༉ འབྲུག་ལུ་ ཀུན་ཁྱབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་
གནས་སྟངས། (State of UHC: Bhutan
)

འོག་གི་གནད་དོན་འདི་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡གི་སྤྱི་ཟླ་༧པའི་སྤྱི་ཚེས་༧ལུ་
འབྲུག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱི་མི་སྡེ་ནང་ལས་ ངོ་ཚབ་༢༩དང་གཅིག་
ཁར་ གྲོས་བསྡུར་བྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་གནད་དོན་ཁག་ཆེཝ་ཚུ་ཨིན།

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?
(What needs to be done?)

ག་ཅི་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ? (UHC Context)

༡) འབྲུག་ལུ་ ཀུན་ཁྱབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་ཐད་ཁར་ གཞུང་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ གསོ་བའི་ཞབས་
ཏོག་རིན་མེད་སྟོང་པ་འབྱིན་དགོཔ་འབད་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་རང་ རྩ་ཁྲིམས་ཆེན་མོ་ནང་ལུ་རང་འཁོད་དེ་ཡོདཔ་ལས་ གསོ་བའི་
ཞབས་ཏོག་ཚུ་ མི་སེར་ཆ་མཉམ་ལུ་ རིན་མེད་སྟོང་པ་སྦེ་འབྱིན་དགོཔ་འབད་ཡོད།
༢) ཞབས་ཏོག་གི་གནས་ཚད་ཉུང་མཐའ་ཅིག་ ཡོདཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་ཚུ་གིས་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་བཞག་ལུ་
གནས་དགོཔ་སྦེ་ཡོད།
༣) མཉམ་འབྲེལ་གྱིི་ལས་རིམ་འདི་ཨིན་ཟེརཝ་ཅིག་ག་ནི་ཡང་མེད་རུང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ གཞུང་ལས་ སྨན་ཚུ་ བགོ་བཀྲམ་
འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ཐོབ་ནུག། འབྲུག་ལུ་ ཀུན་ཁྱབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་དོན་ལུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་ནི་ནང་ མི་སྡེ་
ལས་ཚོགས་ཚུ་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནུག

༡) གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་སྐོར་ལས་ མི་མང་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་འོས་འབབ་དང་ཤོ་མཚུངས་ཡོདཔ་
བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་བདེ་ཏོག་ཏོ་དགོ་ནི་འདི་གིས་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་དང་གཅིག་

ཁར་ མཉམ་འབྲེལ་འབད་དགོཔ་འདུག
༢) མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚད་ཁར་སྲིད་བྱུས་བརྩམ་ནི་ དང་ གྲོོས་ཐག་
བཅད་ནི་གི་ལས་རིམ་ཚུ་ནང་ལུ་འབོ་དགོཔ་འདུག
༣) གནང་བ་འབྱིན་ནི་གི་རིམ་པ་ཚུ་ མགྱོགས་སུ་ཅིག་སྦེ་འབད་དགོཔ་འདུག
༤) སྤྱིར་བཏང་མི་མང་ལུ་གོ་བརྡ་ཚུ་སྤེེལ་ཏེ་ མཚན་མ་མ་གཅིག་མི་དང་ གཞན་མི་ཟུར་ཁར་
བཏོན་བཞག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་ལུ་ གཞན་དོ་བལྟ་ནི་ལས་ མར་ཕབ་འབད་དགོཔ་
མ་ཚད་ གསོ་བའི་ལས་བྱེདཔ་གི་སྤྱོད་ལམ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་
སྲིད་བྱུས་ཀྱི་གནས་ཚད་དགོཔ་འདུག
༥) མི་ངོ་རྐྱང་གི་རང་དབང་དང་གསང་བ་ འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་ ནད་འབུཔ་ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཐོབ་
མི་ཚུ་གི་ རང་དབང་དང་གསང་བ་ ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་དོན་ལས་ སྲིད་བྱུས་དང་སྤྱོད་
ལམ་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག
༦) ཞབས་ཏོག་ཚུ་གི་ཐད་ཁར་ མི་ཚུ་གིས་ བསམ་འཆར་ཚུ་སྦ་གསང་མེད་པར་ བཀོད་ཚུགས་པའི་གོ་
སྐབས་ཡོདཔ་ ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་གྲོལ་ཁར་གཏོགས་བཅུག་སྟེ་
སྤྱོད་ཁྲལ་མ་ཕོག་པའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་བཙུགས་ནི་བཟུམ་གྱིི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་
འདུག
༧) སྐྱེ་རྒྱུན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ ལུས་འབྲེལ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་ དཔེར་ན་ བརྟག་
དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་ དེ་ལས་ བསླབ་སྟོན་བཟུམ་ མི་སྡེ་ནང་ལུ་རང་གཞི་བཙུགས་འབད་དེ་
ག་དེ་དྲག་ དྲག་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་བཟོ་དགོཔ་འདུག
༨) སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་འདུག

