
“དེ་བཟུམ་མའི་ཉེན་འཚུབས་ རྒྱ་མཚོོ་རྦ་རླབས་འཁྲུག་དོོ་བཟུམ་མའི་སྦུག་ལས་ ང་བཅས་ལུ་ འགྲམ་མ་ཕོོག་པར་ ལེགས་ཤོོམ་སྦེ་ རྡོོགཔ་དྲེགས་
ཏེ་འཐོོན་དོགོ་པ་ཅིན་ རྒྱལ་བློོན་འབངས་གསུམ་ ཁྱིམ་གཅིག་ནང་གི་བཟའ་ཚོང་བཟུམ་སྦེ་ ཨ་རྟག་བ་ལྷག་པའི་ ལགཔ་མཐུདོཔ་ རྩ་འགེངས་ཏེ་ 
ཕྱག་ཕྱིདོ་ཞུ་དོགོ་ཟེར་མི་འདི་ ཁ་གིས་ཡང་སླབ་དོགོཔ་མིན་འདུག སྟོོན་ཡང་བྱིན་མ་དོགོ་པར་ ང་བཅས་རའི་ མི་སེར་ཚུ་གིས་ རང་བཞིན་གྱིས་སྦེ་
ཤེས་པས། འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ང་གནམ་མེདོ་ས་མེདོ་ ངལ་རངས་ཡི། ལྷག་པར་དུ་ མི་སེར་གྱིས་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་ ཤོ་ཚོ་བའི་རྟགས་ཨིན། རང་
བ་ལྷགཔ་སྦེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཆེ་ཟེར་ དེ་སྦེ་ཧ་གོ་ནི་འདི་གིས་ ང་རང་དུས་ནམ་ཡང་ མ་བརྗེདོ་པའི་ ཧིང་དྭངས་མའི་དོཀྱིལ་ལས་ར་ ང་བཅས་རའི་

མི་སེར་ཚུ་ལུ་ ངལ་རངས་དོང་ བཀྲིན་དོགའ་ཚོོར་སྦོོམ་སྦེ་ར་ཡོདོ།”

~ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༠ སྤྱི་ཟླ་༤ པའི་སྤྱི་ཚེས་༡༠ ལུ་ མི་དོབང་མངའ་བདོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ རྒྱལ་ཡོངས་ལུ་ གསུང་བཤོདོ་གནང་མི་ནང་ལུ།

ཉེན་སྲུང་གི་དོོན་ལུ་ ཁྱིམ་ནང་སྡོོདོ། 

“ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར།” 
གློ་བུར་གྱི་དོོན་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐོབ་སའི་ བརྒྱུདོ་འཕྲིན་ཨང་:

གསོ་བའི་ཕོན་བདེ་ལྟེ་བ། ༼གློ་བུར་སྨན་བཅོས༽ ༡༡༢

ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་དོམིགས་བསལ་བརྒྱུདོ་འཕྲིན་ཨང། ༢༡༢༡

རྒན་རྒས་གཅེས་སྐྱོང་/སྨན་ལེན་ནིའི་དོོན་ལུ། ༦༠༦༠

རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས། ༢༣༣

མེ་གསདོ་སྡེ་ཚོན། ༡༡༠

གློག་མེ། ༡༢༥༠

རྒྱལ་གཞུང་འབྲུག་གི་འགག་སྡེ། ༡༡༣

རྒྱལ་ཡོངས་ཨམ་སྲུ་དོང་ཨ་ལོའི་ལྷན་ཚོོགས། ༡༠༩༨

དོངུལ་འབྲེལ་གྱི་ཞབས་ཏོོག། ༡༢༥༥

ཕུན་ཚོོགས་གླིང་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་། ༥༥༥༥
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འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་གྱི་

བརྡོ་དོོན་གལ་ཅན།
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༤. ཁྱོདོ་ཀྱིས་ ག་ཅི་ར་འབདོ་དོགོཔ་སྨ?ོ

༡. འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་སྨ?ོ

 » འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་ཟེར་མི་འདི་ རང་དོང་བཟའ་ཚོང་ མི་སྡེ་ཚུ་ ནདོ་
ཡམས་ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་ཉེན་སྲུང་འབདོ་ནི་ལུ་ ཕོར་དོང་ཚུར་མ་འགྱོ་བ་ 
ཁྱིམ་ནང་སྡོོདོ་ནི་ལུ་སླབ་ཨིན། 

