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Commissioners, Secretary and 44
officials from the Head Office and
the 60 officials from the twenty
Dzongkhags.

Launch of Electoral Reports
Three

reports

were

launched

during the Conference: the Learning
from Experience Programme 2016
Report, National Voter’s Day Report
and Compendium of Notifications and
Press Release. Copies were distributed

Participants with CEC and Commissioners

The 5th ECB Conference was

the

various

programmes

conducted in the Great Fourth

undertaken

Auditorium,

House,

the Parliamentary Elections 2018

Thimphu with the theme “ཁག་འགན་

with focus on customised voter

བཙག་འཐུ།’’ “Mission 2018: Successful

Dzongkhags.

༢༠༡༨:

Democracy

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་གསུམ་པའི་

Third Parliamentary Elections” from
5th to 7th of June 2017.
The

participants

reviewed

in

being

preparation

for

to all the participants and the relevant
stakeholders.

turnout strategies for each of the 20
The Conference was chaired by
the Chief Election Commissioner
and

attended

by

the

Election

EVM Day Observation

CEC and Commissioners launches the
electoral reports

Calendar which is also marked as the
“Zorig Day”.
The EVM Day is initiated to
encourage voters to participate in
the electoral process, familiarization
of EVM to new voters, advocate the
advantages of the machines, annual
cleaning, and safe keeping of the
machines.
During such celebrations, the ECB
reaches out to any individual or party
coming forward to seek clarification
regarding EVM.

EVM Machines

Election Commission of Bhutan
observed the “EVM Day” on 10th of

May 2017, coinciding with the 15th
Day of the 3rd Month of the Bhutanese
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As a part of observing this event,
twenty Dzongkhag Election Offices
offered prayers to the Zorig deity and
took stock of the EVMs.
The EVM day will be observed
annually hereafter.
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European Union Parliament meets Chief Election Commissioner
A delegation from the European
Union Parliament met with the Chief
Election Commissioner on 25th May
2017 at the Democracy House.
The delegates were briefed on
the Bhutanese Electoral System, in
particular some unique features of our
Democracy including State financing
of election campaign, and sources
of fund for political parties from its
members only.
Five Officials from Election
Commission of Bhutan and 5 Political
parties’ Members visited Sri Lanka
from 30th June to 8th of July 2017 for
a study tour.
The Delegates actively interacted
with the Election Commission of
Sri Lanka explicitly on Financial
Management
and
Campaign
Financing aspects in the elections.
The delegates also visited the
Election Commission of Thailand.

CEC with Delegates

Study Tour to Sri Lanka

With Chairman, Election Commission of Sri Lanka

National Graduate Orientation Programme, 2017

CEC briefing graduate on the opening day of NGOP

The National Graduate Orientation
Programme is an annual feature to
familiarize the new graduates with
government policies, system, and
personal development.
The Chief Election Commissioner
of Bhutan congratulated each one of
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them for successful completion of
their studies and assured them that
ECB will ensure facilitation to help
them exercise their responsibility to
participate in the 3rd Parliamentary
Elections in 2018.
He briefed the young graduates

22

on the Bhutanese democracy and
elections in Bhutan. He highlighted
the importance of youth participation,
the role of political parties and
individual responsibility for vibrant
democracy.
He informed them that the Election
Commission is trying various means
to increase voter turnout through
advocacy of natural responsibility
through “Tshornang”. He said that
for the upcoming election, the
strategy is in place with customized
individual Dzongkhag Plans and the
Commission is in “mission mode”
for successful 2018 Parliamentary
Election.
The graduates were reminded to
pledge to participate in Parliamentary
Election 2018.
The session was
followed by the election of the Chief
Councilors and House Councilor
giving graduates the experience and
familiarization of voting through
EVM.

ECB-In-house Library and Resource Centre
Election Commissioners formally
inaugurated the e-library of the
Election Commission of Bhutan on
26th of May 2017.
Although an in-house library
was established since inception, it is
now fully ICTized and upgraded to
the Integrated Library Management
System ‘Koha.’
The library will offer the ECB
officials access to a collection of
books, government documents &
reports, publications, etc., mostly
with emphasis on election and
election related fields. This e-library
will also help the officials in research
and analysis, providing an efficient
and an effective information and
documentation to the users.

