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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།” 

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།”

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་
མཐོང་འཆར།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མ་འདི་ དགའ་
སོ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ དཔེ་སྐྲུན་འབདཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་

མ་འདི་ ང་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་
ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་པ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་བའི་ཤུལ་ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཉིས་པམ་ཨིན།
༢༠༡༦

ནང་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

སྤྱི་ལོ་

རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་འབྱུང་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་

འབྲས་ཚུ་ ང་གིས་འགན་འཁུར་ཧྲིལ་བུམ་འབག་སྟེ་ དགའ་སོའི་ཐོག་ལས་ རྒྱལ་ཡོངས་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཕུལཝ་ཨིན། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མ་འདི་ འབྲུག་གི་རྩིས་

ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དོན་ཚན་༦༩ ལས་༧༣ 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།ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་

ཞུ་༨༡༧ ནང་ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད།



ང་བཅས་རའི་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབུ་ཁྲི་བཟང་པོ་དང་ གཞུང་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་ རྒྱབ་

སྐྱོར་ཧྲིལ་བུམ་མཛད་མི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ཡུན་བརྟན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་མཛད་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

གྱིས་ འགན་དབང་མཐར་ཕྱིནམ་སྦེ་གྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་འཐེབ་བསྐྱེད་ནིའི་ ཁས་བླངས་ཕུལཝ་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་

འབྲུག་གི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཅིག་འབདཝ་ལས་ མི་དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དོན་སྨིན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ཐབས་
ཀྱི་སྐོར་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོ་པའི་ འགན་འཁུར་སོམ་ཕོགས་ཏེ་ཡོད།


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་གུར་

ངོ་སོར་གྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། གཞུང་གིས་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ གསར་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩,༦༣༧.༡༧
ནང་ལས་

འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༡༩༣.༣༧

བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ལུས་ཏེ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་

གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་བཏོན་དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་

ཡོད། 



འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ནང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་

མའི་ཟུར་དོན་ཚུ་ 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་༣༠༣༩༦༠༨ཚུད་དེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ བརྒྱ་ཆ་༨༠.༦༣ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢,༤༥༠.༨༢༤གནས་པའི་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལ་ལུ་ཅིག་ཆ་ཚང་དང་ ལ་ལུ་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིགས་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་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ འི་ནང་ལུ་ ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༧༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཕདཔ་ད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་

༣༡ ནང་འཁོད་ལུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་

ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༨.༧༨༤ བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་བརྒྱ་ཆ་༡༢.༤༢ གི་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག། རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ ཚུན་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ དང་ལེན་སྙན་ཞུ་གི་དོན་ལུ་
དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་གསུམ་བརྩི་འཇོག་འབད་དེ་ཡོད། 


རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠༠༣༧ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་
རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་དེ་ཡང་ དམིགས་གཏད་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ གནས་རིམ་སྣ་ཚོགས་ནང་ བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་དང་ལེན་ཚུ་

ག་དེ་དྲག་དྲག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པའི་ཁར་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ཡང་ གཞུང་ལུ་གྱོང་གུད་ཕོགས་མི་མ་

དངུལ་ཚུ་ ལོག་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་གང་དྲག་བཏོན་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་གནད་དོན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ རྒྱབ་སྐྱོར་གང་དྲག་མཛད་
མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཚུ་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་
སྡེའི་ནང་སོ་སོ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་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། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ གནས་ཡུན་ཡོད་པའི་ གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་

འགུལ་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་མི་ཚུདཔ་ཨིན།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ 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། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
འཛིན་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པའི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གི་ རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ སི་
ཨེན་ཨེ་ཇི་ གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ གནས་ཚད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གུར་ མིང་རྟགས་བཀོད་མི་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་དང་ རྒྱ་གར་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་བར་
ན་ ལས་འགུལ་ཆིངས་ཡིག་གུར་ མཚན་རྟགས་བཀོད་གནང་མི་དང་འཁྲིལ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།



འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ རྩ་ཚན་༨ པའི་དོན་ཚན་༨༦ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ ཨེཤི་ཡའི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་མངའ་འོག་ལུ་ ཨསི་ཀྲི་ཡཱན་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་༣ དང་ ཇ་པཱན་རྩིས་ཞིབ་བཀོད་ཚོགས་ནང་ལས་རྩིས་ཞིབ་པ་༡

འབདཝ་དང་ བསོམས་འཐུས་མི་༤ གིས་ “མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་བརྟག་ཞིབ” འབད་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ཁྱད་
རིག་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་དང་ འབྲེལ་ཡོད་ལམ་ལུགས་བཟང་པོ་ཚུ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་

བརྟག་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་སྦེ་ཁས་བླང་འབད་ཡི། དེ་དང་འབྲེལ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་འབད་
ཐབས་ལུ་ དང་ལེན་འཆར་གཞི་བཟོ་སྟེ་ཡོད།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ ཐེངས་༢ པམ་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་དཔེ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་བཟོ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མའི་ནང་ གསལ་བཀོད་

འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འགན་དབང་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་གྲུབ་སྟེ་ ངེས་གཏན་གྱི་ཁེ་ཕན་གསར་བཏོད་དང་ མི་སྡེ་ནང་ཕན་ཐོགས་

ཅན་གྱི་འགྱུར་བ་འབག་འོང་སྟེ་ སྤྱི་ནོར་དམ་པ་ མི་དབང་མངའ་ཞབས་མཆོག་གི་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་ཡར་དྲག་གཏང་ནི་གི་ ཐུགས་འཆར་ཚུ་གྲུབ་

ནི་ནང་ འགན་འཁུར་སོམ་འབག་ནི་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་གཙོ་ཅན་ཚུ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཅི་ལྕོགས་གང་
དྲག་གི་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་དེ་ལས་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་རེ་འདོད་སོམ་སྦེ་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འགན་འཁྲི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ ནང་འཁོད་བདག་སྐྱོང་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ཐབས་ལུ་ རྩིས་
ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་ དེ་ལས་རང་སོའི་སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་

ཚུ་གི་བར་ན་ ལོ་བསྟར་ལས་དོན་ཆིངས་ཡིག་༢༠༡༦༢༠༡༧ ཅན་མའི་གུར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཅི། ལས་དོན་ཆིངས་ཡིག་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་

དབང་འཛིན་གྱི་ ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་ ལག་ལེན་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ ལོ་བསྟར་ལས་དོན་

དམིགས་ཚད་དང་ རིམ་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། 



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང འགན་འཁྲི་བཀོད་རིས་ཀྱི་སྐོར་ དུས་རྒྱུན་
དུ་ གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་བཏང་ཐབས་དང་ མཐུན་མོང་གི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ ཧ་གོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷན་ཁག་དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ ལས་འཛིན་ དེ་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་ ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲྭ་ཚང་ དམག་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་
གཞན་ཡང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་བརྡ་སོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད། 



རྒྱལ་སྤྱི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འགོ་ཐོག་ ཨེཤི་ཡེན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ གྲོས་བསྡུའི་
ཞལ་འཛོམས་ “མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་ ཉམས་མོང་དང་འཆར་གཞི་ ” ཟེར་བའི་བརྗོད་

དོན་ཐོག་ སྤ་རོ་ལུ་སྦེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལས་༢༦ ཚུན་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་ནང་ ཨེཤི་ཡེན་

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་༢༠ ནང་ལས་ འགན་འཛིན་པ་༢༢ ཀྱིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ཐའི་ལེནཌི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་གཅིག་ཁར་ མོས་མཐུན་ཆིངས་ཡིག་གུར་མི་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ མཉམ་འབྲེལ་དང་ཡོན་ཏན་ དེ་ལས་ཉམས་མོང་དང་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ཕན་ཚུན་བརྗེ་སོར་འབད་དེ་
དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་གཞི་རྟེན་ གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་དང་ གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུན་མོང་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་ དེ་ལས་མཐུན་འབྲེལ་
ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ཡོད།



ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ ཨེའི་ཨེས་ཨེས་ཨེ་ཨའི འདི་ རྩིས་

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ གཞི་བཞག་སའི་གནས་ཚད་གཅིག་འབད་ དང་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ད་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་
གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་

ཨའི་དྲི་ཨའི

དང་གཅིག་ཁར་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ཁས་ལེན་གྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད། ཤུལ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
ཨའི

གཞི་བཙུགས་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ད་

ཨེའི་ཨེས་ཨེས་ཨེ་

མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ལུ་ གཞི་བཞག་གི་

ཐོག་ལས་ ལས་དོན་རྩིས་ཞིབ་དང་ མོ་བཏབ་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་ཁ་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་ ཆ་གནས་རྩིས་
ཞིབ་ དེ་ལས་ ལས་དོན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལག་དེབ་ཚུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ དགོས་

མཁོ་དང་བསྟུན་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།




རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཨསི་ཊི་ཡཱན་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ འཕོ་མཐུད་དེ་རང་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འཐོབ་ཡོདཔ་དང་ ‘ཕོ་མོ་འདྲ་

མཉམ་མཐོང་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་ནི་’ ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་པ་༡༠ ལུ་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་ཨིན། ལྷག་པར་དུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བློ་གཏད་མ་དངུལ་ལས་ མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་ལས་ “རང་བཞིན་

གནས་སྟངསསྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྩ་བརྟན་བཟོ་ནི་” གི་དོན་ལས་ གྲོགས་རམ་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༦༩༢༤ གནང་ཡི།








རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་དྲགས་ཅན་སྦེ་དུས་
ཐོག་དང་ཡོངས་རོགས་ཡི་ཆེས་ཅན་དང་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ཐབས་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོར་བརྡ་དོན་བརྒྱུད་འབྲེལ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་

རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་གསར་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད།སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་འདི་གིས་ད་ལོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་

དང་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོཝ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ གནད་དོན་ཚུ་
བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིག་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།



སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུའི་སྐོར་ལས་ 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་བཅསཔ་སྦེ་ བཀྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་སྦེ་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མི་ལས་བརྟེན་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་ཚུ་ནང་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འགྱོ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་སོམ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། ཕྱིན་ཆད་ན་ལས་ཕར་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གྲོས་བསྟུན་དང་ བཀའ་རྒྱ་ དེ་ལས་ བསྐྱར་
ཞིབ་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་གནང་ཐོག་ལས་ རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་བའི་རེ་བ་སོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་དམངས་ལས་སོད་ཚུ་
ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་ སྐུལ་ཤུགས་གནང་བའི་རེ་བ་སོམ་ཡོད། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ མི་

དམངས་ལས་སོད་ཚུ་ནང་ དྭངས་གསལ་དང་ འཁྲི་འགན་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་འདི་ལས་ལྷག་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་ཤོམ་འབྱུང་བཅུག་ཟེར་བའི་

སོན་འདེབས་དང་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ལས་མི་སེར་གྱི་ཐུགས་འདོད་གྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་འཕོ་མཐུད་

དེ་བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་ནིའི་ཁས་བླངས་ཕུལཝ་ཨིན།



འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ལུ་ངོས་ལེན་འཕྲལ་མགྱོགས་མཛད་གནང་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་ཚོར་སོམ་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་རྩིས་

ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ག་ར་གི་བསམ་སོད་བཟང་པོའི་ཐོག་ལས་ང་བཅས་ཀྱི་འགན་དབང་ཚུ་གྲུབ་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་མཛད་གནང་
མི་ལུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་སྒོ་ལས་ལེགས་བསྟོད་ཕུལ་ནི་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་ལུ་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་རང་ བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཚུ་
མཐུན་འགྱུར་ ཕོགས་ལྷུང་ཚུ་མེད་པར་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནའི་ཁས་བླངས་ཕུལ་ནི་ཨིན།
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༡༩༠

༡༩༦
༢༠༠

༢༠༣

༢༠༦



རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲུབ་འབྲས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་འགན་དབང་འདི་འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥༡ཅན་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་༢༥༤པའི་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་དགོ་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་ལས་འཐོབ་ཨིན།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སྤྱི་ལོ་༡༩༨༥its
ལུ་mandates
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོ
གས་སྦེ་གཞི་
Theརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་འདི་
Royal Audit Authority derives
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
བཙུགས་འབད་ཡོདཔ་དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༥སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་ནང་རྩ་ཁྲིམས་ཅན་གྱི་འདུས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
the Constitution further
“The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཚོགof
ས་སྦེ་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་ཡོprovides
ངས་ཁྱབ་ཀྱི་འོགthat
་ལུ་ དབང་འཛིན་
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
འདི་ནང་ཁྱད་རིག་སྣ་ཚོ
གས་ཀྱི་རྒྱབ་ཁུངས་དང་ལྡན་པའི་ལས་བྱེད་པ་༢༥༢ཡོ
དཔ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཨིན།དབང་འཛིན་འདི་གི་འོ
་ལུ་ལུང་ཕོ
ས་ཡིག་ཚང་བཞི་གཞི་བཙུགས་འབད་
other
monies receivedགand
the ག
advances
and reserves of Bhutan”.
དེ་ཡོད།འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

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
འཛིན་གྱིས་
དུས་རྒྱུན་གྱི་དངུལ་འབྲེལ་དང་
རིམ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་གི་མ་དོ
་བར་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་དོ
ན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་འགོ་བཙུགས་ཅི།
regional
offices strategically
located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལོ་ངོ་དེའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལས་དོ
ན་དང་ ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started
performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the routine
འབྲས་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
financial and compliance audits. A brief account of the

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡
རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
summarized below:

1. ཐིག་ཁྲམ་༡༡ཅན་མའི་ནང་
AC HI EVE ME N TS
I N ནTE
RM
S OF ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་ཞིབ་༨༩༤
A U DIT I NG
གསལ་སྟོ
་འབད་དོ
་བཟུམ་ལོ
འགོ་འདྲེན་འཐབ་

ཚར་ཏེ་ཡོད། ཡོངས་བསོམས་འདི་ནང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་སྤྱི་
རིམ་ཨང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཚེས་༣༡
གི་ནང་འཁོད་ལུ་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་མི་ཚུ་རྐྱངམ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
༡1
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
གཅིག་མ་གཏོ
གས་ ལོwithin
་ངོ་དེ་ནང་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་
ལོ་མཇུག་བསྡུ་
and
were
completed
31st December 2014
༢3
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
Performance Audits
2
excludes
those that were
already
startedད།
and
བའི་སྐབས་ལུ་རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་འཕྲོ
་འབད་ཡོ
ད་མི་ཚུ་མ་ཚུད་པར་ཡོ
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
༣
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ། Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་དེ་
བསོམས།
start
of every financial year.
It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྩིས་ལོ
་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ལུ་
གྲ་སྒྲིགས་འབདཝ་ཨིན།
འདི་གི་ནང་
ཐིག་ཁྲམ༡༡པ།སྤྱི་ལོ
་༢༠༡ནང་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
ད་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ།
Areas
which
are determined
on the basis
of experiences
of the
past auditing
periods and
current
audit
priorities.
ལུ་ སྡེ་ཚན་ཚུ་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ལས་

802
82
10
894

2. འཆར་དང་
AC HI EVE
ME N TS I N TEབR་ཡོM
S OF RE
PORད་ལྟོ
TIའིNG
འདས་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ལས་འཐོ
ད་པའི་ཉམས་མོ
ང་དང་
་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གཙོ་རིམ་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་ངོ་འདི་ནང་ རྩིས་

ཞིབ་རྐྱབ་དགོ་པའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
ད། of the Royal Audit Authority. The audit reports are
Audit
Reports are the
immediate
output
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

1

༢

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

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ དེ་འཕྲོ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་འོས་ལྡན་གྱི་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཕུལཝ་ཨིན།འབྲེལ་ཡོད་
ཚུ་གིས་ དུས་ཐོག་ལུ་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
དབང་འཛིན་གྱིས་ ས་གནས་ཁར་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཚར་བའི་ཤུལ་

ལུ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ཁར་ཕྱིར་སོད་

འབད་དེ་རང་ཡོདཔ་ཨིན།



ཐིག་ཁྲམ་༡༢ ཅན་མའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་

རིམ་ཨང་

༡

༢
༣

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
འབྲེལ་མཐུན་རྩིས་ཞིབ།
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༡༥ ཕྱིར་སོད་

བསོམས།

རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གྱངས་ཁ།

690
118
༧
81༥

་ནང་ཕྱིར་སོ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHTཐིག་ཁྲམ་༡༢པ།སྤྱི་ལོ
FO STNEMH་༢༠༡༦གི་ལོ
SILPMO
CCA ད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ།

འབད་ཡོད་མིའི་ནང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦༩༠ དང་ འབྲེལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnམཐུན་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡༨ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༩ཚུད་དེ་ཡོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs eདr།དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཡང་འཆར་དངུལ་ལས་སྡེཚུ་གི་འཆར་
ehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དངུལ་རྩིས་ཁྲ་
/&
དང་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་
&'
དེ་ལས་རྒྱུན་འཁོར་མ་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་
གས་པའི་དངུལ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedi5HYROYLQJ)XQG$FFRXQW
vorp rehtruf noitutitsལ་སོ
n oC
eht fo 4.52
,tnའབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་
emnrevoG ehལས་འཛིན་དང་
t fo seciffoདངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་
dna stnemtraཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོ
ped lla fo stག
nས་
uocདེ་ལས་
ca ehསྲིད་དོ
t tidནu་ཚོaགས་པ་ལ་སོ
,ecidujགeས་པའི་
rp ro འཆར་
ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnདངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་རྩིས་ཁྲ་དང་
a cilbup ,seunever eht sa
llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup འཆར་དངུལ་མིན་
gniretsinimda
ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ཨིན།འདི་ནང་འཆར་དངུལ་དང་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

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།

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་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣༨
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniKརྩིས་དཔྱད་རྩིས་ཞིབ་འདི་
eht ssorca detacརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གདམ་འཐུ་
ol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི། ལས་འཛིན་དང་དངུལ་འབྲེལ་གཙུགས་སྡེ་ཚུ་གི་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འབད་མི་ གླ་དབང་རྩིས་འཛིན་གྱི་ཚོང་ལས་ཚུ་གིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
ངh
་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༦
་ཚན་
ecnamrofrepའབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོ
detrats ytiro
tuA tiduA layoRཅན་མའི་
eht ,nདོ
aན
tu
hB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༥༥པའི་ནང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འདི་གཞུང་དང་གཞུང་གི་དབང་འཛིན་འབད་མིའི་ཚོ
eht fo tnuocca feirb A ང.་སྡེ་ཚུ་གི་འགན་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་ཨིན་ཟེར་བཀོད་
stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དེ་ཡོད།སྙན་ཞུ་འདི་ཚུ་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་མིང་རྟགས་བཀོད་ཐོ
ག་ལས་ཕྱིར་སོད་འབདཝ་ཨིན།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

དེ་གིས་མ་དོ་བར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འོག་ལུ་ ཆོས་སྡེ་དང་གསོ་བའི་ལས་འགུལ་ནང་ ཕྲ་བའི་བརྟག་ཞིབ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལུང་ཕོགས་ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་བཞི་ནང་ ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

.1



6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་གིས་འོ
ས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྟོ
ན་ནི་དང་ལྷག་པར་དུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ལུས་མི་གནད་དོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnནi་ཚུ་འཕྲལ་
rud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw གོ་རིམ་དང་
stidua eགནས་ཚད་སྣ་ཚོ
soht ylnoགས་ནང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོ
sedulcni rebmunད།
ehT
2
001
stiduA ecནn་ལུ་
ailpརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་
moC
མགྱོགས་སྦེ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ནིའི་དོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦གྱི་ལོ
་ནང་ཞིབ་རོ
ས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
4
6
stགid
uA laicepངSས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ལས་ཚན་དང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
བའི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་སྡེ་ཚན་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་བརྩིས་ཏེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་འདས་པའི་རྩིས་
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

ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༥༡༠ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dn a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༨ ཁ པའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་དུས་ཡུན་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

འཛིན་གྱིས་གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ཀྱི་བརྡ་མཚོན་འབྱུང་ཡོདG
་པའི་གནད་དོ
N I T R Oན
P་ཁག་༡༦ཚུད་དེ་ཡོ
E R F O S Mད
R་པའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༠དེ་ཅིག་ངན་ལྷད་
ET NI STNEMEVEIHCA .2

་ལྷན་ཚོ
erབཀག་སོ
a stroམp
er tག
idས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
ua 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་

2

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མ་དེ་འབྲུག་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ཕུལ་ཡི།སྤྱི་ཚོགས་༢པའི་

ཚོགས་ཐེངས་༨ པའི་ནང་ དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༠༩ ལས་༢༠༡༤ ཅན་མ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་མི་གི་ཐད་
གྲོས་འདེབས་བཀོད་མི་ཚུ་དང་ཧེ་མའི་གྲོས་ཆོད་ཚུ་གི་ལག་ལེན་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་སྦྲགས་ཏེ་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༥ཅན་མའི་ནང་ཚུད་
ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་སན་འབུལ་ཞུ་ཡི།



ལོ་ངོ་དེ་ནང་དམངས་རྩིས་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༠ ལས་༢༠༡༥ ཚུན་གྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་
བཞུགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༧པའི་ནང་གྲོས་འཆར་སྦེ་ཕུལ་ཡི།ལྷན་བཞུགས་ཀྱིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསུང་
གྲོས་ཡུན་རེངམོ་འབད་གནང་ཡི།

དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༧ ནང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ དང་ ཚོགས་ཐེངས་༨ ནང་
སྙན་ཞུ་༢ ཕུལཝ་ནུག

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད།
The༣
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
གི་ལོ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠༠༣༧
བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི།
་༢༠༡༥
དང་འཕདཔ་ད་
25.4སྤྱི་ལོ
of་༢༠༡༦
the Constitution
further provides that
“The Royal Audit
Authority སྤྱི་ལོ
shall,
without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་ནང་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ རྒྱ་ཆ་༡༤༣༤ གི་མར་ཕབ་སོང་སྟེ་ཡོད། དེ་སྦེ་ རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་གཙོ་བོ་རང་ རྒྱལ་
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
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གནས་རིམ་དང་གནས་ཚད་སྣ་ཚོ
གས་ནང་བསྐྱར་ཞིབ་ཚུ་དམ་དམ་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་འདས་པའི་ལོ
་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཚུ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་ནང་གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། 

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
ཤོག་ཁྲམ་༡༡ ། འདས་པའི་ལོ
་ཚུ་ནང་གི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ།
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.

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནོང།

200

147.641
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151.214

115.628

57.169

62.791

87.411

105.115

90.037

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

50

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
Totalར་ཚད་ཚུ་གི་ཐད་
616 སྤྱི་
དེ་གིས་མ་དོ
་
བར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་
གསལ་སྟོ
ན
་འབད་མི་
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དང་
བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་འབོ
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
every
financial year. Itབཀལ་དགོ་པའི་
contains བཀའ་རྒྱ་གནང་མི་ལས་བརྟེན་
the
ཚོགof
ས་ལས་
ཉེས་ཆད་ཀྱི་དངུལ་སྐྱེད་བརྒྱ་ཆ་༢༤
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་གནད་དོན་ཚུ་ མགྱོགས་
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
དྲགས་འབད་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ནི་ནང་ཕན་ཐོ
གས་འབྱུང་ཡི།
མཇུག་རང་
བསྣར་བཞག་ལུས་མི་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་
current audit priorities.
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ནིའི་དོན་ལུ་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་དང་ལེན་མཛད་མི་ལས་བརྟེན་རྩིས་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
དོAC
ན་ཚུ་མགྱོགས་སུ་སྦེ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཚུགས་ཅི།

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

3

ཤོག་ཁྲམ་༡༡ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་ནང་ ལས་སྡེ་སོ་སོ་ཚུ་ལས་འཐོབ་པའི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་
རྙེད་ཀྱི་རྒྱ་ཆ།

ལས་འཛིན་དང་དངུལ་
འབྲེལ་གཙུག་སྡེ།

རོང་ཁག་དང་

122,397.05, 0%

རྒེད་འོག་

32,548,760.01,…

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷན་ཁག་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༥༢༠༦ དང་མཉམ་

པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༨༧༡ བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡི། རོང་

ཁག་དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ཚུ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༣༦༡༥ དང་མཉམ་

པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༥༤༩བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ་དང་
རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༡༦༦དང་མཉམ་པའི

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༩༥བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ཐིག་
ལྷན་ཁག་ཚུ།

46,871,023.29,
52%

རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ།

10,495,003.35, 12%

ཁྲམ་༡༡ ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད། 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། ཨིན་རུང་

ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་ བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོ་མི་ཚུ་ རང་སོའི་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བསྐྱར་རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་རྩིས་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིནམ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་སྟེ་ཡོད་མི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རྙེད་རྩིས་ཁྲའི་ནང་རྩིས་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
dn
a tidua ot ytirohtuA tiduAདl་མི་རྩིས་ཞིབ་བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་འབོ
ayoR a eb llahs erehརT་ཚད་ནང་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་མི་ཚུ་ཚུད་དེ་མེད།
“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,rལྷན་ཁག་གི་ནང་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
aef tuohtiw ,llahs ytirohtuད
A་པའི་ཡོ
tiduངAས་བསོ
layམ
oས་ལས་མཐོ
R ehT“ t་a
sediནv་དང་བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༥༧༣༡དངུལ་
orp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཤོh
སt་བརྡ་དོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༨༦༠ཐོ
ido b dna seitནi་ཡོ
roདhཔ་དང་འདི་གི་འོ
tua cilbupག་ལས་སོ
lla ,yr་ནམ་ལྷན་ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༣༥༣དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༤༠དེ་ལས་ཞབས་ཏོ
aiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gག
n་ལྷན་
idulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཁག་ནང་བརྒྱ་ཆ་༩༠༥དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༤༤བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
. ”natuhB fo sevདr་མི་ཚུ་ཤོ
eser dག
n་ཁྲམ་༡༢པའི་ནང་གསལ་སྟོ
a secnavda eht dnaནd་འབད་དེ་ཡོ
eviecerདs།
einom rehto
laལྷན་ཁག་༡༠
noitutitsn
oc a sa བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
dna 5891 nདi་པའི་ཡོ
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ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སིརི་ལང་ཀའི་ བི་དྲི་ཨོ་ པཏ་ནཱར་ལས་ མཁས་མཆོག་ཚུ་གིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ལུ་
ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་འགན་འཛིན་པ་༡༨༢ནང་འཁོད་ཀྱི་སོང་བརྡར་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་མངོན་

མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་ཀྱི་སོང་བརྡར་ནང་འགན་འཛིན་པ་༦༦དང་ཡུན་རིང་གི་སོབ་སོང་བཏང་མི་འགན་འཛིན་པ་༣
དེ་ལས་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་བཀོད་དང་རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་གི་སོང་བརྡར་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་འགན་འཛིན་པ་༢བརྩིས་ཏེ་ འགན་འཛིན་པ་

༡༡༧ གྲོས་འཛོམས་དང་གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོམས་དེ་ལས་ཞལ་འཛོམས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་སོང་བརྡར་ཚུ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

འདི་གི་མ་དོ་བར་རྩི་རང་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ་སྐྲུན་འདི་ཧ་ལམ་མཇུག་བསྡུ་ནི་གུར་ལྷོད་དེ་ཡོད།

བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ནང་འཁོད་ལུ་ལས་འཆར་དང་འཁྲིལ་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་སྟེ་ཡོད།

ཐུམ་ཚན་ག་ར་གི་དངོས་གཟུགས་དང་མ་དངུལ་གྱི་སྔོན་སྐྱེད་ཚུའི་ཁ་གསལ་འོག་གི་ཐིག་ཁྲིམ་ཨང་༡༣ ནང་བཀོད་ཡོད།
སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༧༢༠༡༦ ACCOMPLISHMENTS
ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཁྱད་རིག་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་
རྗེ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ འགོ་
OF THE ROYAL AUDIT
AUTHORITY

Theབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་གནང་ཡི།
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
ཐུམ་ཚན་སྔོན་སྐྱེད།
དངོས་གཟུགས་སྔོན་སྐྱེད།
མ་དངུལ་སྔོན་སྐྱེ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང།
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,
ཐུམ་ཚན་ཀ་པ། སྒྲིང་ཁྱིམ་ངོ་མ། 
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཐུམ་ཚན་ཁ་པ།public
 ཉལ་ཁྱིམfunds,

other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
ཐུམ་ཚན་༡ པ། ས་ཁོངས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ 
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢ པ། མདོ
་ཆེན་དང་ལས་བྱེད་པའི་ཉལ་ཁྱིམ།

bodyཐུམ་ཚན་
in December
2005.
Under the Auditor
General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཐིག་ཁྲམ་ཨང་༡༣སྤྱི་ཚེས་༣༡༣༢༠༡༧
ལུ་ པི་དྲི་སི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྔོན་སྐྱེད
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:
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33%
4%

1.

70%
60%
10%
10%

55.000
44.140
6.750
1.610

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 OFཔར་རིས་༡
RE POR
TI NG
པལྟེ་བའི་མཐོ
ང་སྣང་།

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

5

ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་༧ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ ལུ་

ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ ཅན་མ་གཉིས་པམ་འདི་ གསར་བཏོན་འབད་ཡི། ཐབས་བྱུས་
འཆར་གཞི་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ དེ་བས་ལྷག་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོན་ནི་

ནང་ ཕན་ཐོགས་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་ རེ་འདོད་གྲུབ་ནི་དང་ འབྲུག་གི་
མི་ཁུངས་ཚུ་ལུ་ ཡོན་ཏན་དང་ཕན་འདེབས་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཡིག་ཆ་གཅིག་ཨིན། དེ་སྦེ་འཆར་གཞི་

བཟོ་དགོ་མི་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལོའི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉིན་༡༠༧ པ་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་སྐབས་ དཔལ་
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་

གསུང་བཤད་གནང་བའི་སྐབས་

སེམས་ཤུགས་སོམ་

བྱུང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཙུག་སྡེའི་འགན་དབང་སྒྲུབ་ཐབས་ལུ་
དམིགས་ཏེ་ རྩིས་ཞིབ་འགན་གནས་ཀྱི་མ་དཔེ་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཐབས་བྱུས་ཀྱི་བཀོད་

རིས་འདི་ སོ་ཝཀྲི་དབྱེ་དཔྱད་ 6:27DQDO\VLV དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དམིགས་གཏད་དང་འཆར་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྣང་ དེ་ལས་སྙིང་དོན་ཚུ་སོར་བསྒྱུར་དང་དུས་མཐུན་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ལས་རྟགས་ཡང་ གསར་བཟོ་དང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དེ་ལས་
dnདུས་མཐུན་བཟོ
a tidua o་སྟེ་ཡོ
t ytད
ir། oཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་ནང་ལུ་
htuA tiduA layoR a eགྲུབ་འབྲས་༢
b llahs erདང་
ehTཐབས་བྱུས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་༣
“ ,taht setats hcihw
,natuལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་
hB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དགོ་པའི་གཞི་དོན་ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད། བཀོལ་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ ཅན་མ་ཡང་ གསར་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་ནང་ སྤུས་ཚད་དང་རྟགས་མཐུན་གྱི་ ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dདེ་ཡང་
na secམངོན་མཐོ
navdaའིe
ht dna deviecer seinom rehto
ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡོངས་གྲགས་ཅན་དང་ ཡིད་ཆེ་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་

la nཨེའི་ཨེས་ཨེས་ཨེ་ཨའི
oitutitsnoc a sགཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལས་སྣ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
a dna 5891 ni ydob suomonotua naསྤྱི་ལོ
sa་༢༠༡༦
detuསྤྱི་ཟླ་༤
titsniཔའི་ནང་
saw yརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
tirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruའཛིན་གྱིས་
of
sah tIརྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོ
.dnuorgkག
ca
b lanoisseforp esrevid htiw ffཁེས་བླངས་ཀྱི་
ats 732 yb
ནོར་ཝས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
ས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་དང་གཅིག་ཁར་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ངག་བརྗོད་གུར་མིང་རྟགས་བཀལ་ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཤུལ་ལུ་mo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
འིo
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
dgniK eht fo noit utitsnརྩིས་ཞིབ་པ་ཚུ་
oC eht fo མངོན་མཐོ
snoisiv
rp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་གུར་ སོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ་མ་ཚད་enགནས་ཚད་དེ་གུར་གཞི་བཞག་སྟེ་
ituor eht sediseb མོ,s་བཏབ་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
tidua desab emeht dna མངོན་
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་འབྲེལ་བའི་
དེ་ལས་
stnemདགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་
hsilpmocca ehtདངུལ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་དང་
fo trap a sa seviཆ་གནས་རྩིས་ཞིབ་
taitini dna se
itivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ ཡོད་པའི་ལག་དེབ་ཚུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཡོད། དེ་བཟུམ་མའི་འགྱུར་བ་དེ་གིས་
རྩིས་ཞིབ་པ་
:woleb dezirammus

ཚུ་གི་ ཁྱད་རིག་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནི་ནང་ ཕན་འདེབས་བྱུང་ནི་དང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཞབས་ཏོག་ཕུལ་ནི་ནང་ བརྩིས་
མཐོང་དང་སྙན་གྲགས་བྱུང་ནིའི་རེ་བ་ཡོད།

stiduA fo .oN
805
001
2
6
616
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.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦
པའི་དོ
.1.1ཅན་མའི་
elbaT རྩ་ཚན་༨
eht ni n
woནh་ཚན་༨༦
s sa raཔའི་དགོངས་དོ
ey eht gnནi་དང་འཁྲིལ་
rud stidua
1
stiduA
laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC
ཨེཤིཡི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་མངའ་འོ
ཨསི་ཀྲི་ཡཱན་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ནང་ལས་རྩིས་ཞིབ་པ་
dna 410ག
2་ལུ་
reb
meceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
daerla erew taht esoht sedulcxe
4
stid༣uA
laicepS
དང་ཇ་པཱན་རྩིས་ཞིབ་བཀོད་ཚོ
གས་ནང་ལས་རྩིས་ཞིབ་པ་༡ འབདཝ་དང་ བསོམས་འཐུས་མི་༤ གིས་ “མངོན་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
latoT

རང་དབང་ཅན་གྱི་ཐོག་ལུ་བརྟག་ཞིབ”
4102 ni detelམཐོ
pmའིo་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
c stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si འབད་ཡི།
AAR eh
t fo na
lP tiduA laརང་
unnA
དེ་མ་ཚད་
སྡེ་ཚན་འདི་གིས་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidnདབང་གྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གནས་རིམ་དང་
i eht dna seciffO lanoigeRམངོན་མཐོ
dna sའིn་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེདཔ་
oisiviD eht fo seludehcS tiduA མངོན་
launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་འགན་དབང་དང་ གནས་ཚུལ་ཕྱིར་སྤེལ་ དེ་ལས་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་འབད་
.seitiroirp tidua tnerruc

ནི་དང་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གསར་སྟོན་འབད་མི་ནང་བརྗོད་དོན་དང་དུས་ཚོད་ བསྐྱར་ཞིབ་ཐབས་ལམ་དང་ལྕོགས་
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གྲུབ་བརྩི་སྟེ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རང་དབང་གྱི་ རྣམ་གཞག་༨ གུར་གྲོས་འདེབས་གནང་ཡི།

.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་ ༢༠༡༦

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དབང་འཛིན་གྱི་འགན་འཁུར་དང་འབྲེལ་བའི་ གནད་དོན་ཚུ་
དོན་སྨིན་ཅན་དང་འཇོན་དྲགས་ཅན་སྦེ་ དུས་ཐོག་དང་ཡོངས་རོགས་ ཡི་ཆེས་ཅན་དང་འཁྲུལ་བ་མེད་
པའི་སྒོ་ལས་ཁྱབ་སྤེལ་བཏང་ཐབས་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ ལུ་ བརྡ་དོན་བརྒྱུད་

འབྲེལ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་ གསར་བཀྲམ་འབད་དེ་ཡོད།
སྲིད་བྱུས་ལམ་སྟོན་འདི་གིས་ད་ལྟོ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ཁྱད་རིག་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་

སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོཝ་མ་ཚད་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་བརྡ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་
གནད་དོན་ཚུ་བརྗེ་སོར་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་ཚུ་སྒྲིག་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ཐབས་ལུ་
དངུལ་དང་གཅིག་ཁར་

འབྲུག་བློ་གཏད་མ་

མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཡོདཔ་ད་

མ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དངུལ་གྲོགས་རམ་གྱི་མིང་ “རང་བཞིན་གནས་སྟངསསྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་སྲུང་གི་དོན་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་རྩ་བརྟན་” ཟེར་བའི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ག་ལུ་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དོ
ན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༢༤
གནང་ཡི།
the ཐོKingdom
of Bhutan, which states
that, “There shall
be aམ་དངུལ་འདི་གིས་
Royal Audit རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་
Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་ཐོག་ལས་སྦེ་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ནང་ ཁེ་ཕན་སོམ་བྱུང་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་ རང་བཞིན་གནས་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit the ཕན་ཐབས་སོ
accounts
of all departments
and offices of the Government,
སྟངསསྲུང་སྐྱོབ་དང་ཉམས་སྲུང་ནང་ལུ་ཡང་
མ་བྱུང་ནི་ཨིན་པས།

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”.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་ དེ་ལས་རང་སོའི་སྡེ་ཚན་དང་ ལུང་ཕོགས་ཡིག་

Theཚང་ཚུ་གི་
Audit ཞིབ་རོ
Authority
wasངས་ཁྱབ་ཚུ་གི་བར་ན་
instituted as ལོan
autonomous body in 1985
and as a constitutional
གས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
་བསྟར་ཁས་ལེན་གན་ཡིག་༢༠༡༦༢༠༡༧
ཅན་མ་གུར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཅི།
ལོ་བསྟར་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ལས་དོ
237 ནstaff
with diverse
professional background.
It hasབཀོལ་སོད་ཀྱི་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༢༠ ཅན་མ་དང་
four
་ཆིངས་ཡིག་འདི་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞི་དང་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineའཁྲིལ་
withལོthe
provisions
of theགྲུབ་ཐབས་ལུ་དམིགས་ཏེ་བཀོད་ཡོ
Constitution of the Kingdom
་བསྟར་ལས་དོ
ན་དམིགས་ཚད་
དཔ་ཨིན། གན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
མི་རྟགས་བཀལ་ཡི།
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 ལོthe
Royal
Audit Authority during
year is རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འདས་པའི་
་ངོ་དེ་ནང་
གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
ད་པའི་སྐོར་ the
བཅུད་བསྡུ་སྟེ་ཞུ་བ་ཅིན་
summarized below:

1.

རྩིས་ལོ་ཚུ་ནང་ གཙུག་སྡེ་དང་འབྲེལ་བའི་ ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་དྲག་གི་ ལས་རིམ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དེ་རང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་

འབྲེལ་ཡོ
ད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་
ངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་འཚོ
ར་Types of Audits
Theཀྱི་ཞབས་ཏོ
Royalག་འཕུལ་མི་འདི་གིས་
Audit Authority
had
completed
616
Sl. No.
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
སྣང་
བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོ
ན
་ལུ་
གྲོས་སྟོ
ན
་པ་ཚུ་གིས་
རང་དབང་ཅན་གྱི་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ལས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
2
རིམ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། བརྟག་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞབས་ཏོག3་འདི་གུར་Performance Audits
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress བརྒྱ་ཆ་༧༨
at the དེ་ཅིག་
closeངལ་རངས་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོ
of the year. The
ལན་གསལ་གནང་མི་
ད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
ཡི།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་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦༡༧ ནང་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ནང་
current
audit priorities.
་ གཏན་འཁེལ་བཟོ
སྟེ་Mགསར་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོ
ད། TI
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་
2. ཚུད་པའི་
AC HIལས་སྡེ་ཚུ་གི་ཐོ
EVE ME N
TS I N TE་R
S OF RE POR
NG
བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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གྱིས་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཁྱབ་དབང་ནང་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། ཁྱབ་དབང་ནང་ཚུད་པའི་ལས་སྡེའི་ཐོ་ཚུ་ ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་ དུས་མཐུན་བཟོ ་

ཐོག་ལས་ སྡེ་ཚན་དང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འཆར་དང་ འཆར་གཞི་ཚུ་རྩམ་ནིའི་ནང་ གཞི་མ་སྦེ་ཆ་བཞགཔ་ཨིན། 


སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ རྩིས་ཞིབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་

ལས་ གཟིམ་དཔོན་འོག་མ་སྦེ་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡི། ཁོ་གིས་ གནམ་ལོ་༢༠༡༠ ལུ་ རྒྱལ་པོའི་གཟིམ་དཔོན་ཡིག་ཚང་ནང་ ལས་ཚབ་སྦེ་འཛུལ་
བཞུགས་འབད་ཡི། ལས་ཚབ་སྦེ་འཛུལ་བཞུགས་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ གནམ་ལོ་༢༠༠༣ ལས་༢༠༡༠ ཚུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་
སྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་དང་ ཤུལ་ལས་ འཆར་གཞི་དང་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་སྡེ་ཚན་ནང་ ཕག་ཞུ་ཡི།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ ལུ་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་གཉིས་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡི། རྩིས་
ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་གཉིས་བསྐོ་བཞག་འབད་མི་འདི་ འགྲན་བསྡུར་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཐོག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥
ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་
གO
་ལྷན་ཚོ
YTIROHTUAརྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
TIDUA LAY
R EགHས་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོ
T FO STNEMHགS་ ILབསྐོ་བཞག་འབད་ཡི།
PMOCCA

ཨོན་རྡོ་རྗེ་འདི་

བསྐྱར་ཞིབ་དང་ལུང་ཕོགས་ དེ་ལས་མི་སྟོབས་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་སྦེ་ བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ད་ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnའདི་
a tiལས་འབྲེལ་དང་ཚོ
dua ot ytiroངh་བསྒྲགས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
tuA tiduA layoརྩིས་ཞིབ་ཡོ
R a eb lངlས་ཁྱབ་འོ
ahs erག
e་མ་སྦེ་
hT“ ,tབསྐོ་བཞག་འབད་དེ་ཡོ
aht setats hcད
ih།
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
,tnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
emnrevoG eht fo seciffoསྤྱི་ལོ
d་n
a stn
emtrཔ་ནང་
aped འགྲན་བསྡུར་འདྲ་མཉམ་གྱི་གོ་སྐབས་བྱིན་ཐོ
lla fo stnuocca eht tiduaག་ལས་
,ecidརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་
ujerp ro ruovaf
༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༡
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ལྷན་ཚོ
གས་གཉིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོ
་ ཞིབ་རོ
གn
ས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ནཱ་ར་པ་ཏི་
dnདབང་འཛིན་དང་
a cilbup ,seརྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
unever eht ག
sa
llew
sa secrof ec nefག
ed
eht d
a ecilop ངeས་ཁྱབ་༣
ht ,sdnབསྐོ་བཞག་འབད་ཡི།
uf cilbup gnire
tsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཤར་མ་འདི་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ ཞིབ་རོགས་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་དང་ རིག་འཛིན་ལྷ་མོ་འདི་

la ཕུན་ཚོ
noitག
uས་གླིང་
titsnoཞིབ་རོ
c a sགaས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
dna 589
1 ni ydob suo
moག
nས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
otua na sངa
detuདེ་ལས་
titsni དཀོན་མཆོག་རྡོ
saw ytiro་རྗེ་འདི་
htuA ཞིབ་འཚོ
tiduAལ་ehT
ངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་
ཞིབ་རོ
ས་ཁྱབ་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruདང་སྤུས་ཚད་
of
sah tI ཞིབ་རོ
.dnག
uས་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
orgkcab ངlས་ཁྱབ་སྦེ་བཀོད་ཡི།
anoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཞིབ་འཛོལ་དང་སྤུས་ཚད་ངེས་བྱེད་སྡེ་ཚན་གྱི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༥
ཞབས་ཏོག་སྐྱེལ་སོད་འབད་ནིའི་ལམ་ལུགས་རྒྱ་སྐྱེད་གཏང་ནི་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
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
འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མ་དང་ཞི་stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཤོག་ཁྲམ་༡༣ པ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ གི་ལོ་ནང་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་ཉོགས་
ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གཡོག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིགས་གཞི་༢༠༡༢
ཅན་མ་si raey eht gnirud མེད་ལག་ཁྱེར་གྱི་དབྱེ་བ།
:woleb dezirammus

དང་འཁྲིལ་ ཤོག་ཁྲམ་༡༣ ཅན་མའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་

དོ་བཟུམ་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་

བཙག་འཐུ་

གོ་གནས་ཡར་སེང་

G N I T I D U A F O S M R E T N I S T༧༠༠༣
NEMEVEIHCA
༤༧༢༣

.1

འཛིན་གྱིས་ གནད་དོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ རྩིས་ཞིབ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduརྒྱང་རིང་
A la
oནR་ ehT
ཤེ y
ས་ཡོ
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN དགོངས་ཞུའི་ཁེ་
.lS
.
1
.
1
e
l
b
a
T
e
h
t
n
i
n
w
o
h
s
s
a
r
a
e
y
e
h
t
g
n
i
r
u
d
stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ཕན།
༢༣༣༡
ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་༢༣༧༣༩ཕྱིར་སོད་འབད༌ཡི།རྒྱལ་
དང་ ལྷན་ཐབས་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
་། ༢༨༥༦
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detསོeབl་སོpངm
oc erew
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
3
2
stiduA ecnརྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་
amrofreP
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
ཁག་འབག་རྒྱ་སྐྱེད་དང་ གནས་
4
6
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
འཐབ་པའི་སྐབས་ལུ་ ནོར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
སྐབས་ཀྱི་གཡོག་ ལས་གཡོག་
4102ག
n་མིའི་འགན་འཛིན་པ་གང་རུང་
i detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
གི་ཐད་ འཁྲི་འགན་ཕོ

གོ་བསྡུར་ཞལ་འཛོ
ས་ གྲོས་
eht ta deraperp si AAR ehtསོངf་བརྡར་
o na
lP tiduམA
launnA

t sག
n་རྒྱུན་…
iatnoc tI .raey laicnའཛོaམn
yནr་བལྟ་སྐོར།
eve ༡༠༥༩
fo trats
སོར་སྒྱུར་དང་eh
ལས་གཡོ
ས་ifཤེས་ཡོ

tsགིས་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབདཝ་དང་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་
urhT 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
ཚུན་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་འགན་བཀལ་ཏེ་རང་བཞག་དགོ་པའི་འགན་ཁག་འཁྲི་སྟེ་ཡོད།དེ་སྦེ་མི་མང་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་ཞི་གཡོ
གeཔ་rruc
.seitiroirp tidua tn

ཚུ་ལུ་རྩིས་ཞིབ་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་སོད་འབད་དགོ་པའི་བྱ་རིམ་དེ་གིས་གཞུང་སྐྱོང་གི་ལམ་ལུགས་ནང་འཁྲི་འགན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ
་ནི་དང་འགན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEV
EIHCA .2
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་

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་བའི་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྦེ་ཕན་ཐོ
itirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua raགlu
citrap
eht fo noitelpmoc nopu deussi
་བྱུང་སྟེ་ཡོ
ད།
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༦

རྒྱལ་སྤྱིའི་མཉམ་འབྲེལ་གྲུབ་འབྲས།

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

འཁོད་ཀྱི་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་མཁས་རིག་གི་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་དགོཔ་འདི་གལ་ཅན་ཅིག་ལུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད།

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



སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གཙོ་པའི་ འགན་འཛིན་པ་༣ གིས་ནོར་ཝེ་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ མི་རྗེ་པཱར་ཀིརསི་ཤིན་

ཕོསི་དང་ ཨོསི་ལོ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་བཀོད་ཚོགས་དང་

གཅིག་ཁར་ ནོར་ཝེ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་སྦེ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་འདི་ L༣ལས་རིམ་གྱི་གོ་རིམ་༢པ་ལུ་གཙོ་བོར་
བཏོན་ནི་ཟེར་བའི་ ཁས་ལེན་གན་ཡིག་གུར་མིང་རྟགས་བཀོད་ཅི།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY



The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཐའི་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ མངའ་སྡེ་རྩིས་ཞིབ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the economy,
efficiency ཀིཡ་སིས་ཀྲག་ཀིའོ
and effectiveness
the use of public resources.”
The Article
ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གི་ཁྲི་འཛིན་
མི་རྗེ་ཁས་དབང་
་ཐམ་གྱིས་ in རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ནང་
གཟིགས་སྐོར་གནང་ཡི།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཟིགས་སྐོར་གྱི་སྐབས་ལུ་
ས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་དང་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་
ས་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་གུར་
favour
or prejudice,རྩིས་ཞིབ་ཡོ
audit ངthe
accounts of
all departments and offices མོof
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
མིང་རྟགས་བཀལ་ཡི།
མོ
ས
་མཐུན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་ནང་
མངོན་མཐོ
འི
་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གཉིས་ཀྱ་བར་ན་
མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བཀོད་རིས་ཁ་གསལ་དང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies received and the
advances and reserves
གཙུག་སྡེ་ཡར་དྲག་གི་དམིགས་གཏད་
དེ་ལས་མཐུན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་ཚུད་དེ་ཡོ
ད།of Bhutan”.

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
December
2005.འབྲུག་མངོན་མཐོ
Under theའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་ནང་
Auditor General,
the Authority
is at the moment manned
སྤྱི་ལོin
་༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ནང་
མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་གཞི་གཙུག་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
གི་དོན་ལུ་ནོ
ར་ཝེ་གི་strategically
མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོ
གས་ཀྱི་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་གྱི་
ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་ ཨའི་
regional
offices
located across
the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ནཱར་ཇོའིར་སིན་གྱིས་གཙོ་པའི་ འཐུས་མི་༢ བྱོན་ཡི། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན་གྱིས་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་འབྲེལ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits,
besides the ནroutine
བའི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་གསར་བཏོ
་གནང་ཡོདཔ་མ་ཚད་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་
financial and compliance audits. A brief account of the
གནས་ཚད་དང་
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
འབྲེལ་ཡོ
་ལས་སྡེ་ཚུ་མཇལ་ཕྲད་ཀྱི་ལས་རིམ་ཐོག་ལུ་ སན་འབུལ་གནང་ཡི།
activities
and མངོན་མཐོ
initiatives
as a part of
the དaccomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༥༡༡ ཚུན་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གཙོ་པའི་འཐུས་མི་༥ གིས་ ཨུ་ནའི་ཀྲེད་ཨ་རབ་ཨེ་མི་རེཏསི་

1. བི་ལུ་སྦེ་
AC HIའགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་
EVE ME N TS I N TE
R MའིS་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛོ
OF A U DIT I NG
མངོན་མཐོ
མས་འདུ་

ཨ་བུ་དཱ་

ཐེངས་༢༢ པའི་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི།

འཛོམས་འདུ་ནང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ཐབས་ཤེས་ལས་རིམ་གྱི་ནང་ལུ་ གོང་འཕེལ་དང་འབྲེལ་བའི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
གལ་ཅན་གྱི་གནད་དོ
ན་དང་
དུས་མ་འོ
ངས་པ་ནང་མཛད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་དོ
དེ་མ་ཚད་ མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་
audits
during the
year
as shown
in the Table 1.1. ན་ཚུ་གི་ཐོ1ག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི།
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་འཛོ
མས་འདུ་ནང་
ཤུལ་མའི་ཐབས་བྱུས་འཆར་གཞིའི་ཐོ
ག་སན་འབུལ་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་མཐུན་བཟོ་
2014 and
were
completed within
31st December
3
Performance Audits
2
excludes
those
that
were
already
started
and
བའི་གནད་དོན་མང་རབ་ཅིག་སན་འབུལ་གནང་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
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
financial
year. It
the
སྤྱི་ལོof
་༢༠༡༦every
པའི་སྤྱི་ཟླ་༢
པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡༨༡༩
ཚུན་contains
རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་གཙོ
་པའི་འཐུས་མི་༢ གིས་ ཐའི་ལེན་ ཅེང་མའི་ལུ་སྦེ་ འགོ་འདྲེན་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
འཐབ་གནང་མི་
རྒྱལ་ཡོdetermined
ངས་གཅིག་སྒྲིལ་ལམ་ལུགས་ཟེར་བའི་གནད་དོ
་ཐོག་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁས་པའི་ཞལ་འཛོ
མས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་མི་ནང་ལུ་
Areas
which are
on the basis of ནexperiences
of the past
auditing periods and
current audit priorities.

བཅའ་མར་གཏོགས་ཅི། ཁས་པའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གཞི་བཙུགས་གནང་སྟེ་ ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དུས་སྟོན་བརྩི་སྲུང་

2. དང་འབྲེལ་
AC HI EVE
ME N
TS I Nངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་གིས་
TE R M S OF RE
POR TI NG
ཐའི་ལེན་གྱི་
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་ཡི།
ཁས་འཛོམས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་རང་ ཡུན་བརྟན་གོང་

འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཀོད་ཡོ
ད་མི་དང་འབྲེལ་ output
རྒྱལ་ཡོངས་གཅིག་སྒྲིལ་ལམ་ལུགས་ཡར་དྲག་བཏང་ནི་འདི་ཨིན་པས།
Audit
Reports are the 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༤༢༧ ཚུན་ ལས་སྡེ་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ གཙོ་པའི་འཐུས་མི་༤ གིས་
ཨིན་དྲོ་ནེ་ཤིཡ་ ཇ་ཀར་ཀྲ་ལུ་སྦེ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་འཛོམས་

འདུ་ ཐེངས་༡༧ པའི་ནང་གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི། འཛོམས་འདུའི་སྐབས་ ཡུན་བརྟན་གོང་འཕེལ་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་ནི་ནང་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་

གཙུག་སྡེའི་འགན་འཁུར་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཚུ་གི་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་གྲོས་མཐུན་བཟོ་ནི་དེ་ལས་ གནམ་གཤིས་གནས་སྟངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་
པེ་རིས་ཀྱི་ཆིངས་ཡིག་ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུར་གནང་ཡི། དེ་མ་ཚད་ ལས་འབྲེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༤༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ཚུད་པའི་

ལས་འགུལ་དང་ལས་དོན་སྣ་ཚོགས་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་དང་ མ་འོངས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལུ་ ལས་འབྲེལ་འཆར་གཞི་༢༠༡༧༢༠༡༩
ཅན་མ་ཆ་འཇོག་མཛད་ཅི།



སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༧ ལས་ སྤྱི་ཟླ་༧ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༦ ཚུན་ ལས་འབྲེལ་དང་ཚོང་སྒྲགས་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་

ཁྱབ་འོག་མ་གིས་ གཙོ་པའི་འཐུས་མི་༢ གིས་ རྒྱ་ནག་ ནཱན་བྱིང་ལུ་སྦེ་ ‘མང་ཚོགས་ས་གནས་དང་ལམ་བདའ་སྟེ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ’
YTIROHམ
Tས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་ནང་
UA TIDUA LAYOR
EHT
FO STNEགྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོ
MHSILPMOམCས་འདི་
CA རྩིས་ཞིབ་འབད་དེ་
ཟེར་བའི་ཐོག་ལུ་ གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོ
གྲལ་གཏོ
གས་འབད་ཡི།

ས་གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་
རྒྱལ་ཡོ
ངས་རྩིས་ཞིབ་ཡིག་ཚང་དང་
foརྒྱལ་ཡོ
noitངu
titsnoC eht fo 1ཡར་དྲག་བཏང་ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་
.52 elcitrA eht morfརྒྱ་ནག་
setad
nam
sti sevired ytiroཚོhངt་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གིས་
uA tiduA layoའགོ་
R ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elའདྲེན་འཐབ་གནང་ཡི།
citrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
 ef tuohtiw ,ll ahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,ra
,tnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
emnrevoG eht fo seciffo
dna stnem
traped lla fo གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོ
stnuocca ehམ
t ས་
tid“མངོན་མཐོ
ua ,eciའིd་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
ujerp ro ruovaf
ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོ
འི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnརྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
a cilbup ,seunགཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ནང་
ever eht sa llew saཉམས་མོ
secroངf་དང་འཆར་གཞི་
ec nefed eh”t dཟེར་བའི་བརྗོད་དོ
na ecilop eནh
nuf་ལུ་སྦེ་
cilbuསྤྱི་ལོ
pg
niretsསྤྱི་ཟླ་༨
inimda
་ཐོtག,་sdསྤ་རོ
་༢༠༡༦
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
པའི་ནང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། གྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོམས་འདི་ ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེ་གིས་ དུས་རྒྱུན་དུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་གནང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
མn
ས་ནང་
་རྩིས་ཞིབ་
deབའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིནམ་ད་
nnam tnemom ehའབྲུག་ལུ་
t ta si yའགོ་ཐོ
tiroག
h་དང་པ་
tuA ehའགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
t ,lareneG rotགྲོས་བསྡུའི་ཞལ་འཛོ
iduA eht red
U .50ཨེཤིཡིན་མངོན་མཐོ
02 rebmeceའིD
ni ydob
ruགཙུག་སྡེའི་འཐུས་མི་རྒྱལ་ཁབ་༢༠
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ནང་ལས་ འགན་འཛིན་པ་༢༢ ཀྱིས་བཅའ་མར་གཏོགས་གནང་ཡི། གྲོས་འཛོམས་འདི་གིས་ གྲལ་གཏོགsས་འབད་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgnགཞི་བཙུགས་འབད་མི་ནང་ལས་
iK eht fo noit utitsnoཉམས་མོ
C ehtངf་དང་ཐབས་ཤེས་ཐོ
o snoisivorབp་མི་ཚུ་
eht བརྗེ་སོ
htiwར་enil
མི་ཚུ་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
འབད་ནིའི་ གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ཐོབ་ཅི། 
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༧
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠

GNIT
I D U610XNKHUML
A F O S M R E T&R
NI S
T N E M E V E I H CདAཔ་ . 1
ཚུན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུའི་རྩིས་ཞིབ་འདི་ཨེསི་ཨེན་མུ་ཁེར་ཇི་ཚོ
ང་སྡེ་
གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ

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

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཞིབ་པའི་བསྐོ་བཞག་ཡང་ རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་འོག་གི་དགོས་མཁོ་ལྟར་
ས་ཆུང་གི་འབད་
.1.1 སྤྱི་ཚོ
elbགaས་ཀྱི་ཧོ
T ehངtས་ལས་
ni nwདམངས་རྩིས་ཚོ
ohs sa raག
ey
eht gnirudགདམ་
stidua
1
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stiduA laicnaniF
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cni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
འཐུ་མཛད་མཛདཔ་ཨིན།
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
༨616 ཤེས་རྟོགlaས་དང་གོ་རྟོ
གས་ལས་རིམ།
toT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་
urhT tiduA evitacidni eའབྲེལ་ཡོ
ht dnད
a་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་
seciffO laསྤྱིར་བཏང་གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང
noigeR dna snoisiviD ehའགན་འཁྲི་བཀོད་རིས་ཀྱི་སྐོར་
t fo seludehcS tiduA
launnA
དུས་རྒྱུན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དུ་གོ་རྟོགས་ཡར་འཕེལ་བཏང་ཐབས་དང་ མཐུན་མོང་གི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་སྐོར་ གོ་བརྡ་སོད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ ལྷན་ཁག་དང་རོ
.seitiroirpང་ཁག་བདག་སྐྱོང་
tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་ ལས་འཛིན་ཚད་ དེ་ལས་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་དང་
ཁྲོམ་སྡེ་དང་གྲྭ་ཚང་ དམག་སྡེ་དང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་ དེ་ལས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2
གཞན་ཡང་ རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ་དང་ སོབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ རྩིས་ཞིབ་སྐོར་བརྡ་སོད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

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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རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱིས་ དམངས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚུ་ནང་འཁྲི་འགན་དང་དྭངས་གསལ་ཡར་དྲག་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
འཛིན་གྱི་ལཱ་དང་འགན་འཁུར་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ བརྡ་སོད་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི། དེ་མ་ཚད་ འབྲེལ་
ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ མངོན་མཐོའི་རྩིས་ཞིབ་གཙུག་སྡེའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་ཚད་དང་ དངུལ་འབྲེལ་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཁྲིའི་ཁྲམ་རིས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་

ཡང་ བརྡ་སོད་ཁྱབ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།

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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གི་བཅུད་དོན།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞི་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མ་འདི་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༨༡༥ལས་ཕོགས་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན།སྙན་

ཞུ་འདི་ནང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གྱི་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སྦྱོར་རྩིས་ཞིབ་དང་ལོ་ངོ་དེ་ནང་

ཕྱིར་སོད་འབད་མི་སྙན་ཞུ་ཚུ་གི་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། འདི་གི་མ་དོ་བར་ སྙན་

ཞུ་འདི་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་རྩིས་ཁྲ་དང་ལག་ལེན་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ཞིབ་དང་ལོ་ངོ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དེ་ལས་གློག་

མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་གི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་གནད་དོ
་དང་འབྲེལ་བའི་ལེའུ་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོ
དཔ་ཨིན།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHTནF་ཚུའི་བཅུད་དོ
O STNEནM
HSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་གི་
རྩིས་ལོ
་མཇུག་བསྡུ་
dnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
a tidua ot ytirohtuA tiduA
layoR a eb llahs erehT“ ,རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དང་ཅིག་ཁར་
taht setats hcihw ,natuhB fo
mo
dgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་དོན་ལུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་འཆར་དངུལ་བཀོལ་སོད་འབད་མི་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡི།བསྐྱར་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnབཟོ
em
nrevoG eht fo se
iffoམd
na stnemtraped lla foད་ས་ལས་གཞུང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༨༠༧༨༥༦རྐྱངམ་
stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་གྱི་ཡོ
ངcས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༥༧༨༢༣༢ཡོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnགཅིག་བཀོལ་སོ
a cilbup ,ད
se
unevད
er
eht sa
llewདs་མ་འབད་བའི་འཆར་དངུལ་
a secrof ec nefed eh
t dna ecilop eht ,sdnཐམ་པ་
uf ciརྒྱ་ཆ་༡༧༩༥
lbup gni
reཡོ
tsདi་པའི་
nimda
་འབད་ཡོ
པ་ལས་
བཀོལ་སོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༠༣༧༦
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆར་དངུལ་ཚུ་ འབད་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ བཅོ་ཐབས་ཀྱི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཐབས་ཤེས་བཏོ
nnam tnན
e་དགོ་པའི་
mom eགྲོས་འདེབས་ཕུལ་ཡོ
ht ta si ytiroདhཔ་ཨིན།
tuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noiདtཔ།
utitsnoC eht fo sའབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་
noisivorp eht htiw enil
ཐིག་ཁྲམ་༢.༡ འདས་པའི་ལོ ་ ངོ་ལྔ་ནང་ཚུལ་མིན་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༢༠༠༦ཅན་མའི་དགོས་དོན་ལར་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua e
nailpmoc dna laicnanif
ལོc་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ཟིན་བྲིས་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA
tid་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡པའི་ནང་
uA layoR eht fo
དེ་སྤྱི་ལོ
:woleb dezirammus

800

634.313

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

600

400

391.007

523.744

588.784

འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་

བཀྲམ་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྤྲེལ་འབད་ཡི། ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་འདི་

261.464

.1

ས་བསོ
6 16 detelpmoc dah ytནང་
irohtཡོuངA
tidམuས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
A layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཡ་༣༠༣༩༦༠༨
hcihw stidua esoht yln
o sedulcni གནས་པའི་རྩིས་
rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla ereའགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་
w taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།
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
tsཨིན་ཏེ་འབད་རུང་
urhT tiduA eལས་སྡེ་ལས་ལན་གསལ་འཐོ
vitacidni eht dnaབs་མི་དང་
eciffOདང་ལེན་འབད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
lanoigeR dna snoisiviDདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༥༠༨༢༤
eht fo seludehcS tiབརྒྱ་ཆ་༨༠༦༣
duA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
མཚོན་པའི་རྩིས་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ཡོངས་རོགས་དང་ཡང་ཅིན་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཡང་ན་མངོན་གསལ་ཆུངམ་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡༢།དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་༤དེ་ལས་གཞུང་མིན་ལས་སྡེ་༢དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་

ཡོད། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ གི་ལོ་ནང་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༣༧༤༤ སྙན་ཞུ་འབད་མི་དང་འཕདཔ་ད་ ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་
དོན་ཚུ་བརྒྱ་ཆ་༡༢༤༢ཀྱི་ཡར་སེང་སོང་སྟེ་ཡོད།འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥གི་ནང་འཁོད་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྱད་སྡུར་ཚུ་ཐིག་ཁྲམ་

༢༡པའི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ་ཤོས་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༩༨༩༣ཐོན་ཡོདཔ་

ད་འདི་གི་འོག་ལས་རང་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༢༩༦དེ་ལས་བརྡ་བརྒྱུད་ལྷན་ཁག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༢༩༢
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

འཆར་དངུལ་མིན་པའི་ལས་སྡེའི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་མཐོ་ཤོས་འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༡༧༣
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་སྲུང་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣༨༨དང་དེའི་འོ
ག་ལས་དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་

Theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩༣༥དེ་ལས་འབྲུག་བལ་བཤལ་ལས་སོ
Royal Audit Authority derives its mandates
from the Article 25.1 of the Constitution
of
ད་ཚོགས་པའིནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༦༤སྙན་ཞུ་འབད་དེ་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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
25.4 of the Constitution
further provides that “The Royal Audit Authority
shall, without ཅན་
fear,
ཐིག་ཁྲམ་༢༢ བརྟག་ཞིབ་དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་པའི་ཚུལ་མིན།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
མའི་ནང་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་སྡེ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public
authorities and bodies
གཡོpublic
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་
་
administering
funds, the policeཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང
and the defence
forces as well as the revenues, public and
ཚན་གཙོ་བོ་བཞི་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད།དབྱེ་ཁག་
other monies received
and the advances and reserves of Bhutan”.
༩.༤༠༨, ༢%
༥༢.༢༥༩, ༩%
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་

འདི་ཚུའི་

ཚུལ་མིན་གྱི་བཅུད་དོན་དེ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous
body in 1985 and as a constitutional
ཡིག་ལས་འགལ་བ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authorityཤོis
at the moment
manned
ག་ཁྲམ་༢༢
པའི་ནང་ཡོདཔ་དང་
ཁ་
༡༥༩.༧༩༧,
༢༧%
by 237 staff with diverse professional background.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
གསལ་ བཅུད་དོན་ཚུ་ ལེའུ་འདི་གི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
མཇུག་ལུ་ ཐིག་ཁྲམ་༢༡ དང་༢༢ ཅན་
audits and theme based audits, besides the routine
མའི་ནང་ ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཀོད་དེ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཡོད། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
ད་

1.

སྐྱོན་ ༣༦༧.༣༢༠, ༦༢%

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

འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་མཐོ་

ཤོས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༧༣༢༠ ཆད་

སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ འདི་གི་འོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༧༩༧ ཁྲིམས་ལུགས་དང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year as shown
in the Table 1.1.
1
Financial Auditsག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
508 ད།
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་དེ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༢༥༩ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were
within 31st December
གཡོcompleted
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་དབྱེ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༠༨སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
ད།
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
of the RAA is prepared at the
གཡོPlan
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
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
ལོ་ངོ་དེ་ནང་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལས་སྡེ་དག་པ་ཅིག་ནང་གཡོ
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོ
ན་བྱུང་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་
current audit priorities.

1.

2.

སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༠༨སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་ཡོངས་བསོམས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལས་བརྒྱ་ཆ་༢ཨིནམ་དང་འདི་ནང་ལས་མཐོ་ཤོས་ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༨༥༤༥མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༣༩ཐོན་ཡོདཔ་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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ཐིག་ཁྲམ་༢༣ ནང་གསལ་བསྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་བཟུམ་ རང་སྐྱོང་

ཐིག་ཁྲམ་༢༣གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡༤༡༨ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་ ༡༣༣༤ དང་ རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༡ ལས་ཉུང་པའི་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥འབད་སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

༡༡

རྒེད་འོག་ཚུ་

ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྱད་བསྡུར།

ཚུལ་མིན་འཚབས་ཆེན་ཡོངས་བསོམས་ལས་

རང་སྐྱོང་ཚུ་

1.334
0.035

ལྷན་ཁག་ཚུ་

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་

8.039
0.000

ལྷད་ལྐོག་ཟ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་གྱི་འོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

2.000 4.000 6.000

8.000 10.000

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

༧༧༧༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་གྲལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༨༢༦༨མཚོན་པའི་

YTལོ
IR
TUA TIDU
A LAY
R EH
T Fགི་ཤུལ་ལས་
O STNEMབརྒྱ་ཆ་༡༠༦༣
HSILPMOམཚོ
CC
གནད་དོན་མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་
གO
་སོH
ད་ནང་གསལ་བསྟོ
ན་འབད་ཡོ
དO
པ་དང་
འདི་
ནA
་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

སོh
དt་ནང་དེ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧༦མཚོ
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༠ཡིག་ཆ་སྐྱོན་བསུབ་དང་རྫུས་མ་བཟོ
་ཡོyདo་པའི་
fo༡༣༦༩ཚུལ་མིན་གཡོ
noitutitsnoC ་e
fo 1.52 elcitrA eht m
orf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA la
R ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elགནད་དོ
citrA ནe་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
hT ”.secruoseདrཔ་ཨིན།
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
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་ཡོད།
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 dnaག་ལས་
secnaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༦༥
vda eht dna deviགནས་པའི་
ecer seinསྨིན་བྱས་
om rehto
ཀ  ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐོ

la noitསོ
uབ
ti་གྲྭ་བར་མའི་ནང་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ
tsnoc a sa dna 589་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་གནས་སྟངས་ངོ་མ་གི་བརྡ་དོ
1 ni ydob suomonotua na sནa་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་སོ
detutitsདn་དེ་འདུག།
i saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཁ སྟག་རྩེ་རིག་གཞུང་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དང་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་དེ་ལས་རང་སོ
འི་སོབ་འཐུས་དང་ལན་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modནg་གྱི་འཐུས་
niK ehtརང་སོ
fo n
it utitsnoC ehtཔར་སྐྲུན་དང་འདྲ་ཤུས་ཀྱི་
fo snoisivorp ehtརིན་དངུལ་
htiw enil
ཤོག་ཞིབ་དཔྱད་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འཐུས་ བར་ཐག་ཤེས་ཡོ
དo
་ཟ་ཁང་གི་ཁང་གླ་དང་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤ཐམ་པ་ཕན་བདེ་མ་དངུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་མ་འབད་བར་འདུག།
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 tidu་A
layoR eht fo
ག ལོ་བི་ས་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ས་གནས་གོ་གོ་ན་ལུ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་ཡིག་ཚང་བཟོ
བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་
:woleb dezirammus

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༥རིན་གོང་ཡར་ཕར་གྱི་ཐོག་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།


GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ང་ ས་གནས་གནསཔ་ཏང་ཁ་ལུ་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཐོག་གླིང་གའི་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་མགར་ས་རོང་ཁག་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT
eht ni nwohs sa raey ཀྱི་ཚབ་ལུ་
eht gnirདངུལ་ཁང་
ud stidua
1
80
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
བདག་སྐྱོང་གི་ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༠
གི་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
འགན་ལེན་རྫུས་མ་བཟོ
་སྟེ་ཕུལ་ནུག།
3
2
stiduA
ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ཅ ལོ་བི་ས་མངའ་སྡེ་ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་གིས་ས་གནས་གོ་གོ་ན་ལུ་ནགས་གླིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་གྱི་ཡིག་ཚང་བཟོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta་བསྐྲུན་ནང་ཆབ་གསང་
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
.seitiroirp tidua tnerruc
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
4102 ni་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་བསྟར་སོ
detelpmoc stiduA 1.1 elbaTད་མ་འབད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༩དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
དང་ཐབས་ཚང་བཟོ

2.
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དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༢༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་དེ་ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་བརྒྱ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
མཚོ
སe་རང་
ལྷན་ཁག་ཚུ་གི་འོ
གn་ལུ་
seཆ་༩
itiro
htནu་ཏེ་འདུག།
a etairpཚུལ་མིན་མཐོ
orppa o་tཤོd
sser
dda si ti d
a tབརྒྱ་ཆ་༥༢.༣༦
idua ralucམཚོ
itrནa་པའི་
p ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
t fo noitelp༢༧.༣༦༢
moc nདང་
opuའདི་
deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

14

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

གི་འོག་ལས་རང་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ནང་བརྒྱ་

ཐིག་ཁྲམ་༢༤ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དཔྱ་༢༤.༥༧ དངུལ་ཀྲམ་ས་ ཡ་༡༢.༨༣༩ དེ་ལས་

ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡༩.༨༡ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༠.༣༥༠ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐིག་ཁྲམ་༢༤པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་
དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་

ཡོངས་བསོམས་ལས་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ནང་

དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་

1.043

ལས་འཛིན་ཚུ་

10.350

རང་སྐྱོང་ཚུ་

༡༢.༨༣༩

རྒེད་འོག་ཚུ་

0.665

ལྷན་ཁག་ཚུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༣དང་རྒེད་འོག་ཚུ་ནང་

27.362
0.000

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༥གསལ་བསྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

5.000

10.000

15.000 20.000 25.000 30.000

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The༢༡
Royal Audit
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ལས་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྱད་བསྡུར།
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 theངས་བསོ
Constitution
further
provides that “The Royal Audit Authority
shall, without fear,
ཚུལ་མིན་ཡོ
མས་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
ད་མི་ལས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་དབྱེ་སྡེ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༤༢༤༤མཚོ
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༥༧༧
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་འཐོ
་ཡོདཔ་ཨིན།
འོང་འབབ་དང་all
ཁྲལ་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་
བརྒྱ་ཆ་༣༦༠༣
including
all offices
in the Legislature ནand
the Judiciary,
public authorities and
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
མཚོmonies
ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡༦༥ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
པ་དང་དེའི་ཤུལ་ལས་རང་རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༡༣༨མཚོ
ན་
other
received and the advances དand
reserves of Bhutan”.

བས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་བརྒྱ་ཆ་༡ལས་ཉུང་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༤གསལ་བསྟོ
ན་འབད་
Theཔའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༧༢དང་མི་སྟོ
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།
by དེ་ཡོ
237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineདབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
with the provisions
ofདthe
Constitution ofནthe
Kingdom
ག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོ
་དག་པ་ཅིག་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་ཡོད།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཀ  ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་གིས་
ཐིམ་ཕུག་ལུ་འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོ
གས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གཉིས་པའི་ནང་
ཏ་བབ་ཀྱི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་ རྒུད་འཐུས་
financial
and
compliance
audits. A brief
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་
of དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠༢༠
the Royal Audit
Authority
during ས་གནས་ཁར་དངོས་མཐོ
the year isང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་
summarized below:

1.

དགོངས་དོན་ལུ་མ་གནས་པར་ཟླ་ངོ་༡༤ལས་ལྷག་ཡོལ་སུ་རུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༧༧གི་རྒུད་འཐུས་སོད་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མ་བརྡལ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བར་འདུག།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཁ  འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ
རིག་མཐོ
་རིམ་སོབin
་གྲྭ་གིས་
རྩིས་ལོ་༢༠༡༡
ཚུན་གྱི་ས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་
དངུལ་ཀྲམ་ ས་ཡ་
༧༨༦༤
audits
during the year ་as
shown
the Table
1.1. ལས་༢༠༡༥
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལུ་མ་སོད་པར་འདུག།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that were already started
ག ལས་གཡོ
ག་ལྷན་ཁག་ནང་ཨེམ་ཨེསི་བསྟན་ཛུ་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོ
ག་སོདand
་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་ལྷན་ཁག་ལས་སྔ་གོང་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the དRAA
is prepared at the
ལས་མི་ངོམ་༣༩ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཏང་ཡོ
པ་དང་མི་ངོམ་ཚུ་ལས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ་བཟོ
་བཅོས་དང་གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་དེ་ལས་ཉེན་སྲུང་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
མ་དངུལ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་ཟ་ཁང་དང་ཞབས་ཏོ
ག་གི་རིན་ལ་སོ
གས་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༤༨ཁྲིམས་འགལ་ཐོ
་ལས་བསྡུ་ལེན་
Annual
Audit Schedules of the Divisions
and
Regional Offices and the indicative གAudit
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
འབད་ནུག།
current audit priorities.


2. ང་AC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF་༢༠༡༣དང་༢༠༡༥ལུ་ཨེམ་ཨེསི་བདེན་ཡུཌ་ཚོ
RE POR TI NG
ངང་ལམ་དུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ
ང་ལས་ལུ་སྔོན་བཟོ་འབད་དེ་ཡོད་

པའི་སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་རྡོ
་སོལof
་དང་རོ
་གཤེར་ནང་གོ་ཐལ་ལྷག་འཐེབ་སོ
ང་ཡོThe
ད་མི་ལུ་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་
Audit
Reports are the immediate output
the ནRoyal
Audit Authority.
audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ས་ཡ་༥༩༨༥མ་བཀལ་བར་བཞག་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

15



ཅ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ག་པའི་ཁག་འབག་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་རུང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་

གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་བལ་བཀོད་པ་༢དང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ་༢དེ་ལས་བལ་བཀོད་ཀྱི་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༣༨གི་
ཕོགས་འཐུས་ཚུ་འཕོ་མཐུད་དེ་རང་སོད་དེ་འདུག།



ཆ མོང་སྒར་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཇོ་མོ་ཚང་ཁ་གོ་ལ་ཏི་གཙང་ཆུ་ཀྱི་ས་གནས་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༦༤
གནས་པའི་རྡོ་ཐལ་སེབ་ཀྲི་༩༧༣༤༨༠ཆད་ལུས་འཐོན་ནུག།



ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

3.

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༧ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༧༩༧ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། ཤོག་ཁྲམ་༢༥
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དོ་བཟུམ་དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་གི་འོག་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnལུ་ཚུལ་མིན་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༢༩.༥༤
a tidua ot ytirohtuA མཚོ
tidནu་པའི་
A layདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༧.༢༡༡
oR a eb llahs ereདང་
hT“ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་
,taht setatsབརྒྱ་ཆ་༢༥.༤༢
hcihw ,naམཚོ
tuནh་པའི་
B foདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuoh
tiw ,lནla
hs ytirདo།htལས་འཛིན་ཚུ་ནང་
uA tiduA layབརྒྱ་ཆ་༢༤.༢༥
oR ehT“ ta
htན་པའི་
sediདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
vorp rehtru༣༨.༧༤༣
f noituཐོtན
it་ཡོ
sn
C ehདེའི་འོ
t foག4་ .52
༤༠.༦༢༨
གསལ་སྟོ
་འབད་དེ་ཡོ
མཚོ
དo
པ་དང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
བརྒྱ་ཆ་༢༠.༠༨
རྒེད་འོ
seལས་
ido bརོངd་ཁག་བདག་སྐྱོང་ནང་
na seitirohtua
cilbup lམཚོ
la ན,་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢.༠༨༥
yraiciduJ eht dna eདེ་ལས་
rutalsབརྒྱ་
igeLཆ་༡ehལས་ཉུངམ་སྦེ་མཚོ
t ni seciffoན་པའི་
lla g
nidག
u་lcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༣༩ དང་ གཞུང་མིན་ལས་ཚོ
དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ནང་
. ”natuགhས་ནང་
B fo sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥
evreser dna secn
avda eht dna devདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦
iecer seinom rehto

la སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
noitutitsnoད
c།
a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཐིག་ཁྲམ་༢༥ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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
གཞུང་མིན་ཚུ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
དངུལ་འབྲེལ་ཚུ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལས་འཛིན་ཚུ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
རང་སྐྱོང་ཚུ་

0.425
0.066

38.743

རྒེད་འོག་ཚུ་

རོང་ཁག་ཚུ་

47.211

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

0.639

.1

32.085

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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
eh
T .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
dn༣༡
a sdoirལས་སྡེ་ཁག་གིས་ཁྱད་བསྡུར།
ep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .ལྷན་ཁག་ཚུ་
oN
stiduA fo sepyT
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
2
stiduA ecnamrofreP
6
stiduA laicepS
616
latoT

0.000

5.000

.oN .lS
1
2
3
4

40.628
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་མཐོ་ཤོས་སྙན་ཞུ་འབད་མི་ནང་བརྒྱ་ཆ་༦༧༨༥མཚོན་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨༤༡༥འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ཨིནམ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལས་རྩིས་འཛིན་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seགྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
itirohtua etairporppa o
t desserdda si tiནd
na tidua ralucitrap eht fo noiteདlp
moc nopu གd་ལུ་
eussi
ན་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢༥༠༣མཚོ
་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༠༠༤སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
།དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལཱ་གཡོག་གི་སྒྲིག་གཞི་དང་འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དེ་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་སྲིད་བྱུས་གཞན་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་
ཚུལ་མིན་ནང་བརྒྱ་ཆ་༧༡༢མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༣༧༨སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད།

དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་ཡོད།
ཀ  ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་འོས་ལྡན་མེད་པའི་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་ མི་ལུ་ ཕྱིར་
འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༢༤༩མ་བཀལ་བར་འདུག།



ཁ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་མ་ཚར་མི་ལེ་ཤ་ཅིག་གི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༢༣༣
བདག་སྲུང་འབད་དེ་མ་འོང་དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག།

ག  ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་ལས་འཆར་རིན་གོང་ %65  ལས་འགལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་བསོམས་ས་ཡ་༡༦༥༩༦གནས་པའི་སྤྱིར་བཏང་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་ནང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the སོKingdom
of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་སོ་འབད་བཀོད་བཅུག་སྟེ་འདུག།
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་བ་རིག་པའི་སོ
of all departments
and offices of the Government,
ང་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་ནང་པའི་གསོ
བ་ཚོགས་ཀྱི་ས་གནས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབག་པ་ལུ་བརག་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་འདེབས་ལུ་མ་ཉན་པར་ཁ་སྐོང་གོང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༣༣མ་བསྡུ་བར་ཡོ
ད་པའི་ཁར་ཉིན་གྲངས་
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”.

༢༦༥ཆོག་མིན་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢༠མ་བཀལ་བར་འདུག།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
གས་ཀྱིས་ཨེམ་བི་བི་ཨེསི་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་འབྲུག་ལུ་ལོ
་ལྷོད་དེ་ཡོད་རུང་ཞི་གཡོག་ནང་འཛུལ་བཞུགས་མ་
by ཅ
237
staff withག་ལྷན་ཚོ
diverse
professional background. It གhas
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་ལྷན་ཚོ
གས་དང་སོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བར་ན་འགན་ལེན་བཟོ
་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སོབ་ཕྲུག་ལྔ་ལས་དངུལ་
lineའབད་མི་འདི་ལུ་རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
with the provisions ofགthe
Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠༠༦བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བའི་ཁར་ཉེས་བྱ་ཡང་མ་བཀལ་བར་འདུག།
audits and theme based audits, besides the routine

financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as
a part ལ
of་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་
the accomplishments
ཆ བ་ཇོ་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ
ན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢༢༩དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ལོ
ག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།

1.



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

ཇ ཐིམ་ཕུག་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ཧཱ་རོང་ཁག་ཇེང་ཀ་ན་དགའ་སྐྱིད་ལམ་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༡༦གནས་

Theཔའི་རིང་ཚད་ཀི་ལོ
Royal Audit
Authority had completed 616
་མི་ཀྲར་༠༥དང་༡༠༡༥དེ་ལས་༡༥༢༠འབད་མི་འབྲེལ་མཐུད་གསུམ་ནང་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་
Sl. No.
Types of་རྣམ་ཨེལ་གྱི་ཆུ་གཡུར་བཟོ
Audits
No. of
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theལཱ་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག།
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
ཉ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོ
གས་ཀྱིས་ཟད་སོ
ང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༥༡གཞུང་གི་རྩིས་འཛིན་རིམ་ལུགས་ནང་འབྲེལ་ཡོ
ད་རྩིས་དེབ་ཚུ་ནང་བདག་
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 ལོ
2014
སྲུང་མ་འབད་བར་ཡོ
་པའི་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༦
དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
ད་པའི་
ག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་
start
of every དfinancial
year. It contains
the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བྱུང་ཐོ
་དང་སོད་ཐོ
་རྩིས་བཤད་ཀྱི་ལོ
ག་ཐོof
བ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་སྦེ་བཀོད་དེ་འདུག།
Areas
which are determined
on
the basis
experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.



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

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ཚུ།

ཚུལ་མིན་ཡོངས་བསོམས་ལས་ ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ཚུལ་མིན་ བརྒྱ་ཆ་༦༢ མཚོན་པའི་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༧༣༢༠
གསལ་བསྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཐིག་ཁྲམ་༢༦པའི་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་རང་བརྒྱ་
ཆ་༦༣༧༩ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༤.༣༢༣ ལྷན་ཁག་ཚུ་ནང་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་གི་འོག་ལས་རང་ རང་སྐྱོང་འདུས་ཚོགས་ཚུ་ནང་
བརྒྱ་ཆ་༡༡.༦༨ མཚོན་པའི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢.༩༡༢ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། ལས་འཛིན་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༧.༥༦ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧.༧༦༥
དང་ དེ་གི་འོག་ལས་ དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་ཆ་༥.༨༧ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡.༥༤༨ དང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་ བརྒྱ་
ཆ་༥.༥༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༢༩༧ སྙན་ཞུ་འབད་ཡི། གཞུང་མི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༣.༥༣ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༩༦༤ དང་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ཚུ་ནང་བརྒྱ་ཆ་༢.༠༤ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༡༡ སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཐིག་ཁྲམ་༢༦ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 e
lcitrA eht morf setརa་འཁྲུལ་
dnamགནོ
stད
i ་སྐྱོན་ཚུ།
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 tuohtiགཞུང་མིན་ཚུ་
w ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevདངུལ་འབྲེལ་ཚུ་
oG 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 ལས་འཛིན་ཚུ་
,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
རང་སྐྱོང་ཚུ་

12.964
21.548
27.765
42.912
la noitutitsnརྒེད་འོ
oc a
sa dna
5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ག་ཚུ་
7.511
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
རོང་ཁག་ཚུ་
20.297 sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ruof
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ལྷན་ཁག་ཚུ་
234.323
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

0.000

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
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ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ཚུལ་མིན་མཐོ་ཤོས་བརྒྱ་ཆ་༤༠༠༥མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༧༡༠༦ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwoཡན་ལག་གི་དབྱེ་སྡེ་
hs sa raey eh‘བསྐྱར་རྙེད་ཀྱི་ཚུལ་
t gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
གྱི་དབྱེ་སྡེའི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༧༦༡ མཚོན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༤༠༤
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dnདa་མི་’ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཨིན།
4102 rebmeceD ts13 ni‘ཚུལ་མིན་སྔོན་བྱིན་’ནང་བརྒྱ་ཆ་
htiw detelpmoc erew
མིན་’དང་
‘ལྷག་འཐེབ་ཆོག་མིན་ཚུན་མིན་ལོ
3 ག་ལབ་སོ
2 དེ་གི་ཤུལ་ལས་
stiduA
ecnamrofreP
d
n
a
detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rག
ed
༡༤༡༡མཚོ
་ nu
616 ན་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༨༣༥སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།ལྷག་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་དབྱེ་སྡེ་ཡིག་ཆས་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ལུ་མ་འབདཝ་དང་ རྩིས་ལྷག་སྙོམས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ཚངམ་འབད་མ་བཏོ
གcས་པའི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ནང་
ehtགཔ་
sniaལ་སོ
tno
tI .raey laicnབརྒྱ་ཆ་༡༨༢༣
anif yreveམཚོfནo་པའི་
trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༩༧༥སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོ
a sdoirep gnitidua tsap ehདt། fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.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
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དབྱེ་སྡེ་འདི་གི་འོག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་གནད་དོན་དག་པ་ཅིག་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོད་དོ་ཡོད།
ཀ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལུང་ཕོགས་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་གི་ཐོབ་བརྗོད་སོད་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༡༩༣༨༨རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།

ཁ ཆེ་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུས་ས་ནང་སོད་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༨༩༦རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།



ག འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བའི་ཁར་


གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཚུན་མིན་འཛིན་འགྲོལ་འབད་ཡོད་མི་ལུ་དུས་ཐོག་གི་དང་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།

ང་ ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་བལ་བཤལ་ལས་སོད་ཚོགས་པ་གིས་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ཡོད་པའི་ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཁྲལ་དངུལ་


ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༦༤རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཅ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་ཁག་འབག་པ་གིས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༥གི་ཕབ་ཆག་བརྒྱ་ཆ་༥བྱིན་ཡོ
the Kingdom
of Bhutan, which
states that, “There shall
be a Royal Audit Authority to auditད་མི་
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
དེ་མ་བཏོག་པར་འདུག།
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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ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཚུལ་མིན་གཡོ་སོད་ཚུ།

0.035

1.334

1.369

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING
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responsible initiate timely actions.
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3.4 མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
24.359
4.038
1.284
12.699 0.326 26.966
69.672
བཅའ་ཡིག་དང་བཀའ་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
3.5
0.620
0.620
3.6 བཅའ་ཡིག་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་ སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཚུ་ ལས་འགལ་བ།
0.275
0.400
0.675
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
4 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོthe
68.346
30.824
1.845
1.162
0.076
0.075
0.776
20.297 7.511 42.912
305.043
audits during
year as shown in 131.219
the Table
1.1.
1
Financial Audits
508
ལྷག་འཐེབཆོག་མིནཚུལ་མིནགཉིས་ལྟབ་དངུལ་སོ
ད
།
The number
includes
only
those
audits
which
4.1
62.482
1.263
1.845 2 0.181
16.923
1.828
4.376
88.898
Compliance Audits
100
were completed
within 31 st December 2014 and
ཡིག་ཆས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།
3
Performance
Audits
20.204
4.2
0.204
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
མ་སྦེ་ མ་འབདཝ།
4.3 ཀི་དེབ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལེགས་ཤོ
4.029
4.029
under progress
at the
close of the year. The
Total
616
Annual Audit
of
the
སྙོམས་འགྲིགངོ་སོར
་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ། RAA is prepared at the
4.4 རྩིས་ལྷག་ཚུ་ Plan
7.021
1.194
8.215
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
སྔོན་བྱིན་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ།
4.5
0.221
16.638
0.075 the
0.572indicative
1.311 0.463 Audit
29.412
48.768
Annual Audit
Schedules of the Divisions
and Regional
Offices0.076and
Thrust
Areas which
are determined on the
of experiences
periods
4.6 བསྐྱར་རྙེད་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ།
130.998 basis
0.260
0.981 of the past auditing
0.089
1.466
133.794 and
current audit
priorities.
4.7 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚུ།
5.604
1.919
1.854
9.377
གཏོ
ག
ས་ཆག་མ་འབདཝ་ཆད་ལུས།
1.382
3.217
2.
A C H4.8I E V E M E N T S I N T E R M S O F R E P O R1.835
TING
4.9 ཆད་སྐྱོན་དང་ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ།
5.220
5.220
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
མཐའ་འཁོར་ཉམས་སྲུང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།
4.10
2.357
2.357
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
་འཛིན་མ་ཚངམ།
to take timely
on issues contained in the0.038reports. The RAA adheres0.055
to the 0.871
prescribed
4.11 ཡིག་ཆས་འབྱོརactions
0.964
timeframe in issuing reports after
audit
that 475.880
those
69.292
42.402 of9.393 the9.315 field
8.322
0.959
0.776 to ensure
52.382
8.850 104.296
169.893 completion

The Audit
was instituted14.315
as an
in 1985
and as a0.665constitution
al
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
2 Authority
0.946 autonomous
7.548 body
4.115
0.140
0.298
12.839
40.866
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
2.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
3.738
0.946background.
7.548 It has0.140
0.298
0.665
4.241
17.576 four
by 237 staff
with diverse professional
རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
regional 2.2offices
strategically located
10.577 across the Kingdom. In
10.577
line with the
provisions of the Constitution of the Kingdom
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
2.3
4.115
8.598
12.713
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
3 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
10.204 routine
4.038
1.441
0.586
32.085 0.639 47.211
120.563
audits
and
theme
based
audits,24.359besides
the
financial 3.1 and
compliance audits. A brief account of the
ལཱ་གཡོག་གི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ།
9.006
9.006
activities and initiatives as a part of the accomplishments
འཆར་དངུལ་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
0.586
0.586
of
the 3.2Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
summarized
below:
3.3 རྩིས་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
10.204
0.157
19.111
0.313
10.219
40.004

1.3

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
མས་དངུལ་ཀྲམ and
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to བསོ
audit
དབྱེ་སྡེ་
རིམ་ཨང་
ཞབས་ཏོག་
བརྡ་བརྒྱུད་
སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་
ལས་གཡོག་ དངུལ་ རྩིས་ ཤེས་རིག་
ཕྱི་འབྲེལ་
བསྟན་རྒྱས་
གསོ་བ་ རོང་ཁག་ རྒེད་འོག་
རང་སྐྱོང་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The
Article
་ས་ཡ་ནང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
1 prejudice,
0.035 Government,
1.334
9.408
favour or
audit the accounts of all 1.374
departments 6.665
and offices of the
ཡིག་ཆ་སྐྱོན་བསུབ་དང་རྫུས་མ་བཟོ
་ཡོདཔ།in the Legislature and the 0.260Judiciary, all public authorities and b
including1.1 all
offices
odies
0.260
administering
public
funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཚུལ་མིན་བྱ་སོ
ད
་དང་ལོ
ག
་སོ
ད
་ཚུ།
1.2
1.114
6.665
7.779
other monies
received and the advances and reserves
of Bhutan”.

ཐིག་ཁྲམ་༢ ༡ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་བཅུད་བསྡུ།

ལྷག་འཐེབཆོག་མིནཚུལ་མིནགཉིས་ལྟབ་དངུལ་སྡོ

AC
I Eར་འཁྲུལ་གནྡོ
VE
N T
M S1.454O F0.284A U0.181
DIT
G
ཆད་སྐྱོན་དང་ནྡོ
ད་སྐྱོན།M E N T
4 H
0.924S I11.255
9.462E R3.949
0.160I N0.096

19.388

19.388

1.855

0.746

1.062

1.062

0.352

12.964

0.000

62.277

39.173
18.935
9.462
7.113
1.454
0.284
0.096
0.181
0.160
ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING

0.352

12.964

0.425

112.904

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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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.

4.1 ད།
0.424
9.462
1.663
0.284
0.160
0.096
0.065
0.352
12.506
The Royal
Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཡིག་ཆས་ལེགས་ཤྡོ
མ
་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ།
0.181 1.1.
audits 4.2during the year as shown in the Table
1
Financial Audits
508 0.181
ལེགས་ཤྡོམ་མ་འབདཝ།
The number
includes
only
those audits which
4.3 ཀི་དེབ་ནང་ རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་
11.255
2
Compliance Audits
10011.255
2014 and
were completed
within 31 st December
4.4 སྔོན་བྱིན་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ།
2.286
0.681 Audits
0.100
3
Performance
2 3.067
excludes
those that were already 0.284started and
4.5 བསྐྱར་རྙེད་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ།
12.864
4
Special Audits 0.164
6 13.312
under progress
at the close of the year. The
Total
616 0.898
4.6 རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚུ།
0.898
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
4.7 གཏྡོགས་ཆག་མ་འབདཝ་ཆད་ལུས།
1.038
1.038
start of
every financial year. It contains
the
ཆད་སྐྱོན་དང་ཚད་འཛིན་མེད་པའི་ལག་ལེན་ཚུ།
4.8 Audit
0.132
19.520
Annual
Schedules of the Divisions
and Regional Offices and 19.388
the indicative Audit Thrust
ཡིག་ཆས་འབྱྡོར་འཛིན་མ་ཚངམ།
Areas 4.9which
are determined
on the basis of experiences of the past auditing periods 0.500
and
0.500
current
priorities.
རྡོད་རྙོག་དང་རྡོད་གཞི་བསྣར་བཞག་ཚུ།
4.10. audit
0.000

1.

