NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN AND CHILDREN
ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
LEGAL SERVICES
SERVICE: ADOPTION SERVICES
SERVICE ACCESS POINTS:
All the application has to be filed to the National Commission for Women and Children
(NCWC) as mandated by section 9 of the Child Adoption Act of Bhutan 2012. The NCWC
caters services to both Domestic and Inter-Country Adoption. Online application provision is not
in place due to its sensitive and complex nature.
PROCEDURES TO AVAIL THE SERVICES
The eligibility criteria are clearly mentioned in two categories, Domestic adoption as per section
27- 29 of the Child Adoption Act of Bhutan 2012 and Inter-Country Adoption as per section
30-33 of the Act. The Adoption processing involves two stages, first the application stage where
the applicant has to put up an application to the Commission expressing their interest and reasons
for adoption. The commission reviews the application and ensures that the prospective adopting
parents and child to be adopted fulfills all the criteria as per the Child Adoption Act of Bhutan
2011. On fulfilling the said criteria, the next stage is to provide the checklist of documents and
other forms required for processing the adoption as per section 43 of the Act for the Domestic
Adoption and section 42 for Inter-country adoption.
The forms are not available online; the applicant has to collect it from the NCWC after paying
the application and service agency fee.
TURN AROUND TIME:
Once the applicant submits all the required documents as per check-lists provided, the NCWC
verifies the documents and process within five working days.
FEES & PAYMENT PROCEDURE:
For Domestic Adoption, an application fee of Nu.200 and for Inter-country Adoption, an
application fee of U.S $ 100 or in Ngultrum equivalent to the U.S $ denomination is charged as
per rule 63 of the Child Adoption Rules and Regulation of Bhutan 2015, and Agency service fee
of Nu. 1000/- for domestic adoption and U.S $ 3000/- or in Ngultrum equivalent to the U.S $
denomination is charged as per rule 64 of the Rules and Regulations for the Inter-country
adoption.
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CONTACT/FOCAL PERSON:

National Commission for Women and Children
Legal Services
Email: legalservices@ncwc.gov.bt
Phone# 337463
LOCATION/ADDRESS OF THE OFFICE:

National Commission for Women and Children
P.O Box 556
Thimphu, above Memorial Chorten
Phone Number: +975-2-334549/334552/337463
Fax Number: +975-2-334709
Website: www.ncwc.gov.bt
Facebook: hhtps://www.facebook.com/National Commission for Women and Children/
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ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་གས།
དཔལ་ན་འག་གང་།
མས་ན་ཞབས་ག།
ཞབས་ག།: ་ཚབ་ཞབས་ག།
ཞབས་ག་ན་ས།
འག་་་ཚབ་བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ན་ཚན་ ༩ པ་དངས་ན་དང་འལ་ ་ཚབ་་ན་་་ག་འ་ ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་
གས་ནང་ ལ་དཔ་ན། ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་གས་ས་ ནང་འད་དང་ ལ་ཁབ་་ནང་་ ་ཚབ་ད་ན་ི་ཞབས་ག་ལཝ་ན།
ངས་འལ་ག་་ག་ལ་་་མ་གས་ད།

