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དམིགས་གཏད།


“མི་དམངས་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་

གཏང་སྟེ་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་མི་སྡེའི་རེ་འདོད་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་
འབད་མི་བོ་གཏད་ཅན་གྱི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ།”
季

འཆར་སྣང་།


“རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ འགན་འཁྲི་དང་ དྭངས་གསལ་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་

ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་

ཚོགས་ཅིག་ཨིན།རྩ་བ་གསུམ་ འབྲུག་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་ཁབ་མི་སེར་ གྱི་དོན་ལུ་ང་བཅས་ཀྱིས་

འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ཡང་ན་ཕོགས་ལྷུང་མེད་པར་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་མི་དམངས་
ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དུས་
ཐོག་དང་ཁུངས་ལྡན་དེ་ལས་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ཚུ་སོདཔ་ཨིན།”



སྙིང་དོན་གྱི་བརྩི་མཐོང་ཚུ།


དྲང་བདེན་འགན་འཁྲི་དྭངས་གསལ་ཁྱད་རིག་སྡེ་གཡོག













རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མཐོང་འཆར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་
ལུ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན།

ཅན་མ་འདི་

དགའ་སོ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༩

ལས་༧༣

ཅན་མ་འདི་
ཚུན་གྱི་

དགོངས་དོན་དང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥༥ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་

བསྟུན་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ལུ་སོ་སོ་སྦེ་ཕུལ་མི་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨ བརྩིས་

ཏེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༨༣ ནང་ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་ཅིག་ཨིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
བརྗོད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་སྟེ་ ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་

(ISSAIs) དང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞུང་གིས་ འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢,༦༥༩.༩༩༢

ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦,༨༢༢.༩༦༨ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་

པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་གསལ་རྐྱབ་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་མི་མ་དངུལ་ཚུ་

གཙོ་བོ་ར་ མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དང་ འཕོ་མཐུད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་མི་ཚུ་ལས་གསོག་འཇོག་འབད་མི་ ཁས་

བླངས་འབད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་ གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་ལས་སྡེ་ལས་འཛིན་གྲོལ་མ་འབད་རུང་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མིའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་

བསོམས་ནང་བཙུགས་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་ཟེར་བཀོད་ཅི། 

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་ཟླ་༡ པ་དང་༢ པའི་ནང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟུར་དོན་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་ དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་

སྡེ་ག་ར་ལུ་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད། ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༠.༣༩༦ ཚུད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༣.༢༨༤ དང་  བརྒྱ་ཆ་༤༤.༢༦ མཚོན་པའི་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལ་ལུ་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ལ་ལུ་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་
འོས་འབབ་ཅན་གྱི་བདེན་ཁུངས་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད་

པར་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༧.༡༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་
མའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༨.༧༨༤ བཀོད་ཡོད་མི་དང་འཕདཔ་ད་

བརྒྱ་ཆ་༣༠.༨༦ གི་མར་ཕབ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། 





རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤.༤༧༣ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། འདི་མ་ཚད་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞོར་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣༢༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བཀོལ་སོད་འབད་བཅུག་
ཅི། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
རང་ར་སོ་སོ་གིས་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལུ་ བཙུགས་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་ལས་སྡེ་ནང་ལས་
བསྡུ་བའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་གི་གྲངས་སུ་མི་བརྩི། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལུ་ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསྐྱར་རྙེད་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༨ འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་
ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ཅིག་ལོག་སུ་འབད་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་ལུ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་མི་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་

གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡,༣༠༥.༨༥༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༩༠༢.༦༥༢ ཐོན་

ཏེ་ཡོད། འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རྟགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ CAG གཉིས་ཀྱིས་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་

རྩིས་ཞིབ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལཱ་དང་འགན་ཁུར་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་འབད་མི་འགན་དབང་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་

ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ མི་དམངས་ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་སོད་

ནི་ནང་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ ད་ལོའི་བར་ན་གདོང་ལེན་

དག་པ་ཅིག་བྱུང་སྟེ་ར་ཡོད།དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་གྱི་ས་གཏེར་དང་རོ་བཏོན་ནིའི་ལག་ལེན་ལ་སོགས་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་
འཐོན་བསྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མ་འབད་མི་མཉམ་འབྲེལ་མ་འབད་མི་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་

ནི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་དེ་ལས་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ནང་འགན་དབང་ཚུ་གི་ཐད་དོགས་

གསལ་འབད་དགོཔ་དང་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱད་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལས་གཡོགཔ་དང་མཁས་མཆོག་དང་མཁས་པ་གཞན་ཚུ་གསར་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་དང་

ཉམས་མོང་ཡོད་མི་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གཏན་བཞག་འབད་ནི་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ གདོང་ལེན་སོམ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།

དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ལས་སྡེ་༩༣༠དང་དེའི་རྩིས་ཁྲ་༡༢༩༩རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད་ས་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
གྱིས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་བརྒྱ་ཆ་༥༣ལས་ལྷག་པའི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་མ་ཚུགས་མི་དེ་གིས་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་
ནིའི་ཐད་ཁར་ཡིད་ཆེས་འདྲོངས་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འཆར་དངུལ་དེ་སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་བདེ་སྒྲིག་བཟོ་ནི་དང་འཆར་

དངུལ་བཏོག་ནི་ཚུ་ལུ་རག་ལས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་རིམ་མཐུན་མེདཔ་ལས་དེ་གིས་དབང་འཛིན་ལུ་

རང་དབང་དང་དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོད།





རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གཉིས་སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ཁང་གླ་ཁར་ཡོདཔ་ལས་དེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་
རིགས་དང་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ འོས་
མཐུན་མིན་འདུག།

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ཚུ་མཛད་དེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བ་གིས་མ་ཚད་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་

འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་

རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་

ངོས་ལེན་ལེགས་ཤོམ་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་

གནང་མི་ལུ་ ང་གིས་ དགའ་འཚོར་དང་གཅིག་ཁར་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་
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ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

བརྒྱུད་སྐུལ་གནང་ཐོག་ལས་

རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་འོང་མནོ་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་
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སྟེ་ སྙན་ཞུ་འདི་ དུས་ཐོག་ལུ་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མཛད་གནང་མི་འདི་ལུ་ ང་གིས་ དགའ་
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འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་མཛད་གནང་མི་ལུ་སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ལེགས་བསྟོད་ཞུཝ་ཨིན།

མཇུག་རང་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ང་ལུ་ ཐུགས་གཏད་མཛད་དེ་ དེ་བཟུམ་མའི་ གལ་ཅན་གྱི་གཙུག་སྡེའི་འགོ་

ཁྲིདཔ་སྦེ་ ཕག་ཞུ་ནིའི་གོ་སྐབས་གནང་མི་འདི་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྩིས་
ཞིབ་ཚུ་

འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ ཕོགས་ལྷུང་ཚུ་མེད་པར་ འཕོ་མཐུད་དེ་ར་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ནི་ཨིན། 



(ཚེ་རིང་སྐལ་བཟང་)

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།
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༡༡

འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ ་ བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ ར །

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་

༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༡༧ ཚུན་གྱི་འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ལོ་བསྟར་

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་འདི་ཡང་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་

འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་

གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་(LC Accounts) རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེ་རང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སོའི་གཙོ་རིམ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༦༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ཨིན།ལས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་
གྲོས་འདེབས་དང་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
་པའི་བྱུང་ཐོ་དང་སོ
ད་ཐོའི་རྩིས་
the Kingdom
of Bhutan, which
states that,
“There shall beམཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཡོ
a Royal Audit ད
Authority
to audit
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ
ར
་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩི་འཇོག་འབད་ཡོ
ད
པ་ཨིན།
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
གཞུང་གི་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༦༢༠༡༧གི་དོ
ན་ལུ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༦༠༥.༨༦༢གི་ཐད་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ས་ཡ་༤༩,༩༨༡.༥༨༤གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
དཔ་དང་དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨,༣༧༥.༧༢༢གསལ་སྟོ
ན་འབད་ནུགལོ་ངོ་དེ་ནང་
other
monies received and the advances
and reserves of Bhutan”.

ངས་བསོམས་འདི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥,༨༡༢.༠༦༡
ལུ་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་ཡོ
པ་ད་ and
ཐོན་ཁུངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
The ཟད་འགྲོའི་ཡོ
Audit Authority
was instituted
as an autonomous
body
inད1985
as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༤༨,༩༤༡.༦༧༤ ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་ནུག རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༦༧༣.༡༢༦ བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ངེས་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག
across the Kingdom.
In
བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨,༠༡༧.༩༨༨
འདི་ལས་བརྟེན་པའི་དངུལ་ཆད་དེ་
བསྐྱིན་འགྲུལ་ལྷག་ལུས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
started performance
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༨༤༢༤༥
གི་ཐོAuthority
ག་ལས་ ཐོན་ཁུངས་ལྷག་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༣༩༣༨༣
ལུ་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནུག འགོ་
audits and theme based audits, besides the routine
བཙུགས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༣༡༦༣༤དེ་ཐོ
ན་ཁུངས་ལྷག་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༣༩༣༨༣ནང་ལས་རྩིས་སྙོམས་
financial
and compliance audits. A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་རྩིས་ལོ
་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་གཞུང་གི་མ་དངུལ་གྱི་གནས་སྟངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༧༧༤༩ཐོ
ན་ཏེ་འདུག
of the
Royal Audit
Authority during the year is
summarized below:

1.

གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢,༦༥༩.༩༩༢ ལུ་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཟད་སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༢༥,༨༣༧.༠༢༤ ཨིནམ་ལས་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦,༨༢༢.༩༦༨ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་མི་འདི་

གི་རྩིས་ཨིན་པས།
The བསྐྱར་བཟོ
Royal ་འབད་བའི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༠.༨༩
Audit Authority had completed 616
Sl. No. དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་བཤད་མི་ནང་ལུ་
Types of Audits
No. of བཀོལ་
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
སོ
ད
་མ་འབད་བའི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ནང་ལུ་
མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དང་
འཕོ
་
མཐུད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཚུ་
དེ་ལས་
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
མི་ཚུ་ལས་གསོག་འཇོག་འབད་མི་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་ཟེར་ཨིན་པས། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་
བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་མི་
གསར་སྒྲུབ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the close of the year. The
འཆར་དངུལ་གྱི་ཐད་ངེས་ཐག་གཅད་ནི་དང་ཁ་གསལ་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་དང་ལོ
་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ལངམ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startསྦེ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་པའི་ཁར་འདི་ཚུ་བསལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་བཏོ
of every financial year. It contains the
ན་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠,༠༥༧.༣༤༤དང་ཕྱིའི་བུ་ལོན་བསོམས་
current audit priorities.
2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠,༡༩༩.༤༡༧བརྩིས་ཏེ་གཞུང་ལུ་བུ་ལོན་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༠,༢༥༦.༧༦༡འཁྲི་སྟེ་འདུག
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོ
་དང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོ
ད་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད།reports are
Audit
Reports
are theརimmediate
output
of the Royal Audit Authority. The 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
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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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
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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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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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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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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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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.
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Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
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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
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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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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
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and
theme
based
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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
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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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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
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འབདཝ་ཨིན།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་

སོར་རྩིས་ཞིབ་དང་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འབྲས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདACCOMPLISHMENTS
།འདི་གི་མ་དོ་བར་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་

The བའི་རྩིས་ཞིབ་དང་ལོ
Royal Audit Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་ངོ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དེ་ལས་གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on ནthe
economy,
efficiency and effectiveness
in the use of public resources.” The Article
གནད་དོ
་ཚུའི་བཅུད་དོ
ན་དང་འབྲེལ་བའི་ལེའུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོ
དཔ་ཨིན།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ཅིག་ཁར་རྩིས་
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
ལོ
་
མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༦
པའི་དོ
ན
་ལུ་
སྤྱི་ཚོ
ག
ས་ཀྱིས་
གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།བསྐྱར་བཟོ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༦༥༩༩༩༢ཡོད་ས་ལས་གཞུང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. Under theདAuditor
General, theད་མ་འབད་བའི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
Authority is at the moment manned
གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༨༣༧༠༢༤བཀོལ་སོ
་འབད་ཡོདཔ་ལས་བཀོལ་སོ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located
across
the Kingdom. Inདངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་
ས་ཡ་༦༨༢༢༩༦༨
ཐམ་པ་ རྒྱ་ཆ་༢༠༨༩
 ཐོན་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal
Audit Authority
started
performance
དངུལ་ཚུ་ the
བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་ཡོ
ད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་
བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོ
ན་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལར་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡པ་དང་༢པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་བཟོ་ནི་དང་
summarized below:

1.

ངེས་པར་མཁོ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

ཤོག་ཁྲམ་༡༢༡ པཿ འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥ ནང་ སྙན་ཞུ་འབད་

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

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་སྤྲེལ་འབད་ཡི།

ཡོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།

634.313

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

The ལོRoyal
Audit Authority ཅན་མའི་ཟིན་
had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་
number includesཡོonly
audits which
ངས་བསོthose
མས་དངུལ་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those thatགནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་མ་
were already started and
ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༠༣༩༦
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA
prepared at the
འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ isཚུད་དེ་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཡོད།Audit
ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
ལས་སྡེ་ལས་ལན་
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
གསལ་འཐོ
བ་མི་དང་
དང་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞི་
current
audit
priorities.

523.744

588.784

407.113

261.464

2013

བརྒྱ་ཆ་༤༤༢༦
2. བཞག་སྟེ་
AC HI EVE
ME N TS མཚོ
I Nན་པའི་
TE R དངུལ་
M S OF RE POR TI NG

2014

2015

2016

2017

ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༣༢༨༤
གི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
ཡོངས་རོ
གས་དང་
ཡང་ཅིན་
དཔ་དང་
Audit
Reports are the
immediate output
of the
Royal
Audit རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོད།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ཟླ་༣པའི་

ཚེས་༣༡ཚུན་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་དང་དེ་བསྟུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༤༠༧༡༡༢བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ལྷན་ཁག་༡༠རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་༡༢རོང་ཁག་༡༣འོག་གི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་༤༡རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་༡༢ལས་

འཛིན་༡༠དེ་ལས་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༣དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༨༧༨༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་

འཕདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ མངོན་གསལ་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༠༨༦ གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད། འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥
གི་ནང་འཁོད་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་སྡུར་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་༡༢༡པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོ
ངས་བསོ
་ཤོFསO
་ཞབས་ཏོ
YTIག
R་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
OHTUA TIDU
A LAམYས་ལས་མཐོ
OR EHT
STNEག
M་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༦༡༡
HSILPMOCCA

ནo་ཡོitདuཔ་ད་འདི་གི་འོ
foཐོn
titsnoC ehག
t ་ལས་རང་གསོ
fo 1.52 elc་iབའི་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༣༣༥དེ་ལས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་
trA 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
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༤༥༠སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbuདp།
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
,tnའཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོ
emnrevoG eht fo seciག
ff་ལུ་
o dnaཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
stnemtra
ed lམla
fo stn་ཤོ
uo
ca འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ནང་
eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ངp
ས་བསོ
ས་ལས་མཐོ
སc་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༣༠༣
a cilbup ,seunever eཐོ
hན
t ་ཡོ
saདཔ་དང་
llew saའབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོ
secrof ec nefe
eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup g
niretsinimda
གdས་པའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༣༤དེ་ལས་
དཔལ་ལྡན་རྩི་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ས་དབང་འཛིན་ཚད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༥༩སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

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
ruལོ
o་fབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgnཤོiག
K་ཁྲམ་༡༢༢
eht ssoཔཿ
rcaབརྟག་ཞིབ་དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི
detacol yllacigetar་ཚུལ་མིན་ཚུ།
ts seciffo lanoiger
གི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཙོ་ modgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
namrofrep detrats ytirohtuA tiགཡོ
duA
yoR eht ,natuhB fo
་ཟོལla་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་
བོ་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད།དབྱེ་ཁག་འདི་ཚུའི་ཚུལ་ ecཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
enituor ehར
t ་འཁྲུལ་
sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
t fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpm
oc dna laicnanif
༨.༢༢༧
མིན་གྱི་བཅུད་དོན་དེ་ ཤོག་ཁྲམ་༡༢༢ པའི་ ehགནོ
ད་སྐྱོན་
༡༤༣.༦༣༤
stnem
hsilp
mocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ནང་ཡོདཔ་དང་ ཁ་གསལ་གྱི་བཅུད་དོན་ཚུ་ si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ལེའུ་འདི་གི་མཇུག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༡༢༡ དང་
༡༢༢ཅན་མའི་ནང་ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཀོད་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
ད།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་
stiདེ་ཡོ
duA
fo .oN
stiduA fo sepyT
.oསྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་
N .lS
༨༦.༧༥༤
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey e
ht gnirud stidua
༡༦༨.༤༩༧
1
805
stiduA laicnaniF
མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
དངུལ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiར
d་མཐོ
uA ་eཤོcས
n་
ailpm
oC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༤༩༧
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
ག་ལས་
dna detratད
sཔ་དང་
ydaerlའདི་གི་འོ
a erew
taht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
༡༤༣༦༣༤ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་
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

ལn་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
tsའགལ་བའི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
urhT tiduA eviག
ta་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦༧༥༤དང་གཡོ
cidni eht dna seciffO lanoigeR་ཟོd
a snoisiviD eht fo seludག
e་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
hcS tiduA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཡ་༨༢༢༧སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
.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
se
itirohtua 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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༡༢༡

གཡོ ་ ཟོ ལ ་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་བར་མཚོན་བྱུང་
མི་གནད་དོན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་

ཤོག་ཁྲམ་༡༢༣གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

འོག་ལུ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༢༢༧སྙན་ཞུ་

ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་གྱི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

7.000
6.000
5.000
ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༠༢ གི་རྩིས་ཨིནམ་
4.000
དང་འདི་ནང་ལས་མཐོ་ཤོས་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་
3.000
2.000
བརྒྱ་ཆ་༨༠༥༠ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༢༣
1.000
ACCOMPLISHMENTS
ཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ OF THE ROYAL
0.000 AUDIT AUTHORITY
འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

The ཆ་༡༢༦༨
Royal Audit
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
མཚོAuthority
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༣
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
ད། རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
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,
བརྒྱ་ཆ་༤༤༤
མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༥
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
དང་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༣༨མཚོ
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ཤོ
ག་ཁྲམ་༡༢༣པའི་
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”.

ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

1.

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
༡༢༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
་ལུ་ Audit
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོ
ངས་ started performance
of Bhutan,
the ག
Royal
Authority
ག་ཁྲམ་༡༢༤ པཿ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
audits and theme based audits, besides the ཤོroutine
བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༨༤༩༧ ངོས་
120.000 of the
financial and compliance audits. A brief account
activities
and
initiatives asངa
part
100.000
འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་དེ་ཚུལ་མིན་ཡོ
ས་བསོ
མས་of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: མཚོན་ཏེ་འདུག ཚུལ་
80.000
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༤༡༣༩

60.000I NG
AC HI EVE་ME
N TS I N TE R M S OF A U DIT
མིན་ཚུ་ལས་མཐོ
ཤོས་ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་བརྒྱ་
ཆ་༦༤༦༢ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

40.000

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
20.000
audits
during
theའདི་གི་འོ
year ག
as་ལས་རང་
shown ལྷན་
in the Table 1.1.
༡༠༨༨༨༨
དང་
1
Financial Audits
508
0.000
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཁག་ཚུ་ནང་
ན་པའི་ 2014 and
December
were
completedབརྒྱ་ཆ་༡༧༡༧
within 31st མཚོ
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༩༣༥
under
progress at theགཞུང་མིན་ལས་སྡེ་
close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
startཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༠༦༣མཚོ
of every financial
year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ས་ཡ་༡༧༩༡༢དེ་ལས་རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༩༢མཚོ
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༢༥སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
ད། and
Areas
which are determined on the basis of experiences
of the past auditing periods
current audit priorities.
2.

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༤༠༩མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨༩༢དང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡ལས་ཉུང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༥སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་༡༢༤པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་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
responsible initiate timely actions.
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༡༢༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༡༣༡མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༦༧༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་
འབད་དོ་བཟུམ་ དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་
འབད་མི་

ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་

ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༩༩༤

མཚོན་པའི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩༧༨དང་རང་སྐྱོང་འདུས་

ཚོགས་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༢༦༧༤

ཤོག་ཁྲམ་༡༢༥ པཿ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཡི། ཤོག་ཁྲམ་༡༢༥ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་
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YTIROHTUསྙན་ཞུ་
A TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡༩༤

foའབད་དེ་ཡོ
noitutiད
ts།
noC 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
,raརོeངf་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༣༢༣མཚོ
tuohtiw ,llahs ytirohtuA tidན
u་
A layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༤༩ དང་ ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༦༡༦ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༠༢༠ དེ་ལས་ རྒེད་
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
འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༩༣མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༣སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la ༡༢༤
noitutitsnཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
oc a sa dnaར5་འཁྲུལ་གནོ
891 ni yད
d་སྐྱོན།
ob 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 ར
.m
odgniKད་སྐྱོན་ནང་ཚུལ་མིན་
eht ssorca detབརྒྱ་ཆ་༣༥༢༨
acol yllaciམཚོ
getནa་པའི་
rts se
ciམ
ffས་དངུལ་
o lanoiger
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
བསོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamག
ro
frep detrats ytirohtu
tiduA ད
la་དོy་o
R eht ,natuhB fo
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༦༣༤གསལ་བསྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཤོ
་ཁྲམ་༡༢༦པའི་ནང་གསལ་སྟོ
ནA
་འབད་དེ་ཡོ
བཟུམ་དབྱེ་སྡེ་འདི་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht foན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༢༩༩
tnuocca feirb A .stiduaལྷན་ཁག་ཚུ་གི་འོ
ecnailpmག
oc་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་
dna laicnanif
གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་རང་བརྒྱ་ཆ་༤༡༩༨མཚོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཡོདཔ་དང་དེ་གི་འོག་ལས་ར་རང་སྐྱོང་འདུས་ si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woདl་སྐྱོན།
eb dezirammus
ཤོག་ཁྲམ་༡༢༦ པཿ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ

ཚོགས་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༠༨༢མཚོན་པའི་དངུལ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

.1
70.000
60.000
འཛིན་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༢༩༣
མཚོན་པའི་དངུལ་ .oN .lS
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
50.000
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥༦༥དང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
40.000
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
30.000
3
2 བརྒྱ་ཆ་༧༧༣
stiduམཚོ
Ae
namrofreP
ཚུ་ནང་
ནc་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
20.000
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latགo་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་
T
ས་ཡ་༡༡༠༩༦རྒེད་འོ
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT 10.000
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཆ་༤༨༦ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༨༡
0.000
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༢༦༩ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། ལས་

dnདེ་ལས་
a sdoiགཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་
rep gnitidua tsap ཚུལ་མིན་
eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

གྱི་བརྒྱ་ཆ་༡༦༩ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༢༤༢༤སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

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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༡༢༥

གློག་མེའི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་བཅུད་དོ ན །

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གསུམ་གྱི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༠༢༦༥༢ སྙན་

ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་མཐོ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༠༡༦༠༡ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའི་

འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ དེ་གི་འོག་ལས་རང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༨༡༩༢༤༠ དེ་ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་དབང་འཛིན་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨༡༨༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་

དབྱེ་སྡེའི་འོག་གི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ ཤོག་ཁྲམ་༡༢༧

ཤོ ག ་ ཁྲ མ ་ ༡  ༢  ༧ པ ཿ མ ཉ མ ་ འ བྲེ ལ ་ རྩི ས ་ ཞི བ །
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་ ༡༠༧.༩༡༥

OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ ༦.༠༥༨
པའི་ནང་གསལ་སྟོནACCOMPLISHMENTS
་འབད་དོ་བཟུམ་ཨིན།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོof
ངས་བསོ
མས་ལས་མཐོ
་ཤོསstates
་
the Kingdom
Bhutan,
which
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་
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,
དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༩༧༠༨ མཚོན་པའི་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues,
public and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༨༨༦༧༩ སྙན་ཞུ་འབད་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༣,༧༨༨.༦༧༩

ཡོདཔ་དང་ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་གནོད་

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
སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༧༧མཚོ
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༩༡༥དེ་ལས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་འོ
ག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across the
Kingdom. In
ལས་ཉུང་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༥༨སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་དབྱེ་སྡེ་གི་འོ
ག་ལུ་ཚུལ་མིན་གཅིག་ཡང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Audit Authority started performance
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་མེད།

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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2.1

གཡོ་སོད་འབད་བ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

0.170

0.170

0.360

2.235

0.496

1.473
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ས་དང་ V
བཀའ་རྒྱ་E
སིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
AC
I མE
M E N T S I N T E R M S O F- A U D I T I N G
4.4Hབཅའ་ཁྲི

-

2.113
0.189

2.389

ཤོག་གྲངས་

20.749
-
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29.815
0.189
4.5 བཅའ་ཡིག་དང་ སིགས་གཞི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་ལུགས་གཞན་ལས་འགལ་བ།
1.364
1.364
ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སོན།
The Royal
Authority had completed
5 ཆད་སོན་དང་ Audit
45.015 10.396
0.189 616
2.787 0.263 Sl. 0.138
- Types
0.963
0.448
0.100 11.096
6.981No.
44.269
122.645
No.
of Audits
of Audits
audits during
year
as shown in the Table 1.1.
དངུལ་ལྷག་/ཆོག་མིན་/ཚུལ་མིནthe
་/ལོག་ལྟབ་འབད་དངུལ་སོ
ད་འབད་བ།
1
Financial Audits
508
5.1
0.129
0.527
0.144
0.575
0.963
6.068
1.913
5.320
15.639
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སོང་མ་འབད་བ།
st
December 2014 and
were completed
within 31
5.2
0.077
- 2 0.077
3
Performance Audits
excludes ལྷག་ལུས་ཚུ་
those
that were already started and
རིས་སོམས་མ་འབདཝ་/ངོ་སོར་མ་འབདཝ།
4
Special Audits
5.3
0.742
0.397
- 6 1.139
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཚུལ་མིན་སོན་བིན།
Annual
at the
5.4 Audit Plan of the RAA is prepared
38.707
0.045
1.515 0.263 Table 1.1- Audits completed in
1.486201438.058
80.074
start of ཚུལ་མིevery
financial year. It contains the
ན་གི་བསར་རེད།
5.5
5.253
9.127
0.060
0.100
1.016
0.196
15.752
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་འབད་བ།
Areas 5.6
which are determined on the basis of experiences of the past
auditing 0.210
periods
and
0.448
0.135
0.793
གཔ།
current audit
5.7 མ་བཏོགཔ་/ལངམ་འབད་མ་བཏོpriorities.
0.926
0.078
.
0.035
0.303
0.221
1.563
ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།
5.8 Hཆད་སོIན་དང་
- TING
3.110
0.390
0.339
3.839
2.
AC
EVEMENTS IN TERMS OF REPOR
5.9 མཐའ་འཁོར་དང་སར་སོལ་གི་སྲུང་སོབ་ལངམ་སེ་མེདཔ།
0.446
0.446
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
མཐའ་འཁོར་སྲུང་སོབ་ལངམ་སེ་མེདཔ།
0.620
issued5.10.upon
completion of the particular audit0.620
and it is addressed to appropriate authorities
to take
timely
5.11. ཡིག་ཆ་དང་ འབོར་རྟགས་མ་ཚང་བ།actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the
2.703 prescribed
2.703
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
5.067 1.736
1.502
0.963
0.448
0.100 38.137
12.382 72.753 238.484
responsible initiate timely actions.46.611 31.335 27.450

1.

4.3

The Audit
Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
2.2 རིས་བཀོད་མ་འབདཝ་/ལངམ་འབད་མ་འབདཝ།
0.457
0.269
0.726
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་།
3 staff with diverse professional
2.170 background.
26.765
6.892
0.945 4.925 41.697
by 237
It- has
four
ན་འཛིན་སོང་།
regional
offices
strategically located across
the- Kingdom. In
3.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མི
2.170
6.892
0.945
10.007
line with འོངthe
provisions
of the Constitution of the Kingdom
ན་འཛིན་སོང་འཐབ་པ།
3.2 ་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མི
26.765 performance
4.925
31.690
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིགtheme
་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
audits 4 and
based
audits,
routine
1.596 besides
18.769 0.496 the
2.280 1.473
1.364
- 20.149
3.413 23.194 72.734
financial འཆར་དངུལ་གི
and
compliance audits. A brief account of the
་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
4.2
- the accomplishments
0.083
0.083
activities
and initiatives as a part of
་བཀོད་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།
of
the
Audit
Authority 1.236 during
the
year
is
4.2 རིསRoyal
16.534
2.197
17.847
1.024
2.445 41.283
summarized
below:
མཁོ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་བ།

ཐིག་ཁྲམ་༡ ༢༡ པཿ
འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་སོ
་སོའི་ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་ དངུལ་འབོ
ར་ཚུ་སྟོན་མི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་འམི་བཅུད་དོན། from the Article 25.1 of the Constitution of
The Royal
Audit
Authority
derives
its mandates
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ།
ག
གསོ་བ དངུལ་རྩིས་
སོ་ནམ
ཤེས་རིག ལས་གཡོག ཕྱི་འབྲེལ་ བསྟན་རྒྱས་ སོལ་འཛིན་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ རོང་ཁག་
རྒེད་འོག་
རང་སྐྱོང་
བསོམས
reportཨང་on the economy,
efficiencyཞབས་ཏོ
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,
1 གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད།
0.416
0.096
0.512
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
་དང་ ལོག་སོད།
including
offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities
1.2 ཚུལ་མིནall
0.416 and
0.096 b odies
0.512
administering
public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ལོག་ཟ།
2
0.627
0.269
0.896
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
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responsible initiate timely actions.

ཆད་སོན་དང་
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2.922
0.506

1.214

ཤོག་གྲངས་
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14.020
5
- 2.668 6.072 0.536 7.459
0.060 0.050
- 0.122 2.085 0.217 20.989
དངུལ་ལྷག་/ཆོ
ག
་མི
ན
་/ཚུལ་མི
ན
་/ལོ
ག
་ལྟབ་འབད་དངུལ་སོ
ད
་འབད་བ།
The Royal
Audit Authority had completed 616 7.459 Sl. No.
Types of
No. of Audits
5.1
0.050 Audits
7.509
audits during
the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དྲན་ཐོ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྒྱུན་སོང་མ་འབད་བ།
5.2
- 100 The number
includes only those audits which
2
Compliance Audits
were completed
31 st December 2014 and
ལྷག་ལུས་ཚུ་ རིས་སོམས་མ་འབདཝ་/ངོ་སོwithin
ར་མ་འབདཝ།
3
Performance
Audits
2 0.130
5.3 those that were already started and
0.130
excludes
4
Special
Audits
6
ཚུལ་མིན་སོན་བིན།
under 5.4progress
at the close of the year.
3.793 The
0.217 6164.010
Total
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ན་གི་བསར་རེད།
start of
every financial year. It contains
the
5.5 ཚུལ་མི
2.668
1.330
3.998
Annual Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་འབད་བ།
5.6
0.506
0.122
Areas which
are determined on the basis of experiences
of the past auditing
periods0.628
and
མ་བཏོགཔ་/ལངམ་འབད་མ་བཏོ
གཔ།
current
audit
priorities.
5.7
0.048
0.048
ཆད་སོན་དང་ ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན།
2.
A C5.8H I E V E M E N T S I N T E R M S O F R
2.279E P O
0.488R T I N G
0.060
2.827
རོད་རོག་དང་ ཁྲིམས་འདུན་གི་གནད་དོན་ཚུ་ ཕིར་འགངས་ལུས་ཡོདཔ།
5.9
1.084 Authority. The audit reports
1.084are
Audit Reports
are the immediate output of the Royal Audit
ཡིག་ཆ་དང་ འབོརcompletion
་རྟགས་མ་ཚང་བ།
issued upon
of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
5.10.
0.755
0.755
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports 107.303
after
completion
of
the
field
audit
to
ensure
that
those
12.960 7.872 7.750 7.459 3.428 1.214
0.060 0.050 18.034 2.085 0.413 168.628 

1.

2.084F A1.800U D7.214
A C4.1H I E V E M E N T S I N T E R M S O
ITING

ཡིག་ཆས་རྫུས་བཟོ་འབད་བ།

The Audit
Authority was instituted as
1.1
6.623 an autonomous body in 1985 and as a constitution
6.623 al
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཚུལ་མིན་དང་ ལོག་སོད།
1.2 staff with diverse professional background. It has
0.196
0.196
by 237
four
ཚུལ་མིན་འཛིན་སོང་།
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
3
107.303
1.585
17.912
126.800
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ན་འཛིན་སོང་།
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
3.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མི
10.283
1.585
11.868
audits
and
based
audits,
besides
the
routine
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིtheme
ན་སོང་།
3.2 and compliance audits. A brief account of the
17.912
17.912
financial
ང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུལ་མིinitiatives
ན་འཛིན་སོང་འཐབ་པ།
activities འོand
as a part of the accomplishments
3.3 Royal Audit Authority
97.020 during the year is
97.020
of
the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
summarized
below:
4
- 2.084 1.800 7.214
- 2.922
- 14.020

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཐིག་ཁྲམ་༡
པཿ འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
འདི་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
དངུལ་འབོ
ར་ཚུ་སྟོན་མི་ be
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་བཅུད་དོནAuthority
།
the Kingdom
of ༢༢
Bhutan,
which ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ་དང་
states that,
“There
shall
a Royal Audit
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
དྲི་ཇི་པི་སི་provides
པི་སི་ཨེ་ཨེ བི་པི་སི་ that
ཨེ་དྲབ་ལུ་ “The
སི་དྲི་སི་ཨེ དྲི་སི་སི་ཨེ
ཀེ་སི་ཨེ
ཨེན་ཨར་དྲི་ Authority
དྲི་ཨེཅ་ དྲི་པི་ཨེ
བི་ཀྲི་ཨེཕwithout fear,
25.4 of the Constitution further
Royal
Audit
shall,
favourཨང་or prejudice,
of the Government,
ཚུལ་མིན་གྱི་དབྱེ་བ།audit the accounts of all departments and offices བི་ཨེཕ་ཨེ་
སི་ཨེ་བི
བསོམས
including all offices in the Legislature
and
the Judiciary,
public
authorities
and b odies
ཨེལ
ལ
ཨེལ
པི་ཨེལ
ལ
ལ
ལ allསི་ཨེལ
ཨའེ
ལ
་ཨི་སི
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the advances
1 གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད།
- 6.623 and- reserves
-of Bhutan”.
- 0.196
6.819





༣༡

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཁ་གསལ། 





ལེའུ་འདི་ནང་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་

ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོག་ཚུའི་བཅུད་བསྡུས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༠༣༩༦གནས་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།དེ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་སྤྱི་ཚེས་༣༡༠༣༢༠༡༨ཚུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༧༡༡༣གནས་པའི་རྩིས་འགྲིག་འབྱུང་མ་ཚུགས་པའི་གལ་གནད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

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
itrA ehལྷན་ཁག་ཚུ།
T ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༣༡༡
,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
dn༡༣༡༡ཞབས་ཏོ
a cilbup ,seuneགv་ལྷན་ཁག
er eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

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་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༤ཕྱིར་སོ
nnam tnemom eht ta si ytད
ir་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་
ohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
.modgn
iK eht ssorca detacགནས་པའི་
ol yllacigམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༡
etarts seciffo lanoiger
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༢༦༡༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོnདI་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༠༢༣༤
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA lay་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
oR eht ,natuhB fo
དེ་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb ར
A་ཡོ.s
iduaམས་
ecnaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༣༨༥
ilpmoc dna laicnanif
ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ངtས་བསོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

.1

6 16 detelལོ
p་m
oc dah ytirohtuA tཅན་མའི་ཚུལ་མིན་
iduA layoR ehT
sti༦༥༧༧༤
duA fo .གནས་པའི་
oN
sམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
tiduA fo sepyT
.oN རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
.lS
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua eso
yl་མི་ཚུ་
no seའོdགu་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
lcni rebmun
ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོ2
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༦༡༡
ཐོh
ནt་ཡོད
ག་ ehT
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA
e
v
i
t
a
c
i
d
n
i
e
h
t
d
n
a
s
e
c
i
f
f
O
l
a
n
o
i
g
e
R
d
n
a
s
n
o
i
s
i
v
i
D
e
h
t
f
o
s
e
l
u
d
e
h
cS tiduA launnA
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

རིམ་ཨང་།

1
2



4102 ni detelpmoc བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
stiduA 1.1 elbaT

༡.༥༩༦
4
༤༥.༠༡༥
5
བསོམས། G N I T R O P E R F O S M R E T ༤༦.༦༡༡
N I S T N E M E V
EIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
se༡.
itiroཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་htua etairporppa ot desserdda sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༦
i 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་

20

20

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

1.1
1.༢
1.༣

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

རྩིས་ལོ་བཞི་གི་ཤུལ་ལུ་ཡང་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོང་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་སྦེ་འཛོལ་ཏེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།

མ་འོངས་པའི་སོད་དངུལ་གྱི་དོན་ལུ་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ &KDPEHU ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་མར་ཕབ་འབད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.236
-

ཡོད་རུང་གོང་ཚད་མར་ཕབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

1.༤ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
0.046
ངེས་བདེན་ཐོ
ག
་ལཱ་བསྟར་སོ
ད
་མ་འབདཝ་ལས་ཟད་སོ
ང
་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
ད
པ།
1.༥
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
1.༦ ལ་ཁུ་གི་ལྷོད་ལམ་གྱི་ཐད་ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོདཔ།
The Royal Audit
Authority
derives
its
mandates
from
the
Article
25.1
of
the
Constitution
1.༧ སྙོམས་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་ $LU&RQGLWLRQHU བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ།
0.360 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 ནuse
of ག
public
resources.” The Article
ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར་གི་ལ་བཀོད་གྲོས་སྟོ
་ཞབས་ཏོ
་གི་དོན་ལུ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁག་འབག་ཐོaudit
ག་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ལས་གཡོ
པ་གཙོ
་བོ་དེ་ངེས་བདེན་ཐོག
་ལུ་བསྐོ་བཞག་
favour or prejudice,
the accounts of གall
departments
and
offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འབད་མི་དང་མ་མཐུནམ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the advances and
of Bhutan”.

བསོreserves
མས།

1.༨

-

༡.༥༩༦

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་ བཞི་གི་ཤུལ་ལུ་ཡང་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༦
line ༡༡རྩིས་ལོ
with the provisions
of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
གསར་སྤང་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་འོང་རྩིས་ཆད་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༦ཡོད་པའི་ཁག་འབག་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་རྩིས་ཁྲ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུགརྩིས་ལོ
་༢༠༡༠༢༠༡༡ལུ་བདག་སྲུང་འབད་མི་མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་འདི་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ལོ་ངོ་བཞི་གི་ཤུལ་ལས་ཡང་དངུལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་འབད་བ་ཅིན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠༢༠༡༡ལུ་འཆར་

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OFང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ལུ་སྤོ
A U DIT I NG
དངུལ་དང་རྩིས་ལས་རིམ་ལུགས་ལས་མི་མང་ཟད་སོ
་སོར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་རིམ་ལུགས་ནང་

འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༤༨དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདཱན་བྷ་དུར་རའེ།རྩིས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༤༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཅེཊ་བྷ་དུར་མོ
ངFinancial
་གར།བཟོ་རིག་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོ
audits
during the
year as shown in the Table 1.1.
1
Audits
508 ག་
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
 st December 2014 and
ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༩༤ཅན་མ།
were
completed within 31
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

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོ
ང
་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོ་སྦེ་འཛོ
ལ
་ཏེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
ད
པ།


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
ཕུན་ཚོAudit
གས་གླིང་ལུང་ཕོ
གས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་རིན་ཆེན་ལྡིང་དཔག་ས་ཁ་གཞུང་ལམ་གྱི་རྩི་ནག་ལོ
ག་སྟེ་གཏང་
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
བའི་སྐབས་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་འོ
ག་ལུ་འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་དངུལ་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོང་དངུལ་
current
audit priorities.
2.

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༤འཛོ
ལ་ཏེ་བདག་སྲུང་འབད་མི་དེ་དངུལ་རྩིས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༡ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

པས།འཛོལ་སྐྱོན་འདི་ཡང་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་དང་ལ་བཀོད་འབད་མི་འགོ་དཔོན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཟད་སོང་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
of theདཔ་ངེས་བརན་འབད་ནིའི་དོ
particular audit and
it is addressed to appropriate ར
authorities
གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
ན་ལུ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
་མི་ལས་
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༩༠དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་ཚེ་དབང་།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༡

པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༠༠༢༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་།རོ་རྗེ་དབང་འདུས།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་
དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠ཅན་མ། 

༡༣མ་འོ ང ས་པའི་སོ ད ་དངུལ་གྱི་དོ ན ་ལུ་བརྒྱུད་འབྲེལ་གྱི་ &+$0%(5 ཆེ་ཆུང་གི་ཚད་མར་ཕབ་འབད་ཡོ ད ་རུང་
གོང་ཚད་མར་ཕབ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ་ ལྷན་ཐབས་མ་དངུལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་མི་བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱང་

འཕྲིན་གྱི་བར་བཅད་ཚུ་དང་ཡོངས་འབྲེལ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་གྱིས་བར་བཅད་ཀྱི་

རྒྱ་ཚད་ཚུ་དང་གསལ་བཀོད་ཚུ་ཧེ་མའི་བཀོད་རིས་༡༨[༡༨[༡༥མི་ཊར་ལས་༡༥[༡༥[༡༣༢༥མི་ཊར་ལུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོད་

རུང་གོང་ཚད་མར་ཕབ་མ་འབད་བས།དེ་མ་ཚད་ལཱ་གི་འབོ
YTIROHTUA TIDUA LAYར
O་ཚད་མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་བྱུང་མི་བཀོད་རིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་
R EHT FO STNEMHSILPMOCCA

 1རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༨༧༦དོ
་ཚན་༢
foནིའི་གནང་བ་ཡང་མིན་འདུག
noitutitsnoC eht fo
.52 elcitrནA
eht morfནs
etadརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨ་ཤོ
nam sti sevired yགti་སུ་ནར།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
rohtuA tiduA l་རིག་
ayoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༠༦ཅན་མ།འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབྱོར།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra༢༠༡༠༠༡༡༧༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལུང་ཕོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA ག
la
yoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht ག
fo
ས་ཡིག་ཚང་།པད་དཀར་རབ་རྒྱས།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།པི་ཨའེ་ཡུ།ཞི་གཡོ
་ངོ་4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seརྟགས་ཨང་༩༠༠༩༠༢༩ཅན་མ།
ido b dna seitirohtu
a cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
༡༤སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཀnn
tnemo
m eགhས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
t ta si ytirohtuA eht ,lareneསྤུ་ན་ཁ་སྟོ
G rotid
A eht rednU
.5་མི་ཊར་༥༢༦
002 rebm
eD ni ydob
aལོmད་སྦི་ས་
ལུང་ཕོ
ངu
་ཙ་ན་འཁོར་ལམ་
ཀི་ལོ
ལོeགc་སྟེ་རྩི་ནག་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག
.modgniK eht ssorca detacol ylla
etarts seན
c་ཨང་༡༤༧༧༩
iffo lanoiger
གཏང་ནི་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་
cigརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་།ཨོ
་རོe་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༧༠༤༩
ecnamroནfr
p detrats yt་iརིག་འགོ་དཔོ
rohtuA ནt།ཞི་གཡོ
iduA lག
ay
oR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿགར་ཇ་མཱན་རའི།བཟོ
eht ་རིག་གཙོ
fo tn་འཛིན་འགོ་དཔོ
uocca feན
ir།ཞི་གཡོ
b A .ག
st་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༡༢༠༢༦ཅན་མ།
idua ecnailpmoc dn
alaicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཁ  ལོད་སྦི་ས་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
མགར་ས་རོང་ཁག་འོག་གི་ ཕགས་སྙིས་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་དང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཟབ་ས་དགོན་ལུ་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་པའི་

G N IངTས་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་གཞུང་ལམ་
I D U A F O S M R E T ཀི་ལོ
N I ་མི་ཊར་༢༡༥
S T N E M གི་བར་ནའི་མི་
EVEIHCA .1
བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུགཟམ་མེད་ཆུ་དང་མགར་ས་རྒྱལ་ཡོ

ཊར་༥༣འབད་མི་/'UDLQVའདི་འདམ་པ་དང་རག་རོ་ཚུ་ཡོངས་རོགས་སྦེ་གང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་གཞན་མི་མི་ཊར་༣༠འབད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaནT་ཨང་༡༤༧༧༩
eht ni nwདོoནh
s sara
ey eht gnirudལུང་
stidua
མི་དེ་
རོ་བུད་འོང་མི་ལས་བརྟེན་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་འདུག
་ཚན་༤
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
1  རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
80
5
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཕོགས་ཡིག་ཚང་།ཨོ
ན་རོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
dna ག4་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༧༠༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿགར་ཇ་
102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
etrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
6
tiduA laicན
ep
S
མཱན་རའི།བཟོ་རིག་གཙོs་འཛིན་འགོ་དཔོ
།ཞི་གཡོ
ག4
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༡༢༠༢༦ཅན་མ།
ehT .raey ehtfo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
41ལུང་ཕོ
02 niགdས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
etelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ག  ལོད་སྦི་ས་
སྤུ་ན་ཁ་དང་མགར་སའི་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲིང་རིམ་གཞུང་ལམ་བདའ་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

tsurhT
tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
སྟེ་:HW0L[0DFDGDPདང་$VSKDOW&RQFUHWHབླུགས་ནི་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ལེགས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp ག
tiས་ཡིག་ཚང་།
dua tnerruc
བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༧༩དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལུང་ཕོ
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
ཨོན་རོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༧༠༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿགར་ཇ་མཱན་རའི།བཟོ
རིག་

.2

་འཛིན་འགོ་དཔོ
era stགཙོ
rop
er tiduaནe།ཞི་གཡོ
hT .yག
ti་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༡༢༠༢༦ཅན་མ།
rohtuA 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་ ༢༠༡༧


ང་  བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་བདེ་བ་ཐང་ཕུན་ཚོགས་ཐང་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲིང་རིམ་
གཞུང་ལམ་ ལོག་སྟེ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག ཕུན་ཚོགས་
ཐང་ལུ་ རོ་སོལ་བཏོན་ནི་གི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་ལམ་ལེ་ཤ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་དེ་གིས་ རྩི་ནག་གསརཔ་

གཏང་མི་གུ་ལམ་དོང་ཐོན་ནི་དང་རྩི་ནག་སྤོག་སྟེ་འོང་ནི་ལ་སོགས་པའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།དེ་མ་ཚད་བདེ་བ་ཐང་

ཕུན་ཚོགས་ཐང་འཁོར་ལམ་འདི་རྒྱལ་ཡོངས་འབྲིང་རིམ་གཞུང་ལམ་གྱི་འོག་ལུ་ཚུད་རུང་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་
ཚང་གིས་རྩི་ནག་གི་གསལ་བཀོད་ སྟུག་ཚད་ བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མིའི་འབོར་གྲངས་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་ནང་

འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༦༡དོན་ཚན་༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་།ཉི་མ་རོ་རྗེ།བཟོ་རིག་
འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༩༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༡ཅན་མ།



ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཅ  ལོད་སྦི་ས་ལུང་ཕོ
གས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ཀི་ལོ
་མི་ཊར་༢༡༣༥གི་བར་ན་འབད་མི་སྤུ་ན་ཁ་མགར་ས་རྒྱལ་

The Royal
Audit Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཡོངས་འབྲིང་རིམ་གཞུང་ལམ་དེ་ལོ
ག་སྟེ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on
the economy, ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
efficiency and effectiveness in theཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་གསལ་བཀོད་
use of public resources.” The Article
བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་ནུག།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
འབད་ཡོ
ད་རུང་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༧སྤྱི་༩པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་
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
བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༧༨
དོན་ཚན་༣
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ་ཕུན་ཚོforces
གས། བཟོ
་ཆུང་བ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
administering
public funds,
thepolice
and the defence
as་རིག་འགོ་དཔོ
well as ནthe
revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢༠༡༤༠༧༠༤༥༣༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་ར་རྗེ།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༡པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩

The Audit
Authority
was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional

ཅན་མ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with
diverse
professional background.
It has
four
ཆ  ཀྲོང་གསར་
ལུང་ཕོ
གས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
ཀྲོང་གསར་དགེ་ལེགས་ཕུག་གཞུང་ལམ་ཁར་
ཀ་ཏི་སྒང་ལས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་བྱིན་
line withམཁོ་ས་ལ་ཚུན་གྱི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་
the provisions of the Constitution of theསྐྱོན་ཆ་བྱུང་མི་ཚུ་
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ནུག།ས་ཁོངས་མང་ཤོ
ས་ཅིག་ནང་འཁོར་ལམ་གྱི་ལག་ལས་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་གནོ
ད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ལེགས་
audits and
theme based
audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
ད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
ཆུ་གཡུར་སྐྱོ་དྲགས་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ འཁོར་
activities
and initiatives
as a part of the སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ཡང་
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལམ་ཚུ་ནང་ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་
རྩི་ནག་གི་ནུས་ཤུགས་ཉམས་བཅུག་ཡོད་པའི་གུ་ རྒྱུན་འགྲུལ་འཐབ་མི་འགྲུལ་འཁོར་ཚུ་གིས་མེདཔ་
summarized
below:

1.

གཏང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག།དེ་མ་ཚད་འཁོར་ལམ་དེ་ནང་རུད་ཆད་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོ
ད་པའི་ས་ཁོངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ནམ་བྱཱར་
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གྱི་སྐབས་ལུ་བཀག་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ཚུ་ཡང་མིན་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༧༠ དོན་ཚན་༤༢  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

The Royal
Authority
had completed
616ན་༤པ།ཞི་གཡོ
Sl. No. གTypes
of Audits
No. of Audits
ལུང་ཕོAudit
གས་ཡིག་ཚང།བསོ
ད་ནམས།ཞིབ་རོ
གས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes
only
those
audits
which ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༧༠༤ཅན་མ།

འགནཿཕུན་ཚོ
གས།ཞིབ་རོ
གས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་༢པ།ཞི་གཡོ
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
༡༥ངེས་བདེན་ཐོ
ག ་ལཱ་བསྟར་སོ
ད ་མ་འབདཝ་ལས་ཟད་སོ
ང ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ།  
under
progress at
the close
of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startལོདof
every ག
financial
year. It contains the ་༢༠༡༦༡༧ནང་སྤུ་ན་ཁ་སྟོང་ཤ་ན་ལུ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
་སྦི་ས་ལུང་ཕོ
ས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་རྩིས་ལོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are
determined on ངthe
basis of experiences of the past auditing periods
and
གྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ
ད་མ་འབདཝ་ལས་ཟད་སོ
་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༨༤བདག་སྲུང་འབད་ནུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༥༡༦
current audit priorities.
2.

གི་ལོ་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་པའི་སྟོང་ཤ་ན་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ རྩི་ནག་གི་འཛིན་ཤོག་རྩིས་སྙོམས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་གནས་དེབ་རྩིས་ཤོག་ཆ་འཇོག་འབད་ནུག

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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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ཤུལ་ལས་ ཟད་སོང་དེ་ ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ཚོད་རོགས་ཞིནམ་

ལས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་ཅི།ཨིན་རུང་ས་གནས་ཁར་རྩི་ནག་མེདཔ་

ལས་བརྟེན་ འཆར་དངུལ་ལོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༧༨ དོན་ཚན་༤༡  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༧༠༤༥༣༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་རོ་རྗེ།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༡པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩ཅན་

མ། 

༡༦ལ་ཁུ་གི་ལྷོ ད ་ལམ་གྱི་ཐད་ཟད་སོ ང ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ།  
ལོད་སྦི་ས་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༦པ་ཁམས་ཅིག་ཁར་ལ་ཁུ་ལུ་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་

འབད་མི་ནང་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་གི་དོ
ན་ལུ་རྩི་ནག་དང་(PXOVLRQགི་རིན་གོང་གི་དོ
YTIROHTUA
TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHནS་ལུ་ཟད་སོ
ILPMOང
C་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༠
CA

་ཁང་ལྟེ་
foབདག་སྲུང་འབད་ནུགཅ་ཆས་ཚུ་སྤྱི་ལོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 e་l༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༩པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ཕུན་ཚོ
citrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuགAས་གླིང་མཛོ
tiduA དla
yoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བའི་ནང་ལས་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་དང་ཤུལ་ལས་ཟད་སོང་འདི་མ་དངུལ་ལོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བདག་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raསྲུང་འབད་ཡོ
ef tuohtiདw
,llahs ytirohtuA 
tidརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
uA layoRནe་ཨང་༡༤༩༧༨དོ
hT“ taht sནe་ཚན་༦
divoརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་ཕུན་ཚོ
rp rehtruf noitutitsnoགCས།བཟོ
eht ་fརིག་
o 4.52
་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seའགོ་དཔོ
ido b ནd་ཆུང་བ།ཞི་གཡོ
na seitiroག
h་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༣༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
tua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsiནg་རོe་L
eht n
sec་རིག་འགོ་དཔོ
iffo lla ནg་༡པ།
nidulcni
རྗེ།ཞིབ་རོ
གiས་བཟོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩ཅན་མ། 
. ”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
de༡༧སྙོམས་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་
nnam tnemom eht ta s$,5&21',7,21(5
i ytirohtuA eht ,lareneབཙུགས་སྒྲིག་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠
G rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacig་e
tarts seciffo lanoiger
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་བསམ་རྩེ་ལུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་བཟོ
སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་སྙོམས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuAདེ་ལས་
tiduA བརྒྱང་མཐོ
layoR eངh་གི་གློག་ཐག་
t ,natuhB fo
རླུང་འཕྲུལ་ཆས་ $LU &RQGLWLRQHU  བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནི་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠དངུལ་སོ
eht fo tnuoccaད་འབད་ནུག།ཨིན་རུང་སྙོམས་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་དེ་བཙུགས་
feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
སྒྲིག་མ་འབད་བར་ ཡིག་ཚང་ནང་དེ་སྦེ་ར་བཞག་སྟེ་འདུག།
si raeyནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་
eht gnirudལཱ་གི་ལ་བཀོད་དང་ལ་རོ
ytirohtuA tiག
d་མ་འབད་མི་དང་
uA layoR ཚུལ་
eht fo
:woleb dezirammus

མཐུན་གྱི་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་རྩིས་ངོ་སོར་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༨
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དོན་ཚན་༥༡༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོན་བསྟན་འཛིན།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༣པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༤ཅན་

.1

མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་བི་པའུ་དྲེལ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༢༠༡༠ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno
sedulcག
n་གི་དོ
i reb
un ehT
༡༨ཆུ་ཁ་རོ
ང ་ཁག་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་གཅིག་བསྒྲིལ་ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར་གི་ལ་བཀོད་གྲོས་སྟོ
ན ་ཞབས་ཏོ
ནm
་ལུ་
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཁག་འབག་ཐོ ག ་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ལས་གཡོ
ག པ་གཙོ
བོe་ དེ་ངེས་བདེན་ཐོ
dna ་d
trats ydaerlaག ་ལུ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་དང་མ་
erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

མཐུནམ།  

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཆུ་ཁ་རོ
urhTངt་ཁག་
iduA རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་
evitacidni ehགཅིག་བསྒྲིལ་ཞིབ་དཔྱད་སྒོ་ར་བཟོ
t dna seciffO lanoigeR ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོ
dna snoisivན
iD
ehtལ་བཀོད་གྲོས་སྟོ
fo seludehནc་ཞབས་ཏོ
S tiduག
A་ཚུ་གི་
launnA
་ལུ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidནu་ཚུ་ལས་
a tnerruc
དོན་ལུ་ལས་གཡོགཔ་གཙོ་བའི་ཚབ་ངོས་ལེན་འབད་ནི་ནང་བཟོ་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་དོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

GNITROPER FO S MRET NI STNEM
E V E་བོ
IH
CA .2
འགལ་བའི་ལཱ་འབད་ནུག།ཁག་འབག་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་“ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལས་གཡོ
གཔ་གཙོ
འི་ཚབ་

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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བཙུགས་ནི་གི་ཐད་ཁོང་གི་ཤེས་ཚད་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་འདྲ་མཉམ་ཡོད་མི་ཡང་ན་ལས་འཆར་ནང་ཐོ་བཀོད་འབད་
དེ་ཡོད་མི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ལས་དྲགཔ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས་”།

ཨིན་རུང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡིག་ཨང་ཨེམ་ཨོ་དྲབ་ལུ་ཨེཅ་ཨེས་དྲི་ཨི་ཨེས་ཨི་ཨེས་དྲི་ཨེས་ཀྲི་ཨར་༠༧ ༠༢ ༢༠༡༦༢༠༡༧༡༠༣༧
སྤྱི་ཚེས་༢༡༠༩༢༠༡༦ཅན་མར་ལ་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ཚབ་ལུ་ཤེས་ཚད་ཆུང་མི་དང་ལོ་ངོ་༡༧གྱི་ཉམས་མོང་

ཡོད་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ངོས་ལེན་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༧ དོན་ཚན་༤  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་ཆེན་
ནོར་བུ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༩༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསྟན་འཛིན།མདོ་ཆེན།དྲི་ཨི་
ཨེས།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༡༡༥ཅན་མ། 

༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༠༡༥

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༠༡༥ངོས་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
that, “There shall
to audit and
རིམ་ཨང་། of Bhutan, which statesབརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན། be a Royal Audit Authority
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་སྐྲུན་གྱི་ཚོ
Authority
འཕྲུལ་རིག་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་གི་སོ
བ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འགོམས་གཡོ
ག་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཟོ
ང་སྡེ་ shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ནང་གཡོག་བཙུགས་མ་འབདཝ་དང་ཉེས་ཆད་ལེན་དགོཔ་ཡོ
དཔ།
including all offices
in the Legislature and the Judiciary,
all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.1

0.926

2.2

0.1༢༩

2.3

རྒྱལ་ཡོངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོགས་ལས་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་མ་ཐོབ་ལས་ཁག་འབག་བྱིན་

-

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
ཡོདཔ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་བསྐྱར་གསོ
་མ་འབདཝ།
regional offices
strategically located
across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, theསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine

བསོམས།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

2.4
2.5

1.

༤༣.༩༦༠
༤༥.༠༡༥

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

༢༡འཕྲུལ་རིག་སོ ང ་བརར་སྤེལ་ཁང་གི་སོ བ ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འགོམས་གཡོ ག ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་ཚོ ང ་སྡེ་ནང་གཡོ ག ་
བཙུགས་མ་འབདཝ་དང་ཉེས་ཆད་ལེན་དགོཔ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༢༦

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
གས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་
རིན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་དང་
ཁག་འབག་གི་ལཱ་སོ
ད་པའི་སྐབས་
The ཀྲོང་གསར་
number ལུང་ཕོ
includes
only those audits which
2
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལུ་ཁས་ལེན་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་འཕྲུལ་རིག་སོ
ང་བརར་སྤེལ་ཁང་གི་སོབ་ཕྲུག་
excludes
those that were already
started and ང་བརར་སྤེལ་ཁང་ལག་རྩལ་སོ
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཚུ་གྲལ་གཏོ
ག
ས་མ་འབད་བར་གན་ཡིག་ལས་འགལ་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༢༦མ་ལེན་པར་
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
འདུག།མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་གིས་ལག་རྩལ་སོ
ང་བརར་སྤེལ་ཁང་གི་སོ
བ་ཚུ་ལུ་ལཱ་གཡོ
ག་སོད་མི་དང་འགོམས་
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
གཡོགaudit
་ཐོག་ལུ་ལེན་མི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་ཁག་འབག་སོ
ད་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་འདུགདུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧གི་ལོ་ནང་
current
priorities.
2.

ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་གིས་ རིན་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་ལག་རྩལ་སོང་བརར་སྤེལ་ཁང་གི་སོབ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་དང་ འགོམས་གཡོག་ཐོག་ལུ་ལེན་ནིའི་ཁས་ལེན་འབད་མི་ཁག་འབགཔ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁག་

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
འབག་སོ
ད་ནུག
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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ཨིན་རུང་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་འགོམས་གཡོག་འབད་

མི་ཚུ་བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་གཤམ་གསལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ཐད་ཉེས་ཆད་སོད་དགོཔ་འདུགཿ
ཀ

སྟང་གི་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥

ག

སྦྱི་ཟམ་བེམ་སྦྱི་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༣

ཁ

ནབ་སྦྱི་སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༧

ང

ར་ཕི་ཁོ་ས་ལ་ཟུར་ལམ་ཁར་ལུ་དང་དུང་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༣

ཅ

ནབ་སྦྱི་སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་ཁར་ཅུ་ལི་ཁ་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༩
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ནང་ཁག་འབག་གི་དམིགས་བསལ་གནས་ཚིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༩༧༠དོན་ཚན་༨Yརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་།བསོ
ད་ནམས་རོ
་རྗེ།ཞིབ་རོ
རིག་འགོ་དཔོ
TIROHTUA TIDUA
LAYOR EHT
FO ST
NEMHགSས་བཟོ
ILP་M
OCCA ན་༤པ།ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༤ ཅན་མ། བཀྲིས་རོ་རྗེ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༤༩ ཅན་མ། བསོད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnནམས་ཆོས་སྐྱིད།བཟོ
a tidua ot yti་rརིག་འགོ་དཔོ
ohtuA tན
id་ཆུང་བ།ཞི་གཡོ
uA layoR ག
a་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༣༡
eb llahs erehT“ ,tahtཅན་མ།
setatལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངས་རྒྱས་རོ
s hcihw ,natuhB fo m་o
dgniK eht
རྗེ།བཀོད་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raཁྱབ་བཟོ
ef tu་o
htiw ,llན
a།ཞི་གཡོ
hs ytirག
o་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༤
htuA tiduA layoRཅན་མ།ཕུན་ཚོ
ehT“ tahག
t ས།ཞིབ་རོ
sedivor
reh
truf noན
it་༢པ།ཞི་གཡོ
utitsnoC ག
eh
t fo 4.52
རིག་འགོ་དཔོ
གpས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
་ངོ་རྟགས་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཨང་༢༠༠༧༠༠༤ཅན་མ།བཀྲིས་རོ
ido b dna seitirohtua ་རྗེ།ཞིབ་རོ
cilbup གlས་བཟོ
la ,y་རིག་འགོ་དཔོ
raiciduJན་༣པ།ཞི་གཡོ
eht dna eགr་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༡༤༩
utalsigeL eht niཅན་མ།)
seciff
o 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

༢༢ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༩

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོ
nnam tnemoག
mས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་ཀྲོང་གསར་དགེ་ལེགས་ཕུག་གཞུང་ལམ་ཁར་ཀ་ཏི་སྒང་ལས་ཁོ་ས་
eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ལ་ཚུན་རྩི་ནག་གཏང་ནིའི་ལཱ་ནང་ ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོ
་རྩིས་བཀོད་མི་ལཱ་གི་འབོ
nI .modgnག
iK་ལུ་བསྟར་སོ
eht ssoདr་འབད་མི་ལཱ་དང་
ca detacol yཐོ
llབ
ac
igetarts seciffo རl་ཚད་
anoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༩
tuརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོaནt་ཚན་
ecnamrofrepའཐེབ་སོ
detrད
at་འབད་ནུག
s ytiroh
A tiduA lནa་ཨང་༡༤༩༧༠
yoR eht ,n
uhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༤༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་རོ་རྗེ།ཞིབ་རོ
eག
hས་བཟོ
t fo་རིག་འགོ་དཔོ
tnuoccaན་༤པ།ཞི་གཡོ
feirb A .sགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་
idua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
i
l
p
m
o
c
c
a
eht fo trap a sa 
s
evitaitini dna seitivitca
རྩིས་འགནཿཕུན་ཚོགས།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༧༠༤ཅན་མ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༢༣རྒྱལ་ཡོ ང ས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོ ག ས་ལས་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་མ་ཐོ བ ་ལས་ཁག་འབག་བྱིན་ཡོ ད པ།  

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་གསེར་སྤང་ཨུ་ར་གཞུང་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ལཱ་དེ་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiཡ་༢༡༡༣༦བཏོ
duA fo .oN ན་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༠༠འབད་སོ
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ད་མི་གི་ཐད་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་མ་ལེན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cih་རིག་འགོ་དཔོ
w stiduནa།ཞི་གཡོ
esohག
t ་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༤ཅན་མ།ལྟ་
ylno sedulcni rebmun ehT
དོན་ཨང་༡༤༩༧༠དོ
ནs་ཚན་༦
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཁམས་པ་རོ
་རྗེ།བཟོ
2
001
tiduA
ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
na dག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༩ཅན་མ།
trats ydaerla erew t
a
ht esoht sedulcxe
བཀོད་རྩིས་འགནཿཏའུ་རྒྱས་ཆོས་གྲུབ།བཟོ
་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ
ནd
།ཞི་གཡོ
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
༢༤མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་བསྐྱར་གསོ
་ མ་འབདཝ།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnཀྲོང་གསར་ལུང་ཕོ
a sdoirep gnགitས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་གིས་རི་ཕི་ཁོ་ས་ལ་ཟུར་ལམ་
idua tsap eht fo secneirepxe fo s isab ehtཀི་ལོ
no་མི་ཊར་༠༠༠༦༠༠
denimreted བཟོ
era ་སྐྲུན་ནང་
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

འབྲུག་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༠ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་དུས་ཡུན་རོ
་པའི་མཐའ་འཁོར་
G N I T R O P E R F O S M R E T N I Sག
Tས་ཡོ
N EདM
EVEIHCA .2

བསྐྱར་གསོ
erཉོགས་མེད་འདི་
a stroper tid
ua ehT་མ་འབད་བར་འདུག
.ytirohtuA tidལས་འགུལ་གང་རུང་གི་མཐའ་འཁོར་ཉོགས་མེད་དེ་
uA layoR eht fo tuptuo etaidemmiདུས་ཡུན་འཐུང་ཀུ་སྦེ་གསལ་
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་ ༢༠༡༧


བཀོད་མ་འབད་ཚུན་ལོ་ལྔ་རེའི་བར་ན་ཚར་རེ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་བསྐྱར་གསོ་དེ་ལས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འདུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༧༠ དོན་ཚན་༧  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རོ་ཤཱན་གི་རི། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༩༠༡༠༨༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཕུན་ཚོགས།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༧༠༤ཅན་མ།



༢༥སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༩༦༠
ཀ  ཏིང་ཏི་སྦི་ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ནང་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༥༤༧རྩིས་
ལྷག་སྦེ་འདུགརྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མི་དམངས་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༡༦༧དངུལ་

ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུགཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་དང་ཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༨༠ ལས་འགུལ་གྱི་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལས་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༦༦

དོན་ཚན་༢༡དང་༢༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ཅན་མ།
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༤༠༩༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་རོ་རྗེ།བཟོ་རིག་གཙོ་

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
འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༡༢༢ཅན་མ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of ཁ
the
Constitution
further provides that “The ག
Royal
Authority shall,
without fear,
 བཟོ
་རིག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
་ཁར་ Audit
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༥༣
རྩིས་ཆད་སྦེ་ལུས་ཏེ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འདུག།
རྩིས་ལོ
ནང་ ཀ་ལི་ཁོ་ལ་གཙང་ཆུ་ཉེན་སྲུང་གི་
མི་དམངས་ལཱ་ནང་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
including all
offices
in་༢༠༡༦༢༠༡༧
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
དང་and
བུམ་སྡེ་གླིང་ཆུ་རུད་ཉེན་སྲུང་གི་ལཱ་ནང་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༨༩
བྱིན་ནུགསྔོན་བྱིན་རྩིས་ཆད་
other monies༡༡༦༤
received
the advances and reserves of Bhutan”.

འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་གསོ
ག་འཇོག་འབད་མི་དེ་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་དང་ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་དང་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་
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
རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལུ་
ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༧
by 237 staff
with diverse
professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདྲགོས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།དྲང་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣༡ཅན་མ།བྷག་ཏ་རམ་དུང་ག་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the
Royal
Audit
Authority
started
performance ཅན་མ། པར་ཀཤ་གུ་རུང་། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་
ན། ཞིབ་རོ
གས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༢
audits and theme based audits, besides the routine
དཔོནcompliance
་༣ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༢༠༢
ཅན་མ། ཉི་མ་དབང་འདུས།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
financial and
audits. A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༢༠༡༥༠༡༠༥༠༨༨
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
of the Royal
Audit ཅན་མ།
Authority
during ཕུར་བ་རིག་འཛིན།
the year བཟོ
is ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
summarized༩༢༠༧༠༦༩
below: ཅན་མ། པདྨ། བཀོད་ཁྱབ་དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ ཅན་མ། བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་པ། ཞི་

1.

AC HI EVE
N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གཡོགME
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༦ཅན་མ།ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགརོ
ང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ཅན་མ།



ག  ཀྲོང་གསར་ ལུང་ཕོགས་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཡིག་ཚང་ནང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ དང་ ༢༠༡༦༢༠༡༧ གི་ལོ་ནང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ལས་སྡེ་སོ
་སོ་ཚུ་ལུ་
མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༦༠
དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
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
བར་འདུག།
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༩༧༠དོ
ན་ཚན་༥
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་བརན་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་ལས་རོ100
གསཔ་༤
2014
and
were completed
within
31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༤༠༤༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཏའུ་རྒྱས་ཆོས་གྲུབ།
བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ6
ན།ཞི་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit
of the RAA is prepared
 at the Table 1.1 Audits completed in 2014
གཡོPlan
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༩ཅན་མ།
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༡.༣.༡.༢
་ བའི་ལྷན་ཁག
Areas
whichགསོ
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ངོ་དེ་ནང་གསོ
་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
ག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་

ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
Audit
Reports are the immediate
output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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ཡ་༥༦༠༠༣དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༡༣༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ལོ་བསྟར་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་

མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༨༦༦གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༣༡ གནས་པའི་མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༣༣༥ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

བ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
YTIROHTUབརག་ཞིེ
A TID
UA LAYOR EHT FO STNEདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
MHSILPMOCCA དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

fo noi༡
tutitsnཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
oC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༢ehT ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
elcitrA
”.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
༣
,tnemn
revoGཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
eht fo seརc་འཁྲུལ་གནོ
iffo dnaད་སྐྱོན།
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 sབསོ
a sམeས་
crof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

2.170
1༨.༧༦༩
1༠.༣༩༦
3༡.༣༣༥

3
4
5



la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de༡.
nnaཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
m tnemom eht– tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༧༠
a 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
mod
niK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དgཿ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ནi་cnanif
༡༡འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ མ ་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་འཛེམ་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ
eht fo tnuocca feirb A .sང
ti་གཏང་ཡོ
dua ecདnཔ་ལས་གཞུང་གི་ཐོ
ailpmoc dna la
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
སྐྱེད་ཆུད་ཟོ ས ་སོ ང ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༠
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ ‘བདེ་བ་ཐང་ལུ་ ཉལ་ཁྲི་༤༠
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འབད་མི་རོང་ཁག་གི་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་’ ནང་ བདེ་བ་ཐང་གི་སྨན་ཁང་རྙིངམ་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ལྷོད་ལམ་ $SSURDFK 5RDG 

.1

6 16 detelpmoc dah y
irohtuA tiduA layoR ehT
ངt་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༠འཁྲི་
stiབཟོ
du་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ
A fo .oN
stiduA fo sepམy་སྦེ་མ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་འཛེམ་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ
T
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht y
no sedulcni rebmun ehT
ནུགལྷོ
ནl་ལས་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
2
001ད་ལམ་དེ་ཕྱིའི་ནད་པའི་ལས་ཁུངས་དང་གཤག་བཅོས་ཁང་མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནི་གི་དོ
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
༢༦༧༣གཏང་སྟེ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནུག
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 de
telpmoc stiduA 1.1 elགནས་པའི་སྣུམ་འཁོར་ལྷོ
b aT
ཨིན་རུང་ ས་གནས་ཁར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༣
ད་ལམ་ཡོདཔ་དང་ གཞན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༠

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsགནས་པའི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལྷོ
urhT tiduA evitaciད
d་ལམ་ཚུ་
ni eht dཉལ་ཁྲི་༤༠
na seciffའབད་མི་
O lanoiབདེ་བ་ཐང་གི་སྨན་ཁང་འདི་བཟོ
geR dna snoisiviD eh་tསྐྲུན་འབད་ནིའི་
fo seludehས་སྟོ
cS tངid
uA ན
la་ནི་
unnA
ས་བཏོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroiལྷོrད
p་ལམ་བཟོ
tidua ་tསྐྲུན་
nerruc
གི་དོན་ལས་ ཧྲམ་གཏང་ནུག ས་གནས་འདི་ཁར་ སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིནམ་ཤེས་བཞིན་དུ་
G N I T Rན
O་ཨིནམ་དང་འདི་ལས་བརྟེན་དམངས་ཀྱི་ཐོ
PER FO SMRET NI STNEM
E V E I H Cས
A་ . 2
འབད་ཡོད་མི་དེ་འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་བརྩམ་པའི་བར་མཚོ
ན་སྐྱེད་ཆུད་ཟོ

erསོ
aངs་སྟེ་འདུག
troper tརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
idua ehT ན.་ཨང་༡༤༩༩༨དོ
ytirohtuA tནi་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརོ
duA layoR eht fo tuptu་རྗེ་རབ་བརན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
o etaidemmi eht era stropeR ག
ti་ duA
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་ ༢༠༡༧


ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༥༦ ཅན་མ། དགོན་པོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༧ཅན་མ། 

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧༦༩
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༧༦༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

2.1

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལས་འགུལ་སོ་སོའི་མ་དངུལ་ནང་
ལས་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

10.640

OFདTHE
ང་བདག་སྲུང་ཚུལ་བཞིན་མ་འབད་བར་ཡོ
པ། ROYAL AUDIT AUTHORITY
2.2 ཟད་སོACCOMPLISHMENTS
5.894
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དཔ།
2.3 ofལག་ཆས་ཆ་ཚན་ཚད་འཛིན་རིན་བསྡུར་གྱི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
1.353and
the Kingdom
Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
སྨན་རིགས་ཆ་ཚངས་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
༠.༨༨༢fear,
25.4 of2.4
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,
སྤུས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་མ་འགྱོ་བའི་སྨན་རིགས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering ཡོ
public
དཔ། funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.5


-

བསོམས་

1༨.༧༦༩

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 ན
background.
It has
four
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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
་ སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ལས་འགུལ་སོ
་ སོ འི ་མ་དངུལ་ནང་ལས་སོ ད ་
༢༡བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་བཟོ
audits and theme based audits, besides the routine
financialཡོ ད
and
compliance audits. A brief account of the
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༤༠
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཨེམ་ཨེསི་ གོང་འཕེལ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ སྤྱི་ཚེས་༠༡༠༦༢༠༡༧ ལུ་
summarized below:

1.

རྩིས་ཤོག་ཨང་༦༢༢ཅན་མའི་ཐོག་ལས་‘ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཉིན་གྲངས་༩༢ཡུན་འགྱངས་སྦེ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལུས་ཏེ་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་’ (གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་གི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༢༠༨༠༡༢༠༢༢  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༤༠

The ལོRoyal
Audit
Authority
completed རྩོ616
Sl. No.
Types of Audits དང་འཁྲིལ་སོ
No. of
Audits
ག་སོད་ནུག
ལོག་སོ
ད་འདི་ཡང་ had
ནང་འགྲིག་གི་གནང་ཆ་
ད་རྙོག་ཨང་
སི་ཨེ་ཨེཕི་སི་༢༠༡༦༡༧༠༣
ད་ཡོ
དཔ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The དང་
number
includes
only those audits which
འདི་ཡང་
རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་
‘ཉལ་ཁྲི་༤༠
རྩི་རང་གི་སྨང་ཁང་100
དེ་ལས་
2 འབད་མི་བདེ་ཐང་དང་
Compliance Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that were ང
already
started and ཨའི་དང་ཨ་ལོ
འཇིགས་མེད་རོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་
འི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
་སྐྲུན་’ (ལས་འགུལ་གནང་གྲོལ་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is ནང་ལས་ལོ
prepared ག
at་སོthe
དངུལ་ཡིག་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༢༠༨༠༡༢༠༡༤
ད་འབད་ནུག
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ལས་འགུལ་སོ་སོའི་མ་དངུལ་དེ་ ལས་འགུལ་གཞན་ཅིག་ཁར་གཏང་མི་དེ་ ཚུལ་མཐུན་མིནམ་དང་ འདི་གིས་ ལས་འགུལ་གྱི་གྲུབ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

འབྲས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ནི་ཨིན།འདི་གི་ཚབ་ལུ་ལོག་སོད་འདི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་ལས་རང་སོད་ནི་དང་ཡང་
AC རྒྱལ་གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་ཡོ
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
POR TI
NG
ན་
ད་པ་ཅིན་
གཞུང་ལས་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ཐོ
ག་ལས་ ལོག་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་

Audit
are theན་ཨང་༡༤༩༩༨དོ
immediateན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
output of the Royal Audit
Authority. The audit reports
are
སོདReports
་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་བསྟན་འཛིན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་
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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ཤོག་གྲངས་
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རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༢ཅན་མ།བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་བརྟན་
རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༧༠༠༢ཅན་མ། 

༢༢ཟད་སོ ང ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བདག་སྲུང་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༩༤
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་‘ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་

མི་བདེ་བ་ཐང་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་’ ལཱ་གི་དོན་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༩༤ ཚུལ་བཞིན་དུ་བདག་སྲུང་མ་འབད་བར་འདུག ཡིག་

ཆས་ཚུ་ལུ་བརག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་སྤྱི་ཚེས་༠༡༠༦༢༠༡༦ལུ་‘གསར་བི་ཐང་ལུ་པི་ཨེཆ་ཨེལ་ 3+/ སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་ནང་

མེ་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་མཁོ་སོད་དང་གཞི་བཙུགས་ལུ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་དངུལ་སོད་’ འབད་ ཨེམ་ཨེསི་ མ་འོངས་པ་ཝ་ཊར་སོ་ལུ་

ཤཱན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༤དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུགདེ་བཟུམ་སྦེ་རང་སྤྱི་ཚེས་༠༦༠༡༢༠༡༧ལུ་ ‘ནང་འགྲིག་རྩོད་རྙོག་

གི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་དངུལ་ལོ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EH
T FO STNEMHSILPMOCCA ག་སོད་’ཀྱི་ཐོག་

ཨེམ་ཨེསི་གོང་འཕེལ་བཟོ
དངུལ་སོ
foལས་
noitu
titsnoC eht fo 1་.སྐྲུན་ལུ་
52 elciདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༣༢༠
trA eht morf setaདངུལ་སོ
dnamད་འབད་དེ་འདུག
sti sevired yདེ་གཉིས་ཆ་ར་གི་
tirohtuA tidu
A layད
o་ཚུ་
R ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
‘ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་མི་བདེ་བ་ཐང་སྨན་ཁང་བཟོ
སྐྲུན་’
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo ་e
su eh),&༢༩༥༨
t ni sseneནང་ལས་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག
vitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnལས་འགུལ་ཚུ་གེ་ར་ལུ་
emnrevoG eht fརང་སོ
o seའི
ci་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རགས་ཡོ
ffo dna stnemtད
ra
ped llལས་འགུལ་གཞན་མི་ཚུ་གི་ཟད་སོ
a fo stnuocca eht tidང
u་ཚུ་
a ,e‘ཉལ་ཁྲི་༤༠
cidujerp འབད་མི་
ro ruovaf
པ་ལས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnབདེ་བ་ཐང་སྨན་ཁང་བཟོ
a cilbup ,seunev་eསྐྲུན་’
r e
ht),&༢༩༥༨
sa llew saནང་ལས་བདག་སྲུང་འབད་ནི་དེ་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་དང་འདི་ལས་བརྟེན་ལས་
secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
འགུལ་འདི་གི་ཟད་སོང་ཡར་སེང་རྐྱབ་སྟེ་འདུགའབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་དང་ལ་རོག་པ་དེ་གིས་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་རང་སོའི་འོག་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ནི་གི་དོ
ན་ལས་དགོས་མཁོའི་དམ་འཛིན་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
deལུ་ཟད་སོ
nnamངt་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ངེས་བརན་བཟོ
nemom eht ta si ytir་o
htuA
eht ,lareneG rotiduA eht rednU .50ར
0་འབྱུང་སྟེ་འདུག
2 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nIརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
.modgniK ehtརྡོེ་རབ་བརན།
ssorca de
tacol yllacigetarཞི་གཡོ
ts seགc་ངོ་རགས་ཨང་
iffo lanoiger
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༩༨ དོན་ཚན་༢ པ།
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrབཟོ
ofr་རིག་འགོ་དཔོ
ep detra
s y་འཛིན།ཞི་གཡོ
tirohtuA ག
ti་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༧ཅན་མ།
duA layoR eht ,na
tuhB fo
༢༡༠༧༡༥༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།
ནt་གཙོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢༣ལག་ཆས་ཆ་ཚན་ཚད་འཛིན་རིན་བསྡུར་གྱི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥༣
stnemhsilpmocca eht fo
trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb deziramm
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ‘ནད་གཞི་ཨེཌིསི་དང་བད་ཀན་དེ་ལས་ཚད་ནད་གདོང་ལེན་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་’
 us

GNITIDUA FO S MRET NI S
T N E M Eག
Vཔ་
E I9+:
H C A . 1
བད་ཀན་གྱི་དོན་ལས་ ལས་འགུལ་ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥༣གནས་པའི་གྲོང་གསེབ་གསོ
་བའི་ལས་གཡོ

ཚུའི་ ལག་ཆས་ཆ་ཚན་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ ཚད་འཛིན་རིན་

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 sདt་idua
བསྡུར་གྱི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུགམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ཅན་མའི་ཚད་འཛིན་ལས་འགལ་ཡོ
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
མི་དེ་གིས་འོ
ས་འབབ་ཅན་གྱི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་གྲལ་གཏོ
གས་འབད་ནི་ལས་བཀག་འཛིན་འབད་ཡོ
དཔ་ལས་འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་
dna 4102 rebmeceD ts13
nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
ew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
རིན་གོང་ཚུ་འཐོབ་མ་ཚུགས་པར་འདུགམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་
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
ཡ་༠༣༠༠ལས་ལྷག་པའི་ཅ་ཆས་དང་གྲོས་སྟོ
ན་ཞབས་ཏོག་ཀྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་བཀག་ཆ་མེད་པའི་རིན་བསྡུར་རིན་བཀོད་’
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yrevཀྱི་སྒོ་ལས་
e fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnའབད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོ
a sdoirep gnitiduདaཔ་ཨིན།
tsap eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ht fo secནn་ཨང་༡༤༨༣༨དོ
eirepxe foན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཉིམ་སྒྲོལམ།གསོ
s isab eht no denimreted era hci་བའི་ལས་
hw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

རོགསཔ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༢༡༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ སྨིན་དྲུག་རྡོ་རྗེ། མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༨༢༠༤༠༣༦ཅན་མ། 

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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

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




ཤོག་གྲངས་
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༢༤སྨན་རིགས་ཆ་ཚང་བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༢
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༦༢ གནས་པའི་ སྨན་རིགས་ཚུ་ བཀྲམ་
སྤེལ་མ་འབད་མི་དེ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༢ མ་བཀལ་བར་འདུག འདི་ཡང་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་
གཅིག་ཁར་ ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་མི་དང་ ལས་ཁུངས་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་དང་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་བར་ན་

མཉམ་འབྲེལ་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༤༥དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་ཆོས་
འཛོམས།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༥༡ཅན་མ།དབྱངས་ལས་རོ་རྗེ།ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༥༡ཅན་མ།འཕྲིན་ལས་སྒྲོལ་མ།ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༥༠༣༥༣ཅན་མ།ཚེ་

དབང་རྒྱ་མཚོ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༤༡ཅན་མ།བྱང་ཆུབ་དཔལ་འབྱོར།སྨན་སོར་མཁས་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༡༩༨ཅན་མ།པདྨ་དབང་ཕྱུགསྨན་སོར་མཁས་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༣༠༥༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རུ་ཌ་མ་ནི་དི་མཱལ། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༢ཅན་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
༢༥སྤུས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ ་སྦེ་བརྒྱུད་དེ་མ་འགྱོ་བའི་སྨན་རིགས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
ད པ། 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,
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ
་གི་འཕྲུལ་ཆས་
favour
or prejudice, audit་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༠གནས་པའི་ནདཔ་ལ་རོ
the accounts of all departments and offices of the གGovernment,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༡༤ རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༠༡༡༠སྦེ་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
་པའི་གྲལ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༠གནས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་༦ལུ་
administering
public funds, the
police and དthe
defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

གློག་མེའི་ཐགཔ་དང་བསིལ་དྲོད་ཚད་ཀྱི་ལག་ཆས་བཟུམ་མའི་ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཚུ་མེད་པར་མཁོ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་བཀོལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
སོདin་འབད་མ་བཏུབ་པར་ལུས་ཏེ་འདུག
གསོ་General,
བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་
ངོས་བཟུང་སྡེ་ཚན་གྱི་
body
December 2005. Underཆད་སྐྱོན་འདི་
the Auditor
the Authority
is at the སྤུས་ཚད་ཞིབ་དཔྱད་སྡེ་
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཚན་གྱིས་ཅ་ཆས་ཚུ་དཔེ་ཚད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ཡོ
ད
་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༩༤༥དོན་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཕྲིན་ལས་ནོར་བུ།ཨོ་ཀྲི་འཕྲུག་རིག་མཁས་མཆོགཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༠༦༠ཅན་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based
audits, besides
the ནroutine
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དེ་བི་བཀ་ཏ་ཨ་ཅར་ཡ།
མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༡༡༧༤ཅན་མ། 
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༣. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༩༦
summarized below:

1.

AC HI EVEརME
N TS IདN
TE R M S OF A U DIT I NG
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༩༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མིང་ཐོ
the year as shown in the
Table
1.1.
1
Financial Audits
508
ག་ཁར་ཡོ
ད་པའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed
within
བར་ཡོ
དཔ། 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ཁག་འབག་པ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་དགོ་མི་ལས་ལྷག་པའི་ལོ
ག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་གི་
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
འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ཡོདཔ།
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
ལྷག་འཐེབ་གཉིས་ལབ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

3.1

9.127

3.2

0.538

0.527
0.204
2.
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are

བསོམས་
1༠.༣༩༦
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
3.3
3.4 འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་པའི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
3.5 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མེདཔ།

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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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣༡འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་མིང་ཐོ ག ་ཁར་ཡོ ད ་པའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡༢༧

སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་༢[༡༥༠༠.9$དང་༡༢༥༠.9$འབད་མི་ཡན་ལག་གློག་
མེ་འཕྲུལ་ཁང་གི་ཆགས་གནས་ལོག་སྤོ་ནིའི་དོན་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་ མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༩༡༢༧ འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག སྔོན་བྱིན་འདི་ཡང་ རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ ‘རྒྱལ་བཙུན་རྗེ་བཙུན་

པདྨ་ཨའི་དང་ཨ་ལོའི་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་’ནང་ལས་བཏང་ཡོདཔ་དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་

ལུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལོ་ངོ་༢ ལྷག་ཙམ་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༧ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
YTIRO་H
TUA Tན
ID
UA LགA་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
YOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།གློག་མེ་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
།ཞི་གཡོ
ཀུན་བཟང་རྣམ་

འཛིན།ཞི་གཡོ
foརྒྱལ།
noitབཟོ
ut་རིག་འགོ་དཔོ
itsnoC eནh་གཙོ
t f་o
1.52 elcགit་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༧ཅན་མ།
rA eht morf setadnamsti 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
ག ་ཐོ
,ra༣༢ཁག་འབག་པ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduAདl་འབད་དགོ་མི་ལས་ལྷག་པའི་ལོ
ayoR ehT“ taht sedivorp
reབ
h་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་
truf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༨
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 devie
cer seinom rehto
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་
‘ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་

་སྐྲུན་’
 ནང་
༢༠༡༥༢༠༡༦
la མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ
noitutitsnoc a sa dna 5
891
ni ydརྩིས་ལོ
ob s་u
omonotuaལུ་
naལོsག
a་ཐོdབe་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ཡོ
tutitsni saw ytirohtuA དti་མི་དང་
duA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དངུལ་ལོག་སོད་ཡོ
ལས་འགུལ་གིས་
ruཁག་འབག་པ་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་
of
saདh་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
tI .dnuorgkcaཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག
b lanoisseforp es
revid htiw དམངས་རྩིས་
ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ལས་ཁུངས་ལས་བསོམས་དངུལ་ཀྲས་ས་ཡ་༥༩༧༩གི་ལོ
modgniག
K་ཐོ
eབ
h་བཙུགས་བཞག་གི་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་སྟེ་ཡོ
t fo noit utitsnoC eht fo snད
o་ས་ལས་ཁག་འབག་པ་
isivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༤༡ལོག་སོདe་ཡོ
་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༨དེ་ཁག་འབག་པ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་
niདtu
or eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚུ་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབདཝ་དང་ཡང་ན་རྩིས་ལོ
་མཇུག་ལུ་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ལོག་མ་བཙུགས་པར་འདུག
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཆད་སྐྱོན་འདི་ ཁག་འབག་པ་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཐོབ་བརྗོད་ངེས་བདེན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་
:woleb dezirammus
ལས་ འཛིན་གྲོལ་ལྷག་འཐེབ་ཞུ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༨༩ དོན་ཚན་༤.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཅཱན་ད་ར་མོ་ནི་པཱན་དྲ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༣༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་སྒྲོན།

.1

 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོ
6 16
stiརྩིས་འཛིན་གཙོ
duA fo .oN
stiduA ག
fo་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༦༧ཅན་མ།
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
༣༣ཉལ་ཁྲི་༤༠འབད་མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ
་dསྐྲུན་ནང་ལྷག་འཐེབ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
དoཔ་
na 4102 rebmeceD ts13 nihtiwདd་འབད་ཡོ
etelpm
c 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་༠༥༢༧
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sn
iatnoc tI .raey laicnanif yrev
e fo trats
ཀ  སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་
‘ཉལ་ཁྲི་༤༠
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
སྐྲུན་’
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དང་
སའི་མཛེས་བཀོད་བཟོ
་ erA
dnའབད་མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ
a sdoirep gnitidua tsap e་h
t f
o ནང་ལས་
secneirབཟོ
ep་x
e fo s isab སྣུམ་འཁོར་ལམ་
eht no deniདེ་ལས་
mreted
era hcihw sa
.seitiroirp tidua tnerruc

ནིའི་ལཱ་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༥འཐེབ་སོད་འབད་ནུགདངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གྲངས་ཚད་ལས་ཁག་འབག་པའི་རྩིས་ཐོ་ནང་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ཚད་མཇལ་ཀི་དེབ་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་མང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
རིག་འགོ་དཔོ
མ་སྦེ་མ་འབད་བར་
seསུ་འཐོ
itiroན
h་ཡོ
tuདa་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུགཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ས་གནས་བཟོ
etairporppa ot desserdda si ti dna tidu་a
ralucitrན
a་གྱིས་ལ་རོ
p eht fo གn་ལེགས་ཤོ
oitelpm
oc 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་ ༢༠༡༧


ཡོདཔ་དང་ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་དེ་ལས་ས་གནས་ཁར་ལཱ་ངེས་བདེན་

བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཞིབ་བཤེར་མ་འབད་བར་ ཚད་མཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག ལ་

རོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ཡང་ཁག་འབག་པའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ངེས་བརན་ཨིན་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་དམ་འཛིན་ཚུ་འབད་ནི་
ནང་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༨༩ དོན་ཚན་༡.༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་དབྱངས་འཛོམས། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༡༠༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་བསྟན་འཛིན། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༢ཅན་མ། 

ཁ  སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་ གསོ་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ ‘ཉལ་ཁྲི་༤༠

འབད་མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་’ནང་ལས་‘གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་ནི་དེ་ལས་ཨེཆ་ཝི་ཨེ་

སི་བཙུགས་ནི་ མེ་རྐྱེན་གདོང་ལེན་དང་ སྨན་རླུང་གྱི་ཅ་ཆས་’ ཚུ་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢
དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་
ས་གནས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ ལ་རོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་

The འབད་བར་ཡོ
Royal Audit
Authority derives
its mandates
from
the Article 25.1 of the Constitution of
དཔ་དང་ཁག་འབག་པའི་ཐོ
བ་བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་དེ་ལས་ས་གནས་ཁར་ལཱ་
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
ངེས་བདེན་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོefficiency
ད་མི་ཚུ་ཞིབ་བཤེར་མ་འབད་བར་ཚད་མཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ཐོ
་བཀོད་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ནུགལ་རོ
ག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་འདི་གིས་ཡང་ཁག་འབག་པའི་ཐོ
བ་བརྗོད་ཚུ་ངེས་བརན་ཨིན་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་དམ་འཛིན་ཚུ་
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
འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
ར་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༩༨༩དོ
ན་ཚན་༡.༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དབང་མོ
་
administering
public
funds, the
police and
the defence
forces as well as the revenues,།གློག་མེ་བཟོ
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༥༠༠༣༠༩༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་

The གཡོ
Audit
Authority was instituted
 as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༦༡ཅན་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
༣༤འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ཡོ ད ་མི་ལས་ལྷག་པའི་ལོ ག ་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༠༢༠༤
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་གསོ
རྒྱ་གཞུང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གྱི་ལས་འགུལ་
 ‘ཉལ་ཁྲི་༤༠ འབད་
financial
and compliance་བའི་རྟེན་གཞི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
audits. A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
མི་བསམ་རྩེ་སྨན་ཁང་གསརཔ་བཟོ
་སྐྲུན་’ ནང་ལས་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧
of the
Royal Audit Authority
during
the yearལུ་
isདམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འཛིན་གྲོལ་དངུལ་
summarized below:

1.

ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༧༡ལས་མ་ཞུ་བ་ཡོད་རུང་ཁག་འབག་པ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༧༥ལོག་སོད་ནུགའདི་གི་ལྷག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤དེ་སྤྱིར་བཏང་གྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་གཏང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༨༩དོན་ཚན་

༤.༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཅཱན་ད་ར་མོ་ནི་པཱན་དྲ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༣༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the year as རྩིས་འཛིན་གཙོ
shown in་འཛིན་འོ
the Table
1.1.
འགནཿ
ཆོས་དབྱིངས་དཔལ་སྒྲོན།
གམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༦༧ཅན་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
༣༥མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོ
ན ་འབད་ནི་མེདཔ།
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
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ‘ནད་གཞི་ཨེཌིསི་དང་བད་ཀན་དེ་ལས་ཚད་ནད་གདོ
ང་ལེན་འབད་ནའི་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་’

start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit
Thrust
ཨེཆི་ཨའི་བི་ཨེཌིསི་གི་དོན་ལས་ ལས་འགུལ་ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༤༩གནས་པའི་སྨན་རས་དང་སྨན་རིགས་སྣ་ཚོགས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
ད་མི་ནང་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་ཡིག་ཆས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་དཔྱད་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ལ་
2.

AC
HI EVE ME N TS I N TE R M་དང་ཡིག་ཆས་ཚུ་མིག་བཏོ
S OF RE POR TIནNG
སོ
གས་པའི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཐོ
་མ་འབད་བར་འདུགལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་འཇིགས་

Audit
Reports
are the ངimmediate
output of the Royalའབྲེལ་ཡོ
Audit
Authority. རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
The audit reports are
མེད་རོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་
ད་ཡིག་ཆས་ཚུ་
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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མིག་བཏོན་འབད་ནི་མེདཔ་དང་ ཡང་ན་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མ་ མཐའ་དཔྱད་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ལན་གསལ་གནང་ནི་མིན་འདུགཡིག་ཆས་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མེད་མི་འདི་ཚབས་ཆེན་གྱི་ཆད་སྐྱོན་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༣༩ དོན་ཚན་༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་རོ་རྗེ། སྨན་སོར་མཁས་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༢༡ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༤༠༧༩ཅན་མ། 

༡༣༡༣དངུལ་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་༡༤ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༡༧༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་

YTIROཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
HTUA TIDUA LAYབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
OR EHT FO STNEMHSILPMOCCA དཔ་དང་ གནད་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

foདོn
itutitsnoC eht fo 1.52 elcཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
itrA eht morf setadnལོ
am
sti sevired ytirohtuཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
A tiduA layoR ehT
ནo་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo རe་ཡོ
suངས་བསོ
eht nམi ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༨༥༩གསལ་སྟོ
ssenevitceffe dna ycneiciffe ན
,y་འབད་ཡི།
monoce eht no troper
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
,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
དu་lcni
seལོ
id་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
o b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht དd་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
na erutalsigeL eht ni seciffག
o་གི་འབྲེལ་ཡོ
lla gnid
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ .དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
”natuhB fo sevreser dna secnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༠༩
avda eht dna deviecགནས་པའི་མངོན་
er seinom rehto

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་

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
མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༤༥༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
modgniK eht fo noit utitsnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
oC eht fo snoisivoདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
rp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
:woleb dezirammus
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sti༡.duAཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
fo .oN
stid
A fo sepyT
.oN .lS
- uདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦.༧༦༥
.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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༧༦༥ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོ
དcཿerew
dna 4102 rebmeceD ts13 nག
ih་འོ
tiག
w་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
detelpmo
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
s
edulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehTན་
.raey eht fo esolc eht taདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
ssergorp rednu
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna s༡༢
doirepཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཆོག་མིན་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོ
gnitidua tsap eht fo secneirepxད
eཔ།
fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༡


4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ལྷག

༡༠.༦༦༤
16.101
བསོམས་
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ན་ཚུ་འོ
གe་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
seཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
itirohtua etairporppa
ot d
sserdda sདi ཿ
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་ ༢༠༡༧


༡༡ཁྲལ་འབབ་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༦༤
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ ཁྲལ་འབབ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༦༤ རྩིས་ལྷག་སྦེ་

འདུག འབོར་ཚད་ལ་ལུ་ ལོ་ངོ་༢ ལས་བརྒལ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ ཁྲལ་འབབ་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་ བསྡུ་ལེན་
འབད་ཐབས་ལུ་རྗེས་དྲན་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧེང་སྐལ་ར་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་དགོཔ་འདུག

ཀ  ཐིམ་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ཚོང་ལས་པ་དང་ མི་ངོམ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ ཚོང་འབྲེལ་
འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་ རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༦༨ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༧༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༧༠༡༡༠༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཁ ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོ
གས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ཚོང་ལས་པ་སོ་སོ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཚོང་འབྲེལ་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་

The Royal
Audit
Authority
derives its mandates from
theམArticle
25.1 of the Constitution
of
ཀྱི་གནད་དོ
ན་༢༠
དང་ ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཀྱི་གནད་དོ
ན་༣ བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༤༩
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on
the economy, efficiency
and effectiveness inཁྲལ་འབབ་ཚུ་བཏབ་མ་བཏུབ་པར་འདུག
the use of public resources.”རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
The Article
ཚོང་ལས་པ་ཁྲབ་བཏབ་མི་ཚུ་ལུ་
དྲན་སྐུལ་ཚུ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་
ན་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour ཨང་༡༤༣༨༨
or prejudice,
audit
the accounts of
all departments
and offices of
དོན་ཚན་༢
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དཀོན་མཆོག་རོ
་རྗེ། མཉམ་འབྲེལ་ཁྲལ་འབབ་འགོ་དཔོ
ན།the
ཞི་གཡོGovernment,
ག་ངོ་རགས་ཨང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies

༢༠༠༤༠༡༠༩༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ལུང་ཕོ
གས་མདོas
་ཆེན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ཅན་མ།
administering
public funds, the policeདངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན།
and the defence
forces
well asགthe
revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ག ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་བཟང་ཁང་དང་སྐྱིད་གནས་ཁང་ཚུ་དེ་ལས་གློག་ཐག་གི་ཞབས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཏོག་བྱིན་མི་ཚུ་རྩིས་ཚོང་ལས་པ་༡༠ལས་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༧བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་
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
འདུགཁྲལ་འབབ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༡༢
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line withལས་
the ༡༨
provisions
ofརྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
the Constitution
of the Kingdom
ཚུན་གྱི་བར་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༣༨༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིག་འཛིན་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and
theme
based
audits,
besides
the
routine
དབང་མོ། འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༧༩
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན།
financial and compliance audits. A brief account of the
ལུང་ཕོ
གས་མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོas
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ཅན་མ།

activities
and
initiatives
a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ང་ སྤ་རོ་ལུང་ཕོ
གས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ཚོང་ལས་པ་༢གི་མིང་ཐོག་ཁར་ཚོང་འབྲེལ་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་དང་
summarized
below:

1.