 » མི་དོབང་མངའ་བདོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་རྒྱལ་ཡོངས་
ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་ལུ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་འབདོ་དོགོ་པའི་ བཀའ་
རྒྱ་གནང་འོང་། 

Milk

༢. འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་སྐབས:

 » རང་ལུ་ཁག་ཆེ་བའི་ཅ་ནམ་གྱི་རིགས་ཚུ  ཉུང་ཤོོས་ར་ཉིན་གྲངས་༡༤ 
ལངམ་སྦེ་ཉོ་བཞག་དོགོ། 

 » ཨ་རྟག་ར་སྨན་ཟ་དོགོ་མི་ཚུ་གིས་ ཟླ་ངོ་གཅིག་ལང་པའི་སྨན་འཐེབ་ ཞུ་
བཞག་དོགོ། དེ་མེན་ བརྒྱུདོ་འཕྲིན་ཨང་༦༠༦༠ ནང་འབྲེལ་བ་འཐོབ་
གནང་། 

 » ཁག་ཆེ་བའི་ཅ་ཆས་ དོཔེར་ན་ འཕྲུལ་མེ། སྤྱ་རྩི་པེམ་འབར། ཁ་རས་དོང་ 
ལྷོ་མཚོམས་ས་ཁོངས་ནང་ཨིན་པ་ཅིན་ གཟན་དོོམ་སིང་རས་ཚུ་ གྲ་སྒྲིག་སྦེ་
བཞག་དོགོ།

༥. འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་སྦེ་ཁྱིམ་ནང་སྡོོདོ་པའི་སྐབས་ལུ་ གཞུང་གིས་མཛདོ་དོགོཔ་ཚུ་ཡང་:

༣. འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་གྱི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབདོ་ཆོག་ག?

ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར།

 » གལ་སྲིདོ་ གློ་འཁོག་ནི། དོདོ་འབར་རྐྱབ་ནི། དོབུགས་གཏོོང་ལེན་གྱི་དོཀའ་
ངལ་དོང་ ཀོ་ཝིཌ-༡༩ གི་རྟགས་མཚོན་ཚུ་འབྱུང་པ་ཅིན་ བརྒྱུདོ་འཕྲིན་ཨང་ 
༢༡༢༡ ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐོབ་གནང་། གློ་བུར་སྨན་བཅོས་ཚུ་གི་དོོན་ལུ་ 
བརྒྱུདོ་འཕྲིན་ཨང་ ༡༡༢ ནང་ལུ་འབྲེལ་བ་འཐོབ་གནང་། 

 » རང་གི་ཁྱིམ་གྱི་མཐོའ་འཁོར་ནང་ རང་དོབང་གི་ས་གོ་ཡོདོ་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ཁར་ཚུན་འཐོོན་ཆོག

 » གཡུས་ཁར་ཨིན་པ་ཅིན་ ནོར་འཚོོ་ནི་དོང་ ལོ་ཐོོག་སྲུང་ནིའི་དོོན་ལུ་འགྱོ་ཆོག་རུང་ མི་གཞན་དོང་
འབྲེལ་བ་འཐོབ་མི་ཆོག

 » ཀོ་ཝིཌ-༡༩ དོོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ངོས་འཛིན་འབདོ་ཡོདོ་པའི་ ཕྱག་ལཱ་གནང་མི་དོང་ ཞབས་ཏོོག་
བྱིན་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ འགྲོ་འགྲུལ་འབདོ་ཆོག

 » ཁྱིམ་ནང་ལུ་དུས་ཡུན་ ག་དེམ་ཅིག་སྡོོདོ་དོགོཔ་ཨིན་ན་ ནདོ་ཡམས་ཀྱི་
གནས་སྟོངས་ཚོབས་ཆེན་དོང་འཁྲིལ་ཏེ་ མི་རྗེ་བློོན་ཆེན་གྱིས་ བརྡོ་བརྒྱུདོ་ཚུ་
ནང་གསལ་བསྒྲགས་འབདོ་འོང་། 

