རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་(འཕི་སྣོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
Royal Bhutan Police (Amendment) Bill
2021
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An Act to amend the Royal Bhutan Police Act of Bhutan 2009;
Parliament of the Kingdom of Bhutan do hereby enact the Royal Bhutan Police
(Amendment) Act 2021 on the ……… Day of the ……… Month of the
………Year of the Bhutanese Calendar corresponding to the …….Day of……
Month of 2021 as follows;

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་(འཕྲི་སྣོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མར་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡྣོད་པ།
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་(འཕྲི་སྣོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ རང་ལུགས་གནམ་ལྣོ་...........ཟླ་
.........པའི་ཚེས་.........ལུའམ་ སྤྱི་ལྣོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་....པའི་ཚེས་....ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱི་ཚྣོགས་
ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་གྲུབ།

Title, Commencement and Extent
1.

This Act shall:
(1) Be called the Royal Bhutan Police (Amendment) Bill 2021;
(2) Come into force on… Day of the … Month of the … Year of the
Bhutanese Calendar corresponding to the …. Day of ….. 2021; and
(3) Extend to the whole of Bhutan.

མཚན་གནས་ འགོ་འཛུགས་ཟླ་ཚེས་དང་ཁྱབ་ཚད།
༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདིིཿ

(༡) རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ (འཕྲི་སྣོན) དཔྱད་ཡིག་ ༢༠༢༡ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ།
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(༢) རང་ལུགས་གནམ་ལྣོ...... ཟླ་....... པའི་ཚེས་.........ལུའམ་ སྤྱི་ལྣོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་..... པའི་ཚེས་... ལས་
འགོ་བཟུང་སྟེ་ བསྟར་སྣོད་འབད་དགོ།

(༣) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཡྣོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ

Repeal
2.
ཆ་མེད།
༢

Section 16, 18, 19, 25, 26, 164, 165, 166, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
192(a) (b) (c) of Royal Bhutan Police Act 2009 are hereby repealed.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ རྒྱལ་གཞུང་འགག་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྤྱི་ལྣོ་༢༠༠༩ ཅན་མའི་དྣོན་ཚན་ ༡༦,

༡༨, ༡༩, ༢༥, ༢༦, ༡༦༤, ༡༦༥, ༡༦༦, ༡༨༠, ༡༨༡, ༡༨༢, ༡༨༣, ༡༨༤, ༡༨༥, ༡༨༦ དང་
༡༩༢ ཀ་ ཁ་ ག་ ཚུ་ཆ་མེད་གཏངམ་ཨིན།

3.

In the Royal Bhutan Police Act of Bhutan 2009, hereinafter referred to as the
Act, Section 10 (Organization) is amended as:
The Royal Bhutan Police shall organize various structures under the Chief of
Police to render its policing service throughout Bhutan.

༣.

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༠༩ ཅན་མའི་དྣོན་ཚན་ ༡༠(ལས་སྡེ) འཕྲི་སྣོན་
མཛད་ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ
རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ འགག་སྡེའི་གཙྣོ་འཛིན་གྱི་མངའ་འྣོག་ལུ་ གཞི་བཀོད་ས་ཚྣོགས་
ཅིག་བཟྣོ་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཡྣོངས་རྣོགས་ནང་ལུ་ འགག་སྡེའི་ཞབས་ཏྣོག་ཚུ་བྱིན་
དགོ
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4.

In the Act, a new section 16 (A) is inserted as:
As an important part of nations security forces, the institution shall be
treated like Royal Bhutan Army and Royal Body Guard on the followings:
(a) Rank Structure;
(b) Appointment, promotion and removal;
(c) Positions and tenure; and
(c) Salary, allowances, benefits and other emoluments.