ལས་འཛིན་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་
མSས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༠
AC HI
EVE ME N TS I N TE བསོ
RM
OF A U DIT I NG རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༤༣ དོན་
ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་པ་དར་རྒྱས།འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༧༨ཅན་མ།ལྟ་

The Royal
Audit Authority
had completed
616
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བི་མཱལ་ཀུ་མར་པར་དཱན།
ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༤ཅན་མ།
Sl.
No.
Types of Audits 
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོ
གས་འོonly
ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཚོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༩༠གི་
The ཅnumber
includes
those audits which ང་ལས་པ་སོ
2 ་སོ་ཚུ་ལས་བསོ
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ང་ཁྲལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༧༧དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་
excludesའབྲུག་གི་བཙོ
those that
were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
འཛིན་དབང་མོ
།

འོ
ང
་འབབ་གཙོ
་
འཛིན་འོ
ག
མ།
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༧༩
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start ofམཚན།
every
year.ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ཅན་མ།
It contains the

ལུང་ཕོfinancial
གས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which
areགdetermined
on the basis of experiences of the past auditing periods
and
ཆ སྤ་རོ
་ལུང་ཕོ
ས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་བཟའ་ཁང་དང་གཞིས་གནས་ཁང་ཚུ་དེ་ལས་ཟ་སོ
ད་ཁང་ཚུ་རྩིས་
current audit priorities.
2.

ཚོང་ལས་པ་༥ལས་འབྲུག་གི་བཙོང་ཁྲལ་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུགཁྲལ་འབབ་ཚུ་ཡང་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༦ལས་༡༢

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

ཚུན་གྱི་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༡༤དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།འོང་

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.




35

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༨༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བི་མཱལ་ཀུ་མར་པར་དཱན། ལུང་ཕོགས་མདོ་

ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༤ཅན་མ། 

༡༢ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་ཆོག་མིན་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༡༠༡
ཐིམ་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུང་ཕོགས་ཁྲལ་འབབ་མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚད་བཟུང་མཐོ་ཚད་
ལས་བརྒལ་བའི་ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༡༠༡ཆོག་མིན་དགོངས་ཡངས་གཏང་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་
འདུགལུང་ཕོགས་ཁྲལ་འབབ་མཐོ་གཏུག་ཚོགས་ཆུང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༠ཚུན་གྱི་ཉེས་ཆད་དང་ཉེས་བྱ་ཚུ་དགོངས་ཡངས་
གཏང་ནི་གི་དབང་ཚད་འདུགདབང་སྐྱོང་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གཤམ་ལུ་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་འོང་འབབ་ཁྲལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ཅན་མའི་ལེའུ་༧པ་ཁྲིམས་དོན་༤༨པའི་ནང་ ཁྲལ་བཏབ་དགོ་པའི་



YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
འོང་འབབ་དང་ལས་སྡེ་ལུ་ཉེས་བྱ་དང་ཉེས་ཆད་ཚུ་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་དགོངས་དོ
ན་ལས་འགལ་ཡོད་མི་དེ་མནོ་བཞིན་

fo noitutitབསམ་བཞིན་མེན་པའི་ཡིད་ཆེས་དྲོ
snoC eht fo 1.52 elcitrA
eht morf setadnam sང
tiས་རོ
seག
viས་དང་ཡང་ན་ཆ་ཤས་ཅིག་དགོངས་
red ytirohtuA tiduA layoR ehT
ངས་པ་ཅིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཡོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehཡངས་གནང་སྲིད་’
T ”.secruoserཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
cilbup fo eདsཔ་ཨིན།
u eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemn
eht fo seciffo dna stnemtraped lla foགི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་
stnuocca eht tiདྲི་ཨར་སི་ཁྲལ་ཨེ་དང་ཨེལསི་
dua ,ecidujerp ro ruovaf
 revའོoངG་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཚེས་༠༦༠༥༢༠༡༣
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbupཨེལ་༣༧༦༨ཅན་མ་གིས་མཐོ
,seunever eht sa llew་ཤོsསa་ཀྱི་ཚད་བཟུང་འདི་“ལུང་ཕོ
secrof ec nefed ehtགdས་ཁྲལ་འབབ་མཐོ
na ecilop eh་གཏུག་ཚོ
t ,sdnuགf ས་ཆུང་ལུ་ཉེས་ཆད་དང་
cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཉེས་བྱའི་དགོངས་ཡངས་ཀྱི་དབང་ཚད་འདི་རྩོད་རྙོག་རེ་ལུ་མཐོ་ཤོས་དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠༠༠༠༠༠སྦེ་ཚད་བཟུང་འབདཝ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tཨིན་”
nemoཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
m eht ta sད
i པ་དང་
ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
 འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་གྱི་མཐོ་གཏུག་བཀའ་རྒྱ་
ཡིག་ཨང་
nI .modgn
iK eht sདྲི་ཨར་སི་ཁྲལ་ཨེ་ཨེལ་སྤྱིར་༢༡༤༦༤
sorca detacol yllacigetarts sསྤྱི་ཚེས་༢༤༠༨
eciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ལུང་ཕོགས་ཁྲལ་འབབ་མཐོ
ecnamro་གཏུག་ཚོ
frep dག
eས་ཆུང་གིས་ཁྲལ་འབབ་ཀྱི་འབོ
trats ytirohtuA tiduAརl་ཚད་ལུ་ཁྱད་པར་མེད་
ayoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
པར་འདིའི་དབང་ཚད་སོད་ཆོགཔ་སྦེ་བཏོeནh་ཏེ་འདུག
t fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoའདི་བཟུམ་
R eht fo
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ དགོངས་ཡངས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཡར་སེང་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འཆར་ཕུལ་ནུག
:woleb dezirammus

མའི་གྲོས་འཆར་ཚུ་ཆ་འཇོག་མཛད་པ་ཅིན་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འོང་འབབ་ལུ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོདཔ་ལས་ ཁེ་ཕན་དང་ གནོད་པ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརག་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ཁར་འདི་བཟུམ་མའི་དབང་ཚད་ཚུ་འབྲུག་གི་འོང་འབབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ཅན་མའི་

.1

་དགོཔ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཚན་༣པ།རྩིས་
61
6 detel
pm
oc dah ནy་ཨང་༡༤༨༧༧དོ
tirohtuA tན
id
uA layoR ehT
stiདགོངས་དོ
duA fo ན
.o་དང་འཁྲིལ་བསྟར་སོ
N
stiduA fད
o་འབད་ཡོ
sepyTདཔ་ངེས་བརན་བཟོ
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
འགན་ཐད་ཀརཿའཆི་མེད་སྒྲོལམ།འོང་འབབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༩༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
hcགih
w stidua esoht ylno sedulcni rebmདངོས་
un 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
གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༧༢ཅན་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 –elbདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༩༦
aT
༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secnནe་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
irepxe fo s isab eht no denimretedག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
era hcihwདཿ
saerA
.seitiroirp tidua tnerruc



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

er
a 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་

36
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་



བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

༢༡

གོང་ཚད་མཐོ་བའི་སྒོ་ལས་དང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༢༢

སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།



བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.496
0.496

བཅའ་ཡིག་དངསྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
༢༡ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་མི་ལུ་གོང་ཚད་མཐོ ་ བའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༦
དགེ་ལེགས་ཕུགས་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ༡༡ ཀེ་བི་ གློག་ཐག་བཀྲམ་སྤེལ་བཙུགས་

པའི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༦འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུགཁག་འབག་པ་འདི་ལུ་ལཱ་བསྟར་སོ
ད་མ་འབད་མི་དང་རིན་བཀོད་ཀྱི་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ད་འབད་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༩༨༠དོ
་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་
The གོང་ཚད་ལས་མཐོ
Royal Audit་བའི་རིན་གོང་གི་སྒོ་ལས་ཡང་དངུལ་སོ
Authority derives its mandates
from
the Article
25.1 ofནthe
Constitution of
the Kingdom
of Bhutan, which
states that,ག“There
shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཀརཿབསྐལ་བཟང་།བདག་སྐྱོང་ལས་རོ
གསཔ་གོངམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ཅན་མ།དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱས།ས་གནས་ལ་བཀོད་པ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4མི་ཁུངས་ངོ་སོ
of the Constitution
further provides that ཨོ
“The
Royal Audit
shall, without fear,
ད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༥༡༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ན་ནོར་བུ།ལུང་ཕོ
གས་མདོAuthority
་ཆེན།ཞི་གཡོག་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་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
༢༢སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོ
་འབད་ཡོand
ད པ།
administering
public funds, theདpolice
the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ས་གནས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་བཟོ
Under the Auditor
General,
the Authority is at the moment
manned
ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག
ཁག་འབག་པ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
strategically
located across
the Kingdom.དIn
གིས་ offices
དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
འཐིང་གཞི་གི་ལཱ་ནང་
རོ་རུག་ཚུ་མ་བླུག་པར་ཡོ
པ་ལས་ འཐིང་གཞིའི་ས་སྒོ་མང་རབས་ཅིག་ནང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
སྐྱོན་ཆ་ཚུ་འབྱུང་སྟེ་འདུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་དག་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་གནང་པར་འདུགཆད་
audits and theme based audits, besides the routine
སྐྱོན་འདི་ཡང་
ལཱ་གི་རིག་རྩལ་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་མེདཔ་དང་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་པ་གིས་
ལ་རོག་དང་ལ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་
financial
and compliance
audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འབདཝ་
དེ་ལས་Audit
ལ་བཀོད་འགོ་དཔོ
ན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
ད་པའི་ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་ངེས་བརན་
of the
Royal
Authority
duringབསྟར་སོ
the ད་འབད་དེ་ཡོ
year is
summarized below:

1.

བཟོ་ནི་གི་དོན་ལས་ དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༩༠ དོན་ཚན་༡.༢ པ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་དབང་འདུས།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༡༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་

ནམས་རོ་རྗེ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༡༤ཅན་མ། 

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The ༣.
number
includes
only
those
audits
which
2
Compliance Audits
100
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོ
ད
་སྐྱོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༩
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
under
progressར་འཁྲུལ་གནོ
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 རིམ་ཨང་
of every financial year. It contains
the ན་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
are
སྒེར་དོdetermined
ན་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷགon the basis of experiences of the past auditing periods and
༣༡
current audit priorities.
2.

ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབདཝ་ལས་དངུལ་འཐེབ་སོད་

AC ༣༢
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འབད་ཡོདཔ།

0.045

0.144

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are

བསོམས་and it is addressed to appropriate authorities
issued upon
completion of the particular audit
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.




0.189
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
༣༡སྒེར་དོ ན ་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷགདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ལས་རང་

སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༨༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསྐལ་བཟང་། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ ཅན་མ། འཆི་མེད་རིག་འཛིན། ཅ་དམ་ཞིབ་དཔྱད་པ། མི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༩༥༠༨༠༣༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ནོར་བུ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་མ། 

༣༢ལཱ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ཚར་ཏེ་ཡོ ད ་མི་ཚུ་ལེགས་ཤེམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་
འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ས་གནས་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་ཧེ་མ་ལས་བཟོ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་

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
ཅ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་བཟོ
དo་འབད་ནུགདངུལ་
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་བསོ
eht ni ssenevམ
itས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤འཐེབ་སོ
ceffe dna ycneiciffe ,ymon
ce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་ཏོགll་བཟོ
,tnའཐེབ་སོ
emnrད
e་འདི་ནང་
voG eht‘པི་སི་སི་འཐིང་གཞི་ཐིང་སྟེ་ཧུམ་ཆ་ལྡན་ཏོ
fo seciffo dna stnemtrapག
ed
a f་ནི་’
o ནང་འཐིང་གཞིའི་བཀྲག་ཆུ་བཀྲག་རྩི་འོ
stnuocca eht tidua ,ecidujerp དr་རྩི་དང་
o ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnབཅོས་མའི་ཀོཊ་ཚུ་མཁོ་སོ
a cilbup ,seuneveདr་དང་དབུར་ནི་གྱི་ལཱ་དེ་ལས་གློག་མེ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོ
eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cད
il་མ་འབད་མི་ཚུ་ཚུད་
bup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དེ་འདུགཆད་སྐྱོན་འདི་ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དཔྱད་ཞིབ་དང་ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༩༠ དོན་ཚན་༡.༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཞི་གཡོ
of ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༡༠༠ ཅན་མ། sལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ah tI .dnuorgk
caདb་ནམས་རོ
lano་རྗེ།
isseལུང་ཕོ
forpགས་མདོ
esre་ཆེན།
vid h
tiwགf་ངོ་རགས་ཨང་
fats 732 yb
བསོ
ཞི་གཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢༠༠༡༠༡༤ཅན་མ། 
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༣༡༤སོ ་ ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག 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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་
:woleb dezirammus

ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧༦ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨༧སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༠༠༨དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༩༤༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༥༤ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirདuཔ་དང་
d stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001 ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
stiduA ecnailpmoC
གནད་དོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
4ར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠༦༠གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
་གི་འབྲེལ་ཡོ
eht དs་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
niatnoc tI .raey laicnanif ག
yr
eve fo དt་
rats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
བn
་མིའི་ལན་གསལ་དང་
dnལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོ
a sdoirep g
itidua tsap eht དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
fo secneirepxe fo s isab ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩༩༣
t no denimreted eགནས་པའི་མངོན་
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༦༧ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

.2

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

38
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་

བརག་ཞིེབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

2.280
༢.༧༨༧
༥.༠༦༧

བསོམས་



དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

3
4
5

༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་གཅིག་ཡོད་མི་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ལ ་སོ ང ་ཡོ ད པ་ལས་འོ ས ་མེད་ཀྱི་འཆར་བཀོད་དང་
༡༡ལོ ་ བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་མ་དངུལ་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་དུས་ཡོ

The Royal
Audit Authority
derives ནits
mandates
འཆར་དངུལ་བརྩམ་ཡོ
ད ་པའི་བར་མཚོ
་འབྱུང་ཡོ
ད པ། 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
་ནམ་ཞིབ་འཚོ
་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་ནང་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༣༢༠༡༤ལས་༢༠༡༥
25.4ས་གནས་དགེ་ལེགས་ཕུག་བསམ་བསྟན་གླིང་གི་སོ
of the Constitution further provides
that ལ
“The
Royal Audit Authority
shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
༢༠༡༦ཚུན་རྩིས་ལོ
་མཐུད་དེ་རང་མ་དངུལ་ཚུ་དུས་ཡོ
ལ་སོང་ཡོད་པའི་གནད་དོ
ན་འདུགརྩིས་ལོ
་༢༠༡༣༢༠༡༤ནང་
including
all offices་༣འཕྲོ
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
བསོmonies
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༤༣
དང་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༢༠༡༥
ལུ་ བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༠༦ དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥
other
received and the
advances
and reserves
of Bhutan”.

མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢༤དུས་ཡོ
ལ་སོautonomous
ང་སྟེ་འདུགནོར་འཁྲུལ་འདི་འཆར་བཀོད་འབད་ནི་འཆར་དངུལ་བཟོ
་
The ༢༠༡༦ལུ་བསོ
Audit Authority
was instituted as an
body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ནི་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབདཝ་དང་ ཡང་ན་ འཆར་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༩༡དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༦༠༢༧ཅན་མ།ཉི་ལམ་པར་དཱན།ལས་ཚན་འགོ་འཛིན།ས་གནས་ལོ
་ཐོག།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༧༠༢༥ཅན་
audits and theme based audits, besides the routine
མ།ཆོས་རྒྱལ་བསམ་གྲུབ།ལས་ཚན་འགོ་འཛིན།སྒོ་ནོ
།ཞི་གཡོaccount
ག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༦༠༡༣ཅན་མ།ནོ
ར་བུ་རྒྱལ་མཚན།ལས་ཚན་འགོ་འཛིན།
financial
and compliance audits. A རbrief
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ནགས་ཚལ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༡༡༠༣༣ཅན་མ།ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༦༢ཅན་མ།
of the
Royal གAudit
Authority during the year is
summarized
below:
ཚེ་བརན་ལྷུན་གྲུབ། ལས་ཚན་འགོ་འཛིན།ལྡམ་ར་རིག་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༥༡༩༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གཇ་ན་སིང་རའི།

1.

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

ལས་རིམ་མདོ
་ཆེན་ངོ་ཚབ།
ཞི་གཡོIགN་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༤
ཅན་མ།

The ༢.
Royal
Audit Authority had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༠
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༨༠
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོ100
ག་འོག་
and
were
completed within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད
ཿ
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
རིམ་ every financial year. It contains the
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན་ Offices and the indicative
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
Annual Audit Schedules of the Divisions
and Regional
Audit Thrust
Areas ཨང་
which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

2.༡ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
2.༢ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

1.171
0.665

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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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2.༣
2.༤


འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོང་ཚུ་བཏོགས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཉེན་སྲུང་དང་བོ་གཏད་
མ་དངུལ་ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ།

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས་

0.361
0.083
2.280

བཅའ་ཡིག་དངསྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
༢༡ལོ ག ་ཐོ བ ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧༡
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧༡འཐེབ་
YTIROHTUA T་Iངོ་འདི་ལུ་ཁག་འབག་པ་མཁོ་སོ
DUA LAYOR EHT FO ད
S་པ་ཚུ་ལས་བཏོ
TNEMHSILག
Pས་བཞག་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་སྒོ་ལས་
MOCCA
བཙུགས་འབད་དེ་འདུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་ལོ

foདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༣
noitutitsnoC eht འཐོ
foབ1་ཡོ
.5ད2པ་དང་
elcitrའཆར་དངུལ་ཡོ
A eht mor
setaམdས་ཀྱི་བསགས་དངུལ་ལས་
nam sti sevired ytདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༤༤
irohtuA tiduA layལོ
oR
ངfས་བསོ
ག་ ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
A ehT ”.secruoser cilbup ད
foཔ་ལས་ལོ
esu eh་tམཇུག་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧༡གི་མར་ཕབ་འབད་
ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཐོiབtr་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnདེ་འདུག
emnrevརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
oG eht foན་ཨང་༡༥༠༠༤དོ
seciffo dnནa་ཚན་༢.༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujག
er་ངོ་རགས་ཨང་
p ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
འཛིན་འགོ་དཔོ
dn༢༠༠༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
a cilbup ,seunever eht sa llewརྣམ་རྒྱས།ནགས་གླིང་གཙོ
sa secrof ec nefe་d
eht dnaནe་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
cilop eht ,sdགn་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ།
uf cilbup gniret
si
nimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༢༢རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༥

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
་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་
སོ2་ yb
ruདམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ
of
sah tI .dnདངུལ་རྩིས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་
uorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ལས་སྣ་སོ
ffats 7་3
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཚུའི་དོན་ལས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༥mགི་ཟད་སོ
་མི་ཚུ་གིས་
འབྲེལ་ཡོ
དi་རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་ཆས་
odgniངK་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོ
eht fo noit utitད
sn
oC eht fo
snois
vorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཚུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག ཟད་སོང་ཚུ་ཡང་
ཞལ་འཛོ
eniའགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་ཐོ
tuor eht sediseb བ,s་བརྗོད་དང་
tidua de
sab མ
eས་ཀྱི་ཟད་སོ
meht dངn་
a ཡིག་
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚང་མཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚུ་ནང་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
stnemhsilpmocca eht fo trap ག
aས་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་༢གཏང་ཡོ
sa sevitaitini dna sདe་པའི་
itivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དངུལ་དང་ ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོ
:woleb ད
d་མི་ཚུ་ཨིན་
ezirammus

པས། ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ རྩིས་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེད་པ་ལུ་ ལ་རོ
ག་དང་ ལ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོདཔ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
དང་དེ་ལས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་དང་དངུལ་སོད་ཚུ་གནང་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་

6 16 deནt་ཚན་༡.༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགརྩིས་
elpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiམ་འབད་བའི་བར་མཚོ
duA fo .oN
stན
idམ་ཨིན་པས།
uA fo se
pyརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
T
.oN .lS
ན་སྟོ
ན་ཨང་༡༥༠༠༤དོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw sལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན།
tidua esoht yནགས་གླིང་གཙོ
lno sedu་lའཛིན་འགོ་དཔོ
cni rebm
འཛིན་པ།
ན།unཞི་ ehT
001 ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡
stiduA ecnailpmoCཅན་མ།2ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས།ནགས་གླིང་གཙོd་འཛིན་འགོ་དཔོ
na detraནt་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
s ydaerla eགr་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ།
ew taht esoht sedu
lcxe
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
ང ་ཚུ་བཏོ
ག ས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
༢༣འཆར་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཟད་སོ
eht sniatnoc ད
tI་པའི་ཉེན་སྲུང་དང་བོ
.raey laicnanif་ གཏད་མ་དངུལ་
yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ནང་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༡
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་ འདྲ་མཉམ་པའི་ལོག་སོད་འཛིན་གྲོལ་མ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཞུཝ་ལས་ ཁག་འབག་པ་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ལོག་སོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༡

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
་འབད་དེ་འདུག
seདངུལ་སོ
itirohད
tu
a etairporpཟད་སོ
pa oངt་ཚུ་ཡང་
desserརྩིས་ལོ
dda ་s༢༠༡༦༢༠༡༧
i ti dna tidལུ་
ua ཉེན་སྲུང་དང་
ralucitrapབོe་གཏད་མ་དངུལ་འབད་བཏོ
ht fo noitelpmoc ག
nས་བསྐྱར་
opu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

40

40

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢༢ལས་བཏང་སྟེ་འདུགའདི་གིས་མ་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབག་པའི་རྒྱུན་རིམ་

རྩིས་ཐོའི་ཐོབ་བརྗོད་ཚུ་ཡང་ས་གནས་ལས་བྱེད་པ་ཚུའི་འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་ཡོདཔ་དང་འདི་

དང་འབྲེལ་བའི་དངུལ་སོད་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག འདི་གིས་ ལས་སྣ་ཚུའི་འོག་ལུ་ ཟད་སོང་བདག་སྲུང་མ་

འབདཝ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་

ཡར་སེང་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤དོན་ཚན་༢.༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ། 

༢༤གཉེར་བཅོལ་ལཱ་ནང་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ
་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོ
ན་ལས་འོ
ང་འབབ་མིན་པའི་འཛིན་གྲོལ་དངུལ་ཀྲམ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY

ང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥༦བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོ
The ས་ཡ་༡༧༧༣ལས་ཞུ་སྟེ་མེད་རུང་ཟད་སོ
Royal Audit Authority derives
its mandates from the Articleདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༣གི་
25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཟད་སོ
ང་ལྷག་འཐེབ་སོ
ང་སྟེ་འདུགཚོ
ང་མགྲོན་པའི་ལས་སྡེ་དང་དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་ནིའི་ཚབ་
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,
ལུ་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
favour
or prejudice,ད་པའི་མ་དངུལ་དེ་སྤྱིར་བཏང་གི་འཆར་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་འདུགདངུལ་འཐེབ་སོ
audit the accounts of all departments and offices of theད་འདི་ཡང་ལས་
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བྱེད་པའི་འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་དང་མགར་ས་རོ
ང
་ཁག་ནང་ལེགས་ལྡན་གཞུང་སྐྱོང་གི་ཞལ་འཛོ
མ
ས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་བཏང་སྟེ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies
received
and the advances
andརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
reserves of Bhutan”.
འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༥༠༠༤
དོན་ཚན་༢.༣ པ།
ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

The ༢༠༠༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
Audit Authority was instituted
as an autonomous
body
in 1985 and
as a constitutional
རྣམ་རྒྱས།ནགས་གླིང་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
ག་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ།

body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
the Kingdom. In
༣. ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོlocated
ད་སྐྱོན་ – across
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༨༧
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་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༨༧ངོས་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 as a part of the
accomplishments
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:
ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ཡུན་འགྱང་ལུས་ཡོདཔ།

3.1
1. AC HI EVEབསྣར་བཞག་ཉེས་སོ
TEདR
M S OF A U DIT I NG དཔ།
་རྙོག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
3.2 ME N TS I Nད་ཀྱི་རྩོ
དངུལ་སོད་ལྷག་འཐེབ་ཆོག་མིན་གཉིས་ལབ་འབད་སོད་ཡོདཔ།
3.3 Audit
The Royal
Authority had completed 616
Sl. No.
audits during སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།
the year as shown in the Table 1.1.
1
3.4
The number includes only those audits which
2
and
were completed
within 31 December 2014དཔ།
སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
3
3.5
excludes those that were already started and
4
under progress
at the close of the དyear.
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོདThe
པ།
3.6
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the

0
0.620
༠.༥༧༥
Types of Audits
No. of Audits
Financial Audits
508
༡.4༨༤
Compliance Audits
100
Performance Audits
2
0.030
Special Audits
6
Total
616
0.078
start of every financial year. It contains the

བསོམས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit༢.༧༨༧
Thrust
st

Table 1.1 Audits completed in 2014

Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༣༡ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་བསྟར་སོ ད ་འབད་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད པ།
ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་ནང་འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་
བོ་གཏད་མ་དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་“འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་དོན་སྨིན་འཛིན་སྐྱོང་ཡར་དྲག་

གཏང་ནི་”ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ལུ་མཚན་རགས་བཀོད་ནུགའབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྱི་སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༦༢༠༡༧ ལུ་ ས་གནས་ཧཱ་ལུ་ འཇིགས་མེད་གེ་སར་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་

ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༠བྱིན་ནུགཨིན་རུང་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དང་མ་དངུལ་ཡོངས་རོགས་དུས་ཡོལ་
སོང་སྟེ་འདུག

འདི་གིས་ཤུལ་ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧༢༠༡༨ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༠༠སྐལ་སོད་འབད་དེ་འདུགཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༩
YTIROHTUA T
IDUA LAYOདR
EHT FO Sཨ་ཙི་ཅིག་ལས་མིན་འདུག
TNEMHSILPMOCCའཛིན་སྐྱོང་གིས་
A
པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
ལས་སྣ་ཚུ་བསྟར་སོ
་ཀྱི་མདུན་སྐྱོད་
ཡུན་

foའགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོ
noitutitsnoC
eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytད
ir་མི་དང་རོ
ohtuA tངi་ཁག་ཚོ
duA ག
laས་འདུ་
yoR ehT
ད་མི་དེ་ཡང་ལས་འགུལ་གྱི་གན་ཡིག་མཚན་རགས་བཀོད་ནི་ཟླ་ངོ་༢གིས་ཕྱི་ཡོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup
fo esu eht ni ssenevitcདeཔ་ཨིན།འདི་གིས་མ་ཚད་སོ
ffe dna ycneiciffe ,ym
onoce eht no troper
གིས་སའི་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་ནང་ཕྱི་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ཟེར་བཤད་ཡོ
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་བཀོད་དང་
,tnཁག་གི་བཟོ
emnrev་རིག་སྡེ་ཚན་ནང་རང་དབང་གི་བཟོ
oG eht fo seciffo dna s་བཀོད་པ་བཟོ
tnemtrap་རིག་འགོ་དཔོ
ed lla foན་ཅིག་མེདཔ་ལས་ཡིག་ཚང་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་བཟོ
stnuocca eht tidua ,ecidujerp
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
མ་imda
dnསྔོན་རྩིས་ཚུ་སོ
a cilbup ,ད
se་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ཡོ
unever eht sa llew saདsཔ་དང་
ecrof eརྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
c nefed eht dna ecilop རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ཚུ་ཡང་
eht ,sdnuf cilbup gniretsin
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

འབད་བར་འདུག

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deའཛིན་སྐྱོང་གིས་སྔ་གོང་ལས་ཚང་དགོ་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rདoཔ་དང་བཟོ
tiduA eh་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་སྤྱི་ལོ
t rednU .5002 ་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༣པའི་
rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .m
odg
iK ehད
t པ་སྦེ་བཤད་ཡོ
ssorca de
acol ylརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
lacigetartན
s་ཨང་༡༤༨༩༨
seciffo laདོnནo་ iger
བདུན་ཕྲག་༣ པམ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་
རེ་འདོ
དn
་བསྐྱེད་ཡོ
དtཔ་ཨིན།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamroནf་གོངམ།ཞི་གཡོ
rep detraག
ts་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༨༠༡༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོན་ཚེ་རིང་།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བསོད་ནམས་སྟོབ་རྒྱས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོe
ནh
། tཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༥༨
fo ག
tn
uocca feirb A .stཅན་མ།
iduaecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༣༢བསྣར་བཞག་ཉེས་སོ ད ་ཀྱི་རྩོ ད ་རྙོག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༠
:woleb dezirammus

སྤ་རོ་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་བསྣར་བཞག་ཉེས་སོ
་ཀྱི་གནད་དོ
G Nད
IT
I D U A ནF་ཚུའི་ཐད་བསོ
O S M R Eམ
Tས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༠གི་ཉེས་
NI STNEMEVEIHCA .1
ཆད་དང་རྒུད་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་བཞག་ནུགརྩོད་རྙོག་ཚུ་ཡང་ཉེས་སོད་འབད་མི་ཚུ་གིས་སྡེ་ཚན་དང་གཅིག་ཁར་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་བཏུབ་ལས་
ནགས་ཚལ་དང་ གླིང་ག་ཞབས་ཏོ
ག་ལས་ཁུངས་ལུ་མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག
.1.1
elbaT eht ni nwohs sa raey ehའདི་གིས་མ་ཚད་
t gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཨེམ་ཨེསི་ཝང་འུཌ་ཤིང་དྲ་ཁང་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཤིང་ཆས་ ཀོང་ཤིང་གི་ཤིང་དུམ་༢༡
བཏོ
ན་བཞག་ཡོ
དe
་རྙོག་འདི་ལོ
ts 13 nད
dna 4102 rebme
ceD
ih་པའི་རྩོ
tiw d
telpmocགe་ rew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
oht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
སྟེ་རང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་གཏང་སྟེ་འདུགལྷག་པར་དུ་‘སིའུ་དྲོ
3VXHGR*LQVHQJ
ehT་སྦྱིན་ཤིང་’
.raey e
ht fo esolc ehགི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་སྐོར་ལས་
t ta ssergorp rednu
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ནགས་ཚལ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༦ཅན་མའི་ནང་འཁོད་དེ་མེདཔ་ལས་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ག་ཞབས་ཏོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ འདི་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ཉེས་ཆད་ངེས་གཏན་མ་བཟོ་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༡
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀ་ཀ་ཚེ་རིང་།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ་ཚེ་རིང་།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
 I STNEMEVEIHCA
GN ITག
R་ངོ་རགས་ཨང་༨༢༠༥༠༠༡ཅན་མ།
OPER FO SMRET N

.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་ ༢༠༡༧


༣༣དངུལ་སོ ད ་ལྷག་འཐེབ་ཆོག་མིན་གཉིས་ལབ་འབད་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༥
ཀ བསམ་རྩེ་རོ་ཕུག་ཅན་དྲུང་ཁང་བདག་སྐྱོང་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་‘མཐའ་

ཟུར་གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་’གྱིས་བདེན་ཅུ་ཁ་ཀ་དུ་རིའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༧༡༥འཐེབ་སོད་འབད་དེ་འདུགདངུལ་འཐེབ་སོད་དེ་ཡང་ཁག་འབག་པ་གིས་ཆུ་དུང་བཙུགས་ཡོད་མི་དང་ལམ་གྱི་

སོར་བདའ་སྟེ་གྱང་སྣ་ཚོགས་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུགལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་
ཡོད་པའི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ལོག་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༡༤གནས་པའི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་འབད་ཚར་ཏེ་
ཡོདཔ་དང་དེའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༡དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༨༢༩དོན་ཚན་༡.༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདཔལ་འབྱོར།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་འགྱུར་མེད།དྲུང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༨༠༣༡ཅན་མ། 
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

 བུམ་ཐང་
དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོ
ས་གནས་
ཁང་ཚན་༢
The ཁ
Royal
Audit
Authority derivesངས་གླིང་ག་གིས་
its mandates
from ན་སི་ཕེལ་ལུ་
the Article
25.1 ofའབད་མི་ལས་བྱེད་པའི་སོ
the Constitutionད་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཁྱིམ་བཟོ
སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
གྲངས་ཚད་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
འཐེབ་
report on
the ་economy,
efficiency
and effectiveness
in the use of publicདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༧
resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
སོད་འབད་ནུག
་འཁྲུལ་དེ་ཡང་
རྩི་འདམ་གྱི་རྩིགཔ་ལས་བཏོ
གས་བཏུབ་པའི་གྲངས་ཚད་ལས་
སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་ཚུ་
ཉུང་སུ་
favour or
prejudice,ནོརaudit
the accounts
of all departments
and offices of
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
སྦེ་བཏོགས་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༤དོན་ཚན་༨པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཔདྨ་མ་ལས་འཕྲོ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received
and ག
the
advances and reserves
Bhutan”.
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༥༠༡༠༥༠༥༡
ཅན་མ།ofལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་

The Audit
Authority
instituted as an autonomous
body in 1985 and as a constitutional

འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོགwas
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༡ཅན་མ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ག  སྤ་རོ
་མངའ་སྡེ་ནགས་ཚལ་ཡིག་ཚང་གིས་
སྤ་རོ་རོངbackground.
་ཁག་ ཤར་པ་རྒེད་འོ
་འོག་གི་ ལྕངམ་གསོ་སྐྱོང་ཁང་ནང་ ཡིག་ཚང་དང་
by 237
staff
with diverse professional
Itགhas
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ད་གནས་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཚད་མཇལ་གྱི་་གྲངས་ཚད་འཐེབ་སོ
ང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
line withསོthe
provisions
of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༠༡༡༤theme
འཐེབ་སོད་འབད་ནུག
བསྟར་སོདbesides
་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་རྣམས་ཚུའི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ཚད་མཇལ་ཚུ་
པར་རིས་ནང་བཀོད་
audits and
based audits,
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཡོད་པའི་རྒྱ་ཚད་ལས་སོ་སོ་སྦེ་འཐོན་ཏེ་འདུག འདི་གིས་མགུ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ གནང་བ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཡང་མིན་འདུགནོར་འཁྲུལ་འདི་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་རའི་ལཱ་འགན་ཚུ་འབད་བརྩོན་གྱི་སྒོ་ལས་མ་འབད་མི་
summarized below:

1.

ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༡ དོན་ཚན་༡.༡ དང་ ༡༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། ཞིབ་

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

རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། སྤ་རོ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༠༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཕུརཔ་

འཕྲིན་ལས།རྒེད་འོ
ག་ནགས་གླིང་རྒྱ་སྐྱེད་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོག616
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༠༦༥ཅན་མ།
The Royal
Audit Authority
had completed
Sl. No.
Types 
ofAudits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ
ངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་དང་སྣུམ་འཁོར་བསྐྱོད་ཚད་ཀྱི་ཐོ
ག་ལས་
The ང་number
includes ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོ
only those
audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
་དེ་འདུགའདི་ཡང་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ཐོ
བ་བརྗོད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་
excludesདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣གཉིས་ལབ་སྦེ་སོ
those that were already དstarted
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
མ་འབདཝ་དང་
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ
་
དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༥༠༠༤
དོ
ན
་ཚན་༣.༡
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start ofཔ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
every financial year. It contains the ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྣམ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
are determined
on
the basisགof
experiences of the past auditing periods and
རྒྱས།ནགས་གླིང་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན
་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༣༤སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༨༤
ཀ བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་ནང་དབང་འདུས་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མིང་ཐོག་ཁར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༨རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུགསྔོན་བྱིན་དེ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༥ལུ་གསེར་ཕུག་རྒེད་

འོག་ནང་ཡོད་པའི་ནུབ་ཕོགས་ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་ནང་ གློག་མེ་རིམ་པ་༣ མཐུད་སྦྲེལ་འབད་ནིའི་གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་

སོད་དེ་འདུགཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡གི་རིང་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱིས་མཐུད་སྦྲེལ་དེ་
མ་འབད་བའི་ཁར་སོད་དངུལ་ཚུ་ཡང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༤དོན་ཚན་

༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿསངྱས་དཔལ་འབྱོར།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༥༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༡ཅན་མ། 

ཁ དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ལས་བྱེད་པ་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༦རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུགབསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༡གི་སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༡༥

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tid
uaམི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་
ot ytirohtuA tiduA laརྩིས་ལོ
yoR a
eb llahs erལས་རང་
ehT“ ,taརྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
ht setats hcihརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
w ,natuhB
fo modgnདོiནK་ eht
གི་
་༢༠༠༩༢༠༡༠
ན་ཨང་༡༥༠༠༤
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
,raef tཚན་༡.༢
uohtiwཔ།
,lla
hs ytirohtuA tཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
iduA layoR རྩིས་འཛིན་པ།
ehT“ taht ཞི་གཡོ
sediག
v་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡
orp rehtruf noitutཅན་མ།
itsnoCལྟ་བཀོད་རྩིས་
eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འགནཿ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ ཅན་མ། རྣམ་རྒྱས།ནགས་གླིང་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna ciགཙོ
lbu
p ,seunevནe་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
r eht sa llew
sa secrof ec nefed eht 
dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la ༣༥སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomoད
nཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠
otua 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
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་
ཐོབ་དབང་ཡོད་པའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༠༤༠༣ ལས་མེད་རུང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༣༣
གི་ སྔོན་བྱིན་ཚུ་གེ་ར་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
eht sediseb ,stid་u
a desab eའིm
eht dna stidua
ཡོདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠ཚུལ་བཞིན་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུགརྩིས་ལོ
༢༠༡༦༢༠༡༧ལོ
་དབྱར་རྩ་དགུན་བུབ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stདn་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་སྐབས་
emhsilpmocca eht fo tའབྲེལ་ཡོ
rap aདs་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་འདི་གིས་
a sevitaitini dna sའབད་
eitivitca
ལ་རོག་གི་ལས་སྣ་ཚུའི་དོན་ལས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
oleb dezirammus
བརྩོན་བསྐྱེད་དེ་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༠༤དོན་ཚན་༣.༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད:w
་ནམས་དབང་ཕྱུགརྩིས་

འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ན་ལས་ཚབ།
G N I T I D U A རྣམ་རྒྱས།
F O S Mནགས་གླིང་གཙོ
R E T N I ་འཛིན་འགོ་དཔོ
STNEME
V E I H C ཞི་
A

.1

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༠༠༠༢ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༣༦རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ.ད
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
བུམ་ཐང་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་འཁོར་རྒྱལ་ཡོ
ང
ས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་
dnའཆར་དངུལ་གྱི་གྱལ་རིམ་དང་
a detrats ydaerla erབདག་སྲུང་གི་དབྱེ་སྡེའི་སྐྱོན་སེལ་
ew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཚུ་རྩིས་རྩིས་ཤོག་དང་འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་མེད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཟད་སོ
eht ta deraperp si AAR eht foང་ཚུ་ཡང་རྩིས་སྙོམས་
nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsའབད་དེ་འདུགའདི་བཟུམ་མའི་ནོ
urhT tiduA evitacidni eརh་འཁྲུལ་ཚུ་འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྐབས་ཡང་གསལ་སྟོ
t dna seciffO lanoigeR dna snoisiviDནe་འབད་དེ་འདུག
ht fo seludeརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
hcS tiduAན་ཨང་
launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༡༥༠༣༦ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༡༡༠༡
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
.seitiroirp tidua tnerruc

འགནཿ ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༡ཅན་མ། 

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



.2

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




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣༡༥ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་

ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༨ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༩༡༨༡༠དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༥༣༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡༤ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་

ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༧༧གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༡ གནས་པའི་མངོན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་
the Kingdom
of Bhutan,
which states
that, “There shall be a
Royal ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
Audit Authority to རྩིས་འགྲིག་
audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༣༦ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿwithout fear,
25.4མ་འབད་བའི་ཡོ
of the Constitution
further provides that
“The Royal
Audit Authority
shall,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the Legislature
and the Judiciary, all
public authorities
and bodies
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིེབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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The Audit
was
instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢ Authority
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional
four
བསོམས་ background. It has
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
༡. and
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡.༤༧༣
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་འདི་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
of the
Royal Audit Authority during
the year is
summarized below:

1.

ད པ་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོ ད ་མ་འབད་བར་
༡༡མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཚུལ་མིན་དུ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༣

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
སོབduring
་གྲྭ་ཤེས་ཡོནthe
་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གློག་རིག་གྱངས་ཁ་༣༦
&LZLWKJHQXLQH:LQGRZV26
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་
audits
year as shown in the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
གི་དོ
ན་ལས་མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོ
ག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༣བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུགཁག་འབག་འདི་མཁོ་སོ
ད་
2014 and
were
completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
པ་ལུ་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣ལུ་ཕྱིར་སོ
ག་
under
progress
at the close of the year.ད་འབད་ནུགདངུལ་ཀྲམ་༡༤༧༣འདི་མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོ
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits
completed in 2014
བ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་
སྤྱི་ཟླ་༦
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤
ལུ་ བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག
མཁོ་མངག་
startགི་ལོ
ofག་ཐོ
every
financial year. སྤྱི་ལོ
It ་༢༠༡༦
contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
བཀའ་རྒྱ་གཏང་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ར་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོ
བ་ལས་མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲའི་འོ
ག་ལུ་མ་དངུལ་བདག་སྲུང་འབད་མི་འདི་
Areas
which are determined on the basis
of experiences of the
past auditing periods and
current audit priorities.
2.

འཆར་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་གིས་མ་ཚད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཟད་སོང་ཡང་ཡར་སེང་འབད་དེ་འདུག
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་མཁོ་སོད་པ་གིས་ཅ་ཆས་ཚུ་ཟླ་ངོ་༡༠ལྷག་སོ་རུང་བཀྲམ་སྤེལ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
མ་འབད་བར་འདུགའདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལས་འདྲ་མཉམ་གྱི་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་ཞུ་
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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སྟེ་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༥དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿངག་

དབང་ནོར་བུ།ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༡༡༠༠༩༤༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀ་ཀ།ཞི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༩༥༠༧༢༩༠ཅན་མ། 

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢༡སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༣


ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཡུ་ནི་སེཕ་ལས་འགུལ་ནང་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༣ རྩིས་ལྷག་སྦེ་

འདུགམི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དབང་འདུས་ར་སྨད་ཅན་ལུ་ཨ་ལོ
ཆུང་ཀུ་གཅེས་སྐྱོང་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EH་T
FO STNEMHSILPMOCCA ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་

foགཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་སྦེ་འཛིན་འགྲོལ་འབད་ནུག
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht mསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་བསགས་ཡོ
orf setadnam sti seviདr་མི་འདི་
ed ytiroལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་
htuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དུས་ཐོ
e lc
itrA ehT ”.secruoseག
r་ལུ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་དོ
cilbup fo esu eht nནi ་ལས་རྗེས་དྲན་ལེགས་ཤོ
ssenevitceffe dnaམy་དང་དོ
cneiciནff་སྨིན་ཅན་སྦེ་མ་འབད་བའི་བར་
e ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ནn་སྟོrན
མ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༨༨༨དོ
,tnམཚོ
em
ev
oG eht fo
seciffo d
na stnemtན
r་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྒྲོན།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
aped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro rནu་ovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༧༠༠༩ཅན་མ།ཀརྨ་དགེ་ལེགས།མཁོ་སྒྲུབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༦༠༣༤ཅན་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhBང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
fo sevreser dnaན།ཞི་གཡོ
secnavགd་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༠༧༠༧༡ཅན་མ།ཚེ་རིང་
a eht dna deviecer seinom rehto
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།རོ

ཞི་གཡོ
la དཔལ་འབྱོ
noitutiརt།
snརོoངc་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
a sa dna 589ན1།n
i ydགo་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༨༠༦༩
b suomonotua nཅན་མ།
a sa dདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།
etutitsni saw ytiརོrང
o་ཁག་ཤེས་རིག་གཙོ
htuA tiduA ་ ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruའཛིན་འོ
of གམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༦༠༡༡ཅན་མ།
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
༡༣༡༦ལས་གཡོ ག ་ལྷན་ཁག
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnག
u་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
occa feirb A .sགti་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་
dua ecnailpmoc dna laicnanif
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ལས་གཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་༡༢ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་
:woleb dezirammus


ཡ་༥༢༨༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༢༦ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ དེ་ཅིག་ རྩིས་
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འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་

.1

6 dམ
eས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༥༦གསལ་སྟོ
telpmoc dah ytirohtuA tid
A layoR ehT
ང1
ས་བསོ
ནu
་འབད་ཡི།
stiཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
duA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS ར་ཡོ6
.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 ecna
ilpmoC
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laiceབ
pS
ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོ
་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༤
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
e་h
t ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ལུ་ཚུལ་མིན་ཚབས་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཆེན་ནང་
urhT tid
uA evitacidni eht ངdས་བསོ
na sམ
ec
iffO
lanoigeR dna snཐོoནis་ཡོ
ivདi་མི་ཚུ་
D eht འོfག
o ་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
seludehcS tiག
d་བཀོད་དེ་
uA launnA
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༢
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

46

46

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

1
2



༡.

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

1.364
0.138
1.502

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

4
5

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༦༤ 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
༡༡བཅའ་མར་གཏོ ག ས་མི་ཚུ་སྒྲིག་མཐུན་བཟོ ་ བའི་ཤུལ་ལུ་གཡོ ག ་ནང་མ་བཙུགསཔ་དང་དེ་བསྟུན་གྱི་གནོ ད ་སྐྱོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༤

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་
ཁོང་རའི་སོ
མ་རོits
གས་ལས་སྡེ་
ལཱ་གཡོ
ག་སོདthe
་མི་
ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེས་ཨའེ་སོ
ཕཊ་ L6RIW གིས་
The ལས་གཡོ
Royal གAudit
Authority
derives
mandates
from
Article
25.1 of the Constitution
of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བཅའ་མར་གཏོ
གས་མི་ཚུ་ལུ་efficiency
རྒྱ་གཞུང་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་འོ
“དཔལ་འབྱོ
ར་ཕན་ཐབས་འཆར་གཞི་འོ
ག་ལུ་Article
ཁས་
report
on the economy,
and effectiveness inག་གི་
the use
of public
resources.” The
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལེན་ལཱ་གཡོ
ག་ལས་རིམ་”གྱི་འོ
ག་ལུ་
སྒྲིག་མཐུན་འགྱོ་མི་ཚུ་ལུ་
་ངོ་༢ གི་རིང་ལུ་
ལཱ་གཡོགof
་བྱིན་མ་ཚུགས་པའི་གནད་
favour
or prejudice,
audit
the
accounts of allཉུང་མཐའ་ལོ
departments
and offices
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
དོ
ན
་ལས་བརྟེན་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ལས་འགལ་མི་གི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༤ལོ
ག
་སྟེ་མ་ལེན་པར་འདུག།ལཱ་གཡོ
ག་སོད་
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”.
མི་དང་
ལྷན་ཁག་གི་བར་ན་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་
“བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་ མཉམ་སྦྲགས་ཀྱི་

The དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་
Audit Authority was
instituted
as an autonomous
body in 1985
and as a “ལཱ་གཡོ
constitutional
འ་ནཱི་ལཱ་གཡོ
ག་སོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ལོ
་ངོ་གཉིས་ལཱ་འབད་དགོཔ་”
 དང་གལ་སྲིད་
ག་སོད་མི་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
with
diverse professional background.
It has
four
གིས་staff
ལས་གཡོ
ག་ལྷན་ཁག་གིས་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
ད་པའི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་མ་གཏོ
གས་ གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོན་གང་རུང་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ལས་འགལ་བ་ཅིན་
with the provisions
of་སོthe
Constitution of
the Kingdom
ལཱ་གཡོག
ད་མི་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
ལས་གཡོ
ག་ལྷན་ཁག་གིས་ ལྷན་ཁག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་གི་ཡོངས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
theme based
audits,
besides theབཅའ་མར་གཏོ
routine གས་མི་ཚུ་ལུ་སྟབས་གཅིག་ལག་སོད་འབད་དགོཔ་
བསོམand
ས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༠
དངུལ་ཚབ་སོ
ད་དགོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་
financial and compliance audits. A brief account of the
ཨིན་པས་”།
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཚོང་ལས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་ ལཱ་གཡོག་མ་བྱིན་མིའི་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་མི་དེ་ ངེས་བདེན་

AC HI EVE ME N TS I N TEནR
M S OF A U DIT I NG
ཨིན་མེན་གྱི་བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནི་གི་དོ
་ལུ་ཁུངས་མཐུན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
ར་བྱུང་ནུག།ཚོང་ལས་ཀྱི་

ཁ་ཐུག་ལས་ གྱོང་གུད་འབག་མི་གི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་གི་ཐད་ ལྷན་ཁག་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་ བདེན་ཁུངས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ བསྐྱར་

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.
ཞིབ་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་ཁར་
གནད་དོ
ན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཞིབ་དཔྱད་ཚུ་ག་ནི་ཡང་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December 2014
and
were
completed
within
31stརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༨༠༦
དོན་ཚན་༡༢
འཆི་མེད་རིག་འཛིན།
ལཱ་གཡོག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོAudits
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༡
3
Performance
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།ཡོ
ངས་ཁྱབ་མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༨ཅན་མ། 
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
༢. Audit
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༨
 Offices and the indicative Audit Thrust
Annual
Schedules
of ད
the
Divisions
and Regional
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་༠༡༣༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

47


རིམ་ཨང་།

2.1
2.2





བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

བྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོགཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

0.078
0.060
0.138

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢༡

བྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ ག ་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༣མ་བཏོ ག པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨

ཐིམ་ཕུག་ བཟོ་རིགས་ཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གིས་ པ་ཊ་བརྐོ་ནི་གི་སོང་བརར་བྱིན་པའི་སྐབས་ལུ་ སོབ་སྟོན་པ་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་

ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨ གནས་པའི་བྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༣ མ་བཏོག་ནུག སོབ་སྟོན་པ་དེ་ཡང་ འབྲུག་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

པའི་པ་ཊ་བརྐོ་མི་ཚུ་ལུ་མཐོང་སྣང་༤གི་རིགས་རྩལ་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ནེ་པཱལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་མགྲོན་ཞུ་འབད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ཚན་༡
་རྗེ།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
dnནུག
a tidརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ua ot ytirན
o་ཨང་༡༤༨༩༤དོ
htuA tiduA ནla
yoRརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇིགས་མེད་རོ
a eb llahs erehT“ ,taht se
tats hcihw ,naག
tu་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༤༢
hB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༨༡ཅན་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
se༢༢
ido b dnསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠
a 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

ཐིམ་ཕུག་ བཟོ་རིགས་ཅུ་གསུམ་སྤེལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠ རྩིས་ལྷག་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཚན་༢
་རྗེ།
གe་ངོ་རགས་ཨང་
deའབད་འདུག།
nnam tn
em
om eht tནa་ཨང་༡༤༨༩༤དོ
si ytirohtuནA
ehtརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇིགས་མེད་རོ
,lareneG rotiduA eht red
nUདབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
.5002 rebm
ceD ni ydob
ru༩༤༠༧༡༤༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་དཔལ་སྒྲོན།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
of
sah tI .dnuorgkcab laག
n་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༨༡ཅན་མ།
oisseforp 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
༡༣༡༧བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo tག
ra་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་
p a sa sevitaitini dna seitivitca
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb deziདངུལ་
rammus
ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༧༢༧དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༩༤༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨ལོ
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
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དོན8
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
.1.1 elbལོa་T
eht ni nwohs sa raeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
y eht gnirud stidua
1
05
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
ua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༨༧གསལ་སྟོ
་འབད་ཡི།
dna 4102 rebmeceD ts13ནn
ihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT ད.་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
raey eht fo esolc eht ta sག
se
rgorp rདe་
dnu
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
་གི་འབྲེལ་ཡོ
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༢༤
I .raey laicnanif གནས་པའི་མངོན་
yreve fo trats
ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnགསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
a sdoirep gnitiརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
dua tsap eht foལོ་sབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ecneirepxe fo s isab ཅན་མའི་
eht no ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
denimreted era hརྩིས་འགྲིག་
cihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༦༣ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་
༡


བརག་ཞིེབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.963
0.963

བསོམས་

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༦༣

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༦༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༦༣



ཀ བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༦༦འཐེབ་སོད་འབད་ནུགདངུལ་འཐེབ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY
སོད་འདི་ཡང་
མོང་བསྒར་ བོན་བདེ་མ་བཟོ་གྲྭ་རྒྱུ་དངོས་ས་ཁོངས་ནང་
སྣུམ་འཁོར་
ལྷོད་ལམ་དང་ ལྕགས་གདུང་གི་ཟམ་པ་

The Royal
Audit Authority derivesདits
mandates
from the Article
25.1ནof
the Constitution
of
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་གྲངས་ཚད་འཐེབ་སོ
་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༦༣༠དོ
ན་ཚན་༡.༣པ།
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
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿས་ར་ད་དེ་བི།ས་གནས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན། ཁག་འབག་ཐོ
ག མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༢༡༢༡༤༠༠༠༠༠༨ཅན་མ།ལྟ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བཀོད་རྩིས་འགནཿ
གས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༦ཅན་མ།
favour or
prejudice,ཀ་རུ་ན་ཆེ་ཏི་རི།ཞིབ་རོ
audit the accounts
of all ནdepartments
and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁ བཟོ་གྲྭ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལྕང་ཟམ་ཏོ
ག་བཟོ་གྲྭ་ས་ཁོངས་ནང་འགྲེམས་སྟོ
ན་ཁང་བཟོ
སྐྲུན་གྱི་དོ
་ལས་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་
administering
public funds, the police
and the defence forces
as ་well
asནthe
revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༣འཐེབ་སོད་འབད་ནུགདེ་ཡང་FRUQLFHVདང་ཀཝ་དེ་ལས་པང་ལེབ་ཚུ་རྩིས་ས་གནས་ཁར་བསྟར་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
སོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ཅ་རྣམས་ལས་ ལྷག་པའི་གྲངས་ཚད་སོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག ཤུལ་ལས་ ལོག་སྟེ་ཚད་མཇལ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 འབད་བའི་སྐབས་དངུལ་འཐེབ་སོ
staff with diverse professional
background. It has
four
ད་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༧སྦེ་བདེན་གཅད་འབད་ནུགནོ
ར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ས་གནས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line withབཟོ
the
provisions
of the Constitution
of the
Kingdomན་གྱིས་ ཁག་འབག་པ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་ངེས་བདེན་
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོ
ད་མི་དང་
ལ་བཀོད་འགོ་དཔོ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and
based audits, besides the routine
བཀོད་ཡོtheme
ད་མེད་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་དཔྱད་ཞིབ་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༦༦དོན་ཚན་༢.༢པ།
financial and compliance audits. A brief account of the
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༢༠༨༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
activities
and initiatives as a partགས།བཟོ
of the
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཛེ་ཀོ།ཚོbelow:
ང་འབྲེལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༩༠༥༥ཅན་མ། 
summarized

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
༡༣༡༨ནང་སྲིད་དང་སོ
ལ ་འཛིན་ལྷན་ཁག


The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
ག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༢ཕྱིར་སོ
number includes only those audits
which
2
Compliance Audits
100
ད
་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started
and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༥༣དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨དེ་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of ད
the
RAA is prepared at the
ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
པ་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
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
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༤
གསལ་སྟོ
ན་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
འབད་ཡི།
2.

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༦
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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ཤོག་གྲངས་

49


གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ལུ་ཚུལ་མིན་ཚབས་

ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༨ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1
2



༡.

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.༤༤༨
0.༤༤༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

བསོམས།

4
5

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
རིམ་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua otལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོ
ytirohtuA tiduན
A་ལུ་སྔོན་རྩིས་མེདཔ།
layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgni
K eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw
,llahs ytirohtuA tid
A layoR ehT“ tahགtས་དང་འཚོ
sedivor་རྟེན་མ་དངུལ་སོ
p rehtrufད་noitutitsnoC eht fo 4.52
དགོངས་གྲོལ་གཏང་མི་ལས་གཡོ
གu
པ་ཚུ་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་རྒས་ཕོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro r
uovaf
seido b dna ཡོsད
eཔ།
itirohtua 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
. ”natuhBབསོ
foམsས།
evreser dna secnavda eht dna deviecer seinom
rehto

1.1

1.2

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de༡༡
nnam tལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོ
nemom eht ta si yནt་ལུ་སྔོན་རྩིས་མེདཔ།
irohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བསམ་རྩེ་ ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གིས་
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
nI .moཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
dgniK eht ssorca
detacol yllacཁྱད་པར་བརྒྱ་ཆ་༣༠༢༡
igetarts seciffo laཐོnནo་ iger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༦༥
རིན་བཀོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༧༨
ecnamrofreའཁྲི་ནུག
p detraསྒྲིང་ཁྱིམ་འདི་
ts ytirohtuA
tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བཀོད་ཡོད་ས་ལས་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༤༣སོ
ངaས་བསོ
མoས་ལས་ཁྱད་པར་
eht foདt་ཐོ
nག
u་ལས་མཇུག་བསྡུ་ནུགསྔོན་རྩིས་ཀྱི་ཡོ
occa feirb A .stidua ecn
ilpm
c dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གྱི་ཚད་ཁ་སྐོང་ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༢༠ལས་ཟད་སོsངi ་དེ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༢༡གི་འཐེབ་ཁྱད་པར་ཐོ
raey eht gnirud ytirohནt་ཏེ་འདུགདེ་མ་ཚད་བདེན་དཔྱད་
uA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་སྔོན་རྩིས་ཚུ་མེད་པའི་ཁར་ཁྱད་པར་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོགས་གསལ་དང་ཁ་གསལ་

GནN་ཡང་མིན་འདུག
I T I D U A F Oརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
S M R E Tན་ཨང་༡༤༤༧༣
NI STNEM
VEIH
A .1
རྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
དོནE
་ཚན་༡༢
C
རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རིག་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འཛིན་ཕུན་ཚོ
་ཆེན།ཞི་གཡོ
.1.1 elbaT e
ht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805 གས།ལུང་ཕོགsས་མདོ
tiduA
laicnaniག
F་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༡༨ཅན་མ།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
༡༢2 དགོངས་གྲོལ་གཏང་མི་ལས་གཡོ
ག པ་ཚུ་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་རྒས་ཕོ
་ རྟེན་མ་དངུལ་སོ
dna detratག
s ས་དང་འཚོ
ydaerla e
rew taht eདs་ཡོ
ohདtཔ།
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si གAཔ་གཅིག་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་རྒས་ཕོ
AR eht fo nalP tiduA ག
laས་
unnA
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོ
4102 niགdས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གིས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་མི་ལས་གཡོ
etelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsདང་འཚོ
urhT ti་རྟེན་མ་དངུལ་སོ
duA evitacད
id
ni eht dna seciffག
O་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ཅན་མའི་ལེའུ་༢༠ཁྲིམས་དོ
lanoigeR dna snoisiviD eht fo seནlu
dehcS tiduA launnA
་ནུགའབྲུག་རྒྱལ་ཞི་གཡོ
་༢༠༣༣༢ཅན་མའི་ནང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroiདr་པའི་ཁེ་འབབ་ཚུ་
p tidua tnerruc
‘གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་མི་ལས་གཡོགཔ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་ཏེ་ཡོ
G N IདT་’
Rཟེར་བཀོད་དེ་ཡོ
O P E R F OདS
M R E ཁྲིམས་དོ
T NI S
T N E M Eཔའི་ནང་
V E I H C‘ཞི་
A
བརྩིས་ཏེ་ ཁོང་རའི་ཞལ་འདེབས་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐབ་ལམ་ཡོ
་མི་དང་
ན་༢༠༣༢༢

.2

erགཡོ
a sག
trཔ་གང་རུང་ཅིག་གཡོ
oper tidua ehགT་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་པ་ཅིན་
.ytirohtuA tiduA layoR
eht fo ག
tu
ptuo etaidem
i eht era stཁོ་ལུ་
ropeR
tiduA
ཁོ་ལུ་རྒས་ཕོ
ས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་གི་ཐོ
བm
་ལམ་མེདཔ་དང་
རྒས་
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་ ༢༠༡༧


ཕོགས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ཞལ་འདེབས་བཙུགས་མི་དེ་ལོག་སྟེ་ལེན་ནིའི་ཐོབ་ལམ་ཡོད་’ ཟེར་བཀོད་དེ་འདུག དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

ལས་གཡོགཔ་འདི་ལུ་ ཁོ་ར་གིས་ཞལ་འདེབས་འབད་མི་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཐོབ་ལམ་འདུག ལྷན་ཁག་དང་ དགེ་

ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གི་བར་ན་ འབྲེལ་མཐུན་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
༡༤༥༤༨དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱས།ཧེ་མའི་ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༡༨༥ཅན་མ།ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲགོས་ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་། དྲུང་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༤༡༢༡ ཅན་མ། འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག།

ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༧༠༧༥ཅན་མ།ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན།ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ལས་ཚབ།གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༠༢༠༢༠༦༣ཅན་མ།བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱས།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༣༡༠༡ཅན་མ།ཕག་རོར་དབང་འདུས།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༧༩༠༦༠༠༡ ཅན་མ། དམ་ཆོས་འབྲུག་བ། སི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༣༠༢༧ ཅན་མ། འཆི་མེད་རོ་རྗེ། མི་སྟོབས་འགོ་
དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༠༠༣༠༡༩ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༢ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༤༨

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
ofརBhutan,
states that, “There shall be a Royal Audit
Authority
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོwhich
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿto 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,
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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
མཇུག་སོམ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received
and
the advances and
reserves of Bhutan”.
ཅཱ་ལཱན་རྩིས་ཤོ
ག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཚོ
ང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་བཏོ
ག་ཡོདཔ།

2.1
0.294
2.༢
0.095
The Audit
Authority
was
instituted
as
an
autonomous
body
in
1985
and
as
a
constitutional
2.༣ ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།
0.059
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
་ནི་མེདཔ་དང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ
་རིག་འགོ་
by 237 staff ཚད་འཇལ་གྱི་ཀེ་དེབ་སྟོ
with diverse ནprofessional
background. It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
དཔོན་མེདཔ། of the Constitution of the Kingdom
line with the provisions
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

བསོམས།
audits and theme based audits, besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
a part of the
accomplishments
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོas
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

2.༤

1.

༢༡

four

-

0.༤༤༨

མཇུག་སོ མ ་གྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ཆད་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༤

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

སྤུ་ན་ཁ་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་སྡེ་ཚན་༢པའི་ནང་བྱུང་ཐོ་དང་རྒྱགས་སྐལ་ཕྱིར་སོད་མི་ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
མཛོད
་ཆས་མཇུག་སོ
་གྱི་ལྷག་ལུས་ནང་
དཔ་ལས་
གནས་པའི་མཛོད་ཆས་ཆད་ལུས་ཐོ
ན་
audits
during
theམyear
as shownཁྱད་པར་བྱུང་ཡོ
in the Table
1.1. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༤
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Audits
100
ཏེ་འདུགམཛོད་ཆས་ལ་ལུ་གི་མཇུག་སོམ་དེ་ངེས་བདེན་གྱི་ལྷག་ལུས་ལས་འཐེབ་ཐོ
ན་ཡོCompliance
དཔ་དང་དངོས་གྲངས་ལ་ལུ་ཅིག་མཁོ་སྒྲུབ་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
Special Audits
6 ན་ཏེ་
འབད་མི་ལས་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚུ་ འཐེབ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མཇུག་སོ4མ་གྱི་ལྷག་ལུས་དེ་
ཀླད་ཀོར་གྱི་འོག་མཇུག་སྦེ་ཐོ
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit
Plan of རྒྱགས་སྐལ་གྱི་དངོས་གྲངས་ཚུ་
the RAA is prepared at
the
འདུག
འཛིན་སྐྱོང་གིས་
དུས་དང་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Table 1.1 Audits completed
in 2014 ན་ཨང་༡༤༦༨༡
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དོན་ཚན་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕག་རྟེན།སྡེ་གྲིམ།པི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འགནཿཀརྨ་ཚེ་རིང་།དམག་སྲིད།ཨེས་ཨེས་པི།པི་ཨའེ་ཨེན་༨༥མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ཅན་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.




51

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

51


༢༢

ཅཱ་ལཱན་རྩིས་ཤོ ག ་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་ཚོ ང ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་བ་བཏོ ག ་ཡོ ད པ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༥

སྤུ་ན་ཁ་རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་༢པ་གིས་ཅཱ་ལཱན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ལས་གཡོགཔ་

ཚུ་གི་ཟླ་རིམ་དངུལ་ཕོགས་ནང་ལས་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༥བཏོག་ནུགརྩིས་ལོ་༢༠༡༤༡༥ལས་༢༠༡༥༡༦
གི་རྩིས་དེབ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཡངས་ཆག་གི་གོང་ཚད་ཐོག་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་རྒྱགས་སྐལ་དང་ ཟླ་རིམ་གྱི་དངུལ་

ཕོགས་ནང་ལས་བཏོག་མི་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༥༡ཨིནམ་ད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༦རྐྱངམ་གཅིག་རྩིས་བཀོད་འབད་ནུགབཏོག་

ཆ་ཚུ་ ཅཱ་ལཱན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་གྲ་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཏོག་དོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་རིགས་དང་ ཡིག་ཆ་
དེ་ལས་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དུས་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་བཙོང་མི་རྒྱགས་སྐལ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་

བསྡུ་ལེན་བཏོག་ཆ་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ
་མ་ཚུགས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༨༡དོ
ན་ཚན་༡༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕག་རྟེན།སྡེ་གྲིམ།
YTIROHT
UA TIDU
A LAYOR
EHT FO ST
NEMH
SILPMOCCA

པི་ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ཚེ་རིང་།དམག་སྲིད།ཨེས་ཨེས་པི།པི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཨའེ་ཨེན་༨༥།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ཅན་མ།
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahserehT“ ,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
ང ་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ
,tn༢༣
emnrevཚོ
oG
eht fo seciffo dna stneག
mཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩
traped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnསྤུ་ན་ཁ་
a cilbuརྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་༢
p ,seunever eht sa llew sa secrཔ་གིས་
of ec nཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེའི་ལས་གཡོ
efed eht dna ecilop ehག
t ,པ་ཚུ་ལུ་
sdnuf cཡངས་ཆག་གི་གོང་ཚད་
ilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཐོག་ལུ་རྒྱགས་སྐལ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ཚོང་སྒྱུར་གྱི་ཁེ་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོག་པས།སྡེ་ཚན་གྱིས་འབོར་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཚད་ཚུ་དུས་ཐོ
nnam tnག
em
om eht ta si ytiro
htརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
uA eht ,laནr་ཨང་༡༤༦༨༡དོ
eneG rotidནu
A ehtརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕག་རྟེན།སྡེ་གྲིམ།པི་
rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་ལུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་ནུག
་ཚན་༡༡
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཨའེ་ཨེན་༣༠༤༨།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༣༤༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ཚེ་རིང་།དམག་སྲིད།ཨེས་ཨེས་པི།པི་ཨའེ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
rofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཨེན་༨༥།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༡༤༩ཅན་མ།
ecnam
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢༤ཚད་འཇལ་གྱི་ཀེ་དེབ་སྟོ ན ་ནི་མེདཔ་དང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ
་ རིག་འགོ་དཔོ ན ་མེདཔ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བསམ་རྩེ་ལུང་ཕོགས་ཕྱི་མི་ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་
:woleb dezirammus

ནིའི་དོན་ལུ་ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་སྟོན་ནི་མིན་འདུགཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་འདི་ས་གནས་བཟོ
དཔ་
G N I T I D U A F O S M་རིག་འགོ་དཔོ
R E T N I ནS་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ཡོ
TNEMEVEIHC
A .1
དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་དགོས་མཁོའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་བྱིན་ནི་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ཡོད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
རུང་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་སོ
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་
.1.1 elད
b་ནི་མེད་པའི་ཁར་
aT eht ni nwo
hs sa raey eht gniruཁོ་རང་
d 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
0
0
1
s
t
i
d
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A
e
c
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i
l
p
m
o
C
ཡང་དོགས་གསལ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོང་ནི་མིན་འདུགའདི་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་ལ་བཀོད་དང་ལ་རོ
dna 4102 re
bmeceD ts13 nihtiw detག
e་ཚུ་བསམ་
lpmoc 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
ht sedulcxe
4
stiduA laicepS
རྩེ་རོ6ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁྲོམ་སྡེའི་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད
པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོ
ད
་པའི་བཟོ
་
རིག་འགོ་དཔོ
ན
་དེ་སྤ་རོ
་རོང་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
4102 ni deteར
lp་གཏང་ནུག
moc stiduA 1.1 elbaT
ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་གནས་སོ

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
་ erA
dnདགོས་མཁོའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
a sdoirep gnitidua tsap eht fo ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོ
secneirepxe བ
fo་རྩིས་བཀོད་མི་གི་བདེན་པ་དང་
s isab eht no denimrས་གནས་ཁར་ལཱ་བསྟར་སོ
eted era hcihw ད
sa
.seitiroirp tidua tnerruc

འབད་མི་དང་དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༧༣དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༨༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ཚེ་རིང་།རིག་འཛིན་

.2

erཕུན་ཚོ
a stག
ro
per tid
a e་h
T .ytiroག
h་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༡༨ཅན་མ།
tuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ས།ལུང་ཕོ
གu
ས་མདོ
ཆེན།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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣༡༩བར་དོ ན ་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག


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

ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༠ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༢༧༢དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༣༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧
དེ་ཅིག་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༧༣༤གསལ་
སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལྷན་ཁག་དང་ འདི་འོག་གི་ ལས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁུངས་ སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་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
༣༨༦༣༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
the Kingdom
of Bhutan, which states that, “There shall ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ལུ་ཚུལ་
be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ང
ས་བསོ
མ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོshall,
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང།
other རིམ་ཨང་།
monies received and the advances
and reserves of Bhutan”.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
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

བསོམས།
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
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

of Bhutan,
the Royal
Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief
ofདཿ
the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོགaccount
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༡༡
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠

༡

1.

0.100
0.100

5

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

བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་དང་བརྒྱུད་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༠༦ཚུན་ལུ་མི་

དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠རྩིས་ལྷག་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༨༩དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during དthe
year as shown
in the
Tableག1.1.
1
Financial Audits
508
ཐད་ཀརཿབསོ
་ནམས་དབང་ཕྱུག།མི་སྟོ
བས་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༢༠༠༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསེང་གེ་ནོ
ར་བུ།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
2014 and
were
completed
within 31 གDecember
3
མི་སྟོ
བས་གཙོ་འཛིན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༣༢༣ཅན་མ།
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
༡.༣.༡.༡༠.
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་
Areas
which are determined on་ངོ་དེ་ནང་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
the basis of experiences of
the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༩ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༢༨༧༩དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༧༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
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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མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༠༦གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་

ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༠༦ གནས་པའི་མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་
མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡





བརག་ཞིེབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

-

YTIROHTUA Tབསོ
IDམ
Uས་
A LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༡༠
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
,tnཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
emnrevoGར་འཁྲུལ་གནོ
eht fo seདc་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
iffo dna stནn་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
emtraped lla foགs་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
tnuocca ehtགt་བཀོད་དེ་ཡོ
idua ,ec
dujerp ro ruovaf
དiཿ
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
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

-

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
༡༢
རྩིས་ལྷག་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

བསོམས་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོeནh་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་ཡོ
t fo
tnuoccaད།
feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡༡སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
:woleb dezirammus

G N I T I D Uཀེ་ན་ཌ་ལུ་
A FO SM
RET NI STNEMEVEIHCA .1
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷག་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ མི་རྗེ་བོན་ཆེན་ ཝཱན་ཀོ་བར་
ཊེཌ་གི་ལས་རིམ་ནང་གཟིགས་སྐོར་གནང་པར་

འབྱོན་ནིའི་ཟད་སོང་གི་ཐོག་ལུ་ལས་བྱེད་པ་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༡༠རྩིས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ལྷག་སྦེ་འདུགསྤྱི་ལོ
་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༢པའི་ནང་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raབསོ
ey eམ
hས་དངུལ་ཀྲམ་
t gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF ལས་བྱེད་པ་ཁོ་རའི་ཉིན་འཐུས་ཡུ་ཨེསི་དྲི་༢༡༦༠༠རྩིས་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
༡༧༥༩དང་མཉམ་པའི་ཡུ་ཨེསི་དྲི་༢༥༢༡༦༠༠དངུལ་སོད་འབད་ནུགཨིན་རུང་ལོ
dna 4102 rebmག
e་ལྷོ
ceདD་པའི་ཤུལ་ལས་ལས་བྱེད་པ་འདི་གིས་
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
stidན
u་ལས་
A laiceའབྲེལ་ཡོ
pS
རྩིས་སྙོམས་འགྲིག་འབད་ནི་གི་དོ
ད་རྩིས་ཐོ
་འཛིན་ཤོ
ཕུལ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
ehTག་ཚུ་
.raey
eht fo esoར
lc་འབྱུང་ནུག
eht ta ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་
ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ནང་ལས་ལས་བྱེད་པ་འདི་ལས་སྔོན་བྱིན་དེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་འགོ་བཙུགས་ཡོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif དyཔ་དང་དངུལ་
reve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༡༠བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནུགཨིན་རུང་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤གི་ཐད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༤རྩིས་ལྷག་སྦེ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༨༢དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཕྲིན་ལས་ནོར་བུ།ཕྱི་འབྲེལ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

ITROP
E RགF
O SMRET NI STNE
MEVEIHCA

ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་རྡོG
་རྗེ།N དྲུང་ཆེན།
ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༤༡༢༡ཅན་མ།

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
se
itirohtua 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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༡༢རྩིས་ལྷག་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ ད པ།
ནིའུ་དི་ལི་འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་ནང་མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ 3(06 ནང་ལས་བཏོན་པའི་དངུལ་

དེབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་དང་ ལག་ཐོག་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཌོ་ལར་རྩིས་ཁྲ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་རྩིས་ཁྲའི་དངུལ་དེབ་ཀྱི་རྩིས་ལྷག་

གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྙོམས་འགྲིག་མེད་པའི་ཁྱད་པར་སོམ་ཞུགས་ཏེ་འདུགཌོ་ལར་གྱི་རྩིས་ལྷག་ཚུ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་

འབད་བའི་སྐབས་ལས་རང་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༣༢༠༡༤ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༤༡༩༧ འཛིན་འགྲོལ་འབད་མི་དེ་ ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ གནང་

གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་འཛུལ་བར་ཡོད་རུང་མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ནང་འཛོལ་ཏེ་ཐོ་བཀོད་སོང་སྟེ་འདུག

འདི་ལས་བརྟེན་རྩིས་ལོ་མཇུག་གི་རྩིས་ལྷག་དེ་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་ཌོ་ལར་དང་དངུལ་ཀྲམ་གྱི་དངུལ་ཁང་

རྩིས་ཁྲ་ནང་རྩིས་ལྷག་ཀླད་ཀོར་འོ
ག་རྒྱུ་འཐོན་ཏེ་འདུགའདི་གིས་མ་ཚད་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གི་རྩིས་ལོ
་མཇུག་གི་རྩིས་ལྷག་ཀླད་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀོར་འོག་རྒྱུ་འཐོན་ཡོད་མི་དེ་ཤུལ་མའི་རྩིས་ལོ་གེ་རའི་ནང་མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༤༥དོན་ཚན་༡

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan, which
states that,ན།ཞི་གཡོ
“Thereགshall
be a Royal Audit Authority
to audit
and
པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་དབང་རོ
་རྗེ།དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༡༡༠༠༥ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོན་གོང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4འཕེལ།མགྲོན་སྐྱོང་འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
of the Constitution further
provides that “The
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༠༥༣ཅན་མ།
 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
༡.༣.༢. རོ ངpublic
་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
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”.
The ༡༣༢༡བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ
Audit Authority was instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ ཕྱིར་སོད་འབད་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Audit Authority སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
started performance
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༤༡༢༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
audits. A brief account ofལོ་the
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༩༤༠
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit Authority duringདཔ་དང་
the གནད་དོ
year ནis
ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་
summarized below:

1.

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

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


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༡༦༣༢༦
ཐོན་ཡོ
ད་མི་ཚུ་
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
audits
during
the
yearའོas
shown in the
Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
2014 and
were completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes thoseཁྲིམས་ལུགས་དང་
that wereབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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
བསོམས། 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
༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༢༦
current audit priorities.

1

2.

༡༦.༣༢༦
༡༦.༣༢༦

༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
AC HI EVE ME
N TS I N TE R M S OF RE
POR
TI NG ད།

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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༡༡ལཱ་བསམས་(CLOSED WORKS)ནི་གི་ གནད་དོ ན ་དང་མ་འཁྲིལཝ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༢༦
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༥༥༠ གནས་པའི་ ལས་
དོན་ཁག་༡༢ དེ་ཅིག་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ལཱ་བསམས་ཀྱི་ཐོག་ལས་

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་

འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། ཤུལ་ལས་ ལས་དོན་ཁག་༡༡ དེ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་

དེའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༢༦ གནས་པའི་ དོག་སུམ་ལུ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ མཇུག་མ་བསྡུ་རུང་ ལཱ

བསམས་ནང་བཙུགས་བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༣༠ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། ཁྲོམ་སྡེ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༧ ཅན་མ།

YTངI་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
ROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༡༣༢༢མགར་ས་རོ
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
a tidua ot ytirohtuA tiduA lལོ
a་yངོ་དེ་ནང་
oR a ebམགར་ས་རོ
llahs erངe་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
hT“ ,taht setaརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ts hcihw ,natཕྱིར་སོ
uhB དfo
modgn
iK eht
་འབད་ཡི།
འདི་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raགི་ནང་ལུ་
ef tuohམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤
tiw ,llahs ytirohtuA tསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
iduA layoR ehT“དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༦༠༦༡
taht sedivorp rདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ehtruf noitutitsnདo་ས་ལས་དངུལ་
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༢
ido b dna seiགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
tirohtua cilbup lla ,yraiciལོ
d་u
J eht dna erutalsigeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
L eht ni seciffo lབསྡུ་སྒྲིག་མ་
la gnidulcni
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ.ད”པ་དང་
་ལ་ལུ་ཅིག་
natuhBགནད་དོ
fo seན
vr
eser dnaམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
secnavda eht dna dཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
eviecer seinom rehto

ལོt་iབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ར་ ehT
la ཚུད།
noitu
tsnoc a sa dna 5891ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuདངུལ་འབོ
A tiduA
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཡོ
oང
f ས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༤༩ གསལ་སྟོ
sah ན
tI་འབད་ཡི།
.dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fདo་འབད་ཞིནམ་ལས་
noit utitsnoC eདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ht fo snoisivorp eht htiw enil
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
sediseb ,stiduཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
a desab emeht dna stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnཐོ
em
hད
si་མི་ཚུ་འོ
lpmoག
cc
a eht fo traག
p ་བཀོད་དེ་ཡོ
a sa sevདiཿ
taitini dna seitivitca
འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༨༤
ན་ཡོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
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་།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
1 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
༥.༥༥༨
༣
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
2 ཁྲིམས་ལུགས་དང་
༤ layoR ehT
6 16 detelpmoc dah yti0.༡༢༦
rohtuA tiduA
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
805
stiduA laicnanབསོ
iF མས།1
༥.༦༨༤
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
tiduA laicepS
༡ 6ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༥༨
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
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ཿ fo trats
eht sniatnoc ག
tI་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
.raey laicnགa་བཀོད་དེ་ཡོ
nif yreད
ve
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
dnaརིམ་ཨང་།
sdoirep gnitidua tsap eht fo seསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
cneirepxeན།
fo s isab eht no denimreted
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡.1.
༡.2.

ཟད་སོང་ཆུད་ཟད།

༤.༦༡༨
.2
མཇུག་བསྡུའི་ལཱའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
༠.༩༤༠
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
བསོམས།
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nop༥.༥༥༨
u deussi
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

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

56

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧




ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ཟད་སོ ང ་ཆུད་ཟད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༡༨
མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མགར་ས་ལས་ལ་ཡ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༡༨ ཟད་སོང་
བཏང་ནུག སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་མི་ཊར་༢༣༤༧ དེ་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ གློག་ཐག་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་མ་འབྱུང་ནིའི་
ཐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ཁོ་ར་གིས་ཐད་ཕང་སོར་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཅམ་ས་ཟེར་མི་ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ སྒོར་ལྟབ་༨ དེ་

ཅིག་ཁ་སྐོང་བཟོ་སྟེ་འདུག ཁག་འབག་གིས་ ཞིང་ལམ་ཐད་ཕང་སོར་བསྒྱུར་འབད་བའི་གནད་དོན་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

དང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བས།

མི་སྡེ་གིས་ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ལྟར་དུ་
ས་ཁོངས་ཞིབ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
རྟ་ལམ་བདའ་སྟེ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ འགོ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY

ག་གི་བརྟག་ཞིབ་ནང་ཚུད་མི་ལྟར་
བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོ
ད་པ་ཅིན་ from
ལེ་ཤ་གི་དྲགཔ་མ་ཚད་
སྒོར་ལྟབ་ དེ་ལས་of
The ཐོRoyal
Audit Authority derives
its mandates
the Articleལམ་རིང་ཐུང་དང་
25.1 of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
མ་འོon
ངས་པ་ནང་
ཉམས་བཅོས་ཀྱི་གནས་གོང་ཡང་
ཉུང་སུ་གནས་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་འདུག
ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་
report
the economy,
efficiency and effectiveness
in the use of publicདེ་མ་ཚད་
resources.”
The
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོ
ན་ཡོདthe
་པའི་ accounts
རང་དབང་ཅན་གྱི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ད་
ས་ཁམས་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆག་ཉེན་ཅན་གྱི་
favour
or prejudice, audit
of all departments
and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གྱེན་ཟར་དྲགས་གུར་
སྒོར་ལྟབ་བཟོ
་
ཡོ
ད
པ་མ་ཚད་
སྒོར་ལྟབ་ཚུ་གཅིག་གི་གཅིག་ཐག་ཉེ་ཤོ
ས་སྦེ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་ ཐད་ཕང་
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”.
གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལུ་ གཞི་འགྱམ་གྱི་ལཱ་ལེ་ཤ་འབད་དགོཔ༌སྦེ༌སྙན༌ཞུ༌འབད༌ནུག

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཤུལ་ལས་
ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་༡༡
པའི་ ལོ
་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོ
མས་ཚོ
གས་པའི་ཤུལ་ལུ་
་བརྟག་ཞིབ་དང་འཁྲིལ་
སོ་
body
in December
2005. Under
the
Auditor General,
the
Authority འགོ་ཐོ
is at གthe
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
དཔ་ལས་
ཧེ་མའི་སོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཐུང་མི་ཊར་༢༣༤༧
དེ་ཅིག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཟད་སོང་
regional
offices ་སྐྲུན་འབད་ཡོ
strategically
located
across
the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༡༨
གནས་མི་འདི་ཆུད་ཟད་ཨིན་པས།
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority startedདེ་བཟུམ་མའི་ནོ
performance
audits and theme based audits, besides the routine
རིག་འགོ་དཔོ
དེ་ལས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་གི་བར་ན་
མཉམ་འབྲེལ་ལེགས་ཤོ
financial
andན་ compliance
audits. A brief account
of theམ་མེད་པའི་སྐྱོན་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དོན་ཨང་༡༤༧༩༤ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་གྲགས་གྲོལ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ། 
བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་གྲགས་གྲོལ།

1.

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

༡༢

ལཱ་བསམས་ &/26(':25.6 ཀྱི་ མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་བཀོལ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༠
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 མགར་ས་རོ
number
includes only སྤྱི་ལོ
those
audits
which
2
Complianceརྩིས་ལོ
Audits
100
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
་
༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༥
པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
་
༢༠༡༤༢༠༡༥
ཚུན་གྱི་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were
already started
and
ལཱ་བསམས་དང་འབྲེལ་བའི་
མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༠
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལོ
4
Special Audits
6 ག་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is prepared
at the
རྩིས་མ་འཕུལ་བར་བདག་སྲུང་འབད་བཞག་ནུག
དངུལ༌རྩིས༌ལྷན༌ཁག༌གི༌ཁྱབ༌བསྒྲགས༌ཨང༌
དྲི༌པི༌ཨེ ཨེ༌དྲི༌
ཁྱབ༌བསྒྲགས༢༠༠༩
Table 1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules of
the Divisions and ག
Regional
Offices and the indicative Audit
Thrust
༡༠༧༥༩༥
སྤྱི༌ཚེས༌༦༥༢༠༡༠
ཅན༌མ༌ལྟར༌འབད༌བ༌ཅིན༌ལོ
་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་
འཆར་དངུལ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
ལས་སྡེ་གིས་
སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལེན་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་ཤུལ་མའི་ཟླ་ངོ་ཚུ་ནང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག་
2.

ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
པ་ལས་
གོང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༤ དོན་ཚན་༧ པ། རྩིས་འགནཿ
AC HI EVEདME
N TS
I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཐད་ཀརཿ
དཔལ་འབོ
་འབྲུག་པ།
རོང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༩༡༦༣
ཀརྨ། reports
རྩིས༌འཛིན༌འགོ༌
Audit
Reports
are རthe
immediate
output
of ནthe
Royal
Audit Authority.ཅན་མ།
The audit
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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དཔོན༌ལས༌རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༦༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿϱϴ རྡོ་རྗེ་གྲགས་གྲོལ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ། 

༢ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༦
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ



༢༡སྔོན་བྱིན་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོ ད པ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༦
མགར་ས་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠༡༥༨ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོདཔ་ད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠YTཚར་གཉིས་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནུག
་ཨང་༡༤༧༩༤
དོནS་ཚན་༡༡༢
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
IROHTUA TIDUA LAYརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
OR EHT FནO
STNEMH
ILPMOཔ།
CCA

་རྗེ་གྲགས་གྲོལ།
ག2
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༩༠༢༧
ལྟ་བཀོདཿ
ཞི་གཡོ
foརྡོn
oitutitsnoརོCང་བདག
eht fཞི་གཡོ
o 1.5
elcitrA eht moཅན་མ།
rf seta
dnamϱϴstརྡོi ་རྗེ་གྲགས་གྲོལ།
sevired ytརོiང
r་བདག
ohtuA
tidག
u་ངོ་རྟགས་ཨང་
A layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༩༢༠༩༠༢༧ ཅན་མ།
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
,tn༡༣༢༣མོ
emnrevoG
eht fo
seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ང ་སྒར་རོ
ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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
. ”natuhམོBངf་སྒར་རོ
o sevངr་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
eser dna secnaརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣
vda eht dna dཕྱིར་སོ
eviec
r seinom
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་
དe་འབད་ཡི།
འདི་rehto

la གི་ནང་ལུ་
noitutitsམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧
noc a sa dna 5891 སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ni ydob suomon
otua na sa detuདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
titsni saw ytiroh
uA tiduA ehT
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༥༡༦༠
དt་ས་ལས་དངུལ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༤༧
of
sah tI .dnལོu་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
orgkcab lanoisseforpཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
esrevid htiw ffaབསྡུ་སྒྲིག་
ts 732 yb
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
modགནད་དོ
gniK eནh་ལ་ལུ་ཅིག་
t fo noit u
titsnoC eht fo snoཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
isivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht དངུལ་འབོ
dna sརt་idua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༡༣ གསལ་སྟོ
ནe་འབད་ཡི།
stn
mhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལན་གསལ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

G N I T I D U A F O S M R E T N I ངSས་བསོ
T N EམM
VEIHCA .1
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་Eདངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༣༧༡༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 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
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
.seitiroirp tidua tnerruc
༡ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
aniF
རིམ་ཨང་།
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
616
latoT ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1
2

3.713
3.713

༣
5

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་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
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༡༡ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༢༤ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ། 
མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ༌ལས༌ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ༌ཚུན༌གྱི༌བར༌ན༌
ཆུ་དང་བཙོག་ཆུའི་གླ་འཐུས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ནང་ལས་ དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠༣༢༦ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས།
ཁྲོམ་སྡེའི་ཡིག་ཚང་གིས་

ཁྱིམ་གྱི་ཁང་གླ་ལ་སོགས་པ་བསྡུ་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༣

བསྡུ་ལེན་

འབད་མི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༦ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས། འཛིན་སྐྱོང་
གིས་གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་

དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་

ངེས་བདེན་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༢ འཐོན་ཡོདཔ་ལས་ ཤུལ་ལས་དངུལ་འབོར་འདི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་
ནུག 

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
དེ་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་ཁ་ཐུག་ལས་
ཡིག་ཨང་ ཨེམ་དྲིཨེཇ་ཨར་ཨེསི༠༩༢༠༡༧༤༨༩༡
སྤྱི་ལོ་༡༦༠༦༢༠༡༧ ཅན་མ་ལྟར་ འགན་

The འཛིན་པ་གི་ཐོ
Royal Audit
derives its mandates from the
Article
25.1
of་༡༦༠༦༢༠༡༧
the Constitution
ག་ལུ་ Authority
བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ་ད་
དེ་ཡང་
སྤྱི་ལོ
ལས་འགོ་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on ལོthe
and ག
effectiveness
in the use of public resources.”
The Article
བཟུང་
་ངོ་༣economy,
གསུམ་གྱི་རིང་efficiency
ལོ་བསྟར་དངུལ་ཕོ
ས་ཡར་འཕར་བཀག་བཞག་འབད་ནི་ཨིན་པས།
དེ་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བསྡུ་ལེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༢
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
ད་རུང་
དེའི་ཉེས་ཆད་ལོ་རེ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༤
ཕོགof
ས་མི་འདི་
བསྐྱར་རྙེད་མ་
favour
or prejudice,
audit the
accounts of
all departments
and offices
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འབད་བར་འདུགpublic
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚོ
ད་ ཡི་གུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
༣༠༠༦༢༠༡༧
ནང་འཁོད་སོ
ད་དགོཔ་སྦེ་འདུག
administering
funds, the police and
the defence forces
as well as
the revenues,
publicརྩིས་
and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༣༨

དོན་ཚན་༥

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

བསོད་ནམས་སྒྲོལ་མ།

འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

The ༢༠༠༥༥༠༡༠༧༩
Audit Authority
was instituted
autonomous
in
1985 and as a constitutional
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཕ་བི་ལཱལ་དསི།asརོan
ང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན།body
ཞི་གཡོག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ཅན་མ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༡༣
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་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༡༣
ངོས་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
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
activities
and initiatives as a part of the
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
summarized below:

༢.1.
ཤེས་རིག་གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ
1. AC HI
N TS I N TE R M S OF A U DIT་གི་སྐབས་ཚུལ་མིན།
I NG
༢.༢.EVE ME
༢.༣. འགྲུལ་འཐུས་འཚོ་འཐུས་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།Sl. No. Types of Audits
The Royal Audit Authority had completed 616

༠.༢༡༢
༣.༡༡༠
༠.༣༩༡
No. of Audits
508
༣.༧༡༣
100

audits during the year as shown in the Table
བསོམ1.1.
ས།
1
Financial Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits

were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that were
already
started and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿSpecial Audits
4
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
ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༢
start༢༡of every
financial year. ད
It་འབད་ཡོ
contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which
are determinedཀོན
on
the ག
basis
of experiences
of the past
auditing periods and
མོང་སྒར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
་བར་གི་འོ
་ལུ་ ས་གནས་བརག་པ་ཤོ
ང་ཟེར་ས་ལུ་
གཙང་སྦྲ་དང་ལྡན་པའི་ཕགས་སྙིགས་
current audit priorities.


2.

བླུག་སའི་ས་ཁོངས་ཚུན་ སྣུམ་འཁོར་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༢ དངུལ་འཐེབ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་འཐེབ་འགྱོ་མི་འདི་ཡང་ ས་ཁོངས་ནང་སྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་ ཁག་འབགཔ་གི་

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
ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག་ནང་བཀོད་མི་འབོ
ར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་འདི་ ལྟ་རྟོ
ག་བཟོ་རིག་
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.




59

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

59


འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་སྟེ་

འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༣༨ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༦
མ།

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ ཅན་

༢༢ཤེས་རིག་གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ ་ གི་སྐབས་ཚུལ་མིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡༠
མོང་སྒར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡༠ གནས་པའི་ ཤེས་རིག་གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་
འབད་བའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡི། ཤེས་རིག་གནས་སྡུད་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ གསར་བཟོ་འབད་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་འདི་ཡང་

སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཁ་གསལ་དང་ ཆོས་ཚན་དང་སོབ་རིམ་རང་སོའི་ཆོས་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་ དེ་ལས་ སོབ་ཕྲུག་ཕོ་མོའི་དབྱེ་བ་

ལྟར་དུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་མཐར་འཁྱོལ་འགྱོ་མིའི་ཐོ
་དང་
་བརྡ་དོ
སོH
བ་ཁང་ཡོ
YTIROHTUA TIDU
A Lའབྲེལ་ཡོ
AYORདE
HT ནF་གཞན་ཡང་
O STNEM
SILPད
M་ཐོ
O་དང་
CCAསོབ་ཁང་སོབ་དཔོན་

foགྱི་མིང་དང་
noitutitsཕམ་གྱི་མིང་ལ་སོ
noC eht fo ག
1ས་པ་ཚུ་ག་ར་ཚུད་པའི་བརྡ་དོ
.52 elcitrA eht morནf་ཚུ་ཐོ
setབ
a་ཚུགས་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ཨིན་པས།
dnam sti sevired ytirohདེ་བཟུམ་མའི་གནས་སྡུད་
tuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ
་ལས་འགུལ་གྱི་དགོངས་དོ
ནi་འདི་
པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༥
e lc
itrA ehT ”.secruoser c
ilbup fo esu eht n
ssenསྤྱི་ལོ
evit་༢༠༡༤
ceffe dསྤྱི་ཟླ་༡༢
na ycne
iciffe ,ymonལས་༣༡
oce ehtཚུན་
no tལོr་oper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་རིགས་དང་
,tnབསྟར་ཤེས་རིག་ཞལ་འཛོ
emnrevoG eht fམ
o ས་ཐེངས་༡༧
seciffo dཔའི་ནང་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནུག
na stnemtraped lla
fo stnuocca eht tiduaའབྲེལ་ཡོ
,ecidད
u་འགན་འཛིན་པ་
jerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ལུ་དྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
འོ
ག
་ལུ་བཀོད་མི་ནོ
ར
་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡  ལས་འགུལ་དེ་གི་དོན་ལུ་ འཆར་དངུལ་སྔོན་བཞག་འབད་དེ་མེདཔ་ལས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འཆར་དངུལ་བསགས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ངm
ས་བསོ
དངུལ་སོ
དu
་འབད་ནུག
dennam tལུས་ཡོ
nemo
ehམ
t ས་ནང་ལས་
ta si ytiroདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡༠
htuA eht ,lareneG
rotid
A eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༢  བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་
་ལམ་སྟོ
ནe་’ tarདང་
nI .mo‘ལག་ལེག་དང་འཇུག་ཐངས་གསར་བཟོ
dgniK eht ssorca detacolའིy
llacig
ts se‘ལག་ལེག་དང་
ciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འཇུག་ཐངས་གསར་བཟོའི་ཐབས་ལམ’ eབཟོ
ཡོm
ད་མི་དང་འཁྲིལ་མིན་པས།
cn་a
rofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༣  མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་
ལཱ་ཐད་ཀར་དུ་སོ
eht fo
tnuocca ད
fe་ནུག
irb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤  རོང་ཁག་གི་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་
གྲལ་གཏོགས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དགོས་མཁོ་ངོས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

འཛིན་འབད་ཐབས་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་སོད་ནི་ཨིན་མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་ཡང་ འདྲི་བསྟུན་མ་འབད་བས།

༥  ལས་འགུལ་གྱི་གནས་གོང་སྔོན་རྩིས་དང་

ཨིན་ན་ཚུ་ བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བས། 

G Nག
IT
U A F O S M R Eདེ་ལས་དུས་ཚོ
T NI STN
EMEVEIHCA .1
ཞབས་ཏོ
་སོIདD
་ཚུགསཔ་མི་ཚུགསཔ་
ད་ག་དེམ་ཅིག་འགོར་ནི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1ད
.1་པས།
elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཐད་ཀར་དུ་མ་སོ
1
80༦5 དངུལ་སོད་ཚུ་འདྲི་བསྟུན་ཚོ
stiduA laicང
n་ལས་ལུ་
aniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rནe་ཡོ
bm
eceD tsརོ1ང3་ཁག་གི་མངའ་འོ
nihtiw deག
te་ལུ་ཡོ
lpmདo་པའི་
c erew
ད་མི་འདི་
3
2༧  རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ
stiduA ecna་འབད་ནི་ནང་
mrofreP འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་མི་ངོམ་བཏོ
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
aerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht foགས་འབད་དོ
esolc e་ཡོ
hད
t པ་ལས་
ta sserཁོ་གི་དོ
gorpན་ལུ་
rednu
སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་
གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཊར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་གྲལ་གཏོ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཉིན་ལྟར་འཚོ
་འཐུས་དང་ འགྲུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༥
eht sniaཟད་སོ
tnocང་ཐེབས་སོ
tI .raང
e་ནུག
y la
icnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༨oirགྲོས་འཆར་འདི་
dna sd
ep gnitiduaལས་འགུལ་འགོ་འདྲེན་པ་གིས་
tsap eht fo secneireརོpངx་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
e fo s isab eht ན
n་ལས་བརྒྱུད་དེ་
o denimreརོ
teངd་རབ་ལུ་ཕུལ་ཡོ
era hcihད
wཔ་ད་
saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

འགོ་འདྲེན་པ་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་འགན་འཛིན་པ་མིན་པས།

༩  རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རིམ་ལུགས་ནང་

ཟད་སོང་སོམ་འཁྲིལ་ཡོད་རུང་

ཞབས་ཏོག་མ་ཐོབ་མ་ཚད་

.2

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




ཤོག་གྲངས་

60

60

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༠ རིམ་ལུགས་འདི་ སིང་གཱ་པོར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་གླ་ཆ་བརྩི་རྐྱབ་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་སྦེ་ཕྱི་རྒྱལ་
སིང་གཱ་པོར་ལུ་བཙུགས་ནི་འདི་གིས་ བདག་དབང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ དེ་ལས་ཡུན་བརྟན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་
ཁོང་གིས་གསོ་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ ཡང་བསྐྱར་འཐོན་བཅུག་སྟེ་ ཟད་སོང་ཐེབས་གནས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག 

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར་ གྲོས་བསྟུན་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་ རོང་ཁག་རང་སོའི་ནང་ལས་ རིམ་ལུགས་གསར་བཟོ་
ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་

ལཱ་ཐེབས་དང་

འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནུག

ལས་འགུལ་འདི་ནང་བཏོན་ཡོད་མི་

ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་ལེགས་ཤོམ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་མིན་གྱི་བ་སོད་མི་འོང་ཟེར་བའི་
ཐག་གཅད་མ་ཚུགས། དེ་འབདཝ་ལས་ ལས་འགུལ་གསར་བཟོ་འབད་དེ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་གྲུབ་ཚུགས་ནི་ལུ་དོགས་པ་འདུག རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༣༨ དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་སྤ་སངས། ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༥༠༧༣༣༡

ཅན་མ། ཨོན་འཕྲིན་ལས། ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་རྗེ་སྤ་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
སངས། ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༡
ཅན་མ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
༢༣འགྲུལ་འཐུས་འཚོ
་ འཐུས་
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད ་འབད་ཡོ
པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༡
the Kingdom
of Bhutan,
which
states that,
“Thereདshall
be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4མོof
the ངConstitution
further
providesདངུལ་ཕོ
that ག
“The
Audit Authority
shall, without
fear,
ང་སྒར་རོ
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རོང་ཁག་ནང་ལས་
ས་ཐོབRoyal
་པའི་གྲངས་སུ་མིན་པའི་
མི་ངོམ་གཉིས་ལུ་
འགྲུལ་འཐུས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the Legislature
the Judiciary,
public དོauthorities
andཐད་ཀརཿ
bodies
འཚོ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༡
ཆོག་མིན་དངུལ་སོand
ད་འབད་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོall
ན་ཨང་༡༤༥༣༨
ན་ཚན་༩ རྩིས་འགནཿ
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies received
the advances and མི་ཁུངས་ངོ་སོ
reserves དof
Bhutan”.
ཀུན་དགའ་རིན་འཛིན།
བརྡ་དོand
ན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་འཕྲུལ་རིག་པ།
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༢༢༨༧
ཅན་མ། བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༤༡༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཨོནin
་འཕྲིན་ལས།
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག་ངོ་
The བི་ཨོ་སིའི་ངོ་ཚབ།
Audit Authority
was
instituted as an autonomous
body
1985 and
as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རྟགས་ཨང་༩༠༠༦༠༥༦ ཅན་མ། སྤ་སངས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༨༠༢༣༠༧ ཅན་མ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ༡༣༢༤ཀྲོང་གསར་རོ
with the provisionsངof
the Constitution of the Kingdom
་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༡༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
summarized below:

1.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
The ནང་མ་ཚུད།
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
ར་ཡོincludes
ངས་བསོམས་ only
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༣༧
ན་འབད་ཡི།
The དངུལ་འབོ
number
those auditsགསལ་སྟོ
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
already started and ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
4
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the
RAA is prepared at the རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༧༤༩
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
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
འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༨༨ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

61


རིམ་ཨང་།

1
2
༣

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡.༣༣༤
༠.༨༤༢
༡.༡༡༢
༣.༢༨༨

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

བསོམས།

༣
༤
༥

༡ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤
ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༡.1.
༡.2.