Commissioners inaugurates e-library

Trainings and Observations

ArcGIS Training

Participants with Trainers

A ten day “Refresher Course
on Geospatial Techniques” was
conducted for the relevant officials
from Election Commission of
Bhutan from 12th to 22nd June 2017 at
Sherubtse College, Kanglung.
The course was designed to
provide training in using geospatial
techniques,
especially
ArcGIS,
for delimitation of constituency
boundaries and other election related
mapping.
The course was organized and
resourced by the Center for Climate
Change and Spatial Information
(CCCSI) with technical support
from the faculty members of the
Department of Geography and
Planning, Sherubtse College.

Election Officials on Training and Observation Tour

Twenty Electoral Assistant from
the Dzongkhag Election Office
visited Bangkok for a week training
on “Electoral management” in two
batches. This program was conducted
by Election Commission of Thailand.
Similarly, two officers from Gasa
and Trashigang Dzongkhag Election
Office attended a training on “capacity
development on Voter education”
from 19th to 23rd June 2017 in New
Delhi.
It was conducted by India
International Institute for Democracy
and Election Management (IIIDEM).
Another group of Dzongkhag
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Electoral Officer from Sarpang and
Trashiyangtse visited South Korea to
observe the Presidential election from
4th May to 10th May 2017.
Lhuentse Dzongkhag Electoral
officer visited Maldives for similar
program to witness Local Council
Election held on 6th of May 2017.
The election observation is one of
the important activity most EMBs
around the world look forward to get
electoral management experiences
and acquire international best
practices.
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Political Parties Seminar
ECB conducted a one-day seminar
for the registered political parties at
Terma Linka on 27th of June 2017.
Highlighting
on
the
need
of “harmony” and facilitating
participation by all stakeholders
the participants were briefed on the
reporting requirements, preparatory
activities and discussions on
Party organization and election
preparations.
The seminar was also an
opportunity for all stakeholders to
come together as “Bhutanese First”
to serve the interest of the Nation, by
ensuring the integrity of the system
and enhanced voter participation in
the elections.

CEC with Participants

NETWORK Forum

CEC and Commissioners with NETWORK Forum Participants

Election Commission of Bhutan
conducted one-day NETWORK
forum with the relevant stakeholders
on 26th of June 2017 at Tenzinling
Resort, Paro.
The Forum discussed with
stakeholders, the various ways and

methods to increase voter turnout
in the upcoming Parliamentary
Elections 2018.
The programme was coordinated
by ECB’s Department of Civic and
Electoral Training.

20 Dzongkhag Stalls
With
the
objective to make
the Conference
more interactive,
innovative,
and customize
according
to
the needs of the
dzongkhags, all
20 Dzongkhag
Election Offices

CEC and Commissioners Stall visit

were given the opportunity to develop
and present their own voter turnout
strategy.
The Dzongkhag Officials presented
and displayed the situation in their
Dzongkhags, their Work Plans
and strategies to ensure maximum
voter turnout for the Parliamentary
Elections 2018.
The officials exchanged ideas
amongst Dzongkhags and the Head
Office.
The officials wished to further
revise their strategy with new ideas
received from other Dzongkhags and
it was decided that the final strategy
for each individual Dzongkhag would
be submitted to the Commission by
the 15th of July 2017.

Election Commission of Bhutan, Building No. 4, Kawang Lam-2, Post Box 2008, Kawajangsa, Thimphu. Tel: +975 02 334851/2
Fax: +975 02 334763. Email: cec@ecb.bt, Website: www.ecb.bt
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འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས།

བཙག་འཐུའི་སྙན་ཞུ་གསར་སྟོན་དང་ འགོ་འབྱེད།
གྲོས་འཛོམས་འགོ་འབྱེད་ཀྱི་སྐབས་ལུ་

གཤམ་

གསལ་ཡིག་ཆ་ཚུ་གསར་སྟོན་དང་འགོ་འབྱེད་གནང་ཡོད།

ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ གི་ ཉམས་མྱོང་ལས་
བརྟེན་པའི་ལྷབ་སྦྱང་གི་སྙན་ཞུ།

