རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན།

ROYAL AUDIT AUTHORITY
Bhutan Integrity House
Reporting on Economy, Efficiency & Effectiveness in the use of Public Resources

སྙན་ཞུ་གསར་བཏོན།
འབྲུག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོའི་རྩ་ཚན་༢༥.༥ ཅན་མའི་དགོངས་དོན་དང་ འབྲུག་གི་རྩིས་ཞིབ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༨ ཅན་མའི་ ལེའུ་
༦ པའི་ དོན་ཚན་༡༡༡ དང་༡༡༥ དེ་ལས་༡༡༦ པའི་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ ལོ་བསྟར་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ དེ་
ལས་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་ཚུ་ འབྲུག་
རྒྱལ་པོ་མཆོག་དང་ བོན་ཆེན་ དེ་ལས་ སྤྱི་ཚོགས་བཅས་ལུ་ཕུལ་ཡོདཔ་དང་ སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་
ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ཕུལ་ཡོདཔ་ཨིན།
ཀ- ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ །
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡ པའི་ཚེས་༡ ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་
ལུ་ ཕྱིར་སོད་འབད་མི་ རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡༩༧ དང་ ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༡ ལས་ ཕོགས་སྒྲིག་འབད་འབདཝ་ཨིན། ལོ་
བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུའི་བམ་ཚན་༡ པའི་ནང་ལུ་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ ཚུན་གྱི་ འབྲུག་གཞུང་
གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར་དང་ དུས་ཡུན་དེ་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་
ཡ་༤,༠༠༢.༤༤༨ ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གི་བཅུད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། བམ་ཚན་༢ པའི་ནང་ལུ་ དུས་ཡུན་འདི་ནང་ རྩིས་འགྲིག་མ་
འབད་བའི་ཚུལ་མིན་བསོམས་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣༩༦༥.༡༤༣ ཚུད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།
ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མའི་ནང་ གཤམ་འཁོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོདཿ
1) འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ངོ་སོར།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ འབྲུག་གཞུང་གི་རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༦ པའི་ཚེས་༣༠ གི་ ལོ་བསྟར་
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་ཐད་ རྩོད་ཉོག་མེད་པའི་སྙན་ཞུ་ (unqualified) ཕྱིར་སོད་འབད་ཡི།
དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་ཀྱི་གཙོ་དོན་ཚུཿ


འཆར་དངུལ་བསྐྱར་བཟོ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་85,381.423

“Every individual must strive to be principled. And individuals in positions of responsibility must even strive harder.”
- His Majesty the King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
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ཟད་སོང་ངེས་ཏིག།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་71,091.811



གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ་བསྐྱར་བཟོ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་40,890.974



ངེས་ཏིག་གི་གསར་སྒྲུབ་ཟད་སོང་།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་27,576.031



བཀོལ་སོད་མ་འབད་བའི་གསར་སྒྲུབ་འཆར་དངུལ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་13,314.943 (གསར་སྒྲུབ་འཆར་

དངུལ་བསྐྱར་བཟོ་གི་ བརྒྱ་ཆ་༣༢.༥༦ )


མི་མང་བུ་ལོན་བསོམས།
ཀྲམ་ས་ཡ་ 17,074.451

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་238,398.910 (ནང་འཁོད་བུ་ལོན་ དངུལ་
དང་ ཕྱིའི་བུ་ལོན་དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་221,324.473 )