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

མཁས་མཆོག་གི་གྲོས་འདེབས་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་ཐེབས་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།

1.༣༣༤
1.༣༣༤

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོ
ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,ta
t seta
རh
་འཁྲུལ།
ts 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 layoབསོ
Rམ
eས།
hT“ 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
dnཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
a cilbup ,seunever ehནt ་ནང་
sa lle
w sa secrof ec n
fed eht dnདaཿecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གe་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

མཁས་མཆོག་གི་གྲོས་འདེབས་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་
་ཡོwད པ་
la ༡༡
noitu
titsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotཟད་སོ
ua nང
a་ཐེབས་ཆུད་ཟད་སོ
sa detutitsni ང
sa
ytirདངུལ་ཀྲམ་ས་
ohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཡ་༡༣༣༤
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
mར
o་འཕོ
dgnདi་སྟོ
K ནe་གྱི་སྨན་ཁང་
ht fo noit uདྲི་ཝི་ཨེཇ་
titsnoC eགི་དོ
ht fན
o་ལུ་
snoཁང་ཚན་གཉིས་འབད་མི་
isivorp eht htiw enil
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ མཁས་མཆོག་གི་གྲོས་འདེབས་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་
enituor eht sediseb ,stidua deདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤
sab emeht dna ཟད་
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ནུག ས་རིག་དང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཏོ
་པའི་
stnemhsilpནm
occaས་ཁམས་རིག་པའི་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
eht fo trap a sa sevitaitini dས་འོ
na གs་ལུ་ཆུ་
eitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བསྣོལ་ཏེ་འགྱོ་ཐབས་ལུ་དང་ ས་ཁོངས་སྒྲིང་སྒྲི་བཟོ་ཐབས་ལུ་ ཤལ་སྐོར་འདྲ་བའི་གཏིང་ཅན་གྱི་གཡུར་བ་བཟོ
སྐྲུན་
:woleb dezir་a
mmus
འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ནུག

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་བཀོད་ཐོ་གཅིག་སྦེ་མི་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་རྐྱངམ་ཅིག་ བརྩི་འཇོག་འབད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni ནམ་བྱཱར་ལུ་
nwohs saལས་གཡོ
raey e
t gniདr་ཁྱིམ་གྱི་
ud stidua
ཡོད8་རུང་
་སྐྲུན་འབད་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་ལུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བས།
གh་པའི་སོ
1
05 གཡུར་བ་བཟོs
tiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmec
eD ts13 nihtiw de
telpmoc erew
རྒྱབ་ལས་ས་རུད་སོ
མst་ཆད་མི་ལས་བརྟེན་
ཚོeདP་དཔག་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༨
གནས་པའི་བཏེག་གྱང་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་དགོ་
3
2
iduA ecnamrofr
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
rla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
པའི་ལཱ་ཐེབས་ སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག དེ་མ་ཚད་ ནམ་བྱཱར་ལུ་ སྒོ་ནོ
དe་སྟོyན་གྱི་སྨན་ཁང་
DVH
་པའི་སོ
ehར
T་འཕོ
.ra
eht fo eso
lc ehtདང་ལས་གཡོ
ta sserག
go
rp rདe་ dnu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཁྱིམ་གྱི་གདོང་ཁར་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༢༦གནས༌པའི༌བཏེག་གྱང་འཕག་འབག་ནུག
ནi་ཨང་༡༤༥༧༠
ན་ཚན་༢༨
eht sniatnoc tརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
I .raey la
cnanif yདོ
re
ve fo པ།trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnརྩིས་འགནཿ
a sdoireཐད་ཀརཿ
p gnitiཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།
dua tsap eht རོ
foང་ཁག་སྒོ་ནོ
secneརir་འགོ་དཔོ
epxeནf། oཞི་གཡོ
s isaགb་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༢
eht no denimrཅན་མ།
eted ལྟ་བཀོདཿ
era hciཤེས་རབ་
hw saerA
.
s
e
i
t
i
r
o
irp tidua tnerruc
བསྟན་འཛིན། རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༣༢ ཅན་མ། 
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
se
itirohtua 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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༡༢དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་ལག་ལེན་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ།
ནང་སྲིད་དང་སོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་མངའ་འོག་གི་ ས་གནས་གཞུང་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ལས་ཀྱིས་ ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ལས་
བརྒྱུད་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ གྲགས་སྟེང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཨོ་ཆས་ཁང་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འཛམ་གླིང་

སྤྱི་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་རིམ་དང་ ཡུ་ཨེན་སི་དྲི་ཨེཕ་ དེ་ལས་ ཨེསི་ཨེན་ཝི་དང་ ཌ་ནི་ཌ་དེ་ཚུ་གིས་ ‘དབང་ཚད་ཕྱིར་སྤེལ་ལས་
རིམ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་མ་དངུལ་’ ཟེར་བའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་སྐལ་སོད་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ནང་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་

ལུ་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ནུག དྲི༌ཨེསི༌བི༌གིས་གནང་མི་ མ༌དངུལ༌རྒྱབ༌སྐྱོར༌འདི མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ནོར་རིགས་
ཇར་སི་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་བྱིན་ནི་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ སྐྱིན་འགྲུལ་དེ་ཡང་ ལོ་ངོ་༣ གྱི་ནང་
འཁོད་ཚར་༣ བཏབ་དགོཔ་སྦེ་འདུག 

ACCOMPLISHMENTS
OFདཔ་ད་
THEདེ་ཡང་
ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ཡོ
ལག་ལེན་གྱི་ལམ་སྟོ
ན་དང་ གནས་ཚིག་ དེ་ལས་ དངུལ་

The ཁང་རྩིས་བཤད་ལ་སོ
Royal Audit Authority
derives its mandates fromརོང
the
Article རྒེད་འོ
25.1གof
theསྒོ་ནོ
Constitution
གས་པའི་ཡིག་རིགས་ཁ་གསལ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
་ཁག་འདི་གི་
་དང་
ར་སྡེ་ཚན་གཉིས་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the
economy,
efficiency ང
and
effectiveness
of publicགྲོགས་རམ་འབད་མི་ཚུ་ལས་
resources.” The Article
ཀྱིས་རྒེད་འོ
ག་ནང་
མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཡོ
ས་བསོ
མས་ག་དེམ་ཅིག་ inཐོthe
བ་ཡོདuse
པ་ཨིན་ན་དང་
མ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་མཐར་གྲོལ་འབད་བའི་ཐོ
་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
་ཁག་དང་རྒེད་འོ
ག་གཉིས་ཆ་ར་གིས་
དེ་འབྲེལ་གྱི་རྩིས་དེབ་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ་
favour
or prejudice, audit
the accountsརོངof
all departments
and offices
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པར་འདུག
 police and the defence forces as well as the revenues, public and
administering
public funds, the
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩ ལུ་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༠ རྒེད་འོག་འགན་འཛིན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
Under
the Auditor General,
Authority
is at the moment
manned
པ་ཚུ་གིས་
མ་དངུལ་ཐོ2005.
བ་ཡོད་པའི་ངོ་སོ
ར་འབད་མི་འདི་ནང་
དེ་ཅིག་ཐོབthe
་པའི་གྲལ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༥
ལུས་ཡོ
དཔ་ད་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across
Kingdom.
In
དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
མ་དངུལ་ཡོthe
ངས་བསོ
མས་འདི་གི་གྲལ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༤ དེ་ཅིག་ ས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོ
Audit Authority
started performance
གནས་བཀྲིས་སྡིང་ཁ་ལུ་
ག་སྨན་བཅོས་ཁང་དང་
བཏེག་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག རོང་ཁག་བདག་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
compliance
audits. A brief
account of the
སྐྱོང་འདི་and
དབང་འཛིན་གཙོ
་ཅན་གཅིག་ཨིནམ་ལས་
དེ་འབྲེལ་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་དང་
མ་དངུལ་གནས་རིམ་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་དགོ་པའི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གྲོས་སྟོནRoyal
་འབད་དེ་ཡོAudit
ད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༥༧༠
དོན་ཚན་༢༥
རྩིས་འགནཿ
of the
Authority
during
the པ། year
is ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
summarized below:

1.

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༧༠༤ ཅན་མ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༢ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༢

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
Financial
Audits
508དཿ
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་ 1.1.
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༢
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
within 31st December
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
atང་ཉུང་སུ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
the close of theདཔ།
year. The
ཟད་སོ
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
་འབད་ཡོདཔ།
start of everyགསལ་བཀོད་འབད་བའི་ལཱ་མེན་པར་གཞན་བསྟར་སོ
financial year. It contains ད
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
Areas which are
determined on the basisདཔ།
of experiences of the past auditing periods - and
current audit priorities.

༢.1.
༢.2.
༢.༣.
༢.༤. དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
༢.༥. སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

༠.༠༧༦

༠.༣༩༩
༠.༣༦༧
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
བསོམས།
༠.༨༤༢
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
2.

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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ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༢༡ཟད་སོ ང ་ཉུང་སུ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༦
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ག  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟོན་སྨན་ཁང་གི༌

ཚན་རིག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང༌ལཱ་འབད་སའི་

ར༌ལེབ༌གྱི༌སོད་ཁྲི་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ ལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་སོད་ཡོད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི༌ལཱ༌བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་

འབགཔ་ལུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས། ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱིས་བཟོ་བའི་སོད་ཁྲིའི་བཏེག་གྱང་
འདི་ སྙོམ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཟོ་སྒྲིག་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༣༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་

སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༢༤དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བ་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༩

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
ཀ
ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ག་དུང་འཇིབ་འཐོin
ན་གྱི་འཕྲུལ་ཆས་འཁོ་སོ
ད་འབད་ནི་ནང་
ཉིན་གྲངས་༦༡
དེ་
report on
the
economy,
efficiency and བཙོ
effectiveness
the use of public
resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཅིག་གི་ དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༥
མ་བཀལ་བར་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
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
༡༤༥༧༠
དོན་ཚན་༢༣
རྩིས་འགནཿ
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༡༧
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
administering
public
funds,པ།the
police ཐད་ཀརཿ
and theཚེ་དབང་རིན་འཛིན།
defence forces
as
well as the revenues,
public
and
other moniesཚེ་དབང་རིན་འཛིན།
received andཞི་གཡོ
theགadvances
and reserves
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༡༧
ཅན་མ།of Bhutan”.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
 ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཉིམ་ཤོང་ལུ་General,
མོན་སྨད་སྒང་འཇུག་གི་དོ
ན་ལུ་ ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ
་སྐྲུན་ནང་
ལཱ་
body in ཁ
December
2005.
Under the Auditor
the Authority
is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
དུས་ཚོད
་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་
དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བ་
regional offices
strategically
located
across the Kingdom. Inདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༦ མ་བཀལ་བར་འདུག
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་
སྤྱི་ཚེས་༧༡༡༢༠༡༥
ལས་༧༠༦༢༠༡༦ ཚུན་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང་
of Bhutan, the
Royal Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ ཁ པ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and
initiatives
as རྡོa་རྗེ་ཕུན་ཚོ
part ག
of
accomplishments
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
ས།the
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་དབང་འདུས། རོང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarizedཁག་སོ
below:
་ནམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ།

1.

ག  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དང་དུང་ལུ་ གསོ་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་ དབྱེ་རིམ་༡ པ་ནང་ ས་ཁོངས་ཡར་

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

འཕར་དང་ ཉེ་འབོར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་གིས་ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ དུས་ཕྱིར་

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.
Audits
508
འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༨
ཉུང་སུ་བཏོ1
ག་ནུག Financial
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དུས་ཕྱིར་འགྱངས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were completed
within དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥
31st December 2014
ལུས་པའི་ཉེས་བ་
བཏོག་ཡོ
དཔ་ཨིན་རུང་3 ཤུལ་ལས་ལོ
ག་སྟེ་རྩིས་བཏོ
ནམ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
the close
of the year. དེ་ཅིག་གི་ཉུང་སུ་འཐོ
The
༠༡༥༣ at
ཕོགཔ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༨
ན་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོརTotal
་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ཁག་
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
འབགཔ་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག་ཚུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་བའི་སྐབས་
འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ཚུ་དབྱེ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཞིབ་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོ
མ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ན་ཨང་༡༤༥༧༠
དོན་ཚན་
Areas which
are determined on the basis of
experiences of the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
past auditing
periods
and
current audit priorities.
2.

༡༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣

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

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ 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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

65


༢༥སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༧
ཀ  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་དང་ ཁང་སྡེ་གཉིས་སྦེ་མི་ལས་གཡོག་པའི་
སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧ གནས་པའི་སྒོ་པང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ལཱ་འདི་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་

ཏོ་མེད་པའི་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག སྒོ་པང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལེགས་ཆ་འདི་གནས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ད་ འོད་རྩི་ཚར་
གཉིས་བཏང་རུང་ཕྱི་ལས་ཧུམ་ཆི་ཆི་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢༩ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་

སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ། 

ཁ  རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠ གནས་པའི་ རྡོ་ཀ་མ་རུ་

པའི་ལཱ་སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་མི་ཚུ་
་ཀ་མ་རུ་པ་ཕ་རུག་
(Marble
chips)
YTIROHTUA TIངོས་ལེན་འབད་ནུག
DUA LAYOR EརྡོH
T FO STNEM
HSILPM
OCCAགི་འཐིང་གཞི་འཐེན་

ན་ ehT
fo noitutitནི་ནང་
snoC བཟོ
eh་tརིག་ལག་རྩལ་ལེགས་ཤོ
fo 1.52 elcitrAམe་མེདཔ་མ་ཚད་
ht morf setའོaདd་རྩི་མ་དབྱུར་མི་ལས་བརྟེན་
nam sti sevired ytརྡོ
ir་ཀ་མ་རུ་པ་ཚུ་
ohtuA tiduའོAད་མ་འཐོ
layoR
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
elcitrA ehཔར་ཡོ
T ”.sདeཔ་མ་ཚད་
cruoserའཇམ་ཅུག་ཅུ་ཡང་མིན་འདུག
cilbup fo esu eht ni དེ་ལས་
ssenevའཐིང་གཞི་ཚུ་སྙོམ་ཏོ
itceffe dna ycག
n་ཏོ
ei་c
iffe ,ymonoce eht noརྩིས་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༣༣ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dnཅན་མ།
a seitལྟ་བཀོདཿ
irohtuaཕུན་ཚོ
cilག
bས་དགའ་ལེགས།
up lla ,yraབཟོ
ici་d
uJ eht ནd་ཆུང་བ།
na erཞི་གཡོ
utalག
si་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣
geL eht ni seciffo lཅན་མ།
la gn
idulcni
རིག་འགོ་དཔོ
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
ག  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤེས་རབ་གླིང་སོབ་གྲྭ་འབྲིང་མ་ནང་ སྟེང་གཡབ་དང་ ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱི་གྱང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མེད་པར་ངོས་ལེན་འབད་ནུག དྲྲྭ་རིལ་རྩེད་ཐང་འདི་ སོམ་སྦེ་འགས་འགྱོ་ཡོདཔ་
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
མ་ཚད་ བཟོ་བཀོད་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མིན་འདུག
ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ཡོད་རུང་ ས་བཙན་ཏོག་ཏོ་མེདཔ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK eh
fo noit utitsnoས་ཁམས་རིག་པའི་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
C eht fo snoisivorp eht hམ
ti་མ་
w enil
ལས་ དཀའ་ངལ་འཐོན་ཏེ་རང་འདུག m
དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
རt་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb
,stiduaན་ཨང་༡༤༥༧༠
desab em
ht dnག
a sཔ།
tidua
འབད་བར་ དྲ་རིལ་རྩེད་ཐང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོནe་ཚན་༡༦
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhབཟོ
si་lརིག་འགོ་དཔོ
pmoccaནe
ht fo ཞི་གཡོ
trapགa
sa sevitaitini dna sཅན་མ།
eitivitca
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས།
་ཆུང་བ།
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལྟ་བཀོདཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ ཅན་མ། 
:woleb dezirammus

ང  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

GNIT
DU
A FO SMRET
N I Sཁང་སྡེ་གཉིས་འབད་མི་ལས་
TNEMEVEIHCA .1
རོང་ཁག་སྒོ་ནོ
རI་འཕོ
ད་བསྟེན་སྨན་ཁང་གི་དོ
ན་ལུ་

གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག ཆབ་གསང་གཉིས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht nམ
i ་མ་འབད་བས།
nwohs sa ra
ey ehtའཐིང་གཞི་སྙོམ་
gnirud stidua
རྡོu་ཀ་མ་རུ་པ་ཕ་རུག་གི་འཐིང་གཞི་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ལེགས་ཤོ
དེ་ལས་
1
805 ཆ་རའི་ནང་ལུ་stid
A laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཏོག་ཏོ་མེདཔ་ལས་
ཆུ་འཁྱིལ་སོ
dna དེ་མ་ཚད་
4102 reཆུ་དུང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་འདི་ནང་ཡང་
bmeceD ts13 nihtiw detelསྐྱོན་ཡོ
pmoད
cཔ་erew
3
2
stiduA ecn
amrofreད
P་པའི་དཀའ་ངལ་འདུག
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
s
e
dulcxe
4
6
stiduA laicepS
ད་ དེ་ཡང་ཆབ་གསང་ཕྱི་ཁའི་གྱང་ལས་
ཆུ་སིམ་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོ
ehT .raey ehtད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
fo esolc eht ta sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
sergorp rནe་ dnu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 niདོdནe་ཚན་༣༠
telpmoc
duA 1.1 elb
aT
ཨང་༡༤༥༧༠
པ།stiརྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
རྗེ།tnདྲི་པི་ཨི།
eཔ་སངས་རྡོ
ht sni་a
oc tI ཞི་གཡོ
.raeགy་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡
laicnanif yrevཅན་མ།
e fo ལྟ་trats

tsurhT tidབཀོདཿ
uA evཕུན་ཚོ
itacགid
ni eht dnaབཟོ
se་རིག་འགོ་དཔོ
ciffO lan
igeR ཞི་གཡོ
dna གs་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣
noisiviD eht fo seludཅན་མ།
ehcS tiduA launnA
ས་དགའ་ལེགས།
ནo
་ཆུང་བ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༣ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༢

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༢
erཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
a stroper ར
ti་འཁྲུལ་གནོ
dua ehT
.ytirohtuA tiduA layoRངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
eht fo tuptuo ག
et་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
aidemmi ehག
t ་བཀོད་དེ་ཡོ
era stroདpཿ
eR 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་

66
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

༣.1.
༣.༢.
༣.༣.

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་སོད་གཉིས་ལྟབ།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༠.༡༤༢
༠.༤༤༥
༠.༥༢༥
༡.༡༡༢

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



བསོམས།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣༡ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་སོ ད ་གཉིས་ལྟབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༢
ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

རོང་ཁག་སྒོ་ནོར་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༡༤༢ གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོད་འབད་ནུགལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་དང་པམ་ནང་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ག་ར་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་གཉིས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
which statesདངུལ་སོ
that,ད“There
shall be
Audit
Authorityདོནto
auditརྩིས་
and
པམ་ནང་ལུ་སོདof
་ཡོBhutan,
དཔ་ལས་ ལཱ་ཅོག་ཐདཔ་ལུ་
་ཚར་གཉིས་ཡར་སོ
་ནུགa Royal
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༥༧༠
་ཚན་༣༨
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཐད་ཀརཿ
པ་སངས་རྡོ་རྗེ།further
དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡
ཅན་མ། Audit
ལྟ་བཀོདཿAuthority
ཕུན་ཚོགས་དགའ་ལེགས།
བཟོ་རིག་འགོ་
25.4འགནཿ
of the
Constitution
provides
that “The Royal
shall, without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༡༣ ཅན་མ།
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies

administering
public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༣༣ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༥

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in ཀ
December
2005.
Under the Auditor
General, the Authority
at the moment manned
 ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སོབ་དུས་ཀྱི་གནས་ཡུན་རིངམངལ་གསོ
་ནང་ཡོis
ད་པའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
འཐུས་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices
strategically ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
located across
the Kingdom.
In
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༩
ད་འབད་ནུག
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
ཟླ་ངོ་༡༢ ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་ཕོགས་སོད་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the
Royal
Audit Authority started
performance
ཡོདཔ་ད་
འཐུས་ཚུ་ཡང་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ངལ་གསོ་བྱིན་ནི་དང་དེ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
compliance
audits.
A brief account of the
འབྲེལ་གྱི་ཐོ
བ་ཐངས་ཚུ་ནང་
ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ཤོ
མ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༡༤༥༧༠ Audit
དོན་ཚན་༢༢Authority
པ། རྩིས་འགནཿ during
ཐད་ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོ
ཞི་གཡོགis་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༡༦༨༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཕུརཔ་
of the Royal
the ་རྗེ།year
summarized below:

1.

རྡོ་རྗེ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༡༦༨༡ ཅན་མ། 

AC HI
ME N TS
I N TE R M S OF
AU
I NG
ཁ EVE
ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དངུལ་ཕོ
གDIT
ས་ཐོབ་ཐངས་མེད་པའི་

པ་གཅིག་ལུ་

འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༦

སོབ་སོང་ངལ་གསོ་ལེན་ཡོད་པའི་ འགན་འཛིན་

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་

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.
འབྲེལ་ཡོ
་སྡེ་ཚན་དང་
དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ཡིག་འཕྲིན་གྱི་འབྲེལ་བ་ལེགས་ཤོ
1
Financial Auditsམ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December
2014 and
were completed
within 31
ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ནst་ཨང་༡༤༥༧༠
དོན་ཚན་༢༡
པ། རྩིས་འགནཿ
ཨོན་བསྟན་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
3 ཐད་ཀརཿ
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
༢༠༠༨༠༧༡༣༣
ཅན་མ།close
ལྟ་བཀོདཿ
ན་བསྟན་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༣༣ ཅན་མ། 
under progress
at the
of ཨོ
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
༣༤Audit
དངུལ་འཐེབ་སོ
ད ་འབད་ཡོ
པ་ Divisions
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༢༥
Annual
Schedules
of ད
the
and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current ཀ
audit
priorities.
 ཀྲོང་གསར་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉིམ་ཤོང་ལུ་ མོན་སྨད་སྒང་འཇུག་གི་ཞིང་ཆུའི་གཡུར་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་ ས་
2.

AC HI EVE
ME N TS
I N TE
R M Sད་པའི་ལཱ་གི་འབོ
OF RE POR
TI NG
ཁོངས་ནང་
ལཱ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོ
ར་ཚད་ལས་

དངུལ་སོད་མངམ་འབད་སོད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠༡༦༦
ད་ཐེབས་སོoutput
ང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ས་ཁོངས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ ལྟ་
Audit Reports
are theདངུལ་སོ
immediate
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.




67

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

67


རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་དང་

མ་དངུལ་ལོག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་ལུ་

ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་

ལས་ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༢ ག པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ

རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡

༩༠༠༧༠༩༤ ཅན་མ།



ཁ  ཀྲོང་གསར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

ཀརྨ་དབང་འདུས།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཁང་སྡེ་གཉིས་སྦེ་མི་ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༤ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག རྩིགཔ་གྱང་དེ་ཁར་ལས་ རྟེན་གཞི་བར་ཤབ་ མ་བཏོག་པར་ཡོད་མི་
དང་ མཐོ་ཚད་འཇལཝ་ད་འཛོལ་བ་བྱུང་ཡོད་མི་ དེ་ལས་ རྩི་རྨང་གྲུ་བཞི་ལས་ཡར་བཅད་ཀྱི་ ས་པ་ཅུའི་ལཱ་འབད་མི་ནང་
ལས་

ཨར་སི་སིའི་གདུང་དང་ཀཝ་མ་བཏོག་པར་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོདཔ་ད་ སའི་འོག་གདན་

བརྡལ་ནི་ནང་ དངུལ་སོད་གཉིས་ལྟབ་ཡར་སོ་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབད་བརྩོན་གྱི་ཐོག་ལས་ ཐོབ་རྩིས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་དང་ངོ་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དོན་ཨང་༡༤༥༧༠ དོན་ཚན་༣༩ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༤༡ ཅན་མ།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehལྟ་བཀོདཿ
T ”.secr
uosགeས་དགའ་ལེགས།
r cilbup fo བཟོ
esu
eht ni sནs་ཆུང་བ།
enevitཞི་གཡོ
ceffe
dna ycneiciffe ,ymoཅན་མ།
noce eht no troper
ཕུན་ཚོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༡༠༣༥༡༣
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གrevཀྲོང་གསར་རོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་
,tnemn
oG eht fང
o་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
seciffo dna stnདང་དུང་ལུ་
emtrapedགསོ
l la
fo stnuocca ehདབྱེ་རིམ་༡
t tidua ,པ་ནང་
ecidujeས་ཁོངས་ཡར་
rp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbupའཕར་དང་
,seuneveཉེ་འབོ
r ehར
t ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ
sa llew sa secrof་སྐྲུན་ནང་
ec nefedས་ཁོངས་ནང་
eht dna ecལཱ་བསྟར་སོ
ilop eht ད,s་འབད་ཡོ
dnuf cདil་པའི་ལཱ་གི་འབོ
bup gnireར
ts་ཚད་
inimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལས་ལྷག་པའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༧ འཐེབ་སོད་འབད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ད་འབད་བའི་སྐབས་
ལྟ་རྟོ
dennam tནུག
nemདེ་བཟུམ་མའི་ནོ
om eht taརs་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
i ytirohtuA ehས་ཁོངས་ནང་
t ,lareneGལཱ་བསྟར་སོ
rotiduA
eht rednU .50
02གr་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་
ebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་གི་ཐོ
nI .mབo་རྩིས་ཚུ་
dgniK ངོ་སོ
ehtརs་ལེགས་ཤོ
sorca མ
d་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
etacol yllacigetarts seciffoརྩིས་ཞིབ་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣༢༥སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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ཚུད། 
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༢.༤༡༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

The Royal Auditཁྲིམས་ལུགས་དང་
Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy,
efficiency
effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོand
ད་སྐྱོན།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བསོམས། of all departments and offices of the Government,
favour or prejudice, audit the accounts
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 བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
and the advances and
reserves of Bhutan”.
༡monies
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༡
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0.༩༣༡
༡.༤༧༩
༢.༤༡༠

༤
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The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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
༡༡ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་མ་ཚད་ དུས་ཚོ ད ་ཕར་འགྱངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བྱིན་ཡོ ད པ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༡
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
སྤ་རོ་རོངand
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
མཇལ་ལ་རོ
ལཱ་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་
activities
initiatives as
a partང་བསྐྱར་བསྐྲུན་ནང་ལུ་
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༡
མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཚད་ལས་བརྒལ་བྱིན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ སྤྱི་
summarized
below:


1.

ལོ
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སྤྱི་ཟླ་༡༢
ལུ་ Rཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ཚངམ་ལས་
ཁག་འབགཔ་དགོངས་འགྲོལ་མ་འབད་བར་ དུས་ཚོད་
AC
HI EVE
MEཔའི་སྤྱི་ཚེས་༢
N TS I N TE
M S OF A U DIT I NG

ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་མཚམས་ནང་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་རེ་བ་བསྐྱེད་དེ་ཨིན་པས།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types ofཐད་ཀརཿ
Audits དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།
No. of Audits
གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༦༥ དོན་ཚན་༨༢
པ། རྩིས་འགནཿ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The བཟོ
number
those
audits which ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
2
Compliance
Audits
100 ན།
་རིག་འགོ་དཔོincludes
ན་ལས་རོགས། only
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢
དཀོན་མཆོག་རྡོ
་
རྗེ།
རོ
ང
་ཁག་བཟོ
་
རིག་འགོ་དཔོ
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were
already
started and

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༥༢
ཅན་མ།
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start༢ofཆད་སྐྱོན་དང་
every financial
It དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༩
contains the
ནོར་འཁྲུལ་ year.
གནོད་སྐྱོན་
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
current
audit priorities.
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༩
༢༡དངུལ་འཐེབ་སོ

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
སྤ་རོupon
་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
མཇལ་ལ་རོ
ང་བསྐྱར་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
ད་འབད་ནུགauthorities
རོང་ཁག་
issued
completion of
the particular
audit andདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༩
it is addressed toའཐེབ་སོ
appropriate
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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དག་སྐྱོང་གིས་

ཁག་འབག་གིས་

གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༣༡༢

གནས་པའི་ལཱ་རྐྱངམ་ཅིག་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༩༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་

ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་མི་ ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཐོག་ སྔོན་རྩིས་
བཏོན་མི་དང་འཁྲིལ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཚད་འཇལ་མ་ཡིག་དང་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་འབད་བརྩོན་གྱི་
ཐོག་ལས་

༡༤༥༦༥

དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

དོན་ཚན་༨༡

༢༠༠༤༠༩༠༠༢

རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ

གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག

དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༥༢ ཅན་མ།

༡༣༢༦སྤུ་ན་ཁ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
YTIROHTUལོ
A་ངོ་དེ་ནང་
TIDUAསྤུ་ན་ཁ་རོ
LAYOང
R་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
EHT FO STNEརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
MHSILPMOCཕྱིར་སོ
CA ད་འབད་ཡི། འདི་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

foགི་ནང་ལུ་
noitutitམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦
snoC eht fo 1.52 eསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
lcitrA eht morf s
etadnam sti seviདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
red ytirohtuA tiད
d་ས་ལས་དངུལ་
uA layoR ehT
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༢༢༦༤
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.seགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
cruoser cilbup fo esu eht nལོ
i ་sབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
senevitceffe dna ycneཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
iciffe ,ymonoce ehtབསྡུ་སྒྲིག་
no troper
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༣
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnམ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
emnrevoG eht foརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
seciffo dna དsཔ་དང་
tnemtགནད་དོ
rapedན་ལ་ལུ་ཅིག་
lla fo stn
uocca eht tidua ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
,ecidujerp ro ruovaf
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཚུད།
a cil
bup ,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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་བཀོད་དེ་ཡོ
de༢༡༢༡
nnamཐོན
tn་ཡོ
eད
m་མི་ཚུ་འོ
om eགh་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
t ta si ytirohགtu
A eht ,lདaཿ
reneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
acol yllacigetarts དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
seciffo lanoiger
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བསོs
མiས།raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1
2

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

2.༡༢༡
2.༡༢༡

༤
༥

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་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
ད པ།
༡༡སྤྱི་ལོ ་ ༢༠༡༥ ལོ འི ་གཞིས་གནས་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབད་བར་ཡོ
hcihw
stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnaང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
detrats ydaerlའགན་འཛིན་པ་༢
a erew tahtགིས་
esoh
t s
edulcxe
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོ
ན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢
སྤུ་ན་ཁ་རོ
སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥
4
6
stiduA laicepSཅན་མ་ལྟར་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ht ta derདོ
aན
p་ཚན་༥
erp sཔ།
i Aརྩིས་འགནཿ
AR eht fཐད་ཀརཿ
o nalP ནོ
tiརd་བུ་དབངས་
uA launnA
ལོའི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོ
ནe་ཨང་༡༤༦༢༩
4102 niནd་མ་འབད་བར་འདུག
etelpmoc stiduA 1རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ན་གོངམ་༣
ཞི་གཡོ
tsའཛོ
urམ
hས།
T tiཞི་གཡོ
duAགe་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༧༠༤༤
vitacidni eht dnaཅན་མ།
secifཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།
fO lanoigeR dnaནགས་ཚལ་འགོ་དཔོ
snoisiviD eh
t fo selཔ།
ude
hcSགt་ངོ་རྟགས་ཨང་
iduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༢༠༠༥༠༧༡༧༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ སངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༣༨
.seitiroirp tidཅན་མ།
ua tnerruc
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༢༡

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
itirohtua eརt་འཁྲུལ་གནོ
airporpད
p་སྐྱོན་ནང་
a ot desངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
serdda si ti dnགa་ལུ་གསལ་སྟོ
tidua raནlu
citrap e
t fo noitelpmoc nopu deussi
་འབད་དེ་ཡོ
དhཿ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༢༡ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ནང་བཙོ ག ་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༢༡
སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ནང་ ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ་ནང་བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་
བའི་སྐབས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ཚུ་ བཙོག་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཉམས་བཅོས་འབད་
དགོཔ་སྦེ་ཡོད་རུང་ གོང་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གནོད་སྐྱོན་རྐྱབ་མི་ཚུ་

ཉམས་བཅོས་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དེ་དང་མཉམ་པའི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦༠ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༦ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ཡང་
མ་བཏོགས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་བའི་སྐབས་ལུ་ ལམ་གྱི་ཐད་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་དོང་༨༦ བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་

རུང་ དོང་༩༢ གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༤ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

གྱིས་ རྩིས་ཤོག་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
མ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
ས་ཁོངས་ནང་
ན་གྱི་ཐོག་ལས་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL ལཱ་ཚུ་འབད་བརྩོ
AUDIT AUTHORITY

ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨའི་མཱན་ལིམ་བུ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which statesཅན་མ།
that,ལྟ་བཀོདཿ
“Thereརྟ་མགྲིན་རྡོ
shall be
Authority
audit and
ལས་རོགས། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༤
་རྗེ། aརོRoyal
ང་ཁག་བཟོAudit
་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོto
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4༢༠༠༤༠༡༠༢༦
of the Constitution
further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཅན་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
༡༣༢༧དར་དཀར་ན་རོ
ང ་ཁག་བདག་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”.

ལོ་ངོ་དེ་ནང་
དར་དཀར་ན་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ད་འབད་ཡི།
The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Audit Authority was instituted
as an
autonomous
body in 1985
and as a ཕྱིར་སོ
constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༢༨༢༩
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
by 237
staff with
diverse professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
line དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༡༠
with the provisions
of the Constitution of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority during
theན་འབད་ཡི།
year is
དངུལ་འབོ
ར་ཡོངས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༡༩
གསལ་སྟོ
summarized below:

1.

ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
AC
HI EVE ME N TS I N TE
R M S OF A U DIT I NG

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
ངས་བསོ1.1.
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩༢
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
audits
during the yearརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
as shown in the Table
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were རིམ་ཨང་།
completed within 31st December
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
3
Performance Audits དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
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་ལས་འགལ་བ།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོདIt
་སྐྱོན།
start of every
financial
year.
contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
མས།
Areas which are determined on བསོ
the
basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

༡
༢

2.

༡.༠༣༩
༠.༧༥༣
༡.༧༩༢

༤
༥

AC HI
EVE ME N TS
I N TE R M S OFདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༩
RE POR TI NG
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་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
responsible initiate timely actions.
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རིམ་ཨང་།

༡.1.
༡.༢.
༡.༣.


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་དང་རྩིས་སྙོམས་ནང་ནོར་འཁྲུལ།

གཞི་གནས་གསལ་སྟོན་མ་འབདཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།
བསོམས།

༠.༠༥༠
༠.༨༠༠
༠.༡༨༩
༡.༠༣༩

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་མེད་པར་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཟད་སོང་འཁྲིལ་མི་ཚུ་ གནང་བ་གྲོལ་ཡོད་མི་ལྟར་དུ་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་ཐབས་སྟོན་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ འཛིན་ཤོག་དང་དངུལ་རྐྱང་དྲན་ཐོ་ལ་སོགས་པའི་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnག་ནི་ཡང་མིན་འདུག།
a tidua ot ytirohབདག་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
tuA tiduA layoR a eb llahs རོ
er
hT“ ,taht setatལ
s ་གྱི་དོ
hcih
atuhB fo modgniK eht
ངe་རབ་གནས་མངའ་གསོ
ནw
་ལུ་ ,nགནས་སྐབས་ཀྱི་མཆོད་ཁང་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཟད་སོ
,raབཟོ
ef་སྐྲུན་ནང་
tuohtiwདངུལ་སོ
,llahsད་འབད་ཡོ
ytirohtདuཔ་ད་
A tidརོuངA
layoR ehT“ tah
t seངd་ཚུ་
ivoཤིང་དྲ་ནི་དང་
rp rehtruf སྐྱེལ་འདྲེན་
noitutitsདེ་ལས་མཆོད་ཁང་
noC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་རུང་
དེ་འབྲེལ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་
seབཟོ
ido་སྐྲུན་དང་
b dna མཛེས་རྒྱན་བཀལ་ནི་ལ་སོ
seitirohtua cilbupགས་པ་ཚུ་ནང་
lla ,yraiciཟད་སོ
duJ ངe་བཏང་ཡོ
ht dnད
aཔ་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚན་སྟོ
erutalsigeL eht ནn
i sec
iffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ.ན”n་ཨང་༡༤༥༢༦
པ།naརྩིས་འགནཿ
atuhB fo དོsན
e་ཚན་༧༢
vreser d
secnavdཐད་ཀརཿ
a eht dnཆོས་སྐྱིད་རྡོ
a devie་རྗེ།
cerརྩིས་འཛིན་ལས་
seinom rehto

རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༨༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྡོ་ཕུག རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༥༦ ཅན་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
ru༡༢སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
of
sah རtI་འཁྲུལ་
.dnuoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༠
rgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ད ་དང་རྩིས་སྙོམས་ནང་ནོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ངོ་༢ ལས་ལྷག་སྟེ་
ecnamrofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༠
rep detrats ytiroསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
htuA tiduA layoR eདེའི་གྲལ་ལས་
ht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༠ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་གི་ehབླམ་གནས་བརྟན་ལུ་
་ལུ་ailདངུལ་ཕུལ་ནུག
t fo tnuocca fམཐོ
eirངb་གྲོལ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོ
A .stidua eན
cn
pmoc dna ད་རུང་
laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མཐོང་གྲོལ་གྱི་དོན་ལུ་ རྒེད་འོག་༡༤ གིས་ རྒེད་འོ
siག་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ནང་ལས་
raey eht gnirud དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
ytirohtuA tiduAརེ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་
layoR eht fo
:woleb dezirammus

ནི་སྦེ་ཁ་བཟེད་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ གྲྭ་ཚང་ཁ་ཐུག་ལས་སོད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༠ བསྡུ་ནི་སྦེ་འདུག 
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ཨིན་རུང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱང་གིས་ སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ རྒེད་འོག་༧ ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༠ ཐོབ་ཡོདཔ་ད་ རྒེད་

.1

གིས་
ག་ ehT
6 16 detelpརྒེད་འོ
mocག་༥
dah
ytiབླམ་གནས་བརྟན་གྱི་མཚན་ཐོ
rohtuA tiduA layoR
stiའོdག
u་༢
A fགིས་
o .oNཞལ་འདེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༠
stiduA fo sepyT
.oNལས་བརྒལ་མ་བྱིན་པས།
.lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ལུ་ 0དངུལ་འཛིན་ཐོ
གs་tidདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠
དང་2 གྲྭ་ཚང་གི་ཞལ་འདེབས་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
hcihw stidua esoht ylno sedབསོ
ulcམnས་༠.༦༠༠
i rebmཧེ་མ་
un ehT
01
uA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བླམ་གནས་བརྟན་ལུ་ དངུལ་སོད་ ཕུལ་ཡོ
dnaད་མི་དེ་
detraབླམ་གནས་བརྟན་གྱིས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག
ts 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
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༧༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཟླཝ་དབང་འདུས། རབ་སྡེ་དྲུང་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht snད
ia་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧
tnoc tI .raey laicnaཅན་མ།
nif yདཱན་བྷ་དུར་ར་ན།
reve fo trats
༡༠༣༠༦༠༠༠༧༩༤ ཅན་མ། ཀརྨ་ཚེ་རིང་། འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnབཙན་དྲ་གངས་རྒཔོ
a sdoirep g
itidua tད
sa
p eht fo secneirepx
e fo sལྟ་བཀོདཿ
isab eh
t no denimreབླམ་གནས་བརྟན།
ted era hciམི་ཁུངས་
hw saerA
། nམི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༠༩༠༠༠༥༨༥
ཅན་མ།
བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱས།
.seitiroirp tidua tnerruc

ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༠༣༠༠༠༣༣༥ ཅན་མ། རྡོ་ཕུག རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༥༦ ཅན་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
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser





ཤོག་གྲངས་

72

72

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣གཞིས་གནས་གསལ་སྟོ ན ་མ་འབདཝ་དང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༩
གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༢ ཅན་མ་ལྟར་ དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་༣ གིས་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༤ དང་༢༠༡༥ ལོའི་ནང་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བར་འདུག གཞིས་གནས་གསལ་སྟོན་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ སྤྱི་
ཚེས་༡༥༡༠༢༠༡༦ ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༩ བཏབ་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༤༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན ༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༡༢༠༤༨ ཅན་མ། ཀུན་དགའ་སེངྒེ། ས་འཇལ་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས་༤ པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༩༠༠༦ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་བསྟན་འཛིན། དབུ་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༠༢༠༢༤ ཅན་མ། ལྟ་

བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབངས་འཛོམས། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༢༣ ཅན་མ། 

OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ACCOMPLISHMENTS
ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༥༣

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོof
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༥༣
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ and
the Kingdom
Bhutan,
which states that, “There
shall be a Royal
Audit Authority
to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། Royal Audit Authority shall,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
25.4 of
the Constitution further provides
that “The
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ལཱ་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཐོག་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་འདི་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་ཁང་
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
འགན་ལེན་རྫུས་མ་སོ
ད་ཡོདpolice
པ།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢.1.

༢.༢.

༠.༤༥༥

ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོད་ཐེབས།

༠.༢༩༨
༠.༧༥༣

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བསོམGeneral,
ས།
body in December 2005. Under the Auditor
the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse professional background. It has
four

regional offices strategically located across the Kingdom. In
ར་འཁྲུལ་གནོདof
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
line ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
with the provisions
the Constitution
of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ག ་ལུ་ཉེས་ཆད་བཀལ་མི་འདི་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
ད པ་ད་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་
༢༡ལཱ་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཐོ
financial
and compliance
audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ད ་ཡོ ད པ་Audit
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༥
of the མ་སོ
Royal
Authority during the year is
summarized below:

1.

དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཐོག་གཉིས་སྦེ་མི་འབྲུག་སོ་ནམ་དང་བཟའ་ཆས་ཁྲིམས་དོན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༤༨ གནས་པའི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༥ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག རིན་

The བཀོད་ཡིག་རིགས་གནས་ཚད་ཀྱི་
Royal Audit Authorityསྤྱིར་བཏང་ཁག་འབགཔ་གནས་ཚིག་༦༠༡
had completed 616
ཅན་མ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལྷག་མ་ལུས་མིའི་གནས་གོང་གི་ཐོ
ག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༢༠
བཀལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་
ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་
The ཆད་འདི་
number
includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཡོ
ང
ས་བསོ
མ
ས་ཐོ
ག
་མཐོ
་
ཤོ
ས
་བརྒྱ་ཆ་༡༠
ལས་བརྒལ་བཀལ་ནི་མེདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག
གནད་དོ
ན
་འདི་
ཡིག་ཨང་
བི་ཨེ་ཨེཕ་ཨར་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཨེདྲི་དྲི་༢༠༢༠༡༥༡༦༨༣
སྤྱི་ཚེས་༣༠༣༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཐོ
ག
་ལས་
དར་དཀར་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་
བཤེར་འཕོ
་
འབད་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
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicativeདAudit
དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབག་ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་གི་ཚབ་སྦེ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་བཙུགས་ཡོ
་མི་འདི་ Thrust
ཆུ་ཁ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit
priorities.
རོང་ཁག་
སྤ་སྒ་དགོན་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡི་གུ་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༣༢ པ།
2.

རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
ན་རྡོ་Iརྗེ།N TE
གཉེར་པ།
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༦༠༢༡
AC HI EVE
ME Nཨོ
TS
R M ཞི་གཡོ
S OF
RE POR TI NG ཅན་མ། རྫེ་ཀོ་རྡོ་རྗེ། གཉེར་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༨༡༠༨
ཅན་མ།
འཇམ་དབངས་ཕུན་ཚོ
གས། of
གཙོthe
་འཛིན།Royal
ཞི་གཡོག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༧
ཅན་མ།
Audit
Reports
are ལྟ་བཀོདཿ
the immediate
output
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.




73

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

73


༢༢ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༨
དར་དཀར་ན་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་སྔོན་བྱིན་སྦེ་ དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༨ སོད་ཡོདཔ་
ད་ ཤུལ་ལས་ཁག་འབགཔ་དགོངས་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ག་ར་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབག་

ལུ་སྔོན་བྱིན་སོད་མི་ཚུ་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་གྲོལ་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་ནི་འདི་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་

ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱིས་

སྔོན་བྱིན་ཚངམ་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཚུགས་པར་ལཱ་ཁག་བཏང་ནི་ཨིན་པས།

གནད་

དོན་འདི་ ཡིག་ཨང་ བི་ཨེ་ཨེཕ་ཨར་ཨེདྲི་དྲི་༢༠༢༠༡༥༡༦༨༣ སྤྱི་ཚེས་༣༠༣༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ དར་དཀར་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་
འདུན་ས་ལུ་ བཤེར་འཕོ་འབད་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༦ དོན་ཚན་༣༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་རྡོ་རྗེ། གཉེར་པ། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༦༠༢༡ ཅན་མ། རྫེ་ཀོ་རྡོ་རྗེ། གཉེར་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༡༠༨ ཅན་མ།
ཚོགས། གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༡༧ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ འཇམ་དབངས་ཕུན་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo༡༣༢༨པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ
noitutitsnoC eht fo 1.ང5་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
2 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
,raརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuAལོt་iངོ་དེ་ནང་
duA layཔདྨ་དགའ་ཚལ་རོ
oR ehT“ tahངt་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
sedivorp rehtrརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤
uf noitutitsno
C eh
fo 4.52
ཕྱིར་སོ
དt་འབད་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཡི།
idoའདི་གི་ནང་ལུ་
b dna seitམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
irohtua cilbup lla སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
,yraiciduJ eht dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༨༡༩
na erutalsigeL e
ht ni seciffo llaད་ས་ལས་
gnidulcni
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་
. ”natuhB fo sevལོ
re་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ser dna secnavda eht d
na deviecer seinom
rehto

རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
la སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
noitutitsnoc a sa dna
5891 ni ydob ལོs་u
omonotua na sa detཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་
utitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དངུལ་འབོsརa་ཡོ
མu
ས་orདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༧༩
ruམ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
of
hངས་བསོ
tI .dn
gkcab lanoissefoགསལ་སྟོ
rp esrནe་འབད་ཡི།
vid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fདo་འབད་ཞིནམ་ལས་
noit utitsnoC eདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ht fo snoisivorp eht htiw enil
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
t sediseb ,stiལོ
d་u
a desab emeht dn
a stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnང
eས་བསོ
mhsiམ
lp
cca eht fo trap a ཐོsན
a་ཡོ
se
itaitiག
n་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
i dna seitivitca
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་moདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༥
དv་མི་ཚུ་འོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

GNITIDUA FO S M
R E T N I S T N Eདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
MEVEIHCA
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༡.༤༢༥
༡.༤༢༥

.1

༥

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 laicnaniFབསོམས།
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
༡ 6ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་
གནོlaདic་སྐྱོན་
4
stiduA
epS - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༥
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར4་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག
་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
eh
t sniatn
oc tI .rདaཿ
ey 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
༡༡ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༥
.seitiroirp tidua tnerruc
G N I T R O P E R F O་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་རུང་
S M R E T N I S T N E Mདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
EVEIHCA .2
ངང་ལམ་དྲུང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤོ་ཏོ་ན་ལ་ལུ་ ས་མཚམས་བདའ་སྟེ་གྱང་བཟོ

er༡༥༧༩
a stroཁག་འབགཔ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
per tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fསྤྱི་ལོ
o t་u
ptuo སྤྱི་ཟླ་༣
etaideཔའི་སྤྱི་ཚེས་༡
mmi eht eལུ་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་
ra stropeR tiduA
༢༠༡༦
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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74

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣ ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག འགོ་ཐོག་ལཱ་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ གནས་གོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༢༧ འབད་སོད་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་ལཱའི་འབོར་ཚད་མར་ཕབ་འབདཝ་ད་ལུ་ གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༠༧ དེ་

ཅིག་གི་བརྩི་མར་ཕབ་ཡར་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དང་ ཅ་ཆས་ས་ཁོངས་ནང་ལྷོད་ཡོད་པའི་ ཅ་

ཆས་ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༧༥ འབདཝ་ད་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༢༣ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེའི་གྲལ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༨

རྐྱངམ་ཅིག་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༥

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག

གནད་དོན་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ལུ་བཏང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༧༤ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ པཱ་བི་ཏ་རའི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༢༧

དྲགོས་དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༡༨༥ ཅན་མ། 

ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པདྨ་སྟོབས་རྒྱལ།

༡༣༢༩དབང་འདུས་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Royal Audit Authority derives
its mandates
Article 25.1 རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
of the Constitution
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
དབང་འདུས་ཕོfrom
་བྲང་རོངthe
་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
ཕྱིར་སོད་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the
economy,མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢
efficiency and effectiveness
in the use
of public resources.”
The Article
འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༤༤༤
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
audit the གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠
accounts of all departments
and offices of the Government,
ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༧༧
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the policeརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
and the defence
forces
asནwell
as the
revenues, publicཟིན་
and
བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
དཔ་དང་
གནད་དོ
་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོ2005.
ར་ཡོངས་བསོ
མས་ the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༧
གསལ་སྟོ
་འབད་ཡི། is at the moment manned
body
in December
Under
Auditor General,
theནAuthority
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategicallyཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
located across the Kingdom.
In
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༨
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
andངས་བསོ
compliance
audits. A brief
account
the
འབད་བའི་ཡོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༩
ཐོན་ཡོ
ད་མི་ཚུ་འོགof
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
རིམ་ཨང་།below:
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
summarized

1.

1

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.༤༦༩
0.༤༦༩

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

བསོམས།

༤

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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༩
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་and
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད།
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
ད ་མ་འབད་བར་ཡོ
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༩
start༡༡མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་བཀོལ་སོ
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
དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥
current audit priorities.
2.

ལས་༢༠༡༦ ནང་ལུ་ མཇུག་བསྡུ་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༩ དེ་ཅིག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལས་ཁུངས་ནང་

རྩིས་མ་སོད་པར་འདུག

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ འཆར་རྩིས་

དྲི་པི་ཨེ ཨེ་དྲི་ ཁྱབ་བསྒྲགས༢༠༠༩༡༠

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon
completion ཅན་བ་ལྟར་འབད་བ་ཅིན་
of the particular audit
and
it is addressed to appropriate authorities
༧༥༧༩
སྤྱི་ཚེས་༦༤༢༠༡༠
ལོག་ཐོབ
་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་
འཆར་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.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ནང་འཁོད་ལུ་ ལེན་དགོཔ་ཨིནམ་ད་ དེ་གི་ཤུལ་མའི་ཟླ་ངོ་ཚུ་ནང་ དེ་འབྲེལ་གྱི་སོད་ལེན་འབད་མི་ཆོག་
ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༣ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགནཿ

ཐད་ཀརཿ སྐལ་བཟང་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༣༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཐད་ཀརཿ ལྷགཔ་
བཅུ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༩༢ ཅན་མ།

༡༣༢༡༠ཧཱ་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༧༤༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་
IROHTUA Tད
ID
UA Lགནད་དོ
AYORན་ལ་ལུ་ཅིག་
EHT FO S
TNEMHSILPMOC
CA
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་YTརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
པ་དང་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་

foཚུད།
noitལོu་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
titsnoC eht fo 1.52 eཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
lcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduདངུལ་འབོ
A layoR
ར་ ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
A eh
secruoser cilbup fགསལ་སྟོ
o esu e
t ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཡོiངtrས་བསོ
མTས་ ”.དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༩༩
ནh་འབད་ཡི།
,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
་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
seལོ
id་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
o b dna seitirohtua ciཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
lbup lla ,yraiciduJ eht དd
na erutalsigeL
eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༤༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
. ”natuhB fo sevrརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
eser dna secnavལོd་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
a eht dna deviecer seiཅན་མའི་
nom rehto

ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༨ ཐོན་

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
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
acol yllacigetarts དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
seciffo lanoiger
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
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
བསོམe
ས།
ht 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
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༨

1

0.༤༥༨
0.༤༥༨

༥
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni n
ohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༠ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མི་འདི་ག་ཏེ་་ཡོ
དw
་ལུགས་དང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
བགོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ
3
2
stiduA e་བཏོ
cnན
a་མ་བཏུབ།
mrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༡.1.

༡.2.

༠.༣༩༧

༠.༠༦༡
༠.༤༥༨

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

བསོམས།eht 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
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༡ མ་དངུལ་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༠ བདག་བཟུང་འབད་བཞག་མི་འདི་ག་ཏེ་་ཡོ ད ་ལུགས་དང་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་
ཐོ ་ བཏོ ན ་མ་བཏུབ་ -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༧

ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨིམ་ཀྲཊ་ལས་ ཐབ་ཤིང་སོད་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༠ བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་
དབྱེ་བཞི་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏོན་མ་བཏུབ་མ་ཚད་ རྒེད་འོག་ནང་ལུ་

ཁྱིམ་གུང་པའི་གྱངས་ཁ་ལུ་གཞི་བཞག

ཐབ་ཤིང་སོད་པའི་

འཐུས་བསྡུ་མི་ཚུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་དང་ཁྱིམ་གུང་པ་ཚུ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་ངེས་བདེན་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་གཉིས་ཀྱི་

བར་ན་ ཁྱར་པར་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ རྒེད་འོག་རྒཔོ་ཚུ་གིས་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོད་མི་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་གིས་མ་ཚད་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢-༢༠༡༣ ལས་ ༢༠༡༥-༢༠༡༦ ཚུན་ རྩིས་ལོ་བཞི་

ལུ་ རྒེད་འོག་༦ དང་ ཧཱ་ཁྲོམ་ལུ་བགོ་བཀྲམ་འབད་ཡོད་པའི་ཐབ་ཤིང་གི་སོད་ཁྲལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༩༧ གི་ དངུལ་སོད་

ཡིག་ཆས་/བཀོ་བཀྲམ་གྱི་ཐོ
་ཚུ་ མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༤༣༨
དོན་ཚན་༣༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT
AUTHORITY

ཨོན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སྦྱིས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢ ཅན་མ། ཆུང་འདུས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། ཀ་ཚོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,ཅན་མ།
whichསྟོབ
states
“There
a RoyalདAudit
Authority to audit
and
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥
ས་རྒྱས། that,
རྒཔོ་བགྲེསཔ།
སོམshall
་སས་ཁ།beམི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦
ཅན་མ།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
རྒཔོ་བགྲེསཔ།
ཨི་སུ།provides
མི་ཁུངས་ངོ་སོthat
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢
ཉིམ་རྡོ། shall,
རྒཔོ་བགྲེསཔ།
དགའ་སྐྱིད་
25.4བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།
of the Constitution
further
“The Royal Audit ཅན་མ།
Authority
without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦ ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སཱ་མར། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
and the
as well as the revenues,
publicརྒཔོ
and
༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩public
ཅན་མ། funds,
ལྟ་བཀོདཿ the
ཨོན།police
རྒཔོ་བགྲེསཔ།
སྦྱིས། defence
མི་ཁུངས་ངོ་སོforces
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༡༠༠༡༦༩༢
ཅན་མ། ཆུང་འདུས།
་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བགྲེསཔ། ཀ་ཚོགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༨༥༥ ཅན་མ། སྟོབས་རྒྱས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། སོམ་སས་ཁ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༦༦༦
ཅན་མ།Under
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དཔལ།
་བགྲེསཔ། ཨི་སུ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༢༠༠༠༣༡༢
ཅན་མ།
body
in December 2005.
the Auditorརྒཔོ
General,
the Authority
is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
ཉིམ་རྡོ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། དགའ་སྐྱིད་གླིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༥༠༠༠༣༩༦ ཅན་མ། དང་ ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། four
སཱ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line མར།
withམི་ཁུངས་ངོ་སོ
the provisions
of the Constitution
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༥༠༤༠༠༡༨༧༩
ཅན་མ། of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡

༢༡སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
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
ཧཱ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་དང་ ཚོགས་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
summarized below:

1.

དེ་ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༣ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་སྦེ་ཡོདཔ་ད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དེ་ཡང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་སེལ་ནི་ནང་ས་སྣུམ་སྔོན་བྱིན་དང་ མགྲོན་ཁྱིམ་གསརཔ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་མཐུད་ནིའི་དོན་ལུ་

The སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
Royal Audit
Authority had རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
completed
616
ད་འབད་མི་ཚུ་ཨིན་པས།
ན་ཨང་༡༤༤༣༨
དོནNo.
་ཚན་༤ Types
པ། རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་དབང་འདུས།
Sl.
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ན་ལས་རོགས་ངོ་ཚབ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༤༠༣༥
ཅན་མ།
དྲག་ཤོས་ཀུན་བཟང་རྡོ
The རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
number includes
only those
audits which
2 ལྟ་བཀོདཿ
Compliance
Audits ་རྗེ། རོང་བདག
100 ཞི་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༢ཅན་མ།
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
༡༣༢༡༡ཐིམ་ཕུག་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
current audit priorities.
2.

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༤༡༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་གཅིག་ཡང་མ་འབད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon
བར་ཡོ
ད། 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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

77


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༤༡༦ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.༤༡༦
0.༤༡༦

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༦
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
A LAYOR E
HT FO STNEMHSILPMOCC
A
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

fo noitutitsnསྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ
oC eht fo 1.52 elcitrནA
eht morཨེལ་ཨེ་པི་
f setadnནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ
am sti sevi་rབསྐྲུན།
ed ytirohtuA tiduA layoR ehT
་གྱི་འཆར་གཞི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”སྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ
.secruoser cilbup foནe
su eht niཨེལ་ཨེ་པི་
ssenevitནང་བཟོ
ceffe་སྐྲུན་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་
dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་གྱི་འཆར་གཞི་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
པ།
,tnemnrevoGཡོeདh
t 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 secroབསོ
f eམ
cས།
nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda

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

༡.1.
༡.2.

༠.༤༡༦
-

༠.༤༡༦

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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
ru༡༡
of སྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ ན ་གྱི་འཆར་གཞི་
sah tI .dnu
orgkcab ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ
lanoisseforp e་s
reviདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
d htiw ffats 732 yb
ཨེལ་ཨེ་པི་
སྐྲུན་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༠༤༡༦
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ
་གྱི་འཆར་གཞི་
eht fo tnuocན
ca
feirb A ཨེལ་ཨེ་པི་
.stidua ecནང་
nailདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༦
pmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གནས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་སྐྱོན་འདུག བཟོ་སྐྲུན་སྐྱོན་ཅན་དེ་ཡང་
དེ་ལས་ཆུ་གཡུར་བཟོ
si raey རྡོe་རུག་ལཱ་གི་རྨང་གཞི་དང་
ht gnirud ytiroརྩི་ནག་བཏང་ནི་
htuA tiduA
layoR eht་ fo
:woleb dezirammus

སྐྲུན་ཚུ་ནང་ ཧོག་ཀ་དང་མར་ཐིམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཚུ་ རྩི་ནག་བོག་འགྱོ་ཡོདཔ་མ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཚད་ གས་འགྱོ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༤༥༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་

དྲག། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བི་ལི་ལལ་དཱསི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་

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
ཨེལ་ཨེ་པི་
སྐྲུན་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
dna detrནང་བཟོ
ats y་d
aerla erew taht དeཔ།
soht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ན
ta་གྱི་འཆར་གཞི་
deraperpཨེལ་ཨེ་པི་
si AAR eh
t fo བཟོ
na་lསྐྲུན་ཕྱིར་འགྱངས་
P tiduA launnA
ཐིམ་ཕུག་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ནང་
4102 ni detelpmoསྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ
c stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsལུས་ནུག
urhT tidཁག་འབགཔ་གིས་
uA evitacidniཨར་སི་སིའི་ཆུ་མཛོ
eht dna secད
if་ཁང་དང་
fO lanoiརླུང་འཕྲུལ་བཞག་སའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
geR dna snoisiviD eht fo
seluདེ་ལས་རླུང་འཐེན་འཕྲུལ་
dehcS tiduA launnA
་སྐྲུན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seiད
tiཔ་ད་
roirp
tiduaཆུ་རླུང་
tnerruc
ཆས་བཙུགས་སྒྲིག་དང་གློག་མེ་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ དེ་མ་ཚད་ ཆུ་རླུང་འཐེན་གྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོ
དེ་ཡང་

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
གཡོ8
ག0་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦
1
5
stiduཅན་མ།
A lai
cnaniF
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
stiduA ecnamrofreP
ན ་གྱི་འཆར་གཞི་
༡༢ 2སྡེབ་སི་ཕར་ཁའི་ས་གནས་གཞི་དོ
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

G N I T R་བོO་གས་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
P E R F O S M R E T N I Sདེ་འབདཝ་ལས་
TNEMEVE
IHCA .2
འཐེན་ནི་གི་ལཱ་མོ་བཏབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་དུང་གྱི་ཁག་ཚན་གཙོ
རླུང་འཐེན་

མh་མེད་པའི་རྟགས་སྟོ
ལས་འགུལ་དེ་
erའཕྲུལ་ཆས་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལམ་ལུགས་ནང་
a stroper tidua ehT .ytirohtuAཉམས་མོ
tiduAང་ལེགས་ཤོ
layoR e
t fo tuptuo ན
eམ་མ་ཚད་
taidemm
i eht era sཁྱད་རིག་དང་
tropeR 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་

78

78

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༥༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ བསྟན་འཛིན་དབང་དྲག། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆ་བི་ལི་ལལ་དཱསི། བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦ ཅན་མ།

༡༣༢༡༢བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོ ང ་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ ཕྱིར་

སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༠༡༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་

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

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་

The ཚབས་ཆེན་
Royal Audit
Authority
its mandates from
the
Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་འབོ
ར་ཡོངས་བསོderives
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༠
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
25.4ལོof
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,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༣༥
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་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
འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོམས་ and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
ཐོན་ཡོreserves
ད་མི་ཚུ་འོགof
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
other
moniesངreceived
the advances and
Bhutan”. ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
The Audit
Authority was instituted
as an autonomous body in
1985 and as a དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
constitutional
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།
by 237 staff with
diverse
professional
background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བསོམས། of the Kingdom
line with the provisions of the Constitution
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན་ Aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
financial
and compliance
audits.
brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
summarized below:

༡

1.

རིམ་ཨང་།

0.0༣༥
0.0༧༠

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

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

༡.1.

སྟབས་གཅིག་ལུ་བཏོགས་དགོ་པའི་ཕབ་ཆ་མ་བཏོགས་པར་ཡོདཔ།

5

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༠.༠༣༥
༠.༠༣༥

The Royal Audit Authority had completed
616
བསོམས།
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508

The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December
2014 and
were
completed
withinད31
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
3 དཿPerformance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ག
ས་དགོ་པའི་ཕབ་ཆ་
(REBATE)
མ་བཏོ
ག
ས་པར་ཡོ
ད
པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
༢༡སྟབས་གཅིག་ལུ་བཏོ
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
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཇོ་མོ་གཙང་ཁ་དྲུང་ཁག་ལུ་
ཁང་གཉེར་པའི་སོ
ད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
ཁག་འབག་གིས་བྱིན་ཡོ
ད་པའི་ཕབ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ མ་བཏོགས་པས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་
2.

AC HI EVE
ME N TS
I N TE
M S་རིག་འགོ་དཔོ
OF RE POR
TI NG
ས་ཁོངས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་དང་
ལྟ་རྟོR
ག་བཟོ
ན་ དེ་ལས་
རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་

Audit
Reports
are the
immediate
output
of the Royal Audit
Authority.
The audit
are
བྱིན་ཡོ
ད་པའི་ཕབ་ཆ་བཏོ
གས་ནི་ནང་
བག་གཡེང་ཤོ
ར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༣༠༣
དོན་ཚན་༣reports
རྩིས་འགནཿ
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

79


ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༣༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ལམ་གྲགས་དབང་དྲག
དྲུང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༥ ཅན་མ།

༡༣༣རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡༣༣༡སྤ་རོ ་ རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་ཚུ།
༡

ན་རྒྱ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༢༡༨༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༧༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དཔ་དང་
dnམ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
a tidua ot ytirohtརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
uA tiduA layoR
a eb llགནད་དོ
ahs erནe་ལ་ལུ་ཅིག་
hT“ ,tahtམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
setats hcihw ,natཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
uhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཚུད།
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoCདངུལ་འབོ
eht foར་4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༦ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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 sevreseདr་འབད་ཞིནམ་ལས་
dna secnavda དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
eht dna deviecer seinom rehto
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོ
la མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
noitutitsnoc a sa dརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
na 5891 ni ydo
b suomonotua na sa detutitsni saངw
ytiམ
roས་
htདངུལ་ཀྲམ་ས་
uA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
གh་བཀོད་དེ་ཡོ
དoཿ
ruཡ༡༢༠༦
of
sa
tI .dnu
rgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
tsnoC eht fo snoisivདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
orp eht htiw enil
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བསོམས།
:woleb dezirammus

1
2

0.༤༠༠
0.༨༠༦
༡.༢༠༦

༡ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠

༣
5

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དw
ཿohs sa raey eht gnirud stidua
.1.1 elbaགT་བཀོད་དེ་ཡོ
eht ni n
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
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
༡༡གནང་བ་མེད་པར་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠
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 Aསོ
A་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་མི་ཊར་༧༢༠
R eht fo nalP tiduA launnA
ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་གནང་བ་མ་ལེན་པར་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠
གནང་བ་མེད་པར་
tsདང་
urhTམི་ཊར་༢༠༧
tiduA evསྦེ་མི་
itacidགསརཔ་གཉིས་བཟོ
ni eht dna se་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོ
ciffO lanoigན
e་ལུ་
R dn
a snoisiviD eht fo selud
ehcS tiduA laཁ་
unnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག དེ་ཡང་ ‘སྦུལ་ཏི་ཁ་སྤྱི་འོག་གི་ དགྲ་ལེ་འོག་རྒྱུའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་’.sཟེར་བའི་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་འཆར་
eitiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ནང་ལས་ གཏང་ཡོད་རུང་ ཉམས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་ལམ་དེ་
ན་ཨང་༡༤༦༠༡
ན་ཚན་
G N I T R O P Eཡོ
Rད་ར་མིན་འདུག
F O S M R Eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
T NI STN
E M E V E IདོH
CA .2

༦༡ དང་༦༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀར་མདོག། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།
itirohtua etairpo
rp
a ot desདs་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧
erdda si ti dna༠༠༢༢༩༡
tidua rཅན་མ།
alucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
རྒཔོ
། pམི་ཁུངས་ངོ་སོ
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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༢ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༦
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༢.1.

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.306

༢.2.

དངུལ་སོད་ཐེབས་འབད་ཡོདཔ།

0.500

༢.༣.

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་ལཱ་རྩིས་ལེན་ཡོདཔ།

བསོམས།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

0.806

ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
The ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Royal Audit
Authority
derives
its mandates
from theདཿ
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
ད ་འབད་ཡོ
ད པ་ provides
-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༦
25.4༢༡ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
of the Constitution
further
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
ན་རྒྱ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
མཚན་འདུས་དགོན་པ་སྨད་ལུ་
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༦
ཆོག་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies ད
received
the advances
and reserves of(Road
Bhutan”.
མིན་དངུལ་སོ
་འབད་ནུག and
ཁག་འབགཔ་གིས་
ས་ཁོངས་ནང་གླེབ་འཁོར་
Roller) ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད་

The རུང་
Audit
Authority was instituted
as an autonomous
body
in 1985
as a constitutional
ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་དེའི་ཟད་སོ
ང་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག
ས་ཁོངས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་and
གོང་གི་གླེབ་འཁོར་ལག་ལེག་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff
with diverse
professional
It has
four
འཐབ་ཡོ
དཔ་མེདཔ་ཚུ་
དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་
དངུལ་སོbackground.
ད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་
ནོར་འཁྲུལ་འདི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
མ་མེད་མི་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༠༡
དོནKingdom
་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་
line ལེགས་ཤོ
with the
provisions of the
Constitution
of the
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
རིག་འགོ་དཔོ
གས། based
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༨
audits
and ན་ལས་རོ
theme
audits, besides ཅན་མ།
the ལྟ་བཀོདཿ
routineདཀར་མདོག། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
financial and compliance audits. A brief account of the
ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡ ཅན་མ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠
༢༢དངུལ་འཐེབ་སོ

1.

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

ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སུ་སུ་ན་སོ་ནམ་ཞིང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག

ད་པའི་ཐོ
བ་བརྗོད་བཀོད་མི་དང་འདྲ་ཉམས་པའི་
ད་མ་འབད་བར་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་
The ལཱ་ཐེབས་འབད་ཡོ
Royal Audit
Authority
had completed 616ས་ཁོངས་ནང་ལུ་ལཱ་བསྟར་སོ
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits ར་ཚད་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་
508
ནོ
ར
་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ཁག་འབགཔ་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག
་དང་
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོ
ད
་འབད་བའི་འབོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
2
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་
ཁག་འབག་གི་ཐོབAudits
་ཁུངས་དང་བཏོགས་དགོཔ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
the close of the year.
The
ཚུ་ ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་ at
མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༠༡ དོན་ཚན་༣༢ པ། རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ དཀར་མདོ
Total
616 ག།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startརྒཔོof
every
financial
year. It contains
་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
ཅན་མ།the
སྐལ་བཟང་དབང་མོ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཨང་༢༠༠༨༠༥༠༠༧
ཀུན་བཟང་དབང་འདུས།
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༧༡༢༠༣༢
ཅན་མ།auditing
བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།
་
Areas
which areཅན་མ།
determined
on the རྩིས་འཛིན་པ།
basis of ཞི་གཡོ
experiences
of the past
periods བཟོ
and
current audit priorities.
2.

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF RE POR TI NG
ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༢༢༩༡
ཅན་མ།

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
responsible initiate timely actions.
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༢༣སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ ད ་པའི་ལཱ་རྩིས་ལེན་ཡོ ད པ།
ན་རྒྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བང་སྦིས་ཁ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ནང་ལུ་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག ཉམས་བཅོས་ཀྱི་

ལཱ་འདི་ ཚད་དཔག་སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠ ནང་ལུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ནང་སྐྱོན་སོམ་ཤོས་ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ རྩིགཔ་

གྱམ་འགས་སོང་ཡོདཔ་དང་ དེ་ལས་མཐའ་སྐོར་ཏེ་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ མར་ཐིམ་ཡོདཔ་ད་ དེ་ལས་གྱང་གི་

ས་ཁོངས་ལ་ལུ་ཅིག་ཧྲམ་སྟེ་འགྱོ་ནུག 

དེ་སྦེ་ཧྲམ་འགྱོ་མི་འདི་ གཙོ་བོ་རང་ ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་

ལས་བརྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ ལྟ་རྟོག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་བསྟར་
སོད་འབད་བའི་སྐབས་ དབྱེ་ཞིབ་དང་སྤུས་ཚད་རྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ སྣང་མེད་འབད་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

YTIR
TUA TIཐད་ཀརཿ
DUA LA
YདO་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།
R EHT FO S
T་N
EMHSIནL
PMO
CCA
དོན་ཨང་༡༤༦༠༡ དོན་ཚན་༧
པ།OH
རྩིས་འགནཿ
བསོ
བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
་ལས་རོ
གས།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
བགྲེསཔ།
fo༢༠༠༧༠༧༠༧༨
noitutitsn
oC e h
t fo 1.དཀར་མདོ
52 elciགt།rAརྒཔོe་h
t morམི་ཁུངས་ངོ་སོ
f setadnདa་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
m sti sevired ytirohཅན་མ།
tuA 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
,ra༢.ef tuཝང་ལྕང་།
ohtiw ,ll
ahs 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
seརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ido b dna seitirohtua cilbuལོ
p་ངོ་དེ་ནང་
lla ,yra
iciduJ ehtག་བདག་སྐྱོང་གི་
dna erutalརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
sigeL eht ni ཕྱིར་སོ
secifདfo
lla gnའདི་
idulcni
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོ
་འབད་ཡི།
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༩༩༢
reser dna secnavdདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
a eht dna deviecད
er
seinom rehto
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
་ས་ལས་དངུལ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
la ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༣
noitutitsnoc གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
a sa dna 5891 ni ydob suལོ
o་m
onotua na sa detutiཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
tsni saw ytirohtuབསྡུ་སྒྲིག་མ་
A tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་
ruའབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
of
sah tཡང་ན་
I .dnuམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
orgkcab lanoissefཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
orp esrevid htiw ffaལོ
ts་བསྟར་
732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
རr་ཡོ
ས་ enil
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo sདངུལ་འབོ
noisivo
pངeས་བསོ
ht htམiw
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༨༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmoདc་འབད་ཞིནམ་ལས་
ca eht fo trap དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
a sa sevitaitini dna seitivitca
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wམoས་
lebདངུལ་ཀྲམ་ས་
dezirammus
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོ

ཡ་༠༩༨༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
G NདIཿ
TIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་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 detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ts༡ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
urhT tiduA evitacid
ni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
1
805
stiduA laicnaniF
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་སྐྱོན། 3
2
stiduA eརc་འཁྲུལ་
namroགནོ
freདP
4
6
stiduA laicepS
བསོམས།
616
latoT

1
2

0.༥༠༠
0.༤༨༠
0.༩༨༠

ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡ དང་ ༢
5

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་

82

82

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༡.1.

ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་སེན་ཊི་ཕུ་གཱལ་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ཚུལ་མིན་གྱི་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་

༡.༢.

གློག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་འཁྲིལ་ཡོདཔ།

ཡོདཔ།

བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.5༠0
0.500



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
དབང་ཅང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ‘གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་’ ཟེར་བའི་ ཞིང་ཆུའི་དོན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལུ་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ ཆུ་འཐེན་ནིའི་ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥༠༦༢༠༡༥ ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ ཐིམ་ཕུག་ དགའ་ན་བུལ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དྲརསི་ལུ་སོད་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༦༧ ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢
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 ofཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུག་གྱི་རིམ་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་
public resources.” The Article
པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་མིན་འདུག
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
the
accounts
of all departments and offices of the Government,
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
འོགaudit
་ལུ་བཀོད་ཡོ
ད་པའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ
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
ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་སེན་ཊི་ཕུ་གཱལ་ཚུགས་ཚད་༣༠
ཅན་མ་ཚུལ་མིན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ཡོ
ད པ།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཞིང་ཆུའི་དོ
་ལུ་ གཙང་ཆུ་ནང་ལས་
ཆུ་འཐེན་ནིའི་ལཱ་འདི་ནང་
ང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
body
in December
2005. Under
theནAuditor
General, the
Authority is at ཟད་སོ
the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ས་ཡ་༥༡༦༧
བཏང་སྟེ་
ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་རིམ་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ད་ དེ་སྦེ་འཆར་གཞི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེད་མི་འདི་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ལས་སོར་བསྒྱུར་འབད་དེ་ ཤུགས་ཚད་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
audits, besides
the routine
༣༠ སྦེ་མི་༢
བཙུགས༌ཡོདbased
པ་ད་ ཆུ༌དུང༌གི༌རྒྱ་ཚད༌ཡང་
ཨེམ༌ཨེམ༌༡༨༠
ལས༌ ཨེམ༌ཨེམ༌༢༠༠ ལུ༌ ཡར་སེང༌རྐྱབ་མི༌ལས༌ བརྟེན༌
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
initiatives
as a part
of theརྩིས་འགནཿ
accomplishments
བྱུང༌ནུག and
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༥༩༦
དོན་ཚན་༡༦
ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢

1.

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

༡༢གློག་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་འོ ས ་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོ ང ་འཁྲིལ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠

The ཝང་ལྕང་རྒེད་འོ
Royal Audit
Authority གཙང་ཆུ་ནང་ལས་
had completed
616
Types of Audits
No. of ཅན་མ་
Audits
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོ
ནSl.
་ལུ་No.ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ནང་
number includes only those
audits which
འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོ
ང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠
བཏང་ནུག
ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་
2
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
started and ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠
ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠
ཅན་མའི་རིན་གོང་དང་
ཅན་མའི་དཔག་ཚད་
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
རིན་གོང་ཁྱད་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབདཝ་ད་
ཁག་འབགཔ་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་སྔ་མམ་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༢༨༤༦༡ དེ་ཅིག་གི་བརྩི་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཁྱད་པར་འཐོ
་ནུག 
Annual
AuditནSchedules
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.

ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་གཅིག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༥ ལས་
AC HI EVE ME
N TS I N TE R M S OF RE POR
TI NG
བརྒལ་མེད་རུང་
ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༣༠
ཅན་མའི་དཔག་ཚད་རིན་གོང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠ བཏོན་ཡོདཔ་

Audit
are the
output
of the Royal Audit Authority.
The audit
reports
are
ད་ Reports
མཐའ་འཇུག་ལུ་
རྒེད་འོimmediate
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དཔག་ཚད་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠
དེ་རང་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག
གནད་
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.




83

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

83


དོན་དེ་གི་ཐོག་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བ་ཅིན་ ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་ཆས་ཨེཇ་པི་ཤུགས་ཚད་༥༠ ཅན་མ་ལས་ ཤུགས་

ཚད་༣༠ ཅན་མ་ལུ་ཕབ་ད་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་གོང་ཚད་ཡང་ མར་འབབ་འགྱོ་དགོཔ་འདུག 

དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ གོང་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་བཀོད་མི་ལས་གཞན་ གོང་ཚད་ཁྱད་
བསྡུར་འབད་ཐོག་ལས་ ཞིབ་འཚོལ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡༧ དང་

༡.༨ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།

༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT སྙིང་བཅུད་བཏོ
”.secruosནe་ཡོ
r དc་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོ
ilbup fo esu eht ni sseneviདtཔ།
ceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoGདངུལ་འཐེབ་སོ
eht fo ད
se
ciffo དd
na stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་འབད་ཡོ
པ།
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
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ། . ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༢.1.

0.༤༤༦

༢.༢.

0.༠༣༤

༢.༣.

-

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob sབསོ
uoམm
ས།onotua 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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediདsཔ་
eb དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༦
,stidua desab emeht dna stidua
༢༡སྙིང་བཅུད་བཏོ ན ་ཡོ ད ་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོད་པར་ཡོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གཙང་ཆུ་ལས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོ
ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཟོ
si raey eན
h་ལུ་
t gn
irud ytirohtuA tiduA ་སྐྲུན་དང་བཙུགས་
layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.༤༨༠

སྒྲིག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ བག་དང་རྡོ་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༡༢༨༠༣༠ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༣༡༩༩༩༤ འབད་བའི་བརྒྱ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆ་༤༠ བཏོག་མི་ནང་ལས་ ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་ དབྱེ་དཔྱད་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་༣༤༨༤༦ རེ་བརྩིཝ་ད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་

.1

ཡ་༠༤༤༦ གནས་པའི་རྩིས་ཐོ་མ་བཀོད་པས། ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ བཏོན་ཡོད་པའི་རྡོ་ཚུ་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་དེབ་ནང་

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
ཐོ་བཀོད་འབད་དེ་མེདཔ་མ་ཚད་ ཡང་ན་ ས་བརྐོ་རྡོ་ལྷོག་གི་ལཱ་ནང་ལས་
དེ་དང་འདྲ་མཉམ་པའི་དངུལ་འབོར་ཡང་མ་བཏོག་པར་འདུག
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrས་གནས་བཟོ
ofreP
དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ ས་ཁོངས་མཁོ་ཆས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ལུ་ མཁོ་ཆས་ཚུ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
T .rae་ལྷོ
y གe
ht fo eརs་ཚད་ནང་ལས་
olc eht taརྡོ་ཚུ་བཏོ
sserg
p་པའི་
rednu
ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཐོ
་བཀོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
དེ་མ་ཚད་ hས་བརྐོ་རྡོ
་གི་ལཱའི་འབོ
ནo
་ཡོrད
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ht sniatན
n་ཨང་༡༤༥༩༦
oc tI .raདོeནy་ཚན་༡༡
laicnཔ།
anརྩིས་འགནཿ
if yreveཐད་ཀརཿ
fo trats
རྩིས་མ་རྐྱབ་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ཐོག་ལས་ངོ་སོར་འབད་ནུག eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས།
a sdoirep gnitidབཟོ
ua་རིག་འགོ་དཔོ
tsap eh
fo seགc་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢
neirepxe fo s isabཅན་མ།
eht n
o deniའཕྲིན་ལས་རྡོ
mreted་རྗེ།
erརྒཔོ
a h
cihw མི་
saerA
ནt། ཞི་གཡོ
ལྟ་བཀོདཿ
་བགྲེསཔ།
.seitiroirp tidua tnerruc

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༢༢དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

གཙང་ཆུ་ནང་ལས་ཆུ་འཐེན་ནིའི་དོན་ལུ་

ཆུ་འཐེན་རླུང་འཕྲུལ་གྱི་རིམ་ལུགས་བཟོ་སྐྲུན་དང་

བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་པའི་ལཱའི་འབོར་ཚད་ལས་ ཉུང་སུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ རིན་
གོང་འདི་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ནང་བཀོད་ཡོད་མི་གོང་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤
དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལག་ལེན་

རྩིས་ཤོག་བཙུགས་པའི་སྐབས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་འདི་ ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་དང་ག་བསྡུར་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་
མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡༤ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿདཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༢༣སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོ
ད པ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཝང་ལྕང་རྒེད་འོof
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གློག་འབྲེལ་ཆུ་འཐེན་འཕྲུལ་ཆས་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་མི་ཚུ་
ལེགས་བཅོས་
the Kingdom
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
ན་ལས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་
25.4འབད་ནི་གི་དོ
of the Constitution
furtherབཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བར་འདུག
provides that “TheRoyal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
offices
in the Legislature རྩི་སའི་བྱིལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བོ
and the Judiciary,
public authorities and
bodies
ཀ) all
ཆུ་མཛོ
ད་ཁང་གི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་གུར་
ག་སྟེ་ all
གཏིང་འགྱམ་ཚུ་འགས་འགྱོ་ནུག
དེ་བཟུམ་མའི་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other moniesནོར
received
and theས་བརྐོ་རྡོ
advances
and reserves
of ག
Bhutan”.
་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
་ལྷོག་གི་ལཱ་
སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོ
་ཏོ་མེདཔ་མ་ཚད་ ལྟ་རྟོག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་

The Audit Authority
was instituted
འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
 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
 ཆུ་དུང་མཐུད་ས་ལས་
མང་ཤོ
ས་ཅིག་ཚིགས་འགལ་ཁ་འཕལ་སོ
ང་ཡོདཔ་དང་

regionalཁoffices
strategically
located
across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit Authority started performance 
ག) the
ཆུ་འཐེན་སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱང་དང་རྩི་རྨང་ཚུ་འགས་སྟེ་འདུག
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་
ཁག་འབག་པ་གིས་ལཱ་ཚུ་
ག་ཏོ་སྦེ་མ་རྐྱབ་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་
activities
and initiatives
as a part སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོ
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལྟ་རྟོག་དང་ below:
ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༦ དོན་ཚན་༡.༣ ༡.༥ དང་ ༡༩ པ།
summarized

1.

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༩༠༠༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༢༢ ཅན་མ།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༣. during
རྡོ བ ་ཤར་རི།
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
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
started
and
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
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 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༠༠༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative
Audit Thrust
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities. རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་


2.

AC HI EVEལོME
N TS I N TE R M S OF
RE POR TI NG
ནང་མ་ཚུད།
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་འབོ
ར་ཡོངare
ས་བསོ
མས་immediate
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༦༢
གསལ་སྟོ
་འབད་ཡི།
Audit
Reports
the
output of
the ནRoyal
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.




85

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

85


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༡༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་

ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༥༡ ཐོན་
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1
༢

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.༣༧༧
0.༢༧༤
༠.༦༥༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡ དང་ ༢
༤

YTIROལྐོག་ཟ་
HTUAདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༧
TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༧
dnགཡོ
a t་iཟོdལ
u་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
a ot ytirohtuA tiduA lན
ay
oR a eb llahs erehT“ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
,taht setats hciག
h་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
w ,natuhBདཿ
fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raeརིམ་ཨང་།
f tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA la
yoR ehT“ ནta
itsnoC eht fo 4.52
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།ht sedivorp rehtruf noitutདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
,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
་ཡོaདཔ།
dna cilbup ,sབྱེ་ཤི་སྒང་སོ
euneve་rནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐབས་དངུལ་སོ
eht sa llew sa secrof ec neདf་བརྫུས་མ་བཟོ
ed eht dn
ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡.1.

༡.༢.

༠.3༠༠

ཀེམ་པ་ལས་ཁམས་ས་འཛིང་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ནང་ནོར་འཁྲུལ།

༠.༠༧༧

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
མu
ས།orgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ruof
sah tI བསོ
.dn
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep གd་ལུ་གསལ་སྟོ
etrats ytནir
ohtuA ད
tiཿ
duA layoR eht ,natuhB fo
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་འབད་དེ་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpm
occa eht f་o
trཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
ap a sa sevitaitini dna seitivitca
ད ་བརྫུས་མ་བཟོ
ཡོ ད
༡༡བྱེ་ཤི་སྒང་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐབས་དངུལ་སོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༠.༣༧༧



རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཤ་རིས་ལས་དོ་ནཱམ་ཚུན་ བྱེ་ཤི་སྒང་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ས་ཡ་༠༣༠༠ དངུལ་སོད་བརྫུས་མ་བཟོ་ནུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ ལུ་སོད་ཡོདཔ་ད་ ལཱ་

.1

འདི་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་འདི་ སྤྱི་ཚེས་༢༣༠༦༢༠༡༦61ལུ་
ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཐོག་ དངུལ་
6 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
05
stiduA laicnaniF
སོད8་འབད་ནུག
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཨིན་རུང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡
པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

.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
ས་ཁོངས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
dna detrats ydaerla eསོ
re་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་
w taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ལཱ་འབད་ནི་འགོ་རང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ད་ མ་དངུལ་ཚུ་བཏོན
དངུལ་སོ
e་སྦེ་ཚོ
ht tག
a ས་པ་བགྲེསཔ་ལུ་
deraperp si A
AR eད
h་ཡང་འབད་ཚར་ནུག
t fo nalP tiduA དེ་སྦེ་
launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
དངུལ་སོ
་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་
tsལཱ་བསྟར་སོ
urhT tidདu་མ་འབད་བར་
A evitacidn
i ehtདd་འབད་མི་འདི་
na seciffO ཚུལ་མིན་ཚུབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོ
lanoigeR dna snoisivན
iD
eht fo seludeདངུལ་དང་རྩིས་རིག་
hcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གི་ལམ་ལུགས་ལས་ཡང་འགལ་བ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༠༠ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
ཆུང་འདུས་རྡོ
.seitiro
irp tidu་རྗེ་
a tབཟོ
ne་rruc

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་མགོ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༠༨༠༢༠༠༠༢༨༨ ཅན་མ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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




ཤོག་གྲངས་

86

86

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣ཀེམ་པ་ལས་ཁམས་ས་འཛིང་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ནང་ནོ ར ་འཁྲུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༧
རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀེམ་པ་ལས་ཁམས་ས་འཛིང་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ས་བརྐོ་འཕྲུལ་
ཆས་དང་ སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་གི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༢ ཐམ་པ་འདི་ ‘དོང་བུ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་རྟེན་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་’ གྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་སོད་ཡོདཔ་ད་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༥

ཐམ་པ་འདི་

བྱུ་ཀ་ལས་བང་ས་གི་དོན་ལུ་

‘ཐག་ཆུ་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་’

ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་

དངུལ་སོད་འབད་ནུག དངུལ་སོད་འཛིན་ཤོག་ནང་ མ་དངུལ་ལེན་ཡོད་པའི་ངོ་སོར་ཡི་གུ་ག་ནི་ཡང་མ་ལེན་པར་འདུག

ཨིན་རུང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་་༡༡ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འགོ་རང་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་
བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་ ཚུལ་མིན་ཚུབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF
དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་ཡང་འགལ་བ་ཨིན།
 THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
ད་རུང་shall
འབྲེལ་ཡོ
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་འབད་
the Kingdom
of Bhutan, which states
that, “There
beདa་འགན་འཛིན་པ་ལུ་
Royal Audit Authority
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ནི་ལུ་
འགུག་སྟེ་ཡོ
ད
་ཟེར་བཤད་ཅི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༠༠
དོན་ཚན་༡༣
པ། Audit
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ shall,
ཆུང་འདུས་རྡོ
་རྗེ་ བཟོ་རིག་
25.4 of the Constitution further
provides
that “The
Royal
Authority
without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་མགོ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
༡༠༨༠༢༠༠༠༢༨༨ public
ཅན་མ།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 ༢
Audit
Authority
was instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༤
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་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༤
regional
offices
strategically
located across the ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
Kingdom. In ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ལཱ་བསྟར་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་
༢༡གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་མཐར་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༤
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྡོབ་ཤར་རི་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༡༦ ནང་ དོ་རི་ཟོད་ཁ་ལས་ རྩེ་རི་ནཱ་ཚུན་ ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༥ གྲོང་གསེབ་འཐུང་

1.

ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོ
ན་ལུ་
ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི༌ནང༌
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༤
ཟད་སོང་འཁྲིལ་ནུག ཨིན་རུང་ ས་ཁོངས་
AC HI EVE ME
N TS
I N TE R M S OF A U DIT
I NG

ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ རྩི་ས་ཕད་ཅུང་༡༥༠ མེདཔ་ཐལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་གཞན་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་འདུག
ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོ
་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་
ཐོ་Financial
བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག

audits
during the year as
shown
in the Table ལམ་ལུགས་ལྟར་དུ་
1.1.
1
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were
completed
within 31མ་དངུལ་ཚུ་ལོ
རྩིས་ལོ
་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་
ག་གཞུང་ལུ་མི་འགྱོ་ནིའི་ཐབས་ལུ་
ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ་མ་ཚད་ 2འཆར་
3
Performance Audits
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the
close of བསྟུན་གྲོས་ལེགས་ཤོ
the year. The
དངུལ་ལེན་པའི་སྐབས་
མི་སེར་དང་མཉམ་
མ་སྦེ་མ་འབད་བས། འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་
Total ཕྱིར་འགྱངས་སྦེ་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startལུས་མི་འདི་
of every
financial
year. It contains the
རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པའི་སྐྱོན་དང་
མི་སེར་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ རྒྱབ་སྐྱོར་མེདཔ་ལས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are
determined
on the
basis of
of the
past་རྗེ།
auditing
periods
བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༠༠
དོན་ཚན་༧༡
པ། experiences
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
འཕྲིན་ལས་རྡོ
འཕྲུལ་རིག་པ།
ཞི་གཡོགand
་ངོ་
current audit priorities.
2.

རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༢༠༠༡༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཟླ་མགོ རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༢༨༨ ཅན་མ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG



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




87

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

87


༤

ལུང་གཉིས།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལུང་ཉི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.༣༠༠
༡ དང་ ༢
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILP0.༣༠༠
MOCCA
བསོམས།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
གཡོ
dn༡
a tid
ua་ཟོoལt་དང་
ytiroངན་ལྷད་
htuA tiལྐོག་ཟ་
duA laདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
yoR 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
,raགཡོ
ef ་tཟོuལo་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
htiw ,llahs ytirohtuA ནt་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
iduA layoR ehT“ tahtངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
sedivorp rehtག
ru
f noitutitདsཿ
noC eht fo 4.52
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
,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
dn༡༡ཨེམཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་མ་དངུལ་ལེན་ཡོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nད
e་མི་འདི་ཕྱིར་བཤད་མ་འབད་བར་ཡོ
fed eht dna ecilop eht ,sdnད
uཔ་
f cilདངུལ་ཀྲམ་ས་
bup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཡ་༠༣༠༠

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
ལུང་གཉིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssལེན་ཡོ
orca དd་མི་དེ་
etacoགསང་བཞག་སྟེ་འདུག
l yllacigetarts sཨེམཨེསི་ཨོ་ལ་
eciffo lanoiger
ཨེམཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytiroh
tuA tiduA layoསྒོར་ལམ་
R eht ,nགོ་དོ
atuགh་ B fo
ཐང་བཟའ་ཁང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
གྱེན་གཟར་དྲག་དང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ht fo
tnuocca feirb Aམ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སྐོང་སྦེ་
.stidua ecnailpmocརྒཔོ
d་n
a laicnanif
དྲགས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་དང་ རྩི་ནག་བཏང་ནིའི་དོནe་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
བགྲེསཔ་ལུ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
i raeyག་ལས་དངུལ་སོ
eht gniད
ru
d ytirohtuA tiduA layoR eht fo
འཛིན་ཤོག་ཨང་ ཊི་༤༥༩ སྤྱི་ཚེས་༩༠༧༢༠༡༦ sཅན་མའི་ཐོ
་འབད་ནུག
:woleb dezirammus

ཨིན་རུང་ ལས་དོན་དེ་གི་དོན་ལུ་ ཟད་སོང་བསོམས་བཏོནG
་ཡོN
ད་མི་དེ་གུར་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་
I T I D U A F O S M R E Tཨེམཨེསི་ཨོ་ལ་ཐང་བཟའ་ཁང་གིས་
NI STNEMEVEIHCA .1
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠ མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་འདི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རྒེད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiའོdག
u་བདག་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁར་ཡང་
A fo .oN
stiduA མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོ
fo sepyT
.oN .lད
S་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་མ་ཚད་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འགོ་བཙུགས་སའི་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
esoht ylno seduསོlcསn་མེད་པའི་རྩི་སའི་
i rebmun ehT
2 སྒོར་ལམ་གོ་དོག་དྲགས་ཚུ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་
001
stiduA ecn
ailpmoC
ས་ཁོངས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་
གྱེན་གཟར་དྲག་དང་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
འདམ་6 (PCC) བླུག་ནི་ཨིན་མི་འདི་
4 ཨེམ་ཨེས་ འབྲུག་བ་འབབ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༣ སྦེ་སོད་
stiduA laicལཱ་ཁ་སྐོང་སྦེ་
epS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
e་ལུ་
ht ta
deraperསི་ཨེན་བཟོ
p si AA་སྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོ
R eht fo n
lP tiduA launnA
ནུག དེ་མ་ཚད་ 41དངུལ་འབོ
ག
ཨེམ་ཨེས་
གa་ལུ་བཙུགས་བཞག་
02 ni deར
te་འདི་
lpmocམཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཐོ
stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsནུག
urhT
tiduA evནi་ཨང་༡༤༥༩༥
tacidni eh
dna sཔ།
eciརྩིས་འགནཿ
ffO lanoཐད་ཀརཿ
igeR dnརྒྱ་མཚོ
a sn། oརྒཔོ
isi།viམི་ཁུངས་ངོ་སོ
D eht foདs་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༦༧༤
eludehcS tiduA launnA
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོtན་ཚན་༡
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རིན་ཆེན་དཔལ་འབོར། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༡༢༢༨ ཅན་མ།
.seitiroirp tidua tnerruc



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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

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




ཤོག་གྲངས་

88
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༥.

ཧཱུྃ་རལ།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཧཱུྃ་རལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༢༦༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༨༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། 



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོACCOMPLISHMENTS
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་འབོར་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.0༨༥
༡ དང་ ༢
བསོམས།
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.10.0༨༥
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
ལ་དང་ ངན་ལྷད་ further
ལྐོག་ཟ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥
25.4༡
of གཡོ
the་ཟོConstitution
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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 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”.

༡༡གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་མ་ཚངམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥

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
ཧཱུམ་རལ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༥
གནས་པའི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་བར་
by 237
staff with
diverse professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
འདུག དེ་མ་ཚད་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ཐོ་བཀོད་ནིའི་ལཱ་ཡང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན་གྱིས་མེན་པར་ རྒེད་འོག་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་མིན་ཚུབས་ཅན་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance སྣང་མེད་ཀྱི་ཐོ
audits. Aག་ལས་འབད་ཡོ
brief account
of the
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
དཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
༡༤༥༩༤ དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༠༠༢༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
summarized below:

1.

སངས་རྒྱས། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༡༠༤༥ ཅན་མ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡༣༣༢མགར་ས་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་ཚུ།

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 ༡ལ་ཡ།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་
ལ་ཡ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། 6
འདི་གི་
under
progress at the close ལོof
the year.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༧༤
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
startནང་ལུ་
of every
financial year.
It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་
Areas
which are གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
determined on the basis ལོ
of་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
experiences of the past
auditing periods
and
current audit priorities.


2.

མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་

Audit
the immediateགསལ་སྟོ
output
of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡོངReports
ས་བསོམས་ are
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༤༠
ན་འབད་ཡི།
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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ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༧༤༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༢.༧༤༠
༢.༧༤༠

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༥

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༤༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།dnam sti sevired ytirohtuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
fo nརིམ་ཨང་།
oitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eh
t morf seན
ta
A tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ
.secruoser cilbup fo་འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོ
esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiདc་འབད་
iffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG ཡོeདhཔ།
t 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 ,seརྩིས་ཤོ
uneག
ve
r eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
་མ་ཚངམ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡.1.