 » ནདོ་གཞི་འཐོོབ་ཡོདོ་པའི་དོོགས་པ་ཅན་གྱི་མི་ངོམ་ཚུ་ བརྟག་དོཔྱདོ་འབདོ་ནི། 
ཁོང་དོང་འབྲེལ་བ་ཡོདོ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ་ ཟུར་བརྟག་འབདོ་ནི། གལ་སྲིདོ་ ནདོ་
ཡམས་འཐོོབ་སྟེ་ཡོདོ་པ་ཅིན་ ཟུར་བཞག་འབདོ་དེ་ སྨན་བཅོས་འབདོ་ནི། 

 » གསོ་བའི་ཞབས་ཏོོག་ ༼ཨ་ལོའི་སྨན་ཁབ་༽ དོང་  གློ་འབུར་སྨན་
བཅོས་ཞབས་ཏོོག་༼ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནི་དོང་ ཐུག་རྐྱེན་༽ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཐོོ་
ཕོོག་མ་བཅུག་པར་ཞབས་ཏོོག་ཕུལ་ནི།

 » ཁག་ཆེ་བའི་བཟའ་འཐུང་གི་རིགས་ཚུ་ རོང་ཁག་༢༠ ནང་ལུ་ ལངམ་སྦེ་
བཀྲམ་སྤེལ་འབདོ་ནི། 

 » དོངུལ་འབྲེལ་དོང་ རྒྱང་འཕྲིན་གྱི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ ཡོངས་འབྲེལ་གྱི་ཐོོག་
ལས་ ཐོོགས་ཆགས་མེདོ་པར་ཕུལ་ནི། 

 » ཆུ་དོང་ གློག་མེ་ དེ་ལས་ ཕྱགས་རྙིགས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཞབས་ཏོོག་ཚུ་ ཐོོགས་
ཆགས་མེདོ་པར་ཕུལ་ནི། 

 » འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དོང་ལམ་ལུགས་ལུ་ གནས་དོགོཔ་
འདི་ ང་བཅས་རའི་འགན་ཁུར་གཅིག་ཨིན། 

 » གལ་སྲིདོ་ འགྲོ་འགྲུལ་བཀག་དོམ་གྱི་སྒྲིག་གཞི་དོང་ལམ་ལུགས་ལུ་མ་གནས་
པ་ཅིན་ འབྲུག་གི་ཉེས་འགེལ་ཁྲིམས་དེབ་ ༢༠༡༡ པའི་རྩ་ཚོན་ ༤༡༠ ཅན་
མ་དོང་འཁྲིལ་ ཁྲིམས་སར་བཀལ་ནི་ཨིན།

 » སློབ་གྲྭ། སྤེལ་ཁང་། ཡིག་ཚོང་༼གཞུང་ ལས་འཛིན་ སྒེར་སྡེ་༽ 
དོང་ ཚོོང་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ཚུ་ ག་ར་སྒོ་བསྡོམ་བཞག་དོགོ། 

 » གལ་སྲིདོ་ བཟའ་ཚོང་ནང་ཤི་རྐྱེན་རེ་འབྱུང་པ་ཅིན་ གཞུང་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ མེ་སྦྱང་དོང་དོགེ་རྩ་ཚུ་
ཚུལ་མཐུན་དོང་ཉེན་སྲུང་དོང་ལྡནམ་སྦེ་ འབདོ་ནིའི་ཆ་རོགས་འབདོ་ནི་དོང་ མེ་སྦྱང་སྐབས་ལུ་ ནང་
མི་བཟའ་ཚོན་རྐྱངམ་གཅིག་ འཛོམས་ཆོགཔ་ཨིན། 

 » བརྡོ་བརྒྱུདོ་ཐོོག་ལུ་ ཉིན་བསྟོར་བཞིན་དུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདོ་ཡོདོ་པའི་སླབ་སྟོོན་ཚུ་ཉན་དོགོ།  

 » བཟའ་ཚོང་དོང་གཅིག་ཁར་ དུས་ཚོོདོ་སྟོོན་ཏེ་སྡོོདོ་དོགོ། རང་གི་གཟུགས་
ཁམས་འཕྲོོདོ་བསྟེན་ཚུ་ བདོག་འཛིན་འཐོབ་དོགོ། དེ་ལས་ སྤུན་ཆ་དོང་ 
ཆ་རོགས་ཚུ་དོང་གཅིག་ཁར་ མི་སྡེ་བརྡོ་བརྒྱུདོ་དོང་བརྒྱུདོ་འཕྲིན་གྱི་ཐོོག་
ལས་ འབྲེལ་བ་བཞག་དོགོ།

