དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
ཞབས་ཏོག :- གཉེན་སྦྱོར་ཆ་འཇོག་གི་གཉེན་ཐམ།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•
•

ཡོངས་བྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།
རང་སོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་རྐང་བཙུགས་སྦེ་བཅར་་རུང་ཐོབ།

ཡིག་ཆས་དགོསཔ།
•

ཞུ་ཡིག་འབྲི་ཤོག་ཚུ༌ཚུལ༌འཐུན༌བཀང༌སྟེ༌བདེན༌རྟགས༌བཀོད༌དགོ༌འབྲི༌ཤོག༌

(G-6

དང༌

ཚུ༌ཡོངས༌བྲེལ༌ཁ༌བྱང༌ www.judiciary.gov.bt དང www.bnli.bt ) ནང༌ལས༌འཐོབ༌ཚུགས།
•

H-8

འབྲི་ཤོག་ཨང་ G-6 གུར་ཁྲིམས་རྟགས་གཉིས་གུར་དང་ཁྲིམས་རྟགས་མ་ཡིག་པའི་གཉིས་ཆ་རང་ནང་གཉེན་སྦྱོར་
ཕོ་མོ་ གཉིས་ཀྱི་རྟགས་དགོ

•

འབྲི་ཤོག་ཨང་ H-8 གུར་ཁྲིམས་རྟགས་བཞི་དང་ཁྲིམས་རྟགས་མ་ཡིག་པའི་གཉིས་ཆ་རང་ནང་གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོ་
དང་རང་སོའི་འཛོམས་དཔང་ག་ར་གིས་རྟགས་བཀོད་དགོ

•
•

འཛོམས༌དཔང༌ (མོ༌ལུ༌མོ༌དང༌ཕོ༌ལུ༌ཕོ༌དགོ)

གཉེན༌སྦྱོར༌ཕོ༌མོ༌དང༌འཛོམས༌དཔང༌ག༌ར༌གི༌ངོ༌སྤྲོད༌ལག༌ཁྱེར༌གྱི༌འདྲ༌པར༌དགོ

•

གཉེན༌སྦྱོར༌ཕོ༌མོ༌གཉིས༌ཀྱི༌འཕྲལ༌ཁམས༌ཀྱི༌ངོ༌པར༌གསུམ༌རེ༌དགོ

•

གཉེན༌སྦྱོར༌ཕོ༌མོ༌གཉིས༌ཀྱི༌མི་རྩི་འདྲ་བཤུས་དགོ

•

གཉེན་སྦྱོར་ཕོ་མོ་གང་རུང་ནས་རང་སོའི་གནས་ཁང་འམ་གཡོག་ག་སྟེ་ལུ་འབདཝ་ཨིན་ན་གྱི་ངོས་འབྱོར་ཡི་གུ་ངོ་མ་
བདེན་ཁུངས་བཟང་སྟེ་འབག་འོང་དགོསཔ་

(དཔེ་གཡོག་སྤྲོད་མི་ལས་ཁུངས་སམ་ལས་སྡེ་ཚུ་ལས་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གུ)

མ་ཚད་གཅིག་འཐུན་གྱི་ཐོག་ལུ་གཉེན་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ལས་མི་བཏོན་ཟེར་བའི་ཁས་བླང་དང་
བཅས་ཨ་ལོ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལས་ཡང་ཞུ་ཡིག་ནང་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་དགོ
•
•

ཨ་ལོ་ཡོད་པ་ཅིན་ཨ༌ལོ༌སྐྱེ༌ཚེས༌ལག༌ཁྱེར༌གྱི༌འདྲ༌པར༌དགོ

གཉེན་གྲོགས་སོ་སོ་དང་གཅིག་ཁར་གཉེན་སྦྱོར་ལག་ཁྱེར་བཏོག་ནིའི་དོན་ལུ་
ཉོགས་མེད་ཡི་གུ་དགོ

•

འབྲེལ༌ཡོད༌ཡིག༌ཆ༌ཡོད༌པ༌ཅིན

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན༌
•

ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཉིན༌གྲངས༌གཉིས༌ཀྱི་ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགཔ།

རང་གི་གཉེན་གྲོགས་རྙིང་པ་ལས་

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱཽད་འཐུས
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-( བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌ཕུལ་དགོ)

གལ༌ཅན༌ཟིན༌ཐོ།
•
•
•

མི༌ངོམ༌ག༌ར༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌སྐུན༌དུ༌ལུ༌སྙན༌གསན་༌སྐབས༌ལུ༌བཅར་དགོ

ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌མི༌ངོམ༌གྱིས༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌ནིའི༌དོན༌ལུ༌ཡིག༌ཆས༌ངོ༌མ༌ཚུ༌སྟོན་དགོ
ཞུ༌ཡིག༌ནང༌འབྲི༌སུབ༌འབད༌ནི༌མི༌འོང༌།