༠.༠༣༧

༡.2.

༢.༧༠༣

བསོ
མས།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob su
om
onotua 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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desa
emeད
hཔ་དངུལ་
t dna stidua
དb་འབད་ཡོ
༡༡འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ ་ འཐུས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༧
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༢.༧༤༠



ལ་ཡ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༧ གནས་པའི་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཚུ་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚུལ་མཐུན་མེད་པར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འགྲུལ་འཐུས་དང་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་དང་ འགྲོ་

.1

འགྲུལ་གནང་བ་ དེ་ལས་ཉིན་བསྟར་འཚོ་འཐུས་དང་ ཡིག་ཚང་བཀའ་རྒྱ་ འགྲོ་འགྲུལ་སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.ན1་ཨང་༡༤༨༡༤
.1 elbaT eདོh
ni nw
s sa raeཐད་ཀརཿ
y eht gn
irདu་ནམས་
d stidua
1
805
stiduA laད
ic་འབད་ནུག
naniF
བཙུགས་པར་
དངུལ་རྐྱང་སྦེ་དངུལ་སོ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ནt་ཚན་༤
པ།oh
རྩིས་འགནཿ
བསོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4
102 reཧེ་མཱན་གུ་རུང་།
bmeceD ts1
3 nihtiw deནt།elཞི་གཡོ
pmoགc་ངོ་
erew
དབང་ཕྱུག
རྩིས་འཛིན་པ།
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོ
3
2
stiduཞི་གཡོ
A ecnགa་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨
mrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤ ཅན་མ། ལྷག་པ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༠༤༠༣༠༠༠༦༧༢
ehT .raey
eht fo esཅན་མ།
olc e
ht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ལ་ཡ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༠༣ གནས་པའི་ རྩིས་ཤོག་༢༧ བཏོན་ནི་མིན་འདུག
རa
་འཁྲུལ་
.seiདེ་བཟུམ་མའི་ནོ
tiroirp tidu
tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

༡༢རྩིས་ཤོ ག ་མ་ཚངམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༠༣

བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ གནས་སོརG་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་
དE
་ལེགས་ཤོ
N I T R O P E Rརྩིས་བཀོད་ཡིག་རིགས་ཚུ་རྩིས་སོ
FO SMRET NI STN
M E Vམ
E་མ་འབད་
IHCA .2

་ལྡན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་མ་འབད་བར་
erམི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
a stroper tidua eའཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
hT .ytirohtuA tiduའབྲེལ་ཡོ
A layད
o་འགན་འཛིན་པ་ལུ་
R eht fo tuptuའོoསe
taidemmi 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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ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབོར་ཡང་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༡༤ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཧེ་མཱན་གུ་རུང་། དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༤ ཅན་མ།

༢.

ལུ་ན་ན།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༢༠༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོ
ར་ཡོངས་བསོ
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༣
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
the Kingdom
of Bhutan, which
states
that,མ“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
25.4ལོof
the Constitution further
provides that “The
Royal Audit Authority
shall, without fear,
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
moniesངreceived
the advances and
reserves
Bhutan”. ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོམས་ and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤
ཐོན་ཡོ
ད་མི་ཚུ་འོགof
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution
བསོམས། of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits.
brief account of the
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན་ Aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོbelow:
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
summarized

1

1.

0.༡༥༤
0.༡༥༤

ACརིམ་ཨང་།
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
A U DIT ན
I NG
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
།

༥

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

+6'ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ
དཔ།completed 616
The Royal Audit
Authority had
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
ཚུལ་མིན་ཅན་གྱི་ཉོམས་སྒྲིགདངུལ་སོ
ད། 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
་འཐུས་གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོདཔ།
under progressའགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ
at the close
of the year. ད
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
བསོམས།
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.

༡.1.

༠.༠༧༨

༡.༢.

༠.༠༣༨

༡.༣.

༠.༠༣༨

༠.༡༥༤



2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

91


༡༡ HSD ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༨གནས་པའི་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ལི་ཊར་༡༦༡༠ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ནུག། སོ་ནམ་

ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་ས་བརྐོ་འཕྲུལ་ཆས་སྣུམ་འཁོར་གྱི་དོན་ལུ་ ས་སྣུམ་ཨེཇ་ཨེསི་དྲི་ཡོངས་བསོམས་ལི་ཊར་༡༠༢༡༠ ཉོ་ཡོད་མི་

ནང་ལས་ འགྲུལ་སྐྱོད་ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལི་ཊར་༧༤༠༠ རྐྱངམ་ཅིག་བླུག་ཡོད་པའི་ལྷག་མ་ རྒྱ་ཛི་༦ ཡོད་མི་གུར་བརྩི་ཕབ་ད་

ལི་ཊར་༡༢༠༠ ལུས་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ ལི་ཊར་༡༦༡༠ ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡི།དེ་བཟུམ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ དགག་བཤེར་དང་ས་
སྣུམ་ས་ཁོངས་ནང་ རྩིས་སོད་རྩིས་ལེན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་

ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོདཿ མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢ ཅན་མ། ཀ་ཀ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་
ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ད ་ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
fo༡༢
noitཚུལ་མིན་ཅན་གྱི་སྙོམས་སྒྲིགདངུལ་སོ
utitsnoC eht fo 1.52 elcitrA
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
e lc
itrA ehTག”་བདག་སྐྱོང་གི་
.secruoser cརྒེད་འོ
ilbuག
p་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
fo esu eht ni ནs་གྱིས་
seneviམགོན་ཚེ་ཕུག་ལས་རཱ་མི་ན་ཚུན་གྱི་སོ
tceffe dna ycneiciffe ,ym་o
noce eht no་སྐྲུན་
troper
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོ
ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnནང་ལུ་
emnrལག་ལེན་འཐབ་མི་
evoG eht fo sས་དོ
eciང
ff་སྤེད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་འཛིན་ཤོ
o dna stnemtraped lla fo stnuoccaག་ནང་རྩིས་བཏོ
eht tidua
,ecར
id་འཁྲུལ་ལས་བརྟེན་
ujerp ro ruovaf
ན་གྱི་ནོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
a cilbup ,seuneverདངུལ་སོ
eht saད་ཐེབས་སོ
llew saང་ནུག
secroདེ་སྦེ་ནོ
f ec nར
ef་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ed eht dna ecilའབྲེལ་ཡོ
op ehtད,་འགོ་དཔོ
sdnuf ན
ci་གྱིས་
lbup gའཛིན་ཤོ
niretག
si་ཚུ་
nimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་ཚན་༢༢ པ། རྩིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
གu
་ངོ་སོ
ཅན་མ།
deའགནཿ
nnamཐད་ཀརཿ
tnemoཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།
m eht ta si ytiརྒེད་འོ
rohtགu་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
A eht ,larenནe།G ཞི་གཡོ
rotid
A དe་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠
ht rednU .5002 reb
meceལྟ་བཀོདཿ
D ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
མགོན་པོ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོདn་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢
ཅན་མ།
ཀ་ཀ།
རྒཔོ
།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
I .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo དt་འབད་ཡོ
nuoccaད པ་
feirདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
b A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༣འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ ་ འཐུས་གཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལུ་ན་ན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ར་མི་ན་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ
ད་mus
:woleb d་འཐུས་སོ
eziram

པའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་༠༠༣༨ དངུལ་སོད་གཉིས་ལྟབ་སོGང་ནུག
དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
NITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༩ དོན་ཚན་༢༤ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་ཆོས་འཕེལ།

6 16 dཅན་མ།
etelpལྟ་བཀོདཿ
moc daམགོན་པོ
h yti་r
ohtuA
iduA la
yoR ehT
stiརྒེད་འོ
duAགf་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
o .oN
stནi།duཞི་གཡོ
A foགs་ངོ་སོ
epy
.oN .lS
དT
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༨༠
ཚེ་རིང་།
རྒཔོt་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ངོ་སོ0ད0
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༡༢༢
ཀ་ཀ། རྒཔོ
hcihད
w་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢
stidua esoht ylno ཅན་མ།
sedulcni rebmun ehT
2 ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
1
stiduA ecnaཅན་མ།
ilpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laicepS
༣ 6 ཁ་སྨད།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཁ་སྨད་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
tsརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
urhT tiduA evitacidni eht dལོ
n་ངོ་དེ་ནང་
a seciffO
lanoigeR
dna snoisiv
iD eht fo seluཕྱིར་སོ
dehད
c་འབད་ཡི།
S tiduA lའདི་
aunnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༡༢༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
.seitiroirpདt་མི་འདི་
idua tnལོe་rruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོ
་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
།E V E I H C A . 2
G N I TདR
O P E R F O S M R E T N I S T N EདM
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

seབཀོད་དེ་ཡོ
itirohtuདaཿ
etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.༡༠༠
0.༡༠༠

བསོམས།

༥

༡ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ས་སྣུམ་ཆད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠

༡༡

ཁ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ གནས་པའི་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་ ༼ཨེཇ་ཨེས་དྲི༽ ལི་ཊར་༢,༠༨༧ཆད་སྐྱོན་

འཐོན་ཏེ་ཡོད། རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༡༦
ལོའིROYAL
་ནང་ རྒེད་འོ
ག་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ཐོ
ག་ལས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
AUDIT
AUTHORITY

སོའི་དོ
ན་ལུ་ བུམ་ཐང་སོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་
འཕྲུལ་ཆས་གླ་ཁར་ལེན་
The དང་ཆུ་གཡུར་བཟོ
Royal Audit་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཁག་སོ
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
མི་ཚུ་ནང་
ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ ས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་མཁོ་སྒྲུབ་ནང༌
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༢
ཟད་སོ
ང་འཁྲིལ་ནུག The
 Article
report
on the
economy, efficiency
and effectiveness in
the use of public
resources.”
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
prejudice,
auditགthe
accounts
of all departments
and ་offices
the Government,
ཟད་སོor
ང་རྩིས་ཤོ
ག་དང་ འཛིན་ཤོ
་དངུལ་འཛིན་
ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་
དེ་ལས་འགྲུལ་བསྐྱོད་ཐོ
དེབ་དེ་ཚུ་ ofདབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་
ས་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the police and the
forces
as well as theས་སྣུམ་ཌི་ཛལ་
revenues, public
and
སྣུམ་ཌི་ཛལ་ ༼ཨེཇ་ཨེས་དྲི༽
ལི་ཊར་༢༠༨༧ཆད་འཐོ
ན་ཡི།defence
དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
༼ཨེཇ་ཨེས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
དྲི༽ མཁོ་སྒྲུབ་དང་སོད་ནི་ནང་ དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༨༨

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དོནin
་ཚན་༡
པ། རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
ཨོན་ཚེ་རིང་།
དམངས་མི་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༠༤༠
ཅན་མ། manned
ལྟ་བཀོདཿ
body
December
2005.
Under
the Auditor
General,
the Authority
is at the moment
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
རྒཔོ་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོlocated
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༢༥༠
ཅན་མ། In
regional
offices
strategically
across the Kingdom.
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༤.
ཁ་སྟོ ད །
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཁ་སྟོད་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
of the
Royal Audit Authority
during
the གyear
is
summarized below:


1.

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༠༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

The ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
Royal Audit Authority had completed
Sl. No.
Types ofཐོAudits
No. of Audits
ངས་བསོམ616
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༣
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The ཐོnumber
only those audits which
ག་བཀོད་དེ་ཡོincludes
དཿ
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan
of the RAA
is prepared at the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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
བསོམས།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

1

2.

0.༠༦༣
0.༠༦༣

༤

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

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་དོ
Audit
Reports are the immediate outputན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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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༡༡ད་ཏྲ་ལུངམ་ལས་ ད་ཏྲ་སྤང་ཆུ་ཚུན་གྱི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་ཚུལ་མིན་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོ ད པ།
ཁ་སྟོད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༡༦ ནང་ལུ་ རྒེད་འོག་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ཐོག་ལུ་ ད་ཊ་ལུངམ་ལས་ ད་ཊ་སྤང་ཆུ་
ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠ བཏོན་སྦེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་འཛིན་གྱི་ཐོག་ལུ་
བཞག་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་རྩིས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༡ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། 

ཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ལུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༥ གི་ནང་འཁོད་ རྩིས་
སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དབྱེ་དཔྱད་ལེགས་ཤོམ་འབད་དེ་བལྟཝ་ད་ ལཱ་འདི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་བསྟར་སོད་

འབད་ནུག ས་སྣུམ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠ དངུལ་འཛིན་རྫུས་མ་བཏོན་ཐོག་ལས་བཞག་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་མ་
དངུལ་གཞུང་ལུ་ལོག་འགྱོ་ནི་ལས་བཀག་ཐབས་ལུ་དང་

ཁག་འབགཔ་གིས་

ལཱ་ཤུལ་ལས་བསྟར་སོད་འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་ཐབས་ལུ་
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ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༤༠༤༠༠༠༤༣༢ ཅན་མ། འབོ
རt་ཆུ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK ehཅན་མ།
t fo no
འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༡༡
itutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡༣༣༣པདྨ་དགའ་ཚལ་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ
eht foག ་ཚུ།
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
༡.
ཕྱི་མུང་།
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཕྱི་མུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

.1

6དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༩༥༥
16 detelpmoc dདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ah ytirohtuA tid
A layoR ehT
stiགི་ནང་ལུ་
duA fo .o
N
stiduA fo seསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
pyT
.oN .lS
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
དu་ས་ལས་དངུལ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
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stiduA laicnaniF
hcihw stidua esohཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
t ylno sedulcni rབསྡུ་སྒྲིག་མ་
ebmun ehT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
2 ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
na detra
ts ydaerla erew ལོt་a
ht esoht sedulcxe
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དSཔ་དང་ 4གནད་དོནd་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
6
stiduA laicep
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
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latoT
eht ta deraperཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
p si AAR eht fo nalP tiduA launnA
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
གསལ་སྟོ
tsའབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
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eht dnaར་ཡོ
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noiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༠
geR dna snoisiviD
eht fནo་འབད་ཡི།
seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
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མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་Eདངུལ་ཀྲམ་ས་
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ཐོrན་ཡོ
དu
་མི་ཚུ་འོ
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.༩༠༠
0.༩༠༠

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༠
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ཕྱི་མུང་ལྷ་ཁང་ནང་ལྡེབས་རིས་ཚོ ན ་བཏང་མི་ནང་སྐྱོན་ཅན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༠
ཕྱི་མུང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༠ གནས་པའི་ ཕྱི་མོང་ལྷ་ཁང་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལྡེབས་རིས་ཚོན་བཏང་

ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་བའི་ཤུལ་ལུ་
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་མ་འབད་བས།
རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧེ་མའི་ལྡེབས་རིས་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY

ལྡེབས་རིས་གསརཔ་སར་ཡོ
པ་ལས་ ཤོits
་སྙོམ་མེད་པའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་ཡོ
དཔ་ད་25.1
གློག་མེ་ཨེབ་རྟའི་སྒྲོམ་ལ་སོ
གས་པ་of
The གུར་
Royal
Audit Authorityདderives
mandates from the Article
of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཚུ་གི་སྟབས་མ་བདེ་བར་
ལྡེབས་རིས་ཚུ་བཏོ
་ཏེ་སར་ཡོ
ད་པའི་སྐྱོན་ཡང་འདུག
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
report
on the economy,
efficiency ག
and
effectiveness
in the དེ་བཟུམ་སྦེ་ནོ
use of public
resources.” ལཱ་གི་རིག་རྩལ་
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མེདཔ་མ་ཚད་
ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོand
ན་ཨང་༡༤༣༣༠
་ཚན་༣༢
པ། རྩིས་འགནཿ
favour
or prejudice,
auditམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
the accounts of all departments
officesདོནof
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༡༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཡེ་ཤེས་དབང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies
the advances and reserves
འདུས།
རྒཔོ།received
མི་ཁུངས་ངོ་སོand
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༡༠༠༠༦༠༩
ཅན་མ། 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
༢.
གདུང་སྨིན།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གདུང་སྨིན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based audits,
besides the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༦༤༠
routine
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as
a part of the accomplishments
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་ཡོད།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:


1.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

The Royal
Audit Authority had
completed 616
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
Sl. No.
Types
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
The number includes
only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
excludes those that were already 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
༡ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
Areas
which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

1
2

2.

0.༦༤༠
0.༦༤༠

༣
༤

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

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
responsible initiate timely actions.




95

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

95


༡༡རྒེད་འོ ག ་ལྟེ་བ་ནང་མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ཚངམ།
གདུང་སྨིན་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་མཛོད་ཁང་ནང་ མཉམ་འབྲེལ་གྱི་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ནང་ཆས་དང་གྲི་

ཐུར་ གློག་ཆས་ཀྱི་རིགས་དང་ཆུ་དུང་ དེ་ལས་ ལག་ཆས་དང་བཅའ་གྲིགས་མཁོ་ཆས་ལ་སོགས་པ་ཚུ་ མ་ཚང་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་

ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྩིས་སོད་ལེན་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་དང་ འཁྲི་འགན་གྱི་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་

མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༣༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་

ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༣༠༠༢༣༡༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༣༠༠༢༣༡༢ ཅན་མ། 

༢ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༠
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo༢༡རྩིས་ལོ
noitutits་ n
oC eht fo 1.52 elcitrA ག
e་ལུ་བཞག་མི་མ་དངུལ་བཀོལ་སོ
ht morf setadnam sti sདe་མ་འབད་པར་ཡོ
vired ytirohདtu
tiduA layoR ehT
མཇུག་བསྡུ་རུང་ལཱ་བསམས་ཀྱི་ཐོ
པ་A དངུལ་ཀྲམ་
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
ས་ཡ་༠༦༤༠
,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
དu་ lcni
seགདུང་སྨིན་རྒེད་འོ
ido b dna seགi་བདག་སྐྱོང་གིས་
tirohtua cilbགདུང་སྨད་ལས་
up lla ,yraiའུང་བོ
cidu་Jརང་ཚུན་གྱི་སོ
eht dna་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
erutalsigeL་སྐྲུན་དང་
eht ni རྒེད་འོ
seciག
ff་ལྟེ་བ་ནང་མཛོ
o lla gnid
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཁང་དང་ཐབ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ལོ
་༢༠༡༤༢༠༡༥ ནང་ལས་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༤ མདུན་བསྐྱོད་འབད་དེ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༣༩

ཟད་སོང་མཐའ་མམ་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་བཞག་མི་འདི་

རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཔས།
nnam
tnemom eht tཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་
a si ytirohtuAལཱ་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་མ་ལྷོ
eht ,lareneG rotiduA ehད
t ་པར་འདུག།
rednU .50
02 rebmན
e་ཨང་༡༤༣༣༡
ceD ni ydob
སྤྱི་ཚེས་༣༡༠༣༢༠༡༨
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
I .modgniK ནe། hཞི་གཡོ
t sso
ca detacol yllacige
tartsལྟ་བཀོདཿ
seciffoའོད
la་ཟེར།
noiger
དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འོད་ཟེར། nརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
གr་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༦༨
ཅན་མ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༦༨
ཅན་མ།
ecnam
rofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༣.
མཁར།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༣༨༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་

.1

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
6 16 detelpmoc dahརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ytirohtuA tiduA དl།ayoR ehT
stiབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
duA fo .oN
stiduA
fo sepyT
.oN .lSབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
.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 ecnཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ailpmoC
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༤
ཐོན་ཡོདs་མི་ཚུ་འོ
4 ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
6
tiduAག
la་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
icepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
I .raey laicnanif དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
བསོམས།
རིམ་ཨང་།

1

4102 ni detelpmoc stབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
iduA 1.1 elbaT

0.༣༨༤
0.༣༨༤

༤

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

er༡
a stཁྲིམས་ལུགས་དང་
roper tidua eབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
hT .ytirohtuA tiduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༤
A 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་

96

96

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.༣༨༤
0.༣༨༤

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤



༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༤
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

96

ལཱ་བསམས་ཀྱི་ཐོ ག ་ལུ་བཞག་མི་མ་དངུལ་བཀོལ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༤

༡༡

མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མཁར་ལྷ་ཁང་བཞེངས་ནིའི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ དེའི་ཟད་སོང་མཐའ་མམ་སྦེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤

༢༠༡༥ ནང་གི་ མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༢ ཚུར་བསོམས་ཏེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༤ ཟད་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ་ལས་

འཆར་དངུལ་དང་ རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། སྤྱི་ཚེས་༣༡༠༣༢༠༡༨ ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་ ལཱ་གི་གནས་སྟངས་

ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་མ་ལྷོད་པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༢༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འོད་ཟེར། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༦༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆོས་གྲུབ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༤༠༠༠༤༡༧ ཅན་མ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ༤.
Royal Audit
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཆོས་འཁོར་གླིང་།
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,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in the Legislature
and the དJudiciary,
all public authorities
and bodies
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies
received and the advances
and reserves ད
of། Bhutan”.
སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ



The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ལོ་in
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
་ཡོthe
ད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
body
December 2005. Under
the Auditor General, the Authority isཐོན
at
moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
regional
officesདཿ
strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
audits and theme based audits, besides the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
financial and compliance
audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
མས།
of the Royal Audit Authorityབསོduring
the year is
summarized below:

1

1.

-

4

༡ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་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
The ༡༡སོ
number
includes ་ སྐྲུན་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ
only those audits which
2
Compliance
Audits
100
་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
ད
པ།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཆོས་འཁོར་གླིང་རྒེད་འོ
ཆོས་འཁོར་གླིང་གཡུས་ཚན་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་
under
progress atག་བདག་སྐྱོང་གིས་
the close ofརྒེད་འོ
theག་ལྟེ་བ་ལས་
year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་
startདུས་ཚོ
of དevery
financial year.
It contains the ཉིན་རེ་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༠༠༥ལས་མཐོ་ཤོས་ ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
གི་ཐོwhich
ག་ལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠བཀལ་དགོཔ་འདུག
སྤྱི་ཟླ་༡༠
པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་
ཁག་འབག་པ་
Areas
are determined onསྤྱི་ལོ
the་༢༠༡༦
basis
of experiences
of the past auditing periods
and
current audit priorities.
2.

གིས་འགོ་ཐོག་ས་བཅད་ནིའི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཡོད་རུང་

གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འགོ་མ་བཙུགས་པར་འདུག

རྩིས་

AC HI EVE
ME N TS
I N TEཔ།R M
S OF RE
POR TI
NG
ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༣༢༦
དོན་ཚན་༡
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
པཱ་བི་ཏ་རའི།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

Audit
Reportsཅན་མ།
are ལྟ་བཀོདཿ
the immediate
output
of the
RoyalནAudit
Authority.
The audit reports
are
༢༠༡༡༠༡༢༢༧
དམ་ཆོས་བཟང་མོ
། རོང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༨
ཅན་མ། བསམ་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
གཏན་ཆོས་གྲགས།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༢༠༠༡
ཅན་མ།in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timely actions
on issues contained
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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༡༣༣༤མོ ང ་སྒར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.

ས་གླིང་།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་
མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
ཚུད། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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
,raefརིམ་ཨང་།
tuohtiw ,llahs ytirohtuA བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
tiduA layoR ehT“ taht sedivorpདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
rehtruf noitutitsདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
noC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna sཁྲིམས་ལུགས་དང་
eitirohtua cབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1
2

0.༢༥༨
༤
0.༣༠༣
5
བསོམས།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni s༠.༥༦༡
aw 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
༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་
nI .mདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༨
odgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnam
rofrཚུ་འོ
ep ག
d་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
etrats ytirདoཿ
htuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
པ་i dདངུལ་
༡༡ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་དུས་ཚད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་
stnemhsilཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ
pmocca eht fo trap a sa sevitaitདin
na seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༨
:woleb dezirammus

GN
TIDUA
FO SM
R E T N I Sདུས་ཡུན་གྱངས་ཉིན་གྲངས་
TNEMEVEIHCA .1
ས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཞལ་འཛོ
མIས་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་ནང་
ཁག་འབགཔ་ལུ་

༡༩༠ ལུས་ཡོད་པའི་ཉེས་འཐུས་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༨ མ་བཀལ་བར་འདུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་ལག་ལེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1ག.1
elbaT eལྟ་བཀོད་བཟོ
ht ni nwo
hs sa raeནy་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་
eht gnirud stidua
རྩིས་ཤོ
་དགོཔ་ཚུ་
་རིག་འགོ་དཔོ
1
80ག
5་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་
stiduA laicnaniཐོ
Fབས་ཁུངས་དང་བཏོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dnaམ4་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྟགས་སྟོ
102 rebmeceD ts13 nihtནiw
etelpmoc ནe་ rew
ཤོམ་སྦེ་མ་འབདཝ་ལས་
ལེགས་ཤོ
་ཡི།dརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
3
2
stiduནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་
A ecnamrofreP
d
n
a
d
etrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ཨང་༡༤༥༦༨ དོན་ཚན་༤ ༼ང་པ།༽ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།
ཞི་གཡོ
གr་ངོ་རྟགས་ཨང་
ehT .raey ehབཟོ
t ་རིག་འགོ་དཔོ
fo esolcན་ཆུང་བ།
eht ta
sse
gorp rednu
616
latoT
4102 n
i detelpm
oc sti་d
1.1
l b aT
༢༠༠༧༠༧༠༧༦ ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
ཆོས་ཉི་རྡོ
རྗེ།uAརྒཔོ
། eམི་ཁུངས་ངོ་སོ
eདh་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡
t sniatnoc tI .raeyཅན་མ།
laicnanif yreve fo trats

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

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
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༣
.seitiroirp tidua tnerruc
G N I T Rངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
O P E R F O S MགR
E T N I Sད
Tཿ
NEMEVEIHCA .2
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༣
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
se
itirohtua 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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༢༡ཕབ་ཆ་བྱིན་ཡོ ད ་མི་འདི་མ་བཏོ ག ་པར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༣
ས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གླིང་མེད་ཐང་ལུ་ ཞལ་འཛོམས་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ ཁག་འབགཔ་གིས་ སྟབས་གཅིག་གི་ཕབ་ཆ་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༣ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ མ་བཏོག་པར་ལུས་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་
བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཐོབས་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་ ལྟ་བཀོད་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་མ་
འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྟགས་སྟོན་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
ཨང་༡༤༥༦༨ དོན་ཚན་༤ ༼ཀ་པ།༽ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༧༠༧༠༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཆོས་ཉི་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༡༠༩༡ ཅན་མ།

༢.

མོ ང ་སྒར།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY



ལོ་ངོ་དེ་ནང་
མོང་སྒར་རྒེད་འོfrom
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི། འདི་of
The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Royal Audit Authority derives
its mandates
the Article
25.1 of the
Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༡
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
་མི་འདི་
ལོ་
report
on the
economy, efficiency
and effectiveness
in the use of public
resources.” དThe
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ད། 
favour
or prejudice, audit
the accounts ofབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
all departments and རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
༠༤༡༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in
December 2005. Underབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
the Auditor General, the Authority
is at the moment
manned
རིམ་ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional officesཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
strategically
across the Kingdom. In
ར་འཁྲུལ་located
གནོད་སྐྱོན།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority
started performance
བསོམས།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
aད
part
the accomplishments
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་asགནོ
་སྐྱོན་ ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༡
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1

1.

0.༤༡༡
0.༤༡༡

༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ད་མ་ཚངམ།
audits during the དངུལ་སོ
year as
shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed within
31st December
ཁག་འབགཔ་ལུ་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག་མཐའ་མམ་གྱི་དངུལ་སོ
ད་ལྷག་མ་མ་སོ
ད་པར་ཡོདཔ། Audits
3
Performance
2
excludes those that were already 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 which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
current audit priorities.

༡.1.

༠.༡༨༠

༡.2.

༠.༢༣༡

༠.༤༡༡



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.




99

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

99


༡༡དངུལ་སོ ད ་མ་ཚངམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༠
མོང་སྒར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོན་བར་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་ རྡོ་རུད་དང་བྱེམ་བཙུག་སྒྲིག་ དེ་

ལས་བཏེག་ལམ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་ ཚད་འཇལ་བའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་དང་ རིན་གོང་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་མ་སོད་

པའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་པ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༠ དངུལ་སོད་ཆད་སོ་ནུག ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་མཐའ་མམ་ནང་བཀོད་མི་
ལཱའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མི་གཉིས་རྟགས་མི་མཐུན་པས། ཁག་འབགཔ་གིས་ བཏེག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་
གཅིག་ནང་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠ བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠ ལས་བརྒལ་དངུལ་སོད་མ་འབདཝ་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༠ དངུལ་སོད་ཀྱི་ཆད་ལུས་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༠༩ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་

ཀརཿ ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo༡༢ཁག་འབགཔ་ལུ་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elc
trA eht morf setaདd་ལྷག་མ་མ་སོ
nam sti sདe་པར་ཡོ
viredདyཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༡
tirohtuA tiduA layoR ehT
གi་མཐའ་མམ་གྱི་དངུལ་སོ
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
ན་བར་སོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་
་སྐྲུན་དང་
རྡོf་རུ་དང་བྱེམ་བཙུག་སྒྲིག་
,raམོeངf་སྒར་རྒེད་འོ
tuohtiwག,་བདག་སྐྱོང་གིས་
llahs ytirohtཀོ
uA
tiduA
layoR ehT“ tahtཆུ་གཡུར་བཟོ
sedivorp
rehtru
noitutitsnoC ehདེ་ལས་
t fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
བཏེག་ལམ་ལ་སོགས་པ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༡ དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnགི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
a cilbup ,seun
ver eht sa llདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༧༩
ew sa secrof ec neཐོ
feབd་བརྗོད་བཀོད་ཡོ
eht dna ecདiཔ་ཨིན་རུང་
lop eht ,sརྩིས་ལོ
dnuf ་འཇུག་བསྡུཝ་ད་
cilbup gnireདངུལ་
tsinimda
གe་མཐའ་མམ་ནང་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༨ ལས་བརྒལ་མ་སོདཔ་ལས་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༡ མ་དངུལ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་མ་འབད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deབར་ལུས་ནུག
nnam tneརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
mom eht ནt་ཨང་༡༤༥༠༩
a si ytiroh
A ehtརྩིས་འགནཿ
,lareneGཐད་ཀརཿ
rotiduཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན།
A eht rednUབཟོ
.5་རིག་འགོ་དཔོ
002 rebནm
eceག
Dས།niཞི་ydob
དོནtu
་ཚན་༡༢
་ལས་རོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
.modgniK eht རྒཔོ
sso
ca detacདo་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༤༠༨༣
l yllacigetarts seciffo
lanoiger
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿnI བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག
། rམི་ཁུངས་ངོ་སོ
ཅན་མ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༣.
རྩ་མང་།
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 རྩ་མང་རྒེད་འོ
raey ehག
t ་བདག་སྐྱོང་གི་
gnirud y
tirohtuA tidཕྱིར་སོ
uA ད་འབད་ཡི།
layoR e
ht fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
འདི་
:woleb dezirammus


གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༢༧༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ohtuA tiduA layoR e
hT
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དTཔ་དང་.oNགནད་དོ
stiའབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
duA fo .oN
stiduA fo sepy
.lS ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
.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 ecnཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ailpmoC
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
duA laicepS
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༡
གསལ་སྟོsནti་འབད་ཡི།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
tI .raey laicnanifདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
་དང་ངན་ལྷད་
dna sdoirep གཡོ
gn་ཟོitལid
ua tsap ལྐོག་ཟ།
eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

རིམ་ཨང་།

1
2

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

0.༠༤༠
༡ དང་ ༢
0.༡༨༡
5
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
བསོམས།
0.༢༢༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

.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་

100

100

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ཁེ་ཕན་ཐོ བ ་མི་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་འཐུས་ཚུ་ཐོ ་ བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠༠༤༠

རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གཙོ་བོ་ལས་ ལ་སྦིས་གཡུས་ཚན་ཚུན་གྱི་ ཞིང་ལམ་མི་ཊར་༣༠༠ བཟོ་སྐྲུན་འབད་

ནིའི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་གུང་པ་༢ ལས༌ དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠༠༤༠ གུང་པ་རེ༌རེ༌ལས༌དངུལ༌ཀྲམ༌ས༌ཡ༌༠༠༢༠ བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག ཨིན་
རུང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཟད་སོང་ཚུ་ རྒེད་འོག་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་ནང་ལས་སྒྲུབ་ནུག གྲོགས་རམ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་མ་དངུལ་འདི་ རྩིས་

དེབ་ནང་ལུ་ཡང་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཁྱིམ་གུང་པ་གཉིས་ལུ་ ལོག་སྟེ་ཡང་མ་སོད་པས། དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དེ་ནང་འབྲེལ་ཁར་གཏོགས་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་དང་སོད་པ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོད་པའི་བརྡ་མཚན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྟོན་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༥༦༩
་ཚན་༣ པ།
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
བསོདa་ནམས་རྒྱ་མཚོ
། རྒེད་དྲུང་།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་
the Kingdom
of Bhutan,
whichདོན
states
that,
“There
shall be
Royal Audit
Authority
to audit
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༦༢༥
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
བསོ
ད
་ནམས་དར་རྒྱས།
རྒཔོ
།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣
ཅན་མ།
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
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡
administering
public
funds, གནོ
theད་སྐྱོན་
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་༠༡༨༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་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
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡four
༢༡ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོ
by 237
staff with diverseད ་མ་འབད་ཉུང་སུ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ
professional background. Itད ་འབད་ཡོ
has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྩ་མང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཱན་བར་ལྷ་ཁང་ནང་ ཐབ་ཚང་དང་ཆབ་གསང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ནང་ བཱན་བར་མི་སེར་ཕན་བདེ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based audits,
besides the དroutine
ཚོགས་པ་ཟེར་མི་
མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་
ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོ
་མ་འབད་བར་ཉུང་སུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་གུར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
initiatives
as བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་དངུལ་འབོ
a part of the accomplishments
ཡ་༠༡༨༡and
དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག
ར་དེ་ནང་ བཱན་བར་ལྷ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ ཅ་ཆས་ལྷག་མ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
ད་པའི་ གནས་གོང་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༦༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀར་ཿ

1.

ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོ
ར།Nབཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ཞི་གཡོAགU
་ངོ་རྟགས་ཨང་
AC HI EVE ME
TS
I N TEནR་ཆུང་བ།
M S OF
DIT I NG༢༠༡༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དར་རྒྱས། རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༡༩༦༣ 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
༤
.

སི་ལམ་སྦིས།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
སི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
under
progress at the close ལོ
of་ངོ་དེ་ནང་
the year.
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startའདི་གི་ནང་ལུ་
of every མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
financial year. Itསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
contains the དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༦
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
Areas
which are determined
on the basis of experiences
of the pastཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
auditing periodsབསྡུ་
and
current audit priorities.
2.

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

AC HI EVE
ནང་མ་ཚུད།
 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.




101

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

101


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.0༥༥
0.0༥༥

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་མ་རོ ག སཔ་ལས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཡིག་ཆ་ བཏོ ན ་འབག་ཡོ ད ་པའི་ཉེན་སྲུང་ གཞུང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
བཞེས་མ་འབད་བར་ཡོ
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnསི་ལམ་སྦིས་རྒེད་འོ
a tidua ot ytiག
r་བདག་སྐྱོང་གིས་
ohtuA tiduA ས་གནས་སྣ་སྒོར་ལུ་
layoR a eb llahsམི་སྡེ་བརྡ་དོ
erehT“ན,་ལྟེ་བ་དང་
taht seta
ts hcihw ,natuhསྦེ་མི་བཟོ
B fo m
odgniK eht
ཆབ་གསང་ཁང་མིག་༡
་སྐྲུན་ནང་ལུ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་མ་རོ
,raམཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduAཅན་མ་དང་འཁྲིལ་
layoR ehT“ ta
ht sedivorp rehག
trསཔ་ལས་
uf noituཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་
titsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥
seཡིག་ཆ་བཏོ
ido b dnནa་འབག་མི་གི་
seitirohtu
a cilbup lla ,yraiciduJ eht dགཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་འདུག
na erutalsigeL eht ni sཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་འདི་
eciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དམའ་ཤོས་བཀོད་མི་ལུ་སོ
. ”ད
n་ཡོ
atད
u་རུང་
hB fo sཤུལ་ལས་ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་
evreser dna secnavda ehརོ
tང
d་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོ
na deviecer sག
eས་ཆུང་ལུ་
inom rehto

རོངo་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོ
la རིན་བསྡུར་བཀག་ཆ་འབད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལཝ་བཞིན་དུ་
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suom
notua na sa གdས་ཆུང་གིས་
etutitsni saཁས་ལེན་གནས་གོང་ཉེན་སྲུང་
w ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥ གཞུང་བཞེས་འབད་ཐོsག
་ལས་ བཀག་ཆ་འབད་ནི་གུར་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནུག ཨིན་རུང་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་
ruof
ah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཉེན་སྲུང་གཞུང་བཞེས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའི།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofཅན་མ།
rep dལྟ་བཀོདཿ
etrats y
irohtuA tརྒཔོ
id།uA
layoR e
t ,natuhB fo
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༢༡
རྡོt་རྗེ་དབང་ཕྱུག
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
དh
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༠༧༡༣༠༠༡༨༥༠ ཅན་མ།
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
༥.
ན་རང་།
:woleb dezirammus


GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

.1

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དA
་མི་འདི་
ལོ་ ehT
6དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༠༤༦
16 detelpmoc daདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
h ytirohtuA tidu
layoR
stiགི་ནང་ལུ་
duA fo .oམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
N
stiduA fo sep
yT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
hcihw stidua esohtརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ylno sedulcni reདb།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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ངས་བསོ
མhས་t sདངུལ་
dna detrats ydaerlaདངུལ་འབོ
erew རt་ཡོ
ah
t eso
edulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
gnitiduaརt་འཁྲུལ་
sap eགནོ
htདf་སྐྱོན།
o secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

1

0.0༤༦
༥
0.0༤༦
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བསོམས།

.2

er༡
a stཆད་སྐྱོན་དང་
roper tiduནོaརe་འཁྲུལ་
hT .ytགནོ
iroདh་སྐྱོན་
tuA དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦
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

102



ཤོག་གྲངས་

102

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.0༤༦
0.0༤༦

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༥



༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦102
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ




༡༡དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦

ན་རང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁ་ལོང་ལམ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་ གྱང་རྟེན་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ ལཱའི་འབོར་ཚད་ལས་
ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ནུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་

འབགཔ་གི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་པའི་སྐབས་ ཐོབ་ཁུངས་དང་བཏོག་དགོཔ་ཚུ་ དབྱེ་ཞིབ་དང་ ངོ་སོར་ལེགས་ཤོམ་

མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་རྟགས་སྟོན་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༥༠༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༡༠༥༢
ACCOMPLISHMENTS
OFདTHE
ROYAL AUDIT ཅན་མ།
AUTHORITY
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་དབང་ཕྱུག
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༥༠༠༣༨༡༥

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
༤
དགོངས་འདུས།
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 theལོaccounts
of all departments
and རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
offices of theཕྱིར་སོ
Government,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་ དགོངས་འདུས་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
ད་འབད་ཡི།
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
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005.རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
Under the Auditor
the Authority is at the moment manned
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ད། General,

by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
line ལོ
with
the provisions of the
Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤ བཅུད་བསྡུ་སྟེ་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
activities
and initiatives as a part
of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།
summarized below:

1

1.

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

0.༠༤༤
0.༠༤༤

༡ དང་ ༢

གཡོ་ཟོAudit
ལ་དང་ Authority
ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་
The ༡
Royal
hadདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤
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 གཡོ
number
includes only those
audits which
2
Compliance
Audits དཿ
100
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ན
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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 ་ བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ
close of the year.
ང ་འབབ་ཚངམ་སྦེ་ཐོ
ད པ་ The
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤
༡༡འོ
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
གོང་འདུ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྤྱི་ལོDivisions
་༢༠༡༥ ལོའི་and
ས་ཁྲལ་དང་གུང་ཁྲལ་
དེ་ལས་ཕྱུགས་ཁྲལ་ལ་སོ
གས་པའི་Audit
གྲོང་གསེབ་ཀྱི་
Annual
Audit Schedules
of the
Regional Offices
and the indicative
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཁྲལ་ audit
ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤ བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་
current
priorities.
2.

ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བས།
དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ དུས་ཚོད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
ཁར་བཙུགས་བཞག་འབད་ནི་གི་

དགག་བཤེར་དང་ཚད་མཉམ་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༡༠

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
uponཔ།completion
of the
particular audit
it is addressed
appropriate
authorities
དོན་ཚན་༢
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།
རྒེད་དྲུང་།and
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་to༡༠༧༠༦༠༠༠༧༦༦
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿ
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། inརྒཔོissuing
། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༠༦༨
ཅན་མ།of the field audit to ensure that those
timeframe
reports
after completion
responsible initiate timely actions.



103

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

103


༡༣༣༥གསར་སྤང་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་ཚུ།
༡

དགའ༌སྐྱིད༌གླིང༌།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་

ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་
འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
dna tidua ot y
tirohtuAརt་འཁྲུལ་
iduA lགནོ
ayདo་སྐྱོན།
R 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
བསོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduAམlས།
ayoR 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
རe་འཁྲུལ་
dn༡
a ciཆད་སྐྱོན་དང་
lbup ,seunནོ
ev
r eht sགནོ
a lདle་སྐྱོན་
w saདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢
secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༡

༠.༧༤༢
༠.༧༤༢

༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་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
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བ ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢
ru༡༡
of དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་མི་དང་ཁག་འབག་དགོངས་གྲོལ་བཏང་མི་ནང་
sah tI .dnuorgkcab དངུལ་ཚབ་མ་ཐོ
lanoisseforp
esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modགསར་སྤང་སིར་ཚུན་གྱི་
gniK eht fo noit uསོ
ti་tནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
snoC eht fo་སྐྲུན་འབད་མི་
snoisivorpཁག་འབགཔ་
eht htiw enil
དགའ་སྐྱིད་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆར་ལས་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehtམས་ཐེངས་༨
sediseb ,པ་ཚོ
stid
a desab emehཡིག་ཨང་གཔ
t dna stidua
འདི་ སྤྱི་ཚེས་༡༠༡༠༢༠༡༦ ལུ་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཞལ་འཛོ
གuས་པའི་གྲོས་ཆོད་ལྟར་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༧ ༠༦ ༢༠༡༦༡༧༦༧༨ སྤྱི་ཚེས་༡༤༡༠༢༠༡༦ sཅན་མའི་ཐོ
tnemhག
si་ལས་
lpmoདགོངས་གྲོལ་བཏང་ནུག
cca eht fo trap asa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཤུལ་ལས་ ཡིག་ཨང་གཔ༧ ༠༦ ༢༠༡༦༡༧༧༠༡ སྤྱི་ཚེས་༡༠༡༡༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཐོག་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

GNITIDUA FO S MRE
T NI STNEM
EVEIHC
A .1
ཡ་༠༨༡༡ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ནུག
ཁག་འབག་གིས་ལཱ་
གནས་གོང་ཡོ
ངས་

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༣༤ འབད་དེ་ཡོདཔ་ད་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༦ གི་ནང་འཁོད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཚོལ་གྲུབ་སྔོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤༨
elbaT eht ni nwoh
s sa rལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
aey eht gniག
ru
d stidua
བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༠
དང་
ག1་དང་པའི་ནང་
དེ་ལས་
་གཉིས་
805
stidu
A laལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
icnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dnaནམ་ད་
4102དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༦༥དངུལ་སོ
rebmeceD ts13 nihtiwདd་འབད་ནུག
etelpmo
c erew
པའི་ནང་
3 མས་བརྩི་བཏོ
2 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༤༧
stiduA ecnamཚུ་ག་ར་ཡོ
rofreP ངས་བསོ
d
n
a
d
e
t
r
a
ts ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616 ཁག་འབག་གིས་ལཱ་འབད་ཡོ
latoT
ཨིན་རུང་
ད་མི་དང་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ ཁག་འབགཔ་དགོངས་གྲོལ་བཏང་
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

བའི་སྐབས་ མ་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་བརྩི་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ནོར་བ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་
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
འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༢ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་
.seitiroirp tidua tnerruc

འདི་ ལྟ་རྟོག་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༥༡ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ སྲིད་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

.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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༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༦

ཅན་མ་དང་

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༢༡༡༢

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༧༠༠༢༥༥༡ ཅན་མ།

༢.

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

ཉིམ་རྡོ་རྗེ་ཤེར་པ།

རྒཔོ།

དགེ་ལེགས་ཕུག



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

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

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which
states that,ག་བཀོད་དེ་ཡོ
“There shall
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༩
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
དཿ 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,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
favourརིམ་ཨང་།
or prejudice, audit the བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received
and
the advances
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན། and reserves of Bhutan”.

1
2

0.༡༩༦
༤
0.༡༥༣
༥
The Audit Authority was instituted
as
an
autonomous
body
in
1985
and
as
a
constitutional
བསོམས།
0.༣༤༩
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits, besides
routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ the
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦
༡༡དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

four

དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤེལ་རི་ཐང་ཁ་སྟོད་ལུ་ པ་སངས་ཆུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

མ་བསྡུ་བའི་ ཕྱིར་འགྱང་གི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུའི་སྙན་ཞུ་མ་

ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག་མཐའ་མམ་ཡང་མ་བཙུགས་པས།
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ཁག་འབག་གི་ འགན་
The ཕུལཝ་མ་ཚད་
Royal Audit
Authority
had completed 616 དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༧ དོན་ཚན་༡༣Audits
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ 508
ཨོན་ཕུན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
2014 and
were
within
31 December
ཚོགcompleted
ས།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ཆུང་བ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོདཿAudits
ཨོན་དབང་ཕྱུག 2 རྒཔོ།
3
Performance
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of ཅན་མ།
the year. The
མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣
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
Schedules
theད་སྐྱོན་
Divisions
and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༢ Audit
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་of གནོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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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༢༡དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༣
དགེ་ལེགས་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤེལ་རི་ཐང་ཁ་སྟོད་ལུ་ པ་སངས་ཆུ་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༡༥༣ དངུལ་འཐེབ་སོད་ནུག ཁག་འབག་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༣ གནས་པའི་ལཱ་འབད་ཡོདཔ་ད་ ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་༥ དེ་
ཅིག་གི་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༣༦ དངུལ་སོད་འབད་ནུག ལག་ལེན་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ནང་ དངུལ་སོད་འཐེབ་སོང་མི་འདི་ ས་
ཁོངས་ནང་ལཱ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༢༧ དོན་

ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༥ ཅན་མ་དང་

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༡༧༡༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཨོན་དབང་ཕྱུག རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ ངོ༌སོད༌ལག༌ ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༠༦༠༠༢༣༥༣

ཅན་མ།

༣.

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
ཨུམ་གླིང་།

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཨུམ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raགི་ནང་ལུ་
ef tuohམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
tiw ,llahs ytirohtuAསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
tiduA layoR ehT
“ taht sedivorp དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
rehtruf noitutitsདn་ས་ལས་
oC ehtདངུལ་
fo 4.52
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༣༠
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༥༢
ido b dna seiགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
tirohtua cilbup lla ,yraiciལོ
d་u
J eht dna erutalsigeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
L eht ni seciffo lབསྡུ་སྒྲིག་མ་
la gnidulcni
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།. ”n
atuhB 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
རm
་ཡོeངcས་བསོ
མiས་ydob
deལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
nam tnemom eht ta siཅན་མའི་ནང་
ytirohtuA eརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ht ,lareneG rotiduA eht rednU .5དངུལ་འབོ
002 reb
eD n
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
nI .modgniK
eht ssoད
rc
a detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ohtuA tiduA layoདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
R eht ,natuhB fo
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
eht fo tnuocca feirb A .stidua e༠༡༧༨
cnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བསོམsས།
i raey eht gnirud ytirohtuA༠༡༧༨
tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡

༥

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༡༡སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
na dའགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
etrats ydaerla erག
ew
aht esoht sedulcxe
ཨུམ་གླིང་རྒེད་འོ
ག
་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྩིས་ལོ
་
༢༠༡༥
ལས་༢༠༡༦
ནང་ལུ་
་ལུ་ tདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༨
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta derདང་
apeགཞན་ཚུ་ག་ར་
rp si AAR eམི་དམང་ལཱ་གཡོ
ht fo nalP ག
ti་གི་སྔོན་བྱིན་
duA launnA
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༠
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཨིནམ་ད་
urhT tidདེ་ཡང་
uA evitདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༥
acidni eht dna secདགེ་འདུན་དང་དུང་མིན་སོ
iffO lanoigeR dna་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་དང་
snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༠ མི་སྡེ་ནགས་ཚལ་གྱི་ཉིནམ་བརྩི་ཞུ་ནི་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨ མཐོང.s་བ་ཟོ
་དང་བཀྲིས་ཐང་
eitiར
ro
irp tidua tnཆུ་
erruc

གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་དང་

རྒཔོ་གི་ཡིག་ཚང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་དོ
་ལས་
ལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ཨིན་པས།
ན་ཨང་
G N I T RནO
P E R འཚོ
FO
S M R E T N I S T N Eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
MEVEIH
CA .2

༡༤༦༣༦ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༤༣ ཅན་མ། ལྟ་

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seབཀོདཿ
itirohཨོ
tu
tairརྒཔོ
po། rམི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
ppa ot dད
e༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༡༥༠༠༠༡༤༢
sserdda si ti dna tidu
a ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ནa
་ནོརe་བུ།
ཅན་མ།
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

106

106

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༤.

བསམ་གཏན་གླིང་།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གཏན་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་
ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

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

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of
Bhutan,རwhich
states
Authority to audit and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན།that, “There shall be a Royal Audit༠༠༦༩
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བསོམས། that “The Royal Audit Authority
༠༠༦༩ shall, without fear,
25.4 of the Constitution further provides
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, གནོ
theད་སྐྱོན་
police
and the defence forces as well as the revenues, public and
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡

༥

ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ a constitutional
The ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Audit Authority
was
instituted as an autonomous
body in
1985 andདas
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
་འབད་ཡོ དprofessional
པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
༡༡དངུལ་འཐེབ་སོ
by 237
staff with དdiverse
background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line བསམ་གཏན་གླིང་རྒེད་འོ
with the provisions
of the Constitution
of the Kingdom
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྒེད་འོག་ཡིག་ཚང་ལས་
དུང་དཀར་གླིང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ནང་ བཏེག་ལམ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
བཟོ་སྐྲུན་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a ་part
of the
accomplishments
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ས་ཁོངས་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ལྟ་རྟོ
ག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དཔལ་འབོར། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༩༡

1.

༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༨
ཅན་མ།
ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༡༥༠༠༡༡༡༡
AC HI EVE ME
N TSམི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
I N TE R
M S OF A U DIT I NG ཅན་མ།

ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༣༡༠༠༠༠༡༤ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

ཀུ་མར་མོང་གར།

རྒཔོ།

མི༌ཁུངས༌

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.
༡༣༣༦རྩི་རང་རོ
ང ་ཁག་འོ
ག ་གི་རྒེད་འོ
ག ་ཚུ།
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
༡
སྒོ་གསར་གླིང་།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་ སྒོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གི་
ད་འབད་ཡི།
Annual
Audit Schedules of the ལོ
Divisions
and RegionalགOffices
and རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
the indicativeཕྱིར་སོ
Audit
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
current
audit priorities.


2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༤
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ལོ་TI
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF RE POR
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.




107

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

107


སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་

ནང་མ་ཚུད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

0.0༣༩
0.0༣༩

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡ དང་ ༢

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
foགཡོ
no་ཟོ
itལ
u་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
titsnoC eht fo 1.52 eན
lc་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
itrA eht morf setadn
am sti seviredག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ytirohtuAདtཿ
iduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
པ་o t
༡༡མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོ
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbupདf་འབད་ཡོ
o esu eད
hཔ་མ་ཚད་
t ni sseneདུས་ཕྱིར་འགྱང་གི་ཉེས་ཆད་ཡང་མ་བཀལ་བར་ཡོ
vitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce ehtདn
roper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
,tnemn
revoG 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
dnསྒོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོ
a cilbup ,seunག
ev
er eht sa lleམ་ཎི་ཌ༌ར༌ལྷ་ཁང་གི་དོ
w sa secrof ec nན
e་ལུ་
fed དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༤
eht dna ecilop ehtགནས་པའི་
,sdnuf cilཆོས་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་
bup gniretsinimda
་བདག་སྐྱོང་གིས་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
འབད་ནུག དངུལ་འབོར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༩༤ ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༧ གྱི་ཆོས་ཆས་མ་ལེན་པར་ཡོད་རུང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deདེའི་རིན་གོང་ཡོ
nnam tnem
omགས་དངུལ་སོ
eht ta siདy
tirohtuA
eht ,laགོང་གི་ཆོས་ཆས་མ་ལེན་མི་ཚུ་བརྩི་སྟེ་མཁོ་ཆས་བརྩི་སོ
reneG rotiduA eht rednU .5002 rebm
eceD n
i ydob
ངས་རོ
་འབད་ནུག
ཨིན་རུང་
ད་བརྗེད་ཐོ
་ནང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n་གྱིས་ཡང་
I .modgn
iK eht ssorརྩིས་སོ
ca de
acol yllac
igetarts seciffo lanoiger
ཐོ་བཀོད་འབད་ཐོག་ལས་ དམ་འཛིན་འགོ་དཔོན
གནང་བ་གྲོལ་ཏེ་
དt་འབད་ནུག
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
མཁོ་ཆས་མ་ལེན་པར་ དེའི་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་འདི་
enituor འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན།
eht sediseb ,stidua desab emeht dna དེ་མ་
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚད་ མཁོ་བཀྲམ་པ་གིས་ མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་མ་འབད་བར་
མཁོ་ཆས་བརྩི་སོད་བརྗེད་ཐོ་བརྫུས་མ་བཟོ་སྟེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་འདི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཚུལ་མིན་ཚུབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིནམ་ད་ དེ་བཟུམ་འཐུས་ཤོར་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ལུ་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་
:woleb dezirammus

འབད་དགོཔ་ངེས་བདེན་ཨིན་པས། དེ་དང་འབྲེལ་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་གིས་ ཅ་ཆས་དུས་ཚོད་ཁར་མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ མ་བཀལ་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༣༩༩ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་

.1

6 16 detelpmoc daཅན་མ།
h ytirལྟ་བཀོདཿ
ohtuA ཁར་ཀ་བྷ་དུར་ཏ་མང་།
tiduA layoR ehT
ཐད་ཀརཿ
རྒཔོ
། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
stiའགནཿ
duA fo
.oN ཁར་ཀ་བྷ་དུར་ཏ་མང་།
stiduA fo sep
yT
.oN .lS ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ ཅན་མ།  hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
༢. 6 སྤུང་རྟེན་ཆུ། stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT


4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

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

ངོ་དེ་ནང་
སྤུང་བརྟན་ཆུ་རྒེད་འོ
tsརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
urhT tiduA evitacidni eht dལོ
n་a
seciffO
lanoigeR dnག
a་བདག་སྐྱོང་གི་
snoisiviD eརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ht fo seludehཕྱིར་སོ
cS tiད
d་འབད་ཡི།
uA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་འདི་ ལོ་
.seitiroirp tidua tnerruc

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ནང་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢
itirohtua etairporཐོpནp
t desག
s་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
erdda si ti dག
na
tidua rདaཿ
lucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
་ཡོaདo་མི་ཚུ་འོ
་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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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108

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

༠༡༣༢

བསོམས།

༠༡༣༢

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༥

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡༡བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་ནང་ཆོས་ཆས་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་མཁོ་སོ ད ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢

སྤུང་རྟེན་ཆུ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཀྲིས་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དོན་ལུ་ ལཱ་གི་གནང་བ་ཨང་ པི་ཇི་༠༧༢༠༡༥༢༠༡༦༨༥ སྤྱི་ཚེས་

༣༡༠༥༢༠༡༦ ཅན་མ་ལྟར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༥ གནས་པའི་ ཆོས་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པ་ནང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢ གནས་པའི་ ཆོས་ཆས་མ་ལེན་པར་ དངུལ་སོད་ཚངམ་སྦེ་སོད་ནུག དེ་མ་ཚད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states that,
shall be ན
a་དང་མཉམ་ཡོ
Royal Audit
Authority
to audit
and
ཆོས་ཆས་ལ་ལུ་ཅིག་
ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོ
ད་མི་ཚུ་“There
སོལ་འཛིན་འགོ་དཔོ
དཔ་ད་
འཛིན་སྐྱོང་གིས་
ཅ་ཆས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4དུས་ཚོ
of the
Constitution
further
provides thatམ་བཀལ་བར་འདུག
“The Royal Audit
Authority
shall, without
ད་ཁར་མཁོ་སོ
ད་མ་འབད་བའི་
ཕྱིར་འགྱངས་ཉེས་ཆད་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༤༠༣
དོན་ཚན་༡ fear,
པ།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྩིས་འགནཿ
རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༨༠༨༠༠༡༢༠༦
ཅན་མ།authorities
ལྟ་བཀོདཿ ཤི་ཝ་ལལ་ཀ་ར་རའི།
including
allཐད་ཀརཿ
officesཤི་ཝ་ལལ་ཀ་ར་རའི།
in the Legislature
and ད
the
Judiciary, all public
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༨༠༨༠༠༡༢༠༦ ཅན་མ།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The ༡༣༣༧སྤུ་ན་རོ
Audit Authority
was གinstituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ང ་ཁག་འོ
་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
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 ༡.
with theབརཔ།
provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
བརཔ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་
financial
and compliance audits.
A brief
account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༦
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་
of the
Royal
Audit Authority
during the
year is
summarized below:


1.

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོར་
The ཚུད།
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
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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 ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
already started and ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
4
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༢
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་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
འབད་བའི་ཡོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༨༥
ན་ཡོདRegional
་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
Annual
Auditངས་བསོ
Schedules
of the Divisionsཐོand
Offices and
the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
AC HI EVEཁྲིམས་ལུགས་དང་
ME N TS I N བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
TE R M S OF RE POR TI NG

0.༧༨༥
༤
བསོམས། of the Royal Audit Authority.0.༧༨༥
Audit Reports are the immediate output
The audit reports are
2.

1

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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༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༨༥
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་
ཡོདཿ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༨༥

ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་

༡༡ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་རྩིས་ལེན་ཏེ་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༨༥
བརཔ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ གཡུར་བ་ཁ་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༠༣༠ འབད་སོད་ཡོདཔ་ད་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༨༣ གནས་པའི་བཏེག་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ བྱེམ་དང་རྡོ་རུ་བརྡལ་མི་ཚུ་ དགོས༌མཁོའི༌ཚད་གཞི་མི་ཊར་༠༢༥ མེདཔ་ད་

ལ་ལུ་ཅིག་སྤོག་སོང་ཡོདཔ་ལས་ རྡོ་རུ་བརྡལ་མི་ཚུ་ཕྱི་ཁར་འཐོན་ཏེ་འདུག དེ་མ་ཚད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༡ གནས་པའི་ ལམ་ཁ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འབལ་ཚུ་ནང་གཏེག་ལམ་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ རྒྱ་ཚད་ཆུང་དྲགས་སྦེ་འདུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ཡོlདla་མེད་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
དཔ་ད་
dnདཔོ
a tནi་གྱིས་
dua oས་ཁོངས་ནང་ལཱ་གི་སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོ
t ytirohtuA tiduA layoR ག
a ་ཏོ
eb
hs erehT“ ,taht མs་མ་འབད་བར་ཡོ
etats hcihw
,natuདེ་གིས་འབད་
hB fo modཅ་ཆས་
gniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཀྱི་ཐོ
་
གཞུང་དང་འཁྲིལ་ཡོ
ད
པ་མེདཔ་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་
དངུལ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
oC eht foན་4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཨང་༡༤༦༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་རྒྱལ་པོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༨༡
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཅན་མ།
a cilbལྟ་བཀོདཿ
up ,seuརྟ་མགྲིན་རྡོ
never e་རྗེ།
ht རོ
sa
llew s་རིག་འགོ་དཔོ
a secrofནe། cཞི་གཡོ
nefed
eht dna ecilop eht ཅན་མ།
,sdnu
f cilbup gniretsinimda
ང་ཁག་བཟོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la ༢.
noitutitsདགོན་ཤ་རི།
noc 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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་
་བདག་སྐྱོང་གི་
ཕྱིར་སོ
modདགོན་ཤ་རི་རྒེད་འོ
gniK eht fo ག
no
it utitsnoC རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
eht fo snoisivo
rp eདh་འབད་ཡི།
t htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༢
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད
་མི་འདི་
ལོ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོ
ས་mus
:woར
le་ཡོ
bངdས་བསོ
ezirམ
am


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
G Nག
I ་བཀོད་དེ་ཡོ
T I D U AདFཿ
O SMRET NI STNEMEVEIHCA .1
རིམ་ཨང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་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 detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ts༡
urhT
ti་d
eviངན་ལྷད་
tacidniལྐོག་ཟ་
eht dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༧
a seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
གཡོ
ཟོu
ལA
་དང་
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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་
1
805
stiduA laicལྐོག་ཟ།
naniF
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
བསོམས།
616
latoT

1
2

0.༡༡༧
0.༠༤༥
0.༡༦༢

༡ དང་ ༢
༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་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 elbisnopser
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༡༡ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཟད་སོ ང ་ཚུ་ ལོ ་ བསྟར་བརྙ་གླའི་ནང་ལས་གཏང་ཡོ ད ་མི་དེ་ སྙོམ་སྒྲིག་ཚུལ་
མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧༉

དགོན་ཤ་རིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཀོ་མ་ཚྭ་ཆུའི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུའི་ཟད་སོང་ཚུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་ནང་ལས་ བཅོ་ཁ་དང་
ཉམས་བཅོས་འབད་བའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧ ཚུལ་མིན་ཐོག་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་དེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ དང་༢༠༡༦ ལོའི་

ལོ་བསྟར་གྱི་ཁང་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༧

ནང་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༠

རྒྱུན་རིམ་བཅོལ་འཇོག་རྩིས་ཁྲ་ནང་

བཙུགས་ཡོདཔ་ད་ ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧ ཐམ་པ་འདི་ རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལས་གནང་བ་དང་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆས་ཚུ་

ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ བཅོ་ཁ་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ཟད་སོང་གི་རྩིས་ཁར་སྙོམ་སྒྲིག་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༥༦ དོན་ཚན་༢པ།

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ མགོནམ་རྡོ་རྗེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༡༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ འོད་ཤོ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མགོན་ཤ་རིས།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༣༠༠༤༦༢ ཅན་མ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ༢
Royal
Audit Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
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
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
25.4ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོ
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
་ཚུལ་མཐུན་མ་འབད་བར་ཡོ
ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
༢༡འཆར་དངུལ་ཚུ་བཀོལ་སོ
administering
public funds,དthe
police and the defence
forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

དགོན་ཤ་རི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་མ་དངུལ་འཛིན་གྲོལ་མ་ལེན་པར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ ལོའི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005.
Under ཉེན་སྲུང་བཙུག་བཞག་བརྒྱ་ཆ་༡༠མཚོ
the Auditor General, the Authority
is at the moment
manned
འཆར་དངུལ་ནང་ལས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
དངུལ་སོད
་འབད་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located across the
Kingdom.
In
ནུག རྩིས་ལོ
་མཇུག་བསྡུཝ་ད་
འཆར་དངུལ་ལྷག་མ་ལུས་མི་ཚུ་
ལོག
་འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ལུ་རྩིས་ཕུལ་དགོཔ་སོ
ད་ནུག རྩིས་ཞིབ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༥༦
དོན་ཚན་༡
པ། Authority
རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
དཀོན་མཆོག་རྡོ
་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༩༠༤༧ ཅན་
of Bhutan,
the Royal
Audit
started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
མ། ལྟ་བཀོདཿ བཙན་ལྕོགས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༥ ཅན་མ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༣.
རྟ་ལོ ག 
summarized below:

1.



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

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༧ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were
completed within
31st December
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ 2014
གནད་དོན
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the close
of the year. The
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོ
Total
616 ར་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startཡོངof
every
financial year. ཐོ
Itན་ཡོ
contains
the
ས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༦
ད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas རིམ་ཨང་།
which are determined on
the basis of experiences of
the past auditing
periods and
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
current audit priorities.
2.

1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

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

བསོམས།

0.116
0.116

5

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.




111

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

111


༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༦
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་འཆར་གཞི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་མེདཔ་ད་ ནོ ར ་འཁྲུལ་གཞན་ཡང་བྱུང་ཡོ ད པ་ 
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༦

རྟ་ལོག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ ནང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་དང་ ཆུའི་རྐ་
ཉེན་སྲུང་གྱི་ལཱ་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༩ གནས་པའི་ སྤ་དཔྱ་ཁ་ལུ་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ་ད་
མཉམ་འབྲེལ་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHTདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤
FO STNEMHSILPགནས་པའི་མཁོ་ཆས་མ་ཚང་པར་
MOCCA
ཡོདཔ་མ་ཚད་ མཁོ་ཆས་ལ་ལུ་ཅིག་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ ཚོགས་པའི་བདག་འཛིན་ཐོག་ལུ་བཞག་སྟེ་འདུག 

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA
ehནོTརཔ་སྒང་གཡུས་ཚན་ནང་
”.secruoser cilbup
fo esu eht ni sse
nevitceffe dna ycneiciffeད་མི་ནང་ལས་
,ymonoce དངུལ་ཀྲམ་ས་
eht no troper
༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
གནས་པའི་ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevཡ་༠༠༣༥
oG eht གནས་པའི་ཆུ་དུང་མི་ཚང་པས།
fo seciffo dna stnemགཞན་ལྷག་མ་ཚུ་བཀོལ་སོ
traped lla fo stnད
u་མ་འབད་བར་འདུག
occa 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
༣  ཅ་ཆས་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་འགན་འཛིན་པ་གིས་འབད་ཡོདཔ་ད་ ཐོ་དེབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ ཅ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཆས་ཚུ་ ས་ཁོངས་ནང་རྩིས་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་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
་བཟོ
ruof ༤  ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་
sah tI རྡོ.d
nu་ལུ་
orgkལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་འཐུས་བསོ
cab lanoisseforp esམrས་
evidདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༦
htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག modgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enitདེའི་སྙན་ཞུ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་
uor eht sediseb ,stiཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་མི་དང་ལས་མི་ཉིན་ལྟར་
dua desab emeht dna stidua
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnང
eས་རོ
mhག
siས་བྱིན་དགོཔ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོ
lpmocca eht fo trap ད
a། sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a sevitaitན
in་ཨང་༡༤༦༥༥
i dna seiདོtན
iv
གྱི་འཐུས་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ དབྱེ་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཡོ
་ itca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ལལ་བྷ་དུར་ཆི་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༠༡༢
ལྟ་mus
:woleb dཅན་མ།
eziram

བཀོདཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོགG་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦
ཅན་མ།
NITIDUA FO S M
R ET N I S T N E M E V E I H C A

༤.

.1

དཀར ་སྦྱི ་ས ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua

1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དཀརཔ་སྦྱི་ས་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ts 13 nihtiw ཕྱིར་སོ
dna 41ག
02
rebmeceD
deteད
lp་འབད་ཡི།
moc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
o
h
t sedulcxe
4
6
stiduA laicepསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
S
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༨
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད
་མི་འདི་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp ལོ
re་ dnu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
pmoc stiduA 1.1 elbaTབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidu
a tnerruc
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་
G N I Tར
R་ཡོ
OངPས་བསོ
ER མ
Fས་
O S
M R E T N I S T Nཐོ
EནM
E I HགC་ལུ་
A .2
ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༣
་ཡོEདV
་མི་ཚུ་འོ

erབཅུད་བསྡུས་ཐོ
a stroper ག
ti་བཀོད་དེ་ཡོ
dua ehTདཿ
.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་

112

112

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.༠༩༣
0.༠༩༣

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡༡ ལཱ་ཚུ་དུས་ཚོ ད ་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༣

དཀར་སྦྱི་ས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཨི་སུ་ཁ་ལས་རྡོ་ཕུག་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ ཀི༌ལོ༌མི༌ཊར་༡༢ སྦེ་མི་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་
འདི་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༣ མ་བཀལ་བར་འདུག བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི༌སྤྱི༌ཚེས༌༡༢ ནང༌འཁོད༌ལུ་མཇུག༌བསྡུ༌དགོཔ༌ཨིན༌རུང༌ སྣང༌མེད༌འབད༌བཀོ༌བཞག༌ནུག རྒེད་འོག་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
Bhutan, whichཁག་འབག་ལུ་བཀའ་རྒྱ་ཚར་ལེ་ཤ་བཏང་ཡོ
states that, “There shall be a
Royal
Audit
Authority to audit and
བདག་སྐྱོང་གིས་of སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
ད་རུང་
ལཱ་དུས་ཚོ
ད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་བཏུབ་པར་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4ཡོof
the Constitution
further
provides
that “The Royal
Audit Authority shall, without
fear,
དཔ་ལས་
རྒེད་འོག་རིན་བསྡུར་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་
ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་དེ་
དགོངས་གྲོལ་བཏང་ནི་གུར་ཐུག་སྟེ་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in the
Legislature
and འཕྲིན་ལས་རྡོ
the Judiciary,
all public
authorities
bodies
དོན་ཨང་༡༤༦༥༤
དོན་ཚན་༢
པ། རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ལས་རོ
གས། ཞི་གཡོགand
་ངོ་རྟགས་ཨང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢༠༡༠༠༡༧༡༢
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ
རྟ་མགྲིན་རྡོ
་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོof
ན། Bhutan”.
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་མ།
other
monies received
and the
advances
and reserves
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༡༣༣༨དབང་འདུས་ཕོ
་ བྲང་རོ ངthe
་ཁག་འོ
ག ་གི་རྒེད་འོ
ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
body
in December 2005. Under
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
་ འོ གof
མ།
line ༡.
with theདགའ་སེང་ཚོ
provisions
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
the ག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
དགའ་སེང་ཚོ
་འོགof
མ་རྒེད་འོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Auditམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
Authority during
the year དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦
is
འབད་ཡི།Royal
འདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
summarized below:

1.

མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཡོད། 

་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོར་ཡོ
ངས་བསོ
མས་
The ལོRoyal
Audit Authority ཅན་མའི་ནང་
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
ཐོནonly
་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ2དཿ Compliance Audits
The དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦
number includes
those
audits which
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
2
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of everyཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
financial
year.
contains the
ར་འཁྲུལ་
གནོIt
ད་སྐྱོན།
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
བསོམས།
current audit priorities.

༡
༡

2.

0.0༩༦
0.0༩༦

༤
༥

AC HI
EVE ME N TS
I N TE R M S OF RE POR TI NG
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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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ཤོག་གྲངས་

113


རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

༡.1.

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ནང་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་ཐེབས་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གནང་བ་

༡.2.

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་གནང་བ་མེད་པར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
-

སོད་ཡོདཔ།



-

བསོམས།

-

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

༡༡རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ནང་ སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་ཐེབས་བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་གནང་བ་སོ ད ་ཡོ ད པ།

དགའ་སེང་ཚོ་འོགམ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཤིང་འཁོད་ལས་ཕ་ཁ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་མི་ཊར་༡༥༠༨

བཟོ་སྐྲུན་གྱི་

YTIROHTUA TIDUA L
YOR
EHT FO STརིང་ཚད་མི་ཊར་༡༩༣༠
NEMHSILPMOCབཟོ
CA་སྐྲུན་འབད་བཅུག་ཏེ་
དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་ཡི་གུ་ལེན་ཡོ
དA
་རུང་
ཁག་འབགཔ་ལུ་

foཡོnདoཔ་ལས་བརྟེན་
itutitsnoC རིང་ཚད་མི་ཊར་༤༢༢
eht fo 1.52 elcitརང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་གནང་མེད་པར་བཟོ
rA eht morf setadnam sti sevired ་yསྐྲུན་འབད་ཡོ
tirohtuAདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་
tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བྱུང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
e lc
itrA eh
T ”.secruནo་ཨང་༡༤༧༧༤
ser cilbupདོfནo་ཚན་༢༡
esu ehཔ།
t ni རྩིས་འགནཿ
ssenevitcཐད་ཀརཿ
effe dnaཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།
ycneiciffe ,ymoརྒཔོ
no།ceམི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
eht no tདr༌oper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཅན་མ།ལྟ་བཀོདཿ
,tnལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༡༠༠༠༨༤༥
emnrevoG eht fo se
ciffo dna stཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།
nemtraped llaརྒཔོ
fo། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
stnuoccaད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤
eht tidua ,ecidujerp ཅན་མ།
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn༡༢རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་གནང་བ་མེད་པར་
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec neསོ
fe་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
d eht dna ecil་o
p eht ,sdn
f cilbup gniretsinimda
སྐྲུན་འབད་ཡོ
དuཔ།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

་འོoགcམ་རྒེད་འོ
གn་བདག་སྐྱོང་གིས་
་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
ནh་ལུ་
la དགའ་སེང་ཚོ
noitutitsn
a sa d
a 5891 ni yབདེ་ལུངམ་སོ
dob suom
onotua na ་sསྐྲུན་རིང་ཚད་མི་ཊར་༦༠༠
a detutitsni saw yགྱི་དོ
tiro
tuAརང་བཞིན་
tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་སྐྲུན་འབད་ནུག
ruགནས་སྟངས་ཉོག་མེད་གནང་མེད་པར་བཟོ
of
sah tI .dདེ་བཟུམ་མའི་ནོ
nuorgkcabར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
lanoisseforp རྒེད་འོ
esreགv་བདག་སྐྱོང་དང་
id htiw ffatརོsང་ཁག་
732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བདག་སྐྱོང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
modgniK ehtརང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོག་མེད་སོ
fo noit utitsnoC eht fo sད
n་ལེན་ནང་
oisivorp མཉམ་འབྲེལ་
eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༧༤
ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།
enitu
or eht sདོeནd་ཚན་༢༡
iseb ,པ།
stiརྩིས་འགནཿ
dua desཐད་ཀརཿ
ab em
eht dna stidua
e
h
t
f
o
t
n
u
o
c
c
a
f
e
i
r
b
A
.
s
t
i
d
u
a
e
c
n
a
i
l
p
m
o
c ༌ལག༌
dnaཁྱེར༌ཨང་
laicnanif
རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་ ༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤ ཅན་མ། 
:woleb dezirammus

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
༢༡སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦
A ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
6
st་བདག་སྐྱོང་གིས་
iduA laicepS རྩིས་ལོ4
དགའ་སེང་ཚོ
་འོགམ་རྒེད་འོག
་༢༠༡༣༢༠༡༤
ནང་ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
4102 ni deteརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
lpmoc stiduནA་ཨང་༡༤༧༧༤
1.1 elbaT དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། རྒཔོ།

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsམི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
urhT tidད
u༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༧༠༠༠༨༢༤
A evitacidni eht dna ཅན་མ།
seciffO
lanoigཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།
eR dna snoisivརྒཔོ
iD། eh
t fo selu
ehcS tiduA launnA
ལྟ་བཀོདཿ
མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
དd
༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༧༠༠
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༠༨༢༤ ཅན་མ།
.seitiroirp tidua tnerruc



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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




ཤོག་གྲངས་

114

114

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༢.

ཉི་ཤོ 



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཉི་ཤོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠༠༡༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ གནད་དོན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་མ་ཚུད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDITདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
AUTHORITY

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

-

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
བསོམས།
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,
༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
other
monies received
and
the advances
and reserves
of Bhutan”.

The ༡༡
Auditམི་དམང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
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
ཉི་ཤོག་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྩིས་ལོ
་༢༠༡༣༢༠༡༤
གི་the
མི་དམང་ལཱ་གཡོ
ག་གི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
regional
offices
strategically
located
across
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དོན་ཨང་༡༤༨༠༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༣༡
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
theme
based
audits,
besides the routine
ཅན་མ།and
ལྟ་བཀོདཿ
རྡོ་རྗེ། རྒཔོ
། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༡༠༠༠༠༣༤༧
ཅན་མ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Audit Authority during the year is
༣ .  Royal
ཨ་ཐང་།
summarized below:


1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཨ་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year
as shown in the བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད
་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་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
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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.
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
AC HI EVEཁྲིམས་ལུགས་དང་
ME N TS I N བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
TE R M S OF RE POR TI NG

༤
བསོམས། of the Royal Audit Authority. The
- audit reports are
Audit Reports are the immediate output
2.

༡

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.




115

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

115


༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡༡ སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་གྱེན་གཟར་ཚད་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ།

ཨ་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལོ་ཕོ་ཁ་ལས་ཞུ་སྦིས་ཟུང་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ མི་ཊར་༨༠ དེ་ཅིག་ གྱེན་གཟར་

ཚད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་མ་གྲུབ་པས། སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་དབྱེ་རིམ་ལམ་ལུགས་དང་ བཟོ་སྐྲུན་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་འགན་ཁག་

༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་དབྱིབས་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༠ ལས་༡༠ དང་ ས་དབྱིབས་གྱེན་ཉུང་མི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༠
ལས་༢༥ དེ་ལས་ གངས་ཅན་གྱི་ས་དབྱིབས་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༢༥ ལས་༦༠ དང་ ས་དབྱིབས་གྱེན་གཟར་དྲགས་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༦༠ ལས་
ཡར་ ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཐད་ཕང་བརྟག་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ བརྒྱ་ཆ་༡༠ ལས་ལྷགཔ་སྦེ་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ གཟར་ཚད་དེ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དbཔ་ཨིན།
དw
་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་
འོiསK་ eht
dnབརྒྱ་ཆ་༡༥
a tidua oདེ་ཅིག་ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་སྦེ་བཤད་ཡོ
t ytirohtuA tiduA layoR a e
llahs eཆད་སྐྱོན་དེ་ཡང་
rehT“ ,taht sལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ
etats hcih
,natuhB fo modgn
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raལྡན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
ef tuohtiw ,llahs yམ
ti་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
rohtuA tiduA layoR ehT“ tརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
aht sedivན
o་ཨང་༡༤༧༦༨
rp rehtruདོ
f ནn་ཚན་༢
oitutཔ།
itsnརྩིས་འགནཿ
oC eht fཐད་
o 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཀརཿ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༨༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ མཁའ་འགྲུ་རྡོ་རྗེ༔ རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnསོaད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༠༡༠༠༠༨༤༥
cilbup ,seunever eht sཅན་མ།
a llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la ༤.
noitutitsཀ་གཞི།
noc 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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
དr་འབད་ཡི།
moཀ་གཞི་རྒེད་འོ
dgniK ehtགf་བདག་སྐྱོང་གི་
o noit utitsn
oC eht fo snoཕྱིར་སོ
isivo
p eht htའདི་
iw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད
་ས་ལས་དངུལ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
ey ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
eht gnirud ytirohtuA ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
tiduA layoR eht fo
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོ
:woleb dezirammus


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
དU
་འབད་ཞིནམ་ལས་
GNITID
A F O S M R Eདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
T NI STNEMEVEIHCA .1

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
.1.1 elདbཿ
aT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
eceD ts13 nihtiw དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
detelpmoc erew
རིམ་ཨང་།
3
2
stiduA ecnamrofབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
reP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
aerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

1

-

༤

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
༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduབསོ
A 1མ
.1ས།
elbaT

NITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོནG་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

er
a 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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༡༡སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ།
ཀ་གཞི་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ཆུ་ཆུ་ན་ལས་ཅ་གི་ན་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་

ངེ་དོ་ཁ་ལས་དྭང་གུ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་

གཉིས་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ རྡོ་རུ་དང་བྱེམ་བརྡལ་ནིའི་སྐྱོན་ཅན་ལཱ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག

རུ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག རྡོ་ཚུ་སོམ་ཆུང་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་བརྟེན་

ས་གནས་ཀྱི་རྡོ་བཏོན་ས་ནང་ལས་ རྡོ་

རྡོ་རུ་དང་བྱེམ་བརྡལ་བའི་ཤུལ་ལས་

ཡང་ ལམ་སྙོམ་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག སྟུག་ཚད་དང་གཟར་ཚད་ རྡོ་རུག་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ ལཱ་གི་
སྤུས་ཚད་ནང་སྐྱོན་ཡོདཔ་གཏན་འཁལ་སོང་ཡི། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ལྟ་རྟོག་
དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མ་བྱུང་བའི་སྐྱོན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༠༣ དོན་ཚན་

༣ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དབང་འདུས། རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་ ༡༡༩༡༡༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ དབང་འདུས། རྒཔོ།
མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༩༡༡༠༠༡༢༥༣ ཅན་མ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ༡༣༣༩བསམ་རྩེ་རོ
Royal Audit Authority
derives
its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
ང ་ཁག་འོ
ག ་གི་རྒེད་འོ
ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
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,
༡
བསྟན་འབྲུག
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ and
བསྟན་འབྲུག་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
other
monies received and the advances
reserves ofགBhutan”.

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་འདི་ ལོ་
The འདི་གི་ནང་ལུ་
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
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། four
ལོ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit Authority
started performance
བསོམས་ the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
activities
and initiatives as a
part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་
summarized
below:

1.

མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོ
ས་S དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
AC HI EVE ME
N TSར་ཡོ
I Nངས་བསོ
TE RམM
OF A U DIT I NG ཐོན་ཡོད་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་།
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
གཡོ་ཟོyear
ལ་དང་ངན་ལྷད་
ལྐོག་ཟ།
audits during the
as shown
in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
བསོམས།
2014 and
were completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༡
གཡོ
་
ཟོ
ལ
་དང་
ངན་ལྷད་
ལྐོག་ཟ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

1

2.

0.༠༤༡
0.༠༤༡

༡ དང་ ༢

༡༡དངུལ་རྐྱང་ཚུལ་མིན་གཡོ ་ སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བརྟན་འབྲུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ དངུལ་རྐྱང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༡ ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་འབད་བའི་གནད་དོན་འདུག དངུལ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
completion
of the particular audit
and it is addressed
appropriate
authorities
འདི་upon
རྒཔོ་བགྲེསཔ་གིས་
དངུལ་འཛིན་ཨང་༣༧༥༠༠༠༢
སྤྱི་ཚེས་༢༣༡༢༢༠༡༥བཏོ
ན་ཡོད་རུང་toཟད་སོ
ང་གྲུབ་ནི་དང་དངུལ་སོ
ད་ཀྱི་
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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དོན་ལུ་ རྩིས་ཤོག་མ་བཟོ་བར་འདུག རྒེད་དྲུང་གིས་བཤད་མི་ནང་ མ་དངུལ་འདི་མེ་གསད་འཕྲུས་ཆས་བཞག་སའི་ས་སྒོ་བཟོ་ནིའི་དོན་
ལུ་བཏོན་བཏོན་ཨིན་ཟེར་ཨིནམ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ཟླ་ངོ་༡༡ དེ་
ཅིག་ཡར་སོ་རུང་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བར་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ གཡོ་སོད་ཚུལ་མིན་འདི་ རྒཔོ་བགྲེས་ཀྱི་སྐབས་ དབང་ཚད་ལོག་སོད་

འབད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༩༢ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

རྒེད་དྲུང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༡༢༠༠༡༥༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༢༡༦༠༠༠༣༨༢ ཅན་མ།

༡༣༣༡༠ཀྲོང་གསར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡.

སྐོར་ཕུག

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



foརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
noitutitsnoC eht fo 1.52 eལོ
lc་ངོ་དེ་ནང་
itrA ehསྐོར་ཕུག་རྒེད་འོ
t morf seta
nam sti seརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
vired ytirohtཕྱིར་སོ
uA tདid
uA layo
R ehT
གd་བདག་སྐྱོང་གི་
་འབད་ཡི།
འདི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT
”.secruoser cilbupསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
fo esu eht ni sseདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༧
nevitceffe dna ycnདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
eiciffe ,ymonoceདe་མི་འདི་
ht no tལོr་oper
གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
emnrevoG eht fo secཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
iffo dna stnemtrap
ed lla fo stnuocca ehtརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
tidua ,ecidujerp ད
ro
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
། rལོu་ovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
a cilbup ,seunever ehtཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbདངུལ་འབོ
up gnirརe་ཡོ
tsངin
ས་imda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
eht ssorca detaལོc་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ol yllacigetarts seciffo
lanoiger
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ཅན་མའི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
namroརf་ཡོ
reང
pས་བསོ
detrམaས་
ts y
tirohtuA tiduA lay
eh
t ,naག
tu
hB fo
ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ecདངུལ་འབོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
ཐོoནR
་ཡོད
་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
:woleb dezirammus

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
བསོམས།

0.0༣༩
0.0༣༩

༤

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་
འོ
ཿ
dག
n་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
a detrats དy
daerla 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 tidu
unnA
ད ་འབད་བའི་སྐབས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དA
པ་ la
༡༡ཟམ་གྱི་ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོ
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཟམ་གྱི་ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་སྐབས་

སྤྱི༌ཚེས༌༠༥༠༨༢༠༡༥ ནང་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འཁོད་ལུ་ཉིན་གྲངས་༢༣ གྱིས་ དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་འདི་གུར་བརྩི་འཕབ་ད་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
མཁོ་བཀྲམ་པ་ལས་
མཁོ་ཆས་ཚུ་མ་
seའཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
itirohtua etairporppa otམ་བཀལ་བར་འདུག
desserdda si tiརྒེད་འོ
dna ག
ti་བདག་སྐྱོང་གིས་
dua ralucitrap
eht fo noitelpm
oc 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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118

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


ལེན་པར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཡན་ལག་མཁོ་ཆས་
ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚོགས་ཆུང་དང་ ཡང་ན་ བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་མ་བཏང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བརྟེན་བྱུང་

ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༧༦ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༩༥༧ ཅན་མ།

༢.

གླང་མཐིལ།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གླང་མཐིལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ལོ
Royal
Audit Authority derives
its mandates from
the Article དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
25.1 of the Constitution of
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
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 ofལོpublic
resources.” Theཅན་མའི་
Article
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
prejudice, audit the accountsཚུ་འོ
ofག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
all departments
and དoffices
of the Government,
ནང་ or
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
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”.

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

0.0༣༩

༤

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the
General, the Authority is at the moment manned
བསོAuditor
མས།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ༡
withཁྲིམས་ལུགས་དང་
the provisions
of the Constitution of the Kingdom
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
financial
and compliance audits. A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit ན ་ལུ་རྒྱལ་ཡོ
Authority
during the year is
ང ས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་ཡིག་ཆས་མ་ཕུལ་བར་ཡོ
ད པ།
༡༡ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོ
summarized below:

1.

གླང་མཐིལ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་དང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༢
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གནས་པའི་ ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་ ཨེམ་ཨེམདྲི་ཨེན་པིཇི་པི༤༦༢༠༡༤༢༠༡༥༤༢༢ སྤྱི་

The ཚེས་༠༨༠༩༢༠༡༥
Royal Audit ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
Authority had completed
616 ང་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་
Sl. No.
Types
of Audits མ་སྦེ་བྱིན་ཡོ
No.དof
Audits
འབྲུག་འགྱིབ་ཚོ
ཕབ་ཆ་ལེགས་ཤོ
པ་མེདཔ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོ
number includes
those auditsརྒྱལ་ཡོ
which
ན་ལུ་only
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
ངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཡོ
2
Compliance Auditsད་རུང་ མ་ཕུལ་བར་
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that
were already
and ཐད་ཀརཿ4 བཀྲིས་མཚོ་མོ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་་རྟགས་ཨང་
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༥༧༥
དོན་ཚན་༢ started
པ། རྩིས་འགནཿ
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༢༠༡༠༠༧༢༢༨
ལྟ་བཀོདཿ
བསོད་ནམས་བསམ་གྲུབ།
མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༢༧༦ཅན་མ།
Annual
Audit ཅན་མ།
Plan of
the RAA
is preparedརྒཔོ
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
༣.whichབྲག་སྟེང་།
Areas
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 TEལོ
R་ངོ་དེ་ནང་
M S OFབྲག་སྟེང་རྒེད་འོ
RE POR TI
NG
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་
Audit
Reports
are the immediate
output of theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༦
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.




119

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

119


ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་
འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་

ཚུད། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

བསོམས།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤

fo༡
noiཁྲིམས་ལུགས་དང་
tutitsnoC ehtབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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
ན་ནང་
,raཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR
ehT“ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
taht sedivorpགr་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ehtruf noད
itཿ
utitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
se༡༡
ido bཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་
dna seitirohtua cilbup lla རྒྱལ་ཡོ
,yraicངidས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་ཕུལ་བར་ཡོ
uJ eht dna erutalsigeL eht niདsཔ།
eciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ ཞིང་ཆུའི་ཆུ་གཡུར་དང་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དོན་ལུ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༠ གནས་པའི་

la ཆུ་དུང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་འཛིན་ཤོ
noitutitsnoc a sa dna 58ག9་ཚུ་
1 niཁྱབ་བསྒྲགས་ཨེམ་ཨེམདྲི་ཨེན་པིཇི་པི༤༦༢༠༡༤༢༠༡༥༤༢༢
ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytiསྤྱི་ཚེས་༠༨༠༩༢༠༡༥
rohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཅན་མའི་མཁོ་དགོ་དང་བསྟུན་
of
h tI .dnuorgkཕབ་ཆུ་ལེགས་ཤོ
cab lanoiss
forp eདsཔ་མེདཔ་གི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་
revid htiw ffats 732 yb
འབྲུག་འགྱིབ་ཚོsངa་སྡེ་ཚད་འཛིན་གྱིས་
མe་སྦེ་བྱིན་ཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC ehམ་ཕུལ་བར་འདུག
t fo snoisivorརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
p eht htiw
དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ རྒྱལ་ཡོངས་གཞུང་ཆས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན་རུང་
ན་ enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
eniབཀྲིས་མཚོ
tuor e་མོh།t རྩིས་འཛིན་པ།
sediseb ཞི་གཡོ
,stidགu་ངོ་་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༢༢༨
a desab emeht ཅན་མ།
dna sལྟ་
tidua
ཨང་༡༤༦༠༩ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
བཀོདཿ དགེ་ལེགས་ཆོས་འཕེལ། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོ
ད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༡༦༡༣
stnem
hsilpmocca eht fo trཅན་མ།
ap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༡༣༣༡༡དར་དཀར་ན་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡

.1

ལྷ་མོ འི ་རྫིང་ཁ།

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 stག
id
ua esoht རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
ylno sedulcniཕྱིར་སོ
rebདm
un ehT
2ལྷ་མོའི་འཛིང་ཁ་རྒེད་འོ
001
stiduA ecnailpm
C
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་oངོ་དེ་ནང་
་བདག་སྐྱོང་གི་
་འབད་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna deདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༢
trats ydaerla ereདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
w taht esoht se
ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དd
་མི་ulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT


ehtབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
ta deraperp si AARརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག
eht fo nalP tiduA launnA
འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
4102 ni detelpmoc stཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
iduA 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
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
sdoirep gnitidua tsap
eht fo secneirepxe fo
s isab eht no d
enimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ ཆ་ཤས་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

.2

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

120

120

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

-

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༥

-

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༧༢ གནས་པའི་ སིབ་སུ་ནཱི་ལས་ནིའུ་ཏ་ལེ་ཚུན་གྱི་སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཚུལ་
མིན་འབྱུང་ཡོACCOMPLISHMENTS
ད པ། 
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The རྒེད་འོ
Royal
Audit Authority
derives its mandates from
the དེ་ཡང་གྲོགས་རམ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ནང་ལས་
Article 25.1 of the Constitution
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་རྩིས་ལེན་ཡོ
དཔ་ད་
མ་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དངུལ་འཛིན་གྲོལ་བཏང་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་
མ་དངུལ་ཚུ་རྩིས་ལོ
་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་བཀོལ་སོ
report
on the economy, efficiency and
effectiveness
in the use of publicད་འབད་ཚར་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་
resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ཡུར་ཟམ་བཟོ
སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལཱ་ལྷག་མ་ཚུ་
ནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་ཆད་པའི་ཤུལ་ལུ་
favour
or prejudice, audit
the ་accounts
of all departments
and offices of འཕོ
the་མཐུད་འབད་ནི་སྦེ་
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁ་བཟེད་དེ་འདུག
 funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
administering
public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཨིན་རུང་ ཡུར་ཟམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ རྡོ་ལེབ་སྒྲིག་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་ནང རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་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 atདthe
moment manned
འབད་བར་ཡོ
དཔ་ད་ དེ་ཡང་ནམ་བྱཱར་གྱི་ཆརཔ་གིས་
ཟམ་གྱི་གཞི་རྟེན་དང་གྱང་རྟེན་ཚུ་མེདཔ་བཏང་ཡོ
པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
དེ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
across the Kingdom. In
ལས་ བཟོ
་སྐྲུན་མེདཔ་བཏང་ཡོ
ད་མི་ཚུ་located
བསྐྱར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་མ་དངུལ་མེདཔ་མ་ཚད་
དེའི་དོན་ལུ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཁ་སྐོང་ཐོབ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit Authority
performance
ཐབས་ལུ་ the
རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ཡང་started
རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས་ནང་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་འདུག
ཡུར་ཟམ་བཟོ་
audits and theme based audits, besides the routine
སྐྲུན་འབད་མ་ཚར་བར་ཡོ
དཔ་ལས་ audits.
སྣུམ་འཁོར་ལམ་སོ
ད་མ་བཏུབ་འབད་རང་ལུས་ནུག
དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ རྒེད་འོག་བདག་
financial
and compliance
A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
སྐྱོང་དང་Royal
རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་
དཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། 
of the
Audit Authority
duringསྣང་མེདཔ་སྦེ་བཞག་ཡོ
the year is
summarized below:

1.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༠༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡༡༣༠༩༠༠༠༢༦༡ ཅན་མ། ལག་སུ་མཱན་ཀོའི་རི་ལ། དམངམ་མི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༩༠༠༡༠༦༠ ཅན་མ།

ཨིན་དརའ་བྷ་དུར་

སིབ་སུ་ནི་ཚོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༩༠༠༢༣༩༥
ཅན་མ། པརའ་ཀཤི་གུ་རུང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་
The སུ་ནཱར།
Royal
Auditགས་པ་བགྲེསཔ།
Authorityམི་ཁུངས་ངོ་སོ
had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the
year
as
shown
in
the
Table
1.1.
1
Audits
508ཅན་
༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༢༠༢ ཅན་མ། སེང་གེ་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་རྩིས་འཛིན་པ།Financial
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༢༠༡༤༡༢༠༤༨༨༤
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were
within སོ31
མ།completed
བསོད་ནམས་དབང་འདུས།
་ནམ་རྒྱ་སྐྱོད་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་་༩༥༠༧༡༡༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿAudits
སུར་ཇ་བྷ་དུར་ལིམ་བུ།2 རྒཔོ།
3
Performance
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༩༠༠༡༤༥༥
under
progress
at the close of ཅན་མ།
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
༢. Audit
འབྲུག་རྒྱས་སྒང་།
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
current audit priorities.


2.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱས་སྒང་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
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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ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༦ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་
བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1
2
༣

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

-

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༡ དང་ ༢
3
༤

-

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
itrA
”.secངན་ལྷད་
ruoser ལྐོག་ཟ།
cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༡
གཡོe་hཟོT
ལ་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
་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོ
་ uངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
seགཡོ
ido་ཟོ
bལd
na seitirohtua cilbན
u་འབྱུང་མི་གནད་དོ
p lla ,yraicནid
J eht dna eruའོtག
a་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
lsigeL eht nགi་བཀོད་དེ་ཡོ
seciffo དlཿ
la 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

༡༡སྒེར་གྱི་ས་གཏེར་ནང་ལས་རྡོ ་ བཀལ་ནིའི་དོ ན ་ལུ་ སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཡོ ད པ།
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
འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་གིས་
nI .modgniརྒེད་འོ
K ehག
t ་གནང་བྱིན་མ་དངུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་བསྟར་སོ
ssorca detacol yllacigetarts secདif་འབད་ནིའི་
fo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
དོན་ལུ་ གླ་ཁར་ལེན་པའི་ འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་ (CMU)
ecnamའཕྲུལ་ཆས་ལོ
rofrep deགt་སོ
raདt་འབད་ནུག
s ytirohtམི་སེར་ཚུ་གིས་ཉོག་བཤད་བཀོད་མི་ནང་
uA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༤ ལས་སྤྱི་ཟླ་༦
ཨེམཨེས་
སྐྲུན་ས་གཏེར་ལས་སྡེ་
eht པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༩
fo tnuoccaནང་འཁོད་ལུ་
feirb A .s
tidua eཡུ་པི་བཟོ
cnailp་m
oc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ནང་ལས་ གཡུང་སི་སྦིས་ཚུན་ སྐོར་འགྲུལ་ཡོངས་བསོ
si མrས་༣༠༠
aey དེ་ཅིག་བཀལ་ནུག
eht gnirud འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་འདེད་གཡོ
ytirohtuA tiduA lགaཔ་ལུ་དྲི་དཔྱད་
yoR eht fo
:woleb dezirammus

འབདཝ་ད་ འཕྲུལ་ཆས་འདི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ས་རུག་རྡོ་རུག་བླུག་ནིའི་མཁོ་ཆས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐོར་འགྲུལ་བསོམས་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
༧༠ དེ་ཅིག་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་སྦེ་འཁོད་ཅིག རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལོག་སོད་འབད་

བའི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་

གླ་ཁར་ལེན་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་བརྩི་བཏོན་ཏེ་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1རྒཔོ
el་b
aT ehམི་ཁུངས་ངོ་སོ
t ni nwoད
h་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༠༦༥༠
s sa raey eht gnirudཅན་
stidua
༡༤༥༢༥
བགྲེསཔ།
1
805དོན་ཚན་༡༦ པ། sརྩིས་འགནཿ
tiduA laicཐད་ཀརཿ
naniF འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
eceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
མ། ལྟ་བཀོདཿ
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧
dna 4102 ཅན་མ།
rebm
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
daerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༢ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད
ཿ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༢༡ཧིན་དུའི་ལྷ་ཁང་སྒེར་ས་ནང་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྤང་ན་ཧིན་དུ་ཚོ
erའབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོ
a stroper tiduaགe
hT .ytirohtu
A tiduA laག
yས་པ་གིས་ཉོ་ཡོ
oR eht fo དt་པའི་ས་
uptuo དྲི་སི་མཱལ་༢༢
etaidemmནང་ལུ་
i eht eཧིན་དུ་ལྷ་ཁང་བཟོ
ra 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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སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡ འབད་སོད་ནུག དེ་གི་ཧེ་མ་ སྤང་ན་ཧིན་དུ་ཚོགས་པ་གིས་ ལྷ་ཁང་འདི་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༠༠ ནང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་སྦེ་ཐག་གཅད་ནུག མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་བཀོད་པའི་ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་ལས་
ཉུང་སུ་སྦེ་ སྤང་ན་ཧིན་དུ་ཚོགས་པ་གིས་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཨིན་མི་གུར་ མ་སོད་པའི་སྐོར་དོན་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་བཀོད་མ་བཏུབ། སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ ལྷ་ཁང་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ལུ་ཞབས་ཏོག་གང་ཡང་སོད་མ་
ཚུགས་པར་ དལཝ་སྦེ་བཞག་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་ སའི་ཁྲམ་སྤོ་བཤུད་དང་ སའི་བདག་དབང་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ག་ནི་

ཡང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ གྱོང་རྒུད་ཕོགས་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༥ དོན་ཚན་༥ པ།

རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༠༦༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ།

༣ ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ACCOMPLISHMENTS
The ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
Royal Audit Authority derives its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། Royal Audit Authority shall,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
25.4 of
the Constitution further provides
that “The
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
གནང་བ་མེད་པར་
སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཅོག་གཅིགཔ་གཉིས་ཚུལ་མིན་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ཡོ
དཔ།  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”.

