!་
!
!་
!་
༡༠K༥ !་
༡༡K༠ !་
༡༢༠༠ !་

འག་ག་ི ་ི ཚགོ ས་ག མ་པའི་ལ་ཡངོ ས་ཚགོ ས་འའི་ཞལ་འཛོམས་དང་པའི་ལས་རམི །
གནམ་ལ་ོ ས་ཕ་ོ ་ི ལ་ོ རང་་ ༩ པའི་ཚསེ ་ ༢༢ !།
ལས་རམི །
འ&ས་མི་'་ ཚོགས་ཁང་ནང་ )ོནམ་ད་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ གསེར་.ི་/་ 0ག་དབང་བཅར་ཏེ་
བ3གས་.ི་/་ རང་སོའི་མཚན་ཐོ་5ར་ཡོད་མི་དང་འ.ིལ་བ3གས་ནི།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་ 8་ངོ་མཚོན་)ེད་!་ 8་ག ང་&གས་:ེན་ ཚོགས་ཁང་ནང་ གདན་འ;ེན་3་<ེ་
གསེར་.ི་=མ་ལ་ཁང་བཟང་ནང་ བ3གས་ ་གསོལ་ནི།
ཡོངས་བ་?ང་ཆེན་@ིས་ བཀའ་ཤོག་Cག་Dལ་ནི།
འ&ས་མི་'་ 0ག་ཤན་དང་ འགན་:གས་བཞེས་ཞིནམ་ལས་ ན་བཟའ་སོར་ནི།
ཡོངས་བ་?ང་ཆེན་@ིས་ )ོན་པ་ལེགས་སོ་3་ནི།
ཡོངས་བ་?ང་ཆེན་@ིས་ བ3གས་Eལ་དགོངས་བFོར་3་<ེ་ བ3གས་Eལ་Dན་ མ་ཚོགས་པ་གནང་ནི།
འག་གི་.ིམས་ི་Hོན་པོ་དང་ ག3ང་I་ཚང་གི་Jོབ་དཔོན་ ཚོགས་ཁང་ནང་ན་3་ནི།
འག་གི་.ིམས་ི་Hོན་པོ་གིས་ འ&ས་མི་'་གི་ གོ་གནས་Lི་དམ་བཅའམ་ ངོས་ལེན་@ི་འགན་འཛིན་མཛད་ནི།
འག་གི་N་.ིམས་ཆེན་མོའི་Oར་དེབ་ག མ་པ་དང་འ.ིལ་ འ&ས་མི་'་གིས་གོ་གནས་Lི་དམ་བཅའམ་ངོས་ལེན་Dལ་ནི།
གསོལ་ཇའི་བམ་འEོལ་ན།ི
འ&ས་མི་'་ ལོག་ཚོགས་ཁང་ནང་འཛོམས་ནི།

༡༢༡༥ !་-

ཚོགས་དཔོན་དང་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མའི་ བཙག་འ&འི་)་རིམ་@ི་གསལ་བཤད་Dལ་ནི།
བཙག་འ&འི་Cན་ཚོགས་Lི་ ངོ་ཚབ་Lིས་ ཚོགས་ན་འRལ་ཆས་དང་འSེལ་བའི་ གོ་བT་གསལ་བཤད་Dལ་ནི།
ཚོགས་ན་ཐོག་ལས་ ཚོགས་དཔོན་དང་ ཚོགས་དཔོན་འོག་མ་ བཙག་འ&་མཛད་ནི།
བཙག་འ&འི་Uབ་འSས་གསལ་<ོན་Dལ་ནི།

"་ཚོདཿ
༡༠༠༠ !་
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༡༠༠༥ !་
༡༠༡༠
༡༠༡༥
༡༠༢༠
༡༠༢༥

༡༢༤༠ !་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་འའི་ མདོ་ཆེན་@ིས་ བཀའ་;ིན་ལེགས་སོ་3་ནི།
༠༡༠༠ !་ གསོལཝ་དང་གཅིག་ཁར་ ལས་རམི ་འEོལ་གནང་ན།ི

PROGRAM FOR THE FIRST SITTING OF THE NATIONAL
ASSEMBLY OF THE THIRD PARLIAMENT OF BHUTAN ON
31st OCTOBER, 2018
Time

Program

1000 hours

The Members bow to the Golden Throne in respect as they enter the Grand Hall and
then sit according to the seat allocation.

1005 hours Ku Sung Thugten will be ushered in the National Assembly Hall as a symbolic
representation of His Majesty the King and place on the Golden Throne.
1010 hours

Secretary General to read out the Kasho

1015 hours

Members to wear their Patang/Gentag and change their scarves

1020 hours

The Secretary General delivers the Welcome Address

1025 hours

Zhugdrel Phuensum Tshogpai Ceremony by the Secretary General

-

Usher the Chief Justice of Bhutan and the Zhung Dratshang Lopon in the National
Assembly Hall

1035 hours The Chief Justice of Bhutan shall administer the Oath or Affirmation of Office of the
Members
-

Oath or Affirmation of Office by the Members according to the Third
Schedule of the Constitution of the Kingdom of Bhutan

1130 hours TEA BREAK
1200 hours The Members re-assemble in the Hall
1215 hours

Procedure for the election of the Speaker and the Dy. Speaker

-

The representative of the Election Commission shall brief the Members on usage of
EVM machine

-

Voting for the Election of Speaker and Dy. Speaker

-

Declaration of the election results.

1240 hours Vote of Thanks by the Director of the National Assembly Secretariat
0100 hours Lunch and end of programme