༤.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དྣོན་ཚན་གསརཔ་ ༡༦ ཀ་ བཙུགས་ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ

འབྲུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་དྣོན་ལུ་ གལ་གནད་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་བརྟེན་ གཙུག་སྡེ་འདི་ནང་ གཤམ་
འཁོད་ཀྱི་གནད་དྣོན་ཚུ་གི་དྣོན་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་བསྟན་སྲུང་དམག་སྡེ་དང་ རྒྱལ་པྣོའི་སྐུ་སྲུང་དམག་སྡེ་

དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་བརྩི་མཐྣོང་གནང་དགོཔ་འདི་ཡངིཿ
(ཀ) གོ་སའི་རིམ་པ།

(ཁ) བསྐོ་བཞག་དང་ གོ་གནས་ཡར་སེང་ ཕྱིར་བཏྣོན།
(ག) གོ་གནས་དང་ གནས་ཡུན།

(ང) དངུལ་ཕྣོགས་དང་ འཐུས་རིགས་ ཁེ་ཕན་ དེ་ལས་གླ་ཕྣོགས་གཞན་ཚུ།

5.

In the Act, Section 114 (Recruitment) is amended as
1. The Royal Bhutan Police shall recruit a Bhutanese between the age of
eighteen to twenty-five years.
2. A Bhutanese for the post of an officer and a constable shall produce:
(1) Security clearance certificate;
(2) Medical fitness certificate;
(3) Minimum prescribed education qualification; and
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(4) Any other qualifications.

༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ དྣོན་ཚན་ ༡༡༤(གསར་འཐུ) འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ

༡. རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ འབྲུག་མི་སྐྱེས་ལྣོ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཉེར་ལྔའི་བར་ན་འབད་མི་
གསར་འཐུ་འབད་དགོ།

༢. འབྲུག་མི་ཅིག་གིས་ འགོ་དཔྣོན་དང་དཀྱུས་མའི་གོ་གནས་ཀྱི་དྣོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཚང་དགོཔ་དེ་ཡངིཿ
(༡) སྲུང་སྐྱོབ་ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར།

(༢) གསྣོ་བའི་འཕྣོད་བསྟེན་ལག་ཁྱེར།

(༣) གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་ལག་ཁྱེར་ཚུ་དང་།
(༤) གཞན་ཡང་ ཤེས་ཚད་གང་རུང་གི་ལག་ཁྱེར།
6.

In the Act, a new Section 125A is inserted as Programs for the convicts

1.

༦.

The Royal Bhutan Police as the custodian of the prisons shall have the
authority to introduce any rehabilitation, reformative or reintegration
programs for the convicts under its custody and the rules on this
section shall be framed by Royal Bhutan Police Service Board in
consistent with the relevant provisions of the Penal Code of Bhutan.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དྣོན་ཚན་གསརཔ་ ༡༢༥ ཀ་ བཙུགས་ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ
ཉེས་ཅན་གྱི་དྣོན་ལུ་ལས་རིམ།
༡.

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་འདི་ བརྣོན་པ་ཚུ་གི་བདག་འཛིན་པ་ཨིནམ་ལས་ བརྣོན་པ་ཚུ་

གི་དྣོན་ལུ་ མི་ཚེ་ཉམས་གསྣོ་ ལེགས་བཅོས་ ཡང་ན་ གཅིག་འབྲེལ་བཟྣོ་ནིའི་ལས་རིམ་གང་
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རུང་ཚུ་གི་
ཀྱིས་

7.

བཅའ་ཡིག་འདི་

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་གཡྣོག་བཀོད་ཚྣོགས་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་འདེབ་ཀྱི་ དགོངས་དྣོན་ལྟར་བཟྣོ་ནི་གི་དབང་ཆ་ཡྣོད།

In the Act, Section 159(Criminal Offence) is amended as
A Police person involved in any criminal case shall be charged before a
Court of law and if convicted for misdemeanor and above shall be
terminated from services from the date of conviction.