ཞབས་ག་ན་ཐངས་་་་མ་པ།
་ཚབ་ད་ན་ི་ས་ཚད་འ་ ད་ཁག་གས་འབད་ ནང་འད་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ འག་་་ཚབ་བཅའ་མས་ ༢༠༡༢ ཅན་མ་ན་ཚན་ ༢༧༢༩ དང་ ལ་ཁབ་་ནང་་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ བཅའ་མས་འ་ན་ཚན་ ༣༠-༣༣ ནང་ ཁ་གསལ་བད་དཔ་ན། ་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་
་མ་ད་ཁག་གས་ད། དང་པ་ ་ག་ལ་་མ་པ་ནང་ ་ག་ལ་་ས་ ་ཚབ་ན་འད་ད་པ་ར་དང་ ་ཚབ་ན་ད་པ་་མཚན་
བད་་ ན་གས་་་ག་ལ་ད། ན་གས་ས་ ་ག་འ་ བན་དད་འབད་་ ་ཚབ་ན་འད་ད་་ཕམ་དང་ ས་འན་འབད་ད་པ་ཨ་
་འ་ འག་་་ཚབ་བཅའ་མས་༢༠༡༢ ཅན་མ་ནང་ འད་ད་པ་ཚད་ག་དང་འལ་ས་བན་བ་། ཚད་ག་དང་འལ་ད་པ་ན་ ་ག་ལ་
་་ བཅའ་མས་འ་ན་ཚན་ ༤༢ པ་ ལ་ཁབ་་ནང་་་ཚབ་ད་ན་དང་ ན་ཚན་ ༤༣ པ་ ནང་འད་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ དས་མ ་
ག་ཆ་དང་ འ་ག་་་་དཔ་ན།
འ་ག་་ ངས་འལ་ག་དཔ་ལས་ ་ག་ལ་འད་ད་་་ས་ ་ག་དང་ ལས་་ཞབས་ག་་་འས་་ ད་ག་ ལ་ངས་ཨམ་་
དང་ཨ་་ན་གས་ལས་ན་ད།

ཞབས་ག་མ་ད་ས་ན།
་ག་ལ་་ས་ དས་མ ་ག་ཆ་ ཆ་ཚང་བགས་ནམ་ལས་ ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་གས་ས་ ལས་ད་ན་ངས་ ༥ ་ནང་
འད་ བན་དད་འབདཝ་ན།

འས་ད་ཐངས་མ་པ།

་ཚབ་ད་ན་ི་བཅའ་ག་དང་ ག་ག་ ༢༠༡༥ ཅན་མ་ན་ཚན་ ༦༣ པ་དངས་ན་དང་འལ་ ནང་འད་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ ་ག་་་
འས་དལ་མ་ ༢༠༠ དང་ ལ་ཁབ་་ནང་་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ ་ག་་འས་་ ་ས་་ལར་༡༠༠ ཡང་ན་ ་ས་་ལར་ི་གནས་ང་
དང་མཉམ་པ་ཚད་ག་ག་ དལ་མ་ད་དཔ་མ་ཚད་ བཅའ་ག་དང་ ག་ག་འ་ ན་ཚན་ ༦༤ པ་དངས་ན་དང་འལ་ ནང་འད་་ཚབ་
ད་ན་ི་ན་་ ལས་་ཞབས་ག་་་འས་་ དལ་མ་༡༠༠༠/- དང་ ལ་ཁབ་་ནང་་་ཚབ་ད་ན་ི་ན་་ ལས་་ཞབས་ག་་་
འས་་ ་ས་་ལར་༣༠༠༠/- ཡང་ན་ ་ས་་ལར་ི་གནས་ང་དང་མཉམ་པ་ཚད་ག་དང་འལ་ དལ་མ་ད་ད།
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འལ་བ་འཐབ་ས།

ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་གས།
མས་ན་ཞབས་ག།

ག་འན/ངས་འལ་ཨང་legalservices@ncwc.gov.bt
བད་འན་ ༠༢-༣༣༧༤༦༣

ག་ཚང་ས་ངས་/ཁ་ང་།

ལ་ངས་ཨམ་་དང་ཨ་་ན་གས།

འམས་མ་ཨང་ ༥༥༦
ཐིམ་་དངས་གས་མད་ན་ི་ག་།
བད་འན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༤༥༤༩/༣༣༤༥༥༢/༣༣༧༤༦༣
པར་འན་ཨང་ ༩༧༥-༢-༣༣༤༥༤༩
ངས་འལ་འཆར་་www.ncwc.gov.bt
གང་བ་ནང་: hhtps://www.facebook.com/National Commission for Women and Children/
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