The Royal Audit Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཐིག་ཁྲམ་༢ ༢ལྡོ་བསར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་མིན་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ནང་ དབྱེ་སྡེ་དང་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་མིན་བཅུད་བསྡུ།
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
ཨེན་ཨར་དྲི་སི་ཨེ and ཨེན་ཨེཆ་དྲི་སི་ཨེ
ཨེས་ཀྲི་སི་བི་ཨེལ
ཨར་ཨའི་སི་བི་ཨེ
ཨར་ཨི་ཨེན་ཨི་ཌ Article
བསྡོམས་དངུལ་ཀྲ
དབྱེ་སྡེ་
རིམ་ཨང་
བི་པི་སི་
དྲི་སི་སི་ཨེལ་
དྲི་ཇི་པི་སི་ཨེལ་
པི་སི་ཨེ་ཨེལ་
བི་བི་ཨེསི་སི་ཨེལ་
བི་ཀྲི་ཨེལ་
ཨེཕ་སི་བི་ཨེལ་
སི་དྲི་སི་ཨེལ་
བི་བི་པི་ཨེལ་
བི་དྲི་བི་ཨེལ་
བི་ཨེན་བི་ཨེལ་
བི་ཨོ་བི་ཨེལ་
ཨེ་བི་ཀྲི་ཨོ་
25.4 of
the Constitution
further
provides
that
“The
Royal
Audit
Authority
shall,
without
fear,
ལ་
ལ་
་
ལ་
བ་ལུ་
མ་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 b odies
1 གཡྡོ་ཟྡོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
administering
public
funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
་ཡྡོདཔ།
1.1 ཡིག་ཆ་སྐྱོན་བསུབ་དང་རྫུས་མ་བཟྡོ
other monies
received
and the advances and reserves of Bhutan”.
ཚུལ་མིན་བྱ་སྡོ
ད
་དང་ལྡོ
ག
་སྡོ
ད
་ཚུ།
1.2
ཚུལ་མིན་གཡྡོ
་
སྡོ
ད
་ཚུ།
1.3
The Audit
Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitution al
2 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
11.393
1.043 the moment manned
body in
December 2005.7.186Under 3.164
the Auditor General, the Authority is at
2.1 མ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
3.164
0.164
3.328
by 237
staff with diverse professional
background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In
2.2 རྒྱུ་དངོས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
0.795
0.795
line with
provisions of the Constitution of the Kingdom
ས་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
2.3 མི་སྡོབthe
0.084
0.084
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
2.4 འྡོང་འབབ་དང་ཁྲལ་འབབ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
7.186
7.186
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
3 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
0.494 audits. A brief account of the
39.234
38.249
0.066
0.425
financial
and compliance
3.1 འཆར་དངུལ་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
0.425
0.425
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
3.2 མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
38.249
0.494
38.743
of
the
Royal
Audit
Authority
during
the
year
is
བཅའ་ཡིག་དང་ ཁྲིམས་ལུགས་
summarized
below:
3.3 སྒྲིག་གཞི་གཞན་ཚུ་ ལས་འགལ་བ།
0.066
0.066

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་དང་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་ རྩིས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༧

ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ འབྲུག་གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༡༦ ཚུན་གྱི་ འཆར་དངུལ་ལག་ལེན་དང་འབྲེལ་བའི་ ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་
བརྗོད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།རྩིས་ཞིབ་དེ་ཡང་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་གནས་ཚད་དང་ སྤྱིར་བཏང་ངོས་ལེན་
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རྩིས་ཁྲ་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ངོ་སོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། འཆར་དངུལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ཡང་ ལས་སྡེ་རང་སོའི་གཙོ་རིམ་དང་ དབྱེ་ཁག་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལོ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
མངོན་
dnབསྟར་རྩིས་ཞིབ་འཆར་གཞི་༢༠༡༥༢༠༡༦
a tidua ot ytirohtuA tiduA lཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོ
ayoR a eb llahདs་མི་ཚུ་ཨིན།
erehT“ ,ལས་སྡེའི་གནས་རིམ་ནང་བཀོད་མི་
taht setats hcihw ,natuགྲོས་འདེབས་དང་
hB fo modgn
iK eht
elགསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་གཞུང་གི་ལོ
citrA ehT ”.secruoser་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོ
cilbup fo esu eht ni ssenར
e་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དངོས་ཁུངས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་བརྩི་འཇོག་འབད་
vitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnཡོeདm
nrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
པ་ཨིན།
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
གཞུང་གི་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ གི་དོན་ལུ་ ཐོ. ”ནn་ཁུངས་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་
atuhB fo sevrདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༠༡༧༨༨༨
eser dna secnavda ehགི་ཐད་
t dna འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
deviecer seinom rehto

༤༥༥༠༤༥༩༡གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་དང་དངུལ་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༨༦༧༠༣གསལ་སྟོན་འབད་ནུག།ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཡོངས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deབསོ
nn
m tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lare
n eG ད
ro
tiduA
eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
མaས་ཟད་འགྲོ་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༧༧༥༥༤༠ལུ་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་ཡོ
པ་ད་ཐོ
ན་ཁུངས་འདི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༦༦༧༡༠༢ལུ་བསྐྱར་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བཟོ་འབད་ནུག།རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ཐོན་ཁུངས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༢༠༣༩༢༩༨བྱུང་ཡོ
nI .modgniK eht ssorca deདt་ས་ལས་ངེས་བདེན་གྱི་ཟད་འགྲོ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
acol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༤༣༦༠༣༠༠ བཏང་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༧༩༡༨༤དངུལ་ཆད་ཐོ
ecnamrofrep dནe་ཏེ་འདུག།
trats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuo་འབད་ཡོ
cca fe
rb A .stidངu
a ecnailpmoc dna laicnanif
གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༥༧༨༢༣༢ལུ་བསྐྱར་བཟོ
དi་ས་ལས་ཟད་སོ
་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༨༠༧༨༥༦སྙན་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht བརྒྱ་ཆ་༡༧༩༥
gnirud མཚོ
ytནir་པའི་
ohtu
A tiduA layoR བཀོལ་
eht fo
ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ལས་ བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་ གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༠༣༧༦
:woleb dezirammus
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6
16 detelpmoc dah y
tiroཕྱིའི་བུ་ལོ
htuA ནt་
iduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
A layoR ehT
stiསྤྱི་ལོ
du་A
fo .oN
stiduA fo seཚུན་
pyT ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ལོ
.oN .lS
༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠
ན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༥༦༡༡༥
དང་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
༡༥༥༩༠༥༩༤༢བརྩིས་ཏེ་གཞུང་ལུ་བུ་ལོ
2
001
stiduA ecnailན
p་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༥༦༢༠༥༧འཁྲི་སྟེ་འདུག།
moC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew

3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6 ངས་ཁྱབ་ཀྱི་ངོ་སོར་ལག་ཁྱེར་དང་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཚུ་འོ
stiduA laicepS
རྩིས་ཞིབ་ཡོ
ehT ག.་ལས་མར་ཟུར་སྦྲགས་འབད་བཀོད་དེ་ཡོ
raey eht fo esolc eht tདa། 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
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

22

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

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
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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
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
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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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

26

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

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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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
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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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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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རྩིས་ཞིབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་སྙན་ཞུ་ཁ་གསལ།
༤.༡

ལྷན་ཁག་ཚུ།

༤.༡.༡ ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
Yན
T་ཡི།
IROའདི་གི་ནང་ལུ་
HTUA TIDམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༨
UA LAYOR EHT FOསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
STNEMHSILPM
OCCA
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡ བཏོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༤༠༦.༨༨༦ ངོས་

foའཛིན་བྱུང་ཡོ
noitutitདs་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
noC eht fo 1.52 elcitrA
eht morf setadnam sti sevire
d ytirohtuA tiduA layoR ehT
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༣ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
citrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni sseneviདtཔ་དང་གནད་དོ
ceffe dna yc
eiciffe ,ymonoce eht no tro་ per
ནn་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
emnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
a cilbup ,seunever eht saར་ཡོ
lleངw
sa མ
se
crof ec nefed eht dna
ecilopནe
ht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟོ
་འབད་ཡི།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


༡༠.༥༩༦

༣༩༦.༢༩༠

་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
དt་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
་ལས་
la ལོ
no
itutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomono
ua na sa detutitsni saw ytག
ir་གི་འབྲེལ་ཡོ
ohtuA tidདu
A ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
ruསྡེ་ཚུ་ལས་ཐོ
of
sah tI .dnuorgkcab དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
lanoisseforp esr
evགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་
id htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ས་བསོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eངh
t foམsས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
noisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོeདnཿituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
stnemhsilpmocca eht fདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
o trap a sa sevitaitiདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
ni dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
:woleb dezirammus

༢༢༦.༣༩༧

༡༦༩.༨༩༣

14.315
3
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།G N I T I D U A F O S M R E T༢༤.༣༥༩
4EIHCA .1
NI STNEMEV
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
131.219
5
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS

བསོམས་
.1.1 elbaT eht ni nwo169.893
hs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF

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 .raeyབཅུད་བསྡུ་ཐོ
laicnan
f གy
reve fo དtཿr
ats
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༡༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
གi་འོ
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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
001
2
༡ 6
616



stiduA ecnailpmoC
stiduA ecnamrofreP
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
stiduA laicepS
latoT

2
3
4
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.2

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

seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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རིམ་ཨང་
༡༡
༡༢

༡༣


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

ར་བབས་ས་གནས་འཆར་གཞི་ནང་དངུལ་རྐྱང་གི་རྒུད་འཐུས་སོད་དེ་ཡོད་རུང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་བརྡལ་
མ་གཏང་པར་ཡོདཔ།

དཱལ་བ་ར་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ལག་ལེན་དེ་
ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ག་པ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་མི་ནང་ཁུངས་མེད་ཀྱི་
ཟད་སོང་གཏང་ཡོདཔ།

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་བལ་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

10.577
3.738
14.315
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ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ར་བབས་ས་གནས་འཆར་གཞི་ནང་
དངུལ་རྐྱང་གི་རྒུད་འཐུས་སོ
་དེ་ཡོད་རུང་
་བཀོད་ཚུ་བརྡལ་མ་གཏང་པར་ཡོ
པ་audit
 དངུལ་
the ༡.༡
Kingdom
of Bhutan, which states
that, “Thereདshall
be a བཟོ
Royal
Audit Authority དto
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༥༧༧
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
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོ
ག་གི་ཐིམ་ཕུག་ལུ་འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོ
གས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གཉིས་པའི་ནང་ལས་སྣ་གི་དབྱེ་སྡེ་ཨང་“༤༡༠༢”:ཏ་བབ་ས་
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”.
གནས་འཆར་གཞི་འོ
ག་གི་བཟོ་བཀོད་དང་གཞན་གནོ
ད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོ
ད་མི་ཚུ་ལུ་རྒུད་འཐུས་”
ནང་རྒྱལ་གཞུང་གྱི་མ་དངུལ་ཐོག་ལས་ཏ་བབ་ཀྱི་

རྒུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༠༢༠
དངུལ་སོ
་འབད་ནུག། རྒུད་འཐུས་དང་གཅིག་ཁར་
ད་རྒུད་འཐུས་
Theཇོ་བདག་ཚུ་ལུ་
Audit Authority
was instituted as
an དautonomous
body in 1985གསལ་བསྒྲགས་ཕྱིར་སོ
and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
་འབད་ཚར་བའི་ཉིནམ་ལས་ཟླ་ངོ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་བཟོ
་བཀོད་དང་ཤིང་འབྲས་ཀྱི་ཤིང་ཚུ་ཡང་སྟོ
ངམ་བཏོན་དགོ་པའི་‘སྟོངམ་བཏོན་དགོ་
by རྩིས་སོ
237 དstaff
with diverse professional background.
It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
པའི་བརྡ་སྐུལ་’ སོད་དེ་གལ་སྲིད་འདི་ལུ་མ་གནས་པ་ཅིན་ཐིམ་ཕུག་ཁྲོམ་སྡེ་གི་ '&5བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འཁྲིལ་འབྲེལ་བ་འཐབ་ནི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
ཨིནམ་སྦེ་འདུག།
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
ཨིན་རུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༡ལུ་ས་གནས་ཁར་དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་དགོངས་དོན་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ལུ་མ་གནས་པར་
ཟླ་ངོ་༡༤ ལས་ལྷག་ཡོལ་སུ་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༥༧༧ གི་རྒུད་འཐུས་སོད་ཡོད་པའི་བཟོ་བཀོད་ཚུ་མ་བརྡལ་བར་འདུག།

1.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༢༡༦
ན་ཚན་༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
ལས་སྐྱིད་དབང་མོ
། སྤྱི་སྙོམས་རིག་པའི་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
AC HI EVE
ME N TS IདོN
TE R M
S OF A U DIT
I NG

12001001258 ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ དགེ་ལེགས་ནོར་བུ། ཁྲོམ་ཚོགས་འཆར་གཞི་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༢༠༠༢༠༡༡༠༠ཅན་མ།
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
Special
Audits
6
དཱལ་བ་ར་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་ བཟོ4་བསྐྲུན་དང་
ལག་ལེན་
དེ་ལས་ རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཁག་འབག་
༡.༢
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
ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ག་པ་ ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་མི་ནང་ཁུངས་མེད་ཀྱི་ཟད་སོ
ང་གཏང་ཡོ
དཔ།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
ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ནེ་དར་ལེཌིས་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གི་ 25,2 ལས་འགུལ་ “འབྲུག་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐོག་ལས་
current audit priorities.
2.

དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་” གི་དཱལ་བ་ར་ལས་དར་དཀར་དཔལ་ལ་རྒྱལ་ཡོངས་བར་རིམ་གཞུང་ལམ་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༨༠༥༨འབད་མི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལག་ལེན་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལམ་གསལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཡོངས་སྒྲིལ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་བསྟར་སོད་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

37

རིམ་

ཨང་
༡
༢
༣


ཆ་ཚན་ལཱ་གི་མིང་

རིན་བཀོད་པའི་མིང་

ཆ་ཚན་ ཀ་པ་

ཨེམ་ཨེསི་ཀ་ལི་ཀ་ བལ་ཡུལ 

ཆ་ཚན་ ཁ་པ་

ཨེམ་ཨེསི་ཏུན་དྲི་བཟོ་བསྐྲུན་ བལ་

དཱལ་བ་རི་ཨོ་དཱལ་ཐང་།
ཨོ་དཱལ་ཐང་དགེ་སར་གླིང་།
ཆ་ཚན་ ག་པ་

དབྱངས་ཁིལ་ འབྲུག ཇེ་བི།
ཡུལ 

ཨེམ་ཨེསི་ཨེས་པི་ཨེམ་ཨེལ་ རྒྱ་

དགེ་སར་གླིང་དར་དཀར་དཔལ་ལ། གར་ དགའ་སེབ་ འབྲུག ཇེ་བི།

ཁས་ལེན་གནས་གོང་
དངུལ་ཀྲམ 

༣༥༥༤༥༦༧༡༢༠༩
༣༧༨༤༨༣༢༧༧༠༧
༣༥༨༢༢༢༤༡༤༥༠

དྲན་གསོ་
ཁས་ལེན་གནས་གོང་

ནང་36ཚུད་ཡོདཔ།
ཁས་ལེན་གནས་གོང་

ནང་36ཚུད་ཡོདཔ།
ཁས་ལེན་གནས་གོང་

ནང་36ཚུད་ཡོདཔ།

རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པའི་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ཁེ་རྒུད་མ་བཏུབ་མི་རིན་བཀོད་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཡོངས་སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ག་

YTIROHTཞབས་ཏོ
UA Tག
ID
UA LAYOR EHT FO STNEMརོHདS
ILPMOCCA
པའི་ དོགས་གསལ་འབད་བཀོད་ནུག།
་ལྷན་ཁག་གིས་ཁག་འབག་པ་དང་གཅིག་ཁར་
་རྙོགས་ཚུ་མ་གསལ་བའི་ཁར་
དངུལ་རྩིས་

དi་པའི་ཚ་གྱང་ཚུ་དང་ལེན་དང་དེ་ལས་ངན་ལྷད་བཀག་སོ
་ལྷན་ཚོ
་ hT
foལྷན་ཁག་དང་མི་རྗེ་བོ
noitutitsnoC ན
e་ཆེན་གིས་བཀོད་ཡོ
ht fo 1.52 elc
trA eht morf setadnam sti seviredམy
tiroགhས་ཀྱིས་བར་འཛུལ་འབད་ཡོ
tuA tiduA layoRདe
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༢ལུ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་བཀོད་ནུག།འདི་དང་འཁྲིལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོ
elcམི་ལས་བརྟེན་སྤྱི་ལོ
itrA ehT ”.s་e
cruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonབ
o་ཡོ
ceད་པའི་ཁག་འབག་
eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
པ་འདི་ལུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༩པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ལུ་ལཱ་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༡ལུ་ས་གནས་རྩིས་སོད་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seiདེ་ལས་སྤྱི་ལོ
do b dna་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧དང་༡༨ལུ་ལས་འགུལ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཞལ་འཛོ
seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL མeས་ཚོ
ht གn
i seciffo lla gnidulcni
ས་ནུག།
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
འདི་གི་ཤུལ་ལས་རང་ ཁག་འབག་ཡོངས་སྒྲིལ་ ཁ་པ་དང་ ག་པ་ གཉིས་ཆ་རང་ གཞུང་གིས་བཀའ་རྒྱ་དང་འཁྲིལ་ ཆ་མེད་གཏང་ནུག། ཆ་མེད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དe་པའི་གྲངས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
deགཏང་པའི་སྐབས་
nnam tnemའཚོ
omལ་སྒྲུབ་གྱི་སྔོན་བྱིན་དང་
eht ta si ytirohལཱ་བསྟར་སོ
tuA ehདt་འབད་ཡོ
,laren
G rotiduA eht rednU ཁག་འབག་པ་ལུ་
.5002 rebmདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
eceD ni ydob
ru༧༤༧༢༨དངུལ་སོ
of
s
a
h
t
I
.
d
n
u
o
r
g
k
c
a
b
l
a
n
o
i
s
s
e
f
o
r
p
e
s
r
evid
htiw ffགaས་སྣའི་ལས་
ts 732 yb
ད་འབད་ནུག།ཁག་འབག་པ་གིས་རྒུད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༡༦༩༣ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་ས་ལས་ཕོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit u
titsnoC eht fཐོoབs
noisivorp
eht htiw enil
ཚན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ངོ་སོར་འབདཝ་བཞིན་དུ་ གཞུང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༡༣
ཆ་འཇོག་གྲུབ་ནུག།
་བརྗོད་བཀོད་ཡོ
ད་པའི་རྒུད་འཐུས་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
དོaན་ཚན་༡
ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་གྲུབ་འདི་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་ལུ་
enituor ehtད་ལོs་མ་འཐོ
edisབe་པར་ཡོ
b ,sདt།
iduརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a desab ན་ཨང་༡༣༨༡༦:
emeht dn
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
རྩིས་འགན་ཚུ་ལྷག་ཁག་གིས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པའི་རྩིས་འགན་རྩིས་ཐོ
་འདི་ གནང་ནི་མིན་འདུག།) 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca

si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
༡.༣
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་ བལ་བཀོད་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་ཀྱི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༧༣༨
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་གིས་ ནེ་དར་ལེཌིས་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གི་ 25,2 ལས་འགུལ་ “འབྲུག་ལྷོ་ཕོགས་ལུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐོག་ལས་

6 16 deན
te་བལ་བཀོད་པ་༢དང་བཟོ
lpmoc dah ytiro
htuA tid
uA layoR ehT
་རིག་འགོ་དཔོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ཆུང་བ་༢དེ་ལས་
stiདབུལ་ཕོ
duA fངoས་མར་ཕབ་འབད་ནི་”
.oN
stiduནང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཟོ
A fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
བལ་བཀོད་ཀྱི་གྲོས་སྟོ
ན་པ་
ཨེམ་ཨེསི་ ཅའི་ཏཱན་ཡ་ལས་འགུལ་གྲོས་སྟོ
hནc་པ་སྒེར་སྡེ་ཚད་འཛིན་དང་
ihw stidua esohཨེམ་ཨེས་
t ylno ཧི་མ་ལ་ཡན་བཟོ
sedulcni r་རིག་དང་འཛིན་
ebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
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སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གཉིས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༧༣༨གི་ཕོགས་འཐུས་ཚུ་འཕོ
དe
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e་ཆུད་ཟད་གཏང་སོ
w taht eso
t sedངu
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སྒྲིལ་ཁ་པ་དང་ག་པའི་ཁག་འབག་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༡པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༨ལས་རང་ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་རུང་ཕོགས་འཐུས་dnu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsu
rhT 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
ལྷན་ཁག་གིས་ལན་གསལ་ནང་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་བལ་བཀོད་པ་༢དང་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
.seitནir་ཆུང་བ་༢བཞག་དགོ་མི་
oirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཚུ་ཡང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༨པ་ཚུན་སོད་དེ་འདུག།

འདི་ཡང་ཆ་མེད་གཏང་ཚར་བའི་སྒྲིག་རིམ་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ལས་མགྲོན་པ་ལུ་གྲོགས་རམ་འབད་ནི་གི་དོ
G N I T R O P E R F O S M R E T N I S T N E M Eན
V་ལས་ཨིན་ཟེར་
EIHCA .2

པ་ཨིན།
་ uA
erབཀོད་ཡོ
a stroདp
er tidརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ua ehT .yན
ti་ཨང་༡༣༨༡༦དོ
rohtuA tidན
u་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཚུ་ལྷག་ཁག་གིས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པའི་རྩིས་འགན་རྩིས་ཐོ
A layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tid
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deའདི་
bircགནང་ནི་མིན་འདུག།)
serp 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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠.༦༩༧

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༣༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་
ཡོདཿ
རིམ་

ཨང་

དངུལ་ཀྲམ་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

༢༡

སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་ནང་རྣམ་གྲངས་སོ་སོ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ།

༢༣

ཆུ་བཟུང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ཆུ་འཛག་བརྟག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

༢༢

༢༤
༢༥

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ།

ཁག་འབག་པ་ལས་ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་སླར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ས་ཡ་ནང་
༡༦༥༩༦
༦༥༡༦
༠༦༠༥

༠༤༥༠

རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལས་ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཡོངས་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏང་མི་ནང་ཉེན་བརྡ་བཏོན་ཡོདཔ། ༠༢༣༢

The Royal
Authority
derives its mandates
from the
Article 25.1 of the Constitution
༢༦ Audit
ལཱ་བསྟར་སོ
ད་མ་འབདཝ་ལས་མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ
་ཀྱི་རྩིས་གྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ།
༠༡༩༢ of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The
Article
 on the
བསོeconomy,
མས་
༢༤༣༥༩
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,
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་and
འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ all public authorities and bodies
including
all offices
in the Legislature
the Judiciary,
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་
གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ
་ནང་
རྣམ་གྲངས་སོ
སོ་སྦེ་བཀོད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦.༥༩༦
༢.༡
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
ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་གིས་
ནེ་དར་ལེཌིས་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་གི་
25,2 ལས་འགུལ་
“འབྲུག་ལྷོis
་ཕོགat
ས་ལུ་ལམ་ཡར་རྒྱས་གཏང་ཐོ
ག་ལས་
body
in December
2005.
Under the Auditor General,
the Authority
the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
དབུལ་ཕོངས་མར་ཕབ་འབད་ནི་” ནང་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་ལུ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༥༩༦གི་སྤྱིར་བཏང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གྲངས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line ཚད་རྩིས་ཐོ
with the
provisions of་སོ
the
Constitution of the Kingdom
་ནང་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་སོ
་སྦེ་བཀོད་བཅུག་སྟེ་འདུག།འདི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ཅན་མ་དང་འབྲུག་གི་གོང་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཚད་ཀྱི་ལས་འཆར་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
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 སྤྱིར་བཏང་གི་རྣམ་གྲངས་ཉེན་བཅོལ་དང་ས་གནས་ཁར་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་ལས་སྣ་ཚུ་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་གྲལ་མ་ཚུདཔ་དང་འདི་ཚུ་རིན་
the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
བཀོད་པའི་མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
་ནང་ རིན་གོང་ངེས་ཏིག་བཀོད་ཐོག་ལས་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༡༦ དོན་ཚན་༤

1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
རྩིས་འགན་ཚུ་ལྷག་ཁག་གིས་མཚན་རྟགས་དང་བཅས་པའི་རྩིས་འགན་རྩིས་ཐོ
་འདི་ གནང་ནི་མིན་འདུག། 



6.516

The ༢.༢
Royal Audit
Authority had
616 Sl. No. Types of Audits
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ་completed
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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
2014 and
were
completed within 31st December
ཐིམ་ཕུག་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་གིས་ཧཱ་ཇེང་ཀ་ན་ལས་དགའ་སྐྱིད་གླིང་ཚུན་ཨེལི་བཟོ
་རྣམ་གྱི་ཆུ་གཡུར་རིན་ཚད་༠༥ཀི་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ལོ་མི་ཀྲར་དང་༡༠༡༥ཀི་ལོ
་མི་ཀྲར་དེ་ལས་༡༥༢༠ཀི་ལོ
་མི་ཀྲར་འབད་མི་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༥༡༦གནས་པའི་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
2014
ལེགས་བཅོས་འབད་བར་འདུག།
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ཡང་ལཱ་གི་རིག་རལ་ཞན་དྲག་ཡོ
ད་པའི་ཁར་
ལ་རྟོin
ག་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་
startཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
of every
financial year. It
contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit
Thrust
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།
བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༥༦དོན་ཚན་༡༣༢༡༣༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཆོས་སྒྲོན།ཞིབ་རོགས་བཟོ
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
priorities.
ཞི་གཡོaudit
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༠༡༠༨༤ཅན་མ།དར་གོ་ལྷམོ
།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༡༧༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་
2.

རྩིས་འགན་སངྱས་བསྟན་འཛིན།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༠༣ཅན་མ།རྡོ
་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M ་S
OF RE
POR TI
NG
འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༤༤ཅན་མ། 

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

39

༢.༣

ཆུ་བཟུང་བཟོ་བཀོད་ཚུ་ལུ་ འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་འཛག་བརག་དཔྱད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༦༠༥ 

ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག་འོག་གི་ འབྲུག་གི་ཁྲོམ་ཚོགས་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གཉིས་པམ་གིས་ ཤོང་ཚད་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༤༢༠ གི་ ཆུ་མཛོད་ཅིག་

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག། འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་མཐུད་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་

བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ཆུ་མཛོད་འདི་གིས་ཆུ་ཚུ་སིམ་ནི་དང་འཛག་ཐོན་སྦེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།འདི་ཡང་ཆུ་མཛོད་འདི་

རྩིས་ལེན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་དང་འཁྲིལ་ ཆུ་འཛག་བརག་དཔྱད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༢དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དཀར་སངས་ནོར་བུ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༡༧༣༦ཅན་མ།ཤ་ཤི་ཀ་ལ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༩༤ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨ་ཤོག་སི་ནར།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༠༦ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo༢.༤
noitutitཁག་འབག་པ་ལས་
snoC eht fo ཉེན་བཅོལ་མ་དངུལ་སར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
1.52 elcitrA eht morf setad
am sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དn
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༠
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
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytirohtགuས་ཡིག་ཚང་གིས་ཕན་ཚུན་ཁག་འབག་འགན་ཡིག་གི་ཁྲིམས་དོ
A tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehནt་དང་ཁག་འབག་པ་གིས་བཀོད་ཡོ
ruf noitutitsnoC eht དf་པའི་
o 4.52
ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཞལ་སྒང་ལུང་ཕོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seརིན་གོང་དང་འཁྲིལ་པཱན་ཏང་ལུ་མང་སྡེ་ཆུ་གི་སྟེང་ལས་པཱན་ཏང་ཟམ་པ་དང་སྒོམ་ཕུག་པཱན་བང་གཞུང་ལམ་གུ་ཏི་ཀི་རི་ཆུ་ཟམ་པ་དང་རིན་བདེ་
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
གང་ཟམ་པ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ཉེན་བཅོལ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།
. ”natuhBཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
fo sevreser dna secnavda ehརིན་བདེ་གང་ཟམ་པ་གི་དོ
t dna deviecer sནe་ལས་
inomཉེན་
rehto

བཅོལ་འཐུས་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༠སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༠སོ
nnam tnemoདm
ht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiད
d་འབྱུང་ནུག།
uA eht reརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
dnU .500ན2་ཨང་༡༤༡༧༩དོ
rebmeceDན་ཚན་༣
ni ydob
་ཡོདeཔ་ལས་དེའི་ཁྱད་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༠འཐེབ་སོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཨའི་ཨེན་ཆི་ཏི་རི། ལས་འགུལ་བཟོ
nI .m་རིག་འགོ་དཔོ
odgniK ན
e།
htཞི་གཡོ
ssoག
rc་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༡༠༣༩
a detacol yllacigཅན་མ།
etartsལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༢༢ཅན་མ།

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo ངtས་འབྲེལ་ཀྱི་ཐོ
nuocca fགe་ལས་བཏང་མི་ནང་
irb A .stiduཉེན་བརྡ་འབྱུང་ཡོ
a ecnailpm
oc dna laicnanif
༢.༥
རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལས་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་ཡོ
དཔ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb d
zirammus
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥༩༥༣གནས་པའི་རྩི་ནག་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོ
ནe་ལས་ཁས་
GNITIDUA F
O SMRET NI STN
EMEVEIHCA
ལེན་གནས་གོང་ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ལེན་ནུག།འདི་ནང་ལུ་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ནོ
ར་འཁྲུལ་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།



.1

བཟོ་བསྐྲུན་འབད་མིའི་རིན་གོང་གི་ཐོ་གཞུང་ཚུ་མ་ལེན་པར་འདུག།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ནn་ལས་
i nwoཚོ
hག
s ས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་དག་པ་ཅིག་གི་མ་
sa raey eht gnirud stidua
1
80
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
 རིན་བཀོད་པ་ལེགས་ཤཱ་ལུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་འདྲི་དཔྱད་འབད་ནི་གི་དོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
གཏོགས་གྲལ་ཞུགས་མ་འབདཝ་ལས་དྭངས་གསལ་ལུ་འགལ་རྐྱེན་འབྱུང་ནུག།
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
6
stiduA laicep
 ཚོང་སྡེ་ཚུ་གིས་རིན་གོང་བཀོད་དེ་ཡོ
དS་མི་ཚུ་ 4 ཕུན་ཚོe
གh
ས་གླིང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོ
དེ་ཡོ
T .raey eht fo esolc གeས་ཡིག་ཚང་གིས་བཟོ
ht ta sserg་o
rpད་པའི་
rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni de
telp
oc stidབu་ཡོ
Aད1པ་དང་
.1 elbaT
གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ
་གི་ཐོ
གm
་ལས་འཐོ
འདི་ཚུ་ནང་ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་ཡོ
ད་པའི་ཚོང་སྡེ་གི་ལས་དོན་འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tidགིས་རྒྱབ་རྟེན་དང་བདེན་ཁུངས་ཚུ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
uA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dད
nཔ་ཨིན།
a snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
 མཁོ་སོད་པ་རིན་བཀོད་པ་ཚུ་བརྡ་ལམ་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ངག་ཐོག་བརྡ་དོན་དང་ཧེ་མའི་དྲན་ཐོ
.seitiroirp་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་
tidua tnerruc

སྟེ་གསལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་དང་དེ་བཟུམ་མའི་བྱ་སོ
G Nད
I ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཆེ་བའི་ནང་འོ
T R O P E R F O S Mས
R་འབབ་མེདཔ་ཨིན།
ET NI STNEMEVEIHCA

.2

erགོང་གི་གནད་དོ
a stroperནt་ཚུ་གིས་
idua eཆ་གནས་དང་
hT .ytiroh
tuA tiduA layoRད་པ་མ་འཐོ
eht foབt་པའི་
uptu
o etaidནeམ་ཨིན་པས།
mmi ehtརིན་གོང་ཆེ་བའི་མཁོ་སྒྲུབ་
era stropeR tiduA
འགྲན་བསྡུར་ཅན་གྱི་མཁོ་སོ
ཉེན་བརྡ་བཏོ
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deལུ་བལ་བ་ཅིན་ཚད་འཛིན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
bircserp eht ot serehda AAR ehT .strདo་མི་འདི་འོ
per ehས
t ་ལྡན་མེདཔ་དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལུ་ཆ་གནས་མེདཔ་བཟུམ་
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཅིག་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༨༡དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཨོམ་ནཏ་ཆེ་ཏི་རི།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༡༠༣༩ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༡༡༠༠

ཅན་མ། 


༢.༦


ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་ མཐའ་དཔྱད་རྩིས་ཐོ་ཀྱི་རྩིས་གྲུབ་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༩༢

བཀྲིས་བསྒང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གི་དོན་ལས་ས་གནས་རང་འབྱུང་ལུ་གློག་ཚད་སྐྱེད་འཕྲུལ་
དང་ཨེལ་བི་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༢མཐའ་དཔྱད་ཟད་སོང་གི་དོན་ལས་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབདཝ་ལས་བདག་སྲུང་འབད་

དེ་བཞག་ནུག། འདི་བཟུམ་མའི་བྱ་སོད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་མེདཔ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༢དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཨོན་རྡོ་རྗེ།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩ཅན་

མ།ཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོOF
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༧༠༤༥༢༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་དབང་འདུས།
ACCOMPLISHMENTS
THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

 the Article 25.1 of the Constitution of
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོAuthority
་འཛིན།ཞི་གཡོderives
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༠༡ཅན་མ།
Theབཟོ
Royal
Audit
its mandates from
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
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན།
25.4༣.of the ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Constitution
further ད
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
funds,
the police and the defence
forces as well
as theགrevenues,
public
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོpublic
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
བཅུད་བསྡུ་ཐོ
་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿand
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༣༡.༢༡༩

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཆ་མེད་གཏང་ཡོ
ད་པའི་ཁག་འབག་ནང་
ཁག་འབག་པ་ལས་
རྒུད་འཐུས་ཀྱི་རིན་གོང་དང་
འཐོat
བ་ the moment manned
body in December
2005.
Under the Auditor
General,
the Authority is
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བརྗོད་གཞན་ཚུ་
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།  the Kingdom. In
regional offices
strategically
located across
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༢༤ མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ། 
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme
based audits, besides the routine
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part of the accomplishments
བསོམས་
of the Royal Audit Authority during the year is

summarized below:

1.

3.1.

4.307

3.2.
3.3.

0.221
126.691
131.219

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༣.༡

ཆ་མེད་གཏང་ཡོད་པའི་ཁག་འབག་ནང་ ཁག་འབག་པ་ལས་ རྒུད་འཐུས་ཀྱི་རིན་གོང་དང་ འཐོབ་བརྗོད་གཞན་ཚུ་ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

4.307

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

audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were
completed within 31st December
3
བཀྲིས་བསྒང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོ
གས་ཡིག་ཚང་གིས་
ཀི་ལོ་མི་ཀྲར་༢༠༥
འབད་མི་
རི་མཇུག་བར་མཚམས་རྒེད་འོ
ག2
་ལྟེ་བའི་
Performance
Audits
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the close of the year.
The
སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་ལཱ་གི་ཁག་འབག་ཆ་མེད་གཏང་ཡོ
ད་མི་ནང་ཁག་འབག་པ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༠༧གནས་པའི་རྒུད་འཐུས་
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
ཀྱི་རིན་གོང་དང་འཐོ
བ་བརྗོད་གཞན་ཚུ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།གནད་དོ
ན་འདི་ཁྲིམས་འདུན་ལུ་འདུག།གནད་དོན་འདི་བཤེར་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༧༥༢དོ
ན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཨོ
གས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོperiods
ན།ཞི་གཡོགand
་ངོ་
འཕོ་སྦེ་འདུག།
Areas
which are
determined
on the
basis of experiencesན་རྡོ
of་རྗེ།ཞིབ་རོ
the past
auditing
current audit priorities.

རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩ཅན་མ།བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༠༡༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་

2. རྩིས་འགན་ཀརྨ་དབང་འདུས།བཟོ
AC HI EVE ME N TS I N་རིག་འགོ་དཔོ
TE R MནS་གཙོ
OF
RE POR
NG
་འཛིན།ཞི་གཡོ
གTI
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༠༡ཅན་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
 timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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༣.༢

བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་ འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་བྱིན་ལུ་ ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༢༤ མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༡

བཀྲིས་བསྒང་ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གིས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་སྤྱི་ཚེས་༠༡༠༢༢༠༡༣ཅན་མའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་

ཨང་ཨེམ་ཨོ་ཨེཕི་ཨར་ཆབ་བསྒྲགས་༢༠༡༢༡༣༢༦༤༧དང་འཁྲིལ་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༡གི་འཚོལ་སྒྲུབ་སྔོན་

བྱིན་ལུ་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༢༤མ་བཀལ་བར་འདུག།ཁག་འབག་འདི་ཁག་འབག་གི་ཁ་ཚིག་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་མི་ལས་བརྟེན་
ཆ་མེད་གཏང་ནུག།གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༢དོན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཨོན་རྡོ་རྗེ།

ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༩ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༠༡༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཀརྨ་དབང་འདུས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༥༠༧༢༠༡ཅན་མ། 

༣.༣

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༦.༦༩༡

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noཀitལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གླིང་མེད་ཐང་ལུང་ཕོ
utitsnoC eht fo 1.52 elcitrAགeས་ཡིག་ཚང་ནང་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ཐོ
ht morf setadnam sti sev
red ytirohtuA tiduA layoR ehT
གi་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrས་ཡ་༠༠༨༧རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
A ehT ”.secruoser cilbརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
up fo esu ནe་ཨང་༡༣༧༡༢དོ
ht ni sseneནv་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བཅོ་ལྔ་རྡོ
itceffe dna ycneiciffe ,ymo་རྗེ་།བཟོ
noce ་eརིག་འགོ་དཔོ
ht no trནo་ per
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གt་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༢༤༧
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན།
།vaf
,tnemཆུང་བ།
nrevoཞི་གཡོ
G eh
fo seciffo dna stn
emtra
ped lla fo stn
uocca eht tiduལས་འགུལ་བཟོ
a ,eciduje་རིག་འགོ་དཔོ
rp ro ruནo
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༦ཅན་མ། 
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 noiཁ
tuབཟོ
tits་n
oc a saགd
na 5891 ni ydob suomག
o་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༩༨༣རྩིས་ལྷག་སྦེ་
notua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
རིག་ཞབས་ཏོ
་ལས་ཁུངས་ནང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༩༦དོནs་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།ས་གནས་བཟོ
ah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid
htiw fན
fa།ཞི་གཡོ
ts 73ག
2་ yb
་རིག་འགོ་དཔོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniKགe
ht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw ་enil
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༨༢ཅན་མ།སངྱས་བསྟན་འཛིན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༢༨ཅན་མ།བག་ཏ་རམ་གདུང་ག་ན།ས་གནས་བཟོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emehtག་ངོ་རགས་ཨང་
dna stidua
རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན།དྲུང་པ།ཞི་གཡོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stག
n་ངོ་རགས་ཨང་༨༣༠༤༠༤༡ཅན་མ།པདྨ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
emhsilpmocca eht fo trap a sa sevi་tརིག་འགོ་དཔོ
aitini dn
a seitiག
v་itca
༩༢༠༨༠༣༦ཅན་མ།ཟླ་བ་ལ།རོང་བདག།ཞི་གཡོ
ན།ཞི་གཡོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༡༠༩༦ཅན་མ། 
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ག ལམ་སེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞལ་སྒང་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ནང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

.1

༨༩༦༢༡རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༧༩དོན་ཚན་༦རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུགརྩིས་འཛིན་པ་༢

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
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༠༤༠༣༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ཀརྨ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
༩༡༠༧༡༢༢ཅན་མ།

3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
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

༤.༡༢ བརྡ་དོན་དང་ བརྒྱུད་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

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

སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༧བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨༥.༥༦༡

.2

erངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
a stroper tད
id
ua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaid
emmi eht era stropeR tiduA
་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
bircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht nད
i པ་དང་གནད་དོ
deniatnoc s
ussi no snoitca ylemit eka་t ot
ནe་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
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་ ༢༠༡༦

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་


༨༥.༤༧༡གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

༡༦.༡༧༩ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༢༩༢ཐོན་
ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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


རིམ་ཨང་ 
༡

༢



བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
0.946

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

-

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
3

4

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1
of the Constitution
of
68.3༤6
5
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།that, “There shall be a Royal Audit
the Kingdom
of Bhutan,རwhich
states
Authority to audit and
report on
resources.” The Article
 the economy, efficiency
བསོand
མས་effectiveness in the use of public69.༢༩༢
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
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༦
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་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
ལོ་བསྟར་བསྐྱར་གསོ
་གི་དངུལ་འཐུས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༤༦
༡.༡
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineཐིམ་ཕུག་ལམ་འགྲུལ་ཉེན་སྲུང་དང་སྐྱེལ་འདྲེན་དབང་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
with the provisions of the Constitution of theསྣུམ་འཁོར་ཁྱད་རྣམ་སོ
Kingdom
་སོ་གི་ཇོ་བདག་ཚུ་ལས་ ལོ་བསྟར་བསྐྱར་གསོ་གི་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
དངུལ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༤༦བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།གོང་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༦སྙན་ཞུ་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་དངུལ་
financial and compliance audits. A brief account of the
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༣༧༠༧དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཟླ་བ་དཔལ་འབྱོར།སྣུམ་འཁོར་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༡༠སར་རྙེད་འབད་དེ་འདུག།
activities
and initiatives as a part
of the ནaccomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཞིབ་དཔྱད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༣༨ ཅན་མ། དཱན་བྷ་དུར་གུ་རུང་། སྣུམ་འཁོར་ཞིབ་དཔྱད་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
summarized below:

1.

༢༠༠༥༠༧༠༠༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་ལྷ་མོ།ལུང་ཕོགས་སྐྱེལ་འདྲེན་འགོ་དཔོན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༠༩ཅན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
The༢
number
includes བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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. Theག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོ
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
Annual
Audit Schedules of the Divisions
and Regional
Offices and the indicative
Audit Thrust
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit ཁས་ལེན་གནས་གོང་དཔྱད་ཞིབ་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་ཡོ
priorities.
དཔ་དང་ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་ཚད་
2.

2.1.

གཞི་མ་ཚངས་པའི་རིན་བཀོད་པ་ལུ་བཟོ
་བསྐྲུན་ལཱ་གི་ཁག་འབག་སོ
ད་ཡོདཔ།
AC HI EVE
ME N TS I N TE R M S OF
RE POR TI NG



ན་འཛུལ་ས་ཁོངས་གསརཔ་བཟོ
་བསྐྲུན་ནང་སྐྱོན་
Audit Reportsདགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་འཐོ
are the immediate output of the
Royal Audit Authority.
The audit reports 
are
issued upon completion
of theདparticular
audit and it is addressed to appropriate authorities
ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
པ།
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.

2.2.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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2.3.




ས་གནས་ཁར་རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ་གྱི་ཅ་ཆས་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་སྤུས་ཚད་བརག་དཔྱད་འབད་བའི་
སྐབས་ཞན་དྲག་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ།

བསོམས་




ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢.༡

ཁས་ལེན་གནས་གོང་དཔྱད་ཞིབ་ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཁས་ལེན་གནས་གོང་གི་ཚད་གཞི་མ་ཚངས་པའི་ རིན་བཀོད་པ་ལུ་

བཟོ་བསྐྲུན་ལཱ་གི་ཁག་འབག་སོད་ཡོདཔ།

སྤ་རོ་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ “མཁའ་

འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་” ཐོག་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ སྔོན་རྩིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༥༣༦ གི་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འཐོན་འཛུལ་སྒྲིང་ཁྱིམ་གསརཔ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་རིན་བསྡུར་གསལ་བསྒྲགས་་འབད་ནུག།རིན་བཀོད་པ་བཅུ་ཐམ་གིས་ཁག་ལེན་གནས་གོང་

foབཀོད་ནུག།རིན་བསྡུར་ཚོ
noitutitsnoC ehགtས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཁག་འབག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨༨༢སྦེ་རིན་བཀོད་དབྱེ་དཔྱད་དམའ་ཤོ
fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoRས་ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elའཐོ
citབ
r་ཡོ
A དe་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སྤ་རོ
hT ”.secruoser c་iགི་ཨེམ་ཨེསི་དྲི་ཀྲི་བཟོ
lbup fo esu e་hབསྐྲུན་ལུ་ཁག་འབག་དེ་སོ
t ni ssenevitceffeད་ནུག།རིན་གོང་དེ་ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་ཀྱི་ལཱ་གི་སྔོན་
dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
རྩིས་རིན་གོང་ལས་བརྒྱ་དཔྱ་༡༣༦༢གིས་མཐོ
བས།
,tn
emnrevoG eht fo seciffo dn་a
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
ཨིན་རུང་ཨེམ་ཨེསི་དྲི་ཀྲི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་རིན་བཀོད་གནས་ཚད་ཡིག་ཆས་ཀྱི་“བརག་ཞིབ་དང་མཐར་འཁྱོལ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

གྱི་ཚད་གཞི་” ཚུ་ངེས་སུ་དྲོང་མ་ཚུགསཔ་དང་རིན་བཀོད་བརག་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་རིན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ར་འཁྲུལ་ཅན་ལུ་འགྱུར་ཏེ་འདུག།འདི་ཡང་ཀ
deབཀོད་བརག་ཞིབ་དང་གྲོས་ཐག་ནོ
nnam tnemom eht ta
si ytirohtuA eht ,lareneG roའདས་པའི་དངུལ་འབྲེལ་ལག་ལེན་གྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་མ་གནསཔ།
tiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཁ མི་སྟོབས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ལུ་གནསཔ།ཚུ་ཨིན་པས།གནོ
ད
་སྐྱོན་དེ་ཡང་བརག་ཞིབ་ཚོ
ས་ཆུང་གིས་རིན་བསྡུར་དེ་ལེགས་ཤོ
མc་སྦེ་དབྱེ་དཔྱད་
nI .modgniK eht ssorcaགd
etacol yllacigetarts se
iffo lanoiger
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ht htiw enil
མ་འབདཝ་ལས་ གོ་བ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བརག་ཞིབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་དང་མ་མཐུན་པའི་ རིན་བཀོད་པ་དེ་ རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་པའི་རིན་བཀོད་པ་སྦེ་གསལ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བསྒྲགས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་བདག་སྐྱོང་གི་དང་ལེན་འབད་ཡོ
si raey eht gniruདd་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
ytirohtuA དཔ་དང་གྲོས་སྟོ
tiduA laནy་པའི་དང་ལེན་
oR eht fo
:
w
o
l
e
b
d
ez
ram
ནi་པ།
མི་mus
ལུ་བསྒུགས་ཏེ་ཡོད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༡༦ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། རྒྱལ་མཚན་གྲོས་སྟོ

G N I T IཨོD
U་རྗེ།
A Fབཟོ
O ་རིག་འགོ་དཔོ
S M R E Tན་གཙོ
N I་འཛིན།
S T N Eཞི་གཡོ
M Eག
V་ངོ་རགས་ཨང་
EIHCA .1
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༨༧༦ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ན་རྡོ

༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ།ཀརྨ་དབང་ཕྱུག།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ཅན་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
༢.༢
དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་ཀྱི་གནམ་གྲུ་ཐང་ལུ་ འཐོན་འཛུལ་ས་ཁོངས་གསརཔ་བཟོ
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
hcihw stidua e་བསྐྲུན་ནང་
soht yln
o sedulcni rebmuད
nཔ།
ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS ་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོ
དགེ་ལེགས་ཕུག་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་སྤ་རོ
་པའི་ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་
ehT .raey eདh་འབད་དེ་ཡོ
t fo eད
so
lc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཁོངས་གསརཔ་ནང་
urhT tiduA evསྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་
itacidni eht ངོས་ལེན་འབད་དེ་འདུག།
dna seciffO lanoiརྡོg་དཀར་གནམ་པང་གི་སྦྱར་ལེབ་ཚུ་ཐོ
eR dna snoisiviD eht་ཚད་གཉིས་པའི་ནང་
fo seludehcS tདཀྲུམས་སྟེ་བུད་
iduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
སོངམ་དང་ ཁྱིམ་ཐོག་འོག་གི་གནམ་སྤང་སྦྱར་ལེབ་ཀྱི་ནང་ཤབ་ཚུ་ རོནམ་དང་བཙའ་ཟུན་ཏེ་ ཁྱིམ་ཐོག་ལས་ཆུ་འཛག་པའི་བརྡ་མཚོ
་བཏོ
ན་ཡོ
.seitiroirp tནid
ua
tnདeཔ་
rruc
4102 ni detel“མཁའ་འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་”
pmoc stiduA 1.1 elbaT
གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་
གྱིས་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ འཐོན་འཛུལ་ས་

དེ་ལས་སྐུ་ཆེནམོ་གི་ཁག་མིག་ནང་སྒོ་སྒྲིགས་ཀྱི་ཧ་ཡང་ཅ་ཆས་ཚུ་གཡོ
G N I T Rག
O་སོ
PདE་ལེགས་ཤོ
R F Oམ་སྦེ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
S M R E T N I S T N E M E V E Iད
Hཔ་ཨིན།
CA .2

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གིས་ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བལ་བཀོད་ལངམ་སྦེ་མ་འབདཝ་དང་སྐྱོན་ཆ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་ལེགས་བཅོས་

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seམ་འབད་བའི་བརྡ་སྟོ
itirohtua eta
rporppa oརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
t desserdན
d་ཨང་༡༣༦༡༦དོ
a si ti dna tནi་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་རྡོ
dua ralucitrap eht fo noitelp
moc nopu deussi
་རྗེ་ལེབ་ཅ།རྒྱལ་མཚན་
ནi་འབདཝ་མས།
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་ ༢༠༡༦

གྲོས་སྟོན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༣༥༣ཅན་མ།འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦

ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ།ཀརྨ་དབང་ཕྱུག།མདོ་
ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ཅན་མ། 


༢.༣

ས་གནས་ཁར་རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ་གྱི་ཅ་ཆས་བཏོན་ཡོད་མི་འདི་ སྤུས་ཚད་བརག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཞན་དྲག་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ -

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༨༤༦

སྤ་རོ་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ “མཁའ་

འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་” གྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༨༤༦གནས་པའི་རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ་ :HW0L[0DFDGDP 

གྱི་ཅ་ཆས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚུ་སྤུས་ཚད་བརག་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ཞན་དྲག་སྦེ་འཐོན་ཡོདཔ་ཨིན།རྡོ་རུག་འཁོར་ལམ་གྱི་ལཱ་ནང་དམ་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཞིབ་དང་བསྣད་དཀྲུམ་དེ་ལས་རྡོ
་རུག་བླུག་ནི་ལ་སོགས་པའི་ལཱ་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་རུག་འཁོར་ལམ་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་
མཉམ་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
ཁ་ཐོག་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་གེ་ར་
ཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ནང་
the རྡོKingdom
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་རྒྱུད་དེ་འགྱོ་དོ
་
ཡོ
ད
པ་དང་
ས་གནས་ཁར་རྡོ
་
རུག་འཁོར་ལམ་བཟོ
་
ནི་གི་དོ
ན
་ལས་བརྩིགས་ཕུང་རྐྱབ་སྟེ་བཞག་ཡོ
ད
་པའི་ཆ་ཅས་ཚུ་ནང་ཕྱེ་མ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit
the accountsདཔ་ཨིན།
of all ས་གཏེར་གྱི་ས་ཁོངས་ནང་མཛོ
departments andད་ཆས་སྤུང་སྟེ་བཞག་ཡོ
offices of theད་མི་ལུ་
Government,
དང་ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཡོ
ད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
སྤུས་ཚད་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds,
the police and the defence
forcesཕྱེ་འཐག་འཕྲུལ་ཆས་ལས་
as well as the revenues,
public and
ཀྱི་བརག་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
ཚད་ལས་ལྷག་པའི་ཅ་ཆས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
དཔ་དང་
རྡོ་རུག་དང་ཅ་ཆས་ཕྱེམ་མ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

གཅིག་ཁར་སྦེ་བཏོན་ཡོད་མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག།ལུགས་སོལ་དྲག་ཤོས་འདི་རྡོ་རུག་ཆེ་ཆུང་ཚུ་སོ་སོ་སྦེ་སྤུང་བཞག་སྟེ་ས་བསྲེ་ཀྱི་བཀོད་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
རིས་དང་འཁྲིལ་ས་བསྲེ་རྐྱབ་མི་འདི་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༢དོན་ཚན་༡༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ།བཀོད་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ཁྱབ་བཟོ
237 staff
with
diverse
background. It has
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་འོག
་མ།ཞི་གཡོprofessional
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག།མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོfour
ག་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
the Constitution of the Kingdom
lineངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ཅན་མ།
with the provisions of
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨.༣༤༦
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་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.

རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
AC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
A U DITནI་
NG

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

ས་ཁམས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

60.486
5.604
1.488
0.388
0.1༢0
0.260
68.3༤6

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ས་བརྐོ་རྡོ
་སོག་གི་རག་རོ
ག་ཚུ་གིས་
རྩིག་སྐྱོར་ལུ་གནོ
ད་སྐྱོན་འབད་ཡོདཔ། 
audits duringཆུ་རུད་དང་
the year
as shown
in the
Table
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཆུ་གཡུར་བཟོ
་བསྐྲུན་ཆ་ཚང་མ་འབད་བར་ཡོ
པ།  and
2014
were completed
within
31st December ད
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
6
ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་བཟོ་ར་བའི་གྱང་རྟེན་ནང་ གཉིས་ལབ་དངུལ་སོད4་འབད་ཡོSpecial
དཔ།  Audits
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Auditདངུལ་འཐེབ་སོ
Plan of the
RAA
is prepared at the
ད་འབད་ཡོ
དཔ།
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Auditཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་ཟད་སོ
Schedules of theང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
Divisions and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
དཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།
priorities.
2.

AC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE
བསོམPOR
ས་ TI NG

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
Audit
Reports རare
the immediate
output ofནthe
Royal
AuditདAuthority.
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

45

༣༡

ས་ཁམས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་ ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠.༤༨༦



མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་ལཱ་གི་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠༤༨༦དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་
ཐོབ་བརྗོད་དེ་ཡང་ཧེ་མ་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་ཡོན་ཕུག་ལ་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་འཕལ་གྱི་བརག་ཞིབ་ཀྱི་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་
བཟོ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

འཕྲུལ་རིག་གི་གསལ་བཀོད་ནང་ མངོན་གསལ་ཡོདཔ་བཞིན་དུ་ ཁག་འབག་པ་གིས་རིམ་པ་གེ་རའི་ནང་ ཚད་གཞི་དང་འཁོད་སྙོམས་ཀྱི་ངེས་བདེན་

ཚད་འཛིན་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།འདི་འབདཝ་ལས་རྒྱུན་རིམ་གྱི་རྩིས་ཐོ་ཚུ་འཕལ་གྱི་གྲངས་ཚད་ལུ་མེན་པར་ས་བརྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་བསྟར་

སོད་ཀྱི་ཚད་འཇལ་འབད་ཡོད་པའི་གྲངས་ཚད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་ཨིན།འདི་གིས་མ་ཚད་ས་ཁམས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་དེ་འབད་

ཚར་ཞིནམ་ལས་ གྲངས་ཚད་ངེས་ཏིག་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་སོད་འབད་དགོཔ་སྦེ་སོད་ནུག། གནས་སྐབས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་སྔོན་རྩིས་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནི་འདི་ཚུལ་མཐུན་ཅིག་མེནམ་ཨིན།
YT
IROHTUA TIDUA LAYOR EH
T FO STན
N་ཨང་༡༤༢༠༢དོ
EMHSILPM
OCCA

འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་དབང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཕྱུག།མདོ
a tidua
ot ytiroག
h་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ཅན་མ།
tuA tiduA layoR a eb ll
ahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
་ཆེན།ཞི་གཡོ
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
༣༢
་གི་རག་རོ
,tn
emnrevཆུ་རུད་དང་
oG eht ས་བརྐོ་རྡོ
fo sec་སོ
ifགfo
dna གs་ཚུ་གིས་
tnemtརྩིག་སྐྱོར་ལུ་གནོ
raped lla དf་སྐྱོན་འབད་ཡོ
o stnuocདcཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥.༦༠༤
a 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
. ”natuh
B fo sevreser ་dརུག་གི་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ
na secnavda་བསྐྲུན་འབད་ཡོ
eht dna dདe་མི་འདི་ཆུ་རུད་དང་
viecer seinom r
མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༠༤
གནས་པའི་ས་རུག་རྡོ
ས་ehto

སོtགi་གི་རག་རོ
མu
་སྦེ་མ་
laབརྐོ་རྡོ
noit་u
tsnoc ག
a་ཚུ་གིས་
sa dnaརྩ་བ་ལས་རང་རྡལ་གཏང་ཡོ
5891 ni ydob sད
u་པའི་
omonངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
otua na sa དdཔ་ཨིན།
etutitsའདི་གིས་
ni saw འཆར་གཞི་ལེགས་ཤོ
ytirohtuA tid
A ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བརྩམས་དང་ཚད་འཛིན་མེད་པའི་གྲོས་ཐག་བཅད་ཡོད་པའི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་དང་འདི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་གཏང་ནུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniག
K་eཉམས་གསོ
ht ssor་འབད་འོ
ca deངt་ཟེར་བཤད་ཡོ
acol yllaདcཔ་ཨིན།
igetartརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
s seciffo lནa་ཨང་
noiger
གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོད་པའི་གྱང་རྟེན་འདི་ ཁག་འབག་པའི་ཟད་འགྲོ་ཐོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofre་རྗེ།
p deབཀོད་ཁྱབ་བཟོ
trats ytir་རིག་འགོ་དཔོ
ohtuA tན
id་འོuགA་མ།
layཞི་གཡོ
oR eག
h་ངོ་རགས་ཨང་
t ,natuhB fo
༡༤༢༠༢ དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་  འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་དབང་ཕྱུག།མདོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༤༠༥༩ཅན་མ།
oc dna laicnanif
eht fo tn་ཆེན།ཞི་གཡོ
uocca feགir
b A .stidua ecnailpm

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༣.༣
ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་ཆ་ཚང་མ་འབད་བར་ཡོsདi པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༨༨

:woleb dezirammus

GNITIDU
A F O S M R E T N I S T N E M E V EནI་ཡོ
HདC་པའི་
A .1
མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ཆུ་གཡུར་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལས་ཁུངས་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྔོན་རྩིས་བཏོ

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༨༨ལས་བརྒྱ་དཔྱ་༤༠༦༡གི་དམའ་བའི་སྒོ་ལས་ཁག་འབག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༧༢སྦེ་ཨེམ་ཨེསི་ག་ན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བཟོ་བསྐྲུན་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག།ཁག་འབག་པ་ལུ་རིན་བཀོད་འབད་ཡོ
མས་ལས་ལས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠གུར་སྔོན་
.1.ད
1་པའི་བསོ
elbaT
eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
idua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC ད་པའི་མ་དངུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་དགོཔ་སྦེ་བཤད་
རྩིས་བཏོ
ན་ཡོད་པའི་མ་དངུལ་དང་རིན་བཀོད་འབད་ཡོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ནུག།ཁག་འབག་པ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༡༣གི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཕུལ་ནུག།
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
ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་མི་ཀྲར་༡༨༠༠
ལས་ མི་ཀྲར་༥༥༢ རྐྱངམ་ཅིག་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོ
eht sniaདtཔ་དང་
noc tདེ་ཡང་
I .raeལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་དུས་ཚོ
y laicnanif yདr་ལས་
eve ཟླ་ངོ་ལྔ་
fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ལྷན་ཙམ་སོ
dn
a sdoiངr་བའི་ཤུལ་ལུ་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།འདི་གི་ལྷག་ལུས་མི་ཀྲར་༡༢༤༨དེ་སྤྱི་ཚེས་༢༩༠༩༢༠༡༦ལུ་ཡང་མ་རྐྱབ་པར་འདུག།ཁག་འབག་
ep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
eitiroirp tiduརྩིས་ཞིབ་
a tnerruc
པ་གིས་ལཱ་དེ་ དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་ལས་བརྟེན་ ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་.sཆ་མེད་གཏང་ནུག།
G N I T R O P E་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
R FO SMRE
T N I Sན
T་འོNགE
M E V EགI་ངོ་རགས་
HCA .2
བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༩དོན་ཚན་༡༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ
་རིག་འགོ་དཔོ
་མ།ཞི་གཡོ

ན་རྡོ
་རྗེ།བཟོ
erཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོ
a stroper tidua ehT .ytirohtuA tid
uA
layo་རིག་འགོ་དཔོ
R eht foན་གཙོ
tup་འཛིན།ཞི་གཡོ
tuo etaidག
e་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ།
mmi 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་ ༢༠༡༦

༣༤

ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་སྐྱོར་ར་བའི་གྱང་རྟེན་ནང་ གཉིས་ལབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༨༨

མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ས་རུག་རྡོ་རུག་གི་རྩིག་སྐྱོར་ར་བའི་གྱང་རྟེན་དང་ དགེ་ལེགས་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ལྷོད་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་

ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༨གི་གཉིས་ལབ་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འདི་ཡང་ས་རུག་རྡོ་རུག་རྩིག་སྐྱོར་གྱི་གདོང་ཁའ་གྱང་རྟེན་དཀྱུས་ཚད་མི་

ཀྲར་༥༠༧༥ དང་ རྒྱ་ཚད་མི་ཀྲར་༠༨༥ འདི་ལུ་ ད་རུང་རྒྱ་ཚད་དཔྱ་སྙོམས་མི་ཀྲར་༡ འབད་བའི་ཐོབ་བརྗོད་སོ་སོ་བཀོད་མི་དང་ དེ་ལས་ ཚད་

མཇལ་ཐོ་ཡིག་ལས་རིན་གོང་བཅུད་དོན་ནང་གྲངས་ཚད་འབག་འོང་པའི་སྐབས་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༣༢༨༨༩གི་ཚབ་ལུ་ཀིའུ་བིཀ་མི་ཀྲར་༣༩༡༠༩

ཚད་མཇལ་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༩དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ལེབ་ཅ།

རྒྱལ་མཚན་གྲོས་སྟོན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༣༥༣ཅན་མ།འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ 

༣.༥

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༢༠ 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

་མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོ
ད་འབད་དེ་ཡོ
་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་
“མཁའ་of
Theསྤ་རོ
Royal
Audit Authority derives
itsདmandates
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
འགྲུལ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབྲེལ་མཐུད་རྒྱ་སྐྱེད་ལས་འགུལ་”
གྱིས་བུམ་ཐང་བ་པ་ལ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ར་བ་བསྒོར་ནི་དང་ལྷོ
ད་ལམ་དེ་
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,
ལས་གནམ་གྲུ་བཞག་ས་དང་སྣུམ་འཁོར་བཞག་ས་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།འདི་ཡང་ས་གནས་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in the Legislature
and the རJudiciary,
public
authoritiesའབད་མི་
and bodies
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ ཕྱེད་སྒོར་ལཱ་ཚུ་གི་འབོ
ར་ཚད་ཀྱི་ཐབས་གཞི་ནང་ནོ
་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོall
ད་མི་དང་
རིང་ཚད་མི་ཀྲར་༢༥
ཆུ་དུང་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཅིག་
སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་བྱང་རྟེན་གྱི་གྲངས་སུ་
འཛོལand
་ཏེ་བརྩི་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
other
monies
received and the advances
reserves
of Bhutan”. རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༡༦ དོན་ཚན་༣

ན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༢༡༡༠༨༠༠༠༠༢༩ཅན་མ།ཨོ
ན་རྡོ་and
རྗེ།བཟོas
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན།
Theརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བ་ཝ་ནི་ནི་རོ
Audit Authority was་ལ།གྲོས་སྟོ
instituted
as an autonomous
body in 1985
a constitutional
body
in གDecember
2005. Under the Auditor General,
Authority
is at theགmoment
manned
ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོ
ན་རྡོ་རྗེ།བཟོthe
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located
across
the Kingdom. In
ཅན་མ།འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ
་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༣༦ andཚུལ་མཐུན་མིན་པའི་ཟད་སོ
དཔ། the routine
audits
theme based ང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
audits, besides
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་བརྡ་རྒྱུད་ལྷན་ཁག་གི་དྲུང་ཆེན་ངོ་ཚབ་ལས་ལཱ་ཁ་སྐོང་གི་གནང་བ་ཞུ་སྟེ་དངུལ་
of མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤ་རོ
the Royal Audit Authority
during the year is
summarized below:
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༨༨གནས་པའི་བརྡ་བྱང་གྲངས་༢བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལས་ཨེམ་ཨེསི་རིན་སོན་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་ཚད་འཛིན་ལུ་སོད་ནུག།བཟོ་

1. བསྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་
AC HI EVE MEཇི་ཨར་སི་གི་
N TS I N མཁོ་སོ
TE RདM
S OF A U DIT I NG
་དང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཚུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༨ འབད་ ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཨེམ་ཨེསི་

འབྲུག་ཇི་ཨར་སི་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་འབད་ནི་འགོ་མ་བཙུགས་པར་ཡོད་རུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་
Theདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩༦གནས་པའི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོ
number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༣༠ཚུན་དངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༡ཅན་མའི་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་མཇུག་བསྡུ་རྩིས་ཁྲ་གི་འོ
ག་ལུ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the close of the year. The
འདུག།འདི་གིས་མ་ཚད་འཆར་དངུལ་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ཟད་སོ
ང་ཚུ་རྩིས་སྒོ་ཨང་༡༥༠༦རྒྱུ་དངོས་རྒྱུན་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
སྐྱོང་ནང་‘གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཟད་སོ
ང་’ འབད་མེན་པར་‘རྒྱུན་སྐྱོང་གི་ཟད་སོ
ང་’ སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༩དོན་
start
of every financial
year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཚན་༢
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ
་རྗེ། basis
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦
ཅན་མ།periods
བལ་བཀོད་རྩིས་
Areas
which
are determined
on the
of experiences
of the past auditing
and
current
audit
priorities.
འགན་ཨོན་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ། 
2.



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

༣༧

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠

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 issuesསcontained
in the reports.
The RAA adheres to the
prescribed
མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་ནང་བུམ་ཐང་དྲག་ཤོ
་རོང་བདག་དང་ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོ
ད་པའི་ཨེམ་ཨེསི་འབྲུག་ཇི་ཨར་སི་གི་མིང་ཐོ
ག་ཁར་སྔོན་བྱིན་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

47

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༠རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།འདི་ཡང་བུམ་ཐང་ནང་འཁོད་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ཆུ་འགྲམ་བདའ་སྟེ་རྡོ་ཕུ་བཤམ་ནི་གི་ལཱ་བསྟར་སོད་

འབད་ཡོད་མི་དང་སྤྱི་ཚེས་༢༡༠༦༢༠༡༦གི་རྩིས་ཤོག་ཨང་༡༤༣ཅན་མའི་སྤ་རོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གྲུ་ཐང་ནང་ཇི་ཨར་སི་གི་བཙུགས་འཕྲུལ་དང་

བརྡ་བྱང་མཁོ་སོད་འབད་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་ནང་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༩ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ འཇམ་དབྱངས་ཀྲི་རྡོ་རྗེ།

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༦༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་རྡོ་རྗེ།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༨༡༠༦ཅན་མ། 

༤.༡.༣. སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷག་ཁག།

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་ལས་

སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༩༧ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
༣༣༩.༠༣༦ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡.༤༩༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༩ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་
dnཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht དsཔ་དང་གནད་དོ
etats hcihw
,natuhB fo modgniK eht
elལས་ལོ
citrA ་eབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
hT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
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
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreདs་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
er dna secnavda eht dna deག
vi་གི་འབྲེལ་ཡོ
ecer sein
m rehto
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
དo
་ལས་སྡེ་

3༢༧.༥༤༣

laཚུ་ལས་ཐོ
noitutབ
it་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
snoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsn
i saw ytirohtuA tiduA ehT
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanoissང
eས་བསོ
forpམeས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
srevid htiw ffats 7
3ན
2་ yb
ཐོ
དཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿmodgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
enituor eht sediseb དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
,stidua desab emདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
eht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua e1.374
cnailpmoc 1d&n2 a laicnanif
༡
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ། stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA10.204tiduA lay4oR eht fo
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
:woleb dezirammus

༢༨༥.༡༤༡

༤༢.༤༠༢

༣


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
བསོམས་
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GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༤༢.༤༠༢

.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
༡ 805 གཡོ་ཟོལ་དང་ stངན་ལྷད་
1
iduA laལྐོག་ཟ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༣༧༤
icnaniF
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་དང་འབྲེལ་བའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
stiduA laicepS
གཡོ་ཟོ6ལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནད་དོ
ན
ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༡.374

ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
4102དn།idetelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
རིམ་ཨང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
tsurh
T tiduA evitacidni eht dna seciffསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
O lanoigeནR་dna snoisiviD eht fo seludeh
cS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
༡༡
དངུལ་གོང་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
༡.༠༡༥
.seitiroirp tidua tnerruc
ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚབ་ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་མ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ ཉེས་ཆད་བསྐྱར་བརྙེད་མ་འབད་
༡༢
༠.༢༦༠
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIH
CA .2
བར་ཡོདཔ། 

era st༡༣
roper tས་གནས་ཁར་ཅ་ཆས་མ་བཙུགས་མི་ལུ་
idua ehT .ytirohtuA tདངུལ་སོ
iduAདl་འབད་ཡོ
ayoRདཔ།
eh
t fo tuptuo etaidemmi eht era strope༠.༠༩༩
R tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroབསོ
peམrས་
eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemi༡༣༧༤
t ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

48

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡.༡

དངུལ་གོང་ཡར་སེང་ཐོག་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡༥

ལོ་བི་ས་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ ས་གནས་གོ་གོ་ན་ལུ་ནགས་ཚལ་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་གོང་ཡར་སེང་གི་ཐོག་
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༥ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འདི་ཡང་ཤིང་གི་པདམ་ཆོས་བརྩེགས་ཚར་གཉིས་བདག་སྲུང་འབད་ཡོད་མི་དང་ དངུལ་

ཐེབས་སོད་ དེ་ལས་དངུལ་སོད་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ནང་དངུལ་སོད་མ་འབད་མི་དང་

ནགས་ཚལ་ཕྱི་གསལ་རྐྱབ་ནི་ནང་ཅ་ཆས་སོ་སོ་འཐོན་ཡོད་མི་དང་ གནམ་སྤང་དང་ ཐིང་གཞི་གི་ལྕམ་ཚུ་གནང་བ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༨༦དོན་ཚན་༡༦རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༨༦༠༢༠༨༥ ཅན་མ། ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དཀོན་
མཆོག་འབྲུག་པ།ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩ཅན་མ།


༡.༢

ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་གི་ཚབ་ལུ་
དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་རྫུས་མ་བཟོ
་ཡོདཔ་དང་
ཉེས་ཆད་བསྐྱར་བརྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་ དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༠
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
མགར་ས་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ཞིབ་རོ
གས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་
+$1$V,shall,
 གྱི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་
25.4
of the
Constitution further
provides
thatའཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་ལས་འགུལ་
“The Royal Audit Authority
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཐོག་ལས་གནསཔ་སྟང་ཁ་ལུ་ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་དོ
་ལས་ཨེམ་ཨེསི་ཀྲི་དྲི་དོ
་བསྐྲུན་གྱིས་ལས་འབྲེལ་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་
including
all offices in the Legislature
and ནthe
Judiciary, allན་གྲུབ་བཟོ
public
authorities and bodies
administering
public
funds,
the
police
and
the
defence
forces
as
well
as
the revenues,
public and
དཔྱ་༡༠གི་ཚབ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༠གནས་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་དེ་རྫུས་མ་བཟོ་ནུག།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གི་ལག་པར་དབྱེ་ཞིབ་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
སྙན་ཞུ་གི་ཟིན་བྲིས་མཉེན་ཆས་ཅིག་མ་གཏོགས་ ལཱ་བསྟར་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་ རིན་བསྡུར་སྒོ་ཆེ་ནི་དང་ བརག་ཞིབ་ དེ་ལས་ལཱ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
པའི་ཚོ
ས་ཆུང་གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོ
ད་པའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག།བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༧ལུ་མཇུག་
body
inགDecember
2005. Under
the Auditor General,
the Authority
is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསྡུ་དགོཔ་ཨིན་རུང་དུས་ཚོ
ད
་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།འདི་ལས་བརྟེན་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་ནང་ཕག་ལཱ་གནང་མི་ནགས་གླིང་གི་ལས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineབྱེད་པ་ཚུ་ལུ་
with the མི་དམངས་ཞབས་ཏོ
provisions of
Constitution
of the ན
Kingdom
ག་དོthe
ན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ནི་གི་དོ
་ལས་ དང་འདོད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་སོད་མ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based ནaudits,
besides
the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
routine ན་ཨང་༡༤༢༠༩དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར
ཚུགསཔ་ལས་གཞུང་གི་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐོ
་སྐྱེད་ཚུ་ཆུད་ཟད་སོ
ང་སྟེ་འདུག།
financial and compliance audits. A brief account of the
ཀརྨ༔ཞིབ་རོ
གས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོas
ན།མགར་ས་རོ
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༦ཅན་མ།བལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
activities
and
initiatives
a part of
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན།གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
summarized below:


1. ༡༣
AC HI EVE
ME N TS མ་བཙུགས་མི་ལུ་
I N TE R M Sདངུལ་སོ
OF A
U DIT
I NG
ས་གནས་ཁར་ཅ་ཆས་
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༩

Theལོ་Royal
Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བི་ས་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་ས་གནས་གོ་གོ་ན་ལུ་ནགས་གླིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་ཡིག་ཚང་གི་ཆབ་གསང་དང་ཐབས་ཚང་7KHབཟོ
་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theབསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབག་པ་གིས་ལས་སྣ་བསྟར་སོ
number includes only those audits
which
ད་མ་འབད་བར་ཡོ
ད་མི་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༩དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག།འདི་ཡང་ས་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
རྩིས་
གནས་ཁར་བསྟར་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
་པའི་ལས་སྣ་ཚུ་བརག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་
འཛིན་ཤོ
ག
་གི་གནང་བྱིན་སོ
ད
་ཡོ
ད
་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༨༦ དོན་ཚན་༡༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོག616
་ངོ་རགས་
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 ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དཀོན་
ཨང་༨༦༠༢༠༨༥ཅན་མ།ཤེས་རབ་རྡོ
རྗེ།རྩིས་འཛིན་པ་གཙོ
་འཛིན།ཞི་གཡོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
མཆོག་འབྲུག་པ།ནགས་གླིང་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩ཅན་མ།
Areas
which are determined
onན།ཞི་གཡོ
the basis
of experiences of 
the past auditing periods and
current
audit priorities.


ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༢༠༤
2. ༢
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
ཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༢༠༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

49

རིམ་

ཨང་

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོདཔ།

འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་འཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ལྷག་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་
ཡོདཔ།

ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།
གློག་ཐག་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོདཔ།

YTIROHTUA TIDUA LAབསོ
YO
R EHT FO STNEMHSILPMOCCA
མས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་ནང་

6.229
2.689
1.012
0.144

0.130
10.2༠༤

ནt་ཚུ་འོ
གr་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
foཁྲིམས་ལུག་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eh
mo
f setadnaདm
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
el༢.༡
citrA ehགཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་
T ”.secruoser cilbup fo eརྩིས་སོ
su eད
h་མ་འབད་བར་ཡོ
t ni ssenevདiཔ་
tceདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༢༢༩
ffe 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
་༢༠༡༣༢༠༡༥ལུ་གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོ
seབ་ཇོ་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ
ido b dna seitirohtནu་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོ
a cilbupལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་རྩིས་ལོ
lla ,yraiciduJ eht dna
erutalsigeL eht ni seciནf་ལས་འཆར་དངུལ་
fo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༤༩༩འཐོབ་ནུག།འདི་ནང་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༢༧༠གནས་ཡོདཔ་དང་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༢༢༩ཡོད་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
མི་འདི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་འཁྲིལ་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤དོན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཚན་༡༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lགaསཔ་༥པ།ཞི་གཡོ
reneG rotidག
u་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
A eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamད
rཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༦༨༩
ofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
༢༢
ཟད་སོང་བདག་སྲུང་འབད་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་ཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་འོ
ག་གི་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྱི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་+$1$6,,ནང་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༨༩གནས་པའི་མ་དངུལ་དབྱེ་སྡེ་‘ཨོམ་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་དང་བ་ནོར་ཐོན་སྐྱེད་ ༥༢༠༨ ལས་+$1$6,པའི་གསར་

སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་སྣ་དང་རྒྱལ་གཞུང་གི་རྒྱུན་སྐྱོང་དབྱེ་སྡེ་དངུལ་ཕོགས་ནང་བདག་སྲུང་ནོ
G N I T I D U Aར་འཁྲུལ་དང་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག།འདི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་
FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .1
སྒྲིགས་གཞི་ནང་“གསར་སྒྲུབ་ལས་གསར་སྒྲུབ་ནང་བསྐྱར་བཀོད་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་རྩིས་སྒོ་དང་གནང་བ་ཞུ་དགོཔ་

6 16 deteཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
lpmoc daདh
ytiroམ་འཁྲིལ་བར་འདུག།
htuA tiduA laརྩིས་ཞིབ་
yoR ehT
stiདང་
duAགསར་སྒྲུབ་ལས་རྒྱུན་སྐྱོང་ནང་
fo .oN
stiduA fཁ་བསྒྱུར་རྩ་གཏན་ནས་འབད་མ་ཆོགཔ་ཨིན་”
o sepyT
.oN .lS
་མི་དང་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esohtག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩ཅན་མ།ལ་
ylno sedulcni rebmun ehT
བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༢༠༨དོ
2
00
1
stན
id་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
uA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
བཀོད་རྩིས་འགན་ལྷན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན།གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོdགn་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
a 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

༢.༣

4102 ni detelpmoc stiduའཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་
A 1.1 elbaT
འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་
རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༡༢
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
བ་ཇོ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ འཆར་དངུལ་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ .དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༡༢
seitiroirp tidua tའཆར་
nerruc

དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་ཡང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་ལས་འགལ་འོང་འབབ་མིན་པའི་རྩིས་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁྲ་ གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་རྩིས་ཁྲ་ དང་ལོག་ཐོམ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ལུ་ཁ་བསྒྱུར་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤དོན་ཚན་

.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་ ༢༠༡༦

༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༥ པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་

ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།


༢༤ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ ལྷག་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠.༡༤༤



བ་ཇོ་ རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་ལས་འགལ་ ཁག་འབག་པ་ལས་ བརྒྱ་

དཔྱ་༡༠གི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤བསྐྱར་བརྗེད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་

སྟེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤དོན་ཚན་༡༥རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༥པ།ཞི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།


༢.༥

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་མ་ཞུ་བར་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༠

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
བ་ཇོ་on
རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ
ལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིགས་གཞི་དང་མ་འཁྲིལ་བར་
report
the economy,ན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོ
efficiency
and effectiveness in
the use of public resources.”དམངས་རྩིས་ལས་
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁུངས་ལས་ལོག་ཐོབ་འཛིན་གྲོལ་གྱི་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠གི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ལོག་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in ན
the
Legislature
and the Judiciary, all public authorities
and bodies
སོད་འབད་ནུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༠༤༤དོ
ན་ཚན་༡༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
གསཔ་༥པ།ཞི་གཡོ
ག་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།
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
༢.༦
གློག་ཐག་ ལྷག་འཐེབ་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
དཔ། General, the Authority is at the moment manned
body
in December
2005. Under the Auditor
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ངས་སྔོ་ཤིང་སྲུང་སྐྱོབ་ལྟེ་བ་གིས་
རྩིས་ལོ
་༢༠༡༤༡༥ གི་of
གློག་ཐག་
()6  ལྷག་ལུས་གྲངས་༢༠༠ རྩིས་ཞིབ་མཇུག་བསྡུ་ཞལ་འཛོམས་
lineརྒྱལ་ཡོ
with
the provisions of the
Constitution
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༠༨༠༤༢༠༡༦ ཚུན་མ་བཙོང་པར་ལུས་ཏེ་ཡོད་རུང་ད་རུང་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ལུ་གྲངས་༦༦༢མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་འདུག།གློག་ཐག་ཚུ་ཡང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and དcompliance
audits. A brief account of the
མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོ
་པའི་རིན་གོང་ཐོག་ལས་མི་སེར་ལུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་སྦེ་ཨིན་པས།འཛིན་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༡༠པའི་སྤྱི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༨དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་
་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
པ་ཨིན། is
of ཚེས་༢༠ཚུན་གློག་ཐག་ལྷག་ལུས་གྲངས་༤༤༦ཡོ
the Royal Audit Authority དduring
the དyear
summarized below:

ཐད་ཀར་ པདྨ་ལྷ་སྒྲོན།བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༤༢ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།ལས་

1. རིམ་མདོ
AC HI
EVE ME
N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
་ཆེན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༢༠༢༨ཅན་མ།


30༤.༠༡༣

The༣Royal ཆད་སྐྱོན་དང་
Audit Authority
had
completed 616
Sl.
No.
Types of Audits
No. of Audits
ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
ད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༤.༠༡༣
ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ
ད་མི་ཚུ་བཅུད་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the
བསྡུ་ཐོprogress
ག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿclose of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
startརིམ་ཨང་
of every financial year. It contains
theན་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ད་ཆས་ཐོ
་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།of experiences of the past auditing periods and
Areas which མཛོ
are
determined
on the basis
current audit priorities.

3.1.

2.

3.༢.

གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་

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

བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

-

6.798

Audit Reportsརྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ
are the immediate
outputདof
theདRoyal
Audit Authority. The audit reports are
་ངོ་སྦྱོར་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ
་འབད་ཡོ
པ།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timelyལ་ཡ་ལུ་སོ
actions
on issues་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཚུལ་མིན་འབྱུང་ཡོ
contained in the reports.
ད་གནས་ཁང་བཟོ
དཔ།The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

3.༣.
3.༤.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

2.592
1.8༣༥

ཤོག་གྲངས་
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༣.༥
3.༦.
3.༧
3.༨.
3.༩.
3.1༠.
༣.༡༡
༣.༡༢

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
གཉིས་ལབ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

མ་དངུལ་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་ཡོདཔ།

འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཡོད་པའི་དངུལ་རྐྱང་ལུ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་དང་དངུལ་གྱི་འབྱོར་རགས་མ་
ལེན་པར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་མཇུག་བསོམ་ནང་དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཀྱི་ཁྱད་
པར་སོམ་འབྱུང་ཡོདཔ།

༠.9༩༩
0.979
0.458
0.264
0.223
0.038
-

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

16.638
བསོoམrས་
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht m
f setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA l30.༨༢༤
ayoR 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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
,ra
ef tuohtiwར,l་འཁྲུལ་གནོ
lahs ytirད
o་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
htuA tiduA layoR eནh་ཚུ་འོ
T“ taགh་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
t sedivorདpཿrehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ
དrཔ།
se༣.༡
ido b dnམཛོ
a དs་ཆས་ཐོ
eitiro
htua cilbup lla ,y
aiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷག་ཁག་འོག་གི་ ཁྲོམས་ཚོགས་ལྷོད་ལམ་དང་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་གིས་ ཅ་ཆས་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་༢༠༠༡ ཅན་མའི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དགོངས་དོན་དང་འཁྲིལ་རྩིས་ལོ་༢༠༡༡༢༠༡༦ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༣༡༨༩གནས་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གསརཔ་དང་ཉམས་བཅོས་དེ་ལས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཆར་ཆུ་ལས་བརྟེན་ཉམས་གསོ
of
sah tI .dnuorgkcab la
no
isseforp esreviམཛོ
d དh་ཆས་ཐོ
tiw ་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་
ffats 732 yb
་འབད་ཡོད་པའི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་དང་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཅས་
བཟོ
་བསྐྲུན་རྟེན་གཞི་ཚུ་གི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivo་རིག་འགོ་དཔོ
rp eht hནt།ཞི་
iw enil
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༥༢དོm
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༠༩༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བཀྲིས་དབང་འདུས།ལས་འགུལ་མདོ
enituor eht sediseb ,stidua ་ཆེན།ཞི་གཡོ
desab གe་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༨
meht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཅན་མ། 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca

si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb deziད
ra
us
༣.༢
གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་དོན་ལས་ འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ མ་དངུལ་ལྷག་འཐེབ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོ
པ་mm


དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

6.798

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiབ་ཇོ་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོ
duA fo .oN
stནi་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོ
duA fo seལ
p་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་གཉེར་བཅོལ་ལཱ་གི་མ་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧༩༨འོ
yT
.oN .lS
ང་འབབ་མིན་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
u
l
c
n
i
r
e
bmun ehT
པའི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་བཙུགས་བཞག་འབད་ནུག།འདི་ཡང་རྩིས་འཛིན་ལས་བྱེདཔ་འདི་གིས་རྩིས་ལོ
་༢༠༡༣༢༠༡༤དང་༢༠༡༤༢༠༡༥
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna dདེ་ལས་ལོ
etratsགy
erla erew taht སོ
es
t sed
ulcxe
གི་འཆར་དངུལ་དང་
འོང་འབབ་མིན་པའི་བཙུགས་བཞག་
གཉེར་བཅོལ་གྱི་ལཱ་
་ཐོdབa་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་
་སོoརh་ཕྱེ་སྟེ་
དུས་
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
རིམ་གྱི་རྩིས་སྙོམས་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤ དོན་ཚན་༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསྟན་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
རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༥པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ
་ཆེན།ཞི་གཡོག་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།
a sdoirep gnitidua t
sap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


2.592

༣.༣

G N I TདR
O P E R F O S M R E
T NI STNEMEVEIHCA
རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ངོ་སྦྱོར་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོ
པ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seདམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ
itirohtua etairp
orppa ot deངsས་གླིང་ག་གིས་གསོ
serdda si ti dསn་རྒེད་འོ
a tid
a ralu་cགང་ལུ་གླིང་གའི་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་སོ
itrap eht fo noitelpmoc ད
n་ཁྱིམ་བཟོ
opu d་
eussi
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
གu་དྭངས་བྱོ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

52

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩༢ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། འདི་ཡང་ ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ་ངོ་

སྦྱོར་མ་འབད་བར་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༣༡དོན་ཚན་༡ཀ༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རྡོ་རྗེ་

ཚེ་རིང་།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༠༤ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས།སྔ་མའི་ནགས་གླིང་
འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ཅན་མ། 



༣.༤

ལ་ཡ་ལུ་ སོད་གནས་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཚུལ་མིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1.8༣༥

དམ་སྦྱི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ རི་དྭགས་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་འོག་གི་ ལ་ཡ་དང་ སས་ཕུག་ལས་འགུལ་གིས་ལ་ཡ་

ལུ་སོད་ཁྱིམ་༢དང་གསང་སོད་༢བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ནུག།འདི་གིས་བཟོ་བཀོད་དང་གནང་བ་ཡང་སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་
མཛད་ནུག།བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀ  འབྲུག་པའི་ཚོན་རིས་ཀྱི་ནང་གསེས་ལས་ ལྡིང་ སྤུས་ཚད་གཉིས་པམ  འདི་ལུ་ ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༠༠༢༨ སྦེ་ རིན་བཀོད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབད་ཡོ
ད་མི་གི་ཚབ་ལུ་
ཁག་འབག་པ་གིས་
གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ
་ནང་ be
གསལ་བཀོད་འབད་དེ་མེད་པའི་
སྤུས་ཚད་ཞན་པའི་ས་ཚོ
ན་
the Kingdom
of Bhutan,
which
states that,
“There shall
a Royal Audit Authority
to audit and
report on the
economy,
efficiency
and
effectiveness
in
the
use
of
public
resources.”
The
Article
བཏང་སྟེ་འདུག།
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour ཁ
or prejudice,
audit
the accounts of all departments
and offices
of the Government,
ས་རུག་རྡོ་རུག་རྩིག་བཟོ
་གྱང་གི་བར་བཅད་ཀྱི་གཞི་འགྱམ་ནང་བར་སྟོ
ང་འཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་མ་བཏོ
གས་པར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༧
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག།
administering
public
funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ག  འཛིན་སྐྱོང་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཡུན་འགྱངས་འབད་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཁག་འབག་པའི་འགན་ཚིག་ལར་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་

The Audit Authority
was instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༦མ་བཏོ
གས་པར་འདུག།།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237ང staff
with
diverse professional
background. It has
four
 དངུལ་སོ
ད་ཚུ་ཡང་འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
གས་པའི་ཁྲ་བརྒྱ་དཔྱ་༢དང་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠དེ་ལས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་མ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བཏོprovisions
གས་པར་ངེས་ཏིག་གི་བསོ
ས་ལུ་མིན་པར་ཡོངof
ས་བསོ
མས་ལུ་སྦེ་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༥དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག།
line with the
of theམConstitution
the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཅ  རིམ་ལུགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ནང་ས་གནས་ཁར་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཀྱི་གྲལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༧༥མཚོན་པའི་ཉེན་སྲུང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial and
compliance
audits. Aམ་ཚུད་པར་འདུག།
brief account
of theན་ཨང་༡༤༢༡༠ དོན་ཚན་༡༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
གི་སྔོན་བྱིན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༨༧
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal
Auditགས་བཟོ
Authority
year ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༡༧ཅན་མ།ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།
is
ཆོས་སྐྱིད།ཞིབ་རོ
་རིག་འགོ་དཔོནduring
།མགར་ས་རོthe
ང་ཁག།ཞི་གཡོ
summarized below:

1.

རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
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ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ། 

༣༥

༠.9༩༩

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
ཀ completed
དམ་སྦྱི་ འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་གླིང་ག་གིས་
གསོས་རྒེད་འོག་ དྭངས་བྱོ་གང་ལུ་ གླིང་གའི་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་རྩིག་སྐྱོར་
2014 and
were
within
31st December
3
Performance Audits
2
excludes
those that
were already
started
and
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༥༩
འཐེབ་སོ
ད་འབད་ནུག།
འདི་ཡང་ 4
ས་གནས་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༢༠
Special
Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA
is prepared་དང་འཁྲིལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༥༧༩ཕྱིར་སོ
at the
གནས་པའི་ལཱ་གི་གནས་གོང་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་རུང་རྒྱུན་རིམ་རྩིས་ཐོ
ད་འབད་དེ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༤༣༡
་ཚན་༡ཀ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
་རྗེ་ཚེ་རིང་།and
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་
ནུག། Audit
Annual
Schedules
of theདོན
Divisions
and Regional རྡོOffices
the indicative
Audit
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༢༠༠༦༠༨༠༠༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས། སྔ་མའི་ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
current audit priorities.
2.

༢༠༠༣༠༡༠༢༣ཅན་མ། 
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Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

53

ཁ བསམ་རྩེ་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་རྡོ་རོ་ཁ་ལུ་ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་དང་ལས་བྱེད་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཁག་འབག་
པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་སོད་འདི་ཡང་གཞི་བཀོད་ནང་པག་ཅུ་གི་ལཱ་ནང་ལས་སྒོ་དང་སྒོ་སྒྲིག་དེ་

ལས་སྒོའི་ཡ་ཐེམ་ཚུ་དང་རླུང་བཞུགས་ཚུ་མ་བཏོགས་མི་དང་ས་རྐོ་རྡོ་སོག་གི་ལཱ་འཐེབ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༦༦༦དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན།ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།སོ་ནམ་ལས་ཁུངས།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༢༡༡༠༠༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༡༠༣༣ཅན་མ། 


ག ལོ་བི་ས་མངའ་སྡེ་ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་གིས་ཕོབ་ཇི་ཁ་ལུ་ནགས་གླིང་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕན་ཡིག་ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་རྩི་འདམ་རྡོ་བཟོའི་རྩིག་སྐྱོར་
གྱི་ལཱ་ནང་ལས་གདངམ་མ་བཏོགས་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༢འཐེབ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༤༠༨༦དོན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༢༠༨༥ཅན་

YTIRO་H
TUA TID
A LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
མ།ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།རྩིས་འཛིན་གཙོ
འཛིན།ཞི་གཡོ
གU
་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དཀོན་མཆོག་འབྲུག་པ།ནགས་

foགླིང་འགོ་དཔོ
noitutitནs་གཙོ
no་C
eht fo 1ག.5
2 elcitrA eht morf se
tadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
འཛིན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩ཅན་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
ངeདམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ
ས་གླིང་ག་འོ
,ra
f tuohtiw ,llahs y་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
tirohtuA tiduངA
layoRགe་གི་འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་གྱིས་ལ་ཡ་ནགས་གླིང་ཡིག་
hT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཚང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་འཐིང་གཞིའི་ལྕམ་གྱི་བཟོ་བཀོད་དང་རྒྱ་ཚད་དེ་ལས་ཁྱིམ་ཐོག་གི་གཡབ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་དོན་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༠
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnའཐེབ་སོ
a cilb
p ,seunever eht sa
llew sa secrofདe་ཀྱི་ཚད་གཞི་འདི་གྲངས་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
c nefed eht dna ecilop eh་tལས་བརྒྱ་དཔྱ་༩༢གི་མཐོ
,sdnuf cilbup gn
retང
si་ཡོ
nད
im
དu
་འབད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འདི་ཡང་ལཱ་བསྟར་སོ
ཝi་སྦེ་སོ
་ da
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

མི་དང་ཁྱད་པར་འཐོན་ཡོད་མི་འདི་ལུ་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་དང་དེ་ལས་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་རྩིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་ལེན་འབད་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཚད་འཇལ་ལེགས་ཤོ
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am tnemom eht ta si ytirohtuA ehtམ,་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
lareneG rotiduA eht redརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
nU .5002ནr་ཨང་༡༤༢༠༨དོ
ebmeceD ན
n་ཚན་
i ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༡༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀརྨ། ཞིབ་རོགས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མགར་ས་རོང་ཁག། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༦ ཅན་མ། ལ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eག
h་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
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ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༣.༦
སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོ
eht དfཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༩༧༩
o tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
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ཀ  དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ཡིག་ཚང་གིས་ གླིང་ག་ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་
:woleb dདངུལ་ཀྲམ་ས་
ezirammus

ཡ་༠༩༧༩གི་ཤིང་ཆས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཚུ་སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡནམ་སྦེ་རྐྱབ་ནུག།འདི་ཡང་ལཱ་གི་རིག་རྩལ་ཞན་པའི་ཁར་འབྲེལ་ཡོ
G N I T I D U A F O S M R E T N I S T N E M E V EདI་ས་གནས་
HCA .1
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འདི་གིས་ལ་རོག་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་འབདཝ་དང་བལ་བཀོདཔ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ཁག་འབག་པ་གིས་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་
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1
805
stiduA laicnaniF
འགན་ཐད་ཀར་
རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོ
ས་འཕྲིན་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebགm
un ehT
2 ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༠༤ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཕུན་ཚོ
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ལས།སྔ་མའི་ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ཅན་མ།
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ཁ 6བསམ་རྩེ་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་
རྡོ་རོ་ཁ་ལུ་ ནགས་གླིང་ཡིག་ཚང་དང་
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4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raeའདི་ཡང་
y laicnལཱ་གི་རིག་རྩལ་ཞན་པའི་ཁར་
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སྦྱར་ལེབ་དང་ ཚོན་རིས་ དེ་ལས་ཆབ་དོང་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡནམ་སྦེ་རྐྱབ་ནུག།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
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གིས་སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་པའི་ལཱ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་དགོས་མཁོའི་དང་ལེན་ཚུ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༦༦
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དོན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན།ཞིབ་རོGགN
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erཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བསོ
a stroper tidua ehT .yདt་ནམས་དབང་འདུས།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
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tu་འཛིན།ཞི་གཡོ
ptuo etaiག
d་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༣ཅན་མ།
emmi 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་ ༢༠༡༦

༣.༧

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༨ 

དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་འགོ་ཐོག་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩ཅན་མ་དང་ཁག་འབག་

གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ གཏན་འཇག་མ་དངུལ་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ བདག་བཟུང་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ ཤུལ་ལས་བཀག་འཛིན་མེད་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་

གསལ་བསྟོན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ཁག་འབག་པ་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནུག། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་འདི་གི་ ཆ་འཇོག་ཡུན་

གནས་དེ་རོགས་སོངམ་དང་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་ཁར་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་དུས་མཚམས་དེ་སྤྱི་ཚེས་༡༨༠༦༢༠༡༣ལུ་ཨིན་རུང་འཛིན་

སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ཚེས་༡༥༡༠༢༠༡༥ལུ་ཡང་ལཱ་འདི་རྩིས་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༣༡དོན་ཚན་༡གརྩིས་འགན་ཐད་

ཀར་ རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༨༠༠༤ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཕུན་ཚོགས་འཕྲིན་ལས། སྔ་

མའི་ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༣༠༡༠༢༣ཅན་མ། 



༣.༨

གཉིས་ལབ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༦༤

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
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ཁག་སོ་སོAuthority
འི་ཐོག་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
the ལོKingdom
of Bhutan, which states
that, “There shall be
a Royal ་Audit
to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
༠༢༦༤གཉིས་ལབ་དངུལ་སོ
ད
་འབད་ནུག།འདི་ཡང་ས་གནས་བཟོ
་
རིག་འགོ་དཔོ
ན
་ཚུ་གིས་ཁག་འབག་པའི་འཐོ
བ
་བརྗོད་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་དཔྱད་
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,
ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༨༦དོན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན།བཟོ་རིག་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds,
the police andཅན་མ།
the defence
forces
as well
as the
revenues,
public and
འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༨༦༠༢༠༨༥
ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།
རྩིས་འཛིན་གཙོ
་འཛིན།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༡
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དཀོན་མཆོག་འབྲུག་པ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༡༡༠༣༩ཅན་མ། 

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༣.༩
མ་དངུལ་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༢༣
body
in December
2005. Underདthe
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
་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་གིས་
སྤྱི་ལོConstitution
་༢༠༡༠ དང་ ༢༠༡༢
༢༠༡༣ གི་ སྣུམ་འཁོར་རྐང་གཉིསམོ་བགོ་བཤའ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་
lineསོwith
the provisions of the
of དེ་ལས་
the Kingdom
of Bhutan,
the
Royal
Audit
Authority
started
performance
བཙུགས་བཞག་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣གི་མ་དངུལ་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་འདུག།འདི་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་གན་ཡིག་དང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief
account of theང་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
འཁྲིལ་བཙུགས་བཞག་ཚུ་དུས་ཐོ
ག་ལུ་མ་འབད་མི་དང་
མི་ངོམ་ལ་ལུ་ཅིག་ཚེ་ལས་འདས་སོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་པདྨ་ལྷ་མོ
།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོisག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༠ཅན་མ།པདྨ་དོན་གྲུབ།
of ༡༤༡༨༥དོ
the Royal
Audit Authority during
the year
summarized below:

ནགས་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༣༡ཅན་མ།པདྨ་ལེབ་ཅ།རྒྱ་སྐྱེད་བལ་བཀོད་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༠༥༠༤༦ཅན་མ།

1. ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྒྲོན།ནགས་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
AC HI EVE ME N TS I N TE
M S OF A U DIT I NG
གR
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༡༦༣ཅན་མ།ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།རྒྱ་སྐྱེད་བལ་བཀོད་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༠༧ཅན་མ།ཨོན་ཚེ་རིང་།བརག་དཔྱད་འཕྲུལ་རིག་པ་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༥༡༡༩ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བསོདduring
་ནམས་རྡོ་རྗེ།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༨༢༠༥ཅན་མ།

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
Performance
Audits
2
༣.༡༠
འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཡོད་པའི་དངུལ་རྐྱང་ལུ་དགོངས་ཡངས་གནང་ཡོདཔ་དང་ 3དངུལ་གྱི་འབྱོ
ར་རགས་མ་ལེན་པར་ཡོ
དཔ་ –དངུལ་ཀྲམ་ས་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཡ་༠.༠༣༨
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
ལོ་བི་ས་ནགས་གླིང་མངའ་སྡེ་ཡིག་ཚང་གིས་འོ
ང་འབབ་འཛིན་སྐྱོང་གི་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨དགོངས་ཡང་གཏང་ཡོ
དཔ་དང་
Areas
which are determined on
the basis of experiences of the past auditing periods
and
current
audit
priorities.
དངུལ་འཛིན་ཨང་༣༢༥༠༢༣༢༥༠༡༠༣༢༥༠༢༠༠ ཚུན་ འབྱང་སྟོར་ཤོར་ཡོད་པའི་བརྡ་དོན་ འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་སྙན་ཞུ་མ་འབད་བར་
2. འདུག།
AC HIརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
EVE ME N
TS I N TEདོR
M S OFརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
RE POR TI NG
ན་ཨང་༡༤༠༨༦
ན་ཚན་༣༡
ལེགས་རྗེ། ནགས་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༤༠༢༦

ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཐུབ་བསྟན།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༢༩ཅན་མ།
 reports are
Audit
Reports are the immediate output ofན་༡པ།ཞི་གཡོ
the RoyalགAudit
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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

55

༢.༡༡

དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་མཇུག་བསོམས་ནང་ དངུལ་དེབ་དང་ དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཀྱི་ ཁྱད་པར་སོམ་འབྱུང་ཡོདཔ།

ཀ བ་ཇོ་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་གིས་རྩིས་ཁྲ་དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་ཁ་མ་སྙོམས་པར་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་སྤྱི་
ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་མཇུག་བསོམས་ནང་དངུལ་དེབ་དང་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཀྱི་ཁྱད་པར་

སོམ་སྦེ་རང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༦༧ འབྱུང་སྟེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤ དོན་ཚན་༡༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསྟན་འཛིན།

རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༥པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་དབང་།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ།


ཁ  དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གིས་ འདི་གི་ལས་འགུལ་ +$1$6, +$1$6,, རྒྱལ་སྤྱི་གོང་འཕེལ་ལས་
རིམ་དང་ འཛམ་གླིང་རི་དྭགས་མ་དངུལ་ དེ་ལས་རྒྱལ་གཞུང་གི་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ཚུ་ལུ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ ལོའི་ནང་ སོ་སོ་ཕྱེ་སྟེ་ དུས་

ཐོག་གི་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༦
མས་ནང་
YTIROHTUA T
IDUAསྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁའི་ལྷག་ཆད་ཀྱི་མཇུག་བསོ
LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ནA
་ཨང་༡༤༢༡༠
་སྦེ་
འབྱུང་སྟེ་འདུག།
foདངུལ་དེབ་དང་
noitutitsnདངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོ
oC eht fo 1.52 elcitrམA
ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༢
t morf setadnam
sti sevireརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
d ytirohtu
tiduA laདོyནo་ཚན་
R ehT
dn༢༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erགe་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ལྷུན་གྲུབ་
hT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA
tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
མཐར་ཕྱིན།གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
,tn emnrevoG 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
dn༣༡༢
a cilbupསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༦༣༨
,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  དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ནང་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༩  དང་ སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཡ་༤༢༥༡
nnam གི་མིང་ཐོ
tnemoག
m
eht ta si ytirohtuམAས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༦༠འདུག།
eht ,lareneG rotiduA eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ht rednU ན.5
002 rebme
eD ni ydob
་ཨང་༡༣༤༣༡དོ
ནc་ཚན་༥རྩིས་
་ཁར་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་བསོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modག
g་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ལྷུན་གྲུབ་མཐར་
niK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཕྱིན།གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་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
ཁ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག་ནང་ལས་བྱེད་པ་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ག་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༠གི་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
g
n
i
rud ytirohtuA tiduA layoR ehག
t ་ fo
བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༢༣དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།མཉམ་འབྲེལ་པ།ཞི་གཡོ
:woleb dezirammus

ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༢ ཅན་མ། དབང་འདུས། ནགས་གླིང་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༠༦༠༥༧ ཅན་མ། ལ་
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བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།མཉམ་འབྲེལ་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༢ཅན་མ། 
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6 16 detelpmoc གd་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་
ah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiགdu
A fo .oN ན་དབང་ཕྱུག་མཐའ་འཁོར་དང་ཉམས་སྲུང་སྤེལ་ཁང་ནང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོ
stiduA fo sepyT
.oN .lS
བུམ་ཐང་ཨོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hནc་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཨོ
ihw stidua esoht yནln
o sedulcni reb
un ehT
ས་ཡ་༡༨༣༡རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
།ནགས་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
གm
་ངོ་རགས་
2
001
stiduA ecརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
nailpmoC ན་ཨང་༡༤༠༤༡དོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཨང་༢༠༠༤༠༦༡༡༦ཅན་མ།ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་གཙོ
dna ་འཛིན།ཞི་གཡོ
detrats yགd་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༡༠༠༣༨ཅན་མ།སངྱས་དཔལ་
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
བཟང་།བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༢༡༧ཅན་མ།བཀྲིས་དོན་གྲུབ།ཞིབ་འཚོལ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht་འཛིན་འགོ་དཔོ
sniatnoc
.raey གla
icnanif yreve fo trats
ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༩ཅན་མ།སངྱས་དབང་ཕྱུག།དངུལ་རྩིས་གཙོ
ན་འོtགIམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༨ཅན་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnམ།ཚེ་རིང་རྡོ
a sdoire
p gnitidua tsap eh
fo secneirepxe fo s isab eht no denimreརt་བུ།མདོ
ed er་ཆེན།ཞི་གཡོ
a hcihw གs་ངོ་
aerA
་རྗེ།བི་ཨི་ཨེསི།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
དt་ཨང་༡༠༧༠༤༠༠༠༡༨༩ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགནངག་དབང་ནོ
.seitiroirp tidua tnerruc

རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༩༠ཅན་མ། 
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ང་ སོ་ནམ་ལས་ཁུངས་ནང་སྡེ་ཚན་གཅིག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༣༢རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་

.2

erབརྡ་དོ
a stནr་ཨང་༡༣༩༢༩
oper tiduaདོན
e་ཚན་༡
hT .ytiརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
rohtuA tiduA ཚེ་རིང་སྟོ
layoRབe
ht fo སོ
tu
ptuo་འཛིན་འགོ་དཔོ
etaidemm
ht eཞི་གཡོ
ra sག
tr་ངོ་རགས་ཨང་
opeR tiduA
ས་རྒྱས།
་ནམ་གཙོ
ན་འོi གeམ།
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
de༩༠༠༧༠༩༣ཅན་མ།ཉི་མ་རྡོ
bircserp eht ot se་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
rehda AAR e་རིག་འགོ་དཔོ
hT .stroནp་འོ
eག
r མ།ཞི་གཡོ
eht ni dགe་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༤ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
niatnoc 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་ ༢༠༡༦

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།སོ་ནམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༡༠༢༧ཅན་མ།ཀརྨ་ཚེ་མཐར།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༩ཅན་མ། 


ཅ བ་ཇོ་རང་བཞིན་སར་འབྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཞིབ་འཚོལ་དང་གོང་འཕེལ་ལྟེ་བ་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩ དང་སྡེ་ཚན་ཚུ་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༡ གི་མིང་ཐོག་ཁར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༠གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༤དོན་ཚན་

༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསྟན་འཛིན།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༥པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༢༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་
དབང་།ལས་རིམ་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༧༣ཅན་མ། 



ཆ  བུམ་ཐང་ ཨོན་དབང་ཕྱུག་མཐའ་འཁོར་དང་ཉམས་སྲུང་སྤེལ་ཁང་འོག་གི་ མ་དྷན་ཇིཏ་ལྟེ་བའི་ ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་ནགས་ཚལ་སོབ་སྦྱོང་མ་དངུལ་ནང་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༦༧ དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༣ གི་མིང་ཐོག་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༦༠གི་སྔོན་བྱིན་

རྩིས་ལྷག་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༡ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས། ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གོངམ།
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ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༠༨༠༥༥ཅན་མ།སངྱས་དབང་ཕྱུག།ལས་འགུལ་མདོ་ཆེན། 80&6$)6 ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༨

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ན་གྲུབ།ཞིབ་འཚོ
ལ་འགོ་དཔོstates
ན།ཞི་གཡོthat,
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༡༩༥ཅན་མ།དགའ་ལེགས་མོ
།མི་སྟོབས་འགོ་དཔོ
ན།སོ
་
the ཅན་མ།བཀྲིས་དོ
Kingdom of
Bhutan, which
“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་དང་ནགས་ཚལ་ལྷན་ཁག།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༠༡ཅན་མ།རྣམ་རྒྱལ་སྒྲོལ་མ།བདག་སྐྱོང་ལས་རོ
སཔ་༣པ།ཞི་གཡོ
་ངོ་
25.4
of the Constitution further
provides that “The Royal Audit Authority ག
shall,
without གfear,
favour
or prejudice, audit the accounts of all departments
offices of the Government,
རགས་ཨང་༢༠༡༠༡༢༠༠༣ཅན་མ།བསྐལ་བཟང་གསལ་སྒྲོན།བདག་སྐྱོང་ལས་རོ
གསཔ།ཞི་གཡོand
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༥༩ཅན་མ།ཚེ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the་འཛིན།ཞི་གཡོ
police and
the defence forces as well as the revenues, public
and
དབང་རྡོ་རྗེ།དངུལ་རྩིས་དང་བདག་སྐྱོང་གཙོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༤༡༠༠༣༨ཅན་མ།རིན་ཆེན་དབང་ཕྱུག།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༩༡ཅན་མ།རིན་ཆེན་སྒྲགས་པ།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གོངམ་༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༨༠༣༣ཅན་མ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ངག་དབང་ནོ
་བུ།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༩༠ཅན་མ།

body
in December 2005. རUnder
the Auditor
General, the Authority
is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located དacross
In
ཇ  རི་དྭགས་སེམས་ཅན་སྲུང་སྐྱོབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་བསྟར་སོ
་འབད་ཡོདthe
་པའི་Kingdom.
འབྲུག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་བོ
་གཏད་མ་དངུལ་གྱི་གྲོགས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal
Authority
startedརང་བཞིན་སྲུང་སྐྱོབ་དཔལ་འབྱོ
performance
རམ་ལས་འགུལ་
“ས་ཁ་མཐོAudit
་ས་ལུ་ ཡུན་བརན་འཚོ
་ཐབས་དང་
ར་གྱི་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་སྐྱོང་” གིས་
audits and theme based audits, besides the routine
7KH*OLPSVHVRI%KXWDQ
ད་
“འབྲུག་གི་མཐོ
ང་སྣང་ཚུ་”(
financial
and
compliance
audits. A briefཟེར་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཀི་དེབ་པར་སྐྲུན་ནང་མཉམ་རུབ་ཟད་འགྲོ་གཏང་ཡོ
account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
པའི་གནད་དོན་གྱི་ཐད་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༠ གི་ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༡༤༡༣༠དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ངག་དབང་ནོ
ར་བུ།མདོ་ཆེན།ཡུ་དྲབ་ལུ་ཨའི་སི་ཨི་ 8:,&( །ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༩༠

ད་ནམས་དབང་འདུས།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོ
ན་གོངམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༣༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བསོད་
1. ཅན་མ།བསོ
AC HI EVE
ME N TS I N TE R M S OF
A U DIT IགNG
ནམས་དབང་ཕྱུག།ནགས་གླིང་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༥༢༡༠ཅན་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
ཉ དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་གླིང་ག་གི་ལས་འགུལ་+$1$6,,པའི་ནང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོ
ག་ཁར་མི་དམངས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and ན་ཨང་༡༤༢༠༨དོ
were
completed within 31st December 2014
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་རིང་དབང་
ལཱ་གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༠༦རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཕྱུག།progress
རྩིས་འཛིན་པ།at
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ཞི་
under
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
 It contains the
གཡོག
start
of་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
every financial year.
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
ཏ དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་གི་ལས་འགུལ་+$1$6,པའི་ནང་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་མིང་ཐོག་ཁར་མི་དམངས་ལཱ་
current
audit priorities.
2.