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR MARRIAGE CERTIFICATE
AVAILABLE FROM:
• Apply online (www.citizenservices.gov.bt)
• Walk in to the respective courts.
DOCUMENT REQUIREMENTS:
• Duly filled and signed application forms (Form G-6 and H-8 available on
www.judiciary.gov.bt and www.bnli.bt )
o Form G-6: Sign on and beside each of the two legal stamps by the couple,
respectively;
o Form H-8: Sign on and beside each of the four legal stamps (by the couple and
witnesses, respectively);
• Witnesses (A female witness for the bride and a male witness for the bridegroom)
• Copies of Citizenship Identity Card of the couple and witnesses
• Recent passport size photograph of a couple (3 copies each)
• Original Household Information of both the parties (bride and bridegroom)
• Proof of residence/employment (in original) of either of the couple to apply in the court
(eg. Letter from the Employer) along with joint application (in original) from the couple
stating reasons for not obtaining MC from their respective Dzongkhags and declaring
if they have/have not any children
o Copy of Birth Certificate/s of children
• Copy of previous Marriage Certificate and divorce deed if divorced
• No objection letter from the earlier spouse(s) if marrying with more than one
• Any other document required by the Court during verification
TURN AROUND TIME (TAT):
• 2 days
FEE:
Nu.100 (payable at the time of scheduled appointment)
IMPORTANT NOTES:
• All the parties have to appear in person before Court for the scheduled hearing.
• Applicant/s must produce the original documents for verification.
• Applicant/s must not overwrite on the form.

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
ཞབས་ཏོག :- གཉེན་ཐམ༌སྐད༌སྒྱུར།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་ཆས་དགོསཔ།
•

བཟའ༌གྲོངས༌སྤྱི༌མཐུན༌གྱི༌ཐོག༌ལས༌ཞུ༌ཡིག༌ནང༌ གནད༌དོན༌ཁ༌གསལ༌བཀོད༌དེ༌ཁྲིམས༌རྟགས༌གུར༌གཉིས༌ཆ༌ར༌
གིས༌ལག༌བྲིས༌བཀོད༌དགོ

•
•

ཁྲིམས༌ཞབས༌ལས༌སྤྲོད༌ཡོད༌པའི༌གཉེན༌ཐམ་གྱི་འདྲ༌པར

གཉེན༌གྲོགས༌ཕོ༌མོ༌གཉིས༌ཀྱི༌ངོ༌སྤྲོད༌ལག༌ཁྱེར༌གྱི༌འདྲ༌པར

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌དུས༌ཡུན༌སྐབས༌ལུ
•
•

གཉེན༌ཆ་འཇོག་གི་གཉེན་ཐམ་ངོ༌མ༌སྟོན༌དགོ

གཞན༌ཡིག༌ཆ༌ཁྲིམས༌ཞབས༌ལས༌དབྱེ༌ཞིབ༌འབད༌བའི༌སྐབས༌ལུ༌དགོསཔ༌རེ༌འཐོན༌པ༌ཅིན

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན༌
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགས།

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌སྤྲོད༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།
བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR TRANSLATION OF MARRIAGE
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
•
•
•

Joint application by the spouses stating the intent, duly signed on affixed legal stamps.
Copy of Marriage Certificate issued by the Court.
Copies of Citizenship Identity Card of the couple

ON THE DATE OF APPOINTMENT:
•
•

Produce the original Marriage Certificate.
Any other document required by the Court during verification.

TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 day

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག
ཞབས་ཏོག :- གཉེན་གྲཽགས་མེད་པའི་ལག་ཁྱེར་དང་ གཉེན་འབྲེལ་གནས་སྟངས།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་དགོསཔ།
•

རང༌གི༌དམིགས༌ཡུལ༌ཁ༌གསལ༌བཀོད༌དེ༌ཁྲིམས༌རྟགས༌གུར༌བདེན༌རྟགས༌བཀོད༌ཡོད༌པའི༌ཞུ༌ཡིག

•

གཉེན༌སྦྱོར༌གྱི༌གནས༌སྟངས༌ཁ༌གསལ༌བཀོད༌ཡོད༌པའི༌རང༌གི༌ཕམ༌ཡང༌ན༌ནང༌མི༌བཟའ༌ཚང༌གཙོ༌ཅན༌གསོ༌སྐྱོང༌འབད༌མི༌རང༌
གི༌ཕམ༌བཟོ༌མི༌ཚུ༌ལས༌ངོས༌སྦྱོར༌ཡི༌གུ

•

གྲོང་གསེབ་ནང་འབད་བ་ཅིན་ས་གནས་ཀྱི་རྒཔོ་ལས་བདེན་ཁུངས་བཟང་བའི་གཉེན་སྦྱོར་གྱི་གནས་སྟངས་ཁ་གསལ་
བཀོད་ཡོད་པའི་ངོས་ལེན་གྱི་ཡི་གུ་དང་དེ་བཞིན་ ཁྲོམ་ན་འབད་བ་ཅིན་རང་སོའི་ཁྲོམ་དཔོན་གྱི་ངོས་ལེན་ཡི་གུ

