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Preamble
An Act to amend Penal Code of Bhutan 2004 and its Amendment Act
2011.
Parliament of the Kingdom of Bhutan do hereby enact as follows:
Title
1.

This is the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan 2021.

Commencement
2.

This Act comes into force on the 6th Day of the 1st Month of the
Iron Female Ox Year of the Bhutanese Calendar corresponding
to the 17th Day of the 2nd month of 2021.

Extent
3.

This Act extends to the whole of the kingdom of Bhutan.

Penal Code (Amendment) Act of Bhutan 2021
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༤.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ཡན་ལག་དོན་ཚན་ ༧ (ག)
པའི་རྗེས་སུ་ ཡན་ལག་དོན་ཚན་གསརཔ་ ༧ (ང་) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་༡༨༢ (ཁ) པའི་ནང་ བཀོད་པ་ལྟར་གྱི་ཁྲིམས་ལྟར་དུས་མིན་བཙན་གཡེམ།
༥.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༡༨ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་དེབ་འདི་ནང་ གནོད་འགེལ་ཞིག་ལུ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྦེ་
བཀོད་དེ་ཡོད་ཚེ།
(ཀ)

རིན་ཐང་ཅན་ནམ་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ གླ་ཆ་

ཉུང་ཤོས་ ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའམ་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་
ཆེན་དང་།

(ཁ)

རིན་ཐང་ཅན་ནམ་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ གླ་ཆ་

ཉུང་ཤོས་ལོ་ངོ་དྲུག་ཅུའི་འོག་རྒྱུ་དང་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའམ་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་
དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་ཉེས་ཆེན།

(ག)

རིན་ཐང་ཅན་ནམ་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ གླ་ཆ་

ཉུང་ཤོས་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུའི་འོག་རྒྱུ་དང་ ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའམ་ དེ་ལས་ལྷག་པ་
ཅིན་ དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༢

4.

After Section 7(c) of the Penal Code of Bhutan 2004, a new
Sub-sections is inserted, namely:
“Sub-section 7 (d)
of statutory rape as provided in section 182 (b)”.

5.

Section 18 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
“The offences graded as value based under this Code shall be:
(a)

a felony of the second degree, if the value or the amounts
involved in the crime exceed the total amount of the
minimum wage at the time of the crime for a period of
sixty years or more;

(b)

a felony of the third degree, if the value or the amounts
involved in the crime exceed the total amount of the
minimum wage at the time of the crime for a period of
less than sixty years and for a period of thirty years or
more;
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(ང)

རིན་ཐང་ཅན་ནམ་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ གླ་ཆ་

ཉུང་ཤོས་ ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་འོག་རྒྱུ་དང་ ལོ་ངོ་བདུན་ནམ་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་
ཉེས་ཕྲ།

(ཅ)

༦.

རིན་ཐང་ཅན་ནམ་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྡོམས་དེ་ གླ་ཆ་
ཉུང་ཤོས་ ལོ་བདུན་གྱི་རྩིས་ལས་ཉུང་པ་ཅིན་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༨ པ་འཕྲི་སྣོན་

དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་འདུན་ལས་ ཉེས་ཆེན་གྱི་ཉེས་འགེལ་མེན་པའི་རིགས་ལུ་ ཁྲིམས་འཐུས་ཀྱི་
བཀའ་རྒྱ་གནང་ཆོགཔ་ཨིན་རུང་
རིགས་ལུ་གནང་མི་ཆོག།

ཉེས་ཆེན་གྱི་ཉེས་འགེལ་དང་

གཤམ་འཁོད་ཀྱི་

(ཀ)

ཉེས་ལས་བསྐྱར་ཟློས་ཅན་ལུ་དང་།

(ཁ)

རྒྱུན་འཇགས་གནོད་འགེལ་པའམ་ ལང་ཤོ ར་ཚུད་པའི་གནོད་འགེལ་པ།

(ག)

གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་ཚད་ལོ་ངོ་གསུམ་ཡན་ཆད་ ཕོག་པ་ཅིན་ ཉེས་ཆེན་ལུ་
ཁས་ལེན་འབད་མི་མ་ཚད་ དེ་ལུ་ སྡོང་ཟླ་དང་རྒྱུད་བསྐུལ་ དེ་ལས་ ལྐོག་
གྲོས། གྲབས་གཤོམ། ལོག་འདྲེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ཅིག།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༣

6.

(c)

a felony of the fourth degree, if the value or the amounts
involved in the crime exceed the total amount of the
minimum wage at the time of the crime for a period less
than thirty years and for period of fifteen years or more;

(d)

a misdemeanour, if the value or the amounts involved in
the crime exceed the total amount of the minimum wage
at the time of the crime for a period less than fifteen years
and for a period of seven years or more; or

(e)

a petty misdemeanour, if the value or the amounts are less
than the total amount of the minimum wage at the time
of the crime for a period less than seven years”.