༣.1.

༣.2.

-

གནང་བ་མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཐད་ཕང་ཧིང་སོར་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ།

-

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor
the Authority is at the moment manned
བསོམGeneral,
ས།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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 ་ སྐྲུན་འབད་ཡོ ད པ།
སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཅོག་གཅིགཔ་གཉིས་ཚུལ་མིན་བཟོ
༣༡གནང་བ་མ་ལེན་པར་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོ
summarized
below:ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་ གནམ་སྒྲོལ་ཆོས་གླིང་དགོན་པ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་རྙིངམ་གུར་

-

1.

ད་རུང་ཅོག་གཅིག་གསརཔ་བཟོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་གསརཔ་བཟོ
AC HI EVE ME N TS I་སྐྲུན་འབད་ནུག
N TE R M S སོOF
A U DIT I NG ་སྐྲུན་འདི་གིས་ སའི་རྩ་བརྟན་མེདཔ་བཟོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ས་ཁོངས་ཁག་སོ་སོར་ཚུ་ནང་ ས་འཕག་འབག་སྟེ་ཞིང་ལམ་རྙིངམ་གུར་སྐྱོན་ཞུགས་ནིའི་ཉེན་ཁ་འདུག རྒེད་འོག་ཚོགས་འདུ་ནང་ལས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཞིང་ལམ་གསརཔ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་གནང་བ་གྲོལ་བའི་ཐོ
་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུག
གནད་དོན་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
རྒཔོ་བགྲེསཔ་ཁོ་རའི་ཐག་རང་
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 ་
གཅད་ཐོ
ག་ བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལཱ་འདི་
རྒེད་འོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
དེ་གིས་མ་དོ་བར་ ཞིང་ལམ་གཉིས་པམ་བཟོ
2014 and
were
completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4ཧེ་མའི་ཞིང་ལམ་འདི་གུར་
Special Audits ཕན་ཁུངས་ཅིག་ག་ནི་ཡང་
6
སྐྲུན་ནང་
ཟད་སོ
ང
་གྲུབ་ཡོ
ད
་མི་ཚུ་ག་ར་འཕོ
་
བརླག་ཨིན་པའི་གུར་
དེ་གིས་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit
Plan of ན
the
RAA isདོནprepared
the ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
མིན་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༥༢༥
་ཚན་༡༤ པ། at
རྩིས་འགནཿ
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 indicativeཅན་མ།
Audit Thrust
ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༠༦༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༣༢གནང་བ་མེད་པར་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གྱི་ཐད་ཕང་ཧིང་ སོ ར ་བསྒྱུར་འབད་ཡོ ད པ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འབྲུག་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤང་ན་ལས་རྒེད་འོག་ལྟེ་བ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་ ཐད་ཕང་སོར་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon
of the particular
audit and it is addressed
to appropriate
authorities
མ་ཚད་
རྒཔོ་completion
བགྲེསཔ་གི་ཁྱིམ་ཁ་ཐུག་ལུ་
མི་ཊར་༥༠༠ དེ་ཅིག་ཁ་བསྒྱུར་འབད་མི་འདི་
ཁྲིམས་འགལ་ཨིན་པས།
དེ་སྦེ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་
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.




123

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

123


ཆོག་པའི་ཐད་ འོས་འབབ་ཅན་གྱི་དབང་འཛིན་ནང་ལས་ གནང་བ་མ་ལེན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༥ དོན་ཚན་༡༥ པ། རྩིས་

འགནཿ ཐད་ཀརཿ འཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༠༢༠༠༠༦༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ་ཚེ་རིང་།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༣༡༠༠༠༡༠༤༧ ཅན་མ།

༡༣༣༡༢བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོ ང ་ཁག་འོ ག ་གི་རྒེད་འོ ག ་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
༡

བདེ་བ་ཐང་།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

YTIROHབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
TUA TIDUA LAYOR EHརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
T FO STNEMHལོ
S་Iབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
LPMOCCA
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ཅན་

foམའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་
noitutitsnoC eht ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
fo 1.52 elcitrA eht morf setadnamསྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
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
,raལོe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
f tuohtiw ,llahs ytirohtཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
uA tiduA layoR ehT“ taད
h་འབད་ཞིནམ་ལས་
t sedivorp rehདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
truf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཚུལ་མིན་ཚབས་
seམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ido b dna seitirohtརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ua cilbup lla ,ལོ
yr་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
aiciduJ eht dna erutཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་
alsigeL eht ni seciffo
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
. ”natuhB fo sevའོ
rག
es་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
er dna secnaག
v་བཀོད་དེ་ཡོ
da eht dད
nཿ
a deviecer seinom rehto
la noརིམ་ཨང་།
itutitsnoc a sa dna 589བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
1 ni ydob suomonotua na sa dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
etutitsni saw ytirདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ohtuA 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
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམm
ས།
odgniK 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 ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
:woleb dezirammus

༡

-

༥

པ།
༡༡འཆར་དངུལ་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཚུ་ནང་འཁོད་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
G N I T I D U A F O SདM
RET NI STNEMEVEIHCA .1

བདེ་བ་ཐང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་བློ་གཏད་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠ རྩིས་བཏོན་པའི་དངུལ་འབོར་དང་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT ehtལོn
ohs sa raey eht gnirud stidua
ཁག་གི་མངའ་འོ
ག་ལུ་ཡོདs་པའི་
གi་ཐོnབw
་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་མི་
1
805
tiduAའཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་མི་
laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
d
na 4102 rebmeceD ts13དnཔ་ད་
ihtiw
detelpmoc erew
དངུལ་འབོ
ཞུགས་མི་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
3
2 ར་གཉིས་ཀྱི་ནང་ཁྱད་པར་
stiduA ecnamrདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༠
ofreP
d
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT
.raey
eht ་སོ
foར་ནང་དངུལ་སོ
esolc ehད
t ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ta ssergorp rརe་ dnu
འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་
ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་གྱི་དངུལ་འབོ
ར་དང་
སྡེ་ཚན་སོ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
གྱི་བར་ན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༤
ཁྱད་པར་ཞུགས་མི་འདི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་འདུག
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
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༡༠དང་བློ་གཏད་མ་དངུལ་གཉིས་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་
.seitiroirp tidua tnerruc

བཙུགས་པར་ཡོདཔ་ད་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་ལེན་མི་དངུལ་འབོར་ལས་ སྡེ་ཚན་སོ་སོར་ནང་དངུལ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སོད་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་མངམ་འདུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་ ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seལས་ལཱ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
itirohtua etairporppa ot dessརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
erdda si ན
ti་ཨང་༡༤༣༠༦
dna tiduདོ
aནr་ཚན་༢
aluciཔ།
trap
eht fo n
oitelpm
oc nopu deussi
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
པུར་ན་བྷ་དུར་ཆི་ཏིརི།
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

124

124

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༤༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༥༧ ཅན་མ།

༢.

གསེར་ཐིག



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གསེར་ཐིག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༤ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་

་བཀོད་དེ་ཡོདཿderives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
The ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
Royal AuditགAuthority
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
reportརིམ་ཨང་།
on the economy, efficiency
and effectiveness in the use of
public resources.”
The Article
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
favour or prejudice,
audit བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བསོམand
ས། the defence forces as well as the revenues, public and
administering public funds, the police
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡

-

༤

ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
The ༡
Audit
Authority was
instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
་ སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ ག ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།
༡༡ སོ ་ ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
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
གསེར་ཐིག་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྤོང་ཅི་རི་ལས་སེར་ཐི་གཡུས་ཚན་ཚུན་གྱི་
སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ མཇུག་མ་བསྡུ་བར་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit
Authority
during the year
is ད་འབད་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༠ ནང་རྩིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༩༥
གནས་པའི་
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་ལག་ལེན་རྩིས་ཤོ
ག་དངུལ་སོ
summarized below:

1.

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཞིང་ལམ་རིང་ཚད་མི་ཊར༌༡༠ དེ་ཅིག་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

འབགཔ་གི་ཆིངས་ཡིག་ལྟར་ དུས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བར་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ ས་

ན་གྱིས་ ལྟ་རྟོ
ག་དང་ལྟ་བཀོད་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་ Sl.མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
The ཁོངས་བཟོ
Royal ་རིག་འགོ་དཔོ
Audit Authority
had
completed 616
No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
དོན་ཚན་༢
པ། རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། which
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༩༡ ཅན་མ།
The ༡༤༣༡༤
number
includes
only ཐད་ཀརཿ
those audits
2
Compliance Audits
100
st
December
were
completed
ལྟ་བཀོདཿ
མགོནམ་རྡོwithin
་རྗེ། རྒེད་འོ31
ག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན། 2014
ཞི་གཡོགand
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༥༨
ཅན་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
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start༡༣༣༡༣བཀྲིས་བསྒང་རོ
of every financial year.
It གcontains
ང ་ཁག་འོ
་གི་རྒེད་འོ གthe
་བདག་སྐྱོང་ཚུ།
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.

༡

ར་དྷི།

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་
་བདག་སྐྱོང་གི་
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།
འདི་གི་
Audit
Reports are the immediate
outputར་དྷི་རྒེད་འོ
of the ག
Royal
Auditརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
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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ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་

སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། 

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་

ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

-

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༥

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་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
༡༡བོ ང ་མིན་ལྷ་ཁང་གི་ སྐུ་གཉེར་གྱི་དོ ན ་ལུ་སོ ད ་ཁྱིམ་བཟོ ་ སྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ ད པ། 
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
་མིན་ལྷ་ཁང་གི་
སྐུ་གཉེར་གྱི་སོ
སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་ཡོ
,tnར་དྷི་རྒེད་འོ
emnrevག
o་བདག་སྐྱོང་གིས་
G eht fo secབོ
ifངfo
dna stnem
traped lད
la་ཁྱིམ་བཟོ
fo st་n
uocca eht tidua
,ecidujerp ro དrཔ་
uovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ཁག་འབགཔ་ལུ་
དེ་imda
dnལས་
a cilb
up ,seuneveལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་མ་བཏང་པས།
r eht sa llew sa secrof ec nefed eht dnགོང་གི་ལཱ་འདི་ནང་
a ecilop eht ,sdསྐྱོན་ལེ་ཤ་ཞུགས་ཡོ
nuf cilbup gnདiཔ་ད་
retsin
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཡང་ སྒོ་སྒྲིག་གི་ཐོག་ལུ་དང་ རྩིག་རྨང་ཚུ་འགས་ཡོདཔ་ད་ འདམ་སར་ཏེ་བྱིལ་རྐྱབ་མི་ཚུ་བོག་འགྱོ་བའི་སྐྱོན་འདུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་རིག་འགོ་དཔོ
ནt་གྱིས་རྩི་ས་གཞན་དང་གཅིག་ཁར་ས་བསྲེ་བའི་སྐབས་ཆ་ཚད་ཚུ་
ག་དང་ལྟ་བཀོད་
deའཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ས་ཁོངས་བཟོ
nnam tnemom eht ta
si ytiroh
uA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rལྟ་རྟོ
ebm
eceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། nརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༤༤༨༥
དོ
ན
་ཚན་༡
པ།
རྩིས་འགནཿ
ཐད་ཀརཿ
པི་བི་རའི།
I .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo laབཟོ
no་ iger
modgལྟ་བཀོདཿ
niK ehtཀུ་ལུང་།
fo noརྒཔོ
it u། tiམི༌ཁུངས༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༣༡༩༢
tsnoC eht fo snoisivorp eh
t htiw enil
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༧ ཅན་མ།
ཅན་མ།
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
༢.
བསམ་མཁར།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
ད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། 

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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
ད་མི་ཚུ་
hcihརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་འཐོ
w stidua esoht ylno sedulcni rནe་ཡོ
bm
un ehT
2
001
stiduA ecna
ilpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
རིམ་ཨང་།

eht ta deraperpདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
si AAR eht fo naདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
lP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduAཁྲིམས་ལུགས་དང་
evitacidni eབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ht 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
བསོམས།
.seitiroirp tidua tnerruc

༡

4102 ni detelpmoc stབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
iduA 1.1 elbaT

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

-

༤

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་ ༢༠༡༧

རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

-

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༤



༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ


པ།
༡༡བཏེག་གྱང་ཧྲམ་འགྱོ་མི་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ ད126


བསམ་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ཡེ་ནང་བརང་ས་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བདའ་སྟེ་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠

གནས་པའི་ བཏེག་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ཆརཔ་མ་ཆད་པར་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་འཕག་འབག་ནུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་
རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་

ལོག་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ཟེར་ཁས་བླང་འབད་དེ་

ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ བསམ་གཏན་གླ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༠༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོདཿ ཀརྨ། རྒཔོ། མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༡༥༨༣ ཅན་མ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༣.

ཕོ ང ས་མེད།

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 of public
resources.”
The
Article
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཕོངས་མེད་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
audit the accounts
of all departments
and དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
offices of the Government,
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༢
ད་མི་འདི་ ལོ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
ད། and
administering
public funds,
the police and the
defence forces as wellརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
as the revenues, public
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005.
Under the Auditor General,
the Authority
at the moment manned
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༢
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། is
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
auditsརིམ་ཨང་།
and theme based audits,
besides the routine དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
financial and compliance audits. A brief account of the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་asབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
activities and initiatives
a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
བསོམས།
summarized below:

༡

1.

-

༤

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

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

The ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
Royal Audit Authority had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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
ང
་ལྷ་ཁང་གི་ཐབ་ཚང་བཟོ
་
སྐྲུན་ནང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོ
ད
པ།
༡༡ཕིམ་སོ
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progressག་བདག་སྐྱོང་གིས་
at the close
of ངthe
year. The ་སྐྲུན་ནང་ གྱང་གུར་བྱིལ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་དང་ སྒོ་སྒྲིག་གི་སྒོ་འདབ་
ཕོངས་མེད་རྒེད་འོ
ཕིམ་སོ
་ལྷ་ཁང་གི་ཐབ་ཚང་བཟོ
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
དེ་བཟུམ་མའི་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
startཚུ་མ་བཙུགས་པར་འདུག
of every financial
year. It
contains theའཆར་གཞི་དང་ ལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
པས།which
དེ་མ་ཚད་
ལྷ་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་དོནon
་ལུ་ the
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
མི་སྡེ་གིས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཡོ
པ་ད་ རྩིས་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་
Areas
are
determined
basis of experiences
of the past དauditing
periods and
current audit priorities.
2.

འབད་བའི་སྐབས་གསལ་བཏོན་འབད་མ་བཏུབ། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༥༢༩ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགནཿ ཐད་ཀརཿ དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྒཔོ།

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༠༨༡༡

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོདཿ

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

རྒཔོ།

མི༌ཁུངས༌ངོ༌སོད༌ལག༌ཁྱེར༌

ཨང་

Audit
Reports are
༡༡༥༠༩༠༠༠༨༡༡
ཅན་མ།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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

127


༡༣༤རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ ག ས།
༡༣༤༡ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༥༠༣དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༥༢༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༢༥༩༧༩གསལ་སྟོ
ནI་འབད་ཡི།
YT
ROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

foལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
oitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setaད
d་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་ཐོ
nam sti sevired ytirohབ
tu་མི་དང་དང་ལེན་
A tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht ་བསྟར་
no troper
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༩༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོ
emnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stངnས་བསོ
uoccམaས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠༨༣ཐོ
eht tidua ,ecidujerp ན
ro
་ཡོདru
་ ovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnམི་ཚུ་འོ
a cilbu
,seunever eh
sa llewདsཿ
a secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གp་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
གt་བཀོད་དེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
la noརིམ་ཨང་།
itutitsnoc a sa dna 5891བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ni ydob suomonotua na sa dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
etutitsni saw ytiro
htuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

བསོམsས།
tnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1
2
3

1.101
5.760
16.༢༢༢
23.༠༨༣

3
4
5



༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༡  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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༡ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
། stidua esoht ylno sedu
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
hcihནw
lcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་མར་ཕབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འོ
dna deངt་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོ
rats ydaerlaག་ཡོ
erདeཔ།
w taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

1.༡
1.༢

1.101

རྒྱུ་དངོས་གཞན་ཚུ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ། 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
tsurhTtiduA evitacidni eht dna seciffO lབསོ
anམoས།
igeR 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

1.101

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་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 elbisnopser
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༡༡སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་མར་ཕབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འོ ང ་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཕོ ག ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༡༠༡

སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་མར་ཕབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༡གྱོང་གུད་ཕོག་ནུགདེ་ཡང་བརྒྱ་
འཁོར་སོ་ནམ་ཁྲོམ་བདའ་སྟེ་ཡོད་པའི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ རྒྱལ་ཡོངས་རྗེས་དྲན་མཆོད་རྟེན་གྱི་ལག་གི་ སྣུམ་འཁོར་

བཞག་སའི་ས་ཁོངས་འདི་ཁ་འབགཔ་ལུ་སོད་པའི་སྐབས་ལུ་ མར་ཕབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བསྐྱར་གསོ་འབད་ནུག མར་ཕབ་འབད་མི་

ས་ཁོངས་ཚུ་གླ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་དང་ཡང་ན་སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་འཇོ་བདག་ཚུ་གིས་འཐུས་
ག་ནི་ཡང་མ་སོད་པར་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཞག་ས་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧དོན་

ཚན་༥༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོན་ལྷ་མོ།ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༡༡༡༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿམ་ཧེཤ་པར་དཱན།མཁས་མཆོགཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༡༠༤༧ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ༡༢རྒྱུ་དངོས་གཞན་ཚུ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།
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
ཝང་ཆུའི་ནང་བཏོ
ན་གཏང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་
ས་གནས་ཁག་གསུམ་
་ ནང་shall,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
25.4ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་ཚུ་
of the Constitution
further provides
that
“The
Royal Audit པམ་མཚོ
Authority
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
གནས་པའི་ཆུ་དུང་ KXPH SLSH ཚུ་བཙུགས་ནུག ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཆུ་དུང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
publicཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལ་རོ
funds, the police and the defence ག
forces
as wellསྒེར་གྱི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཁ་ཐུག་ལས་དྲན་ཚོ
as the revenues, public and
མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག
་མ་འབད་མི་གུ་
ར་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

མེད་མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༡ པ  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
Under
theཞི་གཡོ
Auditor
General, the Authority
is at the moment
manned
ཀྲེག་ནཱད་ཀ་ར་རིཡ།
བཟོ2005.
་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོ
གམ།
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོ
ར།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
 Kingdom. In
ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོ
།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༡༠༤༥ཅན་མ།
regional
offices ནstrategically
located across the
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༢. and
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༧༦༠

audits
theme based audits, besides
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part of the ནaccomplishments
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧༦༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

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

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2.1 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༩༢ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
5.492
The Royal
Authority had completed 616
རིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
པ། of Audits
Sl.
No. དTypes
No. of0.268
Audits
2.2 Audit
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only ནthose
audits
which
་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ
དཔ།
2
Compliance Audits
100 2.3 འབབ་ཁུངས་ཆུང་བའི་དོ
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that
were already
started and
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོ
གས་སྡེའི་ཞལ་འཛོ
མས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལཝ།
4
Special Audits
6 2.4
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་སྟོ
is prepared at the
ན་ནི་མེདཔ།
Table 1.1 Audits completed in 2014
2.5 Plan of the RAA
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit
Thrust
ལཱ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོན་ནི་མེདཔ།
2.6 are
Areas which
determined on the basis of experiences of the past auditing periods -and
current audit priorities.

བསོམས།
5.760
st

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་དོ
Audit
Reports are the immediate outputན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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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༢༡ཡུ་ཨེས་དྲི་ས་ཡ་༠༠༨༦ལོ ག ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༩༢
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ནང་ སྲེག་ཐབ་གསུམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་ཐད་ གསང་འཛུལ་འབད་མི་ KDFNHU གིས་ མཁོ་སོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་

མེན་པའི་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ དངུལ་བཙུགས་བཅུག་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༩༢ ཡུ་ཨེས་དྲི་ས་ཡ་༠༠༨༦ ལོག་སོད་འབད་ནུག

ཐའི་ལེནཌ་ལུ་ཡོད་པའི་མཁོ་སོད་པ་0V%HQMDPLQ+HDWLQJ6\VWHP&R/WGལུ་སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༥༠གཏང་

ནི་ཨིན་མི་འདི་ཧོང་ཀོང་ལུ་ཡོད་པའི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་གཅིག་ནང་ཁ་སྒྱུར་འབད་ནུགའབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་ལུ་ཡོངས་

འབྲེལ་ཐོག་ལུ་གཏང་མི་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲའི་ཁ་གསལ་དང་འཁྲིལཝ་ད་དངུལ་ཁང་གི་རྩིས་ཁྲ་བཞི་བསྐྱལ་ས་ལས་རྩིས་ཁྲ་གསུམ་གྱི་
ཁ་བྱང་དེ་ ཧོང་ཀོང་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཐའི་ལེནཌ་ལུ་ཡོད་པའི་མཁོ་སོད་པ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ སྒྲུབ་བྱེད་གསལ་ཏོག་ཏོ་

འདུག འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་གིས་ ཡིག་ཆ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ སོད་ལེན་གྱི་གནང་གྲོལ་འབད་ནི་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་

ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
ར་བྱུང་ནུག
་འཁྲུལ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དང་ལེན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས།
  རྩིས་
YTIRO
HTUA Tཨིན་རུང་
IDUA LནོAརY
OR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧དོན་ཚན་༡༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༢༠༠༢༠༧༠༥༣
a tidua otཅན་མ།
ytiroh
tuA tiduA layoཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།
R a eb llahs erབཟོ
eh་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོ
T“ ,taht setགaམ།
ts h
cihw
,natuhB fo modgnཅན་
iK eht
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༣
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raམ།eftuohtiw ,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
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨
dn༢༢རིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ལུ་དངུལ་སོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dnད
a་འབད་ཡོ
ecilop ད
eh
t ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་གློག་འབྲེལ་གྱི་རོ་སྲེག་ཐབ་ཀྱི་དོན་ལུ་རིན་བསྡུར་ནང་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བའི་བཙའ་བཤེད་མ་ཚུགས་པའི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deསྣོnདn་ཀྱི་དོ
amནt་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༨དངུལ་སོ
nemom eht ta si ytirohtuAདe
ht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceDདn
i ydob
་འབད་ནུགརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འབད་བ་ཅིན་འ་ནཱི་སྣོ
་འདི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གློག་འབྲེལ་གྱི་སྲེག་ཐབ་གསུམ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཆ་ཤས་སྦེ་འོ
་དགོ་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ཡོ
nI .modgnངiK
eht ssorca detacolདཔ་ཨིན།དེ་མ་ཚད་བཙའ་བཤེད་མ་
yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཚུགས་པའི་སྣོད་འདི་ སྲེག་ཐབ་རྙིངམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་ཨིནམ་ལས་
ecnam
rofrep detraའཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་དང་གཅིག་ཁར་ལག་ལེན་འཐབ་མ་
ts ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བཏུབ་པར་འདུགདེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་འཕྲུལ་ཆས་གསརཔ་གི་དོ
eht fo tnuནo་ལུ་བཙའ་བཤེད་མ་བཏུབ་པའི་སྣོ
cca feirb A .stidua ད
e་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་དངུལ་
cnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
སོད་འབད་མི་འདི་ཁུངས་མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༤༦༧དོ
ན་ཚན་༡༢པ
si raey ནe
ht gnirud
ytirohtརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕུར་པ་ཚེ་རིང་།
uA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཡེ་ཤེས་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་བཀོད་
ཁྱབ་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༠༥༣ཅན་མ། 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

ནf་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོ
པ།
6 16 detelpmoc dད
ah
ytirohtuA tiduA layoR ehT
sti༢༣འབབ་ཁུངས་ཆུང་བའི་དོ
duA fo .oN
stiduA
o sepyT
.o་N
.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
stid
uA ecnག
aས་སྡེ་ལས་གནང་བ་ལེན་ཏེ་
ilpmoC
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོ
འོང་འབབ་ཆུང་བའི་མི་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ སྒྲིང་ཁྱིམ་གཉིས་བཟོ་སྐྲུན་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnaའདི་བཟུམ་མའི་ལས་འཆར་ཚུ་
detrats ydaerla ere
w tah
esoht sedulcxe
འབད་ནུག
ས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩
ཅན་མའི་ནང་
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོ
གtས་སྡེ་གིས་གནང་བ་
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
བྱིན་ནིའི་དབང་ཆ་མེདཔ་ལས་
བཟོ
4102 ni detelགནང་བ་བྱིན་མི་དང་
pmoc stiduA 1.1 elb
aT་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ཚུལ་དང་ལྡནམ་ཅིག་མ་མཐོང་། དེ་གི་མ་དོ་བར་ བཟོ་

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་
urhT tiduA སྤྱི་ཚེས་༢༢༡༠༢༠༡༥
evitacidni eht dn
a seciffO lanoigeR dnརྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་
a snoisiviD eht fo༡༩༠༩༡༦
seludehཁར་ཡང་མཇུག་མ་
cS tiduA launnA
ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
བསྡུ་བར་འདུགལྷག་པར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་ཐོག་ལུ་ལཱ་འདི་ཐད་ཀར་དུ་ལས་མི་ཁག་འབག་ལུ་

བྱིན་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༧ པGNརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀུན་ལེགས་རོ
ཁྲོམ་དཔོ
ན།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ITROPER FO
S M R E་རྗེ།
T N
I ST
NE
MEVEIHCA .2

er༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་ལེགས་རོ
a stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA la་རྗེ།ཁྲོམ་དཔོ
yoR ehtནf།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ།
o 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་ ༢༠༡༧


༢༤ཁྲོམ་སྡེ་ཚོ ག ས་སྡེའི་ཞལ་འཛོ མ ས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་དེ་ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ཅན་མ་དང་མ་འཁྲིལཝ།
ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ཁྲོམ་སྡེ་བཅའ་ཡིག་༢༠༡༡ཅན་མ་དང་གོང་འཕེལ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༢ཅན་མ་ལས་འགལ་
ཐོག་ལུ་ གྲོས་འབུལ་ཁག་དག་པ་ཅིག་གནང་གྲོལ་འབད་ནུག གནད་དོན་མང་ཤོས་ཅིག་ནང་ ཁྲོམ་སྡེ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཉེས་ཆད་ཚུ་

དགོང་ཡངས་བཏང་ཡོདཔ་དང་ ཉུང་མཐའི་འཐུས་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ཚུ་ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་བ་ལ་
སོགས་པ་དབང་ཚད་སོད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་བསྟར་སོད་འབད་དེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧དོན་ཚན་༨པ རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ།ཁྲོམ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ།ཁྲོམ་དཔོན།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ། 

༢༥རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་སྟོ ན ་ནི་མེདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་ལུ་ ཐོག་ཚད་ལེ་ཤ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བཞག་ས་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ གཞུང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་༦
བཤིག་གཏང་མི་གི་གུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༠༡
དངུལ་སོand
ད་
the Kingdom
of Bhutan, which
states that, “There
shall be a Royal Audit Authority to audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ན་ནི་མིན་འདུགབཤིག་གཏང་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་
25.4འབད་མི་གི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྟོ
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,
དེ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་ཏན་ཏན་བཟོ་མ་ཚུགས།
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
Bhutan”.
འདི་དང་གཅིག་ཁར་
ཆུ་ཚད་འཇལ་འབད་ནིའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མཛོ
ད་ཐོ་སྟོof
ན་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ཆུ་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་བཙོང་མི་

ར་དེ་གཏན་འཁེལ་བཟོ
ན་
The དང་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དངུལ་འབོ
Audit Authority was instituted as an autonomous
body་མ་ཚུགས།
in 1985རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
and as aན་ཨང་༡༤༤༦༧དོ
constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཚན་༡༨པ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿགོ་ཝིནད་ཤར་མ།བཟོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
by 237
staff
with diverse professional་བཀོདཔ་གོངམ།ཞི་གཡོ
background. གIt
has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གོ་ཝིནད་ཤར་མ།བཟོ་བཀོདཔ་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༠༢ཅན་མ། 
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based ད audits,
besides
the routine
ག ་ལུ་བྱིན་ཡོ
པ་དང་ཡིག་ཆ་སྟོ
ན ་ནི་མེདཔ།
༢༦ལཱ་ཚུལ་མིན་ཐོ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
དབྱངས་ཅན་ཕུག་མཐོ
བ་གྲྭའི་ནང་
་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་གཡུར་
of the
Royal Audit
Authority་རིམ་སོ
during
the རླུང་ཆར་གྱི་ཆུ་གཡུར་བཟོ
year is
summarized below:

1.

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་སྟེ་འདུགརིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་ཐོག་ལུ་ཚོང་ལས་ག་གི་ཡང་མཁོ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
ཆས་དང་མི་སྟོ
བས་ཀྱི་ཁ་གསལ་མ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་ ག་ར་ཆ་མེད་གཏང་ནུག ཨིན་རུང་ ཤུལ་ལས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ཁྱད་རིག་

ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་མ་ལ་བར་རིན་བཀོད་དམའ་ཤོས་སྦེ་བཀོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལཱ་འདི་ཨེམ་ཨེས་ཡར་དྲག་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་བྱིན་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
ད་པའི་ཡིག་རིགས་ཚུ་སྟོ
་ནི་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབགཔ་འདི་གིས་
ལཱ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ནི་ནང་འཐུས་
The དེ་མ་ཚད་
numberའབྲེལ་བ་ཡོ
includes
only those ན
audits
which
2
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཤོར་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
་བརན་མ་དངུལ་བསོ
གཞུང་བཞེས་འབད་མི་འདི་ གཞུང་གི་འོང་འབབ་རྩིས་
excludes
those that བོwere
alreadyམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༠
started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total རྩིས་འགན་ཐད་
616
ཁྲའི་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འདི་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༤༤༦༧དོ
ན
་ཚན་༡༩པ
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
ཀརཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ཞིབ་རོགས་ས་ཁྲམ་ཐོ་བཀོད་འགོ་དཔོན་༡ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
whichད་ནམས་དབང་ཕྱུག།ཞིབ་རོ
are determinedགon
the ་basis
of experiences
of the past auditing periods
and
འགནཿབསོ
ས་ས་ཁྲམ་ཐོ
བཀོད་འགོ་དཔོ
ན་༡པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༥༠༣༩ཅན་མ།

current audit priorities.
2.

AC HI
EVE MEརN
TS I N དTE
OF RE POR TI NG
༣.
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་R M
- S
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༢༢༢

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོདof
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢༢༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
issued
upon completion
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
responsible initiate timely actions.




131

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

131


རིམ་ཨང་།

3.༡
3.༢
3.༣
3.༤
3.༥


བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨེམ་ཨེས་*UHHQHU:D\ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༡འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༠འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ།
ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ།
ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་ཧོག་ཀ་ཐོན་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
བསོམས།

15.641
0.351
0.༢༣0
16.༢༢༢



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ད ་འབད་ཡོ
fo༣༡
noiཨེམ་ཨེས་*5((1(5:$<ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་སྔོན་བྱིན་སོ
tutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam
sti sevདirཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༦༤༡
ed 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
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཕགས་སྙིགས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནིའི་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་*UHHQHU:D\ལུ་ཆོག་མིན་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnགྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༦༤༡སོ
emnrevoG eht fo seciffo dna
stnemtraped llaན་ལུ་ཁྲོམ་སྡེ་ཚོ
fo stnuocc
eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ད་ནུགསྔོན་བྱིན་འདི་གི་དོ
གaས་སྡེ་ནང་ལས་གནང་བ་མ་ལེན་ནུག།དེ་མ་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཚད་
a cilམཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩
bup ,seunever eht sa llew sa secrཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
of ec nefed eht dna eciloའདི་བཟུམ་མའི་སོ
p eht ,sdnufདc་དངུལ་ཚུ་
ilbup gnཁག་འབག་
iretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
གི་ཡིག་ཆ་ནང་ཡང་མ་ཚུད་པའི་ཁར་བཀག་འཛིན་མེད་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡང་མ་ཐོབ་ནུགཆ་གནས་ཡོད་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deདང་ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལ་བར་དངུལ་འབྲེལ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གཞན་བྱིན་མི་འདི་ཁག་འབགཔ་ལུ་འོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 reb
eceD ni ydob
སm
་འབབ་མེད་པའི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གྲོགས་རམ་བྱིན་མི་དང་དོ་མཉམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཚན་༣པ
nI .modgནn་ཨང་༡༤༤༦༧དོ
iK eht ssoན
rc
a detaརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུན་ལེགས་རོ
col yllacigetarts seciffo་རྗེ།མི་
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་ལེགས་རོ
ecnamrofrep detra་རྗེ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༩༧ཅན་མ།
ts ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ད པ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
༣༢དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༡འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezད
ir་ནུག།
ammus
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ཆུ་གྲམ་སྲུང་སྐྱོབ་ལཱ་གི་དོན་ལུ་ཨེམ་ཨེས་དུང་དཀར་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༡འཐེབ་སོ

དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ས་གནས་ཁར་འཇལ་ཚད་འཐེབ་དང་%24དང་མ་འཁྲིལ་བར་ལཱ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ
དM
་འབད་མི་དེ་ལས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNE
EVEIHCA .1
བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུགདེ་མ་ཚད་ཨོ་ལ་རོང་ཆུའི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་FKDLQOLQN

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
PHVKབཟོ
་སྐྲུན་འབད་མི་ཚུ་ཡང་མེདཔ་ཐལ་ཡོ
དཔ་སྦེ་མཐོ
ང་ཅི།
.1.རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
1 elbaT eནh་ཨང་༡༤༤༦༧དོ
t ni nwohsནs་ཚན་༩པ
a raeyརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
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
sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
ཀྲེག་ནཱད་ཀ་རིཡ།བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོ
ར།ནགས་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
e
s
o
h
t sedulcxe
ཚལ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༡༠༤༥ཅན་མ།
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

eht sniatnoc tI .raey laicnan
 if yreve fo trats
༣༣དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༠འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

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
ཀ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ན་གཞོན་གོང་འཕེལ་ས་ཁོངས་ནང་བར་གྱང་དང་གྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནིའི་བཟོ.s་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཨེམ་ཨེས་
eitiroirp tidua tnerruc

མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠ འཐེབ་སོད་ནུག དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་ དངུལ་སོད་འབད་མིའི་འབོར་ཚད་དང་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧དོན་

.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་ ༢༠༡༧


ཚན་༡༠ པ  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀྲེག་ནཱད་ཀ་རིཡ། བཟོ་རིག་བཀོད་ཁྱབ་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༧༨ ཅན་མ། ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༡༡༠༤༥ཅན་མ། 

ཁ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་སོབ་གྲྭ་གོང་མའི་ནང་རླུང་ཆར་གི་ཆུ་གཡུར་དང་ར་འབབ་ལུ་ཁྲོམ་སྡེའི་ཆུ་

གཡུར་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཨེམ་ཨེས་ཨེན་ཨའེ་ཀྲི་ཀྲི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠འཐེབ་སོད་འབད་ནུགདངུལ་
འཐེབ་དེ་ཡང་

འཇལ་ཚད་འཐེབ་ངོས་ལེན་འབད་མི་དང་

ས་གནས་ཁར་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འབད་མི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་དང་

འཕདཔ་ད་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ཨང་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་འཛོལ་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༤༦༧ དོན་ཚན་༡༢ པ  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུ་མར་སུ་བྷ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༤ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༡༡༠༡༢༥༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུ་མར་སུ་བྷ།ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་༤པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༤
ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༣༤ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་ཐོ ་ བཀོད་མ་འབདཝ།  

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་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༢༩༨གནས་པའི་འཁོར་ལམ་གསུམ་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་
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,
ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ནུགམཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཅ་དངོས་ཚུ་ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ནང་ལུ་ཐོ
་བཀོད་འབད་ཡོ
ད་རུང་བསྟར་སོ
་འབད་མི་ལཱ་གི་
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
འཇལ་ཚད་དེ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༦༧དོན་ཚན་༡༧པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུ་མར་སུ་བྷ།ཞིབ་རོགས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
received
and ག
the
advances and reservesལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངས་རྒྱས་དབང་ཕྱུག།བཟོ
of Bhutan”.
བཟོmonies
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་༤པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༥༤ཅན་མ།
་རིག་གཙོ་འཛིན་

The འགོ་དཔོ
Audit
Authority
was instituted as an
 autonomous body in 1985 and as a constitutional
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༨ཅན་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
ག ་ཀ་ཐོ ན ་མི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
༣༥ཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་ཧོ
regional
offices strategically located
across the Kingdom. In 
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royalཁྲོམ་སྡེའི་འཁོར་ལམ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོ
Audit Authority started performance
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
ན་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢༡༣ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༢༧༦ དང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief
account
of the ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༦༩༦ ཟད་འགྲོ་གཏང་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༣༡༤
ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༧༦༦
དེ་ལས་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༡༥
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit
Authority during the year is
ནུག།མ་དངུལ་འབོ
ར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཟད་འགྲོ་གཏང་སྟེ་འབད་རུང་ཨོ་ལ་ཁ་དང་སར་པའི་ས་དེ་ལས་ར་འབབ་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་
summarized below:

1.

འཁོར་ལམ་ཚུ་ཧོག་ཀ་ཐོན་ཡོདཔ་དང་སེར་གུ་ཚུ་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་གིས་

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

འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་སྟེ་འདུག

འཁོར་ལམ་ཚུ་ནང་སྐྱོན་ཆ་བྱུང་མི་དེ་དུས་དང་དུས་སུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་དང་ལཱ་གི་རིགས་རྩལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་

་ཨང་༡༤༤༦༧
དོན་ཚན་༢༠
པ  completed
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་རིང་རོSl.
་རྗེ།
ཞིབ་རོག
ས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོNo.
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
The ཞིབ་བརྡ་དོ
Royal ནAudit
Authority
had
616
No.
Types of Audits
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
༢༠༠༢༠༧༠༥༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངས་རྒྱས་དབང་འདུས།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༨༠༧༨ཅན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
within 31st December 2014 and
མ།completed

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
༡༣༤༢གྲྭ་ཚང་ལྷན་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
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
གས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦ཕྱིར་སོ
་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་
Areas
which are determined on་ངོ་དེ་ནང་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོ
the basis of experiences
of the past ད
auditing
periods and
current audit priorities.
2.

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༨༤༧དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ས་ཡ་༠༠༦༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
པ་དང་ཡང་ན་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
issued
upon completion of ད
the
particular audit
and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

133


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༨༧༨༥གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

༢༣༤༠

༤

༡

༣

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



བསོམས།

༠༠༩༦

༡༦༣༤༩
༡༨༧༨༥

༡དང་༢
༥


༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ 
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༡༡ལཱ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ
a tidua ot ytirohtuA tidད
uA
layoRདa
eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
་འབད་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦
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
་སྒང་ལུ་
བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ
,tnགྲ་ཚང་ལྷན་ཚོ
emnrevoག
Gས་ཀྱིས་
eht foམོངs་སྒར་རོ
eciffoང་ཁག་
dna ཡག་པོ
stnem
traped
lla fo stnuocca eht ་tགཞི་རིམ་སོ
idua ,eབ
ci་གྲྭ་ལྟེ་བ་
dujerp བཟོ
ro་སྐྲུན་
ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
མi་mda
dnའབད་བའི་སྐབས་ལུ་བཟོ
a cilbup ,seunever་རིག་གྲོས་སྟོ
eht sa lན
le་པ་དང་ལས་འགུལ་བཟོ
w sa secrof ec ne་fརིག་འགོ་དཔོ
ed eht dnནa་གཉིས་ཀྱིས་ཁག་འབག་གི་འཛིན་ཤོ
ecilop eht ,sdnuf cilbup ག
g་ལེགས་ཤོ
niretsin
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

སྦེ་བདེན་སོར་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་གློག་བཙུགས་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་ཐད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
deདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦དངུལ་སོ
nnam tnemom eht ta sདi་འབད་ནུག
ytirohtuA
eht ,lareནn་ཨང་༡༤༧༥༡དོ
eG rotiduན
A་ཚན་༡༤པ
eht redརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་འཛིན་ཕུར་
nU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཔ།ལས་འགུལ་བཟོ
of
s
a
h
t
I
.
d
n
u
o
r
g
k
c
a
b
l
a
n
o
i
sseforp esན
re
vid htiw ffats 732 yb
་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
་ཚེ་རིང་།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
 odgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ཅན་མ། m
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༣༤༠
o tnuocca feirb A
༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༤༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
:wག
o་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
leb deziraད
mཿ
mus

རིམ་ཨང་།
༢༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

G N I T I D U A F O S M R E T N I S T Nདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
EMEVEIHCA

.1

ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠མ་བཀལཝ།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༢༢
གྲོས་སྟོན་པའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ
.1.1ང་།
elbaT eht ni nwohs sa rae༢༣༤༠
y eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
tiduA ecnailpmoC
 001
བསོམsས།
༢༣༤༠
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
༢༡
ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠མ་བཀལཝ།
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

གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་
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
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་ཁ་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ ཕྱིར་
.seitiroirp tidua tnerruc

འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༡༠མ་བཀལ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡དོན་ཚན་༡༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་འཛིན་ཕུར་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

པ།ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་ཚེ་རིང་།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
གa་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ཅན་མ།
seཔ།ཞི་གཡོ
itirohtu
etairporppa ot desserdd
a 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་ ༢༠༡༧


༢༢གྲོས་སྟོ ན ་པའི་འཐུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༤༠
གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཨེམ་ཨེས་བེ་སིག་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་དེ་ལ་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་འབད་ལེན་མི་གི་ཐད་ཟླ་རིམ་བཞིན་དུ་གྲོས་

སྟོན་ཞབས་ཏོག་གི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠སོད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༤༠འཁྲི་ནུག
ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༢ པའི་ཚེས་༡༩ ལུ་ཚང་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་ ཟླ་ངོ་༣༩ གི་རིང་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་

ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་འདི་ ལོ་ངོ་གསུམ་ལས་ལྷག་སྟེ་ཕྱིར་

འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག

ཁག་འབག་གིས་ ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་དགོ་མི་འདི་ཡང་ ལ་བཀོད་འབད་མི་གྲོས་སྟོན་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁོ་རའི་ལཱ་

OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY
འགན་ཚུ་འཐུས་ཤོརACCOMPLISHMENTS
་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ལ་བཀོད་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་གྲོས་སྟོ
ན་ཞབས་ཏོ
ག་གི་འཐུས་དངུལ་སོད་འབད་མི་དེ་

The ཁུངས་མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག
Royal Audit Authority
derivesན་ཨང་༡༤༧༥༡དོ
its mandates
from རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་འཛིན་ཕུར་པ།ལས་འགུལ་བཟོ
the Article 25.1 of the Constitution ་of
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༡༢པ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
་ཚེ་རིང་།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་
report
on the
economy,
efficiency and effectiveness in the ནuse
of public resources.” The
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ཅན་མ།
 the accounts of all departments and offices of the Government,
favour
or prejudice, audit
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
༣.monies
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༣༤༩
other
received
and the
advances
and reserves ofBhutan”.
The ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Audit Authority
was
instituted as an autonomous body in 1985
and as a constitutional
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༤༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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་།
ན། located across the Kingdom. In
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
regional
officesསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
strategically
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༣༡
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
༠༠༥༢
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
༣༢
མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན།
༡༦༢༩༧
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments

བསོམས།
༡༦༣༤༩
of the  Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༣༡ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༢
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ མོང་སྒར་རོང་ཁག་ ཡག་པོ་སྒང་ལུ་ བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ་གཞི་རིམ་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ བཟོ་སྐྲུན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
of Audits
No. of Audits
འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ལས་སྣ་དག་པ་ཅིག་ལུ་རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་ལས་མཐོ
ཝTypes
་འབད་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་
audits
during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2ར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་
Compliance
Audits
100
འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༢
དངུལ་སོ
ད
་འབད་ནུག
ནོ
བཟོ
་
རིག་གྲོས་སྟོ
ན
་པ་དང་
ལས་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
thatན་གྱིས་རྩིས་ཤོ
were already
started
and
འགུལ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ག་ཚུ་བདེན་སོ
ར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འཛོ
4 ལ་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བྱུང་ཡོ
Special Audits དཔ་དང་འདི་གིས་ནང་
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is ན
prepared
at the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡དོན་ཚན་༡༣པ རྩིས་འགན་ཐད་
འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་བར་མཚོ
་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས།
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 ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
indicative Audit
Thrust
ཀརཿ རིག་འཛིན་ཕུར་པ། ལས་འགུལ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩
ཅན་མ།
ཨོན་ཚེ་རིང་།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
current
audit priorities. ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༠༢༨ཅན་མ། 
2.

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

༣༢མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢༩༧

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
གྲ་ཚང་ལྷན་ཚོ
གས་ཀྱིས་མོང་སྒར་རོ
ང་ཁག་ཡག་པོ
་སྒང་ལུ་
བོ་གསལ་དབྱངས་ཅན་གླིང་ཨ་ཎེམོ
་གཞི་རིམ་སོ
བ་གྲྭ་ལྟེ་བ་
བཟོ་སྐྲུན་
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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འབད་ནི་ནང་ ཁག་འབགཔ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་མི་མང་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢༩༧ སོད་ཆད་
ལུས་ཏེ་འདུག སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ཟླ་༤ པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༩༥ དེ་ཅིག་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་

ཡོད་རུང་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༨༥ དང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༡༢ རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུག

སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལས་ར་ སྔོན་བྱིན་ག་ར་

ལོག་སྟེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༡དོན་ཚན་༡༥པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་འཛིན་ཕུར་པ།ལས་འགུལ་བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་ལེགས་རོ་རྗེ།གཙོ་འཛིན།བདག་སྐྱོང་དང་དངུལ་རྩིས་
སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༣༡ཅན་མ། 

༡༣༤༣དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
དo་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup ་ངོ་དེ་ནང་དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ཕྱིར་སོ
fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ym
noce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༧༥༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད
་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ido b dna seitiroh
tua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erམངོན་གསལ་གྲུབ་༡
utalsigeL eht རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
ni seciffo lla དgཔ་དང་
nidulcni
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreལོs་eབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
r dna secnavda eht dnཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་
a deviecer seinom rehto
ཡང་ན་ མངོན་གསལ་ཆུང་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

la རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༡༡༩གསལ་སྟོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotuནa་འབད་ཡི།
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
nI .modgniK ehtད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་ཐོ
ssorca detacol yllacigeབt་མི་དང་དང་ལེན་མཛད་
arts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༠༦༢ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

1 གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
stiduA2fo .oNཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
2
00
stiduA
ecnailpm
oC
31 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
2
6
616

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

3
stiduA ecnamrofreP
stiduA laicepབསོ
S མས།4
latoT

.1

0.269
1&2
6 16 detelpmoc dah yti6.0༢༧
rohtuA tiduA
4 layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
7.766
5
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
14.༠༦༢
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ts

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
གཡོ
ཟོu
ལA
་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་ts༡.
urhT
ti་d
evitacidni eht d༠.༢༦༩
na 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
.seiན
ti་འབད་དེ་ཡོ
roirp tid
a tnerruc
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༩བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོ
དuཿ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



.2

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




ཤོག་གྲངས་

136

136

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༡འོ ང ་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༩
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༩ཚངམ་སྦེ་མ་བཙུགས་ནུགནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་
གཙོ་བོ་ར་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་མེད་མི་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་འོང་འབབ་དང་རྩིས་

བཀོད་རིམ་ལུགས་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༡༥དོན་ཚན་༥པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿམ་ནི་ཤེར་པ།རྩིས་འཛིན་

ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༩༠༢༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༡༥༡ཅན་མ། 

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༢༧
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༢༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན། the Article 25.1 of theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
The Royal
Audit Authority derives its
mandates from
Constitution of

the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ།
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,
སྐྱོན་ཅན་གྱི་རོ
་བཟོའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ།
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

བསོམdefence
ས།
administering
public funds, the police and the
forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

2.1
2.2

༥.༩༦༠
0.067
6.0༢༧



་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
The ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
Audit Authority was instituted as anནautonomous
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
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༦༠
༢༡སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཇི་ཨེས་བི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
regional
offices strategically located across
the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
started performance
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
བཟོAuthority
་གྲྭ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་ཡོ
ངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་གཞན་མི་ཚུ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief account of the
ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུགའཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༦༠གནས་པའི་ཇི་ཨེས་བི་གི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
བང་རིམ་གཏང་མི་འདི་འབྲུག་བཟོ
་སྐྲུན་དང་འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་༢༠༡༣ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་བརག་ཞིབ་
summarized
below:

1.

མ་འབད་བར་
་སའི་ས་ཁོངས་ནང་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནུག
དེ་མ་ཚད་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ ཇི་ཨེས་བི་གི་ལཱ་
AC HI EVEརྒྱུ་ཆས་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་བཏོ
ME N TS I N TE RནM
S OF A U DIT I NG

མཇུག་མ་བསྡུཝ་ལས་སོད་དངུལ་ཡོངས་རོགས་འཛིན་གྲོལ་འབད་མི་དེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་འབབ་མེད་པའི་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
duringན་ཅིག་ཨིན་པས།
the year as shown
in ནthe
Table 1.1.
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༦༡༥དོ
ན་ཚན་༡༢པ1རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་འཛིན་པདྨ།ཞིབ་རོ
གས་བཟོ་
པའི་བར་མཚོ
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
completed
within
31st December 2014 and
རིག་འགོ་དཔོ
ན་༢པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༠༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་འབྲུག་པ།བཟོ
3
Performance ་རིག་གཙོ
Audits་འཛིན་འགོ་དཔོ2ན།ཞི་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the close
of the year. The
གཡོགprogress
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ཅན་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
༢༢སྐྱོན་ཅན་གྱི་རོ
་ བཟོ འི ་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧
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. བཟོ་གྲྭ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་ཡོངས་འབྲེལ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་གཞན་མི་ཚུ་
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
TI NG
5GRZQVWUHDP
ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧གནས་པའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་རོ
་བཟོPOR
འི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུགའཁོར་ལམ་གྱི་མིང་‘

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
WRZDUGVWKHOHIW’ཟེར་མི་ནང་ཨར་ཨར་ཨེམ་ཆུ་གཡུར་གྱི་གྱང་གུ་སེར་གུ་ཚུ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་འདི་གིས་རོ་བཟོའི་ལཱ་ཚུ་ནང་
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.




137

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

137


ལཱ་གི་རིགས་རྩལ་མེད་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། ནོར་འཁྲུལ་དེ་ ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ཚུལ་

མཐུན་གྱི་ལ་བཀོད་དང་ལ་རོག་མེད་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༡༥ དོན་ཚན་༡༣ པ  རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ བསྟན་འཛིན་པདྨ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་༢ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༠༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་

གྲུབ་ཆུ།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ཅན་མ། 

༣. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༧༦༦
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༦༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHTགF
O STNEMHSILPMOCCA
མི་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་དེ་ལས་འཁོར་ལམ་གྱི་བཅད་མཚམས་འོ
་ལུ་ཇི་ཨེས་བི་གཏང་མི་གི་ཐད་

3.1
1.464
fo noitutitsnཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་དངུལ་སོ
oC eht fo 1.52 elcདit་འབད་ཡོ
rA ehདtཔ།
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 ཆུ་གཡུར་ཚུ་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འཁོར་ལམ་བཟོ
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitc
effe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་དངུལ་ལྷག་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoGའཐེབ་སོ
ehtདf་ཡོ
oདཔ།
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 ,sསྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
eunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

3.2

0.326

3.3

5.976

བསོམས།
7.766
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
of
sahན་ཚུ་འོ
tI .ག
dn
uorgkcabདཿ
lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detraགt་ལུ་ཇི་ཨེས་བི་གཏང་མི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་
s ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༣༡མི་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་དེ་ལས་འཁོར་ལམ་གྱི་བཅད་མཚམས་འོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
མིན་པའི་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༦༤
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ བཟོ་གྲྭ་ཞབས་ཏོག་ལྟེ་བའི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ ཞབས་ཏོག་གཞན་མི་ཚུ་ནང་
ཁྲིམས་
:woleb dezirammus

མཐུན་མིན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༧༥སོད་ནུགབཀོད་རིས་ནང་ལུ་མི་ལམ་དང་ཆུ་གཡུར་དེ་ལས་འཁོར་ལམ་བཅད་མཚམས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཚུ་གི་འོག་ལུ་ ཇི་ཨེས་བི་གཏང་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་མེདཔ་ལས་ ཁྲོམ་སྡེ་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མེད་པར་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མི་ལཱ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1་.མཐུན་མིན་འདུགཡོ
1 elbaT eht niངn
wohམsས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༡༡
sa raey eht gnirud stidua
ལུ་དངུལ་སོ
ས་བསོ
1
805 ད་འབད་མི་འདི་གནང་གྲོལ་འབད་མི་བཀོད་རིས་དང་ཤོ
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eceD ts13ན་ཨང་༡༤༦༡༥དོ
nihtiw detནe་ཚན་༡༡པ
lpmoc e
rew
ལོག་སྟེ་ལེན་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༦༤རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
aerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
T .raey ག
eh
t fo esolc eht ta ssergorp rednu
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་འཛིན་པདྨ།ཞིབ་རོ
གས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོeནh་༢པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༠༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
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
འགནཿཀརྨ་གྲུབ་ཆུ།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ཅན་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
༣༢ཆུ་གཡུར་དང་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འཁོར་ལམ་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོ
་ཡོaདtཔ་
.seitiroirp tiད
du
nerruc

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༦

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

erདགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་/$3༡དང་༢ཀྱི་འོ
a stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduAགl་ལུ་འཁོར་ལམ་བཟོ
ayoR eht fo tu་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༦
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 elbisnopser
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ལྷག་འཐེབ་སྦེ་སོད་ནུག དངུལ་ལྷག་འཐེབ་དེ་ཡང་ འཁོར་ལམ་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་མི་དང་ རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ངེས་བདེན་གྱི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༡༥དོན་ཚན་༢པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨིན་ད་ར་པར་སཱད་ཕུ་ཡེལ།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་༡པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་གྲུབ་ཆུ།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༡༠༥༧ཅན་མ། 

༣༣སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༧༦
དགེ་ལེགས་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་ /$3༢ པའི་ནང་ གློག་མེའི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལོག་སྟེ་རིམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དགེ་ལེགས་

ཕུག་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༧༦སོད་མི་འདི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུགལཱ་དེ་ག་ར་མཇུག་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བསྡུ་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཁྲོམ་སྡེ་གིས་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༡༥ དོན་ཚན་༤ པ 

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 ག
a་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༣༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
Royal Audit Authority to audit and
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀིརིཤ་ན་པར་སཱད་ཁ་ཏི་ཝ་ར།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོ
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4འགནཿའཆི་མེད་ལྷ་སྒྲོན།བཟོ
of the Constitution
further
provides
that “The Royal AuditAuthority
shall, without fear,

་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༣༢༧༤ཅན་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
༡༣༤༤ཕུན་ཚོ
ག ས་གླིང་ཁྲོམ་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”.

་ངོ་དེ་ནང་ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་
The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་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
ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༦༩དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་
by 237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༢༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
གྲུབ་༨རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུང་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief account of the
༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༤༧གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་དང་ལེན་མཛད་
summarized
below:

1.

མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༢༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༥༢༧ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ in the Table 1.1.
audits
during the
year as ད
shown
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were རིམ་ཨང་།
completed within 31st December
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲ་ས་ཡ་ནང་།
3
Performance
Audits དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the close of the year. The
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are
determined
the basis of experiences of the past auditing periods and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོon
ད་སྐྱོན།
current audit priorities.

1
2
3

2.



བསོམས།

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

3.༠༥༡
6.379
0.097
༩.༥༢༧

3
4
5

 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
responsible initiate timely actions.
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༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༠༥༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༥༡ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ས་ཁྲལ་རྩིས་ཆད་ལུས་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༥༡
ཕུན་ཚོགས་གླིང་དང་བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་གི་འོག་ལུ་ས་ཁོངས་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་མི་གི་ཐད་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༠༥༡རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༦དོན་ཚན་༡༤པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་སྐྱིད།བདག་སྐྱོང་
ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༠༨ཅན་མ་དང་ འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༨༥༠༡༠༧༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀུན་དགའ་རོ་རྗེ།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༠༦༦ཅན་མ་དང་
ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༡༨ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༣༧༩ 
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
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu ན
e་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༧༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymoག
n་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
oce eht noདཿ
troper
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
,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
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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
རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོར་ལམ་མེདཔ་ཐལ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

2.1



ཏེ་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
གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ
་བཀོད་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgབསོ
niམKས།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
eht fནo་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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
་ རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་འཁོར་ལམ་མེདཔ་ཐལ་ཏེ་ཡོ ད པ།
༢༡རྒྱལ་ཡོ ང ས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོ ག ས་དང་འཚོ
:woleb dezirammus

2.2

6.379
6.379



ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུའི་ཟུར་ཕོགས་དང་འཚོ
་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་སོ
ད་ཁྱིམ་ས་ཁོངས་བདའ་སྟེ་འཁོར་ལམ་ཆ་ཤས་སོ
GN
ITIDUA FO
S M R E T N I S T N E M E V E I H Cམ
A་ . 1
སྦེ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་སྟབས་མ་བདེཝ་བྱུང་སྟེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནས་རྩིས་འདི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༧༧
བྱུང་སྟེ་འདུག ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
ད་སྐྱོན་བྱུང་མི་འཁོར་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་
.1.1 elགནོ
baT
eht ni nwohs sa raey eht gnirརྒྱུན་སྐྱོང་
ud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
ua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
འབད་མིའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ད་ལོ་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༤༢༧དོ
་ཚན་༢༡
ད་ནམས་
dna
4102 rebmནe
ceD tsརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོ
13 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
ལྷ་སྒྲོན།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༧༠༡༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲི་སི་དི་མཱལ།བཟོ
་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༢༠༠༦ཅན་མ།
4102 ni detelpmoc s
tiduA 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
་སྐྱོན་བྱུང་མི་གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ
dn༢༢གནོ
a sdoiད
re
p gnitidua tsap eht fo s་ བཀོད་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༧༩
ecneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དང་སྒྲིག་བཅོས་ལས་རིམ་གྱི་དང་ལེན་ 1DWLRQDO $GDSWDWLRQ 3URJUDPPH
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

RI$FWLRQ༢པ་ གྱི་ལས་འགུལ་གྱི་འོག་ལུ་རིན་ཆེན་ལྡིང་ལུ་‘གྱེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་མར་ཕབ་རྐྱབ་ནི་གི་ལཱ་’གི་བཟོ་སྐྲུན་ནང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seལུ་
itiro
htua etairpor་p
pa ot desserddaདུས་ཐོ
si tiགd
na tidua ralucitrap eht ད
fo་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག
noitelpmoc noརིན་གོང་
pu deussi
གཏན་འཇགས་ཀྱི་བཟོ
བཀོད་དག་པ་ཅིག་ནང་
་ལུ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོ་པའི་གནོ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

140

140

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


སྙན་ཞུ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་ཁ་གསལ་ ནང་གི་བཅུད་དོན་ལས་བཏོན་མི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་གི་གནས་རྩི་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༦༣༧༩ཐོན་ཏེ་འདུགལཱ་ཚུ་གི་ཁག་འབག་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་རང་བཞིན་ལས་རྟེན་ཏེ་བྱུང་བའི་གནོད་སྐྱོན་ཚུ་འགབ་ནིའི་དོན་ལུ་ལཱ་ཚུ་

གི་ཉེན་སྲུང་བཀོད་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་བྱིན་ཐོག་ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ཚུ་གི་འཐུས་སོད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་འདུགཕུན་ཚོགས་གླིང་
ཁྲོམ་སྡེ་ལས་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལེག་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུ་ད་ལོ་ཡང་མ་ཐོབ་པར་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༥༠༠༡དོན་ཚན་༡༡༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལྷུན་གྲུབ་རོ་རྗེ།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༠༠༡༧༠༠

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༢༠༢༤ཅན་མ། 

༣. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༧
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་དངུལ་དེབ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོ
ན་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
ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་ཕོfurther
གས་སོད་པ།
25.4 of the Constitution
provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ
པ་དང་རྩིས་ཁྲ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
including all offices
in the Legislature and དthe
Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received and the advances and
of Bhutan”.

བསོreserves
མས།

3.1
3.2
3.3

0.063
0.034
0.097



The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
2005. Under
the Auditor
General, the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ན ་ཡོ ད པ།
line ༣༡དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་དངུལ་དེབ་ནང་ཁྱད་པར་ཐོ
with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
theme
based
besides the routine
རྩིས་ལོand
་༢༠༡༥༡༦
ནང་ལུ་
ཕུན་ཚོaudits,
གས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེའི་རྒྱུན་སྐྱོང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༧༢ འཐེབ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives asདངུལ་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
a part of the accomplishments
བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུག
འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་བཙུགས་བཞག་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༤༠༨
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཨིནམ་ད་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
བཙུགས་བཞག་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧༧༨༠ ཨིནམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
༤༣༧༢འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་དེ་འདུགདེ་སྦེ་ཁྱད་པར་སོ
མ་ཐོན་དགོ་མི་ཡང་འགན་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱིས་འོང་འབབ་

བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ བཙུགས་བཞག་འབད་མི་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་མི་དང་ ལ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཐུག་ལས་ལྷག་ལུས་ཚུ་དུས་དང་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་འབད་ཡོ
པ་ངེས་བརན་བཟོ
ན་ལུ་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ཚུ་ལག་ལེན་
audits
during the year as shown in the Table ད
1.1.
1 ་ནིའི་དོ
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
ར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༤༢༦དོ
ན་ཚན་༡༣པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུན་བཟང་དངོས་
2014 and
were
completed within
31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
གྲུབ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
ག
སཔ།ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༢༠༠༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་བི་གྷ་ལེ།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Plan of the RAA
is prepared at the
གཡོགAudit
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ཅན་མ།
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are determined
the basis
of experiences of the past auditing periods and
༣༢ཆོག་མིན་དངུལ་ཕོ
ག ས་དངུལ་སོon
ད ་འབད་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༣
current audit priorities.
2.

ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་ངལ་གསོ
་ནང་འགྱོ་མི་སོ
བ་དཔོན་གཅིག་ལུ་ཟླ་ངོ་༢ཀྱི་དོན་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
POR TI NG
ཕོགས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༣ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༧ དོན་ཚན་༡༣ པ  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདཱ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon
of the particular audit and it is addressed to appropriateགauthorities
བཟངམོ
།སོབcompletion
་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༠༧༢༣༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལྷམ་ཚེ་རིང་།དྲི་ཀྲི་ཨི་ཨོ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་
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.




141

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

141


༨༩༠༦༠༢༩ཅན་མ་དང་ ཀུན་བཟང་ལྷ་མོ། མི་སྟོབས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢༧ ཅན་མ་ དེ་ལས་ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག། དྲི་

ཀྲི་ཨི་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༢༦༤ ཅན་མ། 

༣༣འཚོ ་ རྟེན་མ་དངུལ་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ ད པ་དང་རྩིས་ཁྲ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠༠༣༤

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་སྡེ་གི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་ལུ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤ འཐེབ་བཙུགས་

བཞག་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་དེ་ཡང་ རྩིས་འཛིན་པ་གིས་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་མི་དང་
ལ་བཀོད་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ངེས་བདེན་གྱི་འབོར་ཚད་བཙུགས་ཡོདཔ་ངེས་བརན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་

ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༤༢༧ དོན་ཚན་༡༤ པ  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

སངས་རྒྱས་དབང་འདུས།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་བི་གྷ་ལེ།རྩིས་
YTIROHTUག
Aསཔ།
TIDཞི་གཡོ
UA ག
L་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༨༣
AYOR EHT FO STN
EMHSILPMOCCA

འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༡༠༨༣ ཅན་མ། 

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.secངrས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
uoser cilbup
fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༡༣༤༥རྒྱལ་ཡོ
ག ས།
,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
seརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ido b dna seitirohtua cilbup་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་ཡོ
lla ,yraiciduངJས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
eht dna གeས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་གཅིག་ཕྱིར་སོ
rutalsigeL eht ni sདe་འབད་ཡི།འདི་གི་
ciffo 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 devieད
c་ས་ལས་མངོན་
er seinom rehto
ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༠དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ

la གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ལོ
noitutitsnoc a sa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་
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
དཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
ruའབད་ཡོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esre་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
vid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༠སྙན་ཞུ་
modgniK eht fo noར
it་ཡོ
utངiས་བསོ
tsnoC
eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འབད་དེ་ཡོད།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmo
ca eht fo trap a sa sevབi་མི་དང་དང་ལེན་མཛད་
taitini dna seitivitca
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
དc་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་ཐོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wole
b dezirammus
མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

GNITID
UA མ
Fས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༤༠ཐོ
O SMRET NI STNEM
E I H Cག
A་ . 1
སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཡོ
ངས་བསོ
ན་ཡོEདV་མི་ཚུ་འོ

ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 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
 uA launnA
tsurhT tiduA evitacidni eht dnaབསོ
seམcས།
iffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tid
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 laicnབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
aniF
རིམ་ཨང་།
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
4
6
stiduA laicepS
616
latoT ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ

1
2

2.583
0.༢༥༧
༢.༨༤༠

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༨༢

4
5

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

erཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
a stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduAན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༨༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht eགr་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
a stropeRདtཿ
iduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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རིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འཛོལ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོདཔ།

ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་དང་གསལ་
བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ལཱ་ཤུགས་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།


0.813
1.770
2.583



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
༡༡མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འཛོ ལ ་ཏེ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོ ད པ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
གས་ཀྱིས་ལཱ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནིའི་དོ
་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་
The རྒྱལ་ཡོ
Royal
Audit Authority
derives its mandates from the Article 25.1ནof
the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ཅན་མའི་རྩ་ཚན་༤༣༡༡
པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
་མི་རིམ་པ་གཉིས་འབད་མི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ལག་
report
on the economy, efficiency and ག
effectiveness
in དthe
use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལེན་འཐབ་ནུག
རིམ་པ་གཉིས་འབད་མི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ཡང་
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་འདི་གིས་
favour
or prejudice,
audit the accounts of all departments
and offices of སྔ་གོང་ལས་ངེས་བདེན་
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གྱི་གསལ་བཀོད་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོ
་དང་འོས་འབབ་དང་ལྡནམ་འབད་བྱུང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ཐག་གཅད་ནི་དང་
administering
public funds, the police and theམdefence
forces as well as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
གསལ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལས་ ནང་འདེབས་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་པའི་སྐབས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པས།
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
ཨིན་རུང་འཛིན་སྐྱོང་གིས་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་ལས་ར་དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་ག་ར་ཐོ
བ་མི་ལས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བརྟེན་འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་མ་བྱུངམ་ལས་དང་ལེན་འབད་མི་བྱ་རིམ་དེ་ནོ
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance ར་བ་དགོས་མཁོ་མེདཔ་སྦེ་ཚོར་ཡོད་པའི་ངོས་
audits and theme based audits, besides the routine
འཛིན་བྱུང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༢དོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།སི་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་
financial
and compliance
audits. Aན་ཚན་༡༡པ
brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།སི་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་མ། 
of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༡༢ཚོ ག ས་ཆུང་གིས་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཡོ ད པ་དང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༡༣

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
རྒྱལ་ཡོ
ངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
གས་ཀྱི་
ཁྱད་རིག་དབྱེ་དཔྱད་ཚོ
གས་ཆུང་གིས་
ལཱ་ཤུགས་ཅན་འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
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
བའི་སྐབས་ལུ་ཁྱད་རིག་གི་རིན་བསྡུར་དེ་ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་
and
were
completed within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོ
ད
་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༡༣འཁྲི་ནུགཆ་འཇོག་འབད་མི་
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 མས་དེ་དངུལ་
རིན་བསྡུར་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༧༠ཨིནམ་དང་ཆ་འཇོག་མ་གྲུབ་མི་རིན་བསྡུར་གྱི་ཡོ
ངས་བསོ
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༥༧ཨིན་པས།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཁྱད་རིག་གི་དབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཚོགས་ཆུང་གིས་0V2IILFH$XWRPDWLRQ“03:”འདི་ནོར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འཁྲུལ་ཐོག་ལས་“03:”སྦེ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་རིན་བསྡུར་འདི་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུགཨིན་རུང་བཀྲམ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
སྤེལ་འབད་མི་གིས་གནས་ཤོ
ག་བཙུགས་མི་ནང་ལུ་
རིན་བསྡུར་འདི་
” གི་དོto
ན་ལུ་ཨིན་ཟེར་གསལ་རིལ་རི་འབད་
issued
upon completion
of the particular
audit and“03:
it is addressed
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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བཀོད་ཡོདཔ་ལས་རིན་བསྡུར་པ་ལས་བདེན་ཁུངས་མ་ལེན་པར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ནུགདབྱེ་དཔྱད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཆ་འཇོག་

གྲུབ་མི་རིན་བསྡུར་པ་ཨེམ་ཨེས་ནཱ་ནཱ་ཚོང་ལས་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་“03:”མེན་པར་“03:”
གཞི་བཀོད་འདི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་0V2IILFH$XWRPDWLRQརིན་བཀོད་པ་དམའ་ཤོས་འབད་བཀོད་ཡོདཔ་ འདི་བཀྲམ་

སྤེལ་འབད་ནུག

རིན་བསྡུར་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་དབྱེ་དཔྱད་འབད་མི་དང་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་མཁོ་ཆས་ངོས་ལེན་འབད་མི་དེ་
འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་འོས་མིན་གྱི་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་དང་གཡོ་སྒྱུའི་ལག་ལེན་ཚུ་འོང་
སྲིད་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༢དོན་ཚན་༡༢པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།དྲི་སི་ཨེས་ཨི།ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༥༠༥༨ཅན་མ་དང་ཨོན་རོ་རྗེ།ཨེས་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༡༡༤ཅན་མ་ཀེ་བི་ཏ་མང་།མཁས་

མཆོག།གཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༥ཅན་མ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།དྲི་སི་ཨེས་ཨི།གཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༧ཅན་མ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དེ་ལས་བིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།སི་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།སི་ཨེས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཨི།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་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
,ra༡༣རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ལཱ་ཤུགས་སྦེ་འབད་ཚུགས་པའི་འཕྲུལ་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitu
itsnoC eht fo 4.52
དtཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido bཡ་༡༧༧༠
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

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཨེམ་ཨེས་ནཱ་ནཱ་ཚོང་ལས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༧༠ སོད་ཐོག་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ལས་པར་འཕྲུལ་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུགརྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་པར་འཕྲུལ་འཐེབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་དཔྱད་
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
འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་ནུག ཧེ་མའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་
པར་འཕྲུལ་གཅིག་རྐྱངམ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འདུག།ལྷག་པར་དུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་གིས་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་“03:”མེན་པར་ཆ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཚང་སོ་སོ་སྦེ་མི་“03&:”འབད་མི་བྱིན་ཏེ་འདུག
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་པར་བྱུང་མི་དེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མི་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པའི་བར་ན་མཐུན་འགྱུར་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཡོད་པའི་བར་མཚོན་ཡང་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༢དོན་ཚན་༡༣པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སི་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོག་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབིཤ་བ་ནཱཐ་པར་དཱན།སི་ཨེས་ཨི།ཞི་གཡོག་ཨང་༩༠༡༡༠༧༨ཅན་མ། 

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༧
.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
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 rebmeceDག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3
2
stiduA ecnདa་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
mrofreP
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
616
latoT
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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

དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ
པ་ཚུ་གིས་ལེབ་ཀྲོབ་ཀམ་པིའུ་ཀྲར་ཚུ་རྩིས་སོ
ད་མ་
tsurhT tiduA
evitacidni eh་tནང་འགྱོ་མི་ལས་གཡོ
dna seciffO གla
noigeR dna snoisiviD eht fo
seludehcS tiduA launnA

༢.1

0.༡༣༥

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
འབདཝ།
.seitiroirp tidua tnerruc

༢.2

ཕེ་ནོ་པེགསི་བཙོང་མི་གི་རྩིས་ཆད།

0.༡༢༢ . 2
མo
ས།
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA བསོ
lay
R eht fo tuptuo etaidemmi eht era strop0.༢༥༧
eR tiduA
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

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་ ༢༠༡༧


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢༡དམིགས་བསལ་ངལ་གསོ ་ ནང་འགྱོ་མི་ལས་གཡོ ག པ་ཚུ་གིས་ལེབ་ཀྲོབ་ཀམ་པིའུ་ཀྲར་ཚུ་རྩིས་སོ ད ་མ་འབདཝ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༥

རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགཔ་གསུམ་དམིགས་བསལ་གསོ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ལག་
ལེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༧གནས་པའི་ལེབ་ཀྲོབ་གློག་རིག་ཀམ་པིའུ་ཀྲར་ཚུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་མི་དེ་རྒྱུ་
དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༤༢དོན་ཚན་༦པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་

དཔལ་འབྱོར།ས་འཇལ་བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འོག་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༠༧ཅན་མ་དང་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།བར་དོན་
བརྒྱུད་འབྲེལ་དང་འཕྲུལ་རིག་འགན་རོགས་པ་༡པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༠༢༧ཅན་མ་དེ་ལས་ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ།མདོ་ཆེན།ཞི་

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿར་མགྲིན་དབང་རྒྱལ།སི་པི་ཨོ་འོ
ག་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༣༠༢༥
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཅན་མ། 

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the
economy,
efficiency བཙོ
and ངeffectiveness
in the use of public resources.” The Article
༢༢ཕེ་ནོ
་ པེགསི་
)(123(*6
་མི་གི་རྩིས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༢
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་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
ས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥༢༠༡༦གི་ལོ
་པེགསི་བཙོ
ང་མིའི་
including
all officesགin
the Legislature
and ་ནང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ཕེ་ནོ
the Judiciary, all public authorities
and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཁེབ་ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠བསྡུ་ལེན་མ་འབད་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༧༤༢དོན་ཚན་༧པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀེ་
other
monies received and the advances and reserves
ofནBhutan”.

ཨེས་ཏ་མང་།ས་འཇལ་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༠༤༠༣༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་འཕྲིན་ལས།མཛོད་གཉེར།ཞི་གཡོག་ངོ་

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

རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤ཅན་མ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ག ས་སྡེ།
line ༡༣༤༦འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
གས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།འདི་གི་
financial
and compliance audits.
A brief account of
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༩༥དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་
of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༩༥ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་

The འོRoyal
Audit Authority
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདhad
ཿ completed 616
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
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
2014 and
were རིམ་ཨང་།
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་གནོ
ད
་སྐྱོན།
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
བསོམ
ས།
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.
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༩༥ 

1

2.

2.695
2.695

5

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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༩༥ངོས་འཛིན་བྱུང་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
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

145


རིམ་ཨང་།

1.1
1.2
1.3
1.4


བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཕབ་ཆག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསྡུ་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར།
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ཡུ་ཨེས་དྲི་ས་ཡ་༡༧༢།
འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འོང་འབབ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་འོང་འབབ་
སྙན་ཞུ་༢༠༡༥༡༦ནང་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ།

བསོམས།

2.438
0.257
2.695



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༣༨
fo༡༡དགོས་མཁོ་ལས་ལྷག་པའི་སྡེ་ཚན་གྱི་ཕབ་ཆག་དངུལ་སོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf sདe་འབད་ཡོ
tadnam
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
itrA ehT ”.seག
cས་སྡེ་གིས་ཆ་གནས་ཡོ
ruoser cilbup fo དe་པའི་སྒྲིག་གཞི་ལུ་མ་གནས་པར་ཕབ་ཆག་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་འོ
su eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoངc་འབབ་དངུལ་
e eht no troper
འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༣༨མ་ཐོ
emnrevoG eht fབo་པས།ད་ལོ
seciffo འིd་སྒྲིག་གཞི་ནང་ལུ་སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་མི་གྲངས་༡༦ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོ
na stnemtraped lla fo stnuocca eht tiduདa་པ་ཅིན་འཐུས་མི་གཅིག་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnལུ་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠གི་ཕབ་ཆག་ཐོ
a cilbup ,seunever eh
sa ད
ll་རུང་མི་གྲངས་༣༢ཡང་ན་༤༨ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོ
ew sa secrof ec nefed eht dna ecilopད་མི་སྡེ་ཚན་ལུ་ཕབ་ཆག་མངམ་བྱིན་
eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བt་སྦེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
དགོ་པའི་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུགཨིན་རུང་ཚོགས་སྡེ་གིས་དགོས་མཁོ་དང་འགལ་ཐོག་ལས་མི་གྲངས་༣༢ལས་ལྷག་སྟེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་ཚན་༢པ
deཡོnདn་པའི་སྡེ་ཚན་ཚུ་ལུ་འཐུས་མི་གཉིས་ཀྱི་ཕབ་ཆག་བྱིན་ནུག
am tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,larརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eneG rotiནd་ཨང་༡༤༧༥༩དོ
uA eht redནn
U .500རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
2 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོནn།ཞི་གཡོ
I .moག
d་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་བསྟན་
gniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འཛིན།འགོ་འཛིན།ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༢༡༥ཅན་མ། 
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
༡༢བསྡུ་ལེན་གྱི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བལ་བཤལ་རིམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་དང་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་བཙུགས་
:woleb dezirammus

བཞག་འབད་མི་དངུལ་ཁང་རྩིས་བརྗོད་གཉིས་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
G N I T I D U A F O S M R E T N Iགས་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་སྐྱོད་ཐམ་གྱི་
STNEMEVEIHCA .1
འཐུས་དང་སོད་ཁྲལ་དེ་ལས་བྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་གྱི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiཡོ
dད
u་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
A fo .oN
stidu
A fo sepyན
T་ཨང་༡༤༧༥༩དོ
.oN .lS ན་ཚན་༣པ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇམ་དབྱངས་དཔལ་སྒྲོན།རྩིས་འཛིན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
stidua eཞི་གཡོ
sohtག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༥༦
ylno sedulcni rebཅན་མ།
mun ehT
པ།ཞི་གཡོ
ཀིརིཤ་ན་དེ་ཝི་བུ་ཇེལ།
རྩིས་འཛིན་པ།
2
001 ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༡༩ཅན་མ་དང་
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detགr་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༢༡༥ཅན་མ།
ats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་བསྟན་འཛིན།འགོ་འཛིན།ལཱ་གཡོ
ག་སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོ
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
༡༣རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ཡུ་ཨེས་དྲི་ས་ཡ་༡༧༢༧འཐོ
ནo་ཡོc ད tཔ།
eht sniatn
I .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnའབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
a sdoirep gnག
itས་སྡེ་ཚད་ནང་སོ
idua tsap eh
fo secneirepxe fo s isab eht no denimretedང་འབབ་ཚུ་གི་ཐད་
era hcihw saerA
དt་ཁྲལ་དང་སྐྱོད་ཐམ་གྱི་འཐུས་དེ་ལས་གླ་འཐེབ་དང་འབྲེལ་བའི་འོ
.seitiroirp tidua tnerruc

སྐྱོད་ཐམ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་དང་ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་འོང་འབབ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བའི་ཁྱད་པར་ཡུ་ཨེས་དྲི་ས་ཡ་༡༧༢༧ཐོན་ཡི།ཁྱད་པར་དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ར་ཕབ་ཆག་སྣ་ཚོགས་བྱིན་མི་ཚུ་བཏོག་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
གi་ལུ་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་འོ
seནི་མེད་མི་དང་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟླ་ཚེས་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་མི་དེ་ལས་ངེས་བདེན་ཐོ
itirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua raluc
trap eht fo noiteངl་འབབ་ཚུ་རིམ་
pmoc 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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ལུགས་དང་གཅིག་ཁར་དུས་དང་དུས་སུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༩དོན་ཚན་༡པ 

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབཀྲིས་བསྟན་འཛིན།བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿབཀྲིས་བསྟན་འཛིན།འགོ་འཛིན།ལཱ་གཡོག་སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༢༡༥ཅན་མ། 

༡༤འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ ག ས་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འོ ང ་འབབ་དང་རྒྱལ་ཡོ ང ས་འོ ང ་འབབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༥༡༦ནང་ཁྱད་པར།

འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ཚད་ཀྱིས་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འོང་འབབ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་འོང་འབབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥༡༦ནང་གསལ་
སྟོན་འབད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠༠༣༠ཐོན་ཏེ་འདུགརྩིས་ལོ་༢༠༡༥༡༦ནང་འོང་འབབ་དང་ཅ་

དམ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༩༡༢༧༠བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་རྒྱལ་ཡོངས་འོང་འབབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥༡༦ནང་ལུ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༢༡༣༠༠གི་འོ
ང་འབབ་འབྱོར་འཛིན་བཏོOF
ན་ཡོTHE
དཔ་ལས་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠༠༣༠ཐོ
ACCOMPLISHMENTS
ROYAL AUDIT AUTHORITY ན་ཏེ་འདུག རྩིས་

་ཨང་༡༤༧༥༩དོ
ན་ཚན་༤པ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇམ་དབྱངས་དཔལ་སྒྲོན།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
The ཞིབ་བརྡ་དོ
Royal ནAudit
Authority
derives
its mandates from the Article 25.1 of the
Constitution of
the Kingdom
of Bhutan,
which states
that, “There
be a Royal Audit
Authority
to audit and
༢༠༠༧༠༧༠༡༩ཅན་མ་དང་
ཀིརིཤ་ན་དེ་ཝི་བུ་ཇེལ།
རྩིས་འཛིན་པ།
ཞི་གཡོགshall
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༧༡༥༦
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།འགོ་འཛིན།ལཱ་གཡོ
of the Constitution further
provides
that “The Royal Audit 
Authority shall, without fear,
ག་སྡེ་ཚན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༢༡༥ཅན་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
༡༣༤༧འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
་སྡེ། the defence forces as well as the revenues, public and
administering
public funds, the police བ
and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༣ཕྱིར་སོ
ད་འབད་
The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
Audit Authority was instituted
as an autonomous body བin
1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༤༧དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་
by 237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལོ་
line ལས་བསོ
with the
provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
audits
and theme based audits, besides the་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧༣སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་དང་ལེན་མཛད་

1.

མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༥
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF
A U DIT I NG

སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༨༧ཐོན་ཡོད་མི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
audits
during
the yearགas
shownདཿ
in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
within 31st Decemberབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རིམ་ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the close of the year. The
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of everyཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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།
Areas which are
determined
on
the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

1.
2.
3.

2.



བསོམས།

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


0.༥༣༢
0.105
0.250
༠.༨༨༧

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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༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༢ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1.༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགཔ།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

0.532
0.848



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡དགེ་འདུ་ཚོ ང ་རིག་མཐོ ་ རིམ་སོ བ ་གྲྭའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ ག པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༢
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་སོབ་ཚོགས་ཚུ་ལས་ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༢ཚངམ་འབད་མ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnབཏོ
a tགid
ua ot ག
yt་པར་འདུག
irohtuA tརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
iduA layoR
a eb llahs e
ehT“ ,tརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབལ་བྷ་དུར་ར་སའི་ལི།བདག་སྐྱོང་
aht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
པ་མ་བཏོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༣དོ
ནr་ཚན་༥པ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་ངོ་རྟགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བི་༡༡༠༨༠༢༠ཅན་མ་དང་
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
,raའགོ་དཔོ
ef tuནo།ཞི་གཡོ
htiw ,lགla
hs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ཕུར་པ་རྡོ
taht་རྗེ།
sed
ivorp rehtrufམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
དu
་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།གཙོ
se༡༡༦༠༤༠༠༢༠༧༠
ido b dna seཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་བསོ
itirohtua cilbup lla ,yraicid
J eht dna er་འཛིན།ཞི་གཡོ
utalsigeL གe་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༠༧༠༢༤ཅན་མ།
ht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༥ 

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eh
,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rག
eb
meceD nད
i ཿ
ydob
ནt་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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
༢༡དངུལ་སོ ད ་རྩིས་ཤོ ག ་དང་གཅིག་ཁར་སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་འགུལ་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་བཀའ་རྒྱ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enitང
u་གཞན་མི་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་བཟོ
or eht sediseb ,stidu་ a
desab emeht dna stidua
ལཱ་འཐུས་དང་སོ ད ་འཐུས་དེ་ལས་ཟད་སོ
མ་ཚུགསཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༠༡༠༥
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་རེ་གི་ངེས་བདེན་གི་ཤོང་ཚད་དེ་ཀིའུ་བིག་མི་ཀྲར་༨ཨིན་རུང་དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་སྣུམ་འཁོར་

G N I T I D U A F O S MནR་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༥དངུལ་སོ
E T N I S T N E M E V E I H CདA
ཀྲག་རེ་ལུ་ཀེའི་བིག་མི་ཀྲར་༡༦གི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་བཅུག་མི་ལས་བརྟེན་ཐབ་ཤིང་གི་དོ
་ .1

འབད་ནུགངེས་བདེན་ཐོག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་བའི་འབོར་ཚད་དེ་ཁུངས་ལྡན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ནགས་ཚལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་སྤྱིར་

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
བཏང་ནགས་ཚལ་འགུལ་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་བཀའ་རྒྱ་སོ
ད་རྩིས་ཤོ
ག་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་སྦྲགས་འབད་དེ་མིན་འདུག
1
805
stiduA laicnaniF ད་མི་དེ་དངུལ་སོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmག
o་ལུ་
c erew
སྤྱིར་བཏང་ནགས་ཚལ་འགུལ་སྐྱོད་ཆོག་ཐམ་བཀའ་རྒྱ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངེས་བདེན་ཐོ
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eh
fo esolc eht ta ssergorp rednu
བཀྲམ་སྤེལ་འབད་མིའི་འབོ
ར་ཚད་དང་ཀིའུ་བིག་མི་ཀྲར་༨ལས་ལྷག་སྟེ་དངུལ་སོ
དt་འབད་མི་དེ་ཁྲིམས་མཐུན་ཨིན་མེན་ཁུངས་
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
མཐུན་བཟོ་མ་ཚུགས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༣དོན་ཚན་༧པ
ehརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
t sniatnoc tI .rནa་བསྟན་འཛིན།མཛོ
ey laicnaniདf་གཉེར།མི་ཁུངས་
yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
འཛིན།ཞི་གཡོ
dnལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༢༤༠༠༠༤༨༣
a sdoirep gnitidua ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམཁས་དབང་བསོ
tsap eht fo secneirepxe fo s iདs་ནམས་ཆོའི་སྒྲོན།གཙོ
ab eht no de་n
imreted གe་ངོ་རྟགས་ཨང་
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༧༠༧༠༢༤ཅན་མ། 



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༣. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༥༠ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

3.1
3.2
3.3


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

སྤྱི་དོན་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་ནང་པག་ཅུ་གི་གྱང་གི་དོན་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ།
བསོམས།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.060
0.046
0.144
0.250



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ AUDIT AUTHORITY
ACCOMPLISHMENTS
OF
THE ROYAL
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་ སྐྲུན་ནང་པག་ཅུ་གི་གྱང་གི་དོ
་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
་འབད་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠
༣༡སྤྱི་དོ ན ་ཁང་བཟོ
the Kingdom
of Bhutan,
which states that,ན“There
shall beདa
RoyalདAudit
Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4ལོof
the Constitution
further provides that “The Royal Audit
Authority shall,
without
ད་སྦི་ས་རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་སྤེལ་ཁང་གིས་ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེས་ངག་དབང་བཟོ
་སྐྲུན་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་སྤྱི་དོ
ན་ཁང་བཟོ
་སྐྲུན་ 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
འབད་ནི་དང་ས་གནས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་གི་དོ
ན་ལུ་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠སོ
ད་ནུགདངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་གི་འབོ
ར་ཚད་དང་ངེས་བདེན་ཐོ
ག་ལུ་འབད་མི་པག་ཅུ་གི་ལཱ་དང་རྩི་ས་དབུར་མི་ལཱ་གི་འབོ
ར་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
other
monies
received and
the advances and
reserves of Bhutan”.

ར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་ལ་བཀོད་དང་ལ་རོ
ག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་ཐོ
བ་རྩིས་ཚུ་ཁུངས་མཐུན་ཐོ
ག་
The ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུགནོ
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
ལུ་དངུལ་སོ
་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༩༦༩དོ
ན་ཚན་༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཡ་དཝ་དུང་ག་ན།
by 237
staff དwith
diverse professional
background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བི༡༥༠༢༠༠༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམཁས་དབང་ཕུརབ་རོ་རྗེ།གཙོ་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the
Royal Audit Authority
 started performance
འཛིན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
༣༢ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད ་འབད་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦
activities
and initiatives as a part
of the
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

དགེ་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ཁག་འབག་གཉིས་ལུ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་ནང་ཉམས་བཅོས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་འབད་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
A U DIT I NG
བཅུག་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦འཐེབ་སོ
ད་ནུགདངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༥དེ་ཨེམ་ཨེས་ཨེས་ཨེན་སི་བཟོ
་

སྐྲུན་ལུ་*W\SHདང་+W\SHཉལ་ཁང་ཚུ་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་སོད་ཡོདཔ་དང་ཨེམ་ཨེས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
year as shown in the Table 1.1.་སྐྲུན་འབད་ནི་ཉམས་བཅོས་འབད་ནིའི་དོ
1
ཕུ་ཡོduring
ངས་ལ་བཟོthe
་སྐྲུན་ལུ་ཉལ་ཁང་ཚུ་གི་མཐའ་འཁོར་ལུ་མི་ལམ་བཟོ
Financial Audits ན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
completed within
31st December 2014 and
ཡ་༠༠༣༡འཐེབ་སོ
ད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་དེ་བདེན་དཔྱད་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་གིས་སྣང་མེད་འབད་བཞག་མི་དང་ལ་བཀོད་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the closeབ་རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ངེས་བདེན་ཨིནམ་གཏན་འཁེལ་བཟོ
of the year. The
འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོ
་ནིའི་དོན་ལུ་དགོས་མཁོའི་དབྱེ་ཞིབ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ར་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོthe
ན་ཨང་༡༤༧༩༣དོན་ཚན་༡དང་༩པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿནར་བྷ་
startའབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོ
of every financial
year. It contains
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དུར་ཏ་མང་།ས་གནས་ལ་བཀོད་འགོ་དཔོ
ད་ནམས་and
Areas
which are determinedན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༦༠༠༠༢༡༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་བསོ
on the basis of experiences of the past auditing periods
current audit priorities.
2.

ཆོའི་སྒྲོན།གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༧༠༧༠༢༤ཅན་མ། 

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



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




149

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

149


༣༣སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤
སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༦ཚུན་ལུ་སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭའི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༠༡༤༤རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུགནོར་འཁྲུལ་དེ་ཡང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་དངུལ་རྩིས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༡ཅན་མ་
དང་འཁྲིལ་ ཚད་འཛིན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༥༥དོན་ཚན་༣པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབཀྲིས་

དབང་མོ།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་ཨར་ཡུ་བི་༡༥༠༦༠༣༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལུང་བསྟན་རྒྱས་མཚོ།གཙོ་འཛིན།ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༣༠༧༣ཅན་མ།



༡༣༤༨འབྲུག་བཟོ ་ ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་བཟོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
dnགི་ནང་ལུ་
a tidua o
t ytirohtuA tiduA laསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
yoR a eb llahs erདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༡
ehT“ ,taht setats h
cihw ,natuhB foད་ས་ལས་
modgnལོ
iK་ eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་རྩིས་
,raབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ef tuohtiw ,llahs ytiroཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
htuA tiduA layoR eབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
hT“ taht sedivorp re
htruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཡོaངcས་བསོ
ilbuམ
p ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༡སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
,seunever eht sa llew sa secrof ecད
n།
efed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
la ལོ
no
itutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotད
u་འབད་ཞིནམ་ལས་ཡིག་ཚང་ལས་ཐོ
a na sa detutitsni saw yབ
ti་མིའི་ལན་གསལ་དང་
rohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་ yb
ruདང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
མiས་
modgniK eht fརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
o noit utitsnoC ehtངfས་བསོ
o sno
sivoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
rp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༠༣༣༩ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོགe་བཀོད་དེ་ཡོ
nituor དeཿ
ht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht foདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
trap a sa sevitaiདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
tini dna seitivitca
རིམ་ཨང་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:w༥
oleb dezirammus
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
༠༣༣༩


བསོམས།

G N I T I D U A F O S ༠༣༣༩
MRET NI STNE
M E V E I H C A

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sti༡ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
duA fo .oN
stiduA fད
o་སྐྱོན་sepyT
.oN .lS
ར་འཁྲུལ་གནོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༣༩

.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
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 rebmeceDག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
3
2
stiduA ecnདa་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
mrofreP
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
616
latoT ན།
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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

༡༡
སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒུད་འཐུས་ཀྱི་བརྙ་ལེན་གན་རྒྱ་མ་བཟོཝ།

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
༡༢
སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒུད་འཐུས་སོད་ཆད་ལུས་ཡོདཔ།
.seiti༠༣༣༩
roirp tidua tnerruc



བསོམས།

G N I T R O P E R F O S M R E T N I S T N༠༣༣༩
EMEVEIHCA

.2



era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
itirohtua eརt་འཁྲུལ་གནོ
airporppདa་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ot desserdནd་ཚུ་འོ
a siགt་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
i dna tiduདaཿ ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༡བརྙ་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པ།
འབྲུག་བཟོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱིས་ལག་བཟོ་ཁྲོམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་ཁར་ས་
གླ་ཁར་ལེན་ཡོདཔ་ད་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་གླ་འཐུས་སོད་ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་དགོས་མཁོའི་ཁ་ཚིག་
དང་གནས་ཚིག་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་བརྙ་ལེན་གྱི་གན་རྒྱ་ག་ནི་ཡང་མ་བཟོ་ནུགས་ཁོངས་འདི་གོ་ཐོག་ར་སྣུམ་

འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྲུག་བཟོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༦པ་
ཚུན་ལུ་‘སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས’ ཨིས་ཀེཝེར་ཕིཊ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༠༠༠བཏབ་དོ་ཡོདཔ་ད་ཤུལ་ལས་

འབྲུག་བཟོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱིས་ཞུ་བ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ཨིས་ཀེཝེར་ཕིཊ་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༤༠༠ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༩དོན་ཚན་༢༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཆོས་སྐྱིད་རོ་རྗེ།ཁག་ཚན་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༦༧༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༦༨༢ཅན་མ། 
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The ༡༢སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་སོ
Royal Audit Authority derives its mandates
the Article 25.1 of the Constitution of
ད ་ཆད་ལུས་ཡོfrom
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༩
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
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་
ལག་བཟོ
་ཁྲོམ་གྱི་དོ
་ལུ་ས་ཁོངས་གླ་ཁར་ལེན་མི་གི་ཐད་
སྣུམ་འཁོར་
25.4འབྲུག་བཟོ
of the་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱིས་
Constitution further
provides that
“The
RoyalནAudit
Authority shall, without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༩སོད་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུགའབྲུག་བཟོ་ཡར་སྐྱེད་ལས་ཚབ་ཀྱིས་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
funds,
policeདེ་ལས་
and the
defence
forces
as ་གསུམ་གྱི་དོ
well as the
revenues, ད
public
and
སྡེ་ལུ་ རྩིས་ལོ་public
༢༠༡༤༡༥
དང་the
༢༠༡༥༡༦
༢༠༡༦༡༧
བཅས་
རྩིས་ལོ
ན་ལུ་འཐུས་ཚུ་མ་སོ
་པར་འདུག
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༥༠༡༩དོན་ཚན་༢༢པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཆོས་སྐྱིད་རོ་རྗེ།ཁག་ཚན་གོང་འཕེལ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༦༧༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་ཆོས་སྒྲོན།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༦༨༢ཅན་མ།

body
in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ༡༣༤༩བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
financial
and compliance audits.
A briefབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༢༩དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་ལོ་
of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༨༨ གནས་པའི་མངོན་
AC HI EVE ME N TS I N TE
R M S OF A U DIT I NG
གསལ་གྲུབ་༡༠རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུང་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༡
སྙན་ཞུ་འབད་མི་དེ་
The ལོRoyal
Audit Authorityཅན་མའི་ནང་
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
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
The འོnumber
includes
only དthose
audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already
started and
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

1
2
3

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

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



བསོམས།

0.241
0.241

3
4
5

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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༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༤༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡གླ་འཐུས་དང་ཁྲལ་ཚུ་སོ ད ་ཆད་ལུས་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༡
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ལུ་གླ་འཐུས་དང་ཁྲལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༡སོད་ཆད་ལུས་ཏེ་འདུགསྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
ཟླ་༡༢པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་སོད་ཆད་དག་པ་ཅིག་ལོ་ངོ་༢ལས་ལྷག་སྟེ་རྩིས་ཆད་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༦༤༡དོན་ཚན་༡༡པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༢༤ཅན་
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༢༥ཅན་མ། 

༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
foཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht m
orf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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
,ra༢༡
ef tuohསྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆུའི་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཨང་གྲངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆུ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
tiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoCདe
ht fo 4.52
པ།
,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
dnབསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆུའི་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཆུ་ཁྲལ་བསྡུ་ལེན་
a 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

འབད་དེ་འདུགསྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆུའི་ཚད་འཇལ་འཕྲུས་ཆས་༢༨ཀྱི་ཆུ་ཁྲལ་ཚུ་འདས་པའི་ཟླ་ངོ་གསུམ་གྱི་ཨང་གྲངས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རྩིས་བཏོན་འབད་ནུགཁྲོམ་སྡེ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཆུའི་ཚད་འཇལ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་སོར་ཏེ་བཙུགས་ནི་གི་དང་ལེན་མ་འབད་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruབས།
of
h tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiwག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ffats 732 yb
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༤༡དོན་ཚན་༨saརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀ་ལི་མ་ཡ་ཏ་མང་།འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ།ཞི་གཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modཞི་གཡོ
gniKགe་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༧༠༤༣
ht fo noit utitsnoC ཅན་མ།
eht foབྷི་མཱལ་སུ་བྷ།
snoisivoའཕྲུལ་རིག་པ།
rp eht htiམི་
w enil
༢༠༠༤༠༨༦༩ཅན་མ། ཡོན་ཏན་རྒྱལ་མཚན། འཕྲུལ་རིག་པ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༡༠༠༠༧༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམ་ནི་ཀུ་མར་རི་ཟཱལ།བཟོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་
enituor eht sediseb ,sti་རིག་འགོ་དཔོ
dua deན
s།ཞི་གཡོ
ab em
eht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢༡༠༧༡༥༨ཅན་མ། 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༣. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ང ས་ཁྱིམ་བཟོ
་ གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ས་ཁོངས་ལས་སྨན་ཁང་གི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཚུན་འཁོར་ལམ་
༣༡རྒྱལ་ཡོ
1
805
stid
uA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
གསརཔ་བཟོs་ སྐྲུན་འབད་མི་གི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ།
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
tiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་ཨེམ་ཨེས་ཀེ་དྲི་བསམ་གྲུབ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱིས་རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc་སྐྲུན་འབད་མི་ནང་སྐྱོན་ཆགས་བྱུང་མི་ཚུ་ལེགས་
tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཀྱི་སོད་ཁྱིམ་ས་ཁོངས་ལས་སྨན་ཁང་གི་ལམ་རྒྱ་གྲམ་ཚུན་འཁོར་ལམ་གསརཔ་བཟོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnབཅོས་མ་འབད་ནུགརྩི་ནག་གསརཔ་གཏང་མི་འཁོར་ལམ་མང་ཤོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxསe་ཅིག་སྐྱོན་ཆའི་ཕོ
fo s isab ehགt་ལམ་དུས་ཚོ
no denད
im
reted era hcད
ih
w saerA
་ནང་ར་མེདཔ་ཐལ་ཡོ
པ་དང་
.seitiroirp tidua tnerruc

དོང་ཐོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ཁག་འབགཔ་ལུ་ལཱ་གི་རིག་རྩལ་མེད་པའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༤༡དོན་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཚན་༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་ནོར་བུ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༨༨ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཔདྨ་ཆོས་སྐྱིད།འགོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
itirohtua etairporppaགo་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༣༣ཅན་མ།
t desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡༣༤༡༠དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༨ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་

ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༧དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་

འབད་ཡོདཔ་དང་ཡང་ན་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༣༨སྙན་
ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་ལུ་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་
the Kingdom
of Bhutan, which
states ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
that, “There shall be
a Royal Audit Authority
to དངུལ་ཀྲམ་
audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ས་ཡ་༠༢༢༡ཐོ
ན
་ཡོ
ད
་མི་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག
་བཀོད་དེ་ཡོ
ད
ཿ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in the Legislature and the Judiciary, all
public authorities
and bodies
རིམ་ཨང་།
བརག་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
other༡
monies received
and
the advances
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན། and reserves of Bhutan”.
༠༢༢༡
༥

The Audit
Authority
in 1985 and as 
a constitutional

བསོམས། was instituted as an autonomous body ༠༣༧༧
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
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ 
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
andལ ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༡
theme based audits, besides the routine
༡༡འཚོ
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བཀྲིས་སྒང་རོ
ང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་འཚོ
of the
Royal
Audit Authority during the year is ལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༡
summarized below:

1.