•

རང་གི་ཕམ་ ནང་མི་གཙོ་ཅན་དང་ཕམ་བཟོ་མི་ཚུའི་ནང་ལས་ རང་གི་ངོས་སྦྱོར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་ངོ་སྤྲོད་
ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་པར།

•

ཨ་ལོ་སྐྱེས་ཚེས་ལག་ཁྱེར་ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་སྟོན་དགོ་པ་ཅིན

•

གཉེན་ཉེ་འཁོར་གྱི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གུ

(མི་རྩིས་འདྲ/གུང་ཨང་བརྡ་དོན་ཁ་གསལ་)ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་

གིས་གཉེན་ཉེ་འཁོར་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ བདེན་དཔྱོད་འབད་ཡོད་མི་དགོ
•

ཕ་བུ་བཟོ་བའི་ཡིག་རིགས་ ཡང་ན་ སྒྲུབ་བྱེད་འདྲོངས་ཚུགས་པའི་ཡིག་ཆའི་འདྲ་དགོ

•

གཉེན་ཡ་འབྲལ་ཨིན་པ་ཅིན་

གཉེན་ཡ་བྲེལ་གྱི་ཡི་གུ

ཡང་ན་

ཁྲིམས་ཞབས་ལས་གནང་བའི་འཁྲུན་ཆོད་ཀྱི་འདྲ་ག་འོས་

འབབ་ཡོད་མི་ཅིན

•

གཉེན་ཟླ་གང་རུང་ཤི་རྐྱེན་རེ་འབྱུང་ཡོད་པ་ཅིན་ ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་པར་དགོ (ག་དེ་ཅིག་འབད་ལག་ལེན་
འཐབ་དགོ་པ་ཅིན)

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
•
•
•

འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་ངོ་པར་གཉིས་དགོ

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུགསལ་སྟོན་འབད་དགོ

གཞན་ཡིག་ཆའི་རིགས་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་དགོསཔ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན༌
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགཔ

ཞབས༌ཏོགསྤྱོད༌འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌ཕུལ༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡)ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།
བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR SINGLE/MARITAL STATUS
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• A Certificate of consent and certificate stating the marital status signed by parents/head of the
family/foster parents/adopted parents.
• Authentication certificate from the gup stating the marital status. For those whose census are
with thromdes/municipals, a certificate of the authentication of marital status must be obtained
from the respective Thrompons.
• Copy of the citizenship identity card of parents/head of the family/foster parents/adopted
parents and of any person from whom a certificate of consent and certificate stating the marital
status is obtained.
• Birth certificate of child/children if any, or declaration otherwise.
• A relationship certificate (family tree/household information) duly issued by the Ministry of
Home and Cultural Affairs to establish the parent-children/relatives relationship.
• Copy of Adoption documents or any other document evidencing foster/adoption relationship.
• A copy of divorce agreement/judgment, whichever is appropriate, if previously married and
divorced.
• A copy of death certificate of the deceased spouse, if previously married and widowed. (if
applicable)

ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must bring the following:
• Two recent passport size photographs
• Produce original documents for verification
• Any other document required by the Court during verification
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག :- མིང་བསྒྱུར་བཅོས
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་དགོསཔ།
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་དགོ་
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ

•

མིང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་བདེན་ཁུངས་ཀྱི་ངོ་རྟགས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་
མིང་ཁ་གསལ་ཚུད་དགོ

དེ་ལས་ མིང་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་

•

མིང་བསྒྱུར་བཅས་འབད་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་ཡི་གུ་དགོ

•

འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་དང་ལས་སྡེ་ལས་གནས་སྡུད་ཁ་གསལ་དགོ (གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན)

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
ཞུ་བ་པོ་གི་གཤམས་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་འབག་འོང་དགོ
•

འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་ངོ་པར་གཉིས་དགོ

•

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུགསལ་སྟོན་འབད་དགོ

•

གཞན་ཡིག་ཆའི་རིགས་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་དགོསཔ་རེ་ཐོན་པ་ཅིན

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགས།

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌ཕུལ་དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།
བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR NAME CHANGE
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Proof of identity and any evidence reflecting the different names.
• Letter from the Ministry of Home and Cultural Affairs stating the change in name.
• Data details from the concern organization (if employed).
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must bring the following:
• Two recent passport size photographs
• Produce original documents for verification
• Any other document required by the Court during verification.
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི་ ཁྲིམས་དོན་ཞབས་ཏོག
ཞབས་ཏོག:- ཨ་ལོའི་ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཡིག་ཆའི་སྐོར
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་ཁ་བྱང་ (www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་དགོསཔ།
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་ཕུལ་དགོ་
•
•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ
ཕམ་གཉིས་ཀྱི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་པར་དགོ

ཉེ་ཚན་ཨིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་མི་རྩིས་འདྲ་བཤུས ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་གིས་ཕ་བུ་་ཉེ་ཚན་གྱི་སྐོར་ལས་ཁ་
གསལ་བཀོད་དེ་བདེན་དཔྱད་འབད་ཡོད་མི་དགོ

