འ ག་ག་ ་ི ཚགས་ག མ་པའི་ཚགས་ཐངས་དང་པ་འག་བ ག་མཛད་ འོ ་ི ལས་རིམ།
( ་ི ལ་ ༢༠༡༩ ་ི ་དང་པའི་ཚས་ ༢ རེས་གཟའ་ རཔ)

༠༩:༣༠ ་
༡༠:༠༠ ་
-

-

ི་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ ་ ལ་ཡངས་ཚགས་ཁང་ག་ མ ན་ ོགས་ ོ་གཅལ་ནང་འཛམས་ན།
་མ ོན་དང་ ིར་བཏང་མི་སར་ ་ དམོ་གཟིགས་སར་བ གས་ན།
འ ལ་ ོ་གཉས་པའི་ནང་ལས་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ ཆབས་ ལ་ ི་ཐག་ལས་ ལ་
ཡངས་ཚགས་ཁང་ནང་ ཕབས་བ ་ ་ན།
ི་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ ་གས་ ོ་གཅལ་ནང་ ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ ་ ག་དབང་
བཅར་ན།
ི་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ ་ ཚགས་ཁང་ནང་ ོན་ཏ་ རང་སའི་བ གས་ ི་ ་བར་ བཞེངས་བ གས་ན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ ཚགས་ཁང་ནང་ན་ ོན་ན/ ཆས་མཐའི་མ ོན་ཁང་ནང་བ གས་
གནང་ན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆ་མཆག་ གསར་ ི་ ་བ གས་གནང་ན།

-

ལ་པའི་གཟིམ་དཔན་ ི་འག་འ ེན་ཐག་ལས་ བ ཊ་ ལ་ ན་ མ་ཚགས་པའི་ མཛད་རིམ་འག་བ ག་
གནང་ན།

༡༠:༣༠ ་
༡༡:༠༠ ་
-

ན་ ང་ག་བམ་ ལོ ་ན།
ི་ཚགས་ ི་འ ས་མི་ ་ ལག་ཚགས་ཁང་ནང་འཛམས་ན།
མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པ་ཆའི་ཞབས་ལས་ ི་ཚགས་ ་ག ང་བཤད། (ཕན་ བས་ཡད་པར་གཟིགས་
ཚ་ གས་ ི་དགངས་བཞེད་དང་བ ན་གནང་ན)
ི་ཚགས་ ི་ཚགས་དཔན་ ིས་ག ང་བཤད།

-

གསལ་ཇཿ (མ ོན་ འི་ ་མ ོན་ ་དང་ ི་ཚགས་ ི་ཆད་བ ོད་ཅན་ ི་འ ས་མི་ )
***

OPENING CEREMONY FOR THE FIRST SESSION OF THE
THIRD PARLIAMENT OF BHUTAN
(WEDNESDAY, JANUARY 2, 2019)

09:30hrs

All the Members of Parliament assemble at the courtyard in front of
the Gyalyong Tshogkhang
-

Invitees and General Public to be seated in the Gallery

10:00hrs

His Majesty the Druk Gyalpo to be received with Chibdrel
procession from Gate 2
-

The Members of Parliament pay their respects to the Druk Gyalpo
at the courtyard

-

The Members of Parliament enter the Gyalyong Tshokhang and
remain standing in front of their respective seats

-

His Majesty the Druk Gyalpo enters the Gyalyong Tshokhang/
VVIP Room

-

His Majesty the Druk Gyalpo ascends the Golden Throne

-

Zhugdrel Phuensum Tshogpai ceremony to be administered by the
Gyalpoi Zimpon

10:30hrs

-

SHORT RECESS

11:00hrs

-

Members of Parliament re-assemble.

-

His Majesty the Druk Gyalpo addresses the Parliament.
(If it pleases His Majesty to address the Parliament)

-

The Speaker of Parliament delivers his Address

TEA:

(for invited Guests and Hon Members of Parliament)
***