གི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༦ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༩ དོན་ཚན་༢༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་རིང་དབང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ཕྱུག། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ལྷུན་གྲུབ་མཐར་ཕྱིན། གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
གཡོགupon
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ།
issued
completion of theparticular 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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

57

ཐ དམ་སྦྱི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གླིང་ག་ནང་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦ དང་སྡེ་ཚན་ཁག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༢༤༥༧  གི་མིང་ཐོག་ཁར་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༣ གི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༡༠ དོན་ཚན་༣༡

རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༡༩༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ལྷུན་གྲུབ་མཐར་

ཕྱིན།གླིང་ག་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༢༨ཅན་མ། 
༤.༡.༤ ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་
གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༧ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༥.45༣ ངོས་

༠.༦༩༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

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

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs er་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་
ehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytiརr་ཡོ
ohངtས་བསོ
uA tམ
idས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
uA layoR ehT“ tahtགསལ་སྟོ
sedivoནr་འབད་ཡི།
p rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tn emnrevoG 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
་གི་འབྲེལ་ཡོ
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefeདd་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
eht dna ecilop eht ,sdnuf ciགlb
up gnirདe་ལས་སྡེ་
tsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༣༤.༩༡༤

ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༥.༥༢༡གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
༩.༣༩༣

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཐོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
deཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོ
nnam tnemom ehད
t པ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht ངrས་བསོ
ednU
.5002 rebmeceD n
iན
y་dob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོn
དIཿ.modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats yདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
tirohtuA tiduA layoདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
R eht ,natuhB fo
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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་བ།
:woleb dezirammus

1
2
3



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

7.548
3
4
1.845
5
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
9.༣༩༣

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༡ 805 ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༤༨
.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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
༡.༡
ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་དངུལ་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོད་མི་དེ་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧.༥༤༨

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
་ངོ་ཚབ་གཅིག་ཟླ་ངོ་༡༠
གི་དོ
dnལས་གཡོ
a sdoགi་ལྷན་ཁག་ནང་
rep gnitidགཡོ
ua གt་སོ
saདp
eht fo secneir
epནx་ལས་
e fo ཕྱི་རྒྱལ་སོ
s isab བe་སྦྱོ
hངt་གི་སྒྲིག་གཞིའི་དགོངས་དོ
no denimretedན་ལས་འགལ་བའི་གནད་
era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

དོན་ཐོག་ གནས་སྐབས་ཀྱི་བཀག་བཞག་འབད་མི་ནང་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ དངུལ་འཐུས་ལེན་འབག་ཡོད་མི་ཚུ་ དངུལ་ཚབ་ལེན་དགོ་པའི་ ཉོགས་

GNIT
ROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
བཤད་ཀྱི་ཡིག་གུ་མང་རབས་ཅིག་ལྷན་ཁག་ལུ་བཙུགས་ནུག།འབྲེལ་ཡོ
ད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ཨེམ་ཨེསི་བསྟན་ཛུ་ཕྱི་རྒྱལ་

་ངོ་ཚབ་ཀྱིས་
erགཡོ
a sགt་སོ
roདp
er tidua ལྷན་ཁག་ལས་སྔ་གོང་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་
ehT .ytirohtuA tiduA layoཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་ལས་མི་ངོམ་༣༩
R eht fo tuptuo etaideཕྱི་རྒྱལ་ལུ་གཏང་ཡོ
mmi eht erདaཔ་དང་
stropམི་ངོམ་ཚུ་
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་

58

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལས་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཐམ་བཟོ་བཅོས་དང་གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་དེ་ལས་ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་དང་འགྲོ་འགྲུལ་ཟ་ཁང་དང་ཞབས་ཏོག་གི་
རིན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༤༨ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནུག།

གནད་དོན་དེ་ལས་གཡོག་ལྷན་ཁག་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་དང་ལྷན་ཁག་གིས་འདི་བསྟུན་གྱི་དང་ལེན་མཛད་དེ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་གྱི་ཇོ་བདག་

གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ནང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉོག་བཤད་བཀོད་ནུག།ཨིན་རུང་མི་ངོམ་འདི་ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་

མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་རྩོད་གཞི་ འགོ་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༩༤ དོན་ཚན་༢ཀ ༣  རྩིས་

འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་དབང་རིན་ཆེན།ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༡༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀུན་ལེགས་རྡོ་

རྗེ།གཡོག་སོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༣ཅན་མ། 
༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
དངུལ་ཀྲམ་
reportརིམ་
on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The
Article
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
25.4 of
the
Constitution
further
provides
that
“The
Royal
Audit
Authority
shall,
without
fear,
ཨང་
ས་ཡ་ནང་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all
offices in ག
the
Legislature and the Judiciary, དall
འབྲུག་མི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོ
་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོ
པ། public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་དངུལ་ཕོ
གས་དང་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་མ་སོ
་པར་ཡོ
དཔ།
other monies
received and the advances
and reservesདof
Bhutan”.

2.1.
2.2.
ན་གཞོན་གཡོག་སོ
ད་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོ
The Audit
was
instituted as an autonomous body inདཔ།
1985 and as a constitutional
2.༣. Authority
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
མཐོ
་
རིམ་ཤེས་ཚད་འཆང་བའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
ད
་མི་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོ
ད
པ།
2.༤ staff with diverse professional background. It has
by 237
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In

བསོམས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་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 ༢.༡
the Royal
Audit གAuthority
year is དཔ།
འབྲུག་མི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོ
་སོད་ངོ་ཚབ་ཚུ་གི་ during
ལག་ལེན་ནང་the
ཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོ
summarized below:

1. ལས་གཡོ
AC HI
EVE ME Nངག་ཐོ
TSགI་ལས་
N TE
R M S OF A U DIT I NG
ག་ལྷན་ཁག་ལུ་
ལྷན་ཁག་ལས་སྔ་གོང་གི་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་
གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་གཅིག་གིས་ མི་ངོམ་ཚུ་ ཁྲིམས་འགལ་

གྱི་སྒོ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་ཚུ་ནང་གཏང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ དེ་ལས་ མི་སྡེ་ཡོངས་འབྲེལ་ཁག་ཚུ་ནང་ གཡོག་གི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ས་སྟོངduring
་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོ
ལཱ་གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ ངོ་ཚབ་འདི་གི་
audits
the year asད་པའི་ཉོགས་བཤད་བཀོད་ནུག།
shown in the Tableཉོགས་བཤད་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance ག
Audits
100
འབྲེལ་ཡོ
ད
་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་
དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས་
འབྲུག་མི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོ
་སོ
ད
་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
thoseན་ལས་འགལ་ཡོ
that were
already startedན་ཚུ་གི་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ནུག།
and
ཅན་མའི་དགོངས་དོ
ད་པའི་གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོ
Special 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
མི་ངོམ་དག་པ་ཅིག་
ཀོ་རི་ཡ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་
ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་ལས་གཏང་ཡོདཔ།
start ཀ)
of བདག་སྐྱོང་གི་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་
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
ཁ) audit
མི་ངོམ་ཚུ་ལས་
ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་འབུམ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མ་ཉུངམ་ཅིག་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་སྒོ་ལས་ བསྡུ་ལེན་འབད་ཡོདཔ། 
current
priorities.
2.



AC
EVE ME N TSདI་པའི་མི་ངོམ་གི་གྲལ་ལས་
N TE R M S OF མི་ངོམ་འཐེབ་
RE POR TI
NG ཆོས་འཛོམས་རྡོ་རྗེ་འདི་ ལྷན་ཁག་ལས་སྔ་གོང་གནང་བ་མ་ཞུ་
ག) HI
མ་ལས་ཤི་ཡ་ལུ་གཏང་ཡོ
ངོ་མིང་

Auditབར་
Reports
the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
གཏང་ཡོདare
པ།
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

59

ངོ་ཚབ་འདི་གིས་ “འབྲུག་མི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མའི་” ཁྲིམས་དོན་

11.2.16

11.2.1, 11.2.5. 11.2.12, 11.2.15

དང་

ལས་འགལ་ཡོདཔ་ ཞིབ་དཔྱད་སྙན་ཞུ་དེ་ནང་ གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག། ཁྲིམས་དོན་རེ་རེ་ལས་འགལ་བའི་ཉེས་བྱ་འདི་ འགོ་ཐོག་དང་

པའི་ཉེས་སོད་ལུ་ ཆོག་ཐམ་ཟླ་ངོ་༢ ལས་༦ ཚུན་ བཀག་བཞག་འབད་ནི་འདི་ཨིན་པས། 



འདི་དང་འཁྲིལ་ ལྷན་ཁག་གིས་ ངོ་ཚབ་འདི་གི་ཆོག་ཐམ་ཟླ་ངོ་༡༠ བཀག་བཞག་གི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ནུག། གོང་འཁོད་ཀྱི་ཚུལ་མིན་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་
མི་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོག་སོད་ངོ་ཚབ་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༣ ཅན་མའི་དོན་ཚན་ཚུ་ བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག། སྤ་རོ་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ་

གིས་ འཛིན་བཟུང་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གནང་ཡོད་རུང་ ངོ་ཚབ་འདི་ ག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ འཛིན་བཟུང་འབད་མ་ཚུགས་
པར་འདུག།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༩༤ དོན་ཚན་༢ཀ(༡  རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་དབང་རིན་ཆེན།ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༡༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།གཡོག་སོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༣
ཅན་མ།

༢.༢

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཕོགས་དང་ ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་མ་སོད་པར་ཡོདཔ།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ང་གསལ་
elལས་གཡོ
citrA ག
e་ལྷན་ཁག་ནང་
hT ”.secruoམ་ལེ་ཤི་ཡ་ལུ་
ser cilbup fཨེམ་ཨེསི་བསྟན་ཛུ་ཕྱི་རྒྱལ་གཡོ
o esu eht ni ssenevགit་སོ
cད
e་ངོ་ཚབ་ཀྱི་འགན་རོ
ffe dna ycneགiས་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་
ciffe ,ymonoce eས་སྟོ
ht n
o troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལྷན་ཁག་གིས་ཡང་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
ད་པའི་
,tnབསྒྲགས་འབད་དེ་
emnrevoG e
ht fo seciffo dna stnem
trapདངུལ་ཕོ
ed llག
aས་དང་
fo stགཞན་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པའི་
nuocca eht tidua ,eciཉོགས་བཤད་ལྷོ
dujerp roད་ནུག།
ruovaf
seཉོགས་བཤད་བཀོད་ཡོ
ido b dna seitདi་མི་དེ་དང་འཁྲིལ་
rohtua cilbup
l
l
a
,
y
r
a
i
c
i
d
u
J
e
h
t
d
n
a
e
r
u
t
a
l
s
i
g
e
L
e
h
t
n
i
s
e
c
i
f
f
o
l
l
a
g
n
i
dulcni
ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ངོ་ཚབ་དང་ མ་ལེ་ཤི་ཡ་ལུ་ཡོད་པའི་འདི་གི་འགན་རོགས་ལུ་ གནད་དོན་ཚུ་ག་དེ་
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
མགྱོགས་མགྱོགས་སེལ་ཏེ་ ལས་ཁུངས་ལུ་སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱའི་སྒོ་ལས་
ཡིག་གུ་གཏང་ནུག།


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deའདི་གིས་མ་ཚད་
nnam tnemགནད་དོ
om eནh་འདི་གི་སྐོར་ལས་
t ta si ytiroལྷན་ཁག་གིས་
htuA eht ,lརྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གི་སྡེ་འཛིན་ལུ་
areneG rotiduA eht rednU .5ཡིག་གུ་བཏང་ཡོ
002 rebmདe་པའི་ཁར་
ceD ni ལཱ་
ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
གཡོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ འདི་གི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་ཡང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བྱ་སོད་འདི་ འབྲུག་གི་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
moཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཉེས་སོ
dgniK eht fo nདo་ཨིནམ་སྦེ་བཤད་ནུག།
it utitsnoC eht ཨིན་རུང་
fo snoisམི་ངོམ་འདི་
ivorp ehག་སྟེ་ཡོ
t htiད
wཔ་enil
ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་༢༠༠༤ ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
དོན་ཚན་
ཨིན་ན་ ཤེས་མ་ཚུགསཔ་ལས་ ཁྲིམས་འདུན་རྩོད་གཞི་
enའགོ་བཙུགས་འབད་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
ituor eht sediseb ,stiduaརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
desab ནe་ཨང་༡༣༦༩༤
meht dna
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢ཀ ༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་དབང་རིན་ཆེན།ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༡༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
stnemhsilp
moccaགe
ht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
g
n
i
rud yti
rohtuA tiduA layoR eht fo
ཀུན་ལེགས་རྡོ་རྗེ།གཡོག་སོད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༣ཅན་མ།
:woleb dezirammus


༢.༣

G N I T I Dཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོ
U A F O S Mད
Rཔ།
ET NI STNEMEVEIHCA
ན་གཞོན་གཡོག་སོད་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ནང་

.1

6 16 detelpmoc ནd་ལཱ་གཡོ
ah yགti་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཐབས་
rohtuA tiduA layoR ehT
stiའབྲུག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོ
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stiduA fད
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sepyT
.oN
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བས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྲུག་ལུ་ན་གཞོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
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stiduA laicnaniF
ལུ་དཔལ་འབྱོ
ར་ཡར་སྐྱེད་འཆར་གཞི་
hcihw stidua esohtགས་དང་ལེན་འབད་ནུག།འདི་གིས་ནང་
ylno sedulcni rebmun ehT
2 ག་ལུ་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྣ་ཚོ
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གཞོ6
ན1
་༢༠༠
་བསྐྲུན་ལས་སྡེ་དང་ མགྲོན་སྐྱོང་དང་བལ་བཤལ་ དེ་ལས་ཞབས་ཏོག་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཤེས་dnu
6 ལྷག་ཙམ་
latརྒྱལ་ཁབ་ནང་འཁོད་ཀྱི་བཟོ
oT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnན་གཞོ
oc tནI་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཡོ
.raey laicnaག
n་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་
if yreve fo trats
རིག་ཚུ་ནང་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་འབད་དེ་ ལཱ་གཡོག་འཐོབ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཨིན་པས།

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རྒྱལ་གཞུང་གིས་
ན་དེ་
བརྒྱ་དཔྱ་༥
ལུ་eམར་ཕབ་འབད་ནི་གི་
dnཐབས་ལུ་
a sdoir
ep gnitiduསྤྱི་ལོ
a t་s༢༠༡༥
ap eསྤྱི་ཟླ་༦
ht fo པ་ཚུན་
secneན་གཞོ
irepན
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e fo ག
s་མེད་པའི་གནད་དོ
isab eht no
de n
imreted
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ཁས་ལེན་འབད་དེ་འདུག། འདི་དང་འཁྲིལ་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ ནང་འཁོད་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ སྦྱོར་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༦༠༢དངུལ་སོད་འབད་ནུག།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

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

ཤོག་གྲངས་

60

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ན་གཞོན་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་འདི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལས་མི་འདི་འཕོ་ལས་མ་ལང་པར་ཡོད་མི་ཚུ་བསལ་ཐབས་ལུ་ཡུན་འཐུང་རིག་རྩལ་

གྱི་སྦྱོར་བརྡར་ལས་རིམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་པའི་མི་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་ཨིན་པས།ལས་རིམ་འདི་གི་སྤྱིར་

གྱི་དམིགས་དོན་“འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཚད་བཟོ་སྟེ་གཡོག་སོད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་འདི་

ཡོངས་རོགས་གྲུབ་ནི་” འདི་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ཨིན་པས།ལ་རོག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་རྟེན་མི་ངོམ་ཚུ་གིས་སོབ་
སྦྱོང་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ནི་ངེས་བརན་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སོབ་སྦྱོང་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ གཡོག་སོད་པ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་

གཡོག་སོད་ནི་ཚུ་ཡང་ངེས་བརན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།འདི་གིས་ལས་རིམ་འདི་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་གྲུབ་ནི་ལས་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།སྦྱོང་

བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གིས་ སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་ངོམ་ཚུ་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་ནང་ འཐུས་ཤོར་འབྱུང་ཡོདཔ་ལས་ ན་

གཞོན་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་རང་ཁུངས་མེདཔ་སོང་སྟེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་འདི་གི་སྤྱིར་གྱི་དམིགས་དོན་
“འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོག་དང་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཚད་བཟོ་སྟེ་གཡོག་སོད་ཀྱི་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་
ནི་”གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པའི་ནང་ལས་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་བརྒྱ་དཔྱ་༥ལུ་མར་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཕབ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ཡང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ལྷན་ཁག་གིས་གནད་དོ
ན་འདི་གི་ཐད་ལག་དེབ་ཚུ་དག་བཅོས་དང་བཀོད་ཤོ
་ཚུ་གི་ཐོ
་ལ་རོགof
་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལེགས་བཅོས་དེ་
report
on the economy,
efficiency and effectivenessགin
theགuse
public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལས་སོབ་སྦྱོང་ཐོ་བཀོད་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་འབད་ནི་ལཱ་གཡོག་འཚོལ་མི་ཚུ་གིས་གཡོག་སོད་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་རིམ་ལུགས་ལ་སོགས་པའི་བཅོ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all officesན་ཡོ
inད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
the Legislature
and རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
the Judiciary,
all public
authorities and bodies
ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཚུ་བཏོ
དཔ་ཨིན།
ན་ཨང་༡༤༢༤༧དོ
ན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཇིཏ་བྷ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
དུར་བན་ད་རི།ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།མདོ
་ཆེན།
other
monies received and
the advances
and reserves of Bhutan”.

ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༣ཅན་མ།བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༣༦ཅན་
Theཞི་གཡོ
Audit
Authority was instituted as an autonomous body
in 1985གand
as a constitutional
body
in
December
2005.
Under
the
Auditor
General,
the
Authority
is
at
the
moment manned
མ། 
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

regional offices strategically located across the Kingdom. In
line༢.༤
with the
of the Constitution of the Kingdom ད་མི་ནང་ ཚུལ་མིན་ཚུ་འབྱུང་ཡོདཔ།
མཐོprovisions
་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་བའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance དaudits.
A brief
account of the
འབྲུག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་མཛད་དེ་ཡོ
པ་བཞིན་དུ་མི་སྟོ
བས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འབྲུག་ལུ་ན་གཞོ
ན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཐབས་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ལུ་དཔལ་འབྱོ
the Royal
Audit Authority
during
the year is
ར་ཡར་སྐྱེད་འཆར་གཞི་
(63 མ་དངུལ་གྱི་འོ
ག་ལུ་ཐབས་བྱུས་དང་འཆར་གཞི་སྣ་ཚོ
གས་དང་ལེན་འབད་ནུག།འདི་གིས་ནང་
summarized below:

1.

འཁོད་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་དང་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་རིག་རྩལ་ལས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རིམ་གྱི་ཐོག་ན་གཞོན་༡༠༠ལུ་ལཱ་གཡོག་འཐོབ་བཟོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་ཨིན་པས།ན་གཞོན་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གཡོག་གི་དཀའ་ངལ་ཚུ་བསལ་ཐབས་

ལུ་རྒྱལ་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦པ་ཚུན་ན་གཞོན་ལཱ་གཡོག་མེད་པའི་གནད་དོན་དེ་བརྒྱ་དཔྱ་༥ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
འབད་དེ་འདུག།
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་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་
2
འགན་ཚད་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་མཐོ
་
རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་བའི་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་འདི་དམིགས་བསལ་དུ་མཐོ
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress འིat
the close of the ན་གཙོ
year.
The
ཁྱེར་འཆང་མི་རང་སོ
་ཚོང་འབྲེལ་དང་ཡང་ན་སྙིང་དོ
་བོ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྒེར་སྡེ་ཚུ་ནང་ལཱ་གཡོ
ག་འཚོལ་ནི་ལུ་དང་འདོ
Total ད་ཡོད་མི་ཚུ་གི་
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
དོན་ལས་ཨིན་པས།སྙིང་དོ
ན་གཙོ་བོ་གཉིས་ལྡན་ཚུ་ཡང་
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
རིག་རྩལ་གྱི་སྙིང་དོ
ན་འདི་གིས་དམིགས་བསལ་གྱི་རིག་རྩལ་ཆ་ཚང་གཅིག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་སོད་
currentaudit
priorities.
2.

ཚུགསཔ་ཨིན། དཔེར་ན་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་གསར་བཟོ།ཡོངས་འབྲེལ་གསར་བཟོ།ཟས་རིགས་བཟོ་སྦྱོར།ནང་ཆས་སྒྲིགས་ནི།

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

རྒྱ་ཐུག་བཟོ་ནི།སོ་ནམ།ཉའི་ཚོང་སྒྱུར།ལ་སོགས་པ། 

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

61



འཛིན་སྐྱོང་འཇམ་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་འདི་གིས་བརྡ་བརྒྱུད།ཚོང་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་།ཚོང་བསྒྲགས།རྩིས་འཛིན།ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་

སྐྱོང་།དང་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་རིག་རྩལ་བཟུམ་མའི་འཛིན་སྐྱོང་འཇམ་པའི་རིག་རྩལ་ཚུ་སོདཔ་ཨིན།


འདི་གིས་ནང་འཁོད་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་དང་མགྱོགས་གྲོས་ཚོང་འབྲེལ་གོང་ཚད་
གཏན་འབེབས་ 50$ དང་ཡང་ན་ས་གནས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་བརག་ཞིབ་ $36 ཀྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་འཁྲིལ་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ནི་གི་འཆར་

གཞི་ཨིན་པས།སྦྱོང་བརྡར་འདི་ཚུ་ཡང་གཙུག་སྡེ་དང་ཡང་བཟོ་གྲྭ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་སོད་ནི་ཨིན་པས།ལས་རིམ་འདི་གི་སྤྱིར་བཏང་གི་དམིགས་

དོན་དེ་ ཁེ་ཕན་ཅན་གྱི་གཡོག་སོད་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་དང་ འབྲུག་གཞུང་གིས་ཚད་བཟོ་འབད་ཡོད་པའི་ གཡོག་སོད་ཡོངས་རོགས་ཀྱི་དམིགས་

གཏད་གྲུབ་ནི་འདི་ཨིན་པས།འདི་དང་འཁྲིལ་འཆར་གཞི་འདི་ནང་ནང་འཁོད་ལས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྦྱོར་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༢༧དངུལ་སོད་འབད་ནུག།



ལ་རོག་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལངམ་སྦེ་མེདཔ་ལས་རྟེན་ མི་ངོམ་ཚུ་གིས་ སོབ་སྦྱོང་ཚུ་མཐར་འཁྱོལ་ནི་ངེས་བརན་བཟོ་མ་ཚུགསཔ་མ་ཚད་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སོབ་སྦྱོང་ཚུ་གི་སྤུས་ཚད་དང་ གཡོག་སོད་པ་དང་བཟོ་གྲྭ་ཁང་ཚུ་གིས་ དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་གཡོག་སོད་ནི་ཚུ་ཡང་ ངེས་བརན་བཟོ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnའདི་གིས་ལས་རིམ་འདི་དོ
a tidua ot ytirohནt་སྨིན་ཅན་སྦེ་གྲུབ་ནི་ལས་བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།གཡོ
uA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taགh་སོtདs་པ་བཟོ
etats་གྲྭ་པ་ཚུ་གིས་འགན་ཡིག་འདི་ལས་འགལ་བའི་
hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
གནད་དོ
ན
་ཚུ་གི་ཟློ
ག
་ཐབས་ཚུ་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བའི་ཁར་
སྦྱོ
ང
་བརྡར་མཁོ་སོ
ད
་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
ད་རིན་གོང་འདི་སོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp reམཐའ་དཔྱད་ཀྱི་གཡོ
htruf noitutག
it་སོ
sn
oC eht fo ད4་ .52
,tn
emnrevoG ehtགf་ནང་ཡོ
o seདc་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་གནད་དོ
iffo dna stnemན
tr་ཁག་གི་ཐོ
aped གll་ལས་འགན་གྲོལ་གཏང་ཡོ
a fo stnuocca eh
t tidua ག
,e་སོ
ciདd་པ་བཟོ
ujerp
ro ruovaf
ཚར་བཞིནམ་ལས་གཡོ
དཔ་དང་གཡོ
་གྲྭ་པ་ཚུ་གིས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnམི་ངོམ་ཚུ་འགན་ཡིག་ནང་འཁོད་ཡོ
a cilbup ,seunever ehདtཔ་བཞིན་དུ་ཉུང་ཤོ
sa llew sa se
ro
f ec nefeག
d་ནང་བཞག་ཐོ
eht dna གe་ལས་འགན་འགྲོལ་འབད་དེ་འདུག།
cilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
སc་ལོ
་ངོ་གསུམ་གཡོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


laསྦྱོ
nངo་བརྡར་མཁོ་སོ
itutitsnoདc་པ་ཚུ་གིས་
a sa dnསྦྱོaང་བརྡར་ཚུ་བྱིན་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
5891 ni ydob suomམི་ངོམ་ཚུ་
onotua དུས་རྒྱུན་གྱི་ལཱ་གཡོ
na sa detutགit་སོ
sད
n་ནི་ནང་
i saw འཐུས་ཤོ
ytiroར
h་འབྱུང་ཡོ
tuA tiདdཔ་ལས་
uA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མིའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་གྱི་ཁྲིམས་དོན་དེ་རང་ཁུངས་མེདཔ་སོང་སྟེ་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ ལས་རིམ་འདི་གི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .moག
d་དང་འབྲུག་གཞུང་གིས་ཚད་བཟོ
gniK eht ssorca deta
col yག
ll་སོ
acདi་ཀྱི་དམིགས་གཏད་སྐྱེད་དེ་ཡོ
getarts seciffo laད
n་མི་
oiger
སྤྱིར་གྱི་དམིགས་དོན་“འབྲུག་མི་ཚུ་ལུ་ཁེ་ཕན་ཡོད་པའི་ལཱ་གཡོ
་སྟེ་གཡོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འདི་ཡོངས་རོགས་གྲུབ་ནི་” གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་ཁར་ གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ
ན་གཞོ
གo་མེད་པའི་གནད་དོ
ན་དེ་
ecnamrof་r༢༠༡༥
ep dསྤྱི་ཟླ་༦
etratsཔའི་ནང་ལས་
ytirohtuA
tidནu་ལཱ་གཡོ
A lay
R eht ,natu
hB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བརྒྱ་དཔྱ་༥ལུ་མར་ཕབ་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོ
ehtད་མི་འདི་ཡང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་འདུག།
fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey་རིམ་ཤེས་ཚད་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་འཆང་མིའི་རིག་རྩལ་ལས་རིམ་ནང་ཡོ
eht gnirud ytirohtuA tiduA lay
R eht fo
ལྷན་ཁག་གིས་ན་གཞོན་གཡོག་སོད་འཆར་གཞི་ལས་རིམ་དང་མཐོ
དo
་པའི་མི་ངོམ་
:woleb dezirammus

ཚུའི་ཁ་གསལ་གྱི་དྲན་ཐོ་བཞག་ནི་གི་དོན་ལས་གནས་སྡུད་གཞི་མཛོད་རིམ་ལུགས་ཅིག་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ལཱ་མ་འབད་བར་ཡོད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་མཁོ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སོད་པ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༧དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་

.1

 ཇིཏ་བྷ་དུར་བན་ད་རི། ལས་རིམ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ht ni nwohནs་ལས་ཚབ།
sa raey ཞི་གཡོ
eht ག
gn
irud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༣ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན།
་ངོ་རགས་ཨང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
༢༠༠༥༠༡༠༣༦ཅན་མ།
3
2
sti
duA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༣

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༥
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
dn
a sdoireར
p་འཁྲུལ་གནོ
gnitiduདa་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༤༥བྱུང་མི་ཚུ་འོ
tsap eht fo secneirepxe foགs་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
isab eht no
denimད
re
ted era hcihw saerA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2
ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

3.1.

1.845

་བརྡར་མཁོ་སོ
ག་ཚུ་བརག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོ
era s3.༢.
troper སྦྱོtརid
ua ehTད་པ་ཚུ་གི་ཞབས་ཏོ
.ytirohtuA
tiduA layoR eht དfཔ།
o tuptuo etaidemmi eht era stropeR -tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit1.845
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroབསོ
peམrས་e
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་ ༢༠༡༦

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


༣.༡

ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༤༥

མི་སྟོབས་ལས་ཁུངས་འོག་གི་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གྲོགས་ལམ་མ་དངུལ་“ལག་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་” གྱིས་གྱང་རྟེན་དང་ཆུ་གཡུར་

དེ་ལས་པག་ཅུ་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་ལཱ་ཁ་སྐོང་སོད་ཡོད་མིའི་ཐོག་ཁག་འབག་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༤༥ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འདི་
ཡང་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུ་སྟབས་ཅིག་ལག་སོད་ཀྱི་ཁག་འབག་ཀྱི་ལཱ་གི་ནང་འཁོད་ཚུད་ཡོད་མི་དང་གནད་དོན་ཁ་སྐོང་གི་ཡིག་གུ་གཏང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་

ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༧༣ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཆོས་སྐྱིད་དབང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༢༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་སངྱས་རྡོ་རྗེ།ལས་རིམ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༩༠༡༣ཅན་མ། 

༣.༢

སྦྱོར་བརྡར་མཁོ་སོད་པ་ཚུ་གི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ བརག་ཞིབ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

Theམི་སྟོ
Royal
Audit Authority
derives
its mandates from the Article
25.1 of the Constitution of
བས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོ
ག་མཁོ་སོ
ད་འབད་མི་ཚུ་དབྱེ་ཞིབ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བར་
འགན་ཚད་དང་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་བཀོད་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
economy,གefficiency
and effectiveness
in theངuse
of public བསྐོ་བཞག་བཀའ་རྒྱ་”
resources.” The
Article
དེ་ཡོདon
་མི་the
“མི་ངོམ་འདི་གི་གཡོ
་སོད་ཀྱི་ཁ་གསལ་དང་གཅིག་ཁར་
མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་སྦྱོ
་བརྡར་སྙན་ཞུ་དང་
རྐྱངམ་ཅིག་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ལས་ཕུལ་མ་དགོཔ་དང་དེ་ཡང་སྦྱོ
ང་བརྡར་དང་གཡོ
ག་སོད་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་རིན་གོང་བརྒྱ་དཔྱ་༤༠༦༠ལེན་ནི་གི་དོ
favour
or prejudice, audit
the accounts
of all departments and offices ofན་ལས་ཨིན་པས།ཕན་ཚུན་
the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འདུན་པ་བསྐྱེད་དེ་ཡོ
ད
་པའི་དམིགས་དོ
ན
་དང་དངུལ་གྱི་གནས་གོང་ངེས་བརན་བཟོ
་
ནི་དང་དེ་ལས་ན་གཞོ
ན
་ལཱ་གཡོ
ག
་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་བསལ་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other
monies received and
the advances
andཚད་བཟོ
reserves
Bhutan”.
ནི་ལུ་ཁེ་ཕན་ངེས་བདེན་འབྱུང་ཡོ
ད་མི་དང་
འབྲུག་གཞུང་གིས་
་འབད་ཡོof
ད་པའི་དམིགས་གཏད་དེ་གྲུབ་ནི་གི་དོ
ན་ལས་ ཞབས་ཏོག་གི་ཁྱད་

Theརྣམ་དང་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་ལམ་ལུགས་གཞི་བཙུགས་མ་འབད་བར་འདུག།
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
ལྷན་ཁག་གིས་སྦྱོ
ང་བརྡར་ལག་ལེན་གྱི་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་དང་གཡོ
ག་སོthe
ད་ཀྱི་བརྒྱ་དཔྱ་ཡར་སེང་འབད་ནི་དེ་ལས་ལཱ་འབད་མ་བཏུབ་པའི་སྦྱོ
ང་བརྡར་
regional
offices
strategically located across
Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
མཁོ་སོད་པ་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་གི་ལམ་ལུགས་ཚུ་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡི་ཟེར་བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
themeརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
based audits,
besides the
routineན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༠༢ ཅན་མ། ལ་
༡༤༢༤༧
དོན་ཚན་༦
ཇིཏ་བྷ་དུར་བན་ད་རི།
ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
financial and compliance audits. A brief account of the
བཀོད་རྩིས་འགན་
ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།
མདོof
་ཆེན།
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༧༡༡༣ ཅན་མ། བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། ལས་རིམ་འགོ་
activities
and initiatives
as a part
theཞི་གཡོ
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
དཔོན་ལས་ཚབ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༣༦ཅན་མ། 
summarized
below:

1.

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

༤.༡༥ དངུལ་རྩིས་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་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
གFinancial
་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་
audits
during the year as shown
in the Table 1.1.
1
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ངོས་
གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩
བཏོན་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
December
2014 and
were
completed within
31st
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress
at the close of གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨ལོ
the year. The
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་
འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
start
of every
financial year. It རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
contains the དཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
Areas
which are determined on the basis of experiences
of the past auditing periods and
current audit priorities.

༡༥.༢༠༧

3.༥༢༩

2.

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



༡༢.༤༩༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་

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

༣.༡༨༣

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

63

ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

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


རིམ་ཨང་

1
2
3

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

4.115
4.038
1.162
9.315

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



༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

བསོམས།

༩.༣༡༥ ཐོན་

3
4
5

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

foཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
noitutitsnoC eht foན1
.52 elcitrA eht morངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་འདི་འོ
f setadnam sti sevགir་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ed ytirohདtཿuA tiduA layoR ehT
་ཚུ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
el༡.༡
citrA ehཚོTང་ཁྲལ་དང་
”.secruo
ser cilbup fo esu ehtཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་ཡོ
ni ssenevitcefདfe
na ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་
པ་ d–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༡༡༥
,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
seཕུན་ཚོ
ido bགས་གླིང་ལུང་ཕོ
dna seitགirས་འོ
ohངt་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་སྤྱི་ལོ
ua cilbup lla ,yraiciduJ་༢༠༡༥གི་ལོ
eht dna
erutalsigeL ehདt་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལས་ཚོ
ni seciffo lla gn
idulcni
་ལུ་ནང་འདྲེན་འབད་དེ་ཡོ
ང་ཁྲལ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༠༠
་བསྐྲུན་པ་ཚོ
. ”natuhB fo sཆ་ཚང་མ་བཀལ་བར་འདུག།
evreser dna secnavབཟོ
da
eht dnང
a་འབྲེལ་པའི་
deviecerཅ་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་
seinom rehto

༤.༡༡༥

ཤོག་དང་ག་བསྡུར་འབད་མི་དང་ཕདཔ་ བཙོང་གོང་འདི་ ཚོང་འབྲེལ་པའི་འཛིན་ཤོག་གུ་ཉུང་སུ་འབད་བཀོད་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ ནང་འདྲེན་པ་གིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deརིན་གོང་སྟོ
nnam ནt་བསྒྲགས་འབད་བའི་སྐབས་འབྲུག་གི་བཙོ
nemom eht ta si ytirohtuA
eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ང་ཁྲལ་དང་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཆད་ལུས་འབྱུང་ནུག།ཤུལ་མར་དངུལ་ཀྲམ་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorcaདཔ་ཨིན།
detacoརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
l yllacigetནa་ཨང་༡༣༦༠༦དོ
rts seciffo ནl་ཚན་༡
anoiger
ས་ཡ་༤༥༨༥སར་རྙེད་རྩིས་འགྲིགས་འབད་བའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༡༥ཡོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས། ཁྲལ་དོནe
་འགོ་དཔོ
ནr་གོངམ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
cnam
ofrepཞི་གཡོ
detག
ra་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༤༥
ts ytirohtuA tiduAཅན་མ།
layoR
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དོན་གྲུབ།ཅ་དམ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༤༣ཅན་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་༤.༠༣༨
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

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

stiduA fo .oN
805
༢.༡
001
2 ༢.༢
6
༢༣
616

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

.1

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1ད.1
1
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
པ།elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rད
e་པར་ཡོ
bmeད
cཔ།
eD ts13 nihtiw detelpmoc erew
དགོས་མཁོའི་སྟུག་ཚད་ལུ་མ་ལྷོ
3
stཔིར་མིགསི་ས་གདན་འཐིང་ནི་ནང་
iduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
rla erew taht esoht sedulcxe
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
laརང་སོ
toTའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་བརག་ཞིབ་བསྣར་བཞག་སྦེ་ཡོདཔ། 

4.038
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve 4.038
fo trats

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

dnཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo seནc་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
neirepxe fo s isab 
eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༢.༡

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་ ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤.༠༣༨

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་སྤ་རོ
་གི་ཨེམ་ཨེསི་ཏ་ཇུ་བཟོ
ཚད་ལྔ་དང་འབྲེལ་ཡོ
་ལཱ་ཚུ་
erདགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོ
a stroper tiduགaས་འོ
ehངT
.ytirohtuA tiduA layoR
eht fo tuptu་བསྐྲུན་ལུ་སྒྲིང་ཁྱིམ་མཐོ
o etaidemmi e་h
t era stropeདR
tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥༤༣༤འབད་སོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་རིམ་ཐེངས་ལེ་ཤ་སོད་ཡོད་རུང་དུས་ཚོད་ཁར་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགསཔ་
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་

64

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

དང་ ལས་སྡེ་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་ནི་མེད་པར་ལུས་ཡོད་མི་ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༣༨ ཚངམ་སྦེ་མ་བཀལ་བར་འདུག།

སར་རྙེད་འབད་དགོ་པའི་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༩༠ ཡོད་ས་ལས་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་

གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༥༢ བཀལ་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༣༨ འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༠༦ དོན་ཚན་༡༢

རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ།ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༥༡༤ཅན་མ།སྐལ་བཟང་།བདག་

སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ ཨོན་ནོར་བུ། ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་མ། 


༢.༢

པིར་མིགསི་གི་ས་གདན་འཐིང་ནི་ནང་ དགོས་མཁོའི་སྟུག་ཚད་ལུ་མ་ལྷོད་པར་ཡོདཔ།

དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་པིར་མིགསི་གི་ས་གདན་འཐིང་

ཡོད་མི་འདི་གིས་ དགོས་མཁོའི་སྟུག་ཚད་ལུ་མ་ལྷོ
ད་པར་འདུག།
གྲངས་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
འི་དགོས་དོནAUTHORITY
་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་ སྟུག་ཚད་མི་ལི་མི་ཀྲར་༥༠
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT

Theགཏང་དགོཔ་འབད་ཨིན་རུང་ཁག་འབག་པ་གིས་དཔྱ་སྙོམས་ལུ་མི་ལི་མི་ཀྲར་༤༠ལས་མ་གཏངམ་ལས་སྣུམ་འཁོར་ས་ཁོངས་ཀྱི་སྤུས་ཚད་པར་
Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the ཉམས་ཆག་ཤོ
Kingdom
of Bhutan, which states
that, “There
shall་རིག་འགོ་དཔོ
be a Royal
AuditགAuthority
to audit and
ར་ཏེ་འདུག།འདི་ཡང་ས་གནས་ཀྱི་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ལ་བཀོད་བཟོ
ན་གྱིས་ལ་རོ
་ལངམ་སྦེ་མ་འབད་མི་དང་ཁག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of theབConstitution
further
provides that
“The Royal Audit
Authority shall, without
fear,
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
འབག་པའི་ཐོ
་བརྗོད་རྩིས་ཐོ་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་ བརག་ཞིབ་དང་
ངོ་སྦྱོར་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
དོན་ཨང་༡༣༩༠༦
དོན་ཚན་༡༤
དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ།
་རིག་འགོ་དཔོ
ན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་
including
all offices
in the རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
Legislature and
the Judiciary,ས་གནས་བཟོ
all public
authorities
and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༡༠༧༠༩༠༠༢༥༡༤ ཅན་མ། སྐལ་བཟང་། བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཨོན་ནོར་བུ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་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
རང་སོ
འི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་ཡིག་ཆས་བརག་ཞིབ་བསྣར་བཞག་སྦེ་ཡོ
དཔ།
by ༢.༣.
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
བསམ་རྩེ་ལུང་ཕོ
གས་འོ
ང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབབ་ཁུངས་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༡ཅན་མ་ལུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་ལེའུ་གཉིས་
audits and theme based audits, besides the routine
པའི་དོན་ཚན་༡༢པ་སྤྱིར་བཏང་གི་གནད་དོ
ན་ནང་“ཡིག་ཆས་ཀྱི་བརག་ཞིབ་འདི་འོ
ང་འབབ་རྩིས་ཐོ་ཚུ་བཙུགས་བཞིནམ་ལས་དང་ཡང་ན་འདི་
financial
and compliance audits.
A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
གི་ཤུལ་ལས་ཉིན་གྲངས་༩༠གི་ནང་འཁོད་ ཚོང་ལས་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཚོང་སྡེའི་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡དང་རང་སོའི་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below: པའི་སྤྱི་ཚེས་༡  དང་ ཚོང་ལས་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཚོང་སྡེའི་འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་༣༠༠༦༢༠༡༦ དང་ རང་སོའི་
འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་སྤྱི་ཟླ་༣

ཟེར་འཁོད་ཡོ
1. འབབ་ཁུངས་ཀྱི་ཁྲལ་ཚུ་༠༡༠༥༢༠༡༦ལུ་མཇུག་བསྡུ་དགོཔ་ཨིན།”
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT
I NG ད་པའི་་དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ཁྲལ་བཏབ་མི་གྲངས་༦༣༥གི་
རང་སོའི་འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་གྱི་ཡིག་ཆས་བརག་ཞིབ་ཚུ་བསྣར་བཞག་འབད་འདུག།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the ན
year
shown in the
Table
1.1.
Financial Audits
508
འཛིན་སྐྱོང་གིས་གནད་དོ
་༢༨༡as
བརག་ཞིབ་འབད་ཡོ
དཔ་དང་
ལྷག་ལུས་༣༥༤
ཡོད1་པའི་ སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
and
were
completed
within 31 December
༡༤༢༠༠དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསོ
ན་ནམས་རྡོ2014
་རྗེ།ཁྲལ་དོ
ན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ
ནPerformance
་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༧༠༩༠༢༡ཅན་
3
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དབང་འདུས་འབྲུག་རྒྱལ།ལུང་ཕོ
གས་མདོThe
་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༠༠༥༩ཅན་མ། 
under
progress at the close of the year.
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
༣ Audit
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༡༦༢
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.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད།
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
 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

65

རིམ་ཨང་

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.




སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་
ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོད་པའི་ སྔོན་རྩིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་དང་ བཟོ་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་
འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱ་སྐྱེད་མཐུད་མཚམས་མ་བཙུགས་པར་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།
དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཡིག་ཚང་གི་ནང་ཆས་བ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།

བསོམས་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ

༣.༡

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

YTIRདO
HTUསྔོན་རྩིས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོ
A TIDUA LAYORདཔ་དང་
EHT Fབཟོ
OS
TNEMHSILPMOCCA
ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོ
་པའི་
་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོ
ད་པའི་

0.530
0.181
0.451
1.162
རྒྱ་སྐྱེད་མཐུད་

fo noitutitམཚམས་མ་བཙུགས་པར་
snoC eht fo 1.52
elcitrད
A་འབད་ཡོ
eht m
orf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ལཱ་བསྟར་སོ
དཔ།
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
,ra
ef tuohtiw ,llahགsས་འོ
ytང
ir་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་སྤ་རོ
ohtuA tiduA layoR ehT“ ་ཏ་ཇུ་གི་ཨེམ་ཨེས་ཏ་ཇུ་བཟོ
taht sedivorp reh
truf noitutitsnoC eht fo 4.52
དགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོ
་བསྐྲུན་ལུ་ཁས་ལེན་གནས་གོང་དངུལ་ཀྲམ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
seས་ཡ་༡༣༥༤༣༤
ido b dna sའབད་
eitiroh
tua cilbup lla ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་སོ
,yraiciduདJ་ཡོeདh་མི་ནང་
t dnaསྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག།
erutalsigeL eht ni secifཅ་ཆས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་
fo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
’འགྱིབ་གྱི་རྒྱ་སྐྱེད་མཐུད་མཚམས་’ འདི་བཟོ་བཀོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreser dདn་མི་དང་འཁྲིལ་
a secnavdགྲངས་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
a eht dna dev་ནང་མ་བཙུགས་པའི་ཁར་
iecer seinom rehto

ས་གནས་ཁར་བསྟར་སོད་ཡང་མ་འབད་བར་འདུག།འདི་གིས་རིན་གོང་མཐོ་བའི་སྒོ་ལས་གླ་ཁར་ལེན་ཡོད་པའི་གྲོས་སྟོན་པ་འདི་གི་ཁྱད་རིག་དང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deའཕྲུལ་རིག་གི་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་དང་
nnam tnemom eht ta sས་གནས་ཀྱི་ལ་རོ
i ytirohtuA
eht ,laལཱ་བསྟར་སོ
reneG rདo་འབད་བའི་སྐབས་
tiduA eht reབཅོ་ཐབས་ཀྱི་དོ
dnU .500ན2་ལས་
rebm
eceD ད
n་པའི་
i ydob
ག་པ་གིས་
ཆད་ལུས་ཡོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ནt་ཨང་༡༣༩༠༦དོ
ན་ཚན་༡༡
གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ་འདི་ལས་ཁུངས་ལུ་མ་བཤད་པའི་འཐུས་ཤོ
ནo
་འབདཝ་ཨིན།
nI .moར
d་འབྱུང་བའི་བརྡ་སྟོ
gniK eht ss
rca detacརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ol yllacige
arts seciffo
lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ།ས་གནས་བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
ec་n
amrofrན
e།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
p detrats ད
y་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༥༡༤ཅན་མ།སྐལ་བཟང་།བདག་
tirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
i
s
e
b
,stཨོ
idནu་ནོaར་བུ།
des
ab གe
me་h
t dཞི་གཡོ
na ག
s་ངོ་
tidua
སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ལུང་ཕོ
ས་མདོ
ཆེན།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་མ། 
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

༣.༢

དངུལ་འཐེབ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༣༠

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

དགེ་ལེགས་ཕུག་ ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ ཡིག་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༠༥༣༠འཐེབ་སོད་འབད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་འདི་ཡང་པི་སི་སི་དང་ཨར་ཨར་ཨེམ་གྱི་གྱང་རྟེན་གྱི་གཞི་ཚུད་བཞག་ས་ཚུ་ནང་རིན་གོང་མཐོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud sti་dua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw stགསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
idua esoht ylnདo་པའི་ཚད་གཞི་དང་མ་མཐུནམ་
sedulcni rebmunདེ་ehT
2
001ད་ཡོད་མི་དང་
stiགྱང་རྟེན་འོ
duA ecག
n་གི་གདུང་གི་རྩིག་གདན་ཚུ་
ailpmoC
དྲག་སྦེ་སོ
བཟོ་བཀོད་ནང་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna deརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
trats ydaནe་ཨང་༡༣༩༠༦དོ
rla erew ནt་ཚན་༡༣རྩིས་འགན་ཐད་
aht esoht sedulcxe
ལས་ལཱ་གི་འོ
ས་འབབ་དང་གྲངས་ཚད་སོ
སོi་cསོeངp་ཡོ
4
6
stiduA l་a
S ད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཀར་ དབང་ཕྱུག་རྣམ་རྒྱལ། ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ཅན་མ།
eht tདa་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༢༥༡༤
deraperp si AA
R ehtསྐལ་བཟང་།
fo nalP tབདག་སྐྱོང་ལས་
iduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
སཔ་གོངམ།ཞི་གཡོ
tsརོ
uག
rh
T tiduA evitགa་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོ
cidni eht dna seciffO lanoigeR dna snནo་ནོ
isརi་བུ།ལུང་ཕོ
viD ehtགfས་མདོ
o se་lཆེན།ཞི་གཡོ
udehcS ག
ti་ངོ་རགས་ཨང་
duA launnA
dn༩༧༡༡༠༠༣ཅན་མ།
a sdoirep gn
itidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc


༣.༣

G N I TདR
OPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA
ཡིག་ཚང་གི་ནང་ཆས་བ་འཐོབ་ལས་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seདགེ་ལེགས་ཕུག་ལུང་ཕོ
itirohtua etairp
rpངp་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་གིས་ཐིམ་ཕུག་གི་ཨེམ་ཨེསི་འབྲུག་ཕར་ནི་ཅར་ལུ་ཡིག་ཚང་གི་ནང་ཆས་ཚུ་མ་འཐོ
a ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu de
གoས་འོ
བu
་ssi
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

པར་ཟླ་ངོ་༡༠ལས་བརྒལ་སོང་ཡོད་རུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འདི་ཡང་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་དངོས་མཐོང་བདེན་

དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་འདི་དངུལ་འབྲེལ་དང་འཆར་དངུལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ་ཅིག་ཨིན། རྩིས་

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༠༦དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་སྐལ་བཟང་།བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༡༢༠
ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་ནོར་བུ།ལུང་ཕོགས་མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༠༣ཅན་མ། 



༣.༤

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༥༡

ཀ  འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ལས་ཁུངས་མངའ་འོག་གི་ ཀོལ་ཀ་ཊ་ འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༡

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༡༤༢ ག  པ་ལས་འགལ་ ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ ཡན་ལག་འཆར་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༦༤
དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༣ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཨོན་རྣམ་རྒྱལ། གཞུང་ཚབ། ཀོལ་ཀ་ཊ་ འབྲེལ་

འཛིན་ཡིག་ཚང་།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ཅན་མ།རམ་ཅན་ད་ར་མོ
་ཧཏ།ས་གནས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་ཨེལ་ཨེཚ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY

ན་རྣམ་རྒྱལ།གཞུང་ཚབ།ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥
Theཀིའུ་༠༡༧༩༢༡༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོ
Royal Audit Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the
Constitution of
the ཅན་མ།
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 ofག་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༧སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
all departments and offices of the Government,
ཁ ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
དོན་ཨང་༡༣༧༨༡དོ
ན་ཚན་༢༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་མོ
ན་བྷ་དུར་ག་ལེ།རྩིས་འཛིན་པ་གོངམ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༨༤༡༢༠༢༢ཅན་མ།ལ་
administering
public
funds, the police and
the defence forces as well ག
as
the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོན་རྣམ་རྒྱལ།ཀོལ་ཀ་ཊ་འབྲེལ་འཛིན་ཡིག་ཚང་།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༥༥ཅན་མ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༤.༡.༦.
 ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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
lineརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
with the provisions of the Constitution
of the Kingdomག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་ དེ་ལས་ སྡེ་ཕྲན་དང་
་ངོ་དེ་ནང་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༩བཏོ
ན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
audits
and theme based audits,
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༩ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
activitiesངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་
summarized
below:

༢༠.༡༢༩

1.

༨.༦༦༢

ལས་ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༡.༤༦༧གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།


The Royal
Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the year as shown in the Table 1.1.ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
1
Financial Audits ག་གི་འབྲེལ་ཡོད508
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
་ལས་སྡེ་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
were completed within 31 December 2014 and
3
Performance
Audits
2
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཐོན་
ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every
financial གyear.
Itདཿ
contains the
ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust

Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

༣.༡༤༥

༨.༣༢༢

གཡོME
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།
AC༡
HI EVE
N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

6.665
1 དང་ 2
༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
3
Audit Reports
are the immediate output of the Royal Audit Authority.༠.༡༤༠
The audit reports
are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
1.441 to the prescribed
4
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres
2.

timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

67

༤


༡.

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

0.076
༨.༣༢༢

བསོམས་

5



གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ 

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་འོག་

ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
༡.༡. 

གནས་སྟངས་ངོ་མའི་ གོ་བརྡ་ཕྱི་འགྱུར་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦.༦༦༥ 

ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་གྱིས་སྨིན་བྱས་སོབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༦༥གནས་པའི་རྩིག་སྐྱོར་ རིང་
ཚད་མི་ཀྲར་༡༣༠དང་མཐོ
་བསྐྲུན་ནི་ལཱ་དེ་ཨེམ་ཨེསི་ཀྲི་ཀེ་བཟོ
་
YT་ཚད་མི་ཀྲར་༦
IROHTUདང་གཅིག་ཁར་རྐང་རིལ་རྐྱབ་ས་བཟོ
A TIDUA LAYOR EHT FO
STNEMHSILPMOCC་བསྐྲུན་ལུ་བྱིན་ནུག།བཟོ
A
བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་འཁྲིལ་འབྲུག་ཉེན་བཅོལ་ཚད་འཛིན་ནང་ཉེན་བཅོལ་འབད་ནུག།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elབཟོ
cit་rབསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་༢༥༠༩༢༠༡༤ལུ་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
A ehT ”.secruoser cilbup fo esདuཔ་དང་རོ
eht niང་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་རྒེད་འོ
ssenevitceffe dna y
neiciffe ,ymonoབ
ce
eht no troper
གc་བདག་སྐྱོང་དེ་ལས་སོ
་གྲྭ་འཆར་གཞི་དང་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་བཅས་པའི་ཚོ
,tnབཟོ
em
nrevoG eht fo ག
seས་ཆུང་གིས་ལཱ་དེ་སྤྱི་ཚེས་༠༣༡༢༢༠༡༤ལུ་རྩིས་ལེན་འབད་ནུག།ཕན་ཚུན་ཁག་འབག་གན་ཡིག་དང་དངུལ་
ciffo 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
སོད་ཀྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ས་གནས་ཁར་དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ས་གནས་ཁར་རྩིག་སྐྱོར་མཐའམ་གཅིག་གི་ཤུལ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”ད
nཔ་ཨིན།འདྲི་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་སོ
atuhB fo sevreser dna secnབa་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་གྱིས་ལཱ་དེ་འབད་སོ
vda eht dna deviecer sད
ei་པའི་བར་ན་
nom rehto
ཨ་རྩི་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེད་པའི་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོ

དཔ་ཨིན།
la རྩིག་སྐྱོར་དེ་ཆུ་རུད་ཀྱིས་འབག་སོ
noitutitsnoc a sa dnaངམ་དང་དེ་གིས་ཤུལ་ལས་ཁག་འབག་པ་གིས་རྩིག་སྐྱོར་དེ་བསྐྱར་བསྐྲུན་མ་འབད་ཟེར་བཤད་ཡོ
5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA
tiduA ehT
den
 nam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebme ceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ རྩིག་སྐྱོར་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདnཔ་ཨིནམ་
དo
པ་དང་
I .modངོས་ལེན་འབད་ཡོ
gniK eht ss
rca dལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་
etacol yllacigetartདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༦༦༥
s seciffo lanoiger
m
o
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n
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K
e
h
t
f
o
n
o
i
t
u
t
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t
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n
o
C
e
h
t
f
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n
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s
i
v
orp eht་ནང་ལཱ་
htiw enil
གནས་པའི་མ་རྩ་སོམ་བཙུགས་ཡོད་མེ་དེ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་རྩིག་སྐྱོར་དེ་བསྐྱར་བསྐྲུན་དང་ཡང་ན་གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehབ
t ་བརྗོད་བཀོད་དེ་
sediseb ,ཚུལ་མཐུན་གྱི་ལམ་བཟང་དགོཔ་ཨིན་རུང་
stidua desab emeht dna
stidua
གི་རྣམ་གྲངས་གྱི་གྲལ་བཙུགས་ཡོད་པའི་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྱི་ཐོ
རྐང་རྩེད་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཐང་ལོག་རིམ་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་རྩིག་སྐྱོར་རྐྱབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་མ་མཐོ
stnemhsilpmocངcམ་ལས་བཟོ
a eht fo་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་ཆ་མེད་གཏང་ཡོ
trap a sa sevitaitinདi་ཟེར་བཤད་ཡོ
dna seitདiཔ་
vitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཨིན། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དང་ལེན་མ་འབད་མི་དེ་གིས་ ཁག་འབག་པ་དང་ཅིག་ཁར་གྱོས་ངན་བརྩམས་ཡོད་པའི་
དཔ་mus
:wབརྡ་མཚོ
oleb ནd་འབྱུང་ཡོ
eziram
ཨིན།ལཱ་ཚུ་འབད་འཕོ་སྦེ་ཡོད་རུང་དངུལ་སོད་ཧྲིལ་བུམ་འབད་ཡོདཔ་ལས་འཐོབ་བརྗོད་དང་དངུལ་སོད་ནང་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེདཔ་མས།
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སོབ་གྲྭ་འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བསྐྲུན་སྡེ་ཚན་གྱི་ཤུལ་མའི་ལན་གསལ་དེ་ འགོ་ཐོག་གི་ལན་གསལ་དང་འགལ་ཏེ་ རྩིག་སྐྱོར་ཚུ་གནོད་སྐྱོན་མེདཔ་དང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ནn
་ཨང་༡༤༠༧༩
རྐང་རྩེད་ཐང་ལོག་རིམ་སྒྲིག་དང་ས་བསུབ་འབད་བའི་སྐབས་
སའི་འོག.1
་ལུ་འཛུལ་ཡོ
པ་ཨིན།
.1 elbaདTཔ་སྦེ་བཤད་ཡོ
eht ni nདw
ohs sa རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
raey eht g
irud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
u
l
c
n
i
r
ebmun ehT
2 ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༠༠༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་
001
stiduA ecnailག
pས་སྟོ
moC
དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཕུན་ཚོ
བས་རྒྱས།བཟོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
འགན་དི་བ་ཀར་བ་མ།ལས་འགུལ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༨༨༠༨༠༠༢ཅན་མ།
4
6
stiduA la
icepS
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
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

༢.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

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

ཤོག་གྲངས་

68

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢.༢. 

འོས་ལྡན་མེད་པའི་དངུལ་རྐྱང་ཕྱིར་བཏོན་དང་ བདག་བཟུང་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༤༠ 

མགར་ས་སྦྱི་ཤིང་སྒང་སོ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༢དང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་༦གི་བར་ན་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༥༠༠གི་དངུལ་རྐྱང་ཁུངས་བདེན་མེད་པར་ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ་དང་འདི་ནང་ལས་འཛིན་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༡བདག་བཟུང་

འབད་དེ་འདུག།དངུལ་རྐྱང་གི་རྩིས་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབདཝ་དང་ཤུལ་མམ་གྱི་རྩིས་ལོ་༢༠༡༥༢༠༡༦ལུ་མདུན་བསྐྱོད་མ་འབད་བར་འདུག།

མཐུན་རྐྱེན་དང་སོབ་གྲྭའི་དུས་སྟོན་དེ་ལས་སོབ་གྲྭའི་སྣུམ་འཁོར་བཱསི་གི་ས་སྣུམ་དང་གཞུང་འབྲེལ་བལ་སྐོར་ཚུ་གི་དོན་ལས་དངུལ་རྐྱང་ཚུ་ཕྱིར་

བཏོན་འབད་དེ་ཡོད་རུང་དུས་མཚམས་དེ་ནང་ཟད་སོང་ངོ་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༩མ་གཏོགས་མ་སོང་པས།བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་༠༠༧༡རྩིས་
ཞིབ་སར་རྙེད་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༠ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༢༤དོན་ཚན་༡རྩིས་

འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགསཔ་༦པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ཀརྨ་སངྱས།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༨༣༠༥ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༤༡
The༣.
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་༡༤༤༡ངོས་འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favourརིམ་ཨང་
or prejudice, audit the accounts
of allནdepartments
and offices ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
the Government,
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds, the police
and the དdefence
forces as well as the revenues, public and
༡
རྩིས་ཤོག་མེད་པར་ཟད་སོ
ང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
པ།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.157
༢
སྐུ་འདྲ་ཀྱི་མཁོ་སོད་དང་བཙུགས་སྒྲིག་ནང་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
སོབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོ
བ་པར་ཡོད
པ།
1.284
body in ༣
December
2005. Under the Auditor
General,
the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

བསོ
མ
ས་
1.441
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་འདི་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 
audits and theme based audits, besides the routine
financial
A brief
of the
རྩིས་ཤོcompliance
ག་མེད་པར་ ཟད་སོaudits.
ང་བདག་སྲུང་འབད་ཡོ
དཔ་account
- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༥༧
༣.༡.  and
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྩི་རང་ལུ་གྲམ་ཕུག་སོ
བ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་དངུལ་སོད་ཀྱི་དོན་ལས་རྩིས་ཤོག་མ་བཟོ་བར་སྤྱིར་བཏང་གི་དངུལ་དེབ་ནང་ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་

ག་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོ
1. ས་ཡ་༠༡༥༧བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག།རྩིས་ཤོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M
S OF A U DIT I NGང་གི་བདེན་ཁུངས་ངེས་གཏན་སྦེ་ཤེས་མ་ཚུགས།དེ་རྩིས་འཛིན་

གྱི་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཅིག་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༦༣ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་པ།

Theམི་ཁུངས་ངོ་སོ
Royal Audit
Authority had ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
completed 616
Sl. No.
Types ofགAudits
No. of Audits
ད་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༧༣ཅན་མ།
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ཅན་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508

Theམ།number
includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༣.༢.

སྐུ་འདྲ་ཀྱི་མཁོ་སོ
ད
་དང་
བཙུགས་སྒྲིག་ནང་
གནོ
ད
་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོ
ད
པ།
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 1.1དAudits
completed in 2014 ད་པ་ལུ་མཁོ་
རྩི་རང་ལུ་གྲམ་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༠གནས་པའི་སྐུ་འདྲ་མཁོ་སོ
་དང་བཙུགས་སྒྲིག་གི་ལཱ་ཚུ་མཁོ་སོ
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative Audit Thrust
སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོད་ནུག།མཁོ་སོ
ད་པ་འདི་ལུ་ལཱ་དེ་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཡོདཔ་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༦
གི་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བརྒྱ་དཔྱ་༡༠ ཡང་ཕོག་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༦༣ དོན་ཚན་༣
current
audit
priorities.

ད་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༧༣
ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
2. རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་རྡོ
AC HI EVE ME N TS I N་རྗེ།རྩིས་འཛིན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
TE R M S OF RE POR
TI NG
དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ཅན་མ། 

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

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

69

༣.༣. 

སོབ་གྲྭ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་༡.༢༨༤

རྩི་རང་ལུ་གྲམ་ཕུག་སོབ་གྲྭ་ལྟེ་བ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༤གནས་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གནས་ཚིག་བཟོ་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས་སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༥པའི་སྤྱི་ཚེས་༥པ་ལུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག།སོབ་གྲྭའི་མཁོ་སྒྲུབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣ཚུན་

གྱི་དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཏེ་ཡོད་རུང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༨པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༩ལུ་ཡང་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་འདུག།དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་
འདི་ཡང་ ཁུངས་གཏུགས་ཀྱི་དོན་དག་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་བྱིན་ཡོདཔ་དང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༡ ལས་ ཕྱིར་

འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་ཆད་བཀལ་ནི་སྦེ་ཁག་བཟེད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༦༣དོན་ཚན་༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་

རྡོ་རྗེ།རྩིས་འཛིན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༧༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་

༢༠༠༢༠༧༣༧༧ཅན་མ། 
༤. 

ཆད་སྐྱོན་དང་YT
ནོར
་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦
IR
OHTགནོ
UA
TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
a tidua ot yརt་འཁྲུལ་གནོ
irohtuA tདi་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
duA layoR ན
a་ཚུ་འོ
eb ག
ll་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ahs erehTད“ཿ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༤.༡.  སྔོན་བྱིན་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༦
,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
seརྩི་རང་ལུ་
ido b dnགྲམ་ཕུག་སོ
a seitiབ
ro
htua cilb
up lla ,yraiciག
du
J ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༦
t dna erutalsigསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
eL eht ni seciffollརྩིས་ཞིབ་བརྡ་
a gnidulcni
་གྲྭ་ལྟེ་བ་ནང་
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
་ཁར་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevr
eser dna secnavda ehད
t ་ཨང་༡༡༦༠༡༠༠༢༨༧༣ཅན་མ།
dna deviecer seinom rལ་ehto
དོན་ཨང་༡༤༠༦༣དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀརྨ་ཆོས་ཉིད་རྡོ
་རྗེ།རྩིས་འཛིན་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ

la བཀོད་རྩིས་འགན་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydག
o་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༧༣༧༧ཅན་མ།
b suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ru༤.༡༧
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ག
yt་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
irohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca fe
irb A .stidua e
cnailpmoc dnaངོས་འཛིན་
laicnanif
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༤
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ལོ
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
:woleb dezirammus

༤.༩༥༦

2.5༣༥

སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་

.1

6 16 dགསལ་སྟོ
etelpmo
c dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
ན་འབད་ཡི།
ངས་བསོ
stiའགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
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eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
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རིམ་ཨང་
༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitiro༢
htua ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht f0.586
o noitelpmoc4nopu 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
OF5$6
THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY
གནས་ཏེ་འདུག།འདི་ཡང་འོ
ང་འབབ་རྩིས་འཛིན་རིམ་ལུགས་
ནང་འོ
ང་འབབ་བསྡུ་ལེན་དང་བཙུགས་བཞག་གི་ཡིག་ཐོ
་དང་རྒྱལ་གཞུང་

Theགི་འོ
Royal
Audit Authority derives its mandates
from the Article 25.1 of the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Constitution
ང་འབབ་དངུལ་ཁང་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་ངེས་བདེན་འབད་ཡོ
ད་མི་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཁྱད་པར་ཞུགས་ཏེ་འདུག།
ན་ཨང་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
༡༤༡༡༡དོ
ན་ཚན་༡༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བཀྲིས་ཚེ་རིང་།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
སཔ།ཞི་གཡོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༡༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་
report
on the
economy, efficiency and effectiveness in ག
the
use ofགpublic
resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,

རྩིས་འགན་ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ
།
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན
།ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༩༣ཅན་མ།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༦
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Authority is at the moment manned
body
in December 2005. Under the Auditor
General, the
by ༢༡
237 staff
with
diverse
professional
background.
Itདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༨༦
has
four
འཆར་དངུལ་སྡེ་རིམ་མེད་པར་ རྩིས་ལོ་ཧེ་མའི་སྔོན་བྱིན་བདག་སྲུང་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 Authority started performance
ཀོལ་ཀ་ཊ་རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་དོན་གཅོད་ཡིག་ཚང་གིས་རྩིས་ལོ་༢༠༡༢༡༣ལུ་རཇ་གིར་ལུ་ས་མཚམས་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ་བསྐྲུན་གི་སྒོ་ལས་ལཱ་གི་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief ད
account
the ར་བ་འདི་རིམ་ལུགས་ནང་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་
སྔོན་བྱིན་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༦བདག་སྲུང་འབད་བཞག་ཡོ
་པའི་རྩིས་ལོof
་ཧེ་མམ་གི་ནོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༧༠༤དོ
of བར་འདུག།
the Royal
Audit
Authorityན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཉིམ་རྡོ
during the year is་རྗེ།དོན་གཅོད་གཞུང་ཚབ། དངུལ་རྩིས ཞི་གཡོག་ངོ་
summarized below:

རགས་ཨང་༧༩༠༥༠༠༩ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཉིམ་རྡོ་རྗེ།དོན་གཅོད་གཞུང་ཚབ། དངུལ་རྩིས ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༩༠༥༠༠༩ཅན་

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

The༣
Royal ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Audit Authority
completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ར་འཁྲུལ་ གནོhad
ད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥
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 དཿ 2
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་
གནོ
ད
་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
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 theན་
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་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
ཆོག་མིན་འཐུང་ཆུ་གི་རིན་ངོ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
Areas which are
determined on the basis
ofདཔ།
experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

༠.༠༧༥

3.1.
3.2. རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
0.075
2. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
3.3. འོང་འབབ་འབྱོར་འཛིན་གྱི་དེབ་ཆུང་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ།
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are

བསོ
མ
ས་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
0.075
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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ཌ་ཀ་འབྲུག་གི་གཞུང་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་དེ་ལས་ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་གི་ཕོགས་
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ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༣དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བཀྲིས་རྒྱ་མཚོ།རྩིས་འཛིན་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༩༧༡༡༠༡༣ཅན་མ།ཀརྨ་ཨེསི་མཚོ་སར།གཙོ་འཛིན།ཕྱི་འབྲེལལྷན་ཁག།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༩ཅན་མ།ཀུན་བཟང་

རྡོ་རྗེ་ སི། ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༠༡༡༡༤ ཅན་མ། ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བསབ་སྟོན་པ། ཚོང་འབྲེལ  ཞི་གཡོག་ངོ་
རགས་ཨང་༩༩༠༡༠༨༧ཅན་མ།ཀརྨ་དབང་མོ།སྐུ་སྒེར་ལས་རོགསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༦༡༡༠༩༥ཅན་མ།སྐལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།ལས་དྲུང་

༢པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༥༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨམ་པདྨ་ཆོས་སྒྲོན།གཞུང་ཚབ།ཞི་གཡོ
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCག
C་ངོ་རགས་ཨང་༨༩༠༥༠༩༤
A
ཅན་མ།ཀརྨ་ཨེསི་མཚོ་སར།གཙོ་འཛིན།ཕྱི་འབྲེལལྷན་ཁག།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༩ཅན་མ། 

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
el༣༢
citrA ehརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་
T ”.secruoser cilbup fo esu e
t ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
- hདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༧༥
,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
seབེང་ཀོག་ཐའི་ལེནཌ་གི་རྒྱལ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཡིག་ཚང་གིས་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
ido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna
erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ག་ཁར་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dn
secn་aའཛིན།ཞི་གཡོ
vda eht dག
n་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥ཅན་
a deviecer seinom rehto
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༣དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཕྲིན་ལས་ནོ
རa
་བུ།གཙོ

གo་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༡༡༠༥ཅན་མ།
laམ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་འཕྲིན་ལས་ནོ
noitutitsnoc a sa dna 58ར
9་བུ།གཙོ
1 ni y་འཛིན།ཞི་གཡོ
dob suom
notua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de 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
༣༣ འོང་འབབ་འབྱོར་འཛིན་གྱི་དེབ་ཆུང་མ་ཚང་པར་ཡོདཔ།
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
ཕྱི་འབྲེལ་ལྷན་ཁག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་འོང་འབབ་འབྱོརe་འཛིན་རིམ་ཨང་༣༢༥༥༣༠༡ལས་༣༢༥༥༤༠༠ཚུན་རྩིས་ཞིབ་བདེན་དཔྱད་ཀྱི་དོ
ན་ལས་
nituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuoccདa་པ་ཅིན་
feirb བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས།
A .stidua ecnailpmརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
oc dna la
cnanif
ནi་ཨང་
མིག་བཏོན་འབད་ནི་མིན་འདུག། འདི་ལས་བརྟེན་ གལ་སྲིད་བསྡུ་ལེན་ཚུ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gགnསཔ།ཞི་གཡོ
irud ytག
ir་ངོ་རགས་ཨང་༩༨༠༧༠༡༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་
ohtuA tiduA layoR eht fo
༡༤༡༡༡དོན་ཚན་༧རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བཀྲིས་ཚེ་རིང་།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
:woleb dezirammus
རྩིས་འགན་ཡེ་ཤེས་བཟང་མོ།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༩༣ཅན་མ། 

༤.༡.༨ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག།

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 e
t ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ངོ་དེ་ནང་བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོ
གh
་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་རྩིས་
1
805
stiduA laic་n
aniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༣བཏོ
ནs་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༧༦ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
དr་ ew
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc e
3
2
tiduA 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
e
d
u
lcxe
4
6 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༣
stiduགནས་པའི་
A laicepSམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
ས་ལས་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ehT ལོ
.r་a
ey eht fo esolc eཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ht ta ssergorp བསྡུ་
rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1
1 elbaT
སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
ད.པ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
urhT tiduA evitacidni eht ་d
na seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA lau
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
རn
་ nA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༣༣གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
.seitiroirp tidua tnerruc
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
 གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་
སྡེ་ཚུ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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

༣.༥༥༧

ཤོག་གྲངས་

72

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟ།

༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

༢


༡

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.776
0.776

0.༧༧༦

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

1 དང་ 2
4
5

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་མཚོ
ན་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
ཿ the Constitution of
Theགཡོ
Royal
Audit Authority derives itsན་པའི་གནད་དོ
mandates
from
the Article
25.1 དof
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་སྲིད་པ།

༡.༡
25.4
of theཆོག་ཐམ་ཧམ་འཛུལ་འབད་ཡོ
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
སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོ
ད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ་
“གྲོང་གསེབ་སར་
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”.
འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་’ གིས་གློག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའི་གུང་པ་ཚུ་གི་བརག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་འབད་ནི་གི་ཟད་སོང་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་

Theབསྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོ
Audit Authority
was instituted
as an autonomous body
in 1985 and as a constitutional
ག་ཁར་བདག་སྲུང་འབད་དེ་ཡོ
ད་རུང་ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོ
ན་པ་གི་ངོ་ཚབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་པ་འཆི་མེད་རྡོ
་རྗེ་གིས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ཞུ་བ་འབདཝ་བཞིན་དུ་དངུལ་སོ
237 staff with diverse
professional background.
It hasད་ནུག།འདི་གི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ཨེམ་ཨེསི་ནོརfour
ད་དེ་ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོ
ན་པ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་སོ
་ལྷ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོ
་པ་གི་མིང་ཐོ
ག་ཁར་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ནང་རྩིས་ཁྲ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་མེདཔ་འབད་བཤད་ནུག།
lineབཟོ
with
the provisionsནof
the Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
དངུལ་འཛིན་འདི་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་མིང་ཐོག་ཁར་སོད་ནི་གི་ཚབ་ལུ་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་ལུ་སོད་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ལཱ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
compliance audits.
A brief
account
the ར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱིས་ཁས་ལེན་གནས་གོང་རྐྱངམ་ཅིག་
ཚུ་ཡང་ and
ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོ
ན་པ་གིས་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ་དང་ of
ཨེམ་ཨེསི་ནོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
་པའི་བརྡ་སྟོནAudit
་གསལ་རི་རི་སྦེ་བཏོ
ནམ་མས།during
འདི་གིས་མ་ཚད་
་བཞག་གི་ཡིག་གུ་ནང་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་མཁས་
of བཀོད་ཡོ
the དRoyal
Authority
the དབང་ཚད་སོ
year དis
summarized below:

1.

མཆོག་ཅིག་ཨིན་མི་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་ངོ་ཚབ་དང་མཉམ་འབྲེལ་པ་འབད་བཀལ་ཡོདཔ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
དང་ཁྲིམས་འབྲེལ་དབང་སོ
ད་ནང་དམིགས་བསལ་དུ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་འཛིན་སྐྱོང་

ཚོང་རོགས་ཨིནམ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གནད་དོན་འདི་ནང་ ཧམ་འཛུལ་སྲིད་པའི་གནད་དོན་ཅིག་ཨིན་པའི་བརྡ་མཚོན་གསལ་རི་རི་འབད་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བཏོནམ་མས།
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
ལྷག་པར་དུ་དྲང་བདེན་གྱི་གན་རྒྱ་ནང་འཆི་མེད་རྡོ
་རྗེ་འདི་སྦྱིན་བདག་དང་ཁས་ལེན་གནས་གོང་བཀོད་མི་ཨེམ་ཨེསི་ནོ
ར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་
2014 and
were
completed within 31st December
3
Performance Audits
2
excludes
that were already
started
and ད་མི་འདི་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༨
སྐྱོང་གྲོས་སྟོthose
ན་པ་གི་སྦྱིན་བདག་ངོ་མ་འདི་
དཔང་པོ་འབད་
མཚན་རགས་ཡོ
4 ཚུལ་མཐུན་མིན་འདུག།
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan of the RAA is prepared
at the
དོན་ཚན་༡༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དགའ་ལེགས་རྡོ
་རྗེ།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་
Table 1.1
Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་འགན་སཏ་ཅི།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན་གཙོDivisions
་འཛིན།ཞི་གཡོand
ག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༠༨ཅན་མ།
Annual
Audit Schedules
of the
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

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་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་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ofའོག
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Authority. The audit reports are
Audit
Reports are the immediate output
the
Royal 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

73

༢.༡

ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བའི་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་ཕྱི་འགྱུར་བྱིན་ཡོདཔ། 

སར་འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ཨེ་ཤི་ཡ་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འགུལ་ “གྲོང་གསེབ་སར་

འབྱུང་ནུས་ཤུགས་གོང་འཕེལ་’ གིས་ གློག་རྒྱུན་ལམ་མེད་པའི་གུང་པ་ཚུ་གི་བརག་ཞིབ་ཡོངས་རོགས་འབད་ཡོད་མི་འདི་ནང་ ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་

བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་རིན་བསྡུར་བརག་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལས་འདིའི་ཁྱད་རིག་གི་ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་ཕྱིར་འགྱུར་

བྱིན་ནུག།


ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་གྲོས་སྟོན་པ་གི་སྦྱིན་བདག་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་འདི་ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་གི་མཐའ་འཁོར་གནས་
སྟངས་མཁས་མཆོག་འབད་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ འཕྲུལ་རིག་བརག་ཞིབ་ནང་ སྐུ་ཚད་༡༠ འཐོབ་ནུག། འདི་བཟུམ་སྦེ་རང་ ཨེམ་ཨེསི་འཆི་མེད་དྲི་

གྲོས་སྟོན་པ་གི་སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ་མཁས་མཆོག་དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ཤེས་ཡོད་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ་དེ་ཨེམ་ཨེསི་ནོར་ལྷ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གྲོས་སྟོན་པ་

གི་སྤྱི་སྙོམས་རིག་པ་མཁས་མཆོག་སྦེ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་ནི་གི་དོ
ནA
་ལས་
འཐོབ་ནུག།
YTIROHTUA
TIDUA L
YORབསྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ་
EHT FO STNEའཕྲུལ་རིག་བརག་ཞིབ་ནང་སྐུ་ཚད་༨
MHSILPMOCCA

་པའི་
རྗེ་གིས་མཚན་རགས་བཀོད་དེ་འདུག།
foབསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོ
noitutitsnoCདe
ht foཤེས་ཡོ
1.5ན
2་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཐོ
elcitrA e་འདི་
ht mའཆི་མེད་རྡོ
orf set་a
dnam sti sevired ytirohགོང་འཁོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་ཚུ་
tuA tiduA layoR ehT
dnབཙུགས་ཡོ
a tidua
ot ytirohtuA tiduA layoR a eབ
b་སྟེ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་རིན་བཀོད་ནང་
llahs erehT“ ,taht setatsརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
hcihw ,na
uhB fo moནd་ཚན་༡༡
gniK eht
ནt་ཨང་༡༤༡༡༨དོ
དཔ་ལས་ལས་སྡེ་འདི་ལུ་སྐུ་ཚད་༡༨འཐེབ་ཐོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuohtiw ,llaདགའ་ལེགས་རྡོ
hs ytiroht་རྗེ།
uA ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
tiduA layoR ehT“ཞི་གཡོ
tahག
t ་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༢༧༣
sedivorp rehtruf noཅན་མ།
itutitsལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
noC eht fo 4.52
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
རིག་འགོ་དཔོ
་འཛིན།ཞི་གཡོ
seསཏ་ཅི།བཟོ
ido b dn་a
seitiroནh་གཙོ
tua
cilbup lག
la་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༡༠༨ཅན་མ།
,yraiciduJ eht dna er
utalsigeL 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
༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༧༦ 

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
ruཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
of
h tI .dnuorgkcab lངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
anoisseforp esrགe་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
vid htiwདfཿf
ats 732 yb
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོsནa་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
རིམ་ཨང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
mསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
odgniK ehtནf་
o noit utitsnoC eht fo snoisiv
orp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ལོག་སོད་མ་འབད་བར་ཡོ
༣༡
enituདoཔ།
r eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་ཚུ།
༣༢
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raབསོ
eyམས་
eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

༠.༧༧༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༣.༡

0.204
0.572
0.776
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མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༠༤

.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 ehtད་ལས་མགྲོན་འདི་
gnirud stidua
ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྩིས་ལོ
༢༠༡༤༢༠༡༥གི་མི་དམངས་ལཱ་གི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༣༨འབྲེལ་ཡོ
1
805
stidu་A
laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
tsན
ལུ་ ལོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱིས་
དD
་ཀྱི་དོ
dnaརྩིས་འགྲིག་དང་དངུལ་སོ
4102 rebmece
1་ལས་
3 nihལཱ་མཇུག་བསྡུ་གི་སྙན་ཞུ་འདི་
tiw 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
རྩིས་འཛིན་ལས་ཚན་ནང་མ་གཏང་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།ལས་སྡེ་གིས་ལས་མགྲོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༣༤
ལོ
དr་པའི་ལྷག་
ehT .raey eht fo esolc eht གt་སོ
a ད་འབད་ཡོ
ssergo
p rednu
616
latoT
eht ta derནa
perp si AAནR
eht fo nalP tiduA launnA
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༣༧༢༦དོ
་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་སངྱས་
ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༤ཡོ
4102 ni detelད
p་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
moc stiduA 1.1 eདlཔ་ཨིན།
b aT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཚེ་རིང་།
urhT tས་གཏེར་བཟོ
iduA ev་iརིག་འགོ་དཔོ
tacidni ན
e་གཙོ
ht d
na seciffO ཞི་གཡོ
lanoག
ig
eR dna snoisiviD eཅན་མ།
ht fo ལ་བཀོད་རྩིས་འཛིན་
seludehcS tidu
launnA
་འཛིན་ལས་ཚབ།
་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༤༢
ཨོAན་དབང་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གྲགས།ས་ཁམས་མཁས་མཆོག་གཙོ་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༧༩༠༥༠༣༠ཅན་མ། 
.seitiroirp tidua tnerruc

༣.༢

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༥༧༢
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.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཚོང་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ འཛམ་གླིང་དངུལ་ཁང་གྲོགས་རམ་མ་དངུལ་ལས་འགུལ་ ‘འབྲུག་གི་ལུང་ཕོགས་ཚོང་འབྲེལ་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deདང་སྐྱེལ་འདྲེན་ཞིབ་འཇུག་’
bircserp eht ot seགིས་
rehd
a AAR ehT .stག
ro
per སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༢
eht ni deniatnoc seusརྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
si no snoitca རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ylemit ekནa་t ot
ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོ
་ཁར་
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

74

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཨང་༡༤༠༡༣དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསོད་ནམས་ཕུན་ཚོགས།བརྡ་དོན་འཕྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་

ཨང་༢༠༠༦༠༡༠༨༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།མདོ་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༦ཅན་མ། 
༤.༡.༩ གསོ་བའི་ལྷན་ཁག། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་དང་འདི་འོག་གི་ལས་ཁུངས་སྡེ་ཚན་དེ་ལས་སྡེ་ཕྲན་ཚུ་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༣བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༥.༣༣༥ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་

༢༨.༤༣༤ ངོས་འཛིན་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་

བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

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

༢༢.༦༨༥གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on the economy, efficiency and effectiveness
in the use of public resources.”
Theད་ལས་སྡེ་
Article
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལྷན་ཁག་དང་དེའི་འོ
ག་གི་འབྲེལ་ཡོ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
orབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
prejudice, audit the accounts of all departments and གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
offices of the Government,
ཚུ་ལས་ཐོ
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public ད
funds,
police and the defence
forces as well ནas
public
and
ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་ཨིན།the
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་the
འོགrevenues,
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༢༢.༦༨༥

དེ་ཡོདཿ

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་
bodyརིམ་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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

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་བ།

of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
theme based
audits,
besides
the
routine
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།

financial and compliance audits. A brief account of the
activities
the accomplishments
 and initiatives as a part
བསོམof
ས་


of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1
2
3

1.

༡

3
4
5

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

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

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་དེ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོད་
The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
of Audits
No. of Audits
༡.༡
ཉམས་བཅོས་མ་རྐྱབ་/ཚུལ་མིན་ཉམས་བཅོས་ལས་བརྟེན་
དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ལོ
་ངོ་༥Types
ལས་ལྷག་
བཀོལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།
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 ངས་གཙོ
Performance
Audits
2
གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ཉལ་ཁྲི་༣༥༠འབད་མིའི་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
་བསྟེན་སན་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་ནང་རིན་གོང་དངུལ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress atད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་བཞི་བཙུགས་ནུག།འཕྲུལ་ཆས་འདི་སྤྱི་ལོ
the close of the year. The
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༠གི་དྲོ
་༢༠༡༠སྤྱི་ཟླ་༨པའི་ནང་ལཱ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ་དང་ཟླ་ངོ་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བཞི་བཀོལ་སོ
ད་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ཡར་སོ
ང་ནུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་འཕྲུལ་ཆས་འདི་དུས་ཐོ
ག་ལུ་ལེན་ནི་དང་བརག་
start
of every
financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཞིབ་ལངམ་སྦེ་འབད་ནི་ཚུ་ངེས་བརན་མ་བཟོ
བར་འདུག།ཁག་འབག་པ་འདི་གིས་སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དུས་མཚམས་ལུ་བཅོ་ཁ་
Areas
which are determined ་on
the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit
priorities.
ལངམ་སྦེ་མ་རྐྱབ་མི་ལས་བརྟེན་འཕྲུལ་ཆས་འདི་མེདམ་ཐལ་ཏེ་ལོ་གྲངས་༥ལས་ལྷག་གཡོག་སོད་མ་འབད་བར་འདུག།འདི་གིས་གཞུང་གི་ཚད་
2. འཛིན་གྱི་ཐོ
AC HIནEVE
ME N TS I N TE R M S OF་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
RE POR TI ང
NG
་སྐྱེད་དེ་ཆུད་ཟད་གཏང་ནུག།འཇིགས་མེད་རྡོ
ས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་གི་ཚོགས་གཙོ་གིས་དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་

ཚུ་ཉལ་ཁྲི་༣༥༠འབད་མི་སན་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་གྱི་ཆ་ཤས་འབད་གསོ
་བའི་ལྷན་ཁག་འོ
ག་གི་གསོAuthority.
་བའི་རྟེན་གཞི་གོང་འཕེལ་སྡེ་ཚན་གྱིས་བསྟར་སོ
་
Audit
Reports are the immediate
output of the
Royal Audit
The audit reports ད
are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ བཤད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢ དོན་ཚན་༨༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

75

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ཅན་མ།དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་

ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ཅན་མ།འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ཅན་མ། 
༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

2.1.

2.2.

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

འོས་འབབ་མེད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་དང་
ཁག་ཡིག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།




YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNངE་སྦྱོM
HSILPMOད
C་ CA
ལག་ལེན་གྱི་སབ་བཀོད་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དེ་ལས་ས་གནས་དངོས་མཐོ
ང་བརྡར་ཚུ་མ་སོ


2.3. oC དeཔ།
fo noitutitsnཔར་ཡོ
ht 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 རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།
”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no tr
oper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52

བསོམས་

,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrནo་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
f ec nefed eht dna e
cilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

2.4.

འོས་འབབ་མེད་པའི་སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་ཡོདཔ།

༢.༡

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
ག་གི་ རྒྱལ་ཡོངས་གྲོགས་རམ་དམ་འཛིན་ལུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་གྱི་ཐོ
ག་ལས་
ཐའི་
ruཆ་ཤས་གསརཔ་གི་མ་དངུལ་འོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid
htiw བེང་ཀོག་
ffats 73
2 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ལེནཌ་གི་ ཕི་ལེགསི་ཤརཔ་ནང་ ‘ཨེམ་ཨེསི་ ཨེ་སིས་དང་
ཨེསི་ཀིའུ་ཨེལ་དང་གཅིག་ཁར་
གནས་སྡུད་གཞི་མཛོ
modg
niK eht fo noit utitsn
oC eht fo snདo་འཛིན་སྐྱོང་རིམ་ལུགས་’
isivorp eht htiwཀྱི་enil
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
p
d
e
t
r
a
t
s
y
t
i
r
o
h
t
u
A
t
i
d
u
A
l
ayoR eht ,natuhB fo
སྦྱོང་བརྡར་ནང་ མི་སྟོབས་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མི་དམངས་གསོ་བའི་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ བདག་སྐྱོང་ལས་རོགསཔ་གཅིག་བསལ་འཐུ་འབད་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
fo tnuocca feགྲོགས་རམ་འཆར་དངུལ་དང་
irb A .stidua ecnaལོ
il་p
moc dna laicnanif
ནུག། སྦྱོང་བརྡར་འདི་ནང་གཏང་ཡོད་པའི་ཟད་སོང་དེ་eའོhསt ་ལྡན་མེད་མི་འདི་ཡང་
བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་སྙན་ཞུ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༢༠༡༤ཅན་མའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་མ་དངུལ་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ཨིན།འདི་ཁར་སྦྱོ
ང་བརྡར་འདི་ཨེན་ཨེཕི་ཨེམ་ལོ
si raey eht gnirud ytiroh
tuA tiduA layoR་བསྟར་ལཱ་
eht fo
:woleb dezirammus

གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་མེནམ་དང་འདི་གི་འཆར་དངུལ་ཡང་མ་བཀོད་པར་འདུག།ཟད་སོང་འདི་ལས་འགུལ་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ཇི་

GN
I T I D U A F O S M R E T Nབཀག་འཛིན་ལས་རིམ་དང་
I S T N E M E V E I Hཌབ་ལུ་
CA .1
ཨེཕི་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་ཨེན་ཨེཕ་ཨེམཨེཆ་ཨའི་བིཨེཌིས་ལས་རིམ་དང་
ཇི་ཨེཕི་ཨེ་ཀྲི་ཨེམ་ཨེན་ཨེཕ་ཨེམཀྲི་བི་

ཨེཆ་ཨོ་ལས་རིམ་གསུམ་ལས་བཏང་སྟེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༢༢དོན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཕུརཔ་བཟངམ།བདག་སྐྱོང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ལས་རོ
གསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༤༠༧༨༠༠༧ཅན་མ།རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།ལས་རིམ་འགོ་དཔོ
ནh
།ཞི་གཡོ
.1.1 elbaT eht ni nwo
s sa rགa་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༥༠༡༡༦༦
ey 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
no sedulcni rebmun ehT
001
stiduA ecnailpན
m་རྡོo་ཕུག།ཡོ
C
ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཌོག་ཀྲར་ཨོ
ང2ས་ཁྱབ་མདོd་ཆེན།ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རགས་ཨང་༢༩༠༡༠༦༤ཅན་མ།ཌོག་ཀྲར་པན་གྲུབ་ཚེ་
na 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
na detra།
tsམདོy་ཆེན།
daerཞི་གཡོ
la eག
re
w taht esoht sཅན་མ།
edulcxe
རིང་།6མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༠༩༠༩༧
ཅན་མ།
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ
་ངོ་རགས་ཨང་༩༣༠༦༠༢༠
4
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehtགt་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༩༡༠༡༦ཅན་མ།རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག།མི་སྟོ
a deraperp si AAR eht fo nalP tiduA la
བསོད་ནམས་དབྱངས་ཅན་།ལས་རིམ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ།ཞི་གཡོ
བu
ས་nnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཞི་གཡོ
tsའགོ་དཔོ
urhT ནt་གཙོ
idu་འཛིན།
A eviཞི་གཡོ
tacidགn་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༤༧
i eht dna seciffO laཅན་མ།
noigeཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།
R dna snoiརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
siviD eht foནs་གཙོ
elu་འཛིན།
dehcS
tidག
u་ངོ་རགས་
A launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཨང་༢༠༠༥༠༡༠༩༤ཅན་མ།ཌོག་ཀྲར་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།དྲུང་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༥༠༣༠༣༣ཅན་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་

76

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢.༢

སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་དུས་མཚམས་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབདཝ་དང་ ཁག་ཡིག་གི་གནས་ཚིག་ཚུ་ལག་ལེན་
མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་ ཉལ་ཁྲི་༣༥༠ འབད་མི་ འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་གཞི་
བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དུས་མཚམས་ལུ་ བཅོ་ཁ་དང་རྒྱུན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ཉམས་

བཅོས་འབད་ནི་གི་ཐད་ ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་ དོན་ཚན་ལེ་ཤཱ་རང་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གན་
ཡིག་འདི་ལས་འགལ་བཅུག་པ་གིས་མ་ཚད་པར་

སྐྱོན་ཞུགས་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དུས་མཚམས་ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་བཅོ་ཁ་གི་ལཱ་ཚུ་ལུ་ཡང་

དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢ དོན་ཚན་༨༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ ཅན་མ།དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་
ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ཅན་མ།འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ཅན་མ། 



༢.༣

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལག་ལེན་གྱི་སབ་བཀོད་དང་ རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ དེ་ལས་དངོས་གནས་སྦྱོང་བརྡར་ཚུ་ མ་སོད་པར་ཡོདཔ།

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
effectiveness
in theངuse
public resources.”
The Article
གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་
ཉལ་ཁྲི་༣༥༠
འབད་མི་and
འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ས་གཙོof
་བསྟེན་སན་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་གཞི་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བཙུགས་འབད་ཡོ
ད་པའི་དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་༤གི་ཐད་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ནང་ཁས་ལེན་འབད་དེ་ཡོ
དཔ་བཞིན་དུ་ཁག་འབག་པ་གིས་ལག་
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
ལེན་གྱི་སབ་བཀོད་དང་
རྒྱུན་སྐྱོང་ལག་དེབ་ཚུ་ལེན་ནི་
དེ་ལས་
འཕྲུལ་རིག་པ་ཚུ་ལུ་
དངོས་གནས་སྦྱོ
ང
་བརྡར་ཚུ་བྱིན་དགོཔ་སྦེ་ཡོ
་མི་ཚུ་ ངེས་
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues,དpublic
and
other
monies receivedརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
and the advances
and
of Bhutan”. བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་
ན་ཨང་༡༣༩༩༢
དོནreserves
་ཚན་༨༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
བརན་མ་འབད་བར་འདུག།

Theའགོ་དཔོ
Audit
Authorityད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ཅན་མ།དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ
was instituted as an autonomous།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
body in 1985
andན་འོ
as
a constitutional
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་རིག་འགོ་དཔོ
གམ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་background.
རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོ
by ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ཅན་མ།འཇམ་དཔལ་རྡོ
237 staff with diverse professional
It hasག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ཅན་མ། 
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
༢.༤ རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་ལངམ་སྦེ་མེདཔ།
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits.འཇིགས་མེད་རྡོ
A brief ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
account of ང
the
གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་
ཉལ་ཁྲི་༣༥༠ འབད་མི་
ས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་ རིན་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༠སྦེ་དྲོ
the Royal Audit Authority
during the year
is
ད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་༤མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་ཡོ
ད་མི་འདི་དངོས་ཆས་ཐོ
་གཞུང་ནང་མ་བཙུགས་པར་འདུག། རྩིས་
summarized below:

1.

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢ དོན་ཚན་༨༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ཅན་མ།དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ཅན་མ།འཇམ་
དཔལ་རྡོ་རྗེ།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ཅན་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
The༣
number
includes
only གནོ
those
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན།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 དof
the year. The
༣.༡
དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོ
་འབད་མ་བཏུབ་ལས་
མཁོ་ཆས་གཞན་ཚུ་སྐྱོན་ཞུགས་འབད་ཡོདཔ། 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
གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གིས་
ཉལ་ཁྲི་༣༥༠
འཇིགས་མེད་རྡོ
་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་གཙོ་བསྟེན་སན་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
གཞི་
Annual
Audit Schedules
of འབད་མི་
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
བཙུགས་འབད་དེ་ཡོད་པའི་དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་བཀོལ་སོད་འབད་མ་བཏུབ་ལས་མཁོ་ཆས་ལེ་ཤ་དང་བརག་དཔྱད་ཁང་ནང་དགོས་མཁོའི་དྲོད་
current audit priorities.
2.

ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་མ་བཏུབ་སོང་སྟེ་འདུག། ཁང་མིག་གི་དྲོད་ཚད་ཡར་ཕར་སོང་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ འཁྱེག་སྒྲོམ་མང་རབས་ཅིག་མེདཔ་བཏང་ཡོད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

པའི་ཁར་ མི་སེར་ལུ་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་ཞབས་ཏོག་སོད་ནི་ནང་ བར་ཆད་རྐྱབ་སྟེ་འདུག།  རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༩༢ དོན་ཚན་༨༥ རྩིས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
འགན་ཐད་ཀར་
ད་ནམས་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༡༦༠༧༠༠༢༠༥༨ཅན་མ།དཀོན་མཆོག་བཟང་མོ
།
issued
upon བསོ
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་ ༢༠༡༦
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བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༩༠༧༡༤༢ ཅན་མ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོགམ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༡༠༡༡༤༥ཅན་མ། 

















YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper

,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



la 
noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus



GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA





.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ts
urhT 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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༢

རོང་ཁག

༤༢༡

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༤༡༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༠༣༥༥གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་

མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་
བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་
ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༠༦༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY



TheལོRoyal
Audit Authority derives its mandatesད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
from the Article 25.1 of the Constitution of
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
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 ལོ
of་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
public resources.” The
Article
ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༩༢༨
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
ཅན་མའི་ནང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོ
ངས་བསོམས་
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་
favour
or prejudice, ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་
audit the accounts
of all departments
andདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༣༢
offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ police and the defence forces as well as the revenues, public and
administering
public
funds,དthe
other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
The Audit Authority was 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་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located
across the Kingdom. In
བསོམས།
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
༣
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༣༢
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༣༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

1

20.132
20.132

དཿ ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
1. བཀོད་དེ་ཡོ
AC HI EVE
རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

4

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོདཔ།
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
དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོ
ད
པ།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that were already started and
དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོ
དཔ།
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared
the
བསོat
མས།
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
current
audit priorities.

1.1.
1.2.
1.3.

2.