Section 28 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
A court may make an order to pay fine in lieu of imprisonment,
if the offence is not a felony and in the cases of:
(a)

a recidivist;

(b)

an accustomed or habitual offender; and

(c)

an accomplice to and a person who aids and abets,
conspires, attempts and solicits, commission of a felony,
if the term of imprisonment thereof is three years and
above.
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ཁྲིམས་དེབ་འདི་ནང་ སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་མཁོ་གལ་དང་བསྟུན་ གོ་བ་སོ་སོར་སྦེ་

ལེན་དགོཔ་འབྱུང་ན་མ་གཏོགསཿ

(༡) “ཉེས་ལས་བསྐྱར་ཟློས་ཅན་” ཟེར་མི་འདི་ ཅོག་འཐདཔ་ ཡང་ན་
གནས་ལུགས་ཆ་འདྲ་བའི་ཉེས་ཅན་གནོ ད་འགེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་

ཐེངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ།
(༢) “རྒྱུན་འཇགས་ ཡང་ན་ ལང་ཤོར་ཚུད་པའི་གནོད་འགེལ་པ་” ཟེར་མི་
འདི་

ཉེས་འགེལ་ཅིག་ལུ་བརྟེན་

ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་གོ།
༧.

ཐེངས་གཉིས་ལས་ལྷག་སྟེ་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་

དོན་ཚན་ ༣༩ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གྱོང་རྒུད་ཀྱི་འཐུས་གཏན་འཁེལ་ཐད་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་འོས་འབབ་ཡོདཔ་སྦེ་འཆར་

བ་ཅིན་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲུབ་པའི་རྩོད་ཟླ་དེ་གིས་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་གླ་ཆ་
ཉུང་ཤོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ གྱོང་རྒུད་ཀྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚད་གཞི་འདིཿ
(ཀ)

ཉེས་ལས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་འཆི་རྐྱེན་འབྱུང་པ་ཅིན་

ལས་མིའི་གླ་ཆ་མ་ཚད་

མཐོ ་ཤོས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་

ཚེ་འདས་ཀྱི་རོ་བསྡུ་དགེ་རྩ་ལས་བརྟེན་པའི་ཞག་

གྲངས་ ༤༩ ཚུན་གྱི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ མི་གྲངས་བདུན་གྱི་རྩིས་རྐྱབ་ གྱོང་རྒུད་
ཀྱི་འཐུས་སྤྲོད་དགོཔ་ ཡང་ན།
འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༤

In this Code, unless the context otherwise requires:

7.

(i)

“recidivist” means a person who has been convicted
of a criminal offence that is same or similar in
nature for more than once; and

(ii)

“habitual or accustomed offender” means a person
who has been convicted of a crime for more than
twice.

Section 39 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
If the Court determines that compensatory damages are
appropriate, then a defendant convicted of a crime shall pay
appropriate compensatory damages at the rate of the minimum
wage at the time of the crime for:
(a)

Maximum of ten years to the surviving spouse or next of
kin of the victim and the cost for forty-nine days for seven
people towards the expenses incurred in the funeral rites
of the deceased victim, when the crime has resulted in the
death of the victim;
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༨.

(ཁ)

ཉེས་ལས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉམས་རྒུད་པ་དེ་

གཏན་འཇགས་ཡོངས་རྫོགས་

(ག)

ཉེས་ལས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཉམས་རྒུད་པ་དེ་

གཏན་འཇགས་དབང་པོ་ཆ་ཤས་

(ང)

ཉེས་ལས་དེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འཕྲལ་སྐབས་ཀྱི་ཡོངས་རྫོགས་ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་

(ཅ)

འཕྲལ་སྐབས་ཀྱི་གླ་ཆ་གྱོང་རྒུད་ཕོག་པ་ཅིན་ ཉམས་རྒུད་པ་ལུ་ གྱོང་རྒུད་ཀྱི་

ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ཐལ་བ་ཅིན་ མཐོ ་ཤོས་ལོ་ངོ་བཅུ་ཐམ་གྱི་གླ་ཆ།

ལྕོགས་གྲུབ་མེདཔ་ཐལ་བ་ཅིན་ མཐོ ་ཤོས་ལོ་ངོ་བདུན་གྱི་གླ་ཆ།

ཐལ་བ་ཅིན་ མཐོ ་ཤོས་ལོ་ངོ་ལྔའི་གླ་ཆ།

གླ་ཆ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༡༡༤ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་དེབ་འདིའི་དོན་ཚན་ ༡༡༧ པའི་ནང་ལོགས་སུ་བཀོད་དེ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་
དེ་མེན་

རྩོད་ཟླ་དེ་

བྱིས་པ་སྐྱེས་ལོ་

༡༢

གནོད་འགེལ་འཐབ་མི་འདི་ལུ་ ཉེས་འཁྲི་མེད།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

དང་དེའི་མན་ཆད་ཀྱི་བྱིས་པ་ཨིན་ཚེ་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༥

8.