རྒྱལ་ཡོངས་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་ཉིནམ་གི་སྙན་ཞུ་

དང་ ས་གནས་གཞུང་གི་བཙག་འཐུ་ཐེངས་ ༢ པ་དང་
འབྲེལ་བའི་ བརྡ་འཕྲིན་དང་ གནས་ཚུལ་གསར་སྟོན་
དང་ ཡིག་ཆ་གཞན་མི་ཚུ་གི་བསྡུ་དེབ་ཚུ་ཨིན།

ཡིག་ཆ་དེ་ཚུ་གི་འདྲ་འདི་བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་

བཙག་འཐུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ལྷན་བཞུགས།

༉ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༥ ལས་

ཡོདཔ་མ་ཚད་ གནད་དོན་གཙོ་བོ་ཅིག་རྫོང་ཁག་ ༢༠

བཟང་གི་

སེང་འབད་ནི་གི་

༧

ཚུན་

ཁག་འགན་

ཐིམ་ཕུ་ལུ་ཡོད་པའི་

དམངས་གཙོའི་ཁང་

བཞི་པ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་ཁང་ནང་ལུ་འབད་
༢༠༡༨

གསུམ་པའི་བཙག་འཐུ་
འགོ་འདྲེན་ཐབ་ཅི།

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་
ཟེར་བའི་བརྗོད་དོན་ཐོག་ལུ་

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་གིས་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་

ཡོད་པའི་ལས་རིམ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨

ཀྱི་

གྲ་སྒྲིག་འབད་ངང་
བསྐྱར་ཞིབ་འབད་

འི་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མིའི་གྲངས་འབོར་ ཡར་

དང་ འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བཀྲམ་ཡོདཔ་
ཨིན།

ཐབས་ཤེས་ལུ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་

གསུང་གྲོས་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།
གྲོས་ཚོགས་འདི་ནང་

བཙག་འཐུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་

ཁྱབ་ཀྱིས་ཁྲི་འཛིན་མཛད་ཐོག་

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་

རྣམ་གཉིས་དང་དྲུང་ཆེན་ ལྷན་ཚོགས་ལྟེ་བ་ལས་ ལས་
གཡོགཔ་ ༤༤ དང་ རྫོང་ཁག་ ༢༠ ལས་ ལས་
གཡོགཔ་༦༠ གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉིནམ་བརྩི་བསྲུང་།

བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
བཙག་འཐུའི་སྙན་ཞུ་ གསར་སྟོན་མཛད་གནང་པའི་བསྒང་།

བཙུགས་མི་གསརཔ་ཚུ་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་ལུ་
ནི་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་

གོམས་འདྲིས་ཚུད་བཅུག་

ཨི་བི་ཨེམ་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་བསྐུལ་ཁྱབ་བརྡ་

སྤྲོད་འབད་ནི་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཁེ་ཕན་གྱི་

སྐོར་ལས་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ནི་ འཕྲུལ་ཆས་འཕྱག་
ནི་དང་ འཕྲལ་ཆས་ཚུ་ཉེན་སྲུང་དང་ལྡནམ་འབད་བཞག་
ནི་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་མའི་བརྩི་སྲུང་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ བཙག་

འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་སྐོར་

ལས་ དོགས་སེལ་བརྐྱབ་ནི་ཡོད་མི་ ངོ་རྐྱང་དང་ སྡེ་
ཚན་ཆ་མཉམ་ལུ་
ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱབ་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་སྟོན་ཏེ་

དུས་སྟོན་འདི་བརྩི་སྲུང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རྫོང་ཁག་

༢༠ འི་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་ བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་གིས་
ཟོ་རིག་གི་ལྷ་ཚུ་ལུ་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འབྲུག་ཟླ་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉིནམ་

བརྩི་བསྲུང་

༣ པའི་ཚེས་ ༡༥ དང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༥

འབད་དགོ་པའི་དམིགས་དོན་གཙོ་བོ་འདི་ཡང་ ཚོགས་

ཏེ་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉིནམ་བརྩི་སྲུང་འབད་ཡི།

མར་གཏོགས་ནི་ལུ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་བཅུག་ནི་

པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་བཟོ་རིགས་ཀྱི་ ཉིནམ་དང་འབྲེལ་

