
འ  ག་ ་   ་ཚོགས།
PARLIAMENT OF BHUTAN

འ  ག་ ་   ་ཚོགས་ག མ་པ ་ཚོགས་ ངས་བ ་པ ་ 
ཚོད་དཔག་ ་  ་  0 ་ལས་ མ།

TENTATIVE ORDER OF BUSINESS FOR THE FOURTH 

SESSION OF THE THIRD PARLIAMENT OF BHUTAN

གནམ་ལོ་ གས་  ་ ་ ༡༠  ས་ ༡༢  ་མ་ལས་ ་ ༡༡  ས་ ༣༠ ༼གནམ་གང་༽  ན། 

༼   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༢༦ ལས་   ་ ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༤  ན།༽
12th Day of the 10th Month to 30th Day of the 11th Month 

of the Iron Male Rat Year 

(November 26 – December 14, 2020)



QUESTION HOUR TIMING

Group  Day Date of sitting

A Friday 27-11-2020

B Tuesday 01-12-2020

C Friday 04-12-2020

D Tuesday 08-12-2020

Note

1.  Question Hour for one and half hour from 10.00-11.30 a.m every 

Tuesday and Friday

2.  Questions should be handed in 48 hours before the sitting and 

timing of the receipt of notices of Question is 9 a.m (Does not 

include weekends and holidays)

3. Copies of the questions approved by the Speaker will be distributed 

to the members one day prior to the commencement of Question 

Hour Session

4. There will be No Question Hour on the allotted days when there is 

Joint sitting

5. Members can submit two types of Questions as detailed below:

     • Questions for Oral Answers

     • Questions for Written Answers
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  ་བ ད་ ས་ཚོད།

  ་ཚན།  ས་གཟའ། ཚོགས་ ཊ་  ་ ས་ ངས།

ཀ་     ན་པ་     ༢༧-༡༡-༢༠༢༠
ཁ་    ག་པ་     ༠༡-༡༢-༢༠༢༠
ག་     ན་པ་     ༠༤-༡༢-༢༠༢༠
ང་    ག་པ་     ༠༨-༡༢-༢༠༢༠

 ན་ཐོཿ
༡.   ་བ ད་འ ་  ས་གཟའ་ ག་པ་དང་   ན་པ་ ་ ནམ་དང་  ་ཡང་  ོ་པ་ ་ཚོད་ 

༡༠.༠༠-༡༡.༣༠  ན་ ན།
༢.    ་བ་ ་ ཚོགས་ གས་མ་རན་པ ་  ་ཚོད་ ༤༨   ་  ་མར་བ ག་ད པ་དང་   ་བ་

 ོད་ད ་པ ་ ས་ཚོད་ ་  ོ་པ་ ་ཚོད་ ༩.༠༠  ་ ན། ༼ངལ་གསོR ་ ནམ་ ་བ  ་
 ་ ད་༽

༣.  ཚོགས་དཔོན་  ས་ ཆ་འ ག་  བ་ཡོད་པ ་ འ  ་བ ་འ ་ ་ འ  ་བ ད་ལས་ མ་མ་
རན་པ ་ ན་ ངས་ ༡  ་ ་མར་འ ས་ ་ ་ ་ བ མ་  ལ་འབད་ །

༤.    ་བ ད་ལས་ མ་འ ་    ་ཚོགས་ ན་བ གས་ བས་འབད་ ་ ད།
༥.  འ ས་ ་ ་ ས་  ་བ་ ་ གཤམ་གསལ་ ར་ ཁག་ག ས་  ་ ལ་ ོལ་ཡོད་ ་ ་ཡང་།

• ངག་ཐོག་ ་  ས་ལན།
•  ག་ཐོག་ ་  ས་ལན།

༡



GROUPING OF MINISTRIES

GROUP A: The Prime Minister, Ministry of Home and Cultural Aff airs, 

Ministry of Information and Communication

GROUP B: Ministry of Works and Human Settlement Ministry of 

Agriculture and Forests, Ministry of Foreign Aff airs, 

GROUP C: Ministry of Economic Aff airs, Ministry of Finance, Ministry 

of Labour & Human Resources

GROUP D: Ministry of Education, Ministry of Health

Timing for the Order of Business

10.00 hrs        Commencement of Assembly Session

11.30 hrs Recess

12.00 hrs Session resumes

13.30 hrs Lunch

   -  Adjournment for the Day
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 ན་ཁག་ ་ད  ་  ། 
  ་ཚན་ཀ་པཿ  ོན་ ན་དང་ ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་ ན་ཁག་ བ   ད་འ  ལ་ ན་ཁག་ ་ ་