(b)

Maximum of ten years, if the crime causes permanent
total disability to the victim;

(c)

Maximum of seven years, if the crime causes permanent
partial disability to the victim;

(d)

Maximum of five years, if the crime causes temporary
total disability to the victim;

(e)

The daily wage lost to the victim, when the crime has
resulted in temporary loss of wage”.

Section 114 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
“If the defendant is a child of 12 years and below, he/she shall
not be held liable for any offence committed by him/her except
as otherwise provided for in section 117 of this Code”.
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༩.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་དོན་
ཚན་ ༡༥༤ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་ཅིག་གིས་ བཀོལ་ཉེས་ཀྱི་དགོས་དོན་ལུ་ འཇིགས་བསྐུལ། དྲག་

ཤུགས་སྤྱོད་པ། བཙན་བསྐུལ་གྱི་རྣམ་པ་གཞན་གང་རུང་། བཙན་ཁྲིད། གཡོ་ཟོལ།

མགོ་སྐོར། དབང་ཚད་ལོག་པར་སྤྱོད་པ། ཉེན་ཁ་འབྱུང་སྲིད་པའི་གནས་སྟངས་ཉེས་
བཀོལ་འབད་བ། ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་དམ་འཛིན་འབད་བའི་མི་ངོ་ལས་ གནང་
བ་ལེན་ཐབས་ལུ་

ཏི་རུའམ་ཁེ་ཕན་གཞན་ཚུ་

སྤྲོད་ལེན་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ལས་

སྐྱེ་བོ་ཅིག་ ལཱ་གཡོག་ནང་བཙུགས་པ། སྐྱེལ་འདྲེན་འབད་བ། སྤོ་སོར་འབད་བ། སྦ་

བཞག་པ། ཡང་ན་ ལེན་པ་ཅིན་ རྩོད་ཟླ་དེ་ལུ་ སྐྱེ་བོ་ཉོ་ཚོང་འཐབ་པའི་ གནོད་

འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ། ཁྲིམས་དེབ་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ བཀོལ་
ཉེས་ཀྱི་གྲངས་སུ་

འཁྲིག་ཆགས་ཀྱི་བཀོལ་ཉེས་དང་

ཐབས་མེད་ཁྱིམ་ལཱའི་བྲན་

གཡོག། བཙན་བཀོལ། ཨ་ལུའི་ལཱ་གཡོག་ འགྲོ་བ་མིའི་དབང་པོའི་ཉོ་ཚོང་ཚུ་ཚུད་
རུང་ ཚད་གཞི་མེད་པར་ གཞན་ཡང་ ཚུདཔ་ཨིན།
༡༠.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༧༨ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༦

9.

Section 154 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
A defendant shall be guilty of an offence of trafficking in persons
if the defendant recruits, transports, transfers, harbours or
receives a person by means of the threat or use of force, or any
other form of coercion, abduction, fraud or deception, the abuse
of power, the abuse of the position of vulnerability, or the giving
or receiving of payments or other benefit to achieve the consent
of a person having control over another person for the purpose
of exploitation. For the purpose of this Code, “exploitation”
includes, but not limited to, sexual exploitation, involuntary
domestic servitude, forced labour, child labour and trafficking
of human organs.

10.

Section 178 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of rape shall be a felony of the third degree”.
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༡༡.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༨༠ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གཉེན་སྦྱོར་ཅན་དང་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་ཉེས་ཆེན་
དང་ ཁྲིམས་གཞན་དང་འཁྲིལ་བའི་དགའ་བོ་ཡང་སྤྲོད་དགོ།
༡༢.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༡༨༢ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་ལྟར་དུས་མིན་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེཿ
(ཀ)

དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ཉེས་ཆེན་ ཡང་ན།

(ཁ)

ཚེ་བཙོན་སྨིན་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་དེཿ
(༡)

ཨ་ལུའི་དོན་ལུ་ བློ་གཏད་ ཡང་ན དབང་ཚད་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་

(༢)

ཨ་ལུའི་བརྟེན་སྡོད་གནས་སྟངས་དང་

(༣)

ཨ་ལུའི་བཀོལ་ཉེས་ཨིནམ་སྦེ་

ལུ་ཨིན་པ་དང་།

ཨིན་པ།

ཨིན་པ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

འབྲེལ་ལམ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་

ཨ་ལུ་དེ་དང་འབྲེལ་ལམ་ཡོད་མི་

༧

11.