རྒྱན་བཙུགས་མི་ཚུ་

བཙག་འཐུའི་བྱ་རིམ་ལུ་བཅའ་
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ཚོགས་རྒྱན་

གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཡོདཔ་མ་ཚད་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཚུ་གྱངས་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་
སྒྲིགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

མཐུན་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་ཉིནམ་འདི་ ད་ལས་ཕར་

ལོ ་ བསྟར་བཞིན་དུ་བརྩི་བསྲུང་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་
ཡོདཔ་ཨིན།
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(European Union) གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

བཙག་འཐུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་མཇལ་ཕྲད།

༉ European Union གྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ དམངས་གཙོའི་ཁང་བཟང་ན་ལུ་འབད་ སྤྱི་ལོ་
༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༥ ལུ་ འབྲུག་གི་
བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་གཅིག་ཁར་ མཇལ་
ཕྲད་གནང་ཡི།

ཞལ་འཛོམས་སྐབས་ ཁོང་འཐུས་མི་ཚུ་ལུ་ འབྲུག་

པའི་བཙག་འཐུའི་ལས་སྣ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་གསལ་བཀོད་
གནང་ཡི།

ལས་སྣ་ཚུ་ཡང་

བཙག་འཐུའི་བསྐུལ་

བསྒྲགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གཞུང་ལས་གནང་མི་དང་
དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་

རང་སོའི་

སྲིད་

འཐུས་མི་ཚུ་ལས་

བསྡུ་ལེན་འཐབ་མི་མ་དངུལ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་ འཐུས་ཚབ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར།

༉

Sri Lanka ལུ་སློབ་སྦྱོང་བལྟ་སྐོར།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་འབྱེདཔ་

༥ དང་གཅིག་ཁར་ སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ལྔ་གི་འཐུས་མི་

ཚུ་གིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༣༠

ལས་ སྤྱི་ཟླ་ ༧ པའི་ སྤྱི་ཚེས་ ༨ ཚུན་ སི་རི་ལང་
ཀ་ལུ་ བལྟ་བསྐོར་ནང་སོང་ཡོདཔ་ཨིན།

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ Sri Lanka བཙག་འཐུ་ལྷན་

ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་

དངུལ་འབྲེལ་འཛིན་སྐྱོང་དང་

བསྐུལ་བསྒྲགས་ཀྱི་མ་དངུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ གྲོས་བསྟུན་
མཐིལ་ཕྱིན་དང་

ཞིབ་ཞིབ་འབད་

འཐུས་མི་ཚུ་གིས་

Thailand

འབད་ཡོདཔ་དང་
བཙག་འཐུ་ལྷན་

ཚོགས་ནང་ཡང་ བལྟ་བསྐོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

(Sri Lanka) གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་དང་གཅིག་ཁར།

རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མིའི་ གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ ༢༠༡༧།

འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
ཁ་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་གི་གྱངས་

ཡར་སེང་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་

གཞི་རྟེན་འགན་

ཁུར་འབག་ཐོག་ ཚོར་སྣང་གི་སྒོ་ལས་ གྲལ་གཏོགས་

འབད་དགོ་པའི དྲན་ཚོར་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་ཤེས་
མ་འདྲཝ་ཚུ་
ཡི།

སྟོན་དང་སྟོན་བཞིན་ཡོད་ཟེར་གསུངས་

མགྱོགས་པ་རང་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ཨིན་པའི་

བཙག་འཐུའི་དོན་ལུ་

འཆར་གཞི་ཚུ་ག་ར་

རྫོང་ཁག་དང་གྲོས་བསྟུན་མཛད་ཚརཝ་མ་ཚད་
གཞི་ཚུ་ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུའི་ གོམས་འདྲིས་འགོ་འབྱེད་ནང་ གསལ་བཀོད་གནང་པའི་བསྒང་།

༉ རྒྱལ་ཡོངས་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་ མཐར་འཁྱོལ་མིའི་

ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་

ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཡི།

གོམས་འདྲིས་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་འདི་

མཐོ་རིམ་ཤེས་

གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཧ་གོ་ནི་དང་

འབྲུག་

ཁོང་

རའི་ཡོན་ཏན་ གོང་འཕེལ་བཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ལོ་བསྟར་
གྱི་ལས་རིམ་ཅིག་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨིན།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་

གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ན་གཞོན་ཚུ་

ལུ་ འབྲུག་རྒྱབ་ཁབ་ཀྱི་ དམང་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་
བཙག་འཐུའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཀོད་གནང་ཡི།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་

གིས་

བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད་ལུགས་གསུངས་གནང་ཡོདཔ་མ་

གཏོགས་དགོཔ་

ཚད་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ ༣ པའི་བཙག་
འཐུའི་ནང་ ཁོང་རའི་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ བཅའ་མར་

གཏོགས་ནིའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་

2017

འབད་ནིའི་ཨིན་པའི་ཁས་ལེན་ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་

ཁོང་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་རེ་རེ་བཞིན་ལུ་
ཤེས་ཡོ ན་མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་མཇུག་བསྡུ་མི་ལུ་
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རྒྱབ་སྐྱོར་དང་མཉམ་འབྲེལ་གང་དྲག་

དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་འདི་ལེགས་ཤོམ་

འབད་གནས་ནིའི་དོན་ལུ་ ན་གཞོན་ཚུ་གིས་བཅའ་མར་

སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་ལཱ་འགན་

འབག་དགོཔ་དང་ མི་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་འགན་ཁུར་འབག་
དགོཔ་ཚུ་ གལ་ཆེཝ་འབད་གསུངས་གནང་ཡི།
ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་གིས་
22

འབྲུག་གི་བཙག་

དམིགས་གཏད་དང་བཅསཔ་འབད་
བཟོ་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་

རང་སོའི་
འཆར་

ཡར་སེང་འབད་ནིའི་

ལོགས་སུ་འབད་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་

ཀྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུ་
འདི་

མཐར་འཁྱོལ་ཅན་འབད་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་ལུ་

སྒྲ་སྒྲིག་སོང་སྟེ་ ཡོད་ཟེར་གསུངས་གནང་ཡི།

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་

གིས་ མཐོ་རིམ་ཤེས་ཚད་མཐར་འཁྱོལ་མི་ཚུ་ལུ་ སྤྱི་ལོ་

༢༠༡༨ ཀྱི་ སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ནང་ ཚོར་སྣང་
གི་སྒོ་ལས་
གནང་ཡི།

བཅའ་མར་གཏོགས་དགོ་པའི་དྲན་བསྐུལ་

དེ་གི་ཤུལ་ལས་

ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་

ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུག་ནི་ལུ་ གོམས་

འདྲིས་ཚུད་ནིའི་དོན་ལས་ ཚོགས་རྒྱན་འཕྲུལ་ཆས་ལག་
ལེན་འཐབ་ཐོག་

ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་ཏེ་

གཙོ་འཛིན་འཐུས་དཔོན་དང་

ཁོང་རའི་

སྡེ་ཚན་འཐུས་དཔོན་ཚུ་

བཙག་འཐུ་འབད་ནིའི་ལས་རིམ་ཅིག་ཡང་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་དང་ མཐུན་རྐྱེན་ལྟེ་བ།
༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ནང་གཞི་བཙུགས་
ཡོད་པའི་

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དཔེ་མཛོད་

འདི་ སྤྱི་ཚེས་ ༢༦/༠༥/༢༠༡༧ ལུ་ བཙག་འཐུ་ལྷན་
འཛིན་གྱིས་ སྒོ་འབྱེད་མཛད་གནང་ཡོདཔ་ཨིན།

མ་གཞི་ ནང་འཁོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ བཙག་

འཐུ་ལྷན་ཚོ ག ས་གཞི་བཙུགས་འབད་བའི་བསྒང་ལས་
རང་ཡོད་རུང་

ད་ལས་ཕར་

གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་

ཐོག་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་བཟོ་ཡོདཔ་ད་ ལམ་ལུགས་
ཡང་ Integrated Library Management

