
            

          འབྲུག་ག་ིསྤྱི་ཚགོས་གསུམ་པའྤྱི་ཚགོས་ཐངེས་བརྒྱད་པ་འག་ོབཙུག་མཛད་སྒོའྤྱི་ལས་རྤྱིམ། 
           ༼སྤྱི་ལ་ོ ༢༠༢༢ སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའྤྱི་ཚསེ་ ༤ རསེ་གཟའ་སནེམ་༽ 

 
 

ཆུ་ཚདོ།   ལས་རིམ།  
༠༩:༣༠ ་ ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་ ་ ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ ་ མ ན་ཕགོས་རོ་གཅལ་ནང་འཛོམས་ ། 
     - མ ན་ ་ ་མ ན་ ་ ས་འ ན་ཅན་ ་བ གས་ ་ ་བ གས་ །  
 

༡༠:༠༠ ་ ་ར་སྒོ་ག ས་པ ་ནང་ལས་ ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ བས་ ལ་ ་ཐོག་ལས་ 
 ལ་ཡོངས་ཚོགས་ཁང་ནང་ གདན་འདྲེན་ ་ །  
     - ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་ ་ ས་ རོ་གཅལ་ནང་ ་ ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ་ ག་དབང་ 
 བཅར་ །  
     -  ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་ ་ ཚོགས་ཁང་ནང་ན་བོན་ །  
     -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ཚོགས་ཁང་ནང་ན་བོན་ ་/ ས་མཐའོི་ ་ངལ་གནང་ས ་བ གས་ 
 ཁང་ནང་ བ གས་གནང་ །  
     -  ་དབང་མངའ་བདག་ ན་པོ་ ་མ ག་ ག ར་ ་ ་བ གས་གནང་ །  
     -  ལ་པོའི་ག མ་དཔོན་ ་འ ་འ ན་ཐོག་ལས་ བ གས་ ལ་ ན་ མ་ཚོགས་པ ་རྟེན་འབྲེལ་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་ཡདོ་པར་ག གས་ ་ 

གས་ ་ད ངས་བ ད་དང་བ ན་གནང་   
     - ་ཚོགས་ ་ཚོགས་དཔོན་ ས་ འ ་བ གས་ ་གསལ་བཤད།  
 

གསལོ་ཇཿ ༼མ ན་ ་ ་མ ན་ ་དང་ ་ཚོགས་ ་འ ས་ ་ ༽ 

*** 
        
 



 

OPENING CEREMONY FOR THE EIGHTH SESSION  

OF THE THIRD PARLIAMENT OF BHUTAN 

(FRIDAY, NOVEMBER 4, 2022) 

 
Time        Program 
 
09:30hrs Members of Par liament assemble at the cour tyard in front of the Gyelyong 

Tshokhang   
 

           - Invitees to be seated in designated seats   

 

10:00hrs His Majesty the Druk Gyalpo to be received with Chibdrel procession from 

Gate 2   

 

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

           -  Members of Parliament enter the Gyelyong Tshokhang           
 

 

           -  His Majesty the Druk Gyalpo enters the Gyelyong Tshokhang/VVIP Room  
 

 

           -  His Majesty the Druk Gyalpo ascends the Golden Throne  
 

 

           -  Zhugdrel-phunsum tshog-pai ten-drel 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)   

 

           -  Speaker of the Parliament delivers his Address  

 

Refreshments (Invitees and Members of Par liament)  
 

      
*** 

 


