
डेनभर �डपाटर्मेन्ट अफ पिब्लक हेल्थ एण्ड इन्भाइरोमेन्ट 
101 W Colfax Ave, Suite 800 I Denver, CO 80202 

www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment 
p.720 -913 -1311 I f. 720-8 65-5531 I @DDPHE 

311 l POCKETGOV.COM I DENVERGOV.ORG | DENVER 8 TV 

 
 

 
 

 

 

माचर् २६, २०२० 

माचर् १०, २०२० मा, कोलोराडो राज्यको गभनर्रले नोबेल कोरोनाभाईरस, जसलाई अ�हले COVID-19 नाम �दइएको 

छ, यो फै�लन ेजो�खमको कारणल े राज्यभ�र आपतका�लन अवस्थाको घोषणा गद� एउटा कायर्कार� आदेश जार� 
गरेको छ । 

माचर् १२, २०२० मा, शहरको मेयर तथा डेन्भरको काउण्ट�ल ेCOVID-19 फै�लने जो�खमको कारणल ेगदार्, C.R.S. 

§ 24-33.5-701, et seq. अनुसार स्थानीय प्रकोप आपतका�लनको अवस्था घोषणा गरेको छ, जुन माचर् १६, २०२० 

मा, COVID-19 फै�लने जो�खमल ेमे ११, २०२० माफर् त डेन्भरको शहर र काउण्ट�को ला�ग शहर प�रषदले माचर् १६, 

२०२० मा �वस्तार गरेको �थयो ।    

माचर् १३, २०२० मा, सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको  डेन्भर �वभाग ("DDPHE") को कायर्कार� �नद�शकले, 

डेन्भर संशो�धत नगरको �नयमावल�को खण्ड २४- १६ अनुसार, COVID-19 फै�लने कुरालाई घटाउन केह� 

सु�वधाहरुमा सी�मत पहँुचमा प्र�तबन्ध गरेको छ ("माचर् १३ DDPHE आदेश")। 

माचर् १५, २०२० मा, रोग �नयन्त्रण केन्द्र ("CDC") ले सबै ठूल◌ा कायर्क्रम र ५० जना वा सोभन्दा ब�ढ मा�नसहरुको 

ठूलो जमघट रद्द वा COVID- 19 फैलन कम गनर् आठ हप्ता स्थ�गत ग�रएको छ । 

माचर् १६, २०२० मा, डेन्भरको सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको कायर्कार� �नद�शकल,े डेन्भरको संशो�धत नगर 

�नयमावल� खण्ड २४-१६ को अनुसार, माचर् १५, २०२० CDC �सफा�रशदे�ख एक ठाउँमा बसेर रेष्टुरेन्टमा खाना तथा 

पेय-पदाथर् उपभोग गन� तथा बहृत भेला गन� वा एउटा �ेत्रमा धेरै नगन� स�हत वा सी�मत रहेको र एउटा �ेत्रमा  ५० 

जना मा�नस वा सोभन्दा ब�ढ मा�नसहरुलाई ठूलो भलेा गनर्लाई प्र�तबन्ध गरेको छ ("माचर् १६ DDPHE आदेश") ।   

माचर् १६, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरणको कायर्कार� �नद�शकल,े कोलोराडोको संशो�धत 

�वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a)  र 25-1.5-102 (1) (a) (I), सावर्ज�नक स्वास्थ्य आदेश २०-२२ को 
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सूचनाद्वारा बन्द बार, रेस्टुरेन्ट, �थएटर, व्यायामशाला र क्या�सनो, जुन आदेश माचर् १७, माचर् १८, र माचर् १९, २०२० 

संशोधन ग�रएको �थयो ("माचर् १६ CDPHE आदेश") । 

माचर् १८, २०२० मा, कोलोराडो राज्यको गभनर्रले COVID-19 सुरु भएको कारणले आदेश संशोधन भएको कारणले 

कोलोराडो राज्यमा रहेका सबै सावर्ज�नक तथा �नजी प्राथ�मक र माध्य�मक �वद्यालयहरुमा सामान्य व्यिक्तगत 

�नद�शनको �नलम्वन गन� आदेश �दँदै कायर्कार� आदेश जार� गरेको छ (" माचर् १८ गभनर्र EO") । 

माचर् १८, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101(1)(a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, COVID-19 भाईरस फै�लन कम 
गनर्को ला�ग (१०) जना भन्दा ब�ढ मा�नसहरुलाई भेला हुन रोक्न  कायार्न्वयन गन� सामािजक दरू�को उपायहरु जार� 
गरेको छ ("माचर् १८ CDPHE आदेश") ।  
 
माचर् १९, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, आवश्यक नरहेको व्यिक्तगत 

सेवा स�ुवधा समावेश गनर् र प�र-म्यूचुअल वाग�रङ स�ुवधाहरु रेस ट्र्याक र अफ ट्र्याक गनुर्को साथै खाना खुवाउन े

सेवामा उच्च �श�ाका संस्थाहरुलाई छूट �दन, र होटलका खाना खुवाउन े सेवाहरुलाई कोठामा खाना खुवाउन े

सेवाहरुभन्दा छुट �दइएको छैन भनेर प्रमा�णत गनर्, व्यायामशालाको प�रभाषा थप्न, र अ�प्रल ३०, २०२० माफर् त  माचर् 
१६ CDPHE �वस्तार गनर्को ला�ग माचर् १६ CDPHE आदेश संशोधन ग�रएको �थयो । ("माचर् १९ CDPHE आदेश") 

