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PREAMBLE 

 

WHEREAS the Constitution provides the Royal Audit Authority of Bhutan as an independent 
Authority; and  
 
Where-as in keeping with His Majesty’s vision to enhance accountability and proper utilization of 
public resources through effective auditing and reporting without fear, favour or prejudice, and to 
promote Good Governance; 
 
Parliament of the Kingdom of Bhutan hereby enacts the Audit Act on the………………Year of the 
Bhutanese Calendar corresponding…....... of the Second Parliament as follows: 
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L་ཡང་ དཔལ་\ན་འ]ག་པP་^་Gམས་_ན་མོ་ནང་ འ]ག་E་Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན་འ ་̀ རང་དབང་ཅན་.་དབང་
འ*ན་Vག་bནམ་འབད་བ2ད་ཡདོཔ་བ�ན་?། 

འ]ག་མངའ་བདག་Fལ་པོc་dགས་7་དYངས་འཆར་དང་འGལ་e་ འགན་འG་ཡར་fག་དང་ འgགས་Xང་ ཡངན་ མdན་
འhར་ iགོས་jང་kད་པར་ དོན་lན་ཅན་.་�ས་�བ་Aབ་m་Cན་D་nལ་ཐོག་ལས་ དམངས་7་འཐོན་Kངས་O་Oལ་མdན་
6ོད་BP་དོན་p་དང་ !གས་\ན་གDང་Rང་ཡར་f་གཏང་B་E་དོན་p། 

འ]ག་E་�ས་�བ་བཅའ་Gམས་འ ་̀ གནམ་ལ་ོ་་་་་་་་་་་་་r་་་་་་་་་པP་sས་་་་་་pའམ་ t་ལོ་་་་་་་r་་་་་་་་་་་་པP་sས་་་་་་་ p་ 
འ]ག་E་t་ཚགོས་7ས་ གཤམ་གསལ་uར་ཆ་འvག་མཛད་xབ།  
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Chapter 1 

Preliminary 

Title, commencement and extent 

1. This Act shall: 
 

(1) Be called “The Audit Act of the Kingdom of  Bhutan 2016”; 
(2) Comeintoforceonthe Dayofthe Month ofthe……YearoftheBhutanese Calendar, 

correspondingto 2016;and 
(3) ExtendtothewholeoftheKingdomofBhutan or otherwise within the jurisdiction of 

Bhutan. 

Repeal  
 

2. This Act shall repeal the Audit Act of Bhutan 2006. 

Principal objectives of the Act 

3. The Principal objectives of this Act are to: 
(1) Promote accountability, transparency, integrity and value for money in public 

operations; 
(2) Confer on the Authority adequate powers necessary to carry out the audits without 

fear, favour or prejudice; and  
(3) Protect constitutional independence of Authority.  

 

Chapter 2 

Establishment of the Authority 

Royal Audit Authority 

4. There shall be an independent Authority to be known as the Royal Audit Authority which 
shall be the Supreme Audit Institution of Bhutan. 

5. The Authority shall be an  i ndependen t  and  non-partisan institutionheadedby 
theAuditorGeneral. 
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༼!"་དང་པ་༽ 

&ན་བ�ད། 

མཚན་གནས་དང་ འY་འyགས་r་sས་ 3བ་ཚད། 

༡ བཅའ་Gབཅའ་Gབཅའ་Gབཅའ་Gམམམམས་འ`ཿས་འ`ཿས་འ`ཿས་འ`ཿ 

 (༡) འ]ག་E་�ས་�བ་7་བཅའ་Gམས་t་ལ་ོ༢༠༡༦ ཅན་མ་~ར་བ�ད་དY། 

(༢) གནམ་ལ་ོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལོc་r་་་་་་་་་་་་་་་་པP་sས་་་་་་་་pའམ་t་ལོ་༢༠༠༦ r་་་་་་་་པP་sས་་་་་་་་ལས་འY་བ�ང་m་
བར་6དོ་འབད་དY། 

(༣) འ]ག་Fལ་ཁབ་7་ས་�ན་ཡོངས་p་ ཡང་ན་ འ]ག་E་དབང་3བ་7་ནང་འ�ད་འ?ས་པP་4གས་p་3བ་དY། 

ཆ་kད།ཆ་kད།ཆ་kད།ཆ་kད། 

2. བཅའ་Gམས་འ ་̀ཆ་འvག་xབ་པP་(ནམ་ལས་ འ]ག་E་�ས་�བ་བཅའ་Gམས་༢༠༠༦ ཅན་མ་L་ཆ་kད་འ�ཝ་bན། 

བཅའ་Gམས་7་དMགས་�ལ་གཙོ་བ།ོབཅའ་Gམས་7་དMགས་�ལ་གཙོ་བ།ོབཅའ་Gམས་7་དMགས་�ལ་གཙོ་བ།ོབཅའ་Gམས་7་དMགས་�ལ་གཙོ་བ།ོ 

3. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དMགས་�ལ་གཙོ་བོ་O་ གཤམ་གསལ་uར་bནཿ 

(1) M་དམངས་ལག་!ན་O་ནང་ འG་འགན་དང་ �ངས་གསལ་ fང་བLན་ L་ལས་ ད�ལ་.་གནས་Yང་ཡར་fག་གཏང་B། 
(2) �ས་�བ་O་ འgགས་Xང་དང་ མdན་འhར་ ཡང་ན་ iོགས་jང་kད་པར་ རང་དབང་E་ཐོག་p་འY་འ�ན་འཐབ་BP་

དོན་p་ དབང་འ*ན་p་ �་འགན་དང་ �ས་པར་མ�་བP་དབང་ཆ་O་Zོད་B་དང་ 
(3) དབང་འ*ན་.་ ^་Gམས་ཅན་.་རང་དབང་ Qང་Rབས་འབད་B། 

༼!"་ག(ས་པ་༽ 
དབང་འ*ན་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་ག�་བ+གས།    

Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན།Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན།Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན།Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན།    

4. Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན་~ར་མཚན་གནས་འ*ན་པP་ རང་དབང་ཅན་.་དབང་འ*ན་འབད་ག�་བ+གས་འབད་L་ འ]ག་E་
མNན་མཐོc་�ས་�བ་ག+ག་�་འབད་བ�་འvག་འབད་དY།  

5. དབང་འ*ན་འ ་̀ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་འY་འGད་ཐོག་p་ རང་དབང་ཅན་དང་iོགས་�ན་kད་པP་ག+ག་�་Vག་bན། 
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6. The Auditor General shall be assisted by the Advisory Board of the Authority established 
under this Act. 

7. The Authority shall have its Headquarters in Thimphu, regional offices established in 
Dzongkhags and strategic locations as may be required for itseffective functioning. 

8. The Regional Offices and Training Center of the Authority shall be headed by an official 
equal to the rank of the Deputy Auditor General and Director respectively. 
 

Functional   independence of the Authority  
 

9. TheAuthorityshallenjoyfullfunctional independence including Planning and programming, 
investigative and reporting. 

10. The Authority shall exercise its powers and perform its functions without fear, favour or 
prejudice. 

11. The Authority  in exercising its powers or functions shall not entertain direction  of any 
person or authority except as otherwise provided in this Act. 
 

Financial independence of the Authority 
 

12. TheStateshallmakeadequatefinancialprovisionsforthe 
independentadministrationoftheAuthority.  
 

13. The State shall insititute effective mechanism to implement the consitutional provision  as in 
section 12 of this Act. 

 
14. As part of the mechanism instituted by the Parliament as per section 13 in this Act, the 

Authority shall have right to appeal to the Parliament if it considers that funds provided to the 
Authority are not   adequate to carry out its functions effectively.  

 
15. TheAuthority’sbudgetshallbe d i rect l y charged to the consol idated fund 

byParliament. In case of thedecisionofParliament onNationalBudgetisdelayed,theAuthority 
shall be provided withinterim funds,which shallbeat least equaltothepreviousyear’sbudget.  
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6. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་L་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་ག�་བ+གས་འབད་M་ དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚོགས་7ས་ Fབ་
Rར་འབད་དY། 

7. དབང་འ*ན་.་	ག་ཚང་�་བ་འ ་̀�མ་nག་p་ག�་བ+གས་འབད་དYཔ་དང་ དབང་འ*ན་.་=་>་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་
བར་6དོ་འབད་BP་དYས་མ�་དང་འGལ་ pང་iོགས་	ག་ཚང་O་ �ོང་ཁག་གཞན་M་O་དང་ གལ་ཅན་.་ས་གནས་O་ནང་ག�་
བ+གས་འབད་དY།  

8. དབང་འ*ན་.་pང་iོགས་	ག་ཚང་O་དང་ �ོང་བIར་�་བ་L་ Y་4མ་བ�ན་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་འོག་མ་དང་མདོ་_ན་.་ Y་
གནས་དང་མཉམ་པP་འགན་འ*ན་པ་Eས་ འY་Gད་འབད་དY།  

དབང་འ*ན་.་=་>c་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་=་>c་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་=་>c་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་=་>c་རང་དབང་།     

9. དབང་འ*ན་p་ འཆར་ག�་བ^མ་B་དང་ ལས་4མ་བཟོ་B་ �བ་ད�ད་ L་ལས་ Cན་D་འབད་B་O་Oད་པP་ =་>c་རང་དབང་
ཡོངས་�ོགས་ཡདོ།  

10. དབང་འ*ན་.ས་དབང་ཆ་O་ རང་དབང་ཐགོ་p་བར་6ོད་འབད་L་ དབང་འ*ན་.་=་>་O་ U་4ང་དང་ འgགས་Xང་ མdན་
འhར་ ཡང་ན་ iོགས་jང་kད་པར་འY་འ�ན་འཐབ་དY།  

11. དབང་འ*ན་.ས་ རང་E་དབང་ཆ་ ཡང་ན་ =་>་O་བར་6ོད་འབད་བP་�བས་p་ བཅའ་Gམས་འ ་̀ནང་འ�ད་L་ཡོད་ན་མ་
གཏོགས་ M་N་ ཡང་ན་ དབང་འ*ན་གང་�ང་E་ བ2ད་F་ ཡང་ན་ དམ་འ*ན་p་གནས་M་�ག། 

དབང་འ*ན་.་ད�ལ་འ�ལ་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་ད�ལ་འ�ལ་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་ད�ལ་འ�ལ་རང་དབང་།དབང་འ*ན་.་ད�ལ་འ�ལ་རང་དབང་།     

12. Fལ་གDང་Eས་ དབང་འ*ན་.་རང་དབང་བདག་Rང་E་དོན་p་ \ང་�ས་�་མ་ད�ལ་�ན་དY།  

13. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༡༢ པP་ནང་འ�ད་M་uར་ ^་Gམས་ཅན་.་དནོ་ཚན་O་ལག་!ན་འཐབ་BP་དོན་p་ Fལ་གDང་Eས་ 
འོས་\ན་.་ཐབས་ལམ་O་ག�་བ+གས་འབད་དY། 

14. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༡༣ པ་དང་འGལ་ t་ཚགོས་7ས་ཐབས་ལམ་ག�་བ+གས་འབད་བP་ཆ་ཤས་དང་འfཝ་�་ གལ་�ད་ 
དབང་འ*ན་.་=་>་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་ འY་འ�ན་འཐབ་BP་དོན་p་ མ�་Zོད་འབད་M་མ་ད�ལ་O་E་མ་ལང་པ་Vན་ 
དབང་འ*ན་.ས་t་ཚགོས་p་མཐོ་ག�གས་འབད་BP་དབང་ཆ་ཡོད།   

15. དབང་འ*ན་.་འཆར་ད�ལ་འ ་̀ t་ཚགོས་7ས་ཐད་ཀར་?་ iོགས་བ�ས་མ་ད�ལ་འབད་ཆ་འvག་མཛད་དY། གལ་�ད་Fལ་
ཡོངས་འཆར་ད�ལ་.་དོན་p་ t་ཚགོས་7་/ས་�ད་�ར་འངས་pས་པ་Vན་ ད�ལ་�ས་ ན་ཁག་Eས་དབང་འ*ན་p་ ¡ང་ཤསོ་
¢་མP་འཆར་ད�ལ་དང་འf་མཉམ་.་གནས་�བས་མམ་ད�ལ་�ན་དY།  
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16. The Authority shall utilize funds from the Audit Recoveries Account maintained by the 
Authority, not exceeding twenty percent of its previous year’s re-current expenditures when 
the approved annual appropriation is insufficient for effective implementation of its mandate. 
 

Independence of human resources 
 

17. The Authority shall have full authority over its personnel administration. 
 

18. TheAuthorityshalldetermine its organizational structure and staffing strength and pattern in 
accordance with relevant laws as per its requirement to carry out auditing economically, 
efficiently and effectively. 

 
19. Except for the Auditor General, the Authority shall regulate appointment, management and 

dismissal of its employees in accordance with the Civil Service Act. 
 

The Appointment of Auditor General 

20. The Auditor General ofBhutanshallbeappointedbythe DrukGyalpo fromalistofeminent 
personsrecommended jointlybythePrimeMinister, theChiefJusticeofBhutan,the Speaker,the 
Chairpersonofthe NationalCounciland the LeaderoftheOppositionParty. 
 

Eligibility and qualifications of Auditor General 
 

21. Aperson  eligible for appointment as Auditor General shall: 
(1) BeanaturalborncitizenofBhutan; 
(2) Notbemarriedtoapersonwhois nota citizenofBhutan; 
(3) Haveaminimum qualificationofformal universityDegree; 
(4) Haveaminimumworkexperience in Government  or public service for 25 years;  
(5) Be a person of high moral and  integrity; 
(6) Have no political affiliation; 
(7) Not hold any office of profit whether public or private or in Civil Society 

Organizations; 
(8) Not have been terminated or compulsorily retired from the Government or public 

service;  
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16. དབང་འ*ན་.་འགན་དབང་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་ག�་བ+གས་འབད་BP་དོན་p་ ལོ་བར་འཆར་ད�ལ་ད�་བY་Aབ་M་E་
མ་ལང་པ་Vན་ དབང་འ*ན་.ས་£ན་Rང་འབད་L་ཡོད་པP་ �ས་�བ་བར་¥ད་�ས་¦P་ནང་ལས་ མ་ད�ལ་O་ ¢་མP་ལོ་E་£ན་
འ�ར་ཟད་སོང་E་བF་ཆ་༢༠ ལས་མ་བ§ལཝ་འབད་ལག་!ན་འཐབ་དY།  

M་བོས་7་རང་དབང་།M་བོས་7་རང་དབང་།M་བོས་7་རང་དབང་།M་བོས་7་རང་དབང་། 

17. དབང་འ*ན་p་ རང་E་M་ོབས་བདག་Rང་འཐབ་BP་དབང་འ*ན་ ཡངོས་�ོགས་ཡོད།  

18. དབང་འ*ན་.ས་ �ས་�བ་O་ ཚད་དམ་དང་ འvན་ཚད་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་འY་འ�ན་འཐབ་BP་དོན་p་ དYས་མ�་དང་
འGལ་ འ�ལ་ཡདོ་བཅའ་	ག་O་དང་བ¨ན་ དབང་འ*ན་.ས་ འ?ས་ཚགོས་7་ག�་བ2ད་དང་ ལས་གཡགོཔ་བ+གས་BP་©ག་
བ2ད་དང་�ངས་འབོར་O་ གཏན་འªལ་བཟོ་དY། 

19. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་མ་གཏོགས་ དབང་འ*ན་.ས་ �་གཡགོ་བཅའ་Gམས་དང་འGལ་e་ རང་E་ལས་གཡགོཔ་O་ གསར་བ«ས་
འབད་B་དང་ འ*ན་Rང་འཐབ་B་ L་ལས་ �ར་བཏོན་འབད་དY།  

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་བ«་བཞག།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་བ«་བཞག།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་བ«་བཞག།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་བ«་བཞག།     

20. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་འ ་̀ ¬ོན་_ན་དང་ འ]ག་E་Gམས་t་¬ོན་པོ་ ཚགོས་དཔོན་ Fལ་ཡོངས་ཚགོས་�P་G་འ*ན་ \གོ་iགོས་
ཚགོས་པP་གཙོ་འ*ན་བཅས་7ས་ མན་མdན་ཐོག་/ས་འLབས་nལ་བP་ 3ད་\ན་M་N་O་E་Mང་ཐོc་ནང་ག®ས་ལས་ འ]ག་
མངའ་བདག་Fལ་པོ་མ�ག་Eས་བ«་བཞག་གནང་B།  

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འསོ་འབབ་དང་̄ ས་ཚད།་འསོ་འབབ་དང་̄ ས་ཚད།་འསོ་འབབ་དང་̄ ས་ཚད།་འསོ་འབབ་དང་̄ ས་ཚད།     

21. M་Nམ་Vག་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་�་བ«་བཞག་འབད་B་E་ འོས་འབབ་ཡོད་M་L་ཡངཿ  

(1) རང་བ�ན་.་°ས་pང་ལས་བ±ན་པP་འ]ག་པP་M་®ར་bན་M། 
(2) འ]ག་པP་M་®ར་kན་M་དང་ གUན་?་མ་བོམས་M།  

(3) ¡ང་མཐའ་ ག+ག་ལག་̄ ས་ཚད་ཡོད་M།  

(4) གDང་ ཡང་ན་ M་དམངས་�་གཡོག་ནང་ ¡ང་མཐའ་ལོ་N་༢༥ E་ཉམས་³ོང་ཡོད་M། 

(5) 5ན་6ོད་དང་ fང་བLན་དང་\ན་M།  

(6) �ད་དོན་དང་འ�ལ་གཏོགས་kད་M། 

(7) M་དམངས་ ཡང་ན་ ´ར་�་ ཡང་ན་ �་བP་M་�་འ?ས་ཚགོས་O་ནང་འབད་�ང་ ª་སང་E་Y་གནས་མ་འཆང་M། 
(8) གDང་ ཡང་ན་ M་དམངས་�་གཡགོ་ནང་ལས་ བཏོན་མ་བཏང་M་ ཡང་ན་ མཐའ་གVག་�་དYངས་D་མ་འབད་M། 
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(9) Not have been convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment; 
(10) Not be in   arrears   of   taxes   or   other   dues   to   the Government; and 
(11) Not have been disqualified under any other laws. 

OathorAffirmation of Office 

22. The Auditor General shall, before assuming office, take an oath or affirmation of office as provided 
in the Third Schedule of the Constitution of the Kingdom of Bhutan. 
 

23. The Chief Justice of Bhutan shall administer the oath or affirmation of office under section 22 of 
this Act. 
 

Tenure and Service conditions of the Auditor General 

24. The term of Office of the Auditor General shall be five years or until attaining the age of 
sixty-five years, whichever is earlier. 
 

25. TheAuditorGeneralshallnotbeeligibleforre-appointment. 
 

26. Thesalary,allowances,benefitsandotherservice conditionsof theAuditor General shall 
beasprescribedbyParliament from time to time. 

 
27. TheAuditor General may,beforetheexpiryof theterm,resignaftersubmittinga notice in 

writingatleast thirtydaysinadvance. 
 

28. The power to accept such resignation shall be vested with the Druk Gyalpo. 
 

29. TheAuditorGeneralcanberemovedonlyby impeachment. 
 

30. ThevacancyofthepostofAuditorGeneralshallbefilled within a period of thirty days from the 
date of suchvacancy. 
 

Service conditions of the employees of the Authority 

31. ExceptfortheAuditorGeneral,the service conditions of the employees shallbe broadly 
governed by theCivil ServiceAct. 
 

32. All employees of Authority including the Auditor General shall be entitled to receive 30% 
Migsel Soelra granted under Royal Decree in addition to the normal pay and allowances of 
the civil servants.  
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(9) Uས་ཅན་གནོད་འTལ་.་Gམས་གµད་མ་xབ་M་ ཡང་ན་ བཙོན་Gམས་མ་lན་M། 

(10) གDང་p་nལ་དY་པP་¦ལ་འབབ་ ཡང་ན་ Zདོ་ཆད་གཞན་kད་M་དང་ 
(11) Gམས་pགས་གང་�ང་E་འོག་p་ 3ད་�ས་མ་ཚང་བP་�ངས་,་མ་བ+གས་M། 

དམ་བཅའ་དང་དམ་བཅའ་དང་དམ་བཅའ་དང་དམ་བཅའ་དང་    Nས་!ན།Nས་!ན།Nས་!ན།Nས་!ན། 

22. �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་ Y་གནས་མ་འཆང་བP་¢་མ་ ^་Gམས་_ན་མོc་�ར་¶གས་ག,མ་པP་ནང་བ2ད་M་དང་འGལ་ Y་གནས་7་
དམ་བཅའ་ ཡང་ན་ Nས་!ན་nལ་དY། 

23. དོན་ཚན་LP་�་ཚན་༢༢ པP་འོག་p་ Y་གནས་7་དམ་བཅའ་ ཡང་ན་ Nས་!ན་O་ འ]ག་E་Gམས་t་¬ོན་པོ་p་nལ་དY། 

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་གནས་�ན་དང་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་གནས་�ན་དང་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་གནས་�ན་དང་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་གནས་�ན་དང་    �་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས། 

24. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་Y་གནས་7་གནས་�ན་འ ་̀ ལོ་N་:་ ཡང་ན་ °ས་ལ་ོ;ག་བS་·་:་ལོན་M་ག(ས་ལས་ ག་ཧ་M་L་p་
གནས་དY།  

25. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་འ ་̀ ¹ར་ལགོ་བ«་བཞག་འབད་M་�ག།  

26. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་ ད�ལ་ཕོགས་དང་ འdས་ ª་ཕན་ L་ལས་ ཞབས་ཏོག་གཞན་O་ t་ཚགོས་7ས་ཁ་dག་ལས་ ?ས་?ས་
,་གསལ་བ2ད་འབད་M་དང་འGལ་e་Zོད་དY།  

27. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ གནས་�ན་མ་ཚང་བP་¢་མ་ (ན་�ངས་,མ་SP་Yང་ལས་ 	ག་ཐགོ་p་D་	ག་nལ་བP་»ལ་p་ Y་
གནས་ལས་དYངས་D་འབད་�ག། 

28. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ ནམ་རང་འབད་�ང་ འ]ག་མངའ་བདག་Fལ་པོ་p་ D་	ག་nལ་ཐོག་p་ Y་གནས་ལས་དYངས་D་
འབད་�ག།  

29. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་འ ་̀ གནས་དJང་�་ནP་ཐོག་ལས་བཏོན་གཏང་�ག།  

30. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་Y་གནས་ས་ོང་L་ L་pགས་7་ས་ོང་འཐོན་e་ (ན་�ངས་,མ་SP་ནང་འ�ད་ཚབ་བ«ས་དY།  

དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་    ལས་གཡགོཔ་O་E་ལས་གཡགོཔ་O་E་ལས་གཡགོཔ་O་E་ལས་གཡགོཔ་O་E་    �་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས།�་གཡགོ་E་གནས་ངས། 

31. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་མ་གཏོགས་ ལས་གཡགོཔ་O་E་�་གཡགོ་གནས་ངས་O་ 3བ་_་བར་�་གཡགོ་བཅའ་Gམས་7ས་བདག་Rང་
འཐབ་དY། 

32. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་བ�ས་e་ དབང་འ*ན་.་ལས་གཡོགཔ་ག་ར་p་ tར་བཏང་�་གཡོགཔ་E་ད�ལ་ཕོགས་དང་ འdས་O་E་ཁ་
«ང་p་ མངའ་བདག་Fལ་པོc་བཀའ་ཤགོ་E་བཀའ་དོན་དང་འGལ་ དMགས་བསལ་.་གསལོ་ར་བF་ཆ་༣༠ E་ཐོབ་ལམ་�ན་དY། 
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Acting Auditor General 

33. The Joint Auditor General shall be the Acting Auditor General to fill the vacancy arising 
from death, resignation, permanent incapacitation or removal of the Auditor General. 
 

34. TheAuditor General shall, during his temporary absence from the office, designate Joint 
Auditor General or in his absence, a Deputy Auditor General to carry out routine functions of 
the Authority. 

 
35. The nature of functions that may be performed by the officials designated or appointed under 

Section 33 and 34 in this Act shall be governed under the regulations framed under this Act. 