  ་བ་ ལ་ །
  ་ཚན་ཁ་པཿ  ཞབས་ཏོག་ ན་ཁག་དང་ སོ་ནམ་དང་ནགས་ཚལ་ ན་ཁག་   ་འ  ལ་ ན་

ཁག་ ་ ་  ་བ་ ལ་ །
  ་ཚན་ག་པཿ བ ན་  ས་ ན་ཁག་དང་ ད ལ་  ས་ ན་ཁག་ ལས་ ་དང་ ་གཡོག་ ན་

ཁག་ ་ ་  ་བ་ ལ་ །
  ་ཚན་ང་པཿ   ས་ ག་ ན་ཁག་དང་གསོ་བ ་ ན་ཁག་ ་  ་བ་ ལ་ ། 

 ་  K ་ ས་ཚོད་  ་ ག།
༡༠.༠༠  ་ ཚོགས་བ གས་འ ་བ གས་ ། 
༡༡.༣༠  ་ གསོལ་ཇ ་བམ་འ  ལ་ ། 
༡༢.༠༠  ་ ལོག་འཚོགས་ ། 
༡༣.༣༠  ་ གསོལཝ་ ་བམ།
   -   ནམ་ག ག་ ་ ་ མ་མ ག་བ  ་ ། 

༢



TENTATIVE ORDER OF BUSINESS FOR THE FOURTH 

SESSION OF THE THIRD PARLIAMENT OF BHUTAN

12th Day of the 10th Month to 30th Day of the 11th Month 

of the Iron Male Rat Year 

(November 26 – December 14, 2020)

WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020

A. Registration of National Assembly Members (2:30-3:30 pm)

B. Distribution of Documents 

1. Entitlement & Service Conditions (Amendment) Bill for the 

Holders, Members and Commissioner of Constitutional Offi  ce of 

Bhutan 2020

2. Lhengye Zhungtshog Bill of Bhutan 2020

3. Framework Agreement between the RGoB and European 

Investment Bank (EIB) Governing Activities in Bhutan 

4. Agreement between the RGoB and the Green Climate Fund (GCF) 

on the Privileges and Immunities of the Green Climate Fund (GCF)
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འ  ག་ ་   ་ཚོགས་ག མ་པ ་ཚོགས་ ངས་བ ་པ ་ཚོད་དཔག་ ་ ་  / ་ལས་ མ།
གནམ་ལོ་ གས་  ་ ་ ༡༠  ས་ ༡༢  ་མ་ལས་ ་ ༡༡  ས་ ༣༠ ༼གནམ་གང་༽  ན། 

༼   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༢༦ ལས་   ་ ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༤  ན།༽

   ་ལོ་ ༢༠༢༠    ་ ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༢༥  ས་གཟའ་ ར་ ། 
ཀ-   ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ  ་འ ས་  ་ཐོ་བ ད། ༼ ་མ་ ་ཚོད་ ༢:༣༠ ལས་ ༣:༣༠ 

 ན་༽

ཁ-  ག་ཆས་བ མ་  ལ།
༡. འ  ག་ ་ ་  མས་ཅན་  ་ ་གནས་འཆང་ ་ ་དང་འ ས་ ་ ན་འ ན་ ་ ་ཐོབ་

ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་   ན་  ་༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
༢. འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།
༣. འ  ག་  ལ་ག ང་དང་ ་རོ་ ་ ན་མ་ ་ག ་བ གས་ད ལ་ཁང་ ་བར་ན་ འ  ག་

  ལ་ཁབ་ནང་  ་རོ་ ་ ན་མ་ ་ག ་བ གས་ད ལ་ཁང་ ་ ལས་དོན་ ་ ་   ང་
བཞག་དང་འ  ལ་བ ་    ག་བ ད་གན་  །

