ཐབས་ཤེས་དང་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་བར་གཞུང་དངུལ་དང་ཅ་ཆས་ཀྱི་
གྱོང་རྒུད་འཁྲི་བ་ཅིན་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་འདི་
་ལུ་འགན་འཁྲི་ཕོགཔ་ཨིན།



གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་རང་མི་མང་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཞི་རྟེན་རྣམ་གཞག་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་མི་

ལས་བརྟེན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



ཁ

ལ་བཀོད་དང་ལ་རྟོག་དེ་ལས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྐྱོ་དྲགས་ཡོདཔ།
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 ”.secruose་rཟོལ
ci་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
lbup fo esu eht ni ssenevitceffeནd་འཐོ
naནy
cneici་fབོfe
,ymonoce eht no troper
འདུས་ཚོ
གས་ལ་ལུ་ཅིག་ནངགཡོ
་མི་དེ་གཙོ
་རང་ཆེ་རིམ་དང་བར་རིམ་འཛིན་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52

,tnemnr
evoG eht fo seciffo dna stའིn་འགན་ཁག་ཚུ་དབྱེ་སྟེ་མེད་མི་དེ་ལས་གནད་དོ
emtraped lla fo stnuocca eht ན
ti་ལ་ལུ་གཅིག་ནང་ལ་བཀོདཔ་ཚུ་
dua ,ecidujerp ro ruovaf
སྐྱོང་ནང་
ལ་བཀོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་མེདཔ་དང་རང་སོ
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
ཡང་བརྩིས་ཏེ་གྱོས་ངན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཏེ་འདུག།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



དོcན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་
lའཛིན་སྐྱོང་གིས་
a noitutitsno
a sa dna 5891 ni ydob suomonབསྟར་སོ
otua ད
n་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
a sa detutitsni saw ytirགཞུང་གི་མ་དངུལ་ཚུ་
ohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཚུལ་མིན་གཡོ
་སོད་དང་གཡོ་ཟོལ་ལོག་སོད་གཡོ
་འབད་ནི་གི་ལམ་སྟོ
r
uof
sa་བཅོས་དེ་ལས་ཁྲིམས་འགལ་དངུལ་སོ
h tI .dnuorgkcab lanoisseད
fo
rp esrevid hནt་ཏེ་འདུག།
iw ffats 732 yb

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ག
དྲང་བདེན་མེདཔ།
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
གལ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་འཆང་མི་འགོ་དཔོན་གཅིག་འབདཝ་ལས་ཉུང་མཐའི་དྲང་བདེན་འདི་ངེས་པར་དུ་དགོཔ་ཨིན།ཨིན་རུང་དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
si raey eht gnirནu་མང་
d ཤyོསt་ཅིག་བོ
irohtu་གཏད་ཀྱི་སྒོ་ལས་འགན་ཁག་བཀལ་
A tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
མི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་བརྒྱུད་ལུ་ དྲང་བདེན་གྱི་རྣམ་གཞག་མེད་མི་བརྟེན་ བྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢༠༠༡ཅན་མའི་ནང་འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན་དང་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་གིས་གཞུང་ལུ་འགན་ཁག་དང་དྲང་བདེན་དམ་ཚིག་ཅན་དེ་

.1

ལས་འཇོན་ཐངས་ཀྱི་གནས་ཚད་མཐོ་དྲགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕག་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་དོ
་་འཁོད་དེ་ཡོ
6 16 deteན
lp
moc dད
a།
h ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

1
80ག5པ་གསར་བཙུགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འགན་འཛིན་པ་འདི་གི་དྲང་བདེན་ངེས་བརྟན་བཟོ
stiduA laicnaniF
ལས་གཡོ
་ནི་དང་གཡོ་ཟོལ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT

2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduདA་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
ecnamrofreP
སོད་འཐབ་མི་ནང་འབྲེལ་བ་ཡོ
ལས་སྡེ་གཞན་མི་ནང་གནས་སོ
ར་གཏང་བའི་སྐབས་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཐབས་ལམ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
r
a
e
y
e
ht fo esolc eht ta ssergorp rednu
མེད་མི་ཚུ་ཡང་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ
616
lato་བོ
T་ཅིག་ཨིན་པས།

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
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 elbisn18
opser



ཤོག་གྲངས་

18

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

2.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་༨༣༩༡༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༢༦.༩༩་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༢.༦༤༥ རོང་ཁག་ཚུ་ནང་་ ་ གསལ་སྟོན་

འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་་དེའི་འོག་ལས་རང་་ལྷན་

ཁག་ཚུ་ནང་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༥༡༦་སྙན་

ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་

ནང་་ཚུལ་མིན་བརྒྱ་ཆ་༢༢.༩༩་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༩.༢༦༣་དང་་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ནང་་
བརྒྱ་ཆ་༢༢.༡༥་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨.༥༨༨་

ཤོག་ཁྲམ་༢༥ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་
གནད་དོན་ཚུ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

0.783

ལས་འཛིན་ཚུ།

ར་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།
རྒེད་འོག་ཚུ།

རོང་ཁག་ཚུ།

0.12

19.263
18.588

ལྷན་ཁག་ཚུ།

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོ
ད།
ཐིག་ཁྲམ་༢༥
0
5
10
15
20

22.645
22.516
25

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Theནང་
Royal
Audit
Authority
25.1 of the Constitution of
གསལ་སྟོ
ན་འབད་དོ
་བཟུམ་ derives
དབྱེ་སྡེ་ its mandates from the Article
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
འདི་གི་འོ
་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
ས་བསོeffectiveness
མས་ལས་ལས་འཛིན་དང་རྒེད་འོ
ག་ཚུ་གི་ཚུལ་མིན་ཚུ་སྣང་ཆུང་འབད་ཐོ
་ཏེ་ཡོད།
report
onགthe
economy, efficiencyངand
in the use of
public resources.” The ན
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,
ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
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”.

2.1

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༣༠༣ བརྒྱ་ཆ་༤༨༠༨ མཚོན་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དེའི་འོ
་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༩༢༧བརྒྱ་ཆ་༢༦༡༣མཚོ
ན་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་བཟོ
་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་ནང་བྱུང་
body
inགDecember
2005. Under the Auditor General,
the Authority
is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྟེ་ཡོད།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤༤༥བརྒྱ་ཆ་༢༣༡༧མཚོ
ན་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
དཔ་དང་དེའི་
regional
offices strategically located across
the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༤༠བརྒྱ་ཆ་༢༦༧མི་སྟོ
བས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་སྟེ་འདུག།དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
ག་ལུ་ལས་སྡེ་ཚུ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
financial
and compliance audits. A brief account
of the

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of ཀ
the
Audit
Authority during
the year is
 Royal
ཐིམ་ཕུག་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༠ཚུན་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལམ་ལུགས་
summarized below:

དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༦༨ཐོན་ཏེ་འདུག།

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


ཁ

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༦༣ཐོན་་མི་གནད་དོན་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

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་ཁང་ལྟེ་བ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་ཐད་ཞལ་བཀོད་བྱིན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within
31st December 2014 and
རུང་མ་དངུལ་ཚུ་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠ཨེམ་ཨེསི་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at ནུབ་རི་བདོ
the close
of the year. The
ག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་
གན་འཛིན་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་འབད་བཙུགས་ཐོ
Total
616ག་ལས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial
year. Itང་འབབ་མཚམས་འཇོག་འབད་བཞག་ཡོ
contains the
དངུལ་སྐྱེད་ཆུང་བའི་འོ
དཔ་དང་

Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
ཨེམ་ཨེསི་
ནུབ་རི་བདོ
ག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་
ལོ་
Areas which are determined
on the basis of experiences
of the
past
auditing periods and
current audit priorities.
2.

བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེ་བརྒྱ་ཆ་༩འི་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠གི་མ་རྩ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་འགྱོ་བའི་

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

ཤུལ་ལས་རང་ ཨེམ་ཨེསི་ ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ ལོ་བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡༧༥

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
19
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

19

འི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བསྐྱི་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༤༤༩འཁྲི་ནུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི།
ག



དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༦༥༦ཐོན་མི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ


ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཁོང་རའི་ འབྲུག་རང་འགུལ་ཅ་དམ་ལམ་ལུགས་

བི་ཨེ་སི་ཨེསི་ ནང་ རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་དོ་གླ་ སི་ཨའེ་ཨེཕ་  དེ་ལས་ བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་གནས་གོང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༣ དང་ ཧེ་མའི་རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་དོ་གླའི་ སི་ཨའེ་ཨེཕ་ གནས་གོང་གི་བར་ནའི་ཁྱད་


པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་
་བྱུང་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་དང་ཅ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་གི་

ཐད་ ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་སོད་མི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༠ གི་ གློག་དངུལ་འབོར་རྟགས་ཚུ་ ཁོང་རའི་
འབྲུག་རང་འགུལ་ཅ་དམ་ལམ་ལུགས་
་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
YTIROHTUA TIDUA LAབི་ཨེ་སི་ཨེསི་
YOR EHTནང་གསལ་སྟོ
FO STNEན
M
HSILPMOCCA་བྱུང་ཡོདཔ།

དོA
་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་
fo noitutitsnoC eཕུན་ཚོ
ht fག
oས་གླིང་ལུང་ཕོ
1.52 elcག
itས་འོ
rA ངe་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་
ht morf setadnam sti ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་བའི་
sevired ytirohtuA tid་u
layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
སོད་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༠༠ བཀག་ཆ་བྱུང་མི་ལས་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llaབརྟེན་
hs y་བྱུང་ཡོ
tirohདtཔ།
uA 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 seitiཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོ
rohtua cilག
bu
p ངl་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་
la ,yraiciduJ eht dna eཁྲལ་བཏབ་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
rutalsigeL eht nགi་ཁར་
seciffཁྲལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་
o lla gnidulcni
ས་འོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”naད
tu
hB f o ད
s་མི་ལས་བརྟེན་
evreser dn
a seད
cཔ།
navda eht dna deviecer seinom rehto
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥༧༣སོ
་ཆད་སྦེ་ཡོ
་བྱུང་ཡོ


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

ངde
nnamཐིམ་ཕུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་ནང་ས་གནས་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ཕེ་ནོ
གm
་ཐོབ
tnemom eངhས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
t ta si ytiག
ro
htuA eht ,lareneG rotiduA eh་tཔེགསི་སོ
rednད
U་མི་གི་ཐད་
.5002 rལོ
eb
e་ཁེ་འབབ་ཀྱི་
ceD ni ydob
ruof



ཅ


sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

རྩིས་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༧༠ཐོ
་ཏེ་འདུག།
nI .modgniK eht ssoན
rc
a detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༩༥བྱུང་ཡོ
ད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua




eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sསྣུམ་འཁོར་སྣ་ཚོ
a sevitaitiག
niས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་
dna seitivitca
ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་
si

raey

eht

gnirud

ytirohtuA

tiduA

layoR

eht

fo

:woleb dezirammus
ཚུ་ལས་ལོ་བསྟར་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༡༧བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག།

G N I T I D U A F O S M R E T N I S T N E Mསྐྱེལ་འདྲེན་ཁྲིམས་
EVEIHCA .1
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་

འགལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
 བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུང་ཕོ
གས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱིས་སྣུམ་འཁོར་གྱི་བདག་
.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
དབང་སོར་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ཚུ་ལས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༧བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག།
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laiབ
ce
pS
ཆ  6 འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
་སྡེ་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༨༠ཐོ
་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ehT .raey eht ནfo
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 sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ལས་གཡོག་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་མི་ ལས་གཡོ
གཔ་དེ་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ སྦྱོང་བརྡ་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gniའབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
tidua tsap ehའབྲུག་གི་ཞི་གཡོ
t fo secneiག
re
pxe fo s isab eཅན་མའི་དགོངས་དོ
ht no denimནr་དང་འཁྲིལ་
eted era སྦྱོhངc་བརྡར་དང་
ihw saerA
་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢
.seitiroirp tidua tnerruc

འབྲེལ་བའི་འགན་འཁྲི་གྲུབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ ལས་གཡོགཔ་འདི་ལས་ ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༩༥
བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ནུག།

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 elbisn20
opser

ཤོག་གྲངས་

20

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ རང་སོའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་སོབ་སྦྱོང་འབད་མི་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་

ཁོང་རའི་སོབ་སྦྱོང་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་སོབ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༥རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།
ཇ


ཉ



དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང་ སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨ཐོན་ཏེ་འདུག།

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་འོག་གི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་ནང་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་བཙུགས་ནི་
ནང་ཉིན་གྲངས་༡ལས་ཉིན་གྲངས་༣༣༣གྱི་རིང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ཚུ་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་

མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༦ཐོན་ཏེ་འདུག།



ཏ


བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༣༢ཐོན་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
 ACCOMPLISHMENTS
རོང་འདི་ནང་གི་ཁྲམ་འཆང་མི་ཚུ་ལས་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༢སོ
ད་ཆད་འབད་ཡོདཔ།

The Royal Audit Authority
derives its mandates from the Article
25.1 of the Constitution
of
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཆུ་ཞིང་ནང་ཁང་ཁྱིམ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་མི་མི་ངོམ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ག་ལུ་ཉེས་
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
ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོ
དཔ།
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 andལུང་ཕོ
bodies
ཐ
འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་
ཕྱིར་འགྱངས་ཐོ
ག་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་དང་
གས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
འོངreceived
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཉེས་ཆད་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་ལུ་དགོངས་ཡངས་བཏང་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་
other monies
and the advances and reserves of
Bhutan”.

ས་ཡ་༠༥༥༥ཐོwas
ན་ཏེ་འདུག།
The Audit Authority
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 ད
237
with diverse professionalག་ཐོ
background.
It has
four
 staff
འབྲུག་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལོ
བ་ཀྱི་མཁའ་འགྲུལ་གླ་ཆ་དངུལ་ཚབ་སོ
ད་མི་དང་ཆགས་ནི་དང་བཀག་བཞག་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the
provisions of the Constitution
of the Kingdom
སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་འཐེབ་སོ
ད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༨ཐོ
ན་ཏེ་འདུག།
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance

audits and theme based audits, besides the routine
ན  and
ཧཱ་རོངcompliance
་ཁག་འོག་གི་གསང་སས་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་ནང་སལཔ་སྦྱིས་གཞིས་ཆགས་ལས་འགུལ་གྱི་དོ
ན་ལུ་ཤིང་ཆས་མཁོ་སོད་
financial
audits. A གbrief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འབད་མི་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠ཐོ
ན་ཏེ་འདུག།
of the Royal
Audit Authority during the year is

summarized
below:

1.

པ

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ གནང་བ་མེད་
་པར་ཡིག་ཚང་ནང་མ་འོང་པར་སོད་མི་

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

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ་ལས་ཕབ་ཆག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥ཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་སྒོ་ལས་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག།

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
Theཕ number
includes
only those
auditsལུང་ཕོ
which

ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་ནང་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་
གས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
རིན་བཀོད་འབད་མིའི་གོང་ཚད་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལས་མཐོthat
་བའི་གོང་ཚད་ཐོ
་ལུ་སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་ལེན་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ཐོ
ན་ཏེ་འདུག།
excludes those
were གalready
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
ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
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.
ལ་བཀོད་དང་
ལ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་དང་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་མེད་
་མི་གིས་མ་དོ་བར་ ཚུལ་མིན་

2.2

2. འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
AC HI EVE ME
N TS་བོI་N
TEག
R་ལུ་བཀོད་མི་གནད་དོ
M S OF RE POR
TI NG
ན་ཚུ་གཙོ
རང་འོ
ན་ཚུ་ལས་བྱུང་ནུགཿ


Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
 completion
འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་མ་བརྩམས་མི།
issued upon
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
21
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

21

འགན་ཁག་བཀལ་ཡོད་པའི་མི་མང་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་བསམ་སོད་ལུ་ཁྱད་པར་མེདཔ།



ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ།



བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ།




3.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༦༧༢ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།ཤོག་ཁྲམ་༢༦པའི་ནང་གསལ་སྟོན་

འབད་དོ་བཟུམདབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༤༡༨༡མཚོན་
པའི་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢.༩༠༧་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།་དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་་ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་་ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༣༩.༩༡་མཚོན་

པའི་་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢.༠༥༨་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།་ བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧.༢༤༨་

ཐོན་ཡོདཔ་ད་་དེའི་འོག་ལས་་སོ
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༥༣༦་དང་་གསོ
་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་་དངུལ་ཀྲམ་
YTIR
OHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPM
OCCA

ས་ཡ་༥.༢༧༤་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
fo noitutitsnoC eht foད།་
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

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
གས་ཀྱི་འོག་ལུ་
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ཤོtགa་ཁྲམ་༢༦
ht sedཔ།ivo
rp rehtruf noitutiཁྲིམས་ལུགས་
tsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

dna cilbདང་
up ,sདེའི་འོ
eune
er ehའབྲུག་ཚོ
t sa lleངw
sa s་eགྲྭ་
crof ec nef200
ed eht102.058
dna ec106.907
ilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༡༤༥༠༩
གv་ལས་
་དང་བཟོ

0.114 27.061 19.532

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཚོགས་སྡེའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣༧ སྙན་ཞུ་

0

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

dennam
emom eht ta si ytirohtuརྒྱལ་
A eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
འབད་དེ་ཡོ
ད།tnཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥
ruof

sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ནང་སྙན་ཞུ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

འབད་ཡོདཔ་དང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཚུལ་མིན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༠སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
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
ལས་འཛིན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༩༥དང་དེ་གི་འོག་ལས་རང་
:woleb dezirammus

བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤ རྒེད་འོག་
ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

༣.༡
stiduA foལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
.oN
stiduA fo sepyT

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.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
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3མཁོ་སྒྲུབ་
2
stiduA ecnam
roབཟོ
fre་སྐྲུན་དང་
P
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༦༧༢
དེ་
འོང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བྱུང་སྟེ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
འདུག།ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsu
iduA evitaག
ci་ལུ་
dni པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ
eht dna secངif་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
fO lanoigeR dnཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༦༡༤
a snoisiviD eht fo seludeh
cS tiduA laད
u།
nnA
ཀ
rhT tདབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnཁ་
erruc
ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མཚམས་འཇོག་གི་བཀའ་རྒྱ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ལུ་མ་གནས་པར་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



སྐོང་གི་ལཱ་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

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 elbisn22
opser

ཤོག་གྲངས་

22

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཁ

བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་གྱི་

ཡིག་ཚང་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༢༤༨ཐོན་ཏེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་གཞུང་ས་གླ་ཁར་བཏང་མི་ཚུ་གི་བརྙ་ལེན་

གན་རྒྱ་དེ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་གོང་ཚད་ཁར་མེན་པར་ ཧེ་མའི་གོང་ཚད་ཁར་བསྐྱར་གསོ་འབད་ཡོདཔ་དང་ མཉམ་སྡེབ་འབད་

ཡོད་པའི་རྩིས་བརྗོད་ནང་ཡོད་མི་འོང་འབབ་ཚུ་འཛོལ་ཏེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དེ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༢༤༨གནས་པའི་
སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོའི་འཐུས་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་

ཤུལ་ལུ་ཡང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ག



འབྲུག་ཤིང་བཟོ་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༩༦༠བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་དེ་ཆིངས་ཡིག་

གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་མེདཔ་དང་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧༡༡ གནས་པའི་མཁོ་

སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དེ་ལས་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༤དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།


ང

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༥༣༦བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་

ཅ

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འོག་གི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ ཚུལ་མིན་

ཇ

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༧༤ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ཨེཅ་ཨའེ་ཝི་ཨེསི་ཀྲི་ཨའེ་

The Royal Audit
Authority derives སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ཡོ
its mandatesདfrom
the
25.1 of
the Constitution
of
མེད་
་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༥
པ། ལོག
་ཐོབArticle
་ཀྱི་འཛིན་གྲོལ་མ་ཐོ
བ་པར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༡
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
དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོefficiency
དཔ།ཤིང་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ནང་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༤།གཞུང་གི་འོ
ང་འབབ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༤༤༦
སི་དྲི་ཨེཕ་ཚུལ་མཐུན་
་བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ལས་འགུལ་
favour or prejudice,
audit the བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ་དང་
accounts of all departments
and
offices
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གྱི་དམིགས་དོ
་མ་གྲུབ་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༥༠འཁྲི་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
administering
public ན
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 ད
at
the moment
manned
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༠༩བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ལག་ལེན་ཁས་ལེན་འགན་སོ
་བསྐྱར་གསོ
་མ་འབདཝ་དང་དངུལ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically
located
across the Kingdom. In
ཁང་ཁས་ལེན་འགན་སོ
ད་བསྐྱར་གསོ
་མ་འབདཝ་དེ་ལས་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བ་མ་བཀལ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཆ  and འབྲུག་ཚོ
ང་དང་བཟོ
་གྲྭ་ཚོགaudits,
ས་སྡེའི་ནང་besides
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣༧
བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་དེ་ རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་
audits
theme
based
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ལམ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གསལ་སྟོ
་འབད་ཡོད་རུང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
activities and
initiatives as a part of theནaccomplishments
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

བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ལག་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ནང་ རིན་བསྡུར་ཚུལ་མིན་ཐོག་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་ གནང་གྲོལ་འབད་

The Royal Audit
Authority had completed 616
བའི་འཆར་དངུལ་ལས་ལྷག་སྟེ་འཁྲི་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
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
ཉ
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༥༠བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་མཇུག་
2014 and
were
completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
བསྡུའི་ལཱ་གི་ལྷག་ལུས་
EDODQFHFORVHGZRUN
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༡རྩིས་སོ
ད
་མ་འབདཝ་དང་མཇུག་བསྡུའི་
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
ལཱ་གི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༡༩དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
start of every financial year. It contains the

Annual Audit
Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
areངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོ
determined on མthe
basis
of experiences
of the past auditing
periods and
ཏ whichརྒྱལ་ཡོ
ས་ལྷན་ཚོ
གས་ནང་
ཡིག་ཆ་མ་བཏོན་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥
current audit priorities.
2.

བྱུང་སྟེ་འདུག།

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


ཐ

དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ནང་ས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨བྱུང་སྟེ་འདུག།

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
23
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

23

ད

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༦མ་བཀལ་བར་འདུག།

ན

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ལཱ་



བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་མ་འབདཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠ མ་

བཀལཝ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༧ གི་ལཱ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་གུར་ ལས་གཡོག་པའི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མ་
བཀལཝ་དེ་ལས་དངུལ་ཁང་ཁས་ལེན་འགན་སོད་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།



པ

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༠ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་དེ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་

ཤོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨ དངུལ་སོད་མ་འབདཝ་དང་འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་༠༠༦༢ ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་
བྱུང་ནུག།


ཕ

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ནང་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤བྱུང་སྟེ་འདུག།


YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བfonoituདབང་འདུས་ཕོ
་བྲང་རོ
་ཁག་འོ
titsnoC eh
t foང1
.52 ག
e་གི་ཀ་གཞི་རྒེད་འོ
lcitrA eht mག
or་བདག་སྐྱོང་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་
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
མིན་ཚུ་ཡང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དེ་ བཟོ་བཀོད་སྔོན་རྩིས་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ ལེགས་བཅོས་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuoའབད་ནི་དང་ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་གི་དངུལ་སོ
htiw ,llahs ytirohtuA tiduA laད
y་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
oR ehT“ tah
sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གt་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
,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
མ
dna cilbབསམ་རྩེ་རོ
up ,seunངe་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ver eht sa llew sཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
a secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧
dnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བྱུང་སྟེ་འདུག།

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

ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུ་རྐྱེན།
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
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ནོར་འཁྲུལ་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
ས་ཅིག་བཟོ
ecnaན
m་མང་ཆེ་ཤོ
rofrep
detrats་སྐྲུན་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྟེ་འདུག།གནད་དོན་འདི་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་དང་ལ་རྟོ
eht fo tnuocca fག
ei་དེ་ལས་ལ་བཀོད་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་
rb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus


3.2

གོང་གསལ་ཚུལ་མིན་ཚུའི་རྒྱུན་རྐྱེན་གཞན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA





.1

བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ཉེས་ཆད་མེདཔ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
 དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་གི་གོ་རྟོ
གས་མེདཔ།.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC མ་སྦེ་བསྟར་སོ
001བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ལེགས་ཤོ
དd་མ་འབདཝ།
na 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laicepS
 6 སྒེར་དོན་དང་གཞུང་གི་འགན་ཁག་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེ་བར་ཡོ
དཔ།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT



eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1ག
e་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
l b aT
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




era

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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 elbisn24
opser

ཤོག་གྲངས་



24

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

3.


ཆད་སྐྱོན་དང་་ ནོར་འཁྲུལ་་ གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠.༡༩༤་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།་ ཐིག་ཁྲམ་༢༧
པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ཚུལ་མིན་མཐོ ་ཤོས་བརྒྱ་

ཆ་༥༨༡༣མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༦༨༤ལྷན་ཁག་ཚུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༩༢༨དང་
རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༠༩༩ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།  རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༧༣ སྙན་ཞུ་

འབད་ཡོདཔ་དང་དེ་གི་འོག་ལས་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༩༨སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ཤོག་ཁྲམ་༢༧ པ། ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ།

0.215
3.297
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ལས་འཛིན་ཚུ།
21.928
The Royalར་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།
Audit Authority derives20.099
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
རྒེད་འོག
་ཚུ།
5.173 and effectiveness in the use of public resources.” The Article
report on the
economy,
efficiency
25.4 of the རོConstitution
further provides that 3.798
“The Royal Audit Authority shall, without fear,
ང་ཁག་ཚུ།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ལྷན་ཁག་ཚུ།
75.684 and bodies
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities
སྲིད་དོན་ཚོགས་པ།

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

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་ནང་།
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
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༩༧དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༥སྲིད་དོ
ན་ཚོགས་པའི་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the
Royal Audit Authority started performance

ལས་སྡེ་ཁག་གི་ཚུལ་མིན།
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་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡༨༠༨དེ་དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་མཛོ
ད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་ལངམ་འབད་མེད་མི་དང་བཟོ་སྐྲུན་དང་མཁོ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ནང་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཐོ
ན་མི་ཚུ་ལས་ བརྟེན་བྱུང་ནུག། ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་འོག་ལུ་
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4.1

1. ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་འབོ
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF AགU
DIT I NG ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ར་ཚད་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ



བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་འོ
ག་གི་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ནང་
འོང་འབབ་བཟོ
་ཡོད་མི་ཚུ་
TheཀRoyal
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
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༨༩༨བྱུང་སྟེ་འདུག།
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
ཁ  those
ལས་གཡོ
ག་ལྷན་ཁག་ནང་
ལག་རྩལ་སྦྱོ
ང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
Plan of the
RAA དis
prepared at the
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
་པའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༧༥༤བྱུང་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
ག whichའབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༦༡༥བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་འཐུས་ཤོ
་བྱུང་
Areas
are determined
on the basis of experiences of the past auditing periods ར
and
current audit priorities.
2.

མི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་ནི་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༥།གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་དང་དུས་ཚོད་

AC HI EVE
ME
N TS
I N འགུལ་མེད་ཀྱི་ཅ་ཆས་
TE R M S OF REQRQPRYLQJ
POR TI NG DJHQF\ LWHPV  ཚུ་དང་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་
ཡོལ་ཡོ
ལཝ་
དེ་ལས་

Audit Reports
are the immediate
of ན
the
Royal Audit Authority. The audit reports
are
ནང་དེ་སྦེ་རང་ལུས་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་སོoutput
ན་འབྲུ་ཚུ་གི་དོ
་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥༨།བཀྲམ་སྤེལ་བའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཐོ
བ་རྗོད་རྩིས་
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
25
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

25

སྙོམས་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣༧།ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འདྲེན་གསལ་སྟོན་འབད་

མི་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཆུམོ་གི་ཐོ་བཀོད་བཞག་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཆུམོ་ནང་འདྲེན་གྱི་འབོར་ཚད་ཤོ་

མཚུངས་མེདཔ།བརྡ་དོན་འཕྲུ་རིག་གི་རིམ་སྒྲིག་དང་ལག་ལེན་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་མཛོད་ཆས་མ་ལང་

མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༠དང་སོན་འབྲུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེར་སོད་མཁོ་ཆས་མ་ལངམ་ཐོན་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥
ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ང



འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འོག་གི་ བཟའ་ཁང་དང་ལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ ཚུལ་

མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣༨༥ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིནདེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༨༤ ཁག་འབག་གི་འཛིན་ཤོག་ལུ་ཚུལ་མིན་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༡འཐེབ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཅ



སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢༦༡ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ཤིང་ཆས་འཛིན་

YTIROH
UA TIDUA
LAYOR EHT FO།
STརྩིས་ཁྲ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
NEMHSILPMOCCA
བཟུང་འབད་མི་ཚུ་ཕྱིར་འདོ
ནT
་འབད་ནི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༨༩

fo noitu༠༢༢༣།གནས་སྡུད་ཤོ
titsnoC eht fo 1.ག
5་བང་
2 elGDWDFDUG
citrA eht m
orf setadnam
stiནs་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༨ཚུལ་མིན་དངུལ་
evired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ལག་ལེན་གྱི་འཛིན་ཤོ
ག་གི་དོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA eསོhདT
”.secདrཔ།
uosདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨
er cilbup fo esu eh
t ni sདs་འབད་ཡོ
enevitདcཔ།
effeདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༣
dna ycneiciffe ,ym
onoce eht n
troper
་འབད་ཡོ
འཐེབ་སོ
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
དo
་འབད་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཡོvདoཔ།ཙན་ལྡན་དམརཔོ
པ་དང་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
,tnemnre
G eht fo secif་འབང་སྟོ
fo dnར
a་ཤོsརt་ཡོ
neདm
traped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dn a seiti rohtu a cilbu p lla ,yr aiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni se ciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཆ

ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༣༡བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དངུལ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།ངེས་བདེན་གྱི་མཇུག་སོམ་ལྷག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennamཡ་༣༦༨༠དང་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༧༣ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
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
ཇ
མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་ལྷག་སོ
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བ་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
modgདn་དང་
iK eh
t fo noit utitsnoC eht fo sno
isivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༣༤༦༢བྱུང་སྟེ་འདུག།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmབྱུང་སྟེ་འདུག།
occa eht fo
trap a sa sསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་
evitaitini dna seitivitca
ཉ
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་ནང་ ཚུལ་མིན་
་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧༢༦
ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb
dezirammus
ས་ཡ་༥༦༩༢།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་པི་ཨེཅ་ཨེལ་གྱི་རྒྱུ་རས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་གོང་ཚད་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ཏ
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འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པའི་ནང་ ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༨༤ བྱུང་སྟེ་འདུག། ཚུལ་མིན་དེ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་

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
805ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༦༤དང་དངུལ་འབོ
stiduA laicnaniར
F་རྩིས་ལྷག་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༠༢ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
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
ཐ  6 དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༨༡བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥ཆོག་མིན་
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehtད་ཡོ
taདd
eraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
དངུལ་སོ4ད
་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥འཐེབ་སོ
པ།འབྲུག་རང་འགུལ་ཅ་དམ་ལམ་ལུགས་ནང་བང་ལ་དེཤ་
102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༧༡
ཚུ་ལས་
tsurhT tནང་འདྲེན་རིམ་ཨང་
iduA evitacidཨའེ་ཨེམ་པི་ཨང་
ni eht dna secགསལ་སྟོ
iffO laནn་མ་འབདཝ་དང་
oigeR dna sn
oisiviD eht fo seludehcS tiduA
launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བརྟེན་བྱུང་ནུག།
.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 elbisn26
opser

ཤོག་གྲངས་

26

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ད

བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་སག་སྟེང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༦བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༧༥དང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༡དངུལ་སོད་འབད་
མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།

ན



འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༥༣བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ལྷག་ལུས་རྩིས་

སྙོམས་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༤།སོབ་སྦྱོང་བཤོལ་ཏེ་བཞག་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལོ་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༤
འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ དུས་ཐུང་དངུལ་སྒྱུར་རྒྱུ་དངོས་རྩིས་ཁྲའི་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༥ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་

འབད་ལུས་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
པ



འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༧བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་
ལམ་རྩིས་ཁྲའི་བདོག་གཏད་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་དངོས་འབྲེལ་ཐོགས་ལུ་མེདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༧དང་བུ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT
AUTHORITY
ལོན་ལེན་མི་དང་
བསྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་གི་མིང་ཐོ
་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་
ཐོབ་ནི་
་ཡོད
་པའི་རྩིས་ཁྲ་དང་ དངུལ་སོད་འབད་དགོ་པའི་

The Royal Audit
Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་སོ
ད་ཆད་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
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
 the བསྟན་སྲུང་ཕན་སྡེ་ལས་འགུལ་ནང་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣
བྱུང་སྟེ་འདུག།
ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་
རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆང་
25.4ཕ of
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,
་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་མཁོ་ཆས་དང་
ད་ཆས་འཐེབ་མ་ལང་མི་ལུ་
including allནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་ཡོ
offices in the དLegislature
and the Judiciary,
all publicཆང་གི་མཛོ
authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣ཐོན་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


TheབAudit
Authority
instituted asཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༢
an autonomous body in
1985 and
as a constitutional

དར་དཀར་ན་རོwas
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
བྱུང་སྟེ་འདུག།
ཚུལ་མིན་དེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༠༢༤༢འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩༠སོ
ད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
by 237 staff
with diverse
professional
background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with theprovisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
མ  and འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་
ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༢
audits
theme based audits, besides
the routine བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་
financial and compliance audits. A brief account of the
ལུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་
GRUPDQWDFFRXQW
སྐོར་ལས་སྙན་ཞུ་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༤།ལག་
activities and
initiatives as a part of
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ སི་དྲི་རྩིས་ཁྲ་ འི་ནང་ཉུང་མཐའི་ལྷག་ལུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།དུས་
summarized below:

1.

བཟོ་བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨ འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ ལག་ལེན་མེད་

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

པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཉེན་སྲུང་འབད་ནི་གི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།



The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཙ during
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ནང་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣བྱུང་སྟེ་འདུག།ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་མཇུག་སོ
མ་འབད་
audits
the year
as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ཐད་རིམ་ལུགས་ནང་འོ
ས་འབབ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་སྐྱིན་འགྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤མ་བཏབ་པར་
and
were completed
within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6་འགྱངས་
ཡོ
ད
་པའི་བརྡ་མཚོ
ན
་བཏོ
ན
་ཡོ
ད
པ།སྐྱིན་འགྲུལ་མ་བཏབ་པར་ལུས་མི་ཚུ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཐོ
་
བཀོད་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་
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
འབད་དེ་ཡོདཔ།དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྤྱིར་བཏང་རྩིས་དེབ་ལྷག་ལུས་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངུལ་བཏོ
ན་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit
Thrust
འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དངུལ་རྐྱང་ནང་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོདཔ་།དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་དང་བཙུགས་བཞག་གི་དུས་ཡུན་ཉུང་ཤོས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit
ལོ་priorities.
ངོ་༣འབད་མིའི་འཆར་གཞི་གི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༩འཐེབ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
2.



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

ཚ

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་ཀྱི་དངུལ་ཚབ་མ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued uponས་ཡ་༡༠༩༤བྱུང་སྟེ་འདུ།
completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
 timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
27
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

27

28
ཚུལ་མིན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན།

ཤོག་གྲངས་

4.2


ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལེན་མ་འབདཝ་དང་ གན་ཡིག་གི་གནད་དོན་ཚུ་

བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་དེ་ལས་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ


ཀ

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

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


རབས་ཅིག་ནང་དར་ཁྱབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡ཅན་མའི་ནང་ལུ་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་ལོ་ནང་འཁོད་ལུ་

བཏབ་ཚར་དགོཔ་འབད་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་བཅའ་ཡིག་འདི་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་འདུག།དུས་ཐོག་ལུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་

བར་ལུས་ཡོད་པའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་གཙོ་རིམ་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ཟད་སོང་གཏང་ནི་ལུ་བར་འགེག་འབྱུངམ་ཨིན།



YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་སོད་ནི་ཚུ་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

གཞི་༢༠༠༡ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་དམ་འཛིན་འབད་དགོཔ་དང་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དུས་ཡུན་ནང་ལོ
་སྟེ་བཏབ་ནིའི་དོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihགw
,natuhB fནo་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་
modgniK eht

elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དམ་ཟབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་དགོཔ་འདུག།
,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
གt་ལངམ་འབད་མེདཔ།
sཁeido bལ་བཀོད་དང་རྟ་རྟོ
dna seitiroh
ua 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


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

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
སོད་ནི་དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ནི་དང་དངུལ་ལོག་ལབ་སོད་ནི་དེ་ལས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་བཏང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rམི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
uof
sahལ་བཀོད་དང་
tI .dnuorལ་རྟོ
gkc
b lanoisseforp esrevid ་ཡོ
htདiཔ་ད་
w ffa
ts 732 yb
གནད་དོན་འདི་ཚུ་གཙོ་བོ་རང་
གa་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་དོ
འདི་ཚུ་གིས་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་བརྗོད་ལས་ལྷག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནི་གི་གཞི་ལུ་འགྱུརཝ་ཨིན།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht s
diseb ,stidua ན་ཁུངས་ཆུད་ཟད་ཨིནམ་ལས་འབྲེལ་
desab emeht dna stidua
གཞུང་ལུ་འདི་བཟུམ་མའི་ཟད་སོང་འཁྲི་མི་དང་མཉམ་པའི་ཕན་ཁུངས་མ་ཐོ
བe་མི་འདི་ཐད་ཀར་གྱི་ཐོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་བཟོ་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་འགུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ལ་རྟོ
stnemhsilpmocca eht foག་དང་ལ་བཀོད་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
trap a sa sevitaitini ་ཐོ
dག
n་ལས་འདི་
a seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བཟུམ་མའི་ཆུད་ཟད་ཚུ་སྔོན་འགོག་འབད་དགོཔ་འདུག།
:woleb dezirammus
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tiduA fo .oN
s
805
001
2
6
616

.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 sepyT
stiduA laicnaniF
stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepS
latoT

.oN .lS
1
2
3
4
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.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 elbisn28
opser
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4.512

0.000

1.700

0.000

5.602

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.112

0.000

11.926
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-

-

4.371
-

-

-

-

-

-

0.000
0.000
0.000
0.000

1.431
3.219
0.643
101.614

0.375
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.114
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.168
12.384
14.509
0.000

0.375
0.000
13.385
0.000

11.123
16.219
15.266
193.308
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Audit Reports
are
the
immediate
output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
རོད་རོག་དང་ ཁྲི
མས་འདུན་གི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ ཕིར་འགངས་ལུས་ཡོ
དཔ།
5.14
0
- appropriate
0.000
0.000
0.000
0.000
issued upon
completion of the particular
audit
and
it
is -addressed
to
authorities
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མྱེདཔ།
5.15
- reports.
- The
0.000 to0.000the 0.000
0.000
to take timely
actions on issues contained
in
the
RAA
adheres
prescribed
1.700
0.425
11.966
0.039
21.107
19.754
136.611ensure
5.906
70.983
425.572those
timeframe in issuing reports 119.453
after28.797
completion
of the
field8.831audit
to
that
29
responsible initiate timely actions.

2.

5.10 མ་བཏོགཔ་/ལངམ་འབད་མ་བཏོགཔ།
5.11 མཉམ་འབྱེལ་མྱེདཔ།
ACHIEV
EMENTS IN TERM S OF REPORTING
5.12 ཆད་སོན་དང་ ཚད་འཛིན་མྱེད་པའི་ལག་ལྱེན།
8.589
0.425
5.13 ཡིག་ཆ་དང་ འབོར་རྟགས་མ་ཚང་བ།
-

4.6 Audit Authority had completed
0.224
- 616
- Sl. No.
- Types
0.000
0.000
0.000 of Audits
The Royal
of- Audits
No.
ཆད་སོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སོན།
5
9.261Table
0.000 1.1.
0.425
0.034
0.000
4.481 Financial
8.831
19.754 Audits
3.798
5.173
20.099
104.754
audits during
the
year
as shown 32.898
in the
1
508
དངུལ་ལྷག་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིན་/ལོག་ལྟབ་འབད་དངུལ་སོད་འབད་བ།
The number
includes only those- audits
which
20
Compliance
Audits
100
5.1
0.199
0.034
0.110
0.178
19.754
1.310
0.941
10.555
33.081
were completed
within 31 st December
ཐོ་དྱེབ་རྒྱུན་སོང་མ་འབད་བ།
5.2
- 2014
- and
- Performance
0.000
0.000
0.000
0.000
3Audits
2
དྲན་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོགthat
་རྒྱུན་སོང་མ་འབད་བ། were
excludes 5.3those
already
started
- and
- Special
4.973
0.000
0.000
0.000
4.973
4Audits
6
ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་/ཚུལ་མཐུན་ཐོ
ག་ཐོ་བཀོདthe
་མ་འབདཝ།
5.4
- The
0.000
0.070
0.000
0.070
under progress
at
close of -the -year.
Total
616
ལྷག་ལུས་ཚུ་ རིས་སོམས་མ་འབདཝ་/ངོ་སོར་མ་འབདཝ།
Annual Audit
Plan of the RAA is32.898
prepared
at
the
5.5
0.223
3.68
0.204
0.000
3.121
40.126
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཚུལ་མིན་སོན་བིན།
0.25
2.284
3.737
3.423
9.694
start of 5.6
every
financial year. It- contains
the
ཚུལ་མིན་གི་བསར་རྱེད།
5.7
- and
- Regional
- and
- the
- indicative
0.000
0.050 Audit
3.000
3.050
Annual Audit
Schedules of the Divisions
Offices
Thrust
ཚུལ་མིན་གི་ དཔྱ་ཚོང་དང་ རིན་བསྡུར་ཚོང་བསྒྱུར།
5.8
- of experiences
0.000
0.000
0.000
0.000 and
Areas which
are determined on the
basis
of
the
past
auditing
periods
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་འབད་བ།
5.9
0.000
0.000
0.000
0.000
current audit
priorities.

1.

འཆར་དངུལ་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
4.2
4.25
5.274
རིས་བཀོད་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
4.3
0.616
ACHIEV
EMENTS IN TERM S OF AUDITING
4.4 མཁོ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
བཅའ་ཁྲིམས་དང་ བཀའ་རྒྱ་ སིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
4.5
77.248
14.446
-

གཡོ་སོད་འབད་བ།
The Audit
was instituted
as an autonomous
body
a constitution
al
2.1 Authority
4.344
1.7
5.602
- in 1985
- and0.000as 0.059
0.000
11.705
ཆྱེད་དམིགས་ཀི་སོ་ལས་ ལོག་ལྟབ་འབད་བདག་སྲུང་འབད་བ་/ཚུལ་མི
ན་/Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
body in December
2005.
གནང་གོལ་མྱེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་བ།
by 237 staff
with diverse professional
background.
It- has
2.2
0.000
0.000
0.000
0.000 four
རིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ལངམ་འབད་མ་འབདཝ།
regional offices
strategically located
across the Kingdom. In
2.3
0.168
0.000
0.053
0.000
0.221
ཚུལ་མིprovisions
ན་འཛིན་སོང་།
line with the
of the Constitution
of
the
3
4.795
0
0
0 Kingdom
1.056
0.039
16.626
0
0
22.645
0.120
18.588
63.869
མ་དངུལ་ཚུལ་མིRoyal
ན་འཛིན་སོང་།
of Bhutan,
the
Audit Authority
started
performance
3.1
0.000
0.000
0.000
0.000
རྒྱུ་དངོས
་ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་།
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
3.2
0.039
21.768
0.120
0.000
21.927
མི་སོབས་ཚུལ་མི
ན་འཛིན་སོང་།
financial 3.3
and
compliance
audits. - A brief
account
-of the
0.045
0.000
2.195
2.240
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མི
ན་འཛིན་སོང་འཐབ་པ།
activities 3.4
and
initiatives
as a part
accomplishments
4.795of the
16.626
0.832
0.000
16.393
39.702
1.056
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
4
77.248
19.536
0.000 the
0.000
5.274
0.000
0.000
106.907
0.114
27.061
236.140
of
the
Royal
Audit
Authority
during
year 0.000 is 0.000
ལས་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་འགལ་བ།
4.1
0.000
0.000
0.000
0.000
summarized
below:

2

ཐིག་ཁྲམ་༢  ༡་ པ།་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་སོ
་སོའི་་ its
ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་་
དངུལ་འབོ
ར་ཚུ་སྟོན་མི་་ the
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥་
ཅན་མའི་བཅུད་བསྡུས།་
The Royal Audit Authority
derives
mandates
from
Article 25.1
of the Constitution of
ཚུལ་མིན་གི་དབྱེ་བ།
the Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིམ་ཨང
བརྡ་དོནand
།
སོ་ནམ།effectiveness
ནང་སྲིད། བསྟན་རྒྱས།
གསོ་བ།
ག དངུལ་རྩིས།
ལས་གཡོག
རོང་ཁག
རྒེད་འོག
རང་སྐྱོང་།
བསོམས།
report on the economy, efficiency
in ཞབས་ཏོ
the
use ཕྱི་འབྲེལ།
of public
resources.”
The
Article
་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཡོ་ཟོལ་དང་
ངན་ལྷད།
0.000
0.000
0.000 all0.000 departments
0.000
0.000
0.000 and
0.000
0.000
3.261
0.387
5.235
8.883
favour or1 prejudice, audit the accounts
of
offices
of the
Government,
ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ་འབད་བ།
- and
- the
- Judiciary,
- authorities
0.000
0.000
5.235
including 1.1all
offices in the Legislature
all
public
and 5.235
b odies
ཚུལ་མིན་དང་ ལོག་སོད།
administering
public funds, the police
and
the
as
well
as
revenues,
1.2
- defence
- forces
- the 3.261
0.387
0.000public
3.648 and
ཁྲལ་ལས་གཟུར་ནི།
other monies
received and the advances
of
Bhutan”.
1.3
-and reserves
0.000
0.000
0.000
0.000
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ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་་

འདི་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་་

དངུལ་འབོར་ཚུ་སྟོན་མི་་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥་

ཅན་མའི་བཅུད་བསྡུས།་

རྩིས་བཀོད་མ་འབདཝ་ལངམ་འབད་མ་འབདཝ།

-

-

-

0.536

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.536

སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ལས་འགལ་བ།

4.6

-

-

-

-

-

-

5

ཆད་སྐྱོན་དང་་

ནོར་འཁྲུལ་་

གནོད་སྐྱོན།

0.000

0.000

0.150

17.615

0.000

0.841

0.420

-

-

-

0.153

ACHIE
VEMENTS IN TERM S OF AUDITING
བཅའ་ཡིག་དང་་སྒྲིགས་གཞི་་དེ་ལས་་

1.453

-

-

1.094

0.000

-

0.000
0.202

1.103

0.000

-

0.000

-

1.292

-

0.130

-

0.772

-

0.215

-

25.440

0.000

0.000

མ་བཏོགཔ་ལངམ་འབད་མ་བཏོགཔ།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།

5.10

5.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.04

-

0.84

-

-

5.11I E
མཉམ་འབྲེལ་མེདཔ།
- RT
- I N -G
ACH
V E M E N T S I N T- E R -M S - O F- R E- P O

-

0.000

-

-

-

-

0.000

-

0.772
-

-

0.000
0.772
11.878

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

30

5.13 ཡིག་ཆ་དང་་འབོare
ར་རྟགས་མ་ཚང་བ།
- output
- Royal
- Audit
-Authority.
-audit
- reports
0.000
Audit Reports
the immediate
of- the
The
are
རྩོད་རྙོག་དང་་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་་
issued upon
completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
5.14 ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
དཔ།
1.28
- The
- adheres
-to the
1.280
to take timely
actions
on issues
contained
in
the
reports.
RAA
prescribed
5.15 ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལངམ་འབད་མེདཔ།
- of - the
- audit
0.15
- to
1.24
1.398
30
timeframe
in issuing reports
after
completion
field
ensure
that
those
22.603
19.295
0.150 27.292
0.353
0.841
1.733
0.153
1.453
1.094
0.430
1.103
0.000 1.292
0.130
20.035
0.215
98.172 
responsible initiate timely actions.

2.

The Royalདངུལ་ལྷག་ཆོག་མིན་ཚུལ་མིན་ལོ
Audit Authority
had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ག་ལབ་འབད་དངུལ་
audits during
Table
1.1.
5.1 སོད་འབད་བ། the year as shown
0
-in the
0.420
0.153 1 - Financial
0.202
0.95
0.05
1.772
Audits
508
The number
includes only -those
audits
which
5.2 ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བ།
- 2 - Compliance
0.000
Audits
100
2014
and
were completed
31 st December
5.3 དྲན་ཐོ་ཚུ་་ཚུལ་མཐུན་ཐོwithin
ག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།
- 3 - Performance
-Audits
0.000
2
excludes those
that
were
already started and
དེབ་ཚུ་ནང་་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་
ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་་
4
Special Audits
6
under progress
of
the
year.
The
5.4 ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ། at the close
0.000
Total
616
Annual Audit
Plan of
the
is- prepared
at
the
5.5 ལྷག་ལུས་ཚུ་་རྩིས་སྙོམས་མ་འབདཝ་
ངོ་སྦྱོར
་མ་འབདཝ། RAA
1.453
1.453
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of 5.6 every
financial year.
contains
the
ཚུལ་མིན་སྔོན་བྱིན།
-It
1.094
0.130
0.041
1.265
5.7 ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
0.15
0.425 and
- Regional
- Offices
- and
-indicative
-Audit
0.174
0.749
Annual Audit
Schedules of the
Divisions
the
Thrust
5.8 ཚུལ་མིན་གྱི་་
དཔྱ་ཚོང་དང་་རིན་བསྡུར་ཚོ
ང་བསྒྱུར།
0.000 the
- of - experiences
-past
- periods
0.000
Areas which
are
determined
on
basis
of
the
auditing
and
5.9 རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བ།
0.000
4.873
4.873
current audit
priorities.

1.

4.5

བཅའ་ཁྲིམས་དང་་བཀའ་རྒྱ་་དེ་ལས་་

3
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
0
0
0as0.555
0
0
0
0 in
0.228 1985
0
0and
0
0
0
20.046
The Audit
Authority was instituted
an autonomous
body
as
a19.263
constitution
al
3.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་། 2005. Under
- General,
-Authority
0.182
- is at
- moment
19.263
- manned
19.445
body in December
the
Auditor
the
the
by 237 3.2
staff
with diverse professional
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
- background.
- It - has
0.000 four
མི་སྟོབས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
- across
- the
0.000
regional 3.3offices
strategically - located
Kingdom.
In
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
0 Constitution
0.555
0.046
0
0.601
line with3.4the
provisions of the
of
the
Kingdom
of Bhutan,ཁྲིམས་ལུགས་དང་་
the Royal Audit Authority started performance
4 བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
19.295
0.000 besides
0.000
0.000
0.000
0.237 routine
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.532
audits
and
theme
based 0.000audits,
the
ལས་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ།
0.000
financial4.1 and
compliance audits.
A- brief
account
of
the
4.2 and
འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
- accomplishments
0.000
activities
initiatives as a- part
of- the
རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
0.584
-during
- year
-is
0.584
of
the 4.3Royal
Audit
Authority
the
4.4 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
0
18.711
0.237
18.948
summarized
below:

2.3

རིམ་ཨ
དྲི་སི་སི་
བི་བི་པི་ཨེ
ཨེསི་ཀྲི་སི་
ཨེཕ་སི་བི
འབྲུག་འགྲི
སི་དྲི་སི་
ཨེན་ཨར་
བི་ཨེ་ཨ
ཨེ་དྲབ་
པི་སི་ཨེ་
འབྲུག་མ
འབྲུག་25.1
ཨེན་པི་
བི་དྲི་བི
ཨར་ཨའེ་སི་
The Royal
Audit
Authority
derives
its
mandates
from
the
Article
ofབི་ཨོ་བི་
the
Constitution
of
ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ།
དྲི་པི་ཀྲི།
བསོམས།
ང་
ཨེལ།
ལ།states
བི་ཨེལ།
་ཨེལ།
མས། “There
ཨེལ།
དྲི་སི་ཨེ shall
འེ་ཨེལ།
ལུ་པི།
ཨེལ། Royal
ཁའ་འགྲུ
གི་དངུ
པི་ཨེཕ།
་ཨེལ།
ཨེལ།
བི་ཨེལ།
the Kingdom
of Bhutan, which
that,
be a
Audit
Authority
to audit and
1
གཡོ་ཟོལ་དང་་
ངན་ལྷད།
0.000
0.000
0.000
6.146
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6.146
report on
the
economy,
efficiency
and
effectiveness
in0.000the
use
of0.000public
resources.”
The
Article
1.1 ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ་འབད་བ།
6.146
6.146
25.4 of the
Constitution
further
provides
that
“The
Royal
Audit
Authority
shall,
without
fear,
1.2 ཚུལ་མིན་དང་་ལོག་སོད།
0.000
favour or
prejudice, audit the
accounts
of- all
departments
offices
1.3 ཁྲལ་ལས་གཟུར་བ།
- and
- of - the - Government,
0.000
including2 all
offices in the22.603
Legislature
the
Judiciary,
all 0.000
public
and
b odies
ལྐོག་ཟ།
0.000
0.000
2.976 and
0.353
0.000
1.076
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000 authorities
0.000
0.000
0.000
0.000
27.008
administering
funds, the
police
the
defence
forces
as
well
public
and
2.1 ཚུལ་མིན་གཡོ
་public
སོད།
- and
2.44
0.353
1.076
-as the
- revenues,
3.869
ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་་
other monies
received
and the- advances
and
reserves
of- Bhutan”.
2.2 ལོག་ལབ་འབད་བདག་སྲུང་འབད་བ་
ཚུལ་མིན་
0.000

ཐིག་མ་༢  ༢་ པ།་ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་་
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ལེའུ་གསུམ་པ།
ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་

རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༡༥ 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་ཡོདཔ་ཨིན།ཧེ་མའི་ལོ་ཚུ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལེགས་བཅོས་བྱུང་མི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རོད་ཉོག་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་(clean report)ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

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
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལྟར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འཆར་དངུལ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
audit the accounts
all departments
and offices of theལས་སྡེ་རང་སོ
Government,
ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
ཨེལ་སི་རྩིས་ཁྲ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་
ངོ་སོof
ར་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་
འི་
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
གཙོ་རིམ་དང་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༤༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
ད་མི་ཚུ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཨིན། ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་ གྲོས་འདེབས་དང་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
bodyའབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ
in December 2005.
Under the Auditor General, the Authority is at the
moment manned
ར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གཞུང་གི་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༤༡༥གི་དོ
་ལུ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༩༥༩༢༦༣གི་ཐད་འཆར་དངུལ་
line with
the provisions
of theནConstitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits,
besides
the དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༤༧༠༦༢
routine
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥༤༠༦༣༢༥
གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
དཔ་དང་
གསལ་སྟོན་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
a part
of the accomplishments
འབད་ནུག།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཡོas
ངས་བསོ
མས་ཟད་འགྲོ་འདི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༦༨༥༩༧༩ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོདཔ་ད་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཐོན་ཁུངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༦༢༠༢༣༨ལུ་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་ནུག།རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་

1.

AC
HI EVE ME N TS IདN
TE R M S OF A U DIT I NG
ས་ཡ་༣༦༢༣༡༠༥༢བྱུང་ཡོ
་ས་ལས་ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༣༣༤༢༥༨བཏང་ཡོ
དཔ་ལས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡༠༣༨༦དངུལ་འཐེབ་འཐོན་ནུག།

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་༡༩༦༣༧༡༧༠
ལུ་ བསྐྱར་བཟོ
ད་ས་ལས་
ཟད་སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་
The གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་
number includes only
those audits which
2 ་འབད་ཡོ
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
started and
ས་ཡ་༡༥༤༤༣༨༠༥སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ལས་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་མི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༡༣༥མཚོ
ན་
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 ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༩༣༣༦༥བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་ཡོ
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
སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོ
ན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༦༨༡༢དང་ཕྱིའི་བུ་ལོ
ན་དངུལ་
current audit priorities.
2.

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༨༦༧༦༡༨༩བརྩིས་ཏེ་གཞུང་ལུ་བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༧༨༣༠༠༡འཁྲི་སྟེ་འདུག།

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

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་དང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་འོག་ལས་མར་ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད།

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 eka32
t 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་
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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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ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

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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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.
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ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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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 42those
responsible initiate timely actions.

2.

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 31 st 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.

1.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
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:

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 b odies
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”.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལེའུ་བཞི་པ།

རྩིས་ཞིབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།


༤༡ལྷན་ཁག་ཚུ།
༤.༡.༡ བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་

སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༡༩༨༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༢༣ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་ འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་ འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་
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གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབོར་ར་ཡོshall
ངས་བསོbe
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༥༨གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
the མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
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
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all
offices in the དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
Legislature and the Judiciary,
all public authorities
and bodies
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོ
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༥
གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies
received and ད
the
advances
and reserves of
Bhutan”.
འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་ཨིན།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་ བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The༡༡༩༤༥༣ཐོ
Audit Authority
was
instituted as
an autonomous
body in 1985 and as a constitutional
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
regional
offices
strategically located across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
of Bhutan, theགཡོ
Royal
Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
of the Royal
Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

1
2
3
4

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
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བསོམས

4.512
4.795
77.248
32.898
119.453

1 དང་ 2
3
4
5

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
༡གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༥༡༢
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
at the close of theན་པའི་གནད་དོ
year. The
གཡོ་ཟོprogress
ལ་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོ
ན་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ Total
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བཅུད་བསྡུ་ཐོ
ག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
།
start
of every
financial དyear.
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.