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུགཡིག་ཆ་དང་འཁྲིལཝ་ད་དྲང་དཔོན་གྱི་སོད་ཁྱིམ་འདི་སྤྱི་ཚེས་༣༠༡༠༢༠༡༡ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ཚར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ནུགཨིན་རུང་སྤྱི་ཚེས་༡༥༡༠༢༠༡༧ཚུན་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལས་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༡ལོག་སྟེ་མ་

ལེན་ནུགསྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་འདི་དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་བཀོད་ལག་དེབ་ཀྱི་དོན་ཚན་༧༥༤༢ནང་ལུ་ལཱ་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་

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
༨༠མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལས་ར་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་མི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were
31st December 2014
དོནcompleted
་ཨང་༡༤༩༣༤དོwithin
ན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿམ་ཎི་ལྷ་མོ
།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༨༠༢༣༡༡ཅན་མ།ལྟ་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6

བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོ
ན་རྒྱ་མཚོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༠༠༣༢ཅན་མ།
under
progress at
the།དྲང་དཔོ
closeན།ཞི་གཡོ
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
༡༣༤༡༡རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོ
ག ས་སྡེ།
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.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད།
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.




153

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

153


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༣
གསལ་སྟོན་འབད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཅད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༡


བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༠༠༧༣

བསོམས།

༠༠༧༣

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༥


༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༣
༡༡ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་ལོ ག ་སྟེ་མ་སོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༣
རྒྱལ་འཛིན་ཤེས་རིག་ཚོག
མ་བཏོ
Yས་སྡེ་གིས་སྤྱི་ལོ
TIROHTUA་༢༠༡༦ཟླ་༧པ་ལས་ར་ཐིམ་ཕུག་གི་ཡིག་ཚང་དེ་སྟོ
TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILངP
MOནC་སྟེ་སྤོ
CA ་སོར་འབད་དེ་

ན་oR ehT
foཡོnདo་རུང་ཁྱིམ་གྱི་འཇོ་བདག་ལས་ཉེན་སྲུང་གི་བཙུགས་བཞག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༣ལོ
itutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevirགe་སྟེ་མ་ལེན་ནུག
d ytirohtuAརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tiduA lay
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཨང་༡༤༥༦༦དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཉི་མ་ཚེ་རིང་།ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༦༠༡༠༦༤༦༩
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raཅན་མ་དང་
ef tuohtདབང་ཕྱུག།
iw ,llahརྩ་གཞུང་འགོ་དཔོ
s ytirohtuAནt། idཞི་གཡོ
uA lགa་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༧༡༧༢
yoR ehT“ taht seཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་རོ
divorp rehtruf noitutitsnoC eht ་རྗེ།
fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seམདོ
ido་ཆེན།ཞི་གཡོ
b dna sགe་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༠༥ཅན་མ།
itirohtua 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

༡༣༥ལས་འཛིན་ཚུ།

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
ru༡༣༥༡འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
of
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 ཕྱིར་སོ
eht ,ད
n་འབད་
atuhB fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥༩༥༧དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicདn་ anif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༩ གནས་པའི་sམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
i raey eht gnirལོ
u་d
ytirohtuA tiduA ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
layoR eht fo
:woleb dezirammus

སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་

.1

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥༧༦༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

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
hཕྱིར་སོ
cihw
stidua esoht ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
ylno sedulcni rebདང་ལེན་
mun ehT
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
2
001
stiduA ecnཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnaགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣
detrats ydaerla erew tahརྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
t esoht sedulcxe
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༤༦༥
4
6
stidབསོ
uAམla
icepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོ
eht ta
deraperp si AARངe
ht fམ
o ས་
nalདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
P tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ts༡༠༧༣༠༣ཐོ
urhT tiduནA་ཡོeདv་མི་ཚུ་འོ
itacidnགi་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
eht dna seciག
ff་བཀོད་དེ་ཡོ
O lanoigདeཿ
R dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroiདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
rp tidua tnerruc
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

.2
107.303
3
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
བསོ
seitiro
htua etairporppa ot desse
rdམdས་
a si ti dna tidua ralucitrap eh
t fo noitelpmoc nopu deussi
107.303
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

154

154

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༡ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧.༣༠༣
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༣༠༣ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡༡
༡༢



བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

བཟོ་ལས་དང་གློག་མེ་འཕྲུལ་བཟོའི་ལཱ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་ཕྱི་མི་ལས་བརྟེན་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་
འཁྲི་ཡོདཔ།

སྤང་ཚུགས་པའི་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༣༡དང་ཁ་སྐོང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢༨༣གནས་ཡོདཔ།

བསོམས་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

97.020
10.283
107.303

ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
The ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་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
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
་ ལས་དང་གློག་མེ་འཕྲུལ་བཟོ
འི ་ལཱ་ཕྱིར་སོthat
ད ་འབད་ནི་ཕྱི་མི་ལས་བརྟེན་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་
25.4༡༡
of the བཟོ
Constitution
further provides
“The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཡོ དall
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧༠༢༠
including
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 advancesངས་སྒྲིལ་གཙོ
and reserves
of Bhutan”.
སྟང་སི་སྦྱིས་གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཚད་འཛིན་གྱིས་ཡོ
་བོ་ 03
བཟོ་ལས་དང་གློག་མེ་འཕྲུལ་བཟོའི་ཁག་འབག་པའི་

The ལཱ་
Audit
Authority
instituted
as an autonomous
body
in 1985 and as a constitutional
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ནི་ was
ཉིན་གྲངས་༢༩༤
ཡུན་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོ
དཔ་ལས་
ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་ཚེས་གྲངས་ཡང་ཕར་
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
འགྱངས་ལུས་སྲིད་ནི་ཨིན་པས།འདི་གིས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་རྒུད་དམིགས་བསལ་དུ་འོང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་རྒུད་དང་རིན་གོང་ཡར་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འཕེལ་ཚུ་འོthe
ང་ནི་ཨིན།འདི་གིས་མ་ཚད་གློག་མེ་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་37&,QGLD/WGལུ་གློག་མེ་མཁོ་སོ
ད་
of Bhutan,
Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
འབད་མ་ཚུགས་མི་ལས་བརྟེན་
་སྡེ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་
འཁྲི་སྲིད་ནི་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
financial
and complianceཚོངaudits.
A brief account དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧༠༢༠
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal ནAudit
Authority during the year is ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༢༠༤ཅན་
དོན་ཨང་༡༤༩༦༧དོ
་ཚན་༢༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
summarized below:

1.

མ།སུ་ཇཱན་རའི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན་འོགམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༣༠༠༡༣༣༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་ རྩིས་འགནཿཕུན་ཚོགས་དབང་འདུས།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཁྲི་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༥༠༠༤༩༠༨ཅན་མ།ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༤༥༧ཅན་མ།ཀརྨ་

་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་Types
ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༠༥༦༧ྲ
ཅན་
The ཝའི་རལ་གྲི།མདོ
Royal Audit
Authorityད་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༠༦༡༥ཅན་མ།ཨོ
had completed 616 ན་རྣམ་རྒྱལ།མདོ
Sl. No.
of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༠༣༠༧ཅན་མ།
 2
The མ།ལྷ་སྒྲོན་བོ
number་གྲོས།མདོ
includes
only those
audits which
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started and
༡༢སྤང་ཚུགས་པའི་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༣༡དང་ཁ་སྐོང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོ
ད ་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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
༡༠༢༨༣གནས་ཡོ
ད པ།
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
སྟང་སི་སྦྱིས་གློག་མེ་ནུས་ཤུགས་ཚད་འཛིན་གྱིས་
་མི་ཀྲར་༢༡༠ འབད་མིའི་ལྷོ
ད་ལམ་དེ་
འགོ་ཐོགperiods
་ལུ་བྱིན་དངུལ་
Areas
which are determined on the རིང་ཚད་ཀི་ལོ
basis of experiences
of the past
auditing
and
current audit priorities.
2.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༩༦༤ འབད་ས་ལས་ བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༧༩༢ གི་ཐོག་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འཛིན་ལུ་ཐད་ཀར་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུགཨིན་རུང་ལཱ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ལུ་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་

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
སྐབས་སྒེར་གྱི་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་རིན་བཀོད་འབད་ཡོ
ད་མི་འདི་གཤམ་གསལ་ལར་ལེ་ཤ་གིས་རང་ཉུང་སུ་འབད་འཐོ
ན་ཏེ་འདུག
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ལཱ་དང་ཁག་འབག་པའི་མིང་།

ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་

བསོམས།

ཆུ་མཛོད་ཁང་ཚུན་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ - ཨེ་ཨེསི་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་
འཛིན་ཚད།

ཨེ་དྲིཊ་-༡ ཚུན་ལྷོད་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ - ཨེམ་ཨེསི་རྒྱས་འགྱུར་བཟོ་སྐྲུན།
བསོམས་ 



ཕྱིར་སོད་རིན་གོང་།
(དངུལ་ཀྲམ 

ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་རེ་གི་

རིན་གོང་།(དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་)

2.1 34.792

16.568

2.27 18.761
16.031

8.265
8.303

གོང་འཁོད་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་མངོན་གསལ་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ལུ་བདེ་སྒྲིག་འབད་དེ་ལཱ་ཕྱིར་

སོད་འབད་ཡོད་པའི་གོང་ཚད་འདི་ཁག་འབག་པ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠ལས་ལྷག་སོངམ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལས་འགྲན་བསྡུར་ཅན་དང་ཚད་དམ་ཅན་མིན་འདུག

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnའདི་གིས་མ་ཚད་
a tidua ot ytiབཟོ
ro་h
tuA tiduA layoR a eb lla
erehT“ ,ta
t setats hcihw ,natསྤྱི་ལོ
uh་B
fo mསྤྱི་༦
odgn
iK eht
སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་
ལྷོhདs་ལམ་དེ་རྩིས་སོ
དh་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་
༢༠༡༧
པའི་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raནང་
ef tuརྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་
ohtiw ,llahs ytirohtuAལམ་འདི་ལུ་
tiduA layo
R ehT“ taht sedivo
rp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢༨༣
གནས་པའི་རྩི་འདམ་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཁ་སྐོང་དེ་འགོ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seབཙུགས་ཏེ་འདུག
ido b dna seitའདི་བཟུམ་མའི་ནོ
irohtua cilb
p lla ,yraicid
uJ eht dna eruམཉམ་འབྲེལ་ཚུ་ལེགས་ཤོ
talsigeL eht ni s
ciffo lla gnidulcni
རu་འཁྲུལ་འདི་ཡང་
ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་
མe་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”naནt་ཚན་༢༦པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་དབང་རིག་འཛིན།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
uhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer་ཆེན།མི་ཁུངས་
seinom rehto
འབྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༦༧དོ

ཅན་མ།
la ངོ་སོ
noiདt་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༤༥༧
utitsnoc a sa dཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
na 5891 ni ydob suཡེ་ཤེས་དབང་འདུས།
omonotua naཁྲི་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
sa detutitsni sད
a་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༠༥༦༠
w ytirohtuA tid
uA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཚེ་དབང་རིག་འཛིན། མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༣༤༢
ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
ht ssorca detacol yllacigetaབrས་རྒྱས།མདོ
ts seciffo
lanoiger
༡༠༦༠༧༠༠༠༧༦༢ཅན་མ།ཨོན་རྣམ་རྒྱལ།མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༠༥༦༧ཅན་མ།ཀུན་བཟང་སྟོ
་ཆེན།མི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༠༨༩༠ཅན་མ།རོ་རྗེ་དཔའ་བོ
་ཕུན་ཚོ
ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ecn
amrགoས།མདོ
frep ་d
etrats ytiroདh་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༢༠༤ཅན་མ།
tuA tiduA layoR eh
t ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༣༥༢དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད།stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༢སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༣༣དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་

.1

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ec
amrofreP
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༣༣གསལ་སྟོ
ནn་འབད་ཡི།
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་eཕྱིར་སོ
ht taད་འབད་ཞིནམ་ལས་
deraperp si Aལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
AR eht fo nalP tiduདང་ལེན་
A launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
tsམཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
urhT tiduA evitacidnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༧༣
i eht dna seciffO lགནས་པའི་
anoigeR d
na snoisiviD eht foམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
seludehcS tiduA lཟིན་
aunnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
.seitiroirp tidua tངnས་
erruc

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༦༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོGགN་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ITROPER ག
F་བཀོད་དེ་ཡོ
O S M RདEཿ
T NI STNEMEVEIHCA .2

er
a 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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རིམ་ཨང་

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།

༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

6.623
1.585
2.08༤
2.668
12.9༦༠

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

1 དང་ 2
3
4
5

༡ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༢༣

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༢༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་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
ག ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
་མི་ལས་བརྟེན་གྱོང་རྒུད་ཕོ
ག ་ཡོArticle
ད པ་
༡༡ཁེ་ཕན་མེདཔ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་གོང་ཐོ
report
on the economy, efficiency and effectiveness
in the use of ད
public
resources.” The
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༢༣
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 ག
and
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆ་དང་ཡིག་ཚང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཁེ་ཕན་མེདཔ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་གོང་གི་ཐོ
་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༢༣གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་འདུགའདི་ཡང་མཁོ་སྒྲུབ་

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
ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་ཡོ
ད་མི་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཚོ
གས་ཆུང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་སོ
འི་ལཱ་འགན་ཚུ་དྲང་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located across the Kingdom.
In
བདེན་དང་འབད་བརྩོ
ན་གྱི་སྒོ་ལས་མ་འབད་བར་སྣང་མེད་འབད་བཞག་ཡོ
དཔ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་མཚམས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཀྱི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་འདས་པའི་ལོ
་ངོ་ཚུའི་རིན་གོང་དང་སྐབས་བབས་གནས་ཡོ
ད་ཀྱི་ཁྲོམ་ཀྱི་གོང་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་ གནམ་མེད་ས་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
མེད་མཐོand
་དྲགས་འབད་སོ
ད་དེ་འདུགམཁོ་སྒྲུབ་ཚོ
ས་ཆུང་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས་དེ་ལས་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་ཁུངས་
financial
compliance
audits. Aགbrief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཚུའི་སྣང་མེད་བྱ་བ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཆུང་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༨ཚུན་གྱི་ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ཟད་སོ
ང་
of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

གནས་ཏེ་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་འཕྲལ་འབྱུང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་བཟོ་སྟེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ཡང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་སྐྱོན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༡༤ གནས་ཡོད་པའི་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་བཀོད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ གཙོ་བོ་

རང་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་སྒྲིང་སྒྲིང་དང་ ཡོངས་རོགས་ཅིག་མེད་མི་དང་ ལས་སྡེའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྣ་ཚུ་ལུ་ ལ་རོག་འབད་མི་

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. ཅ་ཆས་ཚུའི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་
1
Financial Audits
508
མཁོ་སྒྲུབ་ཚོ
གས་ཆུང་སྒྲིང་སྒྲིང་ཅིག་
མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་གྱོས་ངན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014
and
were
completed within
31st December
བཤམ་ནི་དང་གཞན་གཡོ
་སྒྱུའི་བྱ་སྒོ་ཚུ་ཡོ
ད་པའི་བར་མཚོ
ན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༨༡༡དོAudits
ན་ཚན་༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་
3
Performance
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the close
of theག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ།ཕག་རོ
year. The
ཀརཿཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ར་ཚེ་རིང་།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
གས།ཞི་གཡོ
Total
616 ག་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
1.1 Audits completed in 2014
གTable
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
པདྨ་
startངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༠ཅན་མ།ཉི་ལམ་བ་མ།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
of every financial year. It containsགས།ཞི་གཡོ
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དབང་ཆེན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༣ ཅན་མ། ཀེ་བི་ཆེ་ཏི་རི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཞི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༡ཅན་མ།
ཨེཆ་བི་ཏ་མང་། གཙོ་འཛིན། བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༨༠ ཅན་མ། ཤེས་རབ་བསྟན་
2.

འཛིན།
ཡོEVE
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཞི་གཡོ
གR
་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༦༧
ཅན་མ། TI
ཨེཆི་བི་པར་དཱན།
དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
AC HI
ME N TS I N
TE
M S OF RE POR
NG

༠༡༨༦༡
ཅན་མ། are
 the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
Reports
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.




157

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

157


༢ ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༥༨༥ 
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨༥ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༢༡

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

རྒྱུ་ཆས་ཚུ་དང་སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དེ་ལས་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ཚུ་རིན་གོང་མཐོ་བའི་སྒོ་ལས་མཁོ་
སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༢༢

སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་གོང་གི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།



བསོམས་



1.128
0.457
1.585

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

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

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༢༡
a tidua རྒྱུ་ཆས་ཚུ་དང་སོ
ot ytirohtuA tiརd་འཐེབ་ཅ་ཆས་དེ་ལས་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ཚུ་རིན་གོང་མཐོ
uA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,n
atuhB fo modgniK eht
་ བའི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tའབད་ཡོ
uohtiwད ་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་འཐེབ་སོ
,llahs ytirohtuA tiduA laདy་འབད་ཡོ
oR ehTད
“ པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༨
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
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་རྒྱུ་ཆས་དང་སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དེ་ལས་ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་ཚུ་གོང་ཚད་༢དང་དེ་ལས་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhབསོ
B fམ
o ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༨
sevreser dna secnavགི་དངུལ་འཐེབ་སོ
da eht dna dདe་འབད་དེ་འདུག
viecer seinom
ལྷག་པའི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་
ཉེར་rehto

la སོ
no
tutitsnoc a sa ད
d་པ་སོ
na ་5
91 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA་དྲགས་སྦེ་
tiduA ehT
དi་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོ
སོ8་ཚུ་ལས་གློ་བུར་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་གྲོས་འཆར་དང་འཁྲིལ་འདས་པའི་རིན་གོང་ལས་མཐོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruམཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
of
sah དt་འབྱུང་ནུག
I .dnuorg
kcདa་སྐྱོན་འདི་ཡང་
b lanoissefནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་
orp esrevid htiw ffats 732 yb
ད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོ
གནོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit uརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
titsnoC eh
t fo snoisivནo་ཚན་༡༦པ།རྩིས་
rp eht htiw enil
མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལ་རོག་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་འདུག
ན་ཨང་༡༤༨༡༡དོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོ
enituorག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ།ཕག་རོ
eht sediseb ,stidua desརa་ཚེ་རིང་།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
b emeht dna གsས།
tidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༠ ཅན་མ། ཉི་ལམ་བ་མ།
stneམཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
mhsilpmoགcས།
ca ཞི་གཡོ
eht fགo་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༡
trap a sa sevitaཅན་མ།
itini dལྟ་བཀོད་རྩིས་
na seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
g
n
i
r
u
d
y
t
i
r
o
h
t
u
A
t
i
d
u
A
layoR eht fo
འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༣ཅན་མ། ཀེ་བི་ཆེ་ཏི་རི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་
:woleb dezirammus

འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༡ཅན་མ། ཨེཆ་བི་ཏ་མང་། གཙོ་འཛིན། བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༨༠ ཅན་མ། ཤེས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རབ་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༦༧ ཅན་མ། ཨེཆི་བི་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་

.1

རྟགས་ཨང་༠༡༨༦༡ ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcn
rebmun ehT
༢༢སོ
དiཔ་
2
001ར ་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་གོང་གི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༧
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
སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་གཞན་ཅ་ཆས་ཚུ་ནང་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་གོང་གི་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
མeས་དངུལ་
eht sniatnoc tI .raeyད་མི་ལས་བརྟེན་བསོ
laicnanif yrev
fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༧ གི་དངུལ་འཐེབ་སོད་འབྱུང་སྟེ་འདུག ལོ་ངོ་གཅིག་ལུ་རང་ གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་མཁོ་སོད་པ་ལས་ ཧེ་མ་རིན་གོང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

དམའ་སུ་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ལ་ལུ་ཤུལ་ལས་རིན་གོང་ཧ་ཅང་གི་མཐོ་བའི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུགགནོད་

GNITROPER ག
F ་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་སྟེ་
O SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
སྐྱོན་འདི་ཡང་ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལ་རོ

erའདུག
a stroརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
per tiduaནe
hT .ytirohནt་ཚན་༡༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་གཙོ
uA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht e་འཛིན་འགོ་དཔོ
ra strope
tiduA
་ཨང་༡༤༨༡༡དོ
ནR
།ཞི་
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་

158

158

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསྐལ་བཟང་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༩༩༢༨༢༨༨ཅན་མ།)

༣ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

3.1
3.2

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

རིན་བསྡུར་ནང་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་མཁོ་སྒྲུབ་ལྷག་འཐེབ་དང་མ་དངུལ་བཀག་ཆ་འབད་
ཡོདཔ།

རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆས་དང་ཉེར་སོད་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ཕྱིར་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

1.224
0.859

ཞུ་འབུལ་གྱི་ཞག་དུས་རོ
གས་ཏེ་ཡོད་རུང་རིན་བསྡུར་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
The Royal Audit
Authority derives
its mandates from theདཔ།
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་ཕྱེ་ཡོད་མི་དང་ཐིའུ་མེད་པའི་རིན་བསྡུར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
ད་མི་དང་ཚུལ་མཐུན་མེད་
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,
པའི་གནད་དོaudit
ན་གཞན་ཚུ།
favour or prejudice,
the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices
in
the Legislature and the
Judiciary, all public authorities and bodies
ཅ་ཆས་མཁོ་སོད་ཀྱི་འགན་ཁག་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
དཔ།
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”.

3.3

3.4

-

3.5
3.6

མཁོ་སྒྲུབ་དང་མཛོད་ཐོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional

བསོམ
ས་
2.083
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
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
line ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
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
༣༡ རིན་བསྡུར་ནང་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལས་བརྟེན་མཁོ་སྒྲུབ་ལྷག་འཐེབ་དང་མ་དངུལ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
པར་ལུས་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢༤
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:


1.

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་&/01གི་དོན་ལས་6KHOO/LQLQJ3ODWHརིན་བསྡུར་ནང་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལས་བརྟེན་མཁོ་སྒྲུབ་ལྷག་འཐེབ་འབད་ཡོདཔ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢༤གི་མ་དངུལ་བཀག་ཆ་འབད་དེ་འདུགཚད་གཟུང་འདྲི་

་ལས་པ་༥ལས་རིན་བསྡུར་ལེན་ཏེ་ཡོ
་རུང་0V$TXD$OOR\V3YW/WGགིས་རྐྱངམ་ཅིག་རིན་
The དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཚོ
Royal Audit ངAuthority
had completed ད616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
བཀོད་འབད་ཡོ
ད
པ་དང་དེ་ཡང་བཙུགས་ཚེས་ཀྱི་ཞག་དུས་རོ
ག
ས་པའི་ཤུལ་ལས་བཙུགས་ཏེ་འདུགའདི་གིས་མ་ཚད་རིན་བསྡུར་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཡིག་ཆས་འདི་ལུ་ཁྲིམས་དོ
ན
་གྱི་ཐིའུ་དང་འབྲེལ་ཡོ
ད
་ཚོ
ང
་ལས་པའི་ཕགས་རགས་དེ་ལས་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
616
འབྱོར་འབད་ཡོད་པའི་ཐིའུ་ཚུ་མེདཔ་ལས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་དང་ ངེས་བདེན་ཚུ་ དོTotal
གས་ཟོན་ཅན་ལུ་འགྱུར་ཏེ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startའདུགའདི་གི་ཧེ་མ་0V$VVDP$OOR\V/WGལས་ཧེ་མ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
of every financial year. It contains the
ད་པའི་གོང་ཚད་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which
are
determined
on the
of experiences
of བརྒྱ་ཆ་༣༩༥༠
the past auditing
periodsན་ཏེ་
and
སྐབས་
0V
$TXD
$OOR\V 3YW
/WGbasis
གྱིས་བཀོད་ཡོ
ད་པའི་གོང་ཚད་དེ་
གིས་མཐོ་དྲགས་སྦེ་འཐོ
current audit priorities.
2.

འདུག ལྷག་པར་དུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ ཅ་ཆས་ གྲངས་༢༠༠  དགོས་མཁོ་ཡོདཔ་ལས་ གློ་བུར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཡོདཔ་སྦེ་བཤད་དེ་ཡོད་རུང་སྤྱི་ཚེས་༡༥༠༣༢༠༡༧ཚུན་ཅ་ཆས་འདི་གཅིག་ལས་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལུ་བལ་བ་ཅིན་མཁོ་སྒྲུབ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
དེ་upon
ཚོང་ལས་པ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་གི་དོ
ན་ལས་འབད་ཡོ
ད་པའི་བར་མཚོ
ན་འབྱུངམ་མས།
issued
completion of the particular
audit
and it is
addressed དགོས་མཁོ་ངོ་མ་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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བར་གྲངས་ཚད་མང་བའི་སྒོ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་དེ་ཁུངས་ལྡན་མེདཔ་དང་འདི་ལས་བརྟེན་མ་དངུལ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༡༢༢༤ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༡༡དོན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཇ་གཏ་

ཏི་ཝ་རི།འཕྲུལ་རིག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་བི་ཆེ་ཏི་རི།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་
སྐྱོང་པ་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༤ཅན་མ།)

༣༢རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆས་དང་ཉེར་སོ ད ་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་སོ ད ་འབད་ནི་ཡུན་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད ་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་
ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༥༩

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ནང་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚོང་ལས་པ་ཚུ་གིས་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཆས་དང་ཉེར་སོད་ཅ་ཆས་ཚུ་དུས་ཚོད་ཁར་

སྐྱེལ་སོད་མ་འབད་བར་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༥༩ མ་
བཀལ་བར་ཡོད་མི་ཚུ་གཤམ་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོ
པ་ཨིན།
YTIROHTUA TIགD་བཀོད་དེ་ཡོ
UA LAYདO
R EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo n
itutitsnoC eh
fo 1.52 elcitrA eht mད
or
f setadn
m sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཀoབཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚོ
ངt་ལས་པ་ཚུ་གིས་ཅ་ཆས་ཚུ་དུས་ཚོ
་ཁར་སྐྱེལ་སོ
དa་མ་འབད་མི་ལུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕྱིར་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA
ehT ”.secruoser cilbup fo esu མ་བཀལ་བར་འདུག
eht ni ssenevitcནོeར
ff་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་
e dna ycneiདུས་ཚོ
ciffe ད,y
monoce eht noད་མི་
troper
འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༨༣
་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemn
revoG eht fo seན
c་ཚུ་བསྟར་སོ
iffo dnaདs་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
tnemtraped lla fo stnuoརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
cca eht tid
a ,ecidujerདོpན ་ཚན་༡༤
ro ruovaf
དེ་ལུ་ཉེས་བྱའི་ཁྲིམས་དོ
ནu
་ཨང་༡༤༨༡༡
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
dna ciདང་
lbup༡༥
,seuཔ།
nevརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
er eht sa llew saཀུ་མར་བུ་དྲེ་བ།
secrof ec nefe
d eht dna ecག
ilསཔ།
op ehཞི་གཡོ
t ,sdnགu་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༣༩
f cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ གང་ག་མ་ཡ་ཆེ་ཏི་རི།དྲུང་ཡིག།ཞི་གཡོ ག ་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༣༩༥༥ཅན་མ།) 

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
den
am
tnemom eht ta si ytiroཅ་ཆས་ཚུ་མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་ཕྱིར་སོ
htuA eht ,lareneG rotiduད
A་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་
eht rednU .5002ཉིན་གྲངས་༢༣༠
rebmeceD n
i ydob
ཁn
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་
གིས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts sec
ffo lanoiger
ཕར་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢མ་བཀལ་བར་འདུགནོ
རi་འཁྲུལ་འདི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཡང་ འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅ་ཆས་སྐྱེལ་སོ
་ཀྱི་ཞག་དུས་ཚུ་ལ་རོ
ecnaདm
rofrep detraག
ts་མ་འབད་མི་དང་
ytirohtuA tiབཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚོ
duA layoR ང
e་ལས་པ་ཚུ་ལུ་
ht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
རྗེས་དྲན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུགeརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ht fo tnuoནc་ཨང་༡༤༨༡༡དོ
ca feirb A .ནs་ཚན་༡༠པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀི་
tidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རིཤ་ན་བྷ་དུར་ཁ་ནཱལ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོsགi སཔ།
གt་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༣༩༥༤
ཅན་མ།
raeཞི་གཡོ
y eh
gnirud ytirohtuA
tiduལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
A layoR eht fo
:
w
oleb dezirammus
ཨེཆ་བི་པར་དཱན།དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ ག ་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༦ཅན་མ།)  
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ག  6KHOO /LQLQJ 3ODWH སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༤༡ གི་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་

.1

འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ མ་བཀལ་བར་འདུག ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་ མཁོ་སྒྲུབ་གན་ཡིག་གི་ཁ་ཚིག་

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
དང་གནས་ཚིག་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བའི་ཁར་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་འཐོ
་ཡོuངnས་ ehT
hcihw sབti་ལས་རང་
dua esoབཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་ལུ་
ht ylno sedulcདངུལ་སོ
ni rebདm
2
001
stiduA ecnailpmoC
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
3 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
2 རོགས་འབད་སོ
stidད
u་ཡོ
Aད
ec
namrofreP
་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
པ།
རྩིས་འགན་ཐད་
dna deནtr་ཨང་༡༤༨༡༡
ats ydaerlདོaན ་ཚན་༡༡༡
erew tah
t e
soht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
r
a
e
y
e
h
t
f
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latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatག
n་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༦ཅན་མ།)
oc tI .raey laicnanif yreve fo trats
རྩིས་འགནཿ ཨེཆ་བི་པར་དཱན།དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ

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
༣༣ ཞུ་འབུལ་གྱི་ཞག་དུས་རོ ག ས་ཏེ་ཡོ ད ་རུང་རིན་བསྡུར་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད པ། .seitiroirp tidua tnerruc
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‘ཞུ་འབུལ་
IHCA .2
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ཅན་མའི་བམ་ཚན་༥༣༥༡༡ནང་

erགྱི་ཞག་དུས་དང་བཀང་ཤོ
a stroper tidua ehགT་འཛོ
.yལ
ti་ཏེ་བཙུགས་ཡོ
rohtuA tiད
d་པའི་རིན་བསྡུར་ཚུ་ངོས་ལེན་མི་འབད་’
uA layoR eht fo tuptuo etaཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
idemmi ehtད་མི་དང་འགལ་ཞག་
era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


དུས་རོགས་ཏེ་ཡོད་རུང་ ཤོ་ཐེངས་གསུམ་གསུམ་རེ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག འདི་བཟུམ་མའི་གནས་སྟངས་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་

ལུགས་ནང་གྱོས་ངན་དང་གཡོ་སྒྱུར་ཡོད་པའི་བར་མཚོན་བཏོནམ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༡༡དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿཉི་ལམ་བ་མ།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་
སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ། 

༣༤ཁ་ཕྱེ་ཡོ ད ་མི་དང་ཐིའུ་མེད་པའི་རིན་བསྡུར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ ད ་མི་དང་ཚུལ་མཐུན་མེད་པའི་
གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ བམ་ཚན་༥༡༧ དང་ ༥༣༣ ནང་
རིན་གོང་གསང་བྱའི་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་ རིན་བསྡུར་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཤུབས་ཐིའུ་ཅནམ་ནང་མིན་པར་ ཁ་ཕྱེ་

སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག
རིན་བསྡུར་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་
གྲོས་ཆོད་བཏོ
ན་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཡང་མིན་འདུག
འདི་ལས་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

དྲང་བདེན་ཡོ
་མེད་དང་ གྲལ་གཏོ
གས་འབད་དེ་ཡོ
ད་མི་འཐུས་མི་ཚུ་ངེས་བདེན་ཨིན་མིན་
The བརྟེན་
Royalརིན་བསྡུར་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་
Audit Authority derives
itsདmandates
from
the Article
25.1 of the Constitutionདེ་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ལས་རིན་བསྡུར་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཚེས་གྲངས་ངོ་མ་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ
་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
ད།འདི་གིས་མ་ཚད་རིན་བསྡུར་ཀྱི་དབྱེ་ཞིབ་ཚུ་ངོ་
report
on the economy, efficiency and effectiveness
in the use
of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མ་སྦེ་
ད་མེད་ཡང་
ད།departments
ལྷག་པར་དུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་སྡེའི་རྩིས་འབྱོ
ར་གྱི་
favour
orའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
prejudice, audit
the ཤེས་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
accounts of all
and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཐིའུ་མེད་པའི་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆས་ཚུ་ཡང་ ངོས་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་འདུག འདི་འབདཝ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་
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”.
ནང་བདེན་ཚུལ་དང་དྭངས་གསལ་དེ་ལས་དྲང་བདེན་ཚུ་མེདཔ་ལས་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་གི་དགོས་དོ
ན་དེ་རང་

The མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག
Audit Authorityརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
was instituted
as anན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕག་རོ
autonomous body in 1985
and as a constitutional
ན་ཨང་༡༤༨༡༡དོ
ར་ཚེ་རིང་།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
གས།ཞི་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse professional background.
Itག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
has
four
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༠ཅན་མ།ཉི་ལམ་བ་མ།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོ
གས།ཞི་གཡོ
regional offices strategically located across the Kingdom. In

ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ།
line ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
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
༣༥ ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་འགན་ཁག་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ ད པ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit Authority
during theལས་སྡེ་ལུ་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁག་འབག་གི་འགན་
year is
དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱི་
ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་
summarized below:

1.

ཁག་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག མངོན་གསལ་ཅན་གྱི་དངུལ་ཀྱི་གནས་གོང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༥༨༡ སྤྱི་ལོ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༢༠༡༣ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༠༠༡སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལུ་ས་ཡ་༤༥༣༠༨སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལུ་ས་ཡ་༨༡༤༦༡དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལུ་

གི་མཁོ་མངག་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གཏང་ཡོ
དཔ་དང་616
འདི་ཚུ་ཡང་མང་ཤོ
འདི་འཕྲོ
ལས་དགོཔ་འབད་གཏང་ཡོ
་རུང་
The ས་ཡ་༢༨༤༩༧
Royal Audit
Authority had completed
Sl. No.ས་རང་
Types
of ་Audits
No. of ད
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ད་མ་འབད་བར་འདུགའདི་གིས་མ་ཚད་འབྲེལ་ཡོ
The ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་སོ
number includes
only those audits which ད་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྣར་བཞག་སྦེ་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
ལུས་ཡོ
ད
་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་ལུ་རྗེས་དྲན་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་འདུགའདི་བཟུམ་མའི་ཚོ
ང
་འབྲེལ་གྱི་བྱ་སྒོ་ཚུ་གིས་ཁག་འབག་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གན་ཡིག་ནང་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཁྲིམས་དོ
ན
་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་གིས་ཁག་འབག་གི་འགན་ཁག་ཚུ་
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
ལས་འགལ་བཅུག་ནིའི་ས་སྒོ་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་སྣང་མེད་དང་དོན་སྨིན་མེད་པའི་བར་མཚོན་བཏོནམ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
whichརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
are determined
on ནthe
basis of experiences of the past auditing
periods
and
ཨིན་པས།
ན་ཨང་༡༤༨༡༡དོ
་ཚན་༥པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་
current audit priorities.
2.

ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ།ཕག་རོར་ཚེ་རིང་།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༠ཅན་མ།ཉི་ལམ་བ་མ།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཨང་༩༩༢༨༢༨༣ཅན་མ།
ཀེ་བི་ཆེ་ཏི་རི།
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
གམ།and
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༡ཅན་མ།
ཨེཆ་བི་ཏ་མང་།
གཙོ་འཛིན།
issued
upon completion
of theཡོང
particular
audit
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༨༠ ཅན་མ། ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༦༧ ཅན་
མ། ཨེཆི་བི་པར་དཱན། དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༨༦༡ ཅན་མ། 

༣༦

མཁོ་སྒྲུབ་དང་ མཛོད་ཐོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མཐུན་མེདཔ།

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ནང་སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་གཞན་ཉེར་སོད་ཅ་ཆས་ཚུའི་མཁོ་སྒྲུབ་དང་མཛོད་ཐོའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་
མཐུན་མེད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཀ དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱི་མཛོད་ཁང་ནང་བཀོལ་སོད་མེདཔ་དང་བཀོལ་སོད་དུམ་གྲྭ་རེ་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་འདུགདངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༨༢༨༤༨ གནས་པའི་ སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་ མཛོད་ཆས་ཚུ་ ལོ་གཅིག་གི་རིང་ མཛོད་ཁང་ནང་རང་བཞག་སྟེ་

འདུགབཀོལ་སོད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ཉུང་མཐའ་བརྒྱ་ཆ་༡ཨིན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༡༣༧གནས་པའི་བཀོལ་སོད་དུམ་གྲྭ་རེ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཡོད་པའི་སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་མཛོད་ཆས་ཚུ་འདུག

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཁa དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་ལོ
tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb་ངོ་བདུན་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
llahs erehT“ ,taht seདt་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༡༨༦གནས་པའི་
ats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཉེར་སོ
ད
་ཀྱི་མཛོ
ད
་ཆས་ཚུ་ཕྱིར་སོ
ད
་མ་འབད་བར་འདུགདུས་མཚམས་༠༡༠༡༢༠༡༠ལས་༢༤༠༡༢༠༡༧ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་
,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
འབད་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ལ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ ༢༠༠༣༢༠༡༧ ལུ་ཡང་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བར་འདུགདགོས་མཁོ་
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
ངོ་མ་ལས་བརྒལ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ མཛོད་ཁང་གི་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སང་རིག་མེད་པའི་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བར་མཚོན་བཏོནམ་ཨིན་པས།དང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deགnn
m tnemom eht ta གནས་པའི་མཛོ
si ytirohtu
eht ,lareneG rotiduA
eht re
nU .500དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༤༨
2 rebmeceD ni ydob
aདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༢༢
དA
་ཆས་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོ
ད་རུང་
ལོd་ངོ་འདི་ལུ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .ད
m་ཀྱི་མཛོ
odgn
K eht ssorca detacol ylལོla
cigetartsདs་ཆས་གཅིག་ཡང་
eciffo lanoiger
གནས་པའི་ སོར་འཐེབ་ཅ་ཆས་དང་ ཉེར་སོ
དi་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག
་ངོ་འདི་ལུ་མཛོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrགནས་པའི་མཛོ
ep detratད
s ་ཆས་ལྷག་ལུས་ཚུ་
ytirohtuA tidu
A layདo་མ་འབད་བར་ལུས་
R eht ,natuhB fo
ཕྱིར་སོད་འབད་དེ་མེདཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༦༩
བཀོལ་སོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཡོདཔ་དང་ མ་དངུལ་ཚུ་ དེ་ཚུན་ ལག་ལེན་འཐབ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག
eht fo tnuocca feirb A .stidརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ua ecnailནp་ཨང་༡༤༨༡༡
moc dna དོlནa་ཚན་
icnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡༧༡༡༧༣༡༧༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
si raey eht gnirནu།ཞི་གཡོ
d ytག
ir་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༤༡ཅན་མ།ཕག་རོ
ohtuA tiduA layoR ehརt་ fo
:woleb dezirammus

ཚེ་རིང་།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༠ཅན་མ།ཉི་ལམ་བ་མ།མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོགས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
G NཡོIངT
IDUA FO S MRE
T N
I STNEMEVEIHCA
༩༩༢༨༢༨༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཆེན།
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༢༨༣ཅན་མ།

.1

ཀེ་བི་ཆེ་ཏི་རི། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༡ཅན་མ། ཨེཆ་བི་ཏ་མང་། གཙོ་འཛིན། བཟོ་རིག་སྡེ་ཚན། ཞི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༠༨༠
ཅན་མ། ཤེས་རབ་བསྟན་འཛིན།
ཡོ.1ང.ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
གh
་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༠༦༧
1 elbaT eht niཞི་གཡོ
nwo
s sa raey ehtཅན་མ།
gniruཨེཆི་བི་
d stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
u
l
c
n
i
rebmun ehT
2
00
1
stiduA ecnailpཞི་གཡོ
moCག་ངོ་རྟགས་ཨང་༠༡༨༦༡
པར་དཱན།
དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཅན་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
6
laནོtར
o་འཁྲུལ་
T
༤61ཆད་སྐྱོན་དང་
གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༦༨

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ར་འཁྲུལ་གནོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཿ
tsཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
urhT tiduA
evitacidnདi་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༦༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD ག
eh
t fo seludehགc་བཀོད་དེ་ཡོ
S tiduA དla
unnA
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

༤༡ བཀྲམ་སྤེལ་བའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༦༨

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་དབང་འཛིན་གྱིས་བཀྲམ་སྤེལ་བ་བཞི་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༦༨འདུགསྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seསྤྱི་ལོ
itir་o
htua etairporppa ot desserdད
d་འབད་ཡོ
a si ti དdཔ་དང་ཅ་ཆས་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཞག་དུས་ཡང་ཟླ་ངོ་༢ལས་༧ཚུན་
na tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
༢༠༡༤ལས་༢༠༡༦གི་བར་ན་དངུལ་སོ
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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ཨིན་པས། སྔོན་བྱིན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡུན་རིངམ་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ་དང་ འདི་ལས་བརྟེན་ མ་དངུལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་

ཚུགས་པར་ལུས་སྟེ་འདུགརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༡༡དོན་ཚན་༧པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀི་རིཤ་ན་བྷ་དུར་ཁ་ནཱལ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་༩༩༢༣༩༥༤ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀུ་མར་བུ་ཌ་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༥༥༣༩ཅན་མ། 

༡༣༥༣འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ འདིའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༠ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༡༤

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༢ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༧༢གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4ལོof
the Constitution further provides that “The
Royal Audit Authority shall, withoutགfear,
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་དང་ལུང་ཕོ
ས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
including
all offices
in the Legislature andམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
the Judiciary, all རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།
public authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༧༢ཐོན་ཡོད་
other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿas an autonomous body in 1985 and as a constitutional
The མི་ཚུ་འོ
Audit གAuthority
was
instituted
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse professional
background. It has དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་ four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
of the Constitution of the Kingdom
༡the provisions
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༢andཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
financial
compliance
audits.
A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the  Royal Audit Authority
the year is
བསོམduring
ས་
summarized below:

1.800
6.072
7.872

1.

4
5

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

༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༠༠

The ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
Royal Audit Authority had completed
616
Sl. No.
Types of Audits ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
No. of Audits
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དཿ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
2014 and ན་ 3
were རིམ་ཨང་
completed within 31st December
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
པ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོ
དཔ།
༡
under progress
at the close of དthe
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
བསོམས་
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.

1.800
1.800



2.

བཅའ་ཡིག་དངསྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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.




163

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

163


༡༡བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོ ད པ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༠
སྤུ་ན་ཁ་གློག་མེ་ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱིས་ས་གནས་མགར་ས་ལུ་ཡིག་ཚང་དང་སོད་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཡུན་འགྱངས་
ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༠ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབག་གི་ལཱ་དེ་ ཨེམ་ཨེསི་

མཐུན་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༢༠ གི་རིང་ ཁག་འབག་གི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩༩༧ འབད་ཕྱིར་སོད་འབད་

ནུགབཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ཟླ་ངོ་༥ལས་ལྷག་པའི་དུས་ཡུན་འཐེབ་
ལུས་ཏེ་ཡོད་རུང་ བསྒྲུབས་མ་ཚར་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༧༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀི་རིཤ་ན་ ཧུ་མ་

གའི།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༢༠༨༠༠༠༥༦༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསམ་བརན་དཔལ་འབྱོར།འཕྲུལ་རིག་འགོ་

དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༤༢༧ཅན་མ། 

TIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོརY
་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༧༢

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
a tidua otརy་འཁྲུལ་གནོ
tirohtuA ད
ti་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༧༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
duA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats h
ihw ,natuhBགf་བཀོད་དེ་ཡོ
o modgད
nཿ
iK eht
གc་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
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་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
,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
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབག་འགན་ཡིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ལུས་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༣༡
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

2.279

ཡོདཔ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོདཔ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༣༢ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
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 .moབསོ
dgམ
nས་
iK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོནe་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དtཿ
cnaགm
rofrep de
rats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
པ་དང་
༡བཟོ ་ སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབག་གི་འགན་ཡིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་དུས་ཚོ
stnemhsilpmocca eht fo trap ད
a ་ཕར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
sa sevitaitini dད
na
seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་འཁྲི་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༧༩
:woleb dezirammus

3.793
6.072

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
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ཁག་འབག་གི་འགན་ཡིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་བཟོ

སྐྲུན་གྱི་ལཱ་༣ དུས་ཚོད་ཡུན་རིང་སྦེ་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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
dཁག་འབག་པའི་མིང་
na 4102 rebmeceཁག་འབག་གི་
D ts13 nihtiw
detelpmoc erew
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .ra
olc eht ta ཆད་
sseབརྒྱ་ཆ་༡༠
rgorp rednu
ey eht fo esརིན་གོང་
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
དངུལ་ཀྲམ་ས་
eht sniatnoc tI .ra
ey laicnanདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
if yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཡ་ནང་ 
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
༡
གསར་སྤང་ལུ་ ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་
ཨེམ་ཨེསི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡེེས་

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
༢༢༧༩གཤམ་གསལ་ལར་ཕོ
ག་སྟེ་འདུག
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
རིམ་ཨང་
2
stiduA ecལཱ་གི་མིང་
namrofreP
6
stiduA laicepS
616
latoT

སྐྲུན།

.oN .lS
1
2
3
4

13.518

1.352

རྩི་རང་།
G Nབཟོ
I T་སྐྲུན་
ROP
ER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

.2

ཨེམ་ཨེསི་ཇེ་ཨེན་ཊི་བཟོ
era st༢
roper དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུ་
tidua ehT .ytཡིག་ཚང་བཟོ
irohtuA་སྐྲུན།
tiduA lay
oR eht fo tup་སྐྲུན་
tuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ཀྲོང་གསར། 
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་

8.199

164

164

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

0.820


༣




གསར་སྤང་ལུ་ ༣༣/༡༡ ཀེ་བི་ ཚད་འཛིན་
སྒྲིང་ཁྱིམ་གྱི་ས་མཚམས་ར་བ་དང་ ཆབ་
གསང་བཟོ་སྐྲུན། 


ཨེ་ཨེསི་ཀྲི་དྲི་བཟོ་སྐྲུན་ ཐིམ་
ཕུག

1.073

0.107

བསོམས་

2.279

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༧༥དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།མངའ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༡༦༠༣༠༠༤༡༧༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམཁའ་འགྲོ་རོ་རྗེ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༡༡༡༧ཅན་མ། 

༢སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༩༣
འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༧༣ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཡང་ གསར་སྤང་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ རྩི་རང་གི་ཨེམ་ཨེསི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༤༡
དང་
ཀྲོང་གསར་གྱི་ཨེམ་ཨེསི་
ཇེ་ཨེན་ཌི་བཟོ
་སྐྲུན་ལུ་
དེ་ལས་
the Kingdom
of Bhutan,
which
states that, “There
shall
be a དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༨༨
Royal Audit Authority
toཐིམ་ཕུག་གི་
audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཨེམ་ཨེསི་ཀྲི་དྲི་བཟོ
་
སྐྲུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༤འདུགབཟོ
་
སྐྲུན་ལཱ་གི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་མགྱོགས་པར་འཐོ
ན
་མ་ཚུགསཔ་ལས་ཁག་
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,
འབག་པ་ཚུ་ལུ་འགོ་ཐོག་ལུ་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁག་འབག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ ལོག་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མ་ཚུགས་
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
པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༧༥དོ
ན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿསངྱས་བསྟན་འཛིན།མངའ་སྡེའི་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༤༡༧༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམཁའ་འགྲོ་རོ་རྗེ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༡༡༡༧

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional

ཅན་མ།
body
in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ༡༣༥༤བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་འཛིན།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།
financial
and compliance audits.
A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༥༠ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S དOF
A Uཡང་ན་
DIT I NG
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
པ་དང་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year
as shownགin
the Table ག
1.1.
ས་ཡ་༧༧༥༠གསལ་སྟོ
ན་འབད་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོད
1ཿ
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
2
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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
the Divisions
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོརof
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན། 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་
2.

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

7.214
0.536
7.750

4
5

Audit
are theབཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༡༤
immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
༡Reports
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

165

༢

7.214
0.536
7.750

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



བསོམས་

4
5

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༢༡༤
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༡༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

 རིམ་ཨང་
༡༡
༡༢

165

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

ཚད་བཟོའི་རིན་གོང་ལས་ལྷག་པའི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཁས་ལེན་གནས་གོང་མ་བཀོད་པར་ཐད་ཀར་དུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

བཀྲམ་སྤེལ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།



བསོམས་

7.079
0.135
7.214



YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིན།

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
༡༡ཚད་བཟོ
e lc
itrA ehT འི”་རིན་གོང་ལས་ལྷག་པའི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཁས་ལེན་གནས་གོང་མ་བཀོད་པར་ཐད་ཀར་དུ་ཕྱིར་སོ
.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht nདo་ troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
འབད་ཡོ ད པ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༧༩
,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
dnབསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་ས་གནས་ཕོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrབo་སྦྱིས་ཁ་ལུ་ཆང་ཁུག་ནིའི་མཛོ
f ec nefed eht dna eciད
lo་ཁང་ཁག་ཚན་༣འབད་མི་བཟོ
p eht ,sdnuf cilbup gn་iསྐྲུན་གྱི་ལཱ་
retsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དེ་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ ཨེམ་ཨེསི་ ནིའུ་ཨེཆ་སྒེར་སྡེ་བཟོ་སྐྲུན་ཚོང་སྡེ་ལུ་ ཁག་འབག་རིན་དངུལ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་མི་འདི་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་
deདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༧༩འབད་སོ
nnam tnemom eht ta sདi་ནུགའདི་བཟུམ་མའི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཐད་ཀར་དུ་ཕྱིར་སོ
ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht redད
n་འབད་ཡོ
U .500ད2
rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ནང་ཚད་དམ་འབྱུང་ནི་དང་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གི་བར་ན་ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་དོ
nI .modgniK eht ་sའགྲན་འབད་ནི་གི་དགོས་དོ
sorca detacol yllaནc་དེ་རང་མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག
igetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འདི་གིས་མ་ཚད་ བཟོ་སྐྲུན་ལཱ་གི་ཡིག་ཆས་ ཚད་མཇལ་ཀི་དེབ་དང་
ས་གནས་ཁར་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ
ecnamrofrep d
etrats ytirohtuA ་དེབ་ཚུ་
tiduA lརྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་ནམ་
ayoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དུས་ལུ་མིག་བཏོན་འབད་ནི་མེདཔ་ལས་ས་གནས་ཁར་བཟོ
eht fo ་སྐྲུན་ལཱ་གི་གྲངས་ཚད་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laརྩིས་
icnanif
s
t
n
e
m
h
silpmocc
eht fo trap
a sa sevitaitini dna seitivitca
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༧༡དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿསངྱས་ཕུན་ཚོ
གaས།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༨༡༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
རྩིས་འགནཿརིག་འཛིན་འོད་ཟེར།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༡༢༠༩ཅན་མ། 

༡༢

G N I T I D U A F O S M R E T N I S TདNཔ་དངུལ་ཀྲམ་
EMEVEIHCA .1
བཀྲམ་སྤེལ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོ ད ་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལ་བར་ཡོ

ས་ཡ་༠༡༣༥

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
བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་ རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཇའེ་གོ
་གྱི་
་ལས་ལུ་
བཟོ
སྐྲུན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་
hcihནw
stཨེམ་ཨེསི་གོ་པཱལ་ཚོ
idua esoht yངln
o sedu
lc་n
i 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
སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཉིན་གྲངས་༡༡ ལས་༨༥ ཚུན་ ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོ
མtས་དངུལ་
dna detratsད་མི་ལུ་
ydaeཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོ
rla erew taht esoh
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༥མ་བཀལ་བར་འདུགཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་ཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་ནང་
“གལ་སྲིད་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ཡུན་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raey laicnanག
ifས་ནི་ཨིན་”
yreveའཁོད་
fo trats
འགྱངས་ལུས་པ་ཅིན་དོ་ཆས་རེ་རེའི་འཛིན་ཤོག་ཀྱི་རིན་གོང་ལས་ཉིན་གྲངས་རེ་ལུ་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༠༡བཏོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnཡོaད་མི་ལས་འགལ་བ་སོ
sdoirep gnitidང
u་ཡོ
a དts
ap eht fo secneirརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
epxe fo s
sab eht no
denimreted era hcihwན་ལྷ་
saerA
པ་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
ནi་ཨང་༡༤༦༧༡དོ
ན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
.seitiroirp tidua tnerruc

མོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༩༥༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༧༧༠ཅན་མ། 
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

er༢
a stཆད་སྐྱོན་དང་
roper tiduནོaརe་འཁྲུལ་
hT .ytགནོ
iroདh་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༦
tuA 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
་འཁྲུལ་གནོ
esཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
oht taht eར
ru
sne ot དt་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
idua dleif eht fo noitelpmoc retfa stགr་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
oper gniussག
i ་བཀོད་དེ་ཡོ
ni emaདr་ཿ
femit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་



166

ལོ
༢༠༡༧
166་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་



རིམ་ཨང་

1.1
1.2

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོགས་པར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཝིསི་ཀི་༡༩༠༧བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་རྒྱུན་བཅད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་བཙུགས་སྣོད་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལྷག་ལུས་
ཡོདཔ།



བསོམས་

0.048
0.488
0.536



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ཿ

༢༡འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ ག ་པའི་ཁྲལ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ ག ས་པར་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨
གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་པའི་གླ་ཆ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༧
ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༠ བཏོགས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དགོཔ་ཡོད་རུང་བསྟན་སྲུང་ཕན་བདེ་ལས་འགུལ་ཚད་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༢རྐྱངམ་ཅིག་བཏོགས་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

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
ཡ་༠༠༤༨ ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ
གས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག
ཆད་སྐྱོན་འདི་ཡང་
འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
ག་པའི་ཁྲལ་གྱི་ལམ་སྟོ
ན་དང་འཁྲིལ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4གོང་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༥མེན་པར་ནོ
of the Constitution further
provides that “The
Audit Authority
shall, without
fear,
ར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཏེ་བརྒྱ་ཆ་༢བཏོ
གས་ཡོRoyal
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༦༧༡
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the Legislatureར།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
and the Judiciary,
all public authorities and bodies
དོན་ཚན་༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོ
ད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༢༧༧༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་ཕུན་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཚོགmonies
ས།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༨༡༨ཅན་མ།
and reserves of Bhutan”.
other
received
and the advances
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢༢ ཝིསི་ཀི་༡༩༠༧བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་རྒྱུན་བཅད་འབད་དེ་ཡོ ད ་རུང་བཙུགས་སྣོ ད ་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལྷག་ལུས་ཡོ ད པ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༨
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
སྤྱི་ཚེས་༣༡༡༢༢༠༡༥
བཙུགས་སྣོ
ད་ཅ་ཆས་ཚུའི་མཛོ
མ་ལུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྐབས་བབས་ལུ་བཟོ་
of Bhutan,
the Royalཚུན་
Audit
Authority
startedད་ཆས་མཇུག་སོ
performance
audits and theme based audits, besides the routine
སྐྲུན་རྒྱུན་བཅད་འབད་ཡོ
ད་པའི་ ཝིསི་ཀི་༡༩༠༧
དམ་སྦྱིས་སྟོ
ངམ་དང་
ཤོག་སྒྲོམ་ཚུ་ དེ་ལས་ ཁབ་ཏོའི་སར་ཐམ་ཚུའི་མཛོད་
financial
and compliance
audits. A གི་
brief
account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཆས་ལྷག་ལུས་ཡོ
འདི་ལས་བརྟེན་
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༨
ཐམ་པའི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
of the
Royal དཔ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་འདུག
Audit Authority during
the བསོ
year
is
summarized below:

1.

གནོད་སྐྱོན་ཕོག་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༦༧༡དོན་ཚན་༥པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U
DIT I NG ད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༨༡༨ཅན་མ། 
༡༡༥༡༢༠༠༢༧༧༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངྱས་ཕུན་ཚོ
གས།མི་ཁུངས་ངོ་སོ

The ༡༣༥༥བཟོ
Royal Audit
Authority had completed 616
་ སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་
ངོ་དེ་ནང་བཟོ
་
སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོ
ད
་འབད་ཡི།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
the year. The དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༧༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༣
of every financial
year. It contains theལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are determined on theདཔ་དང་
basis ཡང་ན་
of experiences
of the past
auditing periods ལོ
and
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
་
current audit priorities.


2.

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ས་ཡ་༧༤༥༩གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

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

responsible initiate timely actions.



167

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

167


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ དང་ལེན་

མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཚུལ་
མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༥༩ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡


བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

7.459
7.459

བསོམས་

5

༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༤༥༩ 
YTIROདH
TUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSགI་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
LPMOCCA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དཿ

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༡༡ཟམ་པ་བཟོ
a tidua ot yt་ iསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཐོ
rohtuA tiduA བ
la་བརྗོད་འཐེབ་བཀོད་འབད་ཡོ
yoR a eb llahs erehT“ད,པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༥༩
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
་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
ས་གནས་ཐིམ་ཕུག་
བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ལུ་
་སྐྲུན་གྱི་དོ
,tnབཟོ
em
nrevoG eht fo seciffo dna
stnemtraped ཧད་ཇོ་དང་
lla fo stn
uocca eht tiduཟམ་པ་བཟོ
a ,ecidu
jerp rནo་ལས་
ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
བསོ
མ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༥༩གི་ཐོ
བ
་བརྗོད་འཐེབ་བཀོད་འབད་ཡོ
ད
་མི་དེ་བཅུད་བསྡུ་ཐོ
ག
་གཤམ་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད
པ་ཨིན།

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

ཀ ཧད་ཇོ་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡༥༣རྩིས་དངུལ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༣༩༢
nemom eht ta ཐོsབ
i ་ནི་ཨིན་རུང་
ytirohtuAབསོ
ehམt ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༢༡༦
,lareneG rotiduA ehtཐོrབe་ཡོ
dn
U .5002
rebmeceD ni ydob
དཔ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༢༤
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གི་ དངུལ་འཐེབ་ཐོབ་སྟེ་འདུག དངུལ་འཐེབ་ཐོ
བཟོ
nI .modgnབi་མི་དེ་ཡང་
K eht sso
rc་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
a detacol yllacigetarts secཐོiབ
ff་བརྗོད་ཚུ་
o lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འཛོལ་ཏེ་བཀོད་ཡོད་མི་དང་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་
ecnamrofrepརྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ
detrats yt་iཚུ་ལེགས་ཤོ
rohtuA མ
ti་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་
duA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༡དོ
ན་ཚན་༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་མགྲིན་རོ
eht fo tn
uocca feirb A .stidua ecnail་རྗེ།ཡོ
pmoངcས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༢༧༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིགས་བཟང་དབང་འདུས།མདོ
་
ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༠༣༡༥ཅན་མ། 
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁ བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཟམ་པ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༧༢རྩིས་

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༤༨༢ ཐོབ་ནི་ཨིན་རུང་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༤༣༣ ཐོབ་ཡོདཔ་ལས་ 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
1དངུལ་འཐེབ་ཐོ
805 ༢༩༥༡ གི་stདངུལ་འཐེབ་ཐོ
iduA laicnaབn་སྟེ་འདུག
iF
བ་མི་དེ་ཡང་ བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཐོབ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stidལ
uA
ecnamrདo་མི་དང་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གིས་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ
freP
བརྗོད་ཚུ་འཛོ
་ཏེ་བཀོད་ཡོ
་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བདེན་དཔྱད་མ་འབད་མི་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T
.
r
a
e
y
e
h
t
f
o
esolc ehtར་མགྲིན་རོ
ta ss་རྗེ།
ergཡོ
oང
rས་ཁྱབ་
p rednu
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༡ དོན་ཚན་༣༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
616 ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
niatnoc tI .ra
ey laicnanif yre
ve
fo མི་trats
འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༢༧༧ ཅན་མ།
རིགས་བཟང་དབང་འདུས།
མདོ
་ཆེན།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirཁུངས་ངོ་སོ
ep gniད
ti་ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༠༣༡༥ཅན་མ།
dua tsap eht fo se
cneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ག བདེ་ཆེན་ཆོས་གླིང་ཟམ་པའི་མཐའ་འཁོར་ལས་མི་ཀྲར་༡༠གི་ནང་འཁོད་རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༢ལྷག་འཐེབ་ཐོབ་སྟེ་འདུགའགོ་ཐོག་ལས་རང་ཁག་འབག་སྟབས་ཅིག་གི་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtuཐོ
aགe་ལས་གྱང་འདི་བཟོ
tairporppa ot་སྐྲུན་གྱི་དོ
desseན
rd
da si ti dna བ
ti་སྟེ་ཡོ
duaདr་རུང་ད་རུང་ལཱ་ཁ་སྐོང་འབད་ཐོ
alucitrap eht fo noitelབp་བརྗོད་བཀོད་དེ་མ་
moc nopu deussi
་ལས་མ་དངུལ་ཚུ་ཐོ
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་ ༢༠༡༧


དངུལ་ལེན་ཏེ་འདུག འདི་ལས་བརྟེན་ ཐོབ་བརྗོད་གཉིས་ལབ་སོང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༡ དོན་ཚན་༣༢
པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་མགྲིན་རོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༢༧༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་
འགནཿརིགས་བཟང་དབང་འདུས།མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༠༣༡༥ཅན་མ། 

ང་  སྣུམ་འཁོར་གྱི་ལམ་རགས་དང་ ལམ་བར་བཀལ་ནི་ དེ་ལས་ ཚོན་རིས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ལས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༢ ལྷག་འཐེབ་ཐོབ་ནུག ཐོག་མའི་ལཱ་གི་གྲངས་ཚད་ ༢༩༥༠0  འབད་མི་དེ་ ལོག་ཤུལ་ལས་
ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་༩༦༥༨༧0ལུ་མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུགཨིན་རུང་བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་

གྱིས་ མར་ཕབ་འབད་ཡོད་པའི་རིན་གོང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨ དེ་མིན་པར་ འགོ་ཐོག་ཁག་འབག་གི་རིན་དངུལ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༠ ལེན་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་ལྷག་འཐེབ་ལེན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༩༡ དོན་

ཚན་༣༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་མགྲིན་རོ་རྗེ།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༠༢༧༧ཅན་མ།ལྟ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཀོད་རྩིས་འགནཿརིགས་བཟང་དབང་འདུས།མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༤༠༠༠༣༡༥ཅན་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
༡༣༥༦གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་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་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡི།
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
འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༦༧༠༩དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་
other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤༩༦༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. Under the Auditor
General,ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
the Authority is at the moment manned
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically located across
the Kingdom. In རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་
ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༡༧༤༦གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ དང་ལེན་
activities
and initiatives as ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༣༡༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་
summarized
below:

1.

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༢༨
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཐོན་ཡོད་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
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
auditsརིམ་ཨང་
during the year as shown
in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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 རclose
ofད་སྐྱོན།
the year. The
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
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

བསོམས་ 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
current audit priorities.

2.922
0.506
3.428

2.

4
5

༡ ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༩༢༢
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
Audit
Reports are the immediate outputནof
the Royal Audit Authority. The audit
reportsདare
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.




169

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

169


རིམ་ཨང་

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

༡༡

རོ་སོལ་མཁོ་སོད་འབད་ཡོད་མི་ནང་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

༡༢

ལྕགས་རོ་མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ཉེས་བྱ་ཤོ་མཚུངས་འབད་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

༡༣


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

རོ་སོལ་མཁོ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རོན་གཤེར་ཚད་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་

འཐེབ་ཡོད་མི་ལུ་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་ཁྲིམས་དོན་མ་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ།
བསོམས་

2.336
0.541
0.045
2.922



བཅའ་ཡིག་དངསྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
TIROH
UA TIDUA LAYOR EHTདF
O STNEMHSILPMOCCA
དT
་མི་ནང་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༣༦
༡༡རོ ་ སོ ལ ་མཁོ་སོ དY་འབད་ཡོ

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ས་རོ
ལR་ཚོaང་སྡེ་གིས་
་སོhལc་ནང་
གོ་ཐལ་ལྷག་འཐེབ་ཡོ
དg་མི་ལུ་
dnཨེམ་ཨེསི་
a tidua oཨེསི་དྲི་འབྲུག་ཤར་ཕོ
t ytirohtuA tidག
uA
la་སོ
yo
eb llahs མཁོ་སོ
erehད
T་འབད་ཡོ
“ ,tahtདs་པའི་རོ
etats
ihw ,n
atuhB fo mod
niK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ད་འབད་ཡོ
,raགདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༣༦མ་བཏོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivག
oས་པར་བཞག་ནུགརོ
rp rehtruf noi་tསོuལ
ti་མཁོ་སོ
tsnoC
eht foད་4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seམི་དེ་ནང་གོ་ཐལ་གྱི་ལྡན་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ཡོ
ido b dna seitirohtua cilbup llདa་མི་ལས་སྤྱི་ལོ
,yraiciduJ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ནང་བརྒྱ་ཆ་༠༩༤དང་སྤྱི་ལོ
eht dna erutalsigeL eht ni seciffo ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༨ པའི་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༠༦༦ གིས་ ལྷག་འཐེབ་འཐོ
. ”natuན
h་ཡོ
Bད
fo་མི་འདི་ལུ་
sevreserཁག་འབག་གི་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་
dna secnavda eht dna devཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༣
iecer seinomམ་
rehto

བཀལ་བར་འདུག ཉེས་སྐྱོན་འདི་ཡང་ ཉེས་བྱ་གི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་འབད་མ་བལ་བའི་ཁར་ རྩིས་ཐོ་དངུལ་སོད་འབད་བའི་

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
སྐབས་ཁྲིམས་དོན་དེ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༣༦དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nIག.་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༧༥༧༦ཅན་མ།ཚེ་ཐུབ་དབང་འདུས།ས་གཏེར་གཙོ
modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts s་འཛིན།ཞི་གཡོ
eciffo lanགo་ iger
ཀརཿརོ་རྗེ་བཟང་མོ།དངུལ་ལས་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༨༡ཅན་མ།ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།བཟོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༨༢ཅན་མ།ཚེ་རིང་རོ
་རྗེ།ཚོ
ecna་འདོ
mrནo་གཙོ
fre་འཛིན།ཞི་གཡོ
p detratsགy
tirohtuA tiduA layoR eht ,n
atuངh་ B fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
འབྲེལ་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༦༣༠༦ཅན་མ།མཚན་ནོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༩༢ཅན་མ།བསམ་གྲུབ།གཞི་
eht fo tnuoརc་བུ།ཞི་གཡོ
ca feirb
A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
s
t
n
e
m
h
s
i
l
p
m
o
c
c
a
e
h
t fo trap a sa sevitaiརt།ཞི་གཡོ
ini dnག
a་ངོ་རགས་
seitivitca
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༥༥༢༨ཅན་མ།ཚེ་རིང་དབང་མོ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༤ཅན་མ།བཀྲིས་དཔལ་འབྱོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb
dezirammus
ཨང་༩༩༢༠༣༥༠ཅན་མ།འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུགཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༨ཅན་མ།འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༩༠༧༡༦༦ཅན་མ།ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༦༣༠༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་དགེ་ལེགས།བཀོད་ཁྱབ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༦༤༢ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni ད
nཔ་དངུལ་ཀྲམ་༠༥༤༡
wohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༡༢ལྕགས་རོ ་ མཁོ་སོ ད ་འབད་མི་ནང་ཉེས་བྱ་ཤོ ་ མཚུངས་འབད་མ་བཀལ་བར་ཡོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
2
stiduA ecnamrofreP
གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་རོ
་སོལ་མཁོ་སོ3ད་འབད་བའི་སྐབས་རོ
དw
་མི་ལུ་ཚོ
dna detrནa་གཤེར་ལྷག་འཐེབ་ཡོ
ts ydaerla ere
tahtང་འབྲེལ་གྱི་ཁ་ཚིག་
esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
དང་གནས་ཚིག་གི་ཉེས་བྱའི་ཁྲིམས་དོན་ཁ ༢ པ་དེ་ཤོ་མཚུངས་སྦེ་མ་བཀལ་བར་འདུགསྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༣པའི་ནང་ཨེམ་ཨེསི་
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

ས་པའི་ཤུལ་ལས་དངུལ་སོ
tsའབྲུག་ཧཌ་ཝེར་ལས་སྡེ་ལུ་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༧བཏོ
urhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeགR
dna snoisiviD ehtད་འབད་དེ་འདུགཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ
fo seludehcS tiduA lau་ nnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༤པ་དང་༥པ་དེ་ལས་༦པའི་ནང་མཁོ་སོད་པ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༨གི་ཉེས་ཆད་མ་བཏོ
གས་པར་དངུལ་
.seitiroirp tidua tnerruc

སོད་འབད་དེ་འདུགབསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ཉེས་ཆད་འདི་བཏོགས་པའི་ཤུལ་ལས་མཁོ་སོད་པ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་ངེས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཏིག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༤༡ ལུས་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༣༦ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རོ་རྗེ་བཟང་མོ།

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seདངུལ་ལས་གཙོ
itirohtua ་འཛིན།
etairpཞི་གཡོ
orppགa་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༡༧༥༧༦
ot desserdda si tཅན་མ།
i dna tཚེ་ཐུབ་དབང་འདུས།
idua ralucitraས་གཏེར་གཙོ
p eht fo ་འཛིན།
noitelp
moག
c ་ངོ་རགས་ཨང་
nopu deussi
ཞི་གཡོ
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་ ༢༠༡༧


༩༩༢༨༣༨༡ཅན་མ།ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།བཟོ་འདོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༨༢ཅན་མ།ཚེ་རིང་རོ་རྗེ།ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་

འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༦༣༠༦ཅན་མ།མཚན་ནོར་བུ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༩༢ཅན་མ།བསམ་གྲུབ།གཞི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༩༩༠༥༥༢༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་དབང་མོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༤ ཅན་མ། བཀྲིས་དཔལ་འབྱོར། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༩༩༢༠༣༥༠ ཅན་མ། འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུག ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༨ ཅན་མ། འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༩༩༠༧༡༦༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་དགེ་ལེགས།བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༦༤༢ཅན་མ། 

༡༣རོ ་ སོ ལ ་མཁོ་སོ ད ་འབད་བའི་སྐབས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རོ ན ་གཤེར་ཚད་བཟུང་འབད་དེ་ཡོ ད ་མི་ལས་ལྷག་འཐེབ་ཡོ ད ་

མི་ལུ་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་ཁྲིམས་དོ ན ་མ་ཚུད་མི་ལས་བརྟེན་ཉེས་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་བསམ་རྩེ་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ཁག་འབག་གི་གན་ཡིག་
བཟོ་ཡོད་མི་ནང་རོ་སོལ་མཁོ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རོན་གཤེར་ཚད་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་འཐེབ་ཡོད་མི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལུ་ཉེས་བྱའི་ཁྲིམས་དོན་མ་བཀོད་པར་འདུགགདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་རྒྱལ་ཁམས་ས་གཏེར་ལས་འཛིན་ཚད་ལས་ཚད་

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་སོbe
a Royal Audit Authorityཨིན་རུང་
to audit
and
བཟུང་གི་བརྒྱ་ཆ་༢༢༥
ལས་ལྷག་པའི་
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རོ
ན་གཤེར་ཡོ
ད་པའི་རོ
ལ་ཚར་གཉིས་ངོས་ལེན་འབད་ནུག
ཁག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4འབག་གན་ཡིག་ནང་
of the Constitution
further
provides that “The
Royal Audit Authority
shall, without fear,
ཉེས་བྱའི་ཁྲིམས་དོ
ན་བཙུགས་ཏེ་མེདཔ་ལས་
ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༥
བཀལ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཏེ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརོ
་རྗེ་བཟང་མོ
།དངུལ་ལས་གཙོ
་འཛིན།ཞི་གཡོགand
་ངོ་རགས་ཨང་
including
all officesན་ཨང་༡༤༧༣༦དོ
in the Legislature
and the Judiciary,
all
public authorities
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༩༩༡༧༥༧༦ཅན་མ།ཚེ་ཐུབ་དབང་འདུས།ས་གཏེར་གཙོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༨༡ཅན་མ།ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།བཟོ
་འདོན་
other
monies received and the advances ་འཛིན།ཞི་གཡོ
and reserves
of Bhutan”.

གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༨༢ ཅན་མ། ཚེ་རིང་རོ་རྗེ། ཚོང་འབྲེལ་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༦༣༠༦ ཅན་མ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
Under the Auditor General, the
Authority is at the moment manned
མཚན་ནོ
ར་བུ།ཞི་གཡོག2005.
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༨༣༩༢ཅན་མ།བསམ་གྲུབ།གཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༥༥༢༨ཅན་མ།ཚེ་རིང་དབང་མོ
།ཞི་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༤ཅན་མ།བཀྲིས་དཔལ་འབྱོ
ར།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༥༠ཅན་མ།འཇིགས་མེད་དབང་ཕྱུགཞི་གཡོ
ག་
regional
offices strategically located across
theགKingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༣༤༨ཅན་མ།འོ
་གསལ་ལྷུན་གྲུབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀརྨ་དགེ་ལེགས།
of Bhutan,
the Royal Audit དAuthority
started
performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༠༦༤༢ཅན་མ། 
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit
during the year is
༢ ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་Authority
གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༠༦
summarized below:

1.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME
N TS I N
TE R M S OF A U DIT I NG

རྩིས་སོ དAuthority
་ལེན་འབད་བའི་སྐབས་རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཡོ
The ༢༡
Royal Audit
had completed 616ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༦
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་གྱིས་
number includes only དགེ་ལེགས་ཕུག་དོ
those audits
whichའབྲེལ་ཡོད
་ཁང་ནང་
ཅ་ཆས་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་
2་ངོ་ཚབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started andར་ཏེ་འདུགཀི་དེབ་ནང་རྩི་ས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འདི་མེ་ཀྲིག་ཊོན་
བའི་སྐབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༦གནས་པའི་རྩི་ས་ཆད་ལུས་ཤོ
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
༩༩༣༥ཡོ
དཔ་ཨིན་རུང་དངོས་གནས་ལུ་མེ་ཀྲིག་ཊོན་༤༥༡༠རྐྱངམ་ཅིག་ཡོ
དཔ་ལས་མི་ཀྲིག་ཊོན་༨༤༢༥ཆད་ལུས་ཤོར་ཏེ་འདུག
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༣༦དོ
ད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༦༦ཅན་མ།ལྟ་
Annual
Audit Schedules
ofན་ཚན་༨པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའོ
the Divisions and Regional
Offices and the
indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨ་ལོཀ་སིང་། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༢༢༣༠༩ཅན་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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༡༣༥༧ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀུན་གསལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་

ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༡༤དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ དང་ལེན་

མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་ཤུལ་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༡༤ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༡ehT ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
elcitrA
”.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
,tnemn
revoGཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
eht fo se
iffo dnaད་སྐྱོན།
stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
རc་འཁྲུལ་གནོ
༢
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

.བསོ
”naམtས་
uhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1.214
1.214

4
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
ru༡
of ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
mod
niK ག
eh
t fo noit utitག
sn
oC eht ད
fo
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ནg་འདི་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿsnoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feད
irཔ།
b A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༡ཁས་ལེན་གནས་གོང་རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལོ་ངོ་འདི་ནང་ ཁྱད་བསྡུར་གྱི་རིན་བཀོད་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།
:woleb dezirammus

འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་གི་ རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
མེཀ་སཱིས་གློག་རིག་ཞབས་ཏོ
གE་ལས་
G N I Tཨེམ་ཨེསི་
IDUA FO
SMRET NI STN
M E Vཐད་ཀར་དུ་
EIHCA .1
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༩༩གནས་པའི་ཨེ་པཱལ་གྱི་ལེབ་ཀྲོབ་གྲངས་༡༤ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལུ་མེཀ་བུཀིས་པོ་རོ་༡༣༥འབད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiམི་༣དང་སྤྱི་ལོ
duA fo .oN ་༢༠༡༦ལུ་༡༡
stiduA fo
sepyT
.oN .lS
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུགའདི་བཟུམ་སྦེ་རང་སེམ་སངས་ཀྱི་པར་ཆས་ཨེསི་སི་ཨོ་༥༠༨༣འདི་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hciའདི་བཟུམ་མའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་
hw stidua esoht ylམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་སྤྱི་ལོ
no sedulcni rebm
un ehT
2
001 ན་ཚོང་ལཱ་ལས་
stiduAཐད་ཀར་དུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག
ecnailpmoC
ཨེམ་ཨེསི་ཨོ
་༢༠༡༥
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལས་འགལ་བ་ཨིན།
4 ན་ཨང་༡༤༩༩༧དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།མཁོ་
6
stiduA laicepརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
S
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
t ta deraperp འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།
si AAR eht fo ཡོnངaས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
lP tiduA launnA
སྒྲུབ་འགན་འཛིན་པ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་ ༡༡༡༠༦༠༠༣༠༢༨ ཅན་མ།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཅན་མ།
 seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
tsམི་ཁུངས་ངོ་སོ
urhT tidད
u་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༢༢༢༥
A evitacidni eh
t dna
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༢ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - ༡.༢༡༤

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༡༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་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
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རིམ་ཨང་

2.1
2.2
2.3
2.4


བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན་

ཚོང་བསྒྲགས་འོང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཨི་ཀུན་གསལ་གྱི་མངགས་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

བུ་ལོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོང་སྒྱུར་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་པའི་ཉེས་
བྱའི་ཁྲིམས་དོན་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོདཔ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.130
1.084

1.214



ACCOMPLISHMENTS
OF ག
THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
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
༢.༡ཚོང་བསྒྲགས་འོ
ང་འབབ་ཀྱི་རྩིས་སྙོམས་ནང་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠
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,
ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐོ
ག་ལས་audit
འོང་འབབ་བསྡུ་གསོ
ག་འབད་ཡོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠
གི་ ཁྱད་པར་བྱུང་སྟེ་འདུག
ཚོང་
favour
or prejudice,
the accounts
ofད་མི་ནང་
all departments
and offices
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བསྒྲགས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཐོ
བཀོད་ནང་
ང་འབབ་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༤༤༠
འཐོན་ཏེ་ཡོ
ད་རུང་
དངུལ་རྩིས་སྡེ་ཚན་དང་
administering
public ་funds,
theའོpolice
and
the defence forces as well
as the
revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འཁྲིལ་བ་ཅིན་ འོང་འབབ་བསོམས་ ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚོང་སྒྱུར་རྩིས་ཏེ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༥༧༠ འཐོན་དགོཔ་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠
གི་ཁྱད་པར་བྱུང་སྟེ་འདུག
ན་ཨང་༡༤༩༩༧
ན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
པདྨ་བསྟན་འཛིན།
body
in December
2005. Under the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Auditor General,
theདོAuthority
is at the moment
manned
by 237
staff
with
diverse
professional
background.
It
has
four
འོང་འབབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ངོ་སོ
with
the provisions
of the
ད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༦༦༨༡
ཅན་མ།
 Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༢༢ཨི་ཀུན་གསལ་གྱི་མངགས་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨༤
financial
and compliance audits. A brief account of དthe
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit
during the ་སྟེ་ཡོ
year
is
ཨི་ཀུན་གསལ་གྱི་ཐོ
ག་ལས་འོAuthority
ང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༨༦བཟོ
ད་ས་ལས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་
summarized below:

1.

ས་ཡ་༡༠༨༤ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག འདི་གིས་མ་ཚད་ སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཀུན་གསལ་མངགས་པའི་སྐབས་ སོབ་ཕྲུག་གི་ངོ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སོད་ཤོག་བྱང་རྐྱངམ་ཅིག་བཏོན་དགོཔ་ཡོད་པའི་ ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ ཚད་དང་ལྡནམ་སྦེ་མ་མཐོང་། ཚད་འཛིན་གྱི་ལམ་

The ལུགས་ནང་
Royal Audit
Authority
had completed
616ང་མགྲོན་པ་ཚུ་གིས་
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་
སོབ་ཕྲུག་མེན་པའི་ཚོ
སོབ་ཕྲུག་གི་མངགས་ཐོ
Sl. No.
Types
of Audits ག་ལས་
No. བརྒྱ་ཆ་༥༠
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The མར་ཕབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་
number includes
only
those audits which རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ལེན་ཏེ་ཡོ
ད་པའི་གནས་སྟངས་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག
ནCompliance
་ཨང་༡༤༩༩༧ དོAudits
ན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་
2
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཀརཿཨོ
ན
་ནོ
ར
་བུ།འཛིན་སྐྱོང་པ།བཀྲམ་སྤེལ་ལས་ཁུངས།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད
་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༠༧༣༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
འཕྲིན་ལས་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616

རྣམ་རྒྱལ།
ཡོ
ང
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད
་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༢༢༢༥
ཅན་མ།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
༢༣དངུལ་རྐྱང་མེན་པར་རྩིས་ཤོ ག ་ཐོ ག ་ལས་ཚོ ང ་སྒྱུར་འཐབ་པའི་སྐབས་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་པའི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current ཁྲིམས་དོ
audit priorities.
ན ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་བར་ཡོ ད པ།
2.

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

གལ་སྲིད་ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་གིས་རྩིས་ཤོག་ཐོག་ལས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕར་འགྱངས་འབད་ལུས་པ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཅིན་
ཉེས་བྱ་བཀལ་ནི་གི་
ཚོང་ཟོག
་ཡིག་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཐོ
་ཚུ་ ཉིན་
issued
upon
completionགན་ཡིག་དང་གནས་ཚིག་ཚུ་ལངམ་སྦེ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག
of the particular audit and it is addressed
to་ཐོappropriate
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.




173

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

173


གྲངས་༡༥གི་ནང་འཁོད་སོད་དགོ་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་བསབ་སྐུལ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ཉིན་གྲངས་༡༥གི་རྒྱབ་ལས་སོད་ཡོད་

པའི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལུ་ཉེས་བྱ་ཕོག་དགོ་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུགདཔེ་འབད་བ་ཅིན་ཚོང་ཟོག་ཐོ་ཡིག་ ཨང་༡༥༧༠༤༢ གི་

རྩིས་ཐོ་འདི་སྤྱི་ཚེས་༡༥༡༠༢༠༡༥ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ཞག་དུས་ལས་ཟླ་ངོ་༣གྱི་རྒྱབ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་དེ་

ཡོད་རུང་ཉེས་ཆད་ག་ནི་ཡང་མ་བཀལ་བར་འདུགཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩༧༠༥ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༥༢༠༡ བརྒྱ་ཆ་༡༧༤༠  ཕྱིར་འགྱངས་འབད་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ཡང་ བུ་ལོན་གྱི་སྲིད་བྱུས་སྒྲིང་སྒྲིང་མེདཔ་དང་ རྗེས་དྲན་
གྱི་ལམ་ལུགས་ལངམ་སྦེ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༩༧དོན་ཚན་༩པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཔདྨ་བསྟན་

འཛིན།འོང་འབབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨོན་ལྷུན་གྲུབ། དངུལ་རྩིས་འཛིན་སྐྱོང་པ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༦༦༨༡ ཅན་མ། 

༢༤བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་ནང་ཁྱད་པར་བྱུང་ཡོ ད པ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སོo་ཚུ་དང་
བཀོད་བཞག་ཡོ
foལས་ཁུངས་སོ
noitutits་n
C eht རྩིས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐོ
fo 1.52 elcitrA eht ་m
orf setadདn་པའི་འོ
am sངt་འབབ་ནང་
i seviredཁྱད་པར་བྱུང་སྟེ་འདུག
ytirohtuA tiduAརྩིས་འཛིན་
layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འོ
་ཚུ་གིས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོ
e lc
itrA ehT ”ང.s་འབབ་དང་ཕདཔ་དང་
ecruoser cilbup ལས་ཁུངས་སོ
fo esu eht་སོn
i ssenevitceffe dnད
a་པའི་འོ
ycneངi་འབབ་ཚུ་
ciffe ,ymཆད་ལུས་དང་
onoce eht nཡང་ན་
o troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnལྷག་འཐེབ་འཐོ
emnrevoGན་ཏེ་ཡོ
ehtད་མི་ཚུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
fo seciffo dna stnemtraped lla fདo།
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 ecilདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
op eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
རིམ་
འོང་འབབ་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས།

ལས་ཁུངས་ཚུ་

རྩིས་འཛིན་ལས་ཁུངས་

la noཨང་།
itutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohཁྱད་པར།
tuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rནང་།
otiduA eht redནང་།
nU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༡ ཀུན་གསལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཆུ་ཁ་གཞུང་ལམmodgniK 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
༢ ཀུན་གསལ་བཀྲམ་སྤེལ་ རོང་ཁག་གཞན་ཚུ་ནང་
 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
༣ ཀུན་གསལ་བཀྲམ་སྤེལ་ ཤར་ཕོགས་ལུང་ཕོགས 
:woleb dezirammus

༤

པི་དྲི་ཨེཕི་ ཐིམ་ཕུག 

༥

པར།

1.689
1.677
0.012
1.463
1.381
0.083
0.780
1.280
(0.500)
G N I T I D1.886
U A F O S M0.802
R E T N I S T N E M E1.084
VEIHCA .1
1.138
(1.991)
61
6 detelpmo3.129
c dah ytirohtuA tid
uA layoR ehT
.oN .lS

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.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
ts 13 nihtiw detelpmoc erew
dna 410ན2
rebmeceD
གོང་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོ
་ཨང་༡༤༩༩༧དོ
ན་ཚན་༧པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཔདྨ་
3 ད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
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 ཨོeནh་ལྷུན་གྲུབ།
t ta ssདངུལ་རྩིས་འཛིན་
ergorp rednu
བསྟན་འཛིན།འོ
ང་འབབ་འགོ་དཔོ
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
616
latoT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༡༣༥༨རང་བཞིན་འཐོ ན ་བསྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༢༠༥༠༠༦༦༨༡ ཅན་མ། 

G N I T RནO་བསྐྱེད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོ
P E R F O S M R E T N I S T N E M E VདE་འབད་ཡི།
IHCA .2
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རང་བཞིན་འཐོ

erའདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
a stroper tidua ehT .ytirohtu
A tiduA layoR eདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༥
ht fo tuptuo etaidདེ་ཅིག་
emmi ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
eht era stroདp
eR tiduA
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
་ས་ལས་
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་ ༢༠༡༧


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༥ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡


བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.060
0.060

བསོམས་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ –དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༠

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
Bhutan, དwhich
states that, “There shall be a RoyalགAudit
Authority
to audit
and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོof
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་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,
favour
or prejudice, audit the accounts of ད
all
departments
and offices of the Government,
་འབད་ཡོ
ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠
༡༡ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ས་ཆ་བརྙ་ལེན་གྱི་བརྙ་གླ་དངུལ་སོ
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
ཁེ་ཕན་མེད་པའི་ས་ཆ་བརྙ་ལེན་གྱི་བརྙ་གླ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༠དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུགབརྙ་གླ་འདི་ཡང་རོ་དཀྲུམ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འཕྲུལ་ཆས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ས་ཆ་རྒྱ་ཚད་ཨེ་ཀར་༦༨༣འབད་མི་ཅིག་བརྙ་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་དང་ལོ་ངོ་༣གི་

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
རྒྱབ་ལས་ཡང་
འཕྲུལ་ཆས་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག
འདི་གིས་
མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་གི་ཐབས་བྱུས་སྒྲིང་སྒྲིང་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices ནstrategically
located
across
the Kingdom.
In ན་ཨང་༡༤༦༡༣ དོན་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་
མེད་པའི་བར་མཚོ
་བཏོནམ་དང་ ཟད་སོ
ང་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོ
ང་སྟེ་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the RoyalགAudit
Authority
started
performance
ཀརཿདབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོ
ས་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
གམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༧༠༥༨༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨ་ཤིཏ་ཆེ་ཏི་རི། ཡོངས་
audits and theme based audits, besides the routine
 of the
ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
གམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༦༨༡༡༠༡ཅན་མ།
financial
and compliance
audits. A brief account
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡༣༥༩འབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོ ར ་གཞི་བཟུང་།
summarized below:

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE RལོM
S OF Aའབྲུག་མི་སེར་རྒྱུ་ནོ
U DIT I NG ར་གཞི་བཟུང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་

འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ལོ་

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.
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུག
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 གསལ་སྟོ2
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
ན
་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
ན་བྱུང་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཡོད་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
Annual
AuditགPlan
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 theབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
Divisions and Regional Officesདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
and the indicativeདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
Audit Thrust
རིམ་ཨང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.༠50
5

བསོམས་
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority.0.༠50
The audit reports are
2.

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

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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༡ ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ –དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༥༠ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་ཿ
༡༡

ལས་བྱེད་པ་༢ལུ་ལས་ཚབ་ཀྱི་འཐུས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠

ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལས་ཚབ་ཀྱི་འཐུས་དེ་ཟླ་ངོ་༦ལས་བརྒལ་ཏེ་ཐོབ་དབང་མེད་རུང་ལས་བྱེད་
པ་གཉིས་ལུ་ཟླ་ངོ་༦ལས་ལྷག་པའི་ལས་ཚབ་ཀྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༣༥༣དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུད་དགའ་བོ་གྲོས།འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༤༠༠༠༠༢༡ཅན་མ།ལྟ་
བཀོད་རྩིས་འགནཿཌོག་ཀྲར་དྲམ་བར་ཨེསི་ཁར་ཀ།མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༨༡༡༠༠༠༠༨༥ཅན་མ། 

༡༣༥༡༠གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
foརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 e་lངོ་དེ་ནང་གདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོ
citrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tད
id
uA layoR ehT
་འབད་ཡི།འདི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbuསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
p fo esu eht ni ssདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༧༥
enevitceffe dna ycneདེ་ཅིག་
iciffe ,y
monoce ehད
t ་ས་ལས་
no troper
གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༠༩༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ལོ
emnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped ll་a
fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnསྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིག་ཨིན།ལོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa s་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
ecrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigeta
rts seciffo lanoiger
གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detratན
s ་དེ་འོ
ytiroགh་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
tuA tiduA laགy་བཀོད་དེ་ཡོ
oR eht ,ད
nཿ
atuhB fo
༢༠༡༧ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་སྡེ་
stnemhsilpmocca eht fo དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
trap a sa sevitaitiདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
ni dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
dezirammus
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
 :woleb ༥



བསོམས་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA





.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
5
tiduA lགནོ
aicད
n་སྐྱོན།
aniF
༡80ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོརs་འཁྲུལ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
ནd་དེ་འོ
གe་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཿ
na d
trats ydaerག
la་བཀོད་དེ་ཡོ
erew ད
ta
ht 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 ན
st་འབྲས་ཀྱི་དམིགས་ཚད་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
iduA 1.1 elbaT
༡༡ཁག་འབག་པ་གིས་ཟླ་རིམ་ཐོ
eht sniatnoc tI .rདaཔ།
ey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnགདུང་བསམ་གྱིབ་ཆས་ཚད་འཛིན་གྱི་ཁག་འབགཔ་གིས་
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneཟླ་རིམ་ཐོ
irepxeན་འབྲས་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་
fo s isab eht no dདཔྱ་སྙོམས་ལུ་
enimreted བརྒྱ་ཆ་༡༧༧༡
era hcihw གི་
saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

མཐར་འཁྱོལ་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་འདུགབཏོག་ནི་དང་ཚད་འཛིན་འཕྲུལ་ཆས་བཟོ་ནི་བཙེམ་ནི་མགུ་དང་མཇུག་སོ་དྲིལ་རྐྱབ་ནི་དེ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལས་པི་པི་ཕད་ཅུང་པར་སྐྲུན་འབད་ནིའི་ལོ་བསྟར་གྱི་དམིགས་ཚད་འདི་ས་ཡ་༡༩༤༤༡ཨིན་རུང་ཐོན་སྐྱེད་ངོ་མ་འདི་ས་ཡ་༡༥༩༣༡

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seརྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ཐོ
itirohtua etairporནp་སྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་ཚད་འདི་ས་ཡ་༣༥༡༠གི་འགྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུགལཱ་གི་རིམ་པ་དང་འཁྲིལ་གྲུབ་
pa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


འབྲས་འབྱུང་མ་ཚུགས་མི་འདི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་ཆ་༠༥ མ་བཀལ་བར་འདུག འདི་ཡང་ དུས་ཐོག་ལུ་ལ་རོག་དང་

འཆར་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་ དེ་ལས་ གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག རྩིས་
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༠༧ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་བསོད་ནམས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༢༠༠༥༠༠༢༧༧༢ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲི་བི་གུ་རུང་། ཀྲི་ཨེསི་དྲི་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༣༢༢༢ཅན་མ། 


༡༣༦གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ།
༡༣༦༡འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོ ག ས་པ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཞིབ་གཅིག་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༠༣༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་གཅིག་ཡང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད།
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
25.4ལོof
the Constitution further
provides ནthat
“Theརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་
Royal Audit Authority shall,
without fear,
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོ
་འབད་མི་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

བསོམས།
audits and
theme based audits,
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡. ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་summarized
below: དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༩༡༢

1
2

1.

17.912
0.122
18.035

3
5

AC HI EVE ME N TS IནN་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩༡༢ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོ
TE R M S OF A U DIT I NG
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། Sl. No. Types of Audits དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
The Royal
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 འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་གློག་བརྙན་སྟོ
includes only those audits which
ན་ནིའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་རིན་ངོ་མ་ལེནམ།
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
མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོ
ད
་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོ
ད
པ།
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every
financial
year. It contains the
བསོམ
ས།
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.

1.1
1.2

4.752
13.160
17.912



2.

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

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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༡༡འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ %)' ལས་གློག་བརྙན་སྟོ ན ་ནིའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གླ་ཆ་མ་ལེནམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༤༧༥༢

ཀོ་རི་ཡ་གཞུང་ཀེ་ཨོ་ཨའི་སི་ཨེ་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨༩༩སོད་ཐོག་ལས་གློག་བརྙན་སྟོན་ཆས་ཆ་

ཚན་༦༠མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུགསྤྱི་ཚེས་༢༨༠༧༢༠༡༥ལུ་གློག་བརྙན་སྟོན་ཆས་ག་ར་གླ་སོད་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་བཟུམ་གྱི་གན་
རྒྱ་བཟོ་ཐོག་ལས་འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ %)' ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནུག།གན་རྒྱའི་ཁ་ཚིག་ལེ་ཤ་གི་གྲལ་ལས་ཁ་ཚིག་
གཉིསཔོ་དེ་༡ འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་གིས་གློག་བརྙན་དང་པ་དེ་གསར་བཏོན་འབད་བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཟླ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་

ཤུལ་ལས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ཆ་ཚན་༦༠ཡོད་ས་ལས་ཆ་ཚན་རེ་རེ་ལུ་ཟླ་རིམ་གྱི་རིམ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་༣༣༠༠༠༠རེ་སོད་

དགོཔ་ཨིན་པས།༢ མཐའ་འཇུག་གི་རིམ་སོད་དེ་སོད་ཚར་ཞིནམ་ལས་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་བདག་དབང་འདི་སྒྲིག་མཐུན་གྱི་སྒོ་ལས་

འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལུ་སོ
་ནི།ཨིན་རུང་ལོ
་ངོ་གཉིས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ཡང་འབྲུག་གློག་བརྙན་ཚོ
ད་ཉོ་
YTIROHTདU
A TIDUA LA
YOR EHT FO STNEMHSILPMOག
Cས་པ་གིས་གླ་སོ
CA

སྒྲུབ་གན་རྒྱའི་ཐད་རིམ་སོད་ག་ནི་ཡང་མ་ཐོབ་པའི་ཁར་ཚོགས་པའི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་རིམ་སོད་ཚུ་ལེན་ནི་ནང་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་

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
ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མིན་འདུགའདི་གི་ཤུལ་ལས་ར་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གན་རྒྱ་འདི་ཆ་མེད་གཏང་ནི་གི་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཅ་ཆས་ཆ་ཚན་༤༠ལོ
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tགid
uA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht་ཐོfག
o་ 4.52
་ལེན་ཞིནམ་ལས་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཚན་༢༠དེ་ཁག་འབག་གི་གན་རྒྱ་གསརཔ་བཟོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seལས་འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ར་བཞག་ནུགརྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཁར་འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་
ido 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 secna
vda eht dནn་ཨང་༡༤༨༤༩དོ
a deviecer ནs་ཚན་༡
einom
སྤེལ་བ་ལས་གླ་ཁར་ལེན་པའི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༥༢དེ་མ་ལེན་པར་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
 rehto

ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།འབྲུག་གློག་བརྙན་བཀྲམ་སྤེལ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༠༠༤༨
la རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།ཡོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 n
i ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་མདོ
ruཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཡེ་ཤེས་རོ
of
sah tI ་ཆེན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༢༠༠༢༠༣༡ཅན་མ།
.dnuorgkcab lanoisseforp esrevidhtiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ད ་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོ ད པ།
༡༢དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༦༠གནས་པའི་མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་བཀོལ་སོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༦༠གནས་པའི་མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་འབོ
་ཆེ་དྲགས་སྦེ་བཀོལ་སོ
eht fo ར
tn
uocca feirb Aད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུགརྒྱུ་དངོས་ཚུ་
.stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་བཀོལ་སོད་འབད་ནི་དང་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
si rག
a་ལུ་བསྲུང་བཞག་འབད་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་
ey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༤༩དོན་ཚན་༢ པ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
10712002031
ཅན་མ།ཀྲུ་ཀ་གུ་རུང་།དངུལ་རྩིས་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།མི་
ན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
10204000137
6 16 detelpm
oc dah ytirohtuA
tiduA laཅན་མ།
yoR ehT
stiཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
duA fo .oN 1201001452
stiduA fཅན་མ།ཡེ་ཤེས་རོ
o sepyT
.o་རྗེ།བར་དོ
N .lS ང་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསྟོབས་རྒྱལ།སྲིད་འཛིན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
11410002207
hc
ihw stiduaཅན་མ།སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད།མི་ཁུངས་ལག་
esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཁྱེར་ཨང་11101001183ཅན་མ།ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
dna 10202000660
detrats ydཅན་མ།པདྨ་ཚེ་རིང་།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
aerla 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
11705001918ཅན་མ།ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་10801100069
ཅན་མ།ཀུན་ལེགས་རོ
eht ta der
aperp si AAR་རྗེ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་རྗེ་ཝང་།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
ཅན་མ།ཚེ་རིང་རོ
ts10811000784
urhT tiduA ཅན་མ།ཚེ་བཅུ་རོ
evitacidni e
ht dna seciffO lanoi11410003623
geR dna sno
isiviD eht ་fརྗེ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
o seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
11410008578 ཅན་མ། 
.seitiroirp tidua tnerruc

ཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ts

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༢ 

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
itirohtua etར
a་འཁྲུལ་གནོ
irporppaདo་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
t desserdda si ti dna tidua ralucitrap eག
ht་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
fo noitelpmགo་བཀོད་དེ་ཡོ
c nopu ད
dཿ
eussi
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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༢༡རྒྱུ་དངོས་ཆད་པ་མ་ཚངམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༢
རྒྱུ་དངོས་དང་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཨེལ་སི་དྲི་མཐོང་བྱང་དང་གློག་མེ་སྟེགས་ཁྲི་རྐང་ཁྲི་ལ་

སོགས་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༢གནས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་མ་ཚང་པར་འདུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱུ་དངོས་

ཚུ་ག་ཏེ་ཡོད་ག་ལ་དགོཔ་ཡང་ཅིན་རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ལེའུ་༥པ་དང་འཁྲིལ་འགན་ཁག་ཕོག་མི་མི་
ངོམ་ཚུ་ལས་རིན་ངོ་ལེན་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༤༩དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ།བར་དོན་འཕྲུལ་

རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཡེ་ཤེས་རོ་རྗེ།བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༤༤༠༠༠༡༣༧ཅན་མ། 

༡༣༦༢འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ ་ གཏད་མ་དངུལ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཞུ་༣ཕྱིར་སོདof
་འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨༥དེ་ཅིག་ངོས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ད་ས་ལས་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད།
25.4འཛིན་བྱུང་ཡོ
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨༥ གསལ་སྟོན་འབད་མི་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies
received and
the advances
ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ and reserves of Bhutan”.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
body རིམ་ཨང་།
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན། across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance

བསོམbesides
ས།
audits and
theme based audits,
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༠༨༥ 
summarized below:

1

1.