བུ་ལོན་གྱི་གནས་སྟངས།
འདས་པའི་ལོ་ངོ་གསུམ་ (རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡) གྱི་ བུ་ལོན་གྱི་ཁྱད་བསྡུར་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བུ་ལོན་
གྱི་ཆ་ཚད་དེ་ ཐང་ཐིག་གཅིག་སྦེ་ར་ཡར་སེང་འགྱོ་ཡོདཔ་སྦེ་ གསལ་སྟོན་འབད་ཡི། ཧེ་མའི་ལོ་དང་འཕདཔ་ད་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་
༢༠༡༩-༢༠ ལུ་ མི་དམངས་བུ་ལོན་འདི་ དངུལ་ཀྲམ་ས་༣༡,༡༩༥.༣༢ (བརྒྱ་ཆ་༡༦.༩༤) དང་ རྩིས་ལོ་མཇུག་བསྡུ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༢༣,༠༢༩.༠༧ (བརྒྱ་ཆ་༡༠.༦༩) གི་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག། དེ་གིས་འབད་ ནང་འཁོད་ཡོངས་འབོར་གྱི་བུ་ལོན་གྱི་ཆ་
ཚད་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༨-༡༩ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༠༠.༥༧ ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་ བརྒྱ་ཆ་༡༢༩.༠༦ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་ནུག།
གཞུང་གི་དངུལ་ཆད།
འདས་པའི་ལོ་ཚུ་ནང་ གཞུང་གི་དངུལ་ཆད་དེ་ རྩིས་ལོ་༢༠༡༧-༡༨ ནང་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༥༤༥ ལས་ རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ ལུ་
དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༡༡,༡༣༩ ལུ་ཡར་སེང་འགྱོ་སྟེ་ཡོདཔ་དང་ འདི་ཡང་ འོང་འབབ་ཚད་ཅིག་ལས་བརྒལ་ཡར་སེང་མ་འགྱོ་མི་དང་ མི་
དམངས་ཀྱི་ཟད་སོང་ཡར་འཕར་འགྱོ་མི་ལས་བརྟེན་ཏེ་འོང་ནི་ཨིན་པས།
ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ནང་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཆ་ཚད།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་ ནང་འཁོད་འོང་འབབ་ནང་གི་ རྒྱུན་སྐྱོང་ཟད་འགྲོའི་ཆ་ཚད་དེ་བརྒྱ་ཆ་༨༨.༩༤ ཨིན་པས།
སྤྱིར་བཏང་གསོག་འཇོག་ (General Reserve) ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་སྲིད་བྱུས་མེདཔ།
རྩིས་ལོ་༢༠༢༠-༢༡ གི་འཆར་དངུལ་སྙན་ཞུ་དང་ གསོག་འཇོག་ཚུ་གི་གནས་ཐོ་སོ་སོར་གྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རྩིས་ལོ་
འདི་ནང་ སྤྱིར་བཏང་གསོག་འཇོག་འོག་ལུ་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༣༣༥.༩༩༧ སྔོན་བཞག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡི། གསོག་
འཇོག་གི་ཡོངས་བསོམས་ལས་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༣,༡༤༦.༧༦༩ འདི་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ཚུ་ལུ་ ལས་སྣ་ཁག་མ་འདྲཝ་གི་འོག་ལུ་

སོ་སོར་འབད་དེ་འདུག། གསོག་འཇོག་ནང་ལས་ མ་དངུལ་སོ་སོར་འབད་མི་ཚུ་ཡང་ མང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ ངེས་མེད་རྐྱེན་ངན་གྱི་འོག་ལུ་
ནད་ཡམས་ (COVID-19) བཀག་འཛིན་ཐབས་ལམ་གྱི་དོན་ལུ་བྱིན་ཏེ་འདུག། ཨིན་རུང་ མ་དངུལ་ལ་ལུ་ཅིག་ ལས་སྡེ་ཚུ་གི་
རྒྱུན་སོལ་གྱི་གསར་སྒྲུབ་ཟད་འགྲོ་ཚུ་འགབ་ནིའི་དོན་ལུ་ གཏང་སྟེ་འདུག། དེ་འབདཝ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་
དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ལུ་ སྤྱིར་བཏང་གི་གསོག་འཇོག་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ ལམ་སྟོན་ཅིག་ འཕྲལ་མགྱོགས་སྦེ་ར་ བཟོ་དགོ་པའི་
གྲོས་འདེབས་བཀོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། ལམ་སྟོན་འདི་ཡང་ ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཇོག་མཛད་དགོཔ་ཨིན།
2) ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ནང་གི་ཚུལ་མིན་གྱི་ཡོངས་བསོམསཿ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་༤,༠༠༢.༤༤༨ །
3) བརྟག་ཞིབ་དབྱེ་བའི་ཚུལ་མིན་ཚུ།
1. གཡོ་ཟོལ་དང་ངན་ལྷད།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་133.006 །