Section 180 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of rape of a married person shall be a felony of the
third degree and shall also be liable to pay “GAO” in accordance
with the other laws”.

12.

Section 182 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
The offence of statutory rape shall be:
(a)

a felony of the first degree; or

(b)

a life imprisonment if the defendant:
(i)

is in a position of trust or authority towards a child;

(ii)

is a person with whom the child is in a relationship
of dependency; and

(iii)

is in a relationship with a child that is exploitative
of the child.
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༡༣.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༡ ཅན་མའི་
དོན་ཚན་ ༡༨༣ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་ཅིག་གིས་ སྐྱེས་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལས་བཅོ་བརྒྱད་ཚུན་གྱི་བྱིས་པ་ལུ་
འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་ གང་རུང་འཐབ་པ་ཨིན་ཚེ་ རྩོད་ཟླ་འདི་ བྱིས་པ་སྐྱེས་ལོ་བཅུ་
གཉིས་ཡན་ཆད་ལུ་

བཙན་གཡེམ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཨིན་པར་བརྩི་དགོ།

ཨིན་རུང་ སྐྱེས་ལོ་ བཅུ་དྲུག་ལས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིས་པ་ཚུའི་བར་ན་ འཁྲིག་པ་སྤྱོད་

མི་འདི་ མོས་མཐུན་ཐོག་ཨིན་ཚེ་ དེའི་ཤུལ་ལས་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་པའི་སྐབས་
ཨ་ལུ་གཅིག་ལོ་ན་སྨིན་ཡོད་རུང་
བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེད།
༡༤.

བཙན་གཡེམ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཨིན་པར་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༨༦ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

མངལ་སྦྲུམ་ཅན་ཨམ་སྲུ་ལུ་ བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེཿ
(ཀ)

དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའི་ཉེས་ཆེན་ ཡང་ན།

(ཁ)

གལ་སྲིད་ཐད་ཀར་དུ་བཙན་གཡེམ་ལུ་བརྟེན་མངལ་གནས་ཨ་ལུ་དེ་ལུ་
གནོད་རྐྱེན་ཡང་ན་
དང་།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

འཆི་རྐྱེན་འབྱུང་པ་ཅིན་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༨

13.

Section 183 of the Penal Code (Amendment) Act of Bhutan
2011 is amended as:
A defendant shall be guilty of the offence of rape of a child
above the age of twelve years if the defendant commits any act
of sexual intercourse against a child between the ages of twelve
to eighteen years. However, if the sexual intercourse between
children of sixteen to eighteen years was consensual when it
occurred, it shall not be considered to be rape thereafter even
if one of the children has become an adult when a complaint is
lodged.

14.

Section 186 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of rape of pregnant woman shall be:
(a)

a felony of the third degree; or

(b)

a felony of the second degree, if the fetus is harmed/
destroyed as a direct result of rape; and

(c)

liable to pay “GAO” in accordance with other laws
wherever applicable”.
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(ག)

༡༥.

ཁྲིམས་གཞན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་ཐངས་དང་བསྟུན་པའི་དགའ་བོ་ཡང་ སྤྲོད་
དགོ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༨༨ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

དམངས་བསྡོམས་བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་
སྨིན་དགོ།
༡༦.

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༩༦ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

མངལ་སྦྲུམ་ཅན་ཨམ་སྲུ་ལུ་ བཙན་གཡེམ་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ཿ
(ཀ)

དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ ཡང་ན།

(ཁ)

གལ་སྲིད་ཐད་ཀར་དུ་བཙན་གཡེམ་ལུ་བརྟེན་མངལ་གནས་ཨ་ལུ་དེ་ལུ་

(ག)

ཁྲིམས་གཞན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཐོབ་ཐངས་དང་བསྟུན་པའི་དགའ་བོ་ཡང་ སྤྲོད་

གནོད་རྐྱེན་ཡང་ན་ འཆི་རྐྱེན་འབྱུང་པ་ཅིན་དབྱེ་རིམ་དང་པའི་ཉེས་ཆེན་དང་།

དགོ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༩

15.

Section 188 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of gang rape shall be a felony of the second degree”.

16.

