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THE JABMI (AMENDMENT) BILL OF THE 

KINGDOM OF BHUTAN 2014 
 

A Bill to amend the Jabmi Act of the Kingdom of Bhutan, 2003 Parliament of the 

Kingdom of Bhutan hereby enact the Jabmi (Amendment) Act of Bhutan 2014 on the 

……Day of the Month…… of Wood Male Horse of the Bhutanese Calendar 

corresponding to the ….Day of….., 2014 at its 3
nd

 Session of the Second Parliament 

as follows: 

 

Title, commencement and extent  

 

1. This Act shall:  

 

(a) be called the Jabmi (Amendment) Act of the Kingdom of Bhutan 2014  

 

(b) Come into force on the…….Day of the……….Month, the………. Year, 

corresponding to the … Day of the….. Month, 2014; and  

 

(c) Extend to the whole of the Kingdom of Bhutan.  

 

 

 

(2) In the Jabmi Act of the Kingdom of Bhutan, 2003, hereinafter referred to as the Act, 

Section 3 is amended as:  

 

“The Jabmi Tshogdey of the Kingdom of Bhutan shall consist of the following 

members, namely:  

 

(a) The President; 

(b) The Attorney General as ex-officio member; 

(c) One former Drangpon of the Supreme Court and High Court nominated by 

the National Judicial Commission;  

(d) Chairperson of the Jabmi Thuentshog; 

(e) Presiding member of each Disciplinary Committee and 

(f) Three members elected from amongst Jabmis. 
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འ�ག་ག་ི�བ་མ་ིའ�ག་ག་ི�བ་མ་ིའ�ག་ག་ི�བ་མ་ིའ�ག་ག་ི�བ་མ་ི((((འ�་ིནོའ�་ིནོའ�་ིནོའ�་ིནོ))))ད�ད་ཡགི་ ༢༠༡༤ ཅན་མ།ད�ད་ཡགི་ ༢༠༡༤ ཅན་མ།ད�ད་ཡགི་ ༢༠༡༤ ཅན་མ།ད�ད་ཡགི་ ༢༠༡༤ ཅན་མ།    
 
འ�ག་�ལ་ཁབ་�ི་�བ་མིའི་བཅའ་�ིམས་ རང་!གས་གནམ་ལོ་#་མོ་!ག་ལོའམ་$ི་ལོ་༢༠༠% ཅན་མར་    འ�ི་ོན་མཛད་པ། 
 

འ�ག་གི་�བ་མི་(འ�ི་ོན)བཅའ་ཡིག་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་འདི་ རང་!གས་གནམ་ལོ་ ཤིང་ཕོ་*་ལོ་ +་་་་་པའི་ཚེས་་་་་!འམ་ $ི་ལོ་
༢༠༡༤ +་་་་་་་་་པའི་ཚེས་་་་་་་་་་!་ འ�ག་�ལ་བ.ད་�ལ་ཁབ་�ི་$ི་ཚོགས་�ིས་གཤམ་གསལ་0ར་ ཆ་འཇོག་མཛད་3བ། 
 
མཚན་གནས་དང་ འག་ོའ4གས་+་ཚེས་ ད་ེལས་6བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའ4གས་+་ཚེས་ ད་ེལས་6བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའ4གས་+་ཚེས་ ད་ེལས་6བ་ཚད།མཚན་གནས་དང་ འག་ོའ4གས་+་ཚེས་ ད་ེལས་6བ་ཚད།    
1.1.1.1. བཅའ་�མིས་འད།ིབཅའ་�མིས་འད།ིབཅའ་�མིས་འད།ིབཅའ་�མིས་འད།ི    

ཀ༽  འ�ག་གི་�བ་མི་ (འ�ི་ོན) བཅའ་�ིམས་ ༢༠༡༤ ཅན་མ་ཟེར་བ;ོད་དགོ། 
ཁ༽ རང་!གས་གནམ་ལོ་ ཤིང་ཕོ་*་ལོ་ +་་་་་ པའི་ཚེས་་་་!འམ་ $ི་ལོ་༢༠༡༤ +་་པའི་ཚེས་་་་ལས་ འགོ་བ<ང་=ེ་ 