2. ཁྲིམས་ལུགས་དང་བཅའ་ཡིག་ཚུ་ལུ་མ་གནསཔ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་2,325.336 །

3. ཆད་སྐྱོན་དང་ནོར་འཁྲུལ་ཚུ།

དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་1,544.106 །

དངུལ་རྩིས་ལྷག་ཁག་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་

མཉམ་འབྲེལ་ལས་བརྟེན་

འབྲུག་གཞུང་གི་ལོ་བསྟར་དངུལ་འབྲེལ་རྩིས་བརྗོད་དེ་ཧ་སག་

གནང་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ ཅན་མ་འདི་ ད་ལོ་གི་ལུགས་སོལ་ལས་ ཟླ་ངོ་༦ གི་ཧེ་མ་སྤྱི་ཚོགས་
བཅས་ལུ་ ཕུལ་ཐབས་བྱུང་མི་འདི་ལུ་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ཁ་ཐུག་ལས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་བཀྲིན་
དགའ་ཚོར་ཡོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ཁ) རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ།
རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་འདི་ དེ་གའི་འགན་དབང་གྲུབ་ནི་ནང་ ད་ཡོད་ཀྱི་ཁྲིམས་
ལུགས་དང་ གཙུགས་སྡེའི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ ཁུངས་མཐུན་ཡོད་མེད་དང་ མཁོ་སོད་འབད་མི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་འཇོན་ཚད་དང་ དོན་
སྨིན་ཚུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། རྩིས་ཞིབ་ཀྱི་དུས་ཡུན་དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ ཟླ་༡ པ་
ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༡༢ ཚུན་ཨིན། རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ གལ་གནད་ཅན་གྱི་རྩིས་ཞིབ་ཞིབ་རྟོག་བརྒྱད་
ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོདཔ་དང་ ཞིབ་རྟོག་ཚུ་བསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་བསྟུན་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཁག་བཅུ་གཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད།
ག)

གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ལུ་བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་།

རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ད་ལོའི་མཁོ་སྒྲུབ་ལག་ལེན་ཚུ་ནང་ངོས་འཛིན་བྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་དང་ མི་དམངས་
མཁོ་སྒྲུབ་འཛིན་སྐྱོང་འབད་མི་སྒྲིག་གཞི་ཚུ་གི་བསྐྱར་ཞིབ་ དེ་ལས་ རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ སྙན་ཞུ་འབད་མི་
རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་སྣ་ཚོགས་ལས་བསྡུ་ལེན་འབད་མི་ བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་དཔྱད་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
རྒྱལ་གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱིས་ ༡) མཁོ་སྒྲུབ་བཅའ་ཡིག་དང་སྒྲིག་གཞི་ལག་ལེན་ཅན་བཟོ་ནི། ༢) ནང་འཁོད་དམ་
འཛིན་དང་ལ་བཀོད་ཀྱི་ལག་ལེན་སྒྲིང་སྒྲིང་བཟོ་ནི་དང་ ༣) འགན་འཁྲི་དང་བཀག་འཛིན་དམ་དམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ཟེར་མི་
གཞི་དོན་གསུམ་གྱི་འོག་ལུ་ དམིགས་བསལ་གྱི་གྲོས་འདེབས་ཁག་༡༥ བཀོད་དེ་ཡོད།

ལོ་བསྟར་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་༢༠༢༠-༢༡ དང་ རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་གོང་འཕེལ་ལས་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ལས་འབྲེལ་རྩིས་ཞིབ་སྙན་ཞུ་ དེ་
ལས་ གཞུང་གི་མཁོ་སྒྲུབ་ལམ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་བསླབ་བཀོད་རིམ་བྱུང་ཚུ་ རྒྱལ་
གཞུང་རྩིས་ཞིབ་དབང་འཛིན་གྱི་ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.bhutanaudit.gov.bt ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།

(བཀྲིས)

རྩིས་ཞིབ་ཡོངས་ཁྱབ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་༡༢ པའི་ཚེས་༡༥ །