༤. འ  ག་  ལ་ག ང་དང་ ར་འ  ང་གནམ་ག ས་མ་ད ལ་  ་བར་ན་  ར་འ  ང་གནམ་
ག ས་མ་ད ལ་  ་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་དང་འ  ལ་བ ་    ག་བ ད་གན་  །

༣



THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020 (JOINT SITTING)

Opening Ceremony

09:30 hrs All the Members of Parliament assemble at the courtyard in 

front of the Gyelyong Tshokhang

         -  Invitees and General Public to be seated in the Gallery

10:00 hrs 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 Gyelyong Tshokhang 

and remain standing in front of their respective seats

          - His Majesty the Druk Gyalpo enters the Gyelyong Tshokhang/

VVIP Room 

          -  His Majesty the Druk Gyalpo ascends the Golden Throne

          -  Zhugdrel Phuensum Tshogpai ceremony to be administered by 

the Gyalpoi Zimpon

10:30 hrs SHORT RECESS 

11:00 hrs 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 the Parliament delivers his Address

 TEA: (for invited Guests and Hon Members of Parliament)
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   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༢༦  ས་གཟའ་པ་སངས། ༼ ན་བ གས་༽

འ ་བ གས་  ན་འ  ལ་  ་མཛད་ མ།
༠༩:༣༠  ་    ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་   ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ ་ མ ན་ ོགས་ ོ་གཅལ་ནང་

འཛོམས་ ། 
    - མ  ན་ ་  ་མ  ན་ ་  དམོ་ག གས་སར་བ གས་ །
༡༠:༠༠  ་ འ ལ་  ་ག ས་པ ་ནང་ལས་  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་  བས་

 ལ་  ་ཐོག་ལས་   ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་  བས་བ ་ ་ །
    -    ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་ ས་  ོ་གཅལ་ནང་ ་  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་

མ ག་ ་  ག་དབང་བཅར་ །
    -    ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ན་ ོན་ ་ རང་སོa ་བ གས་  ་ ་བར་ 

བ ངས་བ གས་ །
    -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ཚོགས་ཁང་ནང་ན་ ོན་ ་/  ས་མཐོa ་  ་

ངལ་གནང་ས ་བ གས་ཁང་ནང་བ གས་གནང་ །
    -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ག ར་  ་ ་བ གས་གནང་ །
    -   ལ་པོa ་ག མ་དཔོན་  ་འ ་འ  ན་ཐོག་ལས་ བ གས་ ལ་ ན་ མ་ཚོགས་

པ ་ མཛད་ མ་འ ་བ ག་གནང་ །
༡༠:༣༠  ་   ན་ ང་བམ་འ  ལ་ །
༡༡:༠༠  ་    ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་ ལོག་ཚོགས་ཁང་ནང་འཛོམས་ །
    -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་  ་ཞབས་ལས་    ་ཚོགས་ ་ག ང་བཤད། ༼ཕན་

 བས་ཡོད་པར་ག གས་ ་  གས་  ་ད ངས་བ ད་དང་བ  ན་གནང་ ་༽
    -    ་ཚོགས་  ་ ཚོགས་དཔོན་  ས་ འ ་བ གས་  ་གསལ་བཤད།
གསོལ་ཇཿ (མ  ན་  ་  ་མ  ན་ ་དང་    ་ཚོགས་  ་  ད་བ ོད་ཅན་  ་འ ས་ ་ )

༤



FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020

1. Question Hour: Questions relevent to the Ministries in Group A 

2. Introduction and Adoption of Bills

2.1 Motion for leave to introduce the Entitlement & Service 

Conditions (Amendment) Bill for the Holders, Members 

and Commissioner of Constitutional Offi  ce of Bhutan 2020 

for the First Reading by the Member In-Charge of the Bill 

(Chairperson of Social and Cultural Committee) and Adoption 

for discussion. (Private Member’s Bill)

2.2 Motion for Second Reading of Entitlement & Service 

Conditions (Amendment) Bill for the Holders, Members and 

Commissioner of Constitutional Offi  ce of Bhutan 2020 by 

the Member In-Charge of the Bill. The general merits and 

principles of the Bill shall be discussed. Thereafter, the Bill 

shall be referred to the concerned Committee.