2.085
2.085

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༨༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME
N TS I N
TE R M S OF A U DIT I NG
རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

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
ང་མ་གཏང་བའི་གནང་བྱིན་གྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལེནམ།
The number ཟད་སོ
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་གི་དོ4
བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ལས་ཚབ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་སར་ཤོ
ན་ལུ་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་དང་
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
འབྲེལ་བའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ལངམ་སྦེ་སྟོ
ན
་ནི་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
ཆོག་མིན་གྱི་ཟད་སོང་ལོག་སྟེ་སོད་མི་གི་ར་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོན་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མེདཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

1.1

1.330

1.2

0.460

1.3

0.295



བསོམས།

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

2.085



Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་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
responsible initiate timely actions.
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༡༡ཟད་སོ ང ་མ་གཏང་བའི་གནང་བྱིན་གྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལེནམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༠
འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་གྱིས་རྒྱལ་འཛིན་ལས་འགུལ་འབྲེལ་མཐུན་ཡིག་ཚང་དང་སོ་ནམ་དང་
ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ནགས་ཚལ་དང་གླིང་ག་ཞབས་ཏོག་དང་གཅིག་ཁར་གཡུས་སྒོའི་ཤིང་གི་རིགས་ཉམས་སྲུང་ཟེར་མི་

གན་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ནུགལས་འགུལ་འདི་སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༦ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོདཔ་ད་ལས་འགུལ་གྱི་གན་ཡིག་
དང་འཁྲིལཝ་ད་ཟད་སོང་མ་གཏང་བའི་གནང་བྱིན་གྱི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༠དེ་སྤྱི་ཚེས་༢༥༠༧༢༠༡༦ལུ་ལས་

འགུལ་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་ལས་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོཔ་ཨིན་རུང་དངུལ་འབོར་དེ་ད་ལོ་ཡང་ལོག་སྟེ་མ་ལེན་པར་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༩༥༧དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདྲོགས་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།འགོ་འདྲེན་པ།རྒྱལ་འཛིན་ལས་འགུལ་འབྲེལ་

མཐུན་ཡིག་ཚང་།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༢༦༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའགོ་འདྲེན་པ།རྒྱལ་འཛིན་ལས་འགུལ་འབྲེལ་མཐུན་
ཡིག་ཚང་།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༢༦༠ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གm
་གི་ཐད་ཁར་དངུལ་སོ
fo༡༢བདེན་དཔྱད་མ་འབད་བའི་ལས་ཚབ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་གྱི་སར་ཤོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadna
sti sevired ytirད
o་མི་དང་འབྲེལ་བའི་
htuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
རྒྱབ་རྟེན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚངམ་སྦེ་མེདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༠
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
,tnསྣུམ་འཁོར་གྱི་སར་ཤོ
emnrevoG ehག
t ་གི་རིན་ངོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༠བརྩིས་ཏེ་སོ
fo seciffo dna stnemtraped lla fདo་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༠དེ་རྒྱ་གར་མུམ་
stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnབའི་ལུ་ཡོ
a cilbu
,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna eciདlo
p eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དp་པའི་ཨེམ་ཨེས་ཨེ་དྲི་ཇི་ཨེལ་ཨོ་ཨེན་ཨི་ཨོ་ཨེན་ཨེས་ཨའེ་ཇི་ཨེན་ལུ་སོ
་དགོཔ་ཨིན་རུང་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ལངམ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
སྦེ་མེད་པར་བསོད་ནམས་དབྱངས་སྒྲོན་ལུ་སོད་ནུགགནང་བྱིན་ལེན་མི་འདི་གིས་མོ་འབྲུག་ལུ་ཨེ་དྲི་ཇི་ཨེལ་ཨོ་ཨེན་ཨི་ཨོ་ཨེན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཨེས་ཨའེ་ཇི་ཨེན་གྱི་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཨིན་ཟེར་སབ་ཡོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA
eht ,laདr་དངུལ་འདི་ཁུངས་ལྡན་བཟོ
eneG rotiduA eht་ནིའི་དོ
rednནU
.5002 rebmeceD ni ydob
ད་རུང་སོ
་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་བ་ལས་གཏན་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འཁེལ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོ
་ལུ་སྟོ
nI ན
.m
odན
g་ནི་མིན་འདུགདེ་མ་ཚད་ཨེ་དྲི་ཇི་ཨེལ་ཨོ་ཨེན་ཨི་ཨོ་ཨེན་ཨེས་ཨའེ་
niK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཇི་ཨེན་གྱིས་སོད་དངུལ་གྱི་ངོ་སོར་འབད་མིའི་འབྱོe
རc་འཛིན་དེ་སྤྱི་ཚེས་༡༦༠༤༢༠༡༦སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོ
namrofrep detrats ytirohtuA tidད
uཔ་ད་བསོ
A layoRད་ནམས་དབྱངས་
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སྒྲོན་ལུ་སྤྱི་ཚེས་༢༥༠༧༢༠༡༦ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་དངུལ་སོ
་འབད་ནུགདངུལ་སོ
eht ད
fo
tnuocca feirད
b་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ངོ་སོ
A .stidua ecnailpmར
o་འབད་བའི་ཟླ་
c dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཚེས་ཐོབ་མི་དང་འབྲེལ་བའི་དོགས་སེལ་འབད་མ་བཏུབ།
་ཨང་༡༤༩༥༧དོ
si raརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ey eht ནg
nirud ytནir་ཚན་༢
ohtuརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོ
A tiduA layoRད་ eht fo
:woleb dezirammus

ནམས་སྒྲོལ་དཀར།རྩིས་འཛིན་པ།འབྲུག་གཙང་ལྡན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ &OHDQ%KXWDQ །མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༢༩༣ཅན་

G N I T I D U A F O S M R E T &OHDQ%KXWDQ
N I S T N E M Eམི་ཁུངས་ལག་
VEIHCA
མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།འབྲུག་གཙང་ལྡན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་

.1

ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༡༠༩༤ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༡༣ཆོག་མིན་གྱི་ཟད་སོ ང ་ལོ ག ་སྟེ་སོ ད ་ཡོ ད ་པའི་ར་ཁུངས་བསྐྱལ་ནིའི་དོ
hcihw stiduནa་ལུ་སྒྲུབ་བྱེད་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་དངུལ་ཀྲ་
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
ས་ཡ་༠༢༩༥
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 tid
A launnA
འབྲུག་གཙང་ལྡན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་
&OHDQ%KXWDQ ཀྱིས་གླ་ཁར་ལེན་མི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གིས་ཟད་སོ
ངu
་དངུལ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་དེ་ལོ
གd་སྟེ་ལས་འགུལ་ལུ་སོ
tsཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༥ཆོག་མིན་སྦེ་གསལ་སྟོ
urhT tiduA evitacidni eht dནn་འབད་དེ་འདུགགནང་བྱིན་ལེན་མི་དེ་གིས་དངུལ་འབོ
a seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht རfo
selu
ehcS tiduA laདu་ nnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཡོདཔ་འབད་བཤད་ཅི།ཨིན་རུང་དངུལ་ལོག་སྟེ་སོད་མིའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ནི་གི་སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་ནི་མེདཔ་ལས་འབྲུག་རང་
.seitiroirp tidua tnerruc

བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ་གཏད་མ་དངུལ་ལུ་དངུལ་ལོ
་སྟེ་སོ
་ཡོRད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཆོད་མ་ཚུགས།
G N I TགR
O PདE
F O S M R E T N I S T N E རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
M E V E I HནC་ A . 2

ཨང་༡༤༩༥༧དོན་ཚན་༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར།རྩིས་འཛིན་པ།འབྲུག་གཙང་ལྡན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ &OHDQ

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་ ༢༠༡༧


%KXWDQ །མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༡༢༩༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།འབྲུག་གཙང་
ལྡན་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ &OHDQ%KXWDQ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༡༠༩༤ཅན་མ། 

༡༣༦༣འབྲུག་བཟོ ་ སྐྲུན་ཚོ ག ས་པ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་བཟོ་སྐྲུན་ཚོགས་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འདི་གི་
ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༡༣དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གཅིག་ཡང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༠༧༡༣གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ ལན་གསལ་ཐོབ་མི་དང་ དང་ལེན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་
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
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧
ཅན་མའི་ནང་
ཚུལ་མིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ང
ས་བསོ
མ
ས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༣
ཐོ
ན
་ཡོ
ད
་མི་
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,
ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
other རིམ་ཨང་།
monies received and the advances
and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority
was instituted
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
 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། across the Kingdom. In
regional offices
strategically
located
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
started performance
 the Royal Audit Authority
བསོམས།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit Authority
during the year is
༡. གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༦
summarized below:

1
2

1.

0.196
0.217
0.413

1&2
5

གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦བྱུང་མི་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
༡༡དངུལ་རྐྱང་ཆད་ཐོ ན ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦

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
མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༦རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
ག་
The དངུལ་རྐྱང་མཇུག་སོ
number includes
only those audits which ད་མི་དེ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངོས་གནས་ཐོ
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ལུ་མིན་འདུགདངུལ་རྐྱང་དངོས་གནས་ཐོ
ག་ལུ་མེད་མི་དེ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་དེ་གིས་ལོ
ག་སོད་འབད་བའི་བར་
excludes
those that were already
started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
མཚོ
ན
་སྟོ
ན
མ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༤༧༩༡དོ
ན
་ཚན་༥
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཔ་པུ་མ་ཡ་ཡོ
ན
་ཟཱོ
ན
།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
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
༡༡༨༠༨༠༠༣༢༣༦ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་རིག་འཛིན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༣༧ཅན་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
current audit priorities.
2.

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༡༧ 

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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧ངོས་འཛིན་བྱུང་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
responsible initiate timely actions.
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རིམ་ཨང་།

2.1
2.2

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དངུལ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚངམ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག



བསོམས།



0.217
0.217



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢༡དངུལ་དེབ་ནང་གི་ཤོ ག ་ལེབ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོ ད པ་མ་ཚངམ།
གཞི་རྟེན་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བའི་གནས་སྟངས་གཉིས་བྱུང་སྟེ་འདུགགནས་སྟངས་དང་པའི་ནང་དངུལ་དེབ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སོ་oབཙུགས་ཏེ་འདུགགནས་སྟངས་གཉིས་པའི་ནང་དངུལ་དེབ་ནང་གི་
foནང་གི་ཤོ
noituག
ti་ལེབ་༩བསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་ཤོ
tsnoC eht fo 1.52 elcitrག
A་ལེབ་སོ
eht ་m
rf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཤོག་ལེབ་༣འཕལ་བཏང་ཡོདཔ་དང་མ་ཚང་པར་འདུགདངུལ་དེབ་ཀྱི་ཤོག་ལེབ་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ནི་བཏོན་གཏང་ནི་འདི་
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
རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཚབས་ཆེན་ཅིག་ཨིནམ་དང་གཡོ་ཟོལ་གྱི་ལཱ་ས་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་རྩིས་བཀོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ལུ་སྐྱོན་རྐྱབ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཡོ
idདoཔ་སྦེ་ཧ་གོ་དགོཔ་ཨིན་པས།
b dna seitirohtua c
ilbup llaན་ཨང་༡༤༧༩༡དོ
,yraiciduJ e
t dna erutརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ་དབང་མོ
alsigeL eht ni seciffo །lདངུལ་རྩིས་
la gnidulcni
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ནh
་ཚན་༢༡དང་༢༢
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
འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༧༨༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

la ༡༡༡༠༧༠༠༠༧༡༥ཅན་མ།
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
༢༢སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR e
ht ,nགaས་
tuhB fo
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་འདུགསྔོན་བྱིན་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་མི་འདི་འབྲུག་བཟོ
་སྐྲུན་ཚོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feir་b
A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
པའི་ལཱ་གཡོག་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༥ཅན་མའི་དོན་ཚན་༡༠༦ནང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ལོ
ངོ་གཅིག་གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་དགོ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
si raeནy་ཨང་༡༤༧༩༡དོ
eht gnན
ir་ཚན་༡
ud རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོ
ytirohtuA tiduAད་ནམས་རིག་འཛིན།
layoR eht fo
:woleb dezirammus

མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༡༠༠༢༣༧༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདབང་འདུས་རྒྱལ་མཚན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༧༡༥
ཅན་མ། 

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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༡༤གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧གི་ལོ་ངོ་འདི་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡པ་དང་༢པ་དེ་
ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་བཅས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༣ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་

ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད་པའི་ཚད་གཞིའི་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་རིམ་དང་འཁྲིལ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་
གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ལས་འགུལ་གྱི་གན་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ལས་འགུལ་༡ པ་དང་ ༢ པ་ དེ་ལས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
འགུལ་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་པའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་གསལ་སྟོ
ན་འབད་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
༡༤སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ།
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,
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
་ངོ་དེ་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་
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
སོད་འབད་ཡི།public
འདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༡༩༣༧༩
དེ་ཅིག་ངོས་
administering
funds,མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤
the police and the defence
forces as well
as the revenues, public
and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གནད་དོན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོ
ད།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
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
བའི་དངུལ་འབོ
ར
་བསོ
མ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༡༩༣༧༩གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འགུལ་ལས་ཐོབ་མི་ལན་གསལ་དང་
audits and theme based audits, besides the routine
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༡༧༧༧༨
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
རྩིས་འགྲིག་འབད་
financial
and compliance audits.
A brief account of
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཡོདཔ་དང་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
of the
Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༣༠༠༡༦༠༡ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རིམ་ཨང་།

བརག་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
audits during ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
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་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
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

བསོམས། 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
current audit priorities.

1
2
3

2.

6.058
2,963.825
༣༡.༧༡༨
3,༠༠1.༦༠༡

3
4
5

༡.
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་AC HI
EVE ME N TSདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༠༥༨
I N TE R M S OF 
RE POR TI NG

Audit
Reports are the immediate
output of the Royal Audit Authority.
Theདཿ
audit reports are
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༥༨ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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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ཤོག་གྲངས་

183


རིམ་ཨང་།

1.1

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཁྱད་རིག་གི་མདོ་ཆེན་གཉིས་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་འཁྲི་ཡོདཔ།



བསོམས།

6.058
6.058



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༡༡ཁྱད་རིག་གི་མདོ ་ ཆེན་གཉིས་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ ང ་འཁྲི་ཡོ ད པ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༥༨  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པའི་དབང་འཛིན་གྱི་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་དང་པའི་ནང་དབང་འཛིན་གྱིས་“ལས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འགུལ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་དོན་སྨིན་དང་གཅིག་བསོམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་བྱུང་བཅུག་ནི་དེ་ལས་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ནt་ལུ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
dnདབང་འཛིན་༢པའི་ལས་འགུལ་འདི་མགྱོགས་དྲགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht se
ats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དtཔ་ལས་བརྟེན་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་
,raའཛིན་༡པ་དང་༢པའི་ནང་སྤྱི་མཐུན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་འབད་བཞག་ནི་”
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taགི་གྲོས་ཐག་གཅད་ཡོ
ht sedivorp reh
ruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seམེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དང་༢པའི་ནང་ཁྱད་རིག་གི་མདོ
ido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eh་ཆེན་སོ
t dna་སོe་སྦེ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་གནང་གྲོལ་འབད་མི་
rutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གྲོས་ཆོད་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་དང་༢པའི་དོ
ན་ལུ་ཁྱད་རིག་མདོ་ཆེན་སོ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

སོ་འབད་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འོས་འབབ་མེད་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༥༨འཁྲི་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཨང་༡༤༧༩༩དོ
nnam tneན
m
om eh
t ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotidu་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་
A eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་ཚན་ཀ༩
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
ecnamrofrep detrats གyས་ནོ
tirར
o་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
htuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
i
s
e
b
,
s
t
idua desab emeht dna stidua
ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ། 
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
༢. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༩༦༣.༨༢༥ 
:woleb dezirammus

GNITIDUA FO S MRET NI STNEM
EVEIHCA .1
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༦༣༨༢༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་

ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1
elbaT eht ni nwohs sa raeདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
y eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
རིམ་ཨང་།
བརབ་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
དམིགས་ལཱ་༢པ་དང་མགྱོགས་ཚད་སེང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ལེ་ཤ་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
dna detrats ydaerlད
aཔ།
erew taht esoht se
dulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

2.1
2.2

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA l
aunnA
ཆུ་མཛོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་39&ZDWHUVWRSགི་གསལ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལཝ།
410ད
2་བཟོ
ni d
etelpmoc 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 sdoirepཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ལྷག་
gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

2.3

983.275

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

2.4

ལས་ཚན་ཨར་༡ལས་ཨར་༤པའི་འོག་ལུ་སོད་ཁྱིམ་དང་སོད་ཁྱིམ་མིན་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་

-

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ།
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་

184

184

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧



2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10


མི་སྟོབས་འཐེབ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་།
ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་འོས་མིན་ཐོག་བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོང་འཐེབ་འཁྲི་ཡོདཔ།
ཡར་འཕར་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་།
འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་དུས་ཡུན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལུ་དངུལ་
འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།

ཐད་ཀར་མིན་པའི་གླ་འཐུས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་ལུ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ།
སི་༣པའི་ལས་ཚན་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གིས་མ་དོ་བར་ཟད་སོང་ལེ་ཤ་གི་ཡར་འཕར་སོང་
ཡོདཔ།

10.126
1,493.500
154.000
11.324
311.600
-

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བསོམས།

2,963.825

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
25.4ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
of the Constitution further providesནthat
“The Royal Audit Authority shall, without fear,
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
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
པ།
༢༡དམིགས་ལཱ་༢པ་དང་མགྱོགས་ཚད་སེང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ལེ་ཤ་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
administering
public funds, the police and the defence forces as well as theདrevenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༢པའི་ནང་དམིགས་ལཱ་༢པ་དང་དེའི་མགྱོགས་ཚད་སེང་གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་

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
འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབག་ལས་ཚན་ཨེམ་སི་༡པའི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ལུས་ཏེ་འདུག།དམིས་ལཱ་༢
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In
པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༡༢༤༨ཀྱིས་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit
started performance
ཟླ་ཚེ་སྤྱི་ལོ་the
༢༠༡༩སྤྱི་ཟླ་༡༢
སྤྱི་ལོAuthority
་༢༠༡༨ཟླ་༦པ་ལས་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོ
དཔ་ ལུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་དོགས་པ་ཅན་ཅིག་སྦེ་ལུས་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
A brief account of theང་འབབ་ཀྱི་གྱོང་གུད་ཡང་ཕོག་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་
ཡོད་པའི་ཁར་ཟད་སོ
ང་དང་དུས་ཚོaudits.
ད་ལེ་ཤ་གིས་ཡར་འཕར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་དང་འོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༩དོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ལུ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
of the
Royal
Auditན་ཚན་ཀ༡
Authority
during the year is
summarized below:

1.

༠༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།ཀེ་ཨེལ་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༠༡༣༤༡༦༤༤༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ལུ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།
ཨར་ཀེ་དོག་ར། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༢༢༣༨༨༠༨

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
་བཟོ ་ སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་39&:$7(56723གི་གསལ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལཝ།
 
The ༢༢ཆུ་མཛོ
numberདincludes
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
ཆུ་མཛོད་ཀྱིས་ལཱ་གི་ཁྱད་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ཆུ་མཛོ
ད་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་དོ
4
Special
Audits ན་ལུ་,6གི་
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is prepared at the
གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་བའི་$670TXDOLILHG39&ZDWHUVWRSVའདི་ལག་ལེན་ཐོ
བ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་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
$670TXDOLILHG39&ZDWHUVWRSVའདི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ཚབ་ལུ་སྤུ་ནང་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
འཛིན་གྱིས་%,6VWDQGDUG39&ZDWHUVWRSལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ལས་དེ་གིས་བསྣར་ནི་དང་ཧོག་ཀ་བསུབ་ནི་
2.

གི་ཚད་གཞི་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས།བསྣར་ནི་གི་ཚད་གཞི་འདི་རྩི་འདམ་ནང་འགུལ་སྐྱོད་འབད་མི་དང་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་ས་འོ
ག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

འགུལ་སྐྱོད་དང་K\GURVWDWLFSUHVVXUHཚུ་ལས་ཐུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབ་འབད་ནི་ནང་གལ་ཆེ་ཤོ
ས་ཅིག་ཨིན་པས།ཧོ
ག་ཀ་are
Audit
Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The
audit reports
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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བསུབ་ནི་གི་ཚད་གཞི་འདི་གིས་ཆུ་དང་འབྲེལ་བའི་རས་སོར་ཐུབ་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་བྱིན་དོན་ཡོདཔ་དང་ZDWHUVWRSགི་

ཡུན་གནས་ཡང་ཡར་སྐྱེད་གཏངམ་ཨིན་པས།འདི་བཟུམ་མའི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་དགོས་མཁོའི་གསལ་བཀོད་དང་མ་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ཆུ་ཁ་
བསམ་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་ཐོག་ལས་མཐུད་མཚམས་ཚུ་ལས་ཆུ་བསིམ་འཛུལ་འབད་དེ་བཟོ་བཀོད་ལུ་ཉེན་ཁ་བསྐྱལ་ནི་ཨིན་
པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཀ༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཀེ་དོག་ར།སི་ཨི་འོག་མ་ དྲི་ཨེ་ཨེམ་ དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
༢༢༣༨༨༠༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་ དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༧༧༡༠༠༩༦༠༥ཅན་མ། 

༢༣ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་ཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨༣༢༧༥  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ འབོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༣༠ ལས་ལྷག་མི་ཚུ་གི་ དབྱེ་དཔྱད་རིན་གོང་རྩིས་

YTIROHངT་ཡར་འཕར་དང་ཁག་འབག་གི་ཁེབ་ས་དེ་ཆུའི་ལྷན་ཚོ
UA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMH
ILPMOCCAན་དང་འཁྲིལ་བརྒྱ་ཆ་
བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཟད་སོ
གSས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོ

fo༢༠མེན་པར་བརྒྱ་ཆ་༢༥
noitutitsnoC eht foཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་བཀོད་མི་
1.52 elcitrA eht morf sལག་ལེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨེམ་སི་༡པའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་
etadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
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stnuocca ehtའཛིན་སྐྱོང་མདོ
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se༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
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ciffo lla gnidulcni
ས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆའུ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhBཀྲི་fo།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་
sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའི་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་

ཅི།
དྲགོས་ཕུན་ཚོ
ས་ནོ
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
la n
oiའཛིན་སྐྱོང་མདོ
tutitsnoc་ཆེན།
a saདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
dna 5891 ni ydob suomཅན་མ།
onotu
a na saགd
etར
u་བུ།
titsཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
ni saw ytiroh
tuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའི་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ། 
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgnདiK
eht fo noད
it་ཁྱིམ་མིན་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
utitsnoC eht fo snois་iསྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
vorp eht htiw enil
༢༤ལས་ཚན་ཨར་༡ལས་ཨར་༤པའི་འོ གm
་ལུ་སོ
་ཁྱིམ་དང་སོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ ད པ།  
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལས་ཚན་ཨར་༡ལས་ཨར་༤པའི་འོག་ལུ་སོད་ཁྱིམ་དང་སོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་
si raey ད་ཁྱིམ་མིན་པའི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
eht gnirud ytiro
htuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

བའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུགཁག་འབག་དེ་འབད་འཕྲོ་སྦེ་རང་བཞག་ནིའི་དོན་ལུ་ཟླ་ངོ་༦ལས་༩ཚུན་དུས་ཡུན་

NITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ་དང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་དོནG་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཡང་མ་བཀལ་ནུགདེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་

དོ་རུང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནི་ལས་ བཀག་ནིའི་དོན་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མདུན་སྐྱོད་ནང་ ལ་བཀོད་དང་ལ་རོག་ དམ་དམ་སྦེ་འབད་དགོ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
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.1 elb
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པའི་དགོས་མཁོ་བྱུང་སྟེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩ དོ.ན1་ཚན་ཀ༦
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
འཛིན་སྐྱོང་མདོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
naར4་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གdས་ནོ
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
etrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའི་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
ehT .rཀྲི་
ae།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
y eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelp་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
moc stiduA 1.1 elbaT
ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
eht sniatnoc tI .raeyགས་ནོ
laiར
c་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་
nanif yreve fo trats

tsཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
urhT tiduA evitacidni ehཅན་མ།
t dna ཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།
seciffO laདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨
noigeR dna snoisཅན་མ།
iviD eཝའི་ཀེ་ཤར་མ།
ht fo seludདྲི་eh
iduA launnA
ཀྲི་cS།tདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ། 
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢༥མི་སྟོ བ ས་འཐེབ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ ང ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༢༦

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢
itirohtua etairporppa ot desserdd
a si ti ལས་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཚང་ཁག་ཚུ་ནང་
dna tidua ralucitrap eht མི་སྟོ
fo nབoས་འཐེབ་བཙུགས་མི་ལས་
itelpmoc nopu deussi
པའི་ནང་
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་ ༢༠༡༧


བརྟེན་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༡༢༦ འཁྲི་ནུག གནང་གྲོལ་འབད་མི་མི་སྟོབས་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༡༧ གྱི་དོན་ལུ་ ལས་གཡོག་པའི་ཟད་སོང་དེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧.༨༡༣ ལུ་རྩིས་བཏོན་འབད་ཡོད་རུང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧.༩༣༩ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༡༢༦ ལྷག་འཐེབ་
སྦེ་སོད་དེ་འདུག

དངུལ་ལྷག་འཐེབ་དེ་ཡང་

ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་གིས་བཙུགས་མི་

ལོ་བསྟར་མི་སྟོབས་

བཙུགས་བཞག་གི་འཆར་གཞི་ གནང་གྲོལ་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩ དོན་

ཚན་ཁ༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་

ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའི་ཀེ་ཤར་
མ། དྲི་ ཀྲི་ ། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་

༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆའུ་


བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའི་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
ཀྲི་ THE
།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།
ACCOMPLISHMENTS OF
ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
༢༦ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ ་ གཞུང་འོ ས ་མིན་ཐོ ག ་བཟོ ་ མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོ ང ་འཐེབ་འཁྲི་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩༣༥༠༠  
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
25.4སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢
of the Constitution further provides
“The Royal Audit
fear,
པའི་ནང་that
ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་Authority
ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོshall,
་གཞུང་འོwithout
ས་མིན་ཐོག་ལུ་་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཟོ་མི་ལས་བརྟེན་
སོར་འགྱུར་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་ཐད་
ང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡,༤༩༣.༥༠༠
འཁྲི་ནུག།
including
all offices
in the Legislature and theཟད་སོ
Judiciary,
all public authorities
and ཨེམ་སི་
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
-༣monies
པའི་ལས་ཚན་ནང་
དེ་ཅིག་ནང་
ར་ཚད་དེ་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཕདཔ་ད་(བརྒྱ་
other
receivedདངོས་གྲངས་༡༠༦
and the advances
andངེས་བདེན་གྱི་ལཱ་གི་འབོ
reserves of Bhutan”.

བརྒྱ་ཆ་༨༧༨༤.༦༣
གྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཐོ
་ཡོདཔ་) ལེ་ཤ་གི་མཐོ
ཝ་སྦེ་ཐོ
་ཡོདཔ་དང་
པའི་ལས་ཚན་
The ཆ་༡.༦༨
Audit ལས་
Authority
was instituted
as an ན
autonomous
body
in ན1985
and ཨེམ་སི་-༢
as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ནང་ འདི་བཟུམ་མའི་དངོས་གྲངས་༡༥
དེ་ཅིག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢.༣༣
ལས་ བརྒྱ་ཆ་༨༥༣.༣༨
by 237
staff with diverse professional
background.
It has ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཐོན་ཏེ་འདུག སྔོན་རྩིས་
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
འདི་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དཔ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་བ་ཅིན་ ལས་འགུལ་གྱིས་ དངུལ་འཐེབ་འདི་ཚུ་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཁ༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief account of the
ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠
activities and initiatives as a part of the accomplishments
༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།

of the
Royal Audit
Authority during the year is
summarized below:

1.

་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༠༠༠
༢༧ཡར་འཕར་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A UངDIT
I NG

ཀ  མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦༣༢༡ འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གོང་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.
རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་མི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ཐབས་གཞི་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་རིན་
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
within 31st December
གོང་༠༨༠བརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོ
ན་བྱིན་ཏེ་འདུགཨིན་རུང་ཐབས་གཞི་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་ཚར་མིའི་རིན་གོང་༠༨༥
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ལས་ཚན་གཉིས་
ཨེམ་སི་༢དང་༣
ནང་ཡར་འཕར་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་སྤང་
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
ང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༧༠༠འཁྲི་ནུག
start ofཚུགས་པའི་ཟད་སོ
every financial
year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
the basis
of experiences of the past
auditing
and
ཁ which
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་
ཨི་ཨེམ་༡ on
པའི་ནང་
གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
གོང་ཚད་ཀྱི་ཡོ
ངས་བསོperiods
མས་ནང་ལས་
current audit priorities.
2.

སྔོན་བྱིན་ཕྱིར་བཏོན་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༣༠༠

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

འཁྲི་ནུགལས་ཚན་གཞན་མི་གསུམ་ ཨི་ཨེམ་༢ལས་ཨི་ཨེམ་༤ཚུན་ གྱི་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་

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
ཀྱི་ཐད་གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་འབད་ནི་དེ་བཀག་འཛིན་འབད་ནིའི་ཁྲིམས་དོ
ན་ཚུ་ཡོད་རུང་འདི་བཟུམ་མའི་བཀག་འཛིན་དེ་ཨི་
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

187


ཨེམ་༡པའི་ཁག་འབག་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མིན་འདུག།སྔོན་བྱིན་གྱི་དངུལ་སོད་བརྒྱ་ཆ་༡༠ གི་གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དང་

འབྲེལ་བའི་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨.༣༣ བརྩིས་ཏེ་ གོང་ཚད་ཡར་འཕར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༣.༢༨༠

དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཁ༤དང་ཁ་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་

སྐྱོང་པ།དྲབ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
དྲབ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ། 

༢༨འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོ ད ་དུས་ཡུན་གྱི་གོང་ཚད་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་ལུ་རྩིས་བཏོ ན ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༢༤  

འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོད་དུས་ཡུན་གྱི་གོང་ཚད་ འཛོལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཨེམ་/ཨེས་ཇའི་པར་ཀཤ་མཉམ་འབྲེལ་ཚད་

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༣༢༤
ས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོ
ན་ནང་ལུ་
དངུལ་སྐྱེད་
YTIROའཐེབ་སོ
HTUAད་ནུག།
TIDUཆུའི་ལྷན་ཚོ
A LAYOགR
EHT FO ST
NEMHཁག་འབགཔ་གང་རུང་ལུ་
SILPMOCCA

ད2
་དེ་ཡོ
foམེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་སོ
noitutitsnoC eht fo 1.5
elད
c་པ་ཅིན་
itrA ehའཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོ
t morf setadnདa་དུས་ཡུན་གྱི་གོང་ཚད་
m sti sevired ytརྩིས་བཏོ
irohtuནA་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐད་ཁར་དངུལ་སྐྱེད་བཀལ་ནི་མི་འོ
ང་ཟེར་
ན་ལུ་མ་ལོ
་པར་
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu
eht གསལ་བཀོད་འབད་དེ་འདུག
ni ssenevitceffe dna ཨིན་རུང་
ycneicifལམ་སྟོ
fe ,ym
onoceསe
ht nདངུལ་
o troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
པའི་ནང་ལུ་
,tnསྐྱེད་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་དེ་
emnrevoG eht fo འཕྲུལ་ཆས་བཀོལ་སོ
seciffo dna stདn་དུས་ཡུན་རྩིས་བཏོ
emtraped llན
a་ནང་ལུ་
fo stnབཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་
uocca eht tidua ཨེམ་སི་-༣
,ecidujerp
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༥༥
དང་
ཨེམ་སི་-༢
པའི་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༡༦༩
འཐེབ་སོ
ད
་འབད་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB
fo sevཨེཅ་ཨར་ཀྲི་
reser dn།
a དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༨༣༥༥༩
secnavda eht dnaཅན་མ།
deviecའཕྲིན་ལས།
er seinom
rehto
དོན་ཚན་ཁ༦  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཇི་ཀེ་ཨ་གར་ཝཱལ།
ཨི་ཨའེ་སི་
སི་ཨི་

la བགྲེསཔ་
noitutཔི་ཨེཅ་
itsno།
c aམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༤༥༡༠
sa dna 5891 ni ydob suom
onotu
a na sa་རྗེ།
detཨི་ཨའེ་སི་
utitsniཔི་ཨེཅ་
saw །
ytiམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
rohtuA tiduA ehT
ཅན་མ།
དགའ་རབ་རོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ru༡༠༢༠༥༠༠༤༣༩༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།མདོ
of
sah tI .dnuor་ཆེན་
gkcཁྱད་རིག་
ab lan།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༧༧༡༠༠༩༦༠༥ཅན་མ།ཝི་
oisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཨེས་མ་ཐུར།སི་ཨེཕ་ཨོ་འོགམ།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༢༧༩༥༦༩༧༧༢ཅན་མ། 
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituoགr་ལུ་རྩིས་བཏོ
eht sed
seb ,stidua desab emeདh་ཡོ
t དd
na stidua
ནi་འབད་མི་གི་ཐད་དངུལ་འཐེབ་སོ
པ་
༢༩ཐད་ཀར་མིན་པའི་གླ་འཐུས་ཚུ་མ་མཐུན་པའི་ཐོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡༦༠༠  
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་ནང་ལུ་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་གླ་ཆ་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
གཞི་རྟེན་གླ་ཆ་མེན་པར་ གླ་ཆ་ཡོངས་བསོམས་བརྩིས་འཇོག་འབད་མི་དེ་
ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།

ཨེམ་སི་-༢ པ་དང་ ཨེམ་སི་-༣ པའི་ལས་ཚན་ཚུ་ནང་ དངོས་གྲངས་འཐེབ་དང་སོར་འགྱུར་འབད་མིའི་དོན་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 ཐད་ཀར་མིན་པའི་གླ་འཐུས་རྩིས་བཏོ
ni nwohs sa raey eht gnirནu་འབད་
d stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
༢,༢༦༤.༧༠༠ དངུལ་སོད་འབད་མི་ནང་ལུ་ གླ་ཆ་ཡོངས་བསོམས་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
མི་ལས་བརྟེན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༩.༩༠༠
འཐེབ་སོད3་མི་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག
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
དེ་མ་ཚད་ ཐད་ཀར་མིན་པའི་གླ་འཐུས་ནང་ལུ་ གླ་ཆ་ཡོངས་བསོམས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༨.༣༣ དེ་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ཆ་ཤས་འབད་ཚུད་


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
དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་ ལས་གཡོག་པའི་འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་བསྡུ་ལེན་འདི་
གཞི་རྟེན་གླ་ཆ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥ རྐྱངམ་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnགཅིག་བཙུགས་བཞག་འབད་དོ
a sdoirep gnitidua ts་ཡོ
aད
pཔ་ལས་
eht foཁག་འབགཔ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༧༠༠
secneirepxe fo s isab eht no འཐེབ་སོ
denim
reted era hcརྩིས་ཞིབ་
ihw saerA
ད་འབད་དེ་འདུག
.seitiroirp tidua tnerruc

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཁ༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨེཅ་པི་ཅོ་ར་སིཡ།ཨེ་ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༠༡༡༥༦༤༩༦༢ཅན་མ།ལྟ་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བཀོད་རྩིས་འགནཿཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།མདོ་ཆེན་ ཁྱད་རིག་ །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༧༧༡༠༠༩༦༠༥ཅན་མ།ཝི་ཨེས་མ་ཐུར།སི་ཨེཕ་ཨོ་འོགམ།

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ད་ནམས་ཆོས་འཕེལ།ཨེ་ཨི་ཨི།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༩༠༠༠༡༣༦ཅན་མ།མོ
seདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༢༧༩༥༦༩༧༧༢ཅན་མ།
itirohtua etairporppa ot dess
eབསོ
rdd
a si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu ད
d་eussi
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་ ༢༠༡༧


ཨེ་མ་ནུ་ལཧ།ཨེ་ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༡༥༠༡༡༣༥༩༤༡༩ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཇི་ཀེ་ཨ་གར་ཝཱལ། ཨི་ཨའེ་སི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
༡༩༨༣༥༥༩ ཅན་ མ། འཕྲིན་ལས། ཨི་ཨའེ་སི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༤༥༡༠ ཅན་མ། ཨེ་བཱན་དོ་པ་དྷ་ཡེ། སི་ཨེཕ་ཨོ། དྲབ་ལུ་པི་

ཨེན་༡༩༧༥༣༠༠ ཅན་མ།)

སི ་༣པའི་ལས་ཚན་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གིས་མ་དོ ་ བར་ཟད་སོ ང ་ལེ་ཤ་གི་ཡར་འཕར་སོ ང ་ཡོ ད པ།
༢༡༠
ཨེམ་སི་-༣ པའི་ལས་ཚན་འོག་ལུ་ ས་འོག་གི་གློག་མེ་ཁང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༣ པའི་ནང་ རོ་ཕུང་ནང་སྟབས་མ་

བདེཝ་སོམ་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག རོ་ཕུང་གི་དུམ་བུ་སོམ་(massive rockIDOO)སྦེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ཡང་

གློག་མེ་བཀྲམ་སྤེལ་ཁང་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཁང་གི་བྱག་ཕུག་ཚུ་ལུ་གནོད་པ་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་ Down Stream Surge

Chamber གི་ལཱ་ཡང་འདི་བསྒང་ལས་བཀག་ཆ་འབད་དེ་འདུགདེ་མ་ཚད་ གོང་གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལས་བརྟེན་ ཨི་ཨེམ་-༡ པའི་
ལས་ཚན་འོག་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་འགོ་བཙུགས་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་སྟེ་འདུག
ཨི་ཨེམ་-༡
པའི་ལས་ཚན་འོ
ག་གི་ལཱ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ སྤྱི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

པའི་ནང་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་བསྟར་སོ
ད་འབད་ནི་ཨིནམ་ལས་
ཆ་ཤས་ག་ར་ཡོ
ངས་རོགས་སྦེ་འགོ་བཙུགས་ནི་འདི་
ཟླ་ངོ་༡༦ of
The ཟླ་༣
Royal
Audit Authority derives
its mandates from
the Article
25.1 of the Constitution
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནི་ཨིན་པས། འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ བི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་ལའི་ཨེ་བལ་ལུ་ ཟད་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4སོof
the Constitution
further provides
that “The Royal Audit
Authority
shall, without
ང་ཡར་འཕར་གྱི་ཕོ
ག་ལམ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤
དེ་ཅིག་གི་རྩིས་འཁྲི་ནི་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༩དོ
ན་ཚན་ཁ༡༠fear,

favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all officesན་དཔལ་འབྱོ
in theར།ཨེ་ཨི།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༡༥༢༢ཅན་མ།ཨ་ཇོའི་ཀྲི་པི།ཨེ་ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢༢༧༧༠༦༡ཅན་མ།ཨེཅ་ཨེས་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༩༤༠༤༡ཅན་མ།ཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ལུ་ཨེ་པི་སི་ཨོ་
other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

་འཛིན།དྲབ་ལུ་པི་
The ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསཱན་ཇིཝ་ཀུ་མར།ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གཙོ
Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a
constitutional
body
in December
the Auditor General, the ཅན་མ།
Authority
is at the moment manned
ཨེན་༢༡༦༨༡༧༡
ཅན་མ།2005.
ཕྲིན་ལས།Under
སི་ཨི། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༤༥༡༠
ཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།དྲབ་ལུ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across
 the Kingdom. In
ཨེ་པི་སི་ཨོ་ཨེས།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༠༠༠༠༠༠༠༠༠༡༥༡༨༧ཅན་མ།)
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
theme
basedད་སྐྱོན་audits,
besides the routine
༣. and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༡༨
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
of the
Royal
Audit ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༧༡༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
Authority during the year is
summarized below:

1.

རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

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

3.༡
3.༢
3.༣

གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

1.818
29.900
༣༡.༧༡༨

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ནང་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ།
the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were completed
within 31st December
3
Performance Audits
2
གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་ཟད་སོ
ང་།
excludes those that were already 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 which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
༣༡གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སོ
ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༡༨

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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ཤོག་གྲངས་

189



བསོམས།

༣༡.༧༡༨



ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ




༣༡གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༡༨  
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སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ འགན་འཛིན་པ་༦
ལས་ཚབ་ཐོག་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མི་ནང་


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༡༨ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དགོས་མཁོ་
དང་མ་འཁྲིལ་བར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱིན་ནུག དེ་མ་ཚད་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་གསལ་

བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་དོན་ལ་སྐོར་ལུ་འོང་མིའི་དོན་ལུ་ཉིན་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཡུ་ཨེས་དྲི་༦༠༠༠རེ་

དངུལ་སོད་འབད་ནུགའདི་དང་གཅིག་ཁར་འགན་འཛིན་པ་འདི་ལུ་ར་རྒྱ་གར་ལུ་ལ་སྐོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཉིན་འཐུས་
མེན་པར་འབྲུག་གཞུང་གིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དེ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག།ཉིན་འཐུས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་
ལས་བརྟེན་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ཁག་འབག་སོ་སོ་ཚུ་དང་འཕདཔ་ད་ཁོང་ཚུ་ལུ་འོས་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཏེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཀ༨.༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀེ་ཨེལ་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨི་ དྲི་ཨེ་ཨེམ་ །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༠༡༣༤༡༦༤༤༧ཅན་

foམ།ར་ཇེན་དར་སིངག།ཨི་ཨི་
noitutitsnoC eht fo
1.52 །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༠༡༡༥༣༨༧༣༢ཅན་མ།ཨེན་ཨེས་ཅོ་ཧཱན།ཨི་ཨི་
elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtu
A tiduA།དྲབ་ལུ་པི་
layoR ehT
དྲི་ཨེ་ཨེམ་
ཨེཅ་ཨར་ཀྲི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཨེན་༢༠༣༤༥༠༥ཅན་མ།ན་ཝིན་ཤར་མ།ཨི་ཨི་
།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༠༡༡༩༨༩༢༧༨ཅན་མ།པ་རུབ་ཀར་སིངག།ཨེ་ཨེས་ཨི་
e lc
itrA ehT ”.secruoser cilbup foཔི་ཨེཅ་
esu e
ht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no tཨི་
roper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnདང་ཨེམ་༡
emnrev།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༠༡༡༦༠༧༨༥༠ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
oG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo ཀྲི་
stn།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༧༧༡༠༠༩༦༠༥ཅན་མ།ལ་
uocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seབཀོད་རྩིས་འགནཿལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
ido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht d་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་
na 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 dnཅན་མ།
a secnཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།
avda eht d
na deviecer seino
m rehto
ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨
ཅན་མ།


la ཝའི་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
noitutitsnocཀྲི་
a །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།
sa dna 5891 ni ydob su
omonotua 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
༣༢ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ནང་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་གི་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ།

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecn
amrofrep detrats ytirohtuནང་ཤིང་བཙུགས་དགོ་པའི་འགན་ཁག་
A tiduA layoR eht ,natuhB fo
མཐའ་འཁོར་ཕན་གནོད་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་
ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཧེག་ཀྲར་༦༠༠
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཡོད་ས་ལས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ནང་ཧེག་ཀྲར་༡༣༨༡༧རྐྱངམ་གཅིག་ནང་ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འབད་དེ་འདུགསྤྱི་ལོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicn་ anif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༢༠༡༩ཚུན་ལུ་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་ནམ་དུས་ནང་ལྷག་ལུས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ནང་ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
མི་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཀ༡༠ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཇིགས་མེད་དངོས་གྲུབ།སི་ཨི་ཨོ་འོགམ།མི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༨༠༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.1

༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ། 

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
༣༣གྲུབ་འབྲས་མེད་པའི་ཟད་སོ
ངi་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༩༠༠
2
001
stiduA ecna
lpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
སྟག་ཤ་-༥
པའི་རོ་བཏོན་ལག་ལེན་ལུ་དམིགས་ཏེ་
སྟག་ཤ་-༣
པ་ལས་
༢༠༡༤
སྤྱི་ednu
ehT .rསྟག་ཤ་-སི་ལི་ལུ་མཐུད་མི་འཁོར་ལམ་དེ་
aey eht fo esolc eht ta sསྤྱི་ལོ
ser་g
orp r
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stidསོ
uA
1.1
lbaT ་སྐྲུན་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ནམ་དུས་ལུ་ རོ་བཏོན་
ཟླ་༠༦ པའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༠༠
ད་ཐོ
གe་ལས་བཟོ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsགྱི་ས་ཁོངས་འདི་
urhT tiduA eགཏན་འཁེལ་མ་འགྱོཝ་ལས་བརྟེན་
vitacidni eht dna seciffOའཁོར་ལམ་བཟོ
lanoigeR ་སྐྲུན་གྱི་དོ
dna snནo་ལུ་
isivཟད་སོ
iD eh
t fo seludehcS tiduA
launnA
ང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༠༠
འཁྲི་མི་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
དེ་གྲུབ་འབྲས་མེདཔ་འགྱོ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༩དོན་ཚན་ཁ༩ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨེམ་ཝི་ཀ་སུ་ལུ།ཨེ་ཨི་ཨི།དྲབ་ལུ་
GNITROPER FO S M
R E T N I S T N E M Eའཕྲིན་ལས།
V E I H Cཨི་
A
པི་ཨེན་༢༠༢༤༣༡༢ ཅན་མ། ན་ཝིན་ཤར་མ། ཨི་ཨི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༦༠༡༡༩༨༩༢༧༨
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

.2

layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
erཨའེ་སི།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༤༥༡༠ཅན་མ།
a stroper tidua ehT .ytirohtuA 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་ ༢༠༡༧
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༡༤༢སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ཕྱིར་
སོད་འབད་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༨༠༩༤༦ དེ་ཅིག་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གནད་དོན་

གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༨༠༩༤༦གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འགུལ་ལས་ཐོབ་མི་ལན་གསལ་དང་

དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༦༡༧༠༥ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ རྩིས་འགྲིག་འབད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡོདཔ་དང་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༨༡༩༢༤༠ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
25.4 of
the Constitution further
provides that “The Royal Audit
Authority shall,
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices
in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1
2

801.713
4
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
17.527
5
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under the
General, the Authority is at the moment manned

བསོམAuditor
ས།
819.240
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
༡. and
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༡.༧༡༣
audits
theme based audits, besides
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part of the ནaccomplishments
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༡༧༡༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཡོདཿ


1.

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

རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཨེམ་སི་-༣
པའི་ལས་ཚན་ནང་དམིགས་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོ
་ལུ་ No.
ཁུངས་མཐུན་མིན་པའི་དུས་
The Royal Audit
Authority
had completed 616 ནSl.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོ
ད
པ།

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
ངེས་བདེན་མིན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ
་གཞུང་ལས་བརྟེན་
དངུལ་འཐེབ་སོད4་ཡོདཔ། 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
ད་ཁར་
རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་རྩིས་སོ
start of everyཨེཅ་ཨར་ཀྲི་ལག་ལེན་གྱི་དུས་ཚོ
financial year. It
contains
the ད་ལེན་འབད་ནི་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་
Annual Audit Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
ཐོན་ཡོདཔ། 
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

1.1

-

1.2

8.582

1.3

-

1.4

ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་དང་ ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༥ གི་ཐད་ ཨེམ་སི་-༣ པ་ལུ་དངུལ་

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

ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣.༧༣ དང་ ཨེམ་སི་-༢ པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༩༨ ལྷག་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 

590.690

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.




191

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

191



1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

ལཱ་གི་རིན་ངོའི་ནང་ ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་མ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 

ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་ལས་བརྟེན་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ། 
འོས་མེད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ལས་བརྟེན་ ས་བརྐོ་བརྐོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ཟད་སོང་ཡར་
འཕར་སོང་ཡོདཔ། 

ཨེམ་ཨི་ཨེམ་-༡ ལས་ཚན་བསྟར་སོད་འབད་ནི་ནང་ དུས་ཚོད་འཐེབ་འགོར་ཡོདཔ། 
རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡར་འཕར་ཁྲིམས་དོན་མ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་
སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་འཁྲི་ཡོདཔ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་།

179.121
1.890
6.640
1.140

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ནང་ཆས་དང་
ytirohtuAམཛོ
tiད
d་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
uA layoR a eb llahs erehT“ མ་དངུལ་བཀག་ཆ་བྱུང་ཡོ
,taht setats hciདhཔ།
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
,tnemn
revoG eht fo seciffo dna stnemtབསོ
raམ
pས།
ed 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

1.11

13.650

801.713



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de༡༡ཨེམ་སི་༣པའི་ལས་ཚན་ནང་དམིགས་ལཱ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནིའི་དོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG roནti་ལུ་ཁུངས་མཐུན་མིན་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་
duA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འགྱངས་འབད་ཡོ ད པ།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ eགིས་
པ་ལུ་
nituདམིགས་ལཱ་༤
or eht seཡོ
dདis་པའི་
eb ,ཨེམ་སི་༣
stidua d
esabཁུངས་མཐུན་མིན་པའི་དུས་
emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་ནུགདམིགས་ལཱ་༡དང་༢པའི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་དང་དམིགས་ལཱ་༤པ་དེ་ཉིན་གྲངས་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༣༦༤གི་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་དམིགས་ལཱ་༣པ་དེ་ཉིན་གྲངས་༧༤༠ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ཨེམ་སི་༣པ་
:woleb dezirammus

མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཉིན་གྲངས་༡༠༦༥ ལོ་༢དང་ཟླ་༩ གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཉིན་གྲངས་༣༦༤ ཕྱིར་འགྱངས་འབད་མི་གནང་བ་འདི་ནང་ གློག་འཕྲུལ་ལཱ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་ཚུ་ ZRUN IURQW  རྩིས་སོད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1 elbaT e
ni nwohs sa raey eht gnirud st་idua
ལེན་འབད་ནི་གི་དོ
ན་ལུ་ཉིན་གྲངས་༢༢༧ཚུད་དེ་ཡོ
ད1་མི་དེ་འོ.ས1་འབབ་ལྡན་ཏོ
གh་ཏོt་མིན་འདུགདམིགས་ལཱ་༤པའི་ལཱ་ཚུ་སྤྱི་ལོ
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༥པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་ཚོ
ད3་ལུ་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་ར་ཡོ
dna 4102 rebmད
eཔ་ལས་ཕར་འགྱངས་འབད་བའི་དུས་ཚོ
ceD ts13 nihtiw detelpmocདe་ rew
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
erla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
དེ་ གོང་གསལ་གྱི་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་འགོར་ནི་ཨིན་པས།
དོན་ཚན་ཀ་༡༡
ehT .raey རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eht fo eན
s་ཨང་༡༤༧༩༨
olc eht ta
ssergor
p རྩིས་
rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
.1 elbaT
འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
རv
་བུ།ཇེ་ཨེམ་
eht sniatnoc tI .raey laicnanifགས་ནོ
yre
e fo trats

tsདྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་
urhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dnaཨེཕ་
sno
isiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seit་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡
iroirp tidua tnerruc
ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ

༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
G N I T R O P Eམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
R F O S M R E T N I S T N Eཅན་མ།
M E Vཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།
EIHCA .2

དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་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 elbisnopser




ཤོག་གྲངས་
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192

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

༡༢འོ ས ་ལྡན་མིན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ ་ གཞུང་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༨༢འཐེབ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ།  
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ བཟོ་བཀོད་དང་ བཟོ་སྐྲུན་ སྐྱེལ་འདྲེན་ བཀྲམ་སྤེལ་ དེ་ལས་ གྱང་
EXONKHDGV ལོང་ནི་གི་ཐད་འོས་ལྡན་མིན་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༨༢འཐེབ་སོད་ནུགཆུ་དང་

གློག་ཤུགས་གྲོས་སོན་དང་ཞབས་ཏོག་ :$3&26 ཆུའི་ལན་ཚོགས་ལྟེ་བ་ &:& གིས་གནང་བ་གྲོལ་མི་ཐབས་ལམ་དང་འཁྲིལཝ་

ད་EXONKHDGVའབོར་ཚད་དེ་EXONKHDGVཚན་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཨེམ་ཀྲི་༥༧ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོན་ནུག།ཨིན་རུང་ཅ་ཆས་ཀྱི་

ཐོ་གཞུང་ནང་ལུ་ ཨེམ་ཀྲི་༡༥༦༠ རྐྱངམ་གཅིག་གི་ཆ་རྐྱེན་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ ཁྱད་པར་བརྒྱ་ཆ་༣༠ བརྩིས་ཏེ་ ཨེམ་ཀྲི་༤༡༤༠

འཐེབ་ཐོན་ཏེ་འདུག དེ་སྦེ་ ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཡང་ཅིན་ ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སོན་དང་ཞབས་ཏོག་གིས་ ངེས་

བདེན་གྱི་ལཱ་གི་དགོས་མཁོའི་ཞིབ་འཇུག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་དང་ཡང་ན་EXONKHDGVབཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་
འཐབ་ནི་ཨིན་མི་ ཐབས་ལམ་ཚུ་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་
ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ
་ཞུང་གྲ་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིནམ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITYགསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་སོནམ་

ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཀ་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan, which states
“There shall be a Royal Audit Authority to audit and
༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོརthat,
་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4བི།
of དྲ་the
further provides
that “The དྲི་
Royal
Authority shall,
without
fear,
ཨེཕ་Constitution
བགྲེསཔ། དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨
ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།
ཀྲི་ ། Audit
དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
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
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

།དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་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
༡༣ཨེཅ་ཨར་ཀྲི་ལག་ལེན་གྱི་དུས་ཚོ
ད ་ཁར་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་རྩིས་སོ
་ལེན་འབད་ནི་ནང་སབས་མ་བདེཝ་ཐོ
ན ་ཡོ ད པ།four

by 237
staff with diverse professional
background.དIt
has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་ནང་+HDG5DFH7XQQHOརྒྱུན་སྐོང་འབད་ནི་དེ་རྩིས་སོད་ལེན་འབད་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme basedཆུ་མེད་མི་དང་
audits, besides
routine རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་
ནི་ནང་
ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་བྱུང་ནུག
ཆུ་མཛོད་བཟོthe
་སྐྲུན་འབད་ནི་ཡང་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and
initiatives
as a part
of the accomplishments
འཛག་ཐོན
་དང་གནོ
ད་སྐྱོན་ དེ་ལས་
སྐྱོན་ཆ་གཞན་ཡོ
ད་མེད་ལྟ་རོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེཅ་ཨར་ཀྲི་བསུབ་ནི་རྐྱངམ་གཅིག་མ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
གཏོགས་བཟོbelow:
་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལཱ་ཚུ་ག་ར་མཇུག་བསྡུ་ནུགའཛིན་སྐྱོང་གིས་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་བརག་ཞིབ་ནང་ཆ་འཇོག་

1.

AC HI EVE ME N TS I Nདགོངས་ཡངས་གཏང་ཐོ
TE R M S OF AགU་ལས་
DIT Iངེས་བདེན་ཐོ
NG
གྲུབ་དགོ་པའི་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་
ག་ལུ་བརག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ མཇུག་བསྡུ་དང་

རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལག་ཁྱེར་སོད་ནུགགལ་སྲིད་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པའི་ལས་ཚན་སི་༢པའི་ནང་ཁག་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འབགཔ་གི་ཐོ
ད་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་
ལཱ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཟེར་མི་
གན་ཡིག་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
audits
duringན་སྐྱེད་ཚུ་ཡོ
the year
as shown in the
Table 1.1.
1
Financial
Audits
508ཚད་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
གཞི་དེ་དགོངས་ཡངས་གཏང་ནི་དང་
ཁག་འབག་པའི་འགན་ཁག་ཚུ་ལས་
དགོངས་ཡངས་གཏང་མི་གི་ཐད་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་
2014 and
were
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ལས་འགུལ་༢
པ་དེ་
ཉེན་ཁ་ཅན་དང་ ངེས་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་
under
progress
at ཧེ་མ་ལས་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་
the close of theཁག་འབགཔ་ཚུ་ཡང་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས་
year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༧༩༨དོ
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿསཱན་དིཔ་ཨག་ར་ཝཱལ།ཨི་ཨའི་སི།དྲབ་
startཔའི་གྲོས་འཆར་ཨིན་པས།
of every financial
year. ནIt
containsན་ཚན་ཀ་༢༡
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ལུ་པི་ཨེན་༡༧༩༤༠༣༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་
2.


པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R Mཀྲི་S །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།
OF RE POR TI NG

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

193


༡༤ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་དང་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༠༦༩༠

ཀ   སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་དང་ ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༥
གི་ཐད་ཨེམ་སི་༣པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༧༣དང་ཨེམ་སི་༢པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༩༨ལྷག་འཐེབ་སོད་ནུག

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་ནང་འབོར་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༡༣༠ལས་ལྷག་སྟེ་ཡོད་མི་གི་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་
རིན་གོང་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ལག་ལེན་ཟད་འགྲོ་དང་ ཁེབ་ས་དེ་ ཆུའི་ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་

བའི་ལམ་སྟོན་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བརྒྱ་ཆ་༢༠ མེན་པར་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་བརྒྱ་ཆ་༢༥ ལག་ལེན་

འཐབ་ནུག

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FOགS་ལུ་ཁག་འབག་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་
TNEMHSILPMOCCA
འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ལས་འགུལ་གྱིས་ཨེམ་སི་༡པའི་ལས་ཚན་གྱི་འོ

fo noituཁེབ་ས་འཐེབ་བརྒྱ་ཆ་༥གི་ཐད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༣༤༦༠ལྷག་འཐེབ་སོ
titsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti དs་ནུག
evireརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
d ytirohtu
A tiduA lay
R ehT
ན་ཨང་༡༤༧༩༨དོ
ནo
་ཚན་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཀ་༣ཁ་༣ཀདང་ཁ་༣ཁ
ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
elcitrA e
hT ”.secruoser cརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
ilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ་y
cneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
དྲགོས་ཕུན་ཚོ
ས་ནོ
,tnemnrཅན་མ།
e v oG e
ht fo sག
ec
iffར
o་བུ།
dnཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
a stnemtrapeམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
d lla fo stnuocca eht tidཅན་མ།
ua ,ecཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།
idujerp rདྲ་
o ཨེཕ་
ruovaf
seido b dབགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
na seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht ཀྲི་
dn།དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
a erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
uhB fo sevreser dna secnaཅན་མ།
vda ehདྲགོས་ཕུན་ཚོ
t dna deག
viས་ནོ
ece
seiཇེ་ཨེམ་དྲི་
nom rehto
ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།
རr་བུ།

la noitutབགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་
itsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sཨེཕ་
a dབགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་
etutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཀེ་ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།

ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
eht་ཤུད་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་
ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཁ  གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཆུ་འགྲམ་གྱི་གྱེན་འདི་ཆུ་མཛོད་ཁ་ཐུག་ལུ་སྤོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrརeོ་ལུ་
p de
trats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natབྱིན་
uhB fo
དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ ཨེམ་ཨེས་ལར་སིན་དང་ཀྲུ་བོ
ཁེབ་ས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་བརྒྱ་ཆ་༢༥
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnu
cca feirb A .stidua ecnailpmoc dག
na
laicnanif
ནུག།གནད་དོན་འདི་ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
དoཔ་ལས་ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༢༥བྱིན་ནི་འདི་ཆུའི་ལྷན་ཚོ
ས་ལྟེ་བའི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuAད།tསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་
iduA layoR eht fo
ལམ་སྟོན་ལས་འགལ་བ་ཨིནམ་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ཤེས་ཏེ་ཡོ
:woleb dezirammus

འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་གིས་ཨེམ་ཨེས་ཨེལ་དང་ཀྲི་ལུ་ཁེབ་ས་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ བརྒྱ་ཆ་༢༥ དངུལ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༧༦༢ སོད་ཡོད་ས་ལས་ གལ་སྲིད་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་ལེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དང་ ཁེབ་ས་བརྒྱ་ཆ་༢༠ སོད་པ་ཅིན་

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༥༢༠སྤང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཇེ་
6 16 detན
e་ཨང་༡༤༧༩༨དོ
lpmoc dahན་ཚན་ཁ་༣ཁ
ytirohtu
A tiduA layoR ehT
stiduA fo
.oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805ཨེསི་བཇ་ཝ། སི་ཨི།
stidདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༥༥༢༨༤༤
uA laicnaniF
ཁག་འབག་
hཅན་མ།
cihw ཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི།
stidua esohསི་ཨི་
t yln
o sedu།lcདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩
ni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
t
s
dna 410འཛིན་སྐྱོང་མདོ
2 rebme་cཆེན།
eD དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
13 nihtiw detelpmoc erew
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
3 ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།
2 ༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡
stiduA
ecnam
rofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc ཅན་མ།
eht ta
ssergorདྲ་p ཨེཕ་
rednu
ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
eht ཀྲི་
sn།དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།
iatnoc tI .raey laicnan
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
༡༥ལཱ་གི་རིན་ངོའི་ནང་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་དངུལ་འཐེབ་
.seitiroirp tidua tnerruc

སོ ད ་ཡོ ད པདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༩༡༢༡  

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

དh་དངུལ་གཏན་འཁེལ་བཟོ
erཀ
a
stroཡར་འཕར་གྱི་སོ
per tidua e
T .ytirohtuA tid་ནིའི་ལག་ལེན་གྱི་གནས་ཚད་སྦེ་ཁག་འབག་ལུ་སོ
uA layoR eht fo tuptuo etaidemmདi་མི་ཉེན་སྲུང་གི་སྔོན་བྱིན་དེ་
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་ ༢༠༡༧




ལཱ་འབད་ཚར་བའི་རིན་གོང་ནང་བསོམ་ནི་དང་ ཤུལ་ལས་འདི་བཟུམ་མའི་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ ལོག་སྟེ་ལེན་པའི་སྐབས་ལུ་ ལོག་སྟེ་
ལེན་ནིའི་འབོར་ཚད་དེ་ལཱ་གི་རིན་གོང་ནང་ལས་བཏོག་སྟེ་འདུགཨིན་རུང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་

༡པ་གིས་ཨེམ་སི་༢པ་དང་ཨེམ་སི་༣པའི་ནང་འདི་བཟུམ་མའི་དོན་ཚན་ཚུ་མཉམ་སྡེབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཡར་

འཕར་གྱི་ཐད་ཨེམ་སི་༢པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༡༠༠དང་ཨེམ་སི་༣པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༡༦འཐེབ་སོད་འབད་
ནུགའདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཨེམ་སི་༡པའི་ལས་ཚན་ནང་ལཱ་གི་རིན་གོང་ནང་ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་མཉམ་སྡེབ་མ་འབད་མི་ལས་
བརྟེན་ལས་འགུལ་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༤༨༥འཐེབ་སོད་ནུག

ཁ

ཨེམ་ཨི་ཨེམ་༡ པའི་ལས་ཚན་གྱི་ཁག་འབག་འགན་ཡིག་ནང་ལུ་ ཁག་འབག་ནང་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་ མཁོ་ཆས་དང་

ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་H[IDFWRU\)2%གི་ཁག་འབག་རིན་གོང་དེ་རིན་གོང་རྩིས་སྙོམས་རྩིས་བཏོན་འབད་ནི་གི་གཞི་རྟེན་

གནས་གོང་སྦེ་བརྩིས་འཇོག་འབད་དགོ་ཟེར་བཀོད་དེ་འདུགཨིན་རུང་གོང་ཚད་ཡར་སེང་མ་འགྱོ་བའི་ཧེ་མ་ལས་དངུལ་སོད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འབད་མི་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༥༨༣༠ གུ་ གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་འབད་བཅུག་ནུག སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོད་འབད་

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
མི་གུ་གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་འབད་བཅུག་མི་དེ་གིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༣པ་ཚུན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༡༣༢༠འཐེབ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the
further provides
that
“The Royal
Audit Authority
shall,ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།
without fear,
སོདConstitution
་དགོཔ་ཐོན་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༨
དོན་ཚན་ཀ་༤
ཁ་༢ དང་ཁ་༥
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
་ཆེན།
དྲགོས་ཕུན་ཚོ
ར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ལག་
including འཛིན་སྐྱོང་མདོ
all offices
in དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
the Legislature and theཅན་མ།
Judiciary,
allགས་ནོ
public
authorities and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
ཅན་མ།
ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།
དྲ་reserves
ཨེཕ་ བགྲེསཔ།
ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་ ཀྲི་ །
other monies
received and the
advances
and
of དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨
Bhutan”.

དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།

འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།

དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005. Under
the Auditor
the Authority
is at the moment manned
༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོརGeneral,
་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
ཅན་མ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་
ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ། 
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
༡༦ལཱ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ ག ་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་ལས་བརྟེན་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་མ་བཀལཝ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial༡༨༩༠
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
ཆུ་མཛོད་ཀྱི་རྒྱ་གྲམ་ལས་སྦྱི་མི་ཐང་ཀ་ཚུན་ལྷོ
ད་ལམ་ལོག་སྟེ་རྩི་ནག་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཨེམ་ཨེས་ཀྲི་ཀུན་འཛོམས་ལུ་བྱིན་མི་འདི་ཟླ་
summarized
below:

1.

ངོ་༤དེ་ཅིག་གིས་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནུགཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་གི་ཐད་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་ཚབ་ལུ་གནས་སྟངས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

སྣ་ཚོགས་ནང་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་ནུགསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་ལེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པའི་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ལཱ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འདི་མ་བྱིན་པའི་ཧེ་མ་ལས་
འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་མ་བརྩམས་དགོཔ་དང་
རླུང་ཆར་གྱི་དུས་ཚོ
ད་དང་ རྒྱུན་འགྲུལ་གོ་དོ
ག་དྲགས་
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
ཡོ
ད
་མི་
ལ་སོ
ག
ས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཚུ་བརྩི་འཇོག་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་གི་ཚབ་
དུས་ཚོ
ད་ཕར་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
འགྱངས་འབད་བྱིན་མི་འདི་ཁུངས་མཐུན་ཅིག་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོ
ན་ཚན་ཀ༥
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་ཨེན་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of
the RAA is prepared at the
ཁ་ཟཱན་ཅི།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
་ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོcompleted
ར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་
Table 1.1 Audits
in 2014
start of every financial year. It contains the
ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་
ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་
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
ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི། སི་ཨི་ ཁག་འབག་  དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡ ཅན་མ། དྲི་
current
audit priorities.
2.

ཨེས་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨའི་སི་ཨེས་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེ་༡༨༢༥༡༣༥ཅན་མ། 

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

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༡༧འོ ས ་མེད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་ལས་བརྟེན་ས་བརྐོ་བརྐོ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ཟད་སོ ང ་ཡར་འཕར་སོ ང ་
ཡོ ད པ།  

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་གིས་ཨེམ་སི་༡པའི་འོག་ལུ་ས་བརྐོ་རོ་སོག་གི་ལཱ་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་

ནང་འོས་འབབ་མེད་པའི་སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོང་འབོར་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཡར་འཕར་་སོང་ནུགདངོས་གྲངས་ཁག་ཚུ་ནང་
བཟོ་བཀོད་ཚུ་དང་གསལ་བཀོད་ཚུ་འགྱུར་བཅོས་ཐོན་མི་ལས་བརྟེན་ས་རྐོ་གི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་ནང་ཁྱད་པར་སོམ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ས་

རྐོ་བའི་སྐབས་ཐོན་མི་ཅ་ཆས་ཚུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ཁད་པར་ཐོན་ནུགས་བརྐོ་རོ་སོག་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འབོར་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་

༢༠༥༩དང་བརྒྱ་ཆ་༦༠༦༩གོ་རིམ་བཞིན་ཁྱད་པར་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་འདི་བཟུམ་མའི་དངོས་གྲངས་ཀྱི་དོན་ལུ་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་གི་

སྔོན་རྩིས་བཏོན་མི་འདི་འོས་འབབ་མེད་པའི་བདེན་ཁུངས་བསྐྱལ་ཡོདཔ་དང་ཁུངས་མེདཔ་འགྱོ་སྟེ་འདུགཁྱད་པར་གྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་

༡༣༠ ལས་ཡང་ལྷག་སྟེ་
ཅ་ཆས་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་
YTཁག་འབགཔ་དེ་ལུ་
IROHTUA TID
UA LAYOR EHT FO Sཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ལས་མཐོ
TNEMHSILPMOCཝC་སྦེ་
A དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༣༤༧༩༧༠ སོད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨ དོན་ཚན་ཁ༤  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb lla
s eརr་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་
ehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གhས་ནོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raམ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་
ef tuohtiw ,llaཨེཕ་
hs y
tirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorpཀྲི་re།དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།ལྟ་
htruf noitutitsnoC eht fo 4.52
བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་བུ།
seབཀོད་རྩིས་འགནཿ
ido b dna seiཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི།
tirohtua cilbའཛིན་སྐྱོང་མདོ
up lla ,y་rཆེན།
aiciདྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
duJ eht dna erutalsigeL ཅན་མ།
eht nདྲགོས་ཕུན་ཚོ
i seciffoགས་ནོ
llaརg
nidཇེ་ulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཀེ་ཤར་མ།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་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
དs་འབད་ནི་ནང་དུས་ཚོ
་འཐེབ་འགོར་ཡོ
ru༡༨ཨེམ་ཨི་ཨེམ་༡ལས་ཚན་བསྟར་སོ
of
ah tI .dnuorgkcད
ab
lanoissefoདrཔ།
p esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཨེམ་ཨི་ཨེམ་༡པའི་ལས་ཚན་འོག་ལུ་སྤྱི་ཚེས་༠༤༠༢༢༠༡༠ལུ་‘བཟོ
་འདོན་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་དང་ཅ་ཆས་ལྗིད་ཅན་སྐྱེལ་མི་ཨི་ཨོ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
iseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཀྲི་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱབ་སྐྱོར་’གྱི་ལཱ་འགོ་བཙུགས་མི་དེ་སྤྱི་ཚེས་༠༤༠༡༢༠༡༠ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnem་h
silpmocca eh་tབོ་fཚུ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ཨེམ་སི་༡པ་ལས་ཚན་
o trap a sa sevitaitini dna seitivitca
པས།གློག་འཕྲུལ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་དེ་བཟོ
སྐྲུན་གྱི་ལས་ཚན་གཙོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ ཟླ་༡༢ པ་ཚུན་ལུ་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དུས་ཡུན་དེའི་རིང་ལུ་ ‘བཟོ་འདོན་གྱི་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་’འགོ་བཙུགས་

GNITIDUA FO S M
RET NI STNEMEVEIHCA .1
ཚུགས་པའི་འོས་འབབ་མིན་འདུགའདི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོ
ན་༢༥པ་དང་འཁྲིལ་ལས་འགུལ་གྱིས་ཨེམ་

ཨེས་བི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་ལུ་རིང་ངོ་ཡར་འཕར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༧༥༠༠སོད་དགོ་ནི་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཚན་ཁ་༦
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི།སི་ཨི་
ཁག་འབག་.1།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་དིར།སི་ཨི།
.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnཅན་མ།
ailpmoཨ་རུན་གོ་ཡའལ།
C
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༡༡༦༡༡༡༠༧
སི་ཨི་།
ཨི་དང་ཨེམ། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༣ ༥༨༨༡༡༠ ཅན་མ། ལྟ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats yda
erla erew taht esoht sedulcxe
བཀོད་རྩིས་འགནཿཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།
དྲི་ཀྲི་
།དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༧༧༡༠༠༩༦༠༠ཅན་མ།
4
6
stiduA
laic
epS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

༡༩རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་ནང་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡར་འཕར་གྱི་ཁྲིམས་དོ
eht sniatnoc tནI་མ་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་
.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
dna sཔའི་ཟད་སོ
doirep gངn་འཁྲི་ཡོ
itiduaད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༤༠
tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་༢༠༠༩ ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོན་༦༣༢༡ འཕྲི་སྣོན་འབད་མི་དང་འཁྲིལཝ་ད་ གོང་ཚད་རྩིས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྙོམས་ཀྱི་དུས་ཡུན་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་གི་ཁ་སྐོང་ལུ་གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས་ཀྱི་ཐབས་གཞི་ནང་ལུ་ལཱ་འབད་ཚར་མི་གི་རིན་གོང་༠༨༠

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seབརྩི་འཇོག་འབད་དགོ་པའི་ལམ་སྟོ
itirohtua etairporppa ན
o་བྱིན་ཏེ་འདུགཨིན་རུང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༡པ་གིས་ཐབས་གཞི་ནང་ལུ་ལཱ་
t 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་ ༢༠༡༧


འབད་ཚར་མིའི་རིན་གོང་༠༨༥ བརྩི་འཇོག་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ལས་ཚན་གཉིས་ ༥ དང་༧ ནང་ ཡར་འཕར་གྱི་དངུལ་སོད་འབད་

བའི་སྐབས་ལུ་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༤༠འཁྲི་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཁ་༧ རྩིས་འགན་

ཐད་ཀརཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་

བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲི་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་
མ། དྲི་ ཀྲི་ དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི། སི་ཨི་ ཁག་འབག་ ། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་
༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢ཅན་མ། 

སྤ ང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ ང ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤༠
༡༡༠
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ སྦྱེ་མི་ཐང་ཁ་ལུ་ (W\SH སྒྲིང་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ ཕྱིར་

འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་
སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༤༠ འཁྲི་ནུག སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འཛིན་༡ པ་གིས་ ཁག་འབག་གི་འགན་ཁུར་ཚུ་གྲུབ་པ་ཅིན་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་ལས་བརྟེན་པའི་

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 aSRZHU
Royal Audit
audit
and
ཕྱིར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༥༤༣
གྱི་གྲལ་ལས་
ས་གནས་ཁར་
FRQVWUXFWLRQ
མེད་མི་ Authority
ཉིན་གྲངས་༡༥༩toདང་
མཐིང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4གཞི་གི་ར་ལེབ་མཇུག་མ་བསྡུཝ་
of the Constitution further
provides
that “The Royal
Audit Authority shall, without
fear,
ཉིན་གྲངས་༡༣༦
དེ་ལས་ས་གནས་རྩིས་སོ
ད་ལེན་འབད་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་
ཉིན་གྲངས་
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 authoritiesང་ཡར་འཕར་གྱི་
and bodies
༧༦ བཅས་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉིན་གྲངས་༣༧༡དེ་སྤང་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོ
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”.
ཐད་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ
ང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༤༡འཁྲི་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཁ༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

སི་ཨི་ ཁག་འབག་
། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
The ཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི།
Audit Authority
was instituted
as an autonomousཅན་མ།
bodyཨེ་ཀེ་སིངག།
in 1985 ཨི་ཨའེ་སི་ཨེས་ཨི།
and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
༡༩༨༧༡༦༥ཅན་མ།དྲི་ཨེས་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨའེ་སི་ཨེས་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༨༢༥༡༣༥ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
across the Kingdom.
In
༡༧༣༩༥༨༨
ཅན་མ།
ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་located
ཀྲི་ ། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
མདོ་ཆེན། the
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦
ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོ
གས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
of Bhutan,
Royal Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩
ཅན་མ། ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།
དྲི་ ཨེཕ་Aབགྲེསཔ།
financial
and compliance
audits.
brief དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨
account of the ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་ ཀྲི་ ། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་
activities
and
initiatives
as
a
part
of
the
accomplishments
༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ། 
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ན ང་ཆས་དང་མཛོ ད ་ཆས་འཐེབ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་མ་དངུལ་༡༣༦༥༠བཀག་ཆ་བྱུང་ཡོ ད པ།  
༡༡༡
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཅ་དངོས་ཚུ་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་ཧེ་མ་ལས་ར་བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གསལ་རིལ་རི་ཡོད་རུང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡
པ་གིས་
་བསྟར་བཀོལ་སོ
ད་ཀྱི་འགྲོས་ལུ་མ་ལ་བར་
དངོས་གྲངས་ཚུ་འབོ
ར་ཆེ་དྲགས་
audits
during the year as shown
inཁོང་རའི་ལོ
the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits དངོས་གྲངས་ཡོ
100 ད་
སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག
ཡིག་ཚང་མཁོ་ཆས་དང་
གློག་མེའི་རིགས་
དེ་ལས་
རྣམ་གྲངས་སྣ་ཚོ
ག
ས་བཅས་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
were already ཕྱིར་སོ
started
and
ཚད་གཅིགཔོ
་ནང་that
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག
ད་མ་འབད་བའི་མཛོ
ད་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༠༠
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit
Plan of theད་ཁང་ནང་ལུས་ཏེ་འདུགའདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༥༠གནས་པའི་ནང་ཆས་ཚུ་ལོ
RAA is prepared at the
བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་མཛོ
་ངོ་
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
༡ལས་ལྷག་སྟེ་བཀོལ་སོ
ད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་འདུགདེ་མ་ཚད་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ལུ་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
ཞུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ངེས་བདེན་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་མ་ཚུགས། ལྷག་པར་དུ་ ནང་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S དOF
RE
PORརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
TI NG
ནི་འགོ་མ་བཙུགསཔ་ལས་འགན་ལེན་གྱི་དུས་ཚོ
་ཡོལ་སོ
ང་ནུག
ན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཁ༡༠ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཨེ་ཨེས་ཅཝ་ད་རི།
སི་ཨི་the
ཁག་འབག་
། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡
ཅན་མ། Authority.
ཨེ་ཀེ་སིངག། ཨི་ཨའེ་སི་ཨེས་ཨི།
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
Audit
Reports are
immediate
output of the Royal Audit
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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༡༩༨༧༡༦༥ཅན་མ།དྲི་ཨེས་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨའེ་སི་ཨེས་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༨༢༥༡༣༥ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲ་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་

༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་ ཀྲི་ ། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་
མདོ་ཆེན། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ ཅན་མ། དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ། ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ ཅན་མ། ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི། དྲི་ ཨེཕ་ བགྲེསཔ། དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ། དྲི་ ཀྲི་ ། དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་

༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ། 

༢. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧.༥༢༧ 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥༢༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

2.1

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ། 



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua otགོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་
ytirohtuA tiduA laདངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆོག་མིན་ཐོ
yoR a eb llahs erehT“ག་ལུ་སོ
,tahདt་ཡོsད
eཔ།
tat
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 layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྩིས་ཤོ
ན་ལུ་
འོe
སd་འབབ་མེད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སོ
,tnemnrevoG
eht fo secག
if་/ཐོ
foབ་རྩིས་བཟོ
dna s་tནིའི་དོ
nem
trap
lla fo stnuocca eht དt་དངུལ་
idua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
བརྒྱ་ཆ་༥༠ སོད་ཡོདཔ། 
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

2.2

4.386

2.3

0.531

2.4

མི་སྟོབས་འཐེབ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་། 

12.610

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denn
am tnemom eht ta si ytirohtuA ehབསོ
t ,མ
laས།
reneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
nam
ofrep detདrཿ
ats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོeནc་ཚུ་འོ
གr་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢༡མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་གཞི་བཙུགས་མ་འབདཝ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

17.527



སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པ་གིས་མཉམ་འབྲེལ་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ནང་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་མཐའ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
འཁོར་ཉམས་སྲུང་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་ནུག

དཀར་ཉམས་སྲུང་གི་གནད་དོ
6 16 detelpmoc dah yད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་
tirohtuA tiduབྱ་གི་ཐད་ཁར་
A layoR ehT
sti
duAཆུ་བྱ་ཕོ
fo .o་N
stiduA fo sepན
y་གྱི་ཐད་ཁར་
T
.oN .lS གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་སྡེ་གིས་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཞིབ་ཚོལ་རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༣༣
ད་ཐོ
hcihw stསོid
uaག་ལས་
esohtཆུ་བྱ་ཕོ
ylno་དཀར་གྱི་གྱངས་ཁ་འགོ་འདྲེན་
sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
འཐབ་ནི་གི་མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུགསྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གི་ལོ
dna ་ནང་ལྕང་ཅེ་ལུ་ཉམས་སྲུང་ལྟེ་བ་བཟོ
detrats ydaerla erew ་tསྐྲུན་འབད་ནིའི་གནང་བ་
aht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
61
6
l
a
t
o
T
ལེན་མི་མ་གཏོགས་གཞན་བཅོས་མའི་ཐོག་ལུ་བྱ་གསོ་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་བཅོས་མའི་ཐོག་ལས་ལོ་བྱིན་ནི་དང་ཕོ་ཆུའི་མཐའམ་
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

བདའ་སྟེ་ཐང་ཆུ་རྫིང་བཟོ
ཁར་འགོ་
tsurhT
tiduA evitacidn་ནི་བཅས་ལས་དོ
i eht dna seན
ci་རྣམ་པ་གཉིས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་དུས་ཚོ
ffO lanoigeR dna snoisiviD ད
e་hསྤྱི་ལོ
t fo་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༥པ་
seludehcS tid
uA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
མ་བཙུགས་པར་འདུག
.seitiroirp tidua tnerruc

གནོད་སྐྱོན་བྱུང་མི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥༡༦ དང་ ༢༠༡༦༡༧ ནང་ས་ཆ་ཨེ་ཀར་༥༦༥༢༩ ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༢༢༤༨༠དང་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༩༨ཀྱི་མཐའམ་བདའ་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༠གནས་པའི་ཤིང་ཚུ་བཙུགས་ནུག།གཞན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiroཡང་
htuaཤིང་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༣༠༤༠
etairporppa ot མ་ཤི་བར་བཞག་ནི་གི་ཐད་
desserdda si ti dnaས་ཁོངས་དག་པ་ཅིག་ནང་
tidua ralucitrap eངེས་ཤེས་འདྲོ
ht fo noitངeམ་སྦེ་མེདཔ་དང་
lpmoc nopuསྤྱིར་
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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བཏང་གི་ཤིང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་སྒོལས་འཆར་གཞི་མ་བརྩམས་པར་ཡོདཔ་དང་ གཞི་བཙུགས་ཡང་མ་འབད་

བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཀ་༦ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿདགོངས་གསར་ཀརྨ་ཆོས་འཕེལ།མཐའ་འཁོར་གཙོ་འཛིན་

འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༡༩༡༣ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་
ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ། 

༢༢གོ་གནས་ཡར་སེང་སྐབས་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཆོག་མིན་ཐོ ག ་ལུ་སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༨༦
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ འགན་འཛིན་པ་༡༠ ལས་ཚབ་ཐོག་ལུ་གོ་གནས་ཡར་སེང་འབད་མི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༨༦ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནུགའགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་དགོས་མཁོ་

དང་མ་འཁྲིལ་བར་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ཚུ་བྱིན་ནུག དེ་མ་ཚད་ ལས་ཚབ་ཨིན་པའི་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་མི་ འགན་འཛིན་པ་ལྔཔོ་དེ་

ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབདཝ་དང་མི་སྟོ
བས་འཛིན་སྐྱོང་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་གི་ཆ་གནས་ཡོ
ད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་གནས་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ག་སྟེ་བསྐོ་བཞག་འབད་ནུག
The ཚད་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ལོ
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 འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
economy, efficiency
and effectiveness in the use of public resources.”
The Article
ལྷག་པར་དུ་
རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཞུང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
the accounts of all departments
and offices of the Government,
དོན་ལ་སྐོར་ལུ་འོ
ང་མིའི་དོནaudit
་ལུ་ཉིན་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཡུ་ཨེས་དྲི་༦༠༠༠རེ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུགའདི་དང་གཅིག་ཁར་འགན་འཛིན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the police and
the defence forces asའབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་གསལ་བཀོད་འབད་མི་དེ་
well as the revenues, public and
པ་འདི་ལུ་ར་ རྒྱ་གར་ལུ་ལ་སྐོར་འགྱོ་བའི་སྐབས་ལུ་
རྒྱ་གར་གྱི་ཉིན་འཐུས་མེན་པར་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུགཉིན་འཐུས་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་གསལ་ཏོག་ཏོ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ཁག་འབག་སོ་སོ་ཚུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དང་འཕདཔ་ད་ཁོང་ཚུ་ལུ་འོ
་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཏེ་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༧༩༨དོ
་ཚན་ཀ་༧༡
body
in December 2005.སUnder
the Auditor General,
the
Authorityནis
at theརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨུ་
moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཏམ་ཅཱནད་ཐ་ཀུར།
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༢༤༢༦༤
ཅན་མ།Kingdom.
སུ་ནིལ་ཀུ་མར་ཐ་ཀུར།
ཨི་ཨི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༢༤༢༦༥
regional
offices ཨི་ཨི།
strategically
located across the
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཅན་མ། ཨེཅ་ཨེས་ར་མ་ཤེ་ཧའི།
ཨེས་ཨི།
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
དེཝ་དཱས་གང་གུ་ལེ། སི་ཨེཕ་ཨོ། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཅན་མ། སུ་ནིལ་ཀུ་མར། ཨི་ཨི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
༠༧༢༧༩༥༧༠༩༠༨
ཅན་མ། ཝི་ནེ་ཀུ་མར་མ་ནཱན།
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
financial
and compliance
audits. ཨེས་ཨི།
A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཅན་མ། Authority
ཇེ་ཨེས་བཇ་བ། སི་ཨི།
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༥༥༢༨༤༤
ཅན་མ། ཝའེ་ཀེ་དིར། སི་ཨི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
of the Royal Audit
during
the year is
summarized
below:
༡༩༡༩༠༧༡༡༦༡༡༡༠༧ ཅན་མ། ཨ་རུན་གོ་ཡལ། སི་ཨི། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༣༥༨༨༡༡༠ ཅན་མ། དྲི་ཨར་ ཨེས་ཨེན་ཤར་མ། ཨར་ཨོ།
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1.

AC HI EVE ME N TS I N TE
R M S ལ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
OF A U DIT I NG
དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༣༢༨༤༣༦༩༣༠༨
ཅན་མ།
ཨར་ཨེན་ཁ་ཟཱན་ཅི། འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩

༠༧༠༠༢༡༠༠༠༣༥༦ཅན་མ།དྲགོས་ཕུན་ཚོགས་ནོར་བུ།ཇེ་ཨེམ་དྲི་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༤༡༡༩ཅན་མ།ཝི་ཀེ་ཆཝ་བི།དྲི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཨེཕ་during
བགྲེསཔ།དྲེབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ།ཝའེ་ཀེ་ཤར་མ།དྲི་

audits
the year as shown in the Table 1.1.ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པིན་ཨེན་༡༩༢༨༡༤༩ཅན་མ།
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
2014
and
were
completed withinག31
༢༣སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྩིས་ཤོ
་ཐོ བDecember
་རྩིས་བཟོ ་ ནིའི་དོ
ན ་ལུ་འོ
ས ་འབབ་མེད་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སོ
ད ་དངུལ་བརྒྱ་ཆ་༥༠
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress
at the close of the year. The
སོ ད ་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༡
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
འཐུས་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལུ་
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡
པའི་འགན་འཛིན་པ་བདུན་ལུ་
Annual
Audit
Schedules of
the Divisions and Regional Offices
and the indicativeའགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་སྐོར་རྒྱབ་ཐོ
ག་ལུ་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་༥༠བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༣༡སོད་དེ་འདུག།
current
audit priorities.
2.

དམིགས་བསལ་གྱི་དངུལ་ཕོ
གས་དེ་ཡང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ བདེན་དཔྱད་འབད་མི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་རྩིས་ཤོག་ཚུ་ལུ་ གལ་ཅན་གྱི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཞིབ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་ནུགའདི་བཟུམ་མའི་ཁ་སྐོང་གི་འཐུས་ཚུ་ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ནང་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
ofདབང་འཛིན་ལས་གནང་བ་ག་ནི་ཡང་མ་ཞུ་བར་
the particular audit and it is addressed
to appropriate
authorities
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
ད་རུང་
དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
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.




199

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

199


༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཀ་༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿས་དཱ་སི་ཝཱན་པི་ལའི།ཨེ་ཨོ།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༦༢༣༣༠ཅན་མ།པི་ཨེན་བ་གྷཏ།ཨེ་ཨོ།དྲབ་
ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༡༩༣༥༦༠༠༢༤ཅན་མ།རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།རྩིས་འཛིན་པ་གོངམ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༠༧༠༠༡༢༢༣ཅན་མ།ཨ་པུར་

བ་ས་ཧ།ཨེས་ཨོ།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༡༦༡༡༠༠༠༣༧༨ཅན་མ།བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་དྲུང་ཡིག།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༡༠༠༢༢༩༧

ཅན་མ།ཡུ་སི་ཅའུ་ཧཱན།ཨེས་ཨོ།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༡༩༣༥༦༠༠༢༠ཅན་མ།ཨེས་ཨེན་དྷར།ཨེས་ཨོ།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༢༠༠༥༦༠༠༥༢

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཝི་ཀེ་ཆའུ་བི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༣༩༥༨༨ཅན་མ། 

༢༤མི་སྟོ བ ས་འཐེབ་བཙུགས་མི་དང་འབྲེལ་བའི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོ ང ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦༡༠
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡ པ་གིས་ ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ལུ་ མི་སྟོབས་འཐེབ་
བཙུགས་མི་གི་ཐད་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦༡༠འཐེབ་སོད་མི་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILགནང་གྲོལ་འབད་བའི་འཆར་གཞི་
PMOCCA

མི་སྟོབས་བཀྲམ་བཙུགས།

0DQPRQWKFODLP

དo
་ R ehT
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ལས་བརྒལ་བའི་དངུལ་འཐེབ་སོ
ytirohtuA tiduA lay
dna tidua ot ytirohtuA tid0DQPRQWKV
uA layoR a eb llahs ereདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
hT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitབཞི་དཔྱད་མཇུག་སྡུད་སྤྱི་
rA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonཔ།
oce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལོn་༢༠༡༦ཟླ་༦ཚེས་
,tnem
revoG eht fo seciffo dna stnemtraགནང་གྲོལ་འབད་
ped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
བསོམས།
seido b dn༣༠།
a seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erངེས་བདེན་
utalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
གནང་གྲོལ་
dna cilbup ,seunever eh
t sa llew sཐོ
aབs་རྩིས་
ecrof ecབའི་འཆར་གཞི་
nefed eht dna ecilop eht ,s0DQ
dnuf cilbup gniretsinimda
ཐོག་སོད་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna devie
cer seinom rehto
འབད་བ།

བཀོད་པ།

དང་འཁྲིལ་

ཡོདཔ།

PRQWK

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suoདངུལ་སོ
mono
ua na sa detutitsni saw ytirohtནང་།
uA tiduA ehT
དt་རུང་བ།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
:$3&26+2
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
(OHFW'LY
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་ ཀ 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
$GG:$3&26FKDUJHVFODLPHG % 
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བཞི་དཔྱ་མཇུག་སྡུད་སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༦གི་དངུལ་འཐེབ་སོG
ད་མིའི་བསོ
།S M R E T N I S T N E M E V E12.610
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རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༧༩༨དོན་ཚན་ཁ་༩  རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེ་ཨེས་ཅའུ་ད་རི། སི་ཨི་ ཁག་འབག་ ། དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦

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
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d
u
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n
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n
i
F
༠༠༩༢༡ཅན་མ།ཨེ་ཀེ་སིངག།ཨི་ཨའེ་སི་ཨེས་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༨༧༡༦༥ཅན་མ།དྲི་ཨེས་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨའི་སི་ཨེས་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
d
na 410།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༩༡༩༠༧༠༡༡༦༠༠༩༢༡ཅན་མ།
2 rebmeceD ts13 nihtiw detelp
 oc erew
༡༨༢༥༡༣༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཨེས་ཅའུ་ད་རི།སི་ཨི་
ཁག་འབག་
m
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
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r
ats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༡.༤.༣. མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན།
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
་ erA
dnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
a sdoirep gnitidua tsap ehལོ
t ་ངོ་དེ་ནང་
fo secneམང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
irepxe fo s isab eht no denimreted era hciཕྱིར་སོ
hw ད
sa
.seitiroirp tidua tnerruc

འབད་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༦སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༠༥༥༢༨དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་གནད་དོན་གཅིག་ཡང་

.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་ ༢༠༡༧


རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
འབོར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༠༥༥༢༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འགུལ་ལས་ཐོབ་མི་ལན་གསལ་དང་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༢༣༧༡༧ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤ རྩིས་འགྲིག་འབད་

ཡོདཔ་ ཡང་ཅིན་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༨༡༨༡༡ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

1 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
23.141
4
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
2 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
58.670
5
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of Bhutan, which states
that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and

བསོམས།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public 81.811
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 Legislatureདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣.༡༤༡
and the Judiciary, all public authorities and bodies
༡. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་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་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡༤༡ངོས་འཛིན་བྱུང་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
༡༡སི་༢པའི་ལས་ཚན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡༤ལོ ག ་སྟེ་མ་ལེནམ་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་མ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regionalབཏོ
offices
ག པ།strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཧེ་མའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ཡར་འཕར་གྱི་སོ
ད་དངུལ་ནང་ལས་དངུལ་སྐྱེད་མེད་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
པའི་སྔོན་བྱིན་ཕྱིར་བཏོ
ན་མ་འབདཝ་སྦེ་གསལ་སྟོ
་འབད་མི་གི་ཐད་ཨེམ་ཨེས་ཇི་ཨའི་ཨེལ་ལས་དངུལ་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
activities
and initiatives
as a part of ནthe
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༢༣༡༤༡ལོག
་སྟེ་མ་ལེན་པས།ལོག་སྟེ་ལེན་དགོ་པའི་དངུལ་འབོར་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༦༣༤གིས་རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ལྷག་
summarized
below:

1.

ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༡༤༡ལུས་ཏེ་འདུག
ན་ཨང་༡༤༨༢༣དོ
ན་ཚན་ཀ༢༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་དྲི་པི་ཀ་པིརི།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
OF A U DIT
I NG

སི་ཨི།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༠༡༡༤༠༧༠༩༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརཱཇ་ཀུ་མར་ཅཝ་ད་རི།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་

The ༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ཅན་མ།
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
December
2014 and
were
31st
༢.completed
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོwithin
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༦༧༠
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 ག་བཀོད་དེ་ཡོ
616
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་གནོ
ད
་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༦༧༠
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
དཿ
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
Audit Thrust
རིམ་ཨང་།
བརག་ཞིབ་ཀྱི་བཅུད་དོ
ན། Offices and the indicative
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཨེན་ཨེཅ་པི་སི་ལུ་གྲོས་སྟོན་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁྲལ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
current audit priorities.

2.༡

2.

 EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
བསོམPOR
ས། TI NG
AC HI

58.670
༥༨.༦༧༠

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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༢༡ཨེན་ཨེཅ་པི་སི་ལུ་གྲོས་སྟོ ན ་ཞབས་ཏོ ག ་གི་དོ ན ་ལུ་ལཱ་གཡོ ག ་གི་ཁྲལ་དངུལ་སོ ད ་འབད་ཡོ ད པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༥༨༦༧༠

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཨེམ་ཨེས་ཨེན་ཨེཅ་པི་སི་ཚད་དང་གཅིག་ཁར་ལས་འགུལ་ལུ་གྲོས་སྟོན་ཞབས་
ཏོག་བྱིན་ནིའི་དོན་ལུ་གན་ཡིག་བཟོ་མི་གི་ཐད་སྤྱི་ཚེས་༣༡༡༢༢༠༡༢ཚུན་ལུ་ལཱ་གཡོག་གི་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༦༧༠

དངུལ་སོད་འབད་ནུགསྤྱི་ཚེས་༠༡༠༧༢༠༡༢ལས་ཨེན་ཨེཅ་པི་སི་གིས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་མི་གི་ཐད་མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ལཱ་གཡོག་གི་ཁྲལ་སོད་དགོཔ་མིན་འདུགདེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ཨེན་ཨེཅ་པི་སི་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༢ཟླ་༦པའི་
ཤུལ་ལས་ལཱ་གཡོག་གི་ཁྲལ་སོད་མི་ཚུ་ལོག་སྟེ་ལེན་དགོཔ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༨༢༣དོན་ཚན་ཁ་༩ རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿཇ་ཀུ་མར་ཅཝ་ད་རི།དྲི་ ཀྲི་ །དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཀེ་མིཤ་ར།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་
ཆེན།དྲབ་ལུ་པི་ཨེན་༡༧༡༧༠༣༠༠༢༡༠༣༡༦༧༣ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fonoitutitsnoC 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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༡༥ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨ ཕུལ་མི་ཚུ་གཤམ་
གསལ་ལར་ཨིནཿ

༡༥༡བལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ནང་ ‘རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་གནོད་སྐྱོན་ཉུང་དྲགས་’

ཟེར་མི་ སྲིད་བྱུས་ཀྱི་

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
དམིགས་ཡུལ་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཁྲིམས་མཐུན་དང་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ལངམ་འབད་ཡོ
ད་མེད་དང་ཆ་གནས་ཅན་གྱི་ཁྲལ་མར་ཕབ་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4འབད་ནི་ལ་སོ
of the Constitution
further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གས་པའི་འོས་མིན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་འབྱུང་ནི་ལས་སྔོན་འགོག་འབད་ནི་ཡང་ཅིན་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ནང་འཁོད་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in the Legislature
and གཙུག་སྡེའི་གཞི་བཀོད་དང་
the Judiciary, all public
authorities
and
bodies
དམ་འཛིན་ཚུ་གི་དོ
ན་སྨིན་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་
དེ་ལས་
དམིགས་བསལ་གྱི་
ལ་རོག
་དང་འབྲེལ་
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”.
མཐུན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ལངམ་འབད་ཡོ
ད་མེད་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ལ་བཤལ་ལས་སྡེའི་དམིགས་གཏད་དང་དམིགས་ཡུལ་

The ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོ
Audit Authority was instituted as an autonomous
body in་༢༠༡༡ལས་༢༠༡༥ཚུན་གྱི་དུས་མཚམས་
1985 and as a constitutional
ད།རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ཚུ་ཁྱབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༤དང་གྲོས་འདེབས་༧ཚུད་དེ་ཡོ
ད།
by 237
staff
with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༡༥༢འབྲུག་བཟའ་སོ
ད ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and དcompliance
audits. A brief account ofལས་འཛིན་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་དང་
the
འབྲུག་བཟའ་སོ
་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབསྙན་ཞུ་འདི་ནང་
སྲིད་བྱུས། གཙུག་སྡེའི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit Authority during
the year མི་སྟོ
is བས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ དེ་
གཞི་བཀོད།
མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས།
མཛོད་ཁང་འཛིན་སྐྱོང་དང་
summarized below:

1.