བ=ར་$ོད་འབད་དགོ། 
ག༽ འ�ག་�ལ་ཁབ་�ི་ས་6ོན་ཡོངས་!་6བ་དགོ། 
 

2.2.2.2. འ�ག་�ལ་ཁབ་�་ི�བ་མའི་ིབཅའ་�ིམས་ རང་!གས་གནམ་ལ་ོ#་མོ་!ག་ལའོའ�ག་�ལ་ཁབ་�་ི�བ་མའི་ིབཅའ་�ིམས་ རང་!གས་གནམ་ལ་ོ#་མོ་!ག་ལའོའ�ག་�ལ་ཁབ་�་ི�བ་མའི་ིབཅའ་�ིམས་ རང་!གས་གནམ་ལ་ོ#་མོ་!ག་ལའོའ�ག་�ལ་ཁབ་�་ི�བ་མའི་ིབཅའ་�ིམས་ རང་!གས་གནམ་ལ་ོ#་མོ་!ག་ལའོམ་$ི་ལ་ོ༢༠༠% ཅན་མར་ འ�་ིནོ་མཛད་མ་$ི་ལ་ོ༢༠༠% ཅན་མར་ འ�་ིནོ་མཛད་མ་$ི་ལ་ོ༢༠༠% ཅན་མར་ འ�་ིནོ་མཛད་མ་$ི་ལ་ོ༢༠༠% ཅན་མར་ འ�་ིནོ་མཛད་
ཡདོཔ་ ད་ེཡང་ དནོ་ཚན་ % པའ་ིནང་།ཡདོཔ་ ད་ེཡང་ དནོ་ཚན་ % པའ་ིནང་།ཡདོཔ་ ད་ེཡང་ དནོ་ཚན་ % པའ་ིནང་།ཡདོཔ་ ད་ེཡང་ དནོ་ཚན་ % པའ་ིནང་།    
འ�ག་གི་�བ་མི་ཚོགས་>ེའི་འ?ས་མི་གཤམ་གསལ༔ 

 ཀ༽ གཙོ་འཛིན། 
ཁ༽ གོ་གནས་;ེས་འCེལ་ཐོག་Eོད་དཔོན་ཡོངས་6བ། 
ག༽ �ལ་ཡོངས་�ིམས་>ེ་Fན་ཚོགས་�ིས་ འོས་འདེམས་གནང་བའི་མངོན་མཐོ་�ིམས་�ི་འGན་སའི་Hང་དཔོན་བIེསཔ་

གཅིག་དང་ཆེ་མཐོ་�ིམས་�ི་འGན་སའི་Hང་དཔོན་གཅིག།  
ང༽ �བ་མི་མ?ན་ཚོགས་�ི་�ི་འཛིན། 

 ཅ༽ Jིག་ལམ་ཚོགས་#ང་སོ་སོའི་>ེ་�ིད་འ?ས་མི་དང་། 
 ཆ༽ �བ་མིའི་Iལ་ལས་བཙག་འ?་འབད་བའི་འ?ས་མི་གKམ། 
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(3) In the Act, section 5 is amended as: 

 

“The elected President shall be the head the Office of the Jabmi Tshodey for a 

term of Three years.  

 

(4) In the Act, under section 5 an additional section is added as: 

 

Section 5 (a) “The President of the Jabmi Tshodey shall be eligible for re-             

appointment” 

 

Section 5(b) “The members of the Jabmi Tshogdey shall elect the President 

from amongst a minimum of three nominees” 

 

Section 5(c) “The elected President shall be of high integrity and hold a 

minimum qualification of law degree”  

 

          Section 5(d) “The minimum age of elected President shall be Twenty Five” 

 

Section 5(e) “The Attorney General and Chairperson of Jabmi Thuentsog shall 

not be eligible for nominee of the President of Jabmi Tshogdey” 

 

(5) In the Act, under section 9 and additional function of Jabmi Tshogdey is added 

as:  

Section 9 (q) “recommend to the National Judicial Commission/ Royal 

Judicial Council for the appointment of Drangpons from amongst the eminent 

jurists, except for the appointment of other judicial personnel. 
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3.3.3.3. བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“བཙག་འ?་3བ་པའི་གཙོ་འཛིན་འདི་གིས་ ལོ་ངོ་གKམ་Nི་གནས་Oན་!་ �བ་མི་ཚོགས་>ེའི་ཡིག་ཚང་གི་འགོ་དཔོན་འབད་
དགོ།” 
    