System ‘Koha’ ཟེར་མི་གུ་ ཡང་དྲག་བཟོ་ཡོདཔ་
ཨིན།

དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་ནང་ལས་

ཚོགས་ནང་ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་ཚུ་ལུ་
མ་འདྲཝ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་

བཙག་འཐུ་ལྷན་

ཀི་དེབ་ཀྱི་རིགས་

གཞུང་འབྲེལ་ཡིག་ཆ་

དང་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་མ་ཚད་

ArcGIS

མང་

གི་སློབ་སྦྱོང་།

ལྷན་འཛིན་གྱིས་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་གི་དཔེ་མཛོད་སྒོ་འབྱེད་གནང་པའི་བསྒང་།

ཤོས་ར་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་
ཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན།

དཔེ་མཛོད་ཁང་འདི་གིས་ དཔེ་དེབ་ཞིབ་འཚོལ་དང་

དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་འབད་བའི་སྐབས་

ཕན་ནུས་དང་

ལྡན་པའི་ བརྡ་དོན་ཚུ་ ནོར་འཕྲུལ་མེད་པར་ ཐོབ་ནི་ལུ་
ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབད་རང་འབྱུང་འོང་།

སློབ་སྦྱོང་དང་ བཙག་འཐུའི་བལྟ་རྟོག་ ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས།

བཅའ་མར་གཏོགས་མི་དང་ སྦྱོང་བརྡར་བྱིན་མི་ཚུ།

༉ འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ནང་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མི་
འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

(Geospatial

Techniques) གི་ཐོག་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༡༠ འབད་མི་
ཁ་གསོའི་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཅིག་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་

ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༢ ལས་ ༢༢ ཚུན་ ཉིན་གྲངས་

༡༠ གྱི་རིང་ བཀང་ལུང་ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློམ་གྲྭ་ནང་
ལུ་འབད་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཅི།
སློབ་སྦྱོང་འདི་ཡང་

(Geospatial

Techniques) ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་

འགོ་

འདི་གི་ནང་དོན་ཉིད་ལས་ཡང་

བཙག་འཐུའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ སློབ་སྦྱོང་དང་ བཙག་འཐུའི་བལྟ་རྟོག་ ལས་རིམ་ནང་གྲལ་གཏོགས།

༉ རརྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ནང་ལས་ ལས་
བྱེདཔ་ ༢༠ གིས་ བེང་ཀོག་ལུ་འབད་ བཙག་འཐུའི་
འཛིན་སྐྱོང་གི་
གཉིས་འབད་

སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ནང་

གྲལ་གཏོགས་འབད་ཡི།

སྡེ་ཚན་ཁག་

སློབ་སྦྱོང་ལས་

རིམ་འདི་ ཐའི་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

དེ་བཟུམ་འབད་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ སྤྱི་

(ArcGIS) ཟེར་ འདེམས་ཁོངས་བཅད་མཚམས་བཟོ་ནི་

ཚེས་ ༡༩ ལས་ ༢༣ ཚུན་ ནིའུ་དེ་ལི་ལུ་འབད་ བཙག་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

འཕེལ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་ལས་རིམ་ཅིག་

དང་ བཙག་འཐུ་དང་འབྲེལ་བའི་ ས་ཁྲ་ཚུ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་
སློབ་སྦྱོང་གི་མ་དངུལ་འདི་ཡང་

Center

Information (CCCSI)

གིས་བྱིན་ཡོདཔ་ད་

for Climate Change and Spatial
ཁྱད་རིག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་ནང་
གི་ས་བྱུས་རིག་པ་དང་འཆར་གཞི་ལས་ཁུངས་ལས་ལེན་
ཡོདཔ་ཨིན།

འཐུའི་ཚོགས་རྒྱན་ཤེས་ཡོན་གྱི་ཐོག་ལུ་
ཡོད་མི་ནང་

ལྕོགས་གྲུབ་གོང་

འགོ་འདྲེན་འཐབ་

མགར་ས་དང་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག་བཙག་

ད་རུང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༥ པའི་ སྤྱི་ཚེས་

༤ ལས་ ༡༠ ཚུན་ ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ༼South Korea༽

ལུ་ སྲིད་འཛིན་བཙག་འཐུའི་ནང་ གསར་སྤང་དང་ བཀྲིས་
གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག་ནང་ལས་
སྡེ་ཚན་ཅིག་གིས་
ཡོདཔ་ཨིན།