2.3 Motion for leave to introduce the Lhengye Zhungtshog Bill 

of Bhutan 2020 for the First Reading by the Member In-

Charge of the Bill (Chairperson of Human Rights and Foreign 

Relations Committee) and Adoption for discussion. (Private 

Member’s Bill)

2.4 Motion for Second Reading of the Lhengye Zhungtshog Bill of 

Bhutan 2020 by the Member In-Charge of the Bill. The general 

merits and principles of the Bill shall be discussed. Thereafter, 

the Bill shall be referred to the concerned Committee.
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   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༢༧  ས་གཟའ་  ན་པ།  
༡.   ་བ ད་ལས་ མཿ འ  ལ་ཡོད་  ་ཚན་ ཀ་ པ ་ ན་ཁག་ ་ ་  ་བ་  ས་ལན། 
༢. ད ད་ ག་ ་  ོད་དང་ཆ་འ ག།

༢.༡ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ༼ ་  ་དང་ལམ་ ོལ་ཚོགས་ ང་  ་འ ན་༽   ས་ 
འ  ག་ ་ ་  མས་ཅན་  ་ ་གནས་འཆང་ ་ ་དང་ འ ས་ ་ ན་འ ན་ ་ ་ 
ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་   ན་  ་ ༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་
མ ་  ག་ ངས་དང་པ ་ ག ང་  ས་གནང་  ་དོན་ ་  ་  ོད་དང་ཆ་འ ག་ ་
  ས་དོན་ ལ་ ། ༼  ར་  ་འ ས་  ་ད ད་ ག་༽

༢.༢. ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ འ  ག་ ་ ་  མས་ཅན་  ་ ་གནས་འཆང་ ་ ་
དང་ འ ས་ ་ ན་འ ན་ ་ ་ ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་   ན་  ་ ༼འ  ་
 ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་ག ས་པ ་  ས་དོན་ ལ་ ་
དང་    ར་བཏང་ ད ད་ ག་ ་  ད་ ས་དང་ག ་ ་ ་ ་ ག ང་  ས་གནང་
  ་ འ  ལ་ཡོད་ཚོགས་ ང་ ་གནང་ ། 

༢.༣ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ༼འ  ་བ་  ་དབང་ཆ་དང་  ་འ  ལ་ལས་དོན་ཚོགས་
 ང་  ་འ ན་༽   ས་ འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ 
ཅན་མ ་  ག་ ངས་དང་པ ་ ག ང་  ས་གནང་  ་དོན་ ་  ་  ོད་དང་ཆ་
འ ག་ ་  ས་དོན་ ལ་ ། ༼  ར་  ་འ ས་  ་ད ད་ ག་༽

༢.༤ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ ད ད་ ག་ 
༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་ག ས་པ ་  ས་དོན་ ལ་ ་དང་    ར་བཏང་ 
ད ད་ ག་ ་  ད་ ས་དང་ག ་ ་ ་ ་ ག ང་  ས་གནང་  ་ འ  ལ་ཡོད་
ཚོགས་ ང་ ་གནང་ ། 

༥



2.5 Motion for leave to defer the Police (Amendment) Bill of 

Bhutan 2020 by the Member In-Charge of the Bill (Minister 

for Home and Cultural Aff airs). (Government Bill)

2.6 Motion for leave to defer the Third Reading of the Anti-

Corruption Commission (Amendment) Bill of Bhutan 2019 

by the Member In-Charge of the Bill (Chairperson of Good 

Governance Committee). (Private Member’s Bill)

2.7 Motion for leave to introduce the Fiscal Incentives Bill of 

Bhutan 2020 for the First Reading by the Member In-Charge 

of the Bill (Minister for Finance) and Adoption for discussion. 

(Money Bill)

2.8 Motion for Second Reading of Fiscal Incentives Bill of 

Bhutan 2020. The general merits and principles of the Bill 

shall be discussed. Thereafter, the Bill shall be referred to the 

concerned Committee.