4.4.4.4. བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པའ་ི;སེ་K་ གཤམ་འཁདོ་0ར་དོན་ཚན་གསརཔ་བQགས་ཡདོ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པའ་ི;སེ་K་ གཤམ་འཁདོ་0ར་དོན་ཚན་གསརཔ་བQགས་ཡདོ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པའ་ི;སེ་K་ གཤམ་འཁདོ་0ར་དོན་ཚན་གསརཔ་བQགས་ཡདོ།བཅའ་�མིས་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥ པའ་ི;སེ་K་ གཤམ་འཁདོ་0ར་དོན་ཚན་གསརཔ་བQགས་ཡདོ།    
དོན་ཚན་ ༥ (ཀ)པ། 
“�བ་མི་ཚོགས་>ེའི་གཙོ་འཛིན་འདི་ ལོག་=ེ་འདེམས་བRོས་འབད་ནིའི་འོས་འབབ་ཡོད།” 
 

དོན་ཚན་ ༥ (ཁ)པ། 
“�བ་མི་ཚོགས་>ེའི་འ?ས་མི་S་གིས་ གཙོ་འཛིན་འདི་ Tང་མཐའ་གདམ་ངོ་གKམ་ལས་བཙག་འ?་འབད་དགོ།” 
 

དོན་ཚན་ ༥(ག)པ། 
“བཙག་འ?་3བ་པའི་གཙོ་འཛིན་འདི་Uམ་དག་Vན་$ོད་Wན་པའི་ཁར་ Tང་མཐའ་�ིམས་�ི་བQག་ལག་གཞི་རིམ་Nི་ཤེས་ཚད་
དགོ།” 
 

དོན་ཚན་ ༥(ང)པ། 
“བཙག་འ?་3བ་པའི་གཙོ་འཛིན་འདི་གི་ལོ་ཚད་ཉིད་ Tང་མཐའ་Zེས་ལོ་ཉེར་[་དགོ།” 
 

དོན་ཚན་ ༥(ཅ)པ། 
“Eོད་དཔོན་ཡོངས་6བ་དང་�བ་མི་མ?ན་ཚོགས་�ི་འ�ི་འཛིན་གཉིས་པོ་ �བ་མི་ཚོགས་>ེའི་གཙོ་འཛིན་Nི་གདམ་ངོ་ནང་!་
བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཆོག།” 
    

5.5.5.5. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༩ པའ་ིའགོ་!་ �བ་མི་ཚགོས་>འེ་ི^་_ོ་ཁ་Rངོ་བQགས་ཡདོ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༩ པའ་ིའགོ་!་ �བ་མི་ཚགོས་>འེ་ི^་_ོ་ཁ་Rངོ་བQགས་ཡདོ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༩ པའ་ིའགོ་!་ �བ་མི་ཚགོས་>འེ་ི^་_ོ་ཁ་Rངོ་བQགས་ཡདོ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༩ པའ་ིའགོ་!་ �བ་མི་ཚགོས་>འེ་ི^་_ོ་ཁ་Rངོ་བQགས་ཡདོ།    
དོན་ཚན་ ༩ (ཙ)པ། 
“�ིམས་>ེའི་ལས་གཡོགཔ་S་གི་འདེམས་བRོས་མ་གཏོགས་ གཞན་6ད་Wན་�ིམས་�ི་མཁས་མཆོག་S་གི་Iལ་ལས་Hང་དཔོན་
S་འདེམས་བRོས་འབད་ནིའི་དོན་!་ �ལ་ཡོངས་�ིམས་>ེ་Fན་ཚོགས་/�ལ་གaང་�ིམས་>ེ་ཚོགས་>ེ་!་ Iོས་འདེབས་bལ་
ནི།” 
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(6) In the Act, section 15 is amended as follows:   

 

“The Jabmi Thuentshog shall be headed by an elected Chairperson who shall 

also be the Vice President the Jabmi Tshogdey and serve for a term of Three 

Years”   

 

(7) In the Act, section 24 is amended as follows:  

 

“Former Drangpon may practice as Jabmi before the higher court from the 

court where he or she presided”   

 

(8) In the Act, section 25 is amended as follows:  

 

“Any person having selected to the roll of a Jabmi shall take the following Oath 

or affirmation before the President of Jabmi Tshogdey”  

  

(9) In the Act, section 51 is amended as follows: 

 

“The members of the disciplinary committee shall be appointed from the 

members of the Jabmi Thuentshog , one of who shall be appointed as a 

Presiding Officer” 

(10) In the Act, section 58 is amended as follows: 

“After the complaint has been referred to the Disciplinary Committee, the 

Presiding Officer thereof shall send a notice to the member concerned along 

with a copy of the complaint and relevant papers requiring him/her to show 

cause by a specified date on the complaint made against him/her and to submit 

a statement of defense along with documents and affidavits in support of such 

defense” 

(11) In the Act, section 59 is amended as follows: 

“The Disciplinary Committee shall fix the date, hour and place of the inquiry. 