•

ཕམ་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་དངོས་སུ་འབད་བཅར་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ རང་གི་ངོ་ཚབ་
སྦེ་གན་དབང་ག་ལུ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ཁ་གསལ་བཙུགས་ཏེ་ བར་ན་དཔང་པོ་དང་བཅས་ལག་བྲིས་ཚུ་ཚུལ་མཐུན་

བཀོད་དེ་སྤྲོད་དགོ་གནང་བ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་འདི་གི་དབང་ཚད་ཡི་གུ་ངོ་མ་ཁྲིམས་རྟགས་དང་བཅསཔ་བཙུགས་དགོ
•

ཕམ་གང་རུང་གཅིག་གི་ཨ་ལོའི་ལམ་ཡིག་གི་སྐོར་ལས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པ་ཅིན་ ཕམ་གཞན་མི་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་
གུ་དགོ

•
•
•
•

ཨ་ལོ་འདི་ག་དང་གཅིག་ཁར་ལམ་འགྲུལ་འབད་ནི་ཨི་ན་ འདིའི་མི་ངོམ་གྱི་ལམ་ཡིག་གི་འདྲ་པར་དགོ
ཨ་ལོ་སྐྱེ་ཚས་ཀྱི་ལག་ཁྱེར་ངོ་མ་དགོ
ཨ་ལོའི་ལམ་ཡིག་གི་འདྲ་པར་དགོ

ཕམ་གྱི་གཉེན་ཐམ་གྱི་འདྲ་ ཡང་ན་ གཉེན་ཡ་བྲལ་གན་རྒྱ། (མཁོ་གལ་དང་བསྟུན)

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
ཞུ་བ་པོ་གི་གཤམས་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་འབག་འོང་དགོ
•
•
•

ཨ་ལོའི་འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི༌ངོ་པར་གཉིས་དགོ

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་དོན་ལུགསལ་སྟོན་འབད་དགོ

གཞན་ཡིག་ཆའི་རིགས་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་དབྱེ་ཞིབ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་མཁོ༌གལ༌དང༌བསྟུན༌ཕུལ༌དགོ

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགཔ

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས:
དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌སྤྲོད༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།
བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཁང་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR CHILD TRAVEL DOCUMENTS
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Copies of the Citizenship Identity Card of the parents.
• A relationship certificate (family tree/household information) duly issued by the
Ministry of Home and Cultural Affairs to establish the parent-children/relatives’
relationship.
• If the natural parents are not in the country or unable to present themselves in persons,
the parents must appoint an authorized representative, who must submit original
documents, duly signed and witnessed, appointing the concern person.
• If one parent applies for child travel document, he/she should submit a consent/ noobjection letter from the other parent.
• Copy of the CID and passport of the person with whom the child will travel, who isn’t
either of the parents.
• Original Birth Certificate of the child.
• Passport copy of the child.
• Copy of Marriage Certificate of the parents “or” Divorce Deed (if applicable).
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must bring the following:
• Two recent passport size photographs of the child
• Produce original documents for verification
• Any other document required by the Court during verification.
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག :- ཡིག་ཆ་བདེན་སྦྱོར།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས།
•

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

(www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

བསྐོ་བཞགས་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་དགོསཔ
ཞུ་ཡིག་ཕུལ༌མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ
•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ
དབྱེ་ཞིབ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

•

ཡིག་ཆ་ངོ་མའི༌འདྲ་པར་གཉིས་རེ་དགོ

•

གཉེན༌སྦྱོར༌ཆ༌འཇགོག༌གི༌གཉེན༌ཐམ༌ཡང༌ན༌གན༌རྒྱའི༌འདྲ༌པར༌རེ༌བདེན༌སྦྱོར༌འབད༌དགོསཔ༌རེ༌ཐོན༌པ༌ཅིན༌གཉེན༌
སྦྱོར༌ཕོ༌མོ༌གཉིས༌ཆ༌རང༌བསྐོ༌བཞགས༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌ཁྲིམས༌ཀྱི༌འདུན༌སར༌བཅར༌དགོ

•

གཞན༌ཡིག༌ཆ༌ཁྲིམས༌ཞབས༌ལས༌ཞིབ༌དཔྱད༌རེ༌འབད༌དགོསཔ༌ཐོན༌པ༌ཅིན།

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགས

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌སྤྲོད༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།
བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི༌འདུན༌ས༌ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR ATTESTATION OF DOCUMENTS
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must produce the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Produce original documents for verification
• Two copies of each original document.
• If it is the copy of a marriage document/agreement to be attested, both parties must be
present on the date of appointment.
• Any other document required by the Court during verification
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག :- ཡིག༌ཆ༌འབྱང༌སྟོར།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

(www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་
ཞུ་ཡིག་ཕུལ༌་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་དགོ་
•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ

བརླག༌སྟོར༌ཤོར༌བའི༌སྒྱུབ༌བྱེད༌ (ཁྲིམས༌སྲུང༌འགག་སྡེ་ལས་ཡི་གུ་ངོ་མ་དང་ གསར་ཤོག་ཚུ་ནང་རང་གི་ཡིག་ཆ་
འབྱང་སྟོར་ཤོར་བའི་སྐོར་ཁ་གསལ་སྦེ་ཁྱབ་སྒྲགས་འབད་བའི་དྲ་བཤུས)

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
ཞུ་བ་པོ་གི་གཤམས་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་འབག་འོང་དགོ
•
•
•

ཁྲིམས་རྟགས་གཉིས།

ཡིག་ཆ་བརླག་སྟོར་ཤོར་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ངོ་མ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

ཡིག་ཆ་གཞན་ ཁྲིམས༌ཞབས༌ལས༌ཞིབ༌དཔྱོད༌རེ༌འབད༌དགོསཔ༌ཐོན༌པ༌ཅིན།

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགཔ

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌སྤྲོད༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས༌ཀྱི༌འདུན༌ས༌ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR LOST DOCUMENTS
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Proof of lost document (Original Letter from Royal Bhutan Police or a Newspaper
clipping advertising the loss of document/s).
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must bring the following:
• Two legal stamps
• Produce the original proof of lost document for verification
• Any other document required by the Court during verification.
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག :- བུ་ཚབ་སྤྲོད༌ལེན༌སྐོར
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

(www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་
ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་ཕུལ༌དགོ་
•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ
ནང་འཁོད་ཀྱི་བུ་ཚབ་ལེན་ནིའི་ལཱ་འབད་མི་འདི་
ཤོག་ཚུ་བཀང་ཆོག

•
•
•
•
•

གཞུང་གི་ངོས་འཛིན་སྦེ་ཡོད་པའི་མི་ངོམ་རྐྱངམ་གཅིག་གི་བྲིས་

དབང་ཚད་ཡོད་པའི་དབང་འཛིན་ ཡང་ན་ ཨ་ལོའི་ཕན་བདེའི་འགོ་དཔོན་ལས་ངོས་སྦྱོར་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ཡི་གུ
བུ་ཚབ་ལེན་མིའི་ཕམ་དང་སྐྱེ་བའི་ཕམ་/ གསང༌བའི༌མི༌ངོམ་ཚུ་གི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་པར་དགོ
སྐྱེ་བའི་ཕམ་/བདག་འཛིན་ཐབ་མི་དང་ བུ་ཚབ་སྦེ་ལེན་མིའི་ཕམ་ཚུ་གི་བར་ན་བཟོ་བའི་གན་རྒྱ།
སྐྱེ་བའི་ཕམ་/བདག་འཛིན་ཐབ་མི་ལས་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གུ

བུ་ཚབ་ལེན་མའི་ཕམ་ལས་བུ་ཚབ་ལེན་མི་ཨ་ལོ་ལུ་སྐལ་བགོ་ཚུ་འབྱིན་ནི་ཨིན་པའི་ངོས་སྦྱོར་ཡི་གུ

•

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི་གུ

•

བུ་ཚབ་ལེན་མིའི་ཕམ་གྱི་འོང་འབབ་རྩིས་བཤད་(གཞུང་གཡོག་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་
ཤོག་ཆུང)

•
•

འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི་དངུལ་ཕོགས་

བུ་ཚབ་ལེན་མིའི་ཕམ་དང་ཨ་ལོའི་འཕྲལ་ཁམས་ཀྱི༌ངོ༌པར་གཉིས་དགོ
ཨ་ལོའི་སྐྱེ་ཚས་ལག་ཁྱེར

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
ཞུ་བ་པོ་གི་གཤམས་འཁོད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ
•
•
•

ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་དོན་ལུ་ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

ཕམ་ག་ར་དང་འཛོམས་དཔང་བཅས་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ལུ་སྙན་གསན་གྱི་དོན་ལུ་བཅར༌དགོ
གཞན་ཡིག་ཆ་ ཁྲིམས་ཞབསལས་དགོསཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན།

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག༌བཙུགས༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགས

ཞབས༌ཏོག༌སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌ཕུལ༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས༌ཀྱི༌འདུན༌ས༌ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR CHILD ADOPTION
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Application for domestic adoption shall be filled only by the Competent Authority or
a person designated by the Government
• A letter recommending adoption issued by the Competent Authority or by the child
welfare officer.
• Copies of Citizenship Identity Card of the adopting parent and the child's parent/s or
guardian/s.
• Written agreement between biological parent/s or guardian/s and adopting parent/s
• Written consent of the parent/s or guardian/s.
• Letter of Undertaking from the adopting parents to give share of inheritance to the
adopted child.
• Security Clearance from the Police.
• Income Statement of the adopting parent/s (most recent pay slip/s, if employed)
• Recent passport size photographs of both child and the adopting parent.
• Birth Certificate of the Child.
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must produce the following documents:
• Produce original documents for verification
• All the parties need to be present in the court along with the witnesses
• Any other document required by the Court during verification
TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག་-