༤.༥༡༢

2.
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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་

༢༠༡༥

43

ཤོག་གྲངས་

43

རིམ་ཨང་

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེདཔ་ལས་ གནང་བ་མེདཔ་དང་དངུལ་སོད་རྫུས་མ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་་འབྱུང་ཡོདཔ།

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་འཕྱེལ་ཡོདཔ།

གཞུང་གི་མ་དངུལ་འཐོབ་ཡོད་མི་འདི་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་སོད་རྫུས་མ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཡུན་
་འགྱངས་དང་དུས་ཐོག་ལུ་སྙོམས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ 
ཡོདཔ།

གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་

2.171
0.980
0.168
0.937
0.128

དངུལ་རྐྱང་ཚུལ་མིན་ཐོག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་དེ་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.081
དངུལ་འཛིན་ཐོག་མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
0.030
འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་སྒོ་ལས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོ
0.017
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FOགS་སོ
Tད
N་འབད་ཡོ
EMHདSཔ།
ILPMOCCA
བསོམས་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tid4.512
uA 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
གཡོ
གh་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
,ra་eཟོfལt་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
uohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA laན
y་ཚུ་འོ
oR e
T“ taht sདeཿdivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
༡༡
དངུལ་སོ
seido b d
na seདi་འབད་ཡོ
tirohtད
u་མི་ལུ་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་མེདཔ་ལས་གནང་བ་མེདཔ་དང་དངུལ་སོ
a cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeLད་རྫུས་མ་འབད་ཡོ
eht ni seciffད
o་པའི་བརྡ་མཚོ
lla gnidནu་་lcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འབྱུང་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ . ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

2.171



la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་འཆར་དངུལ་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཡོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiདd་པའི་གཞི་ལས་བརྟེན་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་དང་ཚུལ་
uA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof

sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

མཐུན་གནང་བ་དངུལ་རྟགས་སོ་སོ་ལས་བརྟགས་དཔྱད་མེད་པའི་ཟད་འགྲོ་བདག་སྲུང་དང་ཡིག་ཐོ
nI .modgniK eht ssorca detacol་རྒྱུན་སྐྱོང་ལེགས་ཤོ
yllacigetartsམs་སྦེ་མ་བཞག་པའི་
eciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

གནད་རྐྱེན་ཚུ་ལས་ རྩིས་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཐོ་ཚང་འགྲིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་སོད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༡
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ལོག་སོད་འབད་ནུག། མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

tnemhsilpmocca ehད
t པ་ཨིན།
fo tra
a sa seviན
ta
itini dna seitivitca
ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁག་གིས་མི་ངོམ་དེ་གཞུང་གཡོགs་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོ
pརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༢༩༡༦སྡེ་ཚན་ཀ་
si

raey

eht

gnirud

ytirohtuA

tiduA

layoR

eht

fo

:woleb dཅན་མ།
eziram
དོན་ཚན་༡ སྡེ་ཚན་ཁ་ དོན་ཚན་༢  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་ཆོས་ཉིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩
ལྟ་mus

བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་ཚེ་དབང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ཅན་མ།
G N I T IགD
UA FO SMRET NI 
STNEMEVEIHCA
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༡༢
གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོ
ག་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་འཕྱེལ་ཡོ
6 16 ད
dཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
etelpmoc dah ytiro
htuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS

0.980

.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
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་
ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་དང་
བརྡ་དོ
ནb
་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་
ནང་ལས་
dna 410
2 re
meceD ts13 nihtiw detelpm
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
stiduA laicepS
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༥༩ལོག་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༨༠ལུ་གཤམ་གསལ་ལར་འཕྱེལ་སོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta sserངg་ནུག།
orp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI འབོ
.rརa་ཚད་
ey laicཉེས་ཆད་
nanif yreve fo trats
ts
urhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རིམ་
ནn
་eirepxe fo sisab eht nདངུལ་ཀྲམ་
ན་ཚན་
dna sdoirep gnitidua tsap སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
eht fo sec
o denimreདངུལ་ཀྲམ་ས་
ted era hcདོ
ih
w saerA
ཨང་
.
s
e
i
t
i
r
o
i
r
p
t
i
d
u
a tnerruc
ས་ཡ་ནང 
ཡ་ནང 



4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

སྡེ་ཚན་ཀབརྡ་རྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོ
ནo
་ཡོh
དt་མི་དེ་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ཡོ
era stro
per tidua ehT .ytir
uA tiduA layoR eདhཔ།
t 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 elbisn44
opser

1

ཤོག་གྲངས་

0.239

44

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

0.073

2.1

2
3

གནང་བ་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དེ་དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཉིན་གྲངས་༢༠༩གི་རིང་གནང་བ་མེད་པར་དངུལ་འབོར་རང་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

0.650
0.700

0.123
0.096

2.2
2.3

4

ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོད་རུང་ཉིན་གྲངས་༢༡ལས་༣༥༩གི་རིང་རང་བཞག་

0.485

0.059

2.4

0.244

0.139

3

0.341

0.262

4

0.758

0.121

1.1

8

0.919

0.077

1.2

9

0.223
4.559

0.030
0.980

1.3

5
6

ལོ་མཇུག་གི་རྩིས་ཁྲ་བསམ་པའི་དངུལ་རྐྱང་བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་
འབད་ཡོདཔ།

རྩིས་ཁྲ་ནང་ཉེན་སྲུང་གི་མ་དངུལ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཚུལ་མི་མཐུན་པར་
བཀོད་ཐོག་ལས་དངུལ་འཛིན་བཏོན་ཏེ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ ཟད་འགྲོ་འབད་བཏོན་ཐོག་ལས་ མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

སྡེ་ཚན་ཁབརྡ་དོན་དང་བརྡ་བརྒྱུད་ལས་ཁུངས།བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག།

7

གནང་བ་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དེ་དངུལ་རྐྱང་ཐོག་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་སུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད་རུང་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོ་ནང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་བརྡ་་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ དངུལ་ལོག་སོད་
The Royal Audit
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབད་ཡོདཔ།
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
དངུལ་ཁང་ནང་ལས་དངུལ་རྐྱང་བཏོ
ན་ཡོད་མི་དེ་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ཡོ
དཔ།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
 or prejudice,
བསོམས་
favour
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
ཉེས་ཆད་བརྩིས་ཏེ་ལོ
ག་སོདand
་འབད་ཡོ
ད་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་
other
monies received
the
advances and reserves of Bhutan”.

 constitutional
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
དཔ་ཨིན།ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁག་གིས་མི་ངོམ་དེ་གཞུང་གཡོ
ག་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོ
དཔ་ཨིན།
Theབཏང་ཡོ
Audit
Authority was instituted as an autonomous
body in 1985 and
as a
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༡༢༩༡༦ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་ཆོས་ཉིད། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located
across the Kingdom.
དབང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན་གོངམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ཅན་མ།
 In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༡༣ and གཞུང་གི་མ་དངུལ་འཐོ
ད་མི་འདི་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་ལོ
ག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

audits
theme basedབ་ཡོaudits,
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of འོ
the
Royal Audit
Authority
during the year is
ང་འབབ་མིན་པའི་འབོ
ར་རྟགས་ཐོ
ག་ལས་དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
ད་མི་དེ་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་རྩིས་ཁྲར་
summarized below:



0.168



1.

མ་བཀོད་པར་ལོག་སོད་འབད་ནུག།མ་དངུལ་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཡོདཔ་ཨིན།ལྷག་པར་དུ་ལྷན་ཁག་གིས་མི་ངོམ་དེ་གཞུང་གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༡༦

ན་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་ཆོས་ཉིད།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Theསྡེ་ཚན་ཀ་དོ
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
ན་ཚེ་དབང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན་གོངམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ཅན་མ།

Theཨོnumber
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 ག་སོད4
༡༤དངུལ་སོ
ད་རྫུས་མ་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོ
་འབད་ཡོདSpecial
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
 6
Audits
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
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་ཚོགས་པ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
areབ་པར་
determined
on the
basis
experiences
of the pastདངུལ་སོ
auditing
periods
ནི་which
ཁེ་ཕན་མ་འཐོ
ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་
ཐོབ་བཟོ
་ནི་”་ofགྱི་
དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་
ད་ རྫུས་མ་བཟོ
་ཐོགand
་ལས་
current audit priorities.


0.937

2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༧ལོག་སོད་འབད་ནུག།གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀད་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཨང་༡༣༣༣༢ དོན་ཚན་༡༢༣༦༧ཁ་དང་༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སངྱས་བསྟན་འཛིན། དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།

issued
upon completion of the particular audit and it is addressed to
appropriate authorities
 timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
45
responsible initiate timely actions.


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

45

༡༥


ཡུན་
་འགྱངས་དང་དུས་ཐོག་ལུ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.128

བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་ཚོགས་པ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

ནི་ཁེ་ཕན་མ་འཐོབ་པར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཐོབ་བཟོ་ནི་”་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་རྩིས་ཚུ་སྙོམས་སྒྲིག་ཡུན་འགྱངས་དང་

དུས་ཐོག་མེད་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༨ལོག་སོད་འབད་ནུག།གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་

ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༣༢དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ། 


༡༦


དངུལ་རྐྱང་ཚུལ་མིན་ཐོག་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོགས་ཚོགས་པ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་

YT
IROདH
TUA TཐོIབ
D་བཟོ
UA་ནི་”་
LAY
ORདངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་
EHT FO STNEMHSILP
MOCCAཚུལ་མིན་སྒོ་ལས་ཕྱིར་
ནི་ ཁེ་ཕན་མ་འཐོབ་པར་
ལུས་ཡོ
་མི་ཚུ་ལུ་
གྱི་
དངུལ་རྐྱང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༡
ལོགe་སོ
གནད་དོ
ན་དེ་
་ལྷན་ཚོ
གས་ལུ་
fབཏོ
oན
n་འབད་ཐོ
oitutiག
ts་ལས་
n oC e
ht fo 1.52 elcitrA
htད་འབད་ནུག།
morf seta
dnam
stiངན་ལྷད་བཀག་སོ
sevired ytiམ
ro
htuA
tiduAབཏང་ཡོ
layoདRཔ་ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཨིན།
་ངོ་རྟགས་
e
lci
trརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
A ehT ”.seནc་ཨང་༡༣༣༣༢དོ
ruoser cilbནu་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོ
p fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce ehtགn
o troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ། 
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
s eido 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
༡༧
དངུལ་འཛིན་ཐོག་མ་དངུལ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

0.030



la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་མངའ་འོ
གས་ཚོ
dennam tnemom eགh་གི་ལྷོ
t ta s་ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོ
i ytirohtuA
ehtག,ས་པ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni y་dob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ནི་ཁེ་ཕན་མ་འཐོབ་པར་ལུས་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ཐོབ
་བཟོ་ནི་”་ གྱི་དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་ དངུལ་འཛིན་ཚུལ་མིན་སྒོ་ལས་ཕྱིར་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
dgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བཏོན་འབད་ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠ལོགm
་སོo
ད་འབད་ནུག།མ་དངུལ་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
i
s
e
b
,
s
t
i
d
u
a
d
e
sab emeསངྱས་བསྟན་འཛིན།
ht dna stidua
བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༣༢ དོན་ཚན་ ༧ཀ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ། 
:woleb dezirammus
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GNITIDUA ག
F་སོ
OདS
M R EདT
N I S T N E M E V E I H 
CA
འོང་འབབ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་སྒོ་ལས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་ལོ
་འབད་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.017
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ་ehT
བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་མངའ་འོ
ཨེ་ཤི་ཡ་ལུང་ཕོ
s
tiduA fo .oN
sག
ti་གི་ལྷོ
duA f་o
sepyT ག
.oས་ཚོ
N .lག
Sས་པ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་“གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་སྡེ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ནི་ ཁེ་ཕན་མ་འཐོ
བ་པར་
ནི་”་ གྱི་hདངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་
འོo
ང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༧
cihw stidua esoht yln
sedulcni rebmun ehT
001
stidལུས་ཡོ
uA ecདn་མི་ཚུ་ལུ་
ailpmoCཐོབ་བཟོ་2
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ལོ
དu
པ་lcxe
dna detགr་སོ
atད
s་འབད་ནུག།
ydaerla མ་དངུལ་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོ
erew taht esoht sed
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
དང་ གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༣༢དོན་ཚན་༩རྩིས་འགན་ཐད་
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

ཀར་རཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

d
na sdoirep gnitidua ག
ts་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༤༣ཅན་མ།
ap eht fo secneirepx
e fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དངུལ་འབྲེལ་འགོ་འདྲེན་པ།ཞི་གཡོ
.seitiroirp tidua tnerruc


༢

ITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ G N

4.795
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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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༩༥ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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 elbisn46
opser

ཤོག་གྲངས་

46

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རིམ་ཨང་



2.1
2.2
2.3
2.4

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ཧ་མ་དགོ་བའི་གནད་ལས་བརྟེན་ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ལོ་བསྟར་སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ་གྱི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཅན་མ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ།
བསོམས་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༢༡



ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.041
0.037
4.717
4.795

0.041

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
་ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་འགྲུལ་འཁོར་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་

སྐུལ་ 7,1 གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོད་རུང་ཡོངOF
ས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡གནས་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་
ACCOMPLISHMENTS
THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༡༦༩
དོན་ཚན་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ན་དབང་ཕྱུག།
པདྨ་དགའ་ཚལ།
Theབར་ར་འདུག།
Royal Audit
Authority
derives
its mandates
from ཨོ
the
Article ཡན་ལག་འགན་འཛིན་པ།
25.1 of the Constitution
of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༠༣ ཅན་མ། ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས། རྒྱུན་འགྲུལ་འགན་
་འཛིན་པ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། པི་ཨའི་ཨེན་༣༨༣༥
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 ག
Authority
shall, without fear,
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣༧ཅན་མ

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 policeདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
and the defence forces
as well as the revenues, public and
༢༢
ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.037



Theབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
Audit Authority
was
instituted
as an autonomous
body in 1985 andསྣུམ་འཁོར་བདག་དབང་བསྒྱུར་
as a constitutional
་ལུང་ཕོ
གས་
ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by བཅོས་འབད་ནི་
237 staff with
diverse ཡོ
professional
background. Itགནས་པའི་
has
four
ཕྱི་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༧
ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྡུ་ལེན་ མ་འབད་བར་ར་འདུག།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ན་ཨང་༡༣༡༦༩དོofན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོ
ན་དབང་ཕྱུག།ཡན་ལག་འགན་
འཛིན་པ།པདྨ་དགའ་ཚལ།ཞི་གཡོག་ངོ་
lineརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
with the provisions
the Constitution of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༠༣ཅན་མ།ཕུར་པ་འཕྲིན་ལས།རྒྱུན་འགྲུལ་འགན་འཛིན་པ།བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།པི་ཨའི་ཨེན་༣༨༣༥ཅན་མ།ལྟ་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༥༠༣༧ཅན་མ 
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
༢༣
ལོ་below:
བསྟར་སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ་གྱི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་གྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ ཡོངས་བསོམས་

Theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༡༧
Royal Audit Authority
completed ་གྱི་འཐུས་
616
གནས་པའི་had
སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ར་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༣༢༣༡
Sl.
No.
Types of Audits
No.ནof
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཟླ་བ་དཔལ་འབོ
། སྣུ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༣༨
ཅན་མ། དན་བྷ་དུར་གུ་
Theདོནnumber
includes only
those ར
audits
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
རུང་།
སྣུ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ།
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༠༠༢
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོ
ན
་ལྷ་མོ
།

ལུང་ཕོ
ག
ས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress atག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༠༩ཅན་མ
the close of the year.
དཔོན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
 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
༢༤
འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་འཁོར་ལོ་གཉིས་ཅན་མ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོ
དཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and

current
audit priorities.
2.

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ འཁོར་ལོ་གཉིས་ཅན་མ་༢༠
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་སྣང་མེད་སྦེ་བསྐྱུར་བཞག་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
༡༢༨༨༧དོ
ན་ཚན་༣༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿརཱཏ་ན་བྷ་དུར་ཏ་མང་།རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་ཚན།རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
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
47
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

47

21804000246 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྤྱི་དཔོན་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག། རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ངོ་སོད་
ལག་ཁྱེར་ཨང་11009000970 ཅན་མ
༣.

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



77.248

ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༢༤༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

ཨེམ་ཨེས་ རབ་བསྟན་འཕྲུལ་ལས་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དང་ བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་

3.1

དེ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པར་གནང་བྱིན་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

-

འོང་འབབ་ཀྱི་གྲངས་རྩིས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོདཔ།

3.2
3.3
3.4

77.248
འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོ
དཔ།
YTIRO
HTUA TIDUA LAYOR EHT F
O STNEMHSILPMOCCA

བསོ
མ
ས་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA 77.248
layoR ehT
སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ་གྱི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

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 lནa་ཚུ་འོ
yoRག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ehT“ tahtདs
edivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
་
,tn emnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eh t tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
༣༡
ཨེམ་ཨེས་རབ་བསྟན་འཕྲུལ་ལས་སྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དང་བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་བསྐྱར་བཟོ
ད་མི་དེ་ཚུལ་མཐུན་མིན་པར་
dna cilbu
p ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eh་འབད་ཡོ
t ,sdnu
f cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

གནང་བྱིན་འབད་ཡོདཔ།

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
ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་གཞུང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམབཟོ
་ཁྱིམ་རྒྱ་ཚད་ཨིས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
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e
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t
s sཨིས་ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་
eciffo lanoiger
ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་༢༥༧༣༧༩༦ དང་ མཐའ་འཁོར་ས་སྟོང་རྒྱ་ཚད་ ཨིས་ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་༩༢༣༠༩༦༤ ཡོངས་བསོམས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnam
ofrep dཨེམ་ཨེས་
etrats ytརབ་བསྟན་འཕྲུལ་ལས་
irohtuA tiduA laསྣུམ་འཁོར་བཅོ་ཁང་དང་
yoR eht ,natuhB fo
༡༡༨༠༤༧༦༠ ཡོད་མི་དེ་ ཧེ་མའི་གན་རྒྱ་གྱི་ཚེས་གྲངས་མ་རོ
གrསཔ་ལས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eh་གྲངས་བདུན་གྱི་རིང་བསྐྱར་བཟོ
t fo tnuocca feirb ་A
.stidua ecnailpmoc dna laicnanif
གཅིག་ཁར་སྤྱི་ཚེས་༢༨༠༥༢༠༡༢ལུ་ཡང་བསྐྱར་ལོ
འབད་ནུག།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca

si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལས་རང་གཞུང་ས་བརྙ་བ་ལེན་པའི་གོང་ཚད་
་དེ་ ཨིས་ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༤༢༠༠ ལུ་ཡར་སེང་འབད་
:woleb deདེ་ཡོ
zirདa་རུང་
mmus


སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ཧེ་མའི་གོང་ཚད་སྒྲིང་ཁྱིམ་ལུ་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་
G N I T I D U A F O Sཨིས་ཀོ་ཡེར་ཕིཊ་རེ་ལུ་
M R E T N I S T Nདངུལ་ཀྲམ་༣༥༠དང་
EMEVEIHCA .1
གཞུང་ས་ལུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠ སྦེ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་མི་བརྟེན་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལུ་ཐོ་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཕོག་ནུག།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tiduA fo .oནN
stiduནA
fo sepyT
.oN .lS
་ཨང་༡༢༨༨༧དོ
་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབཀྲིས་ནོ
་བུ།ཧེ་མའི་མདོ
.1.1 eརlb
aT eht ni ་ཆེན།ཞི་གཡོ
nwohs saག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༠༣༠༠༣
raey eht gnirud ཅན་
stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
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a
e
s
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h
t
y
l
n
o
s
edulcni rebmun ehT
2
001
stiduA eརc་བུ།ཧེ་མའི་མདོ
nailpmoC ་ཆེན།ཞི་གཡོ
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་ནོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༣༠༣༠༠༣ཅན་མ། ts
dna 4102 rebmeceD 13 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
༣༢ 616འོང་འབབ་ཀྱི་གྲངས་རྩིས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
དཔ།
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurག
hས་གླིང་ལུང་ཕོ
T tiduA eགvས་
itacལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་
idni eht dna seciffསྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
O lanoigeR dna snoisiviD e
ht fo selud་eནང་
hcS འོtiངd་འབབ་བསྡུ་
uA launnA
ཕུན་ཚོ
མཉམ་སྡེབ་རྩིས་ཐོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tiduརྩིས་ཞིབ་
a tnerruc
གསོག་འབད་ཡོད་མི་དེ་འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་ 5$6 དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་འཛོལ་ཏེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༨༧དོན་ཚན་༢༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿའཕྲིན་ལས་ཆོས་ལྡན།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༥ཅན་མ།
G N I T R O P E R F O S M R E TགN
I STNEMEVEIHCA .2

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམམ་ཏ་པཱར་དན།ཞིབ་རོ
ན།ཞི་གཡོ
era stroper tidua ehT .ytirohtགuས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
A tiduA layoR
eht foགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༠༢༣ཅན་མ།
uptuo etaidemmi eh
t 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 elbisn48
opser



ཤོག་གྲངས་

48

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༣༣


སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ་གྱི་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

77.248

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༢༤༨གནས་པའི་སྣུམ་

འཁོར་བསྐྱར་གསོ་གི་འཐུས་ཚུ་བསྣར་བཞག་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༨༧དོན་ཚན་༢༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབཀྲིས་ཆོས་

རྒྱལ། སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༦༠༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས། སྐྱེལ་

འདྲེན་འགོ་དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༠༦ཅན་མ། 


༣༤


འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་ སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་
འཛིན་གྱི་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༤༢པ་ལས་འགལ་ཤོར་འབྱུང་མི་ཚུ་ལུ་འགྲུལ་འཁོར་ཁྲིམས་བཤིག་དྲན་སྐུལ་ 7,1 གྱི་

ཡིག་ཆ་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོ
ད་རུང་ དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༨༨༧
དོན་ཚན་༣༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

རཱཏ་ན་བྷ་དུར་ཏ་མང་། རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་ཚན། རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༨༠༤༠༠༠༢༤༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theའགནཿསྤྱི་དཔོ
Kingdomནof
Bhutan, which states that, “There shall be a RoyalདAudit
Authority to audit and
་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག།རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་ཚན།རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ།ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༩༠༠༠༩༧༠ཅན་མ

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
theད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
accounts of all departments
and offices of the Government,
༤ or prejudice,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོརaudit
་འཁྲུལ་གནོ

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
moniesར་རreceived
the advances and reserves of Bhutan”.
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོand
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༨༩༨བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

32.898



The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
2005.
Under
the Auditor General,དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༨༩༨
the Authority is at the moment manned
༤༡
བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
ད་པའི་འོ
ང་འབབ་་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineཕུན་ཚོ
with
the provisions
of the Constitution of the Kingdom
གས་གླིང་ལུང་ཕོ
གས་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་སྣུམ་འཁོར་བསྐྱར་གསོ
་དང་ཐོ་བཀོད་དེ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits,
besides མthe
routine
 འོང་འབབ་ རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་
ལས་ཆོག་ཐམ་གྱི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
ད་པའི་ མ་དངུལ་བསོ
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
as a part
of the accomplishments
5$6 and
དང་initiatives
ཨི་རེ་ལིསཱ་ H5D/,6
 ནང་རྩིས་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༨༧ དོན་ཚན་༢.༣
of the Royal Audit Authority during the year is
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབཀྲིས་ཆོས་རྒྱལ།་སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ་གོངམ།་ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༦༠༠༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
summarized
below:

32.898

ས་དབང་འདུས།་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོ
ན་གོངམ།་ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༠༦ཅན་མ།

1. ཕུན་ཚོ
ACག
HI
EVE ME N TS I N TE R
M S OF A U
DIT I NG


་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།
The ༤.༡༢
Royal སོ
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ
་
ངོ་དེ་ནང་
སོ
་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་
འདི་འོ
ག
་གི་
ལས་ཁུངས་
སྡེ་ཚན་
དེ་ལས་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that wereབཏོalready
started and
4
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༦
ན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨༠
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit
Plan of ད
the
RAAདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༥༩༥
is prepared at the
༣༥.༩༧༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
་ས་ལས་
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༤
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
Table
1.1 Audits completed inལོ
2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and
the indicative
Audit Thrust
༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
auditལོpriorities.
ཆུངམ་ལས་
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་
་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
་ཡོངPOR
ས་བསོམTI
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༣༨༤གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
2. བྲིས་སྙན
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M S OF ར་རRE
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
49
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

49

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༧༩༧ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ་ཨང་





1
2

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

19.536
9.261
28.797

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

4
5

༡ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༥༣༦

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྨིན་ཅན་སྦེ་
འབད་ཚུགས་
YTIROHTUA TIDན
U་སྐྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚད་འཛིན་ལྗོན་ཚད་དང་དོ
A LAYOR EHT FO STNEMHSILPMO
CCA

་དང་ལ་བཀོད་གན་ཡིག་འཛིན་སྐྱོང་ཚུ་རྩིས་ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་
fནི་གི་དོ
o noནit་ལས་གནས་ཡུན་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལ་རྟོ
utitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht mག
or
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
ལུགས་ཚུ་
དེ་བཟུམ་མའི་གནད་དོ
e
lcitrA eལངམ་སྦེ་མེད་པའི་
hT ”.secruoseམངོན་གསལ་འབྱུང་ཡི།
r cilbup fo esu eh
t ni ssenevitceནf་ཚུ་
fe dའདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཡང་
na ycneiciffe ,ymonoce eht nབཀོད་དེ་
o troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དeཔ་ཨིན།འཛིན་སྐྱོང་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་
,ཡོ
tn
mnrevoG 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
ཚུ་ཕུལ་ཏེ་ཡོད།དེ་དང་འཁྲིལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ལམ་ལུགས་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་རུང་ཧེང་སྐལ་ལེགས་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ས་སྒོ་ལེ་ཤ་འདུག། . ”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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ནt་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་19.536བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
d
ennam tnemom eht ta si ytirohtuA eh
,lareneG rotiduA eht redག
nU
.5002 rebm
eceD niདy
dob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllaciདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
getarts seciffo lanoiger
modgniKདeཔ།
ht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་རྩིས་སྙོམས་འགྲིག་འབད་ཡོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལོག་སོད་འཛིན་གྲོལ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོ
པ།
enituདo
r eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ས་སྒོ་འཚོལ་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཞུ་ཡོ
stnemདhཔ།
silpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གཞུང་གི་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོiདཔ།
:woleb dezirammus
མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གི་མ་དངུལ་ ཡོངས་རོགས་སོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

1.1
1.2
1.3
1.4

0.565
0.051
0.224
14.446

1.5

4.250



བསོམས།

19.536

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elba
T ehtགn
i nwohདsཿ
sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
༡༡ 2 རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་རྩིས་སྙོམས་འགྲིག་འབད་ཡོ
dnདaཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu

616
latoT

0.565

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo ག
tr་ ats
རང་བཞིན་ངལ་སངས་དང་སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ལ་བཤལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་བམ་དཔལ་རི་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་སྐྱེས་ལྡན་གླིང་ག་ནང་ཨེ་ཏོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
མེ་ཏོ
d
naག་དཔེ་བསྟོ
sdoireནp་གི་དོ
gnནi་ལས་བཟོ
tidua ts་རིག་བཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་ལུ་བཅོལ་བཞག་གི་ལཱ་སོ
ap eht fo secneirepxe fo s isab ད
e་ཡོ
htད་མི་ལུ་བསོ
no deniམ
mས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༥གི་
reted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ འཛིན་ཤོག་དང་འབོར་རྟགས་ཚུ་གསལ་བསྟོན་འབད་དེ་མེད་རུང་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་ རྩིས་སྙོམས་འགྲིག་འབད་ནུག།
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༧༩དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿའཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།དབུ་འཛིན།བཟོ་རིག་བཅུ་གསུམ།ཐིམ་ཕུག།ཞི་གཡོག་

.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 elbisn50
opser

ཤོག་གྲངས་

50

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༢ ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཀརྨ་ ཚེ་རིང་།ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།རང་བཞིན་ངལ་སངས་དང་
སྐྱེས་ལྡན་གནས་སྟངས་ལ་བཤལ་སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༢༠ཅན་མ། 



༡༢


ལོག་སོད་འཛིན་གྲོལ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.051

བཀྲིས་བསྒང་ ལུང་ཕོགས་སྒོ་ནོར་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ ལོག་སོད་འཛིན་གྲོལ་མེད་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༡ དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༩༩དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀརྨ་ རྒྱ་མཚོ།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༢༠༣༣ ཅན་མ།ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༢༤ཅན་མ། 



༡༣


ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ས་སྒོ་འཚོལ་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཞུ་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.224

བཀྲིས་བསྒང་སག་སྟེང་རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབས་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ས་གནས་བོ་རང་མང་དང་ནུག་ཕུ་ཟུར་ལུ་ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ས་སྒོ་བཟོ་ནི་ནང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༤དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ཨིན་རུང་ བོ་རང་མང་ལུ་སྒེར་གྱི་ས་གནས་ཁར་ཤིང་བཙུགས་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the བརྡ་དོ
Kingdom
of Bhutan,
which states that, “There
shall be a Royal ན
Audit
Authority
to audit and
ཅན་
ན་ཨང་༡༣༡༦༤དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿའཇམ་དཔལ་དོ
ན་གྲུབ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
 fear,
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོ
ད་ནམས་སྟོ
བ་རྒྱས།ནགས་ཚལ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༨ཅན་མ།
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,

including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༡༤
གཞུང་གི་འོ
ང་འབབ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
 as the revenues, public and
administering
public
funds, the police andདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
the defence forces as well
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢༠༠༦༠༧༡༢༢

14.446



Theནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོ
Audit Authority was
instituted as an autonomous
body in ད1985
and
as a constitutional
ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཙན་དན་དམརཔོ
་འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོ
་མི་ལས་འོ
ང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་༡༤༤༤༦
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༠༧
དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། ནགས་གླིང་
by བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།
237 staff with diverse
professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་གོངམ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༧༢
ཅན་མ།ofམེག་ནཱཏ་བཱསི་ནཊ།
ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༥༣
lineའགོ་དཔོ
withནthe
provisions
of the Constitution
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཅན་མ།རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༨༡ཅན་མ།ལྷ་བ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
A brief account
of the
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༨༠༣༠
ཅན་མ།audits.
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བཀྲིས་སྟོབ་རྒྱས།
ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ༩༤༡༠༠༧༠
the Royal
Audit
Authority
during
the
year
is ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་།
ཅན་མ། ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ར་ཆེན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོ
summarized below:

1.

ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ། 



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

༡༥

མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གི་མ་དངུལ་ ཡོངས་རོགས་སོད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་འགུལ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཚུ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
audits during
the year as དshown
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
སོ་ནམ་ཚོངthose
་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཚོ
ག
ས་སྡེ་གོང་འཕེལ་གི་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༥༠
excludes
that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ལོ
་
ངོ་གསུམ་ལྷག་སོ
་
རུང་
ཡོ
ང
ས་རོ
ག
ས་སོ
ད
་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོ
ད
་མི་ལས་བརྟེན་
ལས་འགུལ་གྱི་
ལས་སྣ་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
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
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལས་འགུལ་ལམ་སྟོ
་ཚོགDivisions
ས་ཆུང་བརྒྱུད་དེ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོ
ད་པའི་ལས་སྣ་གཞན་ཚུ་ལུ་མ་དངུལ་བགོ་སྐལ་འབད་ནི་གི་
Annual
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
གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༡༧ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བསོད་ནམས་དབང་མོ། ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་
current
audit priorities.
2.

4.250

དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༣༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་མོ།ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༠༠༨༤ཅན་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
51
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

51



༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

9.261

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་



2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་དང་ལེན་མེད་པར་བཞག་ཡོདཔ།
རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

གནས་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་གྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཙན་དན་ཤིང་ཚུ་འབང་སྟོར་ཤོར་ཡོདཔ།

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསོམས་

8.589
0.223
0.108
0.048
༠.༠༤༣
༠.༢༥༠
9.261

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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
གe་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
e
lcitrA ehTར་ར་འཁྲུལ་གནོ
”.secruosད
e་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
r cilbup fo esu eht ནn་ཚུ་འོ
i ssen
vitceffe dདnཿ
a 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
དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
s༢༡
eido b dའཛིན་བཟུང་འབད་ཡོ
na seitirohtuད
a་པའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་དང་ལེན་མེད་པར་བཞག་ཡོ
cilbup lla ,yraiciduJ eht dna
erutalsigeL eht ni 
seciffo lla gnidulcni
d
n
a
c
i
l
b
u
p
,
s
e
u
n
e
v
e
r
e
h
t
s
a
l
l
e
w
s
a
s
e
c
r
o
f
e
c
n
e
f
e
d
e
h
t
d
n
a ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda

. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

8.589

ཀ  སྤ་རོ་ལུང་ཕོགས་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་ཀེ་ཇི་19,356.05 གནས་པའི་ཙན་དན་དམརཔོ་འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཉེས་ཆད་ཚུ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
denn
am tnemom eht ta siyརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tirohtuA eནh་ཨང་༡༣༠༩༥དོ
t ,lareneGནr་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།ནགས་
otiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༧༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀ་ཀ་ཚེ་རིང་།ནགས་གླིང་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ ཅན་མ།)
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཁ  བརྒྱད་འདུ་ལུང་ཕོགས་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༨༩
་འཛིན་བཟུང་འབད་ཡོ
ད་anif
eht fo tnuocca feirbགནས་པའི་ཙན་དན་དམརཔོ
A .stidua ecnailp
moc dna laicn
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མི་ཚུ་དང་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཚན་
si raeyན་ཨང་༡༢༨༧༨དོ
eht gnirནu
d ༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨུ་དི་ཡ་ཀུ་མར་པཱར་དན།
ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus


ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༡༡༠༠༡ ཅན་མ། མེཀ་ནཱཏ་བཱསི་ནེཊ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

N I T Iག
D་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༡༡༠༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་
UA FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .1
༨༥༡༡༠༥༣ཅན་མ།རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོནG།ཞི་གཡོ

སྟོབས་རྒྱས།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༧༠ ཅན་མ།)

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
s tiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw s
tidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
༢༢ 001 རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
2
stiduA ecnailpmoདCཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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

dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .ra3(06
ey ehགི་དངུལ་ཁང་སྙོམས་འགྲིག་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲུག་
t fo esolc eht ta ssergorp rednu
བུམ་ཐང་བི་ར་ཝན་སི་བིསི་དང་སྒོ་ནོ
ར་རིགས་སྤེལ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ཨེམསི་
616
latoT

0.223

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .rae
laicnanifན་ཨང་༡༣༢༡༣
yreve fo དོན
tr་ ats
y རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
གི་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་གཉིས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣ རྩིས་ཁྲ་སྙོམས་འགྲིག་མེད་པར་འདུག།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
d
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe foགs
isab eht no deniཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་
mreted era hcihw saerA
ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།རྩིས་འཛིན་༢པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༦
.seitiroirp tidua tnerruc

དབང་དཔལ་འབོར།འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༠༩༥ ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



.2

 ra stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
e
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 elbisn52
opser

ཤོག་གྲངས་

52

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢༣


གནས་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་གྱི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.108

ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ནང་གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོངས་རོགས་ཡོདཔ་དང་དེ་ལུ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩༤ གནས་ཡོད་རུང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ གནས་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་གི་དོན་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༨ཁུངས་ལྡན་མིན་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ལྷན་ཁག་གིས་གནས་སྡུད་འཕྲུལ་ཆས་༧ལོག་ལེན་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་

འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༧དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ ཐད་ཀར་རཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༢༡༠ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་ལྷ་མོ། སྐྱེ་ལྡན་རིགས་སྣའི་འགོ་དཔོན་་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༤ ཅན་མ།

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༠༥༡ཅན་མ།དགའ་ལེགས་དབང་ཕྱུག།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༡༠༨༠༢༣ཅན་མ།ཀརྨ་ བསྟན་འཛིན།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༢ཅན་མ།ཆོས་

རྒྱལ་རྣམ་རྒྱས།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༠༣༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།ནགས་གླིང་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༢༡༠ཅན་མ།ཨེས་ཨར་ར་གུ་རུང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༦༠༡༡ ཅན་མ། 


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The༢༤
Royal Audit
Authority
its mandates 
from the Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོderives
དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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
སོ་ནམ་ཚོ
ང་འབྲེལ་དང་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
སོ་ནམ་པ་མཉམ་འབྲེལ་ཚོ
གས་སྡེ་ཉམས་གུད་ཕོ
ག་ཡོད་མི་ལུ་
རྒུད་
འཐུས་སོདfear,
་ཡོད་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག།and
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༠༦དོ
་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿལས་སྐྱིད་བསྟན་
including
all offices in the Legislature
the Judiciary,
all ནpublic
authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
འཛིན།ཚོ
ང་འབྲེལ་གཙོ
་འཛིན་གོ་དཔོ
་འོགadvances
་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྡོ
་རྗེ་སྒྲ་གྲུལ།མདོ་ཆེན།ཞི་
other
monies
received
and ནthe
and reserves of Bhutan”.

0.048


ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧
ཅན་མ།
Theགཡོ
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
༢༥
ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་གསལ་སྒྲགས་ཨེམ་ཨོ་ཨེཕིདྲི་ཨེན་བིསྒྲིགས་གཞི༢༢༠༡༤༡༥༠༣༠སྤྱི་ཚེས་༡༨༠༧༢༠༡༤ཅན་མའི་དགོངས་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief
account ofཕ་སོ
the
དོན་ལས་འགལ་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་
ས་གནས་པུ་ནེ་ལུ་
ན་བཙུགས་སོད་དང་ སྐྱེས་ནུས་མེད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་ཐོག་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ལུ་དུས་མཐུང་གི་སྦྱོ
the Royal ངAudit
Authority during the year is
་བརྡར་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༣ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
summarized below:

0.043

1.

ཨང་༡༣༢༧༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཚེ་བརྟན་ནོར་བུ། སྒོ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ལ་རྟོག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༣༣༣ ཅན་མ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།རྒྱ་སྐྱེད་ལ་རྟོག་༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༧༢༢༠ཅན་མ།ཉི་མ་ཚེ་རིང་།རྒྱ་སྐྱེད་ལ་རྟོག་༢པ།ཞི་གཡོག་

ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱས། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
Theངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༧༠༠༥༥༢
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
༢༠༠༨༠༡༡༣༦ 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 wereར་ཤོ
already
༢༦ those
ཙན་དན་ཤིང་ཚུ་འབང་སྟོ
ར་ཡོདཔ།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 གནས་པའི་ ཙན་དན་ཤིང་ཚུ་ ནགས་གླིང་དང་ གླིང་ག་གི་ཡིག་
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོ
ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ལྗིད་ཚད་ཀེ་ཇི་༥༢༨
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the
basis
of the past auditing
periods
ཚང་སོwhich
་སོ་ཚུ་ནང་ལས་
འབང་བསྟོར་ཤོར་ནུག།
འབང་སྟོ
ར་ཤོརof
་ཡོདexperiences
་མི་དེ་ ལྷན་ཁག་གིས་དགོངས་ཡངས་
བཏང་ཡོད་རུང་
གནད་དོand
ན་དེ་
current audit priorities.
2.

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ ཞིབ་དཔྱད་འབད་བསྒང་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༧ དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༨༡ ཅན་མ། ལྷ་བ། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

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
53
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

53

ཨང་༢༠༠༢༠༨༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་སྟོབ་རྒྱས། ནགས་ཚལ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༠༠༧༠

ཅན་མ། ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ར་ཆེན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། 


0.250

༢༧

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



ཀ བུམ་ཐང་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོན་བསྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་0.126རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༦༧དོན་ ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿརིག་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།རྩིས་

འཛིན་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༤༢ ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིག་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༤༢ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༦ཅན་མ།)



ཁ  བུམ་ཐང་བི་ར་ཝན་སི་བིསི་དང་སྒོ་ནོར་རིགས་སྤེལ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་
་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༡༢༤རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༡༣དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ།རྩིས་འཛིན་༢པ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༡༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་དཔལ་འབོར། འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
༩༨༠༨༠༩༥ 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
,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
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

dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni

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
54
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



༤.༡.༣ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༠ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1875.513 ངོས་

1853.386གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་


22.127གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY ག་གི་འབྲེལ་ ཡོད་ལས་

 གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོ
་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The
Royal བ
Audit
Authority དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
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
ཐོན་
ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
བསོམresources.”
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
report
on the economy,
efficiency and effectiveness in the use ofངས་
public
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.020

21.107

1
2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

16.626
4.481
21.107

3
5

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under
theད་སྐྱོན།
Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

མས་
regional
officesབསོ
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
theme based
audits, besides
༡.  andཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
 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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
summarized
below:

16.626

1.

16.626



རིམ་ཨང་
AC HI EVEསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ME N TS ནI་
N TE R M S OF A U DIT I NG

1.1
1.2
1.3

ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚོང་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.423
0.530

The Royal Audit
Authority had
completedད་པའི་རིན་གོང་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོ
616
Sl. No.
Types
No. of Audits
རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་དོ
་གླ་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོ
དཔ།of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གློག་རིག་ཐོ
་གི་འབོར་རྟགས་སོ
ད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོ
The number includes
only those གaudits
which
2 ན་མེདཔ།
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
ད
་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་
ཕྱི་གསལ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
འོ
ང
་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the
closeདཔ།
of the year. The
འབབ་བཀག་ཐོ
གས་ལུས་ཡོ
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of everyཁྲལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག།
financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust

བསོམས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

1.4

6.100

1.5

9.573
16.626

ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
2. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
AC HI EVE ME N TSན་ཚུ་འོ
I N TE
R M S OFདཿ
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་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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༡༡

ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་ཚོང་ཁྲལ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།



འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་དང་ཅ་དམ་ནང་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལུ་ཡོད་

པའི་ཨེམ་ཨེསི་དྲི་ཨེས་པི་དྲི་གློག་སྐུད་ཡོངས་འབྲེལ་དང་བདེ་བ་ཐང་ལུ་གནས་པའི་ཨེམ་ཨེསི་དགའ་འཁྱིལ་བཀྲམ་སྤེལ་ལས་སྡེ་གིས་

བསམ་ལྗོངས་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ཁྲལ་མ་བཏབ་པར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༨༤ དོན་ཚན་༡

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿམ་ནོཇ་ཏ་མང་།ཅ་ཁྲལ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༤༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿག་ནེཤི་བླ་མ་

བཀལ་ལྡན།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༣༡༠༤ ཅན་མ།)

༡༢





དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་དང་རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དོ་གླ་ནང་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༣

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་རིམ་ལུགས་བི་ཨེ་སི་ཨེསི་ %$&6  ནང་ གོ་ཐོག་དང་པ་ ལྷོད་ཡོད་པའི་

རིན་གོང་ཉེན་བཅོལ་དང་དོ་གླ་དང་ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༣
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གི་ཁྱད་པར་ཞུ་སྟེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༠དོན་ཚན་༥.༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།ཅ་དམ་འགོ་དཔོན།ཞི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
གཡོ
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
་གྲུབ།
ཅ་དམ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
d
naག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༤
tidua ot ytirohtuA tid
uA lay
oR a eb llahs erདོeནh
T“ ,ta
ht seta
ts hcihwན,་འོ
nག
atམ།
uhB
fo m
odgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༢༠༠༦༠༡༠༤༣ 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
s༡༣
eido b dནང་འདྲེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གློག་རིག་ཐོ
na seitirohtua cilbup llaག་གི་འབོ
,yraiciར
d་རྟགས་སོ
uJ ehtད་ཡོ
dn
a erutalsནig
eL eht ni seciffo l0.530
la g
nidulcni
ད་པའི་བརྡ་མཚོ
་མེདཔ་–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 secn%$&6
avda eནང་འབྲུག་གི་བཙོ
ht dna deviecer ངs་ཁྲལ་དང་ཅ་
einom rehto
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་རིམ་ལུགས་བི་ཨེ་སི་ཨེསི་

lཁྲལ་གྱི་ཡོ
a noituངtས་བསོ
itsnoམcས་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ནང་འདྲེན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༠གནས་པའི་གློག་རིག་ཐོ
a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw y
iroརh་འཛིན་སོ
tuA tiདd་ཡོ
uད
A་མི་ehT
གt་འབོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rདེ་མ་བཀོད་པར་འདུག།
uof
sah tI ན
.d
nuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats ན
7།ཞི་
32 yb
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༠དོ
་ཚན་༥.༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།ཅ་དམ་འགོ་དཔོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eདོhནt་གྲུབ།
fo no
it utits་n
oC eht foན་འོ
sn
isivཞི་གཡོ
orp ག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་
ht htiw enil
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཅ་དམ་གཙོ
འཛིན་འགོ་དཔོ
གoམ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༢༠༠༦༠༡༠༤༣ ཅན་མ།)
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
tnemhsilpmocca eht fo trap a sa sངe་འབབ་བཀག་ཐོ
vitaitini dnག
aས་སྦེ་ལུས་
seitivitca
༡༤
རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོདs་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཕྱི་གསལ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ དོ་ཆས་ཚུ་ ལོ་ངོ་ གཉིས་ལས་ལྷག་

6 16 detelpm
oc dah འོyངt་འབབ་བཀག་ཐོ
irohtuA tiག
du
A layoR ehT
sམ་གསལ་བར་བཞག་ཡོ
tiduA fo .oN
stiduA fo se
T མ
.oས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༠༠
N .lS
ད་མི་ལས་བརྟེན་
ཡོpངyས་བསོ
གནས་པའི་
ས་སྦེ་བཞག་ནུག།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hciཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།
hw stidua esohཅ་དམ་འགོ་དཔོ
t ylno seནd
cni r
bmun ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༡༣༠
་ཚན་༦.༣
།ulཞི་གཡོ
གe་ངོ་རྟགས་ཨང་
2
001
stiduA དོ
eན
cn
ailpmoCརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
༢༠༠༦༠༡༠༤༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདོན་གྲུབ།ཅ་དམ་གཙོ་dའཛིན་འགོ་དཔོ
ནt་འོsགམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༣
na detra
ydaerlaགe
rew taht esoht ཅན་མ།)
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS

ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T


༡༥

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་9.573eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

d
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཁྲལ་བཏབ་མི་སོ་སོ་ཚུ་ལས་ཁྲལ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥༧༣གི་རྩིས་ལྷག་
G N I T R O P E R F O S M R་རྗེ།ཅ་དམ་གཙོ
E T N I S T་འཛིན་འགོ་དཔོ
N E M E Vན
E་འོ
Iག
Hམ།ཞི་
CA .2
འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༡༨ དོན་ཚན་༡དང་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདཀོན་མཆོག་རྡོ

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་

56

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༢༠༤༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༦༡༠༠༧༢ཅན་མ།)
༢. 


ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.481

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



རིམ་ཨང་



2.1
2.2
2.3
2.4

4.481འབྱུང་ཡོད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

བི་ཨེ་སི་ཨེསི་ %$&6 ནང་བང་ལ་དེཤི་ནང་འདྲེན་གྱི་ཨང་རྟགས་མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

བསོམས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

0.055
0.055
4.371
4.481

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་འཁྲུལ་གནོ
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Kingdom ར
of
Bhutan,ད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
which states that, ན“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
༢༡
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད
་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོ
གས་འོfunds,
ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ས་མཚམས་སྒོ་ར་ནང་ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ལྟ་རྟོ
ག་གི་དོན་ལས་
administering
public
the police and the defence forces as well as the revenues, public
and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.055

བཏང་ཡོད་མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ཉིན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༠ དོན་

The
Audit Authority was instituted as an autonomous
body in 1985 and as a constitutional
ཚན་༢༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཟླ་བ་གྲགས་པ།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༢༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿར་ཅ་ན་གུ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by རུང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
237 staff with ནdiverse
professional background. It has
four
།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༦༧ཅན་མ།)
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
་འབད་ཡོད
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

of ༢༢
Bhutan, དངུལ་འཐེབ་སོ
the RoyalདAudit
Authority
started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine

financial and compliance audits. A brief account of the
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོ
གས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་
ཅ་དམ་ཞིབ་དཔྱད་པ་ ངོ་མིང་ཆུ་ད་མོ་ནི་གི་རི་ལུ་ དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ནང་
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༠དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་ལྷ་མོ།རྩིས་
summarized
below:


0.055

1.

འཛིན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༨༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿར་ཅ་ན་གུ་རུང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༦༧ཅན་མ།)





The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༢༣ during
བི་ཨེ་སི་ཨེསི་
%$&6
ནང་བང་ལ་དེཤི་ནང་འདྲེན་གྱི་ཨང་རྟགས་
མ་བཀོད་པར་ཡོདཔ།
audits
the year
as shown
in the Table 1.1.
1,031R
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
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོ
གས་འོངwere
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་བང་ལ་དེཤི་ལས་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཨང་རྟགས་མེདཔ་
excludes
those that
already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ལས་བི་ཨེ་སི་ཨེསི་
%$&6
ནང་བང་ལ་དེཤི་ནང་འདྲེན་གྱི་ཨང་རྟགས་ཡང་མ་བཀོད་པར་བཞག་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༣༡༣༠
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
དོན་ཚན་༦.༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཟླ་བ་ལྷ་མོ
།ཅ་དམ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༤༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདོ
ན་
Annual
Audit Schedules of the Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are
determined
on the
basis of experiences
གྲུབ།ཅ་དམ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན་འོགམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༣
ཅན་མ།)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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༢༤


སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

4.371

འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་མངའ་འོག་གི་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་

བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༧༡རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༡དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨེམ་བི་ག་ལེགས།འོང་

འབབ་ཞིབ་དཔྱད་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་8412022 ཅན་མ། ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། ཅ་དམ་ཞིབ་དཔྱད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

9209075 ཅན་མ། རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། འགྲིམ་དཔོན། ཀོལ་ཀ་ཊ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་2001011 ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ།
འབྲེལ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ 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
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༢༠༡༥



༤.༡.༤ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༧བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

21.245 ངོས་འཛིན་

1.199གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



20.046གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

0.292 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
19.754
དཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོof
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Theའབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
Royal Audit Authority
derives its mandates from the Article 25.1
the Constitution
of
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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,
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
favour
or prejudice,
audit the accounts of all departments
and offices ofདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
the Government,
including all offices
in
the
Legislature
and
the
Judiciary,
all
public authorities and bodies
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
othermonies received
བསོམས་ and the advances and reserves of Bhutan”.

1

19.754
19.754

5

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.
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་–་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 Kingdom
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༧༥༤བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
compliance
audits.
A brief account of the
༡༡ and
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༧༥༤
activities and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱིར་གཏང་གན་རྒྱའི་གནས་ཚིག་གི་དོ
ན་ཚན་༥པའི་ཁྲིམས་དོན་༣༧ ༣༧༡  ལས་འགལ་ འགྲོ་ལུགས་བསྒང་

19.754



་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
ག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༧༥༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་
1. ལུ་འཕྲུལ་རིག་སྦྱོ
AC HI EVEངME
N TS I N TE
R M S OF རིན་གོང་སྙོམས་འགྲིག་གི་ཐོ
A U DIT I NG

འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༧༡དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་དབང་གྲགས།དྲུང་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༣༠༠༡

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཅན་མ།བསོ
ད་ནམས་རིན་ཆེན།མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༡ཅན་མ།ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་
audits
during
the year as shown
in གthe
Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
Compliance Audits
100།བཟོ་
ཨང་༩༡༠༧༡༡༣ཅན་མ།སངྱས་རྡོ་རྗེ།ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག2་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ཅན་མ།ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོ
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that
were already started
རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦
ཅན་མ། and
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་དབང་གྲགས།
དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of
the RAA is prepared
the
༨༢༠༣༠༠༡ཅན་མ།བསོ
ད་ནམས་རིན་ཆེན།མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོat
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༡ཅན་མ།ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།མདོ
་ཆེན།ཞི་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༣ཅན་མ།སངྱས་རྡོ
་རྗེ།ལས་རིམ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ཅན་མ།ཆོས་སྐྱིད་
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
དབང་མོaudit
།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦ཅན་མ།)
current
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
59
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

59

༤.༡༥

གསོ་བའི་ལྷན་ཁག།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་

འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1.032གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་

35.122 ངོས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་


34.047གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

གནས་པའི་
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
YTIROHདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
TUA TIDUA LAYOR EHT དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
FO STNEMHSIL
PM
OCCA མངོན་གསལ་གྲུབ་

༢༢.༠༨༡

fའབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
o noitutitsnoC eht foད1པ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevireངdས་བསོ
ytirམoས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
htuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཐོlནc་ཡོ
དA
་མི་ཚུ་འོ
ཿeht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
e
itr
ehT ག”་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
.secruoser ciག
lb་བཀོད་དེ་ཡོ
up fo eད
su
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
,tརིམ་ཨང་
nemnrevoGབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stn
uocca eht tidua དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1༡.༩༦༦

1
5.602
1&2
2
1.056
3
la noi3tutitsnཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
oc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa det5.274
utitsni saw ytirohtu
4A tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
ruof 4
sah tI .dnuorgkcab lanoisse༠.༠༣༤
forp esrevid htiw 5ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

བསོམས་
1༡.༩༦༦
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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

eht fo tnuocc
a feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
i
l
p
m
o
cca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca

si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྡ་ཚོན་འབྱུང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.602 :wངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་
oleb dezirammus

5.602

བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད། 


རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་



བསོམས་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བསྡུ་གསོག་འབད་ཡོ
.1.1ག་སོ
elདb་འབད་ཡོ
aT eདhཔ།
t ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1 ག་ལས་ལོ
805
stiduད
A་པའི་འོ
laicངn་འབབ་ཚུ་ཧམ་རྫུས་ཐོ
aniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
འོང་འབབ་ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ
དཔ།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

1.1
1.2
1.3

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

5.579
0.023
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA5.602
launnA

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༡༡
་འབབ་ཚུ་ཧམ་རྫུས་ཐོ
དo
པ།denimreted era hcihw saerA
d
na sdoབསྡུ་གསོ
irep gག
n་འབད་ཡོ
itiduaད་པའི་འོ
tsapངe
ht fo secneireག
p་ལས་ལོ
xe fo sགi་སོ
saདb་འབད་ཡོ
eht n
.seitiroirp tidua tnerruc


ཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
G N I T R O P E R F O S Mག
Rསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་ཡིག་ཚང་
ET NI STNEMEVEIHCA .2

ལས་རོ
་ uA
era sགtrསཔ་དེ་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
oper tidua ehT .ytirད
o་པའི་འོ
htuAང་འབབ་ཚུ་དངུལ་རྐྱང་དང་དངུལ་འཛིན་བཙུགས་བཞག་ཧམ་རྫུས་ཀྱི་ཐོ
tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stགr་ལས་ལོ
opeR tགid
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
སོ
dད
e་འབད་ནུག།འོ
bircserp eངh་འབབ་རྩིས་འཛིན་ལག་དེབ་༢༠༠༤ཅན་མ་དང་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༡
t ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoiཅན་མའི་དགོངས་དོ
tca ylemit ekནa་t ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisn60
opser

ཤོག་གྲངས་

60

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལས་འགལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ཉིན་གྲངས་༣ལས་༢༧༡གི་བར་བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་འབྱུང་ཡི།

གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་རྣམ་རྒྱས།འོང་འབབ་
རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ཅན་མ།)



༡༢

གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.579

ཀ 

ཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་



མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་རྩིས་བཀོད་རིམ་ལུགས་ནང་ བསྡུ་ལེན་དེ་ བཙུགས་བཞག་སྦེ་ བརྡ་སོད་ཕྱི་

འགྱུར་བཀོད་ཐོག་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༤༥གནས་པའི་གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་ ༡༢༩༣༢དོན་ཚན་༡.༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་བཟང་

ACCOMPLISHMENTS
THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY
ཆོས་སྒྲོན།ཡིག་ཚང་ལས་རོ
གསཔ།ཞི་གཡོགOF
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་རྣམ་རྒྱས།འོ
ང་

The Royal Audit
Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབབ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ཅན་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
ཁ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
གསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་
25.4
of theཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ
Constitution further
providesངས་གཙོ
that ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
“The Royal Audit Authority
shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
མི་ ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་འོང་འབབ་ཚུ་ འོང་འབབ་ཀྱི་ དངུལ་དེབ་ནང་མ་བཙུགས་པར་
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤གནས་པའི་གཞུང་གི་འོང་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།གནད་དོན་དེ་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་

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 ང
the
moment manned
རོགསཔ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་རྣམ་རྒྱས།འོ
་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
 across the Kingdom. In
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ཅན་མ།)
regional offices
strategically located
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༡༣ andའོངtheme
་འབབ་ཚང་འགྲིག་རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
audits
based audits, besides
the routine 
financial
and compliance audits. A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
་བསྟེན་སན་ཁང་གི་
རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
གསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་ འབད་མི་ ཡིག་
of ཐིམ་ཕུག་
the Royal
Audit
Authorityངས་གཙོ
during
the year
is
summarized below:

0.023

ཚང་ལས་རོགསཔ་དེ་གིས་ འོང་འབབ་ཀྱི་འབོར་རྟགས་ཚུ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༣ གི་ཉུངམ་སྦེ་རྩིས་

1. བཀོད་འབད་ཐོ
AC HI EVE
ME N
TS I Nང་འབབ་
TE R Mལྐོག་ཟ་འབད་ནུག།
S OF A U DIT
I NGན་དེ་ ངན་ལྷད་ བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་ཨིན།
ག་ལས་
གཞུང་གི་འོ
གནད་དོ

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year as shown in the Tableང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
1.1.

༢༠༠༢༠༩༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་རྣམ་རྒྱས།འོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ཅན་མ།)
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
༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
 and
excludes
those
that were already started
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
start
of every financial
year.
It contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the basis of experiences
of the past auditing
༢༡which
གཞུང་གི་འོ
ང་འབབ་བཙུགས་བཞག་ཕྱི་མི་ལས་བརྟེན་ཉེས་ཆད་ཕོ
ག་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
 periods and
current audit priorities.