19.111
0.524
0.497
20.132

༡༡
ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་
པ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡༡༡
AC HI EVE
ME N TS I Nམཇུག་བསྡུའི་ལཱ་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོ
TE R M S OF RE POR TIད
NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཀ༽uponབཀྲིས་གཡང་རྩེ་
རོངof
་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོ
ག་གི་ ཚོaudit
ང་ལཱའི་གོ་སྐབས་དང་གོང་འཕེལ་ཡར་འཕར་ལས་འགུལ་
ཨེམ་ཨེ་ཇི་ཨེའི་
issued
completion
the particular
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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པི གྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༧༨ གནས་པའི་ ཞིང་ཆུ་རླུང་འཐོན་འཆར་གཞིའི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ མཇུག་
བསྡུའི་ལཱ་སྦེ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག
བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོད་མི་འདི་

དངུལ་འབོར་འདི་

ཤུལ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

འཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན།

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༩༢

དོན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཉི་མ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་
མ། 

ཁ༽

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༢༢༣ གནས་པའི་ མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཁག་

ལེ་ཤ་ཅིག་ མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་སྦེ་ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་ དངུལ་འབོར་འདི་ ཤུལ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོག་

ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཟད་

YTIROHTUA TIDUA LAYO
EHའཆར་དངུལ་གྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན།
T FO STNEMHSILPMOCCA
སོང་མཐའ་མ་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡོ
དR
པ་ད་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

fo noitutitདོsནn་ཨང་༡༣༣༩༡དོ
oC eht fo 1
52 elcitrA eht morf setཉི་མ་ཚེ་རིང་།
adnam stབཟོ
i s་རིག་འགོ་དཔོ
evired yན
ti་ལས་རོ
rohtག
uA
duAགl་ངོ་རྟགས་
ayoR ehT
ན.་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ས། tiཞི་གཡོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བསོfoད་ནམས་དབང་འདུས།
elcitrA ehཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠
T ”.secruoserཅན་མ།
cilbup
esu eht ni ssenརོeངv་རབ།
itcefཞི་གཡོ
fe dnགa་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༧
ycneiciffe ,ymonoཅན་མ།
ce ehtཨོnནo་བཟང་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༠
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
་རིག་འགོ་དཔོ
ནo། vaf
,tnemnrevམོ
o།G ཞི་གཡོ
eht གfo
seciffo dna stnemཅན་མ།
traped
lla fo stnuocca eht tiduaརོང,་ཁག་བཟོ
eciduje
rp ro ru
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས། རོང་རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༡༢༠༠༧ ཅན་
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
མ། 

la ༡༢
noitutitsདུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོ
noc a sa dna 5891 ni ydob suomoད
nཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༢༤
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
.modgniK eht ssorca detacol yllacཨེམ་ཨེ་ཇི་ཨེའི་པི
igetarts secགྱིས་
iffo lདངུལ་
anoiger
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་འོག་གི་ ཚོnངI་ལཱའི་གོ་སྐབས་དང་གོང་འཕེལ་ཡར་འཕར་ལས་འགུལ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrof་བསྐྲུན་ནང་
rep detrརིན་བསྡུར་ཚོ
ats ytiroགhས་ཆུང་གིས་
tuA tiduདུས་ཡུན་འཕར་འགྱངས་འབད་
A layoR eht ,natuhB fo
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༢༤ གནས་པའི་ ཞིང་ཆུ་རླུང་འཐོན་འཆར་གཞིའི་བཟོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དེ་འབད་རུང་ ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཡོད་མི་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བས།
ནn
་ཨང་༡༣༣༩༢
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ailpmoc d
a laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
དོན་ཚན་༡༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཉི་མ་ཚེ་རིང་།
་རིག་འགོ་དཔོ
si བཟོ
rae
y eht ནg་ལས་རོ
niruག
dས། yཞི་གཡོ
tirohགt་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༢༠
uA tiduA layoR ཅན་མ།
eht fo
:woleb dezirammus

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣ ཅན་མ། 
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༡༣

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༧

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwo
hs sa raey ehtདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༡༧
ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 reལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཚར་ཞིནམ་ན་ལས་ཡང་
bmeceD ts13 nihtiw deteདུས་ཡུན་ཕར་
lpmoc erew
༠༤༩༧2 མ་བཀལ་བས།
རོAང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཉེས་འཐུས་བཀལ་ནིའི་ཚབ་ལུ་
3
stidu
ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
་ nu
འགྱངས་འབད་དེ་བྱིན་མི་འདི་
ཁག་འབགཔ་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
ehT .raey eht fo esoརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
lc eht ta ནs་ཨང་༡༣༣༩༡དོ
sergorp rན
ed
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
ཚན་༣༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
ན་བཟང་མོ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ས།ocཞི་གཡོ
ehན
t ་ལས་རོ
sniaག
tn
tI ག
.r་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༢༠
aey laicnanif yrevཅན་མ།
e fo ལྟ་
trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རིག་འགོ་དཔོ
ཅན་མ།
dnབཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག
a sdoirep gnitidua tsap རོeངh་ཁག་བཟོ
t fo s་e
cneirepན
x།e ཞི་གཡོ
fo s iགs་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༢༣
ab eht no denimr
etedera 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

ཤོག་གྲངས་

80

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༢༢

ལྷུན་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ལྷུན་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༧༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༣
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༣༤༢
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༥༨ གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ད་ AUTHORITY
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་

Theལས་
Royal
Audit Authority derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
བསོམon
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༨༤ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཿpublic resources.” The Article
report
the economy, efficiency
and effectiveness
inག་བཀོད་དེ་ཡོ
the use དof
25.4
 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
including
all offices in the Legislature
and the Judiciary, དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
all public authorities
and bodies
administeringཁྲིམས་ལུགས་དང་
public funds,བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
བསོམས།
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
༡ offices
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༨༤
regional
strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༨༤
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
audits
and theme based audits, besides
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1

1.

རིམ་ཨང་།

9.484
9.484

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

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

1.1.
1.2.
Royal

ཐད་ཀར་དུ་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་ཡོདཔ། 

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་གཟར་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པ་ཡོདཔ།

5

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

9.484
No. of Audits
508
9.484
100

The
Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
audits during the year as shown in the Table
1.1.
1
Financial Audits
བསོམས།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
 completed within 31st December 2014 and
were
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4 ན་འབད་དེ་ཡོ
Special
Audits
6
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་གནོ
ད
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག
་ལུ་གསལ་སྟོ
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 every financial year. It contains the
༡༡
ཐད་ཀར་དུ་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༩༤
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.

ལྷུནརྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ སྒང་ཟུང་རྒེད་འོག་ནང་ལུ་ ཁཝ་ཆུང་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་

2. ཐིམ་ཕུག་
AC HI EVE
MEཀྲི་ནོ
N TS
I N ་བསྐྲུན་ལུ་
TE R Mགོང་ཚད་འགྲན་བསྡུར་ཐོ
S OF RE POR TI
NG ཁག་འབགཔ་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༤༤ ལུ་སྦེ་
ཨེམ་ཨེས་
ར་བུ་བཟོ
ག་ལས་

Audit
Reports
སོད་ནུག
 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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

81

ཤུལ་ལས་ ས་ཁོངས་ཚུ་བསྐྱར་གསོ་འབད་དེ་མཐུན་རྐྱེན་ཅན་སྦེ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༩༤ གནས་པའི་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་ཡོད་མི་

འདི་གིས་ ཁག་འབག་གི་རིན་གོང་དེ་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་ལྷག་སོངཔ་མ་ཚད་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོ་དཔོན་ལས་ དམིགས་གསལ་གྱི་

གནང་བ་མ་ཞུ་བར་ ལཱ་ཁ་སྐོང་ཐད་དཀར་དུ་ ཁག་འབག་གཅིགཔོ་དེ་ལུ་རང་སོད་ཡོདཔ་ལས་ མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩

ཅན་མ་ལས་ནང་ “གལ་སྲིད་ལཱ་ཁ་སྐོང་བྱིན་དགོ་པ་ཅིན་ དེའི་རིན་གོང་འདི་ ཁག་འབག་གི་རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་ལས་ བརྒྱ་ཆ་༢༠ ལས་མ་

མངམ་སྦེ་བྱིན་དགོཔ་ད་ ཡང་ན་རིན་བཀོད་ཚད་འཛིན་ཀྱི་ཐོག་ལས་སྦེ་ ག་ཉུང་མི་འདི་ལུ་སོད་དགོཔ་མ་ཚད་ གལ་སྲིད་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་

ཡོད་པའི་གུར་

ལཱ་ཁ་སྐོང་བརྒྱ་ཆ་༢༠

ལས་ལྷག་སྟེ་བྱིན་དགོ་པའི་གནས་སྟངས་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་

དམིགས་གསལ་སྦེ་གནང་བ་ཞུ་དགོ ” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོད་མི་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།

དབང་ཚད་ཅན་གྱི་འགོད་དཔོན་ལས་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༥༧ དོན་ཚན་༡༡ པ།

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིན་ཆེན་དངོས་གྲུབ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༢༠༡༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་

རྩིས་འགནཿ པདྨ་དབང་ཕྱུག་ རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༠༩༢ ཅན་མ། སྐལ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།
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,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
se༡༢
ido b dnགསལ་བཀོད་འབད་བའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་གཟར་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པ་ཡོ
a seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeད
Lཔ།
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

ལྷུནརྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རོང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ མུར་མུར་སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་སྐབས་ རྡོ་ཕུག་དང་བྱག་གཟར་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དྲགས་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ གཟར་ཚད་ལོག་ཏེ་རིམ་སྒྲིག་འབད་མི་གི་ ས་ཁོངས་སྙན་ཞུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནང་བ་བྱིན་ཡོད་རུང་ དེ་ནང་ ཟད་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruསོ
oངf ་ཐེབས་སྦེ་གནས་ནི་ཨིན་པས། ཨིན་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
sah tI .dnuorgkcab lanoisམུར་མུར་དང་ཕ་ཏི་ལ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནའི་
seforp esrevid htiw ffats སོ7་ནམ་
32 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgདn་པའི་མངོན་གསལ་བྱུངམ་ལས་
iK eht fo noit utitsnoC
eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཞིང་ལམ་གནམ་མེད་ས་མེད་གཟར་དྲགས་དང་ རྒྱ་ཆུང་ཀུ་ཡོ
དེ་ནང་འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ལུ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
་ནམས།
་རིག་འགོ་དཔོ
ཉེན་ཁ་འོང་ནི་མས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༥༧enདོiནt་ཚན་༢༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོ
uor eht sediseb ,stidua དd
esab བཟོ
em
eht dnནa་ཆུང་བ།
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༠༧༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ས།trརྒེད་འོ
stnemhsilpmཚེ་རིང་ཕུན་ཚོ
occa eht གfo
ap aག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
sa sevitaitiniནd། nཞི་གཡོ
a seiགti་ངོ་
vitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༥༠༣༤ ཅན་མ། རྒྱ་མཚོ་རྡོ་རྗེ། སྨན་སྦི་རྒེད་འོག་གི་རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༣༠༥༡
:woleb deziraཅན་
mmus

མ། ཕུར་པ་རྡོ་རྗེ། ཚོགས་པ། ཀམ་དར་སྤྱི་འོག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༡༥༧༥ ཅན་མ། ཀརྨ། སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག མི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༥༣༦ ཅན་མ། ཀརྨ་སྲུང་གྲ། དམངམ་མི། སྨན་སྦི་རྒེད་འོག མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.1

6 16 ག
dས།
eteཞི་གཡོ
lpmoགc་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༠༩༢
dah ytirohtuA tiduA
layoསྐལ་
R ehT
ཅན་མ།
sti༡༠༦༠༥༠༠༡༥༠༢
duA fo .oN ཅན་མ།stiཔདྨ་དབང་ཕྱུག་
duA fo sepyརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
T
.oN .lS ན་ལས་རོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
བཟང་ལྷུན་གྲུབ།
རོང་ཁག་བཟོ
ནC། ཞི་གཡོ2ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༤
hcihw stiduaཅན་མ།
esohtཟླ་བ་ཚེ་རིང་།
ylno sedརོuངl་ཁག་འཆར་གཞི་འགོ་
cni rebmun ehT
001
stiduA་རིག་འགོ་དཔོ
ecnailpmo
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༦༦ ཅན་མ། བཀྲིས་ཕུན་ཚོ
ཞི་གཡོ
dna གdས།
etraལམ་སོ
ts yལ
d་འགོ་དཔོ
aerla ནe་བགྲེསཔ།
rew tah
t esགo་ངོ་རྟགས་ཨང་
ht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
༢༠༠༥༠༣༡༡ ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་རྒྱལ། རོང་བདག ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༨༠༤༡ ཅན་མ། ལམ་གྲགས་དབང་འདུས། རོང་
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
dn a 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

རབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༣༣༥ ཅན་མ། 

༤༢༣

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seལུ་
itirམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༠
ohtua etairporppa སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ot desserdda siདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༤༥༩
ti dna tidua raluདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
citrap eht fo noདi་ས་ལས་
telpmoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
c nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

82

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༠༡༦༡ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༢༩༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ 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་༠༥༤༩ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༤༩ 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 Audit
Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་འཁྲུལ་ གནོདand
་སྐྱོན། effectiveness in the use of public resources.” The Article
report on theཆད་སྐྱོན་དང་
economy,ནོརefficiency
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མས།
favour or prejudice, audit the བསོ
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
༡monies
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
other
received andབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
the advances and reserves of Bhutan”.

1
2

7.749
7.749

4
5

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་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
༡༡
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།the Kingdom. In
regional
offices
strategically located across
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
པདྨ་དགའ་ཚལ་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
པདྨ་དགའ་ཚལ་སོ
ཉལ་ཁྲི་༩༦ ཤོང་ཚད་ཀྱི་བུཚ་གི་ཉལ་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་
audits
and theme
based audits,
besidesབ་གྲྭ་བར་མ་ལུ་
the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ལྕགས་ཤོགand
་ལས་ཆུ་འཛག་དོ
་ཡོདཔ་ད་
་ཁང་གི་གྱང་གས་ཡོ
དཔ་ དེ་ལས་ཀཝ་ཚུ་ཚོན་བཏང་ཡོད་མི་དང་ ཁྲུས་ཁང་དང་ཆབ་གསང་
activities
initiatives
as aའགྲེམ་སྟོ
partནof
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཚུ་ནང་ཆུ་མ་མཐུད་པར་ཡོད་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་འདི་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༠༡ དོན་ཚན་༣༢
summarized below:


1.

པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༤ ཅན་མ། ལྟ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བཀོད་རྩིས་འགནཿ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ། 


The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༢ during
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
audits
the year asབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༤༩
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 བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
that were already started
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
ན་ནང་ and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༤༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Plan of the RAA is prepared at the
Annual
Audit
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
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Areasརིམ་ཨང་།
which are determined on the basis
of experiences
of the past auditing
periods and
current audit priorities.

དེན་ཅི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ཚུལ་མིན། 
2.1.
7.419
དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
2.2.
0.330
Audit Reports
are
the
immediate
output
of
the
Royal
Audit
Authority.
The
audit
reports
ཆ་ཤས་༣ པ་ ཅ་ཆས་སོད་ཟད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་མ་བཟོ་བར་ཡོདཔ། 
2.3.
-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
བསོ
མས།
7.749
2.

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

timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

83

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༢༡

དེན་ཅི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ཚུལ་མིན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༡༩

པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དེན་ཅི་ཁྲོམ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ནང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་གསར་བཏོན་ནང་ ཁག་འབག་པ་གིས་ ཁག་
འབག་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནསཔ་ལས་བརྟེན་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ ཆ་མེད་བཏང་ནུག ཁག་འབགཔ་གི་ཡིག་ཆ་དང་ དངུལ་སོད་

འཛིན་ཤོག་དབྱེ་ཞིབ་ དེ་ལས་ས་ཁོངས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་སྐབས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ད་ལྟོ་
ཚུན་ལཱ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལཱ་མ་འབད་བའི་ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༠ དང་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་ དེ་ལས་ཁག་

འབག་གིས་བརྙ་ལེན་འབད་མི་དངུལ་ཚུ་ རྩིས་སྙོམས་འབད་ནིའི་ཕྱིར་དུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༤༡༩ མ་སོད་པར་འདུག གནད་དོན་འདི་བཤེར་

འཕྲོ་འབད་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༠༡ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དམ་ཆོས་བཟང་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༧༨
ཅན་མ།
YTIROHTUA T
IDUAལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
LAYOR EHT Fཡེ་ཤེས་རྡོ
O STN་རྗེ།
EMརོ
HངS་ཁག་བཟོ
ILPM་རིག་འགོ་དཔོ
OCCA ན། ཞི་གཡོག་ངོ་

ཅན་མ།
.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
foརྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༥༧
noitutitsnoC eh
t fo 1
dn a 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
༢༢
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༠
,ra
ef tuohདངུལ་ཐེབས་སོ
tiw ,llahs yདti་འབད་ཡོ
rohtuA
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
ནཱ་ནོ
ཚ་རྩེ་སོ
dna ciཀ
lb
upཔདྨ་དགའ་ཚལ་
,seunever eརོhངt་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
sa llew sa secro
f eངc་རྒེད་འོ
nefeག
d་ eh
t dnབ
a་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་
ecilop eht ཁང་སྡེ་༢
,sdnuf cསྦེ་མི་སོ
ilbupབ་ཁང་བཟོ
gniret་sབསྐྲུན་
inimda
.
”
n
a
t
u
h
B
f
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s
e
v
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e
s
e
r
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n
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s
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a
v
d
a
e
h
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e
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e
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n
o
m
rehto
ནང་ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་

la noitutitsལག་ལེན་འཛིན་ཤོ
noc a sa dn
5891 ni སྔོན་བྱིན་མ་བཏོ
ydob suoག
m་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
onotua na sa detརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
utitsni saw
ytirohtuAདོནt་ཚན་༤༡
iduA ehT
གa་ཚུ་ནང་ལས་
ན་ཨང་༡༣༥༠༡
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuoབཟོ
rg་k
cab lanན
o་ཆུང་བ།
isseforཞི་གཡོ
p esགr་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༨༢
evid htiw ffats 732 yb
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་ལེགས་དབང་འདུས།
རིག་འགོ་དཔོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་དབང་འགྱུར་མེད།
modgniK བཟོ
eh་tརིག་འགོ་དཔོ
fo noit uནt་ལས་རོ
itsnoག
Cས།
ehཞི་གཡོ
t fo sགn་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༤
oisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཅན་མ། 
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཁ  པདྨ་དགའ་ཚལ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཁེ་ན་གྲང་ལས་འགུལ་གྱི་ སྐལ་ཐོབ་ཅན་ཚུ་ལུ་ གློག་མེའི་ཅ་ཆས་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
oleb de
zirammus
འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོ:w
ང་མི་འདི་
གློག་མེའི་ཅ་

G Nདངུལ་སོ
I T I DདU
A F O S M R E T N I Sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
TNEMEV
IHCA .1
ཆས་རང་སོའི་གོང་ཚད་སོ་སོ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་
་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ནE
་ཨང་༡༣༥༠༡

དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀོན་མཆོག་དབང་འདུས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༢༡ ཅན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༢༤ ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༥༥༦ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༦༡

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༨༠༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༢༧ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

TheཡོRoyal
Authority derives
mandates
from the
Articleདཿ
25.1 of the Constitution of
ངས་བསོམAudit
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༧༨
ཐོན་ཡོདits
་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་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
25.4 རིམ་ཨང་།
of the Constitution further
provides that “The Royal Audit
Authority shall,
without fear,
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
including all ཁྲིམས་ལུགས་དང་
offices in the
Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1
2

༢.༡༤༦
4
༢.༨༣༢
5
བསོམས།
༤.༩༧༨
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
strategically
located across the Kingdom. In
༡ offices
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༤༦
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based audits, besides
the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༤༦
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
བཀོད་དེ་ཡོand
དཿ initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
རིམ་ཨང་། below:
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
summarized

1.

་འབད་ཡོ
AC HI EVEསྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོ
ME N TS I N TE Rད
M
S OFདཔ།
A U DIT I NG

1.1.
1.༢.

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

༢༡༤༦

-

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
བསོམས།
༢༡༤༦
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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
༡༡of every
སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་བསྟར་སོ
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༤༦

start
financial year.ད་འབད་ཡོ
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
ཆུ་ཁ་ audit
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
current
priorities. ཙི་མ་ཤམ་ལས་རྩི་མ་ལྷ་ཁ་ཚུན་གྱི་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ལེགས་བཅོས་དང་ ཙི་མ་ཤམ་ལུ་རྐང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་

སྣུམ་འཁོར་ལམ་བཟོ
་བསྐྲུན་དང་
གདུང་ནག་ལུ་གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་སྨན་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་
2. དེ་ལས་
AC HIཀོ་ཐི་ལིན་ལས་པཱ་ནཱ་ཚུན་གྱི་
EVE ME N TS I N TE
R M S OF RE
POR TI
NG
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥༨

གནས་པའི་ སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་སྦེ་ སྤུས་ཚད་ལྡན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
completion
of the particular
audit and itས་ཁོངས་བཟོ
is addressed
to ནappropriate
ཏོག་ཏོupon
་མེད་མི་འདི་
ཁག་འབགཔ་གིས་ལཱ་ལེགས་ཤོ
མ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
་རིག་འགོ་དཔོ
་དང་བལྟ་བཀོད་བཟོauthorities
་རིག་ཁ་ཐུག་
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་ ༢༠༡༦
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ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་ཚུ་ བལྟ་རྟོག་ལེགས་ཤོམ་མ་འབད་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༢༠ དོན་ཚན་༡༢ ༢༢

༤༡ དང་༤༡ ༼༢༽ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འགོ་མ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༠༡༡༨༡ཅན་མ། ཇོ་ཏི་གུ་རུང།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༡ཅན་མ། ཅུ་ར་མུ་ནི་བྷ་ཏ་
རའི།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༢ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་

བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ། 


༡༢

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཆུ་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དར་ལ་གསོ་བའི་སྨན་ཁང་ཆུང་བ་ནང་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་དང་ སྣུམ་འཁོར་ལམ་ཉམས་

བཅོས་ནང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོད་མི་འདི་ངོས་ལེན་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གིས་ལཱ་ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་བལྟ་བཀོད་བཟོ ་རིག་འགོ་དཔོན་ཁ་ཐུག་ལས་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་

foཚུ་noབལྟ་རྟོ
itutག
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༢
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་ us

G N I T ཅན་མ།
I D U A ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
F O S M R E T Nཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
I S T N E M E VརོEངI་ཁག་བཟོ
HCA ་ .1
རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༢

རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ཅན་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
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stiduA laicnaniF
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་བའི་སྨན་ཁང་བཟོ
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༡༠༨༩དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུགདེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོ
རིག་འགོ་དཔོ
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4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
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tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༢
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ན།erཞི་གཡོ
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ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ཅན་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
debir cserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

86

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༢༥

དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༣༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༡༠༧༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༠༦༩ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 




ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༨༨ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
the ཡོKingdom
of Bhutan, which states
that, ག“There
shall be
a Royalདཿ
Audit Authority to audit and

report
on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 རིམ་ཨང་།
of the Constitution further
provides that “The Royal Audit
Authority shall,
without fear,
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all ཁྲིམས་ལུགས་དང་
offices in the
Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན། and reserves of Bhutan”.
other monies received
and
the advances

1
2

4
3.888
5
བསོམས།as an autonomous body in 19853.888
The Audit Authority was instituted
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
line༣
with the
provisions of
the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief
account of the
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༡༡
རྒྱུ་དངོས་གསལ་བསྒྲགས་མ་བར་ཡོདཔ།
summarized below:


1.

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
དར་དཀར་ན་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ འགན་འཛིན་པ་གསུམ་གྱིས་ ༢༠༡༤ ལོའི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་མི་འདི་གིས་ ངན་

ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྒྱུ་དངོས་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༢ ཅན་མའི་ རྩ་ཙན་༢ པའི་དོན་ཚན་༨ པ་དང་འགལ་བ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the yearན་ཨང་༡༣༧༢༤
as shown in
the Table 1.1.
ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོན་ཚན་༢༣པ།
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དྲོFinancial
ག་ཀྲར་ བསོAudits
ད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས།
1
508དྲི་ཇི་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ཨེམ་ཨོ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༣༠ཅན་མ།
དྲོག་ཊར་བཀྲིས་ཚེ་རིང་།
དྲི་ཇི་ཨེམ་ཨོ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༦༣
and
were
completed
within 31st December 2014
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ཅན་མ།progress
ཀརྨ་ཚེ་རིང་།at དབུ་འཛིན་༡
པ། ofཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༢༠༠༤
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབྱངས་
under
the close
the
year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table
འཛོམofས། every
མི་སྟོབས་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༢༣ཅན་མ།
 1.1 Audits completed in 2014
start
financial
year.
It contains the

Annual
Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
onདthe
basis of experiences of the past auditing periods and
༢ which
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་ གནོ
་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༨༨
current audit priorities.
2. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVEརME
N TS ད
IN
TE R ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
M S OF RE POR
NG ན་འབད་དེ་ཡོདཿ
་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་
གTI
་ལུ་གསལ་སྟོ

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

87

༢༡

དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༨༨

ཀ  དར་དཀར་ན་
བཙུགས་ཐོག་

རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཚང་ཁ་རྒེད་འོག་གི་

གྲོང་གསེབ་མི་སྡེ་གོང་འཕེལ་ལས་འགུལ་༼ཨར་ཨར་སི་དྲི་པི༽

བཱ་དར་ཆུ་དང་པེ་སྟོད་ཁའི་ཞིང་ཆུ་གཡུར་ཉམས་གསོ་གི་ལཱ་འདི་ནང་

གྱིས་སྦེ་ གཞི་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༢༧༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་དགོ་མི་འདི་ ཁག་འབག་ཆ་མེད་བཏང་བའི་སྐབས་
ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ ཁ་འབགཔ་གི་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་
དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་

ཉེས་འཐུས་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་

དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༤ དོན་ཚན་༡༡པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མ་ནི་ཀུ་མར་གི་ཤིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo nཁ
oi
tutitདར་དཀར་ན་
snoC eht རོfo
1.52 elcitrA e
ht mo
f setadnam
sti se
vireབ
d་ཁང་བཟོ
ytiro་h
tuA tidཁག་འབགཔ་ལུ་
uA layoR ehT
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ཚང་ཁ་སོ
བr་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་
ཁང་སྡེ་༦
སྦེ་མི་སོ
བསྐྲུན་ནང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༦
T ”.secruoser cilbདངུལ་ཐེབས་སོ
up fo esuདe་ནུག
ht niདེ་སྦེ་དངུལ་སོ
ssenevitད
ce
ffe dnངa་དགོ་མི་འདི་
ycneiciffས་ཁོངས་བཟོ
e ,ymono་རིག་འགོ་དཔོ
ce eht no
troper
་ཐེབས་སོ
ན་དང་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevརོoངG་ཁག་བཟོ
eht ་fརིག་འགོ་དཔོ
o seciffoན་གཉིས་ཀྱིས་
dna stnem
traped བll་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོ
a fo stnuocམ
ca
eht tidua ,eciduདངུལ་སོ
jerp rདo་འབད་
ruovaf
ཁ་འབག་ཀྱི་ཐོ
་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ da
dna cilbupམི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
,seunever eht sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a llew sa ན
se་ཨང་༡༣༧༢༤དོ
crof ec nefeན
d་ཚན་༡༣
eht dnཔ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
a ecilop eht ,sdnufམ་ནི་ཀུ་མར་གི་ཤིང་།
cilbup gniretsiབཟོ
nim
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ། 
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 ཉིམ་ཏོ
.mo་d
gniK བ
eh
t ssorca d
etacol yllད
a་ཁྱིམ་ཁང་ཚན་༢
cigetarts seསྦེ་མི་བཟོ
ciffo l་བསྐྲུན་
anoiger
ག  དར་དཀར་ན་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ལ་མི་སྡེ་སོ
་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་
ལས་བྱེད་པའི་སོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamr
ofrep detདr་ནུག
ats yདེ་སྦེ་དངུལ་སོ
tirohtuAདt་ཐེབས་སོ
iduA ང
la་དགོ་མི་འདི་
yoR eht ཚད་འཇལ་
,natuhB fo
ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༣
དངུལ་ཐེབས་སོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
བའི་སྐབས་ ཚད་འཇལ་གྱི་ཚད་གཞི་གཞན་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོ
ལཱ་ཡང་མ་འབད་བར་ཡོ
eht fo tnuoccདaཔ་མ་ཚད་
feirb A
.stidua ecnaད
il་པའི་ཁ་ལུ་
pmoc dས་ཁོངས་བཟོ
na laicn་anif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ཁ་འབག་ཀྱི་ཐོ
མA
་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་
si raeནy་གཉིས་ཀྱིས་
eht gn
irud yབ
ti་ཁུངས་ཚུ་ལེགས་ཤོ
rohtuA tidu
layoR eht fo
:woleb dezirammus

མ་ཚད་ ཉེས་འཐུས་དང་སྔོན་བྱིན་ཚུ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཨང་༡༣༧༢༤དོན་ཚན་༡༦ པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
དཀོན་མཆོག་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༠༠༡༧༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇམ་དབྱངས་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

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 ཨང་༩༢༠༧༠༤༣ཅན་མ།
stiduA lai
cnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3 ་ལ་མི་སྡེ་སོ
stiduA
cnamrofreP
ང་ 2 དར་དཀར་ན་
རོངe་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ཉིམ་ཏོ
dnབa་གྲྭ་ཆུང་བའི་
detrats ནང་ཆས་ཚུ་མཁོ་སོ
ydaerla erད
e་འབད་བའི་སྐབས་
w taht esohམཁོ་བཀྲམ་
t sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616 པ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༩
latoT
དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་དེ་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་འཛིན་པ་དང་ རོང་ཁག་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eh
t sniatnoc tI རིན་བཀོད་གོང་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་བྱིན་མི་ལས་
.raey laicnanif yreve fo trats
ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ གོང་ཚད་ཚུ་ལེགས་ཤོམ
་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་བར་

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirབརྟེན་ཨིན་པས།
ep gnitidua རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tsap eht ན
fo་ཨང་༡༣༧༢༤
secneirep
fo s isཔ།
ab རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
eht no denimrབསྟན་པ།
eted erརོaང་ཁག་ཤེས་རིག་
hcihw saerA
དོxནe་ཚན་༢༡
.seitiroirp tidua tnerruc

འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསྟན་པ། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༡༡༠༥༧ 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་

88

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༢༦

བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༦བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༠༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༩༡

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།


ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༡༢ 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 Audit
Authority
derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
economy, རefficiency
་འཁྲུལ་ གནོདand
་སྐྱོན། 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,
བསོམས།
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”.

1
2

༡

0.275
2.637
2.912

4
5

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༥

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 ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
237 staff with diverse professional
background. It has
four
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་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
༡༡
གླ་ཁར་བཏང་བའི་གླ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།- performance
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༥
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
as a part of theད་འབྱུང་བཟང་ཁང་གི་བྱིན་བདག་ངོམ་ཀུན་དགའ་རྩ་བོ
accomplishments
བཀྲིས་སྒང་and
རོངinitiatives
་ཁག་བདག་སྐྱོང་དང་བཀྲིས་སྒང་འདོ
་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་གླ་ཁར་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
བཏང་བའི་གན་ཡིག་བཟོ
་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁང་གླ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༧༥ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་

ཨིན་རུང་
ཤུལ་ལས་
ད་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༥ ལེན་དགོཔ་
1. བར་འདུག
AC HI EVE
ME N
TS I Nདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༠༠
TE R M S OF A Uབསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
DIT I NG
འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༩༩ དོན་ཚན་༤པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱས།འོང་འབབ་་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༥ཅན་མ།
Types of Audits
No.
 of Audits
ཨང་༨༩༡༢༠༢༩ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ།རོང་རབ་གོངམ།ཞི་གཡོ
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
Performance Audits
2
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣༧ 3
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 inག
2014
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣༧ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
start of every financial year. It contains the

Annual
Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areasརིམ་ཨང་།
which are determined on the basis
of experiences
of the past auditing
periods and
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
current audit priorities.

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉིན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལོག་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
2.1.
1.919
དངུལ་སོད་ཐེབས་འབད་ཡོདཔ།
2.2.
0.590
Audit Reports ཅ་ལ་ཚུ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོ
are the immediate
output
of
the
Royal
Audit
Authority.
The
audit
reports
ད་འབད་ཡོདཔ།
2.3.
0.128are
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
བསོ
མས།
2.637
2.

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

timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༢༡

རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉིན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ལོག་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡༩

བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡༩གནས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཉིན་བརྩི་སྲུང་ཞུ་བའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གཞུང་ཆས་ལས་
ཁུངས་ལུ་ ལོག་རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ ཡང་ན་ རོང་ཁག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ལུ་ཡང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༩༩ དོན་ཚན་༥༡པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དཔོན་འབྱོར། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ པདྨ་རྡོ་རྗེ།རོང་རབ་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༥ཅན་མ། 


༢༢

དངུལ་སོད་ཐེབས་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༡༩
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཀྲིས་སྒང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བསམ་མཁར་རྒེད་འོག་ སྦི་དུང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བའི་ ཐབ་ཚང་དང་མཛོད་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ཁག་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༩༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མི་འདི་ཡང་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ལས་གནང་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elབ་མེད་པར་
citrA ehT
”.secruoseད
r་མི་གུ་དངུལ་སོ
cilbup foདe་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
su eht ni ssenevitceffརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
e dna ycnན
e་ཨང་༡༣༣༩༩
iciffe ,ymoདོ
nནo་ཚན་༡༣པ།
ce eht no རྩིས་
troper
ལཱ་ཐེབས་འབད་ཡོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnའགན་ཐད་ཀརཿ
emnrevoG eརྡོh་རྗེ་དབང་ཕྱུག
t fo seciffབཟོ
o ་d
na stneནm
trapedཞི་གཡོ
lla གf་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༨༡༨༡
o stnuocca eht tiduཅན་མ།
a ,ecid
ujerp ro ruovaf
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རིག་འགོ་དཔོ
་ཆུང་བ།
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
། sཞི་གཡོ
གr་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༣༤
dnལེགས་མཇལ།
a cilbup ,sརོeང
u་ཁག་བཟོ
never ་རིག་འགོ་དཔོ
eht sa lleནw
a sec
of ec nefed eht dnaཅན་མ།
ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


༢༣

ཅ་ལ་ཚུ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༨

༤༢༧

མོང་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

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
ruབཀྲིས་སྒང་
of
sah tI .dnuorgkcab laམཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་
noisseforp དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༨
esrevid htiw ffaདངུལ་སོ
ts 73ད
2་ yb
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ བཅའ་གྲིགས་ཀྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utiརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
tsnoC eht ནfo
snoisivorདོpན་ཚན་༥༤
eht htiw
་ཨང་༡༣༣༩༩
པ།enil
འབད་མི་འདི་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituorན།ཞི་གཡོ
eht sག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༤༠༣༠ཅན་མ།
diseb ,stidua desab emལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
eht dna stidua
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་རིང་དཔོན་འབྱོར། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
པདྨ་རྡོ་རྗེ།རོང་རབ་གོངམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༥ཅན་མ།
stnemhsilpmo
cca 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

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མོང་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.lS
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༣
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་.oNདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༡༩
.1.1 elbaT eདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ht ni nwohs sa དr་ས་ལས་
aey ehtདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
dulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
༣༡༡༠༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༩
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
erla erew taht esoh
t sedulcxe
མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ཅན་མའི་ཟིན་
4
6
sད
tiཔ་དང་གནད་དོ
duA laicepS ན་ལ་ལུ་ཅིག་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་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
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ཐོནd་ཡོ
ཿsaerA
dnཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo seངcས་བསོ
neirམ
eས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༠
pxe fo s isab eht no
eད
n་མི་ཚུ་འོ
imreteགd་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
era hcihདw
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།


GNITROPER FO S MRET NI S
1
- T N E M E V4 E I H C A . 2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
2.010i eht era st5ropeR tiduA
era st2roper ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
tidua ehTར.་འཁྲུལ་
ytirohགནོ
tuད
A་སྐྱོན།
tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemm
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
བསོeམhས།
debircserp eht ot serehda AAR
T .stroper eht ni deniatnoc seussi 2.010
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་ ༢༠༡༦

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

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

༡༡

སྤུན་ཚད་དང་མི་ལྡན་པའི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

མོང་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དྲེ་སྤོངས་སྨད་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འདི་ སྤུས་ཚད་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མེད་པའི་ལཱ་ངེས་ལེན་

འབད་ནུག རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་གྱང་ཡོད་པའི་ཁང་སྡེ་དང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་མེད་ཁང་སྡེ་ཚུ་ དགོས་མཁོས་དང་བསྟུནམ་སྦེ་བཟོ་བསྐྲུན་མ་

འབད་བས། དེ་ལས་ སོས་མེད་པའི་རྩི་སའི་འདམ་དང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱིས་བཟོ་མི་ དེ་ལས་འདམ་དབུར་ཏེ་བྱིལ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་ཚུ་ སྤུས་
ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་མིན་འདུག དེ་ཡང་ རྩི་ས་དང་བྱེམ་དང་རྡོ་རུས་ཚུ་ཚ་ཚད་སྦེ་མ་སོར་མི་ལུ་བརྟེན་ཨིནམ་མ་ཚད་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་བྱེམ་ལག་

ལེག་འཐབ་ཡོདཔ་ད་ རྩི་འདམ་གྱི་གྱང་ལུ་ཆུ་ལངམ་སྦེ་མ་བླུག་པའི་སྐྱོན་ཡང་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ སིམ་འཛུལ་དང་འཛག་ཐོན་དག་པ་

ཅིག་འདུག

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༨༠ དོན་ཚན་༡༨༢པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གས། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༢ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསོaད་ནམས་བཀྲིས།
རོངAuthority
་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ཞི་
the ལས་རོ
Kingdom
of Bhutan,
which states that,
“There shall be
Royal Audit
to audit
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གཡོofག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ཅན་མ།
25.4
the Constitution furtherprovides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༠
including
all
offices in
the Legislature
and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༡༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
2.1.
1.066
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit
ད།Authority started performance
2.2. theཚུལ་མིན་དངུལ་སོ
0.444
audits and theme based audits, besides the routine
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
2.3. and compliance audits. A brief account of the
0.500
financial
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བསོམthe
ས།
2.010
of the Royal Audit Authority during
year is

summarized
below:

1.

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 A U DIT I NG

༢༡

ཁག་འབགཔ་ལས་ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༦

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
་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ག་ནང་which
དབང་ཕག་ཟམ་ ༼སང་ཟམ༽ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལས་
Theམོངnumber
includes only དགོང་འདུ་རྒེད་འོ
those audits
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3 ཉེན་བཅོལ་འཐུས་
Performance
Audits
2 ཁག་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༦
གནས་པའི་
ཉེན་བཅོལ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་འདུག
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༧
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
འབགཔ་གིས་སོད་ཡོད་རུང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༠ ཁག་འབགཔ་ལུ་ལོག་སོTotal
ད་མི་འདི་གིས་ 616
ཚད་ལས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every financial
year. It
containsདོནthe
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༨༨༠
་ཚན་༥ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་དམ་བྷ་དུར་རའི་། བཟོ་རིག་འགོ་
བརྒལ་བའི་ཁེ་འབབ་བྱུང་ནུག
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the basis
of experiences
theད་ནམས་བཀྲིས།
past auditing
periods
and
དཔོནwhich
་ཆུང་བ། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༡
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿof བསོ
རོང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་
current audit priorities.
2.

དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ཅན་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
 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

91

༢༢

ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༤

མོང་སྒར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དྲེ་སྤོང་སྨད་ལུ་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ ཆུ་དུང་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ནང་ ཁག་
འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༤ ཚུལ་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ཆུ་དུང་མི་ཀྲར་༡ ལུ་ དངུལ་
ཀྲམ་༢༠༠༠༠༠ རེ་སྦེ་ མི་ཀྲར་བསོམས་༤༢༠ ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་རུང་ ས་ཁོངས་ནང་ མི་ཀྲར་༡༩༨ ལས་བརྒལ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་

འབད་བས། དེ་འབདཝ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༤ གནས་པའི་ ཆུ་དུང་མི་ཀྲར་༢༢༢ སྦེ་མི་བསོམས་༣༧ ལུ་ ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་
བར་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༨༠ དོན་ཚན་༡༨༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསྟན་འཛིན་སྟོབས་རྒྱས། བཟོ་

རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༢༢ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་བཀྲིས། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༧༩ཅན་མ། 


༢༣

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnམོaང་སྒར་
tiduaརོང
o་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
t ytirohtuA tidསྡེ་ཚན་སོ
uA lay་སོ
oའི
R་མིང་ཐོ
a ebགl་ལུ་
lahདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠
s erehT“ ,taht setསྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
ats hcihw ,natuhBདེ་སྦེ་ནོ
fo m
dgniK eht
རo
་འཁྲུལ་བྱུང་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
མི་འདི་
་མཇུག་མ་བསྡུ་བའི་སྔ་གོང་ལས་
,ra
ef tuoལཱ་ཚུ་རྩིས་ལོ
htiw ,lla
hs ytirohtuA tiduA laའབད་ཚར་རུང་
yoR ehT“ tའཛིན་སྐྱོང་གིས་སྔོན་བྱིན་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
aht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཞི་གཡོ
seiརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
do b dna sནe་ཨང་༡༣༨༨༠
itirohtua དོcནi་ཚན་༡༠
lbup llaཔ། ,yr
aiciduJ eht dnབསོ
a ད
e་ནམས་རྒྱ་མཚོ
rutalsigeL། eརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ht ni seciffoན། lla
gnག
id་ངོ་
ulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
རྟགས་ཨང་༢༠༠༡༡༠༡༠༥༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཞི་གཡོ
གe་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༣༦
. ”natuhB foཆ་བི་ལཱལ་དསི།
sevreser dnརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
a secnavda eནh། t d
na d
viecer seinom rehto

ཅན་མ། 

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
ru༤༢༨
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
mངr་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
ofrep detratsརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ytirohtuA tiduA
layའདི་གི་ནང་ལུ་
oR eht ,naམངོན་
tuhB fo
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ecཧཱ་naརོ
ན་ཡི།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
feirb A .stiduaད་ས་ལས་
ecnailpདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༤
moc dna laicnanif
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༡༥
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
si raey eht ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
gnirud ytirohtབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
uA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་

.1

འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༩༡ གསལ་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
hcདih
w stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༢༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༦༤ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
གp
་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
eht ta dera
erp si A
AR 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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
dnaརིམ་ཨང་།
sdoirep gnitidua tsap བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
eht fo secneirepxe fo s isab eh
t no denimreted eདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ra hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1

བསོམས།



0.764
5
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
0.764

.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་

92

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༦༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༦༤

ཧཱ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ལས་༢༠༡༥ ནང་འཁོད་ལུ་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༧ དང་ སྡེ་
ཚན་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༧  དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༦༤

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༤༨༩ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨོན་ཚེ་རིང་། རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༡༠༨༠༡༤
ཅན་མ། པདྨ། མི་རྩིས་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༩༠༧༠༠༦ ཅན་མ། བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན། པི་ཨི། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY ཅན་མ། བསོད་ནམས་
༢༠༠༣༠༧༠༠༩ ཅན་མ།
འཕྲིན་ལས་རྒྱལ་མཚན། སྲུང་རྒྱབ་པ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༠༨༠༢

རོང་ཁག་རྩིས་དཔྱད་འགོ་དཔོ
ན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༠༥༠༨༠༩༧ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བསོད་ནམས་of
Theདབང་ཕྱུག
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
དབང་མོ
རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
་ལས་རོགས། ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༠༥༦
ཅན་མ།
བསོད་ནམས་དབང་འདུས།
ང་བདག།
ཞི་
report
on། the
economy,ནefficiency
and ག
effectiveness
in the use
of public
resources.” རོThe
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༧༡༠༠ 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
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
༤༢༩ སྤུ་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ སྤུས་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
237 staff with diverse
professional
background.དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
It has
four
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༧
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༩
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
with the provisions of the
Constitution of the Kingdom
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
basedན་ལ་ལུ་ཅིག་
audits, མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
besides the routine
འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
financial and compliance audits. A brief account of the
ནང་མ་ཚུད།
ལོ་initiatives
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
activities
and
as a part of
the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
འབོར་ཡོངས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 
summarized
below:

1.



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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༨༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during
the year as shownནin
Table
1.1.
1ག་བཀོད་དེ་ཡོ
Financial
508
ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨ཐོ
་ཡོདthe
་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
དཿ Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100

were
completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
རིམ་ཨང་།those that were already
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
excludes
started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་
གནོ
ད
་སྐྱོན།
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

2.

༡

0.168
0.168

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

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

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ The audit reports are
Audit
Reports རare
the immediate
output of the ག
Royal
Audit
Authority.
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
 timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

93

༡༡.

དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨

སྤུས་ན་ཁ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཆུ་སྦུ་རྒེད་འོག་ནང་ དངོས་གྲུབ་ཆུ་ལྷ་ཁང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠༡༦༨ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག དངུལ་སོད་ཐེབས་འདི་ཡང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་སོ་སོར་གཉིས་ཡོད་མི་གུར་ རྩིས་བསོམས་ཅོག་ཐདཔ་
གཉིས་ཡོདཔ་ད་ རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ནོར་འཁྲུལ་བདའ་མ་ཟུན་པར་ ཤུལ་ལས་ལོག་སྟེ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་ རིན་གོང་ཆུང་ཀུ་ཡོད་
པའི་ཅ་ཆས་ཐོ་གཞུང་ལུ་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་མིན་པ་ རིན་གོང་སོམ་ཡོད་མི་གུར་བརྩི་བཏོན་ཏེ་སོ ད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༣༦༢༤ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨེལ་བི་ཆེ་ཏིརི། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༦༠༧༢༡༢ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༠༢༦ ཅན་

མ། 


YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



༤༢༡༠ བསམ་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།

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
elརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
citrA ehT ”.secruoser cilbuལོp་ངོ་དེ་ནང་
fo esu བསམ་རྩེ་
eht ni ssརོeངn་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
evitceffe dna རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣
ycneiciffe ,ymབཏོ
onནo་ཡི།
ce eའདི་གི་ནང་ལུ་
ht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༩
,tnམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣
emnrevoG eht fo སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
seciffo dna stnདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༡༧
emtraped lla foདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
stnuocca eht tདid
ua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”naམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
tuhB fo sevreser d
a secnavda eht dna dཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
eviecer seinom rehto
འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
ལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

laནང་མ་ཚུད།
noitutitsnལོo་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
c a sa dna 5891 ni yཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
dob suomonotua na sརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
a detutitsni saw ytirohtuA tidདངུལ་
uA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruའབོ
ofར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༩༨ sགསལ་སྟོ
ah tI ན.d
nuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
་འབད་ཡི།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofreད
p་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
i raeག
y་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
eht gniru
ytiroདhཿ
tuA tiduA layoR eht fo
ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤ཐོན་ཡོདs་མི་ཚུ་འོ
གd
་བཀོད་དེ་ཡོ
:woleb dezirammus


རིམ་ཨང་།

1
2

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། G N I T I D U A F O S M
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
R E T N I S T N E Mདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
EVEIHCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

0.144
0.144

.1

4
5

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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ། 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
dnཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
a sdoirep gnitidua tsap eht fo seནc་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
neirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
བསོམས། 2
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
616
latoT

༡༡.

ནང་ཆས་སྤུས་ཚད་དང་མ་ལྡན་མི་ཚུ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༠
རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
erབསམ་རྩེ་
a stropeརོrངt་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
idua ehT .ytiroh
tuA tiduA layoR གནས་པའི་ནང་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག
eht fo tuptuo etaidemmi eh
t era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deདངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་
bircserp eht ot serehda AAR eསྤུས་ཚད་མེད་པའི་
hT .stroper eངར་ལྕགས་ཀྱི་བཟོ
ht ni denia་tབའི་ཡིག་སྣོ
noc seuདs་ཅོག་སྟེགས་ཆུང་ཀུ་དང་
si no snoitca yleཀྲིག་ཤིང་གི་
mit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

94

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཚབ་ལུ་ སར་ལེབ་ཀྱི་བཟོ་བའི་ཡིག་སྣོད་ཅོག་སྟེགས་ཚུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་དགོ་མི་འདི་ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་སོབ་གྲྭ་དེ་
གིས་ ནང་ཆས་ཚུ་རྩིས་ལེན་པའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༤༦ དོན་

ཚན་༢༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་བཟོ་རིག་འཛིན། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༢༣༩༧ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

འགནཿ ཀརྨ་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་ཤེས་རིག་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༡ ཅན་མ། 



༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

2.1. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
0.089
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
དངུལ་སོ
ད
་རྩིས་ཤོ
ག
་མ་ཚང་བ་ཡོ
ད
པ།
2.2.
0.055
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 a Royal Audit Authority to audit
བསོ“There
མས།
0.144and
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,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
དཿand offices of the Government,
favour
or prejudice,
audit
the accounts of allག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
departments
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
༢༡.
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༩
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
བསམ་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༩ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by བརྡ་དོ
237ནstaff
with དོdiverse
background.
It has བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
four
ན་ཚན་༢༡པ།professional
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།
་ཨང་༡༣༦༤༦
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line༢༢༠༠༩༠༡༠༨༣ཅན་མ།
with the provisions
of the Constitution
of the
Kingdom
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།
རོང་ཁག་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦ ཅན་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
མ།  and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
initiatives
as a partདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥
of the accomplishments
༢༢ and
དངུལ་སོ
ད་རྩིས་ཤོག་མ་ཚང་བ་ཡོ
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:


1.

བསམ་རྩེ་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༥ གནས་པའི་ དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་མིན་འདུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཡང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་དང་ དངུལ་སོད་དབང་འཛིན་འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་གནང་བ་ཞུ་བའི་ནམ་དུས་ལུ་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༦༤༦
དོན་ཚན་༢༢
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿNo.
བསོofད་ནམས་
Theསྣང་མེད་འབད་བཀོ་བཞག་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
Royal Audit Authority had completed
616
Sl. No.
Types of Audits
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
རྒྱལ་མཚན།
བཟོ
་
རིག་འགོ་དཔོ
ན
།
ཞི་གཡོ
ག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༢༠༠༩༠༡༠༨༣
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཀུན་བཟང་རྡོ
་
རྗེ།
རོ
ང
་ཁག་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
were
31 December 2014
3
Performance Audits
2
བཟོcompleted
་རིག་འགོ་དཔོན། within
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༧༠༣༦
ཅན་མ།and

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
༤༢༡༡
སྒར་ས་ financial
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
start
of every
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་ སྒར་ས་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
current
audit priorities.
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༩
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༡
2. མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M S OF
RE POR TI NG
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

95

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད།




ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༨ 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།

0.058
0.058

བསོམས།



༡

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་
རO
་འཁྲུལ་
དI་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༨
YTནོ
IR
HTUགནོ
AT
DUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
དiཿ
dnཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
a tidua ot yརt་འཁྲུལ་གནོ
irohtuA tདi་སྐྱོན་ནང་
duA layངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
oR a eb llahs ereགh་ལུ་གསལ་སྟོ
T“ ,taht ནs་འབད་དེ་ཡོ
etats hc
hw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef. tuohདངུལ་སོ
tiw ,lla
s ytirohtuA tiད
dཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༨
uA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
༡༡
དh་གཉིས་ལྟབ་འབད་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
dnསྒར་ས་
a cilbu
,seunever eht sa
ew sa
secནr་༢
of པ་
ec nངོམ་བསོ
efed eདh་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལུ་
t dna ecilop ehtསྤྱི་ལོ
,sd་༢༠༡༥
nuf ciསྤྱི་ཟླ་༢
lbup gཔ་དང་༣
niretsiཔའི་
nimda
རོp
ང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་
སོབll་གྲྭའི་སོ
བ་དཔོ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto




དངུལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆད་འཐུས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༤ པ་ནང་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་སྤྱི་ཟླ་༦ པ་ནང་ཡང་དངུལ་སོད་ནུག དེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deསྦེ་ནོ
nnརa་འཁྲུལ་བྱུང་བའི་གནད་དོ
m tnemom eht ན
ta
si yམི་སྟོ
tiroབhས་འགོ་དཔོ
tuA ehནt་དང་རྩིས་འཛིན་པ་ཚུ་གི་བར་ན་
,lareneG rotiduA eht བརྡ་སོ
redn
.5002 rebmeceD ni ydob
་འདི་
དU
་དང་མཉམ་འབྲེལ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༥༩ དོན་ཚན་༡
nI .modgཔ།
niK
eht ssorca dབསོ
etaདc་ནམས་དབང་ཕྱུག
ol yllacigetaརྩིས་འཛིན་པ།
rts seciffoཞི་གཡོ
lanག
oi་ ger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རྩིས་འཛིན་པ།
ecnamrofreབསོ
pད
d་ནམས་དབང་ཕྱུག
etrats ytirohtu
A tiduA layཞི་གཡོ
oR eགh་ངོ་རྟགས་ཨང་
t ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༠༠༨༠༧༢༧༨ཅན་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
༤༢༡༢ ཀྲོང་གསར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཀྲོང་གསར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

.1

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༥

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
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 41ལོ0་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
2 rebmeceD ts13 nihཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
tiw detelpmoc erew
འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
་ལ་ལུ་ཅིག་
3
2
stiduA ecnaན
m
rofreP མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
d
n
a
d
e
t
r
ats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
eht fo esolc eht ta ssergorpདངུལ་
rednu
ནང་མ་ཚུད།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxeདf་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མངོན་
o s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཐོན་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
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

རིམ་ཨང་།

1


༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.048
0.048

4

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨



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


༡༡.

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨

ཀྲོང་གསར་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཁྲུས་སྤང་ཕོ་བྲང་ལུ་ གཡུར་བ་དང་བཏེག་གྱང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༥༧ དེ་ཅིག་ དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༨ མ་བཀལ་བར་འདུག ཁག་འབག་གིས་ རོང་ཁག་རིན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ལེན་པའི་ཡིག་ཆ་དང་ ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ཐོགས་ཆགས་བྱུང་བའི་རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་མ་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
on theརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
economy,ནefficiency
effectiveness
in the use
of public
resources.”
Theཞི་གཡོ
Article
བཙུགས་པས།
་ཨང་༡༣༦༧༧ and
དོན་ཚན་༣
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཟླ་བ་ལྷ་མོ
། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན་ཆུང་བ།
ག་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, audit theལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
accounts of all
departments
offices
of the Government,
ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༢༤ཅན་མ།
སྤ་སངས་རྡོ
་རྗེ། དྲི་པི་ཨི། and
ཞི་གཡོག
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༠༤༡ཅན་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”.
༤༢༡༣
ཐིམ་ཕུག་
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
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 theབཏོ
moment
manned
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཐིམ་ཕུག་ General,
རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
ན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
regional
offices strategically
located དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༢
across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority
started performance
audits and theme based audits, besides the routine
འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་དང་གནད་དོནaudits.
་ལ་ལུ་ཅིག་ Aམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
financial
and ད
compliance
brief account of
the
activities
and
initiatives
as
a
part
of
the
accomplishments
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
འབོར་ཡོངས་བསོ
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 

1.



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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མངོན་

Theགསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
Royal Auditརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
Authority had completed 616
ས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧
Sl. No.
Typesངof
Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཐོནnumber
only གthose
audits
་ཡོད་མི་ཚུ་འོincludes
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 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
རིམ་ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།6
under
progress at the close བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
of the year. The
Total

616

Annual Auditཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Plan of the
RAA
prepared at the
ར་འཁྲུལ་
གནོདis
་སྐྱོན།
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.

0.047
0.047

5

༡
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧
AC HI EVE
ME N TS
I N TEགནོ
RM
S OF RE POR TI NG

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོདof
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོདཿ
issued
upon completion
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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༡༡.

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧

ཐིམ་ཕུག་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༧ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༣༩༣༢ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཅཱན་དརའ་ཨེམ་པཱན་དྲ། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༧༡༣༧ ཅན་
མ། དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༣༡ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན། དྲུང་

པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༧༠༧༢ཅན་མ། 


༤༢༡༤ བུམ་ཐང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བུམ་ཐང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

YTIསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ROHTUA TIDUདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༣
A LAYOR EHT Fདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
O STNEMHSILP
MOCCA
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༢
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༣

foགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༨
noitutitsnoC eht fo 1.52ལོe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
lcitrA eht morf setaཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
dnam sti seviredབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
་ལ་ལུ་ཅིག་
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
elའགྲིགས་འབད་ཡོ
citrA ehT ”ད.sཔ་དང་གནད་དོ
ecruoser ciནlb
up fo eམངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
su eht ni ssenevitལོ
ce་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ffe dna ycneiciffe ,ym
onoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seའབོ
idoརb
na sམeས་
itirདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥༠
ohtua cilbup llaགསལ་སྟོ
,yraiན
ci་འབད་ཡི།
duJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ཡོངdས་བསོ
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
deཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༥༠
nnam tnemགནས་པའི་
om eht ta
si ytirohtuA eht ,lརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
areneG rotiduA རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
eht rednU .5002 rཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ཚུ་
ebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
enituor eht sediseb དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
,stidua desab eme
ht 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
dna laicnanif
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བསོམས།si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1

-

4

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
༡༡.
ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་སར་གསོ་འབད་མི་ནང་སྐྱོན་ཡོ
པ།eceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 rebདm
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
6
1
6
l
a
t
o
T
བུམ་ཐང་ རོང་ཁག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ལྕངམ་མཁར་ཁྲོམ་ནང་འཁོད་ཀྱི་སྣུམ་འཁོར་ལམ་རྩི་ནག་སར་གསོ་འབད་མི་ནང་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་
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

ང་སོ
་ཡོdདeཔ་མ་ཚད་
tsལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག
urhT tiduA evitaཚོ
cད
id་བསྲེ་ཁྲོམ་རྩ་བ་དང་
ni eht dna secསྣུམ་འཁོར་ཀྲག་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་དོ
iffO lanoigeR dna snoisiviD eh
t fམo་འཐོ
seནlu
hcS tiduས་ཁོངས་
A launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
གཞན་ཚུ་ན་ཡང་ དོང་དུམ་གྲ་རེ་འཐོན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༢༢ དོན.s་ཚན་༡༠
eitiroiཔ།
rp རྩིས་འགན་ཐད་
tidua tnerruc

ཀརཿ མཐར་ཕྱིན། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོ
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཡེ་ཤེས་རྡོ
་རྗེ། . 2
G NགI ་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༠༧༠༥༣
T R O P E R F O S Mཅན་མ།
RET N
I STNEMEVE
IHCA

erཞི་གཡོ
a strགo་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༧ཅན་མ།
per 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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༤༣

རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༤༣༡

ཆུ་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

བོང་སྒོ་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བོང་སྒོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༨

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༠༣

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༥ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་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
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
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,
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༥གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
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
ཡོངས་བསོམ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༡༤ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December
2005.
Under
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
གནོthe
ད་སྐྱོན།Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
བསོམས།
regional offices strategically located
across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༡༤
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༡༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
summarized
below:

1

1.



0.8༡༤
0.8༡༤

AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
A U DITནI།NG
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ

རིམ་ཨང་།

1.1.
1.2.

དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།

5

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.༤༥༧
0.357
0.8༡༤

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
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014
བསོམས།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 isངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
prepared at the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
་འབད་དེ་ཡོ
ཿ
Table ན
1.1
Audits ད
completed
in 2014
start of every financial year. It contains the

Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡༡which
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༧
current audit priorities.
2.

AC
ME NགTS
I N TE R M
S OF
RE POR TI NG
ཀ HI
 EVE
བོང་སྒོ་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གིས་
སྐྱིད་ཏོ
ག་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་མཆོད་བཤམ་བཟོ
་བསྐྲུན་དང་ གཟུང་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ལུ་ ཁག་འབགཔ་

Audit Reports
are the immediate
outputདof
Royal Audit Authority.
The audit
are
དངུལ་ཐེབས་སོ
་ནུགthe
དེ་སྦེ་དངུལ་ཐེབས་འགྱོ་མི་འདི་
མཆོག་བཤམ་གྱི་དོ
ན་ལུ་ reports
རྩིས་ལོ་ཧེ་མམ་
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༦༧
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ནང་ actions
རྒེད་འོག་སྣང་བྱིན་མ་དངུལ་ནང་ལས་
དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
ད་རུང་ The
ད་རུང་དུས་ཅི་གི་རྩིས་ལོ
་ནང་ལས་ཡང་
དངུལ་སོད་
to take timely
on issues contained
in the
reports.
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

99

འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ལོ་༢༠༡༣ ལས་༢༠༡༤ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༡ དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༤

མཆོད་བཤམ་རྙིངམ་ནང་ལུ་ ཤིང་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་དང་ ལས་མི་ཚུ་གི་གླ་སོད་ཡོད་པའི་རྩིས་སུ་སྒྲུབ་

ཡོདཔ་ད་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༧

ཁག་འབག་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༦

དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པ་སངས་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༧༡༦༦ ཅན་

མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༡༥༨༠ ཅན་མ། 

ཁ

བོང་སྒོ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཅུང་ཁ་ལས་ཏོག་ཏོ་འོགམ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་སྐབས་ ཚད་འཇལ་དཔེ་དེབ་
དང་འཁྲིལ་ ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལཱའི་འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་

ལཱའི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་འཐོན་སོངཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༠ དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༦དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མངའ་དབང་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་

YTIROHTUA TIDU
A LAལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
YOR EHT FO STNEMHSILPརོ
M
CCA ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༢
ཅན་མ།
ངO
་ཁག་བཟོ

fo noitutitགཡོ
snག
o་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
C eht fo 1.52 elciཅན་མ།
trA e
ht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn a 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
༡༢
,ra
ef tuohསྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
tiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR དeཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༧
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
གc་ཏོr་oའོfགeམ་ཚུན་གྱི་སོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་དང་འབྲེལ་བའི་
dnབོaང་སྒོ་རྒེད་འོ
cilbupག,s་བདག་སྐྱོང་འོ
eunever ག
e་གི་
ht sa ཅུང་ཁ་ལས་ཏོ
llew sa se
c nefed e
ht dna ecilop eht ,sdnuf cilbupདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༠༣༥༧ གནས་པའི་ བཏེག་གྱང་དང་ཝི་ཤེབ་ཆུ་གཡུར་ཉམས་གསོ་ཀྱི་ལཱ་ནང་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བས། དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
བལྟ་རྟོ
རྩིས་ཞིབ་
deའདི་
nnaལཱ་ལེགས་ཤོ
m tnemམ
o་མ་འབད་བའི་སྐྱོན་དང་
m eht ta si ytiroས་ཁོངས་བཟོ
htuA eht་རིག་འགོ་དཔོ
,lareneGན་གྱིས་
rotidu
A eག
h་ལེགས་ཤོ
t rednམ
U་འབད་བའི་རྐྱེན་འདུག
.5002 rebmeceD
ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༤༦ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ མངའ་དབང་རྡོ་རྗེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht རོ
foང་ཁག་བཟོ
noit ut་རིག་འགོ་དཔོ
itsnoC eh
snoགi་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
sivorp eht htiw enil
༢༠༡༤༠༡༠༣༤༧༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
ནt། fo
ཞི་གཡོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
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
༢
དགེ་གླིང་རྒེད་འོག
:woleb dezirammus

G N I T Iག
D་བདག་སྐྱོང་གི་
UA FO SM
RET NI STN
EIHCA .1
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགེ་གླིང་རྒེད་འོ
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏོEནM
་ཡི།E Vའདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཞུ་༢༠༡༦

.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
805 ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
stiduA laicnaniF ད། 1
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT

2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
dnདa་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ht sniatnoc tI .raeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་པའི་
y laicnanif yreve fo trats
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༦ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ལོe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnབཅུད་བསྡུས་
a sdoirepའོགg་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
nitidua ts
p eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
དaཿ
.seitiroirp tidua tnerruc

རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
GNITROPER FO S M
R E T N I S T N E Mདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
EVEIHCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.056
0.056

5

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desseབསོ
rdམdས།
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་

100

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༦

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

1.1.
1.2.

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

བསོམས།



0.056
0.056

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༦

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 གeconomy,
and effectiveness
in theཚ་ཚད་༡༥༡༠
use of public
resources.” The Article
དགེ་གླིང་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་འོགefficiency
་གིས་ ལཱ་གི་དངོས་གྲངས་
“ས་དོང་བརྐོ་ནི་དང་
དང་སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༡༠༠
ཅན་མ་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice, auditརྡོ་རུས་ཨེམ་ཨེམ་༤༠
the accounts ཅན་མ་དང་
of all departments
and offices of ་ཧྲུག་ཚུ་སོ
the Government,
འབད་མི་རྩི་དམ་གྱི་གཞི་འགྱམ་
ཚ་ཚད་༡༢༤ སྦེ་མི་རྩི་ས་དང་བྱེམ་རྡོ
ར་བའི་འདམ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
publicཅན་མ་
funds,
the police
and the defence
forces་རུས་ཨེམ་ཨེམ་༡༢
as well as theཅན་མ་ལག་ལེན་ཐོ
revenues, public
སྟུག་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༥
དེ་ལས་
གཏིང་ཨེམ་ཨེམ་༡༠༠
༢༠༠ ཅན་མ་ནང་རྡོ
ག་ས་དོand
ང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བསུབ་ནི་ཚུ་བརྩི་སྟེ་ ཚ་ཚད་༡༦ སྦེ་མི་རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་ཆུའི་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་་” གྱི་ལཱ་ཚུ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཡ་༠༠༥༦
དངུལ་སོད་འབད་ནུག
དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་རྟོ
ག་ལེགས་ཤོམ་འབདཝ་མ་ཚད་
ཁག་འབགཔ་གི་རྩིས་
body
in December
2005. Under
the Auditor General,
the Authority
is at the moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༢༥༧དོ
ན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བིལ་ཚུ་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་དབྱེ་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་བྱུན་ནུག
regional
offices
strategically located across the
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
་འོག་མ། ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༠༥༠
of Bhutan,
the Royal
AuditནAuthority
started
performanceཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ།
audits and theme based audits, besides the routine
རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ། 
financial and compliance audits. A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ༡༡
the Royal
Audit Authority duringདཔ།
the year is
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
summarized below:

1.

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

དགེ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འོག་ནང་ལུ་ དགེ་གླིང་དགོན་པ་གསར་བཞེངས་ནང་ སྒོ་ལུ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་དང་གྱང་གས་མི་ རྩིས་རྨང་བྱིལ་མ་
རྐྱབ་པ་ཡོད་མི་དང་གསེར་ཏོག་གུ་ལས་འཆརཔ་འཛག་མི་

དེ་ལས་གློག་ཐག་དང་གློག་མེ་བཏེག་ནི་ཨེབ་རྟ་སྒྲོམ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་མི་ཚུ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year asདེ་སྦེ་ནོ
shown
in the Tableལཱ་ལེགས་ཤོ
1.1.
སྐྱོན་བསེལ་མ་འབད་བར་འདུག
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
མ་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་མ་ཚད་
འབྲེལ་ཡོད་ས་ཁོངས་བཟོ
་རིག་
1
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
December 2014 and རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
were
completed
within
31st
ནPerformance
་ཨང་༡༤༢༥༧ དོནAudits
་ཚན་༡༢ པ། རྩིས་འགན་
འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་ བལྟ་རྟོ
ག་ལེགས་ཤོ
མ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་བྱུན་ནུག
3
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
ག་མ།year.
ཞི་གཡོThe
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༨༠༥༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་ཆོས་
under
progress
at the ་རིག་འགོ་དཔོ
close ofན་འོ
the
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 
1.1 Audits completed in 2014
འཕེལ།
ང་ཁག་བཟོfinancial
་རིག་འགོ་དཔོནyear.
། ཞི་གཡོItག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ།
start
of རོevery
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
༣ audit
སད་སྟག་ཁ་རྒེད་འོ
current
priorities. ག
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་ སྨད་སྟག་ཁ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་བཀོད་དེ་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

101

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་

ནང་ཚུད་པའི་བཅུད་བསྡུས་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

1
༤

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

-

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

༡༡

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ། 
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་མི་ཀྲར་༥༢
ཆུ་ eht
dnམེ་སྟོ
a tད
id་ཁ་རྒེད་འོ
ua ot ག
yt་བདག་སྐྱོང་གིས་
irohtuA tiduསྨད་སྟག་ཁ་ལས་གུ་མི་ན་ཚུན་གྱི་ས་ནམ་ཞིང་ལམ་
A layoR a eb llahs erehT“ ,taht setརིང་ཚད་ཀི་ལོ
ats hcihw
,natuhBབཟོ
fo་བསྐྲུན་ནང་
modgniK
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
གཡུར་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་དང་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་གཞན་ཁག་མ་འདྲཝ་མང་རབ་ཅིག་འབད་མི་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་འདུག དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnབྱུང་མི་འདི་
emnrevoལཱ་ལེགས་ཤོ
G eht fམ
o་མ་འབད་བར་ཡོ
seciffo dnདaཔ་མ་ཚད་
stnemtའབྲེལ་ཡོ
rapedད་ས་ཁོངས་བཟོ
lla fo st་n
uocca eནh་གྱིས་
t tidབལྟ་རྟོ
ua ,ག
ec་ལེགས་ཤོ
idujerམ
p་མ་འབདཝ་
ro ruovaf
རིག་འགོ་དཔོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnལས་བརྟེན་བྱུན་ནུག
a cilbup ,seuneརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ver eht saནl་ཨང་༡༤༢༣༧དོ
lew sa secro
ec nefed eht dna ecilop eབ་སཱན་ཀུ་མར་རའི།
ht ,sdnuf cilbu
p ་g
niretsinན
im
ནf་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བཟོ
རིག་འགོ་དཔོ
། da
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༡༠༠༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deརྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
nnam tnemomཅན་མ།
eht t
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
༤
ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ehཕུན་ཚོ
བཏོ
ན་ཡི།
འདི་གི་ནང་
t foགས་གླིང་རྒེད་འོ
tnuocca གf་བདག་སྐྱོང་གི་
eirb A .stiརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
dua ecnailpm
oc
dna
laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༨༩
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད
་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
༠༠༢༢ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

G N I T I D U A F O ལོS་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
M R E T N I S T N E M ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
EVEIHCA .1
ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
དངུལ་འབོ
ར་ཡོངས་བསོམsས་tidདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༦༦༧
གསལ་སྟོན.་འབད་ཡི།
1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
uA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT

2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
amrofreP
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
e
h
T .raey eh
t fo esolc eht རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ta ssergorp rednu
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༤
གནས་པའི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
616
latoT
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatn
c tI .rདaཿ
ey laicnanif yreve fo trats
ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༦༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
གo
་བཀོད་དེ་ཡོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
.seitiroirདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
p tidua tnerruc

1
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
G N I T R O P E R F O S M R E T N I 0.295
S T N E M E V4E I H C A . 2
2
4.968
5
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

seitirohtua etairporppa ot desseབསོ
rdམdས།
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

5.263

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༥

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


༡༡

དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་མ་བཀལ་བ་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་ཆུ་སོབ་གྲྭ་དང་གཡུས་ཚན་ནང་ལུ་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ དུས་ཡུན་འགྱངས་
ཉིན་གྲངས་༧༥ ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༥ མ་བཀལ་མི་འདི་ དྲུང་ཁག་རིན་བསྡུར་ཚོགས་ཆུང་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་
ཚིག་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༥༩ དོན་ཚན་༡༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བློ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན། བཟོ་རིག་

འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ། 
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY



The༢
Royal Audit
Authority
derives
its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༦༨
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,
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༩༦༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། forces as well as the revenues,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
རིམ་ཨང་། public funds, the police and
administering
the defence
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


2.1.
2.2.
2.3.

ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོདཔ།

4.893
0.075
-

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་ཡོAuditor
དཔ།
body in December
2005. Under the
General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སེ་རི་ན་
ལིམ་བུ་ཁ་ལུ་ གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོ
ག་སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ
་ཡོད་མི་ས་གཞི་འདི་
ཐོ་བཀོད་མ་
regional offices
strategically
located across
the Kingdom.
In
line with the provisions
འབད་བར་ཡོདཔ། of
 the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides
བསོམས།the routine
financial and compliance audits. A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ཆད་སྐྱོན་དང་
the Royal
Audit
during the
year is
ནོར་འཁྲུལ་
གནོདAuthority
་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོདཿ
summarized below:

4.968



1.

༢༡

ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༩༣

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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤ་ཆུ་སོབ་གྲྭ་དང་གཡུས་ཚན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༩༣ གནས་པའི་ འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
duringཆུ་མཛོ
the དyear
as shown
in theདེ་ལས་
Tableཆུ་དུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག
1.1.
ལས་རིམ་ནང་
་ཀྲེངག་གཅིག་དང་
ཆུའི་ཀྲེབ་
དེའི་སྐོར་
ཁེ་ཕན་ལེན་མི་མེ་སེར་གཅིག་
1
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were
completed within
31
ལུ་དྲི་དཔྱད་འབདཝ་ད་
སྤ་ཆུ་སོབ
་གྲྭ་ནང་
ཆུ་མཛོད་ཀྲེངག་་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཚར་སྟེ་
རྩིས་སོ
ད་རྩིས་ལེན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་
3
Performance
Audits
2ཀྲེངག་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
ནང་ཆུ་ར་མ་ལྷོ
ད་པའི་སྙན་ཞུ་འབདཝ་ལས་
ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་དམིགས་དོ
under
progress
at the close of
the year. The ན་གྲུབ་མ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུ་བརྟེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༩༣
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོ
ང་སྒྲུབ་ནུག། year.
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༢༥༩དོ
start
of every financial
It contains
the ན་ཚན་༡༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བློ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན། བཟོ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༡༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
དཔོན། audit
ཞི་གཡོགpriorities.
་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ། 
2.

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

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

to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

103

༢༢

ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་ནང་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥

ཕུན་ཚོགས་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥ གནས་པའི་ སྤ་ཆུ་གཡུས་ཚན་དང་སོབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་

བཀྲམ་སྤེལ་ནང་ “ཅ་ཆས་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་ དེ་ཡང་གཏིང་! ཨེམ་ཨེམ་༣༠༠ རྒྱ་ཚད་!མི་ཀྲར་༡༥ རྒྱ་ཁྱོན་!

སིཀོའིར་མི་ཀྲར་༡༠ ཅན་མ་བརྩི་སྟེ་ ཆ་དུང་རིང་ཚད་ ཀིའུ་བིག་མི་ཀྲར་༥༥༢༠ ནང་སའི་རིགས་

མ་འདྲཝ་ཚུ་

2300 x 0.40 x 0.6

གིས་ ས་དོང་གཙང་ཏོག་ཏོ་སྦེ་བསུབ་ནི་” གྱི་ལཱ་ནང་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བལྟ་རྟོག་

ལེགས་ཤོམ་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གི་འཛིན་ཤོག་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་ དབྱེ་ཞིབ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུན་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༢༥༩ དོན་ཚན་༡༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བློ་བཟང་གཡུ་སྒྲོན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༨༠༧༡༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣
ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལིམ་བུ་ཁ་ལུ་
ག་སྨན་བཅོས་ཁང་བཟོ
་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ
fo༢༣
noitutitསེ་རི་ན་
snoC e
ht fo 1.52གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོ
elcitrA eht m
orf setadnam་ཡོ
sད
ti་མི་ས་གཞི་འདི་
sevired ytiཐོ
ro
htuA tiduA layདoཔ།
R 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
ཕུན་ཚོ
ས་གླིང་རྒེད་འོ
་སྨན་བཅོས་ཁང་རྐྱབ་ཡོ
,ra
ef tག
uo
htiw ,llaག
h་བདག་སྐྱོང་གིས་
s ytirohtuA tསེ་རི་ན་
iduA lལིམ་བུ་ཁ་ལུ་
ayoR ehT“གྲོང་གསེབ་ཞབས་ཏོ
taht sedivoག
rp
rehtruf noituདt་པའི་
itsnoས་གཞི་ཨེ་ཀར་༡
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
དhཔ་ད་
ངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
seཐོ
id་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོ
o b dna seitiro
tua དེ་ཡང་
cilbuསའི་ཇོ་བདག་གིས་
p lla ,yraicidརྒྱལ་ཡོ
uJ eh
t dna eruགtས་ནང་ལས་
alsigeL eལག་ཁྲམ་བཏོ
ht ni seན
ci་ཏེ་མ་བྱིན་ལས་བརྟེན་
ffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༥༩.དོ
ན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རམ་པརའ་སཱད་རའི། ཚོགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་
”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༡༡༥༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབིར་ཁ་བཱ་དུར་རའི། རྒཔོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༠༣༡༢ ཅན་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deམ།
nn
am 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
༥
བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ eབསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོ
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
འདི་གི་ནང་
ht fo tnuocca fགe་བདག་སྐྱོང་གི་
irb A .stid
ua ecnailpmབཏོ
ocན་ཡི།
dna
laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
si དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༩
raey eht gniruདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
d ytirohtuA དti་མི་འདི་
duA ལོla
yoR eht fo
:woleb dezirammus

སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་

.1

6 16 detelpmཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
oc dah ytirohtuA
tiduA layoR ehT
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
stiཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༢
duA fo .oN གནས་པའི་
stiduA
fo sepyT
.oN .lSརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཡོངས་བསོ
ཐོoནC་ཡོད་མི་ཚུ་
གu
་བཀོད་དེ་ཡོ
hcihw stid
a esohདtཿylno sedulcni rebmun ehT
2 འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
001 མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༧
stiduA ecnailpm
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew

3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
epS
རིམ་ཨང་།
ehT .raey eht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
fo esolc eht ta ssརིམ་ཨང་།
ergorp 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 dnaབསོ
seམcས།
iffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA

.seitiroirp tidua tnerruc

1

༡

4102 ni deནོte
pmoc sགནོ
tidu
1.1 elbaT
ཆད་སྐྱོན་དང་
རl་འཁྲུལ་
དA
་སྐྱོན།

0.327
0.327

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༧
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
གནོ
འོགti་ལུ་གསལ་སྟོ
དཿ
seཆད་སྐྱོན་དང་
itirohtua ནོ
eར
ta་འཁྲུལ་
irporp
pད
a་སྐྱོན་ནང་
ot dessངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་
erdda si ti dna
dua raluནc་འབད་དེ་ཡོ
itrap eh
t fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

104

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡༡

ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༧

བསམ་འཕེལ་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ནང་འཁོད་འགོ་འདྲེན་ཐོག་ ས་གནས་ཨ་ལེ་དང་བུར་ཀེ་ དེ་ལས་སྦི་ཀྲར་དང་པི་ཀ་ཤེ་ཚུ་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༧ གནས་པའི་ གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་སྐབས་ལུ་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་ཨེསི་དྲི་གིས་ས་ཆས་དང་གློག་ཆས་ཚོང་
ལས་ཀྱིས་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུ་དུང་ཚུ་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༦༠ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟག་ཨང་༢༠༡༢༡༢༠༢༡༠༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་ཆོས་
འཕེལ། རོང་ཁག་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༨༠༡༣ ཅན་མ། 



༤༣༢

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

གླང་ཅན་ཕུག་རྒེད་འོག

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
བཏོན་ཡི། The
འདི་གི་ནང་ལུ་
report
on the economy, efficiency
and གླང་ཅན་ཕུག་རྒེད་འོ
effectiveness ག
in་བདག་སྐྱོང་གི་
the use ofརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
public resources.”
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
favour
or prejudice, audit
the accounts
of all departments
and officesད་ས་ལས་
of the མངོན་གསལ་གྲུབ་
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and

other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
2005. Under theའོAuditor
General,
the Authority
is at the moment manned
༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རིམ་ཨང་།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
line with
the provisions of the བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
བསོམས།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of  the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༠

1

1.

0.470
0.470

3

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

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

The༡༡
Royal རྒེད་འོ
Audit
Authority had
completed 616
Sl.- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༠
No.
Types of Audits
No. of Audits
ག་སྣང་བྱིན་མ་དངུལ་སོ
ད་མི་ནང་ཚུལ་མིན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ།
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 བླང་
གླང་ཅན་ཕུག་རྒེད་འོ
ག
་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྩིས་ལོ
་
༢
དང་
ནང་ལུ་རྒེད་འོ
ག
་སྣང་བྱིན་མ་དངུལ་ནང་ལས་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
ཅན་ཕུག་རྒེད་འོག་ནང་གི་ སོ་ནམ་སྡེ་ཚན་གྱི་མིང་ ཕུན་ཚོགས། ཡོན་ཏན། ནོར་བུ་གླིང་། མཉམ་ལས་ཚོགས་སྡེ་དང་
Totalསྤང་ཤིས་མཁར་ཟེར་
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
མི་ཚུ་ལུ་
རྩྩཱ་འབྲོག་གོང་འཕེལ་དང་
རཝ་རྐྱབ་ནི་ཅ་ཆས་
ས་སྒའི་ལྕངམ་ཉོ་སྒྲུབ་དང་
འགྱིབ་ཤིང་བཙུགས་ནི་ལཱ་སྣ་ཚོགས་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
whichཟད་སོ
areང་སྒྲུབ་ནུག
determined
ས་ཡ་༣༣༥༠
 on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

(2013-2014

2.

2014-2015)

དེ་འབདཝ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་ཡོདཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG



དངུལ་ཀྲམ་༣༣༥༠༠༠ གནས་པའི་མ་རྩ་བཙུགས་ཐོག་ལས་ འཇམ་པ་ནི་དང་སྤག་ཤིང་མཁའ་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་མི་ལས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
དོནcompletion
་འདི་གིས་ མ་སེར་ལུ་ཕན་པ་གང་ཡང་མ་བྱུང་ལས་
issued upon
of the particular auditཆུད་ཟད་ཅན་ཅིག་ཨིན་པས།
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

105

 སྲུང་རྒྱབ་པའི་སོན་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༠ལཱ་མ་འབད་བའི་དངུལ་སོད་འབད་ནུག

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༠ གནས་པའི་ ས་སྒའི་ལྕངམ་ཀེ་ཇི་༡༢༠༠ མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ཉོ་སྒྲུབ་ཡང་མ་འབད་བར་
འདུག

 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠གནས་པའི་ས་སྒའི་ལྕངམ་ཀེ་ཇི་༤༠༠བཙོང་བའི་ཐོ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༠༣ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ལྷ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༡༠༣༠༠༠༤༨༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལྷ་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༣༠༠༠༤༨༣ ཅན་མ། 


༢

མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༨༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་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
,ra
f tuohtiw ,llahs ytiroཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
htuA tiduA layoR eh
T“ ད
ta་འབད་ཞིནམ་ལས་
ht sedivorp དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
rehtruf noitutitsnoC eht མངོན་
fo 4.52
ལོe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཕྱིར་སོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
མiས་seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤
seགསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ido b dna seitརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
irohtua cilbup ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
lla ,yraiciduJ ehtརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
dna erutalsigeLངས་བསོ
eht n
ciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོ
. ”natད
uཿ
hB 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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམm
ས།odgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1

0.༠༣༤
0.༠༣༤

4

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

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



༡༡

འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས་ཚུ་ བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༤

.1

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1 elbaT eh་བསྐྲུན་གྱི་དོ
t ni nwo
a raey e་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་
ht gnirud stidua
མར་ཚ་ལ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་
་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
ནh
་ལུ་s sཁངས་མ་སོ
1 ག་ སོ.1
805
stiduA laནང་འཁོད་འགོ་འདྲེན་ཐོ
icnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dངn་ཚུ་
a 4ཁངས་མ་སོ
102 re་b
meceD ts13 nihtiw de
telpགm
oc erew
ཆས་ལྟེ་བ་ནང་ལས་
ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་
ལུང་ཕོ
ས་འཛིན་
3
2
sའཕྲུལ་ཆས་འགྲོ་འགྲུལ་དང་སྣུམ་བླུག་ནིའི་ཟད་སོ
tiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
daerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
སྐྱོང་པ་ འཇམ་པད་ཡོན་ཏན་གྱི་བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ཨང་༡༠༢༠༡༢༥༣༠༣༠༥༡༠༠༡༡
་ཨང་༡༣༦༠༢
ehT .raey ehནང་བཙུགས་ནུག
t fo esolc eརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ht ta sseན
rg
orp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc འཇམ་པད་ཡོ
stiduA 1.1ན
e་ཏན།
lbaT ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༡༢༠༨༡ ཅན་མ། ལྟ་
དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
བཀོད་རྩིས་འགནཿཡོན་ཏན་རྡོ་རྗེ།རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༩༠༠༣༠༢༤ ཅན་མ། 
dna 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

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་

106

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༣༣

བུམ་ཐང་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། 

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦



ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་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 Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency བསོ
and
མས།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
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠
administering
public funds,
theགནོ
police
and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1

0.030
0.030

5

ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ and as a constitutional
Theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Audit Authority
was
instituted
as an autonomous
body
in 1985
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ༡༡
237 staff
with diverse professional background.
It has
four
དངོས་གྲངས་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༠
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
ཆུ་སྨད་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དོམ་མཁར་ལུ་དུར་ཁྲོད་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་ཆུ་གཡུར་མ་རྐྱབ་པར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and ད
compliance
audits.
A brief ས་ཁོངས་བཟོ
account་རིག་འགོ་དཔོ
of the ན་གྱིས་ ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་དང་ ལཱ་
༠༠༣༠ དངུལ་སོ
་འབད་ནུག དེ་སྦེ་ནོ
ར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of རྩིས་སོ
the ད་རྩིས་ལེན་གྱི་སྐབས་
Royal Audit བལྟ་རྟོ
Authority
duringམ་སྦེ་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
the year is
ག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ལེགས་ཤོ
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༢༥དོན་
summarized below:


1.

ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༣༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

རྩིས་འགནཿཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༡༠༠༡༣༠ 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
༢
ཨུ་ར་རྒེད་འོ
ག
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 རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
Special Audits
6མངོན་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ
་
ངོ་དེ་ནང་
ཨུ་ར་རྒེད་འོ
ག
་བདག་སྐྱོང་གི་
བཏོ
ན
་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
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
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
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་ཞུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། 
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and

current audit priorities.
2.

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་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
 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

107

རིམ་ཨང་།

1
༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.463
0.463

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༣

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༣

ཨུ་ར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྒཔོ་བགྲེསཔ་གི་མིང་ཐོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༦༣ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༡༤༢༢༣དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག རྒཔོ་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧ ཅན་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
་རྗེ་དབང་ཕྱུག
dnམ།
a tལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྡོ
idua ot ytirohtuA
tiduA layརྒཔོ
oR་བགྲེསཔ།
a eb llaམི་ཁུངས་ངོ་སོ
hs erehTད
“ ་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༥༧༧
,taht setats hcihw ,naཅན་མ།
tuhB 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
,tn༤༣༤
emnrevབསམ་རྩེ་རོ
oG eht ངf་ཁག་འོ
o secག
if་གི་རྒེད་འོ
fo dnaག་བདག་སྐྱོང་།
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
༡
ནོར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོག
. ”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
deརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
nnam tnemom eht ta si yལོ
ti་ངོ་དེ་ནང་
rohtuAནོeརh་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོ
t ,lareneG གr་བདག་སྐྱོང་གི་
otiduA ehtརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
rednU .5002བཏོ
re
meའདི་གི་ནང་ལུ་
ceD ni ydob
ནb
་ཡི།
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ལོr་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
nI .དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༠
modgniK eht ssorདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་
ca detacol yllacigeta
ts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད། 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
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༠ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
:woleb dezirammus
རིམ་ཨང་།

1
2

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

R E T N I S T N E Mདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
EVEIHCA
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ། G N I T I D U A F O S M
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.062
0.388
0.450

.1

3
5

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
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
.seitiroirp tidua tnerruc

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 1
805
stiduA laicnaniF
001
stiduA ecnailpmoC
བསོམས། 2
3
2
stiduA ecnamrofreP
4
6
stiduA laicepS
616
latoT



༡༡

Gད
Nཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢
ITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་འདྲེན་འབད་ཡོ

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seནོitརi་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོ
rohtua etaག
ir་བདག་སྐྱོང་གིས་
porppa ot dས་ར་རྒེད་འོ
esserddགa་ sདར་རྒྱས་སྦུག་དང་བསམ་འཕེལ་སྒང་རྒེད་ནང་ལུ་
i ti dna tidua ralucitrap eht fo n
oitelpmoc nopu deussi
གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

108

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་གླ་ཆ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢ སོད་ཡོད་པའི་ཟད་སོང་སྒྲུབ་སྟེ་ རྒེད་འོག་ནང་ ཚུལ་མིན་སྦེ་བསྐྱར་
འདྲེན་འབད་དེ་འདུག དེ་སྦེ་ལཱ་ཚུ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ ཟད་སོང་གྲུབ་སྟེ་བཞག་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་

བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༦༦དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཆོས་སྐུ་དབང་ཕྱུག རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༠༥༠༢༡

༡༡༢༠༡༠༠༡༣༣༠ ཅན་མ། 


༢

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཤཱང་ཀར་གུ་རུང་།

རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༢༡

དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༨
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ར་རྒྱས་སྒང་རྒེད་འོ
་བདག་སྐྱོང་གིས་
རྒེད་འོ
ག་ཡིག་ཚང་དང་
རང་བཞིན་སར་འབྱུང་འཐོ
ན་བསྐྱེད་ཡིག་ཚང་
དེ་ལས་གསོ
་བའི་གཞི་རྟེན་
the ནོKingdom
of ག
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
སྨན་ཁང་ཚུ་ནང་
གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་བཟོ
་བསྐྲུན་སྐབས་
ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༨༨
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་འབད་
25.4
of the Constitution
further provides
that “The
Royal Audit
Authority shall,
without
fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ནུག དེ་སྦེ་དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་དང་ རྒེད་འོག་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ཚུ་དཔེ་རིས་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public
funds, the police
the defence
forces as wellབ་ཁུངས་ལེགས་ཤོ
as the revenues,
public and
དང་འཁྲིལ་བསྟར་སོ
ད་འབད་མ་འབད་ཀྱི་བལྟ་རྟོ
ག་དང་and
ཁག་འབགཔ་ལུ་འོ
ས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ཐོ
མ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༦༦དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དངོས་གྲུབ་འབྲུག་པ། འཕྲུལ་རིག་པ། ཞི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
December 2005. ཅན་མ།
Under
the Auditor General, the Authority
is at
the moment manned
གཡོin
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༧༠༩༩
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤཱང་ཀར་གུ་རུང་།
རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༡༠༠༡༣༣༠
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཅན་མ། offices strategically located across the Kingdom. In
regional
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
༤༣༥andཀྲོང་གསར་རོ
་ཁག་འོག་གི་
རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།
audits
theme ངbased
audits,
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཀོར་ཕུགས་རྒེད་འོ
of ༡
the Royal
Audit གAuthority during the year is
summarized below:

1. རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
AC HI EVE ME N TS I N TE
M S OFཀོར་ཕུག་རྒེད་འོ
A U DIT IགNG
ལོR
་ངོ་དེ་ནང་
་བདག་སྐྱོང་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༦

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
audits
during the year as shown
in the Table 1.1. ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
འགྲིགས་འབད་ཡོ
ད།within 31st December 2014 and
were
completed
3
Performance Audits
2

excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progress at the
close of theང ས་བསོ
year.མས་
The
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ Total
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་
every financial year. It འོcontains
the ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
༢༠༡༦
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་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
current
audit priorities.
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

གཡོME
་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་
ལྐོག་ཟ།
AC HI EVE
N TS I N TE
R M S OF RE POR TI NG

1
1&2
ར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
2 ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
5
Audit Reports
are the immediate
output of the Royal Audit Authority.0.187
The audit reports
are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
བསོམས།
0.187 to the prescribed
to take timely actions on issues contained
in the reports. The RAA adheres
2.

timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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༡

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

ནང་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ཀོར་ཕུག་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ ཧི་མ་ལ་ཡཱན་ཨིན་ཕོ་ཀྲེག་དང་ ཨེམ་ཨེས་ ཨེསི་ཇེམསི་ནང་ཆས་ཁང་གཉིས་ལུ་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༦ གནས་པའི་ནང་ཆས་ཀྱི་རིན་སོད་དེ་ཡོད་རུང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་

སྤྱི་

ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༠ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༨ ལུ་ནང་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༢༥དོན་ཚན་

༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༩༥༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཨོན་ཕུན་ཚོགས། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༥༠༢༩ ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo༢
noitutitཆད་སྐྱོན་དང་
snoC eht ནོ
foར་འཁྲུལ་
1.52 eགནོ
lcitདr་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༧
A eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuohtiwར,l་འཁྲུལ་གནོ
lahs ytirད
o་སྐྱོན་ནང་
htuA tid
uA layoR ehT“ ག
ta
ht sediv
rp rehད
trཿ
uf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་གསལ་སྟོ
ནo
་འབད་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
dn༢༡
a cilbupམི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཐེབས་སོ
,seunever eht sa llew sa ད
se་ཡོ
cr
f ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དoཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༧
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
la ཀོར་ཕུག་རྒེད་འོ
noitutitsno
a sa dna 5ཀོར་ཕུག་སྤྱི་འོ
891 ni yd
b suomon་བསྐྲུན་དང་
otua na ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ནང་
sa detutitsni saw ytirམི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་
ohtuA tiduA ehT
གc་བདག་སྐྱོང་གིས་
གo
་ནང་མི་ལམ་བཟོ
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༧
of
ah tI .dn
orgkcངa་མི་འདི་
b lanརིང་ཐུང་མི་ཀྲར་༧༩༥༠
oisseforp esrevསྦེ་མི་མི་ལམ་གྱི་རིང་གོང་མིན་
id htiw ffats 732 yb
དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག sདེ་སྦེ་དངུལ་སོ
དu
་ཐེབས་སོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniKདe་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ht fo noit utitsnoCརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
eht fo sno
isivorp ehtདོན
h་ཚན་༡
tiw enil
པ་ ཤུགས་སྣོན་ཐོག་བཟོ་མི་རྩི་འདམ་གྱི་ཆུ་གཡུར་གྱི་mརིན་གོང་སོ
ན་ཨང་༡༣༤༢༥
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ཅན་མ།
enituorན་ཆུང་བ།
eht sགཡོ
ediགs་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༤༠༡༠༣༥༠༡
eb ,stidua desab em
eht ལྟ་བཀོད་རྩིས་
dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
འགནཿཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༢༠༠༠༩༥༧
stnemhsilpmocca ehཅན་མ།
t fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca

si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༢

ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 eདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་འདི་
lbaT eht ni nwohs sལོ
a ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
raey eht gnirud stidua
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
1
805
stiduA laicnaniFདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་བར་ཡོ
དm
།eceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
dna 4102 reb
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
6
1
6
l
a
t
o
T
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
འོcགi་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
ts༢༠༡༦
urhT ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་
tiduA evitacidni eht dna se
ffO lanoigeRགd
na snoད
isཿ
iviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

.2
0.061
5
era stroper tidua ehT .ytirohtuA
id
i eht era stropeR tiduA
བསོtམ
ས།uA layoR eht fo tuptuo etaidemm
0.061
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi

1
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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་

110

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

ཅ་དངོས་ཚུ་མ་ལེན་པར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡

ནུ་སྦིས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་ནང་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་ ནང་ཆས་ཀྱི་རིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༡ དངུལ་སོད་

འབད་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ སྤྱི་ཚེས་༢༥ ལུ་ནང་ཆས་ཚུ་མ་ལེན་པ་ཡོདཔ་ལས་ འཆར་

དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༢༦དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇིག་

མེད་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༡༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བཀྲིས་དཔལ་ལྡན། རྒཔོ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༧༠༤༠༠༡༠༢༧
ཅན་མ། 
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
སྤ་རོof
་རོངBhutan,
་ཁག་འོག་གི་
རྒེད་འོག
་བདག་སྐྱོང་།
the ༤༣༦
Kingdom
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 or prejudice,
ན་བྱ་རྒེད་འོག audit the accounts of all departments and offices of the Government,
favour
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་ ན་བྱ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
other
monies received and theལོadvances
and reserves
of Bhutan”.

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩

སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༤

དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༧

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 བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
is at the moment manned
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically
located
across the Kingdom.
In
འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
Royal Audit Authority
started performance
ནང་མ་ཚུད།the
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
audits and theme based audits, besides the routine
འབོར་ཡོངand
ས་བསོམ
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
 of the
financial
compliance
audits. A
brief
account
activities
and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་མངོན་
summarized
below:

1.

གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧
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
audits
during the year as shown
in the Table 1.1.
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
1
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
were completed
within 31
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
under progress
at theར་འཁྲུལ་
close གནོ
ofད་སྐྱོན།
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
priorities. བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
༡ audit
ཁྲིམས་ལུགས་དང་

1
2

2.

0.217
0.217

4
5

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་བའི་གནད་དོན་ནང་ ངོས་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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རིམ་ཨང་།

1.1.
1.2.
1.3.


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

-

རིན་བསྡུར་ཐོག་མིན་པ་ཐད་ཀར་དུ་སོད་ཡོདཔ།

-

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།

-

བསོམས།

-

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


༡༡

མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་སོད་ཡོདཔ།

YTIRརྩིས་ལོ
OHT་U
A TIDUརྩིས་ཞིབ་སྐབས་ལུ་གནད་དོ
A LAYOR EHT FOན་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོ
STNEMHSILPMOདC་རུང་
CA མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་
ན་བྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཧེ་མམ་ནང་

foལཱ་ཚུ་ག་ར་
noitutitsམི་སྡེ་ཁག་འབག་ཚོ
noC eht fo ག
1.ས་པ་འཐུས་མི་མི་ངོམ་གཅིག་ལུ་སོ
52 elcitrA eht morf sདe་མི་འདི་
tadnam
sti sevired ytirohtuA tiduA layoརྩིས་
R ehT
མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་རྒྱུ་སྐྱོང་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
གf།feརྒཔོ
elཞིབ་བརྡ་དོ
citrA eན
h་ཨང་༡༣༤༨༡དོ
T ”.secruosན
er་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
cilbup fo esu eht ni sseདཀར་མདོ
nevitce
dn། aམི་ཁུངས་ངོ་སོ
ycneiciffད
e་ལག་ཁྱེར་ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
། eམི་ཁུངས་ངོ་སོ
,tnཅན་མ།
emnrལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་མདོ
evoG eht fo seciffo dག
n།a རྒཔོ
stn
mtraped དl་ལག་ཁྱེར་ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
la fo stnuocca eht tiཅན་མ།
dua ,
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
༡༢
རིན་བསྡུར་ཐོག་མིན་པ་ཐད་ཀར་དུ་སོ
ད་ཡོདཔ། 
. ”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
་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འདི་
་ཚོeགcས་འདུས་ཀྱི་
deན་བྱ་རྒེད་འོ
nnam tགn་བདག་སྐྱོང་གིས་
emom eht tབྱ་བཱ་དགོན་པའི་
a si ytirohtuསོA
eht ,lareneG rotiduA ehtམི་སྡེ་དམངས་དང་
rednU .5002རྒེད་འོ
rebགm
eD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཆ་འཇོག་མེད་པར་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་དང་མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གཉིས་ཀྱི་བར་ནང་ ནང་འཁོད་གན་འདོམས་མིང་རྟགས་བཀལ་ཏེ་ མི་སྡེ་ཁ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
noisivorpནe་ཨང་༡༣༤༨༡
ht htiw enil
འབགཔ་ལུ་ ལཱ་སོད་བཏང་མི་འདི་ མི་སྡེ་ཁག་འབགཔ་གི་དཔྱད་གཞིའི་འགན་འཛིན་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
or། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
eht sedད
is་ལག་ཁྱེར་ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
eb ,stidua desab eཅན་མ།
meht ལྟ་བཀོད་རྩིས་
dna stidua
དོན་ཚན་༢༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དཀར་མདོeགn།itu
རྒཔོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
འགནཿདཀར་མདོག། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
ཅན་མ།
stnemhsilpmocca e
ht fotrap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

༡༣

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་པར་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་འབད་ཡོདཔ།



GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ན་བྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོང་ཁག་རང་བཞིན་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ རང་བཞིན་གནས་སྟངས་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར་མ་ལེན་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
པར་80བྱ་བཱ་དགོན་པའི་
སོs་ནམ་ཞིང་རིང་ཚད་མི་ཀྲར་༤༠༣
ཅན་མ་བཟོ
རང་བཞིན་གནས་སྟངས་བརྟག་ཞིབ་བཅའ་
.1་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་འབད་མི་འདི་
.1 elbaT eht ni nw
ohs sa raey eht gnirud stidua
1
5
tiduA 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
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
ཁྲིམས་༢༠༠༠ ཅན་མ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༤༨༡དོ
dna 4102 rནe་ཚན་༢༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
bmeceD ts13 nihtiw deteདཀར་མདོ
lpmoc ག
e།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
o
h
t
s
e
d
u
lcxe
4ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་མདོག། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
stiduA laicepS
རྒཔོ། 6མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཨར་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
4102ཅན་མ།
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
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་༠༢༡༧
.seitiroirp tidua tnerruc
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ

.2

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

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

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢༡

དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༧

ཀ

ན་བྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ སྨན་ཆུ་ལུང་པ་ལས་སྐམ་བྱིས་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་བྱག་ཚུ་གས་རས་

བམ་གྱིས་བཏོར་ནི་དང་ ས་བརྐོ་ནིའི་ལཱ་ནང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་ཏིག་འབད་མི་ལས་ལྷག་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་

ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༣དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༨༡དོན་ཚན་༡༢པ།རྩིས་

འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་མདོག།རྒཔོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡ ཅན་མ། 



ཁ  ན་བྱ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ཙམ་སྦྱིས་ལས་ཧཱ་ཆུ་ཟམ་ཚུན་གྱི་ སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་
ཏིག་འབད་མི་ལས་ལྷག་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ཁག་འབག་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༤དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༨༡ དོན་ཚན་༡༤ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ལས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༧༠༧༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདཀར་མདོག།རྒཔོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report onཨང་༡༠༨༠༧༠༠༡༡༢༡
the economy, efficiency
ཅན་མ།  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
offices in ངthe
Legislature
and the Judiciary, all public authorities and bodies
༤༣༧ all
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རོ
་ཁག་འོ
ག་གི་ རྒེད་འོག་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”.