Responsibilities of Auditor General  

36. The Auditor General shall: 
 

(1) Carry out responsibilities as mandated by the Constitution and implement the 
provisions of this Act;  
 

(2) Carryouthisresponsibilitieswithutmostloyaltyand dedicationtothe Tsa-wa-Sum, 
unaffectedbyany consideration forthoseinpositionsofpowerand 
influenceandshowingnodiscriminationwhatsoever intheline ofhiswork; 
 

(3) Provide strategicleadershipand encouragehighstandards of propriety to the 
employeesof the Authority; 

 
(4) Provide the direction, control and supervision on all matters relating to the Authority; 

 
(5) Abide by the Code of Professional Conduct prescribed under this Act; 

 
(6) Require all empoyees of the Authority comply with the Oath of 

GoodConduct,EthicsandSecrecy ofAuditors and other applicable codeofconduct; 
 

(7) Inform significant fraud and corruption cases to Anti-Corruption Commission, 
requiring further intervention by the Anti-Corruption Commission as deemed 
necessary by the Auditor General; and  
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�ས་�བ་ཡངོས་3བ་N་ཚབ།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་N་ཚབ།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་N་ཚབ།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་N་ཚབ། 

33. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་ ¼་½ན་འJང་B་དང་ དYངས་D་འབད་B་ གཏན་འཇགས་འབད་¿གས་xབ་kདཔ་ཐལ་B་ ཡང་ན་ བཏོན་
བཏང་བ་སགོས་7་གནད་ལས་བ±ན་ Y་གནས་7་ས་ོང་འJང་བP་�བས་p་ མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡོངས་3བ་L་ �ས་�བ་
ཡོངས་3བ་7་N་ཚབ་འབད་དY། 

34. �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་ �་ར་གནས་�བས་7་དོན་p་	ག་ཚང་ནང་མ་ོད་པ་Vན་ མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡོངས་3བ་དང་ ཡང་ན་ 
མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡོངས་3བ་ཡང་kད་པ་Vན་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་འོག་མ་L་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་N་ཚབ་འབད་བ«་བཞག་འབད་
དY། 

35. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༣༣ དང་༣༤ E་འགོ་p་ བ«་བཞག་འབད་M་ ཡང་ན་ གཡགོ་བ«ས་འབད་M་འགན་འ*ན་པ་Eས་ 
བར་6དོ་འབད་M་=་>་O་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འགོ་p་བཟོ་M་©གས་ག�་Eས་ བདག་Rང་འབད་དY།  

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འགན་Kར།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འགན་Kར།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འགན་Kར།�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འགན་Kར།     

36. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་འབད་དY་པP་འགན་Kརཿ  

(1) ^་Gམས་_ན་མོc་ནང་འ�ད་L་ཡདོ་པP་འགན་དབང་དང་འGལ་ འགན་ཁག་O་འབག་དYཔ་དང་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་
དོན་ཚན་O་ག�་བ+གས་འབད་དོ།  

(2) རང་E་འགན་Kར་O་ དབང་ཚད་དང་  ཁ་དབང་ཡོད་M་O་p་བ�་འvག་E་གནོད་Rན་kད་པP་ཐོག་ལས་ རང་E་�་འགན་
ག་V་རང་bན་�ང་ U་4ང་མ་À་བར་ ^་བ་ག,མ་.་མཐའ་དོན་p་ ཐ་དང་དམ་Áག་བmན་e་iག་�ད་D་དY།  

(3) ཐབས་4གས་ཅན་.་འY་Gད་འབད་L་ དབང་འ*ན་.་ལས་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ འགན་འ*ན་པ་O་Eས་ གནས་ཚད་མཐོ་
བP་བཟང་6དོ་7་®མས་»གས་བ°ད་བSག་དY། 

(4) དབང་འ*ན་དང་འ�ལ་བP་གནད་དནོ་ག་རP་ནང་ ལམ་ོན་དང་ དམ་འ*ན་ L་ལས་ u་བ2ད་O་འབད་དོག། 
(5) བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་ བ2ད་L་ཡདོ་པP་3ད་4ག་5ན་6ོད་7་8མ་གཞག་p་གནས་དY། 

(6) དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་ ལས་གཡགོཔ་O་Eས་ �ས་�བ་པP་5ན་6དོ་དང་ བཟང་6དོ་ གསང་བP་དམ་
བཅའ་དང་ འ�ལ་ཡདོ་5ན་6ོད་8མ་གཞག་O་p་གནས་བSག་དY། 

(7) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་དYས་མ�་མཐོང་M་དང་འGལ་ ངན་ ད་བཀག་ོམ་ ན་ཚོགས་7ས་ བར་Dགས་འབད་དY་
པP་དYས་མ�་Jང་M་ གཡ་ོཟལོ་དང་ ངན་ ད་7་གནད་དོན་འཚབས་ཅན་O་ ངན་ ད་བཀག་ོམ་ ན་ཚོགས་p་ Cན་
D་འབད་དY། 
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(9) Perform such other duties, in relation to the accounts of bodies administering public 
funds, as may be prescribed by law. 
 

37. The Auditor General shall be held accountable for the Authority’s non-compliance with the 
provisions of this Act and for any acts contrary to the objectives and functions of the 
Authority  

Chapter 3 

Advisory Board of the Authority 

Establishment of the Advisory Board of the Authority  
 

38. The Authority shall establish the Advisory Board of the Authority, herein-after referred to as 
the Board, which shall assist the Auditor General in discharging his mandates including 
making major policy and executive decisions of the Authority. 
 

39. The Board shall consist of the Auditor General, Joint Auditor General and all the Deputy 
Auditors General. 

 
40. The Auditor General shall be the chairperson of the Board the Head of Policy and Planning 

Division as the Member Secretary to the Board. 

 
41. The presence of at least two-third members shall form the quorum of a Meeting. 

 
42. The Board shall meet at least four times annually at a time and place as determined by the 

Auditor General.  
 

43. The agenda and Minutes of the Meeting shall be documented and duly authenticated under 
the signatory of the Auditor General and the Member Secretary.  

 
44. The Joint Auditor General shall be the Vice-Chairperson of the Board. 

 
45. The Auditor General may require such other person or persons of the Authority to attend any 

Board Meetings as invitee to provide expert opinion or provide information and explanations 
on specific items of the agenda.  

 
46. Decisions of the Board shall not be invalidated merely because of procedural defects in 

convening the meeting. 
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(8) Gམས་7ས་_ད་?་བ2ད་M་uར་?་ M་དམངས་7་མ་ད�ལ་བདག་Rང་འཐབ་M་ འ?ས་ཚགོས་OP་�ས་¦་དང་འ�ལ་བ་
ཡདོ་པP་�་འགན་གཞན་འཐབ་དY། 

37. དབང་འ*ན་.ས་ བཅའ་Gམས་འ`P་དYངས་དོན་O་དང་མ་འGལ་བ་འམ་ དMགས་�ལ་དང་=་>་O་ལས་འགལ་བP་=་6དོ་གང་
�ང་Vག་E་དོན་p་ འG་འགན་�ས་�བ་ཡོངས་3བ་p་ཕགོ། 

༼!"་ག,མ་པ་༽༼!"་ག,མ་པ་༽༼!"་ག,མ་པ་༽༼!"་ག,མ་པ་༽     

དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས།     

དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས་ག�་བ+གས།དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས་ག�་བ+གས།     

38. Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན་.ས་ དབང་འ*ན་.་/ས་འ0ལ་བ2ད་ཚོགས་ག�་བ+གས་འབད་དYཔ་དང་ བ2ད་ཚོགས་འབད་
xབ་ཚར་�ནམ་ལས་ བ2ད་ཚོགས་7ས་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་ དབང་འ*ན་.་གལ་ཅན་.་�ད་Jས་བ^མ་B་དང་ འ*ན་Rང་དང་
འ�ལ་བP་/ས་ཐག་གཅད་B་O་བ�ས་e་ �་E་འགན་དབང་O་ལག་!ན་འཐབ་B་ནང་ Fབ་Rར་འབད་དY། 

39. བ2ད་ཚགོས་7་འdས་MP་�ངས་,་ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་དང་ མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་ L་ལས་ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་
འོག་མ་ག་རང་Oད་དY། 

40. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་L་བ2ད་ཚགོས་7་G་འ*ན་འབད་བ«ས་དYཔ་དང་ �ད་Jས་དང་འཆར་འYད་�་ཚན་.་འY་འ*ན་L་ བ2ད་
ཚགོས་7་འdས་M་;ང་_ན་འབད་བ«ས་དY། 

41. ཞལ་འཛོམས་ཚགོས་པP་�བས་p་ འdས་MP་�ངས་ཚད་¡ང་མཐའ་ག,མ་ད�་ག(ས་ཚང་དY། 
42. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ གཏན་འªལ་བཟོ་M་ས་གནས་དང་?ས་ཚོད་དང་འGལ་ བ2ད་ཚགོས་7ས་ ལོ་བར་བ�ན་?་¡ང་མཐའ་ 

ཞལ་འཛོམས་Âངས་བ�་ཚགོས་དY། 
43. ཞལ་འཛོམས་7་/ས་ག�་དང་ /ས་�ད་O་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་དང་ འdས་M་;ང་_ན་.ས་Mང་Ãགས་བ2ད་ཐོག་ལས་ 	ག་

ཐོག་བ2ད་དYཔ་དང་ Oལ་མdན་.་བLན་Ãགས་xབ་དY། 
44. མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་L་ བ2ད་ཚགོས་7་G་འ*ན་འོག་མ་bན། 

45. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ /ས་ག�་E་དMགས་བསལ་གནད་དོན་O་E་ཐད་ 3ད་མ�ག་E་བསམ་བཤད་ ཡང་ན་ བI་དོན་དང་
Fས་བཤད་O་�ན་BP་དོན་p་ དབང་འ*ན་.་M་N་ ཡང་ན་ M་Nམ་O་བ2ད་ཚགོས་7་ཞལ་འཛོམས་གང་�ང་ནང་ མ�ནམོ་འབད་
�ས་གཏོགས་འབད་བར་གཏང་�ག།  

46. ཞལ་འཛོམས་འཚགོ་B་ནང་ =་4མ་དང་འ�ལ་བP་Rན་ཆ་འJང་Jངམ་Aངམ་གVག་Eས་ བ2ད་ཚོགས་7་/ས་ཐག་O་ བ�་འvག་
kདཔ་བཟོ་M་�ག། 
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Functions of the Board 

47. The Board shall assist Auditor General to: 
(1) Make strategic decision and set priorities of the Authority; 
(2) Approve strategic, operational and annual  plans of the Authority; 
(3) Determine organizational structure and staffing pattern of the Authority in accordance 

with the Civil Service Act; 
(4) Issue terms of reference for various committees established; 
(5) Adoptregulations framed underthisAct; 
(6) Review and endorse Human Resource plan; 
(7) Monitor all appointments carried out by the Human Resources Governance 

Committee as may be required; 
(8) Select officials of the Authority for secondment or deputation; 
(9) Approve and issue auditing standards, manuals, guidelines developed by experts or 

adopt standards and guidelines issued by recognized national or international standard 
setting bodies; 

(10) Review and endorse the decisions taken by other Committees as may be required by 
the Auditor General; 

(11) Approve arrangements with internal auditors upon satisfying itself of the work 
performed by the Internal Auditors ;  

(12) Approve strategies and plans of Training Center  including training programmes and 
qualifications; 

(13) Make decision on any other matters as may be required by the Auditor General; and  
(14) Institute award schemes to employees of the Authority, audited entities and others as 

provided in Section 68 (23) &(24) of this Act. 
 

48. The Board members shall be collectively responsible for their actions and decisions.  

    
    



 

1 

 

བ2ད་ཚགོས་7་=་>།བ2ད་ཚགོས་7་=་>།བ2ད་ཚགོས་7་=་>།བ2ད་ཚགོས་7་=་>། 

47. བ2ད་ཚགོས་7ས་�ས་�བ་ཡོངས་3བ་p་Fབ་Rར་འབད་དYཔ་ཡངཿ 

(1) གལ་ཅན་.་/ས་ཐག་གཅད་B་དང་ དབང་འ*ན་.་གཙོ་4མ་བ©ག་B། 
(2) དབང་འ*ན་.་ ཐབས་Jས་འཆར་ག�་དང་ ལག་!ན་འཆར་ག�་ L་ལས་ ལོ་བར་འཆར་ག�་O་ཆ་འvག་འབད་B། 

(3) �་གཡགོ་བཅའ་Gམས་དང་འGལ་ དབང་འ*ན་.་འ?ས་ཚོགས་7་ག�་བ2ད་དང་ ལས་གཡགོཔ་བ+གས་BP་©ག་
བ2ད་O་གཏན་འªལ་བཟོ་B། 

(4) ཚགོས་Äང་X་ཚགོས་ག�་བ+གས་འབད་M་O་p་ /ས་བ¨ན་ཁ་Áག་Zོད་B།  

(5) བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་བཟོ་བ©གས་འབད་M་ ©གས་ག�་O་ཆ་འvག་འབད་B། 

(6) M་ོབས་འཆར་ག�་བར་�བ་འབད་L་ ཆ་འvག་འབད་B། 
(7) དYས་མ�་དང་བ¨ན་ M་ོབས་བདག་Rང་ཚགོས་Äང་Eས་བ«་བཞག་འབད་M་O་ག་ར་ u་Ãོག་འབད་B། 

(8) དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་O་ �བས་གཡགོ་ ཡང་ན་ N་ཚབ་ལས་གཡགོ་E་དོན་p་ གདམ་འd་འབད་B། 
(9) �ས་�བ་7་གནས་ཚད་དང་ ལག་Lབ་ L་ལས་ མཁས་མ�ག་O་Eས་གསར་བཟོ་འབད་M་ལམ་ོན་O་ཆ་འvག་འབད་B་

དང་ �ར་Zོད་འབད་B་ ཡང་ན་ Nས་!ན་ཅན་.་འ?ས་ཚགོས་O་Eས་�ར་Zོད་འབད་M་གནས་ཚད་དང་ ལམ་ོན་O་
དང་!ན་འབད་B།  

(10) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་དYས་མ�་བ2ད་M་དང་འGལ་ ཚགོས་Äང་གཞན་M་O་Eས་/ས་ཐག་གཅད་M་O་ བར་�བ་
འབད་L་ཆ་འvག་འབད་B། 

(11) ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་O་Eས་བར་6ོད་འབད་M་�་p་ 	ད་_ས་འfངོས་པ་Vན་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་O་དང་ མཉམ་
འ�ལ་འབད་BP་གནང་བ་�ན་B། 

(12) �ོང་བIར་�་བP་ �ོང་བIར་ལས་4མ་O་དང་ ¯ས་ཚད་O་བ�ས་e་ ཐབས་Jས་O་དང་འཆར་ག�་O་གནང་/ལ་འབད་
B། 

(13) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་དYས་མ�་བ2ད་M་དང་འGལ་ གནད་དོན་གང་�ང་E་/ས་ཐག་གཅད་B་དང་ 
(14) བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༦༨ དང་ཡན་ལག་དོན་ཚན་(༢༣)དང་(༢༤)ནང་འ�ད་ཡདོ་M་དང་འGལ་ དབང་འ*ན་.་ལས་

གཡགོཔ་O་དང་ �ས་�བ་Aབ་ཡདོ་པP་མངའ་Kལ་ལས་�་O་ L་ལས་ གཞན་M་O་p་ གསལོ་ར་E་ལས་འཆར་ག�་
བ+གས་འབད་B། 

48. བ2ད་ཚགོས་7་འdས་M་O་p་ �ང་རP་ལག་!ན་དང་ /ས་ཐག་O་E་གVག་མdན་.་ འགན་འG་ཕོག། 
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Chapter 4 

Code of Professional Conduct 

 
Compliance    

49. TheAuditorGeneralshall have the moral integrity required to competently, 
efficientlyandprofessionallycarryouthistasks. 

50. TheAuditorGeneral shallensurethattheintegrity oftheAuthorityis maintained. 

 
Responsibility 

51.  The  Auditor General   shall  ensure  that  his  conduct  is consistent 
withthedignity,reputation andintegrityofthe Authorityandthesovereigntyandintegrityof 
Kingdom of Bhutan. 

 
Accountability 

52. TheAuditorGeneralshallhaveadutytoaccountandbeheld accountable 
forthepolicies,decisionsandactionsof his own and ofthe Authority. 

 
Confidentiality 

53. If public interest so requires, the Auditor General shall maintain confidentiality of any 
matter. 
 

Integrity 

54. The integrity of the Auditor General shall be beyond reproach and shall not be influenced in 
any manner whatsoever by any individual or body of individuals in the discharge of official 
duties. 

Selflessness 

55. TheAuditorGeneralshalltakedecisionssolelybasedonthe publicinterestandnotonany 
otherfactors. 
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༼!"་བ�་པ་༽༼!"་བ�་པ་༽༼!"་བ�་པ་༽༼!"་བ�་པ་༽ 

3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག། 

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་    3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།3ད་4ག་5ན་6དོ་7་8མ་གཞག།     

འGལ་བ¨ན།འGལ་བ¨ན།འGལ་བ¨ན།འGལ་བ¨ན། 

49. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ རང་E་=་>་O་འvན་ཐངས་དང་ ¿གས་xབ་ 3ད་4ག་ཅན་�་འཐབ་BP་དོན་p་  ག་བསམ་8མ་དག་
E་5ན་6ོད་དY།  

50. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ དབང་འ*ན་.་གVག་བ©ལ་ £ན་Rང་འཐབ་ཡདོཔ་�ས་བÃན་བཟོ་དY།  

འགན་Kར།འགན་Kར།འགན་Kར།འགན་Kར།    

51. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ རང་E་5ན་6ོད་འ ་̀ དབང་འ*ན་.་_་མཐོང་དང་ Mང་གཏམ་ 8མ་དག་5ན་6ོད་དང་ Fལ་ཁབ་7་རང་
བཙན་གVག་བ©ལ་དང་འ�ལ་�གས་ཡོདཔ་ �ས་བÃན་བཟོ་དY།  

འG་འགན།འG་འགན།འG་འགན།འG་འགན། 

52. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ དབང་འ*ན་དང་�་རP་�ད་Jས་དང་ /ས་ཐག་ གདོང་!ན་OP་དོན་p་ £་མཚན་བཤད་B་དང་ འG་
འགན་!ན་BP་འགན་Kར་འབག་དY།  

གསང་F།གསང་F།གསང་F།གསང་F།    

53. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ M་དམངས་7་མཐའ་དོན་p་ གསང་Æག་འབད་མ་�ང་བP་དYས་མ�་ཡོད་པP་ གནད་དོན་གང་�ང་E་
གསང་F་£ན་Rང་འབད་དY། 

fང་བLན།fང་བLན།fང་བLན།fང་བLན།    

54. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་fང་བLན་L་ Rན་འyགས་ལས་འདས་དYཔ་དང་ རང་E་གDང་འ�ལ་འགན་Kར་O་འབག་པP་�བས་p་ 
N་Aང་ ཡང་ན་ འ?ས་ཚགོས་གང་�ང་Eས་ 6ོད་ལམ་ག་V་E་ཐོག་ལས་འབད་�ང་ LP་དབང་p་ཐལ་B་M་འོང་།  

རང་དནོ་¬སོ་བཏང་།རང་དནོ་¬སོ་བཏང་།རང་དནོ་¬སོ་བཏང་།རང་དནོ་¬སོ་བཏང་།    

55. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ /ས་ཐག་�ད་BP་གནད་དོན་O་རང་དོན་p་མ་བ±ན་པར་ M་དམངས་7་མཐའ་དོན་�་ན་p་ ག�་བཞག་
m་/ས་ཐག་གཅད་དY། 
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Transparency 

56. ThedecisionsandactionsoftheAuditorGeneralshallbe 
transparentandheshallgivereasonsforhisdecisions. 

Personal Conduct  

57. TheAuditorGeneralhavingbeenentrustedwiththesacred responsibilitytoservetheTsa-wa-
Sum,shall: 
 

(1)  Refrainfromindulginginhabitsandbehaviourthat infringeupontheperformance 
ofofficialdutiesor tarnish  the  image  of  the  Auditor  General,   the 
AuthorityortheCountry; 

(2) Notdoordirecttobedone,inabuseofhisofficeor power,anyactprejudicial 
totherightsofanyother personknowingthatsuchactisunlawfulorcontrary toany 
governmentpolicy; 

(3) Not maintain or operate a bank account in any countryoutsideBhutan; 
(4) Notprovideinformation,whichisdetrimentaltothe prestige,territorial 

integrityandsovereigntyof  the Kingdom;and 
(5) The Auditor General shall not acceptanygifts, presentsorbenefits. 

 

Conflict of Interest  

58. TheAuditorGeneralshallensurethatnoconflictofinterest arisesorappearstoarise,between 
hispublicdutiesandhis privateinterests,financialorotherwise. 
 

59. AconflictofinterestmayexistwhentheAuditorGeneralis influenced orappearstobeinfluenced 
byprivateinterests. Privateinterests includefinancial orotherinterests 
oftheAuditorGeneral’sspouseordependent. 

    
    
    
    
    
    
    
    



 

3 

 

    
�ངས་གསལ།�ངས་གསལ།�ངས་གསལ།�ངས་གསལ།    

56. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་/ས་ཐག་དང་ དང་!ན་འབད་M་O་ནང་ �ངས་གསལ་དY་པP་ཁར་ /ས་ཐག་གཅད་M་OP་£་མཚན་
བ2ད་དY།  

རང་E་5ན་6དོ།རང་E་5ན་6དོ།རང་E་5ན་6དོ།རང་E་5ན་6དོ།    

57. �་བ་ག,མ་p་iག་�་D་BP་དོན་p་ ^་ཅན་.་འགན་Kར་གནང་ཡདོཔ་བ�ན་?་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7སཿ  
(1) གDང་འ�ལ་.་�་འགན་འཐབ་པP་�བས་p་ Gམས་ལས་འགལ་བ་ ཡང་ན་ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་དང་ དབང་འ*ན་ 

ཡང་ན་ Fལ་ཁབ་7་Mང་གཏམ་ ཉམས་དམས་གཏང་B་bན་པP་Yམས་ག¼ས་དང་ 6ོད་ལམ་ནང་བག་kད་6ོད་B་ལས་
འÇམས་དY།  

(2) L་pགས་7་=་6ོད་འ ་̀Gམས་མdན་Mན་པ་ ཡང་ན་ གDང་E་�ད་Jས་གང་�ང་Vག་ལས་འགལ་བ་bནམ་̄ ས་བ�ན་?་ 
རང་E་Y་གནས་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་Oལ་Mན་6ོད་ཐོག་ལས་ M་N་གང་�ག་E་ཐོབ་དབང་p་iོགས་jང་ཅན་.་=་6དོ་
གང་�ང་Vག་©ག་B་ ཡང་ན་ ©ག་BP་བ2ད་F་�ན་M་�ག། 

(3) འ]ག་Fལ་ཁབ་7་�་ཁར་ Fལ་ཁབ་ག་e་p་ཡང་ ད�ལ་ཁང་�ས་Lབ་£ན་Rང་ ཡང་ན་ ལག་!ན་འཐབ་M་�ག།  

(4) Fལ་ཁབ་7་Cན་གས་དང་ མཁང་�ངས་གVག་བ©ལ་ རང་བཙན་O་p་གནོད་འs་ཅན་.་གནས་Oལ་�ན་M་�ག་B་
དང་ 

(5) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ iག་འཇལ་ ཡང་ན་ གསལོ་ར་ ª་ཕན་O་!ན་M་�ག། 

ª་ཕན་uག་Éདོ།ª་ཕན་uག་Éདོ།ª་ཕན་uག་Éདོ།ª་ཕན་uག་Éདོ།    

58. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་	ས་ �་རP་M་དམངས་7་�་འགན་དང་ �་རP་´ར་.་ª་ཕན་ ཡང་ན་ ད�ལ་འ�ལ་ ཡང་ན་ གཞན་
OP་བར་ན་uག་Zོད་འཐོན་B་ ཡང་ན་ འཐོན་B་བ�མ་མཐོང་B་kདཔ་�ས་བÃན་བཟོ་དY། 

59. ª་ཕན་uག་Zདོ་འ ་̀ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་ ´ར་.་ª་ཕན་.ས་®མས་བËར་བ་ ཡང་ན་ བËར་B་བ�མ་མཐོང་བP་�བས་p་
འཐོནམ་bནམ་ལས་ ´ར་.་ª་ཕན་.་�ངས་,་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་རང་E་ད�ལ་འ�ལ་ ཡང་ན་ ª་ཕན་གཞན་O་Aངམ་Vག་
Eས་མ་ཚད་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་བཟའ་r་ ཡང་ན་ རང་p་བ±ན་e་ོད་M་OP་ད�ལ་འ�ལ་ ཡང་ན་ ª་ཕན་གཞན་O་ཡང་
Oདཔ་bན། 
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60. TheAuditorGeneralshall: 
 

(1) Declaretheassetsandliabilities,includingtheassets andliabilitiesinthenameofhisspouse 
and dependents withinthreemonthsaftertheappointment, annuallythereafter 
andthreemonthsbeforeleavingthe office,totheAnti-CorruptionCommission; 
 

(2) Not undertake any private trade or commercial activityoradditionalemployment; 
 

(3) Notholdchairmanshipormembershipinapublicor 
privatecompanywhetheritcarriesremunerationoris honorary 
otherthanasmayberequiredinhisofficial capacityastheAuditorGeneral; 

 
(4) Notactasconsultanttoanycompany,businessor association 

orprovideassistancetoanysuchbody, exceptasmaybeappropriateinhisofficialcapacity 
astheAuditorGeneral; 

 
(5) Notbeamemberof,belongto,ortakepartinany societythe 

membershipofwhichisincompatiblewith thefunctionsordignityofhisoffice;and 
 

(6) Notmakeanyunauthorizedcommitmentorpromise that purportstobindtheGovernment. 
 