1.056



1.056



རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་གཙོ
གསཔ་གི་ལས་ཚབ་སྦེ་ལཱ་འབད་མི་
2. ཐིམ་ཕུག་འཇིགས་མེད་རྡོ
AC HI EVE ME N་TS
I N TE R MངS
OF་བསྟེན་སན་ཁང་གི་རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
RE POR TI NG

ཡིག་ཚང་ལས་རོ
སཔ་དེ་གིས་འོ
ང་འབབ་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་༢༠༠༤ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོ
ན་༢༤གི་དགོངས་དོ
ན་ལས་འགལ་གཞུང་
Audit
Reportsགare
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
གི་འོང་འབབ་ཚུ་ཉིན་གྲངས་༡ལས་༣༣༣གི་བར་མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོ་པའི་ཉེས་ཆད་དངུལ་
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.
61

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

61

ཀྲམ་༡༠༥༦ གནས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༣༢ དོན་ཚན་༡.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། ཡིག་ཚང་ལས་

རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༩༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་རྣམ་རྒྱས།འོང་འབབ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༤༠༤༠༢༦ཅན་མ།)



༣

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



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



རིམ་ཨང་



3.1
3.2

5.274

5.274ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་ལས་ལྷག་པའི་ཟད་འགྲོ་གནས་ཡོདཔ།

ཨེཆ་ཨའི་བིཨེསི་ཀྲི་ཨའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
བསོམས་

5.274
5.274

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ར་ཨིནཿ
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

༣༡
གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
elcitrA e
hT ”.secruosདe་པའི་འཆར་དངུལ་ལས་ལྷག་པའི་ཟད་འགྲོ་གནས་ཡོ
r cilbup fo esu eht ni ssenevitceffདeཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna ycneiciffe ,y5.274
mon
oce 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
རྒྱལ་སྤྱི་མ་དངུལ་གིས་
ག་ལས་ན་གཞོ
seido b dna seiti“ལས་སྡེ་སྣ་མང་གི་ཐོ
rohtua cilbup
lla ,yraiནc་དང་གཞན་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ནང་
iduJ eht dna erutalsigeL eཨེཆ་ཨའི་བི་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཞབས་
ht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཏོག་”་མི་མང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ལུ་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་བྱིན་ཡོ
་ hto
. ”natuhB fo sདe་མི་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༧༤གི་ཟད་འགྲོ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
vreser dna secnavda eht dna deviecer seinom ད
re


ནm
་ཨང་༡༣༢༦༡
པའི་འཆར་དངུལ་ལས་
་ནུག།
la noitutitsnoc aལྷག་འཐེབ་སོ
sa dna 5ང8
91niརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ydob suo
onotua དོ
nན
a་ཚན་༡
sa deརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
tutitsni saw yབསོ
tirདo་ནམས་དབང་འདུས།
htuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob

ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༡༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཀརྨ་
ལྷ་འཛིན།ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
h
t
s
s
o
r
c
a
d
e
t
a
c
o
l
y
l
l
acigetarts seciffo lanoiger
དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༦༦ཅན་མ།)

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stiམ
d་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ
ua desab e
eht dna stidua
༣༢
ཨེཆ་ཨའི་བིཨེསི་ཀྲི་ཨའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
དm
པ།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si ལུ་
raཨེཆ་ཨའི་བིཨེསི་ཀྲི་ཨའི་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཅ་ཆས་
ey eht gnirud ytirohtuA tidམཁོ་སྒྲུབ་ནང་
uA layoRཟད་འགྲོ་
eht fo
མི་མང་གསོ་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༢༠༡༥
:woleb dezirammus


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༥༢གནས་ནུག།ཁས་ལན་གནས་གོང་དབྱེ་ཞིབ་དེ་མི་མང་གསོ་བའི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གི་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་རྐྱངམ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་དང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དེ་གིས་ཡང་འཛམ་གླིང་གསོ་བའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་

.1

གནས་རིམ་ཤེས་ཚོ
ར་དང་ངེས་གསལ་དེ་ལས་མཛོ
ད.o་དང་སོ
ད་བཏུབ་པའི་དུས་ཡུན་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཚུ་རྩིས་ཡོ
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduདA་མི་ལུ་གཞི་
layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
N .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

1
805
stiduA laicnaniF
བཞག་སྟེ་འདུག།
སན་གྱི་ཐུན་ཚད་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོ
ད་མི་དེ་མི་ངོམ་གཅིག་གིས་འབད་ཡོ
hcihw stidua
esoht ylno sedulcni rདeཔ་དང་
bmunདེ་ehT

2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduAག
eས་ཆུང་ཚུ་ཡང་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག།
cnamrofreP
གི་དོན་ལས་གྲོས་ཚོ
གས་དང་ཚོ
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 tiduAན་ཡོ
lau
ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་པི་ཨེཆ་ཨེལ་གི་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་གི་གནས་རིམ་ཀིཝུ་༡སྦེ་འཐོ
ད་nnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

མི་རྐྱངམ་གཅིག་གཞི་བཞག་སྟེ་འབད་ཡོ
ཀིཝུ་༢
ཀིཝུ་༣
tsurhT tiduA evitacidni eད
hཔ་དང་
t dna s
eciffOདང་
lano
igeR གི་ཡང་ལག་ལེན་གྱི་ཚད་གཞི་ཚུ་ཚང་ཡོ
dna snoisiviD eht fo seluདd་རུང་
ehcSདངུལ་འབྲེལ་གྱི་
tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

ཁས་ལེན་གནས་གོང་ལུ་བརྩི་འཇོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ མ་འབད་བར་འདུག། དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་མ་རྩིས་བར་
.seitiroirp tiduཁས་ལེན་
a tnerruc
གནས་གོང་དབྱེ་ཞིབ་དང་གདམ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་དེ་རྒྱལ་སྤྱི་མ་དངུལ་གསོ
་ལམ་སྟོ
G N I T R O P་བའི་ཐོ
E R ནF་དངོས་ཀྱི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་མཁོ་སོ
O S M R E T N I S T NདE
M Eན
V་༢༠༡༢ཅན་
EIHCA .2
མའི་དོ
་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
era stནr་ཚན་༣པ་ཁྲིམས་དོ
oper tidua ehTན་༣༢གི་དགོངས་དོ
.ytirohtuA tidནu
A layoR eht fo tuརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ptuo etaidནe་ཨང་༡༣༢༦༡དོ
mmi eht eནr་ཚན་༢རྩིས་འགན་
a 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 elbisn62
opser

ཤོག་གྲངས་

62

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཐད་ཀར་རཿ ཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་བཀྲིས། ལས་
རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༡༧ཅན་མ།)

༤

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



༠.༠༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་



4.༡
4.༢

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

པི་ཨེཆ་ཨེལ་སན་རས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གོང་ཚད་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཁྱད་པར་ཞུ་ཡོདཔ།
བསོམས་

0.034
༠.༠༣༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༤༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.034

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 inགthe
use ག
of་མེདཔ་སྦེ་འབྲུགཔ་དང་ཧི་མ་ལ་ཡན་གྱི་ཆོས་
public resources.” The Article
སན་རིགས་ཞབས་ཏོ
ག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐོ
་དངུལ་ཕོ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit
the accounts ད
of
all departments and offices of the Government,
མཚན་ནང་ཡུན་རིང་གྱི་མཐོ
་རིམ་ཤེས་ཚད་ལྷབ་པར་འགྱོ་ཡོ
་མི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོནpublic
་ཨང་༡༢༩༨༩དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསེངྒེ་འབྲུག་པ།ཚད་ནད་འཕྲུལ་རིག་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༤༠༧༠
administering
funds,
the police and the defence forces as well as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱས།ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༣༠༠༩ཅན་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
is at the moment manned
༤༢
པི་ཨེཆ་ཨེལ་སན་རས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གོང་ཚད་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་ཁྱད་པར་
་ཞུ་ཡོAuthority
དཔ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

regional offices strategically located across the Kingdom. In
མི་མང་གསོ
་བའི་ལས་ཁུངས་འོ
ག་གི་
ཇི་ཨེཕི་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་
“བད་ཀན་དང་  ཨེམ་དྲི་ཨར་བད་ཀན་བཀག་
line
with the
provisions
of the
Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
འཛིན་གྱི་དོ
ན་ལསསྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ཞབས་ཏོ
ན་སན་མཛོད་ཁང་ལས་པི་ཨེཆ་ཨེལ་སན་
audits
and
theme based audits,ག་ཡུན་བརྟན་”་གིས་ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེསི་ཨོ
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
རས་ཚུ་ལོand
་ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་རང་རིན་གོང་བརྒྱ་དཔྱ་༡༤ལས་༦༦ལུ་ཡར་སེང་སོ
ང་ཡོད་རུང་རིན་གོང་རྒྱ་ཆེ་དྲག་སྦེ་སོད་དེ་མཁོ་
activities
initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
སྒྲུབ་འབད་ནུག།
དེ་གིས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་ཐོག་ལས་ གོང་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་དམིགས་དོན་དེ་ མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག།
summarized
below:

1.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༧༣དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་དབང་རྒྱ་མཚོ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༡
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་བཀྲིས།ལས་རིམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༡༧ཅན་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
 number includes only those audits which
The
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
63
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

63



༤.༡༦ ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

11.762 ངོས་འཛིན་

2.527གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་ར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

9.235གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

0.404 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8.831
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

dན
n་ཡོ
a tདi་མི་ཚུ་འོ
dua otགy་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
tirohtuA tidu
layoR ད
aཿ
eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཐོ
གA་བཀོད་དེ་ཡོ
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
རིམ་ཨང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
,tn
emnrevoG བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stn
uocca eht tidua དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna sཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
eitirohtuར
a་འཁྲུལ་གནོ
cilbupད་སྐྱོན།
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

བསོམས་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1

8.831
8.831

5

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom
eht ta siདy
tirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༡ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་8.831
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eའི
h་ཤེས་ཡོ
t fo sད
n་གྱི་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་
oisivorp eht htiw enil
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གེ་ར་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ཨ་ལོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enབཀོད་ཡོ
ituorདཔ་ཨིན།
eht sལྷན་ཁག་གིས་གནད་དོ
ediseb ,stiduaན་དེ་
desདངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་
ab emeht dna རྒྱལ་
stidua
སོད་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཚུ་ ཡང་ལས་ཡང་དུ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stn
mhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་ཐོ
གe་ལས་དེ་གིས་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་གཏང་དགོཔ་སྦེ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཡོད་རུང་གནད་དོན་དེ་བསྒྱུར་
་བཅོས་མེད་པར་འདུག།


GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་


8.831ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
A tiduA layoR ehT
stརིམ་ཨང་
iduA fo .oN
stiduA fo sepyT སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
.oN .lS
ན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
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
རྩིས་ཁ་བསམ་པའི་ལྷག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།
616
latoT

1.1
1.2
1.3

0.178
3.680
4.973
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve f8.831
o trats

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

བསོམས་
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
.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 elbisn64
opser

ཤོག་གྲངས་

64

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༡

ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.178

ཀ 

བུརུ་སཱཱེལ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།



༩༡༠༡༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་ཚོང་།གཞུང་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༠༠༢༢ཅན་མ།)



ཁ 



ནིཝུ་དི་ལི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ཨ་ལོའི་ཤེས་ཡོན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༣

དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།དངུལ་རྩིས་བསབ་སྟོན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༡༩ཅན་
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་གོང་འཕེལ།འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༣ཅན་མ།)

༡༢


རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༩༠དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསངྱས་ཚེ་དབང་།བསབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

རྩིས་ཁ་བསམ་པའི་ལྷག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་3.680

བེང་ཀོཀ་འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་རྩིས་ཁ་བསམ་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༣༦༨༠དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་སོད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༤༢ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་བསབ་སྟོན་པ། ཞི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theགཡོ
Kingdom
of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit
Authority to audit and
ག་ཨང་༩༨༡༡༠༡༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན།འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༨༠༤༢ཅན་མ།)
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,
༡༣ or prejudice,
རྩིས་ཁྲ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་4.973
favour
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
ནིཝུ་དི་ལི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
3(06 དང་ཡུ་
other
monies received and the advances andགི་རྩིས་ཁྲ་མི་དམངས་ཟད་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་
reserves of Bhutan”.

4.973

 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
ཨེསི་དྲི་དང་རུ་པི་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོ
ད་མི་རྩིས་ཁྲ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག།
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
དོན་ཨང་༡༣༢༢༣དོན་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།དངུལ་རྩིས་བསབ་སྟོན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༡༩ཅན་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located acrossགthe
Kingdom. In
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
ན་གོང་འཕེལ།འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༣ཅན་མ།)
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
65
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

65



༤.༡༧ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག།་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་
སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

13.524

9.623གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3.901གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

༢.༢༠༡གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.700 ཐོན་ཡོད་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

dna tid
a ot ytirohtu
tiduA lདaཿy
oR a eb llahs erehT“ ,taht
མི་ཚུ་འོ
གu་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
གA་བཀོད་དེ་ཡོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe


setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dnaགཡོ
se
ti་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
rohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ཟོiལ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda

བསོམས་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


1

1.700
1.700

1 དང་ 2

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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ruof
sah tI .dnuorgk
cab 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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་གི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོ
གR
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ecnནa་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༠ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོ
mrofrep detrats ytirohtuA tiduA layo
eht ,natད
uཿhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
nailpmoc dna laicnanif
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དངུལ་རྐྱང་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ། si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1.700



1.1
1.2

1.000
0.700
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
1.700

ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

.1

6
16 dག
e་ལུ་གསལ་སྟོ
telpmoc ནd
ah ytirདoཿhtuA tiduA layoR ehT
stid
fo .oN
stiduA fo sepyT ན་བྱུང་མི་གནད་དོ
.oN .lS
གཡོ
་ཟོuལA་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོ
ན་ཚུ་འོ
་འབད་དེ་ཡོ

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
༡༡
དངུལ་རྐྱང་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༠
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
ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཧིན་དུའི་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ གནང་འགྲོལ་
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

འབད་ཡོ
tsurhད
T་པའི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༠༠ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༠ལོ
tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisivགi་སོ
D དe་འབད་ནུག།མ་དངུལ་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་
ht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་དེ་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༣༥དོན་ ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོན་ཚེ་དབང་།
.seitiroirp tidua tnerruc

རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་ཆོས་གྲུབ་བ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་
དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༣༠༢༧ཅན་མ།)

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
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 elbisn66
opser


seitirohtua etairporppa ot desserdda si
ཤོག་གྲངས་

66

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༢


ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༠

ལམ་སྲོལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ཀེ་དྲབ་ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཉམས་སྲུང་བརྟག་

དཔྱད་ཁང་ བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་དོན་ལས་ ལོག་སོད་བཙུགས་བཞག་མ་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༠ ལོག་སོད་འབད་ནུག། མ་དངུལ་དེ་
བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༣༥ དོན་ ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ

ཨོན་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༩༠༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་ཆོས་གྲུབ་བ།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༣༠༢༧ཅན་མ།)

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
67
responsible initiate timely actions.
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༤.༡.༨ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

5.168 ངོས་འཛིན་

3.396གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་


1.772གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

1.༣༤༧

འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
fo noitutitsnoC eht foད1
.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevireངdས་བསོ
ytirམoས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
htuA tiduA layoR 
ehT

0.༤༢༥

dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

ཐོeནlc་ཡོ
ད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
itrA 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
,tརིམ་ཨང་
nemnrevoG བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
nuocca eht tiduaདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ད་སྐྱོན།
dna cilbup ,seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
unever ehtར་འཁྲུལ་གནོ
sa llew sa
secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



༡

0.425
0.༤༢༥

བསོམས་

5

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 .dnuorgkcablanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་–་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofre
ats ytirohདtཿ
uA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་དོ
ནp
་ཚུ་deའོtགr་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༡
གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྐྱར་བརྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་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
tirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

0.425



0.425

སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ བཀྲིས་བསྒང་རོང་ཁག་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལས་ དྲོད་ཐབ་ཀྱི་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ནང་གོང་ཚད་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༥འཐོ
ན་ཡོད་མི་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་མ་འབད་

བར་འདུག།གནད་དོན་དེ་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་ བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༨༡དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོན།བཟོ་རིག་བཀོད་
stiduA fo .oN

stiduA fo sepyT

.oN .lS

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

.1 elbaT eht niམི་དབང་རྒྱལ་མཚན།
nwohs sa raeབཟོ
y e་རིག་གཙོ
ht gni་འཛིན་འགོ་
rud stidua
ཁྱབ་འགོ་དཔོ
1 ཅན་མ།.1ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
805 ན་འོགམ། ཞི་གཡོ
stག
id་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༨༡
uA laicnaniF

hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
6
stiduA laicepS
 61

ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
latoT
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

དཔོན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༤ཅན་མ།)

2
stiduA ecnamrofreP
001

stiduA ecnailpmoC

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 elbisn68
opser

ཤོག་གྲངས་

68

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



༤.༡༩ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༤བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

3.565 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢ ལོ་བསྟར་ར

7.977 ངོས་འཛིན་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་

བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

4.412



4.373 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
0.039of
དཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Theའབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
Royal Audit Authority
derives its mandates from the Article 25.1
ofམthe
Constitution
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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,
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
favour
or prejudice, audit the
accounts of all departments
and offices of theདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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

0.039
0.039

བསོམས་

3

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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་་–་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

by ༡.
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ན་ ཚུ་འོགstarted
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
compliance
audits.
A brief account
of the
༡༡ and
བརྙ་གླ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་

activities and initiatives as a part of the accomplishments
of  the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

0.039



0.039

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྣུམ་འཁོར་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་མི་ནང་རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་ལས་བརྒལ་

1. ཏེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩འཐེབ་སོ
AC HI EVE ME N TS I N TE
RMS 
OF
A U DITནI་ཨང་༡༣༡༤༡དོ
NG
ད་འབྱུང་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿག་ནེཤི་ཆེ་ཏི་རི།ཞིབ་

རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༣༧ཅན་མ།ཨོན་བསྟན་འཛིན།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོ
ད་ནམས་དབང་འདུས།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
audits
during the year as shown in the Table
1.1.
1
Financial
Audits ན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
༨༩༠༧༡༨༦ཅན་མ།)
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
69
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

69

༤༢

རོང་ཁག་ཚུ།



༤.༢.༡ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་་པདྨ་དགའ་ཚལ།
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ པདྨ་དགའ་ཚལ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥༩༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༤.༢༢༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་

ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༧༡༨ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥



ནང་ཚུད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༡༠༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
༡༠༡.༦༡༤

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
d
na tiཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
dua ot ytirohtuA tརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
iduA layoR a eb llaངhས་བསོ
s ereམhས་
T“ ,དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
taht setats hcihw ,n
a་ཡོ
tuད
h་མི་ཚུ་
B fo m
o་ལུ་བཅུད་
dgniK eht
ཐོན
འོག
ཨིན།
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tག
u་བཀོད་དེ་ཡོ
ohtiw ,llདaཿhs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བསྡུས་ཐོ
,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
dnརིམ༌ཨང་།
a cilbup ,seunever eht བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
sa llew sa secrof ec nefed eht dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
na ecilop eht ,sdnuf cilདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
bup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

101.614

༤

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytབསོ
iroམhས།
tuA 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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
– rདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡.༦༡༤
ecnam
ofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོsནtn
་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ཿsevitaitini dna seitivitca
emhsilpmocca ehtག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
fo trap a ད
sa
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡༡
མཚམས་བཞག་བཀའ་རྒྱ་དང་མ་ཁྲིལ་བར་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་སོད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༦༡༤:woleb dezirammus

101.614





GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ མཚམས་བཞག་བཀའ་རྒྱ་ཨང་ ཨེ་སི་སི་ཨའི་དྲི་

.1

ཀེསི་༠༧༢༠༡༠༩༦སྤྱི་ཚེས་༢༦༠༡༢༠༡༢ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ཨེམ་ཨེས་ཡུ་དབང་ཕྱུག་བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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
༡༠༡༦༡༤གནས་པའི་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་སོད་ནུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
མu་ལྷན་ཚོ
hcihw stid
a esགoས་ལུ་བཏང་ཡོ
ht ylno དsཔ་ཨིན།
edulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC

dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གནད་དོ
4 གས་པའི་འགན་འཛིན་པ་༡༠ལུ་མ་གཏོགས་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གི་འགན་
6
stidནu་འདི་གི་ཐད་འགན་འཁྲི་ཕོ
A laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fགོ་གནས་མར་ཕབ་འབད་ནི་
o nalP tiduA launnA
འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་མ་འབད་ནུག།
བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ཡང་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurh
T tiduA evitacidni eht dna sལོe་ངོ་༣
ciffOགྱི་རིང་ལུ་དངུལ་ཕོ
lanoigeR dn
snoisiviD eht fo seluཡུན་རིང་སྦྱོ
dehcS ང
ti་བརྡར་བཀག་
duA launnA
དང་
གོ་གནས་ཡར་སེང་བཀག་བཞག་འབད་ནི་
གaས་ཡར་སེང་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ནི་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc
བཞག་ནི་དེ་ལས་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བཀག་བཞག་ནི་དང་བཀའ་བཀྱོན་ཡི་གུ་སོད་མི་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ



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 elbisn70
opser

ཤོག་གྲངས་

70

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རིམ་

༡

ཨང་

འགན་འཁྲི་ཕོགས་མི་
འགན་འཛིན་པ།

ཤཀྱ་སེང་གེ་

གོ་གནས་དང་ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང།

འགོ་འཛིན་

འབྲུག་སོ་ནམ་དང་

བཟའ་སོད་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན།

ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན།
བཀའ་བཀྱོན་ཡི་གུ་སོད་ཡོདཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༣༢
༢

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་

ཅན་མ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

གོ་གནས་ཡར་སེང་ཚར་༡བཀག་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧ འགན་འཛིན་པ་འདི་ གཞུང་གཡོག་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་

ལུ་ ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་བཀག་བཞག་འབད་དེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནས་སོར་

ཅན་མ།
༣

རཱ་མིཤ་པརའ་དན།

འཐུས་ཚུ་ཡང་བཀག་བཞག་འབད་དེ་འདུག

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

བཀའ་བཀྱོན་ཡི་གུ་སོད་ཡོདཔ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༢༠༡༢༠༡༠༩༦ཅན་མ།
The ༤Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་
རྩིས་འཛིན་པ།
བཀའ་བཀྱོན་ཡི་གུ་སོད་ཡོདཔ།
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
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
༢༠༠༨༠༧༠༠༥ཅན་མ།
favour or prejudice, audit the
accounts of all departments and offices of the Government,
including
all
offices
in
the
Legislature
and the Judiciary,
allད་ཡོpublic
༥
ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ཞིབ་རོ
གས་རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་
བཀའ་བཀྱོན་ཡི་གུ་སོ
དཔ། authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ན། ཞི་གཡོand
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
other monies received and theདཔོadvances
reserves of Bhutan”.

༩༣༠༨༠༦༦ཅན་མ།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༦
body in December
the་རིག་འགོ་དཔོ
Auditor
General,
the Authority is at the moment manned
ཨོན་ནོར་བུ་ 2005. Under
རོང་ཁག་བཟོ
ན།
རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་བཀག་བཞག་འབད་དེ་འདུག།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ
regional offices strategicallyཞི་གཡོ
located
across the Kingdom.
Inང་ཁག་གིས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་རོང་ཁག་བཟོ་རིག་
line with the provisions of the
Constitution of the Kingdom
༢༠༠༧༠༡༠༣༧
འགོ་དཔོན་བགྲེསཔ་ཨོན་ནོར་བུ་དང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་ཚེ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the དབང་རིན་འཛིན་
routine དེ་ལས་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་བགྲེསཔ་
financial and compliance audits. A brief account of the
སྐལ་བཟང་ཉི་མ་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་ བཀག་བཞག་འབད་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year
is
དགོསཔ་སྦེ་ཡི་གུ་བྲིས་ནུག
summarized below:

1.

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་གི་ བདག་སྐྱོང་ལུ་ དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་དགོངས་ཞུའི་འཐུས་ཚུ་མ་སོད་པ་བཞག་དགོ་པའི་ཡི་གུ་

བྲིས་ནུག

ཡི་གུའི་འདྲ་འདི་ཡང་

ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་དང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits ལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་
No. of Audits
ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་དེ་ལས་ནང་སྲིད་དང་སྲོ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which ཡོངས་གཞི་གཡོ
ག་ལྷན་ཚོ
གས་ཚུ་ལུ་སོདAudits
་ནུག ད་ལོ་བར་ན་ དགོངས་ཞུའི་
2
Compliance
100
were completed within 31st December 2014 and
3 ད་པས།
Performance Audits
2
འཐུས་ཚུ་མ་སོ
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the close
of the ན་ལས་རོ
year.གས།
The གོ་གནས་མར་ཕབ།༼ལ་བཀོད་༡ཀ༽
༧ progress
ཚེ་དབང་རིན་འཛིན་
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཞི་གཡོགIt
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༥༢
start of every financial year.
contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཅན་མ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༨
current
audit
priorities.
ལུང་བསྟན་འཕྲིས་
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།
ཡུན་རིང་སྦྱོང་བརྡར་བཀག་བཞག་འབད་ནུག
2.

ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༩༤
AC HI EVE ME N TS I N TE
RགM
S OF RE POR TI NG

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
71
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

71

༩

༡༠

ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

ལོ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོགས་ཡར་སེང་བཀག་བཞག་འབད་དེ་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

བོ་བཟང་ཚེ་རིང་

འདུག

༢༠༠༧༠༧༠༨༥ཅན་མ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།༼ད་

ལོ་ངོ་༣ གྱི་རིང་ ལོ་བསྟར་ཡར་སེང་བཀག་བཞག་འབད་དེ་འདུག མོང་སྒར་

སོར་བཏང་སྟེ་འདུག༽

༢༠༡༦༦༧༩༦སྤྱི་ཚེས་༤༩༡༥ཅན་མའི་ནང་ལོ་ངོ་༣གྱི་རིང་ལོ་བསྟར་

ལོ་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ནང་གནས་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཡིག་ཨང་ ཨེམ་དྲི་ཨེཇི་ཨར་ཨེས་༢༡༢༠༡༥

ཡར་སེང་བཀག་བཞག་འབད་བའི་ཐོག་ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ནུག

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༤༣དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཤཱཀྱ་སེང་གེ།རོང་ཁག་སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༡༠༧༠༣༢ཅན་མ།རཱ་མིཤ་པརའ་དན།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༩༦ཅན་མ།བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན།རྩིས་

འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༦༦ཅན་མ།ཨོན་ནོར་བུ།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧ཅན་མ།སྐལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཟང་ཉི་མ།བལ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ།དྲི་ཨི་ཨེས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༡༦ཅན་མ།ཚེ་དབང་རིན་འཛིན་ས་ཁོངས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

རོངw་ཁག་སོ
ན་ལས་རོ
ས།eht
བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
dn་a
tidua oན
t །ཞི་གཡོ
ytirohག
tu་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༥༢ཅན་མ།
A tiduA layoR a eb llahsལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤཱཀྱ་སེང་གེ་
erehT“ ,taht setats hcih
,nat་ནམ་འགོ་དཔོ
uhB fo m
odgnགiK

elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཞི་གཡོ
་རིག་འགོ་དཔོ
,raefགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༣༢ཅན་མ།རཱ་མིཤ་པརའ་དན།བཟོ
uohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT
“ taht sན
e།ཞི་གཡོ
divorpག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༩༦ཅན་མ།བཀྲིས་
rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,རྒྱལ་མཚན།
tnemnreརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
voG eht fo ན
se
c
i
f
f
o
d
n
a
s
t
n
e
m
t
r
a
p
e
d
l
l
a
f
o
s
t
n
u
o
c
c
a
eht tidu
cidujerp ro ruནo
་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༨༠༧༠༠༥ ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ
།aརོང,e་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
་ vaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d na ག
ciས།ཞི་གཡོ
lbup ,seག
u་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༦༦ཅན་མ།ཨོ
never eht sa llew sa secrofན་ནོ
ecརn
efedང་ཁག་བཟོ
eht dn་རིག་འགོ་དཔོ
a ecilop ནe།ཞི་གཡོ
ht ,sdnགu་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༧
f cilbup gniretsinimda
ལས་རོ
་བུ་རོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཅན་མ།ཅན་མ།སྐལ་བཟང་ཉི་མ།བལ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ།དྲི་ཨི་ཨེས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༡༦ཅན་མ།ཚེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དབང་རིན་འཛིན་ས་ཁོངས་བཟོ
dennam tnemom eh་རིག་འགོ་དཔོ
t ta si ytནi།ཞི་གཡོ
rohtuAག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༥༢ཅན་མ།
eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
 uof
r
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༤༢༢ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཐིམ་ཕུག།
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
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་eཐིམ་ཕུག་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
ht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
ilpmocངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ca eht fo trད
a་ས་ལས་
p a sa དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧
sevitaitini dna se
itivitca
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༢༥༨
གནས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb deziraརྩིས་
mmus
པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

G N I T I DལོU་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
A F O S M R E T N I Sཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་མ་ཚུད།
TNEMEVEIHCA .1
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་



རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
s
tiduA fo .oN
stiduA fདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༢༢༡
o sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
stiduA ecnamrofreP
༡2
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
4
6
stiduA laicepS
6༢16
latoT
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
6 16 detད
e་མི་ཚུ་
lpmoའོ
c གd་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ah ytirohtuག
A་བཀོད་དེ་ཡོ
tiduA དlཿ
ayoR ehT

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
idua esoht ylno sedདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla
erew taht e༣
soht sedulcxe
21.768
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR
- eht fo nalP༤tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurh༣T tiduཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
A evitacidnརi་འཁྲུལ་་གནོ
eht dna ད
s་སྐྱོན།
eciffO lanoigeR dna snoisiviD eh0.453
t fo seludehcS༥ tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བསོམས།
22.221 .seitiroirp tidua tnerruc



༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༦༨

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
s
eitirohtua etairporppa ot desserd
a sགi་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ti dna tidདuཿ
a ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་དོ
ནd
་ཚུ་འོ
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 elbisn72
opser


ཤོག་གྲངས་

72

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༡


འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༦༨

རོང་ཁག་ཡིག་ཚང་གསརཔ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་གྲོས་འཆར་ཡོད་མི་ནང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དེབ་སི་

ཕ་མཁའ་གཡུས་ཚན་གྱི་ཉེ་འདབ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༦༨གནས་པའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག།བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་

འདི་བསྒྲུབས་ཚར་ཏེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༢པའི་ནང་རྩིས་སོད་ཡོད་རུང་འཐུང་ཆུ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༠
པ་ནང་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ནུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༨༡དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཨོན་གཡུ་སྒྲོན།

བལ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༣༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ རྒྱ་མཚོ།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ཅན་མ།)


༢


ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ACCOMPLISHMENTS OF
THE
ROYAL ད
AUDIT
AUTHORITY
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ


The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ།
the ༢༡
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,
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བར་ཤོ
ང་ལུ་གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢པ་འབད་མི་ཅིག་བཟོ
་བསྐྲུན་འབད་ཡོ
་མི་འདི་སྤུས་ཚད་
favour
or prejudice, audit
the accounts
of all departments and offices
of the དGovernment,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༢༦༨༡དོ
ན་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་།
བཟོand
་རིག་
ལྡན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མེད་རུང་ངོས་ལེན་འབད་ནུག
administering
public funds, the police
and the ནdefence
forces
as well as the revenues,
public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༤༠༧༠༠༧ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ རྒྱ་མཚོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

Theགོངམ།ཞི་གཡོ
Audit Authority
was instituted as )an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ཅན་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
༣ offices
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
ད་སྐྱོན་་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༣
regional
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་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
audits
and theme
based
audits, ན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
besides the routine

financial
and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༣༡
ཁག་འབགཔ་ལུ་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༣
of the Royal Audit Authority during the year is

summarized
below:

1.

རོAC
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཨང་༡༠ པ་ “དུང་ལམ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་”་ དང་ ལཱ་གི་གྲངས་ཨང་༡༢
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

པ་ “ཆུ་མཛོད་ཁང་དང་ ཆུ་འཐེན་ཁང་མིག”་ གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ ཆུའི་
་དུང་ལམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྟག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The༠༤༥༣ཚུལ་མིན་དངུལ་སོ
Royal Audit Authority
had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ད་འབད་ནུག།ཨིན་རུང་ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཆ་ཚང་སྦེ་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ད་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་འཁོར་གྱིས་ཆུ་འཐེན་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theམ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་
number includes
only those audits
which
ཆུ་ཨེབ་ཤུགས་རྟག་ཞིབ་དང་
ཆུའི་དུང་ལམ་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་འབད་མ་ཚུགས་པས།
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
འཐུང་ཆུ་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started and
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་ག་ར་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༦༨༡དོ
ན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཀར་རཿ
ཨོ
ན
།
བཟོ
་
རིག་འགོ་དཔོ
ན
།
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༦
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀརྨ་
རྒྱ་མཚོ
།

རོ
ང
་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་
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
) Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དཔོན་གོངམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༢ཅན་མ།
Annual
Audit Schedules
of the Divisions and
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.



༤༢༣ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་མོང་སྒར།

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

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མོང་སྒར་ར་རོང་ཁག་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
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 ད
addressed
to appropriate
authorities
གྲུབ་འབྲས་༥
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣༠༥
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༢༠༠
གནས་པའི་
མངོན་
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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

73

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་

ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡༠༥



ཚུད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་
ལན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༧༧༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡འོག་ལུ་ བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

-

༤

0.331

༥

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསོམས།
0.331

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

d
na cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”na་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢པ་ལུ་ཡར་སེང་འབད་མི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ
tuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinomདཔ།
rehto
༡༡
གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སན་ཁང་དེ་གསོ


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dང
e་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་མུ་ཧུང་ལུ་ཡོ
nnam tnemom eht ta sད
i ་པའི་གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོ
ytirohtuA eht ,larག
en
eG rotiduA eht r་eབའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་སྡེ་རིམ་༢པ་ལུ་
dnU .5002 rebmeceD ni ydob
རོ
་སན་བཅོས་ཁང་འདི་གསོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཡར་སེང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བྱུང་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
རིམ་
གནད་དོན།
 A layoR eht ,natuhB fo
ecnamrofrep detདངུལ་འབོ
rats yརt་iས་
rohtuདྲན་གསོ
A tid།u
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཨང་
ཡ་ནང་ 
eht 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 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་དགོཔ།
a sa sevitaitini dna seitivitca
༡
ཁྲུས་གཞོང༌ ཆུའི་ཀ་ལི་ བིབ་ཀོག ཚུ་ ཟུར་བདའ་སྟེ་བཟོ་ནི་དང་ ལེན་ཏེ་ ༢༨༣༧
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་ ནང་འཁོད་ཆུ་དུང་བཙུགས་ནི་དང་ གློག་མེ་དང་
:woleb dezirammus

༢

༣

འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་དང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་བཏང་ནི།
༠༧༧༣
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

.1

ཁག་འབགཔ་གི་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་ཨང་༧ པའི་ནང་ དངུལ་སོད་ཁྱད་པར་
6 16 de༦༣༦༣
telpmoc dahཡོངyས་བསོ
tiroམhས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༦༢
tuA tiduA layoR ehT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwཐོ
oབh་བརྗོད་བཀོད་ཡོ
s sa raeyད་ས་ལས་
eht gnདངུལ་ཀྲམ་
irud stidua
1
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
ts 13 nihtiw dད
དཔ།
dna 4102 rebmeceDས་ཡ་༥༩༩༩དངུལ་སོ
e་འབད་ཡོ
telpm
oc erew
3
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
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་བཟོ
་
བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་འབད་བའི་བསྒང་རང་འདུག
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༨༡༥དོ
eht ta dera
perp si AA
R eht fo nན
a་ཚན་༤རྩིས་འགན་
lP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཐད་ཀར་རཿ
རིག་འགོ་དཔོ
tsurhT བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ།
tiduA evitacidnབཟོ
i e་h
t dna seནc་ལས་རོ
iffO ག
laས།ཞི་གཡོ
noigeRགd་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༠༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསི་
na snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཨེལ་དསི།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ཅན་མ།)
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
805འཐོན་ཡོདཔ། stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
2
stiduA ecnamrofreP
6
stiduA laicepS
616
latoT

༢

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༡

.2


era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
s
eitirohtuaརe་འཁྲུལ་གནོ
tairporpད
p་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
a ot desseན
rd
da si ti dna tidu
ralucitraདpཿeht fo noitelpmoc nopu deussi
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གa་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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 elbisn74
opser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢༡

དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཕོགས་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༡

ཀ 

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སེང་སྒོར་ལུ་ཡོད་པའི་གྲོང་གསེབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་སན་བཅོས་ཁང་འདི་གཞི་རྟེན་གསོ་བའི་སན་



ཁང་སྡེ་རིམ་༢པ་ལུ་ཡར་སེར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༡འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།གཞན་ཡང་ལཱ་མཇུག་

བསྡུ་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་གིས་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༣༡ མ་བཀལ་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༨༡༥དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར་ར། ཞིབ་ར་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སི་ཨེལ་དཱས།

༨༨༠༨༠༣༦ཅན་མ།)



རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༤༢༤ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དར་དཀར་ན །

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དར་ར་དཀར་ར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༠༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༧ གནས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theཔའི་
Kingdom
of Bhutan, which
states that, “There
shall be a Royal ཕོ
Audit
Authority to audit and
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
གས་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of the Constitution
further
provides that “TheལོRoyal
Audit Authorityཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་མ་ཚུད།
shall, without fear,
འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
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
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་
།
administering
public funds,
the police andརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
the defence forces as wellདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༦༨ཚུད་དེ་ཡོ
as the revenues, publicདand
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་འཐོབ་པའི་ལན་གསལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དང་inདང་ལན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༩༩
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འགྱོ་ཡོ
དཔ་
body
December 2005. Under the
Auditor General,
the Authority
is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཨིན། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༦༩ སྙན་ཞུ་འབད་མི་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

audits
and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
audits. A brief account of the
རིམ༌ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the ༡ Royalགཡོ་Audit
Authority during the year is
ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ།
༡་དང་་༢
3.261
summarized below:
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༤
0.576
1. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།
༥
1.432
The Royal Audit Authority had
completed
616
ས།
བསོམ
Sl. No.
Types of
Audits
No. of Audits
5.269
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
31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༡ completed
གཡོ་ཟོལwithin
་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ་་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༢༦༡
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 isན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༦༡ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
prepared at the
གཡོ་ཟོལ
་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
Table 1.1 Audits completed
in 2014དཿ
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
75
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

75

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འབད་མི་དེ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་་དངུལ་སོད་ནང་

༡༡

3.015

ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ།

༡༢

ས་སྟོང་གི་ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ།

0.246

བསོམས།

3.261



གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


གོང་ཚད་ཡར་འཕར་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོད་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༡༥

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཁག་འབགཔ་གི་མཐའ་དཔྱད་ནང་

YTIROHTUངོས་ལེན་འབད་ཡོ
A TIDUA LA
YOR EH
T FO STNEདངུལ་འཐེབ་
MHSILPMདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༡༥
OCCA
གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འབད་དེ་བཙུགས་མི་དེ
དཔ་ལས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་
སོད་

fo noitutitནs་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
noC eht fo 1.52མe་ལྷན་ཚོ
lcitrA
eht morf setaདdཔ་ད་གནད་དོ
nam sti sན
e་འདི་བཤེར་འཕོ
vired ytir་o
htuA ti(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
duA layoRན་ehT
ནུག།གནད་དོ
གས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
སྦེ་འདུག།

dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
lcitrA ehT
”.secruoser cilbup fo ཆུང་འདུས་རྡོ
esu eht ྡོཻ།niབཟོ
ss་རིག་འགོ་དཔོ
enevitceན
ff་ལས་རོ
e dnག
aས།ཞི་གཡོ
ycneiciག
ff་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢ཅན་
e ,ymonoce eht no troper
ཨང་༡༢༦༣༦དོ
ན་ཚན་༡ཀརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབངས་རྡོ
རོ
ང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo ྡོཻ།d
na
stnem
traped ནl།ཞི་གཡོ
la fo sགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
nuocca eht tidua ,ecid)ujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d
na cilbu
p ,ང
se
unever ehtགsཔ་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོ
a llew sa secrof ec neདf་ཡོ
edདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༦
eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༡༢
ས་སྟོ
་གི་ཕབ་ཆ་མ་བཏོ
. ”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
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ས་པག་ཅུ་གི་གྱང་སྡེ་རིམ་༢
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rཔའི་ནང་ལས་
uof
sah tIཁག་འབགཔ་ལུ་
.dnuorgkcaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༦
b lanoisseforp eའཐེབ་སོ
srevid
htiw ffaགནད་དོ
ts 73ན
2་ yb
ས་སྟོང་གི་ཕབ་ཆ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་
ད་འབད་ནུག།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK eh
fo noit utits
noC eht(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
fo snoisivན
o་ཨང་༡༢༦༣༦དོ
rp eht htiwན་enil
འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོm
དཔ་ད་གནད་དོ
ནt་འདི་བཤེར་འཕོ
་སྦེ་འདུག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ནe
ht ག
seས།ཞི་གཡོ
diseb ག
,s་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་
tidua desab emeht dna stidua
ཚན་༡ཁརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཆུང་འདུས་རྡོྡོཻ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
་ལས་རོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
རྩིས་འགནཿའཇམ་དབངས་རྡོྡོཻ།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
stnནe།ཞི་གཡོ
mhsilག
p་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
mocca eht fo trap a sa) sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༦
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༢༡ 805 ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
stiduA laicnaniF དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༦
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC

dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnaཉལ་ཁྲི་ཤོ
detra
ts ydaeསྦེ་མི་བུཚུ་གི་ཉལ་ཁང་བཟོ
rla erew taht e་བསྐྲུན་འབད་བའི་
soht sedulcxe
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོ
བ
་གྲྭ་བར་མའི་ནང་
ང་ཚད་༩༦
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

སྐབས་ལུ་ཉིན་གྲངཤ་༢༨༣གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༦མ་བཀལ་
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

བས།གནད་དོ
ནn
་ཨང་༡༢༦༣༦དོ
རིག་
tsurhT tidནu་འདི་བཤེར་འཕོ
A evitacid་འབད་འདུག
ni eht dn(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a seciffO la
oigeR dnaན་ཚན་༤ཁརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
snoisiviD eht fo seludཆུང་འདུས་རྡོ
ehcS tidྡོཻ།uབཟོ
A l་a
unnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབངས་རྡོ.ྡོཻ།sརོ
ནr།ruc
eiང
ti་ཁག་བཟོ
roirp་རིག་འགོ་དཔོ
tidua tne
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།)
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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 elbisn76
opser

ཤོག་གྲངས་

76

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༣༢
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རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༣༡

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༣༢

སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.242
1.190
བསོམས།

1.432



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༣༡


དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༢

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

 རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོ
བ་གྲྭ་མའི་ནང་ཁང་སྡེ་༢སྦེ་མི་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་དང་བུཚ་གི་ཆབ་གསང་
TheཀRoyal
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
བཟོ་the
བསྐྲུན་འབད་མི་གི་རྩིས་བཏོ
ན་པའི་སྐབས་ལུ་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༣དངུལ་
report on
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,
ད་ནུགགནད་དོ
ན་འདི་བཤེར་འཕོ
་འབད་འདུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༦༣༦དོ
ན་ཚན་༡ག་རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཆུང་
favour འཐེབ་སོ
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
འདུས་རྡོྡོཻ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབངས་རྡོྡོཻ།རོང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
theགadvances
and reserves )of Bhutan”.
ཁག་བཟོ་received
རིག་འགོ་དཔོནand
།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཁ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོ
བ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་བུཚུ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ཤོ
body
inརོDecember
2005. Under the Auditor
General, the Authorityང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༩༦སྦེ་མི་བཟོ
is at the moment ་བསྐྲུན་འབད་
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོ
ག་ལུ་འབད་ཡོ
ད་པའི་ལཱ་གི་འབོ
ར་ཚད་དང་
regionalབའི་སྐབས་
offices strategically
located
across
the Kingdom.
In དངུལ་སོད་འབད་བའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
པར་འཐོ
ན་མི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག
of Bhutan,
the
Royal Audit
Authority started performance
audits (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
and theme
based
audits,
besides
the
routine
ན་ཨང་༡༢༦༣༦ དོན་ཚན་༤ ཀ་ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཆུང་འདུས་རྡོྡོཻ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives ཅན་མ།
as a part
of the accomplishments
རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
འཇམ་དབངས་རྡོྡོཻ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
of the Royal Audit Authority during the year is
༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
summarized
below: )

1.

EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གAC
 HI
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་གེ་སར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོ
བ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་བུཚུ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་ཤོང་ཚད་ཉལ་ཁྲི་༩༦ཅན་མ་སྦེ་མི་བཟོ་བསྐྲུན་

འབད་བའི་སྐབས་ སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ལས་ ས་སྟོང་འཐོན་མི་ཚུ་གི་ཕབ་ཆ་མ་བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during
the year
as shown
inནthe
Table 1.1.
Financial
Audits ན་ཚན་༤ག་རྩིས་འགན་
508
ཡ་༠༠༥༩འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག
གནད་དོ
་འདི་བཤེར་འཕོ
་འབད་འདུག།1(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༦༣༦དོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were completed
within
31་རིག་འགོ་དཔོ
ཐད་ཀར་རཿ ཆུང་འདུས་རྡོ
ྡོཻ། བཟོ
ན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༧༠༧༠༨༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
)
དབངས་རྡོྡོཻ།རོངat
་ཁག་བཟོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
under progress
the་རིག་འགོ་དཔོ
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.ད་ཡོIt
contains the
༣༢
སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་ཏེ་སོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩༠
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.

ཀ  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དར་དཀར་ འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་འོག་མའི་ནང་ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་ལུ་ཅ་དངོས་
AC HI
EVE
ME N TS I N ལ
TE
RMS
OF RE POR TI NG
དང་བོ
་ཐུབ་དེ་ལས་འཚོ
་སྒྲུབ་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡དངུལ་

Audit Reports
are the
immediate
output
of the Royal Audit
Authority. The ཤིང་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་དེ་གུར་
audit reports are
སོད་འབད་ནུག།
བོ་ཐུབ་སྔོན་བྱིན་སོ
ད་ཡོ
ད་མི་འདི་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་
ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་
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
77
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

77

འབྲི་བསུབ་འབད་དེ་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་འབད་ ཡོདཔ་མ་ཚད་དར་དཀར་ན་ ནགས་ཚལ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་
ནང་འཁོད་་
ཤིང་ཆས་འགྲུལ་སྐྱོད་འབད་ཆོག་པའི་གནང་བ་ ཨའི་ཀྲི་ཨེམ་ཨོ གི་འདྲ་བཤུས་བཏོན་ཏེ་སོད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་གོང་ཚད་

ཡར་འཕར་ འབད་མི་འདི་གུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༣༦དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༦༠༧༠༡༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ འཇམ་དབངས་རྡོྡོཻ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣

ཅན་མ།)

ཁ  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་དཀར་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སན་ཁང་ སྡེ་རིམ་༡ པ་ བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༩སོད་ནུག།ཁག་འབགཔ་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཁག་

འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབག་དེ་ཆ་མེད་
བཏང་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབགཔ་གི་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལཱ་གི་རིན་གོང་དང་འཕདཔ་ད་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་ལྷག་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འཐེབ་འཐོན་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་
་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།(རྩིས་

fo noituཞིབ་བརྡ་དོ
titsnoCན་ཨང་༡༢༦༣༦དོ
eht fo 1.52ན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
elcitrA eht morf seཔདྨ་རིན་འཛིན།
tadnam stiབཟོ
se
vired ytནi་ལས་རོ
rohtu
tiduAགl་ངོ་རྟགས་
ayoR ehT
་རིག་འགོ་དཔོ
གA
ས།ཞི་གཡོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA e
hT ”༩༦༠༧༠༡༥
.secruoseཅན་མ།
r cilbuལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
p fo esu eht ni འཇམ་དབངས་རྡོ
ssenevitceྡོཻ།f
feརོdངn
a ycn་རིག་འགོ་དཔོ
eiciffe ,yན
m
oce གe་ངོ་རྟགས་ཨང་
ht no troper
ཨང་
་ཁག་བཟོ
།onཞི་གཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
,tnemnre
voG 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
༤༢༥ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
. ”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

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ར་རོ
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
བཏོ
འདི་ནང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,laང
re
neG rotiduA རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
eht rednU .5༢00
2ནr་ཡི།
ebm
eceD མངོན་
ni ydob
ruof

sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༣༢
nI .modgniK eངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ht ssorca dདe་ས་ལས་
tacol yདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༨
llacigetarts secifགནས་པའི་
fo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
རྩིས་འགྲིགས་
ecnam
rofrep detrats ytབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
irohtuA tiduA layoR eh
t ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
emhsilpmocca eht fo traདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༠༤ཚུད་དེ་ཡོ
p a sa sevitaitini dna se
tivitca
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་
དi།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥

si

raey

eht

gnirud

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་

ytirohtuA

tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལན་འབད་མི་དང་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལན་གསལ་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་

.1

ཨིན།
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
6 16 detelpmoc དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༥༠སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་
dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduལོA་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
fo .oN
stiduA foཅན་མའི་ནང་
sepyT
.o
N .lS

.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

2
dna detrདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ats ydaerla erew taདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ht esoht sedulcxe
རིམ༌ཨང་།
6
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
eht ta deraperp si AA
R eht fo nalP༤tiduA launnA
༡
4.650
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurh༢T tiduཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
A evitacidnརi་འཁྲུལ་་གནོ
eht dna ད
s་སྐྱོན།
eciffO lanoigeR dna snoisiviD eht-fo seludehcS༥tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap e
htམས།
fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བསོ
༤.༦༥༠ .seitiroirp tidua tnerruc
1
2
3
stiduA ecnamrofreP
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
4
stidu
A laicepS
latoT
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
001
stiduA ecnailpmoC
805

stiduA laicnaniF

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 elbisn78
opser

ཤོག་གྲངས་

78

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༦༥༠



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༥༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༡༡

ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ལོག་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

༡༢

ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དངུལ་སོད།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

1.431
3.219
4.650

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ལོག་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༡
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ ཁག་འབགཔ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་གྲིགས་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theལཱ་མཇུག་བསྡུའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་
Kingdom of Bhutan, which
states that, “There
shall be a Royal Audit
Authority
to audit and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༡
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་
ལོག་རྩིས་སོ
ད་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
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 Authority
without fear,
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༩༨༠དོནfurther
་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ལེགས་ལྡན་།
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོགshall,
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༦༦
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཕུར་པ་དབང་འདུས།རོ
ང་རབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༨ཅན་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
received and the
advances and reserves of Bhutan”.
༡༡monies
ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་དངུལ་སོ
ད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༡༩

 Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
The
body
in December 2005.
Under the Auditor
the Authority
at the moment manned
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཁག་འབག་གི་ལཱ་ལས་དོ
ན་ཁག་༥ General,
དེ་ཅིག་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
ད་རུང་isདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༡༩
ལཱ་མཇུག་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
བསྡུའི་དངུལ་སོད་འབད་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of ཨང་༡༢༩༨༠
Bhutan, the
Royal
Audit Authority
started
performance
དོན་ཚན་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ལེགས་ལྡན་།
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༩༠༡༠༦༦ ཅན་མ། ལ་
audits and theme based audits, besides the routine
བཀོད་རྩིས་འགནཿཕུར་པ་དབང་འདུས།རོ
ང་རབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༨ཅན་མ།
)
financial
and compliance audits.
A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ༢
the Royal
Audit
Authority
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
ད་སྐྱོན།during the year is
summarized below:


1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVE
ME N TS དI་སྐྱོན་གྱི་གནོ
N TE Rད
M
OF A
U DIT I NG ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་དོSན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ


༢༡
ད་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོ
དཔ། Sl. No. Types of Audits
The
Royal ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་སོ
Audit Authority had
completed 616
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
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཟླ་བ་ཐང་གཞིས་གསར་ལས་འགུལ་ལུ་ཕྱིར་སོ
ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་རུང་
were
completed within
31st December 2014 and ད་འབད་མི་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ལོག་མ་ལེན་པར་བཞག་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
བཀྲིས་ཚེ་རིང་། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་
under
progress at the
close ofན་ཨང་༡༢༩༨༠དོ
the year. ན་ཚན་༨རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table
1.1 Audits completed
in 2014
གཡོགof
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༢༥༠ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤེས་རབ་རྡོ
་རྗེ།དྲུང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༢༤༨ཅན་མ།
)
start
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
༤༢༦ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བསམ་རྩེ།
current audit priorities.
2.



HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
ལོ་AC
ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བསམ་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

Audit
Reports are theསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
immediate output
of the Royal
Audit Authority.
The audit reports
are
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༦
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༡༥
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༧༨
གནས་
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
79
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

79

པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༨ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་མ་ཚུད། 


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༧སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

༡

༣

0.832
0.067
0.238
༡.༡༣༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༤
༥

YTIR
HTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
–O
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༣༢

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
d
na tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehTག
“ ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
,taht setats ག
h་བཀོད་དེ་ཡོ
cihw ,na
uhB fo modgniK eht
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༣༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དtཿ
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
,tརིམ་ཨང་།
nemnrevoG eht fo seciffo dna སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
stnemtrapeནd། lla fo stnuocca eht tidua དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna༡༡
cilbup
,seunever eht sa llད
eཔ།
w sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


0.472
༡༢
ཆུ་ཞིང་ཁར་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་ཉེས་བ་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།
0.360
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tid
uA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བསོམས།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffat0.832
s 732 yb

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོeནc་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
namrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༡
ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༢
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
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁྲོམ་སའི་ས་ཁྲམ་འཆང་མི་མང་རབས་ཅིག་ལས་ཁྲོམ་གྱི་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༢བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
:woleb dezirammus

འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༨ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་ར་རོགས། ཞི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༨༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

.1

༩༨༠༧༠༣༦ཅན་མ།
stiduA fo .oN )

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
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
༡༢
ཆུ་ཞིང་ཁར་ཁྱིམ་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་ཉེས་བ་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠
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
བཀྲིས་ཆོས་གླིང་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཆུ་ཞིང་ནང་ཁྱིམ་རྐྱབ་མིའི་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་ཉེས་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠མ་བསྡུ་བར་འདུག།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniaཔདྨ་གླིང་རྒཔོ
tnoc tI །ངོ་སོ
.raeདy་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༢༠༠༠༧༥༡ཅན་
laicnanif yreve fo trats
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༤༠ དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཁེམ་རཱཇ་གཱ་ལེ།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dna sdoirep gnitidua ts།ངོ་སོ
ap eདh
t fo secneirepxe fo s isab eht no deniར
m
reted er།ངོ་སོ
a hcདi་ལག་ཁྱེར་
hw saerA
མ།པདྨ་དབང་ཕྱུགབསྟན་འབྲུག་རྒཔོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༦༠༠༠༣༨༢ཅན་མ།ཤང་ཁར་གུ་རུང་།ནོ
་རྒྱས་སྒང་རྒཔོ
.seitiroirp tidua tnerruc

ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༣༣༠ཅན་མ།སུ་རཱཇ་སུ་བྷ།རྣམ་རྒྱས་ཆོས་གླིང་རྒཔོ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༩༠༠༢༥༦༧ཅན་མ།ནཱན་ད་ར་རཇ་གི་རི་ བཀྲིས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆོས་གླིང་རྒཔོ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༤༠༠༠༡༠ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཕུརཔ་འཕྲིན་ལས།རོང་ཁག་ས་ཁྲམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥༣ཅན་མ།བཀྲིས་རྣམ་རྒྱས།འོ
ང་འབབ་ལས་ར་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༦༩ཅན་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 elbisn80
opser

ཤོག་གྲངས་

80

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢


ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༢༡


ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧

རྡོ་རོ་མཁའ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དགའ་ཚལ་གླིང་ལུ་གྲྭ་ཤག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༥༨
ཀྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ལས་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༣༡མ་ལེན་པར་འདུག(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༧༣༩ དོན་ཚན་༦༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུ་མར་ར་ཤཱར་ར་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༥༥ཅན་མ།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ འགྱུར་མེད།དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ཅན་མ།)
༣


ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༨
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་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་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། in the use of public resources.”
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
report
on the economy, efficiency and
effectiveness
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ།accounts of all departments and offices of the Government,
favour ༣༡
or prejudice,
audit
the
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༣༢
འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོ
དཔ།
administering
public funds, the police andདthe
defence
forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་དོ་ལམ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་་ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་འགྲོ་འགྲུལ་་

0.144
0.094

༣༣ Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
The Audit
ཟད་སོང་འཐོ
ན་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
༣༤
གྲོང་གསེབ་ཚེ་སྲོ
ག་ཉེན་བཅོལ་ཚུ་་ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོདཔ། In
regional offices
strategically
located across
the ད
Kingdom.
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བསོམས།performance
of Bhutan, the Royal Audit Authority started
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོདas
་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
activities
and ར
initiatives
a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༣༡
དངུལ་འཐེབ་སོ
summarized
below: ད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤

-

0.238

1.



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

ཀ  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དཔལ་འབོར་གླིང་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་བར་མའི་ནང་ རྐང་རྩེད་ཀྱི་རྩེད་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ས་

བརྐོ་
་ནི་
་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་དོ
ན་ལུ་ཐོ
ད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The Royal
Audit Authority
hadབ་རྩིས་འཐེབ་བཀོད་མི་ལུ་དངུལ་སོ
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
༠༠༦༣དངུལ་འཐེབ་སོ
ད
་ནུག
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༢༧༣༨
དོ
ན
་ཚན་༡༨༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
བཟོ
་རིག་འགོ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
December
2014 and
were completed
within
31 ག
3
Performance
Audits
དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོ
ག་མ། ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་རྡོ
་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་2རིག་འགོ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under དཔོ
progress
the close of the year.
The
)
ན།ཞི་གཡོགat
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ཅན་མ།
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
ཁ  རྡོAudit
་རོ་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དགའ་ཚལ་གླིང་ལུ་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཤག་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཀ་ཆེན་༡༦གི་དོ
Annual
Schedules of the Divisions and Regional Offices
and the indicative Auditན་ལུ་ཁག་
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ད་ནུག(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༩ དོན་ཚན་༦༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུ་
currentའབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༡དངུལ་འཐེབ་སོ
audit priorities.
2.

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
་འོག་མ།
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༥༥
ACམར་ར་ཤཱར་ར་མ།
HI EVE ME
N TS I NནTE
R Mཞི་གཡོ
S OF
RE POR TI NG ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ འགྱུར་མེད། དྲུང་པ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ཅན་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
81
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

81

༣༢

འགྲུལ་འཐུསཉིན་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༤



རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཙག་འཐུའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ འགྲུལ་འཐུསཉིན་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༤ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་

འབད་ནུག།འགན་འཛིན་པ་མང་ཤོས་ཅིག་རང་འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རང་སོའི་འགན་ཁུར་སོད་མི་དང་མ་མཐུནམ་དང་འོས་

འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་བལ་བཤལ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ བཀོད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༨ དོན་ཚན་

༡༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ། བཙག་འཐུ་གོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༧ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ འོད་ཟེར།རོང་
བདག།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༢ཅན་མ།)

༣༣

འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་དོ་ལམ་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།



རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་རོང་ཁག་དང་རྒེད་འོག་དེ་ལས་གཡུས་ཚན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་འཁོར་ལམ་དང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མཐུད་དེ་ཡོད་

རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ལོར་ སྤྱི་ཚོགས་བཙག་འཐུའི་སྐབས་ བཙག་འཐུའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ དོ་སྐྱེལ་རྟའི་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ རེ་སོད་ནུག།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༨ དོན་ཚན་༡༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ། བཙག་འཐུ་གོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༧ ཅན་མ།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
d
na tidua ot ytiroh
A tidu
layoR a eགb་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༢ཅན་མ།
llahs erehT“ ,taht set)ats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་
འོtདu་ཟེར།རོ
ངA
་བདག།ཞི་གཡོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuoགྲོང་གསེབ་ཚེ་སྲོ
htiw ,llahsགy་ཉེན་བཅོལ་ཚུལ་མིན་ཐོ
tirohtuA tiduA laགy་དངུལ་སོ
oR ehT
“ tahtདsཔ།
edivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
༣༤
ད་འབད་ཡོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
s eido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d
cilbup ,seunever ehམི་ཤི་བའི་རྒུད་འཐུས་སྦེ་
t sa llew sa secrofགྲོང་གསེབ་ཚེ་སྲོ
ec nefed eh
dna ecilop ehདt་འབད་བའི་
,sdnuf་སྐབས་
cilbupམི་ངོ་འདི་
gniretsམ་ཤི་
inimda
རྡོ་nརོa་ཁ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གt་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བར་གསོན་པོ་ཡོད་མི་དང་ཡང་ན་ ཚེ་འདས་ཀྱི་མིང་མི་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་ནང་རང་མ་ཚུད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།གནད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dན
e་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་
nnam tnemཚེ་འདས་ཀྱི་མིང་
om eht ta si ཁོ་རའི་གུང་ཨང་ནང་མ་ཚུད་པར་ཡོ
ytirohtuA eht ,lareneG
rotidགུང་ཨང་འདི་ནང་ཡོ
uA eht rednU
.500འཐུས་མི་ཚུ་ལས་
2 rebmeceD ཉོགས་
ni ydob
དོ
དཔ་ད་
ད་པའི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
.modgniK e
ht ssorcaན་ཨང་༡༢༧༣༩
detacol yདོ
llནa་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
cigetarts seciffo lan
oiger
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
སེང་
བཤད་མེད་པའི་ཡི་གུ་གང་ཡང་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོnདI་འབད་དེ་འདུག།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གེ། མི་རྩིས་ལས་ར་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༥༠༡༤
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀརྨ་
ecnamཅན་མ།
rofrep
detrats ytiroh
tuའགྱུར་མེད།
A tiduA དྲུང་པ།
layoRཞི་གཡོ
eht ག
,n་ངོ་
a་རྟགས་
tuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ཅན་མ། )
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤༢༧ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བཀྲིས་སྒང་། si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus


G N I T I Dརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
UA FO SMR
T ནN
I Sའདི་གི་ནང་ལུ་
T N E M E Vམངོན་གསལ་
EIHCA .1
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
༥ Eབཏོ
་ཡི།

གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༠༩ གནས་པའི་ མངོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaTབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
eht ni nwohs sa raey eརྩིས་འགྲིགས་འབད་
ht gnirud stidua
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmecཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
eD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ཡོདཔ་དང་
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
3 ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
2 གནད་དོནs
tiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
rla erew taht esoht sedulcxe

4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་འོ
དཿ
eht ta derapགe་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
rp si AAR eག
ht་བཀོད་དེ་ཡོ
fo nalP
tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsuརིམ༌ཨང་།
rhT tiduA evitacidni བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
eht dna seciffO lanoigeR dna དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
snoisiviD eht fo seludདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
.seitiroirp༤tidua tnerruc
༡



0.204
.2
0.809
བསོམས།
༡.༠༡༣
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན། G N I T R O P E R F O S M R E T N I S T N E M E༥V E I H C A

༢

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 elbisn82
opser

ཤོག་གྲངས་

82

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡


ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འཐོབ་པའི་འཆར་དངུལ་གྱི་འབོར་ཚད་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཨེལ་སི་རྩིས་ཁྲ་

ནང་ཟད་སོང་འཁྲི་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༨༣༣ དོན་ཚན་༣༡ དང་༣༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་ཉི་དབང་མོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༤༧ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿལྷཔ་ཚེ་རིང་།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༣༧ཅན་མ།)
༢


ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༠༩
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿAudit Authority to audit and
theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Kingdom ར
of་འཁྲུལ་གནོ
Bhutan,ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
which states
that, “There shall
be a Royal

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,
༢༡
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༩
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
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་པ་སོ་སོ་དང་ཁག་འབགཔ་དེ་ལས་བཀྲམ་སྤེབ་བ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༩སྔོན་བྱིན་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༣༣ དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དབྱིངས་བྱིན་རྡོྡོཻ། རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་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
༢༠༠༩༠༧༠༠༦ཅན་མ།བསོ
ད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༢༣༠༧ཅན་མ།ལྷམ་རྡོ
ྡོཻ རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
༢༠༡༠༠༧༣༡༧ཅན་མ།རྡོ
ྡོཻ་སངས་རྒྱས། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༧༠༡༠༠༣ཅན་མ།
ཕྱག་རྡོ
regional
offices strategically
located
across the Kingdom.
In ར་ཕུན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༢༠༥༢
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཅན་མ། འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན།
རྩིས་འཛིན་པ། started
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༠
ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་རྡོྡོཻ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
performance
audits and theme based audits, besides the routine
༢༠༠༢༠༧༣༧༣ ཅན་མ། ཀརྨ་ དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ལྷཔ་ཚེ་རིང་།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
)
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༣༧ཅན་མ།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.