༡

རམ་བྱར་རྒེད་འོག

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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རམ་བྱར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
with the provisions
of the Constitution
of the Kingdom
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ད་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
theme based
audits, besides the routine
༢༠༡༦ and
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོ
ད།
financial
and
compliance
audits.
A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོངས་
of ལོthe
Royal Audit Authority
during the year
is
summarized below:

1.

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠ཐོན་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་།

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number includes only those
audits
which
བསོམ
ས།
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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠
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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
Areas
which are determined on the ན
basis
of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.


1

2.

0.210
0.210

4

༡༡.
ཟད་སོME
ང་ཚུ་མཇུག་བསྡུའི་ལཱའི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོ
པ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠
AC HI EVE
N TS I N TE R M S OF REདPOR
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
རམ་བྱར་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གི་བདུད་འཇོམ་འགྲོ་དོ
ན་ཆོས་གླིང་ལྷ་ཁང་གི་དོ
ན་ལུ་ལྟོ
་བཟང་ཁང་དང་སྲུང་རྒྱབ་ཀྱི་སོ
ད་ཁྱིམ་བཟོ
་བསྐྲུན་
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༡༠མཇུག་བསྡུའི་ལཱ་གི་རྩིས་ཁར་བཀོད་དེ་འདུགམ་དངུལ་འདི་ཚུ་ཤུལ་ལས་དངུལ་

སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་བཞག་འབད་མི་འདི་འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་
འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༣༨དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཏེཇ་བཱ་དུར་སཱན་བར།རྩིས་ཞིབ་པ།ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༣༡༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ།རྒཔོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༤༠༠༡༢༩༧ ཅན་མ། 



༤༣༨

གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

༡

འཕང་མཁར་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འཕང་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

YTསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
IROHTUA TIDU
A LAYOR EHT Fདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
O STNEMHSILP
MOCCA
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༨
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༥

foགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
noitutitsnoC eht fo 1.52 ལོ
e་lབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
citrA eht morf setaཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
dnam sti seviredབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elའགྲིགས་འབད་ཡོ
citrA ehT ”ད.s། ecruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
 ef tuohtiw ,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
seལོ
id་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
o b dna seitirohtua ciཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་
lbup lla ,yraiciduJ eht dnརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
a erutalsigeL eht ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོ
ni seciffo lla gniངdས་
ulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༣ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la n o
itutitsnoc a sa dna 5891བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ni ydob suomonotua na sa deདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
tutitsni saw ytiroh
tuA tiduA ehT
རིམ་ཨང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམm
ས།odgniK eht fo noitutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༣
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1

0.133
0.133

3

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

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



༡༡

.1

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་ཆས་ལྟེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་གྱི་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ས་ཡ་༠༡༣༣stiduA laicnaniF
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
འཕང་མཁར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ གླ་རིན་ཕབ་ཆའི་ཐོག་ལས་ dཕོnངa་ཅུ་ལ་སོ
སོt་ནམ་ཞིང་ལམ་འཕྲུལ་
detr་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ
ats ydaerla་བསྐྲུན་ནང་
erew t
ah
esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཆས་ལྟེ་བའི་འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་ཚུ་ལུ་འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༣དངུལ་སོད་འབད་ནུག གཞལམ་སྒང་
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

རོང་ཁག་གི་ ས་སྒོ་སོ་སོའི་ཚུ་ནང་ འཕྲུལ་ཆས་བཏང་མི་ལེ་ཤ་བཙུགས་བཞག་མི་ཚུ་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས་དང་འཚོ་འཐུས་སོད་དགོ་པའི་སྐོར་
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnགཞུང་གི་བཀའ་རྒྱ་དང་གསལ་བསྒྲགས་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་མ་ཚད་
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxeཁོ་རའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ཡང་དངུལ་སོ
fo s isab eht no denimrད
e་འབད་དེ་ཡོ
ted eraདh
cihw
saerA
་པའི་དོ
གས་པ་
.seitiroirp tidua tnerruc

ཡོདཔ་ད་ དེའི་ཐོབ་ཐངས་ཚུ་གི་སྐོར་ ཏན་ཏན་ཅིག་མིན་འདུག 

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༨༣ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་ལུང་རྟེན། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ཅན་མ།
se༡༢༠༠༦༠༠༡༤༤༣
itirohtua etaཅན་མ།
irporpལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིན་ཆེན་ལུང་རྟེན།
pa ot desserdda si ti dna tiརྒཔོ
du།a
ralucitraད
p་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༦༠༠༡༤༤༣
eht fo noitelpmoc nop
u de
ussi
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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༣༩ མོང་སྒར་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་། 
༡

དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༣
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད།


ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦

ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོངས་

Theབསོ
Royal
Audit Authorityནderives
its
mandates from
the Article
25.1 of the Constitution of
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩ཐོ
་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
25.4 རིམ་ཨང་།
of the Constitution further
provides that “The Royal Audit
Authority shall,དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
including all ཁྲིམས་ལུགས་དང་
offices in the
Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

1
2

0.069
4
5
བསོམས།
0.069 as a constitutional
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
strategically
located across the Kingdom. In
༡ offices
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme
based audits, besides
the routine
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
བཀོད་དེ་ཡོand
དཿ initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
རིམ་ཨང་། below:
summarized

1.

མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་སྦེ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་ཡོ
དཔ།
AC HI EVE
ME N TS I N TE R M S OF
A U DIT I NG

2.1.
2.2.

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

0.069
No. of Audits
0.069
508

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
བསོམས།
audits during the year as shown in the Table
1.1.
1
Financial Audits
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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
༡༡
མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་སྦེ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་ཡོདཔ།
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
དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོ
ག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགྲ་མེད་རྩེ་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡ་
current
audit priorities.
2.

ཡུམ་ཞིང་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༤

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

ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནུག དེ་སྦེ་མ་དངུལ་ཁ་བསྒྱུར་བཏང་མི་

འདི་གིས་ ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུ་མ་ཚུགས་པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ མི་སེར་ཚུ་ཁེ་ཕན་གྱི་མཐུན་རྐྱེན་མ་ཐོབ་པར་ལུས་ཏེ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
completion
of the ན
particular
audit and it isདོaddressed
to ་རིག་འགོ་དཔོ
appropriate
authorities
འདུགupon
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༨༤༥དོ
་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། བཟོ
ན་ཆུང་བ།
ཞི་གཡོང་
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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ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

༢༠༠༨༠༧༢༦༣ ཅན་མ། 


༡༢

ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩

དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་དགིང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ནང་ སོབ་ཁང་དང་བདག་སྐྱོང་གི་ཁང་སྡེ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༠༦༩ གནས་པའི་ལཱ་མང་རབས་ཅིག་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་བཟུམ་མའི་ནོར་འཁྲུལ་འབྱུང་མི་འདི་ ལཱ་འབད་
བའི་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བལྟ་རྟོག་མ་འབད་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༤༥ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ། ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༣༠༡༠༡༨༨༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཀརྨ་

བསྟན་འཛིན། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས།

ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༢༦༣ ཅན་མ། 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo༢
noitutitཆད་སྐྱོན་དང་
snoC eht ནོ
foར་འཁྲུལ་
1.52 eགནོ
lcitདr་སྐྱོན།
A eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་གསལ་སྟོ
ནo
་འབད་དེ་ཡོ
,ra
ef tuohtiwར,l་འཁྲུལ་གནོ
lahs ytirད
o་སྐྱོན་ནང་
htuA tid
uA layoR ehT“ ག
ta
ht sediv
rp rehད
trཿ
uf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tn emnrevoG 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
dn༢༡
a cilbupས་ཁོངས་ནང་ཤིང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་བསྟར་སོ
,seunever eht sa llew sa secrད
o་མ་འབད་བར་ཡོ
f ec nefed ehདtཔ།
dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

་བདག་སྐྱོང་གིས་
གོང་རི་ཀོ་ཏི་དང་
la དགྲ་མེད་རྩེ་རྒེད་འོ
noitutitsnocགa
sa dna 589
1 ni ydob sཤིང་སྤང་ལུ་
uomonotསའི་ཉོགས་བཤད་འཐོ
ua na sa detuནti་ཏེ་
tsnས་ཁོངས་དེ་ནང་ཤིང་བཙུགས་ནིའི་ལཱ་
i saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༣
ཟད་སོང་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག དེ་སྦེ་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོད་མི་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.modgniK eht sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
sorca detན
a་ཨང་༡༣༨༤༥
col yllacigདོ
eན
ta
rts seཔ།
ciffརྩིས་འགན་
o lanoiger
་ཚན་༤
འདི་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
amrངo་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༧༠༠༩༣
frep detrats ytirohtuཅན་མ།
A tiduལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
A layoR eht ,naནོtར
u་བུ་
hB fo
ཐད་ཀརཿ ཀརྨ་འཕྲིན་ལས། ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོནe། cnཞི་གཡོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ehང
t ་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༠༠༢༨
fo tnuocca feirbཅན་མ།
A .s
tidua ecnailpmoc dna laicnanif
དབང་འདུས། རོང་ཁག་ནགས་ཚལ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༤༣༡༠ལྷུ་རྩེ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་། 
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༡

.1

སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག

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
hciག
h་བདག་སྐྱོང་གི་
w stidua eརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
soht ylno seབཏོ
duན
lc་ཡི།
ni rའདི་གི་ནང་ལུ་
ebmun ehT
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
་ངོ་དེ་ནང་
སྒང་ཟུར་རྒེད་འོ
2
001
stiduA ecnailpལོ
m
oC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་མི་འདི་ 4ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
dna detrats ydaཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
erla erew taht e
soht sedulcxe
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད། 
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
sdoirep gnitidua tsaཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་
p eht fo secneirepxe fo sརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
isab eht no denimཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོ
reted era hcihw ངsས་
aerA
.
seitiroirp tidua tnerruc
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
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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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རིམ་ཨང་།

1

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསོམས།

༡

0.035

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

1&2

0.035

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥

གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

ཁྲལ་གྱི་འོང་འབབ་ལོག་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
སྒང་ཟུར་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་
རྒེད་དྲུང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥ གནས་པའི་ མི་སེར་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་གྲོང་གསེབ་ཁྲལ་

TheལོRoyal
Audit Authority
derives its
mandates from the Article
25.1 of the Constitution
ག་སོད་འབད་ནུག
དེ་སྦེ་ནོར་འཁྲུལ་བྱུང་མི་འདི་
ནང་འཁོད་ཚད་འཛིན་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོ
མ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
གནད་དོན་of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
the economy, efficiency and effectiveness
in the useམof
public
resources.”
The Article
འདི་ on
རྒྱལ་གཞུང་ཁྲིམས་སྲུང་འགག་སྡེ་སྙན་ཞུ་བཀལ་བའི་ཤུལ་ལས་
ངན་ལྷད་བཀག་སོ
་ལྷན་ཚོ
གས་ལུ་བཏང་ཡོ
ད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཨང་༡༤༡༦༠དོ
ན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ་ཚེ་དབང་།
རྒེད་དྲུང་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༠༡༣༨
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
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ།
རྒཔོpolice
་བགྲེསཔ། and
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༣༥༣

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

ང་ཁག་འོ
་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་།

The༤༣༡༡ཐིམ་ཕུག་རོ
Audit Authority
wasགinstituted
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
༡
སོས་རྒེད་འོ
ག
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits,
routine
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ besides
སོས་རྒེད་འོགthe
་བདག་སྐྱོང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part
of the accomplishments
གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
of the Royal Audit Authority during the year is
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
summarized
below: བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ཡོད།

1.



HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
ལོAC
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ཡོངས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡ཐོན་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
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
རིམ་ཨང་། includes only those
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
The number
audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བསོམས།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡ which
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡
current audit priorities.

1

0.031
0.031

4

2. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
RE POR TI NG
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ


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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

117

༡༡

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡

སོས་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་ནང་ ས་གནས་པྱིན་ཅས་ལུ་ཤིང་ཟམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༡ གནས་པའི་ “ཤིང་གི་གདུང་དང་
ཡན་ལག་གྱང་བཙུགས་སྒྲིག་” གི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་འདུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༠༨ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ ཚེ་དབང་རིན་འཛིན། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོང་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དཀོན་མཆོག་རྡོ་
རྗེ། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་༡༡༤༠༤༠༠༠༡༡༧ ཅན་མ། 


༤༣༡༢སྤུ་ན་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་། 
༡

དགུ་མ་རྒེད་འོག

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

་བདག་སྐྱོང་གི་
foརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
noitutitsnoC eht fo 1.52 ལོ
e་lངོ་དེ་ནང་
citrA eདགུ་མ་རྒེད་འོ
ht morf ག
se
tadnam sརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
ti sevired ytiroན
h་ཡི།
tuAའདི་གི་ནང་ལུ་
tiduA layམངོན་
oR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
elགསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
citrA ehT ”.sec
ruoser cilbདu་མི་འདི་
p fo esལོu་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
eht ni ssenevitceffe d
na ycneiciffe ,ymབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་
onoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnམ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག།
emnrevoG 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
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
cilbup ,seunever eht sཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ནང་ཚུད་མི་
a llew sa secrof ec nefed eh
t dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gn
etsinimda
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
འོiགr་ལུ་བཅུད་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
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
ruoརིམ་ཨང་།
f
sah tI .dnuorgkcab lanoissདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
eforp esrevid htiw
ffats 732 yb
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
བསོམeས།
nituor eht sediseb ,stidua desab- emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
:woleb dezirammus

1

-

4

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

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

.1

6 16 deདte
lpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
གྲོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོ
པ།
sti༡༡
duA fo .o
N
stiduA fo sepyT
.oN .lདS་མ་འབད་བར་ཡོ
.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
d
na 4102 rebmeceD ts13 niཕི་རོ
hti་w
detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P
དགུ་མ་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ དགུ་མ་དང་འོ་ལ་མཁའི་གྲོ་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལས་རིམ་ནང་
རྩི་སའི་ཆུའི་ཀྲེངག་གི་རྩ་
d
na detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT ད.་དེ་ཡོ
raeད
y་ས་ཅི་རུང་
eht fo ལཱ་བསྟར་སོ
esolc eདh
t ta sserg
rp rednu
བར་61རྩེ་ལོ
ན་ལུ་ ཅ་དངོས་ཚུ་སོ
་མ་འབད་བར་ཡོ
དo
་པའི་མངོན་
6 ག་ཅན་གྱི་ལྕགས་སྐུད་ཀྱི་རཝ་རྐྱབ་ནིའི་དོ
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tཨེལ་བི་ཆེ་ཏིརི།
I .raey laབཟོ
icn
anif yreནv་ལས་རོ
e foགས།
trats
གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༦༩དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
་རིག་འགོ་དཔོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ད་ལག་ཁྱེར་་ཨང་
dnཞི་གཡོ
a sdགo་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༦༠༧༢༡༢
irep gnitidua tsap eཅན་མ།
ht fo sལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ecneirepxe fo sརྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།
isab eht no dརྒཔོ
en། imམི་ཁུངས་ངོ་སོ
reted era
hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༡༠༠༤༠༠༠༤༠ 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
de bircserp 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་ ༢༠༡༦

༤༣༡༣རྩི་རང་ཁ་རོང་ཁག་འོག་གི་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་། 
༡

གོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ གོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༣

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ འོག་ལུ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
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,
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
3

3
4
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
5
The Audit Authority was instituted
as
an
autonomous
body
in
1985
and
as
a
constitutional
བསོམས།
- moment manned
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the
by 237 staff with diverse professional background. It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line༡
with the
provisions of the Constitution of the Kingdom
ཚུལ་མིན་འཛིན་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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
activities
and initiatives as a part of the accomplishments

of the Royal Audit Authority during the year is
༡༡
ས་ཁོངས་ནང་གྲོང་གསེབ་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་མ་ཚང་བར་ཡོ
དཔ།
summarized
below:

1.

four
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གོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་གནས་ཧར་པོད་ཀྱི་ ཞིང་ཆུ་གཡུར་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མ་དངུལ་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་

Theས་ཡ་༠༧༧༥
Royal Audit
Authority
had completed
616 ང་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུག
ཡོད་ས་ལས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༤༣
གནས་པའི་ཟད་སོ
དེ་
Sl. No.
Typesཨེཇ་དྲི་པི་ཨི་ཆུའི་དུང་དང
of Audits
No.གློག་ཁ་
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
གས་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་
་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
Theལས་རྩི་ས་དང་བྱེམ་ལ་སོ
number includes
only those audits རྒྱུ་དངོས་ཐོ
which ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ཐོ
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
༠༠༤༣
གནས་པའི་
རྩི་ས་ཕད་ཅུང་༤༧
དང་
བྱེམ་ཀིའུ་བི་མི་ཀྲར་༨
དེ་ལས་
ཆུ་དུང་ཨེམ་ཨེམ་༡༦༠
པི་ཨེན་༢༥
ཅན་མ་འབད་མི་མི་ཀྲར་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༣༠
ས་ཁོངས་ནང་མ་ཚང་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༣༦༨༦དོ
ན
་ཚན་༣༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཁར་ཀ་བཱ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every
It contains the ཅན་མ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་
དུར་ཏ་མང་།
རྒཔོ། financial
མི་ཁུངས་ངོ་སོདyear.
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
are determined
on the
basis of experiences
of the past
and
གཡོགwhich
་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༤༧
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་།
རྒཔོ། auditing
མི་ཁུངས་ངོ་སོདperiods
་ལག་ཁྱེར་ཨང་
current audit priorities.
2.

༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ 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
 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

119

༢

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

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

༢༡

ངོས་ལེན་ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་པ་ལུ་མིན་པ་གཞན་ལུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་སོད་ཡོདཔ།

གོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ རོ་ཁྱི་འཁྱམ་རའི་ས་ཁོངས་ལས་ གོ་གསར་གླིང་སོབ་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུན་གྱི་སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་
ནང་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་ཚུལ་མིན་ཚུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔཿ




རིན་བསྡུར་ན་བཅའ་མར་མ་གཏོགས་མི་ དགེ་ལེགས་ཕུག་ ཨེམ་ཨེས་ ཀེ་སི་ཧེ་ཝི་ཨི་ཀིའུམན་ཧའི་རིང་ལུ་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་
སོད་ནུག 



Yས་སྡེ་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ཚོ
TIROHTUA Tག
ID
UA
LAYདགེ་ལེགས་ཕུག་
OR EHT FOཨེམ་ཨེས་
STNEMཀེ་སི་ཧེ་ཝི་ཨི་ཀིའུམན་ཧའི་རིང་ལས་
HSILPMOCCA
རྒེད་འོག་ཚོག
ས་ཐོ
ག་ལས་
འཕྲུས་

fo noitutitཆས་གླ་ཁར་ལེན་ནི་སྦེ་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནུགཚོ
snoC eht fo 1.52 elcitrA ehག
t ས་སྡེའི་སྐབས་རྒེད་འོ
morf setadnam
sti sevired yནti་གྱིས་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཐོ
rohtuA tiduག
A་ལས་རྒཔོ
layoR ་ehT
ག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehགི་ངོ་ཚབ་ལུ་མིང་རྟགས་བཀལ་ནུགས་གནས་གཞུང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༠༩ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་དང་རྒཔོ
T ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoc་མེད་པའི་སྐབས་སུ་
e eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གnས་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་ཡོ
གuཔ་གི་གྲངས་ཨིནམ་
,tnemnrevདམངས་མི་གི་ཁྲི་འཛིན་ཐོ
oG eht fo seciffགo་ཚོd
a stnemtrapད
eཔ་ད་
d llaརྒེད་འོ
fo ག
s་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
tnuocca eht ནti་འདི་
dua ཞི་གཡོ
,ecid
jerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ལས་མ་རུང་པ་ཨིན་པས།
དེ་མ་ཚད་
རྒེད་འོ
ག
་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
ན
་འདི་
རྒེད་འོ
ག
་ཚོ
ག
ས་སྡེ་གི་འཐུས་མི་གི་གྲངས་སུ་ཡང་མི་
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
ཚུད།

la noit
utitsམཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་
noc a sa dna 5891དབྱེ་ཞིབ་ཚོ
ni ydoག
bས་ཆུང་གི་གྲོས་འདེབས་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་
suomonotua na sa detutitsnལཱ་སོ
i saདw
ytiroརྒེད་འོ
htuག
A་རིན་བསྡུར་
tiduA ehT
་ནི་འདི་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sahརིན་བསྡུར་ན་བཅའ་མར་མ་གཏོ
tI .dnuorgkcab lanགoས་མི་
issefདགེ་ལེགས་ཕུག་
orp esrevidཨེམ་ཨེས་
htiw ffཀེ་སི་ཧེ་ཝི་ཨི་
ats 732 yb
ཚོགས་ཆུང་གིས་སྦེ་སོད་དགོཔ་སྦེ་འདུག
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཀིའུམན་ཧའི་རིང་ལུ་ སོད་དགོ་པའི་གནད་དོ
moནd་ཡང་མ་འཁོད་པས།
gniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
 རིན་བསྡུར་རྒྱལ་མི་ རིན་བསྡུར་པ་གི་ལཱ་འབད་ནིའི་གོ་སྐབས་མེདཔ་བཏང་ནུག
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༨༦དོན་ཚན་༢༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
s
i
r
a
e
y
e
h
t
g
rud ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༤༧
ytirohtuA tiduA ཅན་མ།
layoRལྟ་བཀོད་
eht fo
༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ ཅན་མ། སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན།niཞི་གཡོ
:woleb dezirammus

རྩིས་འགནཿ ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ ཅན་མ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༤༧ ཅན་མ། 
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6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༣805 ཆད་སྐྱོན་དང་stiནོdརu་འཁྲུལ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
A laicnགནོ
aniད
F་སྐྱོན། 1
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་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
dnགa་ལུ་གསལ་སྟོ
detratན
s ་འབད་དེ་ཡོ
ydaerlད
aཿ
erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༣༡

སོ་ནམ་ཞིང་ལམ་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་རིན་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་གྲུབ་འབྲས་བཏོ
ནr་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
eht ta derape
p si AAR eད
hཔ།
t 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
dnགོ་གསར་གླིང་རྒེད་འོ
a sdoirep gnགi་བདག་སྐྱོང་གིས་
tidua tsap eh
fo secneirepxe fo sགོ་གསར་གླིང་སོ
isab eht n
denimreted
era hcihw saerA
རོt་ཁྱི་འཁྱམ་རའི་ས་ཁོངས་ལས་
བo་གྲྭ་ཆུང་བ་ཚུན་གྱི་སོ
་ནམ་ཞིང་ལམ་གྱི་གཟར་
.seitiroirp tidua tnerruc

ཚད་ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་འདི་གིས་ གྱེན་གཟར་ཚད་ལས་བརྒལཝ་སོངཔ་ལས་ སྣུམ་འཁོར་ཡང་མི་ཐལ་པས། དེ་སྦེ་གཟར་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འབྲས་ལེགས་ཤོམ་མེད་མི་དང་ སྣུམ་འཁོར་མ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་བྱུང་མི་འདི་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་གྱིས་ རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་གིས་ ས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ཁོངས་ནང་བལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་མ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༨༦དོན་ཚན་
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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༢༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་། རྒཔོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ ཅན་མ། སངས་རྒྱས་རྡོ་

རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༣༠༤༧ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཁར་ཀ་བཱ་དུར་ཏ་མང་། རྒཔོ།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༤༠༠༠༦༤༥ ཅན་མ སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྒེད་འོག་བདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༢༠༠༨༠༣༠༤༧ ཅན་མ། 

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

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

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

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

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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༤༤

རང་སྐྱོང་ལས་སྡེ།

༤༤༡ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་ དེ་གི་འོག་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༢ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༣༦༥༢ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་

ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༡༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༩ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

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

སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་

འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༣༧༨༥ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

foལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
oitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf seདt་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
adnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་
elཀྲམ་ས་ཡ་༥༥༧༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ
citrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe d་n
a ycneiciffe ,ymonoce eht no རྩིས་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༨༢༠༩ཐོ
ནj་ཡོ
གo་ vaf
,tnའགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་
emnrevoG eht fo seciffo dna མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོ
stnemtraped lla ངfས་བསོ
o stམ
nu
occa eht tidua ,ecidu
erདp་མི་ཚུ་འོ
ro ru
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
་ཟོལ
dennam tnemགཡོ
om
e་དང་ངན་ལྷད་
ht ta si ytirལྐོག་ཟ།
ohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་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
བསོམས།stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1
2
3
4

༡

1.334
11.232
26.339
19.304
58.209

1&2
3
4
5

གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ།དངུལ་ཀྲམ་༡༣༣༤
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1

ཟོལfo
་དང་ངན་ལྷད་དེ་ལས་ལྐོག་ཟའི་བརྡ་ཚོ
་བྱུང་མི་གནད་དོ
ན6
་ཚུ་འོ
ནa
་འབད་དེ་ཡོ
ཿ
61
deག
te་ལུ་གསལ་སྟོ
lpmoc d
h ytiroདh
tuA tiduA layoR ehT
stiགཡོ
du་A
.oN
stiduA fo sepyT ན.o
N .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
༡༡
བསྡུ་ལེན་འབད་བའི་དངུལ་ཚུ་
ཕན་བདེ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཚང་སྒྲིག་འབད་མ་བཙུགསཔ།
hcihw stidua esoht- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤
ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .rགོང་འཕེལ་མ་དངུལ་
aey eht fo esསྒེར་འཐུས་དང་
olc eht ta ཆོས་རྒྱུགས་བྲིས་ཤོ
ssergorp rག
e་dnu
སྟག་རྩེ་
རིག་གཞུང་མཐོ
་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་དང་
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་འཐུས་
དེ་ལས་བར་ཐག་ཤེས་ཡོན་གྱི་འཐུས་དང་ བཟའ་ཁང་གི་ཁང་གླ་
eht sniatnoc པར་སྐྲུན་དང་འདྲ་བཤུས་འཕྲུལ་པར་འཐུས་ཚུ་བསྡུ་
tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
རu་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༤
ན་ཨང་
dnལེན་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
a sdoirep gnitid
a tsap eht fo secnཕན་བདེ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ཚང་སྒྲིག་འབད་མ་བཙུགས་པས།
eirepxe fo s isab eht no denimretedརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
era hcihw
saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༣༤༩༨དོན་ཚན་༤པའི་ཆ་ཤས་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུ་མར་རའི།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༠༨༠༡༠ཅན་མ།

G N I T R O P E R F O SM R E T N I S T N E M E V E I H C A . 2
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལུང་རྟེན་རྒྱས་མཚོ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༣༠༧༣ཅན་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་

122

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༣༢

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༣༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།
༢༡
༢༢

༢༣

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

སྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་མཐའ་མ་ནང་ལུ་
གྲངས་འབོར་མ་ལང་པའི་སྟབས་ཀྱི་ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
ཟུར་སོབ་འཐུས་མ་བསྡུ་བར་ཡོདཔ།

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ས་ཁྲལ་སོད་ལྷག་འབད་ཡོདཔ།
བསོམས།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

2.736
0.632
7.864
11.232

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ཐགནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་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
25.4
of theསྔོན་བྱིན་ཚད་ལས་བརྒལ་སོ
Constitution further
that “The Royal
Audit Authority
without fear,
༢༡
ད་ཡོདprovides
པ་ལས་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ
་མཐའ་མ་ནང་ལུ་
གྲངས་འབོརshall,
་མ་ལང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་
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
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༣༦
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”.

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
December
2005.
Under the Auditor
General, the Authority
is at the
moment
manned
དོནin
་ཁང་དང་
ཉལ་ཁྲི་༡༠༠
ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
དེ་ལས་གཙུག་ལག་གི་བདག་སྐྱོང་པའི་སོ
ད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
་བསྐྲུན་དང་
ས་ཁོངས་གསར་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
across
the Kingdom. In
བཟོའི་ལཱ”offices
བསྟར་སོདstrategically
་འབད་བའི་སྐབས་ located
ཁག་འབགཔ་ལས་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༣༦
རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག ལས་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གིས་
་༩ པ་ཚུན་གྱི་ནང་འཁོད་
དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༦༩༣
of Bhutan,
the Royal ཁག་འབག་ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ
Audit Authority started
performance
audits and theme based audits, besides the routine
དངུལ་སོདand
་འབད་བའི་ཡོ
དཔ་ད་ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ
མཐའ་མམ་ནང་ལས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༣༦རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་
financial
compliance
audits. ་A
brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ད་འབད་ཚར་བའི་བརྒྱ་ཆ་ཚུ་དབྱེ་དཔྱད་མ་འབད་བར་དངུལ་
of ནུགདེ་མ་ཚད་འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་ལཱ་བསྟར་སོ
the Royal Audit Authority during the year
is
summarized below:

སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་ དགོས་མཁོ་དང་འཁྲིལ་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་བརྒྱ་ཆ་༨༠ འབད་ཚར་རུང་ ཁག་འབགཔ་གི་ཆིངས་ཡིག་དང་མ་འཁྲིལ་

1. བར་
AC HI
EVE ME N TS I N TE R M S OF རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
A U DIT I NG
ན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་
སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག།

པ་སངས།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ
 1.1.
audits
during the
year
as shown in the Table
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༢༢ those
ཟུར་སོབthat
་འཐུས་མ་བསྡུ་བར་ཡོ
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༣༢
excludes
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
ལོ་སྦི་ས་
རང་བཞིན་སར་བྱུང་འཐོ
བ་གྲྭ་གིས་རྩིས་ལོ
start
of every
financialན་སྐྱེད་མཐོ
year. ་རིམ་སོ
It contains
the་༢༠༡༤༢༠༡༥ ནང་ སོང་བརྡར་པ་ཚུ་ལས་ ཟུར་སོབ་འཐུས་དངུལ་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༣༢
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ལུས་ནུག
ན་ཨང་༡༤༡༡༩དོན
ཨོན་རྡོ་རྗེ་།
Areas
which are
determined on the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
basis of experiences
of་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
the past auditing periods
and
current audit priorities.
2.

སོབ་ཕྲུག་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༠༨༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཕུརཔ་
HIངEVE
ME་ཆེན།
N TS
I N གTE
R M S OF RE POR TI
རྡོAC
་རྗེ།ཡོ
ས་ཁྱབ་མདོ
ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ
 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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༢༣

ཁྲོམ་སྡེ་ལུ་ས་ཁྲལ་སོད་ལྷག་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༦༤

རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༢༠༡༥ ནང་ བདེ་བ་ཐང་ འཇིག་མེད་རྣམ་རྒྱལ་བཟོ་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་

སྐྱོང་ལུ་ ས་ཁྲལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༦༤ སོད་ལྷག་འབད་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༧༨ དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

ཆོས་རྟེན་རྡོ་རྗེ། རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་༡༣༡༠༠༥༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲག་ཀྲོར་ ཨཱན་
གྲུ་འབྲུག་པ།མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༠༧༠༡༡ཅན་མ 



༣

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣༣༩

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༣༣༩ ་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
བཀོད་དེ་ཡོདཿ

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

རིམ་ཨང་།
།dnam sti sevired ytirohtuA
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
fo n
oitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ht morf seནta
tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT དངུལ་འབོ
”.secruརo་རྩིས་ཐེབས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོ
ser cilbup fo esu eht ni ད
ssཔ།enevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
པ།
,tnemnrevoGའོསe་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟོ
ht fo seciffo dna་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོ
stnemtraped lla fo stnuད
oc
ca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་རོ
ས་f cilbup gniretsinimda
dna cilbup ,sགནང་བ་མེད་པར་ལས་དོ
eunever eht sa lན
le་ཉེན་སྲུང་མ་ཚངམ་སྦེ་ལེན་ཡོ
w sa secrof ec nefeདdཔ་མ་ཚད་
eht dna
ecilop eht ,sdག
nu
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

3.1.
3.2.
3.3.

10.633
10.468
2.820

རུང་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་བཞག་ཡོདཔ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་ལུས་མི་འདི་ཨའི་དྲི་ཨེཕི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་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
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་གུར་གཞི་མ་བཞགཔ་ལས་
ཁང་གླ་ཉུང་སུ་འབད་བསྐྱར་རྙེད་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
འབད་ཡོདཔ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desདa་ b emeht dna stidua
གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་མ་ཡིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
འབད་ཡོདཔ།
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དུས་ཚོད་མ་རནམ་ལས་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།
:woleb dezirammus

3.4.
3.5.

1.312
0.620

3.6.

0.318

3.7.
0.168
པ།T N I S T N E M E V E I H C A
G N I T I D U A F O S M RདE
3.8. གྲོས་བསྟུན་པའི་ལས་བྱེདཔ་གཙོ་ཅན་ཤེས་ཚད་ཆུང་བ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོ
- .1
3.9. སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉེས་བྱ་དང་དགོངས་གྲོལ་མ་བཏང་བར་བཞག་ཡོ
དT
པ།eht ni nwohs sa raey eht gnirud s-tidua
.1.1 elba
3.10.
1
8
05
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
idua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceཡོDངས་བདོ
13མnས།
ihtiw detelp26.339
moc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ts

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གr་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ
eht ta derape
p si AAR
eht fo n
alP tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
༣༡
དངུལ་འབོར་རྩིས་ཐེབས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༣༣
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་
དཔེ་མཛོ
སྤྱི་ . 2
G N I T R O P E R F O S M“སོ
Rབ
E་རིག་ཁང་མིག་དང་
T NI STNEM
E V EདI་ཁང་
HCA
དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ ” བསྟར་སོད་

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཀྱི་ནང་
itirohརིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོ
tua etairporpp
ot desserdda
si ti dnaཁག་འབགཔ་ལས་
tidua ralucitདངུལ་འབོ
rap ehར
t ་རྩིས་ཐེབས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
fo noitelpmoc nopu deussi
གaས་ཆུང་གིས་བཀོད་ཡོ
དཔ་བཞིན་དུ་
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་ ༢༠༡༦

༡༠༦༣༣ བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བས། རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་ཕྱིར་སོད་ཚོགས་ཆུང་ལུ་ གལ་སྲིད་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་
རིན་གོང་ཉུང་ཤོས་བཀོད་མི་ ཨེམ་ཨེས་ བྱ་ཆུང་བུལ་དྲརསི་ལུ་སོད་ནིའི་ཐག་གཅད་པ་ཅིན་ ཚོད་དཔག་དངུལ་འབོར་དང་ རིན་བཀོད་

དངུལ་འབོར་གཉིས་ཀྱི་བར ཁྱད་པར་འཐོན་པའི་ཉེས་སྲུང་མ་དངུལ་འདི་ལེན་དགོསཔ་སྦེ་བཀོད་ནུག རིན་བཀོད་པ་ཉུང་ཤོས་ཀྱིས་ རིན་

བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢༠༣ ཕུལ་མི་འདི་ ཚོད་དཔག་རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་༣༨༨༣༦ ལས་བརྒྱ་ཆ་༢༧༣༨གིས་ཉུངམ་སྦེ་
བཙུགས་ནུག 



ལཱ་ཕྱིར་སོད་ཚོགས་ཆུང་གིས་ ལཱ་སོད་པའི་ཁས་ལེན་གན་ཡིག་བྱིན་པའི་སྐབས་ ཁག་འབག་གིས་ ལས་དོན་ཉེས་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢༠
དང་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༣༣ བྱིན་ནི་སྦེ་བཞག་ནུག ཤུལ་ལས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ཁྱད་པར་བྱུང་བའི་ཉེན་
སྲུང་དངུལ་འབོར་འདི་ ཡངས་ཆ་བཏང་དགོ་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡོདཔ་བཞིན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༠ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༦ ལུ་ གཙུག་ལག་གཙོ་འཛིན་

འོག་མ་དང་ འཆར་གཞི་དང་སར་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་མདོ་ཆེན་ དེ་ལས་ ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་སོབ་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་དང་ འབྲུག་རྒྱལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་ བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་འོག་མ་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་ནུག ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་བཞིཔོ་གིས་ ཁྱད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the པར་བྱུང་བའི་ཉེན་སྲུང་དངུལ་འབོ
Kingdom of Bhutan, རwhich
states that, “There
be a Royalནང་ཚུད་པའི་ལས་དོ
Audit Authority
to audit
་འདི་ དགོངས་ཡངས་བཏང་ཏེ་
ལས་དོshall
ན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠
ན་བརྒྱ་ཆ་༡༠
བཏོand
ག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
བཞག་ནིའི་གྲོས་ཐག་གཅད་ནུག
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
ཨིན་རུང་
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་མི་འདི་
མཁོ་སྒྲུབ་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༩
ད་ལས་བརྒལ་བའི་རིན་
administering
public funds, the police
and the defence forcesཅན་མའི་དོ
as wellན་ཚན་༥༤༥‘ཚོ
as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

གོང་དམའ་དྲག་’ ཟེར་འཁོད་ཡོད་མི་དེ་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་གིས་ ངེས་ཏིག་བཙུགས་དགོ་པའི་ ལས་དོན་ཉེན་

Theསྲུང་བརྒྱ་ཆ་༢༠
Audit Authority
instituted as an autonomous
body in 1985ལུ་རྩིས་འཕབ་ད་
and as a constitutional
ཨིན་རུང་ was
ཚོགས་ཆུང་གི་གྲོས་ཆོད་ལུ་མ་གནས་པར་
ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༥
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ༤༢༣༠
237 staff
withད་ནུག
diverse
professional
background. It has ག་མ་བཞགཔ་མ་ཚད་ རིན་བསྡུར་ཡང་ཆ་མེད་
four
རྐྱངམ་ཅིག་སོ
འཛིན་སྐྱོང་གིས་
ཉེན་སྲུང་བཙུགས་བཞག་གཞུང་བཞེས་སྦེ་བཏོ
regional offices strategically located across the Kingdom. In
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོof
ན་ཨང་༡༤༡༨༨
དོན་ཚན་༡༣ofཔ།
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་
lineམ་བཏང་པས།
with the provisions
the Constitution
the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ

activities
and initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

༣༢

འོས་འབབ་དང་མ་ལྡན་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་ཡོདཔ། དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༦༨

ཀ༽

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་ ལྟོ་བཟའ་སའི་ཁང་མིག་

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

The Royal དང་
Audit
Authority འིhad
616
Sl. No.
Types of Audits
No.
of Audits
ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་
ཆོག་མིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབག་ལུ་
ས་ཁོངས་གསར་བཟོ
་ལཱ” completed
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number
includes only thoseལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་ཆ་༡༠
audits which
དུས་ཡུན་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༢༦༥
ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢༠
2ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་
Compliance
Audits
100 མ་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
thatའཛིན་སྐྱོང་གིས་
were already
started and བྱིན་མི་གི་གྲངས་སུ་
བཀོད་པས།
དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཚར་༥
ཡོངས་བསོ
མས་ཉིན་གྲངས་༥༧༥ ཡོ6དཔ་ད་
4
Special
Audits
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཉིན་གྲངས་༣༡༠
ད་པའི་འགུར་ཐོ
ཁག་འབག་ཡིག་ཆ་ནང་ཚུད་དེ་འདུག
Annual Audit
Plan of theཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོ
RAA is prepared
at the བ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༡༨༨དོ
ན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག།
གཙིག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ།
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
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་
current audit priorities.
2.



གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 
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Audit
Reports
are the immediate
output
of the Royal
Audit Authority.
audit
are
ཁ༽
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་
“འཛིན་སྐྱོང་དང་
སོབ་རིག་ཁང་མིག་
དེ་ལས་སྤྱི་དོནThe
་ཁང་བཟོ
་བསྐྲུན་reports
” འབད་བའི་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
སྐབས་actions
ཆོག་མིན་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༦༤༥
དཔ་ལས་བརྟེན་
ཁག་འབག་ལུ་
ཡུན་འགྱངས་ཉེས་འཐུས་བརྒྱ་
to take timely
on issues contained in theབྱིན་ཡོ
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

125

ཆ་༡༠ ལུ་བརྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༤༨ མ་བཀོད་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དུས་ཚོད་ཕར་འགྱངས་ཚར་༦ འབདཝ་

ད་ ཡོངས་བསོམས་ཟླ་ངོ་༢༡ ལས་ལྷག་ཏེ་བྱིན་ནུག དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཡོངས་བསོམས་ནང་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉིན་
གྲངས་༡༣༧ དང་ བཟོ་བཀོད་གྲོས་བསྟུན་པ་ལུ་ཉིན་གྲངས་༢༡ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་ ཆོག་མིན་འབད་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡོདཔ་ད་
ཁག་འབག་བར་ཆད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་འགུར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་འདི་

ཆ་མེད་ཨིནམ་ལས་

དེ་ལུ་ཡུན་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ཕོགས་

པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༢༦པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ། བདེ་ཆེན་དབང་འདུས་ འཛིན་སྐྱོང་པ། སི་དྲི་བི་ཐོ་བཀོད་ཨང་ ༡༠༧ ཅན་མ།ལྟ་

བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 



༣༣

གནང་བ་མེད་པར་ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་མ་ཚངམ་སྦེ་ལེན་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཆ་འཇོག་གནས་ཡུན་རོགས་རུང་བསྐྱར་གསོ་མ་

འབད་བར་བཞག་ཡོ
དH
པ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༨༢༠
YTIRO
TUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
སོབ,n
་རིག་ཁང་མིག་དང་
ད་ eht
dnའབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
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titsnoC eht འི
fo་ལཱ4
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emnrདe་ཀྱི་ནང་
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eht tལས་དོ
iduaན་ཉེན་སྲུང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
,ecidujerp ro ruovaf
རིན་བསྡུར་དབྱེ་ཞིབ་ཚོ
པ་བཞིན་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn༥༦༤༡
a cilbལེན་དགོ་པའི་ཚབ་ལུ་
up ,seunever eh
t sa llew sa secrལས་བརྒལ་མ་ལེན་པས།
of ec nefed eht dnདེ་མ་ཚད་
a ecilop
eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
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ཁག་འབགཔ་གི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་འབད་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

དེ་ ལཱ་འཇུག་བསྡུའི་ཚེས་གྲངས་བསྐྱར་བཟོ་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་ ལས་དོན་ཁས་ལེན་འགན་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་འབད་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་ཚར་ལེ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
deཤ་འབད་རུང་
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yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
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ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཅན་མ 
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༣༤

ལས་འགུལ་གྱི་མ་དངུལ་ཐེབས་ལུས་མི་འདི་ཨའི་དྲི་ཨེཕི་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༢
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ཀང་ལུང་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གི་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ དྲ་ནི་དྲ་ལས་འགུལ་ ‘འཕོ་སོར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་རིམ་ ཤེས་རིག་དང་གསོ་བའི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
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detelpmocདོe
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
e
d
u
lcxe
4
6
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icepS
ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
། ལེགས་སར་བ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༣༠༢༢ཅན་མ། སངས་རྒྱས་འཕྲིས།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ལེགས་སར་བ། ཞི་གཡོ
4102ག
n་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༠༠༡ཅན་མ།
i detelpmoc stiduA 1.1 elbaT ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་དབང་འདུས། མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཨང་༨༩༠༡༡༠༣༥ཅན་མ
urhT tiduA evitac
idni 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

༣༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ ལོའི་ཁང་གླ་བསྡུ་ལེན་གུར་གཞི་མ་བཞགཔ་ལས་ ཁང་གླ་ཉུང་སུ་འབད་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༠༦༢༠
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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
deལོb་བི་ས་
ircseརང་བཞིན་སར་བྱུང་ཐོ
rp eht ot sereནh་སྐྱེད་མཐོ
da AA་རིམ་སོ
R ehབT་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ལུ་
.stroper eht nགཞུང་གི་ཁྱིམ་ནང་སོ
i deniatnoc se
no snoitca ylཁང་གླ་དངུལ་
emit ekat ot
དu
་མི་ssiལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལས་
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

126

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༠ ཚངམ་སྦེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ གཞུང་གི་གོང་ཚད་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༡༩ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ དྲོག་ཀྲར་ ཕུརཔ་རྡོ་རྗེ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ། ག་ཀྲར་ དྲི་བི་གུ་རུང་ ཤེས་ཡོན་ལས་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༥༠༠༣ཅན་མ།
དྲོག་ཀྲར་ ཨོན་རྡོ་རྗེ་ སོབ་ཕྲུག་ལས་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༡༡༠༠༨ཅན་མ། སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།

བདག་སྐྱོང་དྲིན་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༩༢ཅན་མ། ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང་༡༢༠༩༠༥༡ཅན་མ། ཨོན་དབྱངས་ཅན། ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་ ཨེ་ཇི་ ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༨༨ཅན་མ། དྲག་ཀྲོར་

ཚེ་རིང་རྒྱལ་མཚན་ ལས་ཁུངས་འགོ་འཛིན་ ཨེ་ཨེསི ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༠༢༥ ཅན་མ། ཡེ་ཤེད་མཁའ་འགྲོ། ལས་ཁུངས་

འགོ་འཛིན་ ཨེཕ་ཨོ ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༧༡༠༠༣༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདྲག་ཀྲོར་ ཕུརཔ་རྡོ་རྗོ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༣༡༢༠༡༨ཅན་མ 



༣༦

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་མ་ཡིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་

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
ས་ཡ་༠༣༡༨
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 རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
accounts of all departments and
offices
of the Government,
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་
ག་ལས་“
སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་
དཔེ་མཛོད་
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
”
ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱand
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་

ཁག་འབགཔ་གིས་

གསལ་བཀོད་འབད་བའི་དངོས་གྲངས་མ་ཡིན་པར་གཞན་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ལུ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༨
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
་འབད་ནུག
ཀ་ལ་བཅད་ཚན་སྦེ་བཟོ
་བའི་སྒོའི་ཁྲམ་མཁོ་སོ
་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་དགོ་པའི་
body
in December 2005.
Underདthe
Auditor
General, the
Authority isདat
the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཚབ་ལུ་ offices
སྒྲིལ་བཏུབ་པའི་ཤིང་ཆས་ཀྱི་སྒོ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་ནུག
དེ་སྦེ་བཙུགས་སྒྲིག་སོ
ར་བསྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་སྐོར་ དབང་ཚད་ཅན་གྱི་
regional
strategically located across the
Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འགོ་དཔོན་ལས་གནང་བ་མེདཔ་མ་ཚད་
གོང་ཚད་ཡང་བསྒྱུར་བཅོས་མ་འབད་བར་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the routine
དོན་ཚན་༨ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།
བཟོ་རིག་འགོ་དཔོ
ན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། བདེ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
a part
of the༡༠༧
accomplishments
ཆེན་དབང་འདུས་
འཛིན་སྐྱོང་པ། as
སི་དྲི་བི་ཐོ
་བཀོད་ཨང་
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
འཛིན། ཞི་གཡོbelow:
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 

1.



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

༣༧

དུས་ཚོད་མ་རནམ་ལས་ ལས་དོན་ཉེན་སྲུང་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
during the year as
shown
in the Table 1.1.
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
ག་ལས་“སོAudits
བ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོ
1
Financial
508 ད་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
” ཚུ་
ཁང་completed
སྤྱི་དོན་ཁང་དང་within
ཉལ་ཁྲི་༡༠༠
ང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
དེ་ལས་ཆེ་མཐོ
འི་སོ3ད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ
2014
and
were
31stཤོDecember
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4 ན་འགན་ལེན་ཐར་གྲོལ་འབད་བའི་སྐབས་
Special Audits
6
ནང་ བཟོ
་བཀོད་དང་བལྟ་རྟོ
ག་གི་དོclose
ན་ལུ་ གྲོས་སྟོ
ན་པ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོ
ད་མི་གི་ ལས་དོ
ཁག་འབག་
under
progress
at the
of the
year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལུ་མ་གནས་པས།
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
onན་ཉེན་སྲུང་བརྒྱ་ཆ་༡༠
the basis of experiences
of the
past auditing periods
and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༨
གནས་པའི་ ལས་དོ
པོ་འདི་ གྲོས་སྟོན་པ་གིས་
ཆ་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ཟླ་ངོ་༤
ཡོད་མི་འདི་
current audit priorities.
2.

སྤྱི་ལོ་༢༠༠༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་ཚེས་༣༡ ལུ་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་ཐོག་བཙུགས་ནུག ཉེན་སྲུང་ཆ་གནས་ཀྱི་དུས་ཡུན་རོགསཔ་ཅིག་ འཆར་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ལས་ ཐར་གྲོལ་ལེན་པའི་སྐབས་ ལས་འགུལ་བལྟ་རྟོག་འབད་དེ་ ཟླ་ངོ་༢༧ དེ་ཅིག་གི་དུས་ཡུན་ནང་ ལས་དོན་འགན་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཡིག་གསརཔ་བཟོ
་བའི་ཐོ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་
ཁག་འབག་གི་འགན་ཚད་དང་གནས་ཚིག་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་
issued
upon completion
of the particular
audit and it is addressed to appropriate
authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

127

༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༨༨པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཨཱན་ཇུ་པརའ་དཱན།རྩིས་འཛིན་པ་བགྲེསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༢༦ཅན་
མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 

༣༨

གྲོས་བསྟུན་པའི་ལས་བྱེདཔ་གཙོ་ཅན་ཤེས་ཚད་ཆུང་བ་གཅིག་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ” ཚུ་

ནང་ བཟོ་བཀོད་དང་བལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཚད་དང་ཉམས་མོང་མངམ་མེད་མི་ གྲོས་སྟོན་པ་གླ་ཁར་ལེན་ཡོདཔ་ད་ དེའི་དོན་ལུ་གླ་རྔན་

དང་ཐོབ་ཁུངས་ཚུ་ཚད་འཛིན་ཅིག་མ་བཟོ་བས། བཟོ་བཀོད་དང་བལྟ་རྟོག་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟོན་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འདི་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་

ཨེས་ ཨེས་དྲི་ཀེ་གྲོས་སྟོན་ལུ་ རིན་བསྡུར་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༧༥ ནང་ལས་ རི་མོ་དང་བཟོ་བཀོད་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༤༡
དང་ བལྟ་རྟོག་གི་དོན་ལུ་YTདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༣༤
IROHTUA TIDUལུ་སྦེ་སོ
A LAདY་ནུག
OR 
EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
གྲོས་སྟོན་ཚོང་ལས་ཀྱིས་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་བཟོ་རིག་གི་གྲོས་འཆར་ནང་ལུ་ ཉམས་མོང་ཅན་གྱི་ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན་བྱིན་ནི་ཟེར་
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elབཀོད་ཡོ
citrA ད
e་པའི་ལས་བྱེད་པ་འདི་
hT ”.secruoser དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོ
cilbup fo esuདeཔ་ལས་
ht ni sཤུལ་ལས་
senevitcས་ཁོངས་བཟོ
effe dna ་རིག་འགོ་དཔོ
ycneiciffeན་མཁོ་སོ
,ymoད
n་འབད་མི་འདི་
oce eht no ཤེས་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tn
emnrevoG ངe་མངམ་མེད་མི་ཅིག་བྱིན་ནུག
ht fo seciffo dna གྲོས་སྟོ
stnem
trངa་ལས་ཀྱི་
ped lla
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ས་ཁོངས་ནང་བལྟ་རྟོ
laས་ཁོངས་བཟོ
noitutits་n
oc a saནd་ཉམས་མོ
na 58ང9
1 ni ydob su
omonotua na sa de
tutitsni sawགy་ tལེགས་ཤོ
irohtuམA་སྦེ་མ་འཐབ་
tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
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nailpmoc dna laicnanif
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༣༩

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོ
ད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
་ལཱd” sཚུ་
.1.1 elའི
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ནང་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་སྐབས་ འོག་ལུ་བཀོད་མི་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་ནུགཿ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dnའགྱིབ་ཀྱི་བསགས་མཛོ
a detrats ydaདe་༢rlaདཀྲུམས་ནུག
erew taht esoht sedulcxe
 ཁག་འབགཔ་གིས་
མཁོ་སོ
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stid
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a་དང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་
icepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
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latoT



eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
གཟར་ཚད་ལེགས་ཤོ
ཨ་བའི་དུང་ཅུང་ནང་ལས་ཆུ་འཛག་པའི་སྐྱོན་འདུག
4102 ni deteམ
lp་འབད་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འཐབ་ལས་
moc stiduA 1.1 elbaT



ས་བཀང་མི་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་མ་ཨེབ་དང་ གཞི་རྟེན་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་མི་ལས་བརྟེན་
G N I T R O P E R F O S M Rརྩིག་གདན་དང་གཡུར་བ་ཚུ་
E T N I S T N E M E Vམར་ཐིམ་འགྱོ་
EIHCA .2

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT
uA evitacidni eht dna seདcཔ་ལས་
iffO laཆུ་འཁྱུ་སའི་གཞོ
noigeR dnངa་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ཆུ་རང་མིན་འདུག
snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
 tidཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ལཱ་ནང་སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
 བུཚ་ཚུའི་ཆབ་གསང་གི་ ཆབ་དོང་ཚུ་ནང་ ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག 
.seitiroirp tidua tnerruc

བའི་སྐྱོན་འདུག 

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་ ༢༠༡༦

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༡༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་

རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 
༣༡༠

ཁག་འབགཔ་ལུ་ཉེས་བྱ་དང་དགོངས་གྲོལ་མ་བཏང་བར་བཞག་ཡོདཔ། 

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ ” ཚུ་

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ འཛིན་སྐྱོང་ལུ་ རྩིས་སོད་མ་འབད་བར་ གནང་མེད་བསྐྱུར་
ཡོད་མི་ལུ་ འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བས། ཁག་འབགཔ་ ཨེམ་ཨེས་བྱ་ཆུང་བུལ་དྲརསི་གིས་ ཁག་འབག་དུས་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཉིན་གྲངས་༥༧༥ འབད་བའི་མཐར་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པའི་སྤྱི་ཚེས་༨ ལུ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་བཀོ་བཞག་ནུག ཨིན་རུང་

Theའཛིན་སྐྱོང་གིས་
Royal Audit
Authority derives its mandates
fromན་མ་བཏང་བར་ཡོ
the Articleདཔ་ད་
25.1ཡང་ན་
of theབཟོ
Constitution
ཁག་འབགཔ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
ལཱ་འདི་ཁར་ལས་བཏོ
་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་གནང་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 theརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
use of public
resources.”
The Article
ན་ཨང་༡༤༡༨༨དོ
ན་ཚན་༡༤པ།རྩིས་
མེད་བཀོ་བཞག་མི་ལུ་
ཁྲིམས་མཐུན་ངོས་ལེན་གང་ཡང་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
auditགཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན་བགྲེསཔ།
the accounts of all departments
and officesཅན་མ།
of the
Government,
འགན་ཐད་ཀརཿ
རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༦༠༡༠༢༦
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོ
 as the revenues, public and
administering
public funds, the police
andག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ
the defence forces as well
other
 monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཆད་སྐྱོན་དང་ was
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣༠༤
The༤
Audit Authority
instituted
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣༠༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
རིམ་ཨང་།
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན། routine
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
audits
and theme based audits, besides
the
financial and compliance audits. A brief account of the
ག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོ
དཔ།
activities andདུས་ཐོ
initiatives
as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
ཁག་འབགཔ་གིས་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྱིན་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ལུས་ཡོདཔ།
summarized below:

4.1.
4.2.
དངུལ་སོ
ད་རྩིས་ཤོ
4.3.
AC
HI EVE
ME N
TS Iག
N་མ་ཚང་བར་ཡོ
TE R M Sདཔ།
OF A U DIT I NG
སོ
ང
་ཚན་གྱི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་
ནང་འགྲིག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
4.4.

1.

བསྡུ་ལེན་ཚང་སྒྲིག་

2.357
1.285
0.871
0.992

ཡོངས་བསོམས

0.177
0.197
0.202
1.954
11.269
19.304

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
མེདཔ།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The number བཟོ
includes
only དthose
audits which
2
Compliance Audits
100
་བསྐྲུན་ནང་དངུལ་སོ
་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ
ད
པ།
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those
that
were already started
and
དངུལ་སོ
ད་ཚུ་སྔོན་བྱིན་མིན་པར་ཟད་སོ
ང་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོ
དཔ།
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Auditདངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་མེདཔ།
Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual Auditཆོག་མིནལོ
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the indicative Audit Thrust
ག་ལྟབ་དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
priorities.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོདof
་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོདཿ
issued
upon completion
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

129

༤༡

དུས་ཐོག་མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༥༧

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ ” ཚུ་

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་ཆིངས་ཡིག་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཐོག་

མིན་པའི་གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་མི་ལུ་ཡང་

ངོས་ལེན་ག་ནི་མ་འབད་བས།

ཁག་འབགཔ་ཆིངས་ཡིག་ལྟར་དུ་འབད་བ་ཅིན་

གཏན་བཞག་མ་དངུལ་འདི་ ཁག་འབགཔ་གི་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་གྲོལ་འབད་དགོཔ་ད་ ལྷག་ལུས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ དེ་

གནོད་སྐྱོན་འཁྲི་བའི་དུས་ཡུན་ཚང་ཞིནམ་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ སོད་དགོཔ་སྦེ་འཁོད་དེ་ཡོད་རུང་ འཛིན་སྐྱོང་གིས་ གཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཡོངས་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༦༩ ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༥༧ དངུལ་སོད་འབད་མི་འདི་གིས་ བརྒྱ་ཆ་༩༡༧༥ དེ་ཅིག་དངུལ་

སོད་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
་པའི་ཐོ
དཔ་ད་ དངུལ་
YTIROHདངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་བཏོ
TUA TIDUA LAYནO
R Eག
H་ལས་
T FOགཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཐར་གྲོལ་འབད་ཡོ
STNEMHSILPMOCCA

ཁང་འགན་ཡིག་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༢ ལུ་ཆ་གནས་དུས་ཡུན་ཡོལ་ཏེ་འབད་རུང་ ལོག་ཏེ་བསྐྱར་གསོ་མ་འབད་བས།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a tidua ot ན
y་ཨང་༡༤༡༨༨དོ
tirohtuA tidནu་ཚན་༡༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
A layoR a eb llahs erehT“བདེ་ཆེན་མཚོ
,taht set་མོ
a།tsརྩིས་འཛིན་ལས་རོ
hcihw ,natu
B fo mག
od
gniK eht
གh
ས།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
irohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtrufཞི་གཡོ
noitགu་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣
titsnoC eht fo 4.52
ཨང་༩༩༢༡༢༡༥ཡུ་ཅན་མ།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seཅན་མ
ido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn 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

༤༢

ཁག་འབགཔ་གིས་ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥ བྱིན་མི་འདི་མ་བཏོག་པར་ལུས་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༥

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་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
་རིག་ཁང་མིག་དང་
ruའབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseགf་ལས་“
orp eསོ
sབ
re
vid htiw ffaདཔེ་མཛོ
ts 73ད2་ yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཚུ་enil
ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
་བསྐྲུན་དང་
modgnདེ་ལས་ཆེ་མཐོ
iK eht fo འི
n་སོ
oiདt་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
utitsnoC
eht fo sས་ཁོངས་གསར་བཟོ
noisivorp ehའི
t ་ལཱ
ht”iw
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁག་འབགཔ་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
enituoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༥
r eht sediseb གནས་པའི་
,stidua ཕབ་ཆ་བརྒྱ་ཆ་༥
desab emབྱིན་མི་འདི་མ་བཏོ
eht dna sག
ti་dua
eht fད
o་ཐེབས་སོ
tnuoང
c་ཡོ
caདཔ་སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
feirb A .stidua ecnརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ailpmoc d
a laicnanif
པར་ལུས་ཡོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༨༥ དངུལ་སོ
ནn
་ཨང་༡༤༡༨༨
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raeབཟོ
y ་རིག་འགོ་དཔོ
eht gnན
ir།
ud
tirohtuA tiduA layoཅན་མ།
R ehལྟ་
t fo
དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།
ངོ་སོདy་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠
:woleb dezirammus

བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

༤༣

.1

དངུལ་སོད་རྩིས་ཤོག་མ་ཚང་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༧༡

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
སྟག་རྩེ་
རིག་གཞུང་མཐོ
་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༧༡
་མི་འདི་
hcགནས་པའི་
ihw stidདངུལ་སོ
ua esདo་རྩིས་ཤོ
ht yག
ln་༨o མ་ཚང་བར་ཡོ
sedulcniདr
ebmuརྩིས་
n ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཞིབ་སྐབས་བཏོན་ནི་མེདཔ་ལས་བརྟེན་ ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོ
dna deམ
tr་མེད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
ats ydaerla erew tahརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
t esoht sནe་ཨང་
dulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
༡༣༤༩༨དོན་ཚན་༥པའི་ཆ་ཤས་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀུ་མར་རའི།རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༡༠༨༠༡༠ཅན་མ།
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལུང་རྟེན་རྒྱས་མཚོ།མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༠༣༠༧༣ཅན་མ།

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

dn
a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
༤༤
སོང་ཚན་གྱི་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ཚུ་ ནང་འགྲིག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ བསྡུ་ལེན་ཚང་སྒྲིག་མེདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠༩༩༢

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
བརྒྱད་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གིས་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣ ལས་༢༠༡༤ གི་ སོང་ཚན་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༦ བསྡུ་ལེན་འབད་
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་ ༢༠༡༦

དགོཔ་ཨིན་རུང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣༤ ལས་བརྒལ་བསྡུ་ལེན་འབད་དེ་རྩིས་ཁར་མ་བཀོདཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༩༢ བསྡུ་ལེན་

ཚངམ་སྦེ་བ་འབད་བས།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༧ དོན་ཚན་༡༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན། ཆོས་

རྒྱུགས་དོ་དམ།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༡༡༦ཅན་མ། ཕུན་ཚོགས་དབང་མོ། དངུལ་གཉེར། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་ ཨར་ཡུ་བི་
༡༤༡༠༡༢༨ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལྷ་དཀྲུ་འཇམ་པ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༠༡ཅན་མ། 


༤༥

བཟོ་བསྐྲུན་ནང་དངུལ་སོད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༧

འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ དཔེ་མཛོད་

ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ ” ཚུ་

བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཁྱིམ་ཐོག་གི་རྩིབ་མ་ཚུ་ནང་ མངར་ལྕགས་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༠༡༧༧ དངུལ་སོད་ཉུངམ་སོང་ནུག དེ་ཡང་ མངར་ལྕགས་ཀེ་ཇི་ཡོངས་བསོམས་༥༢༣༧༥༦ དེ་གུར་ ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༥༠ རེ་སོད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དགོཔ་ཨིན་རུང་ ཀེ་ཇི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༢༥ ལས་བརྒལ་མ་སོད་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༩པ།རྩིས་འགན་ཐད་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
the economy, ་རིག་འགོ་དཔོ
efficiencyན།ངོ་སོ
and ད
effectiveness
in the use of public
resources.” The Article
ཀརཿ on
རིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་
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།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་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”.
༤༦
དངུལ་སོ
ད་ཚུ་སྔོན་བྱིན་མིན་པར་ཟད་སོ
ང་སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོ
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༧
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December
2005.
General,
Authority
is ཞུན་དག་སྦེ་ལྷག་ནི་དང་
at the moment manned
ཀང་ལུང་
ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ
་རིམ་སོབUnder
་གྲྭ་གིས་ the
སོབ་སོAuditor
ང་མཐར་ཕྱིན་རྩོ
མ་ཡིག་དང་the
ཞིབ་འཚོ
ལ་རྩོམ་དེབ་
པར་སྐྲུན་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
འབད་ནི་ offices
དེ་ལས་དེའི་རྩོ
མ་དེབ་ཚུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་
སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༧
regional
strategically
located across
the Kingdom. In སོད་མི་འདི་ སྔོན་བྱིན་སྦེ་མིན་པར་ ཟད་སོང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
སྦེ་རྩིས་ཁར་བཀོད་ཡོ
དཔ་ལས་
དངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས།
གོང་གི་པར་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་
of Bhutan,
the Royal
Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༨༦༨ དོན་ཚན་༡པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ནམ་དུས་ and
སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༤༢༠༡༦
ལུ་བསྟར་སོ
financial
compliance
audits.ད་མ་འབད་བས།
A brief account
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
དྲག་ཀྲོར་ བསོད་ནམས་དབང་མོ། ལེགས་སར་བ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༩༠༣༠༢༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཚེ་རིང་དབང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
འདུས།མདོ་ཆེན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༨༠༡༡༠༣༥ཅན་མ 

1.



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

༤༧

དངུལ་རྩིས་ལས་ཁུངས་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་མེདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༠༢

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
the ་རིམ་སོ
yearབas
shown
in the Table 1.1. འི་གནས་རིམ་དང་དེའི་མ་དངུལ་ལྷག་ལུས་ཚུ་
སྤ་རོ་during
ཤེས་རིག་མཐོ
་གྲྭ་གིས་
མ་དངུལ་གྲོགས་རམ་པ་རང་སོ
དུས་མཐུན་སྦེ་ནང་
1
Financial Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
and
were
completed within
31st December 2014
འགྲིག་འབད་མི་ལུ་བརྟེན་
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གི་མངའ་འོ
ག་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་
ཡུ་ཨན་ཨེཕ་པི་ཨེ་ལས་རིམ་གྱི་དོ
ན་ལུ་
3
Performance
Audits
2 མ་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
དངུལ་progress
ཀླད་ཀོར་འོག་རྒྱུ་བརྒལ་ཏེ་
སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༥
ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༦
དང་ སྤྱི་ཚེས་༣༠༠༦༢༠༡༦ ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་
under
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
ཡ་༠༢༠༢
ལས་མར་ཐལ་སོ
ངཔ་ལས་
གོང་གི་ལས་རིམ་གྱི་དོ
start
of every
financial
year.
It containsན་ལུ་
the འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་མ་དངུལ་ནང་ལས་ཟད་སོང་བསྒྲུབས་དོ་ཡོད་པའི་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༩༤དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས། རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities. ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཐུབ་རྟེན་རྒྱས་མཚོ། ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༤༠༢༧
2.

AC HI EVE ME
༨༤༠༤༠༢༩ཅན་མ
 N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG



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

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

to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

131

༤༨

ཆོག་མིནལོག་ལྟབ་དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༩༩

ཀ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་

དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་

གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་མི་ནང་ བཏེག་རྩིགཔ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ཨེམ་ཨེས་ལྕགས་ཀྱི་ལག་བཤེད་རཝ་རྐྱབ་པའི་གནད་དོན་

ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༢ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ལཱ་གི་

འབོར་ཚད་དང་ ས་ཁོངས་ནང་ངེ་ཏིག་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་གི་འབོར་ཚད་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ཁྱད་པར་བྱུངམ་ལས་ རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་

ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༣ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ

རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ
YTI
ROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tiduདཔེ་མཛོ
a ot yདt་ཁང་
irohtསྤྱི་དོ
uAནt་ཁང་དང་
iduA lay
oR a eb lཤོ
la
s erehT“ ,tahtདེ་ལས་ཆེ་མཐོ
setats hའི
c་སོ
ihདw
,natuh་B
fo mod
gniK eht
ཉལ་ཁྲི་༡༠༠
ངh་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
བསྐྲུན་དང་
ས་ཁོངས་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuoགསར་བཟོ
htiw ,lའི
la་ལཱ
h”s བསྟར་སོ
ytirohདt་འབད་བའི་སྐབས་
uA tiduA layoས་པག་ཅུ་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་ཡོ
R ehT“ taht sedivoདr་པའི་གནད་དོ
p rehtruན
f ་ཐོ
nག
o་ལུ་
itutཁག་འབགཔ་ལུ་
itsnoC eht དངུལ་
fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b d
na seitirohtདངུལ་སོ
ua ciད
lb་ཐེབས་སོ
up lla
,yraཁང་སྡེ་ཀ་པ་དང་ཁ་པའི་འོ
iciduJ eht dna e
ta
lsigeLས་པག་ཅུའི་རྒྱ་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༢༥༠
eht ni seciffo lla gniཅན་
dulcni
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༤༨
ང་ནུག
གr་ཐོuག
་གི་ནང་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
མ་སྦེ་མི་འདི་ ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ་༤ པ་དང་ལག་ལེན་རྩིས་ཐོ
བe་བརྗོད་བཀོད་ནུག
. ”natuhB fo sevre་༧serཔ་ནང་ལུ་འབདཝ་ད་
dna secnavda ཚར་གཉིས་ཐོ
eht dna d
viecer seinomརྩིས་
rehto

ན1་ཚན་༥
རིན་ཆེན་པ་སངས།
la noitutཞིབ་བརྡ་དོ
itsnoc ན
a་ཨང་༡༤༡༨༨
sa dna 58དོ9
ni yཔ།
dobརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
suomonotua n
a sa detutitsབཟོ
ni་རིག་འགོ་དཔོ
saw ytirནo།
htངོ་སོ
uAདt་ལག་ཁྱེར་
iduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
h
t
s
s
o
r
c
a
d
e
t
a
c
o
l
y
l
l
a
c
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g
e
t
a
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ts seciffo lanoiger
༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ituor eht sediseb ,stidua dག
es་ལས་
ab e“m
ht dna stidua
ག༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ enརྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
སོབe་རིག་ཁང་མིག་དང་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
འིh
་སོtདf་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
stnemhsilདེ་ལས་ཆེ་མཐོ
pmocca e
o trap a་བསྐྲུན་དང་
sa sevitས་ཁོངས་གསར་བཟོ
aitini dna seའིit་ལཱ
iv”itca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་དུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ལུ་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ :w
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༤
oleb dezirammus

དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག ཁག་འབགཔ་གིས་ ས་ཁོངས་ནང་བཙུགས་སྒྲིག་འབད་མི་འདི་ལས་
་ནང་
G N I T I D U A F O S M R E T N Iའཛིན་ཤོ
S T NགE
M Eགྲངས་ཚད་ཡར་
VEIHCA .1
སེང་ཏེ་ ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་མི་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༦ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།

6 16ཅན་མ།
detelལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
pmoc dah ytirརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
ohtuA tiduA layགཙུག་
oR ehT
stiduA fo
N
stནi།
duངོ་སོ
A fད
o་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠
sepyT
.oN .lS
བཟོ.o་རིག་འགོ་དཔོ
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hci
hw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
ཞི་གཡོ
2
001ལག་སྒྲིག་འཛིན།
stidu
A ecག
n་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ
ailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP

dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ང༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
ehT .raey eht fo esolcག་ལས་
eht t“aསོབs་རིག་ཁང་མིག་དང་
sergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

02 ni སྤྱི་དོ
dete
pmoc stidཉལ་ཁྲི་༡༠༠
uA 1.1 elbaཤོ
Tང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་
དཔེ་མཛོ4ད1་ཁང་
ནl་ཁང་དང་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
འི་ལཱ
dna sdoགསར་བཟོ
irep gn
iti”duབསྟར་སོ
a tsapད་འབད་བའི་སྐབས་
eht fo secneiགཤམ་ཁེབས་ཀྱི་ཚད་མཇལ་བའི་རྩིས་བཏོ
repxe fo s isab eht no deན
n་ནིའི་ཚབ་ལུ་
imreted eཧེ་མ་ལས་བཟོ
ra hcihw་སྒྲིག་
saerA
.
s
e
i
t
i
r
o
i
r
p tidདངུལ་སོ
ua tneདr་ ruc
འབད་འབདཝ་ འཐིང་གཞི་འགུར་ཚད་མཇལ་ཏེ་རྩིས་བཏོན་ཡོདཔ་ལས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༠
G N I T R O Pཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༤
ER FO SMR
E T N I S T Nདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥
EMEVEIHCA .2
ཐེབས་སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་དེ་ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
གུར་རྩིས་འཕབ་ད་

era stroདེ་ཅིག་ཕོ
per tiག
dས་པས།
ua ehTབལྟ་རྟོ
.ytiགr་གྲོས་སྟོ
ohtuA
tiduA ཁྱིམ་ཐོ
layoག
R་གཉིས་པམ་གི་
eht fo tupཞལ་འཛོ
tuo etམaས་ཁང་ནང་གི་
idemmi ehའཐིང་གཞི་དང་གྱངམ་ཐོ
t era stropeR tགid
ན་པ་གིས་
་ uA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
ལོrགp་ཅི་རང་ཚད་མཇལ་འབད་ཡོ
debircse
eht ot serehda AདAཔ་མ་ཚད་
R ehT .ཁག་འབགཔ་གིས་
stroper eht nའཛུལ་སྒོའི་འཐིང་གཞི་གུར་
i deniatnoc seussi ཀོ་ཏྲ་ཟེར་མི་རྡོ
no snoitcའི
a་འཐིང་གཞི་བཏང་
ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

132

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

དགོཔ་ཡོད་རུང་ ཤིང་ཆས་བཙུགས་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༡༦པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་

སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།



གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 

ཅ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་

གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་ཞལ་འཛོམས་ཁང་གི་ ས་ཁོངས་གསར་བཟོའི་ལཱ་མ་འབད་

བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༥ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག དེ་མ་ཚད་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༠ དངུལ་སོད་འབད་བའི་གུ་ལས་

ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༢༤ གུར་རྩིས་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༧༥ དེ་

ཅིག་འཁྲི་དགོཔ་ད་ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ཡོད་མི་འདི་ དངུལ་སོད་འཛིན་ཤོག་ཨང་༢༠ ལས་བཏོག་པའི་ལྷག་མ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༠༠༧༨ ལུས་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༡༧པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ་རིག་འགོ་

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
དཔོན།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་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
ཆ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ་གིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
་ལས་
“སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་
administering
public funds, the
police and
the defence forces as well asགthe
revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་

The Auditགསར་བཟོ
Authority
was instituted
an autonomous
body in 1985
and as
constitutional
འི་ལཱ” བསྟར་སོ
ད་འབད་མི་ནང་ as
ཤུགས་སྣོ
ན་རྩི་འདམ་དང་ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་གི་ཀཝ་བཟོ
་བསྐྲུན་འདི་
ལོགa་ཅི་རང་མཇལ་ནི་འདི་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237 staff
with diverse
professional background.
four
གིས་ ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༩
དངུལ་སོད་ཐེབས་སོངIt
་ནུགhasརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༡༨པ།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་
line with རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
the provisions རིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ
of the Constitution
of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོroutine
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 
audits and
theme based audits, besides the
financial
and compliance audits. A brief account of the

activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཇ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་ རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
དཔེ་མཛོ
ད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི ་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་

1.

AC HIགསར་བཟོ
EVE ME
I NདTE
R M S OF
A U DIT I NG
འི་ལཱN
” TS
བསྟར་སོ
་འབད་མི་ནང་
ངར་ལྕགས་ཀྱི་རྩིབས་མ་ཚུ་རྩིས་བསོ
མས་བཏོན་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༨ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༡༩པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
པ་སངས།བཟོ
་རིག་འགོ་དཔོ
ན།ངོ་སོin
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
audits during
the year
as shown
the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ

st December
2014 and
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
ཉ༽
འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
བ
་སྡེ་གིས་
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
ག
་ལས་
“
སོ
བ
་རིག་ཁང་མིག་དང་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of དཔེ་མཛོ
everyད་ཁང་
financial
year. ཉལ་ཁྲི་༡༠༠
It contains
the
སྤྱི་དོན་ཁང་དང་
ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which
areའི་ལཱ
determined
on the basis
experiences
of the pastདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༩༠
auditing periods
and
གསར་བཟོ
” བསྟར་སོད་འབད་མི་ནང་
རྩིས་བསོམofས་བཏོ
ན་ནི་ནང་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་
དངུལ་
current audit priorities.
2.

སོད་ཐེབས་སོང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༠ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་

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

འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
འཛིན།completion
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ

issued upon
of the particular audit
and it is addressed to appropriate authorities

to take
timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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ཏ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་

དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་

གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ དངུལ་སོད་འཛིན་ཤོག་ཨང་༢༠ པ་ནང་ རྩི་འདམ་ས་བསྲེས་ཀྱི་ལཱ་འདི་ནང་ དགུ་

འཐབ་རྩིས་བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ནོར་འཁྲུལ་བྱུངམ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༢ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༡༨༨ དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་ཆེན་པ་སངས། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས། གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
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ཐ༽ འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་གིས་
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དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠ ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ཆེ་མཐོའི་སོད ་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ་བསྐྲུན་དང་ ས་ཁོངས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ ཆུ་གཡུར་དང་ཤུགས་སྣོན་རྩི་འདམ་གྱི་ཀཝ་ དེ་ལས་ས་པག་ཅུའི་གྱང་ཚུ་མཇལཝ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tiduད་
a otགྲངས་ཚད་མཐོ
ytirohtuA་དྲགས་སྦེ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་
tiduA layoR a eb llahs e
rehT“ ,taht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༡
setats hcihw ,natu
hB fo
modgང
n་ནུག
iK eht
ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་སོ
ད་ཐེབས་སོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
རིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ
,raef tuoརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
htiw ,llahsནy་ཨང་༡༤༡༨༨དོ
tirohtuA tiན
d་ཚན་༢༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
uA layoR ehT“ taht sediv
orp rehtruf no་རིག་འགོ་དཔོ
itutitsnoནC།ངོ་སོ
ehtདf་ལག་
o 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ།
seido b d
na seitirohtua cilbup lལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
la ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffཞི་གཡོ
o llaག་ངོ་རྟགས་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཨང་༩༥༡༡༠༤༣ཅན་མ 
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la n
oitutའབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
itsnoc a sa dna 589བ
1་སྡེ་གིས་
ni ydob
suomonotua na sa detutitsni གs་ལས་
aw yt“iསོ
ro
tuA tiduA ehT
ཐ༽
རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོ
བh
་རིག་ཁང་མིག་དང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI ཤོ
.dངn་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
uorgkcab laདེ་ལས་ཆེ་མཐོ
noisseforའིp་སོད
e་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
srevid h
tiw ffats
732 yb
དཔེ་མཛོད་ཁང་ སྤྱི་དོན་ཁང་དང་ ཉལ་ཁྲི་༡༠༠
་བསྐྲུན་དང་
ས་ཁོངས་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཁང་མིག་དབྱེ་ཚན་བཟོ
་ནིའི་ལཱ་ནང་
གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་
modསོgབn་རིག་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ཞལ་འཛོ
iK eht fo noit utitsམnས་ཁང་ནང་
oC eht fo
snoisivorp eh
t htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གྲངས་ཚད་མཐོ་དྲགས་སྦེ་བཙུགས་མི་ལས་བརྟེན་
enituཁག་འབགཔ་ལུ་
or eht sedདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
iseb ,stidua deདངུལ་སོ
sab དe་ཐེབས་སོ
meht ང་ནུག
dna རྩིས་
stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༨༨དོན་ཚན་༢༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
་རིག་འགོ་དཔོ
།ངོ་སོ
stnemhsilpmoccaརིན་ཆེན་པ་སངས།བཟོ
eht fo trap a sa
sevitaitན
in
i dnདa་ལག་ཁྱེར་
seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཨང་༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
:woleb dezirammus
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རྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་ཐོག་ལས་ “སོབ་རིག་ཁང་མིག་དང་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
་ཁང་དང་
.1.1 elbaT དེ་ལས་ཆེ་མཐོ
eht ni nwའིo་སོ
hདs་ཁྱིམ་ཚུ་བཟོ
sa raey་བསྐྲུན་དང་
eht gnirས་ཁོངས་
ud stidua
1 ཤོང་ཚད་ཀྱི་ཉལ་ཁྱིམ་
805དཔེ་མཛོད་ཁང་ sསྤྱི་དོ
tiduནA
laicnanཉལ་ཁྲི་༡༠༠
iF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
གསར་བཟོའི་ལཱ” བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ སོབ་རིག་སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ཞལ་འཛོ
dna 4102 rebmམ
eས་ཁང་གི་
ceD ts13སྒོ་དང་སྒོ་ཅུང་ཚུ་བཙུགས་སྒྲིག་མ་
nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
erla erew taht esoht sedulcxe
4དཔ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༧༧ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
6 འབད་བར་ ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་སོ
stiduA laicepད
S ་འབད་ཡོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht tརིན་ཆེན་པ་སངས།
a deraperp sབཟོ
i A་རིག་འགོ་དཔོ
AR eht fན
o།
na
lPདt་ལག་ཁྱེར་ཨང་
iduA launnA
དོན་ཨང་༡༤༡༨༨
དོtནe་ཚན་༢༤
ངོ་སོ
4102 ni de
lpmoc stiཔ།
duA རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT t༡༡༢༡༡༠༠༠༣༡༠
iduA evitaciཅན་མ།
dni ehལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
t dna seciffO lan
oigeR dna snoisiགཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།
viD eht fo selude
hcSགt་ངོ་རྟགས་ཨང་
iduA launnA
རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།
ཞི་གཡོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
༩༥༡༡༠༤༣ཅན་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་

134

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༩

སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༥༠

བརྒྱད་འདུ་ཚོང་རིག་མཐོ་རིམ་སོབ་གྲྭ་གི་ ་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༩ དང་ དངུལ་ཕོགས་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༨༡༠ དེ་
ལས་ སྒེར་དོན་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༥༡

དང་ མི་དམང་ལཱ་གཡོག་གི་སྔོན་བྱིན

བསོམས་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༥༠ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༩  ཚུ་གི་ཡོངས་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༥༧ དོན་ཚན་༢༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་

ཀརཿ སྙན་ཞུ་ནང་མིང་ཐོ་བཀོད་མི་ལྟར།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿལྷ་དཀྲུ་་འཇམ་པ།ཡོངས་ཁྱབ་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༠༠༣༠༠༡
ཅན་མ 



༤༤༢ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན༌སྡེའི༌ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

གྲུབ་འབྲས་༡༣ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༨༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༧ གནས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༥
Kingdom of Bhutan, which
states that, “There
shall be a Royal Audit
Authority to audit and
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
25.4
of the Constitution
further
provides
that “The ལོ
Royal
Audit Authorityཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
shall, without fear,
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ནང་མ་ཚུད།
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”.
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་

Theབསོ
Audit
Authority was instituted
as ག
an
autonomous
body ད
in
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༠༢༨ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
ཿ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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
regional
offices strategically located
across the Kingdom. In དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
of Bhutan, the
Royal Auditབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ནོར་འཁྲུལ་
གནོདA
་སྐྱོན།
financial andཆད་སྐྱོན་དང་
compliance
audits.
brief account of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བསོམduring
ས།
of the Royal Audit Authority
the year is
summarized below:

1
2

1.

20.028
20.028

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་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་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
2014 and
were
completed
31st December
༡༡
དྲང་དཔོནwithin
་གྱི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ
་བསྐྲུན་ནང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ཡོ
དPerformance
པ།
3
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
the
པདྨ་དགའ་ཚལ་
རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་
དྲང་དཔོནat
་གྱི་སོ
ད་ཁྱིམ་བཟོ
་བསྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོ
ད་འབད་
Table
1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit Schedules
of
the Divisions
and Regionalགློག་མེ་དང་ཆུའི་དུང་བཙུགས་སྒྲིག་ལེགས་ཤོ
Offices and the indicative Audit
Thrust
མི་ལུ་ངོས་ལེན་འབད་ནུག
ཁྱིམ་ཐོ
ག་གི་ཆུའི་
ཊེངཀ་ལས་ཆུ་འཛགཔ་མ་ཚད་
མ་མ་འབད་བར་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཡོདཔ་ད་
རླུང་གཡབ་ཕེན་ཡང་བཙུགས་སྒྲིག་མ་འབད་བས།
བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ཟད་སོང་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༡༠༣༥༣ ཡར་སོང་
current
audit
priorities.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དོན
པ།RE
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
2. ནུག
AC HI
EVE MEནN་ཨང་༡༣༨༥༤
TS I N TE
R་ཚན་༣
M S OF
POR TI NG

བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་

གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༧༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བདེ་ཆེན་དབང་མོ། ས་ཁོངས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion of the
རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༧༡ཅན་མ།
 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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

135

༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༠༢༨

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༠༢༨ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༢.1.
༢.2.
༢.3.
༢.4.

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

སྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག

བསོམས

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



1.081
0.792
0.259
17.896
20.028

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་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
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༢༡
དyཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨༡
,ra
ef tuohསྔོན་བྱིན་ཚུ་རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་ཡོ
tiw ,llahs ytirohtuA tiduA la
oR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་སོtའིd་མིང་ཐོ
dnདགར་ས་
a cilbuརོ
pང,་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གི་
seunever eht sa lleལས་བྱེདཔ་དང་འགན་འཛིན་པ་སོ
w sa secrof ec nefed eh
na eགc་ལུ་
ilopསྒེར་དོ
ehtན,་སྔོན་བྱིན་དང་མི་དམང་ལཱ་གཡོ
sdnuf cilbup gniretsག
in་གི་
imda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


སྔོན་བྱིན་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༨༡ རྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༤༣དོན་ཚན་༡པ།

la རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
noitutitsnoc a sབྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་
a dna 5891 nརྩིས་འཛིན་པ།
i ydob suoཞི་གཡོ
monག
o་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༢༧༠༠༦༩༩
tua na sa detutitsni s
aw ytཔ་སངས།
irohtuAཞི་གཡོ
tiduགA་ངོ་ehT
ཅན་མ།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruརྟགས་ཨང་༢༠༡༢༠༧༠༠༦༩ཅན་མ།
of
sahད་ནམས་རྡོ
tI .dn་རྗེ།
uorདྲང་དཔོ
gkcab
noisགs་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༧༠༤༠༢༧ཅན་མ།
eforp esrevid htiw ffatsལྟ་བཀོད་
732 yb
དྲག་ཤོས་བསོ
ན། laཞི་གཡོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
dgniག
K་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༧༠༤༠༢༧ཅན་མ།
eht fo noit utitsnoC ehtfo snoisivorp eht htiw enil
རྩིས་འགནཿདྲག་ཤོས་བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། དྲང་དཔོནm། oཞི་གཡོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༢༢
འཐུས་ཚུ་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོeདhཔ།t -དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༩༢
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 d
ezirammus
གླིང་བཞི་ དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ ཐིམ་ཕུག་ཁ་ཐུག་ལུ་སོད་མི་ འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ ས་ཁ་མཐོ་སའི་འཐུས་དང་
དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་

འཐུས་གཉིས་བསོམས་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༩༢ ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
པ། . 1
G N I T Iད
D་འབད་ནུག།
U A F O Sརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
M R E T Nན
I ་ཨང་༡༤༠༤༠
S T N E M Eདོ
VནE་ཚན་༡
IHCA

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ལས་སྐྱིད་རྡོ་རྗེ། དྲང་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༡༠༨༠༠༦ཅན་མ། དབང་འདུས་། དྲུང་ཡིག༡ པ། ཞི་གཡོག་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiངོ་རྟགས་ཨང་༧༨༠༢༠༡༧ཅན་མ།
duA fo .oN
stiduA fབསོ
o sདe་ནམས་རྡོ
pyT ་རྗེ།
.oN
.lS
དྲུང་ཡིག༡
པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༡༢༠༡༡ ཅན་མ། ཀརྨ་སངས་རྒྱས། སྐུ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
ciད
h་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།
w stidua esཡི་གུ་བསྐལ་ལེན་པ།
oht ylno seduཞི་གཡོ
lcni གr་ངོ་རྟགས་ཨང་
ebmun ehT
2ཅན་མ། བསོ
001 གས། ཞི་གཡོ
stidགu་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༢༦༧༤༣
A ecnailpmoC
སྒེར་ལས་རོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
༩༩༡༧༩༤༥
ཅན་མ། རྡོ་ཕུག།stiལས་རོ
6
duA ག
laས་པ།
icepSཞི་གཡོག4་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༢༠༦༨༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨོན་ཉི་མ། དྲང་དཔོན།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༦༠༡༠༤༥
ཅན་མ། 
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dn༢༣
a sdoirཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཐེབས་སོ
ep gnitidua tsap ehtདf་ཡོ
o དsཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༩
ecneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


ཀ

ཐིམ་ཕུག མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ G“དར་དཀར་ན་
རྩེ་རང་
རྡོ་རོS་མཁའ་དང་
གཞལམ་སྒང་རོ
ང་ཁག་ཚུ་ནང་
NITROPE
R FO
MRET N
I STNEM
E V E I H CརོAང་ . 2

ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཟོ
་བསྐྲུན་”
era strope
r tidua ehT .ytiro
htuA tཟེར་མི་
iduA ཨེ་དྲི་ཨེ་དབྱེ་རིམ་༢
layoR eht fo tཔའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གིས་
uptuo etaidemmi eht era sརྡོt་rརོo་མཁའ་དྲུང་
peR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
་བསྐྲུན་ནང་
debircserཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཟོ
p eht ot serehda A
AR ehT ཁག་འབགཔ་ལུ་
.stroper ehtལཱ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་
ni deniatnoc seussi nདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༨
o snoitca ylemitདངུལ་
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་ ༢༠༡༦

ཐེབས་སོད་ནུག། དངུལ་སོད་ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་ཏིག་འབད་མི་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་

བརྟེན་བྱུང་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༤༨དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཧུ་ཀུ་མི་གྷ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས། བཟོ་བཀོད་པ། ཞི་གཡོག་

ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༠༧༢༦ཡུ་ དང་ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༦༡༨ ཅན་མ། 



ཁ

ཐིམ་ཕུག མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་ “དར་དཀར་ན་ རྩེ་རང་ རྡོ་རོ་མཁའ་དང་ གཞལམ་སྒང་རོང་ཁག་ཚུ་ནང་ རོང་
ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཟོ་བསྐྲུན་” ཟེར་མི་ ཨེ་དྲི་ཨེ་དབྱེ་རིམ་༢ པའི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གིས་ གཞལམ་སྒང་
རོང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཟོ་བསྐྲུན་ནང་

ཁག་འབགཔ་ལུ་

ལཱ་ཁག་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་ཅིག་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༩༡

དངུལ་ཐེབས་སོད་ནུག། དངུལ་སོད་ཐེབས་དེ་ཡང་ ས་ཁོངས་ནང་ལཱ་ངེས་ཏིག་འབད་མི་འདི་ལས་ལྷག་སྟེ་ དངུལ་སོད་འབད་མི་
ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༤༨དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཧུ་ཀུ་མི་གྷ་ལེ། བཟོ་རིག་འགོ་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༧༠༢༠༥༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྒྱལ་མཚན་དབང་འདུས། བཟོ་བཀོད་པ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom
of གBhutan,
which statesདང་
that,
“Thereདshall
be a Royal Audit Authority
ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༩༡༠༧༢༦ཡུ་
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༦༡༨
ཅན་མ།  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,
༢༤or prejudice,
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷགདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༨༩༦
favour
audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
མངོན་མཐོ
་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་གིས་
ཞབས་ཏོ
ག་ལྷན་ཁག་གི་
ན་ལུ་མངོན་མཐོ་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་
other
monies
received and the
advances
andརྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
reserves of Bhutan”.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་
ད་འབད་མི་འདི་ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
Theགཉེར་བཅོལ་ལཱའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༨༩༦
Audit Authority was instituted asདངུལ་སོ
an autonomous
body in 1985
and as aན་ཨང་༡༤༡༣༦དོ
constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
་ ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༩༠༡༢༠༥ ཅན་མ། four
ལྟ་
by ཚན་༤
237 staff
with diverse བདེ་ཆེན་བཟང་མོ
professional
background. It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ། རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༡༡༠༣ཅན་མ། 
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom

of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༤༤༣ གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས།
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་ངོ་དེ་ནང་ དྲང་ཁྲིམས་ལྷན༌སྡེའི༌ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༢བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་
summarized
below:

1.

གྲུབ་འབྲས་༩སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༧༩༥ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༡༩གནས་པའི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་

Theའབད་ཡོ
Royal
Audit Authority
completed 616
དཔ་དང་གནད་དོ
ན་ལ་ལུ་ཅིག་had
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོ
ངས་
Theཚུད།
number
includes only those audits
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༧༧༧ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
excludes
those that were already
started
and དཿ 4
Special Audits
6
under
progress at the close of the year. The

Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
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་༥༠༤༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit
priorities.
ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༣༥ཐོ
ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
2.



AC
HI EVE ME N TS I N TEབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
R M S OF RE POR TI NG
རིམ་ཨང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

Audit Reports
are the immediate
output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities

བསོམས།
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.

༡

༨.༧༣༥
༨.༧༣༥

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

4

ཤོག་གྲངས་

137

༡

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༣༥

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༧༣༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༡.1.
༡.2.
༡.3.


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

ཟད་སོང་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པ་ཡོདཔ།

བཏོག་པའི་དངུལ་ཚུ་གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོདཔ
བསོམས།

3.315
4.776
0.644
8.735

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་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
dn༡༡
a tidua ཟད་སོ
ot ytངir་རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་པར་བཞག་ཡོ
ohtuA tiduA layoR a eb
llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥
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
,tnགྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོ
emnrevoགGས་ནང་
eht fརྒྱ་གར་གཞུང་གི་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོང་ལས་འགུལ་
o seciffo dna stnemtraped lla “སྟང་མགོ་
fo stnuoམཐོ
cca
ehtབ་གྲྭ་རྒྱ་སྐྱེད་དང་
tidua ,ecidསྤུས་ན་ཁ་གཞི་རིམ་
ujerp ro ruovaf
་རིམ་སོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་གྲྭ་དང་མོ
dnསོaབc
ilbup ང,s་སྒར་ཨ་ནེམོ
eunever་ཤད་གྲྭ་བཟོ
eht sa ་lབསྐྲུན་”
lew sa ནང་རྩིས་འཛིན་པ་གིས་
secrof ec nefed ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༥༡
t dna ecilop eht ,རང་སོ
sdnuའིf་རྩིས་ཁྲ་གུར་
cilbup gniཟད་སོ
retsiངn་མ་
imda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

བཀོད་པར་བཞག་མི་འདི་ འཆར་དངུལ་དང་རྩིས་རིག་གི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༣༦

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དm
་པའི་ehལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༡༥
deབསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
nnam tnemo
t ta si ytirohtuA eht ,laབསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས།
reneG rotiduA ehརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
t rednU .5ན0་ཨང་༡༤༠༦༨དོ
02 rebmecནe་ཚན་༡༥༢
D ni ydob
ruཔ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
of
s
a
h
t
I
.
d
n
u
o
r
g
k
c
a
b
l
a
n
o
i
s
s
e
f
o
r
p
e
s
r
e
v
id htལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
iw ffats 732 yb
པདྨ་བཟང་པོ།ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༩༤༩༢༢ཅན་མ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo no
it utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སངས་རྒྱས་དབང་མོ།དྲི་ཇི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༡༢༠༢༦ཅན་མ།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo

enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuདoཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༦
cca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༢
ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ནང་ ལོག་ཐོབ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༦:wམ་བཙུགས་པར་ཡོ
oleb deziraད
mཔ་mus

ད་ བྱུང་ཐོ་དང་སོད་ཐོའི་རྩིས་བརྗོད་དང་འཁྲིལཝ་ད་ ལོག་ཐོG
བN
་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་བཙུགས་ཡོ
དཔ་སྦེ་བཏོ
ནE
་མས།
ITIDUA FO S MRET N
I STN
M E Vརྩིས་ཞིབ་བརྡ་
EIHCA .1

དོན་ཨང་༡༤༠༦༨དོན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ པདྨ་བཟང་པོ།ལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༩༤༩༢༢

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiཅན་མ།
duA fo
.oN
stiduA fo sepyT །.དྲི་ཇི་ཨེ་ཨོ།
oN .lS
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿསངས་རྒྱས་དབང་མོ
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༡༢༠༢༦ཅན་མ། 
.1.1 elbaT 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 4ད1པ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༤
02 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
༡༣2 བཏོག་པའི་དངུལ་ཚུ་གཞུང་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་ཡོ
3
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
trats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eh
t ta་བསྐྲུན་འབད་སྐབས་
deraperp si AA
R eht fo nalP tiduA launnA
གྲྭ་ཚང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
་སྒར་ལུ་སོ
བ
་གྲྭ་བཟོ
ཁག་འབགཔ་དང་མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལས་
4102 niཐིམ་ཕུག་ལུ་ཤད་གྲྭ་དང་
detelpmoc stiduA 1.1མོeངlb
aT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
urhT tiduA eགv་པའི་ཁྲལ་དང་
itacidni ehདུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་འཐུས་
t dna seciffO lanoigeR dnགཏན་བཞག་མ་དངུལ་ཚུ་བསོ
a snoisiviD eht fo sམeས་
ludདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༤༤
ehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ལུང་ཕོགས་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་དང་ ཡང་ན་འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཙུགས་པར་བཞག་ནུག

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༦༨ དོན་ཚན་༡༥༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ན།C Aཞི་ . 2
G N I T R O P E R རིན་འཛིན་ཕུར་བ།
F O S M R E T ལས་འགུལ་བཟོ
N I S T N E་རིག་འགོ་དཔོ
MEVEIH

་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༥༠༧༠༢༨
། lལས་འགུལ་རྩིས་འཛིན་པ།
གi་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༤༩༤༩༢༢
erགཡོ
a sགtr
oper tidua ehT .yཅན་མ།
tirohtཔདྨ་བཟང་པོ
uA tiduA
ayoR eht fo tuptuཞི་གཡོ
o eta
demmi eht era strཅན་མ།
opeR tལྟ་
iduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
བཀོད་རྩིས་འགནཿསངས་རྒྱས་དབང་མོ།དྲི་ཇི་ཨེ་ཨོ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༡༢༠༢༦ཅན་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
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༤༤ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༥༩༢༣ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༢༨༠
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་

འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་

འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༦༤༣ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༣༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ངས་བསོམof
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༦༠༩ཐོ
ན་ཡོthat,
ད་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Authority to audit and
the བའི་ཡོ
Kingdom
Bhutan, which states
“There
shall be aགRoyal
Audit

report
on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 ofརིམ་
the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour or prejudice, audit theབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
accounts of all departments དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
and offices of theདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
Government,
ཨང་།all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
including
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies ཁྲིམས་ལུགས་དང་
received and བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
the advances and reserves of Bhutan”.

1
9.006
4
ཆད་སྐྱོན་དང་was
ནོར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན།
2 Authority
0.603 as a constitutional
5
The Audit
instituted
as an autonomous body in 1985 and
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
བསོམས།
9.609
by 237 staff with diverse professional background. It has
four

regional
offices strategically located across the Kingdom. In
line༡
with the
provisions of
the Constitution of the Kingdom
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠༠༦
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 ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོ
ན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ༡༡
the Royal
Audit Authority during
the year
is
ཁས་ལེན་དང་འཁྲིལ་ཨེམ་བི་བི་ཨེསི་སོ
བ་སོང་པ་ཚུ་ལས་ཟད་སོ
ང་དངུལ་ཚབ་ལོ
ག་མ་ལེནམ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༠༠༦
summarized below:

1. རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
AC HI EVE ME
N TS
I N TE
R M S OF
A U DIT I NG ཁས་ལེན་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རྟགས་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་དང་
ག་ལྷན་ཚོ
གས་དང་
ཨེམ་བི་བི་ཨེསི་སོ
ང་བརྡར་པ་ཚུ་གི་བར་ན་

འཁྲིལ་ ཨེམ་བི་བི་ཨེསི་སོབ་སོང་མཐར་འཁྱོལ་ཏེ་འོང་བའི་ དྲུང་འཚོ་༥ གིས་ ལོག་ཏེ་འབྲུག་ལུ་ལྷོདཔ་ད་ ཞི་གཡོགཔ་སྦེ་ཕག་མ་ཞུ་བར་

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.
ཡོདཔ་ལས་
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
ག་ལྷན་ཚོ
གས་ཀྱིས་
ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་
1ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༧༤༦མ་བཀལ་བས།
Financial Audits
508ཨིན་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014
རུང་completed
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༧༤༠
རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོ
དཔ་ད་ and
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༩༠༠༦
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག རྩིས་ཞིབ་
were
within 31
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6 ག་
བརྡ་དོprogress
ན་ཨང་༡༣༦༥༠དོ
།རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མདོ་ཆེན། ཞི་གཡོ
under
atན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
the close of the year. བཀྲིས་དཔལམོ
The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
1.1 Audits ག
completed
in 2014
ངོ་རྟགས་ཨང་༩༦༠༢༠༣༢
ཅན་མ། year.
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
བཀྲིས་དཔལམོ
།Table
རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོ
་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་མདོ
་ཆེན། ཞི་གཡོག་ངོ་
start
of every financial
It contains
the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
Audit Thrust
རྟགས་ཨང་༩༦༠༢༠༣༢ཅན་མ། 
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

 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
 timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
to take
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.
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རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

2.1.

དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་སོང་བརྡར་གནས་ཡུན་རིངམོ་དེ་ནང་ཟད་འགྲོ་གྲུབ་ཡོད་མི་དེ་གུར་

2.2.

