
            

          སྤྱི་ཚགོས་གསུམ་པའི་ཚགོས་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་མཇུག་འགྲོལ་ལས་རིམ།           
  ༼ ་ལ་ོ ༢༠༢༢ ་ ༡༢ པ ་ ས་ ༩ ས་གཟའ་སྤེནམ་༽ 

 
 

 
ཆུ་ཚདོ།  ལས་རིམ།  
 

༠༩:༣༠ ་  ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ན་འབནོ་ །  
 

༡༠:༠༠ ་  ལ་ཡོངས་ཚོགས་འ ་ཚོགས་དཔོན་དང་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ ་ ་འ ན་ ཚོགས་ཁང་ག ས་
་ཡོངས་ བ་ ང་ ན་ ས་ ཚོགས་ཁང་ ་འཛུལ་སྒོ་དང་པ ་ནང་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ 
ན་པོ་ ་མ ག་ གདན་འདྲེན་ ་ །  

 

     -  ་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་ ་ སོབ་ ན་ ས་ ་ལས་ སོབ་དཔོན་ག ག་ ས་འ ་ ད་ཐོག་ ་ ་ཚོགས་ ་ 
 འ ས་ ་ ་ ས་ ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པ་ོ ་མ ག་ ་ ཞབས་བ ན་དང་བ ས་སོན་ལམ་ 
 ལ་ །  
 

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

     -  ་པར་ ་ །  
 

གསལོ་ཇཿ (མ ན་ ་ ་མ ན་ ་དང་ ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་  
*******  

 
 
 
 



 

CLOSING CEREMONY FOR THE EIGHTH  

SESSION OF THE THIRD PARLIAMENT  

OF BHUTAN 

(FRIDAY, DECEMBER 9, 2022) 

 

 
Time   Program 
 
09:30hrs  Members of Parliament enter the Gyelyong Tshokhang  

 

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

Council accompanied by the Secretary General of the respective Houses 

receive His Majesty the Druk Gyalpo at the Entrance 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)  

 

           -  Speaker of the Parliament delivers his Closing Address  

 

           -  Offering of Tashi-mon-lam to His Majesty the Druk Gyalpo by the  

Members of the Parliament led by one of the Lopens from Zhun 

Dratshang  

 

           -  Receiving of Tashi Thukmoen Khadar from the Speaker by Lopen and 

offering to His Majesty the Druk Gyalpo 

 

           -  Photo Session  

 

Refreshments (Invitees and Members of Par liament)  

 

*******  

 

 

 

 

 