༧.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ དྣོན་ཚན་ ༡༥༩ (ཉེས་ཅན་གནྣོད་འགེལ) འཕྲི་སྣོན་མཛད་མི་དེ་ཡངིཿ

ཉེས་ཅན་གནྣོད་འགེལ་ནང་འབྲེལ་གཏྣོགས་ཡྣོད་མི་ འགག་སྡེའི་མི་ངོ་ཅིག་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ཅིག་ལུ་
ཉེས་འཛུགས་བཀལ་ཏེ་ ཉེས་ཕ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ ཉེས་ཁྲིམས་ཕྣོག་པ་ཅིན་ ཁྲིམས་གཅོད་ཐྣོབ་པའི་ཉིནམ་
ལས་ ལས་གཡྣོག་ནང་ལས་ཕྱིར་བཏྣོན་གཏང་དགོ

8.

In the Act, a new Section 200 A is inserted as Detention room
All police stations and out posts shall have its own detention room with
separate facility for male, female and minor.

༨.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དྣོན་ཚན་གསརཔ་ ༢༠༠ ཀ བཙུགས་ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ དྣོ་དམ་ཁང་མིག
འགག་སྡེའི་སྡེ་ཚན་དང་ བགེགས་སྲུང་ཆ་མཉམ་ནང་ ཕྣོ་དང་མྣོ་ དེ་ལས་ ལྣོ་ན་མ་སྨིན་པའི་དྣོན་ལུ་
རང་སྣོའི་དྣོ་དམ་ཁང་མིག་རེ་དགོ

9.

In the Act, Section 202 (Police General Service Cadre) is amended as-
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1.

2.

༩.

All civilians under the Royal Bhutan Police either appointed by the
Royal Civil Service Commission or recruited by the Royal Bhutan
Police shall be referred to as Police General Service Cadre.
The perquisite emoluments and entitlements for Police General
Service Cadre shall be in accordance with the recommendation of the
Royal Bhutan Police Service Board.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ དྣོན་ཚན་ ༢༠༢ (སྤྱིར་བཏང་འགག་སྡེ་ལས་གཡྣོག་གི་དབྱེ་སྡེ) འཕྲི་སྣོན་མཛད་
ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ
༡.

༢.

10.

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་འྣོག་ལུ་

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡྣོག་ལྷན་ཚྣོགས་ཀྱིས་བསྐོ་བཞག་

གནང་མི་ ཡང་ན་ རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་གིས་ གསར་འཐུ་འབད་མི་ཞི་གཡྣོགཔ་ཚུ་
སྤྱིར་བཏང་འགག་སྡེ་ལས་གཡྣོག་གི་དབྱེ་སྡེ་ནང་ཚུདཔ་ཨིན།

སྤྱིར་བཏང་འགག་སྡེ་ལས་གཡྣོག་གི་དབྱེ་སྡེ་ནང་ཚུད་མི་ཚུ་གི་

ཐྣོབ་དབང་དང་གླ་ཆ་

གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེའི་ལས་གཡྣོག་བཀོད་ཚྣོགས་ཀྱིས་ གྲོས་འདེབས་ལྟར་ཐྣོབ་དགོ

རྒྱལ་

In the Act, Section 195 (a) (Authority to accept Resignation) is amended
asThe power to accept a voluntary resignation submitted by a Police person
shall:
(a) The Druk Gyalpo, if the resignation is submitted by the Chief of
Police.

༡༠.

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གི་ དྣོན་ཚན་ ༡༩༥ (ཀ) (དགོངས་ཞུའི་ངོས་ལེན་དབང་འཛིན་) འཕྲི་སྣོན་མཛད་
ཡྣོད་མི་དེ་ཡངིཿ

འགག་སྡེ་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ ཁས་བླངས་ཀྱི་དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ ངོས་ལེན་གནང་ནིའི་དབང་ཆ་དེ་
ཡངིཿ
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(ཀ) འགག་སྡེའི་གཙྣོ་འཛིན་གྱིས་ དགོངས་ཞུ་ཕུལ་བའི་སྐབས་ འབྲུག་རྒྱལ་པྣོ་ལུ་ཕུལ་དགོ
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