༤༢༨
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་རྩི་རང་།
AC HI EVE
ME N TS I N TE R M S

OF A U DIT I NG

ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་
The
Royal རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩི་རང་རོ
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་གྲུབ་འབྲས་༡༡
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༩༩
ད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ གནས་པའི་
The
number includes
only those
audits which ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
2
Compliance Audits
100
st
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance
Audits
2
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at ན
the
close of the year. The
འབད་ཡོprogress
དཔ་དང་ གནད་དོ
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every financialཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ན་
year. It contains
the
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༦ཚུད་དེ་ཡོད།
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་མི་དང་
current
audit priorities.
བ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
2. ལན་གསལ་འཐོ
AC HI EVE
ME N TS I N TE དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༢
R M S OF RE PORགནས་པའི་
TI NG མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་

ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
ofདthe
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ 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་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

83

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

༡

0.204
༠.༢༠༤

བསོམས།

༡


དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ གྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ སོབ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དུས་སྟོན་མང་རབས་ཅིག་བརྩི་

སྲུང་གི་དོན་ལུ་ལས་བྱེད་པ་སོ་སོ་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤སོད་མི་འདི་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

YTན
IR
OHTUA TIDUA LAཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
YOR EHT
FO STN
EMག
H་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ཅན་མ།ལ་
SILPMOCCA
ཨང་༡༢༧༢༢ ཆ་ཤས་༢ པའི་དོ
་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
དབུ་འཛིན།
ཞི་གཡོ

)uA layoR ehT
བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་འཕྲིས།རོ
fo noitutitsnoC eht fo ང1་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
.52 elcitrA ehtན་གཙོ
mo་འཛིན་འོ
rf setགa་མ།ཞི་གཡོ
dnam sག
ti་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༧༢ཅན་མ།
sevired ytirohtuA tid

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
,r༤༢༩
aef tuoརོ
hང
ti་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཧཱ།
w ,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
s eido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d
a cilbup
,seunever eht sa llew sa seཧཱ་རོ
cro
ec nefed eht dརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
na ecilop eht ,sབཏོ
dn
f cilའདི་གི་ནང་ལུ་
bup gniretsམངོན་
inimda
ལོn་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ངf་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ནu་ཡི།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༡༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༧༡ གནས་པའི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eh
ta si ytirohtuA eht ,ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
lareneG rotiduA eབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ht rednU .5002 rebmeརྩིས་འགྲིགས་
ceD ni ydob
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠
ལོt་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
nI .modgniལོ
K་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
eht ssorca detacol y
llacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་
།hB fo
ecnརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
amrofrep detrats ytirohtདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༩ཚུད་དེ་ཡོ
uA tiduA layoR eht ,naད
tu
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ཕྱིར་ར་སོ
་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་
stneདm
hsilpmocca ehརོtངf་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དང་ལན་འབད་མི་དང་
o trap a sa sevitaitini dna seiལན་
tivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གསལ་འཐོབ་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།
:woleb dezirammus

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

.1

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwoh0.045
s sa raey eht ༣
gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni ༤rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts1-3 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht es༥oht sedulcxe
0.048
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp
si AAR eht fo nalP tiduA launnA
༠.༠༩༣
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 sdoཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
irep gnitidua–tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༥
sap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༡
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
1
805
stiduA laicnaniF
2
0༢01
stiduA ecnailpmoC
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
3
2
stiduA ecnamrofreP
༣6
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
རu
་འཁྲུལ་་གནོ
stid
A laicepSད་སྐྱོན། 4
616
latoT
བསོམས།



N I T R Oད
Pཿ
ER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོགG
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ

.2


era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
s
 eitirohtua etairporpp a ot de sserdda 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 elbisn84
opser

ཤོག་གྲངས་

84

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༡


ལས་བྱེད་པའི་དངུལ་ཕོགས་ངེས་ཏིག་བཀག་བཞག་འབད་དེ་གཏོང་དངུལ་ནང་སོད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལྷ་ཁང་དཀར་པོ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ་གིས་གནང་བ་མེད་པར་ཡིག་ཚང་

ནང་མ་འོང་པར་སོད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཕོགས་དང་ཕབ་ཆ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥ཚུལ་མིན་
ཐོག་བཙུགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།ཨིན་རུང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཕོགས་ངེས་ཏིག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠བཀག་

བཞག་འབད་དེ་འདུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༥༡ དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༧༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་དབང་འདུས།རོང་བདགཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠
ཅན་མ།ཀུན་བཟང་འཕྲིས།རོང་རབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༩༠༡༠ཅན་མ།ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༢༠༣༩ཅན་མ།བོ་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༢༩ཅན་མ།)



༢


ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་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
༢༡on the
སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་འབད་མི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ།
report
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,
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དམ་ཐང་སོ
་གྲྭ་ཆུང་བའི་ནང་ཁང་ཚན་གསུམ་འབད་མི་སོ
་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྤུས་
including
all offices in the བLegislature
and the Judiciary,བ་ཁང་གཉིས་བཟོ
all public authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༢༦༥༡ofདོBhutan”.
ན་ཚན་༦༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་
other
monies received and the advances
and ན
reserves

ན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༠ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཕྲིན་ལས།རོ
་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་
Theརིག་འགོ་དཔོ
Audit Authority
was
instituted as an autonomous body in 1985 andངas
a constitutional
body
December 2005. Under
the Auditor General, the Authority is at the moment manned
)
གཡོin
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༥༠༡༠༦༥ཅན་མ།
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
ད་སྐྱོན།–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༨
line༣
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་ནོ
་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
financial
and ར
compliance
audits. Aན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
brief account of
the
activities
and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
༣༡
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨
summarized below:

1.



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

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ལས་བྱེད་པ་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༦༥༡ དོན་ཚན་༤༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༥༡ ཅན་མ། ཉི་མ་བཀྲིས།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the
shown in the Table 1.1.
ཁག་འབག་སོ
བ་དཔོ
ན། year
ཞི་གཡོas
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༤༠༠༢༧༧
ཅན་མ། བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན།
ལས་འགུལ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན། 508
ཞི་གཡོག་ངོ་
1
Financial
Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December 2014
and
were
completed within
31st
རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༠༩
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསོད་ནམས་དབང་མོ
།3
 ཞིབ་རོག
ས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
༢༠༡༡༠༡༠༥༦ཅན་མ།བསོ
ད་ནམས་དབང་འདུས།རོ
under
progress at the
close of theང་བདག།ཞི་གཡོ
year. Theག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༠༡༠༠ཅན་མ།བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། ལས་འགུལ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༠༠༩ཅན་མ།)
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which
determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༤༢༡༠
རོངare
་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལྷུན་རྩེ།
current audit priorities.


2. ལོAC
HI EVE
ME N TS I N TE R M S OF RE ང
POR
TI NG
་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལྷུན་རྩེ་རོ
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

Audit
Reports areསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
the immediate
output of the Royal
Audit དAuthority.
The audit reportsཅན་
are
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
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
85
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

85



མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་ཡོད།


རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣ཚུད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ༌ཨང་།
༡

༡


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༢


བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.033
༠.༠༣༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།
བསོམས།

༤
༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་
་གནད་ཚུ་འོ
གY
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
YTIROHTUA T
IDUA LA
OR EHTདFཿ
O STNEMHSILPMOCCA


f༡༡
o noitutལཱ་ཚུ་རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་སོ
itsnoC eht fo 1.52 eད
lc་ཡོ
itད
rཔ།
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
 lcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
e
,rང
a་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྒང་ཟུར་རྒེད་འོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuག
A་ནང་ཡོ
tiduད
A་མི་ལེགས་པ་ཆུའི་
layoR ehT“ t་མཐའམ་བདའ་སྟེ་གྱང་བཟོ
aht sedivorp rehtr
uf noitutitsnoC eht fo 4.52
རོ
་བསྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་རིན་བསྡུར་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
sམ་འབད་བར་
eido b dn
seitirohtua cilbup lla ,yraབཏོ
icན
id་ཐོuག
J ་ལས་
eht d
na eruta
lsigeLའབྲུག་ཆོས་སྒྲོན་བཟོ
eht ni secif་fབསྐྲུན་ལུ་སོ
o lla gད
n་ནུག།
idulcni
aརིན་གོང་གི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་༢༩༨༡
ཨེམ་ཨེས་
ལྷུན་རྩེ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo seབསོ
vre
ser dna secnaརོ
vང
d་བདག།
a eht dཞི་གཡོ
na dག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༡
viecer seinom rehto
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༦༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ད་ནམས་དབང་རྒྱལ།

་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༦༦
་ཁག་བཟོ
lཅན་མ།
a noituཟླ་བ་ཚེ་རིང་
titsnoc aའཆར་གཞི་འགོ་དཔོ
sa dna 589ན1།nཞི་གཡོ
i ydག
ob
suomonotua na sཅན་མ།
a detuསྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།
titsni saw ytirརོoངh
tuA t་རིག་འགོ་
iduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ནf། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༤ཅན་མ།ཀརྨ་
rདཔོ
uo
sah tདབང་ཕྱུགརོ
I .dnuorང
g་ཁག་གསོ
kcab l་བའི་འགོ་དཔོ
anoissefནo།ཞི་གཡོ
rp esrགe་ངོ་
v་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༦༧ཅན་
id htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
h
t
s
s
o
r
c
a
d
e
t
a
c
o
l
y
l
l
a
c
i
g
etarts secན
if།ཞི་གཡོ
fo lanག
oi་ ger
མ།རྡོྡོཻ་བཟངམོ།ཁྲིམས་དོན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༨ཅན་མ།བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecn
mrofrep detratནs་ངོ་ཚབ།ཞི་གཡོ
ytirohtuAགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༡༧༠ཅན་མ།
iduA layoR eht ,natuhB fo
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༢ཅན་མ།བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།རོ
ངa་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས། རོང་ཁག་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ།
གo་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༢༩
ཅན་མ།
ད་anif
eht foཞི་གཡོ
tnu
cca feirb A .stidua
ecnaལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ilpmoc dna laབསོ
icn
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ནམས་དབང་རྒྱལ། རོང་བདག། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༡
si raey ཅན་མ།
eht gཟླ་བ་ཚེ་རིང་
nirud yའཆར་གཞི་འགོ་དཔོ
tirohtuA tiན
d།
uAཞི་གཡོ
laག
y་ངོ་རྟགས་ཨང་
oR eht fo
:woleb dezirammus
༢༠༠༧༠༡༡༦༦ཅན་མ།སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༤ཅན་མ།ཀརྨ་ དབང་ཕྱུགརོང་

G N I Tྡོཻ་བཟངམོ
IDUA
F O SནM
R E Tན།ཞི་གཡོ
N I S TགN
EMEVEIHCA .1
ཁག་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༦༧ཅན་མ།རྡོ
།ཁྲིམས་དོ
་འགོ་དཔོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༨

ཅན་མ།བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༢ཅན་མ།བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས།རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འགོ་དཔོ8ན0་ངོ་ཚབ།ཞི་གཡོ
གs་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༡༧༠ཅན་མ།སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོ
.1.1 elbaTགས།རོ
eht nངi་ཁག་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
nwohs sa raeyནe་ངོ་ཚབ།ཞི་གཡོ
ht gnirud ག
st་ངོ་
idua
1
5
tiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༢༩ཅན་མ།)
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
༢ 616 ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༣
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduརA
evitacidདn་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
i eht dna s
ciffO lanoigeR dགn་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
a snoisivད
iD
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ནe་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ཿ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



༢༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཨང་༡༣༣༦༥
དོaན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
་རིག་འགོ་དཔོ
ནa་ཆུང་བ།
s
eitirohtu
etairporppa ot dessཚེ་རིང་དཔལམོ
erdda si །tiབཟོ
dn
a tidua r
lucitrཞི་གཡོ
ap eག
h་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༨༣ཅན་མ།
t 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 elbisn86
opser

ཤོག་གྲངས་

86

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༤ཅན་མ།)



༤༢༡༡ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་བཀྲིས་གཡང་རྩེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༤༧ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་

འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ སྙན་ཞུ་འབད་མིཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

-

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༤

བསོམས།

- the Constitution of
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 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
༡of the ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
25.4
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ revenues, public and
administering
public funds, the police and ན
the
defence forcesགas
well as དthe
other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༡

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

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
རོ
ང
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་ཡར་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གྱིས་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༨༣
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བཏང་ཐོག་ལས་ལུང་དྲི་ཆུ་ལས་བཱའི་སྣང་མཁར་ཚུན་སོ་ནམ་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་ གོ་རིམ༢པ་ འབད་ནུག།ཨིན་རུང་གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits, besides
the routine
བའི་དུས་ཡུན་ནང་ས་རུད་ཆད་དེ་ཆུ་གཡུར་ཚུ་བསུབ་ཡོ
ད་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་པར་ལུས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
initiatives
as a part
of theརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
accomplishments
ཏེ་འདུག།and
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༢༥༤༦
དོན་ཚན་༢
དཱ་མོ་དྷར་ར་ཨ་དི་ཀཱ་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༠
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཱ་མོ་དྷར་ར་ཨ་དི་ཀཱ་རི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

1. ༢༠༡༣༠༡༠༡༨༩༠ཅན་མ།
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
87
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

87

༤༣

རྒེད་འོག་ཚུ།

༤༣༡ ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག
༡


ལོག་སྤྱི་ན་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོག་སྤྱི་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༡༤ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།



YTIROHདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་འོ
TUA TIDUA LAYOR EHT FO STགN་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
EMHSILPMག
O་བཀོད་དེ་ཡོ
CCA དཿ
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་


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
”.secruoseར
r་འཁྲུལ་་གནོ
cilbup fད
o་སྐྱོན།
esu eht ni ssenevitceffe dna ycneic0.183
iffe ,ymonoce ༥eht no troper
༡ ehT ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བསོ
མས།
,tnemnrevoG eht fo seciffo d
na
stnemtraped lla fo stnuocca eht ༠.༡༨༣
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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་་–
. ”natuhB fo sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༣
evreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
d
ennam tnemom eht ta si ytirohtuAནe
ht ,lareneG rotiduA eht rednU .500ག
2་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
rebmeceདDཿni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༡༡
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡདོཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༣
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehtགློག་མེ་བཙུག་ནི་དང་
sediseb ,stidའཕྲུལ་འཐག་བཙུག་སྒྲིག་འབད་ནི་
ua desab emeht dnaདེ་ལས་
stidua
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོག་སྨན་བཅོས་ཁང་ནང་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a ག
sa
sevitaitini dna seitivitca
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་གི་མཐའ་སྐོར་ར་ཏེ་རཝ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥མ་བཏོ
ས་མི་དང་ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གི་རྣམ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གྲངས་ལ་ལུ་ཅིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༣དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༢༧༦༡
དོནm
་ us
:woནle
b deziram


ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཡོན་ཏན་ནོར་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོG
ན་ཆུང
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
N I་བ།
T Iཞི་གཡོ
D U Aག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༠ཅན་མ།
FO SMRET NI STNEM
EVEIHCA .1

ཨིན་དར་རའ་ལ་ལ་གཱ་ལེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༢༠༢༠༩༠༠༠༥༨༡ཅན་མ།)


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 sརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
niatnoc tI .ra
ey
laicའདི་གི་ནང་ལུ་
nanif yreམངོན་གསལ་
ve fo trats
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གསང་སས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་
བཏོ
ན་ཡི།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
d
na sdoireསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
p gnitidua tsaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༠༤
p eht fo secneireངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
pxe fo s isa
eht n
o denimreted er
a hcihwམངོན་
saerA
གྲུབ་འབྲས་༢༧
དb
་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༡
གནས་པའི་
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
805 ཧཱ་རོང་ཁག་འོག
s་གི་རྒེད་འོ
tiduA laག
ic།
naniF
༤༣༢
001
stiduA ecnailpmoC

2
stiduA ecnamrofreP
༡ 6 གསང་སས་རྒེད་འོག
st
iduA laicepS
616
latoT


.oN .lS
1
2
3
4

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༡༣ཚུད་དེ་ཡོ
sབསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
eitirohtua etairporpཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ནང་
pa ot desserdda
si ti dna tidua ralucitrap
eht fo noitelpmoc noད
pཔ།
u 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 elbisn88
opser

ཤོག་གྲངས་

88

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ལན་གསལ་འཐོབ་མི་

དང་ དང་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་

ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༡༤སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ༌ཨང་།
༡

གཡོ་ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

༢

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.387
0.120
0.207
༠.༧༡༤

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡་དང་་༢
༣
༥

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གཡོ་ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༧

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
the economy, efficiencyན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༧
and effectiveness in 
the
use of public ག
resources.”
The Article
གཡོ་ཟོon
ལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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་།all offices in the Legislature
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། Judiciary, all public authorities
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
including
and the
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༡༡
ས་ཡིག་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ
་ཡོདཔ། and reserves of Bhutan”.
other monies
received and the advances

The Audit
was instituted
༡༢ Authority
སྐུ་འདྲ་ཚུ་གསེར་མ་སྒྲོན་པར་ཡོ
དཔ། as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
0.190
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237༡༣
staff ཅ་ཆས་མ་འཐོ
with diverse
professional
four
བ་པར་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ། background. It has
0.197
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution
བསོof
མས།the Kingdom
0.387
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

audits
and theme based audits, besides the routine
financial
compliance audits.་ཡོA
brief account of the
༡༡ and
ས་ཡིག་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་རྫུས་མ་བཟོ
དཔ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་གི་ ནེབ་སྦྱིས་དགོན་པའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ས་ཡིག་རྫུས་བཟོ་འབད་མི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ


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

ཀ  ནེབ་སྦྱིས་དགོན་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༠གནས་པའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་དང་བ་དང་སྟག་གཟིག་བཟོ་ནི་དེ་

The Royal ལས་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་གསེར་སྒྲོན་ནིའི་དོ
Audit Authority had completed
616
ན་ལུ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་གསུམ་དང་གསང་སས་ཨ་མ་ཚོ
Sl. No.
Types of Audits གས་པའི་ས་ཡིག་ཚུ་རྫུས་
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
བཟོincludes
་འབད་ནུག།only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁ those
ནེབ་སྦྱིས་མགོན་པ་ལུ་ཆབ་གསང་བཟོ
ད་འབད་ནིའི་དོན་ལས་མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ཚོགས་པའི་
excludes
that were already ་བསྐྲུན་འབད་ཚར་མི་འདི་རྩིས་སོ
started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
འཐུས་མི་༣དང་གསང་སས་ཨ་མ་ཚོ
ག
ས་པའི་ས་ཡིག་ཚུ་རྫུས་བཟོ
་
འབད་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
གནད་དོ
ན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
་ལྷན་ཚོDivisions
གས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།Offices
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོན་ཚན་༡༡དང་༡༢རྩིས་
Annual
Audit
Schedules ofམthe
and Regional
andན་ཨང་༡༢༧༧༣
the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་རྡོྡོཻ། དབུ་འཛིན། ནབ་སྦྱིས་སོབ་གྲྭ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༩༣༨ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྟོབས་རྒྱས།
current audit priorities.
2.

རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ཅན་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
89
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

89

༡༢

སྐུ་འདྲ་ཚུ་གསེར་མ་སྒྲོན་པར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠



རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་འོག་ལུ་ ནེབ་སྦྱིས་དགོན་པའི་སོབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ནེབ་སྦྱིས་མགོན་པ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་མི་དང་སྐུ་འདྲ་

ཚུ་གསེར་སྒྲོན་མི་ དེ་ལས་ བ་དང་སྟག་གཟིག་བཟོ་མི་གི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠ གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་རྫུས་མ་བཙུགས་ནུག། ཨིན་
རུང་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ལུ་གསེར་མ་སྒྲོན་པར་འདུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༧༧༣ དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་རྡོྡོཻ། དབུ་འཛིན། ནབ་སྦྱིས་སོབ་གྲྭ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༩༣༨ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ཅན་མ།)

༡༣

ཅ་ཆས་མ་འཐོབ་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༧



རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ཐོག་ཉམས་སྲུང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༧དངུལ་སོད་འབད་ནུག།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༢༧༧༣ དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འགནཿསྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦ཅན་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
༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–
elcitrA e
hT ”.secruoser དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དlཿ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ ehtག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
dna eruta
sigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbu p ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eh t ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༢༡

ཤིང་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་མེདཔ་ཐལ་སྟེ་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༧

la noitutit snoc 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
གསང་སས་རྒེད་འོ
ག་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་སལཔ་སྦྱིས་གཞིས་ཆགས་ལས་འགུལ་གྱིས་མི་སེར་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠གནས་པའི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཤིང་ཆས་སོད་མི་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་མེདཔ་ཐལ་ཡོ
ད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༡༨ དོན་ཚན་༡༡རྩིས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
e
c
n
amrofrནe།p སོ
dམ
e་སྦས་རྒེད་འོ
trats ytག
iroཞི་གཡོ
htuAག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༡༣ཅན་མ།
tiduA layoR eht ,natuhB fo
འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tགnuཞི་གཡོ
occaག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༧༦
feirb A .stidua ecnཅན་མ།
ailpmལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
oc dna laicnanif
མགོནམ་རྡོྡོཻ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རོང་བདག ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
si raཞི་གཡོ
ey གe་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ཅན་མ།
ht gnirud ytirohtu)A tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus


GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་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
༣༡ 001སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་རིན་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
ད2པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༧
stiduA ecnailpmoC
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
གསང་སས་རྒེད་འོ
ག་གི་འོ
་ལུ་ཡོ
616
laག
to
T ད་པའི་སལཔ་སྦྱིས་ཉམས་བཅོས་ལས་འགུལ་གྱིས་ལས་འགུལ་ས་ཁོངས་ཚུན་ཆུམ་ཀེ་ཇི་༨༤༤༥དང་


eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc དt་ཡོ
I ད.r
aey laicnanif yreve fo trats
དལ་ཀེ་ཇི་༡༩༦སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༧སོ
་རུང་ཁག་འབགཔ་གིས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

མ་བཏུབ་ལས་
་སྟེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག།
དོནr་ཚན་༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
dna sdoireདེའི་རིན་ལོ
p gnitiག
du
a tsap eht fo secneirepxe f(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
o s isab ehནt་ཨང་༡༢༧༡༨
no denim
eted e
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། སོམ་སྦས་རྒེད་འོག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༡༣ཅན་མ། མགོནམ་རྡོྡོཻ། རྒེད་

NITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག ཞི་གཡོགG་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༧༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོ
ད་ནམས་དབང་
era stརོrངo་བདག
per tཧཱ་རོ
iduངa
ehT .ytiroh
tuAགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ཅན་མ།
iduA layoR eht fo tup
) tuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འདུས།
་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
ཞི་གཡོ
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 elbisn90
opser

ཤོག་གྲངས་

90

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢

དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༢ གནས་པའི་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༠སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ འོག་

ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

0.070
༠.༠༧

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

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
economy,
efficiency
and effectiveness
in the use of public resources.” The Article
༡ on the
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
ད་སྐྱོན་་–
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༠
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 དthe
Legislature and the Judiciary, all ག
public
authorities
and bodies
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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”.

༡༡

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༠

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་བདག་སྐྱོང་གིས་ས་ཁོངས་ནང་ངེས་བདེན་ཐོ
ག་ལུ་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་
by རང་རྩེ་ལྷ་ཁང་ཉོམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྒེད་འོ
237 staff with diverse professional background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ
ད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༠
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། (རྩིས་
lineལཱ་གི་འབོ
with ར
the
provisionsདངུལ་སོ
of the
Constitution of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༢༥ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་ར་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief account
of the
༢༠༠༧༠༥༠ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་འདུས།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༢༠༧༠༠༡༦༩༧ཅན་མ།)
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༤༣༣ སྤ་རོ
་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།

1.



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

༡

ན་བ་རྒེད་འོག

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the year as shown in theསྤ་རོ
Table
1.1.ན་བ་རྒེད་འོ
1ག་བདག་སྐྱོང་གི་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་རོང་ཁག་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏོན་ཡི།
Financial
Audits
508འདི་གི་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December 2014
and
were
completed
within 31stསྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་ཚུ་
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the close
of དthe
༢༠༡༥ progress
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང
་ཚུད་དེ་ཡོ
། 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
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ནང་
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿThrust
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
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
91
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

91

རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ།

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

0.059
0.110
༠.༡༦༩

བསོམས།

༡


དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༡་དང་་༢
༤
༥

གཡོ་ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ།–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༩

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ཧེ་མའི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་འབད་བའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ཁྲལ་དངུལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ལོག་སོད་འབད་ནུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
eཨང་༡༢༧༧༨
lcitrA ehདོTན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
”.secruoser cilbup fo ཕུར་རཔ་རྒྱལ་མཚན།
esu eht ni ssརྒེད་འོ
enevགi་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
tceffe dna ycནn།eiཞི་གཡོ
ciffeག,y
monoce eht no troper
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༡༡ཅན་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,མ།
tneདཀར་ར་རྡོ
mnre།vo
G ། eམི་ཁུངས་ངོ་སོ
ht fo seད
ci་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ཅན་མ།
ffo dna stnemtraped lla ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་ར་རྡོ
fo stnuocca eht tid། uརྒཔོ
a །,eམི་ཁུངས་ངོ་སོ
cidujerp དr་ལག་ཁྱེར་ར་
o ruovaf
རྒཔོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ཅན་མ།
na cilbup ,seuneve)r 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

ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
 ennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht redn U .5002 rebme ceD ni ydob
d
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ec
namrofrep detratsདཔ།
ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༢༡
ཉེས་ཆད་ཚུ་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་
་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhརོsངil་ཁག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱིས་
pmocca eht fo trap a sa sevitཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
aitini dna seitivitca
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་མི་གི་ཐད་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༠༡༠༠བཀལ་ཡོད་མི་འདི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་གཞུང་གི་འོང་འབབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལས་འགལ་ཐོ
་ us
:wགo་ལས་གཞུང་གི་འོ
leb deziramངm

འབབ་རྩིས་ཁྲའི་
་ནང་མ་བཙུགས་པར་རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི
་ནང་བཙུགས་ནུག།
ན་ཚན་༢རྩིས་
GNIT
I D U A F O S(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
M R E T N Iན་ཨང་༡༢༧༧༨
S T N E M EདོV
EIHCA .1

འགན་ཐད་ཀར་རཿ དཀར་ར་རྡོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་ར་རྡོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sསོtད
id
uA fo .oN
stiduA fo s) epyT
.oN .lS
་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ཅན་མ།
.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
༤
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༠
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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
eht ta deraperp གs་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
i AAR ehtདཿ
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
༣༡
གློག་མེའི་རཝ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་བེམ་ཕུག་གཡུས་ཚན་ནང་མི་དང་རི་དྭགས་སེམས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་མི་ཚུ་བཀག་ཐབས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལུ་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠སོད་ཐོག་ལས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གློག་མེའི་རཝ་ཚུ་ལོ་ཐོག་བཙུགས་སའི་ཞིང་ཚུ་ནང་བཙུགས་སྒྲིག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
sམ་འབད་ནུག།
eitirohtua མི་སེར་ཚུ་སྒོ་ནོ
etairporpར
p་སེམས་ཅན་དང་གཅིག་ཁར་
a ot desserdda si ti d
na tid་སར་འགྱོ་ཡོ
ua raluད
ciཔ་དང་
trap eh
t fo no་ཐོ
itག
e་ཚུ་བཏབ་སྟེ་ཡོ
lpmoc noད
p་མི་ལས་
u deussi
ས་ཁ་མཐོ
དེ་བསྒང་ལོ
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 elbisn92
opser

ཤོག་གྲངས་

92

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

བརྟེན་ གློག་མེ་རཝ་བཙུགས་ནི་ནང་ ཡུན་འགྱངས་ལུས་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༧༨ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བཀྲིས་

དབང་ཕྱུགསོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༩༠༦༨ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་ར་རྡོ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༢༡ཅན་མ།)

༢


ལུང་ཉི་རྒེད་འོག

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤ་རོ་རོང་ཁག་ རླུང་ཉི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།
༥
0.300
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
མས། that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom of Bhutan, which བསོ
states
0.300
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
the accounts
of all departments and offices of the Government,
༡ or prejudice,
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོaudit
ར་འཁྲུལ་་གནོ
ད་སྐྱོན།
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”. ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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
༡༡offices
གློག་མེའི་རཝ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ། the Kingdom. In
regional
strategically located across
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༡༢ the
ཀེ་བའི་ཅིབསི་བཟོ
་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོ
དཔ།
of Bhutan,
Royal Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
བསོམaccount
ས།
financial and compliance audits. A brief
of the
activities
and
initiatives
as
a
part
of
the
accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
༡༡
གློག་མེའི་རཝ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༠
summarized
below:

0.200
0.100
0.300

1.



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

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤང་སྦི་ས་སྤྱི་འོག་གི་དོན་ལུ་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༠ གནས་པའི་གློག་མེའི་རཝ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་

གློག་མེ་རཝ་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་
ལཱ་མ་འབད་བར་
ཚོགས་པའི་ཁྱིམ་ནང་ འདེ་སྦེ་རང་བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་
Theབཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བས།
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
བྱུང་ཡི།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༢༧༧༧
དོ
ན
་ཚན་༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
བཀྲིས་དབང་ཕྱུགསོ
་
ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོ
ན
།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
were
completed within
31 December 2014 and
ཨང་༩༩༠༩༠༦༨ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིན་ཆེན་དཔལ་འབོ
ར་ར། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༢༢༨ཅན་མ།
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
༡༢
ཀེ་བའི་ཅིབསི་བཟོ
་
ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོ
ད
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
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
རྒེད་འོwhich
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྤང་སྦི་སའི་མི་སེར་ཚོ
གས་པ་༥ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠གནས་པའི་ཀེ་བའི་ཅིབསི་བཟོ
ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཆ་
Areas
are determined on the
basis of experiences of the past auditing ་periods
and
current audit priorities.
2.

ཚན་༥བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་རུང་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ཚོགས་པ་ག་གི་ཡང་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པས།(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༧༧ དོན་ཚན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
བཀྲིས་དབང་ཕྱུགསོ་ནམ་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༩༠༦༨ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིན་

Audit
Reports
immediate
output of the Royal )Audit
 Authority. The audit reports are
ཆེན་དཔལ་འབོ
ར་ར། are
རྒཔོ། the
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༢༢༨ཅན་མ།
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
93
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

93



༤༣༤ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།

༡

སག་སྟེང་རྒེད་འོག



ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ སག་སྟེང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ༌ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

3.416
བསོམས།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSI༣.༤༡༦
LPMOCCA

༥

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
༡na tiduཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
་འཁྲུལ་་གནོ
་སྐྱོན་་–
d
a ot ytirohtརu
A tiduA དla
yoR aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༦
eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
l
c
i
t
r
A
e
h
T
”
.
s
e
c
r
u
o
s
e
r
c
i
l
b
u
p
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
,tnemnrevoར
G་འཁྲུལ་གནོ
eht fo ད
se
ciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca
eht tiduaདཿ
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dརིམ་ཨང་།
na cilbup ,seunever eht sa llew saསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
secrof ec nན
e།fed eht dna ecilop eht ,sdnuf དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།

3.275
0.141
3.416

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
ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ལུ་དངུལ་སོ
ruof༡༢
sah tI .dnདu་འབད་ཡོ
orgkcདaཔ།
b lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
moབསོ
dgམnས།
iK 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
༡༡
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༧༥
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
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་ སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༧༥ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་
:woleb dezirammus

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༦ དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཚེ་དབང་ཚེ་རིང་།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༡༥༡༡༠༠༡༦༥༢ཅན་མ།
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ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་ཚེ་རིང་།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༡༥༡༡༠༠༡༦༥༢ཅན་མ།)
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
s
tiduA foལཱ་བསྟར་སོ
.oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS ད་འབད་ཡོ
༡༢
ད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༡
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF

h
c
i
h
w 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
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བོན་མཁར་ལུ་དུར་ཁྲོད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ལུ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༡
དངུལ་སོ
ད་འབད་
་ནུག། (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༧༣༦ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཚེ་དབང་ཚེ་རིང་།
616
lato
T
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ht sniatnoc tI .raey laicnan
yreve ད
fo
trats
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༡༥༡༡༠༠༡༦༥༢ཅན་མ། eལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་ཚེ་རིང་།རྒཔོ
། ifམི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
d
na sdoirep gnitidua tsa)p
eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༡༥༡༡༠༠༡༦༥༢ཅན་མ།
.seitiroirp tidua tnerruc
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.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
eitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
s
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 elbisn94
opser

ཤོག་གྲངས་

94

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢

མེ་རག་རྒེད་འོག



ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིས་སྒང་རོང་ཁག་ མེ་རག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད།


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

0.268
༠.༢༦༨

བསོམས།


༡


དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༨

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Kingdom of
Bhutan,དwhich
states that, “There shall be a Royal
Audit Authority
to audit and
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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,
༡༡ or prejudice,
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨
favour
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
རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་དང་
སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་
other
monies
received
and the advances
and reserves
of Bhutan”.

་ཨང་༡༢༧༣༣ དོwas
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༥༠༧༠༠༡༣༡༦ཅན་མ།
ལ་
Theཞིབ་བརྡ་དོ
AuditནAuthority
instituted as an དགེ་འདུན།རྒཔོ
autonomous
body inད1985
and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
བཀོད་རྩིས་འགནཿདགེ་འདུན།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༥༠༧༠༠༡༣༡༦ཅན་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
༤༣༥ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།
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
བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་ བུམ་སྡེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
summarized below:

1.

བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་

Theའབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་
Royal Audit Authority had
completed ག616
No.
Types of Audits
No. of Audits
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོSl.
དཿ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Compliance Audits དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
100
རིམ༌ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes༡ those
that were
alreadyད་སྐྱོན།
started and
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
༥
4
Special Audits
6
0.159
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is
at the
བསོprepared
མས།
Table 1.1 Audits completed
༠.༡༥༩ 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
are determined
on ད
the
of experiences of the past auditing periods and
༡ which
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
་སྐྱོན་
་basis
་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༩
current audit priorities.


2. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVEརME
N TS ད
I་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
N TE R M S OF RE POR TI NG
་འཁྲུལ་གནོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
95
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

95

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༡༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

-

རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མིན་་

༡༢

0.159

དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

༡༡


0.159

ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ལཱ་ངེས་ཏིག་འབད་བའི་འབོར་ཚད་
་ཚུ་ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་ནང་ཐོ་མ་བཀོད་མ་འབདཝ་དང་དུང་ཟམ་ལས་ཅེང་

ཚུན་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༥འབད་མི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཉིན་བསྟར་གླ་ཡིག་ཆ་ཤས་༣པམ་འདི་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་ནུག།

འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༠༠སོ
་ཐོT
གI་ལུ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོ
ད་༡༡༥༧
YTIROHTUདA
DUA LAYOདRཔ་ད་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་ཨིཀསི་ཀེ་ཝེ་ཊར་དེ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོ
EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ད་༡༩༥
fདང་
o noཨེབ་འཕྲུལ་དེ་ཆུ་ཚོ
itutitsnoC eh
t fo 1གི་རིང་བཀོལ་སོ
.52 elcitrAད་འབད་ཡོ
eht mད
oཔ་ད་
rf setཉིནམ་རེ་ལུ་དཔྱ་སྙོམས་ཆུ་ཚོ
adnam sti seviredད་༡༡
ytiroདེ་ཅིག་གི་བརྩིས་ལཱ་འབད་ནུག།
htuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
རྒཔོ
། yམི་ཁུངས་ངོ་སོ
e(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
lcitrA ehTན་ཨང་༡༢༥༠༦
”.secruoseདོrན་ཚན་༡
cilbupརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
fo esu eht ni sཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།
senevitceffe d
na
cneiciffeད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༩༧༦
,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༩༧༦ཅན་མ།)
,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
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༩
d༡༢
na cilbuརྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མིན་དངུལ་སོ
p ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilopད་འབད་ཡོ
eht ,sd
nuf cilbup gniretsinimda
.
”
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a deviecer seinom rehto


བ་རྩིས་ཚུ་མ་འཐོ
lའབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་
a noitutitsnoc a sa dna 589ཐོ1
ni ydob sབu་ལས་
omonརྒེད་འོ
otuག
a ་བདག་སྐྱོང་གིས་
na sa detutiརྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་
tsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ལུ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་
དངུལ་སོ
rཁྱིམ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དོ
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orp esrev
id htiw fན
fa་ཨང་༡༢༥༠༦
ts 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།རྒཔོ
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
mo།dg
niK eht དf་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༩༧༦ཅན་མ།
o noit utitsnoC eht fo snoisivo
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eht ,natuhB fo
ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༡༩༧༦ཅན་མ།)
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༤༣༦ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus
༡


གླང་ཐལ་རྒེད་འོག

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ གླང་ཐལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་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་༡
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
.1.1 elbaT eht niངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
nwohs sa rདa་མི་ཚུ་
ey ehལོt་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
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h
w
s
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d
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e
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s
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ulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
dna 4102 rebmeceཅན་མའི་ནང་
D ts13 nihརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་
tiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
la erew taht esoht sedulcxe
4
6
s
id་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
uA laicepS ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་
འོtག
དeཿ
hT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
noc tI .raey laicnanདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
if yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ད་སྐྱོན།
dna s༡doirepཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
gnitidua tརs་འཁྲུལ་་གནོ
ap eht fo
secneirepxe fo s isab eht no de0.050
nimreted era ༥hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ༌ཨང་།

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

བསོམས།

༠.༠༥

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

༡
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༧༦༨
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

s eitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
d
ebircserp ར
e་འཁྲུལ་གནོ
ht ot serད
e་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
hda AAR ehT .stroper eht ni deniatnocགs
eussi no དsཿ
noitca ylemit ekat ot
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ཤོག་གྲངས་

96

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠



རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༢༧༩༥ དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ལྷམ་རྡོེ།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལྷམ་རྡོེ།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༧༠༣༠༠༠༤༦༥ཅན་མ།)



༤༣༧ རྩི་རང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།

༡

སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག



ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤ་ཚ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ACCOMPLISHMENTS
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༣
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་ར་
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
Kingdom of Bhutan,ལོwhich
states that, “There
shall be a Royal Audit Authority
to audit and
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
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, དwithout
fear,
ཅན་མའི་ནང་
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
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་།
བརྟག་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

གཡོ་ཟོལ་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ།

0.053

༡་དང་་༢

The Audit Authority was instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བསོམས།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is ༠.༠༥༣
at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located across the Kingdom. In
༡
གཡོ་ཟོལ
་དང་་ངན་ལྷད་་ལྐོག་ཟ་་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༣
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom

of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
audits
theme based audits,
besides the routine
གཡོ་ཟོand
ལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་དང་ཚེ་སྲོ
ག་ཉེན་བཅོལ་ཀྱི་ཉེན་དངུལ་རིམ་སོ
of ༡༡
the Royal
Audit Authority during
the year is ད་ཚུ་ཚངམ་འབད་མ་བཙུགསཔ་ དངུལ་ཀྲམ་
summarized below:

1.



ས་ཡ་༠༠༥༣

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

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢ ཅན་མ་དང་འགལ་ཐོག་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཁྱིམ་གྱི་ཉེན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བཅོལ་during
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༥
ག་ཉེན་བཅོལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
གཉིས་བསོམས་ད་ཉེན་དངུལ་རིམ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་
audits
the year asདང་ཚེ་སྲོ
shown in
the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100 །མི་
ས་ཡ་༠༠༥༣ཚངམ་འབད་མ་བཙུགས་པས།
(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༢༦༥༧ དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བཅོ་ལྔ་ཚེ་རིང་།རྒཔོ
2014 ནand
were
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes
that were already
started
and
ཁུངས་ངོ་སོthose
ད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༠༡༢༩
ཅན་མ།
ཤེས་རབ་ཆོས་རྒྱལ།
་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
4 རྒེད་འོག
Special
Audits ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is prepared
at ད
the
༢༠༠༨༠༥༠༤༨ཅན་མ།ཕ་བི་ཀུ་མར་རའི་རྒེད་དྲུང་།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཅོ་ལྔ་ཚེ་
Table 1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
རིང་།རྒཔོ
།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༠༡༢༩ཅན་མ།ཤེས་རབ་ཆོས་རྒྱལ།རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་
Annual
Audit
Schedules
of the Divisions and Regional Offices andགthe
indicative
Audit གThrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཨང་༢༠༠༨༠༥༠༤༨ཅན་མ།ཕ་བི་ཀུ་མར་རའི་རྒེད་དྲུང་།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༨༠༢༠༠༡༠༠༣ཅན་མ།)
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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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༤༣༨ དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་འོག་གི་རྒེད་འོག།

༡

ཀ་གཞི་རྒེད་འོག



ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༨༡ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་

འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།ལོ་

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥



རིམ༌ཨང་།
༡

ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.114

༤

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བསོམས།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcih༠.༡༡༤
w ,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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༤
,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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


l༡༡
a noitutiསོt་sནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དེ་
noc a sa dna 5891 ni ydདཔེ་རིས་སྔོན་རྩིས་དང་མ་འཁྲིལཝ་
ob suomonotua na sa dདེ་ལས་
etutitsཅ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་དང་ལས་མི་ཉིན་ལར་
ni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དངུལ་སོད་ནང་ཚུལ་མིན་
་བྱུང་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤
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
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༢༩
བཏང་ཐོ
གp་ལས་
ecnam
rofre
detrསིལ་ལས་ལུལ་ཚུན་དང་
ats ytirohtuA tidདབང་ཆེ་ཕ་མཁའ་
uA layoR ehtཀོ་མ་ཐ་རང་
,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དང་ལུ་སི་སྒང་ཚུ་གི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དང་ཀ་གཞི་རྒེད་འོ
་ནང་གི་མཆོད་རྟེན་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ
eht fo tnuocca གfe
irb A .stidua ecnailpmoc dna དl་འབད་
aicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མི་ནང་འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus





བཟོ་བསྐྲུན་ཅ་ཆས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་གི་ཐོ་དང་ལས་མི་ཉིན་ལར་ཐོ་དེབ་ཆ་ཤས་༣པ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་

G N I T I D U A F O དSཔ་ཨིན་ན་ངེས་ཐག་གཅད་མ་ཚུགས།
MRET NI STNEMEVEIHCA
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༨གནས་པའི་རྩི་ས་ཕད་ཙི་༨༠ག་འདེ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ

.1

ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱིས་བཟོ་བའི་ཆུ་དུང་དྲ་དུམ་༣༧ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་ཚབ་ལུ་  ཤབ་སྒོར་༥༤ ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ལས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eདhཔ་ད་དྲ་དུམ་༡༡དེ་ཅིག་མ་ཚང་པར་འདུག།
t ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡གནས་པའི་དྲ་དུམ་༡༧འཐེབ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4ད
1་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥ངེས་བདེན་འབད་དངུལ་སོ
02 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoད
c་མ་
erew
 2 ས་ཁོངས་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ལས་མི་ཉིན་ལར་གྱི་དངུལ་སོ
3
sti་d
uA ecnam
rofreP
d
n
a
d
e
trats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
འབད་བར་lཐོ
བ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་བདག་བཟུང་འབད་དེ་བཞག་ནུག།
ehT .raey eht fo (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
esolc ehtན་ཨང་༡༢༩༧༦
ta ssergoདོrན
p་ཚན་༢
rednu
616
atoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
སྲིད་རྒྱས་རྡོེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོདe་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༠༨༩༧
ht sniatnoc tI .raeyཅན་མ།
laicnལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
anif yreve foསྲིད་
trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རྒྱས་རྡོེ། རྒཔོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༠༨༩༧ཅན་མ།)
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc

༢


ཨ་ཐང་རྒེད་འོག

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

er་ངོ་དེ་ནང་
a stropརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
er tidua ehT .ytirohtuA tiཨ་ཐང་རྒེད་འོ
duA layoགR་བདག་སྐྱོང་གི་
eht fo tup
tuo etaidemm
ht e
ra strope
R tiduA
ལོ
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏོiནe་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
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 elbisn98
opser

ཤོག་གྲངས་

98

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༣ གནས་
པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠༡༦༦ཚུད་དེ་ཡོད།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ལན་གསལ་འཐོབ་མི་

དང་ དང་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ༌ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡ Audit
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ར་འཁྲུལ་་གནོ
ད་སྐྱོན།
༥
The Royal
Authority
derives its
mandates from the Article 25.1
of the Constitution
of
0.035
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བསོand
མས། effectiveness in the use of public resources.” The Article
report on the economy, efficiency
༠.༠༣༥
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
ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོ
ད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
including
all
offices inར་འཁྲུལ་་གནོ
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”.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
༡༡ staff
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
by 237
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
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོད་པའི་ གྲོང་གསེབ་ཚེ་སོག་ཉེན་བཅོལ་ དངུལ་ཀྲམ་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ན་ཨང་༡༢༩༧༡
དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ མཁའ་འགྲོ་རྡོེ།རྒཔོ། མི་
ས་ཡ་༠༠༣༥སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག
financial
and compliance audits. (རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༩༠༡༠༠༠༨༤༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ མཁའ་འགྲོ་རྡོེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: )
༡༡༩༠༡༠༠༠༨༤༥ཅན་མ།

1.



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

༣

མདངས་ཆུ་རྒེད་འོག

TheRoyal 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
Theལོnumber
includes only those audits
which ག་བདག་སྐྱོང་གི་
་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
མདངས་ཆུ་རྒེད་འོ
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡Audits
བཏོན་ཡི། འདི་ནང་ལུ་
2
Compliance
100 མངོན་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༩
ད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༤ གནས་པའི་
excludes
those that
were already
started and ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ལོ
་
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་
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
འབད་ཡོ
དཔ་དང་Schedules
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
Annual
Audit
of the Divisions and Regional
Offices and theཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༧༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་

2. ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
AC HI EVE ME
N TS ད
IN
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ 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
99
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

99

རིམ༌ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན།

0.375
༠.༣༧༥

བསོམས།

༡


དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཆད་སྐྱོན་དང་་ནོར་འཁྲུལ་་གནོད་སྐྱོན་་– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡


ཡིག་ཆ་ཚུ་བཏོན་ནི་
་མེདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༥

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་བསྡུ་བའི་སྐབས་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་འབད་བརྒྱ་ཆ་༠༦༥རེ་བརྩིཝ་ད་དངུལ་འབོར་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༥བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་འདི་དངུལ་དེབ་ནང་རྩིས་ཁྲར་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་དབར་རྩྭ་དགུན་འབུཔ་བསྡུ་ལེན་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབད་བའི་འབོར་ཚད་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག། དེ་མ་ཚད་ སོད་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤ བཏོག་ཡོད་མི་ཚུ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དངུལ་དེབ་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ཡིག་ཆ་བཏོན་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་སོད་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་གི་ཐད་མི་སེར་ལུ་ཆོག་ཐམ་ཕྱིར་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
itrA ehT ”.secར
ru
oser cilbup་མ་ཚུགས།
fo esu e(རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ht ni sseneནv་ཨང་༡༢༩༧༣
itceffe dnདོ
aནy
cneiciffe ,ymonoce e
htད་ནམས་རྡོེ།
no troper
སོlདc་འབད་བའི་གྲངས་འབོ
་ངེས་གཏན་བཟོ
་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
བསོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,རྒཔོ
tne
nrevoG དe་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༩༠༤༠༠༣༠༥
ht fo seciffo dna stn
emtraལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ped lla fo stnབསོ
uoད
c་ནམས་རྡོེ།
ca eht རྒཔོ
tid།uaམི་ཁུངས་ངོ་སོ
,ecidujeདr་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་
p ro ruovaf
། mམི་ཁུངས་ངོ་སོ
ཅན་མ།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
༡༡༩༠༤༠༠༣༠༥ཅན་མ།
d
na cilbup ,seun)
ever 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 elbis100
nopser

ཤོག་གྲངས་

100

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༤༤




རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས།

༤.༤.༡ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༣བཏོན་ཡི།འདི་གི་ ནང་
ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

37.445 ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1.379

གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



36.066གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་ དང་དང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དཔ་ཨིན།
theལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Kingdom of Bhutan, which states that, གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
“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
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོthat
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
25.4
of the Constitution further provides
“The Royal Audit ཐོ
Authority
shall,
withoutདfear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in ་ཱེ བ་
the Legislature and the Judiciary, all
public authorities
and bodies
རིམ་ཨང་
རྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྲ
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”.
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

16.424

19.642

1
3.080
3
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
2 Authority
14.509 and as a constitutional
4
The Audit
was instituted as an autonomous body in 1985
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན། background. It has
2.053
5 four
by 237 3staff ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
with diverse
professional
regional offices strategically located across the Kingdom. In

བསོམས་
19.642
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
༡ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༨༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
summarized
below:

3.080

1.



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

རིམ་ཨང་

1.1
1.2

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་བ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

2.195
0.885

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during རང་སོ
the འི
year
as shown
Table
1.1.
1
Financial
Audits
508
་མ་དངུལ་ཐོ
ག་ལས་སོབin
་སྦྱོངthe
་འབད་མི་སོ
བ་ཕྲུག་ཚུ་ཤེས་ཡོ
ན་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
ད་རུང་སོ
བ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed
within 31st December
འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
 progress
བསོམat
ས་the close of the year. The
under
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་ སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་བ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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.

3.080

2.195

2.

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་ལས་ཞི་གཡོག་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
༢༠༡༢ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལས་འགལ་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༩༥བསྡུ་

Audit
Reports are the
immediate
output of
the Royal
Audit Authority.
The audit
are
ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༢༢
དོན་ཚན་༡.༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ
་རྗེ། ཡོངreports
ས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
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.
101

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

101

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ།ཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་གུ་རུང་།སོབ་རིག་གི་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ཅན་མ།ཨོན་

འཕྲིན་ལས། སོབ་ཕྲུག་གི་ སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༦༧ ཅན་མ། ཨོན་དབངས་ཅན། སོ་ནམ་གྱི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་

གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༨༨ ཅན་མ། ཌོག་ཀྲར་རེ་ཁ་ཆེ་ཏི་རི། ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་གྱི་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ ཨང་

༩༨༠༡༠༩༣ཅན་མ།བོ་བཟང་དཔལ་འབོར།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་

ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ།)


༡༢

རང་སོའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སོབ་སྦྱོང་འབད་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་སོབ་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.885

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་ནང་རང་སོའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་སོབ་སྦྱོང་འབད་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ཤེས་ཡོན་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་སོབ་

འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་ཚུལ་མཐུན་

མེད་མི་དང་ལམ་སྟོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢དོན་ཚན་༡.༤རྩིས་འགན་ཐད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀར་རཿཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་གུ་རུང་།སོབ་རིག་གི་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།

noituti་tཆེན།ཞི་གཡོ
snoC ehག
t ་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ།)
fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཡོfoངས་ཁྱབ་མདོ

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
༢ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht s
edivorp 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 seནc་ནང་
rof e
c nefed eht dna eངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
cilop eht ,sdnufགc་ལུ་བཀོད་
ilbup gn
ireདtཿ
sinimda
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
དེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
laརིམ་ཨང་
noitutitsསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
noc a sa dནn་a 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw y
tirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ལས་འབྲེལ་གྱི་འགན་ལེན་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI ་.མ་འབད་བར་ཡོ
modgniK དeཔ།
ht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
cnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདeཔ།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

བསོམས་
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
༢༡
ལས་འབྲེལ་གྱི་འགན་ལེན་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
:woleb dezirammus

2.1
2.2
2.3

14.509
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GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༠༩གནས་པའི་ཁག་འབག་པའི་ལས་འབྲེལ་གྱི་

.1

གཏའ་མ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
་འབད་ནི་མིན་འདུག།
6 1མིག་སྟོ
6 deནte
lpmoc dah ytiལས་འབྲེལ་གཏའ་མ་དེ་
rohtuA tiduA laསྤྱི་ཚེས་
yoR ehT
stiduA fo .oN

stiduA fo sepyT

.oN .lS

1
805
stiduA l་མ་འབད་བར་ཡོ
aicnaniF དཔ་དང་ཨེམ་ཨེས་བ་མ་གྲོས་སྟོ
༡༤༡༡༢༠༡༢ལས་རང་བསྐྱར་གསོ
ན་པ་གི་བསབ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཁག་འབག་པ་ལུ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 rebmecབཏོ
eDན་བཅུག་སྟེ་འདུག།
3
2
stiduA ecnamrofལས་འབྲེལ་གཏའ་མ་
reP
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལྷག་ལུས་ཀྱི་གནས་གོང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣༠༠
ཁག་འབགཔ་གིས་
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
ehT .rae
ht 
foརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
esolc ehནt་ཨང་༡༣༠༢༥དོ
ta ssergན
o་ཚན་༡(L)
rp rednu
གཏའ་མ་མིག་སྟོ
་འབད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་ལས་ཡོ
ལy་སོངe་ནུག།
616 ན་འབད་མི་དེ་ཡང་བསྐྱར་གསོ
latoT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ehག
t ་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་
sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོན་རྡོ་རྗེ་།བཟོ་རིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

ཀྲར་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ཅན་མ།)
dna sdoirep་རྗེ།མདོ
gniti་ཆེན།ཞི་གཡོ
dua tsapགe
ht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA



༢༢


.seitiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་གཏའ་མ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

ཕུན་ཚོ
འིt་ཚེས་གྲངས་ལས་ཡོ
e ra ག
stས་གླིང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ
roper tidua ehT .ytiroht་རིམ་སོ
uA tiབd་གྲྭ་གིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་བསྐྱར་གསོ
uA layoR eht fo tuptuo e
aidemmi ehལ
t ་ཡོ
erདa་པའི་དངུལ་ཁང་
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 elbis102
nopser

ཤོག་གྲངས་

102

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

འགན་ལེན་གྱི་གཏའ་མ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལས་བཏོགས་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༥༧༤༥ལོག་སོད་འབད་ནུག།དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གཏའ་མ་དེ་སྤྱི་ཚེས་༣༡༡༢༢༠༡༤གི་ཤུལ་ལས་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་འདུག།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༥ དོན་ཚན་༡(LL) རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ་། བཟོ་རིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༣༠༡༠༣༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ཅན་མ།)



༢༣


ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་14.509

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཚན་རིག་དང་འཕྲུལ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ཁག་འབགཔ་གིས་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལས་ཡོལ་སོང་
རུང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༠༩མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༠༢༥དོན་ཚན་༡ LLL རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོན་རྡོ་རྗེ་།བཟོ་རིག་ཆོས་ཚན་འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༣༨ཅན་

མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཆོས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༠༩ཅན་མ།)

OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༣ཆད་སྐྱོན་དང་ནོརACCOMPLISHMENTS
་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
2.053

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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོefficiency
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
report
on the ར་ར
economy,
and effectiveness
in the use ofགpublic
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,
རིམ་ཨང་ སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administeringལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
public funds, the policeདཔ།
and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.053

3.1
1.434
སོབ་སྦྱོང་འཕོ་མཐུད་མ་འབད་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལོ་ཕོགས་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
3.2
0.064
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body3.3in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment
manned
རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱུ་དངོས་ནང་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
0.555
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

བསོམstrategically
ས་
2.053
regional
offices
located across the Kingdom. In

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༣༡ andལྷག་ལུས་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ

audits
theme based audits,དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
besides the routine
financial
and compliance audits. A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
་རིམ་སོབAuthority
་གྲྭ་གི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་དང་རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོ
of རང་བཞིན་སར་འབྱུང་མཐོ
the Royal Audit
during the year ག
is་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༤
summarized below:

1.434

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢དོན་ཚན་༡.༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་

1. འགོ་དཔོ
AC HI
N TS I N ཨར་ཡུ་བི་༡༢༠༩༠༥༡
TE R M S OF Aཅན་མ།
U DITལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
I NG
ན།EVE
ཞི་གཡོME
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་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
༣༢སོ
བ
་སྦྱོ
ང
་འཕོ
་
མཐུད་མ་འབད་མི་སོ
བ
་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལོ
་
ཕོ
ག
ས་འཐེབ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་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
Audits
6
རང་བཞིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་སོབ་སྦྱོང་འཕོ་མཐུད་མ་འབད་བར་ཡོ4ད་མི་སོབSpecial
་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ལོ
་ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༤
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Plan དེ་ཡང་
of theསོRAA
is prepared
at the
འཐེབ་སོAudit
ད་འབད་ནུག།
བ་གྲྭའི་ལས་ཁུངས་སོ
་སོ་ཚུ་དང་
རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་གྱི་བར་ན་
འབྲེལ་མཐུན་ལེགས་ཤོ
མ་མེད་མི་ལས་
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
བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༢༢དོ
ན་ཚན་༡.༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཌོག་ཀྲར་དྲི་བི་གུ་རུང་།སོ
བ་རིག་གི་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད
་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨


0.064

2. ཅན་མ།)
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

 Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
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
103
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

103

༣༣


རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱུ་དངོས་ནང་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.555

རང་བཞིན་སར་འབྱུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༥རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༢ དོན་ཚན་༡.༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ མགོན་པོ་དབང་ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་

༡༣༠༧༠༠༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ།)

༤༤༢ རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི།འདི་གི་ ནང་ལུ་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

34.342 ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༡༤ གནས་

པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོ
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
YTIROནH
TUA TIDUA LAYOR EHT F་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
O STNEMHSILPMOCCA

ནང་མ་ཚུད།
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ངས་བསོ
fo noitutitལོs་n
oC eht fo 1.52 elcitrཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
A eht morf setadnam རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
sti sevired ytirohtuA tiར་རd་ཡོ
uA
layoམRས་
ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
elcitrA ehT ”.secགསལ་སྟོ
ruoser ན
c་འབད་ཡི།
ilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper

25.028

,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
ལོ
་མིའི་ལན་གསལ་
se་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོ
ido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eདh་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ལས་ཐོ
t dna erutalsigeL eht བn
i seciffo llaདང་དང་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དoཔ་ཨིན།
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
. ”natuhB 
foགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
sevreser dna secnavda eht རྩིས་འགྲིགས་
dna deviecའབད་ཡོ
er sein
m rehto


10.453

ཐོ
དA
ཿ ehT
lཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
a noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydངoས་བསོ
b suམ
oས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
monotua na sa detu
titནs་ཡོ
niད་saམི་ཚུ་འོ
w ytirགo་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
htuA tidu
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
ru
of
sah tI .dnuorgkcab lanoiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
sseforp esrevid དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།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

བསོམས་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

14.575

1
2

༡


14.370
0.205
14.575

3
5

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་14.370
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS

14.370

.1

layoR ehT

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
stiduA laicnaniF
༡༡ 805 ཕེ་ནོ་པེགསི་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཁེ་འབབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
hcihw stidua esoht yl
no sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཕེ་ནོ
པེགསི་
dn་a
detrཕྱིར་སོ
ats ད
y་འབད་ཡོ
daerlaད་མི་ནང་
erew བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོ་པའི་
taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༧༠ རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༤༩ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་

14.370

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

འཕྲིན་ལས།མཛོ
་གཉེར་པ།ཞི་གཡོ
tsurhT tiduདA
evitacidni གe་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱས།བདག་སྐྱོང་གཙོ
ht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA་འཛིན་
launnA
dna sནd་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
oirep gnitidགu་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ཅན་མ།)
a tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
འགོ་དཔོ



༢


.seitiroirp tidua tnerruc

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.205
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.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

seitirohtuར་ར
a་འཁྲུལ་
etairpགནོ
orདp་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
pa ot dessནe་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
rdda si ti dna tiduaངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ralucitrap eht fག
o་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
noitelpmདoཿc
nopu deussi
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ

0.205

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 elbis104
nopser

ཤོག་གྲངས་

104

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢༡


སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.205

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མི་ངོམ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༥རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༦༥ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བིསི་ཝ་ནཱཊ་པར་དན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ ཅན་མ། རྡོ་རྗེ་བཀྲིས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༥ཅན་མ།སྤེན་ཕུ་ཚེ་རིང་།ས་འཇལ་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༣༥ཅན་མ།བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།

ས་འཇལ་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༨༠༤༠ཅན་མ།ཀྲི་ཀ་ཆེ་ཏི་རི།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༡༡༠༣༠༦༡ཅན་མ།བི་ནེ་ཏ་མང་།ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༤༥ཅན་མ།འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ།ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༥༤ཅན་མ།ཤེས་

རབ་བསྟན་འཛིན། ས་འཇལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༦ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༡༠༧༠༠༣༥༨༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དཔལ་འབོར།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༧ ཅན་མ།བི་ནེ་ཏ་མང་།ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༤༥ཅན་མ།ཏིལ་བྷ་དུར་ག་ལེ།དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༣༣ ཅན་མ།)



༤༤༣ འབྲུག་ཚོACCOMPLISHMENTS
ང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ། OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY


The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Kingdom of Bhutan, which
“There
a Royal
Audit Authority
to audit
and
ལོ་states
ངོ་དེ་ནང་that,
འབྲུག་ཚོ
ང་དང་བཟོshall
་གྲྭ་ཚོགbe
ས་སྡེ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏོན་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of the Constitution
further provides
that “The Royalངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
Audit Authority
shall,
without fear,
ད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
allམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
offices in the Legislature
and the Judiciary,
all public authorities
and bodies
གནས་པའི་
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
other
monies received
and the advances
and reserves of Bhutan”.