61. The Auditor General, shall declare any potential conflict of interest before undertaking any 
particular audit or other duty concerning a particular person or entity. 
 

62. The Auditor General, shall maintain the highest degree of incorruptibility, and  
 

63. The Auditor General may exclude an official from an audit if he considers there is a 
reasonable cause to doubt the existence of a conflict of interest.  



 

4 

 

60. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7སཿ�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7སཿ�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7སཿ�ས་�བ་ཡངོས་3བ་7སཿ    

(1) 	ག་ཚང་E་འགན་Kར་!ན་e་ r་N་ག,མ་.་ནང་འ�ད་དང་ LP་»ལ་ལས་ ལོ་བར་བ�ན་ L་ལས་ 	ག་ཚང་ལས་
དYངས་D་མ་འབད་བP་r་N་ག,མ་.་Ì་Yང་ལས་ རང་དང་ རང་E་བཟའ་r་ རང་p་བ±ན་e་དོ་M་OP་Mང་ཐོ་ཁར་
ཡདོ་པP་£་དNས་དང་ རང་སོc་འོང་འབབ་ ག�ས་གནས་ འG་བ་O་ ངན་ ད་བཀག་མོ་ ན་ཚགོས་p་གསལ་ནོ་
འབད་དY།  

(2) ´ར་.་ཚོང་ ཡང་ན་ ཚོང་འ�ལ་.་ལས་དོན་ ཡང་ན་ �་གཡགོ་འÂབ་གང་�ང་Vག་འབད་M་�ག།  
(3) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་Y་གནས་ཐགོ་p་ �་རP་གDང་འ�ལ་འགན་Kར་ནང་དYས་མ�་འཐོན་ན་མ་གཏོགས་ གཞན་Í་

Îན་ཐོབ་M་ ཡང་ན་ ད�ལ་ཕགོས་kད་M་ག་V་bན་�ང་ M་མང་ ཡང་ན་ ´ར་.་ཚོང་�་ནང་G་འ*ན་.་Y་གནས་འཆང་
M་�ག།  

(4) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་Y་གནས་ཐགོ་p་ རང་E་གDང་འ�ལ་འགན་Kར་ནང་འསོ་འཚམས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ ཚོང་�་ 
ཡང་ན་ ཚོང་འ�ལ་ མdན་ཚགོས་གང་�ང་གVག་p་ /ས་ོན་པ་འབད་=་>་འཐབ་B་ ཡང་ན་ L་pགས་7་ལས་�་O་
p་/གས་རམ་འབད་M་�ག།  

(5) རང་E་Y་གནས་7་=་>་ ཡང་ན་ _་མཐོང་དང་མ་མdན་པP་ཚོགས་པ་ནང་ འdས་M་འབད་འyལ་B་ ཡང་ན་ བདག་�་
བ�ང་B་ བཅའ་མར་གཏོགས་B་O་M་�ག་B་དང་ 

(6) གDང་p་གནོད་Rན་ཡོད་པP་4གས་ གDང་ལས་གནང་བ་kད་པར་ Nས་!ན་ ཡང་ན་ ཁས་¬ངས་འབད་M་�ག།  

61. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་གཙོས་པP་ �ས་�བ་པ་ག་ར་Eས་ དMགས་བསལ་E་M་N་ ཡང་ན་ མངའ་Kལ་ལས་�P་དོན་p་ 
དMགས་བསལ་�ས་�བ་གང་�ང་Vག་མ་Aབ་པP་¢་མ་ ª་ཕན་ ག་Zོད་འJང་BP་Uན་ཁ་ཡོད་M་གང་�ང་Vག་གསལ་ནོ་འབད་
དY།  

62. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་གཙོས་པP་ �ས་�བ་པ་ག་ར་Eས་ �ང་རP་=་6ོད་O་Rན་ལ་.་ཐོག་ལས་འཐབ་དYཔ་དང་ 

63. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ གལ་�ད་ འY་དཔོན་Vག་p་ª་ཕན་uག་Zོད་7་ཆ་½ན་ཡདོ་པP་ དོགས་ཟོན་.་£་མཚན་\ན་པP་བ�་
འvག་འབད་བ་Vན་ �ས་�བ་7་�ལ་ལས་བཏོན་�ག། 
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Code of conduct for the empoyees of the Authority 

64. The employees of the Authority shall comply with the Oath of Good Conduct, Ethics and 
Secrecy of Auditors of the Authority, prescribed under  the Civil Service Act and  INTOSAI 
Code of Ethics prescribed for the Supreme Audit Institution‘s  Auditors.  

Violation 

 

65. Violationof this Act by the AuditorGeneralshallbe a 
groundforhisimpeachmentformisbehavior as per the impeachment Act. 
 

66. Violationofthe Codeof Good Conduct,EthicsandSecrecy oftheAuthority bytheemployees 
shallbeagroundfor disciplinaryaction. 

 
67. Ifthe conduct constitutes a criminal offence, he shall be punishableunder applicable laws. 

 

Chapter 5 

Powers of the Authority 

General Powers of the Authority  

68. The Authority  shall have powers to:  
 

(1) Enforce the provisions of this Act; 
(2) Set or revise its vision, mission and goals and formulate strategic and operational 

plans for effective discharge of its mandates; 
(3) Issue statements on the Generally Accepted Auditing Standards or adopt international 

standards and other best practices; 
(4) Require the agencies to provide technical and professional support as may be 

necessary and warranted in proper discharge of audit function; 
(5) Developandimplementtrainingprogrammes at national and international levelwhich 

ensuresthat employees of the Authority remaincompetent tocarry out their  duties  
in  accordance   with  the  prevailing standardsandpractices; 
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དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་OP་དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་OP་དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་OP་དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་OP་    5ན་6དོ་དང་བཟང་6དོ།5ན་6དོ་དང་བཟང་6དོ།5ན་6དོ་དང་བཟང་6དོ།5ན་6དོ་དང་བཟང་6དོ། 

64. དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་དང་འགན་འ*ན་པ་O་Eས་ �ས་�བ་པ་O་E་5ན་6ོད་དང་བཟང་6ོད་ གསང་བP་དམ་བཅའ་དང་ �་
གཡོག་བཅའ་Gམས་ནང་གསལ་བ2ད་འབད་M་O་ L་ལས་ མNན་མཐོc་�ས་�བ་ག+ག་�P་�ས་�བ་པ་O་E་དོན་p་གསལ་
བ2ད་འབད་M་ Fལ་tP་མNན་མཐོ་�ས་�བ་ག+ག་�P་འ?ས་ཚོགས་7་ 5ན་6ོད་དང་བཟང་6ོད་O་p་གནས་དY། 

Gམས་འགལ།Gམས་འགལ།Gམས་འགལ།Gམས་འགལ།    

65. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ 8མ་གཞག་འ ་̀ལས་འགལ་s་ �་རP་=་6ོད་ངན་པ་ལ་བ±ན་པP་གནས་དJང་E་ག�་གནད་lན་དY།  
66. ལས་གཡགོཔ་O་Eས་ དབང་འ*ན་.་5ན་6ོད་དང་བཟང་6ོད་ གསང་བP་དམ་བཅའ་ལས་འགལ་s་ ©ག་Gམས་ལས་འགལ་བP་

དང་!ན་.་ག�་གནད་lན་དY།  

67. གལ་�ད་ Uས་ཅན་གནོད་འTལ་.་=་6ོད་འJང་s་ �་ ཡང་ན་ མོ་p་ཆ་གནས་ཅན་.་Gམས་འོག་p་ Uས་Gམས་lན་དY། 

༼!"༼!"༼!"༼!" ་:་པ་ ་:་པ་ ་:་པ་ ་:་པ་༽༽༽༽    

དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད།    

དབང་འ*དབང་འ*དབང་འ*དབང་འ*ན་p་ཡདོ་པP་tར་བཏང་E་དབང་ཚདན་p་ཡདོ་པP་tར་བཏང་E་དབང་ཚདན་p་ཡདོ་པP་tར་བཏང་E་དབང་ཚདན་p་ཡདོ་པP་tར་བཏང་E་དབང་ཚད ་O། ་O། ་O། ་O། 

68. དབང་འ*ན་p་ཡོད་པP་དབང་ཚདཿ 
(1) བཅའ་Gམས་འ`P་དYངས་དོན་O་བར་6ོད་འབད་B། 

(2) དབང་འ*ན་.་འགན་དབང་O་དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་བར་6དོ་འབད་BP་དོན་p་ རང་E་དMགས་གཏད་དང་ འཆར་
Xང་ L་ལས་དMགས་�ལ་O་བཟོ་B་ ཡང་ན་ བར་བཟོ་འབད་L་ ཐབས་Jས་དང་ ལག་!ན་.་འཆར་ག�་བཟོ་བ©ག་
འབད་B། 

(3) tར་བཏང་Nས་!ན་ཅན་.་�ས་�བ་གནས་ཚད་O་p་འÐལ་བཤད་བÑམ་B་ ཡང་ན་ Fལ་tP་གནས་ཚད་O་དང་ ལག་
!ན་fག་ཤསོ་O་དང་!ན་འབད་B།     

(4) ལས་�་O་Eས་�ས་�བ་7་=་>་O་ Oལ་བ�ན་འཐབ་B་དང་ དYས་�ས་དང་ འགན་!ན་ཅན་.་འÒལ་4ག་དང་ 3ད་
4ག་Fབ་Rར་�ན་BP་དོན་p་ དYས་མ�་བ2ད་B།  

(5) དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་O་ ལག་!ན་འཐབ་བ�ན་ཡོད་པP་གནས་ཚད་O་དང་ལག་!ན་O་དང་འGལ་e་ རང་སོc་�་
འགན་O་བར་6དོ་འབད་B་ནང་ འvན་ཐང་ཅན་འབད་གནས་ཐབས་p་�ས་བÃན་བཟོ་M་ Fལ་ཡོངས་དང་ Fལ་tP་
གནས་ཚད་ཁར་ �ོང་བIར་ལས་4མ་O་བཟོ་m་ལག་!ན་འཐབ་B། 
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(6) Make financial commitments, includingcontracting forprofessional servicesin 
accordancewith the governing policies andproceduresoftheGovernment where 
deemed expedient for the discharge of its functions under this Act; 
 

(7) Enterintoagreementswith,andreceiveandmanage 
fundsfromdonorsforcapacitybuildingoftheoffice inaccordance 
withthegoverningpoliciesand proceduresoftheGovernment; 

 
(8) Enter into Memorandum of Understandings, Statement of Commitments or any other 

institutional cooperation including becoming member of national or international 
professional bodies, institutions and organizations on such matters including 
professional development of the Authority; 

 
(9) Determine and collect fees for trainings and use of its facilities; 

 
(10) RepresenttheAuthorityathomeandabroad in matters relating to auditing and such other 

matters as may be relevant for efficient and effective functioning of the Authority; 
 

(11) Provide the Parliament, Government and any public entity with comments or 
professional opinion on financial and other bills, policy and legal framework and 
matters relating to financial management  or others as deemed necessary for effective 
discharge of the Authority’s functions; 

 
(12) Require the procuring agencies and regulatory agencies to provide quality test results 

or carry out sample test for the construction works, materials procured including 
medical and other items. The Authority may also carry out such quality tests 
independently, where practicable and appropriate; 

 
(13) Appoint persons, professional firms of accountants, organizationsorcompanies 

empanelled with the Authority to performanyparticularaudits including statutory 
audit of public enterprises, Civil Society Organizations, Religious Organizations, 
Non-Governmental Organizations, Trust Funds and such other organizations and 
associations in accordance with Policy or Rules and Regulations framed under this 
Act and other relevant governing legislations; 

 
(14) Charge audit fee from non-governmental organizations and international agencies for 

audit services rendered;  
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(6) བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་ དབང་འ*ན་.་=་>་O་འཐབ་དYཔ་གལ་_ཝ་འབད་མཐོང་པ་Vན་ དབང་འ*ན་E་ཧོང་ལས་ 
གDང་E་3བ་དབང་ཅན་.་�ད་Jས་དང་ =་བP་གནད་6ོད་O་དང་འGལ་e་ 3ད་4ག་E་ཞབས་ཏོག་O་E་དོན་p་ ཁག་
འབག་E་�་གཡགོཔ་བ«ས་B་O་Oད་པP་ད�ལ་འ�ལ་གན་!ན་O་བཟོ་B།  

(7) 	ག་ཚང་E་¿གས་xབ་Yང་འÓལ་.་དོན་p་ གDང་E་3བ་དབང་ཅན་.་�ད་Jངས་དང་ =་བP ་གནད་6དོ་O་དང་འGལ་
e་ /གས་རམ་ལས་�་O་དང་གVག་ཁར་ གན་	ག་བཟོ་m་མ་ད�ལ་!ན་B་དང་ འ*ན་Rང་འཐབ་B།  

(8) དབང་འ*ན་.་3ད་4ག་Yང་འÓལ་དང་འ�ལ་བP་གནད་དོན་O་Oད་པP་ Fལ་ཡངོས་ ཡང་ན་ Fལ་tP་3ད་4ག་འ?ས་
ཚགོས་དང་ ག+ག་�་ L་ལས་ འ?ས་ཚགོས་O་E་འdས་MP་�ངས་,་འyལ་B་O་བ�ས་e་ Y་བIP་Ôངས་	ག་O་
དང་ ཁས་!ན་གསལ་བཤད་ ཡང་ན་ ག+ག་�P་མཉམ་འ�ལ་O་ནང་འyལ་Dགས་འབད་B།  

(9) �ོང་བIར་O་དང་ མdན་½ན་6དོ་M་O་E་འdས་གཏན་འªལ་བཟོ་m་ བ�་!ན་འབད་B། 

(10) �ས་�བ་འབད་B་དང་འ�ལ་བ་ཡོད་པP་གནད་དོན་O་དང་ དབང་འ*ན་འ ་̀འvན་ཚད་ཅན་དང་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་
ལག་!ན་འཐབ་B་ནང་འ�ལ་བ་ཡདོ་པP་ འ ་̀བ�མ་མP་གནད་དོན་O་E་ཐད་ Fལ་ཁབ་ནང་འ�ད་དང་ �་Fལ་p་དབང་
འ*ན་.་N་ཚབ་འབད་B།  

(11) t་ཚགོས་དང་ གDང་ L་ལས་ M་མང་ལས་�་གང་�ང་p་ བསམ་འཆར་O་�ན་B་དང་ ཡང་ན་ ད�ལ་འ�ལ་དང་ད�ད་
	ག་གཞན་O་ �ད་Jས་དང་Gམས་མdན་.་ག�་བ2ད་ L་ལས་ དབང་འ*ན་.་=་>་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་
བར་6དོ་འབད་BP་དོན་p་ དYས་མ�་ཡདོཔ་འབད་མཐོང་M་ ད�ལ་འ�ལ་འ*ན་Rང་ ཡང་ན་ གཞན་འ�ལ་བ་ཡདོ་
པP་གནད་དོན་O་p་ 3ད་4ག་E་/ས་འཆར་བ2ད་B། 

(12) མ�་Õབ་འབད་M་ལས་�་O་དང་ Gམས་དོན་ལས་�་O་Eས་བཟོ་Öན་.་�་O་དང་ ན་4གས་དང་ དNས་�ངས་གཞན་
O་བ�ས་e་ ཅ་དNས་མ�་Õབ་འབད་M་O་p་ Øས་ཚད་བÃག་ད�ད་7་xབ་འས་O་Zོད་དYཔ་ ཡང་ན་ དÙ་ཚད་7་
བÃག་ད�ད་O་འབད་དY་པP་དYས་མ�་བ2ད་B། དབང་འ*ན་.ས་ཡང་ ལག་!ན་འཐབ་བ�བ་M་དང་ འསོ་འབབ་
ཡདོ་M་O་ནང་ འ ་̀བ�མ་མP་Øས་ཚད ་བÃག་ད�ད་O་ རང་དབང་E་ཐགོ་p་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

(13) བཅའ་Gམས་འ ་̀དང་ 3བ་དབང་ཡདོ་པP་འ�ལ་ཡདོ་Gམས་pགས་7་འོག་p་བཟོ་བ©གས་འབད་L་ཡོད་པP་ �ད་Jས་ 
ཡང་ན་ བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་དང་འGལ་ M་དམངས་ཚོང་ལས་དང་ �་བP་M་�་ལས་ཚགོས་ �ས་�་ ན་
ཚགོས་ གDང་Mན་ལས་�་ ¬ོ་གཏད་མ་ད�ལ་ L་ལས་ འ ་̀བ�མ་མP་ལས་�་O་དང་ ལས་ཚགོས་O་E་�ས་ད�ད་
�ས་�བ་O་བ�ས་e་ �ས་�བ་གང་�ང་གVག་འY་འ�ན་འཐབ་M་ M་དང་ 3ད་4ག་\ན་པP་ཚོང་�་ འ?ས་ཚགོས་ 
ཡང་ན་ ཚོང་�་O་བ«་བཞག་འབད་B།  

(14) གDང་Mན་ལས་�་O་དང་ Fལ་tP་ལས་�་O་ལས་ �ས་�བ་7་ཞབས་ཏོག་�ན་M་E་འdས་!ན་B། 
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(15) Require the Civil Society, Religious and other organizations whose audit services are 
outsourced to private auditors by the Authority to partially or fully bear audit fees and 
expenses, as the Authority may consider appropriate;     
 

(16) Require the audited agencies to fix the accountability for audit observations for the 
financial, compliance, performance audits and any other audits in a transparent and 
fair manner within time frame prescribed by the Authority; 

 
(17) Fix the accountability on the individual responsible or those collectively responsible 

for the irregularities and any loss sustained by the Government   due to acts of fraud 
or negligence, if the auditee agency fails to submit the accountability statement within 
the stipulated timeframe. The supervisory accountability in cases of failure of audited 
agency to submit the signed accountability statement  shall invariably be fixed on the 
head of auditee agency;  

 
(18) Receive and hear complaints from those who have been unfairly or wrongly held 

accountable and included in the Accountability Statement by the management; and 
may if considered necessary by it, independently ascertain whether the process of 
fixing the accountability by the management is fair and transparent and that the 
accountability is fixed only on those responsible for the lapses, losses and 
irregularities;  

 
(19) Remove the names of those from the Accountability Statement who have been held 

wrongly or unfairly accountable, and include names of those who are accountable 
based on the Authority’s review of accounts and operations of the audited entity and 
upon carrying out such additional verifications and reviews as may be considered 
necessary by it; 

 
(20) Hold those including head of auditee agencies accountable for their failure to take 

appropriate actions on lapses and deficiencies and for occurrence of irregularities 
repeatedly, and deny their Audit Clearance Certificates until such time corrective 
actions are taken and audit observations resolved; 

 
(21) Levy penalty of 24 percent per annum on financial dues to the Government or to the 

public entities resulting from the audit report for the amount not deposited within the 
prescribed time frame;  
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(15) �་བP་M་�་ལས་ཚགོས་དང་ �ས་�་ L་ལས་ འ?ས་ཚགོས་གང་�ང་E་ �ས་�བ་ཞབས་ཏོག་O་ དབང་འ*ན་.ས་ 
´ར་.་�ས་�བ་པ་O་p་�ར་Zོད་འབད་M་O་p་ དབང་འ*ན་.་འོས་འབབ་མཐོང་M་དང་འGལ་ �ས་�བ་7་འdས་དང་
ཟད་སོང་O་ ཆ་ཤས་ཙམ་ ཡང་ན་ ཡོངས་�ོགས་Zོད་དY་པP་ དYས་མ�་བ2ད་B། 

(16) �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་O་Eས་ དབང་འ*ན་.ས་གསལ་བ2ད་འབད་བP་?ས་མཚམས་7་ནང་འ�ད་p་ ད�ལ་འ�ལ་
དང་ Gམས་བ¨ན་ ལས་འ�ལ་�ས་�བ་ L་ལས་ �ས་�བ་གཞན་M་གང་�ང་E་�ས་�བ་7་�བ་འས་O་E་ཐད་ 
�ངས་གསལ་དང་ fང་བLན་ཐོག་p་འG་འགན་བཀལ་དY་པP་ དYས་མ�་བ2ད་B། 

(17) གལ་�ད་ �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་Eས་ གསལ་བ2ད་འབད་L་ཡོད་པP་?ས་མཚམས་7་ནང་འ�ད་p་ འG་འགན་
བཀལ་e་མ་གཏང་པ་Vན་ གཡ་ོཟལོ་ ཡང་ན་ Xང་kད་ལས་བ±ན་ གDང་p་Ú་�ང་ཕགོ་བSག་M་ནང་འ�ལ་བ་ཡོད་པP་ 
N་Aང་ ཡང་ན་ མཉམ་�བ་7་འགན་ཁག་འG་M་ གང་�ང་p་ དབང་འ*ན་.ས་འG་འགན་བཀལ་དY། u་བ2ད་འG་
འགན་ཐད་ཁར་  གལ་�ད་ �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་Eས་ Mང་Ãགས་བ2ད་M་འགན་འGP་ངག་བ�ད་L་མ་བ+གས་པ་
Vན་ u་བ2ད་འG་འགན་འ ་̀ འhར་\གོ་kད་པར་ �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�P་འY་འ*ན་p་རང་བཀལ་དY། 

(18) འ*ན་Rང་Eས་ fང་བLན་kདཔ་ ཡང་ན་ འཛལོ་Rན་ཐོག་ལས་ འG་འགན་བཀལ་e་ འགན་འ¦P་ངག་བ�ད་ནང་
བ+གས་M་O་Eས་ Ûག་བཤད་བ2ད་M་O་!ན་B་དང་ ཉན་B་དང་ གལ་�ད་དYས་མ�་ཡོདཔ་འབད་མཐོང་པ་Vན་ 
འ*ན་Rང་Eས་འG་འགན་བཀལ་MP་=་4མ་L་ fང་བLན་དང་ �ངས་གསལ་ཡོད་kད་ རང་དབང་ཐོག་p་�ས་གཏན་
བཟོ་B་དང་ འG་འགན་L་ ནོར་འÜལ་དང་ �ང་Hད་ L་ལས་ Oལ་Mན་ནང་འ�ལ་བ་ཡོད་M་O་p་Aངམ་གVག་བཀལ་
ཡདོཔ་�ས་གཏན་བཟོ་དY། 

(19) འཛོལ་Rན་ ཡང་ན་ fང་བLན་kད་པར་ འG་འགན་བཀལ་M་E་Mང་གསལ་O་ འG་འགན་.་ངག་བ�ད་ནང་ལས་བཏོན་
གཏང་དYཔ་དང་ དབང་འ*ན་.ས་ �ས་�བ་Aབ་ཡདོ་M་ལས་�་E་ �ས་¦་དང་ལག་!ན་O་p་བར་�བ་འབད་M་དང་ 
དYས་མ�་མཐོང་M་དང་འGལ་e་ འ ་̀བ�མ་མP་ཁ་«ང་E་བLན་ད�ད་དང་ བར་�བ་འབད་M་O་p་ག�་བཞག་m་ 
འG་འགན་ཕོག་MP་M་Nམ་O་E་Mང་གསལ་O་བ+གས་དY། 

(20) �ས་�བ་Aབ་ཡོད་པP་ལས་�P་འY་འ*ན་བ�ས་e་ ནོར་འÜལ་དང་ ཆད་Rན་O་p་ Oལ་མdན་.་དང་!ན་འབད་B་
ནང་འdས་ཤོར་Jང་M་དང་ Oལ་Mན་O་ཡར་བར་?་Jང་M་E་ཐད་ �ང་p་ འG་འགན་བཀལ་B་དང་ !གས་བµས་7་
དང་!ན་མ་འབད་Oན་དང་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་�ས་©ག་མ་འབད་Oན་ �ང་p་ �ས་�བ་Ûག་kད་7་ལག་Ýར་O་
མ་�ན་པར་བཞག་B། 

(21) �ས་�བ་Cན་DP་ནང་བ2ད་L་ཡོད་པP་ད�ལ་འབོར་O་ གསལ་བ2ད་འབད་བP་?ས་ཚོད་ཁར་བ+གས་བཞག་མ་འབད་བ་
Vན་ གDང་ ཡང་ན་ M་མང་ལས་�་O་p་nལ་དY་པP་ད�ལ་ག་ར་p་ ལོ་བར་བ�ན་?་ Uས་ཆད་བF་ཆ་༢༤ B། 
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(22) Institute Auditor General’s compliance assurance award, significant audit 
observation, auditor of the year award and such other incentive schemes as may be 
necessary for promoting innovation, creativity and professionalism; 
 

(23) Institute such award schemes and issue citations to audited entities, individuals and 
firms including those providing information to Authority on misappropriation of 
funds and properties and other lapses and irregularities of serious nature to instill 
accountability, integrity and recognize and promote excellence in public service; 

 
(24) Establish various committees of the Royal Audit Authority for effective functioning 

of the Authority,  
 

(25) Represent  the Kingdom in the fields of auditing in national, regional and 
international arena; 

 
(26) Cooperate with international and regional accounting and auditing associations and 

bodies in the development and application of the general accepted auditing standards, 
principles and practices in line with acceptable international standards and practices; 
and   

 
(27) RequireeverypersonemployedintheAuthorityto complywithanysecurityrequirements. 