ཟུར་སོབ་འཐུས་དང་ལྟོ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།



དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

ལོག་ལྟབ་སྦེ་དངུལ་ཚབ་མ་ལེན་པར་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།
བསྡཽམས།

0.038

0.565
0.603

YTIRO
HTUA T
IDUA LAYOR E
T FO Sན
T་འབད་དེ་ཡོ
NEMHS
LPMOCCA
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
གH
་ལུ་གསལ་སྟོ
དIཿ

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༢༡
a tidua དགོངས་ཞུ་འབད་བའི་སྐབས་སོ
ot ytirohtuA tiduA layoངR་བརྡར་གནས་ཡུན་རིངམོ
a eb llahs erehT་དེ་ནང་ཟད་འགྲོ་གྲུབ་ཡོ
“ ,taht setats hcདih
w ,natuhག
B་ལྟབ་སྦེ་དངུལ་ཚབ་
fo modgniK eht
་མི་དེ་གུར་ལོ
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
མ་ལེན་པར་ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་ངེས་ལེན་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༨
,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
འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོ
དགོངས་ཞུ་འབད་དེ་
ལྷག་སོ
རྒྱལ་
. ”nནa་གྱི་སོ
tuhངB་བརྡར་འབད་བའི་བར་ན་
fo sevreser dna se
cnavda eht dnལོ
a་ངོ་༣
devie
cer sངe་རུང་
inom
rehto

གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་དང་ ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༣༡མ་བཀལ་བས། ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཡ་༠༢༩༣
nnam tརྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོ
nemom eht ta sད
i པ་ད་
ytiroདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ༠༠༣༨
htuA eht ,lareneརྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག
G rotiduA eht rednU .50
02 rebme
eD ni ydob
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ནc་ཨང་༡༣༦༥༠
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
I .modgniK འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
eht ssorca detacol yབl་སྡེའི་ལས་རོ
lacigetaག
rtས་ལེགས་སར་པ།
s seciffo lanཞི་
oiger
དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོདn་ནམས་ཆོས་སྐྱིད།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༨༠༡༠༥༠ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་ཆོས་འཕེལ།འབྲུག་རྒྱལ་འཛིན་གཙུག་ལག་སོ
་སྡེའི་མི་སྟོ
མaས་འགོ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoབR
eht ,n
tuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༨༠ཅན་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
༢༢
ཟུར་སོབ་འཐུས་དང་ལྟོ་ཕོགས་ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༥
:woleb dezirammus
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

འགན་འཛིན་པ་གཅིག་གིས་ གཙུག་ལག་ཤེས་ཡོན་གྱི་སོང་བརྡར་འབད་བའི་བར་ན་ གཟུགས་ཁམས་མ་བདེ་བའི་སྐྱོན་གྱིས་ སོབ་དུས་དང་པ་

ལས་

.1

སོང་བརྡར་འཕྲོ་མཐུད་འབད་མ་ཚུགསཔ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༩༨ ཆོག་མིན་དངུལ་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
8
0
5
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
n
a
n
i
F
སོད་འབད་མི་འདི་ ལོག་མ་ལེན་པས། ཨིན་རུང་ ཟུར་སོབ་འཐུས་དང་ལྟོ
hc་iཕོ
hག
wས་ sསོ
tiབ
d་དུས་༤
ua esཔ་ཚུན་
oht yདངུལ་སོ
lno sདe་འབད་མི་ནང་ལས་
dulcni rebmདངུལ་
un ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
t
s
dna 4102 rebmeceD 13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༣ ལོག་ལེན་པའི་ལྷག་ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༥ འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༦༥༠དོན་ཚན་༣༡པ།རྩིས་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདགའ་མཇལ་ལྷུན་གྲུབ།
eht fo esolc eht ta ssergorpགཙུག་
rednu
འགན་ཐད་ཀརཿ
རཤི་མི་གུ་རུང་།
ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༡༠༡༡༤༧ཅན་མ།
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

ལག་བཀོད་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༢༠༡༠༡༤ཅན་མ།  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
.seitiroirp tidua tnerruc
༤༤༥ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ།
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རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེའི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seལུ་
itirམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
ohtua etairporppaསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
ot desserdda sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༡༤
i ti dna tidua ralu
citrap eht fo no
itelpmoc nopu deussi
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་མངོན་གསལ་གྲུབ་
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་ ༢༠༡༦

འབྲས་གཅིག་ཡང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་

བ་ཡོདཔ་དང་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་
འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༡༤ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༣༥གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༦ཐོན་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་།

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
1 ཁྲིམས་ལུགས་དང་
2.959
4
The Royal Audit
Authority
derives
its
mandates
from
the
Article
25.1
of
the
Constitution
of
2 ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
1.855
5
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency བསོ
and
resources.” The Article
མས།effectiveness in the use of public4.814
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
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥༩
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”.

ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༥༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
དཿ 
Theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Audit Authority
was
instituted as an autonomous body inག1985
and asག་བཀོད་དེ་ཡོ
a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
རིམ་ཨང་།
by 237
staff with diverse professional background. It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།Kingdom
line with the provisions
of the Constitution of the
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ།
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གི་ ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩ ཅན་མ་ལུ་མ་གནསཔ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during
the year is
བསོམས།
summarized below:

1.1.
1.2.
1.3.

2.559
0.400
2.959



1. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
AC HI EVEརME
N TS ད
IN
TE R M S OF A U DIT
I NG
་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ

༡༡

སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་མི་ལཱ་ཚུ་ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༩

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
Theཨཱསི་ཀྲི་ཡ་གི་བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོ
number includes only ངthose
audits ་which
་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ
བསྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱིས་
འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོ
གས་སྡེ་མངའ་འོག་ལུ་100
མུ་ཏིག་
2
Compliance Audits
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those
that were already ངstarted
and ་བསྐྲུན་སྐབས་
ཐང་ བཟའ་སོ
ད་ཁང་དང་བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོ
་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ
ཁག་འབགཔ་གིས་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥༥༩
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
གནས་པའི་
ལཱ་ཁག་མང་རབས་ཅིག་
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོ
ད
་མི་ཚུ་
ལེགས་བཅོས་མ་འབད་བས།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༤༡༠༠དོ
ན
་ཚན་༡པ།
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ་བློ་གྲོས།
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༠༨༦༣ཅན་མ།
Annual
Audit Schedules
of the
Divisions and Regional
Offices
and the indicative Auditལྟ་བཀོད་
Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
རྩིས་འགནཿཀརྨ་བློ་གྲོས། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་ངོ་ཚབ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༠༨༦༣ཅན་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

141

༡༢

ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་སྔོན་བྱིན་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠

འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་

བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གི་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལྷག་ལུས་མེད་པར་

ཕྱི་རྒྱལ་བརྗེ་སོར་དང་སྐལ་བཞག་ཀྱི་དོན་ལུ་

ཡུན་བརྟན་བལྟ་བཤལ་གོང་འཕེལ་རྩིས་ཁྲ་ཟེར་ཡོད་མི་གུ་ལས་ ཨེམ་ཨེས བུ་ཀྲཱན་པིལི་སེནཏ་ཧོ་ལི་དྲེ་ལུ་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༠༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་འབདཝ་ལས་ བལྟ་བཤལ་སོད་དངུལ་གྱི་ཁྲིམས་དང་འགྲོ་ལུགས་ དོན་ཚན་ ‘ཉ’ པ་

ནང་ “བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གིས་ ཡི་གུ་བཙུགས་མི་གུ་ལུ་ བཙུགས་བཞག་འདི་ནང་ལས་ སྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༥༠ ཐར་གྲོལ་འབད་དགོཔ་

ཨིན་ད་ ལྷག་ལུས་ཚུ་བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གིས་ འཛིན་ཤོག་ཚུ་ཕུལཝ་ད་རྐྱངམ་ཅིག་སོད་དགོ” པ་ལས་འགལ་བ་ཨིན་པས། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༤༥ དོན་ཚན་༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བཀྲིས་དཔལ་སྐྱིད། རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༩༧༠༤༠༤༨ ཅན་མ། ཀུམ་བུ་སྒྲོལམ། རྩིས་་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༤༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿདེ་

པེན་དརའ་གཱ་ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན།UA
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༠༡༩ཅན་མ།
MHSILPMOCCA
YTIROHT
TID
UA LAYOR EHT FO STNE


fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ད་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩
dn༡༣
a tidua འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སོ
ot ytirohtuA tiduA
layoR a eb llahs erehT“ ཅན་མ་ལུ་མ་གནསཔ།
,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
,tnའབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོ
emnrevoG eག
htས་སྡེ་གིས་འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ལས་སོ
fo seciffo dna stnemtrདa་པའི་ཁྲིམས་དང་སྒྲིག་གཞི་༡༩༩༩
ped lla fo stnuocca eཅན་མའི་
ht tiduaརྩ་ཚན་༨
,eciduཔ་
jerདོpན་ཚན་‘ཐ’
ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
པ་t sདེ་ལས་༩
dnདང་‘ད’
a cilbuརྩ་ཚན་༧
p ,seunཔ་དང་༨
ever eh
a llew པ་ཚུ་གི་དག་བཅོས་
sa secrof ec neནང་ལུ་
fed ehtབལྟ་སྐོར་ཆ་མེད་འགྱོ་བའི་དངུལ་ཚབ་ཚུ་
dna ecilop eht ,sdnuf cilbuཕྱི་རྒྱལ་ལས་མགྲོན་
p gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཡང་ན་ འགྲུལ་སྐྱོད་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་མིན་པར་ ནང་འཁོད་ས་གནས་བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ལས་ གོང་གི་ཁྲིམས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དང་སྒྲིག་གཞི་དང་འགལ་བ་ཨིན་པས། དེ་མ་ཚད་ འབྲུག་བལྟ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་ནང་ལུ་ ནང་འཁོད་ས་གནས་བལྟ་བཤལ་ལས་སོད་པ་གིས་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཕྱི་རྒྱལ་ལས་མགྲོན་དང་
of
sah tI .dnuorgkདངུལ་ཚབ་ག་དེམ་སོ
cab lanoisseདfo
esrevid h
tiw ffats 7ན3
2 yb
འགྲུལ་སྐྱོད་མཐུན་རྐྱེན་མཁོ་བཀྲམ་པ་ཚུ་ལུ་
་སོrདpཔ་ཨིན་ན་ཚུ་
ཤེས་ཚུགས་ནིའི་དོ
་ལུ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK
eht fo noit utitsnoC eht fo ད
sn
oisivorp eht htiw enil
བཙུགས་བཞག་དང་དངུལ་ཚབ་ དེ་ལས་དངུལ་བསྐྱར་རྙེད་དང་
བལྟ་བཤལ་ཆ་མེད་བཏང་བའི་དངུལ་ཚབ་སོ
་མི་ཚུ་གི་ཁ་གསལ་རྒྱུན་སྐྱོང་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ནn
་ཨང་༡༣༩༤༥དོ
ལམ་ལུགས་ལེགས་ཤོམ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོe
ituor eht ན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
sediseb ,stidua desabཀུམ་བུ་སྒྲོལམ།
emeht dརྩིས་་འཛིན་
na stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༥༠༧༢༤༩stnཅན་མ།
emhsའཇམ་དབྱངས་དཔལ་སྒྲོན།
ilpmocca eht fo traརྩིས་འཛིན་ལས་རོ
p a sa seviག
taས༤
itiniཔ།dnཞི་གཡོ
a seiགti་ངོ་
vitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
རྟགས་ཨང་ ༢༠༠༧༠༧༠༡༩ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབཀྲིས་བསྟན་འཛིན། ཞབས་ཏོག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན་ངོ་ཚབ།
ཞི་གཡོག་ངོ་
:woleb dezirammus

རྟགས་ཨང་༢༠༠༤༠༡༢༡༥ ཅན་མ། 



༢

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥༥

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 esག
oh
t ylno sedག
u་བཀོད་དེ་ཡོ
lcni rebདm
un ehT
2
001
stiduA eདc་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
nailpmoC
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ཿ
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
P

dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
eh
ta ssergorp rednu
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ནT
། .raey eht fo esolc eht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
རིམ་ཨང་།
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 0.255
fo trats
2.1. དངོས་གཟུགས་ལྷག་ལུས་མ་ཚངམ།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna s2.2.
doirep g
nitidua tsap ངe་།
ht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw
ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོ
1.550saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
2.3. སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག
0.050
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2
བསོམས།
1.855

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
deཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
bircserp eར
h་འཁྲུལ་གནོ
t ot sereད
h་སྐྱོན་ནང་
da AARངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ehT .stroper eh
ni deniན
at་འབད་དེ་ཡོ
noc seu
si no snoitca ylemit ekat ot
གt་ལུ་གསལ་སྟོ
དsཿ
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་ ༢༠༡༦

༢༡

དངོས་གཟུགས་ལྷག་ལུས་མ་ཚངམ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༥

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༠དང་༢༡ལུ་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་ལས་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ ཨཱསི་ཀྲིརཡ་གི་
བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༥༥ གནས་པའི་གློག་འབྲེལ་མཁོ་ཆས་ཚུ་མི་

ཚང་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༠དོན་ཚན་༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།སོབ་སྟོན་པ་

གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༩༠༢༡ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ དར་དཀར་རྡོ་རྗེ། དབུ་འཛིན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་

༢༠༠༢༠༡༢༥༨ ཅན་མ། 


༢༢

ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་ཟད་སོང་།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥༠
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ཨཱསི་ཀྲིརཡ་གི་ བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོང་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོ་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་ལས་ མུ་ཏིག་ཐང་ རྒྱལ་གཞུང་བལྟ་བཤལ་དང་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the མགྲོན་སྐྱོང་གཙུག་སྡེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥༠གནས་པའི་བརྡ་དོ
Kingdom of Bhutan, which states that, “There
shall be a Royal Audit Authority to audit and
ན་འཕྲུལ་ཆས་དང་མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་ཆུད་ཟད་ཅན་གྱི་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཟད་སོ
་སྒྲུབ་ནུག
མཉེན་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་ཚུ་
ཚར་གཅིག་ཡང་འབད་སོ
ད་མ་བཏང་པར་བཞག་ནུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༡༠༠
25.4
of ངthe
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,
དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།སོ
་སྟོན་པ་གོངམ།
ཞི་གཡོall
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༣༠༩༠༢༡ཅན་མ།
including
all offices in the Legislature
and བthe
Judiciary,
public authorities andལྟ་བཀོད་
bodies
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྩིས་འགནཿདར་དཀར་རྡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༢༠༡༢༥༨
ཅན་མ། 
other
monies received་རྗེ།དབུ་འཛིན།ཞི་གཡོ
and the advances
and reserves of Bhutan”.


The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢༣ སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠
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
་བརྡར་སྤེལ་ཁང་བཟོof
་བསྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོ
ད་པའི་འགན་འཛིན་པ་གཅིག་
lineཨཱསི་ཀྲིརཡ་གི་བལྟ་བཤལ་འཛིན་སྐྱོང་སོ
with the provisions of theངConstitution
the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
གི་མིང་ཐོག་ལུ་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༥༠རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༠༠དོན་ཚན་༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits.་རིག་འགོ་དཔོ
A brief ནaccount
of the ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༨༠༠༡༧༧༢ ཅན་མ། ལྟ་
ཀརཿ ཀུན་བཟང་དབང་ཕྱུག
ལས་འགུལ་བཟོ
་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of བཀོད་རྩིས་འགནཿཀརྨ་བློ
the Royal Audit
Authority during the year
is
་གྲོས།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༠༨༦༣
ཅན་མ། 
summarized
below:


1.

AC HI EVE
N TS I N གTE
R M S OF A U DIT I NG
༤༤༦
རྒྱལ་ཡོME
ངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
ས་ཡིག་ཚང་།

Theརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
Royal Audit Authority had
completed
Sl. No. ག
Types
of Audits
No. of
ལོ་ངོ་དེ་ནང་
ཐིམ་ཕུག་ 616
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
ས་ཡིག་ཚང་གི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡
བཏོAudits
ན་ཡི།
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theའདི་གི་ནང་ལུ་
number མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
includes only those
audits which
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༣༡༧
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
2
Compliance
Audits ད་ས་ལས་དངུལ་
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started
and
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༨༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616ཅན་
བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
ད
པ་དང་
གནད་དོ
ན
་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
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
མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་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 periods and
ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༠༨ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
current audit priorities.


2. ལོAC
HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE PORདTI
NG
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་

Audit
Reports are the immediate output of the Royal Audit
Authority. The audit reportsརྩིས་
are
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠༡གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༧ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་

བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

1


༡

ཚུལ་མིནའཛིན་སྐྱོང་།

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

1.607
1.607

བསོམས།

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༧

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༠༧ངོས་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 yལུགས་མཐུན་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ
tirohtuA tiduA layoR a eb llahད
s པ།
erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
དh
་འབད་བའི་ཁེབ་ས་རྩིས་ལྷག
,raef tuohtiw ཙོ
,llགa་ཕུར་ཕྱིར་སོ
hs ytiro
tuA 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 ,yraiབསོ
cidམuས།
J eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1.1.
1.2.

1.505
0.102
1.607



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་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
de༡༡
nnam tལུགས་མཐུན་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོ
nemom eht ta si ytirohtuA eht ,lད
aཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༥
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
modངg་བརྡར་མ་དངུལ་
niK eht fo n
oit utitsnoC eht ཐོ
fo
snoདཔྱ
isi་བགོ་བསྐྱར་བཟོ
vorp eht hའིt་ལམ་
iw enil
རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ ནང་འཁོད་སོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༥
བ་ཚད་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལུགས་ལུ་མ་གནས་པར་ ལུགས་མཐུན་མིན་པའི་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་དེ་
་བརྡར་བཏང་བའི་སྐབས་
enituor eht seའགན་འཛིན་པ་ཚུ་
diseb ,stiduaཕྱི་རྒྱལ་སོ
desaངb
emeht dna stཅ་idua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
་ཨང་༡༣༧༡༧དོ
ཤས་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
stnemhsiན
lp
mocca ehtནf་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
o trap a sa sevitaitini dཏིལ་བྷ་དུར་ག་
na seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ལེ། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༠༧༠༡༡༣༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱས།
:wolebབདག་སྐྱོང་འགོ་
dezirammus

དཔོན་གཙོ་འཛིན་ངོ་ཚབ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༨༠༠༡ ཅན་མ། 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA



༡༡

.1

ཙོག་ཕུར་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཁེ་འབབ་རྩིས་ལྷགདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༢

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
00ང1ས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོ
stགid
uA ecnailpmoC ་༢༠༡༤༡༥
རྒྱལ་ཡོ
ས་ཡིག་ཚང་གིས་རྩིས་ལོ
ནང་ས་འཇལ་པ་ཚུ་ལས་
ཙོག་ཕུར་ཕྱིར་སོད་འབད་བའི་ཁེ་འབབ་དངུལ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༢བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས།
4 ན་ཨང་༡༣༧༡༧དོན་ཚན་༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ། ས་
6
stiduA laicepརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
S
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraས་འཇལ་པ།
perp si Aཞི་གཡོ
AR e
t fo nalP tiduA la
unnA
འཇལ་འགོ་དཔོན།
ཅན་མ།
ཀེ་བི་པརའ་དཱན།
གh་ངོ་རྟགས་ཨང་༩༡༠༢༠༢༦
ཅན་
410ཞི་གཡོ
2 ni dག
e་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༨༠༣༠༡༨
telpmoc stiduA 1.1 elb
aT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsམ།
urhTལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
tiduA evitacidཔདྨ་འཕྲིན་ལས་།
ni eht dna sམཛོ
ecད
if་གཉེར།
fO lanཞི་གཡོ
oigeག
R་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༠༡༠༠༢༠༡༤
dna snoisiviD eht fཅན་མ།
o selu
dehcS tiduA launnA
dn a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༤༤༧ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

erརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
a stroper tidua ehT .ytiroལོ
h་tངོ་དེ་ནང་
uA tidu
A la
oR ehཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གི་
t fo tuptuo etaརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོ
idemmi eht eraན་ཡི།
stroའདི་གི་ནང་
peR tiduA
ཕུན་ཚོ
གyས་གླིང་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deལུ་
birམངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
cserp eht ot serehསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
da AAR ehT .strདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༧༧༤
oper eht ni deniaདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
tnoc seussi no ད
s་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
noitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

144

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢༡༦༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༦༡༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༧༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་
འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༩ཐོན་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་།

ཚུལ་མིནའཛིན་སྐྱོང་།
The Royal
Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
 Audit
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
 the economy, efficiency བསོ
མས།
report on
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
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༩
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

0.939
0.939

3

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

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

body
in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237
staff with diverse professional
background.
It has
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
ན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།four
རིམ་ཨང་།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions
of the Constitution
of the Kingdom
ཞིབ་འཚོལ་བལྟ་བཤལ་གྱི་དོ
ན་ལུ་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་མི་འདི་ལུགས་མཐུན་མིན་པས།

of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme
based audits, ངbesides
the དཔ།
routine
རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ཟད་སོ
་གབ་ཐོབ་སྦེ་བཏང་ཡོ
financial and compliance audits. A brief account of the
ཐའི་ལེན་དང་ མ་ལ་ཤིཡ་ལས་གྲོས་སྟོ
ན་པ་གཉིས་གླ་ཁར་ལེན་པའི་ཟད་སོ
activities and initiatives
as a part of the
accomplishments ང་བཀོད་ཡོདཔ།
of the Royal Audit Authority during the year is
སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་གསརཔ་ནང་ལས་འཐུས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།
summarized below:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.



མས།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF བསོ
AU
DIT I NG

0.939
0.939

ན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དSl.
ཿ No. Types of Audits
Theཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གནད་དོ
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 includes only those audits which
2
Compliance
Audits
100
༡༡
ཞིབ་འཚོwithin
ལ་བལྟ་བཤལ་གྱི་དོ
ན་ལུ་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་འབད་མི་འདི་ལུགས་མཐུན་མིན་པས།
2014 and
were
completed
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
ཕུན་ཚོ
ག
ས་གླིང་
ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་
ཚོ
ད
་བསྲེ་བཙོ
ང
་སའི་ཁྱིམ་བཟོ
་
བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོ
ན
་ལུ་
གྲོས་སྟོ
ན
་པའི་ཞབས་ཏོ
ག
་ལེན་མི་ནང་
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
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༠༠
ཁ་སྒྱུར་བཏང་ཡོ
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལས་
བེང་ཀོག་དང་མ་ལ་ཤིཡ་ལུ་ཞིབ་འཛོ
ལ་
Annual
Audit Schedules
of theད་མི་འདི་
Divisions
and Regional གནང་བ་མ་ཞུ་བར་
Offices and the
indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བལྟ་བཤལ་ནང་ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག དེ་སྦེ་མ་དངུལ་ཁ་སྒྱུར་བཏང་ནི་གྲོས་ཐག་འདི་ ཁྲོམ་སྡེའི་ཚོགས་ཐེངས་༡༥ པའི་ནང་ གྲོས་ཆོད་བྱུང་ཡོདཔ་
current audit priorities.
2.

ད་

ཚོད་བསྲེ་བཙོང་སའི་ཁྱིམ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་དོན་ལུ་ འཆར་གཞི་དང་བཟོ་བཀོད་འདི་ ནང་འཁོད་སོང་བརྡར་སྦེ་བཏང་ནིའི་གྲོས་ཆོད་བྱུང་ནུག

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

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༧༨དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསྟན་རྡོ་རྗེ། ཁྲོམ་དཔོན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

145

ཨང་༡༠༢༠༣༤༤༤༤༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༡༡༠༠༡༢༨༥
ཅན་མ། 



༡༢

རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ཟད་སོང་གབ་ཐོབ་སྦེ་བཏང་ཡོདཔ།

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ཁམས་ལུ་ མ་དངུལ་གཞུང་ལུ་ལོག་མི་འགྱོ་ནི་ཐབས་ལུ་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་

ལས་གནང་བ་མ་ལེན་པ་ དུས་འཕྲོ་ལས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་སོང་བརྡར་བཏང་བའི་གནད་དོན་ཐོག་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༦༣ ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག

གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༡ དང་ སོབ་ཚན་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༤༤ དེ་ལས་འགྲོ་འགྲུལ་འཐུས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༨༨ ཟད་སོང་སྒྲུབས་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༧༨ དོན་ཚན་༢ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཚེ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།

ཁྲོམ་དཔོན་བགྲེསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༤༤༤༤༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི། ཁྲོམ་དཔོན།
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༡༡༠༠༡༢༨༥ 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
མ་ལ་ཤིཡ་ལས་གྲོས་སྟོ
el༡༣
citrA ehཐའི་ལེནཌི་དང་
T ”.secruose
r cilbup fo esuནe་པ་གཉིས་གླ་ཁར་ལེན་པའི་ཟད་སོ
ht ni ssenevitceffe dnaང་བཀོད་ཡོ
ycneiciདffཔ།
e ,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
“ཤིང་འབྲས་དང་ཚོ
seཕུན་ཚོ
ido bགས་གླིང་
dna sཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་
eitirohtua cilbup
lla ,yraiciད
d་བསྲེ་ཚུ་འཚོ
uJ eht ་dཁམས་ལྡནམ་སྦེ་ཚོ
na erutalsiང
g་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང”
eL eht ni seཐོ
cག
iff་ལུ་སོ
o lང
la་བརྡར་སྤྲེལ་
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ནིའི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེན་དང་ མཱ་ལ་ཤིའི་ སཱར་པ་ཀྲུམ་གཙུག་ལག་སོ
. ”natuhB fo sevrབe་སྡེ་ནང་ལས་
ser dna seརིན་གོང་ཡུ་ཨེས་དྲི་༡༩༢༧༨༠༠
cnavda eht dna deviecསྦེ་གླ་ཁར་ལེན་ནུག
er seinom rehto

ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ སོང་བརྡར་གཉིས་ལུ་ ཁག་སོ་སོ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ ལས་རིམ་གྱི་འཐུས་ ཡུ་ཨེས་དྲི་༤༥༠༠༠༠

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deབརྩི་སྟེ་
nnam tཐའི་ལེན་ལུ་
nemom ཡུ་ཨེས་དྲི་༩༥༦༥༠༠
eht ta si ytirohདང་
tuAམཱ་ལ་ཤིཡ་ལུ་
eht ,larenཡུ་ཨེས་དྲི་༩༧༡༤༠༠
eG rotiduA ehtདངུལ་སོ
rednདU་འབད་ནུག
.5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb

nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
odgniK eht fo noit uཐའི་ལེན་དང་མཱ་ལ་ཤིའི་
titsnoC eht fo snསཱར་པ་ཀྲུམ་གཙུག་ལག་སོ
oisivorp eht htiwབ་enil
ཨིན་རུང་ གནམ་གྲུའི་ཤོག་འཛིན་དང་ འཚོ་འཐུས་ mདེ་ལས་བཟའ་ཁང་གི་གླ་རིན་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ehསྣ་མང་ཟད་སོ
t sediseངb་ཚུ་ག་ར་བརྩི་ཏེ་
,stidua d
ab མeས་ཡུ་ཨེས་དྲི་༣༨༤༠༠༠
meht dna stidua
སྡེའི་འགན་འཛིན་པ་གཉིས་ ཉིན་གྲངས་༤ རིང་ལུ་གླ་ཁར་ལེན་པའི་
ཡོeངsས་བསོ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༧༨དོ
stནn་ཚན་༥པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
emhsilpmocca eht fo tཚེ་བསྟན་རྡོ
rap a s་རྗེ།
a sཁྲོམ་དཔོ
evitaiན
ti་བགྲེསཔ།
ni dna མི་ཁུངས་
seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༤༤༤༤༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨུ་ཏར་ཀུ་མར་རའི། ཁྲོམ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
:woleb
dezirammus

༡༠༢༡༡༠༠༡༢༨༥ ཅན་མ། 


༡༤

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་གསརཔ་ནང་ལས་འཐུས་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༩

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
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཁྲོམ་སྡེ་བདག་སྐྱོང་གིས་ རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༧༧
dna 410ནང་ལུ་སྦེ་
2 rebmསྣུམ་འཁོར་ཀྲག་བཞག་སའི་ས་ཁོངས་ཐེབས་བྱིན་
eceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
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
ཡོད་མི་གུ་ལས་
འོང་འབབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༣༩
བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༠༧༨དོན་ཚན་༦ ༤ པ།
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
4102ཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།
ni detelpmoc stiབདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
duA 1.1 elbaT ན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང༢༠༠༩༠༥༠༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsཚེ་དབང་རྟ་མགྲིན།
urhT tiduA eབདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
vitacidni ehtནd
a seག
ci་ངོ་རྟགས་ཨང༢༠༠༩༠༥༠༤༢
ffO lanoigeR dna snཅན་མ།
oisiv
iD eht fo seludehcS tiduA launnA
། nཞི་གཡོ
dna 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


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

seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤༤༨ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡བཏོན་

ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༩ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་མི་འདི་ ལོ་

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ རྩིས་འགྲིག་མ་འགྱོ་བས།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་

བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༩ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

1


བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

0.629
0.629

5

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བསོམས།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
economy,རefficiency
effectiveness in the use of public resources.” The Article
༡ on the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་ གནོདand
་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༩
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and

other
monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡༡

སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ཚུ་པར་སྐྲུན་འབད་མི་འདི་ལུགས་མཐུན་མེན་པས།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༩

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
འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་གིས་ གཞུང་ལས་བཀའ་རྒྱ་དང་གནང་བ་མེད་པར་ སྒེར་གྱི་སོབ་གྲྭ་༣༨ ཀྱི་དོན་ལུ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineགསང་བྱའི་ཡིག་ཆ་པར་སྐྲུན་དང་
with the provisions of
the Constitution ofདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༢༩
the Kingdom
འགྲུལ་སྐྱེད་འཐུས་འབདཝ་ད་
གཞུང་གི་མ་དངུལ་ནང་ལས་ ཟད་སོང་སྒྲུབ་ནུག
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and
theme
based
audits,
besides
the
routine
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གི་སོབ་གྲྭའི་ཆོས་རྒྱུགས་དང་བརྟག་ཞིབ་ཚོགས་སྡེ་ལུ་ གནད་དོན་འདི་གི་སྐོར་ ཤེས་རིག་ལྷན་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part
of the
accomplishments
ཁག་དང་གཅིག་ཁར་གྲོས་བསྟུན་འབད་དེ་
སྒེར་གྱི་སོ
བ་གྲྭ་ཚུ་ག་ར་
རང་སོའི་ཚོང་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་རང་གཤིས་དེ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ རྒྱབ་
of the Royal Audit Authority during the year is
སྐྱོར་འབད་མི་འདི་
འོས་འབབ་ཡོད་དང་མེད་ཀྱི་ གྲོས་ཆོད་བཏོན་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་འབད་ཡི། ཨིན་རུང་ད་ཚུན་ལྷན་ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་
summarized
below:

ན་ཡོདME
་པའི་སྙན་ཞུ་མ་ལྷོ
།རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཨང་༡༤༡༣༢དོ
ན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
1. གྲོས་ཆོད་བཏོ
AC HI EVE
N TS I NདTE
R M S OFནA
U DIT I NG

དོ་དམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༨༤༠༤༠༠༩

ཅན་མ།

ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ

སངས་རྒྱས་བསྟན་འཛིན།

བསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། དྲུང་ཆེན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

Theཨང༩༢༠༨༡༠༠
Royal Audit
had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
ཅན་མ།Authority

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
31st December 2014 and
༤༤༩
འབྲུག་སོwithin
་རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན།
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
prepared
the
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ལོ་is
ངོ་དེ་ནང་
འབྲུག་སོat
་རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གྱི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢
བཏོན་ཡི། འདི་གི་
Table 1.1 Audits completed
in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Schedules of the
Divisions and
Regional Offices
and the indicative
Audit Thrust
ནང་ལུ་Audit
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༦༠
དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
audit priorities.
ཡ་༠༠༤༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་

དཔ་དང་གནད་དོ
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་
2. མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
AC HI EVE ME N TS
I N TE R M ན
S་ལ་ལུ་ཅིག་
OF RE POR
TI NG

བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་
Audit
Reports are theལོimmediate
output of ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
the Royal Audit Authority.
The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༢༠ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
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་ ༢༠༡༦
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་

འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༧ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་།

༡


༡ 

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.347
0.347

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༧

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

foཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
noitutitsno
eht གནོ
fo ད
1་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
.52 elcitrAནe
ht morf setadnamག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
sti sevireད
dཿ
ytirohtuA tiduA layoR ehT
རC
་འཁྲུལ་
་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
dn a 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
༢༡
པ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༧
,ra
ef tuohཡུ་ཨེན་ཨའི་སི་ཨི་ཨེཕ་གི་མ་དངུལ་ཟད་སོ
tiw ,llahs ytirohtuA tiduA layངo་མ་སྒྲུབ་པར་ལྷག་ལུས་མི་ཚུ་དངུལ་ལོ
R ehT“ taht sedivorp reག
h་མ་སོ
trufདn
oitu
titsnoC 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
dnའབྲུག་སོ
a cilb་རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་ནང་
up ,seunever eht sa llewཡུ་ཨེན་ཨའི་སི་ཨི་ཨེཕ་མ་དངུལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་གྱི་
sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sམ་དངུལ་ཟད་སོ
dnuf cilbuང
p་མ་སྒྲུབ་པར་ལྷག་
gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལུས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༤༧ ཡོད་མི་འདི་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྟེ་ལོ་ངོ་༣ ཡར་སོང་རུང་ ཡུ་ཨེན་ཨའི་སི་ཨི་ཨེཕ་ལུ་དངུལ་ལོག་མ་སོད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
འབྲུག་སོ
རས་བཀག་འཛིན་དབང་འཛིན་གིས་
འཆར་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་
deཔས།
nnam
tne་m
om eht ta si ytirohtuAདངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་
eht ,lareneG ro
tiduA eht rednU མ་དངུལ་དབྱེ་ཨང་དང་འཁྲིལཝ་ད་
.5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཡུ་ཨེན་ཨའི་སི་ཨི་ཨེཕ་གི་མ་དངུལ་ཚུ་ ལོག་སོདn
་མ་ཚུགས་མི་འདི་དུས་རིམ་བཞིན་དུ་
I .modgniK eht ssorca dརྩིས་སྙོམས་མ་འབད་བར་བཞག་པ་ལས་བརྟེན་ཨིན་
etacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༣༩དོན་ཚན་༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཆམ་འཕྲིན་ལས། རྩིས་འཛིན་པ་བགྲེསཔ།ཞི་གཡོག་ངོ་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
eniཕུན་ཚོ
tuorགས་དབང་འདུས།
eht sediseཡོbངས་ཁྱབ་མདོ
,stidua་ཆེན།
deཞི་གཡོ
sab གe་ངོ་རྟགས་ཨང༨༢༠༡༠༥༡
meht dna stidua
རྟགས་ཨང༨༥༡༡༠༣༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཅན་མ། 
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

༤༤༡༠ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་།

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཐིམ་ཕུག་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༣བཏོན་ཡི། འདི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht nདེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
i nwohs sa raey
eht gལོ
n་iབསྟར་རྩིས་
rud stidua
གི་ནང་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧
ད་མི་ཚུ་
1
805 མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢
stiduA laicསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
naniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བ་ཡོ
dna 4102 rebmeceD ts13 nདi།htiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe

4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོངས་
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
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnaརིམ་ཨང་།
sdoirep gnitidua tsap eབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
ht fo secneirepxe fo s isab eht དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
no denimreted erདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
a hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.097
5
.2
བསོམས།

0.097
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR 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་

148

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


༡༡

འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོག་པར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧

ཐིམ་ཕུག་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཡིག་ཚང་གིས་ རྩིས་ལོ་༠༡༠༧༢༠༡༥ ལས་ ༣༠༠༦༢༠༡༦ནང་ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་གཞུང་ཧེ་ལི་ཀོབ་ཀྲར་

ཞབས་ཏོ་ཚད་འཛིན་ལུ་ གནམ་གྲུ་གླ་དབང་ལེན་བའི་རིང་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༦༦ ནང་ལས་ འབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོག་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་
༢ ལུ་བརྩི་འཕབ་ད་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༧ མ་བཏོག་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༠༥དོན་ཚན་༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿལུང་

རྟེན་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང༢༠༡༠༠༡༠༣༤ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ། མདོ་ཆེན།

ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང༩༧༡༡༠༡༥
ཅན་མ། 
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

The༤༤༡༡
Royal Audit
Authority
derives its
mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
གེ་སར་རྒྱལ་པོ
་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེ།
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་ འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་དང་ དེའི་འོག་གི་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices
in འདི་གི་ནང་ལུ་
the Legislature
and the Judiciary,
all public
authorities and
bodies
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤བཏོ
ན་ཡི།
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༡༧
དེ་ཅིག་ངོས་
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”.
འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་

Theབྲིས་སྙན་ཞུ་མ་ཚུད།
Audit Authority
was instituted as an
autonomous body inརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
1985 and as a constitutional
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ར་ཡོངwith
ས་བསོམdiverse
ས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༩
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི། It has
by དངུལ་འབོ
237 staff
professional
background.
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༠གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ རྩིས་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives
as a part མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོ
of the accomplishments
འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་གྱི་
ངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1.



AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་had
གནོདcompleted
་སྐྱོན།
 Audit
The Royal
Authority
616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508

བསོམས།
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར
་འཁྲུལ་
གནོ
ད
་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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.
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

༡

2.

0.0༤༩
0.0༤༩

5

རིམ་ཨང་།

AC HI EVE ME
N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
མེདཔ་འགྱོ་མི་དང་རྙིངམ་ཐལ་མི་དངོས་གྲངས་ཚུ་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཀོདཔ།

1.1.
1.2.
1.3.

0.049
-

Audit Reports are
the
immediate output
of the Royal Audit
ངལ་གསོ
འི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་སྐོར་
དོན་ཚན་གསར་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོ
ད། Authority. The audit reports are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions
on ལ
issues
contained
in་མ་བཞག་བར་ཡོ
the reports.
དགོངས་ཞུའི་གསོ
་ར་གི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ཤོ
མ་སྦེ་ཐོ
དཔ།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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

149

1.4.
1.5.
1.6.
1.༧.

ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་ཐོ་མ་་བཞག་བར་ཡོདཔ།
སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ནང་ཆོས་ཚུ་ མ་རྩ་ལུ་མ་བསྒྱུར་བར་བཞག་ཡོདཔ། 
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་མ་མཐུནམ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ། 

ལོ་བསྟར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོདཔ།
བསོམས།



0.114

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

༡༡

མེདཔ་འགྱོ་མི་དང་རྙིངམ་ཐལ་མི་དངོས་གྲངས་ཚུ་རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཀོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩

འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་འོག་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ རྩིས་ལོ་༣༠༠༦༢༠༡༢ ནང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༤༩ གནས་པའི་ མེདཔ་ཐལ་མི་དང་རྙིངམ་ཐལ་མི་དངོས་གྲངས་ཚུ་ རྩིས་ཁྲ་ནང་མ་བཀོད་པས། དངོས་གྲངས་ཚུ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnགཞུང་ལུ་རྩིས་སོ
a tidua ot དy་འབད་འབདཝ་དང་
tirohtuA tiduAཡང་ན་བཙོ
layoR ང
a་བཙོ
ebངlམ་ཨིན་རུང་འདྲ་
lahs erehT“ རྩིས་ལོ
,taht་༣༠༠༦༢༠༡༢
setats hcih
w ,n
atuh
B fo modgནང་ལུ་
niK eht
ལས་
རྩིས་ལོ
་༣༠༠༦༢༠༡༣
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོ
ག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ནo
་ཚན་༢པ།རྩིས་
,ra
ef tuohtiw
,llahs ytirohརྒྱུ་དངོས་ངེས་ཏིག་ཡོ
tuA tiduA layདo་པའི་
R ehརྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག
T“ taht sediv
orp rehtrནu་ཨང་༡༤༡༧༨དོ
f noitutitsn
C eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
ཅན་མ།
གས།llaབདག་སྐྱོང་
seའགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ།
ido b dna seitiroམཛོ
htད
u་གཉེར།
a cilbཞི་གཡོ
up llགa་ངོ་རྟགས་ཨང༩༢༠༤༠༣༤
,yraiciduJ eht dn
a eruལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
talsigeL eht nརྡོi ་རྗེ་ཕུན་ཚོ
seciffo
gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
འགོ་དཔོན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང༢༠༠༨༠༥༠༤༡
. ”natuhB fo sཅན་མ།
evreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
༡༢
ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་སྐོར་ དོན་ཚན་གསར་སྐྲུན་མ་འབད་བར་ཡོད། 
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
འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་འོ
སྤྱི་ལོ
mགo་ལུ་
dgnནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་
iK eht fo noit utitsnoC eht fo sn
ois་༢༠༡༡
ivorpསྤྱི་ཟླ་༧
eht hཔ་ནང་
tiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ལས་སྡེ་འདི་ གཞུང་དང་འབྲེལ་འཐུད་མེད་པར་བཟོ་སྟེ་
དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་
དངུལ་རྐྱང་རྩིས་ལས་མམ་ལུགས་འདི་
བྱུང་ཟད་དགོས་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuo
cca fའིe་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་སྐོར་
irb A .stidua eདོ
cན
n་ཚན་གསར་སྐྲུན་མ་འབད་བར་
ailpmoc dna laicnanif
རིགས་རྩིས་བཀོད་ལམ་ལུགས་ལུ་ སོར་བསྒྱུར་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་
ངལ་གསོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytiro
tuA tiduA གlས།
ayoཞི་གཡོ
R eགh་ངོ་
t fo
་མོh།རྩིས་འཛིན་ལས་རོ
འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༧༨དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་མཚོ
:woleb dezirammus

རྟགས་ཨངཨར་ཡི་བི་༡༡༠༧༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་

ཨང༩༥༡༡༠༤༣ ཅན་མ། 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1



6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
༡༣
དགོངས་ཞུའི་གསོ
ལ་ར་གི་ཆ་རྐྱེན་ལེགས་ཤོ1
མ་སྦེ་ཐོ་མ་བཞག་བར་ཡོ
པ།ht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
.1.1 elbaTདe
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
ua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna deའོ
trགa་ལུ་
ts ydནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་
aerla erew taht འགན་འཛིན་པ་གིས་
esoht sedulcxe
འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ
་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེའི་ ཀེ་ཇི་ཡུ་ཨེམ་ཨེསི་བི
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་གི་ཆ་རྐྱེན་གྱི་ཐད་དུ་ གཙུག་ལག་སོབ་སྡེ་ནང་ གཞི་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ལས་སྲིད་བྱུས་ལུ་མ་གནས་པས། 
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

tsརྩིས་ལོ
urhT་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༡
tiduA evitacidniཅན་མའི་
eht dnརྩིས་ཞིབ་སྒྲུབ་པའི་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་
a seciffO lanoigeR dna snoisiviདགོངས་ཞུའི་གསོ
D eht fo selལu་ར་གི་ཆ་རྐྱེན་
dehcS tidདངུལ་ཀྲམ་
uA launnA

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ས་ཡ་༥༢༢༢ བཞག་ནུག ཨིན་རུང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༣ ནང་ དགོངས་ཞུའི་གསོལ་ར་གི་ཆ་རྐྱེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༢ བཞག་ཡོདཔ་མ་
.seitiroirp tidua tnerruc

གཏོགས་ དེ་ལས་ཚུར་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢ དང་༢༠༡༤ དེ་ལས་༢༠༡༥ ནང་མ་བཞག་པས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༧༨དོན་ཚན་༥པ།
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་མཚོ་མོ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨངཨར་ཡི་བི་༡༡༠༧༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seའགནཿ
itirohརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོ
tua etairporppa ot desserdda si ti dnག
a་ངོ་རྟགས་ཨང༩༥༡༡༠༤༣
tidua ralucitrap ཅན་མ།
eht fonoitelpmoc nopu deussi
de bircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

150

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡༤

ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ ཚུལ་མཐུནམ་སྦེ་མ་ཐོ་བཀོད་མ་འབད་བར་ཡོདཔ། 

འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་འོག་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༡
ཅན་མ་ནང་ གཙུག་སྡེའི་ཕྱི་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་པ་གིས་བཟོ་ཡོད་མི་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༠༦ ནང་ལས་

རྩིས་ལོ་༢༠༡༡༢༠༡༢ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༧༩ དངུལ་སོད་འབད་ཚར་ཡོད་རུང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༢ ཅན་མའི་དོན་ལུ་
ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་མ་བཟོ་བར་འདུག འཛིན་སྐྱོང་གིས་ ཆ་རྐྱེན་གསརཔ་བཟོ་མི་འདི་ལུ་དངུལ་སོད་མ་འབདཝ་མ་ཚད་ དུས་

ཡུན་ནང་ལུ་ ངེས་ཏིག་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གནད་དོན་ལུ་བལྟ་ ངལ་གསོའི་འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་རྩིས་བཏོན་ཏེ་ དངུལ་འབོར་མ་བཙུགས་
པས། 

དེ་མ་ཚད་ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༣ ལོའི་ རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་དབྱེ་ཞིབ་འབདཝ་ད་

གནས་གོང་སྲིད་བྱུས་ལུ་གཞི་

བཞག་ཐོག་ ཆ་རྐྱེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༢
གསར་བཟོOF
་འབད་དེ་ཡོ
་རུང་ རིམ་ལུགས་ནང་ཆ་རྐྱེན་སྙོམས་མཐུན་བཟོ
ACCOMPLISHMENTS
THEདROYAL
AUDIT AUTHORITY ་ཐབས་ལུ་ འོས་ལྡན་

རྩིས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་ནང་དངུལ་འབོ
ར་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་བཏང་ཡོ
ད་པའི་མངོན་of
Theགྱི་རྩིས་ཀྱི་བྱ་རིམ་ག་ཅི་ཡང་དང་ལེན་མ་འབདཝ་མ་ཚད་
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
གསལ་བྱུང་ཡི། དེ་ལས་ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༤ དང་ ༣༠༠༦༢༠༡༥ ལོའི་ རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་ ངལ་གསོའི་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of the Constitution
provides
Royal ལོ
Audit
shall, without
fear,
འགྲུལ་འཐུས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་
གསར་བཟོfurther
་འབད་བར་ཡོ
དཔ་མ་ཚད་ that
རྩིས་ལོ“The
་༣༠༠༦༢༠༡༤
འི་ནང་ Authority
ཆ་རྐྱེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༠
ལུ་མར་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all
offices
the Legislature
and the Judiciary, all
public authorities
and bodies
ཕབ་འབད་ཡོ
དཔ་ད་
རྩིས་ལོin
་༣༠༠༦༢༠༡༥
ལོའི་ནང་ ཆ་རྐྱེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༩
ལུ་ མར་ཕབ་འབད་ཡོ
ད་པའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༡༧༨དོ
་ཚན་༦པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་མཚོ
་མོ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང
other
monies received
andནthe
advances and reserves of Bhutan”.

ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
་ངོ་རྟགས་ཨང༩༥༡༡༠༤༣
Theཨར་ཡི་བི་༡༡༠༧༠༠༣
Audit Authority
was
instituted asརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོ
an autonomous body in 1985 and ག
as
a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned

by ཅན་མ།
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
༡༥
སྒྲིང་ཁྱིམ་དང་ནང་ཆོས་ཚུ་ མ་རྩ་ལུ་མ་བསྒྱུར་བར་བཞག་ཡོདཔ། 
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
འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ
་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོ
བ་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་accomplishments
ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༤༠༡
activities
and initiatives
as a part
of the
of the Royal Audit Authority during the year is
གནས་པའི་ སོབ་རིག་དང་དཔེ་མཛོད་སྒྲིང་ཁྱིམ་ སྤྱི་དོན་ཁང་ ཐབ་ཚང་ བཟའ་ཁང་དང་ཆེ་མཐོའི་སོད་ཁྱིམ་ དེ་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
summarized below:

1.

༡༣༨༢༣ གནས་པའི་ ནང་ཆས་ཚུ་ མ་རྩ་ལུ་མ་བསྒྱུར་བར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་མཉམ་ལྡེབ་མ་འབད་བས། གོང་གི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

དངོས་གྲངས་ཚུ་ མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་དང་ ཅ་དངོས་ཐོ་བཀོད་མ་ཡིག་ནང་ཐོ་ཡོད་ས་ཅི་རུང་ གཙུག་སྡེའི་རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོག་ལམ་

Theརྩིས་ཁྲ་ནང་
Royal Audit
had completed
616
ལེགས་ཤོAuthority
མ་སྦེ་གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ་ལས་
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་གི་གནས་གོང་འབབ་འགྱོཝ་ཚད་
སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད
་པའི་གྲངས་སུ་
Sl. No.
Types of Audits
No.
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༡༧༨དོ
ན་ཚན་༦པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་མཚོ
་མོ།རྩིས་འཛིན་ལས་རོག
ས། ཞི་
Theཚུདཔ་ཨིན་པས།
number includes
only
those audits
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance
Audits
2 ག་
གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨངཨར་ཡི་བི་༡༡༠༧༠༠༣
ཅན་མ།started
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
རྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོ
excludes
those that were already
and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ངོ་རྟགས་ཨང༩༥༡༡༠༤༣
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
༡༦
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་མ་མཐུནམ་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཡོདཔ།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

་གསོ
་སྡེའི་འོ
ག་ལུ་REནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་གིས་
2. འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ
AC HI EVE ME
N་རིག་གཙུག་ལག་སོ
TS I N TE RབM
S OF
POR TI NG

གསལ་བཀོད་འབད་མི་བརྡ་དོན་ཚུ་ནང་ གཤམ་གསལ་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དང་མ་མཐུནམ་ཚུ་ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ

དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་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
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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༡ རྩིས་ལོ་འདི་གི་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་འདི་ རྩིས་ལོའི་ཤུལ་མམ་གི་ལྷག་ལུས་ཁ་ཕྱི་སྦེ་བཏོན་ཡོད་རུང་ དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་
ནང་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་ཏན་ཏན་སྦེ་མེདཔ་ལས་ མཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་ངེས་ཏིག་ཤེས་མ་ཚུགས།

༢ རྩིས་ལོ་༢༠༡༡༢༠༡༢དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༢༢༠༡༣ ལོའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦༨དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༦༢ གནས་
པའི་མ་རྩའི་རྒྱུ་དངོས་རྙིང་འཐུས་རྩིས་ཐོ་བཀོད་ཡོདཔ་ད་རྩིས་ལོ་༢༠༡༣༢༠༡༤དང་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༤༢༠༡༥ལོའི་ནང་རྩིས་

ཐོ་མ་བཀོད་པས།

༣ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༢དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༥ ལོའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༢༣གནས་པའི་ནང་
ཆས་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབདཝ་མ་ཚད་རྙིང་འཐུས་རྩིས་ཐོ་
མ་བཀོད་པས།

༤ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༡༤༠༡ གནས་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ མ་རྩ་ལུ་མ་བསྒྱུར་བ་ཡོདཔ་ད་ རྩིས་ཁ་ལུ་མ་བཀོད་པར་ཡོད་པའི་ཁར་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ནང་གསལ་བཀོད་འབད་བར་འདུག

fo noi༥
tutitརྩིས་ལོ
snoC
eht fo 1.52 elcitདང་
rA eརྩིས་ལོ
ht m
orf seta
nam sti s
evired ytirohtuA tiduA lay
oR ་ehT
་མཇུག་སྡུ་༣༠༠༦༢༠༡༢
་ཤུལ་མམ་ལོ
འིd་ནང་ལུ་ཡང་
གཙུག་སྡེ་གོང་འཕེལ་མ་དངུལ་ནང་ལས་
རྩིས་ལོ
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcitrA ehམཇུག་བསྡུའི་ལྷག་ལུས་
T ”.secruoser cilདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༥
bup fo esu eht ni རྒྱུ་དངོས་དང་ཕོ
ssenevitceགf་ལམ་རྩིས་ཁྲ་ནང་མཉམ་ལྡེབ་མ་འབད་བས།
fe dna ycneiciffe ,ymonoce ehཨའི་དྲི་ཨེཕ་
t no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
་རུང་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོ
ནh
་ལུ་རྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན།
,tnemnrevརྩིས་ཁྲ་སོ
oG eh་tསོ་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འབད་དེ་ཡོ
fo seciffo dna sད
tn
emtraped lla fo stnuocca e
t tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
༦
གཙུག་སྡེའི་
སོ
བ
་སྟོ
ན
་པ་དང་
འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གིས་ཞལ་འདེབས་སྦེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༠༠༠རེ་བསྡུ་ཡོ
ད་མི་འདི་སྨན་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo seདv་མི་ནང་བཙུགས་ཡོ
reser dna seད
cn
avdརྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཚན་གྱིས་
a eht dna deviecདབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོ
er seinom
rehto
ལྷ་ཞལ་འདེབས་རྩིས་ཁྲ་ སོ་སོར་སྦེ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཐབ་ཡོ
་རུང་
ན་ལུ་

la noitutitsརྒྱབ་བརྟེན་ཡིག་ཆ་ག་ནི་ཡང་མ་བྱིན།
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
ruརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
of
sah tI .dnuorgkcab lano
seforp esrev
d hཞི་གཡོ
tiw གf་ངོ་རྟགས་ཨང
fats 732 yb
ན་ཨང་༡༤༡༧༨དོན་ཚན་༨པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབདེ་ཆེན་མཚོ
་མོi།sརྩིས་འཛིན་ལས་རོ
གiས།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཨར་ཡི་བི་༡༡༠༧༠༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿmརྟེན་འབྲེལ་དབང་འདུས།གཙུག་ལག་སྒྲིག་འཛིན།ཞི་གཡོ
་ངོ་རྟགས་ཨང༩༥༡༡༠༤༣
odgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoགis
ivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཅན་མ། 
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo དtཔ།
rap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡༧
ལོ་བསྟར་གྱི་རྒྱུ་ནོར་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་ཡོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

འབྲུག་གེ་སར་རྒྱལ་པོ་གསོ་རིག་གཙུག་ལག་སོབ་སྡེའི་འོག་ལུ་ ནང་པའི་སྨན་རིགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་པ་གིས་ཐོ་བཀོད་ནང་མེད་མི་ཉལ་ཁྱིམ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

དང་བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་ཚུ་མ་གཏོགས་གཙུག་སྡེའི་ཐོ་བཀོད་ནང་ཡོད་མི་རྒྱུ་དངོས་ཚུའི་ ལོ་བསྟར་དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འགོ་འདྲེན་

.1

6 16 detelpmoc dah ytir
htuA tiduགA་ངོ་རྟགས་ཨང
layoR ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༡༧༨དོ
ན་ཚན་༩པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀརྨ།མཛོ
དo་གཉེར།ཞི་གཡོ
stiམ་འཐབ་པར་འདུག
duA fo .oN
stiduA fo
sepyT
.oN
.lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
ཨར་ཡི་བི་༩༢༠༤༠༣༤
རྡོ་རྗེ་རྒྱ་མཚོ
ནl་ལས་རོ
hcihw།stiབདག་སྐྱོང་འགོ་དཔོ
dua esoht y
no sག
eས།
dulcnཞི་གཡོ
i reག
b་ངོ་རྟགས་
mun ehT
2
001
stidཅན་མ།
uA ecnaལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ilpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཨང༢༠༠༨༠༥༠༤༡ ཅན་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
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
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ གཅིག་བཏོ
.seitirན
o་ཡི།
irp tའདི་གི་ནང་ལུ་
idua tnerruc
4102 ni deteག
lpས།
mo
c stiduA 1.1 elbaT
༤༤.༡༣ཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོ

་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གནས་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལྔ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
G N I T R O P Eངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
R F O S M RདE
T NI STNEMEVEIH
CA .2

༠.༢༠༡

༠.༠༢༩

erཔའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་བཞི་
a stroper tidua ehT .ytལོ
ir་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ohtuA tiduA layoR eཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
ht fo tuptuo etaidབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
emmi eht era stropeRརྩིས་
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་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་


༠.༡༧༢གསལ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་བཅུད་བསྡུ་ཐོག་

རིམ་ཨང་
༡


༡

འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བ།
བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.172
0.172

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

4

ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
Kingdom of Bhutan, which states ན
that,
“There shall be a Royal Audit Authority to audit and
་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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,
༡.༡or prejudice,
ཟད་སོང་བདག་སྲུང་ནང་ནོ
་འཁྲུལ་ཞུགས་ཡོ
དཔ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༧༢
favour
audit རthe
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 ག
and
theརྩིས་དེབ་ནང་
advances དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༧༢
and reserves of Bhutan”.
ཐིམ་ཕུག་ཞི་བའི་མི་སྡེ་འདུས་ཚོ
ས་ཀྱིས་
ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག། ནོར་འཁྲུལ་འདི་ཡང་

ཅན་མ་དང་
འཆར་དངུལ་གྱི་ལག་དེབ་ལས་འགལ་
Theདངུལ་འབྲེལ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༡
Audit Authority was instituted
as an
autonomous body in གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་ལས་
1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རྒྱུན་སྐྱོང་འཆར་དངུལ་གྱི་དབྱེ་ཁག་ནང་འབད་དེ་འདུག།འདི་གིས་མ་ཚད་རྒྱུན་སྐྱོང་གི་རྩིས་ཁྲ་གཅིག་ནང་ལས་ཟད་སོང་གཏང་ཡོད་མི་དེ་རྒྱུན་སྐྱོང་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In
གི་རྩིས་ཁྲ་གཞན་མི་ཅིག་ནང་བསྐྱར་བཀོད་ཀྱི་གནང་བ་མ་ཞུ་བར་བདག་སྲུང་འབད་དེ་འདུག།འདི་གིས་རྩིས་འཛིན་གྱི་དབྱེ་ཁག་ཚུ་ནང་ཟད་སོ
ང་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༠༨༢ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།
གི་རྩིས་བརྗོད་ལྷག་འཐེབ་དང་
མར་ཕབ་སོ
ང་སྟེ་འདུག། started
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority
performance
audits and theme based audits, besides the routine
རྩིས་འཛིན་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་༩༥༠༤༠༡༧ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཚེ་དབང་སྟོ
financial
and compliance
audits. A brief account of the བས་རྒྱས།འཐུས་མི་དྲུང་ཆེན།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ཨང་༩༥༠༧༣༡༩ཅན་མ། 
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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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༤༥

ལས་འཛིན་ཚུ།

༤༥༡

འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་དེའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་དེ་ལས་སྡེ་ཚན་ཚུ་གི་ རྩིས་
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༡བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༨༨༡ དེ་ཅིག་ངོས་

འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༢༤༤ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༧ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡༦༣༧ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



foལོn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
oitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf seདt་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
adnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
elཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༦༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ
citrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dn་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
a ycneiciffe ,ymonoce
eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༡༧༣ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seའོ
idགo་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
b dna seitiག
ro
htua cད
ilཿ
bup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་བཀོད་དེ་ཡོ
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemཁྲིམས་ལུགས་དང་
om eht ta siབཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
བསོམས།
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༢༤༩
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

1
2

38.249
0.924
39.173

4
5

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

༡༡

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོ
དཔ་ད་དེ་གིས་དུས་ཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་འཁྲི་ཡོདཔ། དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༢༤༩

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
ts 13 nihtགློག་མེའི་ཨམ་བཟོ
ཕུན་ཚོ2གས་གླིང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
མཱལ་བེསི་ལས་བསམ་རྩེ་ཚུན་གྱི་
ཀེ་ཝི་༢༢༠
བསྐྲུན་
dna 4102 reb
meceDཅན་མ་སྦེ་མི་
iw detelpm་o
c erew
3
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
s
t
i
d
u
A
l
a
i
c
e
p
S
ནང་ ཁག་འབགཔ་ལུ་ འོས་འབབ་མེད་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོ
ehT ད.r་པའི་
aey ཉེས་བྱ་བརྒྱ་ཆ་༡༠
eht fo esolལུ་བརྩི་འཕབ་ད་
c eht ta ssདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་
pmoc stiduA 1.1 elbaT ཁག་འབགཔ་ལུ་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཚར་༤ བྱིན་ཡོད་མི་འདི་གིས་ ཉིན་
༣༨༢༤༩ མ་བཀལ་བར་འདུག།
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
གྲངས་༧༨༦ དེ་ཅིག་ལས་འགུལ་གྱི་ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ དུས་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ནུག ལཱ་མཇུག་མ་བསྡུ་བར་ལུས་མི་འདི་ ཁག་འབགཔ་

dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
itiroདir་མི་འདི་
p tiduཆོག་མིན་
a tnerruc
ཁོ་ར་གི་ བག་གཡེང་དང་འཇོན་ཐངས་མེདཔ་སྦེ་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཚར་༤.seབྱིན་ཡོ
I T R O P E R F O S M R E T NནI་རྡོS་རྗེ།
T Nལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་
EMEVEIHCA .2
སྦེ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༡༡ GདོNན་ཚན་༡༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ

ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༡༧༩༤
erགོངམ།
a stroམི་ཁུངས་ངོ་སོ
per tidua
ehT .ytirohtuA tiduA lཅན་མ།
ayoR ཞི་གཡོ
eht fག
o་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༡༠༠༠
tuptuo etaidemmiཅན་མ།
eht eལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
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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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤམ་ཤར་པརའ་དཱན། མཉམ་འབྲེལ་མདོ་ཆེན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༧༧༠ ཅན་མ་དང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་
༣༠༠༠༠༦༤༣ཅན་མ། 



༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༢༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༢༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

2.1.
2.2.


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་མ་བཏོནམ།
དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།

བསོTHE
མས། ROYAL AUDIT AUTHORITY
ACCOMPLISHMENTS OF

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.500
0.424
0.924

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན་ནང་ states
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
་འབད་དེ་ཡོ
ཿ Authority to audit and
the ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Kingdom of
Bhutan,དwhich
that, “There
shall beནa
Royal ད
Audit
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of theརིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་
Constitution further
provides that
Royal Audit Authority shall, without fear,
༢༡
ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་མ་བཏོ
ནམ།“The
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠
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
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མཱལ་བེསི་ལས་བསམ་རྩེ་ཚུན་གྱི་ ཀེ་ཝི་༢༢༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ གློག་མེའི་ཨམ་བཟོ་བསྐྲུན་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.


གྱི་ རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་བཙོང་བའི་ཁེ་འབབ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠ གནས་པའི་རིན་བསྡུར་ཡིག་ཆ་དང་ ཚོང་སྒྱུར་ཁེ་འབབ་ཚུ་ རྩིས་ཞིབ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
December
2005. Under
the Auditor
General, the Authority
the moment manned
ཀྱི་དོin
ན་ལུ་མ་བཏོ
ན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༢༡༡
དོན་ཚན་༡༤པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
ན་རྡོis་རྗེ།atལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices
strategically located
across
Kingdom. In
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༢༠༣༠༠༡༧༩༤
ཅན་མ།
ཞི་གཡོthe
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༡༠༠༠
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤམ་ཤར་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
པརའ་དཱན། the
མཉམ་འབྲེལ་མདོ
་ཆེན། Authority
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༧༧༠
of Bhutan,
Royal Audit
started performance ཅན་མ་དང་ ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༦༤༣
audits and theme based audits, besides the routine
ཅན་མ། and compliance audits. A brief account of the
financial

activities
and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༢༢
དངུལ་ཐེབས་སོད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༤
summarized below:

1.

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

ཕུན་ཚོགས་གླིང་ འབྲུག་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མཱལ་བེསི་ལས་བསམ་རྩེ་ཚུན་གྱི་ ཀེ་ཝི་༢༢༠ ཅན་མ་སྦེ་མི་ གློག་མེའི་ཨམ་བཟོ་བསྐྲུན་

ཁག་འབགཔ་ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༤
དངུལ་ཐེབས་སོ
ད་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ དཔེ་རིས་ནང་གི་དགོས་མཁོ་དང་ ས་ཁོངས་ནང་
Theནང་
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.
Financial Audits རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
508
གྱང་གཏན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་མི་ལས་ལྷག་སྟེ་ ལག་ལེན་འཛིན་ཤོག་ནང་ཐེབས་སོད1་འབད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ནུག
ན་ཨང་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
December 2014
were
completed
within
༡༤༢༡༡
དོན་ཚན་༡༤
པ།31
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཨོན་རྡོand
་རྗེ། ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
3
Performanceམི་ཁུངས་ངོ་སོ
Audits ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
progressཅན་མ།
at the
close
of the year. The
༡༠༢༠༣༠༠༡༧༩༤
ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༡༠༠༠
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཤམ་ཤར་པརའ་དཱན།
Total མཉམ་འབྲེལ་མདོ
616 ་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
1.1 Audits completed in 2014
ཆེན།ofམི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༡༢༡༣༠༠༠༧༧༠
ཅན་མ་དང་the
ཞི་གཡོགTable
་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༠༠༠༠༦༤༣ཅན་མ།

start
every ད
financial
year. It contains
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

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

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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༤༥༢

གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢བཏོན་ཡི། འདི་

གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༧༣༧༡༡ དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༦༩༥༢༧གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༢ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་ བསྡུ་སྒྲིག་མ་

འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་

མིན་ཚབས་ཆེན་ དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༢༢༤༡ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། 


ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༣༣༠༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༩༣༥ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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 ytirohtuབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
A tiduA layoR ehT“ taht sedivདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
orp 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 seགཡོ
iti་rཟོoལh་དང་ངན་ལྷད་
tua cilbupལྐོག་ཟ།
lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffoདང་
lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

1 2
1
2
7.186
3
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
la noitu3titsnocཁྲིམས་ལུགས་དང་
a sa dna 58
91 ni ydob suomonotua na sa detutitsn0.494
i saw ytirohtu4A tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོsདa་སྐྱོན།
ruof 4
h tI .dnuorgkcab lanoisseforp 11.255
esrevid htiw 5ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
བསོམས།
modgniK eht fo noit utitsnoC eht18.935
fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
༡
གཡོ་ཟོལ་དང་ ངན་ལྷད་ ལྐོག་ཟ། 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
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
:woleb dezirammus


རིམ་ཨང་།

1.1.
1.2.

G N I Tན
ID
MEVEIHCA .1
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
། U A F O S M R E T N I S T N E
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་དངུལ་སོད་རྫུས་མ་བཟོ་ཡོདཔ།

-

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
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616
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eraperpནs་འབད་དེ་ཡོ
i AAR eདhཿ
t fo nalP tiduA launnA
གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད་ལྐོག་ཟའི་གནད་དོ
ན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
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
ཡོeདirཔ།
dn༡༡
a sdoirལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་དངུལ་སོ
ep gnitidua tsap eད
h་རྫུས་མ་བཟོ
t fo sec་n
epxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
NITROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA .2
ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་རྩིས་ལོG་༢༠༡༣དང་༢༠༡༤ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༣༧ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་དངུལ་

་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ངེ་ཏིག་སྦེ་དངུལ་སོ
erསོaདs་འབད་བའི་རྩིས་ཁར་བཀོད་ནུགགནད་དོ
troper tidua ehT .ytirohtuནA
tiduA layoR eht fo tuདp་འབད་མི་དངུལ་འབོ
tuo etaidemར
m་ལས་རྩིས་ཁར་བཀོད་མི་དངུལ་
i eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
་མི་དངུལ་འབོ
་ལུ་ཡོ
་མི་ཚུ་ལོ
deའབོ
biར
r་མངམ་ཐོ
cserp ནe་སོ
htངཔ་མ་ཚད་དངུལ་སོ
ot serehda Aད
A་ཀྱི་དོ
R eནh་ལུ་བཏོ
T .stན
ro
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.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

བསྐྱར་རྙེད་འབདཝ་ད་དངུལ་ཀྲམ་གྱི་ཐོག་ལུ་ལེན་ནུགདེ་ལས་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ནང་ལས་མི་ཉིན་ལྟར་ཐོ་དེབ་ནང་ཚུད་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་
ལས་མི་ཉིན་ལྟར་གྱི་གླ་མ་ལེན་མི་ཡོདཔ་ད་དེ་གིས་སྦེ་ལས་མི་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཚུ་ཡང་འབྱུང་སྲིད་པས།ལས་མི་ཚུ་མང་ཤོས་རང་འཕྲུལ་

ཁང་སྒོ་འབྱེད་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ གྲ་གྲིག་དང་ཉམས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་འབད་ནི་ནང་བཙུགས་ཏེ་འདུག གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་མ་ཡིན་པའི་ལས་མི་ཚུ་བཙུགས་ཡོད་པའི་མི་གྲངས་ཀྱི་སྐོར་ ནང་སྐྱོད་ཡིག་ཚང་ལས་ གཏན་འཁེལ་བ་མ་བཟོ་བར་ཡོད།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༡༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་དབང་སྟོབས་རྒྱལ།ཨེཇ་ཨེ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༡༠༡༠༠༣༧༩༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ རྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ཅན་མ། 



༡༢

འཛིན་ཤོག་ནང་དངོས་གྲངས་ཚུ་ཁ་སྐོང་བཙུགས་ཏེ་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོདཔ།
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཚུ་སྐྱོན་རྐྱབ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ འཛིན་ཤོག་ཨང་༣༩༡སྤྱི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཅན་མ་ནང་
གནས་པའི་
ཀྲི་ཨེམ་ཀྲི་
the ཚེས་༡༠༣༢༠༡༡
Kingdom of ཅན་མ་དང་
Bhutan, ཅ་ལཱན་ཨང་༤༥༠
which statesསྤྱི་ཚེས་༡༠༣༢༠༡༡
that, “There shall
be a དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༢༦
Royal Audit Authority
to audit
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ལྕགས་ སོམ་ཚད་ཨེམ་ཨེམ་༣༢ ཅན་མ་འབད་མི་ ཀེ་ཇི་༤༨༠ ཐེབས་བཙུགས་ནུག གོང་གི་ཉོ་སྒྲུབ་གཏན་གཏན་ཨིན་པའི་རྟགས་མཚན་ལུ་
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,
གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
ཁ་སྐོང་མཁོ་མངག་གི་ཡིག་གུ་མེདཔ་མ་ཚད་
མཁོ་བཀྲམ་པའི་
རྩིས་ཁྲ་ཀྲེ་ལི་ནང་ཡང་
ཁ་སྐོང་མཁོ་
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
མངག་གི་འདྲ་གཅིག་བཞག་སྟེ་མིན་འདུག
other
monies
received
and the advances and reserves of Bhutan”.


དངུལ་འབོརwas
་ལོག་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
བལྟ་རྟོག་འགོ་དཔོནbody
་ ལཱའི་ཡོང
ས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་
ད་
Theའཛིན་སྐྱོང་གིས་
Audit Authority
instituted asདཔ་ད་
an autonomous
in
1985 and as དགོངས་ཞུ་འབད་ཡོ
a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ན་
མཛོད
་གཉེར་འགོ་དཔོ
ན་ལས་རོགས་ལུ་ background.
ཁྲིམས་མཐུན་ངེས་ལེན་འབད་བའི་སྙན་ཞུ་ལུ་བསྒུག་ཡོ
ད། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོfour
by པའི་སྙན་ཞུ་ལྷོ
237 staffད་ཅི།
with
diverse
professional
It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ན་ཚན་༢༣ པ།ofརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཀརྨ་ཕུན་ཚོ
གས།Kingdom
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༣༠༨ ཅན་མ། ལྟ་
lineཨང་༡༣༧༠༧དོ
with the provisions
the Constitution
of the
of Bhutan,
the
Royal
Audit
Authority
started
performance
བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ཅན་མ། 
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
༢
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡༨༦
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ཚུལ་མིན་གྱི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡༨༦ 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
་སོལ་ནང་ལུ་གོ་ཐལ་དང་
རོན་གཤེར་ཐེབས་ཡོ
ད་པའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དFinancial
པ།
audits duringརྡོthe
year as shown
in the Table
1.1.
1
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
ལྕགས་རྡོ
་ནང་རླུང་གཤེར་དང་
སི་ལི་ཀ་ཐེབས་སོ
ང་མིའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ།
2014
and
were completed
within
31st December
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
6
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཐོ
ག་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ།The
under progress
at the close
of the year.
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
བསོམས།the
start of every financial year. It contains
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
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོན་ ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
current audit priorities.

2.1.
2.2.
2.3.

2.

5.985
1.201
7.186



AC HI EVE
N TS I N TEརོR
S OF REདPOR
TI NG
༢༡
རྡོ་སོལME
་ནང་ལུ་གོ་ཐལ་དང་
ནM
་གཤེར་ཐེབས་ཡོ
་པའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
དཔ།- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༨༥

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
ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣in དང་༢༠༡༥
ནང་ ཨེམ་ཨེས་
དཱན་བྱུད་ཚོ
ང་ལས་ལུ་
རྡོ་སོལprescribed
་ནང་ལུ་གོ་
to take
timely actions on issues contained
the reports.
The RAA
adheres
to the
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

157

ཐལ་དང་ རོན་གཤེར་ཐེབས་ཡོདཔ་ལས་སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞིའི་རེ་འདོད་བསྐང་མ་ཚུགས་པའི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༩༨༥
མ་བཀལ་བས། ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༡༣༣ནང་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༤༨བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་མ་ དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༥༩༨༥མ་ལེན་པར་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༡༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབི་ཀཤ་ཏིར་བ།མི་ཁུངས་ངོ་

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༣༠༠༠༦༣༨ཅན་མ།རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།ཅ་ལ་བཟོ་རྒྱུའི་སྡེ་ཚན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
༡༡༢༠༣༠༠༡༣༠༠ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ཅན་མ། 



༢༢

ལྕགས་རྡོ་ནང་རླུང་གཤེར་དང་ སི་ལི་ཀ་ཐེབས་སོང་མིའི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༡

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ལྷ་མོ་ཟིང་ཁ་ མུ་ཁའི་ས་གཏེར་ལུ་ ལྕགས་རྡོ་ནང་རླུང་གཤེར་དང་ སི་ལི་ཀ་ཐེབས་སོང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཡོད་མི་འདི་གིས་ སྤུས་ཚད་ཚད་འཛིན་གྱི་ཚད་གཞིའི་རེ་འདོད་བསྐང་མ་ཚུགསཔ་ལས་ དེའི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༡ མ་བཀལ་བར་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
རྗེ།སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།ཅ་ལ་བཟོ
dnའདུག
a tiduརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
a ot ytirohནt་ཨང་༡༣༧༠༥དོ
uA tiduA laན
y་ཚན་༡༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིན་ཆེན་རྡོ
oR a eb llahs erehT“ ,taht setats ་h
cihw ,natuhB fo mod་gརྒྱུའི་སྡེ་
niK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཚན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༡༣༠༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnཔ།emམི་ཁུངས་ངོ་སོ
nrevoG ད
eh
t fo seciffo dna stnemtr
aped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ཅན་མ།
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 foདsཔ།
evreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
༢༣
སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཐོག་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deངང་ལམ་
nnam tགདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
nemom eht ta si ytirohtuA
eh
t ,lare
neG rotལུ་
iduཐིམ་ཕུག་
A eht re
dnU .50
02 r་eཚོbངm
eceD nསྤུས་
i ydob
སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༠
སྤྱི་ཚེས་༢༩
ཨེམ་ཨེས་
དབང་མོ
་ལས་ཀྱིས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .m
odgniK ehམཁོ་སོ
t ssoདr་འབད་ཡོ
ca deད
ta་པའི་
col y
llacigetarts seciffo la
nག
oi་ ger
ཚད་དང་མ་ལྡན་པའི་ སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཨེམ་ཨེས་པེལཀྲི་
063ODWHV
ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༥༦
བཏོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ec063ODWHV
namrofrepའདི་
detrའཕྲུལ་རིག་གི་ཁག་འབགཔ་ལུ་སོ
ats ytirohtuA tiduA ད
la་དེ་
yoR
eht ,natuhB fo
བཞག་ནུག ཨིན་རུང་སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཨེམ་ཨེས་པེལཀྲི་
འཕྲུལ་ཁང་ནང་ལག་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ལེན་རྫུས་མ་བཟོ་སྟེ་ ཉེས་བྱ་སྦེ་བཏོག་བཞག་མི་དངུལ་འབོ
ག་སོ
eht རf་འདི་སྤྱི་ལོ
o tnuoc་༢༠༡༡སྤྱི་ཟླ་༡༢པའི་སྤྱི་ཚེས་༢༣ལུ་ལོ
ca feirb A .stidua ecnailpm
oད
c ་ནུག
dna རྩིས་ཞིབ་
laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༢༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོ
་ལག་
si raey eད
h་ནམས་དབང་ཕྱུག
t gnirud yཡོtང
irས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
ohtuA tiduA མི་ཁུངས་ངོ་སོ
layoR དe
ht fo
:woleb dezirammus

ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརྡོ་རྗེ་ནོར་བུ། བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་

༡༢༠༠༨༠༠༢༣༤༠ ཅན་མ། 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1



6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
sti༣
duA fo .o
N
stiduA
fo sepyT
.oN .lS
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༤
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS

ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༣༡

སྐྱོན་ཅན་གྱི་ཅ་ཆས་ཚུ་ཚབ་མ་བཙུགས་བར་ཡོ
དཔ་ད་ ehདེའི་དངུལ་འབོ
རe་ཡང་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ།དངུལ་ཀྲམ་
t ta derap
rp si AAR eht fo nalP
tiduA launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tidས་ཡ་༠༤༩༤
uA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dn a sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༡༡ པ་དང་༡༢ པ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༩༤ གནས་པའི་ཅ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཆས་དང་ཡན་ལག་ཅ་ཆས་ཚུ་ མཁོ་མངག་གི་ཡི་གུ་ནང་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་ སྤུས་ཚད་དང་ལྡན་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ མཁོ་སོད་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་

.2

erའདུག
a strའཛིན་སྐྱོང་གིས་
oper tidua མཁོ་མངགས་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་
ehT .ytirohtuA tiduA lསྔོན་བྱིན་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠
ayoR eht fo tuཧྲིལ་བུ་སྦེ་དངུལ་སོ
ptuo etaideད
m
mi eh
era sམཁོ་སོ
tropདe་འབད་
R tiduA
་འབད་ཡོ
དtཔ་ལས་
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
deབའི་སྐབས་
bircserpཡུན་འགྱངས་ལུས་པའི་ཉེས་བྱ་དང་
eht ot serehda AAR eh
T .sདtr
oper eht ni deniatnoc seussi no snoitcaདེ་མ་ཚད་
ylemit འཛིན་
ekat ot
མཁོ་སོ
་མ་འབད་བའི་ཉེས་བྱ་བཀལ་ནིའི་ཆ་རྐྱེན་མ་ཅིག་མ་བཞག་པས།
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

158

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

སྐྱོང་གིས་ སྐྱོན་ཞུགས་ཡོད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ ཚབ་མ་ལེན་པར་ཡོདཔ་མ་ཚད་ དེའི་རིན་གོང་ཡང་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བས། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་

དོན་ཨང་༡༤༡༢༥དོན་ཚན་༢༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསྟན་འཛིན་རྡོ་རྗེ། མཁོ་སྒྲུབ་ལས་རོགས། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༤༡ ཅན་

མ་དང མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༠༥༤༢ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔདྨ་ཆོས་སྐྱིད། མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་
ངོ་རྟགས་ཨང་༧༣ ཅན་མ་དང མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༡༢༩༩ ཅན་མ། 


༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༥༥

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༥༥ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

རིམ་ཨང་།

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལངམ།
 AUDIT AUTHORITY
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
4.1. ཨོ་པི་སི་དང་པི་པི་སི་གི་
0.891
ཨོ་པི་སི་གི་
བསགས་མཛོ
ད
་ཀྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལངམ།

4.2. Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution
0.223 of
The Royal
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
ད་ཐེབས་ལྷག
report 4.3.
on the དངུལ་སོ
economy,
efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The2.279
Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་སོ
ད
་འབད་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ།
3.367
favour4.4.
or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all རིན་གོང་གི་ཐོ
offices in
the
Legislature
and
the
Judiciary,
all
public
authorities
and
bodies
ག་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྲལ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།
4.5. public funds,
0.067
administering
the police and the defence forces as well as the revenues, public
and
other monies received
and the advances and reserves
of Bhutan”.
མཁོ་བཀྲམ་པ་གིས་ཅ་ཆས་ནང་མགྲོན་དང་དེའི་འཛིན་ཤོ
ག
་ངོ་མ་ཚུ་འོ
ང
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་
4.6.
4.428

The Audit Authority
was institutedདཔ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ།
as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ནང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ཡོ
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
པ།
by 237 staff རྩི་ས་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆུད་ཟད་བཏང་ཡོ
with diverse professional དbackground.
It has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བསོof
མས།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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོདཿ
financial
and ར
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
༤༡
ཨོ་པི་སི་དང་པི་པི་སི་གི་ བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལངམ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༡
summarized below:

4.7.

1.

11.255

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

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༡གནས་པའི་ཨོ་པི་སི་དང་པི་པི་སི་གི་ བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་

་༢༠༡༤ ལས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨ 616
ཚུན་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་ལས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་མཛོད་ཁང་ལུ་ སྐྱེལ་བཏང་བའི་
Theལུས་མ་ཚང་བར་འདུགསྤྱི་ལོ
Royal Audit Authority
had completed
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
གྲངས་འབོར་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༥༤ གནས་པའི་ ཨོ་པི་སི་ལྗིད་ཚད་མེ་ཊིག་ཊོན་༨༠༣༠
དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༣༧
གནས་
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st
and
were
completed
within 31 December
པའི་
པི་པི་སི་ལྗིད་ཚད་མེ་ཊིག་ཊོན་༧༨༧༠
དེ་ཅིག་མཛོད2014
་ཁང་ནང་མ་ཚང་བའི་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི།
དེ་ཡང་ Audits
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨2 པའི་
3
Performance
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
at the close
of the year.
The
ནང་ progress
རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་
གོང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་
མཛོད་ཁང་ནང་ལེན་པའི་གྲངས་འབོ
ར་དང་ ཚོང་ཉོ་མི་ཚུ་ལུ་བཏང་བའི་གྲངས་འབོ
Total
616 ར་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
དེ་ལས་དེད་གཡོ
གཔ་ཚུ་ལུ་སོ
ད་པའི་གྲངས་འབོ
start
of every
financial
year. ར
It་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཨིན།
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
འཛིན་སྐྱོང་གིས་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་༣༠ ཚུན་ བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ དགོངས་
current
audit priorities.
2.

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥ དོན་ཚན་༢༡ པ། རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ རིན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། ཞིབ་རོགས་
ཡངས་ཀྱི་གནང་བ་ཞུ་ནུག
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
ལས་ཚན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༧༠༠༧༠༣ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ། ཚོང་འབྲེལ་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
issued
upon completion
the particular audit and
སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།
མི་ཁུངས་ངོ་སོof
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༤༩༩༠
ཅན་མ།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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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༤༢

ཨོ་པི་སི་གི་ བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་མ་ལངམ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣གནས་པའི་ཨོ་པི་སི་བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་མ་ཚང་བར་
འདུགསྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ ལས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨ ཚུན་ བཟོ་གྲྭ་ཁང་ལས་ དགེ་ལེགས་ཕུག་མཛོད་ཁང་ལུ་ སྐྱེལ་བཏང་བའི་གྲངས་འབོར་ནང་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣ གནས་པའི་ ཨོ་པི་སི་ལྗིད་ཚད་མེ་ཊིག་ཊོན་༣༦༡༤ དེ་ཅིག་མཛོད་ཁང་ནང་མ་ཚང་བར་ཡོདཔ་ད་ དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༨ པའི་ནང་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ གོང་གི་ཅ་ཆས་ཚུ་གི་ དངོས་གཟུགས་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། 



འཛིན་སྐྱོང་གིས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༦ པའི་༣༠ ཚུན་ བསགས་མཛོད་ཀྱི་ལྷག་ལུས་ཁྱད་པར་འཐོན་མི་འདི་ བཀོད་ཚོགས་ལུ་ དགོངས་

ཡངས་ཀྱི་གནང་བ་ཞུ་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༢༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརྡོ་བརྟན་དབང་འདུས། ཞིབ་རོགས་

ལས་ཚན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༩༠༢༠༠༡༩༧༦ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ། ཚོང་འབྲེལ་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༤༩༩༠ 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
el༤༣
citrA ehདངུལ་སོ
T ”.seད
c་ཐེབས་ལྷགདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༧༩
ruoser 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
 b dnངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
་མཁོ་སོ
དi་མ་འབད་བར་དངུལ་
seཀ
ido
a seitirohtua cilbup lla ,yraiciduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༢༢
J eht dna erutaགནས་པའི་རྡོ
lsigeL eh་སོ
t ལn
i sec
ffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
སོད་འབད་ནུག མ་བཅོ་ཅ་ཆས་སྡེ་ཚན་གྱིས་
རྡོ་སོ
. ”natuhB
foལs་ eལྗིད་ཚད་མེ་ཊིག་ཊོན་༥༥༣༦༡༡
vreser dna secnavda eམེ་ཊིག་ཊོན་༡༠༧༥༡
ht dna devieceམ་ཐོ
r sབ
ei་པར་
nomདེའི་
rehto

རིན་ཧྲིལ་བུ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༣༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིན་ཆེན་རྡོ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tརྗེ།
nem
om eht ta sམི་ཁུངས་ངོ་སོ
i ytirohtu
eht ,lareneG rotiduAཅན་མ།
eht re
dnU .5002 rebmད
e་ནམས་དབང་
ceD ni ydob
སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན།
དA
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༠༢༠༣༠༠༡༣༠༠
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོ
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .mod
niK eht ssorca detacཅན་མ།
ol yll
acigetarts seciffo lanoiger
ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
དg
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor ཕུན་ཚོ
eht གས་གླིང་
sediseཨེམ་ཨེས་
b ,stiduཤར་མ་ས་ཆས་མཛོ
a desab eད
m
eht dཅ་ཆས་དང་
na stidua
ཁ  ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
་ཁང་ལུ་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
དངོས་གྲངས་གཞན་ཚུ་མཁོ་སོད་འབད་མི་ནང་ལས་
stnemhsའབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
ilpmocca eht ག
foས་པའི་ཁྲལ་བརྒྱ་ཆ་༣
trap a sa sevitལུ་བརྩི་འཕབ་ད་
aitini dna seདངུལ་
itivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༦༡ མ་བཏོགཔ་ལས་ དངུལ་ཐེབས་སོད་འབད་ནུག གཞུང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཨང་:w
དྲི་ཨར་སི་ཁྲལཨེ་ཨེན་
oleb dezirammus

ཨེལཨར་ཨེ༡༥༢༤༡༠ སྤྱི་ཚེས་༡༡༠༣༢༠༡༡ ཅན་མའི་ནང་ ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་ ཁྲལ་ཉུང་སུ་འཁྲི་བའི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

སྐོར་ གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོད་མི་འདི་ལུ་ ཆ་མ་བཞགཔ་མ་ཚད་ ད་རུང་ མཁོ་མངག་ཡི་གུ་ནང་ རྒྱ་གར་དང་འབྲུག་ནང་

.1

6 16 detelpmoམཁོ་མངག་སོ
c dah ytདi་ནུག
rohtu
A tiduགདུང་བསམ་རྩི་
A layoR ehT
འཁོད་ལུ་
རིན་གོང་ཚུ་ཁྲལ་ཚུ་ག་ར་བརྩི་སྟེ་མཁོ་སོ
ངང་ལམ་
stiduA fo .o
N
stiduA fo sepyT
.oN .lS ད་འབད་ནི་ཟེར་འཁོད་དེ་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hའབྱུང་ཁུངས་ལས་བཏོ
cihw stidua ག
eས་པའི་ཁྲལ་མ་བཏོ
soht ylno sག
eཔ་ལས་
dulcniམཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་
rebmun ehT
2
001 ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
stiduA ecnaགོང་གི་མཁོ་མངག་ཡི་གུ་ནང་
ilpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སོད་ཐེབས་སོངd
་ནུག
na d
etrats ydནa་ཨང་༡༣༧༠༥དོ
erla erewན་ཚན་༨༢པ།རྩིས་འགན་
taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616 ཐད་ཀརཿཚེ་འདས་
latoT
སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨
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
ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་བསྟན་
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA

dna sdoirའཛིན།
ep gnཡོiང
tiས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
dua tsap eht fམི་ཁུངས་ངོ་སོ
o secneiད
r་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨
epxe fo s isab eht no ཅན་མ།
denim
reted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc


G N I འགན་འཛིན་པ་ཚུ་
TROPER FO
SMRET N
I S T N E M Eཅན་མ་འབད་མི་
VEIHCA .2
ག  ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
གནས་སྐབས་ཀྱི་སོ
ད་སའི་ཁང་སྡེ་༡༠

བཟོ
དངུལ་ཐེབས་སོ
དtཔ་ད་
era strope
r ་tབསྐྲུན་གྱི་སྐབས་
idua ehT .yགནམ་པང་གི་ལཱ་འབད་མི་ནང་
tirohtuA tiduA layoདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༧༩༦
R eht fo tuptuo e
taidemmད
i ་ཡོ
eh
eraདེ་ཡང་
stropལཱ་ངེ་ཏིག་
eR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
debircserའབད་བའི་འབོ
p eht ot sརe་ཚད་ལས་ལྷག་སྟེ་ཐོ
rehda AAR eབh་བརྗོད་བཀོད་མི་ལས་བརྟེན་བྱུང་ཡི།
T .stroper eht ni deniatn
oc seussiནn་ཨང་༡༤༡༢༥
o snoitcaདོyནl་ཚན་༡༡
emit ekཔ།
at 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་ ༢༠༡༦

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿའཆི་མེད་དབང་ཕྱུག ཞི་བའི་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༣༣༢ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་

ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༢༠༠༢༡༦༥ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུགཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཞི་གཡོག་ངོ་


༤༤

རྟགས་ཨང་ ༢༦ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན་མ། 

དངུལ་སོད་འབད་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་མ་ཚངམ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༦༧

ཀ  ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༢༣ གནས་པའི་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ནང་ དངུལ་སོད་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་

༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༡༡༡པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་

ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨ ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་། རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨
ཅན་མ།
 shall be a Royal Audit Authority to audit and
the Kingdom
of Bhutan,
which states that,
“There

report on
the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཁ  ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་ དངུལ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including all
offices in གནས་པའི་
the Legislature
and the དངུལ་སོ
Judiciary,
all public authorities
and bodies
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་
ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༤༤
རྩི་ས་འགྲུལ་བསྐྱེད་ཀྱི་གླ་་
ད་འབད་བའི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མིན་འདུག
administering public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies
received ན
and
the advances and reserves of Bhutan”.
ཨང་༡༣༧༠༥དོ
་ཚན་༡༡༢པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་འདས་
སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན།

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨
ཅན་མ། འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་།
མི་ཁུངས་
The Audit Authority
was instituted as an autonomous
body inརྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན།
1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ངོ་སོwith
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡
ཅན་མ།background.
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།
ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་four
by 237 staff
diverse professional
It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨
ཅན་མ།
 Kingdom
line with the
provisions
of the Constitution
of the

of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༤༥
རིན་གོང་གི་ཐོག་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྲལ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧
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
ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ ཨེམ་ཨེས་ ཤར་མ་ས་ཆས་མཛོད་ཁང་ནང་ལས་ རྩི་ས་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་
summarized
below:

1.

མི་ནང་ རིན་གོང་གི་ཐོག་ཚུལ་མིན་གྱི་ཁྲལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༧ དངུལ་སོད་འབད་ནུག གནད་དོན་འདི་བཤེར་འཕྲོ་འབད་འདུག རྩིས་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༠༥དོན་ཚན་༢༠པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་འདས་ སངས་རྒྱས་ཚེ་རང་། ཞིབ་རོགས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་

Theཁུངས་ངོ་སོ
RoyalདAudit
Authority had ཅན་མ།
completed
616
་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༣༥༥༨
འཇིག་མེད་ཚེ་དབང་།
རྩིས་འཛིན་སྡེ་ཚན་གྱི་འགོ་འཛིན།
་ལག་ཁྱེར་
Sl.
No.
Types of Auditsམི་ཁུངས་ངོ་སོ
No.དof
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཨང་༡༡༡༠༡༠༠༣༦༣༡
number includes
those audits
which
ཅན་མ། only
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
ཚེ་རིང་བསྟན་འཛིན།
ཡོ
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་
2 ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
༡༠༡༠༣༠༠༢༤༤༨
ཅན་མ།

excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༤༦
མཁོ་བཀྲམ་པ་གིས་
ཅ་ཆས་ནང་མགྲོན་དང་
དེའི་འཛིན་ཤོ
ག
་ངོ་མ་ཚུ་
འོ
ང
་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་གསལ་
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
བསྒྲགས་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ་ལས་བསྐྱར་རྙེད་འབད་དགོཔ།།དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༢༨
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.

ངང་ལམ་གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ མཁོ་བཀྲམ་པ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༤༢༨ གནས་པའི་ ཅ་ཆས་ནང་མགྲོན་དང་དེའི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྩིས་ཐོ་དང་འཛིན་ཤོག་ངོ་མ་ཚུ་འོང་འབབ་དང་ཅ་དམ་ཡིག་ཚང་ནང་གསལ་བསྒྲགས་མ་འབད་བའི་ དངུལ་སོད་འབད་ནུག དེ་ལས་ ཅ་ཆས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
ཉོ་སྒྲྒྲ྄བupon
་ཀྱི་ཤོག་འཛིན་ཚུ་གི་ཐོ
ག་ལུ་ofའགྲེམས་རྟགས་མ་བཀལ་བར་འདུག
ན་ཨང་༡༤༡༢༥
དོན་ཚན་༢༡པ།རྩིས་འགན་
issued
completion
the particular audit andརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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ཐད་ཀརཿཔདྨ་ཆོས་སྐྱིད། ཞིབ་རོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན་། ཞི་གཡོག་ངོ་རྟགས་ཨང་༧༣ མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༢༠༣༠༠༡༢༩༩

ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག། ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦ ཅན 
༤༧

རྩི་ས་ཚུ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཆུད་ཟད་བཏང་ཡོདཔ། 

ངང་ལམ་ གདུང་བསམ་རྩི་ས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༨༣ གནས་པའི་རྩི་ས་ཆུད་ཟད་བཏང་ནུག རྩི་ས་ཕད་ཅུང་ལེ་ཤ་ཅིག་

འཕྲུལ་ཁང་གི་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་སྣང་མེད་འབད་བཀོ་བཞག་ནུག རྩིས་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ ཟླ་རེ་བཞིན་དཔྱ་གུར་འཕབ་ད་ ཕད་ཅུང་༣༩༡༡༨ དེ་ཅིག་
ཆུད་ཟད་བཏང་ཡོད་པའི་ མངོན་གསལ་བྱུང་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༢༥ དོན་ཚན་༣པ།རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

དོ་བསམས་བལྟ་རྟོག་པ།སྡེ་ཚན་འགོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༨༠༠༠༨༨༨ ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿབསོད་ནམས་
དབང་ཕྱུག ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
གI་ངོ་རྟགས་ཨང་༢༦དང་
ད་ལག་ཁྱེར་ཨང༡༡༣༠༣༠༠༠༥༥༦
ཅན
YTIROHTUA T
DUA LAYOR EHམི་ཁུངས་ངོ་སོ
T FO STN
EMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༤.༥.༣
a tidua འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་ཚད།
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
,tnརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
emnrevoG eht fo seciffo d་n
a stneའབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་དང་
mtraped lla fo stnuocca eh
t tiགd་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
ua ,ecidujerརྩིས་ཞིབ་སྙན་
p ro ruovaf
ངོ་དེ་ནང་
དེའི་འོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ནp་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༡སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༦༦༨༠དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་
dnཞུ་༩བཏོ
a cilbu
,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

ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥༧༡༩གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ནA
་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
བསྟར་རྩིས་
deསྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
nnam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,laདrཔ་དང་གནད་དོ
eneG rotidu
eht rednU .5002 rebmec་e
D ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noན
it་འབད་ཡི།
utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༩༦༡གསལ་སྟོ
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
eht fo tnuoདc་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་ལས་ལན་གསལ་འཐོ
ca feirb A .stidua ecnailpmocབ་མི་དང་དང་ལེན་
dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༩༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ
་བསྟར་རྩིས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirནa་ཡོ
mདm
ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༦༢ཐོ
་ us

མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

6 16 detelpmདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
oc dah ytirohtuA tདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
iduA 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
༡. 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩.༤༦༢
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
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
805
stiduA laicnaniF
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན། 1
2
001
stiduA ecnailpmoC
2
stiduA ecnamrofreP

བསོམས། 3
4
6
stiduA laicepS
616
latoT



9.462
9.462
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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་

162

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡.༡ 


M20 mix concrete གི་གོང་ཚད་བཏོན་ནི་ཚུལ་མིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ དངུལ་ལྷག་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
༩.༤༦༢ 

འབྲུག་སར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་འོག་གི་ཙིབ་བྱ་ལུངམ་ཆུ་ཁ་སྒྱུར་གྱི་འཆར་གཞི་ལས་འགུལ་ནང་0PL[FRQFUHWHགི་དོན་
ལུ་ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༡༥༨༩༠༠༠གི་གོང་ཚད་བཏོན་ནི་ནང་ཚུལ་མིན་བྱུང་སྟེ་འདུག།དངོས་གྲངས་ཚུ་རྩིས་གཞུང་གི་གྲངས་
སུ་མ་བཙུགསཔ་ལས་བརྟེན་0 0ལས་བཏོན་མི་སྤྱིར་བཏང་གི་གོང་ཚད་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་རུང་0DQG0
གི་ལཱ་གི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་རྩི་འདམ་དེ་གནམ་མེད་ས་མེད་མ་འདྲཝ་ཡོདཔ་ལས་འོས་འབབ་མེདཔ་འབད་མཐོང་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་དབྱེ་དཔྱད་དང་འཁྲིལཝ་ད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༩༤༦༢དེ་ཁག་འབགཔ་ལས་ལོག་ལེན་དགོཔ་འདུག།0PL[

FRQFUHWHགི་དོན་ལུ་གྲོས་ཐག་གཅད་མི་གོང་ཚད་ཡང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་དང་ནི་ཀ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་གློག་མེ་ལས་འགུལ་གཞན་ཚུ་དང་

འཕདཔ་ད་གནམ་མེད་ས་མེད་མཐོ
་དྲགས་ཡོདཔ་འབད་མཐོ
ང་ཅི།
ན་ཨང་༡༤༠༣༡དོ
ན་ཚན་༣༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ACCOMPLISHMENTS
OF
THEརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ROYAL AUDIT
AUTHORITY

བཀྲིས་རྡོ་རྗེ།ཆུར་བརྟེན་གློག་མེ་མཁས་མཆོག།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༡༠༥༠༠༤༣༠༢ཅན་མ་དང་ཧེམ་རཇི་ནེ་པའུལ།སི་ཨེཕ་ཨོ།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༨༠༥༠༠༠༩༣༧ཅན་མ་ར་མགྲིན་རྡོ
Kingdom of Bhutan, which states that, ་“There
be a Royal Audit Authority to audit and
རྗེ།ཨི་ཨི་ shall
ཨེམ མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༩༠༠༡༥༩༤ཅན་མ་ཡེ་
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།པི་ཨེམ།མི་ཁུངས་ལག་
shall, without fear,
ཤེས་ཆོས་སྒྲོན།ཨེ་ཨི་
སི མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༦༠༨༠༠༡༩༡༧ཅན་མ་དེ་ལས་ཚེ་འདས་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༦༠༠༡༩༥༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་འདས་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ
།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
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
༡༠༧༡༦༠༠༡༩༥༧ཅན་མ།
 the advances and reserves of Bhutan”.
other
monies received and


The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༤.༥.༤
 རང་བཞིན་ཐོ2005.
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
body
in December
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
་ངོ་དེ་ནང་ རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་
དེའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་གི་
lineརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
with the provisions of theལོConstitution
of the
Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༤
བཏོན་ཡི།
འདི་གི་ནང་ལུ་
སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༠༨༠༠ དེ་ཅིག་
audits
and theme
based
audits,མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༡༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
the Royal Audit
Authority during the year
is གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་
summarized below:

1.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༠༨༦གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types
of Audits
No. of Audits
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལས་སྡེ་གིས་
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theབཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༩༧༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།ལོ
number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started and
ཅན་མའི་ནང་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༡༡༣ཐོ
4
Special Audits ན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
བསྡུས་ཐོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
Annual
Audit
Planདཿ
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
རིམ་ཨང་ 
 བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

3.164
3
2. AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG
༢
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།
3.949
5
Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are

མས།
issued upon
completion of the བསོ
particular
audit and it is addressed to7.113
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

163

༡. 