རྒྱབ་ཁར་ལུས་མི་ཚུ་ལུ་ ངོས་ལེན་འབད་ནི་ནང་གདོང་ལེན།
(Challenges facing those who risk being left behind)

༡) ཆང་གི་གནད་དོན་འདི་ ཚ་གྱིང་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་རུང་ འབྲུག་ལུ་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲེལ་བའི་ཞབས་ཏོག་དང་
འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་ ཆང་ལུ་ལང་ཤོར་ཐལ་བའི་སྐབས་ལུ་ སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཞབས་ཏོག་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཉུང་སུ་ཅིག་ལས་བརྒལ་
མིན་འདུག། ཞབས་ཏོག་ལ་ལུ་ཅིག་ རྒྱ་གར་ལུ་ རྒྱ་གར་ལུ་ཡོད་རུང་ མང་ཤོས་ཅིག་གིས་རང་ འགྲོོ་སོང་བཏང་མི་ཚུགས་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
༢) མི་སྡེ་ནང་ལུ་ མཚན་མ་མ་གཅིག་མི་དང་གཞན་མི་ཚུ་ལུ་ གཞན་དོ་བལྟ་མི་དང་ རྩུབ་སྤྱོད་འབད་མི་ དེ་ལས་ བརྙས་བཅོས་འབད་མི་
དང་བང་བཙོང་མི་ཚུ་དེ་སྦེ་རང་ཡོདཔ་ལས་ ཁོང་ཆ་ཁྱབ་ལུ་ སེམས་ཀྱི་ནད་གཞི་ཚུ་ཐོབ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ ལ་ལུ་ཅིག་ རང་སྲོག་རང་གིས་
བཅད་དགོ་པའི་དུང་ཁ་གུ་ཡང་ ཐུག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
༣) ཨམ་སྲུ་ཚུ་ལུ་ དམིགས་གསལ་གྱིིས་ ལུས་འབྲེལ་ལས་སྤེེལ་བའི་ནད་གཞི་གི་ཐད་ཁར་ སྨན་བཅོས་རེ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁོང་དང་ཆ་
འབྲེལ་བ་འཐབ་མི་ཚུ་འཚོལ་དགོཔ་སྦེ་བཀོད་ནི་གི་སྲོལ་ཡོད་མི་འདི་གིས་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི་ནང་ བར་ཆད་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ཨིན།
༤) ཁྲིམས་དང་མ་འཁྲིལ་བར་ལཱ་འབད་མི་སྡེ་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་ བདའ་ཟུན་པའི་ཚ་གྱིང་གིས་ ཨིབ་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ གསོ་བའི་གྲོོགས་རམ་
ཚུ་ཡང་ མ་ལེན་པར་སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས། ལ་ལུ་ཅིག་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་དོན་ལུ་འགྱོ་རུང་རང་ ངོ་ཚ་བཅུག་ནི་འདི་གིས་ ལོག་
སྨན་བཅོས་འབད་བར་ འོང་མི་བཏུབ་དོ་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་མས།