12.777

0.153

་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ར་ར་ཡོངས་བསོམས་
Theཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
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
གསལ་སྟོནprofessional
་འབད་ཡི།
by དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
237 staff with diverse
background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི
་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ account of the
financial
and compliance
audits.
A ད
brief

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit Authority during the year is དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
summarized below:

12.624

12.624

1.

1
2

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

10.937
1.687
12.624
Types
of Audits

4
5

བསོམས་
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
2
Compliance Audits
100
༡ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣༧
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
Total དཿ
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every financialག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་གསལ་སྟོ
year. It contains
the ད་རུང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣༧
༡༡ཅ་ཆས་ཚུ་རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོ
ན་འབད་ཡོ
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.
འབྲུག་ཚོaudit
ང་དང་བཟོ
་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣༧ གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་

10.937

2.

AC
HI EVE ME
TS I N TE
R M S OF RE
TI NG ན་ རྒྱུན་སྐྱོང་བུ་ལོན  ག ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་འོང་འབབ་
ཀ
དགོངས་ཞུ་གསོ
ལN
་རའི་ཆ་རྐྱེན
རྒྱུན་སྐྱོང་རྒྱུ་དངོས
ཁ POR
ཕྱིར་འགྱངས་བུ་ལོ

གསར་སྒྲུབ་རྩིས་ཁྲ
 ངthe
ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་
བདོག་གཏད་འོ
ག་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་འོ
ང་འབབ དང་ The
ཅ ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་
ག་
Audit
Reports are
immediate output
of the
Royal Audit Authority.
audit reportsབདོ
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
105
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

105

གཏད་ཀྱི་ ཐོན་ཁུངས་གཞན་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་འོང་འབབ་  ལ་སོག་པ་ཚུ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་རུང་ རྒྱབ་སྣོན་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་
མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༡༤དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོད་ནམས།ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་

དཔོན། ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༣༦ ཅན་མ། དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༧༠༠༠༡༥༠

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་དབང་འདུས།ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འོགམ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༣༨༣ཅན་མ།)


༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༧


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་





1.687ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་ སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

2.1
2.2


རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་དངོས་མཐོང་མེདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

1.687
སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་བུ་ལོན་ལེན་མིའི་མིང་ཐོ་ཚུ་མེད་པའི་སོད་ལེན་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་སོད་ཆད་འཐོན་ཡོདཔ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསོམས་
1.687

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
༢༡རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་གྱི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་དངོས་མཐོང་མེདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༧
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
,tnemང
n་དང་བཟོ
revoG་གྲྭ་ཚོ
ehག
t ས་སྡེ་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོ
fo seciffo dna sག
tn
emtraped lla ག
fo་གཏག་རྒྱུ་དངོས་ཐོ
stnuocca e་དེབ་ནང་རྒྱུ་དངོས་རྣམས་གྲངས་ལེགས་
ht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འབྲུག་ཚོ
་ལམ་རྩིས་ཁྲ་དང་བདོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbuདp་མི་ཚུ་
,seunངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་
ever eht sa llew sa secrofཉེན་སྲུང་དང་
ec nefed eའགན་ཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོ
ht dna ecilop eht ,sdnuf མ
c་འབད་མེདཔ་ལས་
ilbup gniretsinརྒྱུ་
imda
ཤཱ་བཙུགས་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དངོས་ལ་ལུ་ཅིག་དངོས་གནས་མིན་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༡༤དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།མཛོད་གཉེར་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

པ།ངོ་སོ
dennད
a་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༧༠༠༢༡༥༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་དབང་འདུས།ཡོ
m tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht reངdས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན་འོ
nU .5002 rག
eམ།ངོ་སོ
bmecད
e་ལག་ཁྱེར་
D 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
ec་ཚུ་མེད་པའི་སོ
namrofrep
detrats ytirohtuA
tiduAནl་ཡོ
ay
R eht ,natuhB fo
༢༡སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་བུ་ལོན་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ད་ལེན་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ནང་སོ
ད་ཆད་འཐོ
དoཔ།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitནa་ལེན་མི་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
itini dna seit་ཚུ་
ivitca
འབྲུག་ཚོང་དང་བཟོ་གྲྭ་ཚོགས་སྡེ་ནང་སྤྱི་ཚེས་༣༡༡༢༢༠༡༤ཚུན་རྩིས་དེབ་ནང་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་མི་དང་བུ་ལོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezན
ir་ཚན་༣
ammus
མེད་པའི་ལེན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༡༨དང་སོད་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༩འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༡༤དོ

ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༣༨༣ཅན་མ།)

རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བསོད་ནམས། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ཅན་མ།
G NནI།
T ངོ་སོ
I DདU་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༣༦
A FO SMRET NI ST
N E Mདཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས།
EVEIHCA .1

ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༧༠༠༠༡༥༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་དབང་འདུས།ཡོངས་ཁྱབ་
stiduAགfo
.oN ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༡༣༨༣ཅན་མ།)
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དྲུང་ཆེན་འོ
མ།ངོ་སོ

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་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོ
stiduA 1.1 elbaT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ehགt ས་སྡེ་གི་
sniatnརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོ
oc tI .raey laiནc་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་
nanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དtཔ་དང་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxeངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
fo s isab eh
no dལོe་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་
nimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
805
stiduA laicnaniF

001
stiduA ecnailpmoC
stiduAག
eས་སྡེ།
cnamrofreP
༤༤༤2 འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོ
6
stiduA laicepS

616
latoT

1
2
3
4

11.154

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་འདུག།

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 elbis106
nopser

ཤོག་གྲངས་

106

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལས་སྡེ་ལས་ལན་གསལ་འཐོབ་མི་དང་ དང་ལན་

འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༦༩ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ ཚུལ་མིན་
ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༨༥ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

1




༡


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

9.385
9.385

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣༨༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༣༨༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན་

The Royal Audit
Authority derives
its mandates from the ད
Article
ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ
་དངུལ་སོད་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་འབད་ཡོ
པ། 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ།in the use of public resources.” The Article
report on the economy,
efficiency and effectiveness
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
 or prejudice,
བསོམས་ audit the accounts of all departments and offices of the Government,
favour

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
༡༡
ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༨༤
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.1
1.2

8.884
0.501
༩.༣༨༥



The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འོག་གི་ ཟ་ཁང་དང་ལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྒོ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ལས་ཁག་འབག་པ་ལུ་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཁྲ་མང་རབས་ཅིག་ནང་བསོ
237 staff with diverse professional background.
It has
four
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༨༤གི་ཆོག་མིན་འཐེབ་སོ
ད་དངུལ་སོ
ད་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineའབད་ནུག།གནད་དོ
with the provisions
of the
Constitution
of theན་ཨང་༡༣༢༥༤དོ
Kingdom ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག།
ན་དེ་བཤེར་འཕོ
་འབད་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and ་theme
audits, ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༡༧༧༢ཅན་མ།
besides the routine
ལས་འགུལ་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོbased
ན།གློག་འབྲེལ།ངོ་སོ
རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས།ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་
financial and compliance audits. A brief account of the
དཔོན། བཟོ
་རིགས།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༡༥༦༥
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ དབང་འདུས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་
activities
and
initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༤༠༡༦ཅན་མ།)
summarized
below:


1. ༡༢འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M
S OF དAཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༡
U DIT I NG
ད་འབད་ཡོ

འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་འོག་གི་ ཟ་ཁང་དང་ལ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་གིས་ འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ཚུ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the ད
year
as shown in the
Table 1.1.
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོ
་མི་དང་འཁྲིལ་ལཱབསྟར་སོ
ད་མ་འབད་བར་ཡོ
ད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༡འཐེབ་སོ
རྩིས་ཞིབ་
1
Financial Audits ད་འབད་ནུག།
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༢༥༤དོ
ན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག།ལས་འགུལ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན།གློག་འབྲེལ།ངོ་སོད2་ལག་ཁྱེར་
were
completed
within
31st December 2014 and
3
Performance Audits
excludes those that were already started and
Audits
6
ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༡༧༧༢ཅན་མ།རྟ་མགྲིན་དབང་འདུས།ས་གནས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ4ན།བཟོ་Special
རིགས།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༡༥༦༥ཅན་
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
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ དབང་འདུས།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༥༠༤༠༡༦ཅན་མ།)
start of every financial year. It contains the
 Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Annual
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༤༤༥ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས།
current audit priorities.
2.



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

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གནས་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
issued
upon completion of the particular audit and it ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
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
107
responsible initiate timely actions.

5.579

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

0.03༨

ཤོག་གྲངས་

107

པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



5.541གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

0.042 གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་5.499ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

1
2

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5.235
1&2
YTIརR
OHTUAད་སྐྱོན།
TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
0.264
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layoR ehT
མས་
5.499
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
༡
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༥
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
s eido 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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་པའི་གནད་དོ
ན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ གཤམ་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོདཿ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


ཟོtལu་འབད་ཡོ
l༡༡སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་འགྲེམས་འཐུས་དངུལ་སོ
a noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob sད
u་ནང་གཡོ
omon་o
a na sདaཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༥
detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
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eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob

ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཀྱི་དགོངས་དོ
་ལས་འགལ་
་༢༠༡༠
ཚུན་
nI .modgniK eht ssorcaནd
etacol yllསྤྱི་ལོ
acig
etartsལས་
seci༢༠༡༥
ffo lan
oiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་འགྲེམས་འཐུས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༥གནས་པའི་འབོ
ecnamrofrep detrats ytirརo་རྟགས་དང་དགོས་མཁོའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་
htuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཚུ་མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། སྤྱིར་བཏང་ཡིག་རིགས་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་དང་
eht fo tnuocca ཡིག་ལེན་པའི་ཁ་གསལ་
feirb A .stidua eདེ་ལས་
cnailpཡིག་རིགས་ཚུ་གི་གྱངས་
moc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཁ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་བཅུད་སྡུད་འཛིན་ཤོག་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོ
si raeག
y ་ལས་དངུལ་སོ
eht gnirདu་འབད་ནུག།དེ་གི་ཤུལ་ལས་རང་ལྷན་ཚོ
d ytirohtuA tiduA layoགRས་ཀྱི་ཡིག་
eht fo
:woleb dezirammus
ཆ་བརྫུན་མ་དང་ ལྐོག་ཟ་ཨིནམ་ཤེས་བཞིནམ་ལས་ གནད་དོན་དེ་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་དང་ ཤུལ་ལས་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་

GNIT
U A རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
F O S M R E T Nཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།
I S T N E M E Vཡིག་གུ་གཏོ
E I H C Aང་ . 1
ལྷན་ཚོགས་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༤༧
དོIནD
་ཚན་༢

ལེན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་རྡོ་རྗེ། བདག་སྐྱོང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT e་འཛིན།ཞི་གཡོ
ht ni nwoགh་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༢༠༡༠ཅན་མ།ཟླ་
s sa raey eht gnirud stidua
རྟགས་ཨང་༨༣༣༠༢༠༠༩ཅ་ནམ།ཀརྨ་
1
805
stiduA lདོ
aན
ic་གྲུབ་ཚེ་རིང་།ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་གཙོ
naniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
བ་བསྟན་འཛིན།དྲུང་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༣༠ཅན་མ།)
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
latoTར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༤
༢ 616 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར
་འཁྲུལ་གནོ
ད
་སྐྱོན་གི་གནད་དོ
ན
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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



0.264



༢༡རྩིས་ལོག་མཇུག་ལུ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༤

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་བྱེད་པ་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༥ཚུན་སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༤
eitirohtua etairp
orppa ot ་d
esserརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
dda si ti d
a tidua raན
lu
citrap eht fo noitelpmoc nopu
deussi
རྩིས་ལྷག་འབད་
འདུག།
ནn
་ཨང་༡༣༢༤༧དོ
་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་རིང་དཔལ་འབོ
ར།ཞི་
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 elbis108
nopser

ཤོག་གྲངས་

108

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་རིག་འཛིན། འདེད་གཡོགཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༡༢༠༠༦ ཅན་མ། རྒྱལ་
མཚན།མཛོད་གཉེར་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༧༠༠༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིམ་ཨང་༢པའི་དོན་ལས་ལྷགཔ་ཚེ་རིང་།རྩིས་

འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༣༧ཅན་མ།གཞན་ཚུ་གི་དོན་ལས་ཀརྨ་ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་།ལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་གཙོ་

འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༢༠༡༠ཅན་མ།)

༤༤༦ འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

5.108 ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་འདུག།


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of

0.124

the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཐོན་
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོམresources.”
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
report
on the economy, efficiency and effectiveness in the use of ང
public
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
administering
public funds, the police and the defence forces asདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
well as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

4.984

1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

4.984
4.984

5

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བསོམས་
bodyin 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
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༨༤
line༡
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
andར་ར་འཁྲུལ་གནོ
compliance
audits. ནA་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
brief account of the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ད་སྐྱོན་གི་གནད་དོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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

4.984

AC HI EVEསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

1.1
1.2

1.

རྩིས་ལྷག་ཚུ་ལུ་འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

2.064
2.902
No. of Audits
4.984
508

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits

བསོམས་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
completed
within 31st December 2014 and
༡༡
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༦༤
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
Plan of the
RAA is prepared at the
ཀ  Audit
འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོ
གས་པ་གི་ཨེཕི་ཨའི་ཨེཕི་ཨེ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
Table 1.1 Audits completed in 2014 ག་ཁར་སྔོན་བྱིན་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit
of the Divisions and Regional Offices
and the
indicativeནAudit
Thrust
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༢༢༤དོ
་ཚན་༡རྩིས་འགན་
སོདSchedules
་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༡༩རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit
priorities.
ཐད་ཀར་རཿཨོ
ན་དབང་ཕྱུག།ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་དབང་

ཕྱུག།ཡོ
ངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།)
AC HI EVE
ME
N TS I N TE RདM
S OF RE POR TI NG

2.

 Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
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
109
responsible initiate timely actions.


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

109

ཁ

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ཨེ་ཨེཕི་སི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་སོད་

ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༨རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༥དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་

ཀར་རཿཨོན་དབང་ཕྱུག།ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་དབང་ཕྱུག།
ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།)



ག

འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་སོད་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༡༥༧རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༢དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོན་དབང་ཕྱུག།ཡོངས་

ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་དབང་ཕྱུག།ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།)



༡༢

རྩིས་ལྷག་ཚུ་ལུ་འཕོ་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༠



YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILP
MO
CA
འབྲུག་རྐང་རིལ་ཚོགས་པ་གིས་ཨེམ་ཨེསི་ཕེ་རནསི་ཡུ་ནའི་ཊེཌ་ཨེཕི་སི་ལས་ཀིངསི་ཀབ་༢༠༡༤
གི་ཤོ
གC
་འཛིན་གྱི་སོ
ད་ཆད་ དངུལ་

fཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༠
o noitutitsnརྩིས་ལྷག་འབད་ཡོ
oC eht fo 1ད
.5
2 elcitrA་མཐུད་བསྐྱར་ཞིབ་མ་འབད་བར་འདུག།
eht morf setadnam sti se
vired ytirནo
htuA tiduནA་ཚན་༣རྩིས་
layoR ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༣༢༨༢དོ
་མི་དེ་ལུ་འཕོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
lcitrA ehT ”ན.s་དབང་ཕྱུག།ཡོ
ecruoser ང
ciས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
lbup fo esu ehདt་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce ehནt་དབང་ཕྱུག།
no troper
འགན་ཐད་ཀར་རཿཨོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཡོ
ངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
,tn
emnrevoG ehtད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༢༦༧༤ཅན་མ།)
fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
s eido 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
༤༤༧ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམ
. ”ས་ལྷན་ཚོ
natuhBགfས།
o sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྒྱལ་ཡོ
གn
ས་ཀྱི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥
བཏོnནi་ཡི།
dennam tnemom eht ta si ལོ
y་tངོ་དེ་ནང་
irohtuA
ehtང,ས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོ
lareneG rotiduAམས་ལྷན་ཚོ
eht red
U .50
02 rebmeceD
ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
nI .modgniK eht ssorca detངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
acol yllacigདeཔ་དང་
tarts ལོ
se
ciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
ecnamrofrepརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་འདུག།
detrats ytirohtuA tidu
A layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
:woleb dezirammus

1.385

1.385



རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
GNITIDUA FO S
M R E T N I S T Nདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
EMEVEIHCA

1.385
1.385

.1

4

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
st
iduA fo .oབསོ
N མས་ 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
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
༡ 2 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥
eht ta derapངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
erp si AAR ehག
t ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
fo nalP tiདdཿu
A launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

༡༡
དeཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥
tsurhT tཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་སྟོ
iduA evitacidནn་མ་འབད་བར་ཡོ
i eht dna s
ciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

d
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc

ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དབང་འཛིན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལས་ ཡུ་ཨེན་དྲི་པི་འབྲུག་གིས་ གཉེར་བཅོལ་གྱི་ལཱ་འབད་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཤེས་ཡོན་གཞི་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལས་ ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༥ གནས་ཡོད་མི་གི་ རྒྱབ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལྷན་ཚོ
གo
ས་ཀྱིས་མིག་སྟོ
s
eitirohtua etairp
rppa ot deནs་འབད་ནི་མིན་འདུག།
serdda si ti dnརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a tidua ralནu་ཨང་༡༣༣༡༠དོ
citrap ehtནf་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿའཕྲིན་
o 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 elbis110
nopser

ཤོག་གྲངས་

110

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལས་རྣམ་རྒྱལ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༢༥ ཅན་མ། དཀར་དབང་ཡོབ་ཛན། བཀོད་

ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༡༥༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིན་ཆེན་དབང་འདུས།ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་པ་གཙོ་འཛིན།
རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༠༩༠ཅན་མ།)



༤༤༨ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་འདུག། 



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༢༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༣༨

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
the ཐོKingdom
ofགBhutan,
which
states དthat,
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 རིམ་ཨང་
of the Constitution
further provides that “The Royal Audit
Authority shall,
without fear,
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
offices in the Legislature and the Judiciary, all
public authorities
༡
༡༡༣༨
༣ and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
བསོམས་ and the advances and reserves of Bhutan”.
༡༡༣༨
othermonies received




The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༡in December
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨
body
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
line
with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༡༡
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣གི་ས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨
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
སའི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣
of དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་
the Royal Audit Authority
during the
year གི་
is ས་ཁྲལ་སོད་ཆད་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༨
summarized below:




རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༨༦དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿམ་ནི་ཤེར་པ།འོང་འབབ་འགན་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་

1. ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༩༠༢༩
AC HI EVE ME Nཅན་མ།
TS I Nལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
TE R M S OF A
U DIT I་རྗེ།
NGབཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༠༨༨
ཆོས་འཕེལ་རྡོ

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
འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོ
གས་པ།

The༤༤༩
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོ
གས་པ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
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
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
༡༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༡
start
of every financial year. It contains
the ད་ས་ལས་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་ མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་

2. བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OFར་ར་ཡོ
RE
POR
NG
ངས་བསོ
མTI
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༢༡གསལ་སྟོ
ན་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
111
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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རིམ་ཨང་

1




བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.540
0.540

བསོམས་

༡

5

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
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༡༡


ཡིག་ཆས་མིག་སྟོ
ནI་འབད་ནི་མེདཔ།
YT
ROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོ
ག་དང་འབྲེལ་ཡོ
dna tidua ot ytirohtག
uས་པ་གིས་རྩིས་ལོ
A tiduA layoR་༢༠༠༩ལས་༢༠༡༣ཚུན་གྱི་དངུལ་སོ
a eb llahs erehT“ ,taht setatད
s་འཛིན་ཤོ
hcihw
,natuhB foད་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་
modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper

ཆས་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོ
ན་ལས་མིག་སྟོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿའཇིགས་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnར
r་བུ།
e v oG
ht fo seciffངོ་སོ
o ད
d་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦
na stnemtraped lla fo sཅན་མ།
tnuoccལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
a eht tidua ,eའཇིགས་མེད་ཨེན་ནོ
cidujerp ro རr་བུ།
uovaf
མེད་ཨེན་ནོ
ཡོངeས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

dང
nས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
a cilbup ,seuneདv་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ཅན་མ།)
er eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



༡༢
la noitutསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༤༠
itsnoc 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
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་ཀིརི་ཀེཊི་ཚོགས་པ་ནང་སྔོན་བྱིནསོ
ད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༤༠རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོ
།noiger
nI .m
odgniK eht ssorca detacol yllདa་མི་དེ་འོ
cigetaག
rt་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
s seciffo དla

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrདe་པ་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཡོ
p detrats དy་པའི་སྔོན་བྱིན་བསོ
tirohtuA tidu
layoR eht ,natuhB fo
 སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢སྤྱི་ཟླ་༡པ་ལས་ལས་བྱེད་པ་དང་མཁོ་སོ
མAས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༩
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
གི་ཁ་གསལ་དང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིན་འདུག།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht g
irud ytirohtuA tiduA
layoR eht fo
 རྩིས་ལོ་༣༡༡༢༢༠༡༣གི་རྩིས་མཇུག་ལུ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་བསོ
མnས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༩ལུ་ལྷོ
ད་དེ་འདུག།
:woleb dezirammus




སོབ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་ལུ་འགྱོ་མི་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༣ ལུ་ ལྷོད་དེ་

འདུག།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༨༡ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ 6འཇིགས་མེད་ཨེན་ནོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
16 detelpmརo་བུ།
c daཡོhངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
ytirohtuA tངོ་སོ
iduདA
layoR ehT

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
icnaniF
༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦
ཅན་མ།
2
001
stiduA ecnailpmoC
༡༡༤༡༠༠༠༦༨༦༢༠༦༦ཅན་མ།)
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

.1.1 elbaT རe་བུ།
ht ni ཡོ
nང
wས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།
ohs sa raey eངོ་སོ
ht དg་ལག་ཁྱེར་ཨང་
nirud stidua
འཇིགས་མེད་ཨེན་ནོ

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
༤༤༡༠ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
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 ་eངོ་དེ་ནང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༩
ht fo secneirepxe fo s isab eht noབཏོ
de
imreted era h
cihw saerA
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ནn་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་
.seitiroirp tidua tnerruc

གྲུབ་འབྲས་༡༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༥༠གནས་པའི་མངོན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ 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
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 elbis112
nopser

ཤོག་གྲངས་

112

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༩༥གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༡ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ





རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་


༡


1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.531
0.531

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

Theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Royal Audit
Authority
derives ན
its
mandates from the Article 25.1གof
the Constitution
of
ར་ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༡ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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
ན་ Royal Audit Authority shall,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
25.4 རིམ་ཨང་
of the Constitution further provides
that “The
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོand
དཔ། the Judiciary, all public authorities and bodies
including all offices
in the Legislature
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ལཱ་དང་དངུལ་ཕོ
ས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
པ།
other monies received
andགthe
advances and reserves ofདBhutan”.

༡.༡
0.040
༡.༢
0.080
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།
༡.༣
0.308
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body1.4
in December
2005.
Under the Auditor
the Authority is at the moment manned
ལཱ་བསྟར་སོ
ད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོGeneral,
དཔ།
0.103
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In

བསོམས་
0.531
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༡༡ andབཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠
audits
theme based audits,
besides
the routine
financial
and
compliance
audits.
A
brief
account
of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
ད་པའི་རིན་གོང་ལས་མཐོ་
of ཆེ་མཐོ
the ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་བཅད་སྒྲོམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
Royal Audit Authority during the year ད་མི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོ
is
summarized below:

1.

བའི་སྒོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠འཐེབ་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༡༩དོན་ཚན་༡.༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿདྲགོས་ཀརྨ་ ཚེ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འཕེལ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༠༡༢༠༡༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་ འགནཿདྲགོས་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣༡ཅན་མ།)



The༡༢
Royal ལཱ་དང་དངུལ་ཕོ
Audit Authority
had completed 616
གས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༠
Sl.དNo.
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
གསང་སས་ཁ་
དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་
ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་སོ
ད་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༠
རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག། 2རྩིས་ཞིབ་
2014 and
were
completed
within 31st December
3
Performance Audits
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
བརྡ་དོན
་ཨང་༡༣༢༦༨དོ
ད་ནམས་རྡོ
under
progress
atན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོ
the close of the year.
The་རྗེ།རྩོད་དྲུང་།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༠༢༠༥༠ཅན་མ།ལྟ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲགོས་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།དྲང་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༡༣ཅན་མ།)
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༡༣which
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་མ་སོ
ད་པར་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༨
Areas
are determined
on དthe
basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.



ད་དྲུང་འཇམ་དཔལ་རྡོ
་རྗེ་གི་དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
2. གསང་སས་ཁ་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་དེའི་ལས་བྱེད་པ་རྩོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI
NG

༠༣༠༨མི་ངོམ་འདི་གི་མིང་ཐོ
་ཁར་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རྩོ
་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་འདུག།མ་དངུལ་དེ་རྩིས་
Audit
Reports are the ག
immediate
outputད་རྙོགས་ཡོ
of the དRoyal
Audit Authority.
The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
སྒྲིག་འབད་དེ་ཟད་སོང་གི་གྲངས་སུ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་རུང་ཁེ་ཕན་དེ་ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་འདུན་གྱི་ཁ་སྐོང་གི་བཀའ་རྒྱ་ལུ་བསྒུག་སོད་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
113
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

113

མ་སོད་པར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༦༨དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀརྨ་ དབང་འདུས།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༩༧༠༤༠༣༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲགོས་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།དྲང་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༣༠༡༣ཅན་མ།)


༡༤

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༣

ཀ

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ སྒོ་ཕྱེ་ནི་དང་



བསམ་ནིའི་འཕྲུལ་བསྟུན་འཕྲུལ་ཆ་ཆེ་བ་བསོམས་༣༦ལས་༣༤མ་བཙུགས་པར་ཡོད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༨དངུལ་

སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༡༩དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཧུ་ཀུ་མི་ག་ལེ།ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས། བཟོ་བཀོད་པ་གོངམ། ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༦༡༦ཅན་མ།)



ཁ

ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་ཁྲིམས་འདུན་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ཁག་འབགཔ་ལུ་སྒོ་ར་གཉིས་དང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
དམངས་ཀྱི་གསང་སོ
ད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ མཁོ་ཆེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ཡོད་མི་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥

fo noituསོ
tiད
t་ནུག།
sno
C e
ht fo 1.52
elcitrA ehན
t ་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཧུ་ཀུ་མི་ག་ལེ།ས་གནས་བཟོ
morf setadnam sti sevired ytirohtuA ་རིག་འགོ་དཔོ
tiduA laན
y།ཞི་
oR ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༡༡༩དོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA e
hT
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,y་བཀོད་པ་གོངམ།ངོ་སོ
monoce eht nད
o་ལག་
troper
གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༥༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས།བཟོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༦༡༦ཅན་མ།)
,tnemnre
voG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dn a seiti rohtu a cilbu p lla ,yr aiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni se ciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༤༤༡ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་།
. ”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

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་ཕུན་ཚོ
་ཡི།འདི་ནང་མངོན་
ruof
sah tIག.ས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣བཏོ
dnuorgkcab lanoisseforp esrevid ནh
tiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༥
་ས་ལས་
modgniK ehངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
t fo noit utiད
ts
noC ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༧༨གནས་པའི་
t fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
enituor eht sediseb བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་
,stidua desab emeht dna stidua
འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

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
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ :དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༧

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

.1

6 16 detelpmདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
oc dah ytirohtuདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
A 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 niར་རd་འཁྲུལ་གནོ
etelpmoc sད
ti་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧
duA 1.1 elbaT
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoige R dna snoisiviD eht fo se ludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ.sདeཿ
itiroirp tidua tnerruc
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
stiར་རd་འཁྲུལ་གནོ
uA laicnaདn་སྐྱོན།
iF
2
001
stiduA ecnailpmoC

བསོམས་
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS

616
latoT

1

0.257
0.257

5

0.257
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e ra

.2

stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
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 elbis114
nopser

seitirohtua

ཤོག་གྲངས་

114

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡༡ དཔག་བསམ་ཁ་གི་ས་གནས་གུ་རུང་ད་ར་ལུ་ལྷོད་ལམ་གསར་བཟོའི་ལཱ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧


ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་དཔག་བསམ་ཁ་གི་ས་གནས་གུ་རུང་ད་ར་ལུ་ལྷོད་ལམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠༢༥༧འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།དེ་ཡང་ས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཇལ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོད་མི་ལས་
བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༢༠ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བུ་དི་མཱན་དར་ཇི། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲི་སི་དི་མཱལ། གཙོ་འཛིན། བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༥༠༢༠༠༦ཅན་མ།)


༤༤༡༢ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣༨
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་ལོ
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་ སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE
ROYAL AUDIT
AUTHORITY

དཔ་ཨིན།25.1
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་
Theཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་ཡོ
Royal Audit Authority derives its mandates from the Article
of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༣༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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, auditཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
the accounts of all
departments
andལས་སྡེ་ལས་ཐོ
offices of
the Government,
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཕྱིར་ར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དང་
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 theརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
revenues, public
and
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༠༨
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
དཔ་ཨིན།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ དབྱེ་སྡེའི་ཨང་ four
by 237 staff with diverse professional background. It has
regional offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
theབསོ
Royal

མས་ 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
༡ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༠
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:


1

1.

0.230
0.230

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་0.230ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG


༡༡

ཁག་འབག་པ་ལུ་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་གི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨

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
Theགྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོ
numberགས་ཀྱིས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཕོ
includes only those
audits
which
་ཆུ་ལྡུམ་ར་སོ
བ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨མ་སོ
ད་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
པར་བཞག་ནུག།
ག་གི་དངུལ་སོ
ད་དེ་ ཟླ་ངོ་དྲུག་ལས་ལྷག་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བཞག་ནུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
excludes
those མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོ
that were already
started
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༡༣༢༢༦དོ
ན་ཚན་༢.༡.༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་བཟང་པོ
།ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་
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
རྩིས་འགནཿཔདྨ་བཟང་པོ།ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༢ཅན་མ།)
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
༡༢audit
འཆར་དངུལ་ནང་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢
current
priorities.


2.



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

གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྤུ་ན་ཁ་ལུ་ཕོ་ཆུ་ལྡུམ་ར་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་དོན་ལས་པི་ཨེལ་སི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་ཨེམ་ཨེསི་དཀོན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
མཆོག་རྡོ
་རྗེ་བཟོcompletion
་བསྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་
དེ་དང་ འདྲ་མཉམ་པའི་མ་དངུལ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་མ་
issued
upon
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
115
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

115

འཐོབ་པར་ལོག་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༦དོན་ཚན་༢.༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་བཟང་པོ།ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་

པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་བཟང་པོ། ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༤༠༤༠༢༢ཅན་མ།)


༤༤༡༣ རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣བཏོན་ཡི།འདི་ནང་མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༡༥ གནས་པའི་མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་
ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༡
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
elརིམ་ཨང་
citrA ehT
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
a ycneiciffe ,ymoདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
noce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna
itirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
བསོsམeས་
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


1

0.151
0.151

5

ར་ར་འཁྲུལ་
l༡
a noitutiཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
tsnoc a sa
dna 5གནོ
89ད
1་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༡
ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
d
 ennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht redn U .5002 rebme ceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༡ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གc་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol ylla
igetarts sདeཿ
ciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detraད
ts
irohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༡༡ཕོབ་སྦྱི་ཁ་ལུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ལྟེ་བ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ
་ཡོyདtཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༡
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
རྒྱལ་འཛིན་རང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ཕོབ་སྦྱི་ཁ་ལུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ལྟེ་བ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༡འཐེབ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woག
le་དང་པམ་དེ་
b deziram
སོད་འབད་ནུག། དེ་ཡང་ རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཕན་གྱིས་ ཁག་འབག་པའི་མཐའ་དཔྱད་འཛིན་ཤོག་ལས་ རྒྱུན་རིམ་འཛིན་ཤོ
མ་mus


བཏོགཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༤དོ
G NནI་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
T I D U A F O S M R Eའཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་།ས་གནས་འགོ་འདྲེན་
T NI STNEMEVEIHCA .1

པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས། མཉམ་འབྲེལ་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

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 detelpmo་ངོ་དེ་ནང་
c stiduA 1འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དར་མ་ས་མུ་ད་ཡ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
.1 elbaT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༣༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༥གནས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
itiroirp tidua tn
erruc
པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་ .seའབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་

stiduA fo .oN
༡༡༡༠༧༠༠༤༠༣༣ཅན་མ།)stiduA fo sepyT
805
stiduA laicnaniF

001
stiduA ecnailpmoC
2 འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དར་མ་ས་མུ་ད་ཡ།
stiduA ecnamrofreP
༤༤༡༤
6
stiduA laicepS

616
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

G N I T R O P E R་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ

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 elbis116
nopser

ཤོག་གྲངས་

116

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༩༥གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ ཡ་༠.༠༤༢
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ




རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་



༡


1
2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.042
0.042

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

4
5

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Article 25.1 of the Constitution of
Theཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
Royal Audit Authority derives its mandates
from the
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
economy,
efficiency
and effectiveness in the use of public resources.” The Article
༡༡on the
དམིགས་དོ
ན་ཚུ་མ་གྲུབ་པར་ཡོ
དཔ།
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
འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དར་མ་ས་མུ་ད་ཡ་གིས་
ཚོགས་པའི་དོན་ཚན་ནང་འཁོད་དེ་ཡོ
ད་པའི་ དམིགས་ཡུལ་དང་
དམིགས་དོན་ལེ་ཤཱ་རང་
གྲུབ་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”.
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༠༡དོན་
ཚུགས་པར་འདུག།དམིགས་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་གྲུབ་ཡོ
ད་རུང་མང་ཆེ་ཤོ
ས་རང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།


Theཚན་༡
Audit
Authority was
instituted
as ག
an
autonomous body
in 1985 and as aཅན་མ།
constitutional
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
དྲི་བི་སིན་ཅུ་རི་།
བཀོད་ཚོ
ས་ཀྱི་འཐུས་མི་བགྲེསཔ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༥༤༠༧༨༨
ལྟ་བཀོད་རྩིས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
་ལ།བཀོད་ཚོ
གས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བགྲེསཔ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༢༤༡༥ཅན་མ།)

by འགནཿཌོག་ཀྲར་པི་ཨེལ་ནི་རོ
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
༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
activities and initiatives as a part of the accomplishments

of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༢༡
ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ
་བྲང་ལུ་ཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཚུལ་མིན་འབྱུང་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢

1.



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

ཀ སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་བར་གི་ས་སྟོང་ཚུ་མ་བཏོགས་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབྱུང་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་༠༠༤༢


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.
འབྲུག་གི་ཧིན་དུ་དར་མ་ས་མུ་ད་ཡ་གིས་
ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ
བྲང་ལུ་ཧིན་དུའི་ལྷ་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
1
Financial
Audits སྒོ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་
508དེ་ལས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December
སྒོའི་ཡ་ཐེམ་ཚུ་གི་བར་ན་གི་ས་སྟོ
ང་ཚུ་མ་བཏོ
གས་པར་ཡོ2014
ད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
and
were
completed within 31
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
༡༢༩༠༡དོ
ན་ཚན་༦(ཁ)རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
under
progress
at the close of དྲི་བི་སིན་ཅུ་རི་།བཀོད་ཚོ
the year. The གས་ཀྱི་འཐུས་མི་བགྲེསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༥༤༠༧༨༨ཅན་མ།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1
Audits completed in 2014
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་པི་ཨེལ་ནི་རོ་ལ།བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བགྲེསཔ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༢༤༡༥ཅན་མ།)
start of every financial year. It contains the

Annual
Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined on the
basis of experiences of the past auditing periods and
ཁ which
སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ
དཔ།
current audit priorities.


2.

ཐིམ་ཕུག་ཀུན་གསལ་ཕོ
་བྲང་གྱི་ཧིན་དུའི་ལྷ་ཁང་
་ནང་གི་སྒོ་བཞི་དང་སྒོ་སྒྲིག་ག་ར་ནང་སྐྱོན་ཆ་ལེ་ཤཱ་རང་འབྱུང་སྟེ་འདུག།སྒོ་ཚུ་གི་བཟོ་རྣམ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
སྤུད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཁར་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་ཡང་ཤིང་ཆས་མ་སྐམ་མི་ཚུ་གིས་སྒྲིགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བཀོད་ཁྲམ་

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
རྩིས་ཞིབ་
གྱི་བར་ན་ས་སྟོ
ང་ཆགས་ཡོདཔ་དང་ཉེན་སྲུང་གི་དོ
ན་ལས་ལྕགས་ཁྲམ་བཙུགས་ནི་གི་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་མ་བཞག་པར་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
117
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

117

བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༩༠༡དོན་ཚན་༦(ག)རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲི་བི་ཀར་ཀི།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༥༧༤ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་པི་ཨེལ་ནི་རོ་ལ།བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་བགྲེསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༢༤༡༥ཅན་མ།)

༤༤༡༥ འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་བཀོད་ཚོགས།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་ནང་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་༡ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

1

3
fonoitutitsབསོ
noམCས་
eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti s-evired 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
,r༡ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
aef 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
dཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
na cilbup ,seunever eན
h་དེ་འོ
t sa lག
le་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
w sa secroདfཿ
ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la
noitutitབཀོད་ཚོ
snoc གaས་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་གྲུབ་འབྲས།
sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༡༡
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 eཅན་མའི་ནང་
ht ssorca བཀོད་ཡོ
detacད
o་པའི་
l yllaཞབས་ཏོ
cigetaགr་ཀྱི་ལས་སྣ་
ts seciffoམང་རབས་
lanoiger
འབྲུག་བཟོ་བསྐྲུན་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་རྩ་ཚན་༢༠༠༢
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཅིག་རང་ འབྲུག་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་བཟོ་གྲྭ་ལུ་སོད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
ecnamrofrepའབྲུག་བཟོ
detrat་བསྐྲུན་བཀོད་ཚོ
s ytirohtuག
Aས་ཀྱིས་
tiduA ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་དོ
layoR eht ,natནu་ལས་
hB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
གྲོས་འཛོམས་དང་ གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་ དེ་ལས་
ehtསོངf་བརྡར་ཚུ་གཅིག་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ཁར་
o tnuocca feirb A .stidua ecnailpའཕྲུལ་རིག་མཁས་རྩལ་གྱི་
moc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་མ་སོད་པར་འདུག།དེ་གིས་མ་ཚད་གྲོགས་རམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཡང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྲོགས་རམ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འཚོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR ehtལ་ fo
:woleb dezirammus

བར་འདུག། བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་ལཱ་འགན་དང་ འཆར་དངུལ་གོ་བཀྲམ་གྱི་དོན་ལས་ ལོ་བསྟར་ལས་འཆར་ཚུ་ མ་བརྩམས་པར་ཡོད་པའི་ཁར་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ལས་བྱེད་པ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་ཡང་མཁོ་ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མ་འབད་བར་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་ དོན་ཨང་༡༢༦༤༧དོན་ཚན་༡རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རིག་འཛིན།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༣༧༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaTeཅན་མ།)
ht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
རིག་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ།ཡོ
ངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
1
805
stiduA laicnaniFད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༨༠༢
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
༤༤༡༦
གེ་སར་རྒྱལ་པོ
་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།
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 stiduA 1.1 elbaT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ
eh་རིག་གཙུག་ལག་སོ
t sniatnoc བtI་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
.raey laicnanif yན
r་ཡི།
eveའདི་གི་ནང་
fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ད་མི་དེ་
dལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
na sdoirep gnitidua tsap eht fo
secnལོ
ei་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
repxe fo s isab eht no denimreteསྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
d era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ཨིན།


GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

.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་

118

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

1





དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

བསོམས་

༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།



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


༡༡

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཆ་ཚང་འབདབ་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ།



གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་འོག་གི་ སན་གཡོག་དང་མི་དམངས་འཕོད་བསྟེན་གྱི་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ གཤམ་
གསལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY




དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨༧༦༤གནས་པའི་བདོ
ག་གཏད་མ་རྩ་ལུ་མ་བསྒྱུར་བར་འདུག།
TheཀRoyal
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
ཁ
རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༧༤༨གནས་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་གོང་ཆག་མ་འབད་བར་འདུག།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4ག of
the
Constitution further provides ལ
that
“The Royal
Audit Authority shall, without fear,

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་དགོངས་ཞུའི་གསོ
་ར་དང་ངལ་གསོ
འི་ཁེ་ཕན་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་མ་བཀོད་པར་འདུག།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all
in the Legislature andན་ཞབས་ཏོ
the Judiciary,
allག་ལུ་བཙུགས་ཡོ
public authorities
and bodies
ང
བདོoffices
ག་གཏད་མ་རྩ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁག་འཆར་དོ
ག་ཟད་སོང་གི་འོ
དཔ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
received ད
and
the advances
reserves of Bhutan”.
ཅ monies
སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
་པའི་མཇུག་སྡུད་མཛོ
ད་ཐོand
་དེ་ནང་དངོས་གནས་ཡོ
ད་པའི་མཛོད་ཐོ་དང་ཡིག་འབྲི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གསལ་སྟོན་མིན་

The Audit Authority
was
instituted as anལུས་ཡོ
autonomous
body inངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
1985 andདas
a constitutional
འདུག། དེ་ནང་
མཁོ་ཆས་མ་བཙུགས་པར་
ད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་
པ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཨང་༡༣༢༦༤དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
གསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༠༧༠༠༨
by 237 staff
with diverse
professional background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་བཙན་སྐྱོགས་རྡོ
་རྗེ།སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༤༥ཅན་མ།)
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
༤༤༡༧and
རྒྱལ་གཞུང་
ཤེས་རིག་ཚོaudits.
གས་སྡེ།A brief account of the
financial
compliance
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཤེས་རིག་ཚོགthe
ས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ན་ཡི། འདི་ནང་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
of རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་གཞུང་
the Royal Audit Authority during
year is
summarized below:

1.

༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
འབྲས་༥ལོ
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་ འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།



TheལོRoyal
Audit Authority had
completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. ofདAudits
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི
་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The རིམ་ཨང་
number བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
includes only those audits which
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
2
Compliance
Auditsདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that were
already
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616

བསོ
མ
ས་
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
are determined
onད་སྐྱོན།
the basis of experiences of the past auditing periods and
༡ which
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར་འཁྲུལ་གནོ
current audit priorities.

1

-

5



2. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVEར་རME
N TS IདN
TE R M S OF REན
POR
NG
་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་འོTI
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ

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
119
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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༡༡


མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་སོད་མ་ཚུགས་པར་ཡོདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་བཀྲིས་བསྒང་ཡོན་ཕུ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་བརྒྱ་འཁོར་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་གི་མི་སྟོབས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་མཐུན་

རྐྱེན་ཚུ་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། ཚོགས་སྡེ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་ ༢༠༡༤ ཚུན་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ ཉམས་

བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༢༠༤བཏང་ཡོདཔ་དང་བརྒྱ་འཁོར་ཤེས་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་གསར་བཙུགས་འབད་

མི་སོབ་ཚུ་ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཙུག་ལག་གོང་མའི་ཤེས་ཚད་ཀྱི་དོན་ལས་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩༡༦བཏང་སྟེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༠༡༡དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བཙན་སྐྱོགས་ལྷ་མོ།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༧༦༡༨ཅན་
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ་ཝང་།མདོ་ཆེན་བགྲེསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༧༠༠༠༣༠༦ཅན་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 elbis120
nopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༤༥ལས་འཛིན་ཚུ།




༤༥༡འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧༧༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༩ གནས་

པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥.༥༥༢ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་

མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨.༢༦༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡྤྱོ
དཔ་ཨིན།ཚུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

་བའི་ཡོངits
ས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༢༩༢ཐོ
ན་ཡོ25.1
ད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ of
Theམིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད
Royal Audit Authority derives
mandates
from the Article
of the
Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
report
on the economy,
efficiency and effectiveness in theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
use of public resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཡྤྱོ་ཟྤྱོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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”.
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

1
9.122
1 དང་2
2
0.555
3
3
4
The Audit
Authority
was
instituted
as
an
autonomous
body
in
1985
and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནྤྱོར་འཁྲུལ་གནྤྱོད་སྐྱོན།
4
17.615
5 as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
བསྤྱོམས་
by 237
diverse professional background. It27.292
has
four
 staff with
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
༡གཡྤྱོ་ཟྤྱོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡༢༢
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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༡༢༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:


1.

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དྤྱོན་

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

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

མཛྤྱོད་ཆས་དང་དངུལ་རྐྱང་ནང་ཆད་ལུས་འཐྤྱོན་ཡྤྱོདཔ།
1.1
2.440
ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༣༠རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡྤྱོ
དཔ།
1.2 Audit
0.536
The Royal
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
ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༢༥རྩིས་སུ་བཀོད་མ་བཀོད་མ་ཤེསཔ།
1.3
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December 2014
and
were completed
within་སྤྱོ31
ཚུལ་མིན་གཡྤྱོ
ད་ལས་བརྟེན་ངང་ལམ་གི་མཛྤྱོ
ད་ཁང་ནང་ཆད་ལུས་འཐྤྱོ
ནPerformance
་ཡྤྱོདཔ།
3
Audits 6.146
2
1.4
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
བསྤྱོམat
ས་the close of the year. The
 progress
Total 9.122
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
st

Table 1.1 Audits completed in 2014


start
of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules of the Divisions
and Regional
and
the indicative
Audit Thrust
གཡོ་ཟོལ
་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོ
ན་བྱུང་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོགOffices
་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.


2.

༡༡མཛྤྱོད་ཆས་དང་དངུལ་རྐྱང་ནང་ཆད་ལུས་འཐྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤༠


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

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་ནང་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་དངུལ་རྐྱང་དང་མཛྤྱོད་ཆས་དེ་ལས་ཐག་མ་ཆོད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
of the particularགི་ཆད་ལུས་འཐྤྱོ
audit andནit
is་པའི་
addressed
to appropriate
authorities
པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལས་
བསྤྱོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤༠
་ཡྤྱོད
གསལ་སྤྱོན་འབད་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
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་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

121

ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པའི་གྲུབ་བྱེད་དེ་ལུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆད་ལུས་དེ་གཙྤྱོ་བྤྱོ་རང་ ཉིན་ལྟར་གྱི་བཙྤྱོང་དངུལ་དེ་ཚུ་ བཙུགས་

བཞག་དུས་ཐྤྱོག་ལུ་མ་འབད་མི་དང་ཟ་ཆས་སྣ་ཚྤྱོགས་ཚུ་ལས་ལྤྱོག་སྤྱོད་འབད་དེ་འདུག།ལས་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལུང་ཕྤྱོགས་འཛིན་

སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ་ལུ་ ཉེས་བཙུགས་སྐྱེལ་ཏེ་ ཕུན་ཚྤྱོགས་གླིང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ནང་ བཏང་ནུག། ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་

འབྲེལ་ཡྤྱོད་མི་ངོམ་འདི་གིས་སྤྱི་ཚེས་༨༧༢༠༡༤གི་ནང་འཁོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༢༡བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་འབད་
་ཡྤྱོདཔ་དང་དེ་
ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༨༡བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༠༥དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསན་

ཚེ་རིང་།ལུང་ཕྤྱོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ།ངོ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་བསན་ཚེ་རིང་།ལུང་ཕྤྱོགས་

འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ།ངོ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༤༠༠༡༦༡༤ཅན་མ།)



༡༢ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༣༠རྩིས་སུ་མ་བཀོད་པར་ཡྤྱོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༦


ཕུན་ཚྤྱོགས་གླིང་འབྲུག་ཟ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༦གནས་པའི་མཱད་སུ་རི་ཆུམ་ཆད་འཐྤྱོན་ཏེ་འདུག།ཆད་འཐྤྱོན་ཡྤྱོད་

མི་ཚུ་ལས་འཛིན་གྱི་མཛྤྱོདY
་ཐྤྱོT
་རིམ་ལུགས་“འབྲུག་ཕུཌི་”་ནང་ཡང་
་དེ་བཤེར་འཕྤྱོ
IROHTUA TIDUA LAYOམ་བཀོད་པར་འདུག།གནད་དྤྱོ
R EHT FO STNEMHSན
IL
PMOCCA་འབད་འདུག། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོ
པདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕྤྱོ
གt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།
fo noitནu་ཨང་༡༣༣༠༣དོ
titsnoC ehནt་ཚན་༩.༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
fo 1.52 elcitrA eht m
orf setadnam གsས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡྤྱོ
ti sevired ytiroh
uA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

ངོ་སྤྱོ
ལུང་ཕྤྱོ
ཞི་གཡྤྱོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠
elcདi་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣
trA ehT ”.secruoser ciཅན་མ།
lbup fལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
o esu eht ni sseཔདྨ་དབང་ཕྱུག།
nevitceffe d
na ག
yས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
cneiciffe ,ym
onoག
ce
eht no troper
,raef tuoདh་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)
tiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཅན་མ།ངོ་སྤྱོ

,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
༡༣ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༢༥རྩིས་སུ་བཀོད་མ་བཀོད་མ་ཤེསཔ།
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


ཕུན་ཚྤྱོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ཨེམ་ཨེས་བི་རུ་ཚྤྱོང་ལས་ཁང་ལས་ཆུམ་‘༥༥༡’་འབད་མི་མེ་ཊིག་ཊོན་༢༥སྤུད་ཚད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

ཞན་མི་ལས་བརྟེན་ཆ་མེད་གཏང་ཡྤྱོ
དཔ་དང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དེའི་ཚབ་བཙུགས་ཡྤྱོ
པ་སྦེ་བཤད་ཅི།ཨིན་རུང་ཆ་མེད་གཏང་ཡྤྱོ
dennam tnemom eht ta
si ytirohtuA eht ,lareneG rotidདu
A eht rednU .5002 rebmecད
e་པའི་ཆུམ་
D ni ydob
ruof

sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

ཚུ་ཕྱིར་ཚྤྱོང་འབད་ཡྤྱོད་མི་དང་ཆུམ་ཚབ་བཙུགས་ཡྤྱོnདI་མི་གི་ནང་འདྲེན་འབད་ཡྤྱོ
.modgniK eht sདs་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གནང་བ་དང་ལུང་ཕྤྱོ
orca detacol yllacigetartག
sས་འྤྱོ
seང
ci་འབབ་དང་ཅ་
ffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

དམ་ཡིག་ཚང་གི་སྤྱོན་སྒྲགས་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དྤྱོན་ལས་མིག་བསྤྱོ
tiརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༠༣དོ
་ཚན་༡༠རྩིས་
ecnamrནo་འབད་ནི་མིན་འདུག།
frep detrats y
rohtuA tid
uA layoR eནh
t ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

༨༢༠༠༨༤ ཅན་མ།ངོ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༠༠༡༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
འགན་ཐད་ཀརཿ མེཀ་རཇ་གུ་རུང་།ཞི་གཡྤྱོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མེཀ་རཇ་གུ་རུང་།ཞི་གཡྤྱོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༠༨༤ ཅན་མ།ངོ་སྤྱོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༢༠༠༠༠༡༡ཅན་མ།)
si



raey

eht

gnirud

ytirohtuA

tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡༤ཚུལ་མིན་གཡྤྱོ་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་ངང་ལམ་གི་མཛྤྱོད་ཁང་ནང་ཆད་འཐྤྱོན་ཡྤྱོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༤༦

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འབྲུག་བཟའ་སྤྱོད་ལས་འཛིན་གྱི་ངང་ལམ་གི་མཛྤྱོད་ཁང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༩༥གནས་པའི་དངུལ་རྐྱང་དང་ཆུམ་སྣ་ཚྤྱོགས་ཀྱི་མཛྤྱོད་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiབསྐྱར་བརྙེད་འབད་
duA layoR ehT
ཆས་ཚུ་ཆད་ལུས་དང་གཡྤྱོ
་sསྤྱོtདid་འབྱུང་ནུག།
stiduA fo .oN
uA fo sepའཛིན་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ཚེས་༡༥༠༥༢༠༡༥ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤༨
yT
.oN .lS
805

stiduA laicnaniF

1

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

hciདh་ཁང་གི་མཛྤྱོ
w stidu
a esoht ylno sངe་ཡྤྱོ
dད
u་མི་ལུ་འཁྲི་ཡྤྱོ
lcni rebད
m
un ehT
ཡྤྱོད་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༤༦འདུག།གནད་དྤྱོ
ད་གཉེར་པ་ཚེ་འདས་སྤྱོ
པ་ལས་
2 ན་དེ་མཛྤྱོ
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD

ts 13

nihtiw detelpmoc erew

ཁྲིམས་འདུན་གྱི་བསླབ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་
ངན་ལྷད་བཀག་སྤྱོ
མ་ལྷན་ཚྤྱོd
གn
ས་ལུ་བཏང་ནུག།
a detratsyརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
daerla erན
e་ཨང་༡༣༡༠༥
w taht eདོ
sན
o་ཚན་༢
ht seརྩིས་
dulcxe
4
6
stiduA laicepS
2

stiduA ecnamrofreP

3

ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu

616
latoT
འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་འདས་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ཚན།མཛྤྱོ
ད་གཉེར་པ།ངོ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༠༧༢༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་དབང་
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

ཕྱུག།ལུང་ཕྤྱོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སྤྱོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)
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

༢ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༥


GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དྤྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འྤྱོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡྤྱོདཿ

.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་

122

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

༢༢

སྐྱེལ་སོད་འཕྱིས་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་མ་བཀར་བར་ཡོདཔ།

༠༢༣༢

༢༡

༢༣





ཁང་གླ་འཕྱིས་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
རྒྱ་གཞུང་ལས་ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ སྟོན་སྒྲགས་ལེན་ཐེངས་ གཉིས་འབད་
ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་མི་དེའི་རྒྱ་དཔྱ་༥༠ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་
ཡིག་ཚང་གིས་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་སྒོ་ལས་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ།
བསོམས་

༠༠༥༥

༠༢༦༨

༠༥༥༥

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༢༡ཁང་གླ་འཕྱིས་ཏེ་སོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥




ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་འཕྱིས་ཏེ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༢གླ་ལེན་

Theགན་རྒྱ་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག།
Royal Audit Authority derives its mandates from
the Article
25.1 ofནthe
Constitution of
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༠༣དོ
་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
the གeconomy,
efficiency and effectiveness
in the use of public resources.” The Article
པད་མོon
།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༡༦༠༠ཅན་མ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༧༦༦༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་དབང་ཕྱུག།ཞི་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༡༤༥ཅན་མ།ངོ་
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༣༠༠༤༡༥༦ཅན་མ།)
favour
or prejudice, audit the་སོདaccounts
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
༢༢སྐྱེལ་སོད་འཕྱིས་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༢
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


གས་གླིང་འབྲུག་ཟ་སོ
་ལས་འཛིན་གྱིས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་མང་རབས་ཅིག་གིས་ཅ་ཆས་ཚུ་དུས་ཚོ
ད་ཁར་སྐྱེལ་སོ
Theཕུན་ཚོ
Audit
Authority དwas
instituted as an autonomous body in 1985
and as དa་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་
constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༢གནས་པའི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་གན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་མ་བཀལ་བར་བཞག་ནུག། རྩིས་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located across
the Kingdom. In
ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༠༣དོ
ན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
དི་ནེཤི་སུ་བ།འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༩༧ཅན་མ།ངོ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༨༡༡༠༠༤༨༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་དབང་འདུས།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ཅན་མ།) 
audits
and theme based audits, besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
༢༣ རྒྱ་གཞུང་ལས་ཆུམ་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
ད་མི་དེ་
སྟོན་སྒྲགས་ལེན་ཐེངས་གཉིས་འབད་ཡོ
ད་མི་ལུ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ཡོད་མི་དེའི་ རྒྱ་དཔྱ་
activities
and initiatives as a part
of the
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༥༠ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་ལས་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨
summarized below:

1.



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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ རྒྱ་གར་ཧ་ཤི་མ་ར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་ཨེས་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ནང་ལས་ མཱན་སུ་རི་ཆུམ་

ནང་འདྲེན་འབད་ཡོད་པའི་ ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་དེ་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་ ༠༢༠༣༢༠༡༣ ལུ་སྟོན་སྒྲགས་

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 ག་ཁ་རང་དངོས་རྣམ་གྱི་མིང་ཆུམ་‘༥༥༡’་ལུ་བསྒྱུར་
Financial Audits
508
འབད་ཡོ
དཔ་དང་ད་རུང་སྤྱི་ཚེས་༠༥༠༣༢༠༡༣ལུ་ཚོ
ང་ཟོག་ཐོ1.1.
་ཡིག་དེ་གི་མིང་ཐོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
completedན་སྒྲགས་འབད་ནུག།
within 31st December 2014 and
བཅོས་འབད་དེ་སྟོ
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
616གནད་
ཚོ
ང
་ཟོ
ག
་ཐོ
་
ཡིག་གཅིག་ལུ་
སྟོ
ན
་སྒྲགས་ཚར་གཉིས་འབད་མི་དེ་
ལུང་ཕོ
ག
ས་འོ
ང
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་
བདའ་ཟུན་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
དོན་དེ་ལུ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་མཐོ་གཏུག་འབད་ཡོད་རུང་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་
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
ཁས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལུ་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༥༠བཀལ་ནི་སྦེ་གྲོས་ཐག་ཆོད་ནུག།
current audit priorities.


2.