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༦༤

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


༡.༡ 

ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་ གོ་ལཱན་ཏི་གཙང་ཆུའི་ས་གནས་ནང་ རྡོ་རུག་ཆད་ཐོན་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༡༦༤ 

མོང་སྒར་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཇོ་མོ་གཙང་ཁ་གོ་ལཱན་ཏི་གཙང་ཆུའི་ས་གནས་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༣༡༦༤གནས་པའི་རྡོ་རུག་སིཕ་ཊི་༩༧༣༤༨༠༠༠ཆད་ཐོན་ཏེ་འདུག།རྒྱུ་ཆ་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་དང་དཀྲུམ་ནི་དེ་ལས་དོ་བཀལ་ནི་ཚུ་
སེཕ་ཊི་རེ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་༣༢༥འབད་རྡོ་སེཕ་ཊི་༡༢༣༠༠༠༠གི་དོན་ལུ་རིན་བཀོད་འབད་དེ་ཐིམ་ཕུག་ཨེམ་ཨེསི་དགའ་བའི་ཉི་མ་བཟོ་

སྐྲུན་གྱི་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༩༦དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ས་གཏེར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་གྱིས་རྩིས་
YTIRར
O་ཚད་སེཕ་ཊི་༡༢༣༠༠༠༠ལུ་རིན་བཀོད་འབད་ས་ལས་ས་གནས་ཁར་དངོས་གནས་ཐོ
HTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA ག་ཡོད་པའི་རྡོ་གི་
བཏོན་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་འབོ

foའབོ
no
tutitsnoC eht fo 1.52ན་ཡོ
elདcཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༦༤གནས་པའི་སེཕ་ཊི་༩༧༣༤༨༠༠༠ཆད་ཐོ
itrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tidནu
A layoR ehT
རi་ཚད་དེ་སེཕ་ཊི་༢༥༦༥༢༠ཐོ
་ཏེ་འདུག།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elcརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
itrA ehT ན
”.་ཨང་༡༣༩༨༨དོ
secruoser cན
il་ཚན་༡
bup fརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨོ
o esu eht ni sseneནv་དོ
itནc་གྲུབ།ཞི་གཡོ
effe dna yགc་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༥༠༣༠༠༤༢༤༣ཅན་མ།
neiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿངག་དབང་ལྡན་ལྡན།ཞི་གཡོ
emnrevoG eht fo seciffo dna stnགe་ངོ་རྟགས་ཨང་༡༠༨༠༢༠༠༠༧༡༨ཅན་མ།
mtraped 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
༡. 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད.་སྐྱོན་”natuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༩༤༩
hB 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
དཿ
deཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
nnam tneར
m་འཁྲུལ་གནོ
om ehtདt་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༤༩ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
a si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rགe་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
dnU .5002
rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རིམ་ཨང་
nI སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
.modgniK ན
e།
ht ssorca detacol yllacigetaདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
rts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༢༡
ནགས་ཚལ་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ནང་ཚུལ་མིན་ནོ
དཔ།
ecnamrརo་འཁྲུལ་དང་དངུལ་འཐེབ་སོ
frep detrats ytiroདh་ཡོ
tu
A tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢༢
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག།
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si བསོ
raeམyས།eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

1.663
2.286
3.949

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
༢.༡
ནགས་ཚལ་འཁོར་ལམ་བཟོ
་སྐྲུན་ནང་ .ཚུལ་མིན་/ནོ
ར.་འཁྲུལ་དང་
1.1 elbaTདངུལ་འཐེབ་སོ
eht ni nwདo་ཡོ
hsདཔ་sa rདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༦༦༣
aey eht gnirud stid
ua
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
dulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
བུམ་ཐང་
རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་
རུ་མདུང་ལ་ནགས་ཚལ་གྱི་འཁོར་ལམ་ཀི་ལོ
་མི་ཊར་༣
dna detrats ydaerla erew
taht བཟོ
es་སྐྲུན་འབད་བའི་
oht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
སྐབས་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༦༣འཐེབ་སོད་ནུག།འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལས་འགུལ་འདི་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་ཟླ་༡༢པ་ལས་རང་བཀག་
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 sའཁོར་ལམ་བཟོ
doirep gn་iསྐྲུན་དེ་
tidua tsལུང་ཕོ
ap ག
eh
t fo secneirepxe fo s isab eht no d
enimreted era hc་iསྐྲུན་གྱི་ལཱ་
hw saerA
ས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གནང་བ་དེ་
ལས་ཁུངས་ཀྱི་འཁོར་ལམ་བཟོ
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

བཞག་འབད་ཡོདཔ་དང་ཚུལ་མི་མང་རབས་ཅིག་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལས་མར་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

གཡོག་གི་ཐབས་ལམ་ཐག་མ་གཅད་ཚུན་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་འབད་སོད་ཡོདཔ་དང་ རྩིས་ཞིབ་རྐྱབ་པའི་ཟླ་ཚེས་ཚུན་ལུ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཐབས་ལམ་དེ་ཐག་མ་གཅདཔ་ཡང་ན་ ཆ་འཇོག་མ་འབད་ནུག།

.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་ ༢༠༡༦



རོ་མདུང་ལ་གི་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་དེ་ ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་

བཀོད་མེའི་ཐོ་ནང་མེདཔ་དང་འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་ནི་ནང་ཉམས་མོང་དུམ་གྲ་ཅིག་ལས་མེད་མི་ཁྱད་རིག་མིན་པའི་




མི་ངོམ་ལུ་སོད་དེ་འདུག།

སོད་དངུལ་ཚུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་འཛིན་གྲོལ་འབད་ནི་ཚུ་

ལཱ་གི་ཡར་སྐྱེད་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཚད་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་གསལ་སྟོན་འབད་ནིའི་

དོན་ལུ་དྲན་ཐོ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་དང་དངུལ་སོད་ཚུ་ཡང་དངོས་གནས་མེད་པའི་ལས་མི་ཚུ་ལུ་སོད་དེ་འདུག།

རྡོ་འཐོབ་མི་བཏོན་མི་དང་ ལག་ལེན་འཐབ་མིའི་འབོར་ཚད་ཀྱི་ཡོངས་བསོམས་འབོར་ཚད་དང་ རྡོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མིའི་སྣུམ་འཁོར་
ཀྲག་གི་དོ་ཚད་ཀྱི་གྱངས་ཁ་དྲན་ཐོ་བཀོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་ ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་




༠༧༩༩ཐོན་ནུག།

རྡོ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༧༣འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་དང་

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁག་འབགཔ་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ཉོ་སྒྲུབ་འབད་མིའི་འབོ
ར་ཚད་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༡གནས་པའི་བར་སྟོ
ང་

The Royal
Audit Authority derives
its mandates from the དArticle
ཀིའུ་བིག་མི་ཊར་༢༦༠༤མ་བཏོ
གཔ་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
་ནུག། 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
འཁོར་ལམ་བཟོ་སྐྲུན་ལས་འགུལ་ནང་རིང་ཚད་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༡༨གི་དོན་ལུ་ཧེ་མ་ལས་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༤༤འཁྲི་ཡོདཔ་དང་
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
favour
or prejudice,
audit
the accounts
of all ལུ་
departments
and offices of the ཀྱི་ཐོ
Government,
ལྷག་ལུས་ཀྱི་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་དེ་
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
སྤྱི་ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༢༩
རིན་བཀོད་གོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༠༨
ག་ལུ་ ཨེམ་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
publicད་ནུག།འཁོར་ལམ་བཟོ
funds, the police
and the defence
forces as well as the revenues, ན
public
ཨེསི་ཀེ་ཌི་བཟོ་སྐྲུན་ལུ་སོ
་སྐྲུན་ལས་འགུལ་གྱི་ཟད་སོ
ང་དེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༢༤༣ལུ་སྔོན་རྩིས་བཏོ
་ནུག།and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ འགན་འཁྲི་ཕོག་མི་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་གཡོག་ལས་དགོངས་གྲོལ་གཏང་ཡོདཔ་དང་ ཁེ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཕན་ཚུ་མ་བྱིན་པར་བཞག་ཡོ
དཔ་ད་གནད་དོ
་འདི་དབྱེ་འཕོ
་འབད་འདུག།
ན་ཨང་༡༣༨༩༡དོ
ན་ཚན་༡
རྩིས་འགན་ཐད་
body
in December 2005.
Under ན
the
Auditor
General,རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
the Authority
is at the
moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཀརཿ
རིན་ཆེན།
ལུང་ཕོ
ག
ས་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༢༠༠༥༠༠༣༧༠༨
ཅན་མ།
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ
དཔལ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
འབྱོར།སྡེ་ཕན་ངོ་ཚབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༢༥༢༩ཅན་མ། 
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༢.༢  and
སྔོན་བྱིན་རྩིས་ལྷག་financial
complianceདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༢༨༦
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:
མོང་སྒར་རང་བཞིན་ཐོ
ན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ལས་གཡོགཔ་དང་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གི་མིང་ཐོག་ཁར་པི་ཌབ་ལུ་སྔོན་བྱིན་

ན་ཨང་༡༣༩༨༨དོ
ན་ཚན་༣
1. དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༢༨༦རྩིས་ལྷག་འབད་འདུག།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
OF A U DIT
I NG

རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿམགོནམ་རྡོ་རྗེ།

ཨེཕ་ཨེ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༣༠༠༡༡༥༨ཅན་མ་དང་བོ་བཟང་ཕྲིན་ལས།ཨེ་ཨེཕ་ཨོ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
༡༠༢༠༥༠༠༥༣༡༧ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿར་མགྲིན་དབང་ཕྱུག།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོ
ག་ངོ་རགས་ཨང་ཨེན་ཨར་ཌི་སི་
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
ཨེལ་༢༢༡༢༢༠༢ཅན་མ་དང་ཨེམ་ཌི་ཏ་མང་།ལུང་ཕོ
ག
ས་འཛིན་སྐྱོང་བགྲེསཔ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༡༠༠༠༠༠༢ཅན་མ།

were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2

excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
༤.༥.༥.

དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད།

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
་ངོ་དེ་ནང་བསམ་རྩེ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་བཏོ
ན་
Areas
which are determined on
the basis of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧སྙན་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

༥.༢༧༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་

དེ་ལོ་བསྟར་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག། ལོ་བསྟར་རྩིས་

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

༥.༢༧༨



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འཛིན་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་

༣.༨༢༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་
མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༤ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
དེ་ཡོདཿ



རིམ་ཨང་།

༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

1.454
1.454

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



བསོམས།

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
el༡
citrA ehཆད་སྐྱོན་དང་
T ”.secruནོ
oར
se
r cilbགནོ
upད་སྐྱོན་
fo esདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༤༥༤
u eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
་འཁྲུལ་
,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
seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ido b dna sརe་འཁྲུལ་གནོ
itirohtuaད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༤༥༤ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsig
L eht ni seགc་བཀོད་དེ་ཡོ
iffo lla དgཿ
nidulcni
གe་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
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

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའུ་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
དཔ།
dennam tneཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོ
mom eht ta si ytirohtuA
eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
རྡོ་སོལ་རག་རོག་གི་མཁོ་སོད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོ
nI .modgniKདཔ།
eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བཙུགས་བཞག་གི་རྩིས་ལྷག
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

བསོམས་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ
:woleb dezirammus

1.1.
1.2.
1.3.

1.038
0.132
0.284
1.454

༡.༡. 

ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༣༨

ཀ 

སྒོམ་དཀྲུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཀོལ་ཀ་ཊ་ཨེམ་ཨེསི་མ་ན་བཟོ་རིག་ལས་སྡེ་ལུ་ཨེན་དྲི་སི་རླུང་འཁོར་

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 elbདa་རུང་དུས་ཐོ
T eht niགn་ལུ་མཁོ་སོ
wohs sདa་མ་འབད་མི་ལུ་ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་
raey eht gnirud stidua
1
stiད
d་མི་ནང་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་ཚར་གཉིས་བྱིན་ཡོ
uA laicnaniF
 805 མཁོ་སོད་འབད་ཡོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna ད4་ཀྱི་ཚེས་གྲངས་༣༠༠༤༢༠༡༥དེ་༢༨༠༢༢༠༡༦ལུ་བསྐྱར་བཟོ
102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc er་ ew
ཉེས་བྱ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༠༨མ་བཀལ་བར་འདུག།སྐྱེལ་སོ
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
etrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
འབད་ཡོདཔ་དང་དེ་གི་ཤུལ་ལས་༣༠༠༤༢༠༡༦ལུ་བསྐྱར་བཟོ
ehT .་rའབད་དེ་འདུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཅ་ཆས་དེ་གསལ་བཀོད་འབད་
aey 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 དཔ་ལས་ཤོ་ཐེངས་དང་པའི་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་དེ་བྱིན་ཡོད་རུང་ཤོ་ཐེངས་
ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་ལས་ཆ་མེད་གཏང་ཡོ

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurhT tidགཉིས་པའི་སྐོར་ལས་
uA evitacidni བདེན་ཁུངས་འོ
eht dna sསe་ལྡན་ཅིག་མིན་འདུག།
ciffO lanoigeR རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
dna snoisནiv
iD eht fo དོsནe་ཚན་༢
ludehརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
cS tiduA launnA
་ཨང་༡༣༨༢༠
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༤༣༧༠༠༤༨༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
.seitiroirp tidua tnerruc

ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༤༣༧༠༠༤༨༡ཅན་མ།
G N I T R O P E R F O S M R E T N I S T N E
M
EVEIHCA



.2

erཁa 
strope
r tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaide་རིག་ལས་སྡེ་ལུ་སོ
mmi eht erར
a་འཐེབ་ཅ་ཆས་མཁོ་
stropeR tiduA
སྒོམ་དཀྲུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཀོལ་ཀ་ཊ་ཨེམ་ཨེསི་མ་ན་བཟོ
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserསོ
pདe་འབད་ཡོ
ht otདs་མི་ནང་གསལ་བཀོད་དང་མ་མཐུནམ་དང་དུས་ཡུན་ཕར་འགྱངས་བྱིན་ཡོ
erehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seདu་རུང་དུས་ཐོ
ssi no sག
n་ལུ་མཁོ་སོ
oitca yle
it ekat ot
དm
་མ་འབད་མི་
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་ ༢༠༡༦

ལུ་ ཕྱིར་འགྱངས་ཀྱི་ཉེས་བྱ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༠ མ་བཀལ་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༢༠ དོན་ཚན་༣ རྩིས་

འགན་ཐད་ཀར་ ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༤༣༧༠༠༤༨༡ཅན་མ།ལ་

བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་ཆོས་རྒྱལ།མཁོ་སྒྲུབ་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༠༤༣༧༠༠༤༨༡ཅན་མ། 



༡.༢. 

རྡོ་སོལ་རག་རོག་གི་མཁོ་སོད་ཚངམ་སྦེ་མ་འབད་བར་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༣༢

སྒོམ་དཀྲུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༧༧༧གནས་པའི་རྡོ་སོལ་རག་རོག་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་༥༠༠༠མཁོ་

ངག་བཀོད་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༥༥༤ གནས་པའི་ མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་༤༩༤༩༢༥ ལས་མ་འཐོབ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༢༣ གནས་

པའི་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་༥༠༧༥ཆད་ལུས་འབྱུང་སྟེ་འདུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༡གནས་པའི་རྡོ་སོལ་རག་རོག་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་༢༠༦༨

རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༢ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༨༢༠དོན་ཚན་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY
༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསོ
ད་ནམས་ཏ་མང་།འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༢༡༤༠༠༢༡༤༥༠༠༡༩༨ཅན་མ།ལ་

ད་ནམས་ཏ་མང་།འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༢༡༤༠༠༢༡༤༥༠༠༡༩༨ཅན་མ།

Theབཀོད་རྩིས་འགན་བསོ
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
༡.༣.  ཉེན་སྲུང་མ་དངུལ་བཙུགས་བཞག་ རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤
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
སྒོམ་དཀྲུ་དཔལ་ལྡན་རྩི་ས་སྤྱི་མཐུན་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་ཁག་འབག་སོ
འི་དོན་ལུ་ཉེན་སྲུང་བརན་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་
administering
public funds, the police and the defence forces as་སོwell
as the revenues, public and
other
monies
received
and
the
advances
and
reserves
of
Bhutan”.
ས་ཡ་༠༤༢༠དངུལ་སོད་འབད་ཡོད་མི་དེ་བསྐྱར་རྙེད་མ་འབད་བར་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ལས་

Theརང་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ལུས་ཏེ་ལོ
Audit Authority་ངོ་༡༥ལས་བརྒལ་ཏེ་འདུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ལོ
was instituted as an autonomous
body in 1985 and as a constitutional
་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༢པ་ཚུན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༣༦བསྐྱར་རྙེད་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ན་ཨང་༡༣༨༢༠དོན་ཚན་༧རྩིས་འགན་
ད་པའི་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༨༤ཡོ
ད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།
by འབད་ཡོ
237 staff
with diverse professional
background.
It རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
has
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
བཀྲིས་རྡོ
་རྗེ། ཞིབ་རོགof
ས་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
ན། འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།
མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༢༠༢༠༧༠༠༠༠༠༡༠༠༤༨༠
lineཐད་ཀར་
with 
the
provisions
the Constitution
of the Kingdom
of Bhutan,
the
Royal
Audit
Authority
started
performance
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ རིན་ཆེན་ཚེ་རིང་། དངུལ་རྩིས་དང་རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ལས་འཛིན་ངོ་རགས་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༡༦༠༢
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and
compliance audits. A brief account of the
༠༠༣༩ཅན་མ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
༤.༥.༦.  རྒྱལ་ཡོ
ངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
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་ རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་བཏོན་ཡི།

Theའདི་གི་ནང་ལུ་
Royal Audit
Authority had སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
completed 616དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
ད་ས་ལས་No.
དངུལ་ཀྲམ་ས་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡
Sl. No.
Types
of Audits
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཡ་number
includes only those audits
which
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦ལོ
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
མ་ལས་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་
གནད་དོནstarted
་ལ་ལུ་ཅིག་and
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་
excludes
those that were
already
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616 ར་
ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།
ལོ
་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
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
ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟོ
ན་འབད་ཡི།
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.

༡.༥༦༠

༡.༢༢༡

༠.3༣༨

2.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་འཛིན་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་དང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

1༢༥.༨༦༨ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

167

ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།

༡


༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

༠.༢༨༤ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

0.284
0.284

བསོམས།

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༢.༡. 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་མི་ལུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༢༨༤

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
ཀ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ ཁག་འབག་པ་ལུ་ སེམས་རོག་ཁ་ རྒྱལ་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་སོབ་སྡེ་ནང་ ཉམས་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevབཅོས་དང་
oG eht གློག་ཐག་བསྐྱར་གསོ
fo seciffo dn་གི་ལཱ་བསྟར་སོ
a stnemtདr་མ་འབད་བར་ཡོ
aped lla ད
fo་མི་ལུ་
stnuབསོ
ocམcས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༢༧
a eht tidua ,ecidu
jerp ro ruདo་ vaf
ཆོག་མིན་དངུལ་སོ
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་སྦེ་འདུག།
dna cilbupའབད་ནུག།ཁག་འབག་དེ་རིན་གོང་བསོ
,seunever eht sa llew sa sམeས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༤སྦེ་ཕྱིར་སོ
crof ec nefed eht dna eciད
lo་འབད་ནུག།གནད་དོ
p eht ,sdnuf cནi་དེ་བཤེར་འཕོ
lbup gnire
tsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༤༧ དོན་ཚན་༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར། བཀོད་ཁྱབ་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན། མི་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
ཁུངས་ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༠༠༩༨༢༢༠༠༢༠༡༡༢༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དཀར་ཅུང་།ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoi
sseforp esrevid htiw ffats 732 yb
པ།མི་ཁུངས་ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༣༠༣༥༢༠༠༣༠༡༠༣༡ཅན་མ།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ཁ 
རྒྱལ་ཡོངས་ཁྱིམ་བཟོ་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཁག་འབག་པ་ལུ་སེམས་རོ
་ཁ་རྒྱལ་འཛིན་འཛིན་སྐྱོང་སོ
བ་སྡེ་ནང་ལྕགས་ཀྱི་
ecnamrofrep detrats ytiག
ro
htuA tiduA layoR
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ར་སྐྱོར་དང་ རྩིག་གདན་ དེ་ལས་ ཆུ་གཡུར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་མ་འབད་བར་ཡོད་མི་ལུ་ བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༥༧
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmམoས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༥སྦེ་ཕྱིར་སོ
cca eht fo trap a sa sevད
it་འབད་ནུག།གནད་དོ
aitini dna seiན
ti་དེ་
vitca
ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ཁག་འབག་དེ་རིན་གོང་བསོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
་ us
བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༥༤༧དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོ
:wolརe།བཀོད་ཁྱབ་བཟོ
b deziramm

རིག་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༤༠༥༠༠༠༠༩༨༢༢༠༠༢༠༡༡༢༨
G N I T I D U A F O S M Rཅན་མ།
E T N Iལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
S T N E M E V Eདཀར་ཅུང་།
IHCA .1

ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡༠༧༠༠༣༠༣༥༢༠༠༣༠༡༠༣༡ཅན་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 འབྲུག་ཚོང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད།
stiduA laicnaniF 
༤.༥.༧.
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaརྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་བཏོ
erla erew taht ན
e་ཡི།འདི་གི་ནང་
soht sedulcxe
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་
4
6
stiduA laic་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་ཚོ
epS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་བཞི་
4102 ni detelpmསྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་
oc stiduA 1.1 elbaT དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༣༤.༣༦༨

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsསྙན་ཞུ་༢༠༡༦
urhT tiduAཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
evitacidni eht dnབསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
a seciffO lanoigeR dདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༣༡༩
na snoisiviD eht fགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་
o seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
གཅིག་རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་

འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



GN
TROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA
༡༢༦.༠༤༩གསལ་སྟོ
ནI་འབད་ཡི།

.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་

168

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༢༥.༨༦༨གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ལོ་

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ ངོས་

འཛིན་འབྱུང་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་།
༡


༡

བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

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

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།

0.181
0.181

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

Theཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
Royal Audit
Authority
derives its mandates
from the
Article
25.1 of the Constitution of
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
Constitution
further
provides
Royal Audit Authority shall, without fear,
༡.༡.of theམཛོ
ད་ཆས་ཆད་ལུས་དང་
ལྷག་འཐེབ་འཐོ
ན་ཡོདthat
པ་ - “The
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༨༡
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
publicང་འབྲེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་གནས་པའི་སོ
funds, the police and the defence forces
as well asགthe
revenues, public
and
ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲུག་ཚོ
ར་འཐེབ་ཅ་ཆས་སྣ་ཚོ
ས་ཚུ་རིམ་ལུགས་ཀྱི་མཛོ
ད་ཐོ་ནང་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ཆད་ལུས་དང་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་འདུག།ཁྱད་པར་ཚུ་ཡང་འགོ་ཐོག་ལུ་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་དང་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དེ་གི་ཤུལ་ལས་
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གཏན་འཁེལ་བཟོ
་ཡོདཔ་ཨིན།
ང་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཆར་འགོད་
 རིམ་ལུགས་གཞི་
body
in December
2005. Under the Auditor General,
theཚོAuthority
is at the (53
moment
manned
by བཙུགས་འབད་བའི་ཤུལ་ལས་ཡང་
237 staff with diverse
professional
background.
It
has
four
ཁྱད་པར་ཚུ་འཐོན་ཡོད་མི་དེ་ གནས་སྡུད་ཚུ་དུས་ཐོག་ལུ་མ་བཙུགསཔ་དང་ དུས་མཐུན་མ་བཟོཝ་ དེ་ལས་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineབདེན་ཁུངས་མ་དཔྱད་མི་ལས་བརྟེན་འབྱུང་ནུག།
with the provisions of the Constitution
Kingdom
འཛིན་སྐྱོང་གིས་of
སྤྱི་ལོthe
་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༡ ཚུན་ ཆད་ལུས་བསྐྱར་རྙེད་ཚུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༨༡
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོthe
ན་ཨང་༡༣༥༩༣དོ
ལུ་མར་ཕབ་འབད་ཡོ
ད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།besides
audits
and theme
based audits,
routine ན་ཚན་༣༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་པདྨ་ཚེ་དབང་།སྔ་
financial and compliance audits. A brief account of the
མའི་ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ། ཀྲ་ཀྲ་སྡེ་ཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༡༥༨ ཅན་མ། བ་ལི་རམ་མོག་ཏཱན། ཚོང་རོགས་བཀོད་ཁྱབ། མི་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of ཁུངས་ངོ་སོ
the Royal
Audit Authority
during the
year ད་ཨང་༡༠༣༠༩༠༠༠༠༢༩
is
ད་ཨང་༡༡༣༠༨༠༠༣༡༨༥
ཅན་མ། དུར་ག་མ་ཡ་ལ་མི་ཆན།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ཅན་མ། བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།
summarized below:

1.

མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༠༢༠༠༠༡༠༩ ཅན་མ། ཆོས་སྐྱིད་ལས་འཕོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོག་གི་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༦༠༠༥༠༩༨༡༣༡༡ ཅན་མ།
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོག་གི་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༠༣༨༠༡༡༣༤ ཅན་མ། བདེ་ཆེན་བཟང་མོ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོག་གི་ངོ་

སོད་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༣༦༡༣༡༣༨༢ ཅན་མ། པུར་ན་རའི། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོག་གི་ངོ་སོད་ཨང་༢༡༢༠༢༠༠༠༦༠༣༡༣༤༡ ཅན་མ། ཡེ་ཤེས་ཚེ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits
theདyear
shown
in the Table 1.1. ཅན་མ།1ཀུན་ལེགས་རྡོ
རིང་།during
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་གཡོགas
་གི་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༡༣༠༢༠༠༢༠༤༢༡༣༧༥
་རྗེ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་
Financial
Audits ད་གཡོག་གི་ངོ་སོ
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December
༡༠༨༠༨༠༠༡༩༢༣༡༢༧༡
ཅན་མ།31
བཀྲིས་ལྷུན་གྲུབ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་གཡོག་གི་ངོ་སོ3ད་ཨང་༡༠༧༠༣༠༠༢༡༨༡༡༢༧༢
ཅན་མ། ཨོན་བཀྲིས།
མི་
2014 དand
were
completed within
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special
Audits
ཁུངས་ངོ་སོ
ད་གཡོག་གི་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༢༠༨༠༠༠༣༣༧༡༤༣༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཕག་རྡོ
་དབང་འདུས།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་གཡོ6
ག་གི་ངོ་
under
progress
at the
close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
སོད་ཨང་༡༡༦༠༦༠༠༢༤༥༢༡༤༠༢ ཅན་མ། ཆོས་གྲགས། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོTable
ག་གི་ངོ་སོ
་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༡༤༡༥༡༤༤༧
ཅན་མ། ཨོན་ཆོས་
1.1དAudits
completed in 2014
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices
and
the
indicative
སྒྲོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོག་གི་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༩༡༣༠༠༢༡༩༥༡༤༣༤ ཅན་མ། ཀུན་ལེགས་བུད་དར། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་གཡོAudit
ག་གི་ངོ་སོThrust
ད་ཨང་
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
༡༡༠༠༥༠༠༠༤༩༥༡༢༡༣ཅན་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

169

༤.༥.༨.  འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ཚད། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཉིས་བཏོན་ཡི། འདི་གི་
ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༠.༦༦༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་

སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཆ་ཤས་ཙམ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་

ཡོད་མི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༢༥ རྩིས་འགྲིགས་འབད་དེ་ཡོད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་

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


༠.༣༣༥གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

དཔ་ཨིན།ལོ་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
YTIROHTUA TIDUA Lགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
AYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༠.༡༧༥

བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༠ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ ངོས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnའཛིན་འབྱུང་ཡོ
a tidua oད
t ་མི་ཚུ་འོ
ytirohtགu་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
A tiduA layoགR་བཀོད་དེ་ཡོ
a eb llaདhཿ
s 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
རིམ་ཨང་།
,tnem
nrevoG eht fo seciffoབརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
dna stnemtraped lla fo stnuདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
occa eht tidua ,ecidདབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
ujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
༡up ,seu
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
dna cilb
never eht རs་འཁྲུལ་
a llewགནོ
saད་སྐྱོན།
secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto



0.160
0.160

བསོམས།

5

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ru༡
of
h tI .dnuorgkca
b lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་saདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofreག
p་ལུ་གསལ་སྟོ
detratsནy་འབད་དེ་ཡོ
tirohtuདAཿtiduA layoR eht ,natuhB fo
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༢.༡.  ལས་འཛིན་དང་འབྲེལ་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་འཐུས་
དཔ་
stnemhsilpཆོག་མིན་དངུལ་སོ
mocca eht fད
o་འབད་ཡོ
trap a
sa -seདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༠
vitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

0.160

འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་ཡུན་རིང་སྦྱོང་བརྡར་ནང་ཡོད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ལས་འཛིན་དམིགས་བསལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཡ་༠༦༦༠ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འབྲུག་རྒྱང་བསྒྲགས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་བྱ་རིམ་ལག་དེབ་ལཱ་གཡོག་སྒྲིག་གཞི་༢༠༡༡ཅན་མའི་ནང་ཡུན་

.1

6 16 detག
elས་ཧྲིལ་བུམ་འཐོ
pmoc daབ
h་དང་དེ་གིས་ཤུལ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༥༠ཐོ
ytirohtuA tiduA layoRབ་ehT
ད་པའི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་ཟླ་ངོ་༡༢གི་རིང་གཞི་རྟེན་དངུལ་ཕོ
stiརིང་སྦྱོ
duAངf་བརྡར་ནང་ཡོ
o .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
hcད
ih
w stidua esoht ylno sedulcni re
bmun ehT
སྦེ་འཁོད་དེ་འདུག།བསོ
པ་དང་ལྷག་ལུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༠འདུག།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
2
001
sམ
tiས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༥༠༠བསྐྱར་རྙེད་འབད་ཡོ
duA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats yདd
aerla erew taht esoནh་གྲུབ་ཚེ་རིང་།
t sedulcxe
དོན་ཨང་༡༣༤༥༠དོ
ན་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཇམ་དབྱངས་སྒྲོལ་མ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ཨང་༡༠༦༠༢༠༠༠༨༩༤ཅན་མ།དོ
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
e།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ht ta deraདp་ཨང་༡༡༥༡༢༠༠༤༡༥༣ཅན་མ།གྲུབ་ཐོ
erp si AAR eht fo nalP tབ
id
uA launnA
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༩༠༣༠༠༠༦༢༢ཅན་མ།
་དབང་འདུས།
4102 ni detelpmoc stiduབསོ
A 1ད
.1་ནམས་བཟང་མོ
elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsམི་ཁུངས་ངོ་སོ
urhT tidད
u་ཨང་༡༡༦༠༣༠༠༢༨༧༤ཅན་མ།རྡོ
A evitacidni eht dna s་རྗེ་སྒྲོལ་མ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
eciffO lanoigeR དd་ཨང་༡༠༡༠༡༠༠༢༩༦༦ཅན་མ།བསོ
na snoisiviD eht fo selད
u་ནམས་བཟང་མོ
dehcS tid།u
A launnA
མི་ཁུངས་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༨༠༠༢༣༧༠ཅན་མ།བསོད་ནམས་མཐར་ཕྱིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༤༠༠༠༣༧༥ཅན་མ།ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།མི་ཁུངས་
I T R OརP
E R F O SདM
RET NI STNEME
ངོ་སོད་ཨང་༡༡༧༠༡༠༠༢༩༢༡ ཅན།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཨོGནN
་དཔལ་འབྱོ
།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༡༨༨༠ཅན་མ།
V E I H C A

.2

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

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤.༥.༩  འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་དང་ དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༧ བཏོན་ཡི།

འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༠སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༨༢༡༢དེ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༨༣༩༡གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༤ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་

ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་ མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་

ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་
ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༨༢༡གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༧༢༥
གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THEརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི།
ROYAL AUDITལོAUTHORITY
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
རིམ་ཨང་
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
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,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་སྐྱོན།
favour ༡
or prejudice,
audit
the ད
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

བསོམས།and the defence forces as well as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

0.096
0.096
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The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༡. 
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦
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
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
ན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
lineཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
with the provisions
of the Constitution
of theདཿ
Kingdom

of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
༡.༡  སྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ ཀ་ཆེན་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༩༦ 
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
ཐིམ་ཕུག་ལུ་ཡོདbelow:
་པའི་འབྲུག་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་བསམ་རྩེ་ལུ་ལས་གཡོག་པའི་སོད་ཁྱིམ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་བའི་སྐབས་
summarized

1.

ལུ་བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་ནང་ཀ་ཆེན་ཚུ་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦འཐེབ་སོད་ནུག།རིན་གོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

༡༡༣༧༧སོད་ཐོག་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འབད་མི་སྒྲིང་ཁྱིམ་དེ་ནང་ཆུ་དུང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་དང་ཀ་ལ་གི་སྒོ་སྒྲིག་བཙུགས་ནི་དེ་ལས་ཆུ་གཡུར་གྱི་ལཱ་ཚུ་

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༩༥༦དོ
་ཚན་༣

ད་སྐྱོན་ཚུ་བྱུང་སྟེ་འདུག།གནད་དོ
ན་འདི་བདེན་རྫུན་གྱི་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་འདུག།
Theནང་གནོ
Royal
Audit Authority had
completed 616
Sl. No.
Types
of Audits
No. ན
of
Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial
Audits
508
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཔདྨ་དབང་འདུས།ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༥༠༣༠༠༠༧༣༣ཅན་མ།པི་ཨེན་ཨང་༥༤༧།
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
2014 and
were
completed within 31st December
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿམཱན་བྷ་དུར་ཏ་མང་།ལུང་ཕོ
གས་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༠༢༡༡༠༠༡༣༢༣ཅན་མ།པི་ཨེན་ཨང་༡༥༥ཅན་
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under
མ།  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
Schedules
of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༤.༥.༡༠Audit
འབྲུག་བཟའ་སོ
ད་ལས་འཛིན་ཚད།
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་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་དང་དེའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་དེ་ལས་མཛོད་ཁང་ཚུ་གི་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༥ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༤༨༩༠ དེ་ཅིག་ངོས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༦༦༦གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༡ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take
timely
actions on issues contained དin
the reports.
The RAA
adheres to the
prescribed
སྙན་ཞུ་
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
པ་དང་
གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༢༢༤གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ལས་སྡེ་གིས་དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༡༢༤༤ གནས་པའི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡི། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ནང་
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
རིམ་ཨང་
༡

༢



ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།


ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན།



CCA
YTIROHTUAབསོ
TIམ
Dས།
UA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMO

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།
༣
༥



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. 
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
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
ན་ཚུ་འོ
seཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ido b dna seitirohtu
a cག
il་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
bup lla ,དyཿr
aiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dn 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

༡.༡

གླ་འཐུས་བསྡུ་ལེན་འབད་མིའི་ནང་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣.༣༠༦ མ་ཚངམ། 

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
་མི་དང་ཉོ་མི་ཚུ་ལས་རིན་བསྡུར་ས་གོ་ཚུ་གླ་ཁར་བྱིན་མི་ལས་
ruཕུན་ཚོ
of གས་གླིང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཚོ
sah དt་བསྲེ་གི་ཐོ
I .dnuནo་སྐྱེད་བཙོ
rgkcaངb
lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
e
h
t
s
s
orca detacol yllacigeག
ta་སོrད
ts་འབད་ནུག།གནད་
seciffo lanoiger
གླ་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༡༦༡བསྡུ་ལེན་འབད་མིའི་ནང་ལས་དངུལ་གཉེར་པ་གིས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༠༦ལོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep
detrats ytirohtuA tiduA layoདRཔ་དང་གནད་དོ
eht ,natuh
དོན་འདི་འགོ་ཐོག་ནང་འཁོད་རྩིས་ཞིབ་སྡེ་ཕན་གྱི་བདའ་ཟུན་མི་དེ་ཕུན་ཚོ
གས་གླིང་དྲུང་ཁག་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་བཙུགས་ཡོ
ན་B fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ནo
་ཚན་༣༢
འདི་ད་ལོ་དབྱེ་འཕོ་འབད་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༢༢དོ
eht fo tnu
cca fརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཚེ་རིང་བདེ་སྐྱིད།དངུལ་གཉེར་པ།
eirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༩༠༩༩༢༩མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༦༠༡༠༠༢༣༠༩ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཔུར་ན་བི་ཏ་མང་།ཁྱིམ་ཚོ
གས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
འཛིན་སྐྱོང་པ།ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༨༡༠༠༦༨མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༣༠༨༠༠༣༡༣༨ཅན་མ། 


༢. 

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན། 

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 eགl་བཀོད་དེ་ཡོ
baT ehtདཿ
ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོ
་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
805
stiད
d་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
uA laicnaniནF་ཚུ་འོག1
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC

dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dན
n།
a detrats ydaerla erew taདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
ht esoht sedulcxe
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT

༢༡

སྐྱོན་ཞུགས་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོབ་རྩིས་མ་བཀོདཔ།

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA la
unnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurh༢༢
T tiduA
evitacidniདe་ལས་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དོ
ht dna seciffO lan
igeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA la
unnA
འཛམ་གླིང་བཟའ་སོ
ནo
་ལུ་ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསག་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
མེདཔ།
.seitiroirp tidua tnerruc



4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ས།
 . 2
Gབསོ
Nམ
IT
ROPER FO SMRET NI STNEMEVEIHCA

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
itirohtuaརe་འཁྲུལ་གནོ
tairporp
a ot dessན
e་ཚུ་འོ
rddགa་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
si ti dnaདཿ
tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
དp
་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot

esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

172

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༢.༡ 

སྐྱོན་ཞུགས་མི་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོབ་རྩིས་མ་བཀོདཔ། 

བཀྲིས་བསྒང་འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་མཛོད་ཁང་གིས་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་སྐྱོན་ཞུགས་མི་མཛོད་ཆས་དང་ཁྱབ་

སྤེལ་གྱི་དངོས་གྲངས་ཚུ་བཀོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཁྱབ་སྤེལ་འབད་ནི་མེན་པའི་དངོས་གྲངས་ཚུ་གི་ཐད་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་ནི་ནང་འཐུས་ཤོར་བྱུང་

ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༣༨དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿརིག་འཛིན།མཛོད་གཉེར།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༨༡༦

ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿརིག་འཛིན།མཛོད་གཉེར།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༢༠༠༡༨༡༦ཅན་མ། 


༢.༢ 

འཛམ་གླིང་བཟའ་སོད་ལས་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཚུལ་མཐུན་གྱི་བསག་བཞག་གི་མཐུན་རྐྱེན་མེདཔ། 

བཀྲིས་བསྒང་ ཁང་མ་ འབྲུག་བཟའ་སོད་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ མཛོད་ཁང་གིས་ འཛམ་གླིང་བཟའ་སོད་ལས་རིམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ བསག་བཞག་
འབད་ནིའི་མཐུན་རྐྱེན་གི་
གྱང་དང་འཐིང་གཞི་ཚུ་ནང་ སེར་གུ་སོ
མ་འབད་ཐོ
ན་ཡོདཔ་ལས་
བྱི་ཙི་ཚུ་གིས་གནོ
དཔ་བཀལ་ངོ་འཇམ་ཏོག་ཏོ་བཟོ་སྟེ་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL
AUDIT
AUTHORITY

Theའདུག།དངོས་འབྲེལ་བདེན་དཔྱད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་བཟའ་ཆས་ཀྱི་རིགས་མང་རབས་ཅིག་བྱི་ཙི་གིས་མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག།འབྲུག་བཟའ་སོ
Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitutionད་of
the ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ
Kingdom of Bhutan,
which
states that,
“There shall be a Royal Audit Authority
to auditརྩིས་
and
་༢༠༡༧གྱི་ལོ
་ནང་ཁང་མ་མཛོ
ད་ཁང་ཉམས་བཅོས་འབད་ནི་གི་འཆར་དངུལ་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of the
Constitution
further
provides that
“The
Royal
Authority
shall, without fear,
ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༩༣༣
དོན་ཚན་༢
 རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ཚེ་དབང་སྟོ
བས་རྒྱས།
མཛོAudit
ད་གཉེར།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༢༨༤༤
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཚེ་དབང་སྟོ
བས་རྒྱས།མཛོད་གཉེར།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༠༦༠༠༢༨༤༤ཅན་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”.

༤.༥.༡༡. བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད། 

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 རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
237 staff with diverse professional
background. It has
four
་ངོ་དེ་ནང་བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་
དེའི་ལུང་ཕོགས་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་
regional offices strategically located across the Kingdom. In
lineསྙན་ཞུ་གཉིས་བཏོ
with the provisions
of the Constitution of the Kingdom
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་
ན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལྔ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
ས་ལས་ལོ
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་
audits
and་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་
theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག།
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་
activities
and initiatives asལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།
འབོར་ཡོངས་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
summarized
below:

༡.༣༡༣

༡.༣༡༣

1.



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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ ཕྱིར་སོད་འབད་ཞིནམ་ལས་ ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།ཚུལ་
Theལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
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་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
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
རིམ་ཨང་།
བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ།
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་།6
4 དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
Special Audits
under progress at the close of the year. The
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
Total
༤ 616
Annual Audit Plan
of the RAA
is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start of every financial year. It contains the
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོof
ར་འཁྲུལ་
གནོད་སྐྱོན། and Regional Offices and the indicative

༥ Thrust
Annual Audit Schedules
the Divisions
Audit
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
བསོམས།


current audit priorities.

༡.༣༡༣

༡
༢

2.

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

༡. 

ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

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
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

173

༡.༡. 

སྟོབ་བྱི་ཁ་ལུ་རྩིག་སྐྱོར་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ། 

དབང་འདུས་ ཧེ་སོ་ཐང་ཀ་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་ བཟོ་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱི་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་ སྒྲིག་གཞི་

༢༠༡༣ ཅན་མའི་ དགོངས་དོན་ལས་འགལ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༡༠༡ གནས་པའི་ རྩིག་སྐྱོར་ལྔ་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ ས་གནས་གཅིག་ཁར་རང་

ཁག་འབག་པ་གསུམ་ལུ་ རིན་བསྡུར་མ་འབད་བར་ ཐད་ཀར་དུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། ལཱ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ རིན་གོང་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༡༨༣༢ གནས་ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༦༤ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས། ལུང་ཕོགས་ཡོངས་ཁྱབ་

འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༠༢༠༠༡༦༧༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་

ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༡༥ཅན་མ། 

༢. 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༢༩༥

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་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

dn a tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
el༢.༡
citrA ehབཟོ
T ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་ཚུ་གི་
”.secruoser cཐོi་lཡིག་ལེགས་ཤོ
bup fo esམu་སྦེ་ehརྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ
t ni ssenevitcefདfe
na ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
པ།d
,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
seདབང་འདུས་
ido b dnaཧེ་སོ
se་iཐང་ཀ་
tirohtབཟོ
ua་བསྐྲུན་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་གྱིས་
cilbup lla ,yraiciduJ སྟོ
eh
dna eབཟོ
ru་བཅོ་ཁང་དང་
talsigeL eཡིག་ཚང་གི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ས་གནས་ལོ
ht ni seciffo lla gnidག
u་lcni
བt་བྱི་ཁ་ལུ་
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhBདf་ཁྱིམ་དང་ཅ་ཆས་བཟོ
o sevreser dna་བསྐྲུན་ཁྲིའི་བཟོ
secnavda་བཅོ་ཁང་༡༠དེ་ལས་ཁང་མིག་༤
eht dna deviecer seinom
rehto
ཆགས་ཡོད་མི་ནང་ལུང་ཕོགས་ཡོངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་གི་སོ
འབད་

གས་པའི་གསར་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ལེ་
la མི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་གི་སོ
noitutitsnoc aད་ཁྱིམ་དང་ཕྱི་ཁའི་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་ས་མཚམས་ར་བ་ཁྱིམ་སྲུང་པའི་སོ
sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutདi་ཁྱིམ་ལ་སོ
tsni saw
ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ཤ་ཅིག་གིས་ ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་འདུག། ཚད་འཇལ་ཀི་དེབ་ཚུ་མེད་མི་ལས་བརྟེན་ ཅ་ཆས་བཟོ་བསྐྲུན་ཁྲིའི་བཟོ་བཅོ་ཁང་༡༠
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniད
K་ཁྱིམ་ལག་ལས་དང་འོ
eht ssorca dགe་ལས་ཡོ
tacoད
l ་པའི་གྱང་རྟེན་ཚུ་མ་གཏོ
yllacigetarts sགeས་གཞན་ལཱ་ཚུ་
ciffo lanoiger
གི་ཉེས་འདབས་ལུ་ཡོད་པའི་གྱང་རྟེན་ལ་ལོ་ཅིག་དང་ཁྱིམ་སྲུང་པའི་སོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
གི་ དངོས་མཐོང་བདེན་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགས། འཛིན་སྐྱོང་གིས་
ས་གནས་གཅིག་ཁར་
ecnamroཚུལ་མཐུན་གྱི་ཡིག་ཆས་ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བའི་ཁར་
frep detrats ytirohtuA tiduA layoR
eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༤༠༦༤དོ
ནi་ཚན་
ཁག་འབག་པ་སོ་སོ་ཡོད་དེ་འབད་རུང་བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་སོ
eht fo ་tསོn་འབད་དབྱེ་བ་མ་ཕྱེ་བར་འདུག།
uocca feirb A .stidu
a ecnailp
moc dna la
cnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༤རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འབྲུག་པ་ཀུན་ལེགས།ས་གནས་བཟོ་རིག་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༤༠༠༠༩༠༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus
འགན་འཕྲིན་ལས་བཟང་པོ།ལུང་ཕོགས་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༦༠༥༠༠༢༤༡༥ཅན་མ། 

༤.༥.༡༢. འབྲུག་ཤིང་བཟོ་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད།

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 eའབྲུག་ཤིང་བཟོ
lbaT eht n
i nནw
ohs sa raey eht gnirud stidua
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
ངོ་དེ་ནང་
ཕུན་ཚོགས་གླིང་
་འཐོ
་བསྐྱེད་འཆར་གུལ་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
1
805
stiduA laicnལོa་n
iF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiwངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
detelpmoད
c ་ས་
erew
གཅིག་བཏོ
3
2 ན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་བདུན་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .ra
ey eht fo esolc བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
eht ta ssergorp rednu
ལས་
མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
616
latoT

༦༡.༨༡༢

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་དང་གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
eht sniatn་oབསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་
c tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་འབོ
dnཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
a sdoirep gn
itidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted erར
a་ཡོhངcས་བསོ
ihwམsས་
aerA
.seitiroirp tidua tnerruc

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



༦༡.༧༨༤གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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རིམ་ཨང་
༡


༡

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་




དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
༣


ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

ACCOMPLISHMENTS
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
ན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོOF
དཿTHE ROYAL AUDIT AUTHORITY


The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ཤིང་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་
སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ།
the ༡.༡
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,
ཕུན་ཚོག
ས་གླིང་
འབྲུག་ཤིང་བཟོ
་འཐོན་བསྐྱེད་འཆར་གུལ་གྱིས་
་༢༠༡༤
ལུ་ ཤིང་ཆས་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་༢༡༧༤༣༣༢༥
ལུ་Government,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
favour
or
prejudice,
audit
the accounts ofསྤྱི་ལོ
all
departments
and offices of the
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
༤༣༡༧༨ གི་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་འགྲོ་གནས་ནུག།འབྲུག་གི་ལས་འཆར་རིན་གོང་
%65 asབཟོ
་བསྐྲུན་asནང་གསལ་བཀོད་འབད་དེ་ཡོ
་དོ་
administering
public funds, the police and the defence forces
well
the revenues, publicདand
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

བཟུམ་ཤིང་ཆས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་འཇལ་ནི་གི་དོན་ལས་ཀིའུ་བིག་མི་ཀྲར་གི་ཐོག་ལས་མེན་པར་ཀེ་ཇི་མེ་ཀྲིག་ཀྲོན་གྱི་ཐོག་ལས་ འབད་ཡོདཔ་ལས་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
བརྟེན་ནོ
ར་འཁྲུལ་འབྱུང་ནུག།དོ
་གིས་གང་སྟེ་ཡོ
ད་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཀྲག་ཚུ་གི་ལྗིད་ཚད་དེ་བཟོ
་གྲྭའི་ལྗིད་ཟམ་གུར་སྦེ་འཇལ་ནུག།འཛིན་སྐྱོང་གིས་
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
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧
སྤྱི་ཟླ་༨
པའི་ནང་འཁོད་ རིན་གོང་ཁེ་ཕན་གྱི་བརག་ཞིབ་འབད་ནི་གི་
ཁས་ལེན་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༦༨
regional
offices
strategically
located across the Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
དོན་ཚན་༡༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་པི་ཀེ་ཤར་མ།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༡༨༠༩༠༠༠༥༠༦ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་དྲི་བི་
of Bhutan,
the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
གུ་རུང་།ཡོand
ངས་ཁྱབ་འཛིན་སྐྱོང་པ་འོ
ད་ཨང་༣༡༣༠༦༠༠༠༠༠༥༧ཅན་མ།
financial
complianceགམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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༤.༦.  དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ། 
༤.༦.༡ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་དང་ དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་
སྙན་ཞུ་༧བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༤སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༩༢.༣༧༡ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་

༥.༨༨༣གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༩ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་

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

༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་

YTམ
IR
OHTUA TIDUA LA
YOR EནH
T FO STNEMHSILPMOCCA
གསལ་སྟོ
་འབད་ཡི།
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༨༦.༤༨༨



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
་འབད་ཞིནམ་ལས་
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
tidua ot ytirohtuA tid
uA layoR a eb llahsཕྱིར་སོ
erehདT
“ ,taht setatsལས་སྡེ་ལས་ཐོ
hcihw ,nབ
a་མིའི་ལན་གསལ་དང་
tuhB fo modgnདང་
iK eht
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytirohtདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
uA tiduA layoR 
ehགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
T“ taht sedivorp rehtruf nརྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
oitutitsnoC ehདtཔ་ཨིན།
fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
eཐོLན་ཡོ
དt་མི་ཚུ་
ས་བསོ
seཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
ido b dna seitirohརྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
tua cilbup lla ,yང
ra
icidམ
uས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
J eht dna erutalsig
eh
ni sའོeག
c་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
iffo lla gnidགu་lcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
བཀོད་དེ་ཡོདཿ
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

༦༧.༡༠༠

༡༩.༣༨༨



la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
denརིམ་ཨང་
nam tnemom eht ta si ytབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
irohtuA eht ,lareneG rotiduA ehདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
t rednU .5002 rebདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
meceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
༡
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil

བསོམeས་
cnamrofrep 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
༡.
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩.༣༨༨
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

19.388
19.388
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༡.༡. 

.1

སྡེ་ཚན་ཁག་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་དང་ མི་རྐྱེན་ དེ་ལས་སྣ་མང་ཉེན་བཅོལ་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་རྩིས་ལྷག་འབད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་

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 ས་ཡ་༡༩.༣༨༨
stiduA laicnaniF
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 ང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་སྣུམ་འཁོར་དང་མེ་རྐྱེན་དེ་ལས་སྣ་མང་ཉེན་བཅོལ་འཆར་གཞི་
stiduA laicepS
ཕུན་ཚོ6
གས་གླིང་འབྲུག་རྒྱལ་ཉེན་བཅོལ་ལས་འཛིན་ཚད་ནང་ཚོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehབt་བརྗོད་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
ta deraperp si Aརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
AR eht foནn
alP tiduA ནl་ཚན་
aunnA
་ཨང་༡༣༤༩༥དོ
གི་ཐོག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༣༨༨དངུལ་སོ
4102 ni detelpmoc ད
st་འབད་དགོཔ་ཡོ
iduA 1.1 elbདa་མི་འདི་ཐོ
T

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
་རྗེ།འགོ་འཛིན།ཐོ
ts༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་འཕྲིན་ལས་རྡོ
urhT tiduA evitacidni eh
t dna seciffབ
O་བརྗོད་སྡེ་ཚན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
lanoigeR dna snoདi་ཨང་༡༠༧༠༩༠༠༡༧༨༧ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
siviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
བཀྲིས་བསྟན་འཛིན།སྤྱིར་བཏང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འགོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༧༡༥༠༠༠༩༠༢ཅན་མ།  .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

ཤོག་གྲངས་
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༤.༦.༢ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་དང་ དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
༡༧ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༦༠ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༧༩༣.༩༠༠ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

༡༤.༨༠༢གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༧ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་

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

༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་



༧༧༩.༠༩༨གསལ་སྟོན་འབད་ཡི།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ཕྱིར་སོ
ད་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལས་སྡེ་ལས་ཐོབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་ དང་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE
ROYAL
AUDIT AUTHORITY

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༧༧༢༤༣ གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་
Kingdom of Bhutan,
which states that,
shall be a RoyalཐོAudit
Authority
to audit and
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོ
ངས་བསོ“There
མས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༨༥༥
ན་ཡོད་མི་ཚུ་
འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
ག་
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
25.4
of theདཿ
Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
བཀོད་དེ་ཡོ
favour
or
prejudice,
audit the accounts of all departments and offices of the Government,

including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
རིམ་ཨང་ public funds, theབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
administering
police and the defence forces asདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
well as the revenues,
public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.043
0.066
༠.༧༤༦
༡.༨༥༥

1 དང་ 2
4
5

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by 237༣
staff ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
with diverse
professional
background. It has
four
ར་འཁྲུལ་གནོ
ད་སྐྱོན།
regional offices strategically located across the Kingdom. In
line with
of the Kingdom
 the provisions of the Constitution
བསོམས་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and
compliance audits. A brief account of the
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་–དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༤༣
activities and initiatives as a part of the accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༤༣ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ བཅུད་བསྡུ་ཐོག་འོག་ལུ་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
Authority had completed ད
616
༡༡ Audit
ཚོང་མགྲོན་རྫུས་མ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོ
པ། Sl. No. Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
ངས་དགོངས་ཞུ་དང་
འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་
སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་
The number རྒྱལ་ཡོ
includes
only those
audits which
2
Compliance
Audits
100
༡༢
were completed
within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ།

excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
616
༡༣
དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་བར་འཐུས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་/རྩིས་སུ་བཀོད་མི་ནང་ མཐུན་འགྲིགས་མེདཔ། Total

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.

0.164

0.795

0.084
1.043

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

 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

177

༡.༡. 

ཚོང་མགྲོན་རྫུས་མ་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༦༤

ཞལ་སྒང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ཚོང་མགྲོན་རྫུས་མ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་༡༢ འདུག།
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༤ གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་ས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༢༣༧ རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༣ དོན་

ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་རྣམ་
རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ཅན་མ། 

༡.༢. 

རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་ འཚོ་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་

– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༩༥

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཀ ཞལ་སྒང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་

གནས་ཡོད་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བྱ་སྒོའི་རིམ་པ་ལས་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tiduའགལ་
a ot yརྒྱལ་ཡོ
tirohངtས་དགོངས་ཞུ་དང་
uA tiduA layo
R་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་༢
a eb llahs erehT“ ,taht setats h
cihཞི་གཡོ
w ,nགa་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་བསོ
tuhB fo moམdས་དངུལ་
gniK eht
འཚོ
ལུ་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuoཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠
htiw ,llahs yཕྱིར་སོ
tiroདh་འབད་ནུག།
tuA tiduAརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
layoR ehནT་ཨང་༡༣༧༡༣
“ taht sedདོiན
v་ཚན་༣
orp reརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
htruf noitutitརྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།
snoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་རྣམ་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbངོ་སོ
up ད,s་ཨང་༡༡༠༠༨༠༠༢༣༥༣ཅན་མ།
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


པན་བང་གི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་
la noཁitཞལ་སྒང་རོ
utitsnoc ང
a་ཁག་
sa dn
a 5891 ni ydob suomonotua na saགནས་ཡོ
detuདti་སྐྱིན་འགྲུལ་ཕྱིར་སོ
tsni saw ytདi་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་བྱ་
rohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
སྒོའི་རིམ་པ་ལས་འགལ་རྒྱལ་ཡོངས་དགོངས་ཞུ་དང་འཚོ
་རྟེན་མ་དངུལ་གྱི་ལག་ལེན་མེད་པའི་འཐུས་མི་༣ལུ་ཞི་གཡོ
ruof
sah tI .dnu
orgkcab lanoisseforp esrevid htiw གf་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་
fats 732 yb
n
I
.
m
o
d
g
n
i
K
eht sso
ca detacolནy
llacigetarts seciffo lanoiger
ནr་ཨང་༡༣༧༡༤དོ
་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་པདྨ་གཡུ་
བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༦༩༥ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
namrofrep detrཅན་མ།
ats ytཀརྨ་དོ
irohནt་གྲུབ།
uA tiཡན་ལག་ལས་རོ
duA layoR
eht ,ངོ་ཁུངས་ངོ་
natuhB fo
སྒྲོན། ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོeདc་ཨང་༡༡༦༠༨༠༠༢༩༣༥
གསཔ།
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༡༥༡༣ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
དi་ཨང་
eht fo tnuocའཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན།
ca feirb A .stidua འཛིན་སྐྱོང་པ།
ecnailpmoམི་ཁུངས་ངོ་སོ
c dna la
cnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡༢༠༠༨༠༠༢༣༥༠ཅན་མ། 
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo

:woleb dezirammus

༡.༣. 

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་བར་འཐུས་ སྙན་ཞུ་འབད་ནི་/རྩིས་སུ་བཀོད་མི་ནང་ མཐུན་འགྲིགས་མེདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༠.༠༨༤ 

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
805
stiduA laicnaniF
མོང་སྒར་གྱི་ ཡ་དི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་ དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་གྱི་བར་འཐུས་རྩིས་སུ་བཀོད་མི་ནང་
hcihw stidua esoht ylno sedulcnམཐུན་འགྲིགས་མིན་
i 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
འདུག།རིམ་ལུགས་ཀྱིས་བསྐྱེད་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འགན་ལེན་ཐོ་དེབ་དང་ཁེ་རྒུད་ཚད་སྙོམས་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༨༤གི་ཁྱད་པར་ཞུགས་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
སྟེ་འདུག།
616 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
latoTན་ཨང་༡༣༧༨༢ དོན་ཚན་༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ལས་འཕོ། གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༠༩ ཅན་མ། ལ་བཀོད་
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
རྩིས་འགན་བཀྲིས་ཚེ་དབང་།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༢༣༡ཅན་མ།
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
.seitiroirp tidua tnerruc
༢. 
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

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

.2

0.༠༦༦བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA

seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

རིམ་ཨང་
༢༡

༢༢


སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ནིའི་བྱ་རིམ་གྱི་འཐུས་ ཚུལ་བཞིན་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

0.066

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དངོས་འབྲེལ་མེནམ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ཁེ་རྒུད་རྩིས་ཁྲ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་
ཡོདཔ། 

-

བསོམས་

0.066

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་མི་གནད་དོན་ཚུ་འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 

༢.༡. 

སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ནིའི་བྱ་རིམ་གྱི་འཐུས་ ཚུལ་བཞིན་མ་བཀལ་བར་ཡོདཔ་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༦

མོང་སྒར་གྱི་ ཡ་དི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལག་དེབ་ནང་འཁོད་ཡོ
ད་
ACCOMPLISHMENTS OF THE
ROYAL AUDIT AUTHORITY

་འདི་དང་མ་ཁྲིལ་བར་ཡོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་བསོ
མས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༦གི་འཐུས་མ་ཚང་པར་
Theཔའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཞུ་ནིའི་བྱ་རིམ་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ཚད་ཐོ
Royal Audit Authority derives
its mandates
from the Article
25.1 of the Constitution of
the བསྡུ་ནུག།
Kingdom
of Bhutan,
which states
that, “There shall
be །aགཡོ
Royal
Audit Authority to audit and
 རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༧༨༢དོ
ན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
ལས་འཕོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༠༩ཅན་མ།ཚེ་རིང་ཆོས་
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,
སྒྲོན།གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༠༥ཅན་མ།དྲམ་བར་ཀུ་མར་བིསི་ཝ།གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༠༩ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བཀྲིས་ཚེ་
favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
དབང་།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།གཡོ
་གི་ངོ་སོད་ཨང་༠༢༣༡ཅན་མ།
including
all offices in the གLegislature
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”.

༢.༢. 

སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་སྡེ་དངོས་འབྲེལ་མེནམ་བཟོ་ཡོདཔ་དང་ འདི་གིས་ཁེ་རྒུད་རྩིས་ཁྲ་ལུ་གནོད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོདཔ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ང་སྒར་གྱི་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་
དངོས་འབྲེལ་མེན་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་སྡེ་འདུག།
སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་དབྱེ་སྡེ་ ‘དོགས་ཟོfour
ན་
by མོ
237
staff with diverse professional
background. It has
regional offices strategically located across the Kingdom. In
་’ དང་‘ཚད་གཞི་བར་མ་’
དེ་ལས་‘མཐོ
ང་བ་’ ནང་སོ
་སྦེ་དབྱེ་སྡེ་ཕྱེ་དགོཔ་ཨིན་རུང་གེ་ར་‘རྒུད་ཐོ
ག་ཁུངས་ཐོན་’ ནང་བཙུགས་
lineཁུངས་ཐོ
withནthe
provisions of the
Constitution
of་སོ
the
Kingdom
of Bhutan,
the
Royal
Audit
Authority
started
performance
ཡོདཔ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ལས་བརྒལ་བའི་བསོམས་ གོང་འཁོད་ཀྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༩༦ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༡༥
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance
audits. A brief account of the ད་པའི་ལོ་བསྟར་གྱི་ཁེབ་ས་མར་ཕབ་འབད་དེ་འདུག།
དེ་ལས་༠༢༡༧བཏོ
ན་ཡོདཔ་ལས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ན་ཨང་༡༤༠༣༤དོ
ན་ཚན་༣ ༣༡༣༢༣༣
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རིག་འཛིན་དབང་མོ
།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༤༡ཅན་མ།
of རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
the Royal
Audit Authority
during
the year is
summarized below:

སྐལ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༦༢༢ཅན།འཇིགས་མེད་ཚེ་རིང་།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༤༢༥ཅན་མ།ཏ་ར་བིར་ག་ལེ།གཡོག་

1. གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༨༡ཅན་མ།ཚེ་དབང་བཀྲིས།གཡོ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF
A U DIT I NG
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༤༦༥ཅན་མ།སངྱས་རྡོ
་རྗེ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༦༢ཅན་མ།

ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཚེ་དབང་།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༧༡ཅན་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

ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོརonly
་འཁྲུལ་ those
གནོད་སྐྱོན་
– དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༦
The༣. number
includes
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 གནོ
the
close of ན
the
year. The
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་
ད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༧༤༦ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ 616
Total
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
start རིམ་ཨང་
of every financial year. It contains
theན་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ར་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་རྩོ
ད་གཞི་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོ
པ། the
 past auditing periods and

Areas which འགལ་ཤོ
are determined
on the basis
of experiences དof
current audit priorities.

3.༡.
3.༢. ཁྱིམ་བཟོ་གྱི་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲ་ འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ།
2. AC HI EVE
ME
N
TS I N TE RདM
S OF RE POR TI
NG
གཡོ
ག
་སོ
ད
་མེདཔ་/དུས་ཚང་ཡོ
་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
ཚོ
ང
་མགྲོན་ལུ་དྲན་སྐུལ་མ་འབདཝ།

3.༣.
0.681
Audit Reports
are
the
immediate
output
of
the
Royal
Audit
Authority.
The
audit
reports
3.༤. ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ བར་འཐུས་ཉུངམ་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ། 
0.065are
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities

to take timely
actions on issues containedབསོ
inམས་
the reports. The RAA adheres to the prescribed
༠.༧༤༦
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་གསལ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཿ


༣.༡. 

འགལ་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་གི་རྩོད་གཞི་ཡུན་འགྱངས་སྦེ་ལུས་ཡོདཔ།

ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་ སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ ལས་ ༢༠༡༥ ཚུན་ སྐྱིན་འགྲུལ་འགལ་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་

པའི་གནད་དོན་༤༩༠ལུ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དང་ལེན་མ་འབད་བར་འདུག།གནང་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༧༡༢༢ལས་དངུལ་ཀྲམ་

ས་ཡ་༦༢༣༥༦རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།དངུལ་ཁང་གིས་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་༢༨༣ཁྲིམས་མཐུན་དང་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ལྷག་ལུས་༢༠༧ཡོད་
པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༢༠ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ སངྱས་རྡོ་རྗེ། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་

འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་སངྱས་རྡོ་རྗེ།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་

ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༢༥༨ཅན་མ། 


༣.༢. 

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཁྱིམ་བཟོ་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་འགལ་ཤོར་བྱུང་ཡོདཔ།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elཐིམ་ཕུག་
citrA eh
T ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenའགལ་ཤོ
evitceརff་སོ
eམd་སྦེ་འབྱུང་ཡོ
na ycnད
e་པའི་ཁྱིམ་བཟོ
iciffe ,ym་སྐྱིན་འགྲུལ་རྩིས་ཁྲའི་གནད་
onoce eht no troper
འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnདོeགm
nrevo
eht བསོ
foམsས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༥༤༨
eciffo dna stnemtr
aped lla fo ཚོsང
tn
uocca eht tiསྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་བཏབ་མ་ཚུགསཔ་ལས་
dua ,ecidujerp ro ruovaf
་གཅིག་ཡོ
དG
་མི་ནང་
རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག།
་མགྲོན་པ་འདི་གིས་
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnཁྲིམས་དོ
a cilbནu་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེན་སྲུང་གི་གཏའ་མ་འདི་རིན་བསྡུར་ཚོ
p ,seunever eht sa llew sa secrof ecངn་སྒྱུར་འབད་ནུག།རིན་བསྡུར་ཚོ
efed eht dna ecilopངe་སྒྱུར་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༥༠༠རྐྱངམ་
ht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཅིག་འཐོབ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་རིམ་ལུགས་ནང་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༩༡༧འདི་ཉེན་

la སྲུང་གི་གཏའ་མ་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་སྦེ་
noitutitsnoc a sa dna 589བཙུགས་ཏེ་བཞག་ནུག།
1 ni ydob suom
onotua nནa་ཨང་༡༣༤༩༦
sa detutiདོ
tsནn
i sawརྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
ytirohtuA t
idབཀྲིས་
uA ehT
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
་ཚན་༧
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཆོས་འཕེལ།
of
sahད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༠༩༩༡
tI .dnuorgkcabཅན་མ།
lanoསྨིན་དྲུག་ལྷ་མོ
isseforp །eལས་འགུལ་འགོ་དཔོ
srevid htiw ནf།
faམི་ཁུངས་ངོ་
ts 732 yb
ཁྲིམས་དོན་ལས་རོགསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
སོད་ཨང་༡༡༠༠༦༠༠༠༧༤༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀུན་བཟང་འཕྲིན་ལས།ལས་སྡེ་དྲུང་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snདo་ཨང་༡༡༩༠༢༠༠༠༤༤༥ཅན་
isivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
མ། 
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmoccཚོ
a ངe་མགྲོན་པ་ལུ་དྲན་སྐུལ་མ་འབད་བར་ཡོ
ht fo trap a sa sevitaitiniདd
itivitca
༣.༣.  གཡོག་སོད་མེདཔ་/དུས་ཚང་ཡོད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
པ་na– seདངུལ་
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༦༨༡ 

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

.1

ཀ  བུམ་ཐང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལག་དེབ་༢༠༠༡

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stidu
A fo .oN
stidད
u་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་གཡོ
A fo sepyT
.oN .lS
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འབྲེལ་ཡོ
ག་སོད་མེདཔ་འགྱོ་དོ་ཡོད་
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
u
a
e
s
o
h
t
y
l
n
o
s
e
d
ulcnབཀྲིས།
i rebm
un ehT
པའི་
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན་ཨང་༡༣༩༤༣ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་
ཡན་ལག་
2
001 དྲན་སྐུལ་དང་བརྡ་སོ
stiduད
A་མ་འབད་བར་འདུག།
ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
འཛིན་སྐྱོང་པ།གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བཀྲིས།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།གཡོ
dna detrats ydaerla erew taག
h་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༦༨
t esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
6
1
6
l
a
t
o
T
ཅན་མ། 
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsurཁ
hT
tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcSནt་ལག་དེབ་༢༠༠༡
iduA launnA
བཀྲིས་བསྒང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོ
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroi་rཡོpད་པའི་དྲན་སྐུལ་
tidua tnerruc
ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་འབྲེལ་ཡོད་རྩིས་ཁྲ་འཆང་མི་ཚུ་ལུ་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ལས་བརྟེན་གཡོག་སོད་མེདཔ་འགྱོ་དོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT



དང་བརྡ་སོད་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༦དོ
་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་དོ
G N I T R OནP
E R F O S M R E T N Iན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
S T N E M E V E I H C Aད་ . 2

era ཨང་༡༠༡༠༤༠༠༡༡༤༡ཅན་མ།གཡོ
stroper tidua ehT .ytirགo་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༡༢ཅན་མ།བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
htuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi ད
e་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༡༣༢༤ཅན་
ht era stropeR tiduA
seitiམ།
rohགཡོ
tuག
a་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༣༩
etairporppa ot ཅན་མ།
desseལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ
rdda si ti d།n
tidua ra
ucitrap eht fo nཅན་མ།
oitelpགཡོ
mo
nopu deussi
aམི་ཁུངས་ངོ་སོ
དl་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༥༤༤
གc་གི་ངོ་རགས་ཨང་
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་

180

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༠༤༤༡ཅན་མ།དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༠༩༩༣ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༩༣ཅན་མ།བསོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༡༥༦༣ ཅན་མ། ལག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༣༧ ཅན་མ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༩༠༣༠༠༠༤༧༢ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༦༨ཅན་མ།བསོད་ནམས་ལུང་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༠༤༧༢ཅན་མ།
གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༣༥ ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན། ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
༡༡༠༠༢༠༠༤༠༨ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༤༡ཅན་མ། 



ག དབང་འདུས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ཚོང་མགྲོན་པ་༡༡ལུ་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་༠༦༨༡གི་དུས་བཟོ་བཙུགས་
བཞག་དུས་ཚང་ཡོད་པའི་དྲན་སྐུལ་མ་འབད་བར་འདུག།འདི་གིས་མ་ཚད་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་ལག་

དེབ་༢༠༡༥ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ནང་ལས་བསགས་དངུལ་རྩིས་ཁྲ་ནང་སྤོ་སོར་མ་འབད་བར་རིམ་ལུགས་རང་

འགུལ་གྱི་བསྐྱར་བཟོ་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༣༣དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཀུ་མ་རི་ཤར་མ།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་

ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༡༡༡ ༡༠༠༠༠༢༠༦༠༢༡༦
ཅན་མ། དབང་གྲགས།
ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
༡༠༧༤༡༡༡༡༤༥༧༠༠༨༥
བཙན་སྐྱོགས་པདྨ།
ལས་འགུལ་འགོ་དཔོ
ན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་of
The Royal
Audit Authority
derives itsཅན་མ།
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
ས་ལས་འགུལ་འགོ་དཔོ
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
ག་གི་ངོ་
reportརགས་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༠༡༠༣༠༣༩༩ཅན་མ།བསོ
on the economy, efficiency andད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།ཞིབ་རོ
effectiveness in གthe
use of public
resources.”
The Article
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཅན་མ།
སངྱས་ལྷ་མོof
། ཡན་ལག་ལས་རོ
གསཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
་གི་ངོ་རགས་ཨང་
རགས་ཨང་
favour
or prejudice, audit the
accounts
all departments
and offices
of གthe
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
 ཅན་མ།
པདྨ་བསྟན་འཛིན།
ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ཨང་གཡོ
་གི་ངོ་རགས་ཨང་

administering public
funds,
the police
and the defence
forcesདas
wellགas
the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

11006000874/0400
003162/0516

11503
10604000378/0559
ཅན་མ།བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར།ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་11903003031/0605ཅན་མ།ཆོས་
The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
10906001033/0629
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ཡན་ལག་ལས་རོ
སཔ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
body སྐུ་དབང་ཕྱུག།
in December
2005. ག
Under
the Auditor
General,
the Authority
is atthe
moment
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
11107001127/0033ཅན་མ།  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
ང་ དབང་འདུས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༤༧༦ཡོད་པའི་གཡོག་སོད་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་༡༥༤༢འདུག།
audits and theme based audits, besides the routine
financial
and compliance audits. A brief account of the
ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་གིས་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་དངུལ་ཁང་ལས་དོ
ན་ལག་དེབ་༢༠༡༥ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་ལོ་གྲངས་༣ལས་
activities and initiatives as a part of the accomplishments
ལྷག་པའི་གཡོ
ག་སོདAudit
་མེད་པའི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་སྒོ་བསམ་དང་ཡང་ན་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་ལུ་སྤོ
་སོར་མ་འབད་བར་འདུག། རྩིས་
of the
Royal
Authority during the year is
summarized below:

1.

ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༣༣དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཀུ་མ་རི་ཤར་མ།འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་

AC
HI EVE ME N TS
I N དབང་གྲགས།
TE R M S ལས་འགུལ་འགོ་དཔོ
OF A U DIT IནNG
༡༡༡༡༠༠༠༠༢༠༦༠༢༡༦
ཅན་མ།
། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་ ༡༠༧༤༡༡༡༡༤༥༧

༠༠༨༥ ཅན་མ། བཙན་སྐྱོགས་པདྨ། ལས་འགུལ་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༠༡༠༣༠༣༩༩ ཅན་མ།

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
auditsབསོ
during
the yearཞིབ་རོ
as ག
shown
in the Table
1.1.
ཅན་མ།
ད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།
ས་ལས་འགུལ་འགོ་དཔོ
ན། མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
གFinancial
་གི་ངོ་རགས་ཨང་
1
Audits
508
The number includes only those audits which
2
Compliance Audits
100
st December 2014 and
were སངྱས་ལྷ་མོ
completed
within ག
31
།ཡན་ལག་ལས་རོ
སཔ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
ཅན་མ།པདྨ་བསྟན་འཛིན།ཡན་
3
Performance
Audits
2
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
underལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
progress at
the close
of གthe
year. The
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོ
་གི་ངོ་རགས་ཨང་
 ཅན་མ། བསོད་ནམས་སྒྲོལ་དཀར།
ཡན་ལག་ལས་
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start རོof
every financial
It contains the
གསཔ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་གཡོyear.
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
ཅན་མ།ཆོས་སྐུ་དབང་ཕྱུག།ཡན་ལག་ལས་རོགསཔ།མི་ཁུངས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areasངོ་སོ
which
are
determined on the basis
of experiences of the past auditing periods and
ད་ཨང་གཡོ
ག་གི་ངོ་རགས་ཨང་
ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
current audit priorities.

11006000874/0400

2.

11503 003162/0516
10604000378/0559
11903003031/0605
10906001033/0629
མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་11107001127/0033ཅན་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
 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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

181

༣.༤.  ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ བར་འཐུས་ཉུངམ་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༠༦༥
བཀྲིས་བསྒང་འབྲུག་གོང་འཕེལ་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ ལས་འབྲེལ་འགན་ལེན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ བར་འཐུས་ཉུངམ་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ།
དངུལ་ཁང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་པའི་བརྒྱ་དཔྱ་༢ལས་ཉུངམ་སྦེ་བཀལ་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༠༦༥ཚངམ་སྦེ་བསྡུ་ལེན་མ་འབད་བར་

འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༧༡༦ དོན་ཚན་༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༤༠༠༡༣༢༤

ཅན་མ། གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༣༩ཅན་མ།ལུང་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༦༠༠༠༥༤༤ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་

༠༤༤༡ཅན་མ།དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༠༩༩༣ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༩༣ཅན་མ།བསོད་ནམས་རྒྱལ་

མཚན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༡༠༡༠༠༡༥༦༣ ཅན་མ། ལག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༣༧ ཅན་མ། ཟླ་བ་ཚེ་རིང་། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠

༣༠༠༠༤༧༢ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༥༦༨ཅན་མ།བསོད་ནམས་ལུང་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༣༠༠༠༤༧༢ཅན་མ།གཡོག་

གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༣༣༥ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན།ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ་གོངམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༠༠༢༠༠༤༠༨
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ཅན་མ།གཡོག་གི་ངོ་རགས་ཨང་༠༡༤༡ཅན་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
hའབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
el༤.༦.༣.
citrA e
T ”.secruང
oས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན།
ser cilbup fo esu e
ht 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
ངོ་དེ་ནང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
seརྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ
ido b dna seitirohtua cilbu་p
lla ,yraiciduJ ང
eས་དངུལ་ཁང་འཛིན་ཚད་དང་
ht dna erutalsigeL དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་
eht ni seciffo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
སྙན་ཞུ་༤བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༥སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོ
er seinom rདe་ hto

༣༢.༠༣༦

གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣ལོ
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་
la ས་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
noitutitsnoc a sa dna
5891 ni ydob suomonotu་a
na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
ruསྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
of
sahདཔ་དང་གནད་དོ
tI .dnuorgན
k་ལ་ལུ་ཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ
cab lanoisseforp esrevid ་h
tiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ་m
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་
odgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
བའི་དངུལ་འབོར་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ enituགསལ་སྟོ
or ehtན་འབད་ཡི།
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 ཕྱིར་སོ
ehད
t ་འབད་ཞིནམ་ལས་
gnirud ytirལས་སྡེ་ལས་ཐོ
ohtuA tབi་མིའི་ལན་གསལ་དང་
duA layoR eདང་
ht fo
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
:woleb dezirammus

༠.༠༧༡

༣༡.༩༦༥

༣༠.༩༠༣GNགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
ITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་

ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

stiབཀོད་དེ་ཡོ
duA fo ད
.oཿ
N
stiduA fo sepyT
.oN .lS
1
805
stiduA laicnaniF
རིམ་ཨང་
2
001
stiduA ecnailpབརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
moC
3
2
stiduA ecnamrofreP
༡
ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
4
6
stiduA laicepS
61
6
latoT
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་
བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
hcihw stidua eདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
soht ylno sedulcn
i 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
༣
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht བསོ
fo མsས་
ecneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

༡

ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།

1.062
1.062

1 དང་ 2
4
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
་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
deཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་གི་གནད་དོ
bircserp eht ot sereནh་ dཚུ་འོ
a AགA
R ehT .stདrཿ
oper 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་

182

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡.༡. 

སོད་ཆད་ཕོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་དང་

གནས་ཡུན་ཚང་ཡོད་པའི་གནང་གྲོལ་དངུལ་ཡིག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་བསང་ནི་གི་དོན་ལས་

སྐྱིན་འགྲུལ་གསརཔ་ཁ་སྐོང་སོད་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦སྤྱི་ཟླ་༦པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༠ཚུན་གནང་གྲོལ་གྱི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་

སོད་ཆད་ཕོག་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ལྷག་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤༦༢ཡོད་མི་ཚོང་མགྲོན་པ་གཅིག་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་གསརཔ་ཁ་སྐོང་དངུལ་ཀྲམ་
ས་ཡ་༣༠༠དང་གནས་ཡུན་ཚང་ཡོད་པའི་གནང་གྲོལ་རྩིས་ཁྲ་གཉིས་ལུ་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་སོད་ནུག།འགལ་ཤོར་འབྱུང་ཡོད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་ཚུ་མསང་
ཐབས་ལུ་ཁ་སྐོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༠༠དངུལ་ཁང་ནང་བཞག་སྟེ་འདུག།སྐྱིན་ཚབ་མེད་པའི་སྐྱིན་འགྲུལ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་བསང་

ཐབས་ལུ་ཁ་སྐོང་གི་སྐྱིན་འགྲུལ་སོད་དེ་‘དུས་རྒྱུན་འཕོ་མཐུད་སྐྱིན་འགྲུལ་’ འབད་བཞག་ནི་འདི་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་གྲུང་

སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༢ཅན་མ་ལས་འགལ་བ་ཅིག་ཨིན།གནད་དོན་དེ་བཤེར་འཕོ་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༤༩དོན་ཚན་༥རྩིས་འགན་

ཐད་ཀར་  བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོ
གས། སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་འཛིན།
མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༠༥༣༩
ཅན་མ། ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ དཔལ་ཛོར་
ACCOMPLISHMENTS
OF
THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY

རུམ་བ།སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༠༦༧༢ཅན་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 and effectiveness in the use of public resources.” The Article
༢
ཁྲིམས་ལུགས་དང་ བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
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་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
ན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
 as well as the revenues, public and
administering
public funds, the police and
the defence forces
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

རིམ་ཨང་

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
པ།

by 237༢༡
staff རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་ནང་
with diverse དངུལ་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོ
professional background. It དhas
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སོ
ལ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་སྒོ་ལས་
ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ།
༢༢

line with
the provisions
of the Constitution
of the Kingdom
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits ༢༣
and theme
based audits, besides
the routine
ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་
གནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ།

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

of the Royal Audit Authority during the year is

summarized below:

1.

ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཨིནཿ
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG



༢.༡. 

རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་ནང་ དངུལ་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་ལུ་མ་གནས་པར་ཡོདཔ། 

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No.
Types of Audits
No. of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཕུན་ཚོ
number
includesངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ནང་
only those audits which
2
གས་གླིང་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་གནས་ཚད་
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were
already started
ལག་ལེན་བྱ་རིམ་ཚུ་གི་ཁྲིམས་དོ
ན་༤༢པའི་ཡན་ལག་དོ
ན་ཚན་ ཏand
པ་ལས་འགལ་རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་ནང་དངུལ་གྱི་ཉུང་མཐའི་ཚད་གཞི་དངུལ་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཀྲམ་༡༠༠༠༠༠
མེད་པའི་གནད་དོ
ན
་༢༨༥
འདུག།
དངུལ་ཁང་གིས་
རྒྱུན་སྐྱོང་རྩིས་ཁྲ་༢༠༨
སྒོ་བསམ་ཡོ
ད
པ་དང་༦
ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ
་
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
ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༣༠དོན་ཚན་༣རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བསོད་ནམས་ཆོས་སྒྲོན།ཡན་ལག་ལག་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
which are མི་ཁུངས་ངོ་སོ
determined
on the basis
of experiences
ofསྐལ་བཟང་བདེ་སྐྱིད།
the past auditing
periods and
ལེན་བདག་འཛིན་པ།
ད་ཨང་༡༠༨༡༡༠༠༢༡༩༡
ཅན་མ།
ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།
མི་
current audit priorities.
2.

ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༢༡༡༠༠༢༦༩༣ཅན་མ། 

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



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

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

183

༢.༢. 

ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སོལ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་སྒོ་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོདཔ། 

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་ནང་ ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་རྒྱུན་སོལ་དང་མ་འཁྲིལ་བའི་སྒོ་ལས་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་ཡོད་

པའི་གནད་དོན་འདུག།འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་གི་བཀོད་ཚོགས་ཀྱིས་གནང་བ་དང་འཁྲིལ་ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་རན་ཏོག་ཏོག་ཁྲོམ་གི་

གོང་ཚད་ཐོག་ལས་མེན་པར་ ཧའི་ལེགསི་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༡ ལུ་སྣུམ་འཁོར་འགྲེལ་དེབ་ཀྱི་རིན་གོང་ཐོག་དང་ ལེནཌི་ཀུ་རུ་སར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༧ ལུ་
བཀོ་བའི་རིན་གོང་དེ་ལས་པ་ར་དྲོ་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལུ་གནས་གོང་ཕབ་ཆག་གི་ཐོག་ལས་དངུལ་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚུ་ལུ་བཙོང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༤༩ དོན་ཚན་༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ སྐྱིད་བཅུ་ཚེ་རིང་། བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༨༠༨༠༠༢༠༡༤ཅན་མ།བསོད་ནམས་སྟོབ་རྒྱས།འགོ་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོགམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༢༠༠༧༠༠༢༩༧༨ཅན་མ།ར་

མགྲིན་འབྲུག་པ།དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༣༠༨ཅན་མ།དཔལ་ཛོར་རུམ་བ།སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་
གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༠༦༧༢ ཅན་མ། སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ། ལག་ལེན་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་མ།མགོནམ་ཨ་རྒས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༡༣༠༣ཅན་མ།ལ་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
བཀོད་རྩིས་འགན་སྐྱིད་བཅུ་ཚེ་རིང་།བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༨༠༠༢༠༡༤ཅན་མ།བསོད་ནམས་སྟོབ་རྒྱས།
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
elའགོ་ཁྱབ་གཙོ
citrA eh་T
”.secruo
cilbup fo eད
su
eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoceན་གཙོ
eht་འཛིན།མི་
no troper
འཛིན་འགོ་དཔོ
ནs་འོeགrམ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
་ཨང་༡༢༠༠༧༠༠༢༩༧༨ཅན་མ།ར་མགྲིན་འབྲུག་པ།དངུལ་རྩིས་འགོ་དཔོ
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ཁུངས་ངོ་སོ
རe་རུམ་བ།སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོ
་གཙོ
,tn
emnreདv་ཨང་༡༠༤༠༡༠༠༠༣༠༨ཅན་མ།དཔལ་ཛོ
oG eht fo seciffo dna stn
mtraped lla fo sན
tn
uo་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
cca eht tiduaད་ཨང་༡༡༣༠༥༠༠༠༦༧༢ཅན་
,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་གཙོ
་ da
dnམ།སྐལ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།ལག་ལེན་འགོ་དཔོ
a cilbup ,seunever eht sa lleནw
sa་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
secrof ec nefeདd་ཨང་༡༡༥༡༣༠༠༣༨༣༦ཅན་མ།མགོནམ་ཨ་རྒས་རྡོ
eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།ཐོ
gniretsinན
im
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༡༣༠༣ཅན་མ། 

lanoitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
de༢.༣.
nna
m tཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་མཁོ་སྒྲུབ་ནང་
nemom eht ta si ytirohtuAགནས་ཚིག་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ།
eht ,lareneG rotiduA ehtrednU .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
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚེས་༢༧༠༥༢༠༠༨གི་ཡིག་ཨང་ཨེམ་ཨོ་ཨེཕ་ཨར་༤༦༥༨༥ཅན་མའི་ཐོ
ག་ལས་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ཡོད་མི་ནང་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
e
n
i
t
u
o
r
e
h
t
s
e
d
i
s
e
b
,
s
t
i
d
u
a
des་ལུ་ཚད་གཞི་བཟོ
ab emeh་tཡོདd
na stidua
“གཞུང་གིས་ཐུགས་ཐག་གཅད་དེ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ལྷན་རྒྱལ་གཞུང་ཚོགས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་སྣུམ་འཁོར་ཀྲོ་ཡོ་ཀྲ་པ་ར་དྲོ
པ་དང་རིན་
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
གོང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཐབས་ལམ་ལུ་གཞུང་གི་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་འཛིན་ཚུ་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གི་འགོ་འཛིན་ཚུ་ལུ་བཀོ་སྐལ་སྦེ་ཀྲོ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna s་ཀྲ་པ་ར་
eitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
དྲོ་དང་དེ་དང་མཉམ་པའི་སྣུམ་འཁོར་ཚུ་ད་ལས་ཕར་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མ་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན་” ཟེར་འཁོད་དེ་ཡོ
པ་ཨིན།འདི་
:wolebདd
ezirammus

གིས་མ་ཚད་སྤྱི་ཚེས་༠༦༠༨༢༠༠༩ལུ་ཚོགས་ཡོད་པའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་བཀོད་ཚོགས་ཞལ་འཛོམས་ཐེངས་༧༠པའི་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ནང་ “ལོ་ངོ་བདུན་ལུ་ ཚར་རེ་ བཀོད་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་གྱི་ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་གྱི་གོང་ཚད་འདི་ ཁྲལ་ཚུ་དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༥

.1

ནp
་འོyགTམ་གྱི་སྣུམ་འཁོར་ལུ་ཁྲལ་ཚུ་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥ཐམ་པ་”
6 16 detelpmoc dah ytirohtསྦེ་བཞག་ནི་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་
uA tiduA layoR ehT
stཐམ་པ་དང་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ
iduA fo .oN
st་འཛིན་འགོ་དཔོ
iduA fo se
.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
ནུག།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmecགོང་ཚད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༡༠
eD ts13 nihtiw detelpགནས་པའི་
moc erew
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
3 གནས་ཚིག་འདི་ལུ་མ་གནས་པར་
2
sང
tiས་དངུལ་ཁང་གི་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་
duA 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 ss་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ
ergorp re་dnu
སྣུམ་འཁོར་པ་ར་དྲོ
་བཀོད་ཁྱབ་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན་ཡིག་ཚང་གི་སྣུམ་འཁོར་དང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༨༡༦གནས་པའི་པ་ར་དྲོ
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

02 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
འཛིན་འགོ་དཔོན་འོ4ག1མ་གི་སྣུམ་འཁོར་སྦེ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནུག།སྣུམ་འཁོར་ཚུ་བཀོད་ཚོ
eht sniatnoག
cས་ཀྱིས་ཐོ
tI .rབ
a་ལམ་ཀྱི་ཚད་གཞི་བཀོད་ཡོ
ey laicnanif yrད
e་པའི་རིན་གོང་
ve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༡༠ དང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༡༦ ཐམ་པ་གིས་བརྒལ་སོང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༤༩ དོན་ཚན་༡༡
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
eitiroirp tidཅན་མ།
ua tne
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ མགོནམ་ཨ་རྒས་རྡོ་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ། ཐོན་སྐྱེད་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་.s༡༠༨༠༡༠༠༡༣༠༣
ལ་rruc

བཀོད་རྩིས་འགན་བསོད་ནམས་སྟོབ་རྒྱས།འགོ་ཁྱབ་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོ
མ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༢༠༠༧༠༠༢༩༧༨ཅན་མ།
G N I T Rན
O་འོPགE
R FO SMR
E T N I S T N E M E V EI H C A

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi

debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

184

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༣. 

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་ – དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡.༠༦༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༦༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 


རིམ་ཨང་

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་མཛོད་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོདཔ།

དུས་བཟོ་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་སྒོ་བསམ་རྐྱབ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཉུང་སུ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་
ཡོདཔ།

གནས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་ལོག་བྱུང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཕྱི་འགྱུར་ལག་ལེན་ལས་བརྟེན་
དངུལ་སྐྱེད་ལྷག་འཐེབ་/ཉུང་སུ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ།

ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུ་ལུ་ ཨའི་པེཌི་དང་ ཨའི་ཕོན་ ཆོག་མིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

-

0.164
0.898
1.062

The Royal
 Audit Authority derives its mandates
བསོམས་ 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
furtherངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
provides that “The
Royal
Audit Authority
shall, without fear,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ
favour
or
prejudice,
audit
the
accounts
of
all
departments
and
offices
of
the Government,

including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the
police and the defence
as well as the revenues, public and
༣.༡.  དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་མཛོ
ད་དེབ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་ཡོ
དཔ། forces

other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.
Theསྤ་རོ
Audit
Authority
was instituted as an autonomous
body
in 1985 and as a་ཡིག་བཞག་ནི་གི་དོ
constitutional
་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་དེབ་ཆུང་ངེས་ཏིག་ཐོ
བ་ཡོདཔ་དང་ཕྱིར་སོ
ད་དེ‘ལས་ལྷག་ལུས་ཚུ་གི་ཐོ
ན་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
by ལས་དངུལ་ཁང་འགན་ལེན་ཡིག་ཆ་’
237 staff with diverse ཚུ་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་བར་བཞག་ནུག།
professional background.
It has ན་ཨང་༡༣༣༧༥དོན་ཚན་༤༡རྩིས་འགན་ཐད་
four
regional offices strategically located across the Kingdom. In
ན།མི་ཁུངས་ངོ་སོདof
་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༨༡༢ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ལྷ་སྐྱིད་དབང་མོ
།ཡན་
lineཀར་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།རྩིས་འཛིན་འགོ་དཔོ
with the provisions of the Constitution
the Kingdom
of Bhutan,
the
Royal
Audit
Authority
started
performance
ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༣༠༧ཅན་མ། 
audits and theme based audits, besides the routine

financial
and compliance audits. A brief account of the
activities
and་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་སྒོ་བསམ་རྐྱབ་ཡོ
initiatives as a part of theདaccomplishments
༣.༢. དུས་བཟོ
་མི་ཚུ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཉུང་སུ་སྦེ་ དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

ས་ཡ་༠.༡༦༤

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

སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་ དུས་ཚང་ལས་འཛིན་རྩིས་ཁྲ་དང་ གནས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་མི་ངོམ་གྱི་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་སྒོ་བསམ་རྐྱབ་

The Royal Audit Authority had completed 616
Sl. No. ད་པར་འདུག།
Types ofརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
Audits
No. of Audits
ན་ཨང་༡༣༣༧༥དོ
ན་
པའི་སྐབས་ཚོང་མགྲོན་པ་ཚུ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༦༤ གི་དངུལ་སྐྱེད་ཚངམ་སྦེ་མ་སོ
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཚན་༥༢
number
includes
only
those
audits
which
རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། ནང་བཙུགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོ2
ད་ཨང་༡༡༥༡༠༠༠༢༤༢༦
Complianceཅན་མ།
Auditsཔདྨ་དབྱངས་ཅན།
100ནང་
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
བཙུགས་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༡༡༡༠ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཀ་ཆེ།གནང་གྲོལ་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༢༣༡༨
excludes
those that
were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཅན་མ།ཚེ་རིང་དཔལ་མོ
།
ནང་བཙུགས་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད
་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༩༨༣ཅན་མ།ལྷ་སྐྱིད་དབང་མོ
།
ཡན་ལག་འཛིན་སྐྱོང་པ།མི་ཁུངས་
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༤༣༠༧ཅན་མ།
every financial year.
It contains the
ངོ་སོད

Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust

Areas
which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
current
priorities.
༣.༣audit
གནས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་ལོ
ག་བྱུང་བཙུགས་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ལུ་ དངུལ་སྐྱེད་ཕྱི་འགྱུར་ལག་ལེན་ལས་བརྟེན་ དངུལ་སྐྱེད་ལྷག་འཐེབ་/ཉུང་སུ་
2.

AC HI EVE
ME
N TSདIཔ།
N TE R M S OF RE POR TI NG
དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ

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
སྤ་རོ་འབྲུག་རྒྱལ་ཡོ
ངས་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱིས་གནས་ཡུན་མ་ཚང་པའི་ལོ
ག་བྱུང་བཙུག་བཞག་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་སྒོ་བསམ་རྐྱབ་པའི་སྐབས་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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

185

སྐྱེད་རྩིས་ཁ་ཕྱི་འགྱུར་སྦེ་རྐྱབ་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་སྐྱེད་ལྷག་འཐེབ་ཉུང་སུ་སྦེ་དངུལ་སོད་འབད་དེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༣༧༥དོན་

ཚན་༥༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ པདྨ་དབྱངས་ཅན། ནང་བཙུགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༡༡༡༠ ཅན་མ། པ་སངས་ཚེ་རིང་། ནང་
བཙུགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༩༠༥༠༠༢༠༢༦ ཅན་མ། ཀ་ཆེ། གནང་གྲོལ་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༢༣༡༨ ཅན་མ། ཚེ་རིང་

དཔལ་མོ། ནང་བཙུགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༩༨༣ ཅན་མ།  ཀརྨ་ཚེ་རིང་། ནང་བཙུགས་པ། མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་

༡༠༧༡༢༠༠༠༧༩༡ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་ཚེ་རིང་དཔལ་མོ།གནང་གྲོལ་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༩༨༣ཅན་མ།ཀ་ཆེ།གནང་
གྲོལ་པ།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༢༣༡༨ཅན་མ། 

༣.༤.  བཀོད་ཚོགས་མདོ་ཆེན་ཚུ་ལུ་ ཨའི་པེཌི་དང་ ཨའི་ཕོན་ ཆོག་མིན་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོདཔ་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༨༩༨
ཐིམ་ཕུག་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོང
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༨༩༨
གནས་པའི་
ཨའི་པེཌི་དང་
Yས་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ་གིས་
TIROHTUA TIDUA Lབཀོད་ཚོ
AYORགས་མདོ
EHT་ཆེན་ཚུ་ལུ་
FO STN
EMHSILPMOCC
A

ཨའི་ཕོན་ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནུག།མདོ་ཆེན་ཚུ་གིས་རང་སོའི་ཁེ་ཕན་ནང་གོ་ནས་ལས་བརྟེན་པའི་ཁེ་ཕན་ཚུ་ལས་འཛེམ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnརྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱི་སང་གྲུང་སྒྲིག་གཞི་༢༠༠༢ཅན་མ་དང་འཁྲིལ་བསྟུན་མེདཔ་དང་རྒྱལ་གཞུང་དངུལ་ལས་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་
a 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
ཚེས་༣༡༠༣༢༠༡༡
་པའི་བཀའ་རྒྱ་ནང་
,ra
ef tuohtiw ,llལུ་ཡིག་ཨང་ཨར་ཨེམ་ཨེ་ཨེཕི་ཨར་ཨེསི་དྲི་༠༤༢༠༠༩༡༠༤༢༧༠
ahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivཅན་མའི་ཐོ
orp reགh་གནང་ཡོ
truf nདo
itutitsnoC eཡང་བསྐྱར་
ht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
་བསྟར་སོ
seདུ་མི་དམངས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཐོ
ido b dna seitirohག
tu
a cilད
b་འབད་དེ་ཡོ
up lla ད,y་པའི་དངུལ་འབྲེལ་གཙུག་སྡེ་ཚུ་གིས་བཀོད་ཚོ
raiciduJ eht dna erutalsigeགLས་མདོ
eh་tཆེན་ཚུ་ལུ་སོ
ni secif་འཐུས་
fo llདངུལ་འབྲེལ་
a gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
དང་ཅ་ཆས ཚུ་ཕྱིར་སོད་འབད་ནི་འདི་དམ་དྲགས་སྦེ་བཀག་དམ་འབད་འཁོད་དེ་འདུག།
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto


la དངུལ་ཁང་གིས་
noitutitsnoཅ་ཆས་འདི་ཚུ་
c a sa dnaབཀོད་ཚོ
5891
ni y་ཆེན་ཚུ་ལུ་
dob suoགནས་ཡུན་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་
monotua na sa detutiཤུལ་ལས་
tsni saw
ir་འབད་དགོཔ་སྦེ་
ohtuA tiduཕྱིར་
A ehT
གས་མདོ
ལོགy་སོtད
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruསོoདf་འབད་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
sah tI .ན
d་ཨང་༡༤༡༤༩དོ
nuorgkcabན་ཚན་༨རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་རྡོ
lanoisseforp esrevid་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ་རིན་ཆེན།ལས་
htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
སྡེའི་དྲུང་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༦༦༨ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་མགོནམ་ཨ་རྒས་རྡོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht་རྗེ་རྣམ་རྒྱལ།ཐོ
fo snoisivནo་སྐྱེད་འགོ་དཔོ
rp eht hནti་གཙོ
w ་enil
e
c
n
a
m
r
o
f
r
e
p
d
e
t
r
a
t
s
y
t
i
r
o
h
t
u
A
t
i
d
u
A
l
a
y
o
R
e
h
t
,
n
a
t
u
hB fo
འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༨༠༡༠༠༡༣༠༣ཅན་མ། 
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua

eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༤.༦.༤.  འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན། 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་ འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་དང་
དེའི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ཚུ་གི་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .1
༡༡ བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༢༦ སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༥༡༢.༨༨༣ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད་ས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
o sepyT
.oN .lS
་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ stiduAfགནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༣
.1.1 elbལོ
aT
eht ni nwohs sa raeཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་
y eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
c
i
h
w
s
t
i
d
ua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2དཔ་དང་ གནད་དོན་ལ་ལུ་ཅིག་
001
stiduA ecn
ailpmoC
བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་
རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་མ་ཚུད།ལོ
4 ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta ན
d་འབད་ཡི།
eraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
འབད་བའི་དངུལ་འབོ
ས་བསོ
ས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
གསལ་སྟོ
410ར2་ཡོ
nང
id
etelpམ
m
oc 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
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
sdoirep gnitidua tsཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
ap eht fo secneirep
xe ད
fo
s isab eht nལས་སྡེ་ལས་ཐོ
o denimrབ
e་མིའི་ལན་གསལ་དང་
ted era hcihw དང་
saerA
ཕྱིར་སོ
་འབད་ཞིནམ་ལས་
.seitiroirp tidua tnerruc

༤༨༨.༡༡༥

༢༣.༨༢༡

༢༣.༤༦༩
 གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2
ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢ ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་
era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

seབཀོད་དེ་ཡོ
itirohtu
དaཿetairporppa 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་ ༢༠༡༦

རིམ་ཨང་
༡


༡

བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན།

བསོམས་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

༠.༣༥༢
༠.༣༥༢

དབྱེ་སྡེའི་ཨང་

5

ཆད་སྐྱོན་དང་ ནོར་འཁྲུལ་ གནོད་སྐྱོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༢ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ


རིམ་ཨང་
༡༡

སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོན་

ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་འོས་འབབ་ལུ་མ་བལ་བར་མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་

-

འབད་ཡོ
དཔ།
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༡༢ Audit
ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚོ
གས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ཆོག་མིན་གྱི་འཐུས་དངུལ་སོ
ད་འབད་ཡོ
དཔ།
The Royal
Authority derives
its mandates from the Article
25.1
of the Constitution of
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
 the economy, efficiency and effectiveness
བསོམས་
report on
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,
ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
་འཁྲུལ་གནོ
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
ག་ལུ་གསལ་སྟོ
ན་འབད་དེ་ཡོ
དཿ authorities and bodies
including
all རoffices
inད་སྐྱོན་ནང་
the Legislature
and the
Judiciary,
all public

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

0.352
༠.༣༥༢

༡.༡. 

ལས་འགུལ་གྱི་གནས་ཡོད་གནས་སྟངས་ཚུ་དང་འོས་འབབ་ལུ་མ་བལ་བར་ མ་རྩ་བཙུགས་བཞག་འབད་ཡོདཔ།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་
ཨེམ་ཨེསི་གོལ་དྲེན་སྐྱིད་གནས་དང་
ཨེམ་ཨེསི་བིའུ་པོནཊ་སྐྱིད་གནས་ནང་ ལས་
by ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་
237 staff with diverse
professional background.
It has
four
regional
offices
strategically
located
across
the
Kingdom.
In
འགུལ་གྱི་འོས་འབབ་དང་ཁྲིམས་དོན་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་བརག་ཞིབ་མ་འབདཝ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༧༥༤༢༥གི་མ་རྩ་བཙུགས་ནུག།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
the Royal Audit
performance
ལས་འགུལ་གཉིས་ཆ་ར་ནང་
གནས་ཡོདAuthority
་ཀྱི་གནད་དོན་སོstarted
མ་སྦེ་རང་འདུག།
དངུལ་ཁང་གིས་ ཁྲིམས་ཀྱི་འཁྲུན་ཆོད་དང་འཁྲིལ་ཨེམ་ཨེསི་གོལ་དྲེན་
audits and theme based audits, besides the routine
སྐྱིད་གནས་ཀྱི་ཉེན་སྲུང་གཏའ་མ་གཙོ
་བོ་དེ་དངུལ་བསྒྱུར་འབད་ཡོ
པ་དང་གཏའ་མ་བར་མ་དེ་ཚོ
ང་བསྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་དེ་ལས་ཨེམ་ཨེསི་བིའུ་
financial
and compliance
audits. A brief དaccount
of the
activities and initiatives as a part of the accomplishments
པོནཊ་སྐྱིད་གནས་ཀྱི་ཐད་ གནད་དོན་དེ་ ངན་ལྷད་བཀག་སོམ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོbelow:
ན་ཨང་༡༤༠༥༤ དོན་ཚན་༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ རྡོ་ཕུག་རྡོ་རྗེ། ལས་འཛིན་དང་སྒེར་སྡེ་དངུལ་ཁང་ལས་དོན་གཙོ་འཛིན། མི་

་ཨང་༡༠༡༠༣༠༠༠༥༢༠ཅན་མ།ཀརྨ་སྒྲོལ་མ།སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོ
ན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ཅན་མ།ལ་
1. ཁུངས་ངོ་སོ
AC HIད
EVE
ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG
བཀོད་རྩིས་འགན་ཀརྨ་སྒྲོལ་མ།སྐྱིན་འགྲུལ་འགོ་དཔོན་གཙོ་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༡༣༡༡༠༠༡༢༠༦ཅན་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
༡.༢.
ནང་འཁོད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚོ
ག
ས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་
ཆོག་མིན་གྱི་དངུལ་འཐུས་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༣༥༢
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
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་ལས་འཛིན་ཡིག་ཚང་གིས་ནང་འཁོད་ཡན་ལག་ཚོ
གས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ཞལ་འཛོམས་ཚོགས་པའི་སྐབས་
under
progress at the close of the year. The
Total
616
Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༥༢ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ལག་དེབ་དང་འཁྲིལ་བ་ཅིན་བཀོད་
start of every financial year. It contains the
Annual
Audit
Schedules
of
the
Divisions
and
Regional
Offices and the
indicative Audit
Thrust
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་
ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལཱ་གི་ཅི་རང་འབད་རུང་ལས་བྱེད་པ་གཞན་ཚུ་ལུ་དངུལ་འཐུས་དང་ཁེ་ཕན་ཚུ་མི་འཐོ
བ་ཟེར་འཁོད་དེ་འདུག།
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
དོན་ཨང་༡༤༠༥༤དོ
ན་ཚན་༧རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་བཀྲིས་དབྱངས་འཛོམས།ལས་སྡེའི་དྲུང་ཆེན།མི་ཁུངས་ངོ་སོད་ཨང་༡༠༦༠༥༠༠༢༦༩༩
current
audit priorities.