MONDAY, NOVEMBER 30, 2020

1.  Ratifi cation of Conventions 

1.1 Framework Agreement between the RGoB and European 

Investment Bank (EIB) Governing Activities in Bhutan 

1.2 Agreement between the RGoB and the Green Climate Fund 

(GCF) on the Privileges and Immunities of the Green Climate 

Fund (GCF)
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༢.༥ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ༼ནང་  ད་དང་ ོལ་འ ན་ ོན་པོ་༽  ས་   ལ་
ག ང་འ  ག་ ་འགག་   ་༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཕར་
འ ངས་  ་  ས་དོན་ ལ་ ། ༼ག ང་ ་ད ད་ ག་༽

༢.༦ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ༼ག ང་   ང་ གས་ ན་ཚོགས་ ང་་  ་འ ན་༽   ས་ 
འ  ག་ ་ངན་ ད་བཀག་ ོམ་  ་ ༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མ ་
 ག་ ངས་ག མ་པ་ ཕར་འ ངས་  ་  ས་དོན་ ལ་ ། ༼  ར་  ་འ ས་  ་
ད ད་ ག་༽

༢.༧ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ༼ད ལ་  ས་ ོན་པོ་༽  ས་ ད ལ་འ  ལ་ མས་
 གས་མ ན་   ན་ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་དང་པ ་ ག ང་
  ས་གནང་  ་དོན་ ་  ་  ོད་དང་ཆ་འ ག་ ་  ས་དོན་ ལ་ ། ༼ ་  ་ད ད་
 ག་༽

༢.༨ ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ ད ལ་འ  ལ་ མས་ གས་མ ན་   ན་ད ད་
 ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་ག ས་པ ་  ས་དོན་ ལ་ ་དང་    ར་བཏང་ 
ད ད་ ག་ ་  ད་ ས་དང་ག ་ ་ ་ ་ ག ང་  ས་གནང་  ་ འ  ལ་ཡོད་
ཚོགས་ ང་ ་གནང་ །

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༡ པ ་ ས་ ༣༠  ས་གཟའ་ ག་དམར། 
༡. མ ན་  ས་ ་  བ་ ོན་ཆ་  ོར།

༡.༡ འ  ག་  ལ་ག ང་དང་  ་རོ་ ་ ན་མ་ ་ག ་བ གས་ད ལ་ཁང་ ་ལས་དོན་
 ་ ་   ང་བཞག་དང་འ  ལ་བ ་   ག་བ ད་གན་  །

༡.༢ འ  ག་  ལ་ག ང་དང་  ར་འ  ང་གནམ་ག ས་མ་ད ལ་  ་བར་ན་  ར་འ  ང་
གནམ་ག ས་མ་ད ལ་  ་ ་དབང་དང་བཀག་ཆ་དང་འ  ལ་བ ་གན་  །

༦



TUESDAY, DECEMBER 1, 2020

1. Question Hour: Questions relevent to the Ministries in Group B 

2. Third Reading of the Fiscal Incentives Bill of Bhutan 2020

WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2020

1. Motion by the Member In-Charge of the Bill for the Adoption of 

Fiscal Incentives Bill of Bhutan 2020

2. Motion 

THURSDAY, DECEMBER 3, 2020

1. Third Reading of the Entitlement & Service Conditions 

(Amendment) Bill for the Holders, Members and Commissioner 

of Constitutional Offi  ce of Bhutan 2020

FRIDAY, DECEMBER 4, 2020

1. Question Hour: Questions relevent to the Ministries in Group C

2. Motion by the Member In-Charge of the Bill for the Adoption of 

the Entitlement & Service Conditions (Amendment) Bill for the 

Holders, Members and Commissioner of Constitutional Offi  ce of 

Bhutan 2020

3. Third Reading of the Lhengye Zhungtshog Bill of Bhutan 2020
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   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡  ས་གཟའ་ ག་པ།  
༡.   ་བ ད་ལས་ མཿ འ  ལ་ཡོད་  ་ཚན་ ཁ་ པ ་ ན་ཁག་ ་ ་  ་བ་  ས་ལན། 
༢. ད ལ་འ  ལ་ མས་ གས་མ ན་   ན་ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་ ག་ ངས་ག མ་

པ་གནང་ ། 

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༢  ས་གཟའ་ ར་ །  
༡. ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ ད ལ་འ  ལ་ མས་ གས་མ ན་   ན་ད ད་ ག་ 