ཨིན་རུང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་མཐོ་གཏུག་གསུམ་པམ་འབད་ཡོད་མི་དེ་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་དང་ཅ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

དམ་ནང་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཉེས་ཆད་དེ་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཨང་༡༣༣༠༣དོ
ན་ཚན་༩རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
པདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།
ངོ་སོད་
issued
upon completion
of the particular
audit and
it is addressedགto
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
123
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠

ཅན་མ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)
༣ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།


ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༣༡ཨེམ་ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ལས་ཆུམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་རིན་བཀོད་གཡོ་སྒྱུའི་ཐོག་འབད་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདཔ།


ཨེམ་ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཀྱིས་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་གི་དོན་ལས་ཆུམ་གྱི་དངོས་རྣམ་“༥༥༡”་མཁོ་

སོད་འབད་ནི་གི་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེ་ སྤྱི་ཚེས་༠༥༠༣༢༠༡༣ ལུ་ ཐོབ་ནུག། དེ་གི་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ཧེ་མ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ལེན་ནི་དང་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཉིནམ་སྤྱི་ཚེས་༠༢༠༣༢༠༡༣ལུ་ལས་འཛིན་གྱིས་ཨེམ་ཨེསི་བ་ལ་ཇི་ཚོང་ལས་ཁང་ལས་མཱན་སུ་རི་ཆུམ་ལེན་

ཡོདཔ་དང་ཉིནམ་དེ་ལུ་རང་ཨེམ་ཨེསི་བ་ལ་ཇི་གི་ཁས་ལེན་གནས་གོང་དེཆ་མེད་བཏང་ནུག།ཨིན་རུང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལེན་ཡོ
ད་པའི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fམཱན་སུ་རི་ཆུམ་དེ་དངོས་རྣམ་༥༥༡ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་བཞག་ནུག།དེ་འབདཝ་ད་ཧེ་མ་མཁོ་སོ
o noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirདo་འབད་ཡོ
htuA དt་པའི་མཱན་སུ་རི་ཆུམ་
iduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
དང་ཆུམ་༥༥༡གི་རིན་གོང་བཀོད་ཡོ
དi་མི་དེ་གཅིག་མཚུངས་འཐོ
པ་ལས་རིན་བཀོད་ནང་གཡོ
པ་ཨིན།
e
lcitrA ehT ”.secruoser c
lbup fo esu eht niན་ཡོ
ssད
en
evitceffe dna ycne་སྒྱུའི་བརྡ་མཚོ
iciffe ,ymནo་བྱུང་ཡོ
noceདe
ht n
o རྩིས་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣ དོན་ཚན་༩.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་ རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
sཅན་མ།ངོ་སོ
eido b dད
n་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོ
a seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL ག
eས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ht ni seciffo llaག་ངོ་རྟགས་
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
ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༤ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
dennam tnemར
o་འཁྲུལ་གནོ
m eht ta དs་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༦༡༥
i ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
r uof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༦༡༥
enil
modgniK eht fo noངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
it utitsnoC ehད
t ་མི་
fo sཚུ་འོ
noiག
si་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
vorp eht hད
tiཿw
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab eདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
meht dna stidua
རིམ་ཨང་ སྙན་ཞུའུ་བཅུད་དོན་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༤༡
སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ནི་ཡོདs་པའི་ཉེས་ཆད་སོ
ད་ཆད་ལུས་ཡོ
tnemhsilpm
occa ehtདfཔ།
o trap a sa sevitaitini ༠༤༢༥
dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༤༢
སྐྱོན་ཅན་དང་དུས་ཡོལ་སོང་པའི་ཅ་ཆས་དང་ཆུམ་ཚུ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་ཡོདཔ།:woleb༡༥༥༨
dezirammus


༤༣

༤༤

ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་མཁོ་སོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
པ།
༡༡༠༣༧
G N I T I D U AདF
O SMRET NI STNEME
VEIHCA
ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ ནང་འདྲེན་སྟོན་སྒྲགས་དང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stidu་A
fo sepyT
.oN .lSད་པའི་ཆུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་མེདཔ།
འཛིན་གྱི་ཆུམ་གྱི་ཐོ
དེབ་ནང་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni ༡༢༨༠
rebmun ehT
༤༥
ལས་སྡེ་ནང་བརྡ་དོ
ནc་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་ལག་ལེན་ལངམ་འབད་མེད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
2
001
stiduA e
nailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnན
a་ཡོd
trats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཡ་༡༢༨༠གནས་པའི་གུ་རམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༣༦ཆད་ལུས་ཐོ
དeཔ།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༤༦

-

ཆུམ་རིགས་ཚུ་ཆད་ལུས་ཐོན་ཡོདཔ།

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP༣༣༡༥
tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
མvས་
ts
urhT tiduབསོ
Ae
itacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS༡༧༦༡༥
tiduA launnA
d
 na 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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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 elbis124
nopser


ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༤༡སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་སོད་ཆད་ལུས་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༥


ཀ ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་ཟ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་མཛོད་ཁང་གིས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༩བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༣༡ དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ས་མིར་ཀཕ་ལེ། ༢༠༡༡༢༠༡༢  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༢༠༤༠༠༠༠༣༣ཅན་མ། བསོད་ནམས་ཇོར་ལྡན། ༢༠༡༣  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༡༨༩༥ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྒྱ་

མཚོ་ཀེ་ནོར་བུ། ༢༠༡༡༢༠༡༢  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༢༨༦༤ཅན་མ། བསོད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན། ༢༠༡༣  ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་


༡༡༤༡༠༠༠༣༨༩༨ཅན་མ། 

ཁ སྤ་རོ་མཛོད་ཁང་གིས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལས་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༦བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༠༣༢ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཟླ་ཟ། མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་ ༡༠༧༠༨༠༠༢༦༧༨ ཅན་མ།  ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿཟླ་ཟ།མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༨༠༠༢༦༧༨ཅན་མ། 


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༤༢སྐྱོན་ཞུགས་དང་དུས་ཡོལ་སོང་པའི་ཅ་ཆས་དང་ཆུམ་ཚུ་ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་བཞག་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥༨

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
ཕུན་ཚོon
གས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོ
་ལས་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༣གི་ལོ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༩གནས་པའི་སྐྱོན་ཞུགས་དང་ཚེས་
report
the economy, དefficiency
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,
གྲངས་ཡོལ་ཡོད་པའི་ཆུམ་ཚུ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧༩གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་མཛོད་ཐོ་ལམ་ལུགས་ཚུ་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices inད་ཁང་ནང་ལེགས་ཤོ
the Legislature
and the Judiciary, all public authorities རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
and bodies
གྱི་མཛོད་ཁང་ཚུ་དང་སྦུང་མཛོ
མ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བཀོ་མ་བཏང་པར་བཞག་ནུག།
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”.
ཨང་༡༣༣༠༣དོ
ན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ཉིམ་ཚེ་རིང་།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༦༧ཅན་མ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༧༩༥

ཕུརཔ་རྒྱལ་མཚན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༤༡ཅན་མ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༦༤༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Theཅན་མ།
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་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༩ཅན་མ།ངོ་སོ

by སངྱས་དབང་འདུས།ཡོ
237 staff withངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
diverse professional
background. It has ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ཅན་མ། four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line༤༣ཐོ
withབthe
provisions
of the Constitution of the Kingdom
་བརྗོད་ཚུ་མཁོ་སོ
ད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣༧
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
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་གྱི་
རྩིས་ལོ
་༢༠༡༣
དང་ ༢༠༠༡༤
ལོའི་ དངུལ་ཡིག་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣༧
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of མ་བཏོ
the ག་པར་བཞག་ནུག།འབྲུག་བཟའ་སོ
Royal Audit Authority
during the
year is
ད་ལས་འཛིན་ལུ་མཁོ་སོ
ད་པ་ཚུ་གིས་ནང་འཁོད་ཀྱི་དོ
་གླ་དང་དངུལ་ཁང་འཛིན་ཤོག་གི་འཐུས་
summarized below:


1.

གནོན་སྐྱོན་ཞུགས་མི་ཅ་ཆས་ལ་སོགས་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་དངུལ་ཡིག་ཐོག་ལས་བཀོད་དོ་ཡོདཔ་དང་དེ་ཚུ་གེ་ར་ཤུལ་ལས་མཁོ་སོད་པའི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སོད་ལེན་རྩིས་ཐོ་ནང་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣དོན་ཚན་༦ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ དི་ནེཤི་སུ་བ།

ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༩༨༩༧ཅན་མ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༨༡༡༠༠༠༤༨༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་
Theའཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།ཞི་གཡོ
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 ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༡༦ཅན་མ།
Financial Audits
508
དབང་འདུས།ཡོ
ང
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༠༩ཅན་མ།ངོ་སོ

The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༤༤ལུང་ཕོ
གས་འོངthat
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འདྲེན་སྟོ
ན་སྒྲགས་དང་འབྲུག་ཟ་སོ
ད་ལས་འཛིན་གྱི་ཆུམ་གྱི་ཐོ་ 6
excludes
those
were already started and
4
Special Audits
under progress at the close of the year. The
Total
616
དེབ་ནང་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཆུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་གཅིག་མཚུངས་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
ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འདྲེན་སྟོན་སྒྲག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit
priorities.
འཛིན་གྱི་མཛོ
ད་ཁང་ནང་ཆུམ་མེ་ཊིག་ཊོན་༤༩༢༣༤༥འཐེབ་འདུག།ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་




2. འདྲེན་སྟོ
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M Sད་ལས་འཛིན་གྱི་མཛོ
OF RE POR TI
NG
ན་སྒྲག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ་དང་འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་དེབ་ནང་འཁོད་ཡོ
ད་པའི་ཆུམ་གྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་

Audit
Reports are the ད
immediate
output ofད་ལས་འཛིན་གྱི་ཐོ
the Royal Audit
Authority. Theaudit
reports are
བལཝ་ད་ནང་འདྲེན་འབད་ཡོ
་པའི་ཆུམ་ཚུ་འབྲུག་བཟའ་སོ
་དེབ་ནང་འཁོད་དེ་མིན་འདུག།
དེ་ལས་བརྟེན་ནང་འདྲེན་
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
125
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

125

ངོ་མ་རང་འབད་ཡོད་མེད་དང་རྩིས་ཆད་དེ་ངེས་གཏན་མིན་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༠༣དོན་ཚན་༧རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ པདྨ་

དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿཔདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)


༤༥ལས་སྡེ་ནང་བརྡ་དོན་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་ལག་ལེན་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༠



ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱིས་ སྦྲང་ཆུ་མངར་ཆབ་ལུ་ གུ་རམ་ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་༣༥༥༨ འབད་ ཀེ་ཇི་༣༦༠༠༠
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༡གནས་པའི་གུ་རམ་རིན་ངོ་ཤུལ་ལས་སོད་ནི་འབད་བཙོང་ནུག།ཨིན་རུང་རིན་ངོ་ཤུལ་ལས་སོད་ནི་ཨིན་

པའི་བཙོང་ཐོ་དེ་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་གྱི་འབྲུག་ཕུཊི་མཛོད་ཐོ་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་སྤྱི་ཚེས་༠༣༠༣༢༠༡༣ལུ་བཏོན་གཏང་ནུག།
དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལག་ལེན་ནང་ ཉེན་སྲུང་ཚུ་ལངམ་འབད་
་མེདཔ་དང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལ་རྟོག་མ་

འབདཝ་ལས་ རིམ་ལུགས་ཀྱི་གནས་སྡུད་ཚུ་ནང་
གཡོ
བཅོས་འབད་ནི་གི་ས་སྒོ་བཞག་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
YTIROHTUA TID
U་A
LAYOR EHT FO STN
EMHSILPMOCCA གནད་དོན་དེ་ ངན་

་ཚན་༡༡
ཇིཏ་བྷ་དུར་བིསི་ཝ།
ལྷད་བཀག་སོ
fo noitutམ
it་ལྷན་ཚོ
snoCགeས་ལུ་བཏང་ཡི།
ht fo 1.5
2 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
elcitrA ehན
t ་ཨང་༡༣༣༠༣
morf setaདོdནn
am stརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
i sevired ytiroh
tuA tiduA laབརྡ་དོ
yoRན་ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

འཕྲུལ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
elcitrA ehT ”.secruosག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ཅན་མ།ངོ་སོ
r cilbup fo esu eht ni sseདn་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཇིཏ་
evitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བྷ་དུར་བིསི་ཝ།བརྡ་དོ
ན་འཕྲུལ་རིག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༢༨ཅན་མ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༡༠༡ཅན་མ།)

,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 eh
llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༤༦ཆུམ་རིགས་ཚུ་ཆད་ལུས་ཐོ
ནt་ཡོsདaཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto




lཕུན་ཚོ
a noག
itས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོ
utitsnoc a sa d
a 5891 ni ydo་༢༠༡༣ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥གནས་པའི་ཆུམ་རིགས་ཚུ་ཆད་ལུས་འཐོ
b suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduAན་ehT
དn
་ལས་འཛིན་ནང་སྤྱི་ལོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
r
uof
sah
tI .dnuorgkརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
cab lanoiནs་ཨང་༡༣༣༠༣
seforp esདོrན
e་ཚན་༡༢
vid htརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
iw ffats 732 yb
ཏེ་འདུག།
གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོ
གས་ལུ་གཏང་ཡི།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
པདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།ངོ་སོ
modgniK eht fo noit utདi་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་
tsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རྩིས་འགནཿཔདྨ་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག
་ཨང་༩༡༠༡༡༠ཅན་མ།ངོ་སོ
enituor eht sediseb ,stདi་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༤༤༩༣ཅན་མ།)
dua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤༥༢གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།  si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ན་ཡི།
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHC
A .1
འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་ཡོ
དཔ་ཨིན། 
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

1
805
stiduA laicnaniF

hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 rebmeceངDས་བསོ
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣
3
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
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ཐོན་ཡོད
་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
616
latoT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnocདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
tI .raey laicnanདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
if yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༡a sdoirep gnitགཡོ
་ཟོaལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
dn
idu
tsap eht fo secneirepxe fo s isab e༢༢༦༠༣
ht no denimreted༣
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

རིམ་ཨང་



བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

བསོམས་



༢༢༦༠༣



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 elbis126
nopser

ཤོག་གྲངས་

126

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༡གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣


གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢.༦༠༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣


གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ནང་ལས་སྡེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྦེ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༠༣གཙོ་བོ་རང་དངུལ་རྩིས་གི་འགོ་

འཛིན་དང་ ཚེ་འདས་སོང་ཡོད་པའི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རང་སོའི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་འཛིན་ཚུ་བཏོགས་ཐོག་ལས་
གཡོ་སྒྱུའི་ལག་ལེན་སྣ་མང་གི་སྒོ་ལས་མ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།
དོན་ཚན་ཨང་
གནད་དོན་༡

མ་དངུལ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོདཔ།

སོད་ཡོད་པའི་གཡོ་སྒྱུའི་ཐབས་ལམ།
ཁག་འབགཔ་གིས་ལོག་སོད་ཡོད་པའི་དངུལ་

ལྐོག་ཟ་འབད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་ 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༠༨༢༩

ཡོདཔ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་པའི་འཛིན་ཤོ
ག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
the Kingdom of Bhutan, which འདྲ་བཤུས་རྐྱབ་ཡོ
states that,ད“There
shall
be a Royal Audit Authority to audit and
གནད་དོ
་༢༢༢༢༧
༢༤༨༢
report
on ནthe
economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.”
The Article
སོ
ད
་རྫུས་མ་འབད་ཡོ
ད
པ།
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,
འཛིན་ཤོག་རྫུས་མ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་སོད་རྫུས་མ་
including
offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities
and bodies
གནད་དོནall
་༣༡༣༡༥༡༧༣༠
༥༤༣༦
administering public funds, the police
འབད་ཡོདand
པ།the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

གནང་བ་མེདཔཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཤོག་ཕྱིར་སོད་འབད་

The Audit
Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and༠༣༣༡
as a constitutional
གནད་དོན་༤༤༨
དཔ།
body in December 2005. Underཡོthe
Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
གནད་དོoffices
ན་༥༩༢༦༣༡༤༡
འབྲུག་གི་བཙོ
ང་ཁྲལ་ཐོthe
ག་དངུལ་སོ
ད་རྫུས་མ་འབད་ཡོ
དཔ། ༡༢༨༥
regional
strategically located
across
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གནད་དོན་
༦Royal
༡༠ ༡༡
༡༤ ༡༨
of Bhutan,
the
Audit
Authority started performance
ཚོང་མགྲོན་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་ཀྱིས་དོན་ལས་རང་གི་མིང་ཐོག་ཁར་
audits
and
theme
based
audits, besides the routine
༢༡༢༤༢༥༣༣༣༥༣༨༣༩
༤༨༤༨
financial and compliance audits.
A brief account of the ན་འབད་ཡོདཔ།
གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་འཛིན་ཚུ་ཕྱིར་བཏོ
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
༤༢༤༤༤༥༤༦༤༩
of the Royal Audit Authority during the year is
འཛིན་ཤོག་ངོ་མའི་ཐོག་ ཧེ་མ་ལས་ དངུལ་སོད་ ཚང་འགྲིག་
summarized below:

1.

གནད་དོ
་༧ ME N TS I N TE R
འབད་ཡོ
་རུང་འཛིན་ཤོ
ག་དེའི་འདྲ་ཤོ
AC
HIནEVE
M S དOF
A U DIT
I NG ག་ཐོག་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

༠༠༣༤

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
གནད་དོན་༨༣༦༣༧༤༣
དངུལ་སོད་ལོག་ལབ་འབད་ཡོདཔ།
༠༨༧༥ No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The གནད་དོ
number
includes only those
audits which
ན་༡༢༡༦༡༩༢༨༢༩
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
དངུལ་འཛིན་ཐོ
ག་Audits
2
Compliance
100
were completed within 31st December 2014 and
༤༨༠༨
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
༣༢༣༤༤༠༤༧༥༡
དངུལ་བཏོstarted
ན་འབད་ཡོདand
པ།
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གནང་བ་འགྲོལ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་
གྱངས་ཁ་འཐེབ་བཀལ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ན་༢༠ financial year. It contains the
༠༢༥༠
startགནད་དོ
of every
ཡོདཔ། and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Annual Audit Schedules of the Divisions
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་ཤུལ་ལས་རྩིས་ཞིབ་མ་འབད་
current
audit
priorities.
གནད་དོ
ན་༢༣
༠༨༧༣
2.

བའི་ཧེ་མ་ལོག་སོད་ཡོདཔ།

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

གནད་དོན་༥༠

མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་རྡོ་སོལ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༠༥༥༢

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོ
་པའི་མ་དངུལ་བསོto
མས་
༢༢༦༠༣ authorities
issued upon completion of the particular audit
and it isདaddressed
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
127
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

127

ལྐོག་ཟ་ཚུ་ཡང་དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་བར་ན་གྱོས་ངན་བརྩམས་མི་དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་བར་ན་གྱོས་

ངན་བརྩམས་མི་དེ་ལས་ཚོང་མགྲོན་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་བཀག་འཛིན་མེད་པར་འཛིན་ཤོག་གི་འདྲ་ཚུ་དཀྲོགས་ཚུགས་ནི་དང་ལྷག་

པར་དུ་ དབང་ཚད་སོད་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་དང་ གནང་བ་འགྲོལ་མི་ དེ་ལས་ དངུལ་འཛིན་གུ་མཉམ་འབྲེལ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་ཚུ་

འབད་རྩོན་དང་ དམ་ཚིག་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་བརྩིས་ཏེ་ ལས་སྡེའི་ཆེ་རིམ་ཅན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་
གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལ་བཀོད་དང་ལ་རྟོག་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མ་འབད་བའི་བརྡ་མཚོན་ཡང་བཏོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༢༡དོན་

ཚན་གནད་དོན་༡༥༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ར་ཚེ་འདས་སངྱས་ཚེ་རིང་།ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༧ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ཅན་མ འཇིགས་མེད་ཚེ་དབང་།དངུལ་རྩིས་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༩ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ཅན་མ། ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་
་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༣ངོ་
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།  རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ། རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆ་གི་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ༠༡ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༡༣༠༠ཅན་མ།  ཨེམ་ཨེསི་འབྲུག་གི་སྲ་ཆས་ལས་སྡེ།ཕུན་ཚོགས་གླིང་།དཀའ་འབྲལ་རྒྱལ་མོ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༤ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༡༠༥༤ཅན་མ།
གས་མཛོ
་གཉེར་འགོ་དཔོ
YT
IROHTUA TIDUA LAYORཀརྨ་
EHTཕུན་ཚོ
FOགSས།ཞིབ་རོ
TNEMH
SILPདM
OCCA ན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༤༨ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༣༠༨ ཅན་མ།  ཨེམ་ཨེསི་ ཧི་མ་ལ་ཡ་ཚོང་འབྲེལ་པ། པཊ་ས་ལ། ཨེམ་ཨེསི་ཉི་མ་དོན་གྲུབ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

dn་བསྐྲུན་གྱི་ཉི་མ་དོ
a tidua ot ན
y་གྲུབ།ཨེམ་ཨེསི་བདེ་ཡུཌ་ཚོ
tirohtuA tiduA layང
o་ལས་ཀྱི་ཨོ
R a eb llན
a་བསྟན་འཛིན།བསོ
hs erehT“ ,taདh་ནམས་དབང་ཕྱུག།ཡོ
t setats hcihw
,natuhB fo modg
niK eht
བཟོ
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།བཟོ
་བསྐྲུན།

elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ཞི་གཡོ
raef གtu
ohtiw ,llahs ytདi་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ཅན་མ།
rohtuA tiduA layoR ehT“ tབཙན་སྐྱོགས་བསམ་གྲུབ།མཛོ
aht sedivorp rehtrufད་ཁང་ལས་རོ
noitutitགsསཔ།
noC ཞི་གཡོ
eht fགo་ངོ་4.52
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༦ངོ་སོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
རྟགས་ཨང་༡༧༡ངོ་སོ
seido b dna seiད
ti་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༥༠༠༢༢༦༨ཅན་མ།
rohtua cilbup lla ,yraiciduJལུང་ཕོ
eht གdས་འོ
naང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་ངང་ལམ་ས་མཚམས་སྒོ་ར།
erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོ
eཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ
་ཚོrངe་ hto
. ”nག
a་ངོ་རྟགས་ཨང་
tuhB fo sev༧༦ངོ་སོ
reser ད
d་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༢༠༠༢༥༧༡
na secnavda eht dna dཅན་མ
eviec
r seinom

ཁང་གི་བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྷ་མོ།ཚེ་འདས་སངྱས་ཚེ་རིང་གི་གནསམོ་པདྨ་ཆོས་སྒྲོན།བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན།མཛོད་ཁང་ལས་རོགསཔ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
d
ennགa་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༢ངོ་སོ
m tnemom eht དt་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༠༢༤༣ཅན་མ།
a si ytirohtuA eht ,lareneG rཚེ་དབང་བསྟན་འཛིན།མཛོ
otiduA eht rednU ད
.5་ཁང་ལས་རོ
002 reག
bསཔ།
meceཞི་གཡོ
D niགy་ dob
ཞི་གཡོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ངོ་རྟགས་ཨང་༠༧༩ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༨༠༠༡༦༦༣ཅན་མ།
nI .modgའཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག།རྒྱུན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ
niK eht ssorca detacol yllacige་འཛིན།
tarts ཞི་གཡོ
secifག
fo་ངོ་རྟགས་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཨང་༤༤ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༡༠༣༠ ཅན་མ།ecnཚེ་རིང་དབང་མོ
།dམཁོ་སྒྲུབ་དང་རྒྱུ་ཆ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་གཙོ
འཛིན།
amrofrep
etrats ytirohtuA tiduA lay་o
R ehtཞི་གཡོ
,natག
u་ངོ་
hB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
རྟགས་ཨང་༤༦ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༠༧༢༣eཅན་མ།
 ཀིད་ཀྲུ། ཕན་ཆས་དང་ ལས་འགུལ་ལས་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་
ht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
hsilpmoccaར།མི་སྟོ
eht fབoས་དང་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
trap a sa sevitaནi།
tinཞི་གཡོ
i dnག
a་ངོ་རྟགས་
seitivitca
རྟགས་ཨང་༢༢༨ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༦༩༣༦ཅན་མ། བཀྲིས་དཔལ་འབོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
oleb dezirammus
ཨང་༨ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༢༦༠ཅན་མ། ར་མེཤི་ཀུ་མར་ཐ་པ།ས་གཏེར་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན། ཞི་གཡོ:w
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༦༦ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༡༠༠༡༥༡༨ ཅན་མ།  པདྨ་ཆོས་སྐྱིད། ཞིབ་རོ
ས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
། Rཞི་གཡོ
ད་ལག་ཁྱེར་
G Nག
IT
I D U A F O SནM
E T གN་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༣
I S T N E M Eངོ་སོ
VE
IHCA .1

ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༡༢༩༩ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ།ཉོ་སྒྲུབ་ལས་རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༡ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༠༥༤༢

stiduབསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།གློག་རིག་བཟོ
A fo .oN
stiduA fo se་རིག་འགོ་དཔོ
pyT
.oN
.lS
ཅན་མ།
ན་ཆུང་བ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༥༣ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༡༢༥༤ཅན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua eདs་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༡༩༤༥ཅན་མ།
oht ylno sedulcni rebmuལ་
n ehT
མ། དི་རཇ་གུབ་ཏ།བཀྲིས་ཟླ་བ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
001
stiduA ecnailpmoCགསཔ།2ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༤༦ངོ་སོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerlaཞི་གཡོ
ereགw
taht esoht sདe་ལག་
dulcxe
བཀོད་རྩིས་འགན་ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།ཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༣ངོ་སོ
4
6
stiduA lང
aiས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་སྡེ་ཚན།
cepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨ ཅན་མ།  རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོe
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ht ta derནa།
perཞི་གཡོ
p si གA་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧
AR eht fo naངོ་སོ
lPདt་ལག་ཁྱེར་ཨང་
iduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ཅན་མ།
tsurhT tiduA evita
cidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc





༤༥༣འབྲུག་ཤིང་བཟོ་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་ཤིང་བཟོ་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ap eht fo nད
oཔ་དང་
itelpm
c nopu deussi
ལོo་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥༠༥༠
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 elbis128
nopser

ཤོག་གྲངས་

128

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་

ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥.༠༥༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥.༧༥༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༩༥ཐོན་ཡོད་ མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



༥

༡



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
བསོམས་



༡༩༢༩༥
༡༩༢༩༥

༤

༡ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༩༥
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY


The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༢༩༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
the ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
Kingdom of Bhutan, which states that,
“There shall be a Royal Audit Authority
to auditདand
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
25.4 རིམ་ཨང་
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,
འགན་ཡིག་བཟོ
་ཡོདLegislature
་མི་ནང་མཐུན་འགྲིགས་མེདཔ།
including༡༡
all offices
in the
and the Judiciary, all public authorities 
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༡༢
རིན་བཀོད་གསལ་སྒྲགས་མེད་པར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
༡༨༧༡༡
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༣

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༠༥༨༤

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
bodyin December
2005.
བསོམ
ས་ Under the Auditor General, the Authority is at the moment
༡༩༢༩༥manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
with the provisions of the Constitution
of the Kingdom
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ར་ཨིནཿ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based audits, besides the routine
༡༡འགན་ཡིག་བཟོ
་ཡོད་མི་ནང་མཐུན་འགྲིགས་མེདཔ།
financial and compliance audits. A brief account of the

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of ཕུན་ཚོ
the གས་གླིང་
Royal འབྲུག་ཤིང་བཟོ
Audit Authority
during the year
is
་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་
ཨེམ་ཨེསི་ཨ་སམ་
པེ་ཊོཀེ་མི་ཀལ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་
summarized below:


1.

འགན་ཡིག་བཟོ་ཡོད་མི་དེ་ནང་ཕོར་མཱལ་དྲི་ཧཡིཌི་མཁོ་སོད་ཀྱིས་རྩ་ཚན་༣པའི་ཁྲིམས་དོན་༣དང་རྩ་ཚན་༡༤པའི་ཁྲིམས་དོན་༡འགལ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བ་འདུག།མཁོ་སོད་པ་དེ་ལུ་དུས་ལས་དུས་སུ་ཁྲོམ་གྱི་རིན་གོང་བསྒྱུར་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་རིན་གོང་བཀོད་ཡོད་མི་དེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

ན་ཨང་༡༣༢༢༠
དོན་ཚན་༣
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
ས་རྒྱས།
འཛིན་སྐྱོང་པ།
མཁོ་སྒྲུབ། ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
The རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Royal Audit
Authority
had completed
616 སྟོབSl.
No.
Types
of Audits
No.
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
༡༡༧༠༤༠༠༡༦༩༦
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོ
ད
་ནམས་དབང་ཕྱུག།ཡོ
ང
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༣༧༧ཅན་མ།)
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༡༢རིན་བཀོད་གསལ་སྒྲགས་མེད་པར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧༡༡
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
ཕུན་ཚོ
ན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་
start
ofགས་གླིང་
every འབྲུག་ཤིང་བཟོ
financial་འཐོ
year.
It contains the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧༡༡ གནས་པའི་ མཛེས་ཆ་བཟོ་བའི་ཤོག་གུ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དང་འགྱིབ་ཆས་ཚུ་རིན་བཀོད་མ་འབད་བར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
་མི་ལས་བརྟེན་ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཁྱད་བསྡུར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་མ་སོ
་པར་
Areas
which are determined on the basis of ད
experiences
of the past auditing periods དand
current audit priorities.


2.

འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༠ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སྟོབས་རྒྱས། འཛིན་སྐྱོང་པ། མཁོ་སྒྲུབ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༡༡༧༠༤༠༠༡༦༩༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༣༧༧

Audit
Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཅན་མ།)
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
129
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

129

༡༣རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སྤྲོད་འབད་ཡྤྲོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༤


ཕུན་ཚྤྲོགས་གླིང་ འབྲུག་ཤིང་བཟྤྲོ་འཐྤྲོན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་ ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་ཉེན་བཅོལ་གྱི་དྤྲོན་ལས་ ཉེན་སྲུང་གན་ཡིག་དང་

ཉེན་བཅོལ་ལས་སྡེ་གི་མིང་

ཉེན་བཅོལ་འབད་ཡྤྲོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གནས་གོང་ལ་སྤྲོགས་པའི་

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་

བསྤྲོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༤དངུལ་སྤྲོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༠དོན་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ན་རྒྱན་དར་ཤར་

མ།ཚྤྲོང་འབྲེལ་འཛིན་པ་གོངམ།ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༢༨༠༡ ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན།ཚྤྲོང་འབྲེལ་ཡྤྲོངས་ཁྱབ་

འཛིན་སྐྱོང་པ་འྤྲོགམ།ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༣༥༩༡ཅན་མ།)


༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནྤྲོར་འཁྲུལ་གནྤྲོད་སྐྱོན།


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དྤྲོ
ན་
YTIROH
TUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
CCA

tuA tiduA layoR ehT
fo༢༡
noitutitsnoརྒྱུ་ཆ་ཚུ་ཆད་ལུས་འབྱུང་སྲིད་མི་ལས་བརྟེན་ཕུགས་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡྤྲོ
C eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevདiཔ།
red ytiroh
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༢༢
་ ,y
e lc
itrA ehT ”.དར་ལ་འཁྲུལ་ཁང་ནང་ཡུ་རི་ཡ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་དང་ལེན་ཡྤྲོ
secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffདe་མི་དེ་ལས་ཕྱིར་སྤྲོ
dna ycneicifད
fe
monoce eht no troper
,raef tuohtiw ,འབད་ཡྤྲོ
llahs དy་མི་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡྤྲོ
tirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sediv
o
r
p
r
e
h
t
r
u
f
noitutitsnoC eht fo 4.52
དཔ།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
se
ido b dna seབསྤྲོ
itiམ
ro
htua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht n
i seciffo lla gnidulcni
ས་
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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
d
ennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiད
dཔ།
uA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
༢༡རྒྱུ་ཆ་ཚུ་ཆད་ལུས་འབྱུང་སྲིད་མི་ལས་བརྟེན་ཕུགས་ཀྱི་ཡུན་བརྟན་ལུ་ཉེན་ཁ་ཡྤྲོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht f་o
noit utitsnoC eht fo ་sངོ་བཞི་ལྷགཔ་ཅིག་གཞུང་གིས་
noisivorp eht htiw enil
ཕུན་ཚྤྲོགས་གླིང་འབྲུག་ཤིང་བཟྤྲོ་འཐྤྲོན་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་སྤྱི་ལྤྲོ
༢༠༡༡ལས་༢༠༡༤ཚུན་ལྤྲོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
nituor eht sediseb ,stidua desab e་m
eht dna
stidua
གླ་ཁར་གོ་བཤའ་སྤྲོད་ཡྤྲོད་པའི་ས་ཆ་ཚུ་ནང་ཕྱིར་བཏྤྲོནe
་འབད་བཏུབ་པའི་ཤིང་ཆས་ཚུ་མེདཔ་ལས་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་སྒེར་གི་ཐྤྲོ
བཀོད་འབད་ཡྤྲོ
ད་པའི་ས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo tདr་དེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག།
ap a sa sevitaitini d
a seitivitca
ཆ་མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་ལས་གོང་ཚད་མཐྤྲོ་དྲགས་གི་སྒོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༧༤༤༠སྤྲོ
nརྩིས་ཞིབ་བརྡ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དོན་ཨང་༡༣༢༢༠དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།ལས་སྡེ་གི་དྲུང་ཆེན།ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༥༤༦༤ཅན་མ།
:woleb dezirammus


ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་དབང་འདུས།འཛིན་སྐྱོང་མདྤྲོ་ཆེན།ངོ་སྤྲོ
G Nད
I ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༣༦༦ཅན་མ།)
TIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1



༢༢དར་ལ་འཁྲུལ་ཁང་ནང་ཡུ་རི་ཡ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ལེན་ཡྤྲོད་མི་དེ་ལས་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡྤྲོད་མི་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་

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
མ་ཚུགས་པའི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡྤྲོདཔ།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C

dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཕུན་ཚྤྲོག6ས་གླིང་འབྲུག་ཤིང་བཟྤྲོ
་
འཐྤྲོ
ན
་བསྐྱེད་འཆར་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་དར་ལ་འཁྲུལ་ཁང་ནང་ཡུ་རི་ཡ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་དང་ལེན་ནི་དེ་
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ལས་ཕྱིར་སྤྲོད་འབད་ཡྤྲོ
4102ད་མི་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག།
ni detelpmoc stiduA 1.1 elba
T རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༢༠དོན་ཚན་༦རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ སྤྲོབས་རྒྱས།

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
tའཛིན་སྐྱོང་པ།
surhT tidམཁོ་སྒྲུབ།
uA evitངོ་སྤྲོ
aciདd་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༦༩༦
ni eht dna seciffO laཅན་མ།
noigeལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
R dna snoisivབསྤྲོ
iD eདh་ནམས་དབང་ཕྱུག།
t fo seludehཡྤྲོ
cS
tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
པ། ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༡༣༧༧ཅན་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་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



4.5.4.རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨བཏོན་ཡི།འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལ་ས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༢༩གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༩༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༣༣ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITYདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

༡༠༧༦

༡ ༢

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
Bhutan, which states that, “There shall be༠༢༣༧
a Royal Audit Authority
༢
༤ to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of
further
provides
that “The Royal
Audit Authority shall,
༣ the Constitution
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར
་འཁྲུལ་གནོད
་སྐྱོན།
༠༤༢༠
༥ 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

བསོམས།
༡༧༣༣

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.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༦

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 གཡོ
237
with diverse professional
background. It has ག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
four
་ཟོལstaff
་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༦བྱུང་མི་ཚུ་འོ
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཚོང་སྒྱུར་གྱི་འོ
་འབབ་ལྐོག་ཟ་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༦
of Bhutan, the
RoyalངAudit
Authority
started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
གཞལམ་སྒང་རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་སྡེ་ཕན་གྱི་འོ
ང་འབབ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཧེ་མའི་སྡེ་
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༨ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་
summarized below:

1.1.

1.

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་དོ་རུང་ཚོང་སྒྱུར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༢ཚུལ་གཡོ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་

Theའཛིན་སྐྱོང་གིས་
Royal Audit
Authority
had completed 616
Sl. No.
Types
of Audits
No.ཧེ་མའི་སྡེ་ཕན་
of Audits
གནད་དོ
ན་འདི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་ནུག།
དྲུང་ཁང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལས་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theའཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་དངུལ་འབོ
number includesར་ག་ར་ལོ
only གthose
audits which
་སྟེ་སོད་དགོཔ་དང་
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
འབྲེལ་ཡོ
2
Compliance Audits
100 ད་དེ་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already མི་ངོམ་དེ་ལུ་
started and
ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་བརྩི་འཇོགས་འབད་དེ་
དགོངས་ཞུའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཡོ
ད་སོད་དགོ་པའི་འཁྲུན་ཆོད་གནང་ནུག།
ཡོངས་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༡
ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤བརྩིས་ཏེ་
ད་ལོའི་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་ད་དངུལ་
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
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༤
ཧེ་མའི་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པའི་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
པ་ཨིན། and
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༡༠༤
དོན་ཚན་༡
རྩིས་
Annual
Audit Schedules
of the Divisions and RegionalདOffices
the indicative
Audit
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འགན་ཐད་ཀར་རཿདམ་ཆོས་དབང་འདུས།ཧེ་མའི་སྡེ་ཕན་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨེཕ་དྲི་སི་ཨེལ་༡༢༦༠༢༩༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
current
audit priorities.
2.

འགནཿཀུན་ལེགས།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨེན་ཨར་ར་དྲི་སི་ཨེལ་/༤༧༣༠༨༡༢ཅན་མ་དང་ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ཨེ་ཨེཕ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨེན་ཨར་ར་དྲི་སི་ཨེལ་/༣༥༡༠༧༡༠ 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.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧

2.


ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢༢

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།

༠༡༡༠

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།



༢༡

༢༣

-

བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གུར་གཡོག་སོད་མི་གི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱཆ་༢༠མ་བཀལཝ། ༠༡༢༧

༢༤


ལཱ་བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་མ་གཏངམ།



བསོམས།

༠༢༣༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



ལཱ་ཚུ་བཀག་ཆ་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་མ་གཏངམ།

2.1.

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
རང་བཞིན་ཐོ
elcitrA eནh་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
T ”.secruoser cilbup fo esའཇོ་མོ
u eh་tགཙང་ཁ་ལུ་
ni ssenevཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོ
itceffe dna ycnགe་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་འབད་མི་སྒྲིང་
iciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་འདི་
གp་ལས་
སྐྲུན་ལུ་སོ
,tnemnrevoGརིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠༠
eht fo seciffo dna stneསོ
mདt་ཐོ
ra
ed llཨེམ་ཨེསི་
a fo stnuའབྲུག་ཤར་ཕོ
occa ehག
t ས་བཟོ
tidu་a
,ecidདu་ཡོ
jeདr་མི་དེ་
p ro རྒྱ་ཆེ་
ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
དྲགས་འབད་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
dna cilbup ,seunever eད
hཔ་དང་
t sa lleལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་མེདཔ་
w sa secrof ec nefདེ་ལས་
ed eht ཁག་འབགཔ་གིས་བཟོ
dna ecilop eht ་,སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་འདི་བདག་མེད་སྦེ་
sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


བཀོ་བཞག་སྟེ་འབད་རུང་ཁག་འབག་དེ་དགོངས་གྲོལ་མ་གཏང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ

lངག་དབང་ལྡན་ལྡན།ལུང་ཕོ
a noitutitsnoc a sག
aས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
dna 5891 ni དy་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿངག་དབང་ལྡན་ལྡན།ལུང་
dob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
r
f
sah tI .dnu
ཕོuགoས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ།
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
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠
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
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཇོ་མོ
གཙང་ཁ་
stne་m
hsilpmགོ་ལཱན་ཏི་ལུ་
occa eht fཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོ
o trap a sa sevགit་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་
aitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༣༠༠ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
:woleb dezirammus

2.2.

༠༡༡༠ མ་བཏོག་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨ དོན་ཚན་༡༣
Iརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿངག་དབང་ལྡན་ལྡན།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
GNIT
DUA FO SMRET NI STNEME
VEIHCA .1

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ངག་དབང་ལྡན་ལྡན། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ།






2.3.


6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.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
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ད་མི་གི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠མ་བཀལཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༧
2 བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་གུར་ལཱ་གཡོ
stiduA ecnamrofreP ག་སོ3
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ehtགོ་ལཱན་ཏི་ལུ་
ta derapeཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོ
rp si AAR eht ག
fo
nalP tiduA launnA
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
་གཙང་ཁ་
་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.འཇོ་མོ
1 elba
T
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA e་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་བའི་སྐབས་ལུ་བསྟར་སོ
vitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD ད
e་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་ཐད་ལཱ་གཡོ
ht fo seludehcS tiduAགl་སོ
au
འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
དn
་ nA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

མི་གི་ཁ་སྐོང་གི་རིན་གོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠གི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༧མ་བཀལ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨དོ
.seitiན
r་ཚན་༡༤
oirp tiརྩིས་འགན་
dua tnerruc

ཐད་ཀར་རཿངག་དབང་ལྡན་ལྡན།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོGད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿངག་དབང་ལྡན་
NITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2

ལྡན།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ། 
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 elbis132
nopser

ཤོག་གྲངས་

132

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

2.4.


དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབདཝ།

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་ ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོག་པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་

འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལས་ བསྐྱར་གསོ་འབད་བའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༠
མ་ལེན་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༨དོན་ཚན་༡༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབོ་བཟང་འཕྲིན་ལས།ཞིབ་རོགས་དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེམ་དྲི་ཏ་མང་། ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ཅན་མ། 



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༠

3.
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3.1.


ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་ཐོ
ག་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༠

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རང་བཞིན་ཐོ
Kingdom of Bhutan, which
states that, “There shall be a་གཙང་ཁ་གོ་ལཱན་ཏི་ལུ་ཡིག་ཚང་དང་ལས་གཡོ
Royal Audit Authority to audit and
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་འཇོ་མོ
ག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
པའི་ཁང་ཚན་གཉིས་སྦྱེལ་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
་མ་འབད་བའི་ལཱ་གི་ཐད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༠
25.4
of the Constitution further provides
that “The བསྟར་སོ
RoyalདAudit
Authority shall,
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༠༥༨དོནand
་ཚན་༡༡the
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབོ
གས་དངུལ་རྩིས་འཛིན་
including
all offices
in the Legislature
Judiciary, all ་བཟང་འཕྲིན་ལས།ཞིབ་རོ
public authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༠༥༣༡༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེམ་དྲི་ཏ་མང་།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
other
monies
received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ཅན་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 བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ།
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
performance
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་started
བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits.
A brief
account of the
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
སྙན་ཞུ་
འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༣
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
the Royal Audit Authority during the གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་ཡོ
year is
ད། 
summarized
below:


4.5.5.

་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༣གསལ་
1. ལོAC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
སྟོན་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
audits
during the
year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2 ༡༤༥༣
Compliance Audits
100
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོརst་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
༥
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those བསོ
that

མས།were already started and
4 ༡༤༥༣
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣
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.
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

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
133
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

133

རིམ་ཨང་
༡༡



༡༢



སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆང་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་གྱི་ཐད་ བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ཕྱིར་འགྱངས་
འབད་ལུས་ཡོདཔ།

ཆང་གི་མཛོད་ཆས་འཐེབ་མ་ལངམ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།


༡༤༥༣

བསོམས།

༡༤༥༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


1.1.


རྒུན་འབྲུམ་གྱི་ཆང་ནང་འདྲེན་འབད་ནི་གི་ཆོག་ཐམ་དང་འབྲེལ་བའི་བཀྲམ་སྤེལ་ཚུ་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣དང་༢༠༡༤གི་དོན་ལུ་ནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༣༡ཕྱིར་སོད་འབད་ས་ལས་ཆོག་ཐམ་༨ཀྱི་དོ
ན་ལུ་མཁོ་མངག་འབད་མི་འབོར་ཚད་དེ་ཚངམ་འབད་སྐྱེལ་སོད་མ་འབདཝ་དང་སྐྱེལ་སོད་མ་

fo noitutitsnནo་ཚུ་བྱུང་ཡོ
C eht དfo
1.52 elcitrA eht mར
o་ཚད་ཚུ་བཀོལ་སོ
rf setadnamད་མ་འབདཝ་དང་འདི་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་
sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
འབད་བའི་གནད་དོ
པ་ད་མཁོ་མངག་འབད་མི་འབོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fརྩིས་འཛིན་སྡེ་དང་
o esu eht ni sཐོ
seནn་སྐྱེད་སྡེ་ཚན་ཉིས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མི་གནས་སྡུད་ཀྱི་བར་ན་
evitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no ཁྱད་
troper
གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་ནི་མིན་འདུག།
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52

,tnem
nrདe་མི་དེ་གིས་
voG ehtནང་འདྲེན་གྱི་ཆོག་ཐམ་༨
fo seciffo dna sཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོ
tnemtraped llད
a་པའི་གསལ་སྟོ
fo stnuoནc་བྱུང་ཡི།
ca eht རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tidua ,eciན
d་ཨང་༡༣༡༣༤
ujerp ro r
པར་ཐོ
ན་ཡོ
དོuནo་ vaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

ཚན་༡
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༨༠༣༡༩༩༣༠༢ཅན་མ།ལྟ་
dna རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿལེགས་ལྡན་ཚེ་རིང་།དྲི་ཇི་ཨེམ།བསམ་རྩེ་ཆང་བཟོ
cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eh་འཕྲུལ་ཁང་།ངོ་སོ
t dna ecilop
eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀོན་མཆོག་བསྟན་འཛིན།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།བསམ་རྩེ་ཆང་བཟོང་འཕྲུལ་ཁང་།ཞི་གཡོག་ངོ་ཨང་༩༦༡༢༠༠༣ཅན་མ། 

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am tne
mom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཆང་གི་མཛོ
ད་ཆས་འཐེབ་མ་ལངམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཀ  ཕུན་ཚོགས་གླིང་ བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་
མཛོད་ཁང་ནང་ རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁའི་ཐོག་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སྐབས་ལུ་ ཆང་གི་མཛོད་ཚས་ཚུ་ མ་ཚངམ་འཐེབ་ཐོན་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༥ དོན་ཚན་༡  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fགo་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༠༢༢༠༡༡༣༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཕྲིན་ལས་ནོ
tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicར
n་anif
བོ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས།བི་དྲབ་ཨེཅ་འགན་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༠༢༢༠༡༤༠༧ཅན་མ།
raey eht gnirud ytiro
htuA tiduA layoR eht fo
བུ།ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ་ ཚོང་འབྲེལ་ ཞི་གཡོ
:woleb dezirammus



1.2.

ཁ བསམ་རྩེ་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཆང་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་དང་མཛོ
ན་ལུ་གདམ་ཁའི་ཐོ
གC
་ཞིབ་
G N I T I D U A དF་ཁང་ནང་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་དོ
O SMRET NI ST
NEMEVEIH
A .1
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ མཛོད་ཆས་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༣ གྱི་ ཆང་ཚངམ་འབད་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་

6 16 detelpmocག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༠༩༢༠༡༢༠༢ཅན་མ་དང་
dah ytirohtuA tiduA layoRབོ་ehT
stidu
A foན་ཨང་༡༣༡༣༦དོ
.oN
stན
id
uA fo
sepyT
.oN .lS
བརྡ་དོ
་ཚན་༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཏིལ་བྷ་དུར་བཱས་ནེཏ།ཞི་གཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoརh་བུ།ཞིབ་རོ
t ylno གsས་འཛིན་སྐྱོང་པ་
edulcni rebཚོm
un ehT
བཟང་།
ང་འབྲེལ་
2
001 ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༡༠༢༠༠༩༡༡
stiduA ecnailpmoC ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཕྲིན་ལས་ནོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༠༢༢༠༡༤༠༧ཅན་མ།


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 stiduA 1.1 elba་འཕྲུལ་ཁང་དང་མཛོ
T
ག བསམ་རྩེ་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་གྱི་ཆང་བཟོ
་ཁང་ནང་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་དོ
་ཞིབ་trats
eht sniaད
tn
oc tI .raey laicན
n་ལུ་གདམ་ཁའི་ཐོ
anif yreve ག
fo

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་བཏོན་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ མཛོད་ཆས་ནང་ཆང་འཐེབ་ཐོན་ཏེ་འདུག།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnཅན་
erruc
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༣༦ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཏིལ་བྷ་དུར་བཱས་ནེཏ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༠༩༢༠༡༢༠༢
G N ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཕྲིན་ལས་ནོ
ITROPER FO SMRET NI ར
S་བུ།ཞིབ་རོ
TNEME
VEIHCA .2
མ་དང་ བོ་བཟང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༡༠༢༠༠༩༡༡
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ་

eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ངo
་འབྲེལ་
་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༣༠༢༢༠༡༤༠༧ཅན་མ།
era sཚོtr
per །ཞི་གཡོ
tidua ག
eh
T .ytirohtuA tiduA layoR
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

134

ཤོག་གྲངས་

134

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥



4.5.6.དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ར་ཡོད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༤༧གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༥༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༩༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
རིམ་ཨང་།
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༡༠༩༤

༥

The Royal
Auditབསོ
Authority
derives its mandates from the
Article 25.1 of the Constitution of

མས།
༡༠༩༤
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
 on the
 economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
report
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༤
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1.





The Audit Authority
was
instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་གི་དངུལ་ཚབ་མ་བཙུགསཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༤
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
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེས་ཇེ་ཡུ་དྲི་རྩི་ས་ཚད་འཛིན་ལས་ཀིལིང་ཀར་
&OLQNHU བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ་སྔོན་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Audit Authority started
performance
བྱིན་སོད་མི་གི་ཐད་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༠ལས་རང་སྔོན་བྱིན་གྱི་སོ
ད་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༤ཐོ
ན་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༦༩༧
audits and theme based audits, besides the routine
དོན་ཚན་༡ and
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀྲི་བི་གུ་རུང་།ཡོ
།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༠༦དང་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
financial
compliance audits. Aངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་
brief accountམཁོ་སྒྲུབ་
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཅན་མ།Authority
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བཀྲིས་ཚེ་རིང་།
ཞི་གཡོisག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༥༧༦ དང་ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
of ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༦༢༦
the Royal Audit
during
the year
summarized
below: 
༡༡༥༠༢༠༠༠༦༤༣ཅན་མ།

1.1.

1.



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

4.5.7.བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་བཟོ
་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོ
ན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were
completed within
31st December
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ད་ས་ལས་2014
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
3
Performance
Audits བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
the year. The
བའི་ཧེ་མ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་
དཔ་ཨིན། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༥༠གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོད།
start
of every financial year. Itར་ར་ཡོ
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
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་
current
audit priorities.
2.

བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༠༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༤༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

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
135
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

135

རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།



བསོམས།

༠༨༤༡

༡


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༠༨༤༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡

1.


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ





1.1.


སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་བསྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡

ཐིམ་ཕུག་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཆད་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༩༤ཡོདཔ་ད་
ལ་ལུ་ཅིག་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠གྱི་རང་ཨིན་པས།ད་ཚུན་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣སོད་ཡོདཔ་ད་ལྷག་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡ལུས་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༠༩དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔེརེ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

མི་ཀ་ཀུ་མ་རི་ཏ་མང་།
dna tidua ot ytཨེ་ཨེཕ་ཨེམ་
irohtuA tམི་ཁུངས་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༢༦༦ཅན་མ།ཡེ་ཤེས་རྡོ
iduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht s་རྗེ།
etatཨེ་ཨེཕ་ཨེམ་
s hcihw མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༧༤༢
,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper

ཅན་མ།ཀརྨ་
ཚེ་རིང་།ཨེ་ཨེཕ་ཨེམ་ ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༤༣༩༥ཅན་མ་དེ་ལས་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped llaགས།
fo sཨར་ཇི་ཨེམ་
tnuoccaངོ་སོ
ehtད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༡༥༧༡ཅན་
tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༡༢༠༠༢༤༧༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་ཕུན་ཚོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

dna ciབྷ་རཏ་དར་ཇི།
lbup ,seuneཨར་ཇི་ཨེམ་
ver eht saངོ་སོ
lleདw
sa secrof ec nefed ehཅན་མ།
t dna eཀརྨ་
cilo
eht ,ཨར་ཇི་ཨེམ་
sdnuf cil
bu
pད
g་ལག་ཁྱེར་ཨང་
niretsinimda
མ་དང་
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༦༠༩
བོp
་གྲོས།
ངོ་སོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡༠༧༠༥༠༠༡༦༢༡ཅན་མ་དེ་ལས་པར་ནེ་ཀུ་མར་དས།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༨༢༦༣༠༡༤༡༤༠༠༣ཅན་མ། 

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
r༤༥༨ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད།
uof
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧བཏོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA ན
ti་ཡི།
duAའདི་ནང་མངོན་གསལ་གྲུབ་
layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
གནས་པའི་མངོན་གསལ་
འབྲས་༡༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༣༩༥
eht fངོས་འཛིན་བྱུང་ས་ལས་
o tnuocca feirbདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤.༩༦༥
A .stidua ecnailp
moc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༣༠

ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

stརིམ་ཨང་
iduA fo .oN བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
༡ 001
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
2
stiduA ecnailpmoC
stiduA eརc་འཁྲུལ་གནོ
namrofreདP
༢ 2
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་སྐྱོན། 3
4
6
stiduA laicepS
toT
 616
བསོlམaས་

6 16 deteདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
lpmoc dah ytirohདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
tuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw st༠༢༢༨
idua esoht ylno s༣
edulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detr༠༢༠༢
ats ydaerla erew༥taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta de༠༤༣༠
raperp si AAR ehtfo 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
༡ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༨
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གM
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ

GNITROPER FO S
R E T Nད
I ཿS
TNEMEVEIHCA

era

.2

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 elbis136
nopser

ཤོག་གྲངས་

136

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

༡༢

གནམ་གྲུ་ཆགས་ནི་དང་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ཀྲི་ཨེཆ་བི་༩༩༠༩༡༠༠དངུལ་འཐེབ་སོད་

༠༡༨༢

༡༡





གནམ་གྲུའི་གླ་འཐེབ་འབད་ལོག་སོད་མི་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ།
འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

༠༠༤༦

༠༢༢༨

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡གནམ་གྲུའི་གླ་འཐེབ་འབད་ལོག་སོད་མི་དེ་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦


སྤ་རོ་ ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ ལ་བཤལ་ལས་སྡེ་ལུ་དངུལ་ལོག་སོད་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦ འཐེབ་སོད་

འབད་ནུག། དེ་ཡང་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་བའི་ཉིནམ་དང་ འགྲོ་འགྲུལ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ཉིནམ་ཚུ་ ལག་ཐོག་ལས་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་མི་ལས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༥༩དོན་ཚན་༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ དབངས་ཅན།རྒྱུན་འགྲུལ་ལས་རོགསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
ན་བཀྲིས།ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༤༥༠ཅན་མ།)
the ཨང་༡༡༢༡༤༠༠༠༩༩༧
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 RoyalདAudit
shall, without fear,
༡༢གནམ་གྲུ་ཆགས་ནི་དང་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ཀྱི་གླ་ཆ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ
་འབད་ཡོAuthority
དཔ་དངུལ་
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
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༢
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”.


བེང་ཀོག་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཐའི་ལེནཌི་མི་དམངས་ལས་སྡེ་གི་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་ གནམ་གྲུ་ཆགས་ནི་དང་ བཞག་སའི་ས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. Under the
Auditor General,
theདAuthority
is at the moment
manned
ཁོངས་ཀྱི་གླ་ཆ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༢
ཀྲི་ཨེཆི་བི་༩༩༠༩༡༠༠
འཐེབ་སོ
་འབད་ནུག།དེ་ཡང་བཀོད་ཤོ
ག་ནང་འཁོད་ཡོ
ད་པའི་དོ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located across
the Kingdom. In
ཚད་དང་བརྡ་འཕྲིན་ཚུ་
གནམ་གྲུ་འཕུར་བའི་སྒང་གི་
ལྗིད་ཚད་ངེས་བདེན་དང་གཅིག་ཁར་
ཞིབ་བཤེར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོནAuthority
་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ཨང་
of Bhutan,
theན་ཨང་༡༣༠༡༤
Royal Audit
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡༠༦༠༦༠༠༢༠༠༢
་རྗེ།རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཁའ་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༥༠༠༡ཅན་མ།)
financial
and ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
compliance audits. Aན་པི་རྡོ
brief
account of the

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of ༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
the Royal ར་འཁྲུལ་གནོ
Audit Authority
during the year is
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༢
summarized below:


1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVE
ME N TSད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
I N TE R Mན
S་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༢ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོ
OF A U DIT I NG
ར་འཁྲུལ་གནོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རྒྱ་གར་ ཚད་འཛིན་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
་འབད་ཡོདSl.
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༢
The༢༡བ་ཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་
Royal Audit Authority
had completed ད
616
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
ཀོལ་ཀ་ཊ་ཞི་བའི་མཁའ་འགྲུལ་ཡིག་ཚང་གིས་
གན་ཡིག་གི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ཐོ
ག
་ལས་ བ་ཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ རྒྱ་གར་ ཚད་འཛིན་ལུ་
2014 and
were
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༢དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ཇི་པི་ཡུ་ལུ་གནས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་རེ་ལུ་ཡུ་ཨེསི་དྲི་
under
progress at the close ད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་སོ
of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1
Audits completed
in 2014
༡༠༠
་ཡོད་མི་དེ་ནང་གོང་ཚད་ཤོ
་མཚུངམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༠༣༨དོ
ན་ཚན་༢རྩིས་འགན་
start
ofསྦེ་བཟོ
every
financial year.
It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཐད་ཀར་རཿ ཀེ་མུ་ཁུར་ཇི།ས་ཁོངས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨར་༡༢༦༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དཔལ་འབོར།ཡོངས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༠༩༧༠ཅན་མ།)
2. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

 Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
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
137
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

137



༤༥༩འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་

གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༣གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འཛིན་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་

བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༣ཐོན་

YTIRག
O་བཀོད་དེ་ཡོ
HTUA T
UA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
དIཿD

foརིམ་ཨང་
noitutitsnབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
oC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnamདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
sti sevired ytiroh
tuA tiduA layoR ehT
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
el༡
citrA ehT ”གཡོ
.se་ཟོ
crལu་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
oser cilbup fo esu eht ni ssenevitcef༠༣༥༣
fe dna ycneiciffe ,y༡དང་༢
monoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
༢
,tn
emnrevoG ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo s
tnuocca eht tidua༤,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni

བསོམས་
༠༣༥༣

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


l༡གཡོ
a noit་ཟོ
uལ
ti་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༣
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 redn U .5002 rebme ceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༣ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོ
གl་ལུ་གསལ་སྟོ
nI .modgniK eht ssorca detacol y
lacigetarནt་འབད་དེ་ཡོ
s seciffད
oཿ
lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamག
r་སོ
ofད
r་འབད་ཡོ
ep detདrཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༣
ats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༡༡བཀྲིས་བསྒང་འབྲུག་འགྲེམས་ཡིག་ཚང་ནང་དངུལ་རྐྱང་ལོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo མ
trས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༢༣ལོ
ap a sa sevitaitini dག
na
se
itivitca
བཀྲིས་བསྒང་འབྲུག་འགྲེམས་ཡིག་ཚང་ནང་འགོ་ཐོག་ལུ་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་བསོ
་སོད
་འབད་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezi་rཡོaད
m
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ནུག།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གནད་དོན་དེ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ངེས་གཏན་བཟོ
པ་mus


ཨིན།མ་དངུལ་དེ་ཡང་ཧེ་མའི་འགྲེམས་དཔོན་གྱིས་ལོག་སོད་འབད་ནུག།བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲུག་འགྲེམས་ཡིག་ཚང་
་གིས་འགན་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEV
EIHCA .1
ཁྲི་ཕོག་མི་དེ་ ཁེ་ཕན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་སྦེ་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་དེ་ བཀྲིས་བསྒང་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་གཏང་ནུག།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༢༣
ནང་ལས་
.1.1 elbaT eht ni nwoh
s sa raeདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༠
y eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
stiduA fo .oN

stiduA fo sepyT

.oN .lS

2 ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།འགྲེམས་དཔོན་བགྲེསཔ།
001
sti
duརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
A ecnailpm
C
བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དེ་འདུག།
ནo་ཨང་༡༣༡༢༢དོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew

hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT

3
2
stiduA ecnamrofreP
dnལིང་རྒྱས་གྲུབ་འགྱུར།
a detrats ydae
rla གe
rew taht ངོ་སོ
esདo་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ht sedulcxe
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༠༦༤༩
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལུང་ཕོ
ས་འགོ་འཛིན།
4
6
stiduAཅན་མ།
laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༡༠༩༠༦༠༠༢༥༥༤ཅན་མ།)
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
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༢ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ར་ཨིནཿ
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 elbis138
nopser

ཤོག་གྲངས་

138

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢༡པར་འཕྲིན་འགྲེམས་དངུལ་དང་ཝེསི་ཊན་ཡུ་ནིན་དེ་ལས་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་གི་ཐོག་དངུལ་
རྐྱང་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་གཏན་བཞག་འབད་ཡོདཔ།



བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་འབྲུག་འགྲེམས་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ ཟད་འགྲོ་མ་དངུལ་དང་ པར་འཕྲིན་འགྲེམས་དངུལ་ དེ་ལས་ཝེསི་ཊན་
ཡུ་ནིན་གྱི་ཡན་ལག་རྩིས་ཨང་འོག་ལུ་རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་མགྱོགས་དྲགས་འབད་སོད་ནི་གི་དོན་

ལས་དངུལ་རྐྱང་རྒྱ་ཆེ་དྲག་འབད་བཞག་སྟེ་འདུག།དངུལ་རྐྱང་དེ་ཚུ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཉེན་སྲུང་གི་

དོན་ལས་ འཕལ་འཕལ་འབད་ཁྱིམ་ནང་ཡང་འབག་འགྱོ་དོ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་འབྱུང་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༢༢དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཟླ་བ་ནོར་བུ།ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༡༠༠༠༦༣༢ཅན་

མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཟླ་བ་ནོར་བུ།ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༡༠༠༠༦༣༢ཅན་མ།)




༤༥༡༠འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚད།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་སོ་ནམ་བཟོ་གྲྭ་འཐོན་བསྐྱེད་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་ནང་ མངོན་གསལ་

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
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་
གྲུབ་འབྲས་༢སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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,
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
favour
or prejudice, audit the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
accounts of all གནས་པའི་
departments
and offices of རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཡོ
ད
པ་ཨིན།
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”.