।  
 
माचर् २१, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, सामािजक दरू�को आदेशबाट 

छुट पाएका ती �क्रयाकलाप तथा कायर्हरु थप प्रमा�णत गनर्को ला�ग माचर् १८ CDPHE आदेश संशोधन ग�रएको 
�थयो ।  
 
माचर् २२, २०२० मा कोलोराडोको राज्य सरकार गभनर्र मा�नस नै गएर काम गन� समूह ५०% ल ेघटाएर कायर्स्थल 

संकटर�हत बनाउने र राज्यमा COVID-19 को उपिस्थ�तको कारणले सभंवभएसम्मको टाढा बसेर काम गन� �मता 
लागू गनर् आदेशस�हत कायर्कार� आदेश D2020-013 जार� गरेको छ । ("EO D2020-013) 
 
माचर् २२, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, EO D2020-013 को 
�नद�शनबाट छुट पाएका नाजुक अवस्थामा आपतका�लन �ेत्रमा काम गन� कमर्चार�, कुनै योजनाको पूवार्धार, सरकार� 
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कामकाज, र अन्य �क्रयाकलापको प�रभाषा �दद� एउटा आदेश प�न जार� गरेको छ । ("माचर् २२ CDPHE आदेश") 

। 
 
माचर् २३, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �नयमावल�को खण्ड २३- १६ अनुसार, COVID-19 फै�लने दर कम गन� गहृको आदेश, जुन त्यह� �दनमा 
संशोधन ग�रएको �थयो ("माचर् २३ DDPHE आदेश") । 
 
माचर् २४, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �नयमावल�को खण्ड २३- १६ अनुसार, माचर् २३ को DDPHE आदेशको संशोधन । 
("माचर् २४ DDPHE आदेश") । 
 
माचर् २५, २०२० मा, कोलोराडो राज्यको गभनर्रल ेराज्यमा COVID-19 देखा परेको बेलामा कोलोराडोबासीहरुलाई 

घरमा बस्न ेआदेश �दद� र कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले कायर्कार� 
आदेशको �नद��शकामा उपयुक्त सावर्ज�नक स्वाथ्य �बमा जार� गनर् �नद�शन �दद� कायर्कार� आदेश D2020-017 

जार� गरेको छ ("EO D2020-017") ।   
 
माचर् २५, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनुसार, घरमा बस्न ेआवश्यकताहरु 

कायार्न्वयन गन� आदेश जार� गरेको �थयो । ("माचर् २५ CDPHE घरमा बस्ने आदेश") । 
 
माचर् २६, २०२० मा, कोलोराडो सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकले, कोलोराडोको 
संशो�धत �वधान §§ 25-1.5-101 (1) (a) र 25-1.5-102 (1) (a) (I) अनसुार, माचर् २५ CDPHE घर�भत्र बस्न े

आदेशको संशोधन जार� गरेको �थयो । ("माचर् २६ CDPHE घरमा बस्ने आदेश") । 
 
DDPHE का कायर्कार� �नद�शकले, डेन्भर संशो�धत नगर �नयमावल�को खण्ड २४-१६ अनुसार, यसकारण 

कोलोराडो राज्यको माचर् २६ DDPHE घरमा बस्ने आदेश अपनाउद�, डेन्भरको माचर् २४ DDPHE आदेशलाई 

संशोधन गरेको छ, अन्यथा यसलाई डेन्भरको घर�भत्र बस्ने आदेश भनेर �च�नन्छ ।  
 
यस हदसम्म, CDPHE आउँदा �दनहरुमा प�न घरमा बस्ने आदेश जार� गदर्छ, �तनीहरुल े स्वतः रुपमा पालना 
गनुर्पन�छ र यस आदेशलाई संशोधन गन�छ । ("माचर् २६ DDPHE घरमा बस्ने आदेश")  
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डेन्भरको संशो�धत नगर �नयमावल�को खण्ड २४- २४ अनुसार, कुनै प�न व्यिक्तल ेयस आदेशलाई पालना गनर् 
असफल भएमा गैर-कानुनी हुनेछ । कुनै व्यिक्त यो कानुन पालना गनर् असफल भएमा प�न �नजले प्रत्येक पटकको 
उल्लङ्घनमा न� सय उनान्सय डलर ($९९९.००) नाग�रक ज�रवाना प�न �तनुर्पन� हुन्छ । कायार्न्वयन गराउन ेकदमहरु 

बढाउदै जाने खालको प्रकृ�तको हुन्छ र डेन्भरले एउटा वा सोभन्दा ब�ढ नाग�रक, आपरा�धक, र प्रशास�नक कदम, 

शुल्क, ज�रवाना, सजाय, दण्ड, फैसला, र समाधानहरु खोज्न सक्दछ, र त्यो �नरन्तर वा क्रमबद्ध रुपमा रा�खएको हुन 

सक्छ । 
 
यो आदेश अ�प्रल ११, २०२० साँझ ५:०० बजेदे�ख सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभागको कायर्कार� �नद�शकल े

�वस्तार, पुनः खण्डन, अक� नल्याउँदा, वा �ल�खत रुपमा संशोधन नग�रँदासम्म रहनेछ । 
जार� गन� व्यिक्तः 

सह�ः आफ�  

रोबटर् एम. म्याकडोनाल्ड 

सावर्ज�नक स्वास्थ्य प्रशासक, डेन्भर �सट� तथा काउण्ट� 

कायर्कार� �नद�शक, डेन्भर सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा वातावरण �वभाग  