 
Powers relating to Auditing, Reporting and Follow up 
 

69. The Authority shall have powers to: 
 

(1) Determine the objectives, scope, frequency and findings of audits in accordance with 
the laws and Generally Accepted Auditing Practices; 
 

(2) Determine the audit observations to be included in the report in the light of findings 
made by the auditors and explanations, justifications and evidences furnished by the 
auditee agency; 

 
(3) Establish  requirements that copies of audited financial statements, performance and 

other reports of agencies be delivered to it,  
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(22) 4ག་པ་གསརཔ་དང་ གསར་གཏོད་ཅན་ L་ལས་ 3ད་4ག་E་�་O་ཡར་fག་གཏང་ཐབས་p་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་
འGལ་བ¨ན་ཁས་!ན་དང་ གལ་གནད་ཅན་.་�ས་�བ་དགག་ཆ་ L་ལས་ ལ་ོLP་�ས་�བ་པ་fག་ཤསོ་7་གསལོ་ར་ལ་
སགོས་པP་ Zོ་འdས་7་འཆར་ག�་O་ག�་བ+གས་འབད་དY། 

(23) M་མང་ཞབས་ཏོག་ནང་ འG་འགན་དང་ fང་བLན་བ°ད་བSག་B་དང་ Nས་!ན་དང་ 3ད་4ག་Yང་འÓལ་གཏང་BP་
དོན་p་ དབང་འ*ན་p་ མ་ད�ལ་དང་£་དNས་O་གཡ་ོ6ོད་འབད་M་དང་ ཚབས་_ན་.་ནོར་འÜལ་དང་Oལ་Mན་O་E་
Cན་D་འབད་M་O་བ�ས་e་ �ས་�བ་བAབས་པP་ལས་�་དང་ N་Aང་ L་ལས་ ཚོང་�་O་ནང་ འ ་̀བ�མ་མP་གསལོ་
རP་འཆར་ག�་O་ག�་བ+གས་འབད་B་དང་ 	ག་ཆས་O་�ར་Zོད་འབད་B། 

(24) དབང་འ*ན་L་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་�་འབད་BP་དོན་p་ Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན་.་ཚོགས་Äང་X་ཚགོས་
ག�་བ+གས་འབད་དYཔ་དང་ 

(25) Fལ་ཡོངས་དང་ pང་iོགས་ Fལ་tP་ས་གནས་O་ནང་ �ས་�བ་7་འ�ལ་གནད་ནང་ Fལ་ཁབ་7་Ú་ཚབ་འབད་B། 
(26) འོས་འཚམས་དང་\ན་པར་Nས་!ན་�ང་བP་ Fལ་tP་གནས་ཚད་དང་ལག་!ན་O་དང་མdན་པP་tར་བཏང་Nས་!ན་ཅན་

.་�ས་�བ་གནས་ཚད་དང་ ^་དནོ་ =་>་O་བཟོ་B་དང་ L་O་p་འÞག་B་ནང་ Fྱལ་t་དང་pང་iོགས་�ས་དོན་དང་ 
�ས་�བ་7་མdན་ཚགོས་དང་ འ?ས་ཚགོས་O་དང་གVག་ཁར་ མཉམ་འ�ལ་འབད་B།  

(27) དབང་འ*ན་.་ལས་གཡགོཔ་ག་ར་p་ Qང་Rབ་7་དYས་མ�་གང་�ང་དང་ འGལ་དY་པP་དYས་མ�་བ2ད་B།  

�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་    Cན་D་འབད་B་Cན་D་འབད་B་Cན་D་འབད་B་Cན་D་འབད་B་    L་ལས་L་ལས་L་ལས་L་ལས་    བར་�བ་དང་འ�ལ་བP་དབང་ཚད།བར་�བ་དང་འ�ལ་བP་དབང་ཚད།བར་�བ་དང་འ�ལ་བP་དབང་ཚད།བར་�བ་དང་འ�ལ་བP་དབང་ཚད། 

69. དབང་འ*ན་.་དབང་ཚདཿ 

(1) Gམས་O་དང་ tར་བཏང་Nས་!ན་ཅན་.་�ས་�བ་7་=་>་O་དང་འGལ་e་ �ས་�བ་7་དMགས་�ལ་དང་ 3བ་�ངས་ 
£ན་4མ་ �བ་འས་O་/ས་ཐག་གཅད་B།  

(2) �ས་�བ་པ་O་Eས་བཏོན་ཡདོ་པP་�བ་འས་O་དང་ �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་Eས་མ�་Zོད་འབད་M་ གསལ་བཤད་
དང་ £་མཚན་ Õབ་àད་O་p་u་m་ Cན་DP་ནང་Oད་B་bན་པP་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་/ས་ཐག་གཅད་B། 

(3) ལས་�་OP་�ས་�བ་Aབ་ཚར་བP་ ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་དང་ ལས་འ�ལ་ L་ལས་ Cན་D་གཞན་OP་འf་ འ�ལ་
ཡདོ་ལས་འ*ན་p་བལ་དY་པP་དYས་མ�་O་ག�་བ+གས་འབད་B། 
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(4) Settle the audit observation in the light of justifications and additional evidences 
provided, compliance made, improvement noted and nature of audit observations 
involved, as may be appropriate and exercising professional judgment in settling the 
audit observations;  
 

(5) Not to accept responses, actions, regularization or ratifications of auditee agency and 
other authorities which are  not consistent with relevant laws, rules and regulations, 
prudent and sound financial management practices and in deviation to other  
established criteria and conditions; 

 
(6) Re-audit accounts and operations of any organization or its specific matter and 

account under its jurisdiction if considered necessary by the Auditor General; 
 

(7) Where for better compliance or fairer presentation of the financial statements if found 
appropriate,  consider revision of audit opinion   on its own or upon receipt of request 
from an appropriate authority along with statements of circumstances for revision of 
audited accounts and or auditors’ opinion, as the case may be; and  

 
 

(8) Conduct physical verification of stores, stocks, assets, services and cash balances or 
perform site visit to confirm the existence, conditions, locations, adequacy of assets 
or infrastructures and may also conduct ad-hoc check or visit premises of public 
entity without prior notice to the concerned entity. 
 

70. Institute mechanism to receive information from third parties including whistle blowers.  
 

71. Exercise such other powers as may be necessary in proper discharge of Authority’s   
responsibilities. 

 
72. Final Authority to settle or resolve any audit issues shall rest with the Authority. 
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(4) བLན་Kངས་བལ་M་དང་ ཁ་«ང་E་Õབ་àད་བ2ད་M་ འGལ་བ¨ན་འབད་M་ L་ལས་ འོས་\ན་.་!གས་བµས་
འབད་M་ L་ལས་ �ལ་གཏོགས་ཡདོ་པP་ �ས་�བ་7་�བ་འས་7་གནས་ངས་OP་འོས་འབབ་དང་ �ས་�བ་7་
�བ་འས་O་འ?མ་©ག་འབད་BP་དོན་p་ 3ད་4ག་E་བསམ་ད�ད་ལག་!ན་འཐབ་M་དང་འGལ་ �ས་�བ་7་�བ་
འས་O་འ?མ་©ག་འབད་B།  

(5) འ�ལ་ཡདོ་Gམས་pགས་O་དང་ བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་ 6ང་4ག་དང་བÃན་ཏོག་ཏོ་ཡདོ་པP་ ད�ལ་འ�ལ་འ*ན་
Rང་E་ལག་!ན་O་དང་འGལ་བ¨ན་kད་M་དང་ ག�་བ+གས་འབད་L་ཡོད་པP་ 3ད་ཚད་དང་ གནས་Áག་གཞན་ལས་
འགལ་MP་ �ས་�བ་Aབ་ཡདོ་པP་ལས་�་དང་ དབང་འ*ན་གཞན་O་E་ ལན་གསལ་དང་ དང་!ན་ Gམས་མdན་
བཟོ་B་ ཡང་ན་ ཆ་�ོར་འབད་M་O་ Nས་!ན་M་འབད་B།   

(6) གལ་�ད་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་དYས་མ�་མཐོང་པ་Vན་  འ?ས་ཚགོས་གང་�ང་E་�ས་¦་དང་ ལག་!ན་O་ 
ཡང་ན་ LP་3བ་དབང་འོག་p་Oད་པP་ དMགས་བསལ་.་གནད་དོན་O་དང་ �ས་¦་O་ ལགོ་m་�ས་�བ་Aབ་B། 

(7) ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་ འGལ་བ¨ན་fག་ཤསོ་ ཡང་ན་ fང་བLན་ཐགོ་p་ོན་BP ་དོན་p་ གལ་�ད་འསོ་འབབ་
མཐོང་པ་Vན་ �ས་�བ་7་བསམ་འཆར་O་ L་རང་E་བར་བཟོ་འབད་དY་པP་བ�་འvག་འབད་B་ ཡང་ན་ �ས་�བ་
Aབ་པP་�ས་¦་དང་ �ས་�བ་པP་བསམ་འཆར་O་བར་བཟོ་འབད་དY་པP་གནས་ངས་O་E་བ�ད་དོན་ཁ་གསལ་དང་
¶གས་e་ འོས་\ན་.་དབང་འ*ན་ལས་D་བ་འཐོབ་M་དང་འGལ་ བར་བཟོ་འབད་B་དང་ 

(8) མཛོད་ཁང་O་དང་ མཛདོ་ཆས་ £་དNས་ ཞབས་ཏོག་O་ L་ལས་ ད�ལ་Aང་ ག་pས་O་E་ དNས་འ�ལ་བLན་ད�ད་
འབད་B་ ཡང་ན་ £་དNས་དང་ ག�་Ãན་མ�་ཆས་O་E་གནས་Kངས་དང་ གནས་ངས་ ས་གནས་ མÞག་བ�་áང་ 
དYས་མ�་དང་མdན་M་མdན་O་�ས་ཏན་བཟོ་BP་དོན་p་ ས་གནས་ཁར་�བ་ད�ད་འY་འ�ན་འཐབ་B་དང་ དYས་
མ�c་གནས་ངས་O་དང་འGལ་ M་མང་ལས་�P་ས་�ངས་O་ནང་ འ�ལ་ཡདོ་ལས་�་p་Ì་Yང་E་བI་Úལ་མ་འབད་
བར་ â་0ར་.་�བ་ད�ད་ ཡང་ན་ u་�བ་O་འབད་B།  

70. Ûག་བཤད་བ2ད་M་O་བ�ས་e་ འ�ལ་ཡོད་O་ལས་བI་དོན་O་!ན་B་E་ཐབས་ལམ་ག�་བ+གས་འབད་B། 
71. དབང་འ*ན་.་འགན་Kར་O་Oལ་མdན་.་>་ལས་ ལག་!ན་འཐབ་BP་དོན་p་ དYས་མ�་ཡདོ་པP་འ ་̀བ�མ་མP་དབང་ཚད་

གཞན་O་ བར་6ོད་འབད་B། 
72. �ས་�བ་7་གནད་དོན་ག་བ�མ་�་�ང་ �ས་འག་འབད་B་ ཡང་ན་ �ས་ãམས་འབད་BP་ མཐའ་ད�ད་7་དབང་འ*ན་འ ་̀ 

དབང་འ*ན་p་ཡོད། 
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Powers to frame Policy, Guidelines, Rules and Regulations 
 

73. The Authority shall have the power to frame rules and regulations, policy, procedures and 
guidelines  as may be required for effectively carrying out its functions, duties and 
responsibilities provided under this Act which may cover, but not limited to, the following 
matters:   
 

(1) Fixing accountability and procedures for final clearance of names from the 
Accountability Statement included in the audit reports; 

(2) Processing and issuing audit clearance certificates; 

(3) Operations of Audit Recoveries Account; 

(4) Empanelment of private firms and outsourcing audit services of certain categories of 
entities; 

(5) Access to information, accounting records, information and documents: Receipt and 
return of files and documents; 

(6)  Develop Investigative auditing procedures designed to increase the likelihood of 
detection of fraud and corruption thereby reducing the incidence of their occurrences;  

(7) Electronic communication in audit ; 

(8) Conduct of Advisory Board Meetings; 

(9) Responses to preliminary audit observations and final audit Report; 

(10) Levying Penalty   on recoverable amounts; 

(11) Security, safety and safeguards of Office premises; 

(12) Handling of complaints, feed backs and suggestions; 

(13) Information Technology system development, infrastructure  and security;  

(14) Continuous Professional Development and trainings; 

(15) Operation of Training  Centre; 

(16) Instituting schemes for Award and Citations; 

(17) Publication of Audit and other Reports; 
(18) Research in audit methodologies and practices; 
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�ད་Jས་དང་�ད་Jས་དང་�ད་Jས་དང་�ད་Jས་དང་    ལམ་ནོ་ལམ་ནོ་ལམ་ནོ་ལམ་ནོ་    བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་བཟོ་BP་དབང་ཚད།བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་བཟོ་BP་དབང་ཚད།བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་བཟོ་BP་དབང་ཚད།བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་བཟོ་BP་དབང་ཚད།     

73. དབང་འ*ན་.ས་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་འ�ད་L་ཡདོ་པP་ གཤམ་གསལ་.་གནད་དོན་O་Oད་ཡོདཔ་ L་འབདཝ་ད་ཚད་འ*ན་
མ་འབད་བP་=་>་དང་ �་འགན་ L་ལས་ འགན་Kར་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་འY་འ�ན་འཐབ་Oགས་BP་དོན་p་ དབང་
འ*ན་p་ བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་ �ད་Jས་ =་4མ་ L་ལས་ ལམ་ནོ་O་བཟོ་BP་དབང་ཚད་ཡོདཿ 

(1) �ས་�བ་Cན་DP་ནང་Oད་L་ཡོད་པP་ འG་འགན་.་ངག་བ�ད་ནང་ལས་ མཐའ་འÞག་E་Mང་གསལ་O་བཏོན་གཏང་
BP་དོན་p་ འG་འགན་དང་=་4མ་O་བཟོ་B།  

(2) �ས་�བ་Ûག་kད་ལག་Ýར་བ+གས་B་དང་�ར་Zོད་འབད་B།  

(3) �ས་�བ་བར་¥ད་�ས་¦་ལས་6དོ་འཐབ་B།  

(4) ´ར་.་ཚོང་ལས་O་བ«་བཞག་འབད་B་དང་ མངའ་Kལ་ལས་�P་དà་བ་དག་པ་Vག་E་�ས་�བ་ཞབས་ཏོག་O་ �ར་
Zོད་འབད་B།  

(5) བI་དོན་དང་ �ས་བ2ད་7་fན་ཐོ་O་ བI་དོན་དང་	ག་ཆ་O་p་བu་འyལ་འབད་B་དང་ 	ག་Xདོ་དང་	ག་ཆ་O་!ན་
B་དང་ ལགོ་m་Zོད་B།  

(6) གཡོ་¦མ་དང་ངན་ ད་̄ ས་Ãོགས་འབད་Oགས་B་O་ ཡར་äལ་བཏང་�ནམ་ལས་ L་O་འJང་B་E་ཆ་½ན་མར་ཕབ་Aབ་
B་E་དོན་p་ �བ་ད�ོད་ཅན་.་�ས་�བ་7་=་བP་གནད་6ོད་བཟོ་B།  

(7) �ས་�བ་ནང་âག་4ག་E་བ£ད་འ�ལ།  

(8) /ས་འ0ལ་བ2ད་ཚགོས་7་ཞལ་འཛོམས་འY་འ�ན་འཐབ་B།  

(9) &ན་འ/c་�ས་�བ་7་�བ་འས་དང་ མཐའ་ད�ད་7་�ས་�བ་Cན་D་p་གདོང་ལན་འབད་B།  

(10) ལགོ་ཐོབ་7་ད�ལ་འབོར་O་p་ Uས་ཆད་བཀལ་B།  

(11) 	ག་ཚང་ས་�ངས་7་ Uན་Qང་དང་ Qང་Rབ།  
(12) Ûག་བཤད་དང་ བསམ་ལན་ L་ལས་ བསམ་འཆར་O་འ�ལ་འཐབ་འབད་B།  

(13) བI་དོན་འÒལ་4ག་4མ་pགས་གསར་བཟོ་འབད་B་དང་ ག�་Ãན་མ�་ཆས་ L་ལས་ Uན་Qང་།  
(14) ?ས་£ན་3ད་4ག་Yང་འÓལ་དང་ �ོང་བIར་O།  
(15) �ོང་བIར་�་བ་ལས་6དོ་འབད་B།  
(16) གསལོ་ར་དང་བÌགས་བ�ད་7་ ལས་འཆར་ག�་བ+གས་འབད་B།  

(17) �ས་�བ་དང་ Cན་D་གཞན་O་དÙ་Öན་འབད་B།  
(18) �ས་�བ་ཐབས་ལམ་དང་ལག་!ན་OP་ནང་�བ་འཚོལ་འབད་B། 
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(19) Disciplinary proceedings and actions; 

(20) Retention  and destruction of  audit reports; 

(21) Follow-up of audit reports and resolving audit observations;  

(22) Powers and authority of Acting Auditor General, and  

(23) Reliance on the work of internal auditors.    

Power to access to information 
 

74. In the exercise of the duty mandated under this Act the Authority  shall have the powers to: 
(1) Unhindered access to all of books, accounts and related records, personnel records, 

information, performance monitoring and evaluation reports, records and reports 
pertaining to internal audits,  and such other records, reports and documents as may 
be required for audit, wherever  such records are kept; 
 

(2) Access to  bank statements of agencies audited, suppliers, taxpayers and other third 
parties in accordance with the laws, if required by the Authority;  

 
(3) Enforce or initiate enforcement action to secure access to needed records, which are 

not produced. The Authority may seal, search and seize documents and other related 
records and keep those under proper custody and control where it is considered 
necessary for its audit or where circumstances indicate possible risks of loss or 
manipulations of information and documents; 

 
(4) Require the authorities including law enforcement agencies to extend necessary 

support to the Authority for exercise of enforcement actions to secure needed access 
to records and documents where necessitated; 

 
(5) Obtain Court Order to secure needed access to  the accounting records, documents 

and information if necessitated;  
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(19) ©ག་Gམས་དང་འ�ལ་བP་=་4མ་O་དང་ དང་!ན་O།  

(20) �ས་�བ་Cན་D་O་གཏན་བཞག་འབད་B་དང་ ོར་བ¼ག་འབད་B།  
(21) �ས་�བ་Cན་D་O་བར་�བ་འབད་B་དང་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་�ས་འག་འབད་B།  

(22) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་N་ཚབ་7་དབང་ཚད་དང་ དབང་འ*ན་དང་  
(23) ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་O་E་�་p་	ད་_ས། 

གནས་Oལ་p་u་འyལ་�ག་པP་དབང་ཚད།གནས་Oལ་p་u་འyལ་�ག་པP་དབང་ཚད།གནས་Oལ་p་u་འyལ་�ག་པP་དབང་ཚད།གནས་Oལ་p་u་འyལ་�ག་པP་དབང་ཚད། 

74. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་ འགན་དབང་Zོད་L་ཡདོ་པP་འགན་Kར་O་བར་6ོད་འབད་BP་དོན་p་ དབང་འ*ན་p་ཡོད་པP་དབང་
ཚད་O་ཡངཿ 

(1) �ས་Lབ་དང་�ས་¦་ འ�ལ་ཡོད་fན་ཐོ་O་ ལས་àད་པP་ཐོ་ བI་དོན་ ལག་!ན་.་u་Ãོག་དང་དà་�བ་Cན་D་O་ 
ནང་འ�ད་�ས་�བ་དང་འ�ལ་བP་ fན་ཐོ་དང་Cན་D་O་དང་ འ ་̀བ�མ་མP་fན་ཐོ་O་ག་e་བཞག་m་ཡདོ་�ང་ �ས་
�བ་7་དོན་p་དYས་མ�་ཡདོ་པP་ འ ་̀བ�མ་མP་fན་ཐོ་O་དང་ Cན་D་ L་ལས་ 	ག་ཆ་O་p་ བཀག་འ*ན་kད་
པར་u་འyལ་འབད་B། 

(2) དབང་འ*ན་.་དYས་མ�་བ2ད་M་དང་འGལ་ �ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་O་དང་ བÑམ་äལ་བ་ ¦ལ་བཏབ་M་ L་
ལས་ འ�ལ་ཡོད་ལས་�་གཞན་M་O་E་ ད�ལ་ཁང་�ས་¦་O་p་u་འyལ་འབད་B། 

(3) དYས་མ�c་ཐོ་	ག་མ་ོན་M་O་p་ u་འyལ་འབད་BP་དོན་p་ བར་6དོ་ ཡང་ན་ བར་6དོ་7་དང་!ན་འY་
འ�ན་འཐབ་B། �ས་�བ་7་དོན་p་དYས་མ�་མཐོང་M་ ཡང་ན་ གནས་ངས་O་Eས་ བI་དོན་དང་	ག་ཆ་O་ 
འ=ང་ོར་ཤོར་B་ ཡང་ན་ གཡོ་བµས་འབད་B་Uན་བI་O་ནོ་པ་Vན་ དབང་འ*ན་.ས་ 	ག་ཆ་O་དང་ འ�ལ་བ་
ཡདོ་པP་fན་ཐོ་གཞན་O་ Â"་Aབ་B་དང་ འཚལོ་�བ་འབད་B་ L་ལས་ དབང་བ�ང་འབད་L་ འ ་̀O་ Oལ་མdན་
.་Qང་Rབ་དང་ དམ་འ*ན་འོག་p་བཞག་དY།   

(4) དYས་མ�་དང་བ¨ན་ དYས་མ�c་fན་ཐོ་O་དང་ 	ག་ཆ་O་p་u་འyལ་.་དང་!ན་O་བར་6དོ་འབད་BP་དོན་p་ 
Gམས་pགས་བར་6ོད་འབད་M་ལས་�་O་བ�ས་e་ དབང་འ*ན་O་Eས་ �ས་�བ་དབང་འ*ན་p་དYས་མ�c་Fབ་
Rར་མཛད་དY་པP་ དYས་མ�་བ2ད་B།  

(5) དYས་མ�་ཐོན་པ་Vན་ �ས་བ2ད་7་fན་ཐོ་O་དང་ 	ག་ཆ་O་ L་ལས་ བI་དོན་O་p་དYས་མ�c་u་འyལ་འབད་
BP་དོན་p་ Gམས་7་བཀའ་F་!ན་B། 
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(6) Enter into agreements or arrangements with relevant agencies outside the country for 
securing needed access to premises and records, information and documents in 
relation to public operations; 
 

(7) Inspect, examine, take photograph or perform such auditing procedures on any 
matter; 

 
(8) Obtain copies of any documents or materials, access to premises, office space and 

other facilities; 
 

(9) Require the bank to produce related documents or provide any information relating to 
audits under the jurisdiction of the Authority; 

 
(10) Access to personal bank accounts subject to production of  warrant issued by the  

Court of Law or written consent of the concerned account holder; and 
 

(11) Enter into and remain on a public entity’s premises. 
 

75. The Auditor General or anyone authorized by him upon writtennotice  may 
requireanyonecurrentlyor previously involvedintheactivities underauditto: 
 

(1) Providea writtenexplanationofanyrelated matter; or 
 

(2) Attendandgiveevidence,affirmation or otherwise, 
beforetheAuditorGeneralorthedesignatedperson. 

 
76. TheAuditorGeneralshallhavepowerto obtaininformation fromindividuals 

whohavebeenparticipants orbeneficiaries, andthosewhomaybeprovidersofservices. 
 

77. The auditor exercising such powers to access to premises and other information shall produce 
proof of identity issued by the Authority.  
 