ལས་ལས་འཛིན་གྱི་རེ་འདུན་བསྐྱེད་མི་དམིགས་དོན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་མཁོ་གལ་ཆེཝ་འབད་ངོས་འཛིན་འབད་མིའི་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་གནད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་དུས་མཚམས་ཚུ་ཁྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྙན་ཞུ་འདི་

The ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༧དང་གྲོས་འདེབས་༩ཚུད་དེ་ཡོ
Royal Audit Authority had completed 616ད།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
ག ་གསར་བཟོ
December 2014 and
were༡༥༣ལཱ་གཡོ
completed within
31st་ དང་ཡར་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
the close of the year. The
ལཱ་གཡོ
ག་གསར་བཟོat
་དང་ཡར་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་
རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ལཱ་གཡོTotal
ག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ
་ནི་ནང་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་
of every financial
year. It contains
དོན་སྨིན་ཚུ་ངེས་བརན་བཟོ
་ནི་ནང་ the
འོས་འབབ་རན་པའི་བརྩིས་མཐོང་བསྐྱེད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་
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
དམིགས་བསལ་གྱི་
ལཱ་གཡོག་གི་གོ་སྐབས་བཟོ
་མི་དང་ཕན་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་དོ
ན་སྨིན་ངེས་གཏན་བཟོ
་
current audit priorities.
2.

ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།དེ་འབདཝ་ལས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་གཡོག་སོད་ཀྱི་བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བ་ཡོད་པའི་ཀུན་འབྲེལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ནང་གཙོ་བོར་བཏོན་ཡོདཔ་ཨིན།རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
༢༠༡༥ཚུན་གྱི་དུས་མཚམས་ཚུ་ཁྱབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༧དང་གྲོས་འདེབས་༩ཚུད་དེ་ཡོ
ད།
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.




203

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

203


༡༥༤སོ བ ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
སོབ་གྲྭའི་བཞེས་སྒོའི་ལས་རིམ་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ ཟས་བཅུད་དང་ ལས་རིམ་དེ་གིས་ ཟས་བཅུད་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་དང་
ཟས་བཅུད་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་དེ་ལས་སོབ་ཕྲུག་ཨ་ལུ་ཚུ་གི་ཟས་བཅུད་ཀྱི་གནས་ཚད་ཡར་དྲག་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་

ཕན་འདེབས་འབད་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ནང་གཙོ་བོར་

བཏོན་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༥དང་གྲོས་འདེབས་༡༣ཚུད་དེ་ཡོད།
༡༥༥ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།

ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དེ་ཟས་བཅུད་དང་ནད་པའི་བཞེས་སྒོའི་ཞབས་ཏོག་གི་ལམ་ལུགས་འཛིན་སྐྱོང་

འཐབ་ཐངས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། བཞེས་སྒོ་བྱིན་མི་ཚུ་གིས་ ནདཔ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་དྲག་ནིའི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

དོན་ལུ་དགོས་མཁོའི་ཟས་བཅུད་ཚུ་དང་ལྡན་མ་ལྡན་དང་སྤྱིར་བཏང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་ཚུ་ངེས་གཏན་བཟོ་ཡོདཔ་དང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnནདཔ་ཚུ་གི་བཞེས་སྒོའི་མང་ཉུང་དང་ཉེན་སྲུང་དེ་ལས་གཙང་སྦྲ་འཕྲོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehTད“་བསྟེན་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་འབད་ཡོ
,taht setats hcihwད,པ་ཨིན།ནདཔ་ཚུ་གིས་ཁོང་
natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raརའི་བཞེས་སྒོ་ཚུ་སོ
ef tuohtiw ,lla་སྣང་གི་ཐོ
hs ytirགo་ལུ་ཟ་ནི་ནང་སོ
htuA tiduA ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནིའི་དོ
layoR ehT“ tahནt་ལུ་སྨན་ཁང་ཚུ་གིས་འོ
sedivorp rehtrufསn
oitutitsnoC eht fo 4.52
་མཐུན་གྱི་གནས་སྟངས་ཚུ་བྱིན་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཡོ
idདo་མེད་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་བསྐྱེད་ཡོ
b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduདJཔ་ཨིན།
eht dསྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༤དང་གྲོས་
na erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འདེབས་༡༠ཚུད་དེ་ཡོད།
. ”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
༡༥༦ཚོ ང ་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་བར་དོ ན ་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
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 yllacན
ig་ལུ་སྲིད་བྱུས་དང་གཙུག་
etarts seciffo lanoiger
ཚོང་འབྲེལ་གོ་སྐབས་དང་བར་དོན་ལྟེ་བའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ལྟེ་བ་འདི་བདག་སྐྱོང་འཐབ་ནིའི་དོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detདr་བསྐྱེད་མིའི་དགོས་དོ
ats ytirohtuAནt་གྱི་དོ
iduA
layoའཇོན་ཚད་ཅན་དང་
R eht ,natuhB fo
སྡེའི་སྒྲིག་བཀོད་ཚུ་ལངམ་སྦེ་ཡོད་མེད་དང་ རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་ཚུ་རེ་འདོ
ན་ལུ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoད
cཔ་ཨིན།དེ་དང་
dna laicnanif
དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་འཐབཔ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
འཁྲིལ་ཏེ་གནད་དོན་ལེ་ཤ་གི་གྲལ་ལས་ཚད་ལྡང་དང་དོ
si raནe་སྨིན་ཅན་གྱི་ལ་རོ
y eht gnག
ir་གི་ལམ་ལུགས་ཡོ
ud ytirohtདu་མེད་དང་འཆར་གཞི་བརྩམས་མི་
A tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ལས་སྣ་ཚུ་གྲུབ་ཡོད་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ལུ་གཙོ་བོ་བཏོན་ཏེ་ཡོད།རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་ལྟེ་བ་འདི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་ལས་འགོ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བཙུགས་ཏེ་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ཚུན་ལུ་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་

.1

འབྲས་༢༡དང་གྲོས་འདེབས་༡༢ཚུད་དེ་ཡོད།

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
001
stiduA
ecnailpmoC
༡༥༧འཇིགས་མེད་རོ
་ རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ང2ས་གཙོ ་ བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ཕྱི་ཁའི་ནདཔ་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞབས་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཏོ ག6་ཚུ་གི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
4
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
འཇིགས་མེད་རོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་
ehtཕྱི་ཁའི་ནདཔ་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་
sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
དe་མེད་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ཡོ
་གཙོ
dnགིས་ཞབས་ཏོ
a sdoirepག་ཚུ་འཇོན་ཐངས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་བྱིན་ཡོ
gnitidua tsap eht fo secn
irepxe fo s isab eད
h།རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོ
t no denimretedནe
ra་བོh་ར་ཕྱི་ཁའི་
cihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ནདཔ་གི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་བྱིན་ནི་ནང་འགོར་མི་ལག་ལེན་གི་དུས་ཚོད་ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་དང་མི་སྟོབས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལངམ་འབད་ཡོད་མེད་དང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་  གྲོས་སྟུན་དང་ ནད་ངོས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འཛིན་འབད་ནིའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་བྱིན་ནི་ནང་ལ་རོག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ཡོད་མེད་དང་དོན་སྨིན་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་ཚུ་
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་

204

204

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


ཨིན།རྩིས་ཞིབ་འདི་གི་དུས་ཡུན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ལས་༢༠༡༦ཚུན་ཁྱབ་སྟེ་ཡོད།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༡༣དང་
གྲོས་འདེབས་༡༡ཚུད་དེ་ཡོད།

༡༥༨ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཐུང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།
ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་ནང་འཐུང་ཆུའི་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་སོད་མི་ཚུ་ལུ་ ཉེན་སྲུང་
ཅན་དང་ཚད་ལྡང་ཁུངས་ལྡན་དེ་ལས་འདྲ་མཉམ་ཐོག་ལུ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་ནང་འཇོན་ཚད་དངདོན་སྨིན་ཡོད་མེད་

ངེས་གཏན་བཟོ་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་ར་ ཆུའི་རྐ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་

མེད་དང་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཆུའི་རྐ་འདི་གིས་ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་གི་རེ་འདོད་གྲུབ་ཡོད་མེད་དང་ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་སོད་མི་ཚུ་

ལུ་ འཐུང་ཆུ་ཚུ་ལངམ་དང་ འདྲ་མཉམ་སྦེ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ཡོད་མེད་ དེ་ལས་ ཐིམ་ཁྲོམ་ནང་ བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དེ་ཡོད་པའི་

ACCOMPLISHMENTS
OF ད
THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY
འཐུང་ཆུ་དེ་ མི་གིས་ལོ
ངས་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་ཡོ
་མེད་ངེས་གཏན་འབད་ནི་ཚུ་ཨིན།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ ལས་

The ༢༠༡༦ཚུན་གྱི་དུས་མཚམས་ཚུ་ཁྱབ་ཡོ
Royal Audit Authority derives
its mandates from the Article
25.1 of the Constitution of
དཔ་ཨིན།སྙན་ཞུ་འདི་ནང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ཡོ
ངས་འབྲེལ་གྱི་ཚད་འཛིན་དང་འཐུང་ཆུའི་
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
སྤུས་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་
དེ་ལས་
བདག་སྐྱོང་དང་འཛིན་སྐྱོང་བཅས་
གནད་དོ
ན་གསུམ་གྱི་ཐོ
ག་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་༢༢
དང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit
གྲོས་འདེབས་༡༡ཚུད་དེ་ཡོ
ད། 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.




205

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

205



༡༦གནད་དོ ན ་གཞན་ཚུ།
༡༦༡འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་སྔ་གོང་ལས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོག་༡༨༥༥

རྩིས་འགྲིག་འབད་དེ་ འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་༣༦༡ གི་ཐོག་ལས་ སོ་སོ་སྦེ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ འཛིན་སྐྱོང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་
ལག་ལེན་
YTIROHTUA TIDUA LAYརང་བཞིན་གྱིས་རྒྱབ་སྣོ
OR EHT FO STན
N་འབད་ཚུགསཔ་དང་
EMHSILPMOCརྩིས་ཁྲ་དང་
CA

foདེ་ལས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ཚུགས་པའི་འོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti seསv་ལྡན་གྱི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་
ired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ནི་གི་དོ
་ལས་དང་དེ་ལས་ཁྲི་འགན་ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱི་མི་ངོམ་གཅིག་དང་ཡང་ན་མི་ངོམ་ལེ་ཤཱ་ལུ་བཀལ་མ་བཏུབ་པའི་རྩིས་
e lc
itrAནe
hT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ད་འབདཝ་ཨིནམ་དང་འདི་ཡང་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་དང་གཅིག་ཁར་སོ
,tnཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོ
emnrevoག
G་བཏོ
ehནt་ཡོfད
o་མི་ཚུ་གི་དོ
seciffoན་ལས་ཕྱིར་སོ
dna stnem
traped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ་rསོu་ovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
སྦེ་མཉམ་སྡེབ་འབད་དེ་ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན།ཨིན་རུང་ཧེ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ལེགས་བཅོས་དང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡང་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo seགv་སྟེ་ར་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུའི་ནང་བཀོདཔ་ཨིན།
reser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
བསྐྱར་དུ་བྱུང་པ་ཅིན་ཤུལ་མའི་རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལོ

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༡༦༢ངན་ལྷད་བཀག་སོ
གhས་ལུ་གཏང་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
ནt་ཚུ།
den
nam tnemom eht taམs་ལྷན་ཚོ
i ytiro
tuA eht ,lareneG rotiduA eh
rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དུས་མཚམས་འདི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༨ ཁ 
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep ནd་འབྱུང་མིའི་གནད་དོ
etrats ytirohན
tu
A tiduA
layoR eht ,nགི་ཐོ
atuགh་ B fo
པའི་ དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ཀྱི་བར་མཚོ
་ཁག་༡༡
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
t fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ལུ་གཏང་ཡོeདhཔ་ཨིན།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
༡༦༣འཁྲུན་ཆོད་གནང་པའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབྱུང་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ ན ་ཚུ།
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་གིས་ འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་༧༥ གུ་ འཁྲུན་ཆོད་གནང་ཡོད་རུང་ རྩིས་འགྲིག་འབད་མ་ཚུགས་པར་

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiལུས་ཏེ་ཡོ
duA foད.།
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
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
༡༦༤གདམ་ཁའི་རྩོ ད ་རྙོག་ནང་འགྲིག་གི་ཐོ ག ་ལས་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
dna 4102 rebmeདc་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
eD ts13 nihtiw detelནp་ཚུ།
moc erew
3
2
stiduA 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
གདམ་ཁའི་རྩོ
ད་རྙོག་ནང་འགྲིག་
$OWHUQDWLYH 'LVSXWH 5HVROXWLRQ  གི་ལམ་ལུགས་དེ་ གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་
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་ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་འགྲིག་ནང་བཙུགས་ནི་གི་ཐབས་ཤེས་མང་སུ་སྦེ་ཐོ
ན་ཏེ་ཡོད།བཟོ་སྐྲུན་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnགོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོ
a sdoirep gnགitས་ཀྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
idua tsap eht fo s
cneirདྲན་ཐོ
epx་e
fo s isab ehtརྩིས་ལོ
no d
enimretedལས་
era ༢༠༡༧༢༠༡༨
hcihw saerA
དe་པའི་
ཚུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་
་༢༠༡༥༢༠༡༦
.seitiroirp tidua tnerruc

ཚུན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༢༡༣གནས་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་རོག་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་༩ནང་འགྲིག་འབད་དེ་འདུག
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ནང་འགྲིག་གི་ལམ་ལུགས་དེ་གིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ལུ་ འཇོན་ཐངས་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ གྲོས་ཐག་གཅད་ནི་ལུ་ ཕན་ཐབས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཡོ
itད
ir་རུང་འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་མང་ཆེ་ཤོ
ohtua etairporppa ot desས
s་རང་ཡིད་ཚིམ་ཏོ
erdda si ti dག
n་ཏོ
a ་tཅིག་མིན་འདུག
idua raluc
itrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser




ཤོག་གྲངས་

206

206

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧



༡༧གྲོས་འདེབས་ཚུ།
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༤པ་དང་འཁྲིལ་དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་སོད་ནི་ནང་འགན་འཁྲི་

རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་ དོན་སྨིན་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་གྲོས་འདེབས་ཀྱི་ལེའུ་

གཅིག་སོ་སོ་སྦེ་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་འབྱུང་མི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་འདི་གིས་མ་དོ་བར་འོས་ལྡན་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
AUDIT AUTHORITY
གྱི་བར་བཞུགས་མཛད་དེ་
དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་གནད་དོ
ན་ROYAL
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དང་
ཉམས་མོང་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་

The ཡོ
Royal
Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དཔ་ཨིན།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་མ་དོ
ལས་འབྲེལ་
25.4རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་རེ་རེ་ནང་ལུ་བཀོད་མི་
of the Constitution further
provides that་བར་
“Theབརག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
Royal Audit Authority shall, without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ཡང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་བཀོད་དེ་ཡོ
including
all offices in the Legislature andད།
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 ད
advances
and reserves of Bhutan”.
ལྷག་པར་དུ་ལེའུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
་མི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞུང་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་དྲན་གཏད་མཛད་དེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

The དབང་འཛིན་གྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་གནད་དོ
Audit Authority was institutedནas
an autonomous
body in 1985 and as a constitutional
་ཚུ་བསལ་ནི་གི་རེ་འདོ
ད་ལྷག་པར་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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
༡༧༡ཀུན་སོ
ད ་རྣམ་གཞག་གི་གནས་ཚད་དེ་དམ་དམ་སྦེ་ཡར་དྲག་གཏང་དགོཔ།
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
གཞུང་གི་ཐོ
ད་ནི།ཆོག་མིན་གྱི་ཐོ
བ་བརྗོད་བཀོད་ནི།ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་
audits
andན་སྐྱེད་དཀོན་དྲགས་ཅིག་ལས་མེད་རུང་དངུལ་འཐེབ་སོ
theme based audits, besides the
routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བཀྲམ་སྤེལ་མ་འབད་མི་གི་ཐོ
བ་བརྗོད།
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནི་
activities
and initiatives
as a part
of the accomplishments ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ལས་བརྟེན་ འབྲུག་
of the Royal Audit Authority during the year is
གཞུང་ལུ་གྱོང་གུད་སོ
མ་ཕོག་སྟེ་ཡོད།འདས་པའི་ལོ་ངོ་མང་རབས་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་མང་ཆེ་བ་ཅིག་
summarized
below:

1.

མཁོ་སྒྲུབ་དང་ བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ ཚུལ་མིན་བྱུང་མི་ ཆད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། མཁོ་སྒྲུབ་དང་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཁོངས་ཚུ་ནང་དཀའ་ངལ་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་དེ་ར་བྱུང་མི་འདི་གཙོ་བོ་ར་ལས་སྡེ་ནང་འཁོད་ལུ་ནང་འཁོད་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ནང་འཁོད་

The དམ་འཛིན་མེད་མི་དང་འབྲེལ་གཏོ
Royal Audit Authorityགས་ཡོ
hadད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ཚོ
completed 616
No.
Types of Audits
No. of Audits
ངSl.
་ལས་ཚུ་གིས་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སོ
ད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་པས།
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
ནོརcompleted
་འཁྲུལ་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་བྱུང་ནི་ལས་བཀག་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ཚུ་ངེས་པར་དུ་ལག་ལེན་འཐབ་
and
were
within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6 ཚུལ་
དགོཔ་དང་
འགན་ཁག་ཕོ
ག་མི་ཚུ་ལུ་
གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་ ད་ལོའི་ལག་ལེན་ནང་
under
progress
at the
close དང་ལེན་དམ་དམ་འབད་དགོཔ་འདི་
of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Auditsགcompleted
in 2014 ་ཚུ་ནང་ཚོང་
གཔ་ཚུ་ལུ་རྐྱངམ་གཅིག་འགན་འཁྲི་ཕོ
་སྟེ་ཡོད།འདས་པའི་ལོ
startམིན་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་མི་དམངས་འགན་འཛིན་པ་སྤྱི་གཡོ
of every financial year. It contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ལས་ཚུ་གྲལ་གཏོ
གས་ཡོ
ད་པའི་ གཡོ་ཟོon
ལ་དང་ངན་ལྷད་
ནོར་འཁྲུལ་དང་ཆད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
ད་
Areas
which are
determined
the basisདེ་ལས་
of experiences
of the past auditing
periods and
current audit priorities.
2.

རུང་ད་ལོའི་བར་ན་ཡང་ཁོང་ཚུ་ལུ་ཁོང་རའི་ལཱ་དང་བསྟུན་པའི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐབས་ལམ་མེད་པར་ཡོད།

AC HI EVE ME N TS I N TE R
S OF RE POR
NG
ཁོང་ཚུ་ལུ་ཨ་རག་བཟུམ་སྦེ་དངུལ་འབོ
རM
་རྐྱངམ་གཅིག་ལོ
ག་སྟེ་སོTI
ད་བཅུག་སྟེ་ཡོ
ད།

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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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ཚོང་འབྲེལ་གྱི་ལག་ལེན་ལེགས་ཤོམ་དང་བཟང་སོད་དེ་ལས་འགན་འཁྲི་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་
བཟོ་སྐྲུན་གོང་འཕེལ་བཀོད་ཚོགས་དང་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་ལས་ཐོག་ལུ་ མི་དམངས་
མཁོ་སྒྲུབ་ནང་གྲལ་གཏོགས་ཡོད་མི་སྒེར་སྡེ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཀུན་སོད་རྣམ་གཞག་དང་ཚོང་འབྲེལ་གྱི་བཟང་སོད་ཚུ་བཟོ་
དགོཔ་འདུག

༡༧༢འགན་འཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་སྒྲིང་སྒྲིང་དགོཔ།
ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ འདུས་ཚོགས་གང་རུང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་གོ་གནས་མཐོ་ཤོས་དང་ འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་ལུ་ ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ འདུས་

ཚོགས་ནང་ལུ་ རང་སོའི་འགན་འཁྲི་གི་ལམ་ལུགས་བཟོ་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་སྡེའི་འགོ་ཁྲིདཔ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མིན་ཚུ་གི་

ཐད་ཁར་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གནས་རིམ་ནང་དཔེ་སྟོན་བཏུབ་པའི་རྩ་བརན་འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་གསལ་རི་རི་སྦེ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཀོད་དགོ།ལོག་སོད་དང་ཚུལ་མིན་གྱི་བྱ་སོད་འཐབ་ནི་དེ་ལས་ཚུལ་མིན་བཀོལ་སོད་ཚུ་མེད་པར་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འགོ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཁྲིདཔ་གིས་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་དང་ཐབས་ལམ་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་ཡོདཔ་བཟོ་དགོ།
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
,raརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་
duA layoR ehT“ taht seའགན་འཁྲི་དང་བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཆ་རའི་
divorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
seདགོས་མཁོ་ཡོ
ido b dnaད་པའི་
seitirཚུལ་མིན་གི་གནད་དོ
ohtua cilbup ནll་ཚུ་སྟོ
a ,yནr་ཡོ
aiདcཔ་དང་
iduJ eད་ལོ
ht འི
d་ལག་ལེན་ནང་
na erutalsig
eL eht ni seciཁོང་རའི་ལག་ལེན་
ffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
གྱི་ཐད་ཁར་ཐད་ཀར་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་འགན་འཁྲི་བཀལ་སོ
་སོaདv་འབད་མི་མ་དངུལ་ཚུ་ལོ
. ”natuhB fo sལe་ཡོ
vrདe་མི་དེ་གིས་ལོ
ser dna seག
cn
da eht dna deviecག
er་སྟེ་ལེན་ནི་དང་
seinom rehto

la སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་དེ་ལས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotuན
a་མང་ཤོ
na sས
a་ཅིག་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་
detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཕན་ཐོ
of གས་ཏེ་ཡོད།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ལས་སྡེ་མང་ཤོ
sah tས
I ་ཅིག་ནང་འ་ནཱི་འགན་འཁྲི་འབག་མི་ཚུ་རེ་འདོ
.dnuorgkcab lanoisseforp esreདv་བསྐྱེད་དོ
id hti་བཟུམ་སྦེ་གནས་
w ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རིམ་མཐོ་ཤོས་ཁར་ཡོད་མི་ཚུ་མེནམ་ལས་བརྟེན་ འདི་ཚུ་གིས་
འདུས་ཚོགས་ནང་ལུ་ འགན་འཁྲིའི་ལམ་ལུགས་ སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཡུན་རིངམོ་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmocན་ཡོ
dད
nཔ་ཨིན།
a laicnanif
རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་པ་ཅིན་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་ལུ་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་གི་གྲོས་ཆོད་ཡང་བཏོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་བ་ལྷག་སྟེ་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་འགོ་ཐོག་ལས་ར་ལཱ་ཚུ་ངེས་བདེན་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་
:woleb dezirammus

ཐོག་ལས་འབད་དེ་ལས་སྡེའི་དམིགས་ཡུལ་དང་དམིགས་གཏད་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་བརྩོ
་ཤུགས་བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།འདི་བཟུམ་སྦེ་ད་
G N I T I D U A F O SནM
RET NI STNEMEVEIHCA .1
ལོའི་ལམ་ལུགས་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་དེ་འགོ་ཁྲིད་ཀྱི་འགན་ཁག་འཆང་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ནོར་བཅོས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དང་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་འགན་ཁག་འབག་སྟེ་དཔེ་སྟོ
ན་གྱི་ཐོ.1ག.1
་ལས་འགོ་ཁྲིད་འབད་དགོཔ་ཡོ
elbaT eht ni nwohs དs།
a raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
d
na 4102 rebmeceD tsན
1་ལུ་
3 niའོ
hས
ti་ལྡན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་
w detelpmoc erew
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
གཞུང་གིས་
འགན་འཁྲི་ཡར་རྒྱས་གཏང་ནིའི་དོ
3
2
stidu
A ecnamrགནས་རིམ་ག་རའི་ནང་
ofreP
d
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .ra་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་འདུག
ey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
གཞི་བཙུགས་འབད་དགོརྒྱལ་ཡོ
ངས་འགན་འཁྲིའི་གཞི་བཀོད་གསར་བཟོ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ངi་གི་ཐད་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
tsu༡༧༣འགྲོ་སོ
rhT tiduA ev
tacidni eht dna seciffO lanoigeR d་nདགོཔ།
a 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

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ ཚུལ་མིན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ དེ་ལས་ ཆད་སྐྱོན་ཚུ་གཙོ་བོ་ར་ ཁག་འབག་དང་ མཁོ་སྒྲུབ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འོང་འབབ་ དེ་ལས་ མ་དངུལ་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་ ནང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་ འོས་ལྡན་ཐོག་ལུ་ ལས་སོད་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུངམ་ཨིན། དགོས་མཁོ་ཚུ་ལུ་མ་གནས་མི་དང་ འཁྲིལ་
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་ ༢༠༡༧


བསྟུན་མ་འབད་མི་དེ་ ཚ་གྱངས་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད། འདི་བཟུམ་མའི་ལག་ལེན་ཚུ་གིས་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་

གྱི་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་དོན་སྨིན་ལུ་གནོད་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་མ་དོ་བར་གཞུང་ལུ་གནོད་ཉེན་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ་བྱུང་ནི་
ནང་ཕན་འདེབས་འབདཝ་ཨིན།

དངུལ་འཐེབ་ལོག་ལབ་སྦེ་སོད་ནི་དང་ལཱ་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནི་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་སྦེ་
འོང་མི་ཆུད་ཟད་དང་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་ཚུ་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་དང་ལས་

སྡེ་ཚུ་ནང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནི་ནང་ ཐད་ཀར་གྱི་ཕན་གནོད་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེའི་ལ་བཀོད་དང་ལ་རོག་གི་ཐབས་ཤེས་

སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཨིན་པས། འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ འདི་བཟུམ་མའི་གནད་དོན་ཚུ་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་དང་

ངོས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ རིམ་ལུགས་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ དུས་ཐོག་གི་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཚུལ་མིན་དང་

ནོར་འཁྲུལ་དེལས་ལོག་སོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་གནས་སྟངས་ཚུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ར་སོད་འོང་།ལ་བཀོད་དང་ལ་རོག་གི་ཐབས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལམ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ཚུ་ལུ་འདི་འཕྲོ་ལས་གདོང་ལེན་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
གཞུང་དོ
་ལ་སྐོར་ནང་འགྱོ་མི་
འགྲུལ་འཐུས་དང་
ཉིན་བསྟར་གྱི་
report
on the economy, efficiency
andནeffectiveness
in འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
the use of public
resources.” The
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
འཚོརor
་འཐུས་སོ
ད་ནི་ནང་ནོ
ར་འཁྲུལ་མང་རབས་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི།འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཆོག་མིན་གྱི་ཐོ
བ་བརྗོད་བཀོད་མི་ཚུ་
favour
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
ཡང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་དངུལ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་ལས་འདི་གིས་ཚུལ་མིན་བྱ་སོ
ད
་ཐོ
ག
་ལས་གཡོ
་
སྒྱུའི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཡང་
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”.

ན་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ཚུ་མེད་པའི་གསལ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན་པས།འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ཁོང་གི་གོ་གནས་མཐོ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དྲགས་བཟོ་སྟེ་ འགྲུལ་འཐུས་ཉིན་འཐུས་དང་ སྣུམ་འཁོར་བཀོལ་འཐུས་ཚུ་ མཐོ་དྲགས་སྦེ་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
with diverse professional
four
ནང་ staff
འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཟླ་ཚེས་ཅོག་འཐདཔ་བཟོ
་ཐོག་ལས་background.
ལས་འགུལ་ཁག་སོIt་སོ་has
ལས་ ཐོབ་བརྗོད་གཉིས་ལབ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ལ་སྐོར་ནང་འགྱོ་འགྱོཝ་མེད་རུང་དངུལ་སོ
with the provisions of the Constitution
of the Kingdom
ད་ཚུ་འབད་དེ་འདུག
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
གནད་དོན
་མང་རབས་ཅིག་ལས་སྡེ་གཅིག་གི་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྡེ་ཕྲན་ནང་འཁོད་ལུ་ར་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
དཔ་དང་དེ་སྦེ་
financial
and
compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་ཚུ་ཡང་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་བར་ན་བར་དོ
ན་བརྗེ་སོthe
ར་འབད་ནི་མེད་མི་ཡང་ན་རྩིས་འཛིན་ལས་གཡོ
གཔ་ཚུ་དང་འབྲེལ་
of the
Royal Audit Authority during
year is
summarized below:

1.

བ་འཐབ་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ ཚུལ་མཐུན་ཐོག་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
གནད་དོ
ན་འདི་ཧེང་སྐལ་ར་ཚབས་ཆེན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་མི་དམངས་ཟད་སོང་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་ 3(06 ནང་ལུ་ཨེལ་སི་རྩིས་

ཁྲ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་འགུལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ 3/& $FFRXQWV གི་དོན་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་ཐོ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་ནི་གི་ ཆ་རྐྱེན་

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
མིན་འདུག
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
རིམ་ལུགས་ནང་གི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཞིབ་འཇུག་འབད་བ་ཅིན་ཕན་ཐོ
གས་སོམ་འོང་ནི་ཨིནམ་ལས་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་ལེན་ཚུ་དང་
excludes
those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Totalངས་ནང་འཁོད་དམ་
616
རྩིས་བཀོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་དེ་ལས་ལ་རོ
ག
་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་དམ་འཛིན་ཚུ་རྩ་བརན་བཟོ
་
ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོ
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་གྱི་གཞི་བཀོད་དེ་དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་བཅོ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་དགོཔ་འདུག
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.

༡༧༤མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོ ད ་འབད་དགོཔ།

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

གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འདི་ རིན་ཆུང་ཁེ་སོམ་དང་ འཇོན་ཚད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་མ་ཚད་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
the particular
audit
and it is
addressed to appropriate authorities
ལེགས་བཅོས་འབད་ཡོ
ད་རུང་ of
འདི་ནང་
ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ཡོད
་མི་ལས་བརྟེན་
འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་གྱི་རིན་བསྡུར་ཚུ་གིས་
འོས་ལྡན་གྱི་
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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གོང་ཚད་ཁར་ སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་ དགོས་དོན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོད། འདས་
པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ལས་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ཧ་གོ་དོ་བཟུམ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ནང་གི་ཆད་སྐྱོན་ཚུ་ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ འདི་

ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ནང་གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་གིས་ ཚོང་

འབྲེལ་གྱི་བརག་ཞིབ་དང་རིན་བཀོད་འབད་མི་གོང་ཚད་ཚུ་གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་དང་ཁྱད་བསྡུར་འབད་ནི་ལ་
སོགས་པའི་ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལག་ལེན་ཚུ་མ་འབད་བའི་བར་མཚོན་སྟོནམ་ཨིན་པས།

ཚུན་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོད་མ་འབའ་མི་ལས་བརྟེན་ ལཱ་ཚུ་དང་ བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་གནད་དོན་མང་རབས་ཅིག་ ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་གོང་

ཚད་ཁར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུགདེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་མི་དམངས་ཀྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་ལུ་ཟབ་ནན་དང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོད་

དམ་ཟབ་སྦེ་འབད་དགོཔ་དང་ བྱ་རིམ་ཚུ་ལངམ་འབད་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དགོཔ་འདི་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་ཁག་

ཨིན།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

foགཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡོ
noitutitsnoC ehtངfས་འབྲེལ་མ་སྒོ་
o 1.52 elciZHESRUWDO
trA eht moགི་ཐོ
rf sག
e་ལས་སྤྱིར་བཏང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཐོ
tadnam sti sevired ytirohtuནA་སྐྱེད་དང་རིན་གོང་
tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཚུ་གི་བར་དོ
e lc
itrA ehནT་ཚུ་བྱིན་ཐོ
”.secrག
u་ལས་
oser cཁྱད་བསྡུར་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་མི་
ilbup fo esu eht ni ssenevitceffe ཐབས་ལམ་གཞི་བཙུགས་འབད་བ་ཅིན་
dna ycneiciffe ,ymonoce ehtདོnནo་སྨིན་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ནu་སྐྱེད་དང་ཞབས་ཏོ
ད་འབད་མི་
,tnཅན་ཅིག་འོ
emnrevངo་ནི་ཨིན་པས།ཡོ
G eht fo sངeས་འབྲེལ་མ་སྒོ་གིས་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཐོ
ciffo dna stnemtraped lla fo stn
occa eht tidག
u་ཚུ་ལུ་དངུལ་སོ
a ,ecidujerp
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རིན་གོང་ཚུ་ཡང་བྱིན་ནི་ཡང་ན་གསལ་སྟོ
ན
་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
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

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་འདི་ལས་སྡེ་གཙོ་བོ་ཅིག་འབདཝ་ལས་མི་དམངས་མཁོ་སྒྲུབ་ཚུ་ནང་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསྟར་སོད་འབད་དགོ་པའི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deབཀའ་རྒྱ་དམ་ཟབ་སྦེ་གནང་དགོཔ་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆེཝ་མ་ཚད་འོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,laren
G roག
ti་ལུ་ཡིག་ཐོ
duA ehགt་བཀོད་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དགོ་པའི་ཚུལ་
rednU .5002 rebmeceD ni ydob
སe་ལྡན་ཐོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
མཐུན་གྱི་ལམ་སྟོན་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་འདུག nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

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

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

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

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

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

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

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

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

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

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

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

.oN .lS
1
2
3
4

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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༢༡རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྐོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་འདི་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥༡ ཅན་མའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་

ཞིབ་དབང་འཛིན་གཅིག་ཡོད་དགོ་མི་འདི་ དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་

སྐོར་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན་” ཟེར་བཀོད་ཡོད་མི་གིས་མ་དོ་བར་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་

༢༥༤ པའི་ནང་ “རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ ཕོགས་ལྷུང་སོགས་གང་ཡང་མེད་པར་

ཁྲིམས་བཟོ་ལྷན་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་བདག་སྐྱོང་འཐབ་མི་ མི་མང་དབང་འཛིན་དང་འདུས་ཚོགས་

ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་དང་ སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་ ཁྲལ་འབབ་ཚུ་དང་ སྔོན་བྱིན་ དེ་ལས་

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚུ་དང་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཁག་གི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་འབད་

ACCOMPLISHMENTS
དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
ད་མི་ལས་འཐོབ་ཨིན།  OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་
་༡༩༨༥
ལུ་ “There
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
ས་སྦེ་
the Kingdom
of Bhutan, whichསྤྱི་ལོ
states
that,
shallགbe
a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
ད
པ་དང་
སྤྱི་ལོ
་
༢༠༠༥
སྤྱི་ཟླ་༡༢
པའི་ནང་
རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་
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,
འདུས་ཚོགས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།  དབང་འཛིན་འདི་གི་འོག་ལུ་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
police and the defence
well as the revenues, public
and
བཞི་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོ
ད།the
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ
འི་དགོངས་དོforces
ན་ལྟར་as
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
དངུལ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ལུགས་མཐུན་དང་རིམ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་དང་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་

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
འཐབཔ་ཨིན།

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
༢༡༡ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠འདི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་
financial
and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནིའི་དོ
དཔ་དང་འ་ནཱི་འདི་སྤྱི་ལོ
ངས་ཁྱབ་གཉིས་
of the
Royal Audit ན་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོ
Authority during
the year ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༧པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
is
summarized below:

1.

པ་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་དང་གཅིག་ཁར་བཟོ་མི་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་གཉིས་པ་ཨིན། འདི་གི་ནང་ལུ་ ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་མི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིནཿ

The ཐབས་བྱུས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུཿ
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
ཀ  འབྲུག་ལུ་ཁེ་ཕན་ཆེ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ནང་ལུ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་འགན་འཁྲི་དང་དྭངས་གསལ་དེ་
were completed
within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ལས་བཟང་སོ
ད་ཚུ་འབྱུང་ནི་དང་
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 ofཁ every
financial
year. Itམས་གྲུབ་ནི་ནང་རྒྱལ་ཡོ
contains the ངས་གྲུབ་གཙོ་བོའི་ས་ཁོངས་ཚུ་དང་ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་གྱི་
 རྒྱལ་ཡོང
ས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
are determined on the basis of experiences སof
དམིགས་ཡུལ་གྱི་ཁས་ལེན་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གི་ལག་ལེན་དྲག་ཤོ
།the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

འ་ནཱི་གྲུབ་འབྲས་གཉིསཔོ
དེ་གྲུབ་ཚུགས་ནིའི་དོ
་
AC HI EVE ME N་TS
I N TE R MནS་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གསུམ་བཟོ
OF RE POR TI NG

སྟེ་ཡོ
དཿ are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
Reports
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་
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༡ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་
༡ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་སྤུས་ཚད་ཅན་གྱི་ལཱ་འབད་
ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འབག་འོང་ནི།
ནི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྤུས་ཚད་མཐོ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འབག་འོང་ནི།
༢ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ དྭངས་གསལ་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་འཕགས་གསལ་སྟོན་
༢ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགན་འཁྲི་ཅན་དང་ དྭངས་གསལ་ཅན་ དེ་ལས་ ཁྱད་འཕགས་གསལ་སོན་
འབད་དེ་བཟང་སོད་ལྡན་པའི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་དཔེ་སྟོན་འབད་ནི་དང་
འབད་དེ་བཟང་སོད་ལྡན་པའི་འདུས་ཚོགས་ཅིག་སྦེ་དཔེ་སོན་འབད་ནི་དང་
༣ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མཉམ་ལས་མཐའ་སྐྱོང་འབད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
༣ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མཉམ་ལས་མཐའ་སྐྱོང་འབད་དེ་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཉམ་
འབྲེལ་དང་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཞག་ནི།
འབྲེལ་དང་མཐུན་ལམ་དམ་ཟབ་བཞག་ནི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་རེ་འདུན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་རེ་འདུན་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་
བཟུམ་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བཞི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད༔
བཟུམ་ལས་རིམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བཞི་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ལག་ལེན་གྱི་འཆར་གཞི་དེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་དེ་ཡོད༔
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༡ རྩིས་ཞིབ་དང་ཁས་ལེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ།
༡ རྩིས་ཞིབ་དང་ཁས་ལེན་ཞབས་ཏོག་ཚུ།
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
༢
ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ལས་གཡོ
གyཔ་གོང་འཕེལ།
dna tidua ༢
ot yཁྱད་རིག་ལཱ་གི་ལས་གཡོ
tirohtuA tiduA laག
oR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
པ་གོང་འཕེལ།
elcitrA eh༣
T ”.གཙུག་སྡེ་དང་འདུས་ཚོ
secruoser cilbupགfས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་དང་
o esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuoh༣
tiw གཙུག་སྡེ་དང་འདུས་ཚོ
,llahs ytirohtuA tག
idས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་གོང་འཕེལ་དང་
uA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrev༤
oG འབྲེལ་ཡོ
eht foད་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ལས་འབད་ནི།
seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་མཉམ་ལས་འབད་ནི།
seido b dn༤
a seའབྲེལ་ཡོ
itirohདtu
a cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
གཙོ
་རིམ་བཀོད་དེ་ཡོ
དe་མི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་
རིམ་བྱུང་གི་ལོ
. ”natuhB fo sevreserགཙོ
dn
a secnavdaད
ht dna deviecerརིམ་བྱུང་གི་ལོ
seinom r་་ehto
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་གཉིས་ཆ་རའི་ནང་
་རིམ་བཀོད་དེ་ཡོ
་མི་ལས་རིམ་འདི་ཚུ་

བསྟར་འཆར་གཞི་༢༠༡༥ལས་༢༠༡༨ཚུན་ལོ
བསྟར་འཆར་གཞི་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
ད
པ་ཨིན།ཐབས་བྱུས་འཆར་
la བསར་འཆར་གཞི་༢༠༡༥ལས་༢༠༡༨ཚུན་ལོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ་་y
dob suomonotua na sa detutitsni saད
wཔ་ཨིན།ཐབས་བྱུས་འཆར་
ytirohtuA tiduA ehT
བསར་འཆར་གཞི་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
གཞི་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ལོ
་བསྟར་བཞིན་དུ་ལ་རོག་འབད་དོ
ཡོདཔ་དང་ལོ
ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༡པའི་ནང་འགོ་
ruགཞི་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ལོ
of
h tI .་་d
orgkca་་ཕྱེད་བསྐྱར་ཞིབ་འདི་སྤྱི་ལོ
b
lanoisseforp es་r
evid htiw ffats 732 yb
་བསར་བཞིན་དུ་ལྟ་རོsགa་འབད་དོ
ཡོnདuཔ་དང་ལོ
༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༡པའི་ནང་འགོ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༢༡༢རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་མཛོ ད ་༢༠༡༧enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༡༢རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་མཛོ ད ་༢༠༡༧eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey ehརྒྱལ་ཡོ
t gn
rud ytirohtuA མས་ལྷན་ཚོ
tiduA གས་
layo
R eht fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་
ངiས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོ
གྲོགས་རམ་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ལྷན་ཚོ
:wག
oས་གྲོགས་རམ་
leb dezirammus

ལས་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ཐོབ་མི་བར་དོན་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་
ལས་སྡེ་ལ་སོགས་པ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལས་ཐོ
G NབI་མི་བརྡ་དོ
T I D UནA་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ལོ
F O S M R E T N་Iངོ་དེ་ནང་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་
S T N E M E V E I H C A . 1

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616

16བ ་dཀྱི
et་ e
da༢h༠ y
ག ་ ཁྲ
་ ༢  ༡ པ ཿ རྩི ས6་ ཞི
གlpཞིm་ མocཛོ ད་
༡t༧irohtuA tiduA layoR ehT
stiduཤོ
seམ
ཤོAགfo་ ཁྲ
མpy་ ༢T ༡ .oཔN1ཿ.lS རྩི ས.་1ཞི.1བe་ lཀྱིba་ ག
ཛོiད་
༢ o༠h༡s༧sa raey eht gnirud stidua
T ཞི
eh་ མ
tn
nw
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC
ϮϬϵ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
ϭϳϵ
dna detrats ydaerla erew ϭϳϱ
taht esoht sedulcxe
4
stiduA laicepS
ϭϱϬ
ehT .raey eht foϭϰϵ
esolc eht ta ssergorp rednu
latoT

167 179
167

150

143 149
143

167 175
167

203 209
203

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
ϴϲ
ϴϲ
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoireϰϲ
p gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

34 46
34

94
94

78 86
78

44
44

86

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

&/
''
Zd/
^/
K'd
K'W>
K'^:
K'dZ
K'd
K'^:
era stro&/
per tidua ''
ehT .ytiroZd/
htuA tiduA^/
layoR eh
t fo tuptuK'W>
o etaidemm
i eht eraK'dZ
stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot dessEŽ͘ŽĨŐĞŶĐŝĞƐ
erdda si ti dna tEŽ͘ŽĨĐĐŽƵŶƚƐ
idua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
EŽ͘ŽĨŐĞŶĐŝĞƐ
EŽ͘ŽĨĐĐŽƵŶƚƐ
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་

214

214

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོ་འདི་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་དུས་མཐུན་བཟོ་དོ་ཡོདཔ་ད་འདི་གིས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འཆར་གཞི་གྲ་སྒྲིག་འབད་
ནི་གི་གཞི་རྟེན་བྱིནམ་ཨིན། འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་དབྱེ་ཁག་བཟོ་ནི་དང་ གཙོ་རིམ་བཟོ་ནི་ཚུ་ཡང་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་

འབདཝ་ཨིན།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧གྱི་ལོ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གཞི་མཛོད་ནང་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་

འོག་ལུ་ལས་སྡེ་༩༣༠དང་དེ་བསྟུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་༡༢༩༩རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོད།སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་རེ་རེ་བཞིན་
གྱི་འོག་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་དང་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་བཅུད་དོན་འདི་ཤོག་ཁྲམ་༢༡པའི་

གསལ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཤོག་ཁྲམ་༢༢ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་
སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་

ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ཁྱབ་

ཁོངས་འོག་ལུ་ཚུད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་

ཤོག་ཁྲམ་༢༢ པཿ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་བསོམས་༡༢༩༩
ཕྱིར་སོད་རྩིས་ཞིབ། ༡༥༧

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁ་སྐོང་ལུ་ ལྟེ་གཞུང་ལུ་བསྡུ་བའི་རྩིས་ཞིབ་༢༢ དང་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
༤༠ shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom
of Bhutan, which states
that, “There
ཁྲིམས་བསྟུན་རྩིས་ཞིབ་༤༠དེ་ལས་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4མི་རྩིས་ཞིབ་༡༥༧
of the Constitution
further provides
that “The Royal
Audit Authority shall, without fear,
བརྩིས་ཏེ་ སྤྱིར་བཏང་གི་
རྒྱལ་ ལྟེ་བའི་རྩིས་ཞིབ།
༢༢
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་
རྩིས་ཞིབ་གཞི་ and 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
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
མཛོmonies
ད་ནང་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ཡོ
ངས་and reserves of Bhutan”.
other
received and the advances

༢༢༩

ཞིབ། ༨༥༡

མས་༡༢༩༩ཡོ
དཔ་ཨིན།

The བསོ
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
༢༡༣ལོ
་ བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༦༡༧
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལོ་བསྟར་འཆར་གཞི་འདི་རྩིས་ལོ་རེ་རེ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།འདི་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and
compliance
A brief account
of the
གི་ནང་ལུ་
སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་
ལུང་ཕོaudits.
གས་ཡིག་ཚང་ག་ར་གི་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་ཚུ་དང་
ཧེ་མའི་དུས་ཡུན་ནང་ལུ་འགོ་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
འདྲེན་འཐབ་མི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་ཉམས་མོང་དང་ད་ལོའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་
summarized below:

1.

ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

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

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་༦༡༣གྱི་འཆར་གཞི་བརྩམས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཡོདduring
་རུང་ ལོ་ཕྱེད་འཆར་གཞི་བསྐྱར་ཞིབ་ཞལ་འཛོ
མས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་
བཙུགས་ཐོག་ལས་
རྩིས་ཞིབ་
audits
the year as shown in the
Table 1.1. ཁ་སྐོང་གི་གློ་བུར་རྩིས་ཞིབ་༣༦
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits དཔ་མ་ཚད་རྩིས་
100
བསོ
མ
ས་༦༤༩ལུ་ཡར་སེང་འབད་ཡི།ལོ
་
མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་རྩིས་ཞིབ་༦༤༩ག་ར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་ཡོ
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4 གས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་
Special Audits
6
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༤༩ ཡང་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ ལུང་ཕོ
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་འཆར་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit
Plan
of the RAA is prepared at the
ཚུད་དེ་ཡོ
ད་མི་ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་ཚུ་སྡེ་ཚན་ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ལོ
་བསྟར་ལག་ལེན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་ཨིན།
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
དུས་ཡུན་དེ་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
Areas
which are determined on the basisན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལར་ཨིནཿ
of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

༡ མི་སྡེའི་ཁག་འབག་གི་སྒོ་ལས་ལཱ་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཐོག་ལས་འབད་ནི།

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

༢ ལས་འཛིན་གྱི་ལས་ཚན་ཚུ་ནང་ལས་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་སྐོར།

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
༣ གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད་དང་རིན་གོང་གི་ཁྲམ་རིས
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་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

215


ཀ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནང་མེད་པའི་ལཱ་ཚུ་གི་གོང་ཚད་དབྱེ་དཔྱད།

ཁ སྔོན་རྩིས་གྲ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བརྩི་འཇོག་འབད་མི་རིན་གོང་གི་ཁྲམ་རིས།
ག གོང་ཚད་རྩིས་སྙོམས།

༤ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྐབས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཡོལ་མི་འཆར་དངུལ་གྱི་མ་དངུལ།
༢༡༤རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
༡

ལོ ་ ངོ་དེ་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།

ཐིག་ཁྲམ་༢༡ པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་གྱངས་ཁ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
༤༥༦
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༤༥༦དང་འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་༣༠དེ་ལས་ལས་འབྲེལ་རྩིས་

འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།

༣༠

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཞིབ་༧བརྩིས་ཏེ་ཡོ
a tidua ot ytirང
oས་བསོ
htuAམtས་རྩིས་ཞིབ་༤༩༣ཕྱིར་སོ
iduA layoR a eb llད
a་འབད་
hs erehTལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
“ ,taht setats hcihw ,natuhB f༧
o modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raཡི།
ef tའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་ཏེ་ཡོ
uohtiw ,llahs ytiro
tuAངས་བསོ
tiduA
layoR ehT
voམrས།
p rehtruf noitutits༤༩༣
noC eht fo 4.52
དh།ཡོ
མས་འདི་ནང་
སྤྱི་“ taht sediབསོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla foཐིག་ཁྲམ་༢༡པཿསྤྱི་ལོ
stnuocca ་e༢༠༡༧ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་མི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
ht tidua ,ecidujerp roruovaf
seལོ
id་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡གི་ནང་འཁོད་ལུ་རྩིས་ཞིབ་
o 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
. ”nག
aས་ལོ
tuhB་ངོ་དེ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ལོ
fo sevreser dna secnavda e་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་རྩིས་ཞིབ་
ht dna deviecer seinom rehto
འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོ

la རྐྱབ་འཕོ
noitut་འབད་ཡོ
itsnocད་མི་ཚུ་མ་ཚུད་པར་ཡོ
a sa dna 5891དn།
i
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
༢
ལོ ་ ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོ ད ་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep d
trats ytirohtuA tiduA layoR eht ,na་ལས་
tuhB fo
རྩིས་ཞིབ་གང་རུང་གཅིག་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བཏོ
ནe་མི་འདི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་དེ་འཕྲོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ehtད་པའི་གནད་དོ
fo tnuoccནa་ཚུ་
feiདུས་ཐོ
rb Aག་ལུ་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོ
.stidua ecnailpmནo་ལུ་
c dའོ
nས
a ་ལྡན་གྱི་
laicnanif
ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཅིག་ཨིནམ་ད་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raeགy་ལུ་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོ
eht gnirud ན
y་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
tirohtuA tiduA layoR eht fo
དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།འབྲེལ་ཡོད་ཚུ་གིས་དུས་ཐོ
:woleb dezirammus

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། 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

stiཐིག་ཁྲམ་༢.༢ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོ
duA fo .oN
stiduA fo s
pyT ་བཟུམ་ལོ
.oN .lS ་ངོ་
ནe་འབད་དོ
1
805
stiduA laicnaniF
དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
2
001
stiduA ecnailpmoC
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཞུ་༦༨༣ཕྱིར་སོ
ད་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
་ཡོirདu
པ།
.1.1 elbaརྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
T eht ni nwohs sa raeསྙན་ཞུ་བཏོ
y eht gནn
d stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dnདངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
a 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ehལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
t ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ཞུ་༦༤༠ དང་འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣༥ལས་འབྲེལ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨
urhT tiduA evབསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
itacidni eht dnདེ་ལས་
a secifའཛམ་གླིང་
fO lanoigeR dna snབསོ
oisམiས།
viD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཐིག་ཁྲམ་༢༢པཿསྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ནང་ཕྱིར་སོ
སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མ་དངུལ་བྱིན་མིའི་ལས་འགུལ་དང་ལས་རིམ་ཚུ་གི་
.sདe་འབད་མི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ།
itiroirp tidua tnerruc

བརྟག་ཞིབ་༡ ཚུད་དེ་ཡོད།

64༠
35
8
68༣

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

erདངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་འཆར་དངུལ་ལས་སྡེཚུ་གི་འཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་
a stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era/&
strདང་རྒྱུན་
opeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་ &' དེ་ལས་རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ 5HYROYLQJ)XQG$FFRXQW ལ་སོགས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་
དང་ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོགས་སྲིད་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་ནང་ འཆར་དངུལ་དང་ འཆར་དངུལ་མིན་

པའི་ལས་སྡེ་ཁག་གི་གཞི་བཙུགས་འབད་མི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་ངོ་སོར་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་ཚུདཔ་ཨིན།
༣

རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་ཚུ་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཁྲིམས་བསྟུན་

རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་༤༠ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུགས་སྡེ་ཚུ་གི་རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦ཅན་མའི་དོ
ན་ཚན་༢༥༥པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ངས་ཁྱབ་འདི་གཞུང་དང་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་

The མིའི་
Royal
Authority derives its mandates
the Article
25.1ངས་ཁྱབ་ཀྱི་
of the Constitution
ཚོངAudit
་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་དེ་ཡོ
ད།from
སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
མིང་རྟགས་བཀོད་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ཐོག་ལས་ཕྱིར་སོ
ད་འབདཝ་ཨིན།

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,
༤
ཕྱིར་སོ ད ་འབད་ཡོ ད ་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
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 ofདBhutan”.
ལོ་monies
ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་༢༧ཕྱིར་སོ
་འབད་ཡོདཔ་དང་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོགས་༦དང་ཞི་བའི་

The མི་སྡེ་ལས་ཚོ
Audit Authority
was institutedནas
an autonomous
body
in 1985 and as
a constitutional
གས་༢༡གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཚུ་བཏོ
་ཡི།ད་ལོ
་ཞི་བའི་མི་སྡེ་ལས་ཚོ
གས་དང་ཆོས་སྡེ་ལྷན་ཚོ
གས་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་གཞུང་
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
མིན་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཕྱིར་སོ
ད་རྩིས་ཞིབ་འདི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་འབད་མི་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ང་ལས་དྲུག་ཡོ
དཔ་ཨིན།
line སྒེར་གྱི་ཚོ
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
༥
བསྐྱིར་ཞིབ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal Audit འོAuthority
during theན་ནི་དང་
year ལྷག་པར་དུ་
is
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བ་རིམ་ཚུ་གིས་
ས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྟོ
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་གནད་
summarized below:

1.

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

ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད།སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧གྱི་ལོ་ནང་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་ཚན་ཚུ་དང་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་སྡེ་ཚན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་
The རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་
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
ད་འབད་ཡི།

The བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༩༩ཕྱིར་སོ
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 ,66$,4 ལུ་བརྟེན་པའི་མོ ་ བཏབ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
༦ those
མངོན་མཐོ
་ རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་
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
startརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
of every financial year.རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་སྤུས་ཚད་ངེས་བརན་བཟོ
It contains the
་ནི་དང་ བརྩི་མཐོང་ཡར་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are ཁྱད་རིག་གི་ལཱ་གྲུབ་ཚུགས་ནི་གི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེད་དེ་
determined on the basis of experiences
of theགི་ལོ
past
periods and
རྒྱས་གཏང་ནི་དང་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
་ནང་auditing
མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
current audit priorities.
2.

སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་དེ་དབང་འཛིན་ཅན་གྱི་གནས་ཚད་འབད་དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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༢
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ཀྱིས་བྱིན་ཡོ

YTIROHTUA T
IDUAདL་པའི་ཞབས་ཏོ
AYOR EགH
T FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52elciཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་འོ
trA eht moག
r་གི་ས་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་འཛིན་སྐྱོང་།
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
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
་ལས་ཁུངས་འོ
elcit༣
rA e h
T ”.secruoser cilb
up fགསོ
o e་བའི་ལྷན་ཁག་སྨན་རིགས་ཞབས་ཏོ
su eht ni ssenevitceffeགd
na ycneག
ic་གི་སྨན་རིགས་བཀྲམ་སྤེལ་དང་
iffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
མཁོ་སྒྲུབ་སྡེ་ཚན།
,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
་༢༠༡༧ལུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་མངོན་མཐོ
བཏབ་རྩིས་ཞིབ།
dnaཐིག་ཁྲམ་༢༣པཿསྤྱི་ལོ
cilbup ,seuneve
r eht sa llew sa secrof ec ne་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་ལུ་བརྟེན་པའི་མོ
fed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbu་p
gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

གནས་ཚད་ཚུ་གི་དགོས་མཁོ་དང་ ད་ལོའི་ལག་ལེན་ཚུ་གི་ཁྱད་པར་ཚུ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deདགོས་མཁོ་ཡོ
nnam tnད
em
om eht ta ་sབཏབ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ལུ་མངོན་མཐོ
i ytirohtuA eht ,lareneG rotidu་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་གོང་འཕེལ་
A eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
་མི་དང་འཁྲིལ་མོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniམོ
K་བཏབ་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་རང་དབང་གི་སྡེ་ཚན་ཚུ་གིས་
eht ssorca detacol yllacigetarts seciffསྤུས་ཚད་
o lanoiger
ཐབས་ཤེས་ ,', ལས་ཕྱིའི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ངེས་གཏན་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཡུན་བརན་གྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་དགོས་མཁོའི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་
stnemhsilpmocརིགས་རྩལ་ཚུ་ཧེང་སྐལ་ར་
ca eht fo trap a sa སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
sevitaitin་ཐབས་ལུ་
i dna seརྩིས་
itivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཞིབ་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱི་གནས་ཚད་ཀྱི་ ཁ་གསོའི་སོབ་སོང་ཡང་ཕྱིར་སོ:w
ད་འབད་ཡི།
དངུལ་
oleb dezirammus
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བསྒང་ར་ཡོད།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༧805 རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
གི་ལོ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤.༤༧༣བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།
སྤྱི་ལོ
dna detrats ydaerla erew taht eso
ht ་༢༠༡༦
sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
la་t༢༠༡༧གྱི་ལོ
oT
དང་འཕདཔ་ད་སྤྱི་ལོ
་ནང་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་རྒྱ་ཆ་༤༩༣གི་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད།ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་ཟད་
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
འགྲོ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ར་ཡོད་མི་དང་གཅིག་ཁར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཡང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོ
དཔ་དང་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnབསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirད
eཔ་ངེས་བརན་བཟོ
pxe fo s isa་b
ehtདn
o denimr་བར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་
eted era hcihw saerA
སྟེ་ར་ཡོ
།དེ་གིས་མ་དོ
.seitiroirp tidua tnerruc

ནང་གསལ་སྟོན་འབད་མི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབོར་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་སྤྱི་ཚོགས་ལས་ཉེས་ཆད་ཀྱི་
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དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤བཀལ་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་བརྟེན་བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seའབད་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོ
itirohtua etairporppa ot ག
dས་འབྱུང་ཡི།
esserdda 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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དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

87.411

90.037 94.473

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”.
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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
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་
by 237 staff with diverse professional background.
has
four
ཤོག་ཁྲམ་༢༤ པ Itསྤྱི་ལོ
་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ།
regional
offices
strategically located across the Kingdom. In
ལས་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༠.༢༢དང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་ཚུ།
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
མཉམ་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦.༨༨༩བསྐྱར་
ལས་འཛིན་ཚུ།
audits and theme based audits, besides
the
routine ༠.༡༡༡
གས་ཚུ།
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
financial
and compliance
audits. A brief account of the
རྙེད་འབད་ཡི།
རོང་ཁག་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་
༠.༢༢༡
༡༠.༠༦༠
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the
Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
༢༧.༢༡
དང་མཉམ་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
summarized below:

1.

༢༥.༧༠༥ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་ རྒེད་

རྒེད་འོག་ཚུ།

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A
U DIT I NG
༡.༤༨༧

འོག་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༡.༥༧ དང་མཉམ་པའི་

བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།
The དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༧
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
རོ
ང
་ཁག་ཚུ།
གས་ཚུ་ལས་
བརྒྱ་ཆ་༡༠.༦༥
The རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
number includes
only
those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were completed within 31st December 2014
༢༥.༧༠༥
3
Performance Audits
2
དང་མཉམ་པའི
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༠༦༠
ལྷན་ཁག་ཚུ།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༥༦.༨༨༩
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
ད
པ་དང་
ལས་འཛིན་ཚུ་
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
ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡ དང་ གཞུང་མིན་
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
ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༡༡
བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཤོ
ག་ཁྲམ་༢༤ནང་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
ད། 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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ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དེ་ལས་གཞན་མི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་སྣང་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག།ལས་

འཛིན་དང་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོར་ཚད་ཚུ་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་

སྡེ་དང་ ལས་འཛིན་རང་ར་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་བཙུགས་མི་ལས་

བརྟེན་ ལས་འཛིན་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ སྣང་ཆེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་མིན་འདུག། འདི་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་ རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དེ་ རང་སོའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བསོམས་ འབོར་ཚད་ནང་ལས་སྡེ་

འདི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་མེད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གི་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལས་འཛིན་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༡༣༨ འཐོན་
ཡི།
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HT FO STNEMHSILPMO
ཤོ
་༢༠༡༧
་ནང་
དC
པ།CA
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
DŽt,^
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrDŽ>,Z
A ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tDŽ/
uohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnem
nrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
DŽ,
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilDŽ,
bup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
DŽ&
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
DŽ&
la noitDŽ
utitsnoc 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 DŽ
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
DŽ&
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 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
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
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GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལས་མཐོ་ཤོས་བརྡ་དོན་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣༥༩༩དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༤༧༢ཐོན་ཡོདཔ་དང་ཞབས་ཏོག་

.1

6 16 detelpmདངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ནང་
oc dah ytirohtuAབརྒྱ་ཆ་༩.༡༩
tiduA lay
oR ehT
དངུལ་
stiལྷན་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༦.༤༩དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥.༠༧༢
duA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༧༨༢
dua esoht ylno sབསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།
edulcni rebmu
n ehT
ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༢༣༠
དང་
ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁང་ནང་
བརྒྱ་ཆ་༨.༤༡
འ་ནཱི་
2
001
stidསོ
u་A
ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ལྷན་ཁག་བཞི་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥.༥༥༦བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དེ་ལོ
dna de་tངོ་དེ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་
rats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་ཆ་༨༠.༠༨ལྷགཔ་ཅིག་གི་བརྩི་ཨིན་པས།
ehtta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ts༨
urhT tidརྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།
uA 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

ཤོག་ཁྲམ་༢.༦ པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལུ་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་༡༩,༨༤༩ཕྱིར་སོད་འབད༌ཡི། འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མ་དང་ཞི་གཡོག་གི་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
་འབད་དགོ་
seབཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༦
itirohtua etairporppa otཅན་མའི་ནང་ལུ་
desserdda མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་
si ti dna tidua ralucརྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོ
itrap eht fo noitelpmocདn
opu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


པའི་ དགོས་དོན་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ མི་མང་འགན་
འཛིན་པ་ཚུ་དང་ ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ངོ་སོར་

ལག་ཁྱེར་

ཕྱིར་སོད་འབད་དགོ་པའི་བ་རིམ་དེ་གིས་

གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་འཁྲི་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་
ནི་དང་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རང་སོའི་ལཱ་འགན་ཚུ་

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འགན་འཁྲི་དང་འགན་

ཁག་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོར་སྣང་བཙུགས་ནི་ནང་རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་

ཤོག་ཁྲམ་༢༦ པཿ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་

མི་རྩིས་ཞིབ་ཉོག་མེད་ལག་ཁྱེར།
གནད་དོན་གཞན་མི་ཚུ།
༢,༤༥༨

༧,༠༢༦

སོང་བརྡར། ༦,༩༧༥

ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་

སོབ་སོང་། ༡,༢༦༠

ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ཕན་ཐོག་བྱུང་སྟེ་ཡོད། 
༩

གོ་གནས་ཡར་སེང་།

བཙག་འཐུ། ༡༧༨

དགོངས་ཞུ། ༡,༩༥༢

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དང་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ།

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་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ན་ལྟར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༦
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,
པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུའི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ཨེསི་ཨེན་མུ་ཁེར་ཇི་ཚོ
ང་སྡེ་offices
610XNKHUML
&R 
favour
or prejudice, audit the accounts of all departments and
of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
དཔ་ཨིན།ངོ་སོ
་འབད་བའི་བྱུང་ཐོ
་དང་དངུལ་སོ
ད་རྩིས་བརྗོད་དང་གཅིག་
administering
public funds,
the police and the
defenceརforces
as well
as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

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་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་སྤྱི་ཚོ
གས་ཀྱི་ཧོ
ངས་ལས་དམངས་རྩིས་ཚོ
གས་ཆུང་གི་འབད་གདམ་འཐུ་མཛད་མཛདཔ་ཨིན།
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 theགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
Kingdom.ངIn
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་ཞིབ་རོ
ས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་གཅིག་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royalདཔ་ཨིན།
AuditAuthority
started performance
ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ

audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
༢༡༥ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ།རྩི་རང་།
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རྩི་རང་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ལྷོད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དེ་ཡོད། ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གནང་བ་དེ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་འདུའི་ཚོགས་ཐེངས་༨༧ པའི་ནང་ ཆ་འཇོག་མཛད་

གནང་ཡོདཔ་ཨིན།ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ཡང་ལས་འགུལ་མཐུན་འབྲེལ་རྒྱབ་སྐྱོར་འོག་ལུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་

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 ང་བརར་དང་ལས་རིམ་
508
དེ་ཡོདཔ་ཨིན།ལྟེ་བ་འདི་གིས་རྒྱལ་ཡོངས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲལ་གཏོགས་པ་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་སོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were
completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཚུ་བྱིན་ནི་ཨིན།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གོ་རིམ་༡
པའི་ཁག་འབག་དེ་
ཆ་ཤས་༢
གི་ཐོ
ག
་ལས་
སྤྱི་ལོ
་
༢༠༡༤
སྤྱི་ཟླ་༡༠
པའི་ནང་
ཕྱིར་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་དང་
གོ་རིམ་༢
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
པའི་ཁག་འབག་དེ་
ཆ་ཤས་༣ofགི་ཐོ
ག་ལས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
པའི་ནང་
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། གོ་རིམ་༡
པམ་དེ་
Annual
Audit Schedules
the
Divisions
and སྤྱི་ཟླ་༡༡
Regional
Offices
and
the indicative
Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
མཇུག་བསྡུ་སྟེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༤པའི་ནང་རྩིས་ལེན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།གོ་རིམ་༢
current
audit priorities.
2.

པའི་ཐད་ཆ་ཤས་༡པམ་དེ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་རྩིས་ལེན་འབད་དེ་ཡོ
པ་དང་ལྷག་ལུས་ཆ་ཤས་གཉིསཔོ
་དེ་ཡང་ལཱ་གི་གྲུབ་འབྲས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE PORད
TI
NG

བརྒྱ་ཆ་༩༥དང་༩༠གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་སྟེ་མཇུག་བསྡུ་ནི་སྒུ་ལྷོད་ཡོདཔ་ཨིན།ལཱ་གི་མདུན་སྐྱོད་ཚུ་ཤོག་ཁྲམ་༢༤པའི་ནང་

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
གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཔ་དང་ལཱ་དེ་ཚུ་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༨སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་ནང་མཇུག་བསྡུ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
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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ཤོག་གྲངས་

221



གོ་རིམ།
གོ་རིམ་༡པ

ཆ་ཤས།

དངུལ་འབྲེལ་

100%
100%
100%
95%
90%

100%
100%
100%

མདུན་སྐྱོད་

ཆ་ཤས་ཀ་པ་སོབ་རིག་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཆ་ཤས་ཁ་པ་ཉལ་ཁྱིམ་ཚུ།
ཆ་ཤས་༡པ་ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ།

གོ་རིམ་༢པ ཆ་ཤས་༢པ་ལས་བྱེདཔ་དང་མདོ་ཆེན་གྱི་ཁང་མིག་ཚུ།


དངོས་གནས་

ཆ་ཤས་༣པ་ཟ་ཁང་དང་ལམ་ཚུ་དེ་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ།

མདུན་སྐྱོད་

ཐིག་ཁྲམ་༢༤པ་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བའི་སྤྱི་ཚེས་༠༤༢༠༡༨ཚུན་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་མདུན་སྐྱོད།

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
ཀ སྤྱི་ཚོ ག ས།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ཚོ
a sdoirep gnitidua tsap eht ག
foས་༢པའི་ཚོ
secneirགeས་ཐེངས་༩པའི་ནང་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦ཕུལ་ཡོ
pxe fo s isab eht no denimreted era hciད
hཔ་དང་
w saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
༢༡༦གཙུག་སྡེའི་འབྲེལ་བ།
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
iduA ecnamrofreP
༡ 2 རྒྱལ་ཡོsངtས་ཀྱི་གནས་ཚད།
6
stiduA laicepS
616
latoT

.oN .lS
1
2
3
4

ཚོགས་ཐེངས་༡༠པའི་ནང་༢ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཚོགས་ཐེངས་༩པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་བཞུགས་སྐབས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལུ་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥དང་ ཚོགས་ཐེངས་༡༠ པའི་ནང་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྱུན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
གtས་ཆུང་གིས་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ཆ་
seཞུ་འབད་ཡི།སྙན་ཞུ་ཚུ་ཞིབ་ཞིབ་སྦེ་གྲོས་བསྡུར་འབད་ཡོ
itirohtua etairporppa ot desserdda siདtཔ་ཨིན།དེ་མ་ཚད་དམངས་རྩིས་ཚོ
i dna tidua ralucitrap eh
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་ ༢༠༡༧


ཚན་ཅིག་བརྩིས་ཏེ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༩ལས་༢༠༡༥ཚུན་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་སན་ཞུ་འབད་ཡི།ལྷག་པར་དུ་
ཚོགས་དམངས་ཀྱིས་འདས་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གྱི་གནངས་སྟངས་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཡང་འབད་ཡི།

ཁ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག
འཆར་དངུལ་གྱི་དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་དུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་གིས་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧ ཅན་མའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་མི་
དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཐོག་ལས་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ ཡུན་

རིངམོ་སྦེ་བསྣར་བཞག་ལུས་ཡོད་མི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་གཅིག་

ཁར་ལཱ་འབད་དེ་ར་ཡོད།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེའི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་མ་དོ་

ACCOMPLISHMENTS
THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
བར་མཐར་འཁྱོལ་ཡོ
ད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བསམ་བཤད་OF
TXDOLIHGDXGLWRSLQLRQV
ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

The ཞུ་ཚུ་གི་འདྲ་ཡང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་སོ
Royal Audit Authority derives
its དmandates
from the Article 25.1 of the Constitution of
ད་ནི་ཡོ
།
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
25.4ག
of རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ།
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
ཉམས་མོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ལོ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
moniesནreceived
and the advances
and reservesགof
Bhutan”.
བསྟར་ཟུང་ཐོ
་གྱི་འབྲེལ་མཐུན་ཞལ་འཛོ
མས་གཉིས་ནང་བཅའ་མར་གཏོ
ས་ཅི།
འབྲེལ་མཐུན་ཞལ་འཛོམས་ཚུ་གི་མ་དོ་བར་ རྒྱལ་

The གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
Audit Authority was instituted
asམan
autonomous
bodyམཐུན་འབྲེལ་དང་
in 1985 andཁྱད་རིག་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་ཚུ་
as a constitutional
ངན་ལྷན་བཀག་སོ
་ལྷན་ཚོ
གས་དང་གཅིག་ཁར་
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
ཡོདཔ་ཨིན།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
ཅན་མའི་ཁྲིམས་དོ
་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority ན
started
performance མཐུན་འབྲེལ་མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་དང་
audits and theme based audits, besides the routine
ངན་ལྷད་བཀག་འཛིན་འབད་ནི་དང་
མི་མང་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ཀུན་སོ
ད་ཚུ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
financial
and compliance audits.
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འཛིན་དང་ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལས་ར་བར་དོན་དང་སྙན་ཞུ་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་གི་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ཡོདཔ་ཨིན།ཡིག་ཚང་གཉིས་ཀྱིས་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་གནས་རིམ་དང་ལཱ་འབད་མི་

AC
HI EVE ME N TS I N TE
R M S OF A U DIT
I NG
ཚོ
གས་ཆུང་གི་གནས་རིམ་ནང་སྦེ་ལོ
་རེ་ནང་ཚར་གཉིས་འཛོ
མས་ནི་ཡོ
ད།

The ང
Royal
Audit Authority had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ
་ གཏད་མ་དངུལ།
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
འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ
་གཏད་མ་དངུལ་གྱིས་
ང་བརར་གྱི་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་ཤེས་ཚད་རྒྱ་
2014 andཡུན་རིང་སོ
were
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོ
ད
།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་འདི་
ཐབས་བྱུས་
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
འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠གི་གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་འབད་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་དང་འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ
་གཏད་
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
མ་དངུལ་གྱིས་ད་ལོ་རྩིས་ཞིབ་པ་གཉིས་ལུ་ཐའེ་ལེནཌི་ལུ་ཡོད་པའི་ཨེ་ཤི་ཡན་འཕྲུལ་རིག་སྤེལ་ཁང་ $VLDQ,QVWLWXWHRI
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
7HFKQRORJ\
ནང་རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོད།སོབ་སོང་འདི་གི་རྒྱལ་
2.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མཐའ་འཁོར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་འོ
ང་།

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
responsible initiate timely actions.
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

223


༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་རིམ།

ཀ རྒྱལ་སྤྱི་མངོན་མཐོ ་ རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ ག ས།
རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱིའི་གཞུང་གི་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་འདུས་ཚོགས་གཙོ་བོ་སྦེ་ལཱ་འབདཝ་

ཨིན།ད་ལོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ནང་དུས་རྒྱུན་གྱི་འཐུས་མི་༡༩༤དང་འགན་རོགས་ཀྱི་འཐུས་

མི་༥ དེ་ལས་ འབྲེལ་མཐུན་འཐུས་མི་༡ ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༨༧ གྱི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་
མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་འབད་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡོད་པའི་ཁར་བར་དོན་འཕྲུལ་རིག་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་

དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གནས་སྡུད་ཆེ་བའི་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་གཞུང་གི་བུ་ལོན་གྱི་སྡེ་ཚན་བཅས་ལས་

བྱེད་སྡེ་ཚན་ :RUNLQJ*URXS བཞི་གི་འཐུས་མི་སྦེ་ཡང་འཛུལ་ཞུགས་འབད་ཡི།ལས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱིས་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལུ་ འདྲ་མཉམ་གྱི་མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་མ་འདྲཝ་ཚུ་གི་སྒོ་ལས་ ལག་

foལེན་དྲག་ཤོ
noitutiས
ts་ཚུ་ལྷབ་ནི་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཁར་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གོང་འཕེལ་ཚུ་དང་
noC 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
itrA ehT ”.sག
eས་འབད་ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱིནམ་ཨིན།
cruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཐབས་ལམ་ཚུ་གོ་རོ
,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
ས་དང་དེའི་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་
seརྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
ido b dna seit་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
irohtua cilbup lla ,ག
yr
aiciduJ eལག་ལེན་སྡེ་ཚན་གྱི་འཐུས་མི་ཅིག་འབདཝ་ལས་
ht dna erutalsigeL eht ni seciffo
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
. ”n་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
atuhB fo sevreser dnགaས་དང་
secnavdརྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
a eht dna dev་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
iecer seinom rehto

ས་ཀྱི་ཁྱད་རིག་ལཱ་དང་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་
la འདུས་ཚོ
noitutག
itས་དང་ཨེ་ཤི་ཡན་མངོན་མཐོ
snoc a sa dna 5891་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
ni ydob suomonotག
ua
na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དང་ སོང་བརར་ཚུ་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་མི་ མངོན་མཐོ
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་འབད་མི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཚུ་དང་བརག་ཞིབ་འབད་མི་དེ་ལས་ཨི་སོབ་སོང་གི་མཁས་མཆོག་ཚུ་ཡང་ངོ་སོར་འབད་ཡི།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor གeས།
ht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཁ ཨེ་ཤི་ཡན་མངོན་མཐོ ་ རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཨེ་ཤི་ཡན་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོsག
ལུང་
i ས་འདི་
raey རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
eht gnirud་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
ytirohtuA tiduA གས་འོ
layག
o་གི་
R e
ht fo
:woleb dezirammus
ཕོགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་༧ གྱི་གྲལ་ལས་གཅིག་ཨིན། སྡེ་ཚན་འདི་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༩ གི་ལོ་ནང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་འོག་ལུ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་བརྩིས་ཏེ་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་༤༦ཡོད།འཐུས་མི་གཅིག་འབདཝ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་

.1

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཧུང་བརྩོན་ཆེ་བའི་སྒོ་ལས་ ཨེ་ཤི་ཡན་མངོན་མཁོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.ག
1ས་ཡོ
elbདaཔ་ལས་འདི་གིས་གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་
T 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
འཐབ་མི་ཐབས་ལམ་དང་ལས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་བཅའ་མར་གཏོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw
detelpmocའིe་ rew
གཏང་ནི་ནང་
ཕན་ཐོ
གuས་བྱུང་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གི་མ་དོ
རྩིས་ཞིབ་པ་རང་སོ
3་བར་ གཞུང་གི་ལས་སྡེ་གི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་ནང་ལུ་
2
stid
A ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo eཨེ་ཤི་ཡན་མངོན་མཐོ
solc eht ta s་s
ergorp rednu
ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ཡང་གོང་འཕེལ་གཏང་ཚུགས་ཏེ་ཡོ
ད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

t sniatnགoས་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་
c tI .raey laicདེ་ལས་
nanif རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་
yreve fo trats
སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ སོང་བརར་ཚུ་དང་eh
མཉམ་ལས་ཚོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnལག་ལེན་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ནང་
a sdoirep gnitidua ts
ap eht fo secneirགནད་དོ
epxe ནf་སྣ་ཚོ
o s iགsས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་
ab eht no denimreརྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྤུས་ཚད་ཡར་
ted era hcihw saerA
དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་མི་
.seitiroirp tidua tnerruc

དྲག་གཏང་ནི་གི་གྲོས་འཛོམས་ཚུ་ལས་ཁེ་ཕན་ཚུ་འཐོབ་སྟེ་ར་ཡོད།

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་ ༢༠༡༧


ག རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོ ན ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོ ང ས་ཁྱབ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༧༠ ལས་ར་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དང་
མཉམ་འབྲེལ་འབད་དེ་ཡོད། ཁྱད་རིག་ལཱ་གི་འབྲེལ་བ་མཐའ་སྐྱོང་འབད་ནི་དང་ ཉམས་མོང་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནི་ དེ་ལས་ ལྕོགས་

གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ གི་ལོ་ནང་ གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་

མཚན་རགས་བཀོད་དེ་ཡོད།དུས་འདི་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་དཔོན་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་

ཞིབ་དང་རྩིས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སོང་བརར་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཧི་མ་ཅཱལ་པར་དེཤ་གི་འོག་ལུ་ཤིམ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་
རྩིས་ཞིབ་དང་རྩིས་འཛིན་སྤེལ་ཁང་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་ཞིབ་དང་རྩིས་འཛིན་གྱི་སོང་བརར་འབདཝ་ཨིན།
ང ཐའེ་ལེནཌི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་སྡེ་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ཟླ་༨ པའི་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐའེ་ལེནཌི་གི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་དང་གཅིག་ཁར་

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 beམཉམ་འབྲེལ་གྱི་དོ
a Royal Audit
Authority to audit and
གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་གུ་མཚན་རགས་བཀོད་ཅི།
གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གིས་
ན་ལུ་དྭངས་གསལ་གྱི་གཞི་བཀོད་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
་ཡོདཔ་དང་
དངུལ་གྱི་གནས་གོང་དང་
གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ལུ་ཕན་ཐོ
གས་བྱུང་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་
25.4བཟོ
of་དོthe
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,
སྡེ་གཉིས་ཀྱི་
གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་
དོན་སྨིན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་
including
all offices
in the Legislature and the མི་མང་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཞིབ་ནང་
Judiciary, all public authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དམིགས་ཡུལ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
གོ་བརའི་ཆིངས་ཡིག་འདི་གིས་
མངོན་མཐོof
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ཕན་ཚུན་གྱི་མཐུན་
other
monies received and
the advances and reserves
Bhutan”.

ན་ཏན་དང་ཉམས་མོ
ང་བརྗེ་སོར་དེ་ལས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་བའི་མཐུན་ལམ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནིའི་རེ་འདུན་
The འབྲེལ་དང་ཡོ
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
ཡོདཔ་ཨིན།
by 237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ཅ
withགཞུང་གི་འགན་འཁྲིའི་ཡིག་ཚང་
the provisions of the Constitution
of the Kingdom
*$2 ཡུ་ཨེསི་ཨེ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ཡོ
་པའི་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲའི་ཡིག་ཚང་ལས་མགྲོན་བར་ལྷོ
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་
financial
and ད
compliance
audits. A brief account ofདཔ་བཞིན་དུ་
the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དཔོན་གཉིས་
ས་ལས་རིམ་གྱི་དོ
དཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
of the
Royalརྒྱལ་སྤྱིའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་མཐུན་ཚོ
Audit Authority ག
during
the ན་ལུ་གཏང་ཡོ
year is
summarized below:

1.

ཡུ་ཨེས་ཨེ་ལུ་ཡོད་པའི་ གཞུང་གི་འགན་འཁྲའི་ཡིག་ཚང་ལས་ ཐབས་རིག་གི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ དེ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལས་དབུ་འཁྲིད་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།ད་ལ་ཚུན་ཚོད་རྒྱལ་གཞུང་

ན་༩གིས་མཐུན་ཚོ
གས་ལས་རིམ་གྱི་སོ
ང་བརར་ཐོབ་སྟེ་ཡོད།
The རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགོ་དཔོ
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 ཆཨཱསི་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ།
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
འབྲུག་ལུ་ཡོ
ད་པའི་ཨཱསི་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༢ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
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
།ཨཱསི་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གིས་བྱིན་མི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་
startལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་ཡོ
of every financial year. It contains དthe
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
དེ་གྱིས་
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལག་དེབ་༢༢
ང་བརར་གྱི་མཁོས་ཆས་ཚུ་གསར་བཟོ
་འབད་ནི་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་
Areas
which
are determined སྲིད་བྱུས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་༢
on the basis of སོ
experiences
of the past auditing
periods and
current audit priorities.
2.

ཡོདཔ་དང་ཉེན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གདོང་ལེན་གྱི་མོ་བཏབ་རྩིས་ཞིབ་དང་ཕོ་མོའི་མཐོང་ཚུལ་སྒོ་ལས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ DXGLWLQJIURP
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

*HQGHU3HUVSHFWLYH ནི་ནང་གྲོགས་རམ་འབད་ཡོདཔ་དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་མཁོ་ཆས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་གི་མ་དངུལ་ཚུ་བྱིན་ཏེ་ཡོད།
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.




225

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧

ཤོག་གྲངས་

225


ཨཱསི་ཊི་ཡན་གོང་འཕེལ་ལས་སྡེ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ནི་ཨིན་མི་ འཆར་གཞི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་ ལྕོགས་གྲུབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཐབས་

ཤེས་ཚུའི་ནང་དོན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ཚན་ཚུ་གིས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནིའི་ཤེས་ཡོན་དང་ལྕོགས་
གྲུབ་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་ དེ་ལས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་ མི་སྡེ་གྲལ་གཏོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཡུན་བརན་གོང་འཕེལ་དམིགས་
ཡུལ་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ལ་སོགས་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།ཐབས་ཤེས་འདི་ཚུ་གིས་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་སྙན་ཞུ་འབད་ནི་དེ་
ལས་གཙུག་སྡེའི་ལྕོགས་གྲུབ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་ནང་ཕན་ཐབས་འབད་ནིའི་རེ་འདོད་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
ཇའཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་།
འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཆོས་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱད་རིག་གི་སྒོ་ལས་ མི་སྟོབས་ལྕོགས་

གྲུབ་ཡར་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་ རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁྱད་རིག་གོང་

IROH་ནི་
TUAདེ་ལས་
TIDUAརྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
LAYOR EHT་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
FO STNEMHSILPMག
Oས་ཀྱི་གནས་ཚད་ལག་ལེན་
CCA
འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སོYངT་ཚན་བཟོ

foའཐབ་ནིའི་དོ
noitutitན
sn
oC eht fo 1.52 elང
ci་བརར་བྱིན་ནི་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་མངོན་མཐོ
trA eht morf setadnam st་iརྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འདུས་ཚོ
sevired ytirohtuA ག
tiས་ཀྱི་གནས་ཚད་
duA layoR ehT
་ལས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ལུ་སོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
e lc
itrA ehT ”.་sབཏབ་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ནང་གྲོགས་རམ་མཛད་དེ་ཡོ
ecruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna དyཔ་ཨིན།
cneiciffe ,ymonoce eht no troper
དང་འཁྲིལ་བའི་མོ
,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
༢༡༧ལོ
མiས།
seid
o b dna ་ བསྟར་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོ
seitirohtua cilbup ངllས་བསོ
a ,yra
ciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྩིས་ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧ ནང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་འཆར་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༣༠༢༩ གནང་གྲོལ་འབད་ས་ལས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deརྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨༨༧༠དང་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༤༡༥༩ཨིནམ་ད་
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༦༠༢༤ཨིན་པས།
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
༢༡༨མི་སྟོ བ ས་ཐོ ན ་སྐྱེད།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stneགm
hsilpmoccaརe་ཚུ་དང་ཁག་འབག་ཐོ
ht fo trap a saགs་ལུ་ལེན་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ལས་
evitaitini dna seitivitca
ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕོ
ས་གཅིག་གནས་སོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:wདགོངས་ཞུ་འབད་དེ་
oleb dezirammus
གཡོགཔ་༣༣ གསར་བཙུགས་འབད་ཡི། ལས་གཡོགཔ་༡༢ ཀྱིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་

GNITIDUA
F O S M R E T ་N
I STNEMEVEIHCA .1
སོང་ཡོདཔ་ལས་འདི་གིས་སྟོབས་ཉམས་ཀྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆ་༤༤༡གསལ་སྟོ
ན་འབདཝ་ཨིན།སྤྱི་ལོ
༢༠༡༧ཟླ་༡༢པ་ཚུན་ལུ་རྒྱལ་

གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ཁྱད་རིག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་༢༧༢ཡོདཔ་ཨིན།

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྩིས་ཞིབ་པ་༥༡ལུ་དོ
ན་ཚན་༡༤འི་ཐོག་ལུ་སོང་བརར་ཚུ་བྱིན་ཡི།འདི་དང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 41་0
2 rebme་ནང་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོ
ceD ts13 nihtiwམdས་༤དང་གྲོས་
etelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
གཅིག་ཁར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་སྤྱི་ལོ
༢༠༡༧གྱི་ལོ
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
erla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
འཛོ6
མ1ས་༢དེ་ལས་ཞལ་འཛོ
6
latoT མས་༧ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ཤིམ་ལ་ལུ་ཡོད་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་ཞིབ་དང་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raey laicna
yreve fo trats
རྩིས་འཛིན་ཞབས་ཏོག་གི་སོང་བརར་འབད་མི་འགོ་དཔོན་༢བརྩིས་ཏེ་འགན་འཛིན་པ་༡༦ཡུན་རིང་གི་སོ
བn་སོifང་འབད་བའི་བསྒང་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnཡོaད།
sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc



GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

er
a 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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226

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧


༢༡༩རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདོ ང ་ལེན་དང་དཀའ་ངལ་ཚུ།
༡

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་འགན་དབང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་སྐོར་

ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་འགན་དབང་གནང་སྟེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ དམིགས་བསལ་གྱི་ ས་གཏེར་དང་རོ་

བཏོན་ནིའི་ལག་ལེན་ལ་སོགས་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་བཞིན་འཐོན་བསྐྱེད་ལག་ལེན་འཐབ་མི་མངའ་ཁུལ་ལས་སྡེ་དང་ འཁྲིལ་བསྟུན་མ་

འབད་མི་མཉམ་འབྲེལ་མ་འབད་མི་ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་འབད་ནི་འགན་འཁྲི་བཀལ་ནི་དེ་ལས་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་ནང་ འགན་དབང་ཚུ་གི་ཐད་ དོགས་གསལ་འབད་དགོཔ་དང་ ཁྲིམས་མཐུན་བཟོ་དགོཔ་ཡོདཔ་
ཨིན།
༢

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

མི་སྟོ བ ས་ཐོ ན ་སྐྱེད།

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ད་ལོ
ལས་བྱེདཔ་༢༧༢ཡོ
ད་ས་ལས་༡༦༧རྐྱངམ་གཅིག་ས་གནས་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན།རྩིས་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit གthe
accounts of all departments and offices of the ད
Government,
ལོ་༢༠༡༦༢༠༡༧ནང་ལས་གཡོ
པ་༡༢ཀྱིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ལས་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོ
པ་ཨིན།རྒྱལ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ངེས་པར་དུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་
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”.

གི་འགན་ཁག་ཡང་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་དེ་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ཡོད་མི་ མི་སྟོབས་ཀྱིས་ལང་མ་ཚུགས་པར་ཡོད།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་དང་ཤེས་ཚད་ཚུ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དང་ཁྱད་རིག་ཅན་བཟོ
་ནི་གི་གོ་སྐབས་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཉམས་
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
མོང་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་དུས་རྒྱུན་དུ་དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་གནད་དོ
ན་ཚུ་སྐྱོང་དྲགས་བཟོ
་སྟེ་ཡོད།དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ལས་སྡེ་
regional
offices strategically located across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༩༣༠ དང་དེའི་རྩིས་ཁྲ་༡༢༩༩
རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་དགོཔ་ཡོ
ད་ས་ལས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་ལོ་ནང་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྩིས་ཞིབ་༦༨༨རྐྱངམ་གཅིག་རྐྱབ་ཚུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་འདི་གིས་བརྒྱ་ཆ་༥༣ལས་ཉུངམ་སྦེ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཚུགས་ཏེ་འདུགཁྱབ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a ན
part
of the accomplishments
ཚད་དེ་ཁས་ལེན་མཐོ
་དྲགས་དང་དོ
་སྨིན་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོ
ག་བྱིན་ནི་ནང་ཚད་ལྡང་སྦེ་མེདཔ་ཨིན།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ཁུངས་མཐུན་མི་སྟོབས་ཀྱི་ཐད་ཁར་རང་དབང་གི་གྲས་སྟོན་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་སྡེ་ཚན་ཚུ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་མི་སྟོབས་ལངམ་སྦེ་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཕོགས་

ར་དང་ཁག་འབག་ཐོ
ག་ལུ་ལེན་མི་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ལྷན་ཐབས་ཀྱི་གཡོ
ག་བཙུགས་འབད་ཐོ
ག་ལས་དགོས་མཁོ་ཚུ་གྲུབ་
The གཅིག་གནས་སོ
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
ནི་དཔའ་བཅམ་སྟེ་འབད་རུང་
གཡོ
ག
་ནང་གསརཔ་བཙུགས་མི་ཚུ་ལུ་
དགོས་མཁོའི་ལྕོགས་གྲུབ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
དགོས་མཁོའི་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
རིགས་རྩལ་ཐོ
བ
་ཚུགས་ཚུགས་ལུ་དུས་ཡུན་ལེ་ཤ་འགོརཝ་ཨིན།ཁྱད་ཚད་ལྡན་པའི་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་དང་མཁས་མཆོག་མཁས་པ་ཚུ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
616
མེད་མི་ལས་བརྟེན་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སྐྱེལ་སོདTotal
་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startསྟེ་ཡོ
ofད།
every
financial year.
It contains the བ་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ མི་སྟོབས་ཐོན་སྐྱེད་ནང་ཟད་འགྲོ་གཏང་
དེ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
ལྕོགས་གྲུབ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ཐོ
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
དགོཔ་འདི་གནམ་ས་མེད་གལ་ཅན་ཅིག་ཨིན།
current audit priorities.
2.

༣
འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འཆར་དངུལ་དེ་སྤྱིར་བཏང་འཆར་དངུལ་གྱི་བྱ་རིམ་དང་བདེ་སྒྲིག་འབད་ནི་དེ་ལས་འཆར་
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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དངུལ་བཏོག་ནི་ཚུ་ལུ་རག་ལས་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་རིམ་མཐུན་མེདཔ་དང་ དབང་འཛིན་འདི་ རང་

དབང་དང་དོན་སྨིན་ཐོག་ལུ་ལཱ་འབད་ནི་ནང་ཐོ་ཕོག་སྟེ་ཡོདཔ་སྦེ་མཐོང་སྟེ་ཡོད།
༤

གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འཇིགས་སྣང་དང་མཐུན་འགྱུར་ཡང་ན་ཕོགས་ལྷུང་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་

ལུ་ ད་ལོའི་བར་ན་ཡང་ གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གཉིས་

སྒེར་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ནང་ཁང་གླ་ཁར་ཡོདཔ་ད་དེ་གིས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་རིགས་དང་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ལུ་ཉེན་སྲུང་དང་སྲུང་
སྐྱོབ་ཀྱི་ཉེན་ཁ་བཀལ་མི་གི་མོ་དོ་བར་ཡིག་ཚང་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་མཐའ་འཁོར་ཡང་མེན་པས།

གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ས་ཆ་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་མ་དངུལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་

ཚུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་འདི་དངོས་གནས་ཐོ
་ལུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
YTIROHTUAགT
IDUA LAYOR Eད
H།མཐུན་རྐྱེན་མེད་མི་དེ་གིས་རྒྱ་ཆེ་བ་མི་སྡེའི་ནང་ལུ་རྩིས་
T FO STNEMHSILPMOCCA

་ཚུ་སྐྱེལ་སོ
ངf་།
foཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོ
noitutitsnག
oC
eht fo ད1་འབད་ནི་ནང་བར་ཆད་བྱུང་འོ
.52 elcitrA eht mor
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

228



ཤོག་གྲངས་

228

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༧



ཟུར་སྦྲགས་༡པ།
རྩིས་ལོ ་ མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ ་ ༢༠༡༧ཟླ་༦པའི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་དང་
ལག་ལེན་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་རྩིས་ཞིབ་པའི་སྙན་ཞུ། 

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

 initiate timely actions.

responsible

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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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



ཟུར་སྦྲགས་༢པ།
ཚིག་འགྲེལ།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༧ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་གཤམ་གསལ་མིང་ཚུ་ངེས་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བྱ་སོད་འཐབ་མི་ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་ལུ་གོ།


ལོག་སོད་དང་ངན་སོད།
གཡོ་སོད།
ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

གཞུང་གི་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་གིས་ ལཱ་མ་འབད་མི་དང་ ཅ་ཆས་ས་གནས་ནང་མ་ལྷོད་མི་ཚུ་ལུ་ རིན་སོད་ནི་དང་ གསང་བའི་བོ་
འདོད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་རིན་དངུལ་སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་སྒྲིག་མཐུན་དང་ཚུལ་མཐུན་
མེན་པའི་བྱ་སོད་དང་དབང་ཚད་ལོག་སོད་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

ཐད་ཀར་ཡང་ན་ཐད་ཀར་མིན་པའི་སྒོ་ལས་མི་དམངས་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་གིས་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་དོན་ལུ་ཆེད་དམིགས་ཀྱི་སྒོ་
ལསཚུལ་མིན་བྱ་སོད་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

བདག་སྲུང་ལོག་ལབ་འབད་བ་ཚུལ་ མ་དངུལ་ ལོག་ལབ་བདག་སྲུང་འབད་ནི་འཐེབ་གནང་བ་མེད་པར་ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་ བསམ་སོད་ལོག་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སོད་

མིན་གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་སོདY
་འབད་ནི།
་ལས་
TIROHTUAའབད་ནི་དང་
TIDUAགནང་གྲོལ་མེན་མི་
LAYOR Eཡང་ན་
HT Fཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཐོ
O STNEགM
HSདངུལ་འཐེབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་རྩིས་ཁྲར་བཀོད་ནི་ལུ་
ILPMOCCA
གོཝ་ཨིན།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ།
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མ་དངུལ་ཁྲལ་དེ་ལས་འོང་འབབ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་མི་ལུ་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup གོཝ་ཨིན།
fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,rམ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
aef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiམ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
duA layoR eགh་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
T“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seའོiངd་འབབ་དང་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
o b dna seitirohtua cilbup འོངll་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
a ,yraiciduJ ehགt་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn
a cilbup ,seunever eht sa llewརྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
sa secrof ecགn་བཀོལ་སོ
efedདe་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
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་འབྱོར་རགས་དངུལ་སོད་ཚུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་

ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྔོན་བྱིན།

ཚུལ་མིན་ཐོག་དངུལ་འཐེབ་སོད་མི་དང་ ཐོ་བཞག་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཐོག་ལུ་ མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་

འབྲེལ་བའི་རྩིས་ལས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 n
i ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
ennam tnemom eht ta si ytiro
htuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ལཱ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ཚུ་དང་མ་མཐུན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ། གཞུང་གིས་བཟོ
nI .m་མི་ཕྱིར་སོ
odgnདi་འབད་མི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
K eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འཐེབ་ཆོག་མིན་ཚུལ་མིན་ལོག་ལབ་ཀྱི་དངུལ་སོད།
ཐོབ་ལམ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
དགོས་དོནe
་ཅིག་གི་དོ
nituནo་ལས་རིན་དངུལ་ཚར་གཉིས་སོ
r eht sedisebད་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
,stidua desab emeht dna stidua
e
h
t
f
o
t
n
u
o
c
c
a
f
e
i
r
b
A
.stidua ecnailpmoc dna laicnanif
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།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བཀོད་མ་འབདཝ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ངོ་སོར་མ་འབདཝ། དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་གཏན་འཁེལ་དེ་ལས་ངོས་སོར་མ་འབད་མི་ལུ་གོ།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
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.1

ཨིན།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
iduA fo .oN
stiduA fo sepy
T
.oN .lS
གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་མ་དངུལ་མ་ལེན་མི་ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།
hcདi་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་བདག་སྲུང་དེ་ལས་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་གོཝ་
hw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmརྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་བཀོལ་སོ
oC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofrཨིན།
eP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laiceཁྲལ་དང་ཕབ་ཆག་དེ་ལས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཐོ
pS
མ་བཏོགཔ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ
གཔ།
བ་བརྗོད་ཀྱི་འཛིན་ཤོ
པ་ཚངམ་འབད་མ་བཏོ
ehT .rae
y eht foག་ལས་མ་བཏོ
esolc གe
ht ta sserགg་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
orp rednu
616
latoT
e
ht ta dདe་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་འཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་གྱོང་རྒུད་ཕོ
raperp si AAR eht fo nalP tགi་ནི་དམིགས་གཏད་
duA launnA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན།
ལག་ལེན་ཚུ་ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
4102དn
i detelpmoc stid
uA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
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
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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 elbisnopser
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