༢༠༢༠ ཅན་མ་ཆ་འ ག་ ་  ས་དོན་ ལ་ །
༢.   ས་དོན།

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༣  ས་གཟའ་པ་སངས།
༡. འ  ག་ ་ ་  མས་ཅན་  ་ ་གནས་འཆང་ ་ ་དང་ འ ས་ ་ ན་འ ན་ ་ ་ ཐོབ་

ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་   ན་  ་ ༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་
 ངས་ག མ་པ་གནང་ །  

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༤  ས་གཟའ་  ན་པ།   
༡.   ་བ ད་ལས་ མཿ འ  ལ་ཡོད་  ་ཚན་ ག་ པ ་ ན་ཁག་ ་ ་   ་བ་  ས་ལན།
༢. ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ འ  ག་ ་ ་  མས་ཅན་  ་ ་གནས་འཆང་ ་ ་དང་ 

འ ས་ ་ ན་འ ན་ ་ ་ ཐོབ་ཐངས་དང་ ་གཡོག་ཆ་   ན་  ་ ༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་
 ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ ཆ་འ ག་ ་  ས་དོན་ ལ་ ། 

༣. འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་ག མ་
པ་གནང་ ། 

༧



MONDAY, DECEMBER 7, 2020

1. Continuation of the Deliberation on the Third Reading of the 

Lhengye Zhungtshog Bill of Bhutan 2020

TUESDAY, DECEMBER 8, 2020

1. Question Hour: Questions relevent to the Ministries in Group D

2. Motion by the Member In-Charge of the Bill for the Adoption of 

Lhengye Zhungtshog Bill of Bhutan 2020

3. Re-Deliberation of Bills if any

WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020

1. Re-Deliberation of Bills if any

THURSDAY, DECEMBER 10, 2020

1. Deliberation on the disputed clauses of the Civil and Criminal 

Procedural Code (Amendment) Bill of Bhutan 2019

2. Deliberation on the disputed clauses of the Penal Code (Amendment) 

Bill of Bhutan 2019

FRIDAY, DECEMBER 11, 2020 (JOINT SITTING)

1. Reports of the Public Accounts Committee:

1.1  Annual Audit Report 2019 of the Royal Audit Authority

1.2  Audit Review Reports from 2010-2018
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   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༧  ས་གཟའ་ ག་དམར།  
༡. འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ ཅན་མ ་  ག་ ངས་ག མ་

པ ་འ ོ་མ ད་གནང་ ། 

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༨  ས་གཟའ་ ག་པ། 
༡.   ་བ ད་ལས་ མཿ འ  ལ་ཡོད་  ་ཚན་ ང་ པ ་ ན་ཁག་ ་ ་   ་བ་  ས་ལན།
༢. ད ད་ ག་འ ་འ ན་པ་ ས་ འ  ག་ ་ ན་  ས་ག ང་ཚོགས་  ་ ད ད་ ག་ ༢༠༢༠ 

ཅན་མ་ཆ་འ ག་ ་  ས་དོན་ ལ་ །  
༣. ད ད་ ག་བ  ར་  ས་ ་ཡོད་ན། 

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༩  ས་གཟའ་ ར་ ། 
༡. ད ད་ ག་བ  ར་  ས་ ་ཡོད་ན།

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༠  ས་གཟའ་པ་སངས། ༼ ན་བ གས་༽
༡. འ  ག་ ་ ་ ོད་དང་ ས་ ོད་ ་བ ་ གནད་  ོད་  མས་ བ་ ༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་

 ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་ ཁན་མ་འཆམ་པ ་གནད་དོན་ ་ ་   ས་བ  ར་གནང་ ། 
༢. འ  ག་ ་ ས་འ ལ་  མས་ བ་༼འ  ་ ོན་༽ ད ད་ ག་ ༢༠༡༩ ཅན་མར་ ཁན་མ་

འཆམ་པ ་གནད་དོན་ ་ ་   ས་བ  ར་གནང་ །

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༡  ས་གཟའ་  ན་པ། ༼ ན་བ གས་༽
༡. དམངས་  ས་ཚོགས་ ང་ ་ ན་ །

༡.༡   ལ་ག ང་  ས་ བ་དབང་འ ན་  ་   ས་ལོ་ ༢༠༡༩  ་ལོ་བ ར་ ན་ ་ 
༢༠༡༩ ཅན་མ།

༡.༢   ས་ལོ་ ༢༠༡༠ ལས་ ༢༠༡༨  ན་  ་   ས་ བ་  ་བ  ར་ བ་ ན་ །

༨



SATURDAY, DECEMBER 12, 2020 (JOINT SITTING)

1. Presentation of Annual Report on the State of the Nation, 

including Legislative Plans and Annual Plans and Priorities of the 

Government by the Prime Minister of Bhutan.