བཙག་འཐུའི་འགོ་དཔོན་

བཙག་འཐུའི་བལྟ་རྟོག་པ་འབད་འགྱོ་

དེ་ལས་

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག་གི་

རྫོང་ཁག་

བཙག་འཐུ་འགོ་དཔོན་གྱིས་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༥
པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༦ ལུ་

མཱལ་དིབསི༼Maldives༽ ལུ་

ས་གནས་ཚོགས་སྡེའི་བཙག་འཐུའི་ནང་
འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

འཛམ་གླིང་ནང་ལུ་ཡོད་པའི་

གྲལ་གཏོགས་

བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་

འཐུའི་ཡིག་ཚང་ནང་ལས་ འགོ་དཔོན་གཉིས་ཀྱིས་ གྲལ་

གཙུག་སྡེ་མང་ཤོས་ཅིག་གིས་ར་

རྒྱལ་སྤྱིའི་

སྐྱོང་གི་ཐབས་ཤེས་དྲག་ཤོས་ཚུ་ ཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙག་

གཏོགས་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་རིམ་དེ་ཡང་ རྒྱ་གར་གྱི་
དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དང་བཙག་འཐུའི་

འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་སྡེ་(IIIDEM) གིས་ འགོ་འདྲེན་
འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།
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གི་ཉམས་མྱོང་ཐོབ་ནི་དང་

བཙག་འཐུའི་འཛིན་སྐྱོང་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བཙག་འཐུའི་འཛིན་

འཐུའི་བལྟ་རྟོག་ལས་རིམ་འདི་

གལ་གནད་ཆེ་བའི་ལས་

རིམ་ཅིག་འབད་ བརྩི་འཇོགས་འབདཝ་ཨིན།
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སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་གྲོས་འཛོམས།

༉ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༧ ལུ་
འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་
མི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་

ཐོ་བཀོད་ཡོད་

ཉིནམ་གཅིག་གི་

གྲོས་འཛོམས་ཅིག་ གཏེར་མ་གླིང་ཀ་ ལུ་འབད་ འགོ་
འདྲེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཐུན་འབྲེལ་དང་གཅིག་སྒྲིལ་གལ་ཆེ་མི་གི་གནད་

དོན་ཚུ་ལུ་

གཙོ་བོར་བཏོན་ཐོག་ལས་

འབྲེལ་ཡོད་

གན་འཛིན་པ་ཚུ་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་ལུ་ སེམས་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུའི་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་མཆོག་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ལྷན་བཞུགས།

ཤུགས་བསྐྱེད་བཅུག་མི་དང་འབྲེལ་ཏེ་

མཐུད་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས།

གཏོགས་མི་ཚུ་ལུ་

བཅའ་མར་

སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་

ཚུ་དང་ སྒྲ་སྒྲིག་གི་ལས་སྣ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུན་སྐྱོང་

ལམ་ལུགས་དང་ བཙག་འཐུའི་སྒྲ་སྒྲིག་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་
གསལ་བཀོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲོས་ལའཛོམས་འདི་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་དམིགས་དོན་

འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ གན་འཛིན་པ་ཚུ་ ཚོགས་པ་རང་སོ་
འབད་མེན་པར་ འབྲུག་མི་གཅིག་འབད་

གཅིག་ཁར་

འཛོམས་ནིའི་ གོ་སྐབས་ཅིག་ཡང་ཨིནམ་མ་ཚད་ ལམ་
ལུགས་འདི་ལུ་ མཐོང་ཡོདཔ་སྦེ་བཟོ་སྟེ་ ཚོགས་རྒྱན་
སྐྱུར་མི་ཚུ་གིས་

བཙག་འཐུའི་ནང་

ག་འདེ་དྲག་དྲ་

བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནིའི་དམིགས་དོན་
བཙག་འཐུ་ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ མཐུད་འབྲལ་ཞལ་འཛོམས་ནང་ལུ་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཚུ་དང་ལྷན་བཞུགས།