Section 196 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of gang rape of pregnant woman shall be:
(a)

a felony of the second degree; or

(b)

a felony of the first degree, if the fetus is harmed/destroyed
as a direct result of rape; and

(c)

liable to pay “GAO” in accordance with other laws
wherever applicable”.
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༡༧.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༡༩༧ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གལ་སྲིད་ སྐྱེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་ལས་ བཅོ་བརྒྱད་བར་ནའི་བྱིས་པ་ཚུ་བརྩིས་ཏེ་ མི་ངོ་

ཅིག་གི་དོན་ལུ་ བློ་གཏད་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་གནས་རིམ་ལུ་ ཨིན་པའི་
རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་

རང་གི་ཡིག་ཚང་གི་བདག་དབང་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་གུ་བཀལ་

ཏེ་ མི་ངོ་ཡང་ན་ བྱིས་པ་དེ་དང་གཅིག་ཁར་ འཁྲིག་པ་སྤྱོད་ཚེ་ དོ་དམ་ནང་གི་བཙན་
གཡེམ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།
༡༨.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༠༣ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གལ་སྲིད་རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་ བྱིས་པའི་གནང་བ་ ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་ཡང་ བྱིས་པ་ལུ་
གཤམ་གསལ་གྱི་བྱ་བ་འཐབ་པ་ཅིན་ རྩོད་ཟླ་དེ་ བྱིས་པ་བསུན་གཙེར་གནོད་འགེལ་
གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།
(ཀ)

གསང་བའི་གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཚུ་ལུ་དཀྲོག་ནི་ ཡང་ན།

(ཁ)

གསང་གཟུགས་ཕྱིར་བཏོན།

(ག)

རྩོད་ཟླ་དང་མཉམ་

(ང)

བྱ་བ་འབད་བཅུག་ནི།

ཡང་ན་ གཞན་བྱིས་པ་ཚུའི་བར་ན་ལུ་ འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་

འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་བྱ་བ་གང་རུང་ལག་ལེན་འཐབ་པ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༠

17.

Section 197 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
A defendant shall be guilty of the offence of custodial rape, if the
defendant who is in a position of trust or authority towards a
person, including a child between the ages of twelve to eighteen
years engages in sexual intercourse with such person or child by
taking advantage of one’s position or authority.

18.

Section 203 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
A defendant shall be guilty of the offence of child molestation, if
the defendant commits any of the following acts against a child
with or without consent:
(a)

Touching of private parts;

(b)

Exposure of genitalia;

(c)

Inducement of sexual acts with the defendant or with
other children;
or

(d)

Conduct of any other sexual acts.
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༡༩.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༠༤ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

བྱིས་པ་བསུན་གཙེར་གྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོཔ་མ་
ཚད་ ཁྲིམས་འདུན་ལས་གཏན་འཁེལ་གྲུབ་པའི་རྒུད་འཐུས་ཡང་ཕོག།
༢༠.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༡༣ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་ རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་ལྡན་ལས་འགལ་བའི་ལུས་འབྲེལ་
གྱི་བྱ་སྤྱོད་འཐབ་ཚེ་ བགྲོད་མིན་གནས་སུ་ལུས་འབྲེལ་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་

པར་བརྩི་དགོ། ཨིན་རུང་ ལོ་ན་སྨིན་པའི་བར་ན་ མཚན་མ་གཅིག་པའི་ལུས་འབྲེལ་
འཐབ་མི་དེ་ བགྲོད་མིན་གནས་སུ་ལུས་འབྲེལ་གྱི་བརྩི་འཇོག་འབད་ནི་མེད།
༢༡.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༣༦ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཆོམ་རྐུན་གྱི་གནོད་འགེལ་འདིཿ
(ཀ)

ཉེས་ཕྲ་ཡང་ན།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༡

19.

Section 204 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
The offence of child molestation shall be a felony of the fourth
degree and liable for compensatory damages as determined by
the Court.

20.

Section 213 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“A defendant shall be guilty of the offence of unnatural sex, if
the defendant engages in sexual conduct that is against the order
of nature. However, homosexuality between adults shall not be
considered unnatural sex”.

21.

Section 236 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of burglary shall be:
(a)

a misdemeanour; or
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(ཁ)

གལ་སྲིད་རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་

སྣང༌མེད༌ཐོག༌ལས༌ཉེས༌ལས༌ནང་

བསམ་སྦྱོར་རམ་

ཤེས༌བཞིན་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་མ་ཡིན་པའི་མི་

གཞན་ཞིག་གི་གཟུགས་ཁར་་གནོད་འཚེ་བཀལ་བའམ་ དེའི་གྲབས་གཤོམ་
ཡང་ན་ འབར་རྫས་སམ་ སྲོག་ཐུག་གི་མཚོན་ཆ་འཆང་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ དབྱེ་
རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་སྨིན་དགོ།
༢༢.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༧༧ པ་ ཆ་མེད་