Powers of Authority vested on Auditor General  

78. Powers of the Authority shall be exercised by the Auditor General.  
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(6) དYས་མ�c་ས་�ངས་དང་ ཐོ་	ག་ བI་དོན་ L་ལས་ M་མང་ལག་!ན་དང་འ�ལ་བP་	ག་ཆས་O་p་u་འyལ་
འབད་BP་དོན་p་ འ�ལ་བ་ཡདོ་པP་�་Fལ་.་ལས་�་O་དང་གVག་ཁར་ གན་	ག་ ཡང་ན་ =་>་O་ནང་འyལ་
Dགས་འབད་B། 

(7) གནད་དནོ་ག་V་bན་�ང་ �བ་ད�ད་འབད་B་དང་ བÃག་ད�ད་འབད་B་ པར་བཏབ་B་ ཡང་ན་ འ ་̀བ�མ་མP་�ས་
�བ་7་=་4མ་O་ལག་!ན་འཐབ་B། 

(8) 	ག་ཆ་ ཡང་ན་ ཅ་ཆས་O་E་འf་O་!ན་B་ L་ལས་ ས་�ངས་དང་ 	ག་ཚང་E་ས་>་ L་ལས་ མdན་½ན་གཞན་
O་p་u་འyལ་འབད་B། 

(9) ད�ལ་ཁང་Eས་ འ�ལ་ཡདོ་	ག་ཆ་O་བཏོན་བSག་B་ ཡང་ན་ དབང་འ*ན་.་དབང་3བ་འགོ་E་ �ས་�བ་དང་
འ�ལ་བP་ བI་དོན་O་Zོད་དY་པP་དYས་མ�་བ2ད་B།  

(10) Gམས་7་འ?ན་ས་ལས་གནང་M་བཀའ་åན་བཏནོ་B་ ཡང་ན་ �ས་¦་འཆང་M་འ�ལ་ཡོད་M་Nམ་.ས་ 	ག་ཐོག་E་
གནང་བ་�ན་M་དང་འGལ་ ´ར་.་ད�ལ་ཁང་�ས་¦་O་p་u་འyལ་འབད་B་དང་ 

(11) M་དམངས་ལས་�P་ས་�ངས་O་ནང་ འyལ་B་དང་ གནས་e་ོད་B། 
75. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་ ཡང་ན་ �་Eས་དབང་ཚད་Zདོ་M་གང་�ང་གVག་Eས་ 	ག་ཐགོ་བI་བÚལ་�ན་ཐོག་ལས་ ད་uོ་ ཡང་ན་ ¢་

མ་�ས་�བ་འོག་E་ལས་དོན་O་ནང་�ལ་གཏོགས་ཡོད་M་གང་�ང་Vག་ལས་ དYས་མ�་བ2ད་�གཔཿ 
(༡)   འ�ལ་ཡདོ་གནད་དོན་གང་�ང་Vག་E་«ར་ལས་ 	ག་ཐགོ་གསལ་བཤད་མ�་Zོད་འབད་B་ ཡང་ན་ 
(༢)   �ས་�བ་ཡངོས་3བ་ ཡང་ན་ གདམ་ཁ་བAབ་པP་M་N་འབད་སར་འོང་m་ Õབ་àད་ Nས་!ན་ ཡང་ན་ L་Mན་པP་

4གས་O་�ན་B། 

76. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་ བཅའ་མར་གཏོགས་M་ ཡང་ན་ ª་ཕན་པ་O་དང་ ཞབས་ཏོག་�ན་M་bན་པP་M་N་O་ལས་ གནས་Oལ་
!ན་BP་དབང་ཚད་ཡདོ།  

77. ས་�ངས་དང་ གཞན་M་བI་དནོ་O་ནང་u་འyལ་འབད་BP་དོན་p་ འ ་̀བ�མ་མP་དབང་ཚད་6ོད་M་�ས་�བ་པ་O་Eས་ དབང་
འ*ན་.་Zདོ་M་Nས་འ*ན་.་བLན་Kངས་O་བཏོན་དY། 

�ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་Zདོ་L་ཡདོ་བP་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་Zདོ་L་ཡདོ་བP་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་Zདོ་L་ཡདོ་བP་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་p་Zདོ་L་ཡདོ་བP་    དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད་O།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད་O།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད་O།དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད་O། 

78. དབང་འ*ན་.་དབང་ཚད་O་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་ལག་!ན་འཐབ་དY། 



12 

 

79. TheAuditorGeneralmaydelegatehis powers to employees of the Authority butsuchdelegation 
shallnotabsolve himof his responsibilities assigned under this Act. 

 

Chapter 6 

Functions and Jurisdictions of the Authority 

Functions:  

80. The Authority shall promote accountability, transparency and integrity in public operations 
through its reports and recommendations. 
 

81. The Authority shall audit and report on the economy,efficiencyandeffectiveness in the use 
of public resources. 

 
82. The Authority shall carry out performance, financial, compliance,special audits 

andanyotherformofaudits thattheAuditor Generalmayconsiderappropriate. 
 

83. Performance audit include but not limited to examination and reporting on the economy, 
efficiency and effectiveness in public operations on selected schemes, themes or topic as may 
be considered necessary by the Authority. 

 
84. Financial Audits shall include audit of Annual Financial Statements of the Government, 

Project Letter of Credit Account, Financial Statements pertaining to the Letter of Credit 
Account, Current Deposit Account and Revenue operations of Government agencies and the 
financial statement of other entities covered under section 103of this Act. 

 
85. For the audit of budgetary operations, Revenue Collection and Deposit Accounts and other 

accounts in respect of which there is no specified legal requirements for the Authority to 
certify such accounts on annual basis, the Authority shall determine the extent of financial 
audits of such accounts it may require to carry out each year for it to obtain reasonable 
assurance for certifying the Annual Accounts of the Government.  
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79. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ �་རP་དབང་ཚད་O་ དབང་འ*ན་.་འགན་འ*ན་པ་དང་ལས་གཡགོཔ་O་p་Zོད་�ག་B་bན་�ང་ འ ་̀
བ�མ་མP་དབང་ཚད་Zོད་M་O་Eས་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་འ�ད་L་ཡདོ་པP་ �་རP་�་འགན་ལས་དYངས་ཡངས་གཏང་M་
�ག། 

༼!"་;ག་པ་༽༼!"་;ག་པ་༽༼!"་;ག་པ་༽༼!"་;ག་པ་༽    

དབང་འ*ན་.་=་>་དང་དབང་3བ།དབང་འ*ན་.་=་>་དང་དབང་3བ།དབང་འ*ན་.་=་>་དང་དབང་3བ།དབང་འ*ན་.་=་>་དང་དབང་3བ། 

=་>་O།=་>་O།=་>་O།=་>་O། 

80. དབང་འ*ན་.ས་ རང་E་Cན་D་དང་/ས་འLབས་O་E་ཐོག་ལས་ M་དམངས་ལག་!ན་O་ནང་ འG་འགན་དང་ �ངས་གསལ་ L་
ལས་ fང་བLན་O་ཡར་fག་གཏང་དY། 

81. དབང་འ*ན་.ས་ M་མང་ཐནོ་°ད་O་ ཚད་དམ་དང་ འvན་ཚད་ དོན་lན་ཅན་.་ཐོག་p་6ོད་BP་«ར་ �ས་�བ་Aབ་m་Cན་D་
འབད་B། 

82. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་འསོ་འབབ་མཐོང་M་དང་འGལ་ དབང་འ*ན་.ས་ ལས་འ�ལ་དང་ ད�ལ་འ�ལ་ Gམས་བ¨ན་ དMགས་
བསལ་�ས་�བ་O་དང་ �ས་�བ་7་ལམ་pགས་གཞན་གང་�ང་འY་འ�ན་འཐབ་དY། 

83. ལས་འ�ལ་�ས་�བ་ནང་p་ དབང་འ*ན་.་དYས་མ�་མཐོང་M་དང་འGལ་ གདམ་འd་འབད་བP་འཆར་ག�་དང་ བ�ད་དོན་ 
ཡང་ན་ དོན་ཚན་O་E་ཐད་ M་མང་ལས་6དོ་O་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འvན་ཚད་ དོན་lན་O་E་«ར་ལས་ བÃག་�བ་འབད་B་དང་ 
Cན་D་འབད ་B་O་Oད་B་དང་ ཚད་འ*ན་M་འབད་B། 

84. ད�ལ་འ�ལ་�ས་�བ་ནང་p་ གDང་E་ལོ་བར་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་དང་ གནང་/ལ་ད�ལ་	ག་�ས་¦་ ལས་འHལ་གནང་
/ལ་ད�ལ་	ག་�ས་¦་ གནང་/ལ་ད�ལ་	ག་�ས་¦་དང་འ�ལ་བP་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་ £ན་Rང་བ+གས་བཞག་�ས་¦་ 
གDང་E་ལས་�་O་E་འོང་འབབ་ལག་!ན་ L་ལས་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དནོ་ཚན་༡༠༢ པP་འོག་p་Oད་M་ ལས་�་གཞན་M་O་E་
ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་E་�ས་�བ་O་Oདཔ་bན། 

85. གནང་/ལ་ད�ལ་	ག་�ས་¦་དང་ འོང་འབབ་བ�་!ན་དང་བ+གས་བཞག་�ས་¦་ L་ལས་ �ས་¦་གཞན་M་O་p་ ལོ་བར་
བ�ན་?་�ས་�བ་Aབ་དY་པP་ Gམས་འ�ལ་.་དYས་མ�་བ2ད་L་kད་�ང་ གDང་E་ལ་ོབར་�ས་¦་O་N་�རོ་འབད་B་ནང་ 
£་མཚན་དང་\ན་པP་	ད་_ས་བ°ད་ཐབས་p་ དབང་འ*ན་.ས་དYས་མ�་དང་བ¨ན་ འ ་̀བ�མ་མP་�ས་¦་O་E་ད�ལ་འ�ལ་
�ས་�བ་7་3བ་ཚད་ གཏན་འªལ་བཟོ་དYཔ་bན། 
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86. Financial audit include expressing opinion as to whether the financial statements have been 
prepared in accordance with applicable financial reporting standards and regulatory 
framework, including but not limited to: 
 

(1) Thefinancialtransactionscomplywiththeexisting 
lawsandtheevidencerelatingtoitemsofincomeand expenditurearesufficient; 
 

(2) Theamount appropriated havebeenexpendedforthe specified programs 
andtaskswithintheapproved budgetlimits;  

 
(3) The accounting and related  system of  controls, 

financialorotherwiseincludingthearrangements for internal auditandinternal control 
ofcash,kindand otherpublicpropertyagainst anyloss,damage and abuseareadequate; 
and  

 
(4) The accounts of revenue, taxes, other incomes and deposits are accurate and the 

system relating to assessment, realization, recording and methods of reporting are 
adequate. 
 

87. Compliance audit may cover a wide range of subject matter providing assurance to intended 
user about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against suitable 
criteria  through independent assessment whether:   
 

(1) Applicable laws, rules, regulations, policies, directives, systems and practices are 
complied with and systems are instituted to identify them and monitor compliance 
thereof; 
 

(2) Theaccountshavebeenmaintainedintheprescribed 
formsandsuchaccountsfairlyrepresenttheposition ofthetransactions; 

 
(3) The program implementations are adequately monitored toavoidincidences 

ofcostandtime overruns; 
 

(4) Theinventoryofpublicpropertiesisaccurateandup- to-date,andcustody, 
control,management and physicalsafeguardmeasuresinstitutedareadequate; 

 
(5) Physicalassetsandinfrastructuresreportedactually 

existandconfirmtotherequiredspecifications and standard; 
 

(6) The available resourcesincludinghuman,financial andotherassetsareproperlyutilized; 
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86. ད�ལ་འ�ལ་�ས་�བ་ནང་ ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་ གཤམ་གསལ་གནད་དོན་O་Oད་ཡོདཔ་ L་འབདཝ་ད་ཚད་འ*ན་མ་འབད་
བP་ ཆ་གནས་ཅན་.་ད�ལ་འ�ལ་Cན་DP་གནས་ཚད ་དང་Gམས་pགས་ག�་བ2ད་དང་འGལ་ �་©ག་འབད་མ་འབད་7་/ས་
འཆར་བ2ད་B་O་Oདཔ་bནཿ  

(1) ད�ལ་འ�ལ་Zོད་!ན་O་ ཆ་གནས་ཡདོ་པP་Gམས་དང་འGལ་མ་འGལ་དང་ འབབ་Kངས་དང་ཟད་འ/་E་ཅ་ཆས་O་དང་
འ�ལ་བ་ཡདོ་པP་ Õབ་àད་O་Oལ་མdན་ཡོད་kད།  

(2) ད�་བY་བཟོ་བP་ད�ལ་བམོས་O་ ཆ་འvག་xབ་པP་ཚད་འ*ན་འཆར་ད�ལ་ནང་འ�ད་_ད་?་བ2ད་པP་ ལས་4མ་
དང་=་>c་དོན་p་ཟད་འ/་བཏང་ཡདོ་kད་དང་  

(3) ད�ལ་Aང་དང་ དNས་པོ་ L་ལས་ M་དམངས་7་£་དNས་གཞན་O་ བæག་ོར་དང་kདཔ་ཤརོ་B་ Oལ་Mན་6ོད་B་
OP་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་དང་ ནང་འ�ད་ཚད་འ*ན་.་དོན་p་�་©་O་Oད་པP་ ཚད་འ*ན་ ཡང་ན་ ད�ལ་འ�ལ་ L་
Mན་པP་4གས་OP་�ས་ལས་དང་ འ�ལ་ཡདོ་ལམ་pགས་O་\ང་�ས་ཡདོ་kད།  

87. Gམས་བ¨ན་�ས་�བ་7ས་ འ?ན་པ་བ°ད་M་ལག་!ན་པ་p་ དà་�བ་7་xབ་འས་ ཡང་ན་ རང་དབང་E་བÃག་�བ་7་ཐོག་
ལས་ འོས་\ན་.་ཚད་ག�་E་ཐད་ དོན་ཚན་དང་འ�ལ་བP་གནད་དོན་.་འཇལ་ཚད་7་	ད་_ས་བ°ད་བSག་པP་>་ལས་ དོན་ཚན་
དང་འ�ལ་བP་གནད་དོན་ F་_་fགས་འབད་3བ་B་ཡངཿ 

(1) ཆ་གནས་ཅན་.་Gམས་pགས་དང་ བཅའ་	ག་ ©གས་ག�་ �ད་Jས་ བཀའ་F་ ལམ་pགས་ L་ལས་ ལག་!ན་O་
འGལ་བ¨ན་འབད་ཡདོཔ་དང་ �ང་O་Nས་འ*ན་འབད་B་དང་ འ ་̀དང་འ�ལ་བP་འGལ་བ¨ན་O་u་Ãོག་འབད་BP་དོན་
p་ ལམ་pགས་O་ག�་བ+གས་འབད་ཡོད་kད། 

(2) �ས་¦་O་ _ད་?་བ2ད་çའ་བཀང་ཤོག་O་ནང་£ན་Rང་འཐབ་ཡདོ་kད་དང་ L་pགས་7་�ས་¦་O་ Zོད་!ན་.་གནས་
4མ་དང་འGལ་e་ fང་བLན་ཐགོ་ོན་དང་མ་ནོ།  

(3) ལས་4མ་.་ལག་!ན་O་ 4ན་Yང་དང་?ས་ཚོད་འÂབ་འ�་BP་ཆ་½ན་O་Éང་BP་དོན་p་ \ང་�ས་7་u་Ãོག་འབད་མ་
འབད།  

(4) གDང་E་£་དNས་OP་ཐོ་ གཏན་འªལ་ཡོད་kད་དང་ དམ་འ*ན་དང་ ཚད་འ*ན་ འ*ན་Rང་ L་ལས་ དNས་འ�ལ་
Uན་Qང་ཐབས་ལམ་O་ \ང་�ས་ཡོད་kད།  

(5) Cན་D་འབད་M་དNས་འ�ལ་ཅ་དNས་O་དང་ ག�་±ན་མ�་ཆས་O་ དNས་གནས་ཐོག་p་ཡདོ་kད་དང་ དYས་མ�c་
གསལ་བ2ད་དང་གནས་ཚད་O་དང་འGལ་བ¨ན་ཡོད་kད། 

(6) M་ོབས་དང་ ད�ལ་འ�ལ་ £་དNས་གཞན་O་བ�ས་e་ ཐོན་Kངས་ཡོད་M་O་ Oལ་མdན་ཐོག་p་བ2ལ་6དོ་འབད་མ་
འབད་དང་ 
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(7) The debts, liabilities and specific purpose funds are recorded accurately and managed 
properly; and 
 

(8) Theimplementationofprogramsandactivitiesareas planned and the intended objectives 
achieved. 
 

88. Conduct special audits and any other form of audits as the Authority may consider significant 
and necessary including   the investigation and in-depth examination   of accounts and 
operations of the entities under the Authority’s jurisdiction.  
 

89. Conduct the audit on assessment, collection and accounting of taxes and revenues including 
examination of taxfiles and returns of individuals and entities.  

 
90. Conduct the audit of aid, grants, loans, public debt, reserves, revolving funds, trust funds, 

welfare funds and specificpurposefunds establishedby public institutions. 
 

91. Conduct environment audits in respect of any activity involving public funds and resources 
including natural resources.  

 
92. Carry out such reviews to see that theICTandothertechnologicalsystemsdeveloped 

areappropriate andadequatecontrolsandsecurity measures are  instituted including 
organizational, system development and operational controls, disaster recovery and back up 
plans. 

 
93. The Authority may conduct cooperative audits including joint audits, trans-regional audit and 

any other form of audits in collaboration with other individual or agencies or another State. 
 

94. Conduct pre-audit in specific areas if considered necessary. 
 

95. Conduct any other theme-based audit including, audit of sustainable development goals, 
gender based audit, multilateral accords, agreements, convention, protocols and may embrace 
emerging audit approaches as deemed appropriate.  
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(7) èན་འxལ་དང་ Zོད་འཇལ་ དMགས་བསལ་.་དYས་དནོ་མ་ད�ལ་O་ ཐོ་	ག་གཏན་འªལ་བཞག་མ་བཞག་དང་ 
འ*ན་Rང་Oལ་མdན་འབད་མ་འབད། 

(8) ལས་4མ་དང་ལས་དོན་ག�་བ+གས་འབད་M་O་ འཆར་ག�་བ^མས་M་དང་འGལ་e་bན་Mན་དང་ ·་འ?ན་བ°ད་པP་
དMགས་�ལ་O་xབ་མ་xབ།  

88. དབང་འ*ན་.་དབང་3བ་འོག་p་Oད་པP་མངའ་Kལ་ལས་�་O་E་�ས་¦་དང་ ལག་!ན་O་E་�བ་ད�ད་དང་ བÃག་ད�ད་མ�ལ་
�ན་འབད་B་O་བ�ས་e་ དབང་འ*ན་.ས་གལ་གནད་ཅན་དང་ དYས་མ�་_་བP་བ�་འvག་འབད་M་དང་འGལ་ དMགས་བསལ་
�ས་�བ་O་དང་ �ས་�བ་7་ལམ་pགས་གཞན་གང་�ང་གVག་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

89. N་Aང་དང་ མངའ་Kལ་ལས་�་O་Eས་ ¦ལ་བཏབ་M་དང་ª་འབབ་O་བÃག་ད�ད་འབད་B་O་བ�ས་e་ ¦ལ་དང་འོང་འབབ་OP་ 
དà་�བ་དང་ བ�་!ན་ L་ལས་ �ས་བ2ད་O་E་�ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

90. /གས་རམ་དང་ /གས་རམ་མ་ད�ལ་ èན་འxལ་ M་དམངས་0་ལནོ་ �ར་གསགོ་ £ན་འ�ར་མ་ད�ལ་ ¬ོ་གཏད་མ་ད�ལ་ 
ཕན་བL་མ་ད�ལ་ L་ལས་ M་མང་ག+ག་�་O་Eས་ག�་བ+གས་འབད་བP་ དMགས་བསལ་དYས་དོན་.་མ་ད�ལ་O་E་�ས་
�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

91. དམངས་ད�ལ་O་དང་ རང་བ�ན་ཐོན་°ད་O་བ�ས་e་ ཐོན་°ད་7་�ལ་གཏོགས་ཡོད་པP་ལས་དོན་གང་�ང་E་ མཐའ་འ�ར་�ས་
�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

92. བI་དོན་བ£ད་འ�ལ་འÒལ་4ག་དང་ འÒལ་4ག་E་4མ་pགས་གཞན་བཟོ་M་O་ འོས་འཚམས་ཅན་bན་Mན་དང་ འ?ས་ཚགོས་
དང་ 4མ་pགས་གསར་བཟོ་དང་ལག་!ན་.་ཚད་འ*ན་ ½ན་ངན་བར་གསོ་དང་ Fབ་Xོན་འཆར་ག�་O་བ�ས་e་ \ང་�ས་7་
ཚད་འ*ན་དང་ Qང་Rབ་7་ཐབས་ལམ་O་ག�་བ+གས་འབད་མ་འབད་u་BP་དོན་p་ འ ་̀བ�མ་མP་བར་�བ་O་འY་འ�ན་
འཐབ་B། 

93. དབང་འ*ན་.ས་ M་Nམ་གཞན་ ཡང་ན་ ལས་�་O་ ཡང་ན་ མངའ་�་གཞན་དང་མཉམ་�བ་7་ཐོག་p་ མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་
O་དང་ pང་iོགས་ཡོངས་7་�ས་�བ་དང་ �ས་�བ་7་ལམ་pགས་གང་�ང་O་བ�ས་e་ མཉམ་འ�ལ་.་�ས་�བ་འY་འ�ན་
འཐབ་�ག། 

94. �ས་པར་?་དY་པP་བ�་འvག་འབད་བ་Vན་ དMགས་བསལ་.་ས་�ངས་O་ནང་ ་Yན་�ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B།  

95. �ན་བÃན་Yང་འÓལ་.་དMགས་�ལ་དང་ ཕོ་མོ་དà་བP་�ས་�བ་ X་མང་མོས་མdན་O་ གན་	ག་O་ Ôངས་	ག་ ད�ད་
ག�P་འགན་འ*ན་ ལ་སགོས་པP་བ�ད་དོན་དང་འ�ལ་བP་�ས་�བ་གང་�ང་འY་འ�ན་འཐབ་B་དང་ འོས་འབབ་མཐོང་M་དང་
འGལ་ འJང་བP་བéང་ཡདོ་པP་�ས་�བ་7་ཐབས་ལམ་O་དང་!ན་འབད་�ག། 
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96. Carry out review of fiscal and macro-economic sustainability, fiscal and monetary and such 
other policies relating thereto as the Authority may consider appropriate.  
 

97. Carry out any other review or evaluation that may contribute towards promoting integrity, 
efficiency, transparency and accountability in public operations. 

 
98. Issue audit clearances certificate to civil servants, public officials, contractors, consultants, 

suppliers and individuals as may be required. 
 

99. Operate Audit Recoveries Account maintained with the designated Bank of the Government. 
 

100. Explore and acquire international clientele such as audit of United Nation agencies, other 
international and regional bodies for fees in accordance with relevant laws; 

 
101. Conduct proper and timely audit of public funds utilized by the agency of Government, 

corporations and other entities covered under section 103of this Act. 
 