0.198
0.045

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.153ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
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
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
༠༡༥༣
༥
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
 the provisions
བསོམས་ of the Constitution of the Kingdom
༠༡༥༣

of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
A brief account of the
༡ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར་འཁྲུལ་གནོདaudits.
་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣
activities and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོbelow:
ར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་ བཀོད་དེ་ཡོདཿ





1. ༡༡ལས་འཛིན་གྱི་དམིགས་བསལ་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT
I NG
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣


Theའབྲུག་སོ
Royal
Audit
Authority
had སོ
completed
Sl. No.
Types ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣
Audits
No. ofགནས་པའི་
Audits
་ནམ་བཟོ
་གྲྭ་འཐོ
ན་བསྐྱེད་ཚད་ཀྱིས་
བ་སྦྱོང་ངལ་གསོ་616
ནང་ཡོད་པའི་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theལས་འཛིན་གྱི་དམིགས་བསལ་འཐུས་རྒྱ་དཔྱ་༢༠ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
number includes only those audits whichད་འབད་ནུག།
ན་ཨང་༡༢༩༨༥དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་
2  རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
that were already started
and
ཐད་ཀར་རཿ those
ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་པ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༠༠༤༧
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་དབང་འདུས།
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཡོ
ང
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
ག
མ།ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༡༡༢༦ཅན་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 the indicative Audit Thrust
༤༥༡༡འབྲུག་ཚོ
ང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
Areas
which are determined
on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.


ང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་དང་
ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
2. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
AC HI EVE ME N TS I N TEལོR་ངོ་དེ་ནང་
M S OFའབྲུག་ཚོ
RE POR
TI NG
བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠.༨༨༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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
༡.༣༤༤
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལོ
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་
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
139
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

139

མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༤ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩༥༤༤
གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།



ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་

ལན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩.༣༩༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་



བསོམས་

༠༡༥༠



༡




ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༠༡༥༠

༥

༡ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༠

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༠འབྱུང་ཡོད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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 eངh་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་དངུལ་སྐྱེད་བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༠
T ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༡༡སིལ་ཚོ

,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
ཐིམ་ཕུག་
འབྲུག་ཚོ
ངi་འབྲེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་
seido b d
na se
tirohtua cilbup lསིལ་ཚོ
la ,yངr་རྐྱབ་མི་ཚུ་ལས་
aiciduJ eht དངུལ་སྐྱེད་རྒྱ་དཔྱ་༢༤
dna erutalsigeLབརྩིས་ཏེ་
eht ni བསོ
seམ
ciས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༠༡༥༠ བསྐྱར་བརྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག། དེ་ཡང་
དr་པའི་
. ”naགན་ཡིག་ནང་འཁོད་ཡོ
tuhB fo sevrese
dnaཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོ
secnavda ehtནd་དེ་
na བསྟར་སོ
deviecདe་མ་འབད་མི་ལས་
r seinom rehto


དu
་ལག་
བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
la noitutitsnocརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a sa dnaན་ཨང་༡༣༢༦༠དོ
5891 ni ydནo་ཚན་༥.༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
b suomonotua na saཔདྨ་དབང་ཕྱུག།ཚོ
detutitsni sངa་བསྒྱུར་བཀོད་ཁྱབ།ངོ་སོ
w ytirohtuA tid
A ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob

ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༧༠༠༡༢༥༤
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་ལྷུན་གྲུབ།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན།མི་ཁུངས་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༡༨༡ཅན་མ།)
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
h
t
s
s
o
r
c
a
d
e
t
acol 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 elbis140
nopser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

4.6


དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

4.6.1འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༦བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༤༧༢དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་

ཡོད་ས་ལས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༤༧༢གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

Theསྟེ་
Royal
Audit Authority
derives its mandates from
the Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༣༧
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the ངeconomy,
efficiency and effectiveness
in the
use of public
resources.”
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ  The Article
མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༠༣༥
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 ofདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
the Government,
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
the police and the defence forces as well
༡
གཡོ་ཟོལfunds,
་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
 as the revenues,
༡ public
༢ and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༡༩༢༦༣

༣

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
 is at the moment
༤ manned
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
༤
regional ༤
offices ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
strategically
located
across the Kingdom. In ༠༧༧༢
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom

བསོམས།
༢༠༠༣༥

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
གཡོand
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
activities
initiatives as a part of the accomplishments
of  the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

1.

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


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

1.1.

འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་སི་ཨའེ་དྲི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་

The Royal རྐྱང་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་
Audit Authority had
completed 616
Sl. ་No.
Types of Audits
No. of Audits
བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་ནང་ཡུན་རིངམོ
འབད་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ལོ
ག་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only those audits which
སོད་འབད་ཡོ
དཔ།
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
སྤ་རོ་ལུ་ཡོ
ད་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་ཉིན་བསྟར་གྱི་བསྡུ་བངས་ཚུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་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 ་ཚུ་མ་བརྩིས་བར་ཉིན་གྲངས་༡ལས་༤༤དེ་ཅིག་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
contains the
ཁང་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཙུགས་ནི་ནང་ངལ་གསོ
ད་པའི་གནད་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དོན་༨༦ཐོ
ན་ཏེ་འདུག།འདི་བཟུམ་མའི་ནོ
་འཁྲུལ་ཚུ་གིས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ནང་དངུལ་རྐྱང་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོ
་སྟོན་
Areas
which
are determined ར
on
the basis of experiences of the past auditing periodsནand
current audit priorities.
2.

དོ་ཡོདཔ་དང་ ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་གཉེར་པ་གིས་ ཚོང་ལས་ཀྱི་དངུལ་རྐྱང་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བྱུང་ཡི།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༠༩དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿརིན་

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
141
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

141

ཆེན་དབང་འདུགས།དངུལ་གཉེར་པ།འགོ་འཛིན།བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ལས་ཁུངས།ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༢༥༢༤
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་དབང་འདུས།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།སྤ་རོ།ང་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༩༣༧ཅན་མ། 



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༦༣

2.


ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༢༦༣ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༢༡

ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་ རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་
མཛད་མ་དངུལ་སྒྱུར་སོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་འོང་འབབ་གནོད་པ་འཁྲི་ཡོདཔ།

༢༢



སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཨེམ་ཨེས་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་དངུལ་བསྐྱི་མི་ལས་
བརྟེན་བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་སྐྱེད་གནོད་པ་འཁྲི་ཡོདཔ།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
༡༦༨༡༤
༢༤༤༩

བསོམས།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOC༡༩༢༦༣
CA

fo noitutitsnoC eht fནo་ཚུ་འོ
1.5
elcitrA e
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ག2
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དh
ཿ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
2.1.
,raef tuoཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོ
htiw ,llahs ytirག
o་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་
htuA tiduA layoR ehT“རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་སྒྱུར་སོ
taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC ehརt་འབད་
fo 4.52


,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་པ་འཁྲི་ཡོ
seido b dཡོnདaཔ་ལས་འོ
seitiroངh་འབབ་ཀྱི་གནོ
tua cilbuདp
lla ,yདrཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༡༤
aiciduJ 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

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་
་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT

མཛད་མདངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠མ་རྩ་འབད་བཙུགས་ཡོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ད
,lཔ་ད་ཤུལ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་ཞལ་བཀོད་དང་
areneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof

sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

འཁྲིལ་ཧེ་མའི་ཁག་འབག་འདི་ཆ་མེད་མ་གཏང་སྟེ་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་ཁ་ཚིག་བསྐྱར་བཟོ
nI .modgniK eht ssorca deta་མ་འབད་བར་སྤྱི་ལོ
col yllacigeta་༢༠༡༣སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་
rts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

ཚེས་༡༡ ལུ་ བདོག་གཏད་ཕོག་ལམ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཞལ་འཛོ
མས་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལུ་ གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་ མ་རྩ་གཞན་གྱི་གྲངས་སུ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r eht sediseb ,ག
st་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ཁག་
idua desab emeht dna stidua
བཙུགས་ནུག།གལ་སྲིད་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemསྔོན་བྱིན་
hsilpm
occa eh་tདྲགས་ཡོ
fo tra
p aག
s་བང་སྐྱིན་འགྲུལ་
a sevitaitinནང་བཙུགས་དཔ་
i dna seitivitca
འབག་ཆ་མེད་གཏང་སྟེ་ དངུལ་འབོར་དེ་ སྐྱིན་འགྲུལ་དང་
དངུལ་སྐྱེད་ཐོ
ད་མི་ཤོ
si

raey

eht

gnirud

ytirohtuA

tiduA

layoR

eht

fo

olebངན་ལྷད་བཀག་
dezirammus
འདྲཝ་གཅིག་འབད་བ་ཅིན་ དེ་གི་དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༡༤ ཐོབ་ནི་ཨིན་པས། གནད་དོ:ནw
་འདི་

I T I Dརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་བཟང་རྡོ
U A F O S M R E T N I S ་T
N EངM
EVEIHCA .1
སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠དོGནN
་ཚན་༣༢
རྗེ།ཡོ
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་ བསོད་ནམས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཚེ་སྲོག་ཉེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བཅོལ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ
།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht ད
g་ལག་ཁྱེར་ཨང་
nirud stidua

1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoངCས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ།༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།པདྨ་ཕྲིན་ལས།ཚོ
༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥།སངས་རྒྱས་དབང་འདུས།ཡོ
ང་ལས་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew tahtགe
sohད
t་ལག་ཁྱེར་
sedulcxe
དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠།ཨོ
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོ
།ངོ་སོ
4
6
stiduA laicepS ན་ཚེ་དབང་།ཡོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

eht ta derapeདr་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།དེ་ལས་ཀུན་
p si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥།ཡེ་ཤེས་རྡོ
་རྗེ།ལ་བཀོད་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

ལེགས་བཟང་མོ
།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོས་སོ
tsurhT tid
uA evitacidni eht dna seདc་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ།བཀོད་
iffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ཅན་མ།
.seitiroirp tidua tn
erruc



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA


e ra

.2

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 elbis142
nopser

ཤོག་གྲངས་

142

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

2.2.

ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལས་དངུལ་བསྐྱི་མི་ལས་བརྟེན་བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་
སྐྱེད་ཀྱི་གནོད་པ་འཁྲི་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤༩



འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣སྤྱི་ཟླ་༢པའི་སྤྱི་ཚེས་༥
ལུ་ལོ་བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༩འི་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠གི་མ་རྩ་བཙུགས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་གསུམ་འགྱོ་བའི་ཤུལ་ལས་རང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣སྤྱི་ཟླ་༢པའི་སྤྱི་ཚུ་༨ལུ་ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་ལོ་བསྟར་གྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡༧༥འི་

ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨ ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བསྐྱི་ཡོདཔ་ལས་ བཀག་ཚུགས་པའི་དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༤༩ འཁྲི་ནུག།
འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཁོང་རའི་མ་དངུལ་ཐོག་ལུ་རང་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༡༧༥སོད་མི་འདི་ཚོང་སྡེའི་མ་རྩ་བཙུགས་

བཞག་གི་སྲིད་བྱུས་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། གནད་དོན་འདི་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠

དོན་ཚན་༣༢  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧ དང་ ཀརྨ་ བསོད་ནམས། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མཚོ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥།སངས་རྒྱས་དབང་འདུས།ཡོངས་ཁྱབ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ང་ལས་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠།ཨོ
ན་ཚེ་
theའཛིན་སྐྱོང་པ།སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ།༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།པདྨ་ཕྲིན་ལས།ཚོ
Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall
be a Royal ད
Audit
Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
དབང་།
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོ
ག།“The
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥
ཡེ་ཤེས་རྡོ
་རྗེ། ལ་བཀོད་པ།
25.4
of the
Constitution further
provides that
Royal Audit Authority།shall,
without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།དེ་ལས་ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ་།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོས་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, །
theལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
police and theརྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ།
defence forces
as well as
the revenues,
and
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩
བཀོད་ཁྱབ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ངོ་སོpublic
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ཅན་མ། 

TheAudit
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 237ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
རིམ་ཨང་
ན།audits. A brief account of the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
financial
and སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
compliance
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༣༡
ཁག་འབག་གན་ཡིག་བཏོན་ནི་མེདཔ།

of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༣༢
ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་ 

3.

AC HI EVE
ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
དངུལ་གྱི་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ནང་ལས་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༢ལུ་མ་གནསཔ།

1.

༣༣

སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་༤པ་དང་༩པ་ལུ་མ་གནསཔ།



The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༣༤
ན་ཚུ་གསལ་ཏོ
audits
during ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོ
the year as shown in the Table
1.1. ག་ཏོ་མེདཔ།
1
Financial Audits 
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་བཞག་ནི་གི་དམ་འཛིན་མེདཔ།

were༣༥
completed
within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4 གཟབ་ནན་ཁྲིམས་ལུགས་
Special Audits 
6
༣༦
བཀོད་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་བཀག་འཛིན་ཚུ་ནང་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
དང་སྒྲིགས་གཞི་ 3UXGHQWLDO 5XOHV  5HJXODWLRQV
དང་
Table
1.1 ལས་འཛིན་བདག་སྐྱོང་
Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit ཁྲིམས་ལུགས་
Schedules&RUSRUDWH*RYHUQDQFH5HJXODWLRQV
of the Divisions and Regional Offices
and the indicative Audit Thrust
ལུ་མ་གནསཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
 audit priorities.
བསོམས།

2.



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

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
 upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
issued
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
143
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

143

3.1.


ཁག་འབག་གན་ཡིག་མ་བཏོནམ།

འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེས་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལས་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༠༩བསྐྱི་

མི་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་ལུ་བཏོན་ནི་མིན་འདུག།  ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་སྐྱེད་ལེན་མི་གི་བདེན་ཁུངས་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་ཚུ་ དེ་ལས་ དངུལ་བསྐྱི་མི་གི་ཁ་ཚིག་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། གནད་དོན་འདི་
ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠དོན་ཚན་༤༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་ཕྲིན་ལས།ཚོང་ལས་

དྲུང་ཆེན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠ ། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ལ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།དེ་ལས་ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ་།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོས་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།ལྟ་བཀོད་
རྩིས་འགནཿཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥། 





3.2.

ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་དངུལ་གྱི་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་ནང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
ལས་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༢ཅན་མ་ལུ་མ་གནསཔ།



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
d
na tiduའབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
a ot ytirohtuA tiduA layoR a ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོ
eb llahs erehT“ག,་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ནང་
taht setats hcihw ,na
tuhB fo modgniK eht
ཐིམ་ཕུག་
མཐུན་འབྲེལ་སྐྱབས་མཛད་མ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ཚོ
raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehTང“་སྡེ་ཐོ
tah
t sedivorp rehtruf noitutitsnoC ནe་ཚན་༡༤ཀ
ht fo 4.52
་བཀོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་རྩ་ཚན་༣པ་དོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
sསྐྱབས་མཛན་མ་དངུལ་
eido b dna seitiདང་ལས་འཛིན་མཐུན་འབྲེལ་ཁྲིམས་ལུགས་༢༠༡༢དང་མ་དངུལ་འཛིན་སྐྱོང་ཚོ
rohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL ehང
t ་སྡེ་༢༠༡༡ཅན་མའི་ཡན་ལག་
ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
སྡེ་ཚན་ཁཔ་དང་༧ ༣ པ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།གནད་དོ
. ”natuhB fo sནe་འདི་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
vreser dna secnaམv་ལྷན་ཚོ
da ehགtས་ལུ་བཏང་ཡི།
dna devieceརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
r seinom rནe་ hto

་རྗེ།ཡོ
ངn
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ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧དང་ཀརྨ་ བསོད་ནམས།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཚེ་སྲོག་ཉེན་བཅོལ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།ཡེ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eད
h་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥།སངས་རྒྱས་དབང་འདུས།ཡོ
t ssorca detacol yllacigetarts seciffo lan
ཤེས་རྒྱ་མཚོ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོ
ངo
ས་iger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ།༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།པདྨ་ཕྲིན་ལས།ཚོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༧༢༠།ཨོ
་ fo
ecnamrofrep detངr་ལས་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོ
ats ytirohtuA
tiduA layoR eht ,natuhནB
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཚེ་དབང་།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོ
eht fo tག
n།ངོ་སོ
uoccདa་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥།ཡེ་ཤེས་རྡོ
feirb A .stidua ecnailpmoc ་རྗེ།ལ་བཀོད་པ།
dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩།དེ་ལས་ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ
་
རྡོ
་
རྗེ་།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
lebདd
ezirammus
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ:ནw
།oངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་

G N I T I D U A F O S M R E T N I S T N E M E V E I H C A . 1
༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣དང་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ཅན་མ།

3.3.
སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་ལམ་སྟོན་གྱི་དོན་ཚན་༤པ་དང་༩པ་ལུ་གནསཔ།
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
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stiduA lའབྲེལ་ཡོ
aicepSད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་
༩6 པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་
སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་རྩིས་ཁྲའི་ཨང་ གསརཔ་བཟོ
་ནི་དོན་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
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ehདt་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཡང་མ་བཙུགས་ནུག།འདི་བཟུམ་མའི་ནོ
ta deraperp si AAR eht fo nalP tidརu་འཁྲུལ་ཚུ་
A launnA
ལུ་བཀང་ཤ4ོག1་༡པའི་དགོས་འདོ
02 ni detelpmoད
c་མ་བཀོད་པའི་ཁར་འབྲེལ་ཡོ
stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurh
T tiduA ལས་སྡེ་རེ་རེའི་མིང་ཐོ
evitacidni ehtགd
na sསྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ལེ་ཤ་བཟོ
eciffO lanoigeR dna snoisiviD eht ་སྟེ་
fo se
luང
dས་པའི་ནང་
ehcS tiduའབྲེལ་བ་
A launnA
ལས་བརྟེན་
་ལུ་
མ་འོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seiནt་ཨང་༡༣༢༠༩དོ
iroirp tiduན
a་ཚན་༢
tner
ruc
འཐབ་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་གཡོ་ཟོལ་དང་ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ

རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སྐལ་བཟང་དབང་མོ། འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
ངོ་སོPདE
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༢༠༣༢
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
G NགI་མ།
TRO
R F O S M R E T N I Sཅན་མ།
TNEM
EVEIHCA .2

ཨོtནr་ཚེ་དབང་།ཡོ
e ra s
oper tiduངaས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོ
ehT .ytirohtuA དt་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༧༢༥ཅན་མ།
iduA 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 elbis144
nopser

ཤོག་གྲངས་

144

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཁ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་འོག་གི་སྤ་རོ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྱི་དོན་ཚན་༤པ་དང་
༩ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་རྩིས་ཁྲའི་ཨང་ གསརཔ་བཟོ་ནི་དོན་

ལུ་བཀང་ཤོག་༡པའི་དགོས་འདོད་མ་བཀོད་པའི་ཁར་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཡང་མ་བཙུགས་ནུག།འདི་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་
ལས་བརྟེན་ མི་ངོ་གཅིག་ག་མིང་ཐོག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཆར་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ལེ་ཤ་བཟོ་སྟེ་ མ་འོངས་པའི་ནང་ འབྲེལ་བ་

འཐབ་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ལོག་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠ དོན་ཚན་

༦༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་ལེགས་བུ་ཁྲི།ལས་རོགསཔ་གོངཔ་༡པ།ངོ་
་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༣༠༠༠༥༠༠ཅན་མ་དང་ ཀུན་བཟང་

ཆོས་སྒྲོན།

ལྟ་བཀོད་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༢༨༢༡

།

རྟེན་འབྲེལ་དབང་ཕྱུག།

ལྟ་བཀོད་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་

༡༠༩༠༧༠༠༠༨༢༥ ། འཇིགས་མེད་བཟང་པོ། ལྟ་བཀོད་པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༩༠༧༠༠༠༨༢༥ དེ་ལས་ འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ལས་

ར་རོགསཔ་གོངམ་༡ པ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༠༡༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༧༢༥ཅན་མ། 



3.4.

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེདཔ།

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
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོ
་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོ
report
on the economy, efficiency and effectiveness in the ནuse
of public resources.” Theན་༩༣པའི་
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཡིག་ཆས་ཚུ་གཏན་བཞག་འབད་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་དང་ཡང་ན་ ལམ་སོན་ཚུ་གསལ་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག།དེ་འབདཝ་
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 andའི་ཡོ
bodies
ལས་བརྟེན་འབྲེལ་ཡོ
ད་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོ
ན་ཚུ་གིས་ཁྱད་རིག་གི་གནས་ཚད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པར་རང་སོ
ན་ཏན་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
received and the
advancesནand
reserves
of Bhutan”.
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༣༣༥༠དོ
ན་ཚན་༡༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་
གྱི་ཐོmonies
ག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་འདུག།

Theསྐྱོང་པ།
Audit
Authority was instituted
an autonomous body
and ཡོ
asངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
a constitutional
སྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག།
ངོ་སོདas
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༢༧༨༧
དང་in
ཀརྨ་1985
བསོད་ནམས།
ཚེ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ག་ཉེན་བཅོལ།
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༨༠༠༡༠༦༨།
་ཚེ་དབང་། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
དངུལ་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་ཞབས་ཏོག། ངོ་སོ
ད་
by སྲོ237
staff with
diverse professionalཨོན
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༣༡༠༤དེ་ལས་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།
lineལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༡༧༢༥།ཚེ་དབང་འཇིགས་མེད།དྲི་ཇི་ཨེམ།ངོ་སོ
with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་གྲབ།བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣དང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and
compliance
audits. A brief account
of the

བསོད་ནམས་རྡོ
་རྗེ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩ཅན་མ།
activities
and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
ཡིག་ཆ་ཚུ་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་ལས་ཉེན་སྲུང་འབད་བཞག་ནི་གི་དམ་འཛིན་མེདཔ།
summarized
below:

3.5.
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AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཐིམ་རུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་གལ་ཅན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཨར་རྐུན་དང་འབུབ་དང་མེ་ལ་སོགས་པའི་གནོད་པ་ལས་ཉེན་

ན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་དམ་འཛིན་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
་ཨང་༡༣༣༥༠དོ
ན་ཚན་༡༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ
Theསྲུང་འབད་ནིའི་དོ
Royal Audit
Authority had completed 616 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Sl. No. ནTypes
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ད་ནམས་བཟང་པོ
།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན་དང་ས་རི་ཀ་ཀཕ་ལེ།ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༤༠༠༠༠༢༨དེ་ལས་ཀུན་
Theབསོnumber
includes
only those
audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
བཟང་འཇིགས་མེད།ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༠༤༣༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་འཇིགས་མེད།དྲི་ཇི་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of the year. The
ཨེམ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༣༡༠༤ཅན་མ།
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
བཀོད་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་བཀག་འཛིན་ཚུ་ནང་
གཟབ་ནན་ཁྲིམས་ལུགས་དང་སྒྲིགས་གཞི་དང་
ལས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འཛིན་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ལུགས་ལུ་མ་གནསཔ།
current audit
priorities.

3.6.
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AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལས་འཛིན་བདག་སྐྱོང་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦༡

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཅན་མ་དང་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་རིག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༢ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་དང་མ་འཁྲིལ་
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
145
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

145

བར་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལས་གཡོགཔ་གཅིག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀཡི་ བཀོད་ཚོགས་ཀྱི་
འཐུས་མི་བསྐོ་བཞག་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།ཁྲིམས་དོན་འགོ་འཛིན།ལས་

འཛིན་ཡིག་ཚང་།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༠༤༡ཅན་མ་དང་པདྨ་འཕྲིན་ལས།ཞིབ་རོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།
དེ་ལས་ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༠༠༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྣམ་རྒྱལ་ལྷུན་

གྲུབ།བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༤༠༠༠༠༠༣ཅན་མ་དང་ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། མི་ཁུངས་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༧༨༩

དེ་ལས་ ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ ཅན་མ། 





4.


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༤༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཟིན་ཐོ་ནང་ འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་ སོད་ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་གྱི་ཆད་



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot yQHJDWLYH
tirohtuAགསལ་སྟོ
tiduAནl་འབད་ཡོ
ayoR དaཔ།
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
༤༢
སོད་ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོར་འོག་ལུ་ དངུལ་འབོར་འཐེབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་གསལ་སྟོན་ 
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG འབད་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཐོ
eht fo seciffo dna s་tབསྐྱར་ཞིབ་འབད་དགོཔ།
nemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d༤༣
na cilbup ,seའབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
unever eht saགl་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥མ་བཏོ
lew sa secrof ec nགeཔ།
fed eht dna ecilop eht ,sdnu༠༧༧༢
f cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



བསོམས།

༠༧༧༢

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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོsaནh
་ཚུ་འོ
ཿlanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ruof
tIག.་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
dnuorgkcད
ab
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་ཟིན་ཐོག་ནང་འོས་ལྡན་མིན་པའི་སོ
་གྱི་ཆད་
དཔ།
ecnamrད
o་ཆད་ཀྱི་དངུལ་འབོ
frep detratsརy
tirohQHJDWLYH
tuA tiduགསལ་སྟོ
A layoནR་འབད་ཡོ
eht ,n
atuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ནང་
མiས་དང་
stnemhsilpmocca ehསོtདf་ཆད་དངུལ་འབོ
o trap a sརa་གྱི་ཡོ
sevངiས་བསོ
taitin
dna sབསྐྱིན་
eitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འགྲུལ་རྩིས་ཆད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ནང་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཏེ་འདུག།རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༢༤གི་ཐད་བསྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཆད་ཡོ
མm
ས་mus
:woleb ངdས་བསོ
ezira


4.1.

དངུལ་ཀྲམ་  ༠༠༠༥ཐོན་ཡོདཔ་ད་སོད་ཆ་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོ
ས་དེ་དངུལ་ཀྲམ་
་ཨང་
G N IམT
I D U A F O  S༢༦༢༥ཐོ
M R E Tན་ཏེ་འདུག།
N I S TNརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
E M E V E I HནC
A .1
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༢༠༡༥

ལག་ཁྱེར་ཨ་༡༠༢༠༤༠༠༠༧༣༧ཅན་མ་དང་ གཡང་སྒྲོན། གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན། ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། ཕུན་ཚོགས་གླིང་། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་
༡༠༤༠༤༠༠༠༥༣༥ ཅནམ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པར་ཤུ་རམ་ཏིར་བ། འགོ་འཛིན། བསྐྱིན་འགྲུལ་དང་མ་རྩ་བཙུགས་གཞག་ལས་ཁུངས། ལུང་

ཕོགས་ཡིག་ཚང་།ཕུན་ཚོགས་གླིང་།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༠༩༠༩ཅན་མ། 





4.3.


འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༥མ་བཏོགཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༢

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཨེམ་ཨེསི་ནུབ་རི་བདོག་གཏད་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ཡུན་འཐུང་གི་མ་རྩ་

བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐད་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༢མ་བཏོག་ནུག།གནད་དོན་འདི་ངན་ལྷད་

བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་བཏང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༥༠དོན་ཚན་༤༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཔདྨ་འཕྲིན་ལས།ཚོང་སྡེའི་དྲུང་ཆེན།

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༧༢༠ ཅན་མ་དང་ ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ། ལ་བཀོད་པ། དངུལ་རྩིས་དང་ རྩིས་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༧༠༡༠༠༠༥༨༩ཅན་མ་དེ་ལས་ཀུན་ལེགས་བཟང་མོ་རྡོ་རྗེ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༠༠༥ཅན་མ།ལྟ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
བཀོད་རྩིས་འགནཿཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ
།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༡༠༠༡༩༨༥ཅན་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

འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད།
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,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་
དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds,མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༥
the police and the defence
forces as དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡༠༤༩
well as the revenues,
public and
 དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
ཞུ་༡༤ བཏོན་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

4.6.2.

བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༨༨༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
2005. Under the རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
Auditor General,
the Authority
is at the
moment manned
བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
དཔ་དང་
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་
ལས་ལོ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
regional
offices strategically
located across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༦༥
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ངས་བསོམས་started
of Bhutan,
the Royal Auditར་ར་ཡོ
Authority
performance
audits
and theme based audits, besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༧༣
 དང་འབྲེལ་བའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་
summarized
below:

ན་ཡོI NG
ད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ངས་བསོ
1. འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
AC HI EVE ME
N TSམIས་
N དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༢
TE R M S OF A U ཐོ
DIT
རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།



དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
༡༢༩༢
༥
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The 
number includes
those audits which
བསོམས། only

2 ༡༢༩༢
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་གནོ
ད
་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༢
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿand
Areas
which are
determined
on the basis of experiences of the
past auditing
periods
current audit priorities.

1.

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.

147

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

147

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡༢

ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་སི་དྲི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཉུང་མཐའི་ལྷག་ལུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།



ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་མེདཔ།



༡༡

༡༣

དུས་ཚོད་ཚང་བའི་དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ལུ་དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

༡༤




ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་འཕོད་མ་འབདཝ། ༡༢༤༤

བསོམས།

༠༠༤༨
༡༢༩༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


1.1.


ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་འཕོད་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༤

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
སྤ་རོ་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་དངུལ་ལས་ལག་དེབ་༢༠༡༡ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚོ
ང་

fམགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་
o noitutitsn
oC eht fo 1.52 elcདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༤
itrA eht morf setགི་སྐོར་ལས་
adnam stiབརྡ་འཕོ
sevirདe་མ་འབད་ནུག།
d ytirohtuདངུལ་འབོ
A tiduAར་དེ་
layo
R ་ehT
ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་
སྤྱི་ལོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e
lcitrAལས་རང་
ehT ”.sཡན་ལག་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་རང་ལུས་ཡོ
ecruoser cilbup fo esu eht ni sད
se
nevitགསོ
cefག
fe་འཇོག་གི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཡང་
dna ycneiciffe ,ymoདངུལ་ཀྲམ་༥༠༠
noce eht no ལས་
troper
༢༠༡༠
པ་ད་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevo
G eht 
fo རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
seciffo dn
stnemtrདོ
aནp་ཚན་༤
ed ll
a རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན།
fo stnuocca eht tidua ,eciཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
dujerp ro ruovaf
༦༤༠༤༠༦༦
ཚུན་འདུག།
ནa
་ཨང་༡༣༠༤༢
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༡༥༥༠
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
d
na
cilbup ,seunever eht sཅན་མ།
a llew ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
sa secrof ec nefeཔདྨ་ཆོས་སྒྲོན།
d eht dna eཡོ
cང
ilས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ།
op eht ,sdnuf cilbuངོ་སོ
pg
niretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡༠༧༠༩༠༠༢༢༡༨ཅན་མ། 

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennamལག་ལེན་ནང་ཡོ
tnemom eདh་པའི་སི་དྲི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཉུང་མཐའི་ལྷག་ལུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།
t 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 eག
ht་ལུ་ལག་
htiw enil
སྤ་རོ་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཚད་ནང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་དངུལ་ལས་ལག་དེབ་༢༠༡༡ཅན་མ་ལས་འགལ་ཐོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sཉུང་མཐའི་རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་༡༠༠༠ལས་ཉུངམ་འབད་ཡོ
ediseb ,stidua desab emeht dna ད་པའི་
stidua
ལེན་ནང་ཡོད་པའི་སི་དྲི་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཚུ་ནང་རྩིས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་༠དང་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
གནད་དོན་༧༡དེ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་འདུག།རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ལྷག་ལུས་༠ལས་མེད་རུང་རང་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༣༦དེ་ལག་ལེན་ཅན་གྱི་རྩིས་ཁྲའི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གྲངས་སུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༤༢དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན།ཡན་
:woleb dezirammus

1.2.

ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༠༠༠༡༥༥༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་ཆོས་སྒྲོན།ཡོ
G N I T I D U A F O S M R E T NངIས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ།ངོ་སོ
S T N E M E V E I H C Aད་ . 1
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༢༡༨ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1.3.
དུས་ཚོད་ཚང་བའི་དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ལུ་དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨
.1.1 elbaT eht ni nw
o hs s a
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
stiduA ecnamrofreP
ཧཱ་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ ཡིག་ཚང་བཀའ་ཨང་ dབི་དྲི་བི་ཨེལཨེཕ་དྲི་ཇི་ཨི་ཨེན་༢༢༠༠༥༡༦༧༨
na detrats ydaerla erew taht སྤྱི་ཚེས་༢༨༠༥༠༥
esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཅན་མ་ལུ་མ་གནས་པར་དུས་ཚོད་ཚང་བའི་དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༨༢ལུ་དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨


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

དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༡༥༢ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ།ངོ་
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

d
a sdoirep gnitidua tsཅན་མ།
ap ehtལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
fo secneirepxསངས་རྒྱས་དབང་འདུས།
e fo s isab eht nཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
o denimreted eངོ་སོ
ra དh
cihw saerA
སོn
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༨༩༣
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༡༧༠༠༧༠༠༡༢༨༥ཅན་མ། 



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

eལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ཉེན་སྲུང་གི་དོ
era strop
r tidua ehT .ytirohtuA tidན
u་ལུ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་མེདཔ།
A layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
 eitiroht ua etairporpp a ot de sserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc n opu deussi
s
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱིས་ལག་ལེན་མེད་པའི་སྲིད་བྱུས་
GRUPDQF\SROLF\ ཀྱི་ཚབ་ལུ་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

1.4.
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༢༠༡༥

ག་རའི་ནང་ ལོ་བསྟར་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་བཀལ་ནིའི་ལམ་ལུགས་བཙུགས་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འབོར་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་
ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུའི་ནང་ཟད་རྩིས་དང་ཡང་ན་ འོང་རྩིས་ཀྱི་སོད་ལེན་གྱིས་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རང་བཞིན་གྱིས་ལག་ལེན་ཅན་ལུ་འགྱུར་

མི་དེ་ནང་ན་ཡོད་མི་ཚུ་གིས་གྱོས་ངན་གྱི་ཐོག་ལས་གཡོ་ཟོལ་དང་ལོག་སོད་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཉེན་
སྲུང་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་མིན་འདུག།ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠ལས་༠༠༤༤ཚུན་ཐོན་ཏེ་འདུག། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༠༤༣དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཕུརཔ་རྡོ་རྗེ།ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༡༩༩ཅན་

མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་ཆོས་སྒྲོན།དངུལ་ལས་འགོ་འདཛིན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༢༡༨ཅན་མ། 




4.6.3འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༡༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༥༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theསྙན་ཞུ་
Kingdom
of Bhutan, which states
that, “There
shallགནད་དོ
be aནRoyal
Audit
Authority to ལས་ལོ
audit་བསྟར་ར་
and
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་
་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་
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་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in ར་རthe
Legislature
and the Judiciary,
public authorities and bodies
གསལ་སྟོall
ན་འབད་ཡི།
འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
་ཡོངས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༥༤
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”.

ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
སྟེ་inདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༥༡
 དང་འབྲེལ་བའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་
body
December 2005.
Under the Auditor
General, theརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
Authority is at the
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣
ན་ཡོ
ད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
regional
offices strategically
located across ཐོ
the
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རིམ་ཨང་ the Royal
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
of Bhutan,
Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་

༤
financial and compliance audits. A brief account of the
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོas
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
༡༡༠༣
༥
activities
and initiatives
a part
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is

བསོམས།
༡༡༠༣

summarized below:

1.



ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
1.AC HI EVE
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།


The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
audits
during the year as shown in theནTable
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
། st December 2014 and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
wereརིམ་ཨང་
completed
withinན31
3
Performance Audits
2
excludes
that were
already started and
༡༡ those
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་གསོ
ག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ལུ་སྤོ
་སོར4
་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ

Special Audits དཔ།
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Plan of the RAA is prepared at the
༡༢ Audit ལག་ལེན་མེད་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཉུང་མཐའི་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
༡༣
ལག་ལེན་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
ཉུང་མཐའི་རྩིས་ཁྲ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠
མ་
Audit Thrust
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative
Areas which are
determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བཞགཔ།
current audit priorities.
༡༤
ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ངེས་ཚིག་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ།

2. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
༡༥
ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལ་རྟོག་མ་འབདཝ།



Audit༡༦
Reportsརྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་རིག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནསཔ།
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
 timelyབསོ
མས། on issues contained in the reports. The RAA adheres to the
 prescribed
to take
actions
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

1.1.
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་ གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ལུ་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་མང་ཆེ་དྲགས་འབད་


ལུས་ཡོདཔ།



ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་
ཁྲིམས་དོན་༡༨༡ ལུ་མ་གནས་པར་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༡༠དང་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་

༤༧ལོ་ངོ་༡དང་༢ཀྱི་ཤུལ་ལས་ལག་ལེན་མེད་རྩིས་ཁྲའི་གནས་སྟངས་ལུ་སྤོ་སོར་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༠༧དོན་ཚན་

༢.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན།ཡན་ལག་ལག་ལེན་འགན་འཛིན་པ།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༦༢༢༧
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤི་རི་པི་སུ་བེ་དི།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༣༡༤༠༠༠༠༥༢ཅན་མ། 



ལག་ལེན་མེད་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཉུང་མཐའི་རྩིས་ཁྲ་ལྷག་ལུས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།

1.2.

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
fo noitutitsnoC eངh
t fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam ང
stས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་
i sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht

ཁྲིམས་དོ
ན་༤༢
པ་
elcitrA
ehT ཡན་ལག་དོ
”.secruoནs་ཚན་
er cཏilb
upལུ་མ་གནས་པར་
fo esu eht niལག་ལེན་མེད་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་དེ་༠
ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no དང་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52

ཡང་ཅིན་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠ལས་ཉུངམ་འབད་ཡོ
ན་ཨང་༡༢༨༠༧དོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stད
n་པའི་གནད་དོ
emtrapedན་༨༥༨ཐོ
lla fo ནs་ཏེ་འདུག།
tnuoccaརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eht tidua
,ecidujerpན་ཚན་༢.༣
ro ruovaf

seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོ
ད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན།ཡན་ལག་ལག་ལེན་འགན་འཛིན་པ།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༦༢༢༧ཅན་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda

. ”natuhB fo sevreser dna seདc་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༣༡༤༠༠༠༠༥༢ཅན་མ།
navda eht dna deviecer sei
nom rehto
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤི་རི་པི་སུ་བེ་དི།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོ





la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
1.3.
dennamལག་ལེན་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཉུང་མཐའི་རྩིས་ཁྲ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༠༠༠མ་བཞགཔ།
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
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
modgniK eht fo noit uངtས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་
itsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཁྲིམས་དོན་༤༢ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ཏ པ་ལུ་མ་གནས་པར་ལག་ལེན་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ལྷག་ལུས་དེ་༠དང་ཡང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཅིན་ དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠ ལས་ཉུངམ་འབད་ཡོད་པའི་
གནད་དོན་༡༨༡ ཐོན་ཏེ་འདུག། ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠ ལས་ཉུངམ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་སོད་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འབད་མི་བཅུག་ནི་ཨིན་པའི་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་འདི་ལག་ལེན་མ་འཐབ་
:woleb dezirammus


པར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༠༧དོན་ཚན་༢.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོད་ནམས་གཡུ་སྒྲོན།ཡན་ལག་ལག་ལེན་འགན་འཛིན་པ།
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༦༠༠༦༢༢༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤི་རི་པི་སུ་བེ་དི།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

.1

ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༣༡༤༠༠༠༠༥༢ཅན་མ།
stid
uA fo .oN
stiduA fo sep
yT

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.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
001ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ངེས་ཚིག་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ།
stiduA ecnailpmoC
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
laངtས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ངེས་ཚིག་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་མི་
oT
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ





1.4.

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatནn་༡༨༡
oc tIལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
.raey laicnanif yདེ་འབདཝ་ལས་
reve fo trats
འདི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་ཁྲིམས་དོ
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dna sལས་གཡོ
doirepགཔ་ཚུ་གིས་གྱོངས་ངན་བརྩམས་ཏེ་
gnitidua tsap eht fo sཟད་རྩིས་དང་
ecneirepxe
fo sངis་རྩིས་ཀྱི་སོ
ab ehད
t ་ལེན་ཐོ
no dགe་ལས་
nimrརྩིས་ཁྲ་ལག་ལེན་ཅན་ལུ་བཟོ
eted era hcihw sa་ erA
བརྟེན་
ཡང་ན་འོ
.seitiroirp tidua tnerruc

སྟེ་ གཡོ་སོད་འབད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཚུ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༡དོན་ཚན་༢.༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀརྨ་ ཆོས་སྐྱིད།ལག་ལེན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འགོ་འཛིན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༠༢༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། སི་ཨོ་ཨོ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་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 elbis150
nopser

ཤོག་གྲངས་

150

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

1.5.


ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལ་རྟོག་མ་འབདཝ།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ལག་ལེན་བ་རིམ་གནས་ཚད་ཀྱི་
ཁྲིམས་དོན་༡༨༢ ང པ་དང་འཁྲིལ་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༡༨༠དང་གསོག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༣ལུ་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་

ཁྲའི་གནས་སྟང་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་འཕོད་མ་འབད་ནུག།  ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་ གསོག་འཇོག་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་བརྩིས་ཏེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༧༠༩འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༡དོན་ཚན་༢.༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿཀརྨ་ ཆོས་སྐྱིད།ལག་ལེན་འགོ་འཛིན།

མི་ཁུངས་ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༠༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།སི་ཨོ་ཨོ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་མ། 



1.6.


རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་གཟམ་ནན་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ལུ་མ་གནསཔ།

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་དངུལ་སྐྱེད་དང་མ་རྩའི་དངུལ་སོད་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱིན་ཚབ་ཚུ་
རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་རིག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞིའི་ཁྲིམས་དོན་༩༡༡༢ ༣ པ་ཅ པ་ལུ་གནས་པར་དཔྱ་བགོ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྐྱབས་ནུག།དངུལ་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཟླ་རིམ་བཙུགས་བཞག་ (0, ལས་དངུལ་སྐྱེད་མངམ་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་པ་ཅིན་ཤུལ་མའི་མ་རྩའི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
theལྷག་ལུས་ནང་འཁྲི་ནི་ཨིན་མི་དངུལ་སྐྱེད་འཐེབ་ནང་ལས་ཁེབ་ས་ཐོ
Kingdom of Bhutan, which states that, “There
shall be a Royal Audit Authority to audit and
བ་ནི་ཨིན་པས།དེ་གི་རྒྱབ་འགལ་ལུ་གལ་སྲིད་དངུལ་ཁང་གིས་མ་རྩའི་
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,
ལྷག་ལུས་ནང་ལས་མངམ་འབད་དཔྱ་བགོ་རྐྱབ་པ་ཅིན་
ཤུལ་མའི་རིམ་སོ
ད་ནང་དངུལ་སྐྱེད་ཉུང་སུ་འབད་སོ
ད་དགོ་ནི་ཨིནམ་ལས་
ཚོང་མགྲོན་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
པ་ཚུ་ལུ་ཁས་ཕན་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༣༢༡དོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿམཱན་བྷ་དུར་རའེ།བརྡ་དོ
ན་འཕྲུལ་རིག་
including
all offices in the
Legislature
and theན་ཚན་༤
Judiciary,
all public authorities and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
འགོ་འཛིན།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༠༡༠༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམགོནམ་ཨེ་དྲི་རྣམ་རྒྱལ།སི་ཨར་ཨོ།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
other
monies received
and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༠༨༠༡༠༠༡༣༠༣ཅན་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 staff
with diverse
professional
background. It has
four
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
theརRoyal
Audit
Authority started performance
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
audits and theme based audits, besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
asནa།part of the accomplishments
རིམ་ཨང
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
of the Royal Audit Authority during the year is
༢༡ below:
མཇུག་སོམ་འབད་བའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ཐད་ རིམ་ལུགས་ནང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ འགལ་
༠༡༥༤
summarized

2.

ཤོརN
་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་འབད་གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡོ
དཔ།
AC HI EVE ME
TS I N TE R M S OF
A U DIT
I NG

1.

༢༢

འགལ་ཤོར་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་

ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་



The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འབད་དེ་བཞག་ཡོ
དཔ། in the Table 1.1.
audits during the
year as shown
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
༢༣
སྤྱིར་བཏང་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྱི་རྩིས་དེབ་ལྷག་ལུས་དང་འཕདཔ་ད་
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་
 100
were completed
within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
དངོས་འབྲེལ་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ནང་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོདཔ།
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
of ་the
RAA is prepared
at the
༢༤ Plan
དུས་བཟོ
བཙུགས་བཞག་དང་
ཉུང་མཐའི་བཙུགས་བཞག་དུས་ཡུན་ལོ
འབད་མི་
༠༩༤༩
Table 1.1་ངོ་༣
Audits
completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules
of the Divisions and Regional
and the indicative Audit Thrust
ལས་ཉུང་བའི་ལས་འཆར་ཕྱེ་མི་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འབད་ཡོདOffices
པ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
 audit priorities.
བསོམས།
༡༡༠༣
current
2.



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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
151
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

151

མཇུག་སོམ་འབད་བའི་རྩིས་ཁྲ་གི་ཐད་ རིམ་ལུགས་ནང་ འོས་འབབ་མེད་པའི་ འགལ་ཤོར་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་འབད་གསལ་སྟོན་

2.1.

འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤



བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་འབྲེལ་ཡོད་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་མཇུག་སོམ་འབད་ཡོད་རུང་ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་
གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤ དང་འབྲེལ་བའི་ ལག་ལེན་མེད་པའི་བསྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་གནད་དོན་༣༡ གསལ་སྟོན་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༢༨༠༧ དོན་ཚན་༥  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། ཡན་ལག་བསྐྱིན་འགྲུལ་འགན་འཛིན་པ། ཡན་ལག་ལྟེ་བ། མི་ཁུངས་ཨང་

༡༡༤༠༡༠༠༡༦༢༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤི་རི་པི་སུ་བེ་དི།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡན་ལག་ལྟེ་བ།མི་ཁུངས་ཨང་༢༡༣༡༤༠༠༠༠༥༢ཅན་མ། 





འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བཞག་ཡོདཔ།

2.2.


ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༢ལས་རང་འགལ་ཤོར་བྱུང་སྟེ་ཡོད་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཡོངས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༣༠༥༤ དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༡༤༡ དེ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཕྱིར་འགྱངས་འབད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཞག་སྟེ་འདུག། འགལ་ཤོར་བྱུང་མི་བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ ཉིན་གྲངས་༥༦༤ ལས་ དུས་མ་རོགས་ཚུན་ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འཛིན་གྲོལ་འབད་བའི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT

ཡོ
ངa
ས་བསོ
མaས་༦༧༠༧༡གི་ཐད་སོ
་ཆད་ཡོ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ eht
dn
tidu
ot ytirohtuA tidདu
A laང
yས་བསོ
oR a མ
eས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༢༦༡ཐོ
b llahs erehT“ ,taht seནt་ཏེ་འདུག།
ats hci
hw
,natuhBནf་ཨང་༡༢༨༠༧དོ
o modgniK
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཚན་༧
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿསངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།ཡང་ལག་བསྐྱིན་འགྲུལ་འགན་འཛིན་པ།ཡན་ལག་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༡༦༢༣
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52

,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocད
c་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༣༡༤༠༠༠༠༥༢ཅན་མ།
a eht tidua ,ecidujerp ro 
ruovaf
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤི་རི་པི་སུ་བེ་དི།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡན་ལག་ལྟེ་བ།ངོ་སོ
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
2.3.
སྤྱིར་བཏང་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྱི་རྩིས་དེབ་ལྷག་ལུས་དང་འཕདཔ་ད་དངུལ་བཏོ
ན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དངོས་འབྲེལ་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་ནང་
. ”natuhB fo sevreser dna
secnavda eht dna deviecer seinom rehto


དaཔ།
la noitutiཁྱད་པར་སོ
tsnoc aམ་ཐོ
saན་ཡོ
dn
5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht redn U .5002 rebme ceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་གི་དངུལ་བཏོ
nI .modgniK eht ssorca ནd་འཕྲུལ་ཆས་༩གི་ས་གནས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་
etacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སྐབས་ལུ་ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་དང་
ནt་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
ecnamroསྤྱིར་བཏང་དངུལ་བཏོ
frep detrats y
irohtuA tiduA་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
layoR eht ,nཁྱད་པར་
atuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སོམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༡༤༥༨ ཐོན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་ནང་གི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpm
occa eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དང་དངུལ་རྐྱང་བྱིན་མི་དེ་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་མིའི་རིམ་ལུགས་ཀྱི་བཟོ
་མིའི་སྤྱིར་བཏང་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྱི་རྩིས་དེབ་ལྷག་ལུས་དང་འདྲན་འདྲ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wolebངོ་སོ
deདz་ལག་ཁྱེར་
irammus
འོང་དགོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༡ དོན་ཚན་༥  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན། འགོ་འཛིན།

G N I T I D U A Fལག་ལེན་གཙོ
O S M R E་འཛིན་འགོ་དཔོ
T N I S TནN།E M
EདV་ལག་ཁྱེར་ཨང་
EIHCA .1
ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༡༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
ངོ་སོ

༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་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
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2.4.
དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་དང་ཉུང་མཐའི་བཙུགས་བཞག་དུས་ཡུན་ལོ
་ངོ་༣འབད་མི་ལས་ཉུང་བའི་ལས་འཆར་ཕྱེ་མི་ལུ་དངུལ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT


2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2 འཐེབ་སོད་ཡོ
stiདdཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༩
uA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

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
4102ངnས་དངུལ་ཁང་གི་ཡན་ལག་ལྟེ་བའི་ཡིག་ཚང་གི་དུས་བཟོ
i detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
་བཙུགས་བཞག་དང་ཉུང་མཐའི་བཙུགས་བཞག་དུས་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
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oisiviD eht དངུལ་སྐྱེད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༩
fo seludehcS tiduA launnA
ཡུན་ལོ་ངོ་༣ འབད་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལས་ ཉུང་བའི་ལས་འཆར་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroiལག་ལེན་འགོ་འཛིན།
rp tidua tnerruc
འཐེབ་སོད་འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༢༡ དོན་ཚན་༣  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཀརྨ་ ཆོས་སྐྱིད།

GNITR
OPER FO SM
R E T N་འཛིན་འགོ་དཔོ
I STNEM
Eངོ་སོ
V EདI་ལག་ཁྱེར་
HCA .2
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༠༢༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
ལག་ལེན་གཙོ
ན།

ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་མ།
era stroper tidua eh
T 
.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 elbis152
nopser

ཤོག་གྲངས་

152

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

4.6.5.འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧བཏོན་

ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༢སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥༢༩༨དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༥༩༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༠༢གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་

སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༧༢ དང་འབྲེལ་བའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རིམ་ཨང་ of བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
the Kingdom
Bhutan, which states that, “There shall beདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
a Royal Audit Authority
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་གནོ
ད
་སྐྱོན་ནོ
ར
་འཁྲུལ།
༠༡༣༠
༥
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
audit the accounts of all departments
and offices of 
the Government,
 or prejudice,
བསོམས།
༠༡༣༠
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”.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠

1.

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
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
by ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
237 staff with
diverse
professional background. It has ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Audit Authority started
performance
༡༡ the Royal
ལག་ལེན་ཅན་དང་ལག་ལེན་མེད་པའི་གསོ
ག་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་བཙུགས་བཞག་ཡོ
ད་མི་ལས་ ༠༡༣༠
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance
audits. A brief account
of
the
ལྷག་སྟེ་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ལྷག་ལུས་ཆད་
འབད་ཐོན་ཡོད
པ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༡༢ Royal བསྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ཚུ་མ་རྩའི་ལྷག་ལུས་
ཐོན་ཡོདis
པ་ད་དངུལ་སྐྱེད་ཆད་  

of the
Audit Authority during the year
summarized below:

1.

འབད་ཐོན་ཡོདཔ།

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





བསོམས།

༠༡༣༠

Theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Royal Audit
Authority
had completed
616 དཿ
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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 31ལག་ལེན་མེད་པའི་གསོ
ལག་ལེན་ཅན་དང་
ག་འཇོག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་
བཙུགས་བཞག་ཡོAudits
ད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་བཏོ2ན་མི་ལས་
3
Performance
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the close
ofན་ཡོ
the
year. The
བརྟེན་ལྷག་ལུས་ཆད་
 འབད་ཐོ
དཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠
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
ཕུན་ཚོག
ས་གླིང་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྟེ་བ་གིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༠ལས་༢༠༡༣ཚུན་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
ད་པའི་གསོ
ག་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལག་ལེན་ཅན་དང་ལག་ལེན་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་༥གིས་རང་སོ
འི་རྩིས་ཁྲའི་
current
audit priorities.

1.1.

ན་འབད་ཡོ
2. ནང་ལྷག་ལུས་ལངམ་འབད་མེད་རུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠ཕྱིར་བཏོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI
NG ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།གནད་དོན་འདི་ཚུ་གིས་བརྡ་

དོན་འཕྲུལ་རིག་གི་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བརྡ་མཚོ
་སོན་དོ་ཡོAudit
དཔ་ད་འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་ཚུ་
Audit
Reports are the immediate output of theནRoyal
Authority. The audit reports
are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་ཆུད་ཟད་འགྱོ་སྲིད་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༧༠དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨེ་ཝི་ཇེ་ཡ་ཀུ་མར།
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་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

153

འགོ་འཛིན། སི་བི་ཨེསི། ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཇི་༡༥༠༣༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ནོར་བུ་ལྷ་མོ། ཚོང་མགྲོན་

འགན་འཛིན་པ།ཡན་ལག་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༣༤ཅན་མ། 


བསྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐད་མ་རྩའི་ལྷག་ལུས་  ཐོན་ཡོདཔ་དང་དངུལ་སྐྱེད་ནང་ཆད་  འབད་ཐོན་ཡོདཔ།

1.2.


ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྟེ་བའི་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་བསྐྱིན་འགྲུལ་དག་

པ་ཅིག་གི་གནས་སྟངས་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་ནང་ མ་རྩའི་ལྷག་ལུས་  ཐོན་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་སྐྱེད་ནང་ཆད་
 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ཐོན་ཏེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་༧༦དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།དེ་འབདཝ་ལས་བསྐྱིན་འགྲུལ་འདི་ཚུ་ལས་དངུལ་

སྐྱེད་ཐོབ་ནི་
་མེན་པར་ དངུལ་ཁང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་སྐྱེད་སོད་དགོཔ་ཐོན་ནི་ཨིན་པའི་གནས་སྟངས་ལུ་ཐུག་སྟེ་འདུག། 

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༢༨༧༠ དོན་ཚན་༦  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿ ཨེ་ཝི་ཇེ་ཡ་ཀུ་མར། འགོ་འཛིན། སི་བི་ཨེསི། ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཇི་༡༥༠༣༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།བསྐྱིན་འགྲུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཡན་ལག་ལྟེ་བ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༡༨༠༧༠༠༠༧༦༤ཅན་མ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo noitརྒྱལ་ཡོ
utitsn
oC ehtགfས་དང་འཚོ
o 1.52 ་eརྟེན་མ་དངུལ།
lcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ངས་ཟུར་ཕོ
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ངR
ས་ཟུར་ཕོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtu་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་ཡོ
A tiduA layo
ehT“གtས་དང་འཚོ
aht se་dརྟེན་མ་དངུལ་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་
ivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣བཏོ
seido b dna ནs་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
eitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༧
igeL eht ni seciདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
ffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
. ”natཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
uhB fo sevreser dnབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
a secnavda eht dna dམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
eviecer seinom rehto

4.6.5.



གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ར་ཡོ
ད8། 91ལོ་n
བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥
la noitutitsnoc a sa dna 5
i ydob suomonotua ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
na sa detutitsni saw yརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
tirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob

་འབད་ཡི།
དངུལ་འབོ
ruof ར་ར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༧
sahགསལ་སྟོ
tI .dnuནo
rgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK ད
e་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
ht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་ར་སོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་
sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༧དང་འབྲེལ་བའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemདh
མ་འབད་བའི་གན་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
རིམ་ཨང་
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།


༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
G N I T I D U
A F O S M R E T N I S༤
TNEMEVEIHCA



བསོམས།



.1



6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
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
001ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP

dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
stiduA

1.

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
icnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
d༡༡
na sdoirep སོgདn་ཁྱིམ་ཚུ་གཞན་མི་ལུ་ཁང་གླ་ཁར་སོ
itidua tsap eht fo seདc་ཡོnདeཔ།
irepxe fo s isab eht no denim
reted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc



རིམ་ཨང་

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།

༡༢

ཚོང་ཁང་དང་ཉེར་སོད་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རིན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།



བསོམས།



G N I T R O P E R F O S M R E T N I 
STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

seitirohtua etairporppa ot desserdན
d་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
a si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
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 elbis154
nopser

ཤོག་གྲངས་

154

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

1.1.