མཁལ༌དོག༌ཞལ༌འདེབས༌སྐོར།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས།
•

ཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་
ཨིན།

དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆས་•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཙུགས་ཏེ་ ཁྲིམས་རྟགས་སྦྱར་དེ༌ རྟགས་བཀོད་དགོ

ནད་པ/ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི/ ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་སྡོད་མི་དང་འཛོམས་དཔང་གི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདྲ་

རེ་དགོ
•

གཡུས་ཁའི་མི་ཨིན་ཟེར་རང་སོའི་རྒེད་འོག་ལས་
སྡོད་མི་ ཚུ་གི་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་སྟོན་དགོ

•
•
•

ནད་པ/ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི/ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་

ནད་པ་དང་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་གྱི་ལག་ཁྱེར་ ནང་སྲིད་དང་སྲོལ་འཛིན་ལྷན་ཁག་ལས་དགོ
ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་དང་ ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་སྡོད་མི་གི་བར་ན་ འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ལག་ཁྱེར།
ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་འདི་གཉེན་གྲོགས་ཨིན་པ་ཅིན་གཉེན་ཐམ་གྱི༌འདྲ་དགོ

•

ནད་པ་དང་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་གི་ ནང་མི་བཟའ་ཚང་གི་ཐོ་དགོ

•

ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་འདི་བདེ་ཁམས་ཡོད་ཟེར་བའི་གསོ་བའི་ལག་ཁྱེར་རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལས་
དགོ

•

རྒྱལ་ཡོངས་གཙོ་བསྟེན་སྨན་ཁང་ནང་ལས་གསོ་བའི་ལྟ་རྟོགཔ་གི་
ཁྲིམམས༌འདུན་ཁས་བླངས ཡིག་ཐོག་དགོ

•

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

སྤོ་བཙུགས་འབད་ནའི་

ཞལ་འདེབས་བྱིན་མིའི་ཕམ་དང་གཉེན་གྲོགས་ལས་ཉོགས་མེད་ཡི༌གུ༌དགོ

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ།
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་འབག་འོང་དགོ
•

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་བདེན་སྦྱོར་གྱི་དོན་ལུ་འབག་འོང་དགོ

•

ཁྲིམས་རྟགས་ ༡༢ དགོ

•

འཕྲལ་ཁམ་ལྟབ་ཡོད་པའི་ ངོ་པར་གྱི་འདྲ་ རྒྱལ་ཡོངས་གྱོན་ཆས་ནང་གཤམ་གསལ་ལྟར་དགོo ནད་པ་གི ༢ །

o ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་གི ༢ །

o ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་སྡོད་མི་གི་༤ དགོ

o ནད་པ་དང་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མིའི་གཅིག་ཁར་ལྟབ་ཡོད་པའི་དཔར་ འདྲ ༢ དགོ

o ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་དང་ཞལ་འདེབས་བྱིན་མི་ལས་བརྟེན་སྡོད་མི་གི་གཅིག་ཁར་ལྟབ་ཡོད་པའི་དཔར་
འདྲ ༢ དགོ

•
•

གོང་ལུ་ཡོད་མི་ མི་ངོམ་ཆ་མཉམ་དང་འཛོམས་དཔང་ཁྲིམས༌ཀྱི༌འདུན༌སར༌བཅར༌དགོ

གཞན་ཡང༌ཁྲིམས༌ཡདུན༌ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་དགོ

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་•

གཟུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སྤོ་བཙུགས་ཞུ་ཡིག་ ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ༌བའི་ཉིན་མ་ལས་
ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་འཁོད་ཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས་•

དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠ དུས་སྟབས་ཀྱི་ཉིན་མ་སྤྲོད་དགོ

ཡོངས༌འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡)ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏད༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱྀ༌འདུན༌ས་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་

འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR ORGAN TRANSPLANT
AVAILABLE FROM:
• Apply online (www.citizenservices.gov.bt)
DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Copies of Citizenship Identity Card of the patient, donor, donor's dependent, and the
witnesses.
• Nativity proof of patient, donor and donor's dependent from their respective gewog
administrations.
• Relationship certificate of patient and donor (from Ministry of Home and Cultural Affairs)
• Relationship certificate of donor and donor's dependent.
• If the donor is either of the spouse, a copy of their marriage certificate.
• Household Information of the donor and patient
• Donor's medical fitness letter issued by Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital.
• Letter from Medical Superintendent (Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital)
requesting legal affidavits for organ transplant.
• No objection letter from parent(s)/spouse.