 » བཟའ་ཚོང་ནང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདོ་ནི་དོང་ ཁྱིམ་ནང་གི་ལཱ་
ཚུ་ཡང་ རབ་རུབ་སྦེ་བགོ་བཤོའ་རྐྱབ་སྟེ་འབདོ་དོགོ། 

 » འཕྲོལ་འཕྲོལ་ར་ ལགཔ་གླང་ལེབ་བཏོབ་སྟེ་འཁྱུ་ནི་དོང་ གློ་འཁོག་བ་ཅིན་ 
གསོ་བའི་ལམ་སྟོོན་དོང་འཁྲིལ་ལག་ལེན་འཐོབ་དོགོ། 

 » ཁྱིམ་ནང་ལུ་ ཕོམ་རྒན་རྒས་དོང་ནདོཔ་ཡོདོ་པ་ཅིན་ ཁོང་ལུ་ནདོ་ཡམས་ཀྱི་
རྟགས་མཚོན་ཚུ་ ཡོདོཔ་མེདོཔ་རིགཔ་འགྱིམ་བལྟ་དོགོ།

 » གལ་སྲིདོ་ འབྲེལ་ཡོདོ་ལས་བྱེདོཔ་ཚུ་གིས་ ནདོ་ཡམས་བརྟག་དོཔྱདོ་དོང་ 
བརྡོ་དོོན་བསྡུ་ལེན་གྱི་དོོན་ལུ་ བརྒྱུདོ་འཕྲིན་དོང་ ཡང་ཅིན་ ཁྱིམ་ནང་འོང་
པ་ཅིན་ ཆ་རོགས་འབདོ་དོགོ།

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་རྒྱལ་ཡོངས་རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་བཀོདོ་གོ་རིམ།

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་།
༼ཁྲི་འཛིན: བློོན་ཆེན།༽

གསོ་བའི་གློ་བུར་འཛིན་སྐྱོང་ཚོོགས་ཆུང་།
༼ཁྲི་འཛིན: གསོ་བའི་བློོན་པོ།༽

ཤོར་ཕྱོགས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་།
༼ཁྲི་འཛིན: རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆ་ལྷན་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན།༽

༡༽ མོང་སྒར།
༢༽ བཀྲིས་སྒང་།
༣༽ བཀྲིས་གཡང་རྩེ།
༤༽ ལྷུན་རྩེ།
༥༽ པདྨ་དོགའ་ཚོལ།
༦༽ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
༧༽ བུམ་ཐོང་།

༡༽ ཐིམ་ཕུ།
༢༽ སྤ་རོ།
༣༽ དོབང་འདུས་ཕོོ་བྲང་།
༤༽ སྤུ་ན་ཁ།
༥༽ མགར་ས།
༦༽ ཀྲོང་གསར།
༧༽ ཧཱ།

༡༽ བསམ་རྩེ།
༢༽ ཆུ་ཁ།
༣༽ དོར་དོཀར་ནང་།
༤༽ གསར་སྤངས།
༥༽ གཞལམ་སྒང་།
༦༽ རྩི་རང་།

དོབུས་ཕྱོགས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་།
༼ཁྲི་འཛིན: ལྷན་རྒྱས་གཞུང་ཚོོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེན།༽ ལྷོ་ཕྱོགས་ ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་།

༼ཁྲི་འཛིན: ནང་སྲིདོ་དྲུང་ཆེན།༽

ཀོ་ཝིཌ་-༡༩ གི་རྒྱལ་ཡོངས་ལས་བྱེདོ་ཚོོགས་ཆུང་གི་བདོག་སྐྱོང་ཡིག་ཚོང་།
༼རྐྱེན་ངན་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁུངས།༽

གསོ་བ། མཁོ་ཆས། སྲུང་སྐྱོབ། བརྡོ་དོོན་དོང་བརྒྱུདོ་འབྲེལ།

༼ལས་སྡེ་ལྟེ་བ།༽

བཀའ་རྒྱའི་གོ་རིམ།

སྙན་ཞུའི་རིམ་པ།  



ESSENTIAL INFORMATION ON

LOCKDOWN 

“If we – the King, government, and people, work together like members of one family, 
we can emerge unscathed from any adversity that we may encounter. That our people 
from all backgrounds are ready to make personal sacrifices, despite facing difficulties 
themselves, shows that they place the interest of the nation above all else. I will forever 

appreciate the unwavering support of our people during this ordeal” 