102.   Carry out such other functions as deemed necessary for effective implementation of this 
Act. 

 

Audit Jurisdiction 

103. The Authority shall conduct audits of the following: 
 

(1) Accounts of the budgetary bodies including agency of Government; 
(2) Foreign assisted, donor assisted   or  special  projects  of  the Royal Government; 
(3) Embassies, consulates and other foreign-based government agencies; 
(4) Zhung    Dratshang,    Rabdeys    and    all    related institutions; 
(5)  DefenseandSecurityServices; 
(6)  Constitutional bodies; Commissions and any other government agencies;  
(7) Autonomous state colleges, universities and all   autonomous   bodies    of the Royal 

Government; 
(8) Registered Political parties; 
(9) All state enterprise in which government has stake,financialinstitutionsincludingthe 

Central and other Banksandtheirsubsidiaries establishedunder 
thelawsofBhutaninwhichtheGovernment has an ownership interest; 
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96. དབང་འ*ན་.ས་འོས་འབབ་མཐོང་M་དང་འGལ་ �ས་ལོ་དང་F་3བ་དཔལ་འ=ོར་�ན་བÃན་ �ས་ལ་ོདང་ད�ལ་འ�ལ་ L་ལས་ 
འ ་̀བ�མ་མP་�ད་Jས་དང་འ�ལ་བP་ བར་�བ་O་འY་འ�ན་འཐབ་B།  

97. M་མང་ལག་!ན་O་ནང་ fང་བLན་དང་ འvན་ཚད་ �ངས་གསལ་ L་ལས་ འG་འགན་ཡར་fག་གཏང་B་ནང་ཕན་ཐོགས་B་bན་
པP་ གཞན་M་བར་�བ་ ཡང་ན་ དà་�བ་གང་�ང་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

98. དYས་མ�་དང་བ¨ན་ �་གཡོགཔ་དང་ M་མང་འགན་འ*ན་པ་O་ ཁག་འབགཔ་ /ས་ནོ་པ་ བÑམ་äལ་བ་ L་ལས་ N་Aང་O་
p་ �ས་�བ་Ûག་kད་7་ལག་Ýར་�ར་Zོད་འབད་B། 

99. གDང་E་ད�ལ་ཁང་དང་གVག་ཁར་ £ན་Rང་འབད་L་ཡོད་པP་ �ས་�བ་བར་¥ད་�ས་¦་L་ལས་6དོ་འབད་B།  

100. འ�ལ་ཡདོ་Gམས་pགས་དང་འGལ་ འdས་7ས་དོན་p་ འཛམ་êང་t་ཚོགས་7་ལས་�་O་དང་ Fལ་t་དང་ pང་iོགས་7་འ?ས་
ཚགོས་གཞན་M་O་E་�ས་�བ་Aབ་BP་དོན་p་ Fལ་tP་ཚོང་མ/ན་པ་འཚལོ་�བ་དང་ འཐོབ་ཐབས་འབད་B།  

101. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༡༠༣ པP་འགོ་p་Oད་M་ གDང་E་ལས་�་དང་ ལས་འ*ན་O་ L་ལས་ མངའ་Kལ་ལས་�་གཞན་M་
O་Eས་ དམངས་7་མ་ད�ལ་བ2ལ་6ོད་འབད་M་O་p་ Oལ་མdན་དང་?ས་ཐོག་p་ �ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B།  

102. བཅའ་Gམས་འ ་̀ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་ ལག་!ན་འཐབ་BP་དོན་p་དYས་མ�c་འོས་འབབ་མཐོང་M་ འ ་̀བ�མ་མP་=་>་
གཞན་O་འY་འ�ན་འཐབ་B། 

�ས་�བ་7་དབང་3བ།�ས་�བ་7་དབང་3བ།�ས་�བ་7་དབང་3བ།�ས་�བ་7་དབང་3བ།    
103. དབང་འ*ན་.ས་གཤམ་གསལ་E་�ས་�བ་O་ འY་འ�ན་འཐབ་དYཿ 

(1) གDང་E་ལས་�་O་བ�ས་e་ འཆར་ད�ལ་ལས་�P་�ས་¦་O།  

(2) �་Fལ་.་/གས་རམ་འབད་M་དང་ /གས་རམ་ལས་�་Eས་Fབ་Rར་འབད་M་ ཡང་ན་  Fལ་གDང་E་དMགས་
བསལ་ལས་འHལ་O། 

(3) གDང་ཚབ་	ག་ཚང་O་དང་ དོན་གµད་	ག་ཚང་ L་ལས་ �་Fལ་p་ཡདོ་པP་གDང་E་ལས་�་གཞན་O། 
(4) གDང་ë་ཚང་ རབ་�་O་དང་ འ�ལ་ཡདོ་ག+ག་�་ཆ་མཉམ།   
(5) དམག་�་དང་ Qང་Rབ་ཞབས་ཏོག་O།  

(6)  ན་ཚགོས་O་ L་ལས་ གDང་E་ལས་�་གཞན་O་Oད་པP་ ^་Gམས་ཅན་.་འ?ས་ཚགོས་O། 
(7) མངའ་�P་རང་Rང་äལ་ཁང་དང་ ག+ག་ལག་¹བོ་�་ L་ལས་ Fལ་གDང་E་རང་Rང་འ?ས་ཚོགས་ག་ར། 
(8) ཐོ་བ2ད་xབ་པP་�ད་དོན་ཚོགས་པ་O། 
(9) གDང་E་བY་བཤའ་འཆང་M་མངའ་�P་ཚོང་ལས་ག་ར་དང་ འ]ག་Fལ་ཁབ་7་Gམས་དང་འGལ་e་ག�་བ+གས་འབད་

བP་ Fལ་གDང་p་བདག་དབང་E་ª་ཕན་ཡདོ་M་ད�ལ་ཁང་�་བ་དང་ ད�ལ་ཁང་གཞན་O་ L་ལས་ �ང་E་ཡན་ལག་
O་Oད་པP་ད�ལ་འ�ལ་ག+ག་�་O། 
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(10) All entities including non-governmental organizations, foundations, charities and civil 
societies fully or partly funded by the Government; whose loans are approved or 
guaranteed by the Government; andthosereceivingfunds,grantsand 
subsidiesdirectlyorthroughtheGovernment and collectionsandcontributions 
frompeopleandfund raisedthrough lottery; 
 

(11) Any entity whether private or public engaged in  extracting, processing, trading   and 
mining of   natural resources of the State; 

 
(12) Any other public interest entity, if considered necessary by the Auditor General; 

 
(13) Accounts and operations of international agencies based in Bhutan, if required under 

specific arrangement; and 
 

(14) Any entity or activities upon command of the Druk Gyalpo. 
 

104. Notwithstanding the provision of any laws relating to the accounts, and audit of any public 
entities, the Parliament, by resolution, may r e q ue st  that the accounts of such entities be 
audited by the Authority.   
 

105. Except the requirement for conducting audit under Section 103 subsection (14) of this Act, 
the Auditor General may exercise his discretion on any request or directives received for 
conducting audits having regard to its audit plans and priorities.  

 
106. The Auditor General shall be adequately consulted by the entity prior to entering into 

agreements with donors and others which would require audit services of the Authority for 
effective delivery of audit services. 

Chapter 7 

Auditing and Reporting Standards 

Standards and Practices  

107. The Authority shall establish auditing, reporting standards and practices that will meet the 
highest auditing and reporting standards. 
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(10) གDང་Mན་ལས་�་དང་ ག�་ཚགོས་  /གས་རམ་ཚོགས་པ་ ¬ོ་གཏདཔ་O་དང་ ཟད་འ/་ཆ་མཉམ་ ཡང་ན་ ཆ་ཤས་
Vག་གDང་Eས་གནང་M་དང་ བèན་འxལ་O་Fལ་གDང་Eས་ཆ་འvག་ ཡང་ན་ གཉའ་དཔང་མཛད་L་ གDང་Eས་ཐད་
ཀར་ ཡང་ན་ བ£ད་L་ མ་ད�ལ་དང་ གནང་�ན་ L་ལས་ /གས་རམ་མ་ད�ལ་འཐོབ་M་M་�་ལས་ཚགོས་O་Oད་པP་ 
མངའ་Kལ་ལས་�་ཆ་མཉམ་དང་ M་®ར་ལས་བ�་¬ངས་འབད་M་དང་ ཞལ་འLབས་!ན་M་ L་ལས་ Fན་ཤགོ་ལས་
བ±ན་པP་མ་ད�ལ་.་4གས་O།  

(11) ´ར་�་འབད་�ང་ ཡང་ན་ གDང་དབང་འབད་�ང་ མངའ་�P་རང་བ�ན་ཐོན་°ད་བཏོན་B་དང་ བཟོ་�རོ་འབད་B་ ཚོང་
འ�ལ་འཐབ་B་ L་ལས་ ས་གeར་བཏོན་B་ནང་�ས་གཏོགས་ཡདོ་M་མངའ་Kལ་ལས་�་གང་�ང་། 

(12) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་དYས་མ�་མཐོང་M་ M་མང་ª་ཕན་.་མངའ་Kལ་ལས་�་གང་�ང་།  

(13) གལ་�ད་ དMགས་བསལ་.་དYས་མ�་ཡདོ་པ་Vན་ འ]ག་p་ཡོད་པP་Fལ་tP་ལས་�་O་E་�ས་¦་དང་ལག་!ན་O་
དང་  

(14) འ]ག་མངའ་བདག་Fལ་པོ་མ�ག་Eས་བཀའ་F་གནང་M་ མངའ་Kལ་ལས་�་ ཡང་ན་ ལས་དོན་གང་�ང་Vག།  

104. M་དམངས་ལས་�་གང་�ང་E་�ས་¦་དང་ �ས་�བ་དང་འ�ལ་བ་ཡོད་པP་Gམས་གང་�ང་E་དYངས་དོན་O་p་མ་uསོ་པར་ t་
ཚགོས་7ས་/ས་�ད་བཏནོ་ཐོག་ལས་ འ ་̀བ�མ་མP་ལས་�་O་E་�ས་¦་O་ དབང་འ*ན་.་�ས་�བ་Aབ་དY་པP་D་བ་འབད་དY། 

105. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༡༠༣(༡༤) E་འོག་p་ �ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་དY་པP་དYས་མ�་ཡདོ་M་མ་གཏོགས་ �ས་�བ་
ཡོངས་3བ་7ས་ �ས་�བ་ལས་འཆར་དང་ གཙོ་4མ་O་p་བ�་འvག་འབད་L་ �ས་�བ་གཞན་འY་འ�ན་འཐབ་དY་པP་D་བ་
བ2ད་M་ ཡང་ན་ བཀའ་F་O་ Nས་!ན་འབད་M་འབད་7་ དབང་ཚད་ལག་!ན་འཐབ་�ག།  

106. �ས་�བ་7་ཞབས་ཏོག་O་ དོན་lན་ཅན་.་>་ལས་�ར་Zོད་འབད་BP་དོན་p་ དབང་འ*ན་.་�ས་�བ་ཞབས་ཏོག་E་དYས་མ�་
ཡདོ་པP་ མངའ་Kལ་ལས་�་O་Eས་ /གས་རམ་ལས་�་O་དང་ གཞན་M་O་དང་གVག་ཁར་ Ôངས་	ག་H་Mང་Ãགས་མ་བ2ད་
པP་Yང་ལས་ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་དང་གVག་ཁར་/ས་བ¨ན་ལངམ་�་འབད་དY། 

༼!"་བ?ན་པ་༽༼!"་བ?ན་པ་༽༼!"་བ?ན་པ་༽༼!"་བ?ན་པ་༽    

�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་�ས་�བ་Aབ་B་དང་    Cན་D་འབད་B་E་གནས་ཚད།Cན་D་འབད་B་E་གནས་ཚད།Cན་D་འབད་B་E་གནས་ཚད།Cན་D་འབད་B་E་གནས་ཚད།        

གནས་ཚད་དང་ལག་!ན།གནས་ཚད་དང་ལག་!ན།གནས་ཚད་དང་ལག་!ན།གནས་ཚད་དང་ལག་!ན།        

107. དབང་འ*ན་.ས་ �ས་�བ་དང་ Cན་DP་གནས་ཚད་མཐོ་ཤསོ་xབ་B་bན་པP་ �ས་�བ་Aབ་B་དང་ Cན་D་འབད་BP་གནས་
ཚད་O་དང་ལག་!ན་O་ ག�་བ+གས་འབད་དY། 
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108. TheAuthority shallpublish standardsand practices in an appropriate 
mannertomaketheproposalknowntothepublic 
andinvitecommentsbeforeadoptingsuchstandards. 
 

109. Anauditeeshallsubmitannualfinancialstatementsfortheir operations forauditinaccordance 
withstandardsand requirementsestablishedbylaws. 

 
110. TheAuthoritymayrelyontheauditsperformedbyother organizations 

includinginternalauditorsifithasreasonable assurancethroughsuchmeansaspriorexperience, 
testsor otherindicators thattheauditsandthereportsonthoseaudits areaccurate,reliable andmeet 
its standards. 

 
111. Auditmethodsshall beadaptedtotheprogressofthesciences 

andtechniquesrelatingtosoundfinancialmanagement and reporting. 
 

112. TheAuthorityshallintimateanentitytobeauditedbefore startingtheauditunlessit isa 
specialinvestigationaudit. 

 
113. The Authority shall strive to cooperate and participate in International Organization of 

Supreme Audit Institutions activities and establish linkages with other  Supreme Audit 
Institutions, Professional Accountancy Organizations and other relevant institutions, to keep 
abreast of emerging issues and promote knowledge sharing in order to enhance the 
professionalism and adopt good practices. 

 
114. The Authority may rely and use the work of internal auditors, depending on the extent, nature 

and scope of the work performed by the internal auditors. 
 

115. The Auditor General shall review at least five years the auditing system for maximizing and 
utilizing the use of public funds and optimizing the values for its intended purpose. 
 

Audit Report 

116. The Authority shall promote economy, efficiency and effectiveness in the use of public 
resources through its reports and recommendations. 
 

117. The Authority shall issue Compliance, Financial, Performance and any other audit reports as 
appropriate. 
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108. དབང་འ*ན་.ས་ L་pགས་7་གནས་ཚད་O་ ཆ་འvག་མ་འབད་བP་¢་མར་/ས་འཆར་འ ་̀ M་དམངས་7་̄ སཔ་བཟོ་B་དང་ 
བསམ་འཆར་བ�་!ན་འབད་BP་དོན་p་ གནས་ཚད་དང་་ ལག་!ན་O་འོས་འཚམས་\ན་པར་ པར་Öན་འབད་དY།  

109. �ས་�བ་Aབ་B་bན་པP་ལས་�་Eས་ Gམས་7་ག�་བ+གས་འབད་བP་ གནས་ཚད་དང་དYས་མ�་O་དང་འGལ་e་ �ས་�བ་7་
དོན་p་ �ང་རP་ལག་!ན་OP་ ལ་ོབར་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་Zདོ་དY།  

110. དབང་འ*ན་.ས་ གལ་�ད་�ས་�བ་L་O་p་བ2ད་པP་ �ས་�བ་དང་Cན་D་འÜལ་kད་དང་ ཆ་བཞག་�ང་བ་ LP་གནས་ཚད་
དང་འGལ་e་ཡོད་པP་ ¢་མP་ཉམས་³ོང་ ཡང་ན་ བÃག་ད�ད་ བI་མཚོན་གཞན་O་p་བ±ན་e་ £་མཚན་\ན་པP་�ས་བLན་
ཡདོ་པ་Vན་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་O་Oད་པP་ ལས་�་གཞན་.ས �ས་�བ་p་ ཆ་བཞག་�ག།  

111. �ས་�བ་ཐབས་ལམ་O་ Oལ་\ན་.་ད�ལ་འ�ལ་འ*ན་Rང་དང་ Cན་D་འབད་B་དང་འ�ལ་བ་ཡོད་པP་ཚན་4ག་དང་ ཐབས་̄ ས་
OP་ཡར་འÓལ་.་དོན་p་བ^མ་དY།  

112. དབང་འ*ན་.ས་ དMགས་བསལ་�བ་ད�ད་7་�ས་�བ་bན་ན་མ་གཏོགས་ �ས་�བ་འY་མ་བ+གས་པP་¢་མ་ �ས་�བ་Aབ་B་
bན་པP་མངའ་Kལ་ལས་�་p་ བI་Zོད་འབད་དY།  

113. 3ད་4ག་E་�་F་°ད་གཏང་B་དང་ ལག་!ན་fག་ཤསོ་O་དང་!ན་འབད་ཐབས་དང་ འJང་བP་བéང་ཡདོ་པP་གནད་དོན་O་E་Y་
Ãོགས་འབད་B་དང་ ཡནོ་ཏན་བì་སོར་འབད་B་O་ཡར་fག་གཏང་ཐབས་p་ དབང་འ*ན་.ས་ Fལ་tP་མNན་མཐོ་�ས་�བ་ག+ག་
�་E་ལས་དོན་O་ནང་ མཉམ་འ�ལ་དང་�ས་གཏོགས་གང་fག་འབད་L་ མNན་མཐོc་�ས་�བ་ག+ག་�་གཞན་M་O་དང་ 3ད་4ག་
�ས་བ2ད་7་འ?ས་ཚགོས་ L་ལས་ འ�ལ་བ་ཡོད་པP་ག+ག་�་གཞན་O་དང་གVག་ཁར་ མdན་འ�ལ་བཟོ་དY།  

114. ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་O་Eས་འབད་M་�་E་3བ་ཚད་དང་ རང་བ�ན་ L་ལས་ 3བ་�ངས་O་དང་བ¨ན་  དབང་འ*ན་.ས་ ནང་
འ�ད་�ས་�བ་པ་O་E་�་p་¬ོ་གཏད་བ°ད་L་ ལག་!ན་འཐབ་�ག། 

115. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་	ས་ དMགས་འདོད་བ°ད་M་དYས་དོན་O་ !གས་ཤམོ་འབད་xབ་Oགས་BP་དོན་p་ M་དམངས་7་མ་
ད�ལ་Éོད་ཐངས་p་ཕན་ཐབས་ཅན་.་ �ས་�བ་7་ལམ་pགས་O་ ལ་ོ:་·་p་ཚར་·་བར་�བ་འབད་དY།  

�ས་�བ་Cན་D།�ས་�བ་Cན་D།�ས་�བ་Cན་D།�ས་�བ་Cན་D།    

116. དབང་འ*ན་.ས་ རང་E་Cན་D་དང་/ས་འLབས་O་E་ཐགོ་ལས་ M་དམངས་ཐནོ་°ད་O་6ོད་B་ནང་ ཚད་དམ་དང་ འvན་ཚད་ 
L་ལས་ དོན་lན་O་ཡར་fག་གཏང་དY། 

117. དབང་འ*ན་.ས་ Gམས་བ¨ན་དང་ ད�ལ་འ�ལ་ ལས་འ�ལ་ L་ལས་ འོས་འབབ་དང་བ¨ན་ �ས་�བ་Cན་D་གཞན་M་གང་
�ང་�ར་Zོད་འབད་དY། 
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118. The Authority shall report on whether the agencies concerned comply with the will of the 
Parliament expressed through budget appropriations. 
 

119. The reportcoveringthe financialoperationofthe agencyshall containtheAuthority’s 
opiniononthefinancialstatements in accordance with the applicable financial reporting 
framework.  

 
120. Thereportshall inviteattentiontothecases andindicationsof fraud,abuseorillegal acts, as well as 

non-compliances of budgetary and accounting norms; 
 

121. The report shall also disclose appropriate supplementary explanation and information about 
the financial statement, monthly and annual accounts, as well as violations of legal or the 
regulatory requirements, including instances of non-compliance; 

 
122. The report shall conform to the applicable national and International Auditing Standards and 

other reporting standards and requirements, as may be adopted by the Authority. 
 

123. TheAuditReport shall be addressedto the head ofthe auditedentity or such other specified 
persons. 

 
124.  For the audit of Royal Bhutan Army and Royal Body Guards, the audit report shall be 

addressed to theMinisterofFinance. 
 

125. The Authority may, depending on the nature and relevance of report, decide whom the copies 
of the report is required be submitted to. 

 
126. Confidentialinformationmaybecoveredinaseparatereport which 

shallnotbedivulgedorreleasedpriortoits authorized 
release,orrevealedtootherpartiesnotconcerned, 
withoutpriorclearanceandapprovaloftheAuditorGeneral orhisdulydesignatedrepresentative. 

 
127. TheAuthorityshallsubmitcopiesoftheAuditReporttothe Druk 

Gyalpo,thePrimeMinister,theChairperson ofthe RoyalCivilServiceCommission and 
theChairperson ofthe Anti-Corruption Commission,whereaudit observations are of serious 
nature requiring urgentattention. 

 
Annual Audit Report  
 

128. The Auditor General shall submit the Annual Audit Report to the Druk Gyalpo, the Prime 
Minister and the Parliament during the fourth quarter of the financial year on the audit 
carried out for the financial year ended.  
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118. དབང་འ*ན་.ས་ འ�ལ་ཡོད་ལས་�་O་Eས་ འཆར་ད�ལ་.་ད�་བY་Aབ་ཐོག་ལས་_ད་?་བ2ད་M་uར་?་ t་ཚགོས་7་·་འ?ན་
དང་འGལ་མ་འGལ་Cན་D་འབད་དY། 

119. ལས་�P་ད�ལ་འ�ལ་ལག་!ན་Oད་པP་Cན་DP་ནང་ འ�ལ་ཡོད་ད�ལ་འ�ལ་Cན་DP་ག�་བ2ད་དང་འGལ་ ད�ལ་འ�ལ་.་
�ས་བ�ད་O་p་ དབང་འ*ན་.་བསམ་འཆར་O་Oད་དY། 

120. Cན་DP་ནང་p་ གཡོ་¦མ་དང་ Oལ་Mན་བ2ལ་6ོད་ ཡང་ན་ Gམས་འགལ་.་=་6དོ་OP་གནད་དནོ་དང་ བI་ཚོན་Jང་M་དང་ 
འཆར་ད�ལ་དང་�ས་བ2ད་ལམ་pགས་p་མ་གནས་M་O་ཡང་ ¯ས་Ãོགས་འབད་དY།  

121. Cན་DP་ནང་p་ ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་དང་ r་4མ་དང་ལོ་བར་�ས་¦་O་ L་ལས་ Gམས་དང་མ་འGལ་བP་གནད་དོན་O་
Oད་པP་ Gམས་བཟོc་དYས་མ�་O་ལས་འགལ་བP་«ར་ལས་ འོས་འཚམས་\ན་པP་ཁ་«ང་E་གསལ་བཤད་དང་ གནས་Oལ་O་
ཡང་གསལ་བགས་འབད་དY། 

122. དབང་འ*ན་.་དང་!ན་འབད་M་དང་འGལ་ Cན་D་L་ འ�ལ་ཡོད་Fལ་ཡངོས་དང་ Fལ་tP་�ས་�བ་གནས་ཚད་O་དང་ Cན་
DP་གནས་ཚད་དང་དYས་མ�་གཞན་M་O་དང་འGལ་བ¨ན་འབད་དY། 

123. �ས་�བ་Cན་D་L་ �ས་�བ་Aབ་M་མཁའ་Kལ་ལས་�P་འY་འ*ན་ ཡང་ན་ འ ་̀བ�མ་མP་གསལ་བ2ད་འབད་བP་M་N་O་p་
བལ་དY།  

124. Fལ་གDང་འ]ག་E་དམག་�་དང་ Ú་Qང་O་E་�ས་�བ་7་ཐད་ �ས་�བ་Cན་D་O་ ད�ལ་�ས་¬ོན་པོ་p་བལ་དY།  

125. དབང་འ*ན་.ས་ Cན་DP་གནས་ངས་དང་འ�ལ་ཆགས་O་p་ག�་བཞག་m Cན་D་O་ག་p་nལ་དYཔ་bན་ན་ /ས་ཐག་གཅད་
B། 

126. གསང་བP་གནས་Oལ་O་གསར་བཏོན་.་གནང་བ་མ་�ན་པP་¢་མ་ གསང་Æག་འབད་མ་�ག་M་ ཡང་ན་ གསར་བཏོན་འབད་མ་
�གཔ་ ཡང་ན་ �ས་�བ་�བ་ཡངོས་3བ་ ཡང་ན་ �་Eས་?ས་ཐགོ་གདམ་ཁ་Aབ་པP་N་ཚབ་7ས་ Ì་Yང་E་Ûག་kད་དང་གནང་
བ་kད་པར་ འ�ལ་བ་kད་པP་^་ཕན་O་p་ོན་མ་�ག་པP་ Cན་D་སོ་སོ་ནང་བ+གས་དY། 

127. དབང་འ*ན་.ས་ གནོད་འTལ་O་Uན་འOབས་ཅན་དང་ གལ་འཚབས་ཅན་.་མÝན་Ãོགས་7་དYས་མ�་ཡདོ་པP་�བས་p་ 
འ]ག་མངའ་བདག་Fལ་པོ་མ�ག་དང་ ¬ོན་_ན་ Fལ་གDང་�་གཡགོ་ ན་ཚགོས་7་G་འ*ན་ ཡང་ན་ ངན་ ད་བཀག་ོམ་ ན་
ཚགོས་7་G་འ*ན་p་ �ས་�བ་Cན་DP་འf་O་nལ་དY།  

ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་D།ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་D།ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་D།ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་D།        

128. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ �ས་ལོ་མÞག་བ�་E་དོན་p་�ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་M་O་E་ ལོ་བར་�ས་�བ་Cན་D་L་ �ས་ལ་ོ
འ`P་ལོ་Áགས་བ�་ད�P་བ�་པ་p་ འ]ག་Fལ་པོ་མ�ག་དང་ ¬ོན་_ན་ t་ཚགོས་བཅས་p་nལ་དY། 
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129. TheAnnualAuditReportshallcontaintheresultoftheaudit 
oftheAnnualFinancialStatementsoftheGovernment and the overallfinancialcondition 
andrecommendations toimprove theeconomy,efficiencyandeffectivenessoftheGovernment.  
 

130. TheAnnual Audit Report shall include: 
 

(1) Aspects of economy, efficiency and effectiveness in the public operations; 

(2) The report on the accounts and operation of the Authority for the previous fiscal year; 

(3) Works performed by the Authority during the previous year; 

(4) Cases of fraud and corruptions, mismanagement and malpractices, violation of laws, 
rules and regulations, shortfalls, lapses and deficiencies;   

(5) Cases where the Authority did not receive responses to preliminary audit observations 
and Action Taken Report on the final audit report, and  significant cases where the 
Authority did not receive acceptable response or cooperation; 

(6) Significant audit findings and recommendations for improvement of agencies audited; 

(7) Future course of action in the interest of enhancing accountability and improving 
auditing operation capacity; 

(8) Summary of significant issues and recommendations from the Performance Audit 
reports issued by the Authority; 

(9) Total number of Audit Reports issued with adverse opinion, qualified opinion and 
clean opinion; and  

(10) Report on any activities where the Authority could not deliver due to limited 
resources and any matters that may have affected the Authority’s ability to perform 
work in accordance with this Act and conditions necessary to independent and 
effective functioning of the Authority.  
 