ན་གཙོTI
་འཛིན།མི་ཁུངས་ངོ་སོ
ད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༥༧༧༩ཅན་མ། 
2. ཅན་མ།ལ་བཀོད་རྩིས་འགན་པདྨ་ཨེན་ན་དྲིག།བཀོད་ཁྱབ་འགོ་དཔོ
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.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་
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༤.༧.  གཞུང་མིན་ལས་ཚོགས།
༤.༧.༡.  འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ། 
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ འབྲུག་ལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གི་

རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་བཏོན་ཡི། འདི་གི་ནང་ལུ་

མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཉིས་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༩༦༤ ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིགས་མ་འབད་བར་འདུག།



ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

1༢.༩༦༤

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA



fo nརིམ་ཨང་
oitutitsnoC eht fo 1.52 བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
elcitrA eht morf setadnam sti sདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
evired ytirohtuA tདབྱེ་སྡེའི་ཨང་
iduA lay
oR ehT

dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
ད་སྐྱོན།
༡ehT ཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
elcitrA
”.secruoseར
r ་འཁྲུལ་གནོ
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 dnaབསོsམ
tnས་
emtraped 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

12.964
12.964

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

༡

5

༡༢.༩༦༤

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
ruཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
of
sah tI .dནn
uorgkcab lanoissefo
rp esrevid htiག
w་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
ffats 73ད2ཿyb
ར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོ
་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་ཚུ་འོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger

modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
namrofrepན་d
R eht ,natuhB fo
etrats ytirohtuA tiduA layo
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
རིམ་ཨང་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eད
hཔ།
t fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
༡༡ ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོ
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
༡༢ ཞལ་འདེབས་རྩིས་ལྷག།
:woleb dezirammus

༡༢.༩༦༤



12.864
0.100
བསོམས་
G N I T I D U A F O S M R E T N I S T N E M E V E12.964
IHCA



.1

ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་གནོད་སྐྱོན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་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
805
stiduA laicnaniF
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
༡.༡.001 ལོ་བསྟར་གྱི་འཐུས་ཁྲལ་རྩིས་ལྷག་སྦེ་ཡོ
དཔ་2 - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢.༨༦༤
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོ
616
latoT གས་སྡེ་ནང་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལས་༢༠༡༥ཚུན་འཐུས་མི་ཚུ་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་ནི་ཡོད་པའི་དངུལ་ཀྲམ་
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

eht sནn་ཚན་༡རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ཊེག་བྷ་དུར་ཁ་ཏི་ཝ་རི།ལས་
iatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ས་ཡ་༡༢༨༦༤རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༣༤དོ

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dnརིམ་འགོ་དཔོ
a sdoire
niད
ti་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༢༥༢༥
dua tsap eht foཅན་མ།
secneབལ་བཀོད་རྩིས་འགན་
irepxe fo s isab བསོ
ehད
t ་ནམས་རྡོེ།
no deniབཀོད་ཁྱབ་མདོ
mreted e་rཆེན།
a hcངོ་སོ
ihw
saerA
ནp། gངོ་སོ
ད་ཨང་
.seitiroirp tidua tnerruc

༡༡༤༠༡༠༠༠༣༩༢༣ཅན་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་

188

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༡.༢. 

ཞལ་འདེབས་རྩིས་ལྷག་ - དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༡༠༠

ཐིམ་ཕུག་འབྲུག་བལ་བཤལ་ཚོགས་སྡེ་གིས་འཐུས་མི་༢ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༡༠༠གི་ཞལ་འདེབས་རྩིས་ལྷག་སྦེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་

བརྡ་དོན་ཨང་༡༣༩༣༤དོན་ཚན་༢རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཊེག་བྷ་དུར་ཁ་ཏི་ཝ་རི།ལས་རིམ་འགོ་དཔོན།ངོ་སོད་ཨང་༡༠༣༠༤༠༠༢༥༢༥ཅན་

མ།བལ་བཀོད་རྩིས་འགན་བསོད་ནམས་རྡོེ།བཀོད་ཁྱབ་མདོ་ཆེན།ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༠༡༠༠༠༣༩༢༣ཅན་མ།


༤.༧.༢.  ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་དང་དེའི་ལས་འགུལ་ཚུ་གི་རྩིས་

ཞིབ་སྙན་ཞུ་གསུམ་བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ལྔ་སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

0.༥༦༥ ངོས་འཛིན་བྱུང་

ཡོད་ས་ལས་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་མངོན་གསལ་ཆུངམ་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་ སྙན་ཞུའི་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
ནང་མ་ཚུད། ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུའི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་དངུལ་ འབོར་ཡོངས་བསོམས་
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
གསལ་སྟོནfurther
་འབད་ཡི།provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
25.4
of the Constitution

favour or prejudice, audit the accounts of all departments and offices of the Government,
including
all offices in the
Legislature and ཕྱིར་སོ
the དJudiciary,
all public
authorities
and bodies
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་
་འབད་ཞིནམ་ལས་
ལས་སྡེ་ལས་ཐོ
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
དང་
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”.
གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིགས་འབད་ཡོ
དཔ་ཨིན།ལོ་
ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

0.༥༥༩

༠.༡༣༤

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
ཐོན་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
body in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment manned
by ཡོ
237
staffག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
with diverse
professional
background. It has
four
ད་མི་ཚུ་འོ
ག་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ
regional offices strategically located across the Kingdom. In

line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
of Bhutan,
started performance དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་
རིམ་ཨང་the Royal Audit Authority
བརག་ཞིབ་ཀྱི་དབྱེ་བ་
དབྱེ་སྡེའི་ཨང་
audits and theme based audits, besides the routine
financial
compliance audits. A brief account of the
༡ andཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ།
activities and initiatives as a part of the accomplishments
བསོམduring
ས་
of the  Royal Audit Authority
the year is
summarized below:

0.༤༢༥

0.425
0.42༥

1.

4

ME N TS I N TE R M S OF A U–DIT
I NG
༡.AC
HI EVE
ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥

Theཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལས་འགལ་བའི་གནད་དོ
Royal Audit Authority had completed
Sl. No.
No. of Audits
ན་ཚུ་ འོ616
ག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
དཿ Types of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
The༡.༡.
number
includes
only those audits
 ཟད་སོ
ང་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ཡོ
དཔ་ - which
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠.༤༢༥
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
ཨམ་སྲུའི་ཆ་བཞག་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་བསྐྱེད་ལས་སྡེ་གིས་ཡུ་ཨེན་ཨེཕ་པི་ཨེ་གི་གྲོགས་རམ་ལས་འགུལ་“ཕོ
་Total
མོ་འདྲ་མཉམ་དེ་ལས་ཨམ་
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
སྲུ་དང་ཨ་ལོ
འི་དབང་ཆ་དང་ཉེན་སྲུང་”
གྱི་ཨེཕ་ཨེ་སི་ཨི་ནམ་དུས་
)$&(IRUPV ནང་དུས་མཚམས་༢༠༡༤༢༠༡༨ཚུན་ལས་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
Areas
whichད་མ་འབད་བའི་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༤༢༥གནས་པའི་ཟད་སོ
are determined on the basis of experiences
of the past auditing
and
སྣ་ཚུ་བསྟར་སོ
ང་ལྷག་འཐེབ་སྦེ་སྙན་ཞུ་འབད་ནུག།ཟད་སོ
ང་ཡོperiods
ང་བསོམས་སྙན་
current audit priorities.
2.

ཞུ་འབད་འདི་ཡོད་མི་དེ་དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་གྲོལ་ལས་ལྷག་འཐེབ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༢༣༦དོན་ཚན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༥༡ རྩིས་འགན་ཐད་ཀར་ ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། རྩིས་འཛིན་པ་གོངམ། ཞི་གཡོག་ངོ་རགས་ཨང་༢༡༠༧༠༨༠ ཅན་མ། བལ་བཀོད་རྩིས་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
འགན་ཌོག་ཀྲར་མི་ནཱག་ཤི་རའི།མདོ་ཆེན།ངོ་སོད་ཨང་༡༡༤༡༠༠༠༨༧༤༥ཅན་མ།
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
timeframe in issuing reports after completion of the field audit to ensure that those
responsible initiate timely actions.

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

189

གློག་མེ་ལས་འགུལ་ཚུ་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ།



མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་གལ་གནད་ཅན་གྱི་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ཞིབ་འབྲས་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་ཚུད་དེ་

ཡོད།སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་དེ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦
གི་ལོ་ནང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་དང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་བཅས་ གློག་མེ་ལས་འགུལ་གྱི་

མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་༢དང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༡པའི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་

ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཚུ་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་དང་ རྒྱ་གར་གྱི་རྩིས་དཔོན་དང་རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ ལག་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

ལེན་བྱ་སྒོའི་གནས་ཚད་ཁར་མཚན་རགས་བཀོད་མི་དང་ འབྲུག་གཞུང་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་བར་ན་ ལས་འགུལ་གན་ཡིག་གུར་མཚན་རགས་བཀོད་མི་

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
པ་ཨིན།
dnདང་འཁྲིལ་ཏེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོ
a tidua ot ytirohtuA tདid
uA 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
,ra
f tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལོe་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ལུ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་དང་མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seའཛིན་གྱི་སྤྱི་ཚོ
ido b dnaགsས་ལུ་སོ
eitir་o
tua cilbup lདla
,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
སོh
་འབད་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཡོ
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

༥.༡

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ།

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ལོ་ངོ་དེ་ནང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པའི་མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་རྩིས་
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཞིབ་སྙན་ཞུ་གཅིག་བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༡༨སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༠༣༨༥༨དེ་ཅིག་གསལ་
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
སྟོན་ཡོད་ས་ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
ཡང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བར་ཡོད།
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif

stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
si raey དe་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ལས་འགུལ་དབང་ཛིན་ལས་ཐོ
ht gnirud ytirohtuA tiduAབ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
layoR eht fo
:woleb dezirammus


དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨༠༠༨༩གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོདཔ་དང་ཡང་

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
ཅིན་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ལུ་མཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་འོ
ས་འབབ་མེདཔ་འབད་མཐོང་ཡོདཔ་ཨིན།ཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་

.1

ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༢༣༧༦༩ཐོན་ཡོད་མི་ཚུ་འོག་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོག་བཀོད་དེ་ཡོདཿ

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
རིམ་ཨང་
སྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
hcནi།
hw stidua esoht ylno seduདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
lcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
&གི་ལས་ཚན་ནང་ དམིགས་ཚད་ཚུ་མ་གྲུབ་པ།  dna detrats ydaerla erew taht esoht sed-ulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་
ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་ དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 

1
2
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA11.069
launnA
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
eht ག
sn
iatདn་ཡོ
oད
c པ།tI .raey laicnanif yreve fo trats
ཁག་འབགཔ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ ཆོག་མིན་ཐོ
་ལུ་སོ
3
334.000
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna s4doirep
gnitidua tsap e
ht fo secneirepxe fo
s isab eht no denimreted era hcihw s
ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ནང་
འཆར་བཀོད་འབད་བའི་དམིགས་དོ
ན་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ།
- aerA
.seitiroirp tidua tnerruc
དབང་འདུས་-རྩི་རང་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་&DWFK:D\V བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ། 
5
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གློག་མེ་ཨམ་གྱི་ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་སྔོན་དཔྱད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་

6

500.000

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
བརྟེན་ ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་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
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ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦





7
8
9
10

འདམ་བཙོག་བཀོ་ནི་ནང་ ཟད་སོང་ལྷག་འཐེབ་སོང་ཡོདཔ། 

རྡོ་ཕུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོད་འཁྲི་ཡོདཔ། 

སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་སོད་ཡོདཔ། 

EM-༡ པའི་ལས་ཚན་ནང་ རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སོང་འཐེབ་འཁྲི་ཡོདཔ། 
བསོམས།

76.840
10.700
163.630
27.53
1,123.769

རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ ཚུལ་མིན་འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ འོག་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོདཿ 


༥.༡.༡ & གི་ལས་ཚན་ནང་ དམིགས་ཚད་ཚུ་མ་གྲུབ་པ། 
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་༢པའི་ནང་‘གཙང་ཆུ་བདག་འཛིན་གྱི་སྒྲིག་ཆ་ 5LYHU&DUHDUUDQJHPHQW དང་བར་ལམ་ཚུ་དང་གཞུང་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

ལམ་གྱི་ས་འོག་ལམ་རྐོ་ནི་ གཞུང་ལམ་གྱི་ས་འོག་ལམ་བརྒྱ་ཆ་༥༠ རྩི་ས་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་’བརྩིས་ཏེ་ དམིགས་ཚད་༡ པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ ཉིན་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་རྩི་ས་གཏང་
the གྲངས་༣༠༧གྱི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཏེ་འདུག།འདི་དང་འདྲཝ་སྦེ་‘Intake
Kingdom of Bhutan, which states that, “Therecomplete
shall be རྐོ་ནི་དང་(/Pཚུན་ལུ་ཆུ་མཛོ
a Royal Audit Authority toདaudit
and
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ནི་
ཆུ་སྙིགས་མི་ཆགས་ནི་གི་བར་བཅད་བརྒྱ་ཆ་༦༦
རྐོ་ནི་
གཞུང་ལམ་གྱི་ས་འོ
ག
་ལམ་’གྱི་ལཱ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་
དམིགས་ཚད་༢
པ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་
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 ་སྐྲུན་གྱི་བཀོད་རིས་ཚུ་མ་སོ
offices of the Government,
ཉིན་གྲངས་༧༥༠གི་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
ད་ས་ལས་ཉིན་གྲངས་༤༨༠དེ་:$3&26གིས་བཟོ
ད་མི་ལས་བརྟེན་
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
administering
public funds, the police and the defence forces as well as the revenues, public and
ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ནུག།
other
 monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

སྐྲུན་འབད་ནི་དང་,QWDNHབརྒྱ་
Theདམིགས་ཚད་༡པ་དང་༢པའི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་‘ཆུ་སྙིས་མ་ཆགས་ནི་གི་བར་བཅད་ཚུ་བཟོ
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
ཆ་༥༠རྩི་ས་གཏང་ནི་ཆུ་མཛོད་(/མི་ཊར་༨༡༠རྩི་ས་གཏང་ནི་’ཚུ་བརྩིས་ཏེ་དམིགས་ཚད་༣པ་དེ་མཇུག་བསྡུའི་ཟླ་ཚེས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥སྤྱི་ཟླ་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In
༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༣༡ལུ་ཡང་འགོ་མ་བཙུགས་པར་ལུས་ཏེ་འདུག།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་སྤྱི་ལོ
་༢༠༡༧སྤྱི་ཟླ་༣པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༥ཚུན་ལུ་ཆུ་མཛོ
ད་རྐོ་ནི་དང་ཆུ་མཛོད་(/མི་ཊར་༧༧༥༠༠ཚུན་རྩི་ས་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་མ་གཏོ
གས་དམིགས་ཚད་༢པ་དེ་མཇུག་བསྡུ་ཡོ
་པའི་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
financial
and compliance
audits. A brief ད
account
of the རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཀ༡ རྩིས་
activities
and
initiatives
as
a
part
of
the
accomplishments
འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།:$3&26 གྲོས་སྟོན་པ་ །ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:གྲོས་སྟོན་པ་ ། 
སྐྱོང་པ།:$3&26

1.



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

༥.༡.༢ ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་བརྩི་འཇོག་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཡར་འཕར་གྱི་ཐད་་དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ་-དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

The༡༡.༠༦༩
RoyalAudit 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
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་ཡར་འཕར་གྱི་སོ
ད་དངུལ་ངེས་གཏན་བཟོ་བའི་སྐབས་ལུ་ལཱ་འབད་ཚར་བའི་ལཱ་གི་རིན་ཐང་
were
completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes those that were already started and
6
ལས་ཉེན་སྲུང་སྔོན་བྱིན་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༠༦༩འཐེབ་སོ4
ད་ནུག། Special Audits
under progress at the close of the year. The
Total
616


Annual Audit Plan of the RAA is prepared at the
Table 1.1 Audits completed in 2014
start
of every financial
year. It contains the
འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཆུ་མཛོ
ད་རྩི་ས་གཏང་ནི་གི་ལཱ་ཚུ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཤུལ་ལུ་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་མི་ཚུ་ལོག་སྟེ་བསྐྱར་རྙེད་འབད་ནི་གི་ཁས་ལེན་འབད་
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
ཡོདཔ་ཨིན།
ན་ཨང་༡༤༡༣༧
དོན་ཚན་ཀ༣
 of
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ
ག་ཏཱན།
ཨེ་ཨི་ཨི།
མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་
Areas
which རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
are determined
on the
basis
experiences མེ་གྷ་མོ
of the
past
auditing
periods and
current audit priorities.
2.

༢༡༢༡༥༠༠༠༨༨༠ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཀེ་དོག་ར།'\&( '$0 །:31༢༢༣༨༨༠༨ཅན་མ་ ། 
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦
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༥.༡.༣ ཁག་འབགཔ་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ ཆོག་མིན་ཐོག་ལུ་སོད་ཡོདཔ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༤.༠༠ 
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་མཁོ་ཆས་རྙིངམ་དང་བཀོལ་སོད་འབད་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་

ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༣༤༠༠ ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག།  ཁག་འབག་ཡིག་ཆས་ནང་ལུ་ བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་འདི་

འབོར་ཚད་དང་མཉམ་པའི་དངུལ་ཁང་འགན་ཡིག་བཙུགས་མི་དང་ སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་ལུ་མཉམ་བདག་གི་དབང་
ཚད་བྱིན་ནི་དང་ འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཉེན་བཅོལ་འབད་བ་ཅིན་རྐྱངམ་ཅིག་ མཁོ་ཆས་གསརཔ་ཚུ་ལུ་བཟོ་སྐྲུན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་སོད་
ནི་མ་གཏོགས་མཁོ་ཆས་རྙིངམ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་སོད་དགོ་པའི་ཁྲིམས་དོན་ཚུ་བཀོད་དེ་མིན་འདུག།


འཛིན་སྐྱོང་གིས་

ལཱ་དེ་མགྱོགས་པར་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

མཁོ་ཆས་རྙིངམ་དང་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་

གཞི་བཙུགས་འབད་བཅུག་ཅི་ཟེར་བཤད་ཅི།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཀ༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿ ཀེ་ཨེལ་ཐ་ཀུར། EE-II, WPN: ༡༩༡༩༠༣༠༡༣༤༡༦༤༤༧ ཅན་མ་དང་

ར་ཇེན་དར་སིང་། EE-I,YWPN:
EE-HM,
TIRO༡༩༡༩༠༠༦༡༡༥༣༨༧༣༢
HTUA TIDUA Lཅན་མ་
AYORདེ་ལས་
EHT ད་ཝིན་དར་སིང་།
FO STNEMH
SILPMWPN:
OCCA༡༩༡༩༠༣༠༡༧༣༣༡༦༧༥
ཅན་མ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿ ཨར་ཀེ་དོག་ར། Dy. CE (DAM)། WPN: ༢༢༣༨༨༠༨ 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
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
༥.༡.༤
,ra
ef tuohཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ནང་
tiw ,llahs ytirohtuAའཆར་བཀོད་འབད་བའི་དམིགས་དོ
tiduA layoR ehT“ taht ནs་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགསཔ།
edivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
་ཚུ་གྲུབ་མ་ཚུགས་པས།
dnསྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་ནང་འཆར་བཀོད་འབད་བའི་དམིགས་དོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf ciནlb
up gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུའི་ནང་ནགས་ཚལ་གྱི་ས་ཁོངས་ཧེག་ཊར་༦༠༠ནང་ཤིང་བཙུགས་ནི་དང་གཅིག་ཁར་དེའི་འཆར་དངུལ་དངུལ་ཀྲམ་ས་

laཡ་༢༤༠༠གི་ཆ་རྐྱེན་བཀོད་ཡོ
noitutitsnoc a sa dདn
a 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw
ytirohtuA tབ
id
uA
པ་དང་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་མ་དངུལ་ཚུ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོ
ད་དབང་འཛིན་ཚུ་ལུ་ཐོ
་བཟོ
་ནི་ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruཟེར་བཀོད་དེ་འདུག།ཆ་རྐྱེན་ཚུ་དང་མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་སྡེ་ཚན་གྱི་བྱིན་མི་བརྡ་དོ
of
sah tI .dnuorgkcab lanནo་ཚུ་དང་འཁྲིལ་སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་
isseforp esrevid htiw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
དབང་འཛིན་༢པ་གིས་ནགས་ཚལ་ལས་ཁུངས་དང་མཉམ་འབྲེལ་ཐོ
ག་ལུ་ཤིང་བཙུགས་ནི་གི་ལཱ་འདི་ཧེག་ཊར་༦༠༠ལུ་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་ཡོ
modgniK
eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiwད་enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ས་ལས་འགོ་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ད་ཚུན་གྱི་རིང་ལུ་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༠༨༤གཏང་ཐོག་ལས་ཧེག་ཊར་༡༢༧༨༩རྐྱངམ་གཅིག་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
བཙུགས་ཚུགས་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཀ༥ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབཀྲིས་རྡོ་རྗེ།མཐའ་འཁོར་འགོ་དཔོན་
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
་འཛིན་འགོ་
ཆུང་བ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༨༠༦༠༠༠༠༥༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇིགས་མེད་དངོས་གྲུབ།མཐའ་འཁོར་གཙོ
:woleb d
ezirammus

དཔོན་འོག་མ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༨༠༥ཅན་མ།
 ITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
GN
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༥.༡.༥ དབང་འདུས་-རྩི་རང་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་ &DWFK Ways བཟོ་སྐྲུན་མ་འབདཝ། 

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
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ དབང་འདུས་རྩི་རང་གི་གཞུང་ལམ་ཁར་
&DWFK
ts 13 :D\V
dna 4102 rebmeceD
nihtiwབཟོ
d་eསྐྲུན་མ་འབད་བས།
telpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d
n
a
d
e
t
r
a
t
s
y
d
a
e
r
l
a
e
r
e
w
t
a
h
t
o་དྲགས་ཚུ་དང་
ht sedulcxe
རྒྱལ་ཡོ6ངས་མཐའ་འཁོར་ལྷན་ཚོsགtiས་ཀྱིས་
འདམ་བཙོ
དབང་འདུས་རྩི་རང་གཞུང་ལམ་གྱི་ གཤོངe་དོsག
4
duA laic
epS ག་བཀོ་ནི་གི་ས་ཁོངས་ཚུ་
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
ehདt་མི་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་འདུག།7KHSUHYLRXVལམ་སེལ་
ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
མགྱོག་དྲགས་འབད་འགྱོ་བའི་རོ
ང་ཆུ་དེ་ལས་ས་དབྱིབས་གཟར་དྲགས་ཡོ
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
ག་གི་གང་ཡོ
tsལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཟོ
urhT tiduA e་སྐྲུན་འབད་མི་ཧེ་མའི་&DWFK:D\Vཚུ་ག་ར་འདམ་བཙོ
vitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna
snoisiད
vཔ་དང་ལས་འགུལ་གྱི་ལས་སྣ་ཚུ་གིས་ཆ་མཉམ་
iD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
མེདཔ་གཏང་སྟེ་འདུག།འ་ནཱི་བཀོ་གཏང་སའི་ས་ཁོངས་ཚུ་FKHFNGDPVལུ་འགྱུར་ཏེ་ཆུ་ཆུང་ཀུ་ཚུ་གཙང་ཆུའི་ནང་བཀག་ཆ་མེད་པར་འབབ་མ་
.seitiroirp tidua tnerruc

བཅུག་པར་ཡོདཔ་ལས་ མ་འོངས་པའི་ནང་ ཆུང་རྫིང་དང་འདམ་རྫིང་འཁྱིལ་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སོམ་ཡོདཔ་ལས་ འགྲོ་འགྲུལ་འབད་མི་ཚུ་ལུ་བྱ་སྟབས་མ་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

བདེཝ་བཟོ་ནི་དང་ འ་ནཱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ནང་བཟོ་སྐྲུན་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ གཏན་འཇགས་ཀྱི་གཞི་རྟེན་མཁོ་ཆས་ཚུ་ཡང་མེདཔ་གཏང་ནི་གི་ཉེན་ཁ་འོང་ནི་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཨིན་པས།
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་

192

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་བསྒང་རང་ཨིནམ་ལས་བཀོ་གཏང་ནི་གི་ལས་སྣ་ཚུ་མཇུག་བསྡུ་བའི་ཤུལ་ལུ་ཆུ་གཡུར་ཚུ་བཟོ་ནི་ཨིན་
ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཀ༨ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿབསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག།མཐའ་

འཁོར་འགོ་དཔོན་ཆུང་བ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༡༩༡༣༠༠༠༩༩༥ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཇིགས་མེད་དངོས་གྲུབ།མཐའ་འཁོར་
གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན་འོག་མ།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༠༧༡༠༠༠༡༨༠༥ཅན་མ།)


༥.༡.༦ གློག་མེ་ཨམ་གྱི་ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ནང་ བཟོ་སྐྲུན་སྔོན་དཔྱད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་ཆུད་
ཟད་སོང་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠༠.༠༠ 

གློག་མེ་ཨམ་གྱི་ས་ཁོངས་སྤོ་སོར་འབད་ནི་ནང་བཟོ་སྐྲུན་སྔོན་དཔྱད་ལངམ་འབད་མ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་སོང་ཡོདཔ།ལས་འགུལ་

གཞི་བཙུགས་ཀྱི་སྔོན་བརག་དེ་ནོར་ཝེ་ཇིན་གྲོས་སྟོན་པ་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་ཤུལ་ལུ་:$3&26གིས་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་སྤྱི་ལོ་༢༠༠༣
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

༠༤ལུ་ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་བཙུགས་ནུག།བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་ནང་ལུ་ལས་འགུལ་གྱི་ས་འོག་གི་གློག་མེ་ཨམ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
་སྐྲུན་འབད་ནི་གི་གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་དེ་WHFKQRHFRQRPLFབརྩི་འཇོག་འབད་བའི་སྐབས་ལ་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ས་ཁོངས་མང་རབས་ཅིག་
the བཟོ
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
ཡོ
ད
་མི་ལས་བརྟེན་མ་བཏུབ་འབད་མཐོ
ངམ་ལས་ས་སྟེང་གི་གློག་མེ་ཨམ་བཟོ
་སྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནུག།
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
གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་དེ་འབད་རུང་གློག་མེ་ཁང་གི་བྱག་ཕུག་གི་ས་ཁོངས་ནང་བརག་དཔྱད་ཀྱི་གདོ
ང་ GULIW མ་བརྐོ་བའི་ཁར་རྒྱ་
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”.
གར་གྱི་ས་ཁམས་བརག་དཔྱད་ཀྱིས་དུས་དུས་སུ་
བསམ་འཆར་བཀོད་མི་དང་འཁྲིལ་
དགོས་མཁོ་གནས་རིམ་ནང་ རྡོ་ཕུ་གི་དཔེ་ཚད་བརག་དཔྱད་ཀྱི་

ང་ ERUHKROH
མ་སྤེད་མི་ལས་བརྟེན་རྡོ
་ཕུ་གི་གྲངས་འབོ
ར་གནས་སྟངས་ཀྱི་ངེས་བདེན་གྱི་སྔོན་དཔག་འབད་ནི་དང་གློག་མེ་ཁང་གི་བྱག་ཕུག་
Theགདོ
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
ནང་སིམ་འཛུལ་བྱུང་ནི་དང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ཡོད་ལུགས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་མ་ཚུགས་པས།དེ་མ་ཚད་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ས་ཁོངས་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically
located across ནthe
Kingdom. In
ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་གྱེན་བཟོ
་མིའི་རྒྱུ་ཆས་ཚུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ནིའི་དོ
་ལུ་ཁ་གསལ་གྱི་ས་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁྲ་ཡང་འཚོ
ལ་ཞིབ་མ་འབད་ནུག།
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom

of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
བཟོ་སྐྲུན་གྱི་སྔོན་བརག་བར་ས་གི་བརག་ཞིབ་ལངམ་འབད་འགོ་འདྲེན་མ་འཐབ་པར་གློག་མེ་ཁང་གི་སྒྲིག་བཀོད་དེ་འགྱོ་བཏུབ་པའི་63+ལས་
audits
and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
རྙོག་དྲགས་ཡོ
ད་པའི་83+ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་མིདང་སྒྲིང་སྒྲིང་མེད་པའི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་ཤུལ་ལུ་ཡང་'66&སྤོ
་སོར་མ་
activities
and
initiatives as a part of the accomplishments
of འབདཝ།གྲོས་འདེབས་བཙན་དྲགས་བཀོད་དེ་འབད་རུང་'66&གྱི་རྒྱ་ཚད་ཡར་སེང་འབད་མི་དང་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་འབད་བརྐོ་མི་ཆག་དཀྲུམ་བྱུང་
the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

མི་ལས་བརྟེན་ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་བར་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་མི་དྲུག་ལུ་ཤི་རྐྱེན་དང་མི་གསུམ་སྒུལ་ཅན་གྱི་རྡོ་ཕུ་ལུ་ཡོདཔ་ལས་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་དངུལ་ཀྲམ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ས་ཡ་༥༠༠༠༠འཁྲི་ནི་ཨིན་པས།



The Royal Audit Authority had completed 616
Sl.
No.
Types
of Audits
No. of Audits
ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་བསམ་འཆར་བཀོད་མི་ཚུ་དང་བཟོ་བཀོད་པ་ཚུ་གིས་སོ
ད་མི་རིས་མོ
་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་གློག་མེ་ཁང་གི་ཆ་ཤས་ཚུ་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theནང་རྩ་བརན་བཟོ
number includes
only those audits which
་ནི་གི་ཁ་སྐོང་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི་ཟེར་སྙན་ཞུ་འབད་ཡི།
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
ན
་ཨང་༡༤༡༣༧དོ
ན
་ཚན་ཁ༡

2
Compliance
Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
excludes
those that were already started and
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོ
ན་དང་ཞབས་ཏོ
ག་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་ །ལྟ་བཀོད་རྩིས་
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོ
ན
་དང་ཞབས་ཏོ
ག
་ཚད་
གྲོས་སྟོ
ན
་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
Annual Audit Schedules of the Divisions and Regional Offices and the indicative Audit Thrust
༥.༡.༧
འདམ་བཙོ
ག་བཀོ་ནི་ནང་ཟད་སོ
ང་ལྷག་འཐེབ་སོ
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦.༨༤༠
 auditing periods and
Areas
which
are determined
on
the basisང ་ཡོ
ofདཔ་experiences
of the past
current audit priorities.
2.

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་&ལས་ཚན་ནང་འདམ་བཙོག་བཀོ་བའི་སྐབས་ལུ་ཟད་སོང་འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

༧༦༨༤༠སོད་ནུག།ཁག་འབག་དང་འཁྲིལཝ་ད་འདམ་བཙོག་འབོར་ཚད་ཀིཝ་བི་མི་ཊར་ས་ཡ་༢༢༨༣དེ་གནང་བ་གནང་མི་ས་ཁོངས་གསུམ་ནང་

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

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

193

*&& གི་དོན་ཚན་༦༡༡ དང་འཁྲིལཝ་ད་ ས་འོག་གི་བཟོ་སྐྲུན་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་ རྡོ་ཕུ་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་བཏོན་ཏེ་ གནང་བ་གནང་མི་ས་ཁོངས་གསུམ་

ནང་བཀོ་དགོཔ་ཨིན་པས།འདམ་བཙོག་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ ཨེམ་དྲི་༡༢དང་ཨེམ་དྲི་༡༣དེ་ལས་ཨེམ་དྲི་༦ ཚུ་དམིགས་བསལ་གྱི་བཟོ་སྐྲུན་

གྱི་ས་ཁོངས་༥ %9&མ་སྒོ་དང་  0$7'6& མ་སྒོ། གློག་ཐག་ལམ་གྱི་མ་སྒོ། 757བར་ལམ་ དེ་ལས་ 757འབབ་ས་ གི་དོན་ལུ་ངོས་

འཛིན་འབད་ནུག།བཟོ་སྐྲུན་གྱི་ས་ཁོངས་ཚུ་ལས་འདམ་བཙོག་རྡོ་ཕུ་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚུ་བཀོ་ནི་གི་ས་ཁོངས་ངོས་འཛིན་འབད་མི་ཚུ་གི་ཐག་རིང་ཐུང་དེ་ཀི་

ལོ་མི་ཊར་༤༨ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༠༦༠གི་བར་ན་གནང་གྲོལ་འབད་དེ་འདུག།&ལས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་གཏན་འཁེལ་བཟོ་མི་འདམ་བཙོག་བཀོ་

སའི་ས་ཁོངས་གསུམ་གྱི་ཤོང་ཚད་དེ་དམིགས་ཚད་བསྐྱེད་མི་ངེས་བདེན་གྱི་རྡོ་ཕུ་གི་རྒྱུ་ཆ་འདམ་བཙོག་བཀོ་མི་ལས་ལེ་ཤ་གིས་མང་སུ་ཐོན་ཏེ་འདུག།
ས་རྐོ་སའི་ས་ཁོངས་ལས་འདམ་བཙོག་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ཚུན་གྱི་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གནང་གྲོལ་འབད་དེ་ཡོད་རུང་ཁག་འབགཔ་ཚུ་གིས་གནང་

གྲོལ་འབད་བའི་ཐག་རིང་ཐུང་གི་ཚད་གཞི་ལས་བརྒལ་མི་ལུ་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་ཀྱི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་དེ་འདུག།འདམ་བཙོག་བཀོ་མི་གི་འབོར་ཚད་དེ་
འདམ་བཙོག་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཤོང་ཚད་ལས་ལེ་ཤ་གི་ཉུང་སུ་འཐོན་ཏེ་འདུག།སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་ཐག་
རིང་ཐུང་གི་ཐོབ་རྩིས་བཀོད་མི་ཚུ་ལུ་ འོས་ལྡན་གྱི་ཞིབ་དཔྱད་མ་འབདཝ་དང་ བཀག་དམ་མ་འབད་བར་དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ ཟད་སོང་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

འཐེབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༧༦༨༤༠འཁྲི་ནུག།

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dna tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs erehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
དp
་ལམ་སེལ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་མི་ལས་བརྟེན་འདམ་བཙོ
elའདམ་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་༡༣པའི་ནང་ལྷོ
citrA ehT ”.secruoser cilbu
fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiགc་ཚུ་ཐག་ཐུང་ས་ལུ་བཀོ་ནི་གི་འཆར་གཞི་
iffe ,ymonoce eht no troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
ལུ་གནོད་སྐྱོན་བྱུངམ་བཞིན་དུ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་ཁ་ཐུང་ལས་ཐག་རིང་སར་བཀོ་བཅུག་མི་དེ་གིས་ཟད་སོང་འཐེབ་སོད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
se
id o b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
dnལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་གིས་འདམ་བཙོ
a cilbup ,seunever eht saག་བཀོ་སའི་ས་ཁོངས་༡༣པའི་ནང་ལྷོ
llew sa secrof ec nefedདe་ལམ་མེདཔ་ལས་འདམ་བཙོ
ht dna ecilop eht ག
,sས་ཚུ་ས་ཁོངས་༡༢པ་དང་༦པའི་
dnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ནང་བཀོ་དགོཔ་ཐོན་ཡོདཔ་ལས་ཐག་རིངམོ་ཐོན་ཡོད་པའི་ཁས་ལེན་འབད་ཡི། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཁ༢ རྩིས་འགན་ཐད་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
deཀརཿདྲི་དྲི་ཐ་ཀུར།བཟོ
nnam tnemom་རིག་འགོ་དཔོ
eht ta siན།:31༡༩༡༩༠༣༠༡༣༤༤༥༤༧༢ཅན་མ་དང་ན་ཝིན་ཤར་མ།ཨི་ཨི།:31༢༢༣༢༤༦༢ཅན་མ་
ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruདེ་ལས་ས་ཏིཤ་ཐ་ཀུར།ཨི་ཨི།:31༡༩༡༩༠༦༠༡༡༥༨༤༢༡༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿའཕྲིན་ལས།&(
of
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid3+htམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་
iw ffats 732 yb
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
༡༡༥༠༣༠༠༤༥༡༠ཅན་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
༥.༡.༨ རྡོ་ཕུ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་ སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོ
དo་འཁྲི་ཡོ
པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠.༧༠
stnemhsilpm
cca ད
eh
t fo
trap a sa sevitaitini dna seitivitca
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢ པ་གིས་ བར་ལམ་༡ པ་དང་བར་ལམ་༢  པ་ལས་ +57 བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྡོ་ཕུ་
GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA
སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་ནི་ནང་སྤང་ཚུགས་པའི་དངུལ་སོད་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༠༠འཁྲི་ནུག།

.1



6 16 detནe་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་རྡོ
lpmoc dah ytirohtu་A
tiduནA
layoR
་བཏོ
རུག་གི་དོ
་ལུ་སྐལ་སོ
ད་ ehT
stiགནས་ཚིག་གི་དོ
duA fo .oNན་ཚན་༤༣དང་འཁྲིལཝ་ད་སྟག་ཤ་རྡོ
stiduA fo sepyT
.o
Nན.l་ས་དེ་རྩི་འདམ་གི་དོ
S
.1.1 elbaT eht ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
འབད་ནུག།རྡོ་བཏོན་ས་དེ་ཡང་སྤུ་ན་གཙང་ཆུའི་གཡས་ཁ་ཐུག་གི་ཆུ་འགྲམ་ལུ་+57གི་བར་ལམ་༡པ་ལས་རིང་ཚད་ཀི་ལོ
hcihw stidua esoht ylno sedulcni་མི་ཊར་༢༧དེ་
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
ཅིག་ཁར་ཆགས་ཏེ་འདུག།དེ་དང་གཅིག་ཁར་གན་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་༥པའི་ཁྲིམས་དོན་༣༥༡ ༤ པ་དང་འཁྲིལཝ་ད་རྡོ་རུག་ཚུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergoདr་འབད་
p rednu
བཟོ་6
རིག་འགོ་དཔོ
ན་གྱིས་གནང་བ་བྱིན་མི་ས་ཁོངས་ལས་རྐྱངམ་གཅིག་བཀྲམ་སྤེལ་འབད་དགོཔ་ཨིན་པས།ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་སྐལ་སོ
16
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

མི་རྡོ་བཏོན་ས་ཁོངས་དེ་ལས་སྡེ་གཞན་མི་གཅིག་ལུ་རྩིས་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་རྡོ
ནc་ས་དེ་ཁག་འབགཔ་ལུ་སྐལ་སོ
eht snia་tབཏོ
no
tI .raey laicnaད
n་མ་འབད་ནུག།
if yreve fo trats
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
ཁག་འབགཔ་གིས་བདག་སྲུང་འབད་མི་རྡོ་བཏོན་ས་ཁོངས་དེ་རྩིས་སོད་དགོ་པའི་ཞུ་བ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་འབྲེལ་ཡོ
་བཟོ
.seitiroirp tidདu
a t་རིག་
nerruc

འགོ་དཔོན་གྱི་གནང་གྲོལ་འབད་མི་སྒེར་གྱི་རྡོ་བཏོན་ས་ལས་རྡོ་ཕུ་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་འབད་སབ་ནུག།ཁག་འབགཔ་གིས་རྡོ་ཕུ་ཚུ་སྒེར་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

གྱི་ཐོན་ཁུངས་ཚད་ལས་རིན་གོང་མཐོ་དྲགས་དང་རྡོ་ཕུ་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་མེད་པའི་ཐོག་ལུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དེ་རང་སོད་ནུག།ལས་འགུལ་གྱིས་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
ད་པ་བྱུང་མི་ཚུ་ལོ
seཁག་འབགཔ་གིས་གནང་གྲོལ་འབད་མི་སྒེར་གྱི་རྡོ
itirohtua etairporppa ot desse་བཏོ
rdནd་ས་ལས་རྡོ
a si ti d་ཕུ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་མི་གི་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོ
na tidua ralucitrap eht fo no
itelpmoc nགo་སུ་འབད་
pu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

194

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

བསྟར་སོད་འབད་ནི་གི་གྲོས་ཐག་ཆོད་ཡོདཔ་དང་བར་ལམ་༡པ་ལས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༢༧ལས་ལྷག་སྟེ་སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་མི་གི་ཐད་ཁག་འབགཔ་ལུ་

སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་འཐུས་ཚབ་སོད་མི་ལས་བརྟེན་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༠༧༠༠འཁྲི་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧

དོན་ཚན་༣ཆ་ཤས་ཁ་ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ གྲོས་

སྟོན་པ་ །ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་ ། 



༥.༡.༩ སོར་བསྒྱུར་འབད་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་ སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣.༦༣༠ 
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་བར་ལམ་༡པ་དང་བར་ལམ་༢པ་ལས་+57བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་སོར་བསྒྱུར་
འབད་མི་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ལུ་སྤང་ཚུགས་པའི་ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༦༣༠འཁྲི་ནུག།


ལཱ་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་བལ་སྟེ་ ལས་ཚན་ནང་བཟོ་སྐྲུན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ ས་འོག་གི་གནས་སྡུད་ཚུ་ ས་ཁམས་རིག་པ་དོང་སྤེད་ནི་གི་ཐབས་ལམ་ཚུ་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

བཙུགས་ཏེ་ སྟོན་དགོ་པའི་གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་འདུག། ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ གྲོས་འཆར་བཀོད་མི་རིང་ཚད་མི་ཊར་༨༥༥༨༡༧ ནང་ བཟོ་སྐྲུན་མ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
འབད་བའི་ཧེ་མ་ ས་འོག་ལམ་གྱི་གནས་སྟངས་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ སྤེད་མི་དོང་གཉིས་མ་གཏོགས་ ས་འོག་འཚོལ་ཞིབ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མ་འབད་བས།
the Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal Audit Authority to audit and
report
the economy, efficiency and effectiveness
in the
use of public resources.” The་ཚུགས་ནི་
Article
ས་འོགon
་ལམ་གྱི་རྒྱབ་རྟེན་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ངེས་བདེན་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་
ས་འོག་གི་འཚོ
ལ་ཞིབ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་རྐྱངམ་ཅིག་ངེས་གཏན་བཟོ
25.4 of the Constitution further provides that “The Royal Audit Authority shall, without fear,
ཨིནམ་ལས་ཏན་ཏན་མེད་པའི་རྒྱབ་རྟེན་ལམ་ལུགས་དེ་ལས་འགུལ་ཁ་གསལ་སྙན་ཞིའི་ནང་བཀོད་དེ་འདུག།“བར་ལམ་༡པ་དང་བར་ལམ་༢པ་
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
ལས་ +HDGUDFH
7XQQHO
བཟོ་the
སྐྲུན་”འབད་ནིའི་ལཱ་གི་
རྩིས་གཞུང་གི་སྔོན་རྩིས་དེ་ཡང་
ག་འཚོ
་ཞིབ་ཀྱི་གནད་སྡུད་མེད་པར་གྲ་སྒྲིག་
administering
public
funds,
police and the
defence forces as ས་འོ
well
asལthe
revenues, public and
other
monies
received
and
the
advances
and
reserves
of
Bhutan”.
འབད་དེ་འདུག།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. Under the Auditor General, the
Authority
is at the moment manned
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་ཁག་འབགཔ་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཛིན་ཤོ
ག་༥༠ཚུན་ཚོ
ད་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣༩༦༨༨༠སོ
ད་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
ཡོདཔ་ད་དེའི་ནང་ལུ་རྩིས་གཞུང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་བའི་གོང་ཚད་ཁར་སོ
ར་བསྒྱུར་འབད་བའི་རྣམ་གྲངས་༡༤ལུ་དངུལ་ཀྲམ་
regional
offices strategically located across
the Kingdom. In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
ས་ཡ་༢༢༧༢༣༠སོད་མི་ཡང་ཚུད་དེ་འདུག།སོར་བསྒྱུར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་དེ་ཡང་རྩིས་གཞུང་ངོ་མ་ལས་བརྒྱ་ཆ་༡༠༠༥༤ལས་བརྒྱ་ཆ་༦༩༢༨༥ཚུན་བྱུང་
of Bhutan, the Royal Audit Authority started performance
audits
and theme based audits, དbesides
the routine
ཡོདཔ་ལས་ལཱ་མཇུག་བསྡུ་ནི་ནང་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་ཡོ
་མི་གུ་རྩིས་གཞུང་ལས་བརྒྱ་ཆ་༣༠ལས་ལྷག་སྟེ་སོ
ར་བསྒྱུར་འབདཝ་ལས་ཁག་འབགཔ་
financial and compliance audits. A brief account of the
activities
and initiatives as a part
of the accomplishments
ལུ་རྩིས་གཞུང་གནས་སྐབས་ཀྱི་བསྐྱར་བཟོ
་འབད་བའི་གོང་ཚད་ཁར་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༣༦༣༠དངུལ་སོ
ད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་
of the Royal Audit Authority during the year is
ཨང་༡༤༡༣༧དོbelow:
ན་ཚན་ཁ༤ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་
summarized

1.

གྲོས་སྟོན་པ་ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་ ། 



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

༥.༡.༡༠(0༡ པའི་ལས་ཚན་ནང་ རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནི་ནང་ ཟད་སོང་འཐེབ་འཁྲི་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་

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
ཡ་༢༧.༥༣༠

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
སྤུ་ན་གཙང་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་༢པ་གིས་‘བཟོ་བཀོད།བཟོ་སྐྲུན།བཀྲམ་སྤེལ།བསག་བཞག།འཕར་ནི།(27འཕྲུལ་འཁོར་
under progress at the close of the year. The
Total
616
Annual
Audit Plan
of the RAA is prepared atད་ནི་’བཅས་(0༡པའི་ལས་ཚན་ནང་རིན་གོང་སྙོམས་སྒྲིག་གི་ཐད་ཟད་
the
ཚུ་བརྩིས་ཏེ་བཟོ
་དོན་གྱི་སྡེ་ཕན་ཚུ་བརག་དཔྱད་འབད་ནི་དང་ལཱ་སོ
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
སོང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༥༣༠འཐེབ་འཁྲི་ནུག།
Areas
which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and

current audit priorities.
2.

*&&གི་ཁྲིམས་དོན་༤༣པའི་ནང་གོང་ཚད་ཡར་སེང་ཡང་ཅིན་མར་ཕབ་ཀྱི་དོན་ཚན་བཀོད་དེ་འདུག།(0༡པའི་ཁྲིམས་དོན་༤༣ ༢ 
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པའི་ནང་ཁག་འབག་ནང་བཀོད་དེ་ཡོ
ད་པའི་མཁོ་ཆས་ཚུ་གི་H[IDFWRU\)2%གི་ཁག་འབག་གོང་ཚད་དེ་གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་འབད་

Audit
Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
བཞག་ནི་དང་གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་བཏུབ་འབད་བཀོད་དེ་འདུག།(0ལས་ཚན་གཞན་མི་བཟུམ་སྦེ་མེན་པར་(0༡པའི་ནང་གོང་
issued upon completion of the particular audit and it is addressed to appropriate authorities
ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་ནིའི་དོ
ད་འབད་མི་དེ་མ་བཏོ
ན་ནུག།དེ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨེམ་
to take
timely actionsན་ལུ་གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་ནང་ལས་སྔོན་བྱིན་དངུལ་སོ
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

195

ཨེས་བི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་ལུ་གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༧༨༣༥༠དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༢༧༥༣༠འཐེབ་སོད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༡༣༧དོན་ཚན་ཁ༧ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་

དང་གློག་ཤུགས་གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་ ། ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཀྲི་ཀེ་སེན།ལས་འགུལ་འཛིན་སྐྱོང་པ།ཆུ་དང་གློག་ཤུགས་

གྲོས་སྟོན་དང་ཞབས་ཏོག་ཚད་ གྲོས་སྟོན་པ་ ། 



༥.༢

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ལོ་ངོ་དེ་ནང་ མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱི་ མཉམ་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་

གཅིག་བཏོན་ཡི།འདི་གི་ནང་ལུ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་༣༣སྙན་ཞུ་འབད་མིའི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༩༤༡༣༡༧དེ་ཅིག་གསལ་སྟོན་ཡོད་ས་

ལས་ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་བསྡུ་སྒྲིག་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་གཅིག་ཡང་རྩིས་འགྲིག་

མ་འབད་བར་ཡོད།

YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnལོa་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ཟིན་བྲིས་སྙན་ཞུ་དེ་ཕྱིར་སོ
tidua ot ytirohtuA tiduA layoR a eb llahs eད
r་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་ལས་འགུལ་དབང་ཛིན་ལས་ཐོ
ehT“ ,taht setats hcihw ,natuhB
fo modgniK eht
བ་མིའི་ལན་གསལ་དང་
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
,ra
ef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoCདཔ་དང་ཡང་
eht fo 4.52
དང་ལེན་མཛད་མི་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༦༩༥༠༢༤གནས་པའི་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་འབད་ཡོ
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦
དཔ་ཨིན།
seཅིན་
ido bལོ་d
na seitirohtua cilbཅན་མའི་ནང་ལུ་
up lla ,yraམཉམ་སྡེབ་འབད་ནིའི་འོ
iciduJ eht dnaས་འབབ་མེདཔ་འབད་མཐོ
erutalsigeL ehངt་ཡོn
i secifཚུལ་མིན་ཚབས་ཆེན་
fo lla gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
ནང་རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཡོངས་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༤༦༢༩༣ཐོ
གe་བཀོད་དེ་ཡོ
. ”natuhB fo sevreserནd་ཡོ
nད
a་མི་ཚུ་འོ
secnaག
v་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
da eht dna d
viecer sདeཿi
nom rehto
la n o
itutitsnoc a sa dna 5891 ni ydoསྙན་ཞུའི་བཅུད་དོ
b suomono
rohtuA tiduA ehT
རིམ་ཨང་
ནt།ua na sa detutitsni saw ytiདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་ནང་།
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA eht ,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI ཁ་སྐོང་གི་འཚོ
.dnuorgལ
kc
ab lanoissད
e་ཡོ
foདrཔ།
p esrevid htiw ffats 732 yb
ཁག་འབག་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་འཁོད་དེ་མེད་རུང་
་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་སོ
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
ཡར་འཕར་གྱི་དངུལ་སོད་ནང་ལས་ སྐྱེད་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་མ་བཏོ
གoཔ།itutitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
modgniK eht fo n
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
གློག་འཕྲུལ་ལས་ཚན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོ
enituor eht sediseb དཔ།
,sti
dua desab emeht dna stidua
e
h
t
f
o
t
n
u
o
c
c
a
f
e
i
r
b
A
.
s
tidua ecnailpmoc dna laicnanif
དངུལ་འཐེབ་སོད་ཡོདཔ། 
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
ey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ཁག་འབགཔ་ལུ་ཆོག་མིན་སྔོན་བྱིན་སོདs་ཡོi དཔ།ra
:woleb dezirammus

༥.༢.1
༥.2.༢
༥.༢.༣
༥.༢.༤
༥.༢.༥
༥.༢.༦
༥.༢.༧

C-༡ པའི་ལས་ཚན་གྱི་དམིགས་ཚད་མ་གྲུབ་པ། 

138.300
༡༨.༢༤༣
29.250
60.500
-

GNITIDUA FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

HM(C-༤) པའི་ལས་ཚན་ནང་ ལས་འཆར་མགྱོགས་དྲགས་/ཨེབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འཐེབ་བྱིན་
ཡོདཔ།

.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

བསོམས།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
0
0
1
s
t
i
d
u
A
e
c
n
a
i
l
p
m
o
C

dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
d་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
na detra
རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་
ཚུལ་མིན་འཚབས་ཅན་གྱི་གནད་དོ
ན
་ཚུ་
འོ
ག
དtཿsydaerla erew taht esoht sedulcxe
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu

616
latoT

256.218

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

༥.༢.༡  ཁག་འབག་ནང་ཆ་རྐྱེན་ཚུ་འཁོད་དེ་མེད་རུང་ ཁ་སྐོང་གི་འཚོ
་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་སོ
ts
eht ལ
sn
iatnoc tI .rད
a་ཡོ
eyདཔ་laicདངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨.༣༠༠
nanif yreve fo tra
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
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁག་འབག་གི་ཡིག་ཆ་ནང་འཁོད་དེ་མེད་རུང་སྐྱེད་མེད་པའི་ཁ་སྐོང་གི་ཚོ
.seitལ
ir་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་
oirp tidua tnerruc

ཀྲམ་ས་ཡ་༡༣༨༣༠༠སོད་ཡོདཔ་ལས་ཁག་འབགཔ་ལུ་འོས་མིན་གྱི་ཁེ་ཕན་བྱིན་ཏེ་འདུག།+57
གི་དོ
G N I T R O P E R F O S M R&༢པའི་ལས་ཚན་
ET NI STNE
MནE་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་
VEIHCA

ས་ཡ་༦༩༠༠༠ཐམ་པ་ཨེམ་ཨེསི་ཇའི་པར་ཀཤི་མཉམ་འབྲེལ་ཚད་ལུ་དངུལ་སོད་འབད་ཡོདཔ་དང་ཨེམ་ཨེསི་གེ་མཱོན་ཨིན་དྲི་ཡ་ཚད་ལུ་དངུལ་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seཀྲམ་ས་ཡ་༦༩༣༠༠དངུལ་སོ
itirohtua etairporད
p་འབད་ནུག།
pa ot desརྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོ
serdda siནt་ཨང་༡༤༠༥༩དོ
i dna tiduན
a་ཚན་ཀ༢
raluciརྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་ཇིཝ་ཀུ་མར།བཟོ
trap eht fo noitelpmoc nop་u
deussi
རིག་
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་

196

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༡༩༦༠༡༧༡༧༠༡༡༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཀེ་མིཤ་ར།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།མི་

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༨༣༧༥ཅན་མ་དང་པར་ཝིན་ནཱནཌི་ཝ་ན།མདོ་ཆེན་ དངུལ་འབྲེལ་ །མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༩༣༥༧ཅན་མ་དེ་
ལས་ཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི།མདོ་ཆེན་ འཕྲུལ་རིག་ །མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ཅན་མ། 



༥.༢.༢  ཡར་འཕར་གྱི་དངུལ་སོད་ནང་ལས་ སྐྱེད་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་མ་བཏོགཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠.༢༤༠ 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་རྩིས་བཏོན་དང་གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་གི་དངུལ་སོད་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ཆུ་མཛོད་ & དང་

གློག་མེ་ཁང་ & ལས་ཚན་གྱི་དོན་ལུ་ཁག་འབགཔ་ལུ་སྐྱེད་མེད་པའི་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༤༠བྱིན་མི་
དེ་མ་བཏོག་པས།རྒྱུན་སྐྱོང་འཛིན་ཤོག་༤༣ཚུན་ལུ་ཨེམ་ཨེསི་ཇའི་པར་ཀཤི་མཉམ་འབྲེལ་ཚད་ལུ་ཡར་འཕར་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༢༩༣༨༤༠དང་ཨེམ་ཨེསི་ཇི་ཨའེ་ཨེལ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༨༤༦༨༠དངུལ་སོད་འབད་ནུག།ཁག་འབག་ནང་ལུ་རྒྱུན་སྐྱོང་འཛིན་ཤོག་༡༧

ཚུན་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཡར་འཕར་དངུལ་སོ
ད་འབད་མི་ནང་ལས་བཏོ
ག་རུང་བའི་སྐྱེད་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༠༢༤༠ཐོ
ན་
ACCOMPLISHMENTS
OF THE ROYAL
AUDIT AUTHORITY
ཏེ་འདུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩དོན་ཚན་ཀ༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿར་ཇིཝ་ཀུ་མར།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༡༩༦༠༡༧༡༧༠༡༡༡ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཀེ་མིཤ་ར།འཛིན་སྐྱོང་མདོ
Kingdom of Bhutan, which states that, “There shall be a Royal
Audit Authority to audit and
་ཆེན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༨༣༧༥
report on the economy, efficiency and effectiveness in the use of public resources.” The Article
ཅན་མ་དང་པར་ཝིན་ནཱནཌི་ཝ་ན།མདོ
་ཆེན་ དངུལ་འབྲེལ་
།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༩༣༥༧ཅན་མ་དེ་ལས་ཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི།མདོ
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,
ཆེན་ འཕྲུལ་རིག་
།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ཅན་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”.

༥.༢.༣ གློག་འཕྲུལ་ལས་ཚན་གྱི་ལཱ་ཚུ་ནང་ ས་གནས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བསྐོ་བཞག་འབད་ཡོདཔ། 

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
body
in December 2005. Under the Auditor General, the Authority is at the moment
manned
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་&,)&,3བཀྲམ་སྤེལ་དང་མཁོ་ཆས་ག་ར་གི་([:RUNVབཀྲམ་སྤེལ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ནི་
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
regional
offices strategically located across the Kingdom. In
དང་དགོས་མཁོའི་ལག་ཆས་ཚུ་ཚུད་པའི་ཅ་ཆས་ཚུ་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་དེ་ལས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༡༦༢༧༢༨གི་དགོས་མཁོའི་སོ
ར་ཆས་ཀྱི་
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གློག་འཕྲུལ་ལས་ཚན་EM-༡
པ་དེ་ ཨེམ་/ཨེསི་བི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་ལུ་བྱིན་ནུག།
དེ་མ་ཚད་ བི་ཨེཅ་ཨི་ཨེལ་གྱིས་ ལས་འགུལ་དེ་ཁག་འབག་ཡིག་
of Bhutan,
the Royal Audit
Authority started performance
audits and theme based audits, besides the routine
ཆས་ནང་བསམ་བཀོད་འབད་མི་དང་འཁྲིལ་
ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྟར་སོ
ད་འབད་ནི་ནང་ཕན་འདེབས་འབད་ནིའི་དོ
ན་ལུ་ ཁག་འབག་གི་རིན་གོང་ལས་
financial
and compliance audits.
A brief account
of the
activities
and
initiatives
as
a
part
of
the
accomplishments
བརྒྱ་ཆ་༡.༣༥ དང་ ལས་འགུལ་ལུ་ དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གནོད་པ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༩.༦༩༧ (དངུལ་ཀྲམ་༥,༡༦༢,༧༢༧,༨༠༣ [ བརྒྱ་ཆ་༡.༣༥)བཀལ་
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized
below:
རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་
ཐོག་ལུ་ ཨེམ་/ཨེསི་%KXWDQ9HQWXUHV7UDGLQJདེ་ས་གནས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་འབད་བསྐོ་བཞག་འབད་ནུག།

ན་ཚན་ཁ༡
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཀོ་ཤིག་མ་ལིག།བཟོ
་རིག་གཙོ
་འཛིན་འགོ་དཔོན།ལཱ་གཡོག་ཆོག་ཐམ་ཨང་༢༢༦༣༤༥༠ཅན་མ།
1. ༡༤༠༥༩དོ
AC HI EVE
ME
N TS I N TE R M S OF A U DIT
I NG
ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཀེ་མིཤ་ར།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༨༣༧༥ཅན་མ་དང་བཙན་ཅོག་ཚེ་རིང་།མཉམ་འབྲེལ་

Theའཛིན་སྐྱོང་མདོ
Royal Audit
Authority had completed 616
Sl. No.
Types of་ཆེན་
Audits
No. of Audits
་ཆེན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༠༨༡༠༠༠༠༦༠༡ཅན་མ་དེ་ལས་པར་ཝིན་ནཱནཌ་ཝ་ན།མདོ
དངུལ་འབྲེལ་ མི་ཁུངས་ལག་
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
Theཁྱེར་ཨང་༡༩༥༩༣༥༧ཅན་མ།
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
༥.༢.༤
དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་ཡོདclose
པ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩.༢༥༠
under
progress
at the
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
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་&༡པའི་ལས་ཚན་ནང་ཆུ་མཛོ
ད་བཟོ
་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་ཨེམ་ཨེསི་ཇའི་པར་ཀཤ་མཉམ་འབྲེལ་
Annual
Audit Schedules of the Divisions and Regional
Offices
and the indicative Audit Thrust
Areas which are determined on the basis of experiences of the past auditing periods and
ཚད་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༩༩༥འཐེབ་སོད་ནུག།དངུལ་འཐེབ་དེ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ཁྲིམས་དོན་༤༥པ་ལས་
current audit priorities.
2.

འགལ་ཐོག་ལུ་གོང་ཚད་སྙོམས་སྒྲིག་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་དམིགས་བསལ་གྱི་སྔོན་བྱིན་བརྩིས་ཏེ་སྐྱེད་མེད་པའི་སྔོན་བྱིན་མ་བཏོག་མི་ལས་བརྟེན་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

བྱུང་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩དོན་ཚན་ཁ༢ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་དྲི་པི་ཀ་པིརི།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་

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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

197

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༠༡༡༤༠༧༠༩༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི།མདོ་ཆེན་ འཕྲུལ་རིག་ །མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

ཨང་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ཅན་མ། 


༥.༢.༥ ཁག་འབགཔ་ལུ་ཆོག་མིན་སྔོན་བྱི་སོད་ཡོདཔ་- དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༦༠.༥༠༠
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་&༡པའི་ལས་ཚན་ནང་ཆུ་མཛོད་བཟོ་སྐྲུན་འབད་ནི་ནང་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་མཁོ་ཆས་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡༩༤༠༠སོད་ནི་གི་ཚབ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༢༥༤༥༠དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཁག་འབགཔ་ལུ་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་

༦༠༥༠ཆོག་མིན་དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩དོན་ཚན་ཁ༣ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་དྲི་པི་ཀ་པིརི།བཟོ་རིག་

གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༠༡༡༤༠༧༠༩༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨེ་ཀེ་མིཤ་ར།འཛིན་སྐྱོང་མདོ་ཆེན།མི་

ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༨༣༧༥ཅན་མ་དང་ པར་ཝིན་ནནཌ་ཝ་ན། མདོ་ཆན་(དངུལ་འབྲེལ་)། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༩༥༩༣༥༧ ཅན་མ་ དེ་

ལས་ ཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི། Yམདོ
ཅན་མ།
 MOCCA
TI་ཆེན་(འཕྲུལ་རིག་)།
ROHTUA TIམི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠
DUA LAYOR EHT FO STNEMH
SILP



fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht morf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dn༥.༢.༦
a tidua &༡
ot ytཔའི་ལས་ཚན་གྱི་དམིགས་ཚད་མ་གྲུབ་པ།
irohtuA tiduA layoR a eb llah
s 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
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཨེམ་ཨེསི་ཇའི་པར་ཀཤ་མཉམ་འབྲེལ་ཚད་ལུ་ཁག་འབག་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ཟླ་ཚེས་ལས་ཟླ་ངོ་༥༩
,tnemnrevoG eht fo seciffo dna stnemtraped lla fo stnuocca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seགི་ནང་འཁོད་ལུ་བསྟར་སོ
ido b dna seitirདo་འབད་དགོ་པའི་&༡པའི་ལས་ཚན་གྱི་ཁག་འབག་གི་ལཱ་སོ
htua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna དe་མི་ནང་སྤྱིར་བཏང་ཁག་འབག་གནས་སྟངས་གི་ཁྲིམས་དོ
rutalsigeL eht ni seciffo lla gnidན
u་lcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
༤༧པའི་ནང་འཁོད་དེ་ཡོད་པའི་དམིགས་ཚད་ག་ནི་ཡང་གྲུབ་མ་ཚུགས་པར་ཡོ
. ”natuhB fo sevresདe་མི་ཚུ་འོ
r dna sགe་ལུ་བཅུད་བསྡུས་ཐོ
cnavda ehtགd་ལུ་བཀོད་དེ་ཡོ
na deviecདeཿ
r seinom rehto

འཆར་བཀོད་
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 དམིགས་ཚད་
rednU .5002 rebmeceD ni ydob
དམིགས་ཚད་ འབད་བའི་
ruoདམིགས་
f
sah tI .dnuorgkcab lanoissefམཇུག་བསྡུའི་
orp esrevid ཕྱིར་
htiw ffats 732 yb
nI .mod
gniK eht sདམིགས་ཚད་
sorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
མཇུག་བསྡུ་དགོ་པའི་དངོས་འབྲེལ་གྱི་ལཱ་ཚུ།
མཇུག་བསྡུའི་
modgniK eht fo noit utitsnoངེས་བདེན་གྱི་ཟླ་
C eht fo snoiའགྱངས།
sivorp eht htiw enil
ཚད།
མཇུག་བསྡུའི་
ecnaདུས་ཡུན།
mrofrep de
trats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
enituor eht sediseb ,stidཚེས།
ua desab emeht dna stidua
eht fo tnuoccaཟླཝ།
feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ སྤྱི་
si raey eht སྤྱི་ལོ
gni་༢༠༡༣
rud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
ས་འོག་ཁ་བསྒྱུར་ལམ་གྱི་ཐོག་ལས་གཙང་ཆུ་
woleb dezirammus
ཟླ་༦ པའི་ཚེས་ :ཟླཝ་༤།
ཟླཝ་༡༡།

1

ཁ་བསྒྱུར་འབད་ནི།

XSVWUHDPདང་ GRZQVWUHDP གྱི་

སྤྱི་ཟླ་༢པ།

༢༣།
GNITIDUA FO S MR
ET NI STNEMEVEIHCA
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣

.1

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤སྤྱི་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oགནས་སྐབས་ཀྱི་ཆུ་མཛོ
N
stiduA ད
fo་ FRIIHU
sepyT
.oN .lཟླཝ་༡༧།
S
ཟླཝ་༡༤།
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001
stidu་སྐྲུན་འབད་ནི།
A ecnailpmoC
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
ཆུ་གཤམ་རྐོ་ནི་དང་རྨང་གཞི་བཙུགས་ནི་དེ་
སྤྱི་ལོ
སྤྱི་ taht esoht sedulcxe
dna dསྤྱི་ལོ
etr་༢༠༡༤
ats ydae
rla༢༠༡༥
erew
4
6
stiduA laicepS
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ehT .raey eht fo esolc eht ཟླཝ་༡༥།
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o
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སྤྱི་ཟླ་༤པ། ཟླ་༧པ།

2
3

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats
སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥
tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO ཟླཝ་༤༤།
lanoigeR dna snoisiviD
ehནt་མ་སོ
fo s
ludehcS tiduA launnA
བརྡ་དོ
དe
།
dna sdoireཚོ
pད་g(/མི་ཊར་༡༧༠༢
nitidua tsaརྩི་འདམ་གཏང་ནི།
p eht fo se
cneirepxe fo སྤྱི་ཟླ་༡༡པ།
s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT

ཆུ་མཛོད་ 6SLOO ZD\V FUHVW ཚུན་

4

རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩དོན་ཚན་ཁ༦ རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨར་དྲི་པི་ཀ་པིརི།བཟོ་རིག་གཙོ་འཛིན་འགོ་དཔོན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་

GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA

ཨང་༡༧༡༧༠༣༠༡༡༤༠༧༠༩༨ཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི། མདོ་ཆེན་(འཕྲུལ་རིག་)། མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་

.2

era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠ ཅན་མ། 
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

198

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

༥.༢.༧ +0 &༤ པའི་ལས་ཚན་ནང་ ལས་འཆར་མགྱོགས་དྲགས་/ཨེབ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལཱ་འཐེབ་བྱིན་ཡོདཔ། 
མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཨེམ་ཨེསི་པི་ཨི་ཨེསི་བཟོ་རིག་སྒེར་སྡེ་ཚད་ལུ་ཁག་འབག་&༤ ཁག་འབག་དང་པ་དང་གཉིས་པ་
པའི་ལས་ཚན་གྱི་ཁ་སྐོང་ལུ་+0གི་མཁོ་ཆས་བཙུགས་ནི་ལྷོང་ནི་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་ནི་ཨེབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཟད་སོང་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་

ཡ་༡༡༠༠༠སོད་ཐོག་ལས་ལཱ་འཐེབ་བྱིན་ནུག།གཤམ་གསལ་གྱི་གནད་དོན་ཚུ་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡིཿ



ཀ)

མང་སྡེ་ཆུ་གློག་མེ་ལས་འགུལ་དབང་འཛིན་གྱིས་ དང་པ་རང་ ལས་འགུལ་མཇུག་བསྡུའི་ལས་འཆར་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པའི་

ནང་གྲོས་འཆར་བཀོད་ཡོདཔ་ད་ ཁག་འབག་དང་འཁྲིལཝ་ད་ལྷོང་ནི་གི་ཟླ་ཚེས་དེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༤ སྤྱི་ཟླ་༥ པ་ལས་ འགོ་བཙུགས་
ཏེ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ཨིན་པས། དེ་གིས་ མཇུག་བསྡུའི་ལས་འཆར་ངོ་མ་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་༨ ཨིན་མི་དེ་ ཁག་

ཁ)

འབག་གི་དུས་ཡུན་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩ སྤྱི་ཟླ་༣ པ་ཚུན་ལུ་ཕར་འགྱངས་འབད་དགོཔ་བྱུང་ནུག། 

དེ་སྦེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་དགོ་མི་ཡང་
བཟོOF
་སྐྲུན་གྱི་ལཱ་གཞན་མི་ཚུ་གོ་ལེ་སྦེ་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ཨིན་པས།
ACCOMPLISHMENTS
THE ROYAL AUDIT AUTHORITY དེ་སྦེ་ཕྱིར་འགྱངས་ལུས་

མིའི་དཀའ་ངལ་ཚུ་ དུས་ཚོད་ཁར་བསལ་དཔ་འབད་བ་ཅིན་ ལཱ་ཚུ་མགྱོགས་དྲགས་འབད་ནི་/ཨེབ་ནི་ནང་ ཟད་སོང་དངུལ་ཀྲམ་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
the Kingdom ofས་ཡ་༡༡༠.༠༠
Bhutan, འཐེབ་གནས་མི་ཚུ་བཀག་ཚུགས་ནི་ཨིན་པས།
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
‘ཆུ་མཛོད་ལས་ཚན་’དང་
‘ཆུ་མཛོ
ད་ནང་HMགི་ལཱ་ཚུ་’ནང་
ཨེབ་ནི་གི་དགོས་མཁོ་མེདཔ་ལས་བརྟེན་
ཆུ་མཛོད་ནང་འཛུལ་སྒོ་སྒོར་
25.4 of ག)
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,
སྒོར་འབད་མི་ལྷོ
ང་ནི་ནང་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢.༥༠
ཨེབ་ནི་གི་འཐུས་འབད་བརྩིས་མི་དེ་ཚུལ་མིན་ཨིན་པས།
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
ང)
ཁག་འབགཔ་ལུ་ འཚོལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔོན་བྱིན་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༨.༤༩༥ སོད་དགོཔ་ཨིན་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༠.༠༠ ཆོག་མིན་
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

དངུལ་སོད་འབད་མི་ལས་བརྟེན་ སྔོན་བྱིན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༡.༥༠ དངུལ་སོད་འབད་ནུག། རྩིས་ཞིབ་བརྡ་དོན་ཨང་༡༤༠༥༩

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
དོན་ཚན་ཁ༨
རྩིས་འགན་ཐད་ཀརཿཨ་ཁི་ལེཤ་ཀུ་མར།བཟོ
་འཛིན་འགོ་དཔོis
ན།མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༢༢༥༠༥༤༥
body in December
2005.
Under the Auditor General,་རིག་གཙོ
the Authority
at the moment manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
མདོKingdom.
་ཆེན་(འཕྲུལ་རིག་)།
regional officesཅན་མ།ལྟ་བཀོད་རྩིས་འགནཿཨར་ཀེ་ཅའུ་ད་རི།
strategically located across the
In མི་ཁུངས་ལག་ཁྱེར་ཨང་༡༧༡༧༠༣༢༧༧༥༢༡༡༠༠
line with the provisions
ཅན་མ།  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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གྲོས་འདེབས།
དམངས་ཀྱི་འཐོན་ཁུངས་ཚུ་ ཚད་དམ་དང་འཇོན་ཚད་ དེ་ལས་དོན་སྨིན་ཅན་གྱི་སྒོ་ལས་སོད་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ ཁྲིམས་༢༠༠༦

ཅན་མའི་དོན་ཚན་༤༤པ་དང་འཁྲིལ་རྩིས་ཞིབ་འགྲོས་འདེབས་ཀྱི་ལེའུ་གཅིག་སོ་སོ་འབད་བཀོད་དེ་ཡོད། གྲོས་འདེབས་ཚུ་ཡང་ལོ་ངོ་དེ་ནང་
རྩིས་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ ལས་སྡེ་ཁག་ཚུ་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ལས་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་མི་ མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་ སྐྱོན་ཆ་ཚུ་ལུ་གཞི་

བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་འདི་གིས་མ་དོ་བར་འོས་ལྡན་གྱི་བར་བཞུགས་མཛད་དེ་དཀའ་ངལ་སེལ་དགོ་པའི་གནད་དོན་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་དང་ཉམས་
YTIROHTUA TIDUA LAYOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA

མོང་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཀོད་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
གལ་གནད་ཅན་དང་
ཡང་ལས་ཡང་དུ་
འབྱུང་དོ
elརྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུ་ནང་གི་གྲོས་འདེབས་ཀྱིས་མ་དོ
citrA ehT ”.secruoser cilbup fo ་eབར་
su eh
t ni ssenevi
tce
ffe dna ycne
iciffe་ཡོ,དy་པའི་གནད་དོ
monoce ནe་དང་
ht noཡང་ན་
troper
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
གལ་ཅན་འོ
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་
,tnགཞུང་གིས་དུས་ཐོ
emnrevoG གe་ལུ་
ht དྲན་གཏད་མཛད་དགོ་པའི་
fo seciffo dna stn
emtraས
p་ལྡན་
ed llདམིགས་བསལ་གྱི་གནད་དོ
a fo stnuocca eནh་ཚུ་གི་ཐད་
t tidua རྒྱལ་
,ecid
ujerp ro ruovaf
seido b dna seitirohtua cilbup lla ,yraiciduJ eht dna erutalsigeL eht ni seciffo lla gnidulcni
ས་ཁྱབ་ཀྱི་ཞལ་བཀོད་རིམ་བྱུང་ཅིག་གསར་སྟོ
dnའཛིན་གྱིས་མངོན་གསལ་གྲུབ་འབྲས་དང་གྲོས་འདེབས་ཚུ་དང་ལྡན་པའི་རྩིས་ཞིབ་ཡོ
a cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dnངa
ecilop eht ,sdnuf cilbup gnirནe་འབད་ནི་
tsinimda
. ”natuhB fo sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto

ཡོདཔ་ཨིན། འདི་གིས་མ་ཚད་ བརག་ཞིབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ ལས་འབྲེལ་ རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་སྙན་ཞུ་ཚུའི་ནང་ཡང་ གྲོས་འདེབས་ཚུ་

la noitutitsnoc a sa dna 5891 ni ydob suomonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
།
deབཀོད་དེ་ཡོ
nnam དtn
emom 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
ལེའུ་འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་གྲོས་འདེབས་ཚུ་གིས་ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་གསལ་སྟོ
་པའི་གནད་དོ
modgniK eht fo noit utitsnoC eht fo snནo་འབད་ཡོ
isivoད
rp
eht htiwན་enil
ecnamrofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ཚུ་ལུ་གཞུང་དང་དབང་འཛིན་ཚུ་གི་ཕན་ཐོག་ཅན་གྱི་རིག་གཏད་དྲན་ཐོ
enituor ehག
t ་ལས་བསལ་ཐབས་ལུ་འདུན་པ་བསྐྱེདཔ་ཨིན།
sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
eht fo tnuocca feirb A .stidua ecnailpmoc dna laicnanif
stnemhsilpmocca eht fo trap a sa sevitaitini dna seitivitca
༡
རྟེན་གཞི་/མཁོ་ཆས་ དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་བཀོལ་སོ
དy་འབད་ནི་
་དགོཔ།
si rae
eht ངེས་བརན་བཟོ
gnirud y
tirohtuA tiduA layoR eht fo
:woleb dezirammus

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གཞུང་གིས་ལོ་བསྟར་བཞིན་དུ་
བསྐྲུན་དང་
རྒྱུ་
G N I Tསྒྲིང་ཁྱིམ་བཟོ
I D U A ་F
O S M Rམཁོ་ཆས་མཁོ་སྒྲུབ་
E T N I S T Nདེ་ལས་
EMEV
E Iདངོས་དང་
HCA .1
མཛོད་ཁང་ཚུ་ནང་ ཟད་སོང་སོམ་སྦེ་གཏང་ཡོད་པའི་ རྟེན་གཞི་མཁོ་ཆས་ཚུ་ བཀོད་སོད་མ་འབདཝ་ལངམ་སྦེ་ མ་འབད་ བའི་གནད་དོན་ངོས་

6 16 detelpmoc dah ytirohtuA tiduA layoR ehT
stiduA fo .oN
stiduA fo sepyT
.oN .lS
འཛིན་འབྱུང་སྟེ་ཡོདཔ།འདི་གིས་མ་རྩ་བཙུགས་ནི་དང་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་དོ
.1.1 elbaT ehནt ་རང་མེདཔ་བཏངམ་མས།འདི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་
ni nwohs sa raey eht gnirud stidua
1
805
stiduA laicnaniF
h
cihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
ས་ཡ་༢༡༠༠གནས་པའི་དྲོད་ཕབ་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་དང་འཐུང་ཆུ་བཀྲམ་སྤེལ་འཆར་གཞི་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤༨༩༣
dna 4102 rebmeceD ts13 nihtiw detelpmoc erew
3
2
stiduA ecnamrofreP
dna detrats ydaerla erew taht esoht sedulcxe
4 ད་པའི་ ཆུ་དུང་མཁོ་སོད་ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༠༣༢༧གི་ཟད་སོང་ཆུད་ཟད་
stiduA laicep
S
ཟད་སོ6ང་ཆུད་ཟད་གཏང་ཡོད་མི་དེ་ལས་གནོ
ད་སྐྱོན་འབྱུང་ཡོ
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
616
latoT
eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA

4102ནn
i detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
སོང་ཡོད་མི་དང་བརྡ་དོ
་འཕྲུལ་རིག་གི་མཁོ་ཆས་དང་གློག་རིག་མཉེན་ཆས་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་དང་གཞི་བཙུགས་ནང་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༥༥༠ཆུད་
eht sniatnoc tI .raey laicnanif yreve fo trats

tsurhT tiduA evitacidni eht dna seciffO lanoigeR dna snoisiviD eht fo seludehcS tiduA launnA
ང་ཡོ
dnཟད་སོ
a sd
oiདr་མི་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།
ep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
.seitiroirp tidua tnerruc

འདི་ལས་བརྟེན་རྟེན་གཞི་མཁོ་ཆས་ཚུ་དོན་སྨིན་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་དགོཔ་ངེས་བརན་བཟོ
་ནི་
GNITROPER FO S MRET NI STNEMEVEIHCA .2

གི་དོན་ལས་འོས་ལྡན་གྱི་བཀའ་རྒྱ་ཕྱིར་སོད་འབད་དགོཔ་འདུག།

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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༢

ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་གི་ཉེན་བཅོལ་ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ། 

མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་དང་ཁག་འགན་གན་ཡིག་ཚུའི་ཐད་ལཱ་འབད་བའི་བསྒང་ཡོད་པའི་བཟོ་བསྐྲུན་ཚུ་གྱི་ཉེན་བཅོལ་གྱི་རིན་གོང་

དེ་ དངོས་གྲངས་ཀྱི་རིན་གོང་ཚུ་ནང་བཀོད་དགོཔ་འདུག། ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པ་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་ འཐུས་དངུལ་སོད་ཡོད་པའི་ཉེན་

སྲུང་འགན་ཡིག་དང་ ལག་ཁྱེར་ཚུ་སོད་དགོཔ་ཨིན།  འདི་གི་སྐབས་ལུ་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་ ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཚུ་ གྲངས་ཚད་
རྩིས་ཐོ་ནང་དངོས་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ་སོ་སྦེ་རིན་གོང་བཀོད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་དང་འཐུས་དངུལ་དེ་ཉེན་སྲུང་འགན་ཡིག་དང་ཉེན་བཅོལ་འཐུས་

དངུལ་སོད་ཡོད་མི་ཚུ་མ་ལེན་པར་ ཆ་ཚང་ཁག་འབག་པ་ལུ་ གནང་གྲོལ་ འབད་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་

ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ངོ་མ་སྦེ་སོད་ཡོད་མི་དེ་རིན་བཀོད་འབད་ཡོད་
པའི་རིན་གོང་ལས་ ལེ་ཤ་གི་རང་ཉུངམ་སྦེ་ཡོད་ མི་ལས་བརྟེན་ གཞུང་ལུ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་རྒུད་རྒྱ་ཆེ་དྲགས་སྦེ་ཕོགས་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་
ACCOMPLISHMENTS OF THE ROYAL AUDIT AUTHORITY

འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན། ལཱ་མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ ཡོད་པའི་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ཡང་ ཁག་འབག་པ་ཚུ་གིས་ ཉེན་བཅོལ་འཐུས་དངུལ་ངོ་མ་ ག་དེམ་ཅིག་སོད་

The Royal Audit Authority derives its mandates from the Article 25.1 of the Constitution of
དཔ་ཨིན་ན་ངེས་གཏན་མ་འབད་བར་འདུག།
the ཡོKingdom
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་
ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ཚུ་
་ནང་and
དངོས་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པ་སོ
་སོ་སྦེ་
བཀོད་ནི་དང་
favour
or prejudice, audit the
accounts of all གྲངས་ཚད་རྩིས་ཐོ
departments
offices of the
Government,
including all offices in the Legislature and the Judiciary, all public authorities and bodies
ཉེན་བཅོལ་གྱི་འཐུས་དངུལ་ངོ་མ་དེ་ངེས་གཏན་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་དངུལ་སོ
ད་འབད་ནི་དེ་ལས་བཟོ
administering
public funds, the police and the defence
forces as well་བསྐྲུན་འབད་བའི་ནམ་དུས་ལུ་རྟེན་གཞི་
as the revenues, public and
other monies received and the advances and reserves of Bhutan”.

ལུ་གནོད་སྐྱོན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ ཉེན་བཅོལ་ཀྱི་ཐོབ་བརྗོད་བཀོད་དགོཔ་ཚུ་ལུ་ གཞུང་གིས་བསྐྱར་ཞིབ་མཛད་ དགོ་པའི་ གྲོས་འདེབས་ཕུལཝ་ཨིན།

The Audit Authority was instituted as an autonomous body in 1985 and as a constitutional
གཞུང་གིས་ཐབས་ཤེས་གཞན་ཡང་
གོང་ཚད་ཡར་ཕར་དང་
ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ཚུ་
དབྱེ་བ་
མེད་པར་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་གིས་
body
in December 2005. Under
the Auditor
General, the
Authority
is at the momentགཞུང་ལུ་ཁ་
manned
by 237 staff with diverse professional background. It has
four
སྐོང་གི་ཟད་འགྲོ་གནས་སྟེ་དངུལ་འབྲེལ་གྱི་གྱོང་རྒུད་སོ
་སྦེ་ཕོག་དོ་ཡོ
དཔ་ལས་སོ
ད་ཆོག་པའི་གོང་ཚད་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་ཁས་ལེན་འབད་ཡོ
ད་པའི་
regional
offices strategically located མacross
the
Kingdom.
In
line with the provisions of the Constitution of the Kingdom
གྲངས་ཚད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ
་ལས་བརྒལ་སོ
ད་ནི་མེད་པའི་ཚད་འཛིན་མཐོ
་ཤོperformance
ས་བཟོ་ནི་གི་འོས་འབབ་ལུ་དགོངས་བཞེས་གནང་དགོཔ་འདུག།
of Bhutan,
the Royal
Audit
Authority started
audits and theme based audits, besides the routine
financial and compliance audits. A brief account of the
༣ and
མཁོ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་བརྩམ་ཐོ
བཟོ་བསྐྲུན་ནང་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་སོད་ནི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་དགོཔ། 
activities
initiatives as a part of theག་ལས་
accomplishments
of the Royal Audit Authority during the year is
summarized below:

1.

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ཁག་འབག་གི་ལཱ་ཕྱིར་སོད་མ་འབད་བའི་ཧེ་མ་ལས་ རྟེན་གཞི་གི་དགོས་མཁོ་ཚུ་བཀོད་ནི་རྩིས་ མཁོ་ཚད་དང་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF A U DIT I NG

ལྡན་པའི་འཆར་གཞི་མ་བརྩམ་མི་ལས་བརྟེན་ ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་སོམ་སྦེ་ཕྱིར་སོད་འབད་ཡོད་པའི་ ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡི། གནད་དོན་མང་ཤོས་ནང་རང་ གོ་

་གི་ཁག་འབག་པའི་འབོ
ར་ཚད་དང་ཕདཔ་ད་
མཐོ་དྲགས་སྦེ་ཡོ
དཔ་དང་ དེ་གིས་
ཚད་དམ་དང་
Theཐོག
Royal
Audit Authority
had ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུའི་རིན་གོང་དེ་
completed 616 ལེ་ཤ་གིས་རང་
Sl. No.
Types
of Audits
No.
of Audits
audits during the year as shown in the Table 1.1.
1
Financial Audits
508
་འགྲན་ཅན་གྱི་རིན་བསྡུར་ལུ་
ཐོགས་ཆགས་ཕོ
ག་སྟེ་ འདུག། ལཱ་སོ་སོ་འབད་ཆོག་པའི་ཚད་ལས་བརྒལ་ ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུ་
Theདྭངས་གསལ་
number དེ་ལས་དོ
includes
only those audits
which
2
Compliance Audits
100
were completed within 31st December 2014 and
3
Performance Audits
2
ཕྱིར་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
པ་ལས་
ཁག་འབག་པ་ཚུ་ལུ་
དབྱེ་དཔྱད་
གོང་ཚད་ཀྱི་ཐོ
ག
་ལས་
དངུལ་སོ
ད
་འབད་ཡོ
ད
་མི་ཚུ་
སྐབས་སུ་
རིན་བསྡུར་གྱི་གོང་
excludes those that were already started and
4
Special Audits
6
under progress at the close of the year. The
Total
616
ཚད་ལས་
བརྒྱ་དཔྱ་༢༠༠
ལས་ལྷག་འཐེབ་
སོ
ང
་སྟེ་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 indicative Audit Thrust
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ནང་ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་ཚུ་ཐོ
Areas
which are determined on the basisག་མའི་ཁག་འབག་གི་གོང་ཚད་ངོ་མ་དེ་གི་བརྒྱ་དཔྱ་༢༠ཚུན་དང་ཚད་འཛིན་རིན་
of experiences of the past auditing periods and
current audit priorities.
2.

བཀོད་བྱ་རིམ་གི་མཐོ་ཚད་ཚུན་ག་དམའ་ཤོས་དེ་ལུ་སོད་ཆོགཔ་འབད་འདུག། ཁ་སྐོང་གི་ལཱ་སོད་མི་དེ་གིས་ ཁྲིམས་དང་ མ་མཐུན་པའི་བྱ་སོད་འབད་
AC HI EVE ME N TS I N TE R M S OF RE POR TI NG

ནི་གི་གོ་སྐབས་བྱུང་སྲིད་ནི་དང་ མང་ཤོས་རང་ དུས་ཚོད་དང་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་གནས་ཏེ་ ལས་འགུལ་ཚུ་ གྱི་དམིགས་དོན་གྲུབ་ནི་ལུ་ བར་ཆད་

Audit Reports are the immediate output of the Royal Audit Authority. The audit reports are
འབྱུངམ་མས།
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་ ༢༠༡༦

ཤོག་གྲངས་

201

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ལུ་གཞུང་གིས་མཁོ་སྒྲུབ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་མཁོ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་འཆར་འགོད་བརྩམས་དགོཔ་དང་
བཟོ་བསྐྲུན་གྱི་ལཱ་བསྟར་སོད་འབད་བའི་སྐབས་བག་ཡོད་དང་འབད་བརྩོན་གྱི་སྒོ་ལས་འབད་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཚུ་གནང་དགོཔ་འདུག།

༤

མི་སྡེ་ཁག་འབག་ཚུ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་ནི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་བྱིན་དགོཔ། 

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་མི་སྡེ་ཁག་འབག་ལག་ལེན་ནང་ཚུལ་མིན་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་

ནི་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ ཁྲིམ་དོན་༡༤ པ་ མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལུ་ ས་གནས་ཁར་སོད་ མི་གི་ཚོགས་སྡེའི་ཁྱད་ཚད་ནང་
“མི་སྡེ་ཁག་འབག་གི་ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ མི་སྡེ་ཆ་མཉམ་ཁ་འཆམ་ཡོད་མི་ལུ་ རྒེད་འོག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ ཆ་འཇོགས་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཐོག་གི་དྲན་ཐོའི་

གན་ཡིག་ཅིག་ལུ་གཞིར་བཞག་ཐོག་ཡོད་པའི་ས་གནས་ཁར་སོད་མི་གི་ཚོགས་སྡེ་ཅིག་ཨིན་དགོ།ཚོགས་སྡེ་འདི་ལུ་ཁྲི་འཛིན་ཅིག་དྲུང་ཆེན་ཅིག་

དེ་ལས་དངུལ་གཉེར་ཅིག་དང་སྦྲགས་ཡོད་པའི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དགོ།འགོ་དཔོན་ཚུ་ཡང་བྱ་སོད་ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་ཚུ་དགོཔ་མ་ཚད་ཡི་གུ་འབྲི་
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eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
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era stroper tidua ehT .ytirohtuA tiduA layoR eht fo tuptuo etaidemmi eht era stropeR tiduA
seitirohtua etairporppa ot desserdda si ti dna tidua ralucitrap eht fo noitelpmoc nopu deussi
debircserp eht ot serehda AAR ehT .stroper eht ni deniatnoc seussi no snoitca ylemit ekat ot
esoht taht erusne ot tidua dleif eht fo noitelpmoc retfa stroper gniussi ni emarfemit
.snoitca ylemit etaitini elbisnopser

ཤོག་གྲངས་

202

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ ༢༠༡༦

Exhibit I: AUDITOR’S REPORT ON THE AUDIT OF ACCOUNTS & OPERATIONS OF THE RAA
FOR THE FISCAL YEAR ENDED 30TH JUNE, 2016

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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ACHIEVEMENTS IN TERM S OF AUDITING

ACHIEVEMENTS IN TERM S OF REPORTING
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start of every financial year. It contains the
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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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to take timely actions on issues contained in the reports. The RAA adheres to the prescribed
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ཟུར་སྦྲགས་༢པ།ཚིག་འགྲེལ།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༡༦ཅན་མའི་ནང་ཚུད་དེ་ཡོད་མི་གཤམ་གསལ་མིང་ཚུ་ངེས་ཚིག་བཀོད་དེ་ཡོད་པའི་བྱ་སོད་འཐབ་མི་ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱུར་འབད་མི་ལུ་གོ།
ཀ





གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

ཁ

ག

ཆེད་དམིགས་ཀྱིས་

ནི་དང་གསང་བའི་བོ་འདོད་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་སྤུས་ཚད་མེད་པའི་ལཱ་ངོས་ལེན་འབད་དེ་རིན་དངུལ་
སོད་ནི་གི་དོན་ལུ་སྒྲིག་མཐུན་དང་ཚུལ་མཐུན་མེན་པའི་བྱ་སོད་དང་དབང་ཚད་ལོག་སོད་འབད་མི་ལུ་གོཝ་
ཨིན།

ལྐོག་ཟ།


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་

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་

མིན་གནང་བ་མེད་པའི་དངུལ་སོད་འབད་ནི།

པའི་སྒོ་ལས་དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ གནང་གྲོལ་མེན་མི་ ཡང་ན་  ཆེད་དམིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ དངུལ་
འཐེབ་ཀྱི་ཟད་འགྲོ་གཏང་ནི་རྩིས་ཁྲར་བཀོད་ནི་ལུ་གོཝ་ཨིན།

YTIROHTUA TIDUA LA
YOR EHT FO STNEMHSILPMOCCA
རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོདཔ་ཚངམ་འབད་མ་བཀོདཔ།
ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་གཞུང་གི་རྒྱུ་དངོས་དང་མ་དངུལ་ཁྲལ་དེ་ལས་འོ
ང་འབབ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོག་

ང

རྩིས་ཁྲར་མ་བཀོད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
fo noitutitsnoC eht fo 1.52 elcitrA eht m
orf setadnam sti sevired ytirohtuA tiduA layoR ehT
dnཅ
a tidua oམ་དངུལ་ཚུལ་མིན་འཛིན་སྐྱོང་།
t ytirohtuA tiduA layoR a eb lla
hs erehT“ ,tགa་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ht setats hcihw ,natuhB fo modgniK eht
མ་དངུལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོ
elcitrA ehT ”.secruoser cilbup fo esu eht ni ssenevitceffe dna ycneiciffe ,ymonoce eht no troper
ཆ
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
འོང་འབབ་དང་ཁྲལ་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
,raef tuohtiw ,llahs ytirohtuA tiduA layoR ehT“ taht sedivorp rehtruf noitutitsnoC eht fo 4.52
,tnཇ
emnrevoརྒྱུ་དངོས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་མིན།
G eht fo seciffo dna stnemtrརྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
aped lla fo གs་བཀོལ་སོ
tnuoདc་དང་འཛིན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
ca eht tidua ,ecidujerp ro ruovaf
seiཉ
do b dnaརྩིས་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
seitirohtua cilbup lla ,yraicའཛིན་གྲོལ་གྱི་གནང་བ་དང་དབང་ཚད་སོ
iduJ eht dna erutalདs་མི་ཡི་གུ་བརྩིས་ཏེ་རྩིས་ལས་ཀྱི་ཐོ
igeL eht ni seci་དང་འབྱོ
ffo རll་རགས་དངུལ་
a gnidulcni
dna cilbup ,seunever eht sa llew sa secrof ec nefed eht dna ecilop eht ,sdnuf cilbup gniretsinimda
. ”natuhB fསོoད་ཚུའི་རྒྱུན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་རྩིས་ལས་ལམ་ལུགས་ཀྱི་དགོས་མཁོ་ཚུ་དང་མ་འཁྲིལ་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
sevreser dna secnavda eht dna deviecer seinom rehto
ཏoitutitsn
མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལས་འགལ་བ།
la n
oc a sa dna 5891 ni ydob suལཱ་དང་བཀྲམ་སྤེལ་གྱི་ཁག་འབག་ཚུ་མཁོ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལག་དེབ་དང་ཁག་འབག་གན་ཡིག་ཚུ་དང་མ་མཐུན་
omonotua na sa detutitsni saw ytirohtuA tiduA ehT
dennam tnemom eht ta si ytirohtuA ehtམི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
,lareneG rotiduA eht rednU .5002 rebmeceD ni ydob
ruof
sah tI .dnuorgkcab lanoisseforp esrevid htiw ffats 732 yb
ཐ
བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་བ། གཞུང་གིས་བཟོ་མི་ཕྱིར་སོད་འབད་མི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བཀོད་རྒྱ་སྲིད་བྱུས་ཚུ་ལས་འགལ་མི་ལུ་གོཝ་
nI .modgniK eht ssorca detacol yllacigetarts seciffo lanoiger
modgཨིན།
niK eht fo noit utitsnoC eht fo snoisivorp eht htiw enil
ecnam
rofrep detrats ytirohtuA tiduA layoR eht ,natuhB fo
ད
འཐེབ་ཆོག་མིན་ཚུལ་མིན་ལོག་ལབ་ཀྱི་དངུལ་སོད།
ཐོབ་ལམ་ངོ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ དངུལ་སོད་འབད་ནི་དང་ བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་ལུ་མ་གནས་པར་
enituor eht sediseb ,stidua desab emeht dna stidua
དངུལ་སོ
་མི་ཚུ་ལུ་གོཝ་ཨིན།
eht fo
tnདu་འབད་མི་དགོས་དོ
occa feirནb་ཅིག་གི་དོ
A .ནs་ལས་རིན་དངུལ་ཚར་གཉིས་སོ
tidua ecnailpmདo
c dna laicnanif
tnཐོe་ m
hsilpmocca ་མི་དང་རྩིས་ཁྲ་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་ཐོ
eht fo trap a saག་རྒྱུན་སྐྱོང་མ་འབད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
sevitaitini dna seitivitca
ན
རྩིས་དེབ་ནང་ ཐོ་བཀོད་མ་འབདཝ་ཚུལ་མཐུན་ཐོགs་
རྩིས་དེབ་དུས་མཐུན་མ་བཟོ
si raey eht gnirud ytirohtuA tiduA layoR eht fo
བཀོད་མ་འབདཝ།
:woleb dezirammus
པ

དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་ངོ་སྦྱོར་མ་འབདཝ། དངུལ་ལྷག་ཚུ་རྩིས་འགྲིག་མ་འབདཝ་དང་གཏན་འཁེལ་དེ་ལས་ངོས་སྦྱོར་མ་འབད་མི་ལུ་གོ།

ཕ

ལམ་ལུགས་དང་མ་མཐུན་པའི་སྔོན་བྱིན།

GNIT
IDUA F
O S M་བཞག་ནི་དང་བསྐྱར་ཞིབ་དུས་ཐོ
RET NI STNE
MEVEIHCA .1
ཚུལ་མིན་ཐོ
ག་དངུལ་འཐེབ་སོ
ད་མི་དང་ཐོ
ག་ལུ་མ་འབདཝ་ལས་བརྟེན་
བཀྲམ་སྤེལ་བ་ཚུ་དང་ཁག་འབགཔ་ལཱ་གཡོགཔ་འབྲེལ་ཡོད་གཞན་ཚུའི་མིང་ཐོག་ཁར་སྔོན་བྱིན་སོད་

མི་ཚུ་རྩིས་སྒྲིག་མ་འབད་བར་བཞག་མི་ལུ་གོཝ་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
བ
ཚུལ་མིན་གྱི་བསྐྱར་རྙེད།
གཞུང་ལུ་ཕུལ་དགོ་པའི་མ་དངུལ་མ་ལེན་མི་ཚངམ་སྦེ་མ་ལེན་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
hcihw stidua esoht ylno sedulcni rebmun ehT
2
001
stiduA ecnailpmoC
མ
རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚུལ་མིན་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་འཐབ་པ།
རྒྱུ་དངོས་འཛིན་སྐྱོང་དང་
དངོས་འབྲེལ་གྱི་ཉེན་སྲུང་
dna 410བཀོལ་སོ
2 reདb་m
eceD ts13 niབདག་སྲུང་
htiw dདེ་ལས་
etelpཚད་འཛིན་ཚུ་
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
soht sedulcxe
ཚུལ་མཐུན་མེད་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
4
6
stiduA laicepS
ehT .raey eht fo esolc eht ta ssergorp rednu
atoT
ཙ 616
མ་བཏོགlཔ་ཚངམ་སྦེ་མ་བཏོ
གཔ།
ཁྲལ་དང་ཕབ་ཆག་དེ་ལས་སྔོན་བྱིན་ཚུ་ཐོབ་བརྗོད་ཀྱི་འཛིན་ཤོག་ལས་མ་བཏོགཔ་ཚངམ་འབད་

eht ta deraperp si AAR eht fo nalP tiduA launnA
tI .raey laicnanif yreve fo trats
tsu
rhT tiduཆད་སྐྱོན་དང་ནོ
A evitacརi་འཁྲུལ་གནོ
dni ehདt་སྐྱོན།
dna seciffO lལག་ལེན་ཚུ་
anoigeR
dna sn
isiviགནོ
D དe་སྐྱོན་བྱུང་མི་ལས་བརྟེན་
ht fo seludeའཇོན་ཚད་མེདཔ་དང་
hcS tiduA lགྱོང་
aunnA
ཚ
ཆད་སྐྱོན་དང་
ནོརo་འཁྲུལ་
dna sdoirep gnitidua tsap eht fo secneirepxe fo s isab eht no denimreted era hcihw saerA
རྒུད་ཕོག་ནི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་པའི་རེ་བ་ཚུ་འགྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
.seitiroirp tidua tnerruc
4102 ni detelpmoc stiduA 1.1 elbaT
མ་བཏོག་མི་ལུ་གོཝ་ཨིན།
eht sniatnoc

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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