༢༣.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་

མཛད་གྲུབ།

དོན་ཚན་གསརཔ་ ༢༨༤ (ཀ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཚོང་ལམ་ལོག་སྤྱོད།

གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་ རྣམ་དག་མེད་པའམ་ ཚུལ་མིན་ ཡང་ན་ གཡོ་སྒྱུའི་

ཐབས་ལམ་ཐོག་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་དོན་བཅའ་ཁྲིམས་ནང་ ངེས་ཚིག་འགྲེལ་ཡོད་

པའི་གན་ལེན་བདོག་གཏད་ཚུའི་ཁྲོམ་གྱི་གོང་ཚད་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་ལུ་ ཤན་ཞུགས་
བཅུག་པ་ཅིན་ རྩོད་ཟླ་འདི་ ཚོང་ལམ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༢

(b)

a felony of fourth degree, if in the course of committing
the burglary the defendant purposely, knowingly, or
recklessly inflicts or attempts to inflict bodily injury on
another person, who is not a participant in the crime; or
is armed with explosives or a deadly weapon”.

22.

Section 277 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

23.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284A
Market Abuse
A defendant shall be guilty of an offence of market manipulation,
if the defendant influences the market price or the value, of
securities as defined in the Financial Services Act by means of
unfair, improper or fraudulent means”.
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༢༤.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ཁ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཚོང་ལམ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་ཉེས་རིམ།
ཚོང་ལམ་ལོག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ།

༢༥.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ག) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས།
གལ་སྲིད་ རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་ ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས་ཅིག་འཐབ་
པ་ཅིན་ རྩོད་ཟླ་དེ་ལུ་ ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་གནོད་
འགེལ་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།
ཐད་ཀར་རམ་བརྒྱུད་དེ་

ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས་ཟེར་མི་འདི་

དངུལ་འབྲེལ་ལམ་

རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་

ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས་གཅིག་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་སྟེ་ འཐབ་

ནི་ལུ་དམིགས་ཏེ་ དུས་ཡུན་རིངམོ་སྦེ་ མ་ཉམས་པར་གནས་ཏེ་ མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་
ལས་

བྱ་ངན་འཐབ་བཞིན་ཡོད་མི་གསུམ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པའི་མི་ངོ་ཚུའི་སྡེ་

ཚན་ཅིག་ལུ་གོ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༣

24.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284B
Grading of Market Abuse
The offence of market manipulation shall be a value-based
sentencing”.

25.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284C
Serious organized crime
A defendant shall be guilty of a serious organized crime, if the
defendant commits serious organized crime. Serious organized
crime means a group of three or more persons, existing for a
period of time and acting in concert with the aim of committing
one or more serious crimes, in order to obtain, directly or
indirectly, a financial or other material benefits”.
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༢༦.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ང་) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་གྱི་ཉེས་རིམ།
ཉེན་འཚུབས་ཅན་གྱི་ངན་འཆར་ཉེས་ལས་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དེ་ ཁྲིམས་འདུན་ལུ་ བརྩི་
འཇོག་ཡོད་པའི་འབབ་ལྟོས་ལྟར་

ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་ཕོག
༢༧.

ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་གི་ཉེས་ཆད་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལུ་

རིན་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ཅ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
གསང་བའི་ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས།
གལ་སྲིད་

མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་དེ་ ཁྲིམས་སམ་

སྲིད་བྱུས་ལྟར་

གནང་བ་མ་

གྲུབ་པའི་ལས་སྡེའམ་ལཱ་གཞི་ག་ཏེ་ལུ་ཨིན་རུང་ རྣམ་གཞག་ ཡང་ན་ རྣམ་པ་ག་
ཅིག་གི་ཐོག་འབད་རུང་

ཕྱིའི་མི་ཁུངས་ཅིག་ཨིན་པའི་རྩོད་ཟླ་ཞིག་གིས་འབད་དེ་

འབྲུག་གི་མི་ཁུངས་ཅིག་གིས་ ལེན་པ་ཅིན་ རྩོད་ཟླ་དེ་ཚུ་
གཞི་བཙུགས་ཀྱི་

གསང་བའི་ཕྱིའི་མ་རྩ་

གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་བརྩི་དགོ།

དོན་ཚན་འདིའི་

དགོས་དོན་ལུ་ མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་ མ་འོངས་པ་ལུ་ འོང་འབབ་བཟོ་
ནིའི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་དངོས་ ཡང་ན་ བདོག་གཏད་ཚུ་ མཁོ་སྒྲུབ་འབད་ནི་ལུ་ བཏང་བའི་
ཟད་འགྲོ་ག་ཅི་ཨིན་རུང་ ཚུདཔ་ཨིན།
འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༤

26.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284D
Grading of Serious Organized Crime
The offence of serious organized crime shall be a value-based
sentencing in addition to fines of a daily minimum wage as
considered fit by a Court of law”.