ON THE DATE OF APPOINTMENT:
Applicant must produce the following documents:
• Produce original documents for verification
• Legal Stamp - 12 Nos.
• Recent passport size photos in national attire
o Patient - 2 copies.
o Donor - 2 copies.
o Donor's Dependent - 4 copies.
o Joint photograph of the Patient and Donor - 2 copies.
o Joint photograph of the Donor and Dependent - 2 copies.
• All the parties need to be present in the court along with the witnesses
• Any other document required by the Court during verification
TURN AROUND TIME (TAT):
• 2 days
FEE:
• Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment.

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེ།
ཞབས་ཏོག་-

རྩིས་ཁྲ་སྒོ་བསྡམ་ནི་དང་བགོ་བཤའ་སྤོ་སོར་སྐོར།

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་འབད་ས་•

ཞབས་ཏོག་འདི་ ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་ www.citizenservices.gov.bt གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་
ཨིན།

དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆས༌
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་གཤམ༌འཁྱོད་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཟུར་སྦྲགས༌ཚང༌དགོ
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་དམིགས་ཡུལ་ཁ་གསལ་བཙུགས་ཏེ༌ ཁྲིམས་རྟག་སྦྱར་ཏེ༌ལག༌བྲྀས༌རྐྱབ༌དགོ

•

བགོ་བཤའ་བྱིན་མི་དང་ལེན་མིའི་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་འདྲ་རེ་དགོ

•

བགོ་བཤའ་དང་རྩིས་ཁྲའི་ཁ་གསལ་འདྲ་རེ་དགོ

•

བགོ་བཤའ་བྱིན་མི་འདི་ཚེ་ལས་འདས་སོང་པ་ཅིན་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ཚེ་འདས་ལག་ཁྱེར་དགོ་ནི་དང་ཡང་ན་རྒེད་
འོག་བདག་སྐྱོང་ལས་ཞུ་ཡིག་དགོ

•
•

ནང་མི་བཟའ་ཚང་ཆ་མཉམ་ལས་ཉོགས༌མེད་ཞུ་ཡིག་གུར་འཛོམས་དཔང་བཙུགས༌ཏེ༌རྟགས་རྐྱབ་དགོ

བཟའ་ཚང་བརྒྱུད་ཤིང་འདྲ་དགོ(ཡོང་འབྲེལ་ཐོག་དུས་མཐུན་བཟོ་བཞག་དགོ)

བསྐོ༌བཞགས༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ།
ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་གཤམ་གསལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚངམ་སྦེ་འབག་འོང་དགོ
•
•

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ཚུ་བདེན་སྦྱོར་གི་དོན་ལུ་འབག་འོང་དགོ

དངུལ་ཁང་དང་ཡང་ན་དབང་འཛིན་ལས་ རྩིས་ཁྲ་དང་བགོ་བཤའ་ལེན་མའི་མི་ངོམ་ངོ་འཛོམས་ཡོད་ཟེར་བའི་
འབྲེལ་ཡོད་ཞུ་ཡིག་དགོ

•
•

གཞན་ཁྲིམས༌འདུལ༌ལུ་བདེན་དཔྱད་འབད་ནི་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཚང་དགོ

ནང་མི་བཟའ་ཚང་ག་འབད་རུང་གཅིག་ཁྲིམས༌ཀྱི༌་སྙན་གསན་སྐབས་བཅར་དགོ

o ག་དེམ་ཅིག་སྦེ་ནང་མི་བཟའ་ཚང་འདི་ ཁྲིམས་ཀྱི་སྙན་གསན་སྐབས་ལྷོད་མ་ཚུགས་པ་ཅིག་ རྒ་པོ་ལས་

ཞུ་ཡིག་དགོ་ ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་རྒཔོ་འཛོམས་ཐོག་ལུ་ ཞུ་ཡིག་འདི་འགུར་བདེན་རྟགས/ལག་བྲིས་བཀོད་དེ་
ངོས་བདེན་ཨིན་ཟེར་ཚུད་དགོ་ནི་དང་ ངོ་ཚབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་སར་ཕུལ་དགོ

ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་རྩིས་ཁྲ་སྒོ་བསྡམ་ནི་དང་བགོ་བཤའ་སྤོ་སོར་ཞུ་ཡིག ཞབས་ཏོག་མཁོ་སྤྲོད་ཀྱི་དུས་ཡུན་འདི་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་པའི་ཉིན་མ་
ལས་ ལཱ་གི་དུས་ཚོད་ཉིན་གྲངས་གཉིས་གི་ནང་འཁོད་ཐོབ་ཚུགས།

ཞབས་ཏོག་སྤྱོད་འཐུས་དངུལ་ཀྲམ་༡༠༠ དུས་སྟབས་ཀྱི་ཉིན་མ་སྤྲོད་དགོ

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡)ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན༌འཁེལ༌བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་༌ཀྱི༌འདུན༌སར༌ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་
འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR CLOSING OF ACCOUNTS AND TRANSFER OF SHARES
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Copies of Citizenship Identity Card of the transferor and the transferee
• Copies of the shares and account details.
• Copy of death certificate issued by the hospital “or” a letter from the
Gewog/Dzongkhag Administration certifying the death if the deceased is the transferor.
• No objection letter from all the family members, counter signed by a witness.
• Copy of the family tree (Update in online Portal)
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
•
•
•
•

Produce original documents for verification
Letter from the concern Bank/ Authority stating presence of nominee(s) of the
requested accounts/ shares.
Any other document required by the Court during verification
A family member from the same household must attend the hearing.
o In the event a family member is unable to present in person in the Court, a
confirmation letter from the Gup affirming authenticity of the letter that it was
duly written and signed before the Gup must be produced by the authorized
representative.

TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

དྲང་ཁྲིམས་ལྷན་སྡེའི༌ ཁྲིམས་འབྲེལ་ཞབས་ཏོག
ཞབས་ཏོག :- གན་རྒྱ་ ཤུལ་བཞག་ ལག་དམར་ཁས་ལེན་དང་བདེན་དཔང་།
ཞབས་ཏོག་མཁོ༌སྤྲོད་འབད་ས
•

ཡོངས་འབྲེལ་འཆར་སྒོ་

(www.citizenservices.gov.bt) གྱི་ཐོག་ལས་མཁོ་སྤྲོད་འབདཝ་ཨིན།

དགོས༌མཁོ༌ཡིག་ཆས་ཚང་དགོཔ
ཞུ་ཡིག་ཕུལ་མི་ མི་ངོམ་དེ་གིས་གཤམས་གསལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་དགོ་
•
•

ཞུ་ཡིག་ནང་ལུ་གནད་དོན་ཁ་གསལ་བཀོད་དེ་ ཁྲིམས་རྟགས་གུར་བདེན་རྟགས་བཀོད་དེ་དགོ

གན་རྒྱ/ ཤུལ་བཞག/ ལག་དམར་ཁས་ལེན/བདེན་དཔང་ཚུའི་ཡིག་ཆའི་འདྲ་པར་ཚུ་མཉམ་སྦྲགས་གཏང་དགོ

•

མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་གྱི་འདྲ་པར་

•

མི་རྩིས་འདྲ་བཤུས

བསྐོ༌བཞག༌ཀྱི༌ཚེ་གྲངས༌སྐབས༌ལུ
•

གན་རྒྱ་བཟོ་ཡོད་མི་ཚུ་གི་མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་དང་སྦྲགས་བསྐོ་བཞགས་འབད་བའི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་
གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

•
•

ཡིག་ཆས་ངོ་མ་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ

ཡིག་ཆ་གཞན་ ཁྲིམས་ཞབས་ལས་དགོསཔ་རེ་ཡོད་པ་ཅིན།

ཞབས༌ཏོག༌མཁོ༌སྤྲོད༌དུས༌ཡུན
•

ཞབས༌ཏོག༌འདི༌ཞུ༌ཡིག་ཕུལ༌པའི༌ཚེས༌གྲངས༌ལས༌ཉིན༌གཉིས༌ཀྱི༌ནང༌འཁོད༌ཐོབ༌ཚུགས།

ཞབས༌ཏོག་སྤྱོད་འཐུས:
•

དངུལ༌ཀྲམ༌༡༠༠/-(བསྐོ༌བཞག༌སྦེ༌བའི༌ཚེས༌གྲངས༌སྐབས༌ལུ༌སྤྲོད༌དགོ)

ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོག་ལས་ཞུ་བ་ཕུལ་མི་ཚུ་གི་ ཞུ་བ་པོའི་འགྲུལ་འཕྲིན་ནང་ལུ་ SMS གི་བརྡ་སྐུལ་ཚར་༢ རེ་ཐོབ།
༡) ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མི་འདི་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགྱོ་ཡོད་པའི་སྙན་ཞུ།
༢) བསྐོ་བཞག་གི་དུས་ཚེས་གཏན་འཁེལ་བཟོ་པའི་སྙན་ཞུ།

བསྐོ་བཞག་གི་ཚེས་གྲངས་སྐབས་ལུ་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱི་འདུན་ས་ ཡང་ན་ ངོས་སྦྱོར་འབད་སའི་ཡིག་ཚང་ནང་འབྱོནགནང་།

ROYAL COURT OF JUSTICE
SERVICE: APPLY FOR ATTESTING AGREEMENT, WILLS, CONTRACTS, AND
TESTAMENTS
AVAILABLE FROM:
•

Apply online (www.citizenservices.gov.bt)

DOCUMENT REQUIREMENT:
Applicant must attach the following documents:
• Application stating the intent, duly signed on affixed legal stamp.
• Copy of the Agreements/Wills/Contracts/Testaments.
• Copies of Citizenship Identity Card of the Testator, Heirs, and the witnesses.
• Copy of Family Tree
ON THE DATE OF APPOINTMENT:
•
•
•

Parties to the contract and agreement to be present on the date of appointment along
with CID.
Produce original documents for verification
Any other document required by the Court during verification

TURN AROUND TIME (TAT):
•

2 days

FEE:
•

Nu. 100 (payable at the time of scheduled appointment)