2. Rectifi cation and Adoption of resolutions

MONDAY, DECEMBER 14, 2020 (JOINT SITTING)

Concluding Ceremony

09:30 hrs The Members of Parliament enter the Gyelyong Tshokhang 

and remain standing in front of their respective seats

10:00 hrs The Speaker of the National Assembly and the Chairperson of 

the National Council accompanied by the Secretaries General 

of the two Houses receive His Majesty the Druk Gyalpo at 10 

am from Entrance Gate 1

          - His Majesty the Druk Gyalpo ascends the Golden Throne

          - His Majesty the Druk Gyalpo addresses the Parliament. (If it 

pleases His Majesty to address the Parliament)  

          - The Speaker of the Parliament delivers his Closing Address

          - Off ering of Trashi Moenlam to His Majesty the Druk Gyalpo 

by the Members of the Parliament led by Zhung Dratshang

          - Receiving of Tashi Thukmoen Khadar from the Speaker by 

Lopen and off ering to His Majesty the Druk Gyalpo

  TEA  (for invited Guests and Hon Members of Parliament)
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   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༢  ས་གཟའ་ ་མ། ༼ ན་བ གས་༽
༡.  ོན་ ན་  ས་ ག ང་ ་  མས་བཟོ་དང་ ལོ་བ ར་འཆར་ག  ་ཁར་ ག ང་ ་གཙོ་

 མ་དང་བཅས་པ ་   ལ་ཁབ་  ་ལོ་བ ར་ ན་ ་ ལ་ །
༢.   ས་ ད་དག་བ ས་དང་ཆ་འ ག།

   ་ལོ་ ༢༠༢༠  ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༡༤  ས་གཟའ་ ག་དམར། ༼ ན་བ གས་༽
མ ག་བ   ་མཛད་ མ།
༠༩:༣༠  ་     ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་   ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ན་འ ོན་ ་ རང་སོ\ ་

བ གས་  ་ ་བར་ བ ངས་བ གས་ །
༡༠:༠༠  ་   ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ  ་ཚོགས་དཔོན་དང་   ལ་ཡོངས་ཚོགས་   ་  ་འ ན་ 

ཚོགས་ཁང་ག ས་  ་ ཡོངས་ བ་  ང་ ན་ ་ ས་  ོ་པ་ ོད་ ༡༠  ་ ཚོགས་
ཁང་ ་   ་ར་  ་དང་པ ་ནང་ལས་  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ 
ཚོགས་ཁང་ནང་ན་  བས་བ ་ ་ །

    -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ག ར་  ་ ་བ གས་གནང་ །
    -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་  ་ཞབས་ལས་   ་ཚོགས་ ་ག ང་བཤད། ༼ཕན་

 བས་ཡོད་པར་ག གས་ ་  གས་  ་ ད ངས་བ ད་དང་བ  ན་གནང་ ་༽
    -    ་ཚོགས་  ་ཚོགས་དཔོན་  ས་ མ ག་བ   ་གསལ་བཤད་ ལ་ །
    - ག ང་  ་ཚང་ ་  ོབ་ ན་  ས་ ་ལས་  ོབ་དཔོན་ག ག་ ས་འ ་  ད་ཐོག་

 ་    ་ཚོགས་  ་འ ས་ ་ ་ ས་  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ་ 
ཞབས་བ ན་དང་ བ  ས་ ོན་ལམ་ ལ་ །

    -  ོབ་དཔོན་མ ག་ ས་ ཚོགས་དཔོན་ལས་ བ  ས་ གས་ ོན་  ་ ཁ་དར་ ་  ་ 
 ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ་ ལ་ །

 གསོལ་ཇཿ ༼མ  ན་  ་  ་མ  ན་ ་དང་    ་ཚོགས་  ་ ད་བ ོད་ཅན་  ་འ ས་ ་ ་༽

༩