27.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284E
Clandestine foreign investment
A defendant shall be guilty of an offence of clandestine foreign
investment in Bhutan, if the defendant who is a foreign national
makes and a Bhutanese national receives, an investment in any
manner or form in any sector or field not permitted by laws, or
policies. For the purpose of this section, “investment” includes
any expenditure to acquire property or assets to produce revenue
in the future”.
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༢༨.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ཆ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
གསང་བའི་ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ཉེས་རིམ།
གསང་བའི་ཕྱིའི་མ་རྩ་གཞི་བཙུགས་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དེ་

དབྱེ་རིམ་བཞི་པ་

རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་དེ་སྨིན་དགོ།
༢༩.

ཡང་ན་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ཇ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཚུལ་མིན་གླར་སྤྱོད།
ཁྲིམས་སམ་ སྲིད་བྱུས་ལྟར་ གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ གལ་སྲིད་རྩོད་ཟླ་ཞིག་
གིས་རང་གི་ཆོག་ཐམ་འདི་

མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ བརྙ་བར་བྱིན་པའམ་ ཡང་བསྐྱར་

བརྙ་བར་བྱིན་པ། གླ་ཁར་བཏང་བ། ཡང་ན་ དེ་མེན་རུང་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གནང་
བ་སྤྲོད་པ་ཡིན་ཚེ་ རྩོད་ཟླ་དེ་ཚུ་ ཚུལ་མིན་གླར་སྤྱོད་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་

པར་བརྩི་དགོ། དོན་ཚན་འདིའི་དགོས་དོན་ལུ་ “ཆོག་ཐམ་”གྱི་གྲངས་སུ་ གནང་བ་
དང་ཆ་འཇོག་ཁས་ལེན། ཉོགས་མེད་ལག་ཁྱེར། ཐོ་བཀོད། ཡངས་ཆག་ དེ་ལས་ དེ་
ལུགས་ཀྱི་གནད་དོན་གཞན་ཚུ་ཚུདཔ་ཨིན།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༥

28.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284F
Grading of Clandestine foreign investment
The offence of clandestine foreign investment shall be a felony
of the fourth degree, or a value-based sentencing, whichever is
higher”.

29.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284G
Fronting
A defendant shall be guilty of an offence of fronting, if the
defendant leases or subleases, hires or otherwise permits
another person to use or operate one’s license unless otherwise
permitted by laws or policies. For the purpose of this section,
“license” includes any clearance, approval, consent, no objection,
registration, concession and the likes issued by a competent
authority”.
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༣༠.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་༢༨༤ པའི་རྗེས་སུ་
དོན་ཚན་གསརཔ་༢༨༤ (ཉ) པ་ བཙུགས་ཡོདཔ།
ཚུལ་མིན་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་ཉེས་རིམ།
ཚུལ་མིན་གླར་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འགེལ་དེཿ
(ཀ)

(ཁ)

གལ་སྲིད་ ཚུལ་མིན་གླར་སྤྱོད་དེ་ འབྲུག་མི་ཚུའི་བར་ན་ འཐབ་པ་ཅིནཿ
(༡)

ཁྲིམས་གཅོད་ ཐེངས་དང་པའི་སྐབས་ ཁྲིམས་འཆལ་དང་།

(༢)

ཁྲིམས་གཅོད་ ཐེངས་གཉིས་པའི་སྐབས་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ་དང་ ཆོག་
ཐམ་ཆ་མེད་དང་།

དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་
གཉིས་ལས་ ག་མཐོ་མི་དེ་སྨིན་དགོཔ་ འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཚུལ་མིན་གླར་
སྤྱོད་དེཿ
(༡)

འབྲུག་མི་དང་ འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་མེན་མི་ཚུའི་བར་ན་ འཐབ་པ་

(༢)

འབྲུག་པའི་མི་ཁུངས་མེན་མི་ཚུའི་བར་ན་ འཐབ་པ་ཅིན།

དང་།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༦

30.