སོད་ཁྱིམ་ཚུ་གཞན་མི་ལུ་ཁང་གླ་ཁར་སོད་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་ནང་ ཁང་གླ་ཁར་སོད་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་

དངུལ་ཡིག་ཚང་གི་ཤེསཔ་འབད་ སོད་ཁྱིམ་ཚུ་གཞན་མི་ལུ་ ཁང་གླ་ཁར་བྱིན་ཡོད་པའི་གནད་༡༢ དེ་ཅིག་ཐོན་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༢༤༣དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿནོར་བུ་རྒྱལ་མཚན།ལས་རིམ་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཇི་༡༩༩༦༠༢༣༤ཅན་མ་

དང་ འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས། ལུང་ཕོགས་ལག་ལེན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༣༡༥༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཙན་སྐྱོགས།

ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༡༠༩༧ཅན་མ། 

1.2.
ཚོང་ཁང་དང་ཉེར་སོད་ཟ་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རིན་བསྡུར་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པ།




ཕུན་ཚོགས་གླིང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོར་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ སོད་ཁྱིམ་བཅའ་

ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༠༣ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༧ པ་དང་༡༠ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཚོང་ཁང་དང་ ཉེར་སོད་ཟ་ཁང་ དེ་ལས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྟབས་བདེའི་མཛོད་ཁང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ཐད་ཀར་དུ་མི་ངོམ་བཞི་ལུ་ལག་སོད་ཀྱི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་ཨང་༡༣༢༤༣དོ
ན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿནོ
ར་བུ་རྒྱལ་མཚན།ལས་རིམ་ལས་རོ
གསཔ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་ཇི་༡༩༩༦༠༢༣༤
theབརྡ་དོ
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
ཅན་མ་དང་
འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས།
ལུང་ཕོ
ག
ས་ལག་ལེན་འགོ་དཔོ
ན
།ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༥༠༣༡༥༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཙན་
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,
སྐྱོགས།ལུང་ཕོགས་འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༡༠༩༧ཅན་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”.
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
155
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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4.7




སྲིད་དོན་ཚོགས་པ།

4.7.1

འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་

འབྲས་༢སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༦དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་

མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་ཆ་ར་ར་ལས་ དུམ་འདྲ་རེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད།


ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་ཡོདཿ 
རིམ་ཨང་
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

YTIR
HTUA T
IDUA LAYOR EHT FO STNEM
HSILPMOCCA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
རO
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
༠༢༡༥

༠.༢༡༥ གསལ་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥

fonoitutitsnབསོ
oCམeས།
ht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sev༠༢༡༥
ired 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
,raefཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
tuohtiw ,lརl་འཁྲུལ་གནོ
ahs ytiroh
tuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ད་སྐྱོན།
,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
dཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
na cilbup ,ར
se
unever eདh་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
t sa llew sa secrof ec nefed eht dna eciloགp་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
eht ,sdnuf cག
il་བཀོད་དེ་ཡོ
bup gniད
re
tsinimda
་འཁྲུལ་གནོ
ཿ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


2.



la noitutiསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
tsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
d
ennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob

ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣གི་ལོ
གiས་གཉིས་པའི་བཙག་འཐུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
nI་ནང་སྤྱི་ཚོ
.modgn
K eht ssorca detacol yllacigetarts secཚོ
ifག
foས་པའི་ལཱ་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
་ཨང་
འབད་མི་དང་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA la
yoརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
R eht ,natནu
hB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༣༡༠༦དོན་ཚན་ ཀ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབསོད་ནམས་རྡོ
་རྗེ།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༩༠༠༡༡༢༤ཅན་མ་དང་ ཤཱཀྱ། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ར་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
hsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini d
seitངiས་
vitca
ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༢༦༦༧ཅན་མ་དེ་ལས་དམ་ཆོགས།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༩༠༠༠༨༩༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
ནn
་རྡོa་རྗེ།ཡོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༢༠༠༧༠༦༡ཅན་མ། 

1.1



1.2


GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དངུལ་ཐོབ་ནི་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༤

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འབྲུག་ཕུན་སུམ་ཚོ
གས་པའི་ནང་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ཞལ་འདེབས་བྱིན་ནི་གི་ཁས་བངས་འབད་ཡོ
་རུང་འཐུས་མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་བཙུགས་
.1.1 elbaT eht ni nདw
ohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
བཞག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་དངུལ་འབོར་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༤ཐོ
dna 4102 rནe་ཏེ་འདུག།འདི་དང་གཅིག་ཁར་མ་དངུལ་མེད་མི་
bmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepདS་འབད་དགོཔ་ཡོ
ལས་བརྟེན་ཚོ
གས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་དངུལ་སོ
ད་པའི་ཟད་སོ
ehT .rངa་དུམ་གྲ་རེ་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་སོ
ey eht fo esolc ehདt་ནི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོ
ta ssergorpད་རུང་
rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102ད
n་མ་འབད་བར་འདུག།
i detelpmoc stidu
1.1 elbaT ན་ཨང་༡༣༡༠༦དོན་ཚན་ ཁ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རཿབཙན་སྐྱོགས་རྡོ་རྗེ།ངོ་
ཁས་ལེན་ལར་དུ་དངུལ་སོ
Aརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tསོsད
u་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༦༠༠༠༤༢༠
rhT tiduA evitacidni e
ht dna sམགོནམོ
eciffO
lanངོ་སོ
oigདe་ལག་ཁྱེར་ར་ཨང་༡༡༩༡༤༠༠༢༠༩༨
R dna snoisiviD eht fo
selud
ehcS སྐལ་བཟང་དབང་
tiduA launnA
ཅན་མ་དང་
་རྡོ་རྗེ།
ཅན་མ་
དེ་ལས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirངོ་སོ
pད
ti་ལག་ཁྱེར་ཨང་
dua tnerruc
འདུས། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༠༢༡༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན།

༡༡༡༠༢༠༠༧༠༦༡ཅན་མ། 
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.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
156
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་

156

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥






གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



འབྲུག་གི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ ལག་ལེན་བ་རིམ་
གནས་ཚད་ཁར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་འགུལ་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་

དང་འཁྲིལ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥འི་ལོ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་དང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་
གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དེ་ལས་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་བཅས་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་
འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གསུམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་འོག་ལུ་ཀོལ་ཀ་ཀྲ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཁོང་ར་གིས་སོ་སོ་འབད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དོ་ཡོདཔ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
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
ཞིབ་དབང་འཛིན་
་གྱིས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་ཡོད།
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
༥༡༡ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན།
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་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ན་ཡི།འདི་གི་
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་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ It has
by ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
237 staff with diverse professional background.
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ས་ཡ་༥༧.༣༠༨
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་
line
with the གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ལོ
provisions of the Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།ལོ
་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ར་ར་ཡོངས་
audits
and theme based
audits,
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༩.༥༣༥གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royalབརྟག་ཞིབ་བཅུད་བསྡུ།
Audit Authority during the year is
རིམ་ཨང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
summarized below:

༣༩༦.༨༤༣

1.

༡

རྩིས་གཞུང་དང་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་

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

འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

༣༢༤༨༣

༢
ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་སྔོན་སོ
་འབད་ཡོདཔ། 616
༢༠༡༡༡ No. of Audits
The Royal
Audit
Authority had ད
completed
Sl. No.
Types of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
༣
ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ལྷག་སོ
ད་ཡོདཔ།
༣༡༥༡
The number
includes
only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3 དཔ།
Performance༥༧༩༧
Audits
2
༤
འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་ནང་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་མེད་པར་དངུལ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
༥
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།
༧༧༠༦༨
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start ༦
of everyཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།
financial year. It contains the
༢༨༠༧
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas༧which are
determined on the basis of experiences of the past auditing
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ།
༡༩༨༡༡༨ periods and
current audit priorities.
2.



བསོམས།

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

༣༣༩༥༣༥

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
157
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་
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༡.


རྩིས་གཞུང་དང་་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ནང་་ གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་-་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༣༢.༤༨༣

དང་མདུང་ལུ་ཨེམ་ཨེསི་ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོད་སྒར་ ལས་ཚན་༡པ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་

ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་༡༩འཐེབ་བསྟར་སོད་འབད་མི་ལུ་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་འཐེབ་བསྟར་སོད་

འབད་མི་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རིན་གོང་ཚུ་རྩིས་གཞུང་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་༡༩ ཡོད་ས་
ལས་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་༥ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྣམ་གྲངས་འཐེབ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ནང་ཚད་གཞི་དང་བ་རིམ་ཚུ་དོགས་སེལ་འབད་དེ་གསལ་བསྒྲགས་ཕྱིར་
སོད་འབད་མི་ནང་ གལ་སྲིད་རྩིས་གཞུང་ནང་རིན་གོང་ཅོག་གཅིགཔོ་ཡོད་པ་ཅིན་ རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་གཞི་འདི་རིགས་མཚུངས་པ་སྦེ་དགོ་

ཟེར་ གསལ་ཏོག་ཏོ་བཀོད་དེ་འདུག། གོང་ཚད་གསརཔ་གི་དབྱེ་དཔྱད་དེ་ རྩིས་གཞུང་ནང་ལུ་རིགས་མཚུངས་པ་འབད་བཀོད་དེ་མེད་པ་ཅིན་

རྐྱངམ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་འཐེབ་ཚུ་ལུ་རྩིས་གཞུང་ནང་གསལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dཡ་༣༢༤༨༣འཐེབ་སོ
na tidua ot ytirདo་འབད་ནུག།
htuA tiduརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
A layoR a ནe་ཨང་༡༣༢༨༡དོ
b llahs ereན
h་ཚན་༢
T“ ,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
༢.
ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་་སྔོན་སོད་་འབད་ཡོདཔ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༡༡༡་
,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
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་དང་ ས་ཁོངས་ལས་བརྒལ་ཏེ་འབད་རུང་
. ”natuhB fo sevreseས་འཐེབ་ཐོ
r dna seནc་མི་ཚུ་བཀོ་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
navda eht dna devནར་ཁྲི་བཟོ
iecer se་iནི་དང་
nom rས་
ehto


ཁོངས་ཚུ་སྙོམས་ཏོག་ཏོ་བཟོ་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ཁག་འབག་གི་ལས་ཚན་༡ལས་༤ཚུན་ལས་ཚན་ག་རའི་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་འདུག།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dབཟོ
en་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོད་དང་ས་ཁོངས་ལས་བརྒལ་ཏེ་
nam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,la
reneG ནr་མི་ཚུ་བཀོ་ནི་གི་དོ
otiduA eht rནe་ལུ་
dn U
.5002 rebmeceD niསྔོན་
ydob
ས་འཐེབ་ཐོ
ཁག་འབག་གི་གོང་ཚད་ཚུ་ནང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgnནi་ལུ་ཁ་སྐོང་གི་དངུལ་འབོ
K eht ssorca detར
a་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༡༡སོ
col yllacigetarts secདi་ཡོ
ffo
lanoiger
སོད་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ས་བཀོ་མི་ཚུ་གི་དོ
ད་པའི་ངོས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamroརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
frep detrན
a་ཨང་༡༣༢༨༡དོ
ts ytirohtuནA་ཚན་༣
tiduA layoR eht ,natuhB fo
འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་དངུལ་སོད་ཨིན་པས།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༣.
ཅ་ཆས་ཀྱི་གསལ་བཀོད་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ལྷག་སོ
ད་ཡོ
stnemhsilpmocca eh
t fདoཔ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༥༡
trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ཚུན་ཁག་འབག་གི་ལས་ཚན་༡དང་༢དེ་ལས་༤པའི་ནང་ ཁག་འབག་གསུམ་ལུ་ གཤམ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་
་སོད་འབད་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༢༠༣སོད་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།རྩིས་གཞུང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་

.1

པའི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

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 sedu་lནི་དང་རིས་མོ
cni rebmu
n ehT
ཀ 00གནམ་སྤང་ཚུ་ལྕགས་གཟེར་གཅུས་གཟེར་ལ་སོ
་བཀོད་
2གས་པའི་དགོས་མཁོ་ཅ་ཆས་ཚུ་གིས་པང་ལེབ་སྦྱར་ཏེ་བཟོ
1
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6མི་དང་འཁྲིལ་ས་གནས་ཀྱི་ཤིང་སྲ་ཀྲག་ཨེམ་ཨེམ་༨འབད་མི་པར་ཁྲམ་གྱི་རིན་གོང་དང་
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT


ཁ  ལཱ་གསརཔ་འབད་མི་ཚུ་ནང་རྩི་སའི་ཚོ
ན་གདན་བརྩིས་ཏེ་འགྱིབ་གྱི་ཚོ
ཚར་གཉིས་ཡང་ཅིན་འདི་བ་ལྷག་
eht ta dནe་
raཨེ་ཤི་ཡཱན་པེནཊ་
perp si AAR
eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhTསྟེ་དབུར་ནི།
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
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ས་གནས་ཁར་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གོང་གསལ་གྱི་ལཱ་ཁག་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་


N Iསྤུས་ཚད་བང་ཉེས་
T R O P E R F
O ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
S M R E T N Iདཔ་དང་
S T N E དངུལ་སོ
MEVE
I H Cཁག་
A .2
མི་ཅ་ཆས་ཚུ་རྩིས་གཞུང་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལས་སོ་སོG་ 
ད་ཚུ་

་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༢༠༣ལྷག་འཐེབ་སོ
་ནུག།
eའབག་གི་རིན་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སོ
ra stroper tidua ehT .ytirohtདu
A tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemད
m
i eh
t 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
158
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཚོགས་ཆུང་
་གིས་ལོག་སྟེ་རང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་དངུལ་ལྷག་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༢༦༧གུར་བཀལ་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡༡༦བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡དོན་ཚན་༤ 




༤.

འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་ནང་་བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༩༧་





དང་མདུང་ལུ་གློག་མེ་འཕྲུལ་ཨམ་གྱི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་སོད་སྒར་ནང་འཁོད་ལུ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་ལཱ་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ཆུ་ཁ་
བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་ ལཱ་འཐེབ་འབད་བྱིན་ནུག། འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ འཕལ་རང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་གཞུང་ལམ་ལས་ སོད་

སྒར་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུན་
་གྱི་འཁོར་ལམ་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ལྷོ་ལྗོངས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནུག།

གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འཁོར་ལམ་གསརཔ་དེ་དགོས་མཁོའི་སྟུག་ཚད་༣༥༠ཨེམ་ཨེམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཨེམ་ཨེས་ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཨེམ་ཨེས་ལྷོ་ལྗོངས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་

ཡོདཔ་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧༩༧དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༤༦༢དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་ལཱ་དང་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འཁྲིལ་ཏེ་མ་སོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༣༥༠
འབད་མི་
ད་འབད་མི་ནང་
སྟུག་ཚད་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་མེད་པར་
theདེ་མ་ཚད་
Kingdom
of Bhutan, which
statesདྲབ་ལུ་བི་ཨེམ་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོ
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢༤༦དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཐོ
ག་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཁས་ལེན་མིན་འདུག།སྤུས་ཚད་ཁས་ལེན་
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,
དང་སྤུས་ཚད་དམ་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་
་སྟེ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
ཨེམ་ཨེསི་
་ལྗོངས་བཟོauthorities
་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་
་སྐྲུན་
including
all offices in theལོག
Legislature
and the Judiciary,
allལྷོpublic
and བཟོ
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
འབད་མི་འཁོར་ལམ་གྱི་སྟུག་ཚད་དེ་དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཡོདཔ་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ཨེམ་ཨེསི་ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེ་སྡེ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཚད་ཀྱི་བསྟར་སོད་འབད་མིའི་ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་
་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡དོན་ཚན་༥ 

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 ༥.
237 staff
with diverse professional background. It has
four
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧.༠༦༩
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line
with the provisions of the Constitution
of the
Kingdom
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལཱ་ཚུ་ བསྐྱར་བཟོ
་འབད་བའི་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ནང་འཁོད་ལུ་
མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་མི་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་འདུག།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡གི་ནང་འཁོད་ལུ་ཇི་སི་སི་གི་ཁྲིམས་དོ
ན་༤༩༡ཅན་མ་ལར་དུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ག་དེ་ཅིག་
of སྤྱི་ལོ
the
Royal Audit Authority during the year
is
summarized below:




1.

འཁྲིཝ་ཨིན་ན་ཉིནམ་རེ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༠༡བཀལ་ཐོག་ལས་ཉིནམ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT
I NG
སྤྱི་ཚེས་

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་

སྤྱི་ཚེས་༣༡༠༣༢༠༡༥ནང་འཁོད་

༣༡༠༣༢༠༡༥
ཀྱི་
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཡོངས་
ཆད་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་
The རིམ་
Royal Audit Authority had completed 616
Sl.
No.
Types
of
Audits
ཁག་འབག་ལས་ཚན། ཁག་འབགཔ་གི་མིང་།
ནང་འཁོད་ཀྱི་
བསོམས། No. of Audits
audits
during the year as shown in the Table 1.1.
1 ༡༠Financial
Audits
508
ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The number includes only those audits which
དངུལ་སོད་ 2
Compliance Audits
100
ནང་ 
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཡོ
ང
ས་བསོ
མ
ས།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the ཨེམ་ཨེསི་རིན་ཆེན་བཟོ
close of the་སྐྲུན་སྒེར་
year. The
༡ progress

༦༡༣༩༠
༦༡༣༩
ཉིན་གྲངས་༡༤༥
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financialསྡེ་ཚད།
year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༢
ཁག་འབག་ལས་ཚན་
ཨེམ་ཨེསི་ ཆུ་ཁ་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ ༢༣༧༩༨༩
༢༣༧༩༩
ཉིན་གྲངས་༣༥༧
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit
–༡priorities. ཚད།
2.

༣
ཁག་འབག་ལས་ཚན་
་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་
༡༤༤༥༦༠
AC HI EVE
ME N TS Iཨེམ་ཨེསི་
N TE R ཆུ་ཁ་བཟོ
M S OF
RE POR
TI NG

༡༤༤༥༦

ཉིན་གྲངས་༡༤༣

–༢
ཚད།
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
159
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

159



༤

ཁག་འབག་ལས་ཚན་

ཨེམ་ཨེས་ལྷོ་ལྗོངས་བཟོ་སྐྲུན་སྒེར་

༡༢༩༢༢༢

༡༢༩༢༢

ཉིན་གྲངས་༣༦༠

༥

ཁག་འབག་ལས་ཚན་

ཨེམ་ཨེསི་ ཀྲི་དང་སི་ཨེལ་བཟོ་

༡༩༧༥༢༡

༡༩༧༥༣

ཉིན་གྲངས་༢༩༨

༧༧༠༦༨༢

༧༧༠༦༩



–༣

–༤

སྡེ་ཚད།

སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད།

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ནང་ 

 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡དོན་ཚན་༦ 


༦.


ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༨༠༧་

གླང་མཐིལ་དང་ཆུ་བ་སྤང་གི་བར་ནའི་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ ལས་ཚན་བཞི་པ་ འདི་མཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་ཟློ་

ངོ་༡༠ དང་ རིན་བཀོད་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༢༣༡ སོད་ཐོག་ལས་ ཨེམ་ཨེསི་རེ་ཝེན་བཟོ་སྐྲུན་དང་ཚོང་ལས་ལུ་བྱིན་ནུག།

ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༥༧གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༠༧མ་བཀལ་བར་འདུག།
རྩིས་ཞིབ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡དོན་ཚན་༧ 

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
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༨.༡༡༨་
e༧.
lcitrA eh
T ”.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
ཚུ་dnབསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ཁག་འབགཔ་དེ་གིས་
sདྲན་ཐོ
eido་b
a seitirohtua cilbup lམཇུག་བསྡུའི་དུས་ཡུན་ཚར་གསུམ་ཕར་འགྱངས་འབད་རུང་
la ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht n
i seciffo lla gnགཤམ་
idulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཚོ. ”ནn་ཁར་ཡང་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པས།
atuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la n
oitutitsnཁག་འབགཔ།
oc a sa dna 5891 ni ydob suomoཁག་འབག་རིན་གོང་
notua na sa
detutitsni sདྲན་གསོ
aw y།tirohtuA tiduA ehT
རིམ་ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ནང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཨེམ་ཨེས་འབྲུག་བཟོ་རིག་གོང་འཕེལ་བཟོ
ruof
sah་སྐྲུན།
tI .dnuorgkcab lanoisseforp esཁག་འབག་ལས་ཚན་༡
revid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཨེམ་ཨེསི་བ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht foཁག་འབག་ལས་ཚན་༢
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 sa༢༠༡༤༢༤༢༥
sevitaitini སྤྱི་ཚེས་༢༩༨༡༤
dna seitivitca
གནད་དོན་འདི་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཨང་ ཨར་ཨེ་ཨེ་ཨེ་ཨར་ཨར་ཀྲི་ཨའེ་སི་དྲི་ཨེམ་ཨེཅ་པི་ཨེ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirམ
aས་ཀྱི་
mmus
ཅན་མའི་ཐོག་ཕྱིར་སོད་འབད་མིའི་ དོན་ཚན་ཨང་༣ པའི་ཐོག་ལས་གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོ

1
2

104.392
93.726
198.118

སྐབས་ལུ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་ཡོ
G N I T I D U A F O S M R E T N I དSཔ་ཨིན།
TNEMEVEIHCA

.1

ཨིན་རུང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་དང་ལེན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། དེ་མ་ཚད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཨེམ་ཨེསི་བ་ཁྱུང་བཟོ་སྐྲུན་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་དུས་ཚོ
.1.1དe་ཁར་
lbaTཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
eht ni nwohs sa་སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོ
raey eht gnirudདs་པའི་
tidua
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
edulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༨༡དོན་ཚན་༨  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
༥༡༢སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡པ།
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
ངོ་དེ་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
dརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
na sdoirep gnitidua tsap e་h
t fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw ནs་ཡི།
aerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

འདི་གི་ ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༦.༧༦༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༢༨༦༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
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 elbisn160
opser

ཤོག་གྲངས་

160

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣.༨༩༨གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༢

ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༣༨༥༧༥

༡

ཁག་འབགཔ་ལས་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ།

༣

དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།




༡.


བསོམས།

༢༤༩༡༢
༠༤༡༡

༦༣.༨༩༨

ཁག་འབགཔ་ལས་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤.༩༡༢་

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་གིས་ཨེམ་སི་༣པའི་ཁག་འབག་ཡིག་ཆ་༤པའི་ཁྲིམས་དོན་༧༩པ་དང་ཇི་སི་སི་གི་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཁྲིམས་དོན་༧༠པ་ལས་འགལ་ཐོ
ག་ལུ་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣གྱི་དངུལ་འབོ
ར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩༡༣མ་ལེན་ནུག།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་ཡོ
་པའི་
ཁག་འབགཔ་གི་མཛོ
་ཁང་ནང་སོ
ད་ཡོདཔ་དང་
དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
སྔོན་བྱིན་གུར་
Theངར་ལྕགས་ཀྱི་སྲབ་ལེབ་ཚུ་
Royal Audit Authority
derives དits
mandates
fromདthe
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་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣བཀལ་ཐོ
་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༩༦གཤམ་གསལ་ལར་ཁག་འབགཔ་ལས་ལེན་ཡོ
ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
report
on the economy, ག
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,
སྔོན་བྱིན་གྱི་ཟླ་ཚེས། དངུལ་འབོར་ཡོངས་
སྔོན་བྱིན་གྱི་དངུལ་འབོར། ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུ་སྐྱེལ་
ཉིན་གྲངས། དངུལ་སྐྱེད་ཀྱི་གྲངས་ཚད།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices
in the Legislature
and theསོJudiciary,
all public authorities
and bodies
བསོམས།
>དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་@
ད་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས།
>དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་@
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”.

22/10/2011
1838.778
167.123
07/11/2011
17
1.012
2144.809
208.230as an autonomous
04/01/2011body in 1985
10 and 0.742
The 26/12/2011
Audit Authority
was instituted
as a constitutional
body02/02/2012
in December
2005.
Under
the
Auditor
General,
the
Authority
is
at
the
moment manned
3112.015
273.634
24/02/2012
23
2.242
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསོམས།
regional
offices strategically
located
7095.602
648.987 across the Kingdom. In
3.996
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཚིན་གྱིས་ཁག་འབགཔ་ལུ་དབང་འདུས་རོ
ང་ཁག་འོག་གི་རུ་རི་ཆུ་ལུ་བཟོ་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
སྒྲིག་ཁང་གི་ས་ཁོངས་སོད་ཡོདཔ་ད་ཁག་འབག་གིས་ས་ཁོངས་དེ་ནང་བཟོ་སྒྲིག་ཁང་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་ནུག།དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཁག་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འབགཔ་དེ་གིས་ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ངར་ལྕགས་སྲབ་ལེབ་ཚུ་རུ་རི་ཆུ་ལུ་ཡོད་པའི་བཟོ་སྒྲིག་ཁང་ནང་མ་བཀལ་བས།སྤུ་ན་
summarized below:

1.

གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་ ངར་ལྕགས་སྲབ་ལེབ་ཚུ་ བཟོ་སྒྲིག་ཁང་ནང་སྐྱེལ་དགོ་པའི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ནན་སྐུལ་འབད་དཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ སྔོན་བྱིན་གྱི་

Theདངུལ་བསྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣དང་འབྲེལ་བའི་ཁ་སྐོང་གི་ཁེ་ཕན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩༡༢ཐོ
Royal Audit Authority had completed 616
བ
་ནི་ཨིན་པས།
Sl. No.
Types
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
་
རུ་རི་ཆུ་ལུ་སྐྱེལ་སོ
དངུལ་སྐྱེད་ལེན་དགོཔ། ཚངམ་འབད་བསྡུ་ལེན་མ་འབདཝ།
The སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
number ད
includes
onlyད་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས།
those audits ཉིན་གྲངས་།
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
འབད་བའི་ཟླ་ཚེས།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

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.
བསོམས།

22/10/2011
26/12/2011
02/02/2012

2.



22/12/2011
13/03/2012
20/08/2012

61
78
200

3.631
5.785
19.492
28.908

2.619
5.043
17,250
24.912

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

དེ་འབདཝ་ལས་ ངར་ལྕགས་སྲབ་ལེབ་ཚུ་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ནང་སྐྱེལ་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༡༣ གི་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
དངུལ་འབོར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩༡༢སོད་མ་དགོ་པའི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༡༤དོན་ཚན་༢ 
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
161
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

161

༢.


ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨.༥༧༥་

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་སི་དྲབ་ལུ་སི་ལམ་སྟོན་གྱི་ཁྲིམས་དོན་༣༥ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་
ཁག་འབགཔ་གི་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༥༧༥དངུལ་ལྷག་སོད་ནུག།རྩིས་གཞུང་གི་བརྒྱ་ཆ་༣༠ལས་བརྒལ་ཏེ་ཡོད་
པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་རིན་གོང་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ཁག་འབགཔ་གི་ཁེབ་ས་འདི་སི་དྲབ་
ལུ་སི་གི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་བརྒྱ་ཆ་༢༠མེན་པར་བརྒྱ་ཆ་༢༥ལུ་བཟོ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།དེ་མ་ཚད་ཨེམ་སི་༢པའི་ལས་ཚན་

ནང་ཁག་འབགཔ་གི་ཁེབ་ས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཁོ་སྐོང་གི་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༡༤དངུ་ལྷག་སོད་ནུག།


གནད་དོན་འདི་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་༡པ་དང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་༢པའི་ནང་འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་གསལ་

བཀོད་འབད་དེ་རང་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༡༤དོན་ཚན་༤ 


༣.


དངུལ་འཐེབ་སོད་པ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༡༡་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡
o noitutitsnoC eht fo 1.5པ་གིས་
2 elcitསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡
rA eht morf setadnam stཔའི་ལཱ་གཡོ
i sevireགd་བཅའ་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོ
ytirohtuA tiduནA་༢༥༢
layoRཀehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ད་འབད་ནུག།དངུལ་
eལས་འགལ་ཐོ
lcitrA ehགT་ལུ་རྒྱ་གར་ལུ་སྦྱོ
”.secruoseང
r ་བརྡར་འབད་མི་ལས་གཡོ
cilbup fo esu eht གnཔ་ཚུ་ལུ་ལོ
i ssenev་iཕོtག
ceས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༡འཐེབ་སོ
ffe dna ycneiciffe ,ymono
ce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཁར་མེན་པར་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་སོ
་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
,འཐེབ་དེ་ཡང་ལས་གཡོ
tnemnrevoG ehtགཔ་ཚུ་ལུ་ལོ
fo seciff་ཕོ
oགd
na stnemtraped lla fo stnuocca eht tiduདa
,ecidujerp ro ruo
vaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༣༢༡༤དོ
ན
་ཚན་༩

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


༥༡༣སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༢་པ།་

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢
nI .modgniK eht ssorca deཔའི་
tacolརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
yllacigetarts བཏོ
seནc་ཡི།
iffo འདི་ནང་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༢༩༡.༡༢༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enitu་བའི་ཚུལ་མིན་
or eht seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༢༩༡.༡༢༠
diseb ,stidua desaགསལ་སྟོ
b emན
e་འབད་དེ་ཡོ
ht dnaད།
stidua
༢༠༡༥ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey ད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
eht gnirud ལན་གསལ་འཐོ
ytirohtuA བ་མི་དང་
tiduA དང་ལན་འབད་མི་ལུ་
layoR eht fo
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོ
:woleb dezirammus

གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡༧༠༢༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་ར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད།

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ར་ཡོངས་

.1

ཿ moc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
6 16 deteད
lp
sབསོ
tidམuས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༤.༠༩༧གསལ་སྟོ
A fo .oN
stiduA fo sepyT ན་འབད་མི་དེ་འོ
.oN .lS ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རིམ་ཨང་ བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
hcihw stidua esoht ylno sedu
lcni rebmun 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
ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ཡོདཔ། ༡༧༢༩༨༢
༡
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raeyད་འབད་ཡོ
eht fད
oཔ་
esolc eht t༡༡༡༥
a ssergorp rednu
༢ 616 བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་་ཁ་སྐོང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཐུས་དངུལ་སོ
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnan༡༧༤.༠༩༧
if 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
༡. ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥་དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་ལྷག་སོད་འབད་ཡོདཔ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༢.༩༨༢
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



བསོམས།



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་སི་དྲབ་ལུ་སི་གི་ལམ་ལུགས་དང་ལམ་སྟོན་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་

.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
162
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་

162

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

འགྲོ་དང་ཁག་འབགཔ་གི་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༢༩༨༢དངུལ་ལྷག་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༢༤༦

དོན་ཚན་༡༤ 



༢.


བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་་ཁ་སྐོང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་-་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༡༥་

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དང་༢པའི་འཛིན་སྐྱོང་འདི་གཅིག་ཨིནམ་དང་ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་

དེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་ལས་
གཡོགཔ་གཅིག་ལུ་ཁ་སྐོང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༥དངུལ་སོད་འབད་ནུག།



ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ཡིག་ཚང་ཚུ་བྱེ་མི་ཐང་ཀ་ལུ་སྤོ་བའི་ཤུལ་ལུ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དང་༢པའི་ཡིག་ཚང་སོ་

སོ་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པའི་གཡོག་གི་ས་སྟོང་ག་རའི་ནང་ལས་གཡོགཔ་

བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་
་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ཡིག་ཚང་གི་ཞབས་ཏོག་གི་དགོས་མཁོ་མེད་དེ་འབད་རུང་ སྤུ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ བདེན་ཁུངས་མེད་པའི་ ཁ་སྐོང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་འཐུས་ཚུ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ད་ལོKingdom
འི་བར་ན་ཡང་དངུལ་སོ
ད་འབད་དེའདུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༥
the
of Bhutan,
which states
that,ན་ཨང་༡༣༢༤༦དོ
“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
163
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

163





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་༢༠༠༦ཅན་
མའི་དོན་ཚན་༤༤པ་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་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་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་ལུ་གཞི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཞག་སྟེ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རེ་རེ་ནང་ལུ་བཀོད་མི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་མ་དོ
na tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llah
s erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
་བར་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ཡང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོ
raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduདA
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
་མཚུངས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།་
d༦.༡
na cilbuབདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་་ཤོ
p ,seunever eht sa llew sa se
crof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto







ངo་ཁག་བདག་སྐྱོང་རྒེད་འོ
lརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལྷན་ཁག་ཚུ་དང་རོ
a noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob su
monotua na saགd་བདག་སྐྱོང་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་
etutitsni saw ytirohtརྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
uA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rའདུས་ཚོ
uof གས་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་དེ་ལས་ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་མི་
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ངོ་འདི་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་དང་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལོ
གt་ལས་གཡོ
་ nil
mགo་སོ
dད
g་འབད་ཐོ
niK eh
fo noit u་ཟོtལ
it་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་ལཱ་ནང་གྲས་གཏོ
snoC eht fo snoisivorpགeས་འབད་ཡོ
ht htiwདe
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
པའི་ངོས་འཛིན་
་བྱུང་ཡི། གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ མི་ངོམ་ཚུ་ ལོག་སོད་འབད་མི་དངུལ་འབོར་འདི་ལོག་སྟེ་ལེན་པའི་ཤུལ་ལུ་ གཡོག་ནང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stiduད
aཔ་དང་ཡང་ན་
ecnailpmo
dna laicnanif
ལས་དགོངས་གྲོལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་མི་ངོ་ཚུ་གོ་གནས་མར་ཕ་འབད་ཡོ
cབཀའ་བཀྱོན་གྱི་ཡི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eདhཔ་དེ་ལས་ལོ
t gnirud ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་དངུལ་ཕོ
ytirohtuA tiduA གས་ཡར་སེང་མ་བྱིན་
layoR eht fo
གུ་སོད་ཡོདཔ་གོ་གནས་ཡར་སེང་དང་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བཀག་བཞག་ཡོ
:woleb dezirammus
པར་བཞག་སྟེ་འདུག།དེ་འབདཝ་ལས་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་དང་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་འདུག།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



.1

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་་ད་ལོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འཁྲིལ་་གཡོག་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
གནད་དོ
ན་ག་རའི་ནང་་དང་ལེན་ཚུ་ཤོ
་མཚུངས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།་
.1.1 elbaT e
ht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
 001
h
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduལ་རྟོ
A eག
c་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
namrofreP
༦.༢ 2 ལ་བཀོད་དང་
ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
བཅའ་ཡིག་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
r
a
e
y
e
h
t
f
o
e
s
o
l
c
e
h
t
t
a
s
s
e
r
g
o
rp rednu
616 དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ།
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
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ ཁག་འབག་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་ དེ་ལས་ འོང་འབབ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiད
r་o
irp tidua tnerruc
འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོ
་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



GNITROPER FO S M
R E T N I S T NདE
MEVEIHCA .2
དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་གནས་དགོཔ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོ
ན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོ
།འདི་བཟུམ་མའི་ལག་

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
164
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་

164

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ལེན་ཚུ་གིས་ལས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་ཚུའི་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་དེ་ལས་དོན་སྨིན་ལུ་གནོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་གཞུང་གི་མཐའ་དོན་ལུ་
གནོད་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་ཕན་འདེབས་འབདཝ་ཨིན།



བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་ ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ལ་བཀོད་དང་ལ་རྟོག་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ བཙན་
ཏོག་ཏོ་འབད་དང་དུ་མ་བངས་མི་ལས་བརྟེན་  དངུལ་སོད་འཐེབ་ལོག་ལབ་འབད་སོད་ནི་དང་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་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་སྐྱོང་ནང་ལུ་དུས་རྒྱུན་

དུ་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག། ས་ཁོངས་གཞན་མི་ཚུ་ནང་ བཅའ་ཡིག་འདི་ཚུ་དམ་ཟབ་འབད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་

བརྟེན་ཅ་དངོས་ཚུ་མ་འཐོབ་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ནི་དང་དངུལ་ཚབ་མི་བཙུགས་ནི་ཉེས་བ་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།


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ད་རུང་དེའི་དམིགས་དོ
་
Theབཅའ་ཡིག་ཚུ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་གནས་སྟངས་ཚུ་གིས་དགོས་མཁོའི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་ཚུ་ཡོ
Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the
Constitution ན
of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཚུ་བརྩི་མཐོ
ང་མེདཔ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་དེ་བཟུམ་མའི་
ལག་ལེན་ཚུ་ལམ་ལུགས་ནང་ཁྱབ་སྤེལ་འགྱོཝ་ད་
བག་གཡེང་གི་གནད་དོ
་ཚུ་སྤེལ་
report
on the
economy, efficiency and ་effectiveness
in the use of public resources.”
The ནArticle
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཏེ་གཞུང་གི་མཐའ་དོ
ན་མིན་པའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་དར་ཁྱབ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཕན་འདེབས་འབདཝ་ཨིན།མི་མང་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་འཁྲིལ་
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
བསྟུན་དམ་དམ་འབད་ནི་
དེ་ལས་
འགན་འཁྲི་དང་ དྲང་བདེན་ དེ་ལས་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་
་ཡར་དྲགས་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལས་སྡེ་ཚུ་
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”.
གིས་ལ་རྟོ
ག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ལས་དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་

Theགཞི་བཙུགས་འབད་དགོ།
Audit Authority འདུས་ཚོ
was instituted
as an autonomous body in 1985
and as a constitutional
གས་ནང་འཁོད་ལུ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལམ་ལུགས་འདི་
འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by དང་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་དོ
237 staff with diverse
professional
background. It has
four
ན་སྨིན་ཐོ
ག་ལུ་ལས་སོད་འབད་ནི་གིས་སྒྲིག་བཀོད་མ་འབད་ཚུན་ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་དེ་ལས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineལོwith
the provisions
of the Constitution
of the Kingdom
ག་སོད་ཀྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་རང་སོ
ད་འོང་།
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance

audits and theme based audits, besides the routine
དེ་གིས་སྦེ་and
ཚུལ་མིན་ཚུ་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
དེ་ལས་
ལོག་སོདaccount
་ཀྱི་གནད་དོནof
་བྱུང་བཅུག་མིའི་ལག་ལེན་ཚུ་
སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་ ངོས་
financial
compliance
audits.
A brief
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ལ་བཀོད་དང་ལ་རྟོག་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
དགོཔ་འདུག།below:
འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཉམས་མོང་མེད་མི་ལས་གཡོགཔ་གསརཔ་ཚུ་ལུ་ ཁོང་རའི་འགན་འཁུར་མ་སོད་པའི་ཧེ་མ་ སྦྱོང་བརྡར་

1. ལངམ་འབད་བྱིན་དོ
AC HI EVE ME
N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གཔ་དང་བཅོས་སྒྱུར་ལངམ་འབད་དགོཔ་འདི་ཁག་ཆེ།


་རིམ་སོར་འགྱུར་འབད་མི་དང་་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོ
ངས་བསོ
སྲིད་བྱུས་དེ་་
The༦.༣
Royal འཆར་གཞིའི་གཙོ
Audit Authority
had completed
616
Sl.
No. མས་མར་ཕབ་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་་
Types of Audits
No. of
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དབྱེ་དཔྱད་དང་་མནོ
་བསམ་གཏང་དགོཔ་་དེ་ལས་་དབྱེ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་ཡོ
དCompliance
པ།་
The number
includes only
those audits which
2
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་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡པའི་ནང་འདས་པའི་ལོ
year. The
འདས་པའི་ལོ
་ལྔའི་འཆར་གཞི་ནང་བཟུམ་མེན་པར་ལོ
་གསུམ་ ༢༠༡༢༡༣ལས་༢༠༡༤༡༥
གྱི་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
རྒྱུན་སྐྱོང་དང་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོ
ང་ཚུད་དེ་ཡོItད་མི་གིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་དང་འཕདཔ་ད་
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་
start
of every
financial year.
contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
མར་ཕབ་འགྱོ་ཡོ
་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
ན་འབད་མི་གཞི་རྩ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
་ལྔའི་འཆར་
Areas
which ད
are
determined on འཆར་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ནང་གསལ་སྟོ
the basis of experiences
of the past auditingཧེ་མའི་ལོ
periods
and
current audit priorities.
2.

གཞི་ཚུ་ནང་གསར་སྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་པས། རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་འདི་ སྣང་ཆུང་འབད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

མ་བཞག་པར་འཆར་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་གྱི་བ་རིམ་ནང་ཨ་རྟག་རང་གལ་ཅན་གྱི་ཆ་ཤས་འབད་བཙུགས་དགོཔ་ཡོད་རུང་འདས་པའི་ལོ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཚུ་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་དགོངས་དོན་འདི་གལ་ཅན་འབད་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་ནུག།དེ་སྦེ་ཧེ་མའི་དུས་ཡུན་ཚུ་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འདི་ཁག་ཆེ་དྲགས་
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
165
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

165

འབད་མ་བརྩིས་མི་ལས་བརྟེན་ འཆར་གཞི་གི་གཙོ་རིམ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་སོར་འགྱུར་འབད་ནི་དང་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་མར་ཕབ་

འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། འ་ནཱི་འགྱུར་བ་འདི་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་མི་དང་གཅིག་ཁར་

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་སྤུས་ཚད་དང་ལྡནམ་འབད་བཟོ་ནིའི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚད་ཅིག་ལས་མེད་
་མི་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་འོང་ནི་ཨིན་པས།


ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ད་ལོའི་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འ་ནཱི་འགྱུར་བ་འདི་གིས་ བཟོ་གྲྭ་འཕྲུལ་ཁང་ཚུ་

དང་ ཚོང་ལས་ཚུ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་མེད་མི་དང་ མི་སྡེ་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་དང་
འགྱུར་བ་འགྱོ་མི་གི་མགྱོགས་ཚད་ལུ་གནས་མ་ཚུགས་པའི་སྒོ་ལས་རིན་ཐང་ཅན་ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པས།



བགོ་བཀྲམ་འབད་མི་ཚུ་ གནས་སྟངས་ཚུ་ནང་ འོས་ལྡན་གྱི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྲིད་བྱུས་བརྩམས་མི་ཚུ་ལས་

འདི་བཟུམ་མའི་འགྱུར་བ་སོམ་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་དང་བསམ་ཞིབ་དེ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ཐོབ་ཡོདཔ་འོང་།དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་
གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་འབད་གསར་སྐྲུན་འབད་ཐབས་ལུ་ རིམ་བྱུང་འཆར་གཞིའི་གཙོ་རིམ་དང་འཁྲིལ་ སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལོག་སྟེ་གྲོས་བསྡུར་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འབད་དགོཔ་འོས་ལྡན་ཨིན་པས།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་དོ
d༦.༤
na tidua
ot ytirohtuA ནt་ལུ་་ཟད་སོ
iduA layངo་བདག་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
R a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihwད,་པའི་ཚད་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་
natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
འབད་ཡོ
ད
པ་ངེས་བརྟན་བཟོ
་
དགོཔ།་
,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
རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥་ སྤྱི་ཟླ་༦་ སྤྱི་ཚེས་༣༠་ གི་་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deད
v་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།་
iecer seinom rehto
པའི་སྐབས་ལུ་་‘ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་’ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༦་ལས་ལྷག་སྟེ་་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ

l“འབད་འཕོ
a noitut་iཡོts
oc a sa dnརྩིས་ལོ
a 58་9
1 ni ydob suomonའགོ་རང་མ་བཙུགས་པའི་ལཱ་ཚུ་”་
otua na sa detutitsni sམ་དངུལ་གྱི་དུས་ཚོ
aw ytirohtuདA་ཡོtལ
id
uA ehT
དn
་པའི་ལཱ་ཚུ་དང་་
མཇུག་བསྡུ་གི་ནང་འཁོད་ལུ་་
་ནི་ལས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rབཀག་ནི་དོ
uof
sah tI .dnuorgkདུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་བཟུམ་གཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།་
cab lanoisseforp esrevid htiw འདི་ཚུ་་
ffats 7
32 yb
ན་ལུ་་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་གྲངས་སུ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་འདི་་
འཆར་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC གསལ་ཏོ
eht foགs་ཏོ
no
isivorp eht htiw enil
དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་་
་འབད་མངོལ་གསལ་བྱུང་ཡི།་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་འོག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་གི་ཐད་་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་་བཀའ་རྒྱ་དམ་དམ་འབད་གནང་དགོཔ་འདུག།་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
‘མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་’གི་གནད་དོན་འདི་་ དྲང་བདེན་གྱི་ཐོ
གe་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོ
stn
mhsilpmocca ehtནf་ལུ་་
o trap འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ནང་འཁོད་དང་་
a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་་ལ་རྟོག་དང་་དམ་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲིང་སྒྲིང་འབད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།
:woleb dezirammus


Gན
N་ལས་་
I T I Dགཞུང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་་
UA FO SMRET N
I S T N E M E V E I H Cསྟོ
Aན་ . 1
ཟད་སོང་ཚུ་་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་འོག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ནིའི་དོ
དགོས་མཁོའི་ཆ་ཤས་ཚུ་དང་་


བསྒྲགས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་་བཀང་ཤོག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་རུང་བཏུབ་ནི་དང་་བཀང་ཤོག་དེ་་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni ངོ་སྦྱོ
nwརo་འབད་ཐོ
hs saགr་ལུ་་
aey འགན་ལེན་བཀང་
eht gnirud ཤ
stོགid
དང་་8དངུལ་འབྲེལ་་
དེ་ལས་་
་ ua
1
05
stidའབྲེལ་ཡོ
uA laicད
n་ལས་ཚན་/ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ངོམ་གྱིས་་
aniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་དང་འབྲེལ་བའི་དོ
ན་ཚན་ཚུ་དང་འགལ་བ་ཅིན་
་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་གནད་དོ
dna 4
102 rebmeceD ts་1
3 nihtiw detelpmocན་ཚུ་
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
stiduA laicepS
བཙུགས་རུང་བཏུབ་ནི་ཨིན་པས།་ཟད་སོང་ཚུ་་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་འོགe་ལུ་་འཛོ
hT .rལ
a་སྐྱོན་ཐོ
ey eག
h་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་གཙོ
t fo esolc eht ta s་sབོe་རང་་མ་དངུལ་
rgorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpm
c stiduA ་1
elbaT
གྱི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོ
ནo་ལུ་འབད་དོ
ཡོ.1དཔ་ལས་་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་་ད་ལོ
eht sniatnoc tI .rའི
a་འཆར་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་བསྐྱར་
ey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཞིབ་འབད་དེ་་ཐབས་ལམ་གཞན་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག།
d
na sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


༦.༥


གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་་ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་་ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ།་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

eརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཞུང་གི་གཅིག་བསོ
ra stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA མ
la་རྩིས་ཁྲ་
yoR e*&$
ht foནང་ལས་ཨེལ་སི་པི་ཨེལ་སི་གིས་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་ཕྱིར་
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
166
.snoitca ylemit etaitini elbisn
opser

ཤོག་གྲངས་

166

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

བཏོན་འབད་མི་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་དེ་གིས་ལོ་ཕྱེད་དང་ལོ་མཇུག་ སྤྱི་ཟླ་༦པ་དང་སྤྱི་ཟལ་༡༢པ་ ལུ་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་འདི་

སྤྱིར་དང་མ་འདྲ་བའི་མཐོ་དྲགས་འབད་ཐོན་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ད་འདི་གིས་འ་ནཱི་ཟླཝ་ཚུ་ནང་རྩིས་ཐོ་དང་བུ་ལོན་ཚུ་འབོར་ཆེ་

དྲགས་སྦེ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོཔ་ཐོན་དོ་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། ལོ་འཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ གཅིག་བསོམ་རྩིས་ཁྲ་

*&$ ནང་ལས་ འབོར་ཆེ་དྲགས་འབད་ཕྱིར་བཏོན་འབད་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ དྲབ་ལུ་ཨེམ་ཨེ་
‘Ways་and་0HDQV$GYDQFHV སྔོན་བྱིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་RYHUGUDIWགི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ལེན་དགོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་

སྐྱེད་ཀྱི་སྡུག་གྱོང་ཡང་བཀལ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན། ད་ལོའི་ལག་ལེན་ནང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ལུ་ བུ་ལོན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་ཐད་
འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་དམ་དམ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་དུས་ཡུན་

གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག།

གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ གོང་ལུ་བཀོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ ཤུམ་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་རེ་རེ་བཞིན་དུའི་གནས་ཚད་ཁར་ ལཱ་དང་


འགན་འཁུར་དང་ རྩིས་ཐོ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་དུས་ཡུན་གསལ་བཀོད་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ཚུ་ ཁ་གསལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འབད་བཀོད་ཐོག་ལས་ལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་ཚད་གསར་བཟོ་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།

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
གཞུང་གིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཚུ་དུས་ཐོ
ག་དང་ཤོand
་མཚུངས་དེ་ལས་རིམ་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་འཆར་འགོད་འབད་ཡོ
ད་
report
on the economy, efficiency
effectiveness in the use of public
resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
པའི་ལས་དོ
་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་ངེས་བརྟན་བཟོ
ན་ལུ་ofལག་ལེན་བ་རིམ་གྱི་གནས་
favour
or ནprejudice,
audit the accounts
of all
departments
and་ནིའི་དོ
offices
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཚད་གསར་བཟོ
་
འབད་ནིའི་དགོས་དོ
ན
་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་འདུག།
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”.

༦.༦

ལག་ལེན་ཤོ་མཚུངས་ཀྱི་དོན་ལས་་སྔོན་
་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་གི་ཐད་་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་༢༤་འབྱུང་ཁུངས་ནང་རང་བཀལ་དགོཔ།་

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 སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོ
237 staff with diverse professional background.
It has
four
ར་ཚུ་གི་ཐད་ད་ལོ་ལག་ལེན་འཐབ་བཞིན་ཡོ
ད་མི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤བཀལ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line
with
the provisions of the
Constitution of the Kingdom
སྲོལ
་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་སྒོ་ལས་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོ
གས་སོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།ཨིན་ཏེ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
andཉེས་ཆད་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀལ་དོ
theme based audits, besides the་ཡོདroutine
འབད་རུང་
པ་ལས་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་གི་ཐད་ ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་
financial and compliance audits. A brief account of the
དམིགས་དོand
ན་ཆ་ཚང་འགྲུབ་མི་ཚུགས་དོ
འོངpart
་།ཨེལ་སི་དང་པི་ཨེལ་སི་ཚུ་ལོ
་བསྟར་བཞིན་དུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འདི་གཙོ་བོ་རང་
activities
initiatives as ་a
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལས་སྡེ་གི་དབྱེ་བ་དང་གཙོ
summarized
below: ་རིམ་དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་མི་སྟོབས་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན།ད་ལོ་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤

དེ་སྤྱི་ཚོ
ས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་བཀལ་ཏེ་ཡོ
ད།རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
1. པོ་AC
HI ག
EVE
ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་དེ་གིས་ ལས་སྡེ་ག་རའི་ནང་ཤོ་མཚུངས་ཐོག་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཉེས་ཆད་ཚུ་ཤོ་མཚུངས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་སྔོན་བྱིན་གྱི་གནས་སྟངས་དང་མི་མང་ཟད་སོ
ང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་འཁོད་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The
only those audits which
2
Compliance Audits
100
དེ་ཡོnumber
ད་མི་དགོས་དོincludes
ན་ཚུ་དང་འཁྲིལ་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དུས་ཚོ
ད
་རན་པའི་ཉིནམ་ལས་རང་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཉེས་ཆད་བཙུགས་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that were already startedག་ལས་བཀལ་ནི་འདི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་ཏོ
and
ནི་དང་རྩིས་བཏོ
ན་ནི་ཚུ་འབྱུང་ཁུངས་ནང་རང་རང་འགུལ་ཐོ
ག་ཏོ་འོང་ནི་ཨིན་པས། 6
4
Special Audits
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
financial
year. It contains
theང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་་ ཞི་གཡོག་བརྡ་དོན་རིམ་ལུགས་དང་
༦.༧of every
གཞུང་གི་དངུལ་ཕོ
གས་མ་ཡིག་ཆ་ཤས་དེ་་
མི་མང་ཟད་སོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
གཅིག་ཁར་་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ
་དགོཔ།་
Areas which
are determined on
the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit
priorities.


གས་དང་འཐུས་ཚུ་ནང་
གཅིག་
ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱུང་མི་དང་
སྤྱིར་བཏང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ལུ་ལཝ་ད་
2. དངུལ་ཕོ
AC HI
EVE ME N TS Iལོ
N་གཅིག་བ་ལོ
TE R M་S
OF RE
POR TI NG

གཞུང་གི་དངུལ་ཕོ
ས་མ་ཡིག་ཆ་ཤས་དེ་
མི་མང་ཟད་སོ
་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་དང་
ཞི་གཡོག་བརྡ་དོ
ན་རིམ་ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་
Audit
Reports ག
are
the immediate
output ངof
the Royal Audit Authority.
The
audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
འབྲེལ་མཐུན་བཟོ
འི་གནས་སྐབས་ནང་མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་དང་ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་དེ་ལས་འཚོ
་རྟེན་མ་དངུལ་
to take
timely་དགོཔ་འདུག།ད་ལོ
actions on issues
contained in the reports.
The RAAགadheres
to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
167
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

ཤོག་གྲངས་

167

ཨང་ཚུ་ ལས་གཡོགཔ་མང་ཤོས་ཅིག་ལུ་ཅོག་གཅིགཔོ་འབད་སོད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་ གཞན་དང་མ་འདྲ་བའི་ངོས་འཛིན་

ཨངཚུ་ བརྡ་སྟོན་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ མི་མང་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་ལས་བཏོན་མི་ ལས་གཡོག་པའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ཁུངས་དང་
ལྡནམ་ཅིག་མིན་འདུག། དེ་གིས་ ཁྲིམས་མཐུན་
་གྱི་ཕབ་ཆ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་ཕོགས་དང་འཐུས་ཚུ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་
གཡོགཔ་ཚུ་གི་ཐད་དམ་འཛིན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་མི་མང་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་གོ་གནས་ཁར་
ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་དང་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཕོགས་ཚུ་ལོག་ལབ་འཐེབ་སོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།


མི་མང་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ཀྱིས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ ཞི་གཡོག་བརྡ་དོན་རིམ་

ལུགས་ནང་ལས་ལས་གཡོགཔ་གི་ཁ་གསལ་ཚུ་རྗེས་གཅོད་འབད་དགོ།དགོངས་ཞུ་འགན་གྲོལ་གྱི་ཟླ་ཚེ་དང་སྐྱེ་ཚེས་དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་

ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་འོག་གི་ལས་གཡོག་པའི་གྱངས་ཁ་ གཏན་འཇགས་དང་ ཁག་འབག་ ལ་སོགས་པའི་གཞི་རྟེན་གྱི་བརྡ་དོན་ཚུ་ མི་མང་

ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་གི་བརྡ་དོན་དང་མཐུན་དགོཔ་ གྲྭ་ཚང་དང་ ས་གནས་གཞུང་ནང་བཟུམ་ ལས་སྡེའི་ཁོང་རའི་དབང་ཚད་ཀྱི་
ནང་འཁོད་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་གཡོ
གA
པ་ཚུ་གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནི་
YTIག
R་ནང་བཙུགས་མི་ལས་གཡོ
OHTUA TIDUA L
YOR EHT FO STNEMHSILཨིན།
PMOCCA



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
མི་དེ་གིས་
རིམ་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡོ
་པའི་གྱངས་ཁ་དང་འབྲེལ་བའི་
dརིམ་ལུགས་གཉིས་འབྲེལ་མཐུན་བཟོ
na tidua ot ytirohtuA ti་d
uA layoR
a eb llahs erehT“ ,tད
a་པའི་
ht setལས་གཡོ
ats hcག
ih
w ,natuhB fo modgnདུས་
iK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
འཚམས་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ཕན་འདེབས་འབད་ཐོ
ག
་ལས་
མི་ངོམ་གི་བརྡ་དོ
ན
་ངོ་མ་དང་
དངུལ་ཕོ
ག
ས་དང་
,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
འཐུས་དེ་ལས་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་ཡང་ངེས་བརྟན་བཟོ་ཚུགས།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
d na cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
”natuhB fo sevreser dna secnavད
d་པའི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་འབོ
a eht dna deviecer seར
in་ཆེ་དྲགས་
om rehto
༦.༨ དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ $70 . དང་འབྲེལ་བའི་་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ

la noitutiཡོ
tsདn་མི་ཚུ་་རྩིས་སྙོམས་འབད་དགོཔ།་
oc 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
དངུལ་བཏོན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་ནང་གི་དངུལ་རྐྱང་ལྷག་ལུས་དང་དངུལ་རྐྱང་བྱིན་མི་དེ་དངུལ་འབྲེལ་འཐབ་མིའི་རིམ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep
detratsང་དགོཔ་ཨིན།
ytirohtuAཨིན་རུང་
tiduA རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
layoR eht ,natuhB fo
ལུགས་ཀྱི་བཟོ་མིའི་ སྤྱིར་བཏང་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྱི་རྩིས་དེབ་ལྷག་ལུས་དང་
འདྲན་འདྲ་འོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht་སྐབས་ལུ་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་གྱི་དངོས་འབྲེལ་དངུལ་རྐྱང་
fo tnuocca feirb A .stidua ecnaiདངུལ་རྐྱང་བྱིན་མི་གི་ཁ་སྐོང་
lpmoc dna laicnanif
འཛིན་གྱིས་སྤྱིར་བཏང་གི་རྩིས་ཐོ་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལུ་ ནང་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sརྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
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duA ecnailpmoརྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།
C
དངུལ་ཁང་ཕན་ཚུན་གྱི་སོ
འདི་བཟུམ་མའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་དུས་ཐོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
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a detrats ydaerlནa་བྱུང་ནི་ཨིནམ་དང་དུས་ཡུན་ལེ་ཤཱ་འགྱོ་
erew taht esoht sedulcxe
བཅོས་མ་འབད་བ་ཅིན་དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་ལས་ཚན་ནང་གཡོ
་ཟོdལn་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་གནད་དོ
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
བའི་བསྒང་ལས་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་འདི་ལཱ་ཁག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་གྱངས་ཁ་ཧེང་སྐལ་རང་ཡར་སེང་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས།

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tརྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་དང་འབྲེལ་ཡོ
surhT tiduA evitacidni eht dna sདe་དངུལ་ཁང་ཚུ་གིས་དངུལ་ལས་རིམ་ལུགས་ཚུ་ནང་བྱུང་མི་ནོ
ciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo selu
ehcS tiduA launnA
རd
་འཁྲུལ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
འབད་དགོཔ་འདུག།
.seitiroirp tidua tnerruc
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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
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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, 2015

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 that169
those
responsible initiate timely actions.
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100
were completed within 31 st December 2014 and
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4
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Total
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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.
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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:

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 b odies
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”.
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line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
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the
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the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
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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་བ་སོད་དང་དབང་ཚད་ལོག་སོད་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་
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གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནི།

པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ གནང་གྲོལ་མེན་མི་ ཡང་ན་  ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འཐེབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་རྩིས་ཁྲར་བཀོད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

fང
o noitutitརྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ།
snoC eht fo 1.52 elcitrA eht m
orf setadnam sti sevired ytirohtuAངt་འབབ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
iduA layoR གe་ hT
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མ་དངུལ་ཁྲལ་དེ་ལས་འོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu ehtརྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,rཅ
aef tuohtམ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
iw ,llahs ytirohtuA tiduA layoRམ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
ehT“ taht sགe་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
divorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
sཆ
eido b dnའོaང་འབབ་དང་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
seitirohtua cilbup lla ,yraicའོiངd་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
uJ eht dna eruགt་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
alsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dཇ
na cilbupརྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
,seunever eht sa llew sa secrofརྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
ec nefed eht d
a ecདi་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
lop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གn
་བཀོལ་སོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ཉ

རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།

འཛིན་གྲོལ་གྱི་གནང་བ་དང་ དབང་ཚད་སོད་མི་ཡི་གུ་བརྩིས་ཏེ་ རྩིས་ལས་ཀྱི་ཐོ་དང་འབོར་རྟགས་ དངུལ་

ན

རྩིས་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ ཐོ་ རྩིས་དེབ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ་མི་དང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

པ

དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ངོ་སྦྱོར་མ་འབདཝ། དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་གཏན་འཁེལ་དེ་ལས་ངོས་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ལུ་གོ།

སོo
ད་ཚུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ལས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob su
monotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
rཏ
uof
sah tI .ལཱ་དང་
dnuo
rgkcab lanoissམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་
eforp esrevid
htiw ffats 732 yb
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་ཚུ་
ཁག་འབག་གན་ཡིག་ཚུ་དང་མ་མཐུན་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgམི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
niK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnam
rofrep་མི་ཕྱིར་སོ
detrདa་འབད་མི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལུ་གོཝ་
ts ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཐ
བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
གཞུང་གིས་བཟོ
enituཨིན།
or eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ད
འཐེབ་ཆོག་མིན་ཚུལ་མིན་ལོག་ལབ་ཀྱི་དངུལ་སོད།stnem
ཐོབh་ལམ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་
silpmocca ehtདངུལ་སོ
fo tདr་འབད་ནི་དང་
ap a sa བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་
sevitaitini dna seitivitca
si raདངུལ་སོ
ey ད་འབད་མི་དགོས་དོ
eht gniru
d yནt་ལས་རིན་དངུལ་ཚར་གཉིས་སོ
irohtuA tiduAད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
layoR eht fo
ན་ཅིག་གི་དོ
:woleb dezirammus
བཀོད་མ་འབདཝ།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྔོན་བྱིན།
་མི་དང་
6ག1་དངུལ་འཐེབ་སོ
6 detelདp
mocཐོ་བཞག་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཐོ
dah ytirohtuA གt་ལུ་
iduམ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
A layoR ehT
sཕ
tiduA fo .o
N
stiduA fo sepyT
.oN .lཚུལ་མིན་ཐོ
S
.1.1 elbaT eht ni n
w
o
h
s
s
a
r
a
e
y
e
h
t
g
nirud stidua
1 བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་ཁག་འབགཔ་ལཱ་གཡོ
805
stiduA laicnaniF
གཔ་འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་སོད་མི་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཚུ་རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
བ
ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་མ་དངུལ་མ་ལེན་མི་ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
མ
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀོལ་སོད་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་བདག་སྲུང་དེ་ལས་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཚུལ་
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
མཐུན་མེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཙ
མ་བཏོགཔ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།
ཁྲལ་དང་ཕབ་ཆག་དེ་ལས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ལས་མ་བཏོགཔ་ཚངམ་འབད་མ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བཏོག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
.seitiroirp tidua tnerruc
ཚ

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

ལག་ལེན་ཚུ་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་འཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་གྱོང་རྒུད་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
ཕོག་ནི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

.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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ཤོག་གྲངས་

172

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༥