༉

སྤྱི་ལོ་

ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ གཙོ་བོ་རང་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་

བསྟན་འཛིན་གླིང་སྐྱིད་གནས་ནང་ལུ་འབད་

ཡར་སེང་འབད་ཐབས་ལུ་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་ཚུ་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་

༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༦ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༢༦ ལུ་ སྤ་རོ་
ལུ་ཡོད་མི་

འབྲེལ་ཡོད་གན་འཛིན་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་
གྲངས་གཅིག་འབད་མི་

ཉིན་

མཐུད་འབྲེལ་ཞལ་འཛོམས་

(NETWORK Forum) ཅིག་འགོ་འདྲེན་ཐབ་ཅི།
གྲོས་འཛོམས་འདི་ནང་

འབྲེལ་ཡོད་གན་འཛིན་པ་

སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བཙག་འཐུའི་ནང་ལུ་

ཚོགས་རྒྱན་སྐྱུར་མི་

ག་འདེ་སྦེ་སྟོནམ་དྲག་ག་ གྲོས་བསྟུན་འབད་ཡི།
ལས་རིམ་འདི་ཡང་

ཚོགས་ཀྱི་

འབྲུག་གི་བཙག་འཐུ་ལྷན་

མི་སྡེ་དང་བཙག་འཐུའི་སྦྱོང་བརྡར་ལས་

ཁུངས་ཀྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

རྫོང་ཁག་ ༢༠ གི་ གདོང་ཁྲི།

ནི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐོགས་སྦོམ་རང་འབྱུང་འོང་།
༉

གྲོས་འཛོམས་འདི་

འགྲུབ་

ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཏོག་ཏོ་

དང་ གསར་གཏོད་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཐར་འཁྱོལ་

ཅན་འབད་ བཟོ་ནིའི་དམིགས་ཡུལ་དང་འབྲེལ་ཏེ་ རྫོང་
ཁག་ ༢༠ གི་བཙག་འཐུའི་ཡིག་ཚང་ཚུ་ལུ་ རང་སོའི་

རྫོང་ཁག་ནང་ ཚོགས་རྒྱན་བཙུགས་མི་ ཡར་སེང་འབད་
ནིའི་ཐབས་ལམ་
སྐབས་བྱིན་ཡི།

བཟོ་སྟེ་

གསལ་ཞུ་འབད་ནིའི་གོ་

རྫོང་ཁག་བཙག་འཐུའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་

རའི་རྫོང་ཁག་ནང་གི་གནས་སྟངས་དང་

ཁོང་

ལཱ་གི་འཆར་

གཞི་ སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཀྱི་བཙག་འཐུའི་སྐྐབས་ཚོགས་
རྒྱན་སྐྱུར་མིའི་གྱངས་ཁ་ཡར་སེང་འབད་ནིའི་འཆར་གཞི་
ཚུ་

ཡིག་ཐོག་བཀོད་ཡོདཔ་མ་ཚད་

འབད་ཡི།

གསལ་ཞུ་ཡང་

ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ རྫོང་ཁག་ནང་འཁོད་དང་ ཡིག་

ཚང་ལྟེ་བ་དང་གཅིག་ཁར་ ཐབས་ཤེས་ཚུ་ བརྗེ་སོར་

འབད་ཡི། དེ་ལས་ ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ད་རུང་ རྫོང་
ཁག་གཞན་མི་ལས་ཐོབ་པའི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་འཁྲིལ་
ཏེ་

རང་སོའི་རྫོང་ཁག་ནང་གི་འཆར་གཞི་ཚུ་ ཞུན་

དག་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས་

སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ སྤྱི་ཟླ་ ༧

པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༡༥ གི་ནང་འཁོད་ལུ་ མཐའ་དཔྱད་ཀྱི་
ཐབས་ལམ་འདི་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ཕུལ་ནི་འབད་ གྲོས་
ལྷན་འཛིན་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ ལྷན་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ གདོང་ཁྲི་བལྟ་སྐོར་མཛད་པའི་སྐབས།

ཐག་བཅད་ཡོདཔ་ཨིན།
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