- His Majesty The King, National Address, April 10, 2020

Stay Home, Stay Safe
“Our Gyenkhu”

Emergency Contact Numbers:

Health Help Centre (Medical Emergency) 112

COVID-19 hotline 2121

Elderly care/Medication refill 6060

Disaster communication helpline 999

Fire 110

Electricity 1250

Police 113

National Commission for Women and Children 1098

Financial Services 1255

C19 Task Force (Phuntsholing) 5555

Responding to the c
all 

of 
the

 N
ati

onརྒྱལ་ཁབ་ནང་གཔ་ད་ གང་ཁར་འན་།
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4.   What you should do?

1.   What is Lockdown?

 » It is the enforcement of movement restriction 
which requires people to stay at home to protect 
themselves, their families and communities from 
COVID-19 transmission.

 » His Majesty The King will issue the Royal 
Command for lockdown through the National 
COVID-19 Task Force (NC19TF).

Milk

2.   During lockdown:

 » Ensure you have supplies of essential items that 
will last for at least 14 days.

 » Those on long term medication should ensure 
medicines are refilled for at least one month. If 
not, call 6060

 » Prepare and maintain essential emergency kits 
such as torchlight, candles, mosquito nets (in 
southern districts), facemask etc.

5.  During lockdown, Government will ensure:

 » Provision of uninterrupted essential medical  
services like vaccination and emergency medical 
services (baby delivery, accidents, etc.)

 » Testing of all suspects, quarantine of close contacts, 
isolation and treatment of confirmed cases.

 » Facilitation of essential food supplies and 
distributions in all 20 Dzongkhags.

 » Uninterrupted telecommunication and online 
banking services. 

 » Uninterrupted water supply, electricity and garbage 
collection.

 » In case of death, the government will facilitate proper and safe funeral 
rites during which only immediate family members will be allowed.

3.   What is allowed during a lockdown?

Our Gyenkhu

 » It’s “Our Gyenkhu” to comply with the lockdown 
requirements.

 » Violators of the lockdown protocols shall be prosecuted 
as per the section 410 of the Penal Code of Bhutan, 2011.

 » Spend time with family, take good care of 
your mental and physical health and stay 
connected with your friends and families via 
telecommunication and social media.

 » Support each other and share the household 
responsibilities. 

 » Wash hands with soap and water frequently and 
follow cough etiquette at home.

 » Be vigilant for any signs and symptoms among 
elderly and sick people at home.

 » Movement within one’s surrounding if you have an independent 
compound.

 » In the village setup, cattle herding, grazing and guarding the crops 
without interacting with individuals from different households.

 » Only authorized essential service providers and COVID-19 responders 
identified by the government will be allowed for movement during the 
lockdown.

 » All schools, institutions, offices (Government, 
Corporate and private) and commercial 
establishments will be closed. 

 » Call 2121 or your local hotlines if you develop 
cough, fever, shortness of breath and other 
COVID-19 related signs and symptoms. Call 112 
for any other medical emergencies.

 » Cooperate with officials visiting or calling your home 
for collecting information and health screening.

 » The duration of the lockdown will be announced 
depending on the severity of the situation 
through mainstream and social media by the 
Prime Minister.

 » Closely follow instructions made available on the daily basis through  
BBS TV, radio and social media.  

National COVID-19 Incident Command Structure

National COVID-19 Task Force
(NC19TF)

(Chairperson: Prime Minister)

Health Emergency 
Management Committee

(Chairperson: Health Minister)

Eastern COVID-19 Task Force
(Chairperson: NLC Secretary)

1. Mongar
2. Trashigang 
3. Trashi Yangtse
4. Lhuentse
5. Pema Gatshel
6. Samdrup Jongkhar
7. Bumthang

1. Thimphu
2. Paro
3. Wangdue Phodrang
4. Punakha
5. Gasa
6. Trongsa
7. Haa

1. Samtse
2. Chukha
3. Dagana
4. Sarpang
5. Zhemgang
6. Tsirang

Central COVID-19 Task Force
(Chairperson: Cabinet Secretary) Southern COVID-19 Task Force

(Chairperson: Home Secretary)

NC19TF
Secretariat

(DDM)

Health Logistic Security Information & 
Communication

(Central Agencies)

Flow of Command

Flow of Report