The Presiding Officer shall give notice thereof to the complainant or other 

person aggrieved and the Jabmi concerned”  
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6.6.6.6. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༡༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༡༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༡༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༡༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“�བ་མི་མ?ན་ཚོགས་འདི་ བཙག་འ?་3བ་པའི་འ�ི་འཛིན་ཞིག་གིས་འགོ་�ིད་འབད་དགོ �བ་མི་ཚོགས་>ེའི་གཙོ་འཛིན་འོག་
མ་ཡང་ �ི་འཛིན་དེ་གིས་འབད་དགོཔ་དང་ དེའི་གནས་Oན་ལོ་ངོ་གKམ་ཨིན།” 

    

7.7.7.7. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�་ིོན་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�་ིོན་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�་ིོན་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༤ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�་ིོན་མཛད་3བ།    
“Hང་དཔོན་བIེསཔ་S་གིས་ ཁོང་རང་དd་�ིད་འབད་ཡོད་པའི་�ིམས་འGན་ལས་མཐོ་བའི་�ིམས་འGན་ཞིག་!་ �བ་མི་འབད་
བཅའ་མར་གཏོགས་ཆོག།” 
 

8.8.8.8. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༢༥ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“Zེ་བོ་K་ཞིག་ �བ་མི་ཐོ་ཡིག་ནང་ངོས་འཛིན་3བ་པའི་རིགས་ �བ་མི་ཚོགས་>ེའི་གཙོ་འཛིན་ཞིག་གི་མGན་!་ གཤམ་འཁོད་
དམ་བཅའམ་ ཁས་eངས་འབད་དགོ” 
 

9.9.9.9. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༡ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༡ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༡ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༡ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“�བ་མི་མ?ན་ཚོགས་�ི་འ?ས་མིའི་Iལ་ལས་ Jིག་ལམ་ཚོགས་#ང་གི་འ?ས་མི་S་འདེམས་བRོས་འབད་ནི་དང་ འ?ས་མི་
གཅིག་!་ >ེ་�ིད་འགོ་དཔོན་འབད་འདེམས་བRོས་འབད་དགོ།” 
 

10.10.10.10. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༨ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“ཉོགས་བཤད་Rོར་ Jིག་ལམ་ཚོགས་#ང་ནང་བQགས་ཞིནམ་ལས་ >ེ་�ིད་འགོ་དཔོན་Nིས་ འCེལ་ཡོད་འ?ས་g་དེ་!་ཉོག་
བཤད་�ི་འH་དང་ དེ་དང་འCེལ་བའི་Eོད་ཤོག་S་བཏང་=ེ་ ཆེད་G་བཀོད་པའི་+་ཚེས་!་ ཁོ/མོ་ hངས་གསལ་Nི་དོན་!་
བཅར་ནི་དང་ དགག་ལན་Nི་བ;ོད་དོན་དང་ཡིག་ཆ་ འབའ་གན་དང་iགས་ཏེ་ ཁོ/མོའི་དགག་ལན་Nི་�བ་Zོར་འབད་bལ་དགོ་
པའི་བj་འ�ིན་Zེལ་དགོ།” 
 

11.11.11.11. �ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༩ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༩ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༩ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།�ིམས་དབེ་དའེ་ིདནོ་ཚན་ ༥༩ པ་ གཤམ་འཁདོ་0ར་ འ�ི་ནོ་མཛད་3བ།    
“Jིག་ལམ་ཚོགས་#ང་གིས་ འHི་Eད་�ི་དོན་!་+་ཚེས་དང་ Gས་ཚོད་ དེ་ལས་ས་གནས་S་གཏན་འབེབས་བཟོ་དགོ། >ེ་�ིད་
འགོ་དཔོན་Nིས་ ཉོག་བཤད་bལ་མིའམ་ ཉམས་དམས་པ་དང་འCེལ་གཏོགས་ཡོད་པའི་�བ་མི་!་བj་འ�ིན་^ིན་དགོ།” 

 