131. Any other matter based on audit observations that the Auditor General, in his opinion, 
considers to be significant and of a nature that needs to be brought to the attention of His 
Majesty the Druk Gyalpo, the Parliament and the people of Bhutan.  
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129. ལོ་བར་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་ གDང་E་ལོ་བར་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་OP་�ས་�བ་7་xབ་འས་དང་ གDང་E་ཚད་དམ་དང་ 
འvན་ཚད་ དོན་lན་ཡར་fག་གཏང་BP་དོན་p་ tར་བཏང་ད�ལ་འ�ལ་གནས་ངས་དང་ /ས་འLབས་O་Oད་དY། 

130. ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་Oད་དYཔཿལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་Oད་དYཔཿལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་Oད་དYཔཿལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་Oད་དYཔཿ        

(1) M་མང་ལག་!ན་O་ནང་ ཚད་དམ་དང་འvན་ཚད་ དོན་lན་.་གནད་དོན་O།  
(2) དབང་འ*ན་.་འདས་པP་�ས་ལོc་ �ས་¦་དང་ལག་!ན་.་Cན་D།  
(3) འདས་པP་ལོ་ནང་ དབང་འ*ན་.་བར་6ོད་འབད་བP་�་O།  

(4) གཡོ་ཟལོ་དང་ངན་ ད་ Oལ་Mན་འ*ན་Rང་དང་ལགོ་6དོ་ བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�་O་ལས་འགལ་བ་ L་ལས་ ཆད་Rན་
དང་ནོར་འÜལ་ གནོད་Rན་.་གནད་དོན་O། 

(5) དབང་འ*ན་.ས་ མཐའ་ད�ད་7་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་ ་Yན་�ས་�བ་7་�བ་འས་O་དང་ དང་!ན་འབད་བP་Cན་
D་O་p་ ལན་གསལ་མ་ཐོབ་M་གནད་དོན་O་དང་ དབང་འ*ན་.ས་ Nས་!ན་�ང་བP་ལན་གསལ་ ཡང་ན་ མཉམ་
འ�ལ་མ་ཐབོ་པP་གནད་དོན་O།  

(6) �ས་�བ་Aབ་M་ལས་�་O་E་!གས་བµས་7་དོན་p་ གལ་གནད་ཅན་.་�ས་�བ་7་�བ་འས་དང་ /ས་འLབས་O། 
(7) འགན་འG་ཡར་fག་གཏང་B་དང་ �ས་�བ་Aབ་BP་¿གས་xབ་Yང་འÓལ་གཏང་BP་མཐའ་དོན་p་ མ་འོངས་པP་གདོང་

!ན་.་གནད་དོན་O། 
(8) དབང་འ*ན་.་�ར་Zོད་འབད་M་ ལས་འ�ལ་�ས་�བ་Cན་DP་ནང་E་ གལ་གནད་ཅན་.་གནད་དོན་O་དང་ /ས་

འLབས་O་E་བSད་དོན།  

(9) �ར་ལགོ་E་བསམ་འཆར་དང་ ^དོ་Ûག་ཡོད་པP་བསམ་འཆར་ L་ལས་ ^དོ་Ûག་kད་པP་བསམ་འཆར་O་E་ཐགོ་ལས་ 
�ར་Zོད་འབད་བP་�ས་�བ་Cན་D་O་E་ངས་ཁ་དང་ 

(10) ཐོན་°ད་མ་ལང་M་ལས་བ±ན་ དབང་འ*ན་.ས་བར་6དོ་འབད་མ་Oགས་པP་ལས་དོན་གང་�ང་དང་ བཅའ་Gམས་འ ་̀
དང་འGལ་e་ �་O་བར་6དོ་འབད་B་ནང་བར་ཆད་འJང་MP་ གནད་དོན་གང་�ང་ L་ལས་ དབང་འ*ན་L་རང་དབང་དང་ 
དོན ་lན་ཐགོ་p་ལས་6ོད་འབད་B་ནང་ �ས་པར་?་དY་པP་གནས་Áག་O་E་Cན་D་འབད་B། 

131. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་p་ག�་བཞག་m་ བསམ་འཆར་O་གལ་གནད་ཅན་p་བ�་འvག་འབད་L་ 
འ]ག་མངའ་བདག་Fལ་པོ་མ�ག་དང་ t་ཚགོས་ L་ལས་ M་དམངས་7་མÝན་Ãོགས་p་ནོ་དY་པP་ རང་བ�ན་.་གནད་དོན་
གཞན་གང་�ང་Vག།  
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132. The Auditor General may submit to His Majesty the Druk Gyalpo, the Parliament, the Prime 
Minister and the Government any other report including the Auditor General’s Advisory 
Series and Occasional Papers covering specific or range of issues intended towards 
promoting accountability, transparency, integrity and value for money in public operations.  
 

Tabling of audit reports to the Parliament 

133. The Auditor General shall submit the Annual Audit Report to Parliament and any other audit 
reports including performance audit report   as the Auditor General may consider significant. 
 

134. Any audit reports submitted to Parliament shall be tabled before the Joint Session of 
Parliament in the manner established for the purpose. 
 

Publication and circulation of Audit Reports 

135. Upon tabling the reports in Parliament, the Authority may upload the reports in webpage 
and make available to media in line with the Policy Guideline on Media Communication 
framed under this Act. 
 

136. The Authority shall endorse copies of the Annual Audit Report to the Lhengye Zhungtshog, 
Chief Justice of Supreme Court, Chief Justice of High Court, the Heads of the Constitutional 
offices, Secretaries of Ministries, Heads of Autonomous Agencies, all Dzongdags, Gups, 
Thrompons, Chairperson of Druk Holding Investment Ltd. and Chief Executive Officer of 
the Corporations and Financial Institutions. 
 

Admissible period to respond 

137. AllauditedentitiesmustrespondtotheAuthority within the time frameasspecifiedhereunder: 
 

(1) submission of annual financial  statement by the entities – within two weeks of 
request; 

(2) Responsetoinitial audit observations- withinone monthof the issueofaudit observation; 
(3) Responsetoagency specificreports -withinthreemonths  
(4) Responsetodraft AnnualAuditReport-  withinone monthof the issue ofthedraft bythe 

Authority.  
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132. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7་ལམ་ནོ་དང་ M་མང་ལག་!ན་O་ནང་ འG་འགན་དང་ �ངས་གསལ་ fང་
བLན་ L་ལས་ ད�ལ་.་གནས་Yང་ཡར་fག་གཏང་B་ནང་འ?ན་པ་བ°ད་M་ དMགས་བསལ་ ཡང་ན་ གནད་དོན་ཁག་O་Oད་
པP་ �བས་དོན་.་	ག་ཆ་O་ འ]ག་Fལ་པོ་མ�ག་དང་ t་ཚགོས་ ¬ོན་_ན་ L་ལས་ གDང་p་nལ་དY།      

�ས་�བ་Cན་D་O་t་ཚགོས་p་nལ་pགས།�ས་�བ་Cན་D་O་t་ཚགོས་p་nལ་pགས།�ས་�བ་Cན་D་O་t་ཚགོས་p་nལ་pགས།�ས་�བ་Cན་D་O་t་ཚགོས་p་nལ་pགས། 

133. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ ལོ་བར་�ས་�བ་Cན་D་དང་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་ གལ་གནད་ཅན་bན་པP་བ�་འvག་འབད་M་
དང་འGལ་ ལས་འ�ལ་�ས་�བ་Cན་D་O་བ�ས་e་ �ས་�བ་Cན་D་གང་�ང་Vག་ t་ཚགོས་p་nལ་དY།  

134. t་ཚགོས་p་nལ་M་�ས་�བ་Cན་D་ག་V་འབད་�ང་ དYས་དོན་E་དནོ་p་བ+གས་M་དང་འGལ་ t་ཚགོས་ ན་བDགས་མ་མཛད་
པP་¢་མ་ལས་ nལ་དY། 

�ས་�བ་Cན་D་O་པར་Öན་དང་3བ་äལ་འབད་B།�ས་�བ་Cན་D་O་པར་Öན་དང་3བ་äལ་འབད་B།�ས་�བ་Cན་D་O་པར་Öན་དང་3བ་äལ་འབད་B།�ས་�བ་Cན་D་O་པར་Öན་དང་3བ་äལ་འབད་B། 

135. Cན་D་O་t་ཚོགས་p་nལ་�ནམ་ལས་ དབང་འ*ན་.ས་ Cན་D་O་ཡོངས་འ�ལ་འཆར་>c་ནང་བ+གས་B་དང་ བཅའ་Gམས་
འ ་̀E་འོག་p་བཟོ་བ©གས་འབད་M་ བI་བ£ད་བ£ད་འ�ལ་.་ལམ་ོན་�ད་Jས་དང་འGལ་ བI་བ£ད་O་p་འཐོབ་བཟོ་B། 

136. དབང་འ*ན་.ས་  ན་Fས་གDང་ཚོགས་དང་ མNན་མཐོ་Gམས་7་འ?ན་སP་Gམས་t་¬ོན་པོ་དང་ _་མཐོ་Gམས་7་འ?ན་སP་
Gམས་t་ ^་Gམས་ཅན་.་འ?ས་ཚོགས་7་འY་འ*ན་O་  ན་ཁག་E་;ང་_ན་O་ རང་Rང་ལས་�་O་E་འY་འ*ན་O་ �ོང་
བདག་ཆ་མཉམ་ §པོ་ íམ་དཔོན་ འ]ག་M་®ར་£་ནོར་ག�་བ�ང་ཚད་འ*ན་.་G་འ*ན་ L་ལས་ ལས་འ*ན་དང་ད�ལ་འ�ལ་
ག+ག་�་O་E་ བ2ད་3བ་གཙོ་འ*ན་འY་དཔོན་O་p་ ལོ་བར་�ས་�བ་Cན་DP་འf་·་བལ་དY།  

ལན་འLབས་7་?ས་མཚམས།ལན་འLབས་7་?ས་མཚམས།ལན་འLབས་7་?ས་མཚམས།ལན་འLབས་7་?ས་མཚམས།    

137. �ས་�བ་Aབ་པP་མངའ་Kལ་ལས་�་O་Eས་ དབང་འ*ན་p་ འོག་p་གསལ་བ2ད་འབད་MP་?ས་?ས་མཚམས་ཁར་ ལན་
འLབས་འབད་དYཿ  

(1) མངའ་Kལ་ལས་�་O་Eས་ ལོ་བར་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་ D་བ་འབད་L་ བ?ན་îག་ག(ས་7་ནང་འ�ད་p་Zོད་
དY།  

(2) ཐོག་མP་�ས་�བ་7་�བ་འས་Hར་ �ས་�བ་7་�བ་འས་Zོད་�ནམ་ལས་ rཝ་གVག་E་ནང་འ�ད་p་ལན་གསལ་
འབད་དY། 

(3) ལས་�་OP་དMགས་བསལ་Cན་DP་Hར་ དབང་འ*ན་.ས་Cན་D་Zདོ་L་ rཝ་ག,མ་.་ནང་འ�ད་p་ལན་གསལ་འབད་
དY། 

(4) དབང་འ*ན་.ས་ïན་ðས་�ར་Zོད་འབད་L་ rཝ་གVག་E་ནང་འ�ད་p་ ལ་ོབར་�ས་�བ་Cན་DP་ïན་ðས་p་ ལན་
གསལ་འབད་དY། 
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(5) Response to draft Performance Audit Report- within one month of the issue of the 
draft report or as per the Performance Audit Guidelines. 
 

Follow up of Audit Report 
 

138. The concerned audited agencies and other concerned authority shall be responsible to take 
timely follow up actions on audit reports issued under this Act. 
 

139. The agency concerned shall take action on audit observations and ensure that any fund or 
property misspent, misused or wasted is recovered within the stipulated deadline.  

 
140. All recoveries shall be deposited into the Audit    Recoveries Account maintained by 

Authority and recoveries pertaining to cases under litigation shall not be remitted to Ministry 
of Finance until the case is finally resolved.  

 
141. In respect of cases referred to the Court of Law, the audit observations shall be settled in line 

with the decision of the Court on matters covered by the ruling of the Court. 
 

142. The Authority shall issue reminders on reports not being acted upon and if there be further 
non-compliance and non-cooperation, a defaulting agency shall be questioned and required to 
submit explanation. 

 
143. Any serious cases remaining unresolved for 12 months after deliberation in the Parliament 

shall be referred to the Court of Law by the agencies concerned. Failure to refer such cases to 
the Court of Law shall result in denial of Audit Clearance Certificate to the Head of agencies 
concerned. 

 
144. The Auditor General may designate the Joint Auditor General or Deputy Auditor General to 

represent the Authority on the Finance and Audit Committee Meeting(s) to review 
unresolved financial irregularities as stipulated in the Public Finance Act.  
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(5) ལས་འ�ལ་�ས་�བ་Cན་DP་ïན་ðས་7་ལན་གསལ་O་ ïན་ðས་Cན་D་Zོད་�ནམ་ལས་rཝ་གVག་E་ནང་འ�ད་དང་ 
ཡང་ན་ ལས་འ�ལ་�ས་�བ་7་ལམ་ོན་O་དང་འGལ་ལན་གསལ་འབད་དY། 

�ས་�བ་Cན་DP་བར་�བ།�ས་�བ་Cན་DP་བར་�བ།�ས་�བ་Cན་DP་བར་�བ།�ས་�བ་Cན་DP་བར་�བ། 

138. �ས་�བ་Aབ་པP་འ�ལ་ཡོད་ལས་�་O་དང་ འ�ལ་ཡོད་དབང་འ*ན་གཞན་O་Eས་ བཅའ་Gམས་འ`P་འོག་p་�ར་Zོད་འབད་M་ 
�ས་�བ་Cན་D་O་p་?ས་ཐགོ་E་དང་!ན་འབད་BP་འགན་Kར་འབག་དY། 

139. འ�ལ་ཡདོ་ལས་�་Eས་ �ས་�བ་Rན་བ�ད་Hར་ L་འîོ་ལས་ Nས་!ན་འབད་L་ མ་ད�ལ་ ཡང་ན་ £་དNས་གང་�ང་Vག་ག་
མནོ་སར་6དོ་པ་ ཡང་ན་ Oལ་Mན་ཐོག་p་6དོ་པ་ Äད་ཟད་བཏང་M་O་ གསལ་བ2ད་འབད་བP་?ས་ཚོད་ཁར་ བར་¥ད་འབད་
ཡདོཔ་�ས་བÃན་བཟོ་དY།  

140. བར་¥ད་འབད་M་O་ག་ར་ དབང་འ*ན་.ས་£ན་Rང་འབད་L་ཡོད་པP་ �ས་�བ་བར་¥ད་�ས་¦P་ནང་བ+གས་བཞག་འབད་
དYཔ་དང་ Gམས་ག�ག་འབད་ཡདོ་པP་^དོ་ག�་དང་འ�ལ་བP་ བར་¥ད་O་E་ཐད་ ^ོད་ག�་L་མÞག་མ་བ�་Oན་ ད�ལ་
�ས་ ན་ཁག་p་Zོད་M་�ག།  

141. Gམས་7་མ?ན་ས་p་བ°ལ་M་^ོད་ག�་O་E་ཐད་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་ Gམས་འ?ན་.་Gམས་Rང་འོག་p་Oད་པP་གནད་
དོན་O་p་  Gམས་ཁང་E་Üན་�ད་གནང་M་དང་འGལ་ �ས་འག་འབད་དY 

142. དབང་འ*ན་.ས་ Cན་D་?ས་ཐོག་p་Nས་!ན་མ་འབད་M་p་fན་གསcོ་	ག་H་གཏང་དYཔ་དང་ གལ་�ད་འGལ་བ¨ན་དང་མཉམ་
འ�ལ་མ་འབད་བ་Vན་ འdས་ཤོར་འJང་M་ལས་�་p་ འñ་བ^ད་Aབ་དYཔ་དང་ གསལ་བཤད་འབད་བSག་དY། 

143. འཚབས་ཅན་.་གནོད་དོན་གང་�ང་Vག་ t་ཚགོས་ནང་/ས་བ�ར་འབད་L་ r་N་༡༢ ལངས་པP་»ལ་p་ �ས་འག་མ་འབད་བར་
pས་པ་Vན་ འ�ལ་ཡདོ ་ལས་�་O་Eས་ Gམས་7་འ?ན་སར་བལ་དY། གལ་�ད་ འ ་̀བ�མ་མP་གནད་དོན་O་ Gམས་7་
འ?ན་སར་མ་བལ་བ་Vན་ འ�ལ་ཡདོ་ལས་�P་འY་འ*ན་p་ �ས་�བ་Ûག་kད་ལག་Ýར་མ་�ན་པར་བཞག་དY།  

144. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ M་དམངས་ད�ལ་�ས་བཅའ་Gམས་ནང་གསལ་བ2ད་འབད ་M་དང་འGལ་ �ས་འག་མ་འབད་བP་
ད�ལ་འ�ལ་.་Oལ་Mན་O་བར་�བ་འབད་BP་དོན་p་ ད�ལ་འ�ལ་དང་�ས་�བ་ཚགོས་Äང་E་ཞལ་འཛོམས་(ཞལ་འཛམོས་O་
)ནང་ དབང་འ*ན་.་N་ཚབ་འབད་ མཉམ་འ�ལ་�ས་�བ་ཡངོས་3བ་ ཡང་ན་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་འོག་མ་བ«་བཞག་འབད་
དY།  
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Retention of the document 
 

145. Authority shall retain the accounting and financial records as stipulated in the Financial 
Rules and Regulations.  
 

146. The retention of documents pertaining to settled audit reports shall be 12 months from the 
date of the closing of the audit report file upon settlement of all audit observations. 

 
147. Upon settlement of all audit observations, the related audit report file shall be closed under 

the seal and signature of the officers authorized by the Auditor General for the purpose. 
 

148. The electronically archived documents and records of continuing significance in future shall 
be retained for such period as deemed appropriate by Authority. 

 
149. The destruction of accounting and audit related records may be made in accordance with the 

procedures stipulated in the Financial Rules and Regulations. 
 

 

Chapter 8 

Accountability of the Authority 

150. The Authority shall exhibit highest degree of accountability in its actions and operations. 
 

151. The operations of the Authority shall be subject to the standards and requirements established 
by this Act or other relevant Law. 

 
152. The Parliament may appoint or authorize the Public Accounts Committee to appoint 

independent auditors for a term of three years out of the Panel of Firms maintained by the 
Authority forauditingtheannualaccounts of Authority. 

 
153. The audit fee and the expenses of the auditors shall be in accordance with the level of fees 

and expenses approved by the Authority for statutory auditors.    
    

154. The Authority shall provide its financial statements and operationalinformationtoappointed 
auditorwithin45 daysaftertheendofa fiscal year.    
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	ག་ཆ་གཏན་བཞག།	ག་ཆ་གཏན་བཞག།	ག་ཆ་གཏན་བཞག།	ག་ཆ་གཏན་བཞག། 

145. དབང་འ*ན་.ས་ �ས་བ2ད་དང་ ད�ལ་འ�ལ་.་fན་ཐོ་O་ ད�ལ་�ས་བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�P་ནང་གསལ་བ2ད་འབད་M་
དང་འGལ་ གཏན་བཞག་འབད་དY། 

146. �ས་འག་འབད་M་�ས་�བ་Cན་D་དང་འ�ལ་བP་	ག་ཆས་O་ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་�ས་འག་འབད་�ནམ་ལས་ �ས་
�བ་Cན་DP་	ག་Xོད་མÞག་བ�་བP་(ནམ་ལས་ r་N་༡༢ 7་4ང་p་གཏན་བཞག་འབད་�ག། 

147. �ས་�བ་7་�བ་འས་ག་ར་�ས་འག་འབད་ཚར་�ནམ་ལས་ དYས་དོན་འ ་̀E་དོན་p་ �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7ས་ དབང་ཚད་
Zོད་MP་འY་དཔོན་.་ �"་དང་ Mང་Ãགས་བ2ད་ཐོག་ལས་ འ�ལ་ཡདོ་�ས་�བ་Cན་DP་	ག་ཆ་འ ་̀མÞག་བ�་དY། 

148. འÒལ་4ག་E་ཐགོ་ལས་གཏན་མཛདོ་ནང་བ+གས་བཞག་འབད་M་	ག་ཆ་O་དང་ མ་འོངས་པP་ནང་ཡང་ འîོ་མdད་L་རང་གལ་_ ་B་
bན་པP་fན་ཐོ་O་ དབང་འ*ན་.་འོས་འབབ་མཐོང་M་དང་འGལ་ ?ས་�ན་འ ་̀བ�མ་.་4ང་p་གཏན་བཞག་འབད་དY། 

149. �ས་བ2ད་དང་�ས་�བ་དང་འ�ལ་བP་fན་ཐོ་O་ ད�ལ་�ས་བཅའ་	ག་དང་©གས་ག�P་ནང་p་གསལ་བ2ད་འབད་M་ =་4མ་O་
དང་འGལ་ ོར་བ¼ག་འབད་དY། 

༼!"་བ༼!"་བ༼!"་བ༼!"་བFད་པ་༽Fད་པ་༽Fད་པ་༽Fད་པ་༽    

དབང་འ*ན་.་འG་འགན།དབང་འ*ན་.་འG་འགན།དབང་འ*ན་.་འG་འགན།དབང་འ*ན་.་འG་འགན།    

150. དབང་འ*ན་.ས་ �་དང་ལག་!ན་O་ གནས་ཚད་མཐོ་fག་འབད་གསལ་ོན་འབད་B། 
151. དབང་འ*ན་.་ལག་!ན་O་ བཅའ་Gམས་འ ་̀དང་ གཞན་འ�ལ་ཡདོ་Gམས་7ས་ ག�་བ+གས་འབད་M་གནས་ཚད་དང་ དYས་

མ�་O་ལས་མ་འགལ་བར་འབད་B།  

152. དབང་འ*ན་.་ལོ་བར་�ས་¦་O་p་�ས་�བ་Aབ་BP་དོན་p་ t་ཚགོས་7ས་ དབང་འ*ན་.ས་གདམ་འd་འབད་བP་ཚོང་�་O་E་
�ས་ལས་ ལོ་N་ག,མ་.་གནས་�ན་.་དོན་p་ རང་དབང་ཅན་.་�ས་�བ་པ་O་བ«་བཞག་འབད་B་ ཡང་ན་ དམངས་�ས་
ཚགོས་Äང་p་བ«་བཞག་འབད་BP་གནང་བ་�ན་B།  

153. �ས་�བ་7་འdས་དང་ �ས་�བ་པ་O་E་ཟད་འ/་O་ དབང་འ*ན་.ས་ �ས་ད�ད་�ས་�བ་པ་O་E་དོན་p་ གནང་/ལ་འབད་
བP་འdས་7་གནས་ཚད་དང་ ཟད་འ/་O་དང་འGལ་བ¨ན་འབད་B། 

154. དབང་འ*ན་.ས་ LP་ད�ལ་འ�ལ་�ས་བ�ད་O་དང་ ལག་!ན་.་བI་དོན་O་ བ«་བཞག་འབད་M་�ས་�བ་པ་p་ �ས་ལོ་
མÞག་བ�་�ནམ་ལས་ (ན་�ངས་༤༥ P་ནང་འ�ད་�ན་དY། 
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155. TheAuditorshall: 
 
(1) Submit  a  report  on  any  matter  related  to  the operations 

oftheAuthoritywithoutfearorfavouror prejudice,totheParliament;and 
(2) IfrequiredtestifybeforetheParliamentorentitiesof 

theParliamentonmattersrelatedtotheoperations of theAuthority. 
 

156. The Authority shall institute a system of internal audit and close its accounts and operations 
audited by internal audit annually which shall conform to the sound internal audit practices. 
 

157. The Audit Committee of the Authority constituted under section 68(25) of this Act shall 
provide appropriate Terms of Reference and oversee the effectiveness of internal audit and 
take actions on internal audit observations.  

 
158. The Authority may undertake a peer review by a member of peer organizations or other 

professional bodies from time to time to ensure consistency and high standard of auditing. 
 

159. The Auditor General, or anyone designated to do so by him from the Authority may provide 
advice or information to a person or entity relating to the responsibilities of the Authority. 

 
160. Notwithstanding section 135, the Authority for greater transparency and accountability shall 

also cause the external audit reports of the Authority, peer review reports, and any other 
reports to be in public domain as the Auditor General may deem necessary. 

Chapter 9 

Protectionofinformation,sourcesandpersons 

161. The Authority shall maintain the confidentiality of the source of any information received 
about potential offences, in good faith and trust, under the laws of the Kingdom. 
 