༉ འབྲུག་ལུ་ ཀུན་ཁྱབ་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་
གནས་སྟངས། (State of UHC: Bhutan
)

གྲོས་བསྡུར་གྱི་སྐབས་ལུ་ ནད་འབུཔ་ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཡོད་མི་དང་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ཚར་ཅིག་ཤུགས་
ཐལ་ཏེ་དྲག་མི་ དེ་ལས་ མཚན་མ་མ་གཅིག་མི་དང་ སྨད་ཚོང་གི་ལཱ་འབད་མི་བཟུམ་གྱི་ ཉེན་ཁ་
ཅན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ ངོ་ཚབ་ཚུ་གིས་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་ཡོད།

ག་ཅི་འགྱོ་བཏུབ་པས།
(What is working)

༡) མི་སེར་ཆ་མཉམ་ལུ་ གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ རིན་མེད་སྟོང་པ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ཀུན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་
དང་གཅིག་ཁར་ གནས་ཚད་ཉུང་མཐའ་བཞག་དགོཔ་ཡང་ཡོད།
༢) གསོ་བའི་ལྷན་ཁག་གིས་ ཉེན་ཁ་ཅན་གྱིི་སྡེ་ཚན་ནང་ལས་ངོ་ཚབ་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་
བཟོ་དོ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་བཤད་ནི་གི་དོན་ལུ་འབོ་ཞིནམ་ལས་ ཁོང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ལེན་ནུག
༣) ས་སྒོ་ནང་ལུ་ཆ་རོགས་འབད་མི་ཚུ་གིས་
ཞབས་ཏོག་ལེན་ནི་གི་དོན་ལུ་བཀང་དགོ་པའི་འབྲི་ཤོག་ཚུ་བཀང་སྟེ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་མི།

ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་རང་འདུག? ( What needs to be improved)
༡) སྨན་བཅོས་འབད་བར་འོང་ནི་ནང་ སེམས་ཤུགས་འབྱིན་ནི་གི་དོན་ལུ་ གཞན་དོ་བལྟ་ནི་དང་དམའ་ཕབ་འབད་ནི་ཚུ་ གསོ་བའི་ལམ་ལུགས་
ནང་ལས་རང་ རྩ་མེད་བཏང་དགོཔ་འདུག

༢) སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱིི་ཞབས་ཏོག་ཚུ་ ལེགས་བཅོས་འབད་དགོཔ་ཡོད་པའི་ཁར་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡང་ ཉེན་ཁ་བྱུང་སྲིད་མི་ཚུ་དང་
འཁྲིལ་ཏེ་ མ་འདྲཝ་འབད་རང་འོང་དགོཔ་འདུག

༣) རྒྱལ་ཁབ་ནང་ལུ་ ད་རེས་ ཆང་དང་སྨྱོ་རྫས་ལུ་ ལང་ཤོར་ཐལ་མི་ཚུ་ལུ་སྨན་བཅོས་འབད་ནི་གི་ཞབས་ཏོག་ དེ་ཅིག་རང་མེདཔ་ལས་
འདི་བཟུམ་གྱིི་སྨན་བཅོས་ཞབས་ཏོག་ལུ་ ད་རུང་རང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དགོཔ་འདུག ། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཕར་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་ཡོད་རུང་
ཞབས་ཏོག་ལེན་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ བསྐྱེལ་འདྲེན་གྱིི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་འབད་དགོཔ་འདུག