After Section 284 of the Penal Code of Bhutan 2004, new
section is inserted, namely:
“Section 284H
Grading of Fronting
The offence of fronting shall be:
(a)

(b)

if the fronting takes place between Bhutanese nationals:
(i)

a violation for the first conviction; and

(ii)

petty misdemeanour and cancellation of license for
the second conviction; and

a felony of the fourth degree, or a value-based sentencing,
whichever is higher, if the fronting takes place:
(i)

between Bhutanese and a person other than a
Bhutanese national; and

(ii)

between persons other than a Bhutanese national”.
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༣༡.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༨༥ པ་ ཆ་མེད་

༣༢.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༢༨༦ པ་ ཆ་མེད་

༣༣.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༣༢༨ པ་འཕྲི་སྣོན་

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ངོ་ལོག་གནོད་འགེལ་དེ་ ཚེ་བཙོན་སྨིན་དགོ།
༣༤.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༣༢༩ (ཁ) པ་

༣༥.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༣༣༠ པ་འཕྲི་སྣོན་

ཆ་མེད་མཛད་གྲུབ།

དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

དྲག་ཐོག་དབང་བཙོང་གི་གནོད་འགེལ་དེ་ ཚེ་བཙོན་སྨིན་དགོ།
༣༦.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༠༦ པ་ ཆ་མེད་
མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༧

31.

Section 285 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

32.

Section 286 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

33.

Section 328 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
The offence of treason shall be a life imprisonment.

34.

Section 329(b) of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

35.

Section 330 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
The offence of terrorism shall be a life imprisonment.

36.

Section 406 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.
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༣༧.

༣༨.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༠༧ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༣༨ པ་འཕྲི་སྣོན་

དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།
རྩོད་ཟླ་ཞིག་ལུ་
བརྩི་ནི་དེ་ཡང་

མི་མང་བཙག་འཐུའི་ཉེས་ལས་གནོད་འགེལ་གྱི་ཉེས་སྐྱོན་ཡིན་པར་
གལ་སྲིད་རྩོད་ཟླ་དེ་གིས་

ཚོགས་པ་གཞན་ཁར་གཏོགས་པ་ཅིན།
༣༩.

༤༠.

༤༡.

གནས་ཡུན་མ་ཚང་བའི་སྔ་གོང་ལས་

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༤༠ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༤༡ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༤༧ པ་འཕྲི་སྣོན་
དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

ཁྲིམས་འགལ་ཐོག་ཡིག་ཆ་བཟོ་བའི་གནོད་འགེལ་དེ་ཿ
(ཀ)

གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ ཉེས་ཕྲའམ་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲའི་
འབྲེལ་གནད་ཡིན་ཚེ་ཉེས་ཆད་ ཡང་ན།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༨

37.

Section 407 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

38.

Section 438 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“A defendant shall be guilty of the offence of crime against
public election, if the defendant defects to the other party before
the expiry of term”.

39.

Section 440 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

40.

Section 441 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

41.

Section 447 of the Penal Code of Bhutan 2004 is amended as:
“The offence of drawing an illegal document shall be:
(a)

a violation, if the commission of an illegal act is of a
misdemeanour or a petty misdemeanour; or
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(ཁ)

གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ དབྱེ་རིམ་གསུམ་པའམ་ བཞི་པའི་

(ག)

གལ་སྲིད་ ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་འདི་ དབྱེ་རིམ་དང་པའམ་ གཉིས་པའི་

ཉེས་ཆེན་གྱི་འབྲེལ་གནད་ཡིན་ཚེ་ ཉེས་པ་ཡང་ཕྲ་སྨིན་དགོ།

ཉེས་ཆེན་གྱི་འབྲེལ་གནད་ཡིན་ཚེ་ ཉེས་ཕྲ་སྨིན་དགོ།

༤༢.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༢ པ་ ཆ་མེད་

༤༣.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༣ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

༤༤.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༤ པ་ ཆ་མེད་

༤༥.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༥ པ་ ཆ་མེད་

༤༦.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༦ པ་ ཆ་མེད་

༤༧.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༧༧ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༡༩

(b)

petty misdemeanour, if the commission of an illegal act is
of the third or fourth degree felony.

(c)

a misdemeanour, if the commission of an illegal act is of
the first or second degree”.

42.

Section 472 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

43.

Section 473 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

44.

Section 474 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

45.

Section 475 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

46.

Section 476 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

47.

Section 477 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.
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༤༨.

༤༩.

༥༠.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༩༦ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༩༧ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༩༨ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

༥༡.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༩༩ པ་ ཆ་མེད་

༥༢.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༥༠༠ པ་ ཆ་མེད་

༥༣.

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༠༤ ཅན་མའི་ དོན་ཚན་ ༤༠༡ པ་ ཆ་མེད་

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

མཛད་གྲུབ།

འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ (འཕྲི་སྣོན་)

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༡ ཅན་མ།

༢༠

48.

Section 496 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

49.

Section 497 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

50.

Section 498 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

51.

Section 499 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

52.

Section 500 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.

53.

Section 501 of the Penal Code of Bhutan 2004 is repealed.
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