162. The Authority shall not provide information to any member of the public or any person or 
authority, if in its opinion, the information has: 

(1) To  be  held  confidential  under  national  laws  and accepted legal practice; 
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156. �ས་�བ་པ་Eསཿ  
(༡) དབང་འ*ན་.་ལག་!ན་O་དང་འ�ལ་བ་ཡོད་པP་ གནད་དོན་ག་V་E་ཐད་ལས་འབད་�ང་ འgགས་Xང་ ཡང་ན་ མdན་

འhར་དང་ iོགས་jང་kད་པར་ t་ཚགོས་p་Cན་D་nལ་དYཔ་དང་  
(༢) གལ་�ད་ དYས་མ�་འཐོན་པ་Vན་ t་ཚགོས་ ཡང་ན་ t་ཚགོས་7་ལས་�་O་p་ དབང་འ*ན་.་ལག་!ན་O་དང་འ�ལ་

བP་གནད་དོན་O་E་ བLན་Kངས་བཀལ་དY།  

157. དབང་འ*ན་.ས་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་ལམ་pགས་ག�་བ+གས་འབད་དYཔ་དང་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་པ་Eས་ �ས་¦་དང་ལག་
!ན་O་p་ ལོ་བར་བ�ན་?་�ས་�བ་Aབ་M་O་མÞག་མོ་འབད་དYཔ་དང་ L་O་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་ལག་!ན་!གས་ཤསོ་དང་
འGལ་དY། 

158. བཅའ་Gམས་འ ་̀E་དོན་ཚན་༦༨(༢༥)པP་འོག་p་ག�་བ+གས་འབད་M་ དབང་འ*ན་.་�ས་�བ་ཚགོས་Äང་Eས་ འསོ་\ན་.་
/ས་བ¨ན ་ཁ་Áག་�ན་དYཔ་དང་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་པP་�བ་འས་O་p་ དང་!ན་འབད་M་Eས་མ་དོ་བར་ ནང་འ�ད་�ས་�བ་
7་དོན་lན་O་u་བ2ད་འབད་དY། 

159. དབང་འ*ན་.ས་ 4མ་མdན་དང་ གནས་ཚད་མཐོ་བP་�ས་�བ་O་�ས་བÃན་བཟོ་BP་དོན་p་ ?ས་དང་?ས་,་ འf་མཉམ་ལས་
�་O་ ཡང་ན་ 3ད་4ག་ཅན་.་འ?ས་ཚགོས་O་E་འdས་M་Eས་ འf་མཉམ་བར་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་བSག་དY།  

160. �ས་�བ་ཡངོས་3བ་ ཡང་ན་ �་Eས་དབང་འ*ན་ལས་གདམ་ཁ་Aབ་M་གང་�ང་Vག་Eས་ མངའ་Kལ་ལས་�་p་ དབང་འ*ན་.་
འགན་འKར་དང་འ�ལ་བP་བ¹བ་ོན་ ཡང་ན་ བI་དོན་O་�ན་�ག།  

161. དོན་ཚན་༡༣༥ p་མ་uསོ་པར་ �ས་�བ་ཡོང་3བ་7ས་དYས་མ�c་འོས་འབབ་མཐོང་M་དང་བ¨ན་ �ངས་གསལ་དང་འགན་G་fག་
ཤསོ་7་དོན་དོན་p་ དབང་འ*ན་.་�་འ�ལ་�ས་�བ་Cན་D་དང་ འf་མཉམ་བར་�བ་Cན་D་ L་ལས་ གཞན་M་Cན་D་O་ M་
དམངས་མངའ་�ངས་ནང་གསལ་ོན་འབད་དY།  

༼!"་དH་པ་༽༼!"་དH་པ་༽༼!"་དH་པ་༽༼!"་དH་པ་༽        

བI་དནོ་དང་བI་དནོ་དང་བI་དནོ་དང་བI་དནོ་དང་    འJང་Kངས་འJང་Kངས་འJང་Kངས་འJང་Kངས་    L་ལས་L་ལས་L་ལས་L་ལས་    M་N་OP་Qང་Rབ།M་N་OP་Qང་Rབ།M་N་OP་Qང་Rབ།M་N་OP་Qང་Rབ།    

162. དབང་འ*ན་.ས་ འJང་Uན་ཡོད་པP་གནོད་འTལ་OP་«ར་ལས་ Fལ་ཁབ་7་Gམས་དང་འGལ་e་ fང་བLན་དང་¬་ོགཏད་7་ཐོག་
ལས་ འ=ོར་བP་གནས་Oལ་གང་�ང་Vག་E་ འJང་Kངས་7་གསང་F་£ན་Rང་འཐབ་དY།  

163. གལ་�ད་ དབང་འ*ན་.་བསམ་འཆར་p་ བI་དོན་ནང་གཤམ་གསལ་.་གནད་དོན་O་ཡདོ་པ་Vན་ M་དམངས་ ཡང་ན་ གཞན་M་
N་གང་�ང་ ཡང་ན་ དབང་འ*ན་p་བI་དོན་�ན་མ་�གཔ་ཡངཿ  

(1) Fལ་ཡོངས་7་Gམས་O་དང་ Nས་!ན་�ང་བP་Gམས་དོན་OP་ནང་གསལ་ གསང་m་བཞག་དYཔ། 
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(2) Commercial and industrial confidentiality of national significance; and 
 

(3) National    Security    and    larger    public    interest implications under laws of the 
Kingdom. 
 

163.  The Authority shall give the same level of confidentiality and protection as is required by 
laws of the Kingdom for any secret or sensitive material or evidence, written or otherwise, 
obtained by or made available to the Authority from an entity pursuant to this Act. 
 

164. The Authority shall: 
 

 
(1) Provide for the safety of person including whistle blower whose assistance and 

cooperation had been significant and material for an audit in upholding the public 
interests; 

(2) Require the   appropriate   authorities   to   provide protection and ensure safety of 
person whose support to the Authority is significant and material for enhancement or 
safeguarding of the national interest; and 

(3) Require authorities to provide protection and ensure safety of auditors, where, in the 
opinion of the Auditor General, there is apparent risk and threat to their safety. 
 

165. Notwithstanding sections 161 to 164, the Authority may disclose, for the purposes of 
publication in the media, such information as it considers necessary in the public interest. 

 

CHAPTER 10 

Offences and Penalties 

Offences 

166. A person commits an offence of  obstruction to the lawful Authority if a person: 
(1) Willfully obstructs the Auditor General or any person authorized by the Auditor 

General in the performance of his functions under this Act ; 
 

(2) Refuses or fails to give to the Auditor General or any person authorized by the 
Auditor General, access to any property, books, record, or other documents, 
information referred under this Act;  
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(2) Fལ་ཡོངས་	་ གལ་གནད་ཅན་.་ཚོང་འ�ལ་དང་བཟོ་ëP་གསང་F་དང་ 
(3) Fལ་ཁབ་7་Gམས་OP་ནང་གསལ་ Fལ་ཡངོས་Qང་Rབ་དང་ M་དམངས་7་གཙོ་_P་མཐའ་དོན་p་ཐོ་ཕོག་B་bན་M་O།  

164.  དབང་འ*ན་.ས་ བཅའ་Gམས་འ ་̀དང་འGལ་e་ མངའ་Kལ་ལས་�་O་ལས་ གསང་བ་ ཡང་ན་ fན་ཚོར་ཅན་.་མ�་ཆས་ 
ཡང་ན་ Õབ་àད་O་ 	ག་ཐགོ་ ཡང་ན་ སོ་སོ་འབད་!ན་M་ ཡང་ན་ ཐོབ་M་O་p་ དབང་འ*ན་.ས་ གསང་F་དང་Uན་Rབ་7་
གནས་ཚད་µག་འཐདཔ་�་�ན་དY།  

165. དབང་འ*ན་.སཿདབང་འ*ན་.སཿདབང་འ*ན་.སཿདབང་འ*ན་.སཿ        

(1) M་དམངས་7་མཐའ་དནོ་O་ བ�་བ5ར་འབད་BP་དོན་p་ �ས་�བ་འY་འ�ན་འཐབ་B་ནང་གལ་གནད་ཅན་དང་ དYས་
མ�་_་བP་Fབ་Rར་འབད་M་ Ûག་བཤད་བ2ད་M་O་བ�ས་e་ M་N་L་p་Uན་Qང་�ན་B  

(2) འོས་འཚམས་\ན་པP་ དབང་འ*ན་O་p་ Fལ་ཡོངས་7་མཐའ་དོན་ཡར་fག་གཏང་B་ ཡང་ན་ Uན་Qང་འབད་BP་དོན་
p་ དབང་འ*ན་p་ གལ་གནད་ཅན་དང་ དYས་མ�་ཅན་.་Fབ་Rར་འབད་M་ M་N་LP་Qང་Rབ་དང་ Uན་Qང་�ས་
òག་བཟོ་BP་དYས་མ�་བ2ད་B་དང་ 

(3) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་7་བསམ་འཆར ་p་ མNན་གསལ་ཅན་.་Uན་ཁ་དང་ �ང་E་Uན་Qང་p་འgགས་བÚལ་ཡོད་ས་p་ 
དབང་འ*ན་O་Eས་ �ས་�བ་པ་OP་Qང་Rབ་དང་ Uན་Qང་�ས་བÃན་བཟོ་BP་དYས་མ�་བ2ད་B། 

165. L་བ�མ་MP་བI་དོན་འ ་̀ M་དམངས་7་མཐའ་དོན་p་ དYས་མ�་མཐོང་M་དང་འGལ་ དོན་ཚན་༡༦༡ ལས་༡༦༤ Oན་p་མ་
uསོ་པར་ དབང་འ*ན་.ས་ པར་Öན་.་དོན་p་བI་བ£ད་O་ནང་ གསང་Æག་འབད་�ག། 

((((!"་བS་པ་༽!"་བS་པ་༽!"་བS་པ་༽!"་བS་པ་༽    

གནདོ་འTལ་དང་Uས་ཆད།གནདོ་འTལ་དང་Uས་ཆད།གནདོ་འTལ་དང་Uས་ཆད།གནདོ་འTལ་དང་Uས་ཆད།    

གནདོ་འTལ།གནདོ་འTལ།གནདོ་འTལ།གནདོ་འTལ།    

166. M་Nམ་L་Eས་ Gམས་མdན་.་དབང་འ*ན་p་ བཀག་ཆ་དང་འ�ལ་བP་ གནོད་འTལ་འཐབཔ་bནམ་བ�་དYཔ་L་ཡངཿ 

(1) བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་ ཡང་ན་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་ དབང་ཚད་Zོད་པP་M་Nམ་Vག་p་ 
�་རP་=་>་O་བར་6ོད་འབད་བP་�བས་p་ མནོ་བ�ན་ བསམ་བ�ན་?་བར་ཆད་Aབ་M། 

(2) �ས་�བ་ཡངོས་3བ་དང་ �ས་�བ་ཡོངས་3བ་7ས་ དབང་ཚད་Zོད་ཡདོ་པP་M་Nམ་Vག་p་ £་དNས་གང་�ང་དང་ �ས་
Lབ་ fན་ཐོ་ ཡང་ན་ བཅའ་Gམས་འ ་̀E་འོག་p་འ�ལ་བ་ཡདོ་པP་ གཞན་M་	ག་ཆ་དང་ བI་དནོ་O་p་u་འyལ་
འབད་M་བSག་B་ ཡང་ན་ འdས་ཤོར་འJང་པ་Vན། 
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(3) Knowingly presents a false or makes false statement with intent to deceive or mislead 
the Authority; 
 

(4) Fails to provide written replies to audit  observations within the timeframe stipulated 
by the Authority; and 

 
(5) Fails to furnish Action Taken Report on the audit report within the timeframe 

stipulated by the Authority. 

Penalty  

167. Person who is found guilty of an offence of obstruction to the lawful authority shall be liable 
to punishment provided for such offence under the Penal Code of Bhutan and other relevant 
Laws of the Country. 

CHAPTER 11 

MISCELLANEOUS 

Immunity from prosecution 

168. No legal proceeding or suit shall lie against any employee or a person acting for the 
Authority in respect of their official duties done in good faith or intended to be done pursuant 
to the provisions of this Act.  
 

169. Such immunity shall not cover corrupt acts committed by any employeeor a person acting for 
the Authority in connection with the discharge of their official duties. 

 

AuthoritativeText 

170. TheDzongkhatextshallbetheauthoritativetext,ifthere exist 
anydifferenceinmeaningbetweentheDzongkha andthe EnglishtextofthisAct. 
 

Rules of Construction 

171. The use of masculine gender shall include the feminine gender and singular shall include the 
plural. 
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(3) དབང་འ*ན་p་མH་«ར་Aབ་B་ ཡང་ན་ ནོར་འÜལ་འJང་བSག་BP་དོན་p་ ¯ས་བ�ན་?་རང་ ངག་བ�ད་óས་མ་ནོ་
B་ ཡང་ན་ óན་མ་¹བ་པ་Vན། 

(4) དབང་འ*ན་.ས་གསལ་བ2ད་འབད་བP་ཞག་?ས་ཁར་ �ས་�བ་7་Rན་ཆ་O་p་ 	ག་ཐོག་E་ལན་གསལ་མ་�ན་པ་Vན་
དང་ 

(5) དབང་འ*ན་.ས་གསལ་བ2ད་འབད་བP་ཞག་?ས་ཁར་ �ས་�བ་Cན་D་O་p་ དང་!ན་འབད་བP་Cན་D་མ་Zོད་པ་Vན། 

Uས་ཆད།Uས་ཆད།Uས་ཆད།Uས་ཆད།    

167. གནོད་འTལ་.་Uས་Rན་bན་པར་བ�ས་e་ Gམས་གµད་xབ་པP་M་N་Vག་p་ འ]ག་E་Uས་འTལ་Gམས་Lབ་ ཡང་ན་ Fལ་
ཁབ་7་འ�ལ་ཡདོ་Gམས་གཞན་O་ནང་ L་pགས་7་གནོད་འTལ་.་དནོ་p་བ2ད་པP་Uས་ཆད་lན་དY། 

༼!"་བS་གVག་པ་༽༼!"་བS་གVག་པ་༽༼!"་བS་གVག་པ་༽༼!"་བS་གVག་པ་༽        

X་ཚགོས་དYངས་དནོ།X་ཚགོས་དYངས་དནོ།X་ཚགོས་དYངས་དནོ།X་ཚགོས་དYངས་དནོ།    

Uས་བ¯ར་ལས་བཀག་ཆ།Uས་བ¯ར་ལས་བཀག་ཆ།Uས་བ¯ར་ལས་བཀག་ཆ།Uས་བ¯ར་ལས་བཀག་ཆ།     

168. འགན་འ*ན་པ་དང་ལས་àདཔ་ ཡང་ན་ དབང་འ*ན་.་N་ཚབ་O་Eས་   ག་བསམ་8མ་དག་དང་ བཅའ་Gམས་འ`P་དYངས་
དོན་O་དང་འGལ་e་  གDང་འ�ལ་.་�་འབད་བP་�བས་p་ Gམས་མdན་བར་6དོ་ ཡང་ན་ Gམས་^ོད་འབད་M་�ག། 

169. འགན་འ*ན་པ་དང་ལས་àདཔ་ ཡང་ན་ དབང་འ*ན་.་N་ཚབ་འབད་ གDང་འ�ལ་.་འགན་Kར་O་བར་6ོད་འབད་M་ M་Nམ་
གང་�ང་Eས་ ངན་ ད་7་�་འབད་བ་Vན་ Uས་བ¯ར་ལས་བཀག་ཆ་kད། 

དབང་འ*ན་ཡདོ་པP་Lབ་©གས།དབང་འ*ན་ཡདོ་པP་Lབ་©གས།དབང་འ*ན་ཡདོ་པP་Lབ་©གས།དབང་འ*ན་ཡདོ་པP་Lབ་©གས།        

170. གལ་�ད་བཅའ་Gམས་འ ་̀E་ �ོང་ཁ་དང་ད�ན་�ད་ག(ས་7་བར་ན་ Y་དནོ་མ་འfཝ་·་འཐོན་s་ �ོང་ཁP་Lབ་©གས་p་ཆ་གནས་
བཞག་དY།  

Gམས་	ག་E་Y་བ་!ན་pགས།Gམས་	ག་E་Y་བ་!ན་pགས།Gམས་	ག་E་Y་བ་!ན་pགས།Gམས་	ག་E་Y་བ་!ན་pགས། 

171. ཕོ་Áག་E་མོ་Áག་p་ཡང་Y་B་དང་ གVག་Áག་E་མང་Áག་p་ཡང་Y་དYཔ་bན། 
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Definition: 

172. For the purpose of this Act unless the context indicate otherwise, thewords,phrasesandacronym 
aredefinedas follows: 

(1) “Accounts”means therecords,ledgers and books, maintainedunder 

existinglawsshowingparticularsof transactions,andotherdocumentssubstantiating such 

transactions. 

(2) “Agency of government”  include executive, legislature and judiciary   

(3) “Act” means the Audit Act of the Kingdom of Bhutan. 

(4) “Audit”  means  formal  inspection,  investigation, examination orreviewofanindividual’s or 

organization’s  accounting records, operations, financial  position,  or compliance with 

applicable laws,rules,regulationsand standardsand ascertaining 

whetherornottheintendedobjectivesareachieved. 

(5) “Auditor General”means the AuditorGeneralof 

BhutanappointedundertheConstitutionandthisAct. 

(6) “Authority” means the Royal Audit Authorityof Bhutan  established  by  the  Constitution   of  

the KingdomwithpowertoenforcethisAct. 

(7) Action Taken Report means time allocated to auditee entity to respond on audit observations. 

(8) Audited entity means the organization, program, activity or function subject to audit by the 

Royal Audit Authority. 

(9) “Constitution”meanstheConstitution  of theKingdom ofBhutan 

(10) “Corruption”meansasdefinedintheAnti-Corruption Act. 

(11) “Government” means the Royal Government of Bhutan    
(12) “INTOSAI” means the International Organization of Supreme Audit Institutions is an 

international and independent body which aims at promoting the exchange of ideas and 

experience between Supreme Audit Institutions in the sphere of public financial control.    
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�ས་Áག།�ས་Áག།�ས་Áག།�ས་Áག།    

172. བཅའ་Gམས་འ ་̀ནང་ Áག་འÐལ་E་Y་བ་སོ་སོར་Ãོགས་དY་ན་མ་གཏོགས་ L་Mན་ Áག་འ]་དང་ Áག་ཚགོས་ བ�ས་M་OP་
�ས་Áག་གཤམ་གསལ་uར་bནཿ  

(1) “�ས་¦་” ~ར་M་འ ་̀ Zོད་!ན་དང་ L་pགས་7་Zོད་!ན་OP་བLན་Kངས་བཀལ་M་ 	ག་ཆ་གཞན་OP་�བ་ཆ་ོན་
པP་ ཆ་གནས་ཡོད་པP་Gམས་OP་འོག་p་ £ན་Rང་འཐབ་M་ཐོ་	ག་དང་ �ས་ཤགོ་ �་Lབ་O་p་Y།  

(2) “གDང་E་ལས་�”་ནང་p་ འ*ན་Rང་ ན་�་དང་ Gམས་བཟོ་ ན་�་ L་ལས་ fང་Gམས་ ན་�་O་Oདཔ་bན།   
(3) “བཅའ་Gམས་” ~ར་M་འ ་̀ འ]ག་E་�ས་�བ་བཅའ་Gམས་p་Y།  
(4) “�ས་�བ་” ~ར་M་འ ་̀ M་N་Vག་ ཡང་ན་ ལས་�P་�ས་¦P་ཐོ་	ག་ ཡང་ན་ ལག་!ན་ ད�ལ་འ�ལ་གནས་ངས་

O་E་གDང་འ�ལ་བÃག་�བ་ ཡང་ན་ �བ་ད�ད་ དà་ད�ད་ བར་�བ་ ཡང་ན་ འ�ལ་ཡོད་Gམས་O་དང་བཅའ་
	ག་ ©གས་ག�་ གནས་ཚད་O་དང་འGལ་e་ ·་འདོད་བ°ད་པP ་དMགས་�ལ་O་ xབ་མ་xབ་དà་�བ་འབད་B་p་Y།  

(5) “�ས་�བ་ཡ ོངས་3བ་” ~ར་M་འ`་ ^་Gམས་_ན་མ ོ ་དང་ བཅའ་Gམས་འ`P་འ ོག ་p་བ«་བཞག་
གནང་བP་ འ]ག་E་�ས་�བ་ཡ ོངས་3བ་p་Y།  

(6) “དབང་འ*ན་” ~ར་M་འ ་̀ བཅའ་Gམས་འ ་̀ བར་6ོད་འབད་B་E་དབང་ཚད་ཡདོ་པP་ འ]ག་E་^་Gམས་_ན་མོ་Eས་
ག�་བ+གས་འབད་བP་ འ]ག་E་�ས་�བ་དབང་འ*ན་p་Y།  

(7) “དང་!ན་Cན་D་” ~ར་M་འ ་̀ �ས་�བ་7་�བ་འས་O་p་ ལན་གསལ་Zོད་BP་དོན་ལས་ �ས་�བ་Aབ་པP་མངའ་
Kལ་ལས་�་p་ ཞག་?ས་�ན་M་p་Y། 

(8) “�ས་�བ་Aབ་པP་ལས་�་” ~ར་M་འ ་̀ Fལ་གDང་�ས་�བ་དབང་འ*ན་.ས་ �ས་�བ་Aབ་�ང་བP་ འ?ས་ཚགོས་
དང་ ལས་4མ་ L་ལས་ ལས་དོན་ ཡང་ན་ �་འགན་O་p་Y། 

(9) “^་Gམས་” ~ར་M་འ ་̀ འ]ག་E་^་Gམས་_ན་མོ་p་Y། 
(10) “ངན་ ད་” ~ར་M་འ ་̀ ངན་ ད་བཀག་ོམ་བཅའ་Gམས་ནང་ �ས་Áག་བ2ད་M་uར་?་Y།  
(11) “གDང་” ~ར་M་འ ་̀ འ]ག་Fལ་གDང་p་Y།  
(12) “Fལ་t་མNན་མཐོ་�ས་�བ་ག+ག་�P་འ?ས་ཚོགས་”~ར་M་འ ་̀ མNན་མཐོ་�ས་�བ་ག+ག་�་O་E་བར་ན་ དམངས་

ད�ལ་ཚད་འ*ན་འབད་BP་དོན་p་ ཐབས་̄ ས་དང་ ཉམས་³ོང་བì་སོར་འབད་B་O་ ཡར་fག་གཏང་BP་དMགས་གཏད་
བ°ད་M་ Fལ་t་དང་ རང་དབང་E་འ?ས་ཚོགས་p་Y། 
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(13) “PeerReview”means a periodic outside review of an organization’s quality control system to 
maintain and improve the quality of the services performed by peer organizations committed 
to excellence    and professionalism. 

 

(14) “PerformanceAudit”meanstheaspectsofvalue-for- money(VFM),operational andmanagement 
audits includingan  auditof  the  economy,efficiencyand effectiveness 
withwhichtheauditedentityusesits resourcesincarryingoutitsresponsibilities andany 
otherrevieworexamination ofanyaspectofthe operations ofanentityincluding auditofany 
performancereportpreparedby themanagement 
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(13) “འf་མཉམ་བར་�བ་” ~ར་M་འ ་̀ 3ད་འཕགས་དང་3ད་4ག་ཅན་p་ཁས་!ན་པP་ འf་མཉམ་འ?ས་ཚགོས་O་Eས་
ལས་6དོ་འཐབ་M་ཞབས་ཏོག་O་E་Øས་ཚད་ £ན་Rང་འའབད་B་དང་ ཡར་fག་གཏང་BP་དོན་p་ འ?ས་ཚགོས་7་Øས་
ཚད་དམ་འ*ན་ལམ་pགས་7་ ?ས་མཚམས་�་རོལ་བར་�བ་p་Y།  

(14) “ལས་འ�ལ་�ས་�བ་” ~ར་M་འ ་̀ ò་�P་གནས་Yང་E་འཆར་Xང་དང་ �ས་�བ་Aབ་�ལ་O་Eས་ རང་E་འགན་Kར་
Oལ་མdན་ལག་!ན་འཐབ་B་དང་གVག་ཁར་ རང་E་ཐོན་Kངས་O་ བ2ལ་6ོད་འབད་M་དང་ ཚད་དམ་དང་ འvན་ཚད་ 
དོན་lན་.་�ས་�བ་Oད་པP་ ལག་!ན་དང་འ*ན་Rང་E་�ས་�བ་དང་ M་N་Vག་ ཡང་ན་ འ*ན་Rང་Eས་བཟོ་བP་ 
ལས་འ�ལ་Cན་D་གང་�ང་Vག་E་�ས་�བ་Oད་པP་ �ས་�བ་Aབ་�ལ་.་ལག་!ན་.་འཆར་Xང་གང་�ང་Vག་E་བར་
�བ་ ཡང་ན་ བÃག་�བ་གཞན་གང་�ང་གVག་p་Y།  