༤) ཕོ་སྐྱེས་འབད་སྐྱེས་རུང་ མནོ་ཐངས་ཨམ་སྲུ་བཟུམ་ཡོད་མི་དང་ ཨམ་སྲུ་འབད་སྐྱེས་རུང་ མནོ་ལུགས་ཕོ་སྐྱེས་བཟུམ་ཡོད་མི་གི་སྡེ་ཚན་ལུ་
མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་ཏོག་ དེ་ལས་ ཡིག་ཆ་དང་སྦྲགས་ཏེ་རང་ ལམ་ལུགས་ཀྱིས་འབད་ ངོས་འཛིན་འབད་དགོཔ་འདུག

ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་ནའིན་ཊིིན་གྱིིས་བྱེམ།

༥) ཉེན་ཁ་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟ་རྟོག་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཀྱི་གཞི་བཀོད་བཟོ་ནི་ནང་ལུ་འབོ་སྟེ་ཡོད་རུང་ མི་སྡེ་ལས་ཚོགས་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་དང་

༡) ནད་གཞི་ཀོ་ཝིཌ་ནའིན་ཊིིན་གྱིིས་ མི་ཚུ་གཅིག་ཁར་འབག་འོང་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་

༦) གཞུང་དང་མི་སྡེ་གི་བར་ན་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་ ཟུར་ཁར་བཏོན་བཞག་ནི་གི་ཉེན་ཁ་སྦོམ་སྦེ་རང་ཡོད་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ལུ་

(The impact of COVID-19)

གྱིི་ཐད་ཁར་ སྟབས་མ་བདེཝ་རྐྱངམ་ཅིག་རང་འདི་མ་བྱུང་པས། འདི་གུ་ གཞུང་གིས་ དུས་ཡུན་ཐུང་ཀུ་ཅིག་

འཆར་གཞི་ཚུ་བརྩམ་པའི་སྐབས་ལུ་ ད་རེས་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ནི་མིན་འདུག བཅའ་མར་གཏོགས་བཅུག་ད་རུང་
ཁོང་གི་སླབ་མི་ལུ་ ཆ་དེ་ཅིག་རང་ མི་བཞག་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
བློ་གཏད་ཚུ་འོང་དགོཔ་འདུག

གི་ནང་ལུ་རང་ མི་རློབས་ཡུདཔ་ཅིག་ཆ་མཉམ་ལུ་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་ཚར་ཏེ་ཡོད། ཨིན་རུང་ ནད་ཡམས་འདི་གིས་
གསོ་བའི་གནད་དོན་གཞན་ བརྗེད་བཅུག་སྟེ་ཡོདཔ་ལས་ གཞུང་གིས་ མི་མང་གསོ་བའི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་

འབྲེལ་བའི་གོ་བརྡ་ཚུ་ལེགས་ཤོམ་སྦེ་རང་སྤེེལ་ཏེ་ཡོད་རུང་ མི་ཚུ་གིས་ དེ་ཅིག་རང་ ངོས་ལེན་འབད་མ་བཏུབ་ཨིན།

༢) རྒྱ་གར་གྱིི་ས་མཚམས་སྒོ་བསྡམ་མི་འདི་གིས་ ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཞབས་ཏོག་ལེན་དགོ་མི་དང་ འདི་གི་ནང་ལས་ཡང་
ཆང་ དང་སྨྱོ་རྫས་ཀྱི་སྨན་བཅོས་འབད་མི་ཚུ་ ཞབས་ཏོག་ཚུ་མ་ཐོབ་པར་ ལཱ་ཁག་རང་བཏང་ཡི།

༣) གཞུང་འབྲེལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་ཚོགས་པ་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་ས་སྒོ་གི་དོན་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ཚུ་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་རང་
དུས་ཚོད་ཁ་ལུ་ཐོབ་སྟེ་ཡོད་རུང་ འདི་བཟུམ་གྱིི་ཚོགས་པ་མེན་མི་ཚུ་གིས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དེ་སྦེ་ཐོབ་མ་ཚུགས་པས།

ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལྷག་བསམ་དང་གཅིག་ཁར་ འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།
lhaksambhutan@gmail.com or wangdadorji1@gmail.com

