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डी २०२० ०१२ (D 2020 012)
कायर्कार� आदे श (EXECUTIVE ORDER)
को�भड-१९ �ारा प्रभा�वत कोलोराडोका बा�सन्दालाई राहत प्रदान गनर् बेदखल�, प्र�तबन्ध, र जनपयोगी सेवा-

स�ु वधा �वच्छे दहरू सी�मत र ता�कता बेरोजगार� बीमा दाबी प्र�क्रयासम्बन्धी आदे श (Order Limiting Evictions,
Foreclosures, and Public Utility Disconnections and Expediting Unemployment Insurance Claim Processing to Provide Relief
to Coloradans Affected by COVID-19)
कोलोराडोमा कोरोनाभाइरस रोग २०१९ (को�भड-१९) दे �खएकाले उत्पन्न वतर्मान आ�थर्क अवस्थाको अवरोधका कारण

हुने बेदखल�, प्र�तबन्ध, र जनपयोगी सेवा-सु�वधा �वच्छे दहरू सी�मत गनर् र ता�कता बेरोजगार� बीमा दाबी प्र�क्रयालाई घटाउन,

जवाफ� काम गनर्, र सध
ु ारतफर् जान कोलोराडो राज्यका गभनर्रको कायार्लयमा �न�हत अ�धकारको पालना र �वशेष गर� कोलोराडो
सं�वधानको धारा ५ को अनुच्छे द २ तथा कोलोराडो प्रकोप आपतकाल�न ऐन, सी.आर.एस. § २४-३३.५-७०१, का अनुसार (ऐन), को

उपयु� अंशहरूअनुसार म, कोलोराडो राज्यक◌ो गभनर्र, जेरड प�लस (Jared Polis) ले यस◌ै बमोिजम कायर्कार� आदे श जार� गरे को
छु ।

१.

प�
ृ भू�म तथा उ�ेश्य

माचर् ५, २०२० मा कोलोराडो जनस्वास्थ्य र वातावरण �वभाग (CDPHE) को जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोलोराडोमा

प�हलो अनुमान ग�रएको को�भड-१९ पर��णको प�रणाम पोजे�टभ आएर रोगको पु�� गर्यो । त्यसबेलादे �ख पु�� भएका रोगीहरूको
संख्या बढ्दो छ र राज्यभर समुदायभर फै�लएको प्रमाण हामीसँग छ । मैले मौ�खक रूपमा माचर् १०, २०२० मा प्रकोपका ला�ग

आपतका�लन घोषणा गर� र माचर् ११, २०२० मा सम्बिन्धत कायर्कार� आदे श डी २०२० ००३ जार� गर� ।

मेरो प्रशासनलगायत अन्य राज्य, स्थानीय र संघीय �नकायहरूले महामार�को प्रभाव न्यन
ू ीकरण गनर्, थप फै�लन न�दन

र हाम्रो स्वास्थ्य-सेवाका श्रोतहरूलाई पन� भारबाट जोगाउन बह
ृ त ् त�रकाले कामहरू गरे का छन◌् ।

को�भड-१९ को आ�थर्क असर मह�वपण
ू र् छ, र धेरै कोलोराडोका बा�सन्दा तथा स्थानीय व्यवसायीको आ�थर्क िस्थरता

कमजोर पान� खतरा छ । को�भड-१९ �ारा उत्पन्न दष
ू णको जो�खमले कय� व्यवसायहरू बन्द गनर् बाध्य गरे को छ । अथर्तन्त्रका

लगभग सबै �ेत्रहरूमा रोजगारदाता र कमर्चार�हरूमा�थ कडा प्रहार भएको छ । हामीले आ�थर्क सुर�ा, रोजगार�, सामुदा�यक एकता

र समद
ु ायको प्रत्यप
ु लिब्धलाई पार लगाउने गर� काम-कावार्ह� गनुर्पन�छ ।

यस कायर्कार� आदे शद्वारा, म अस्थायी रूपमा बेदखल�, प्र�तबन्ध, र जनपयोगी सेवा-सु�वधा �वच्छे दहरू सी�मत तथा

को�भड-१९ महामार� प्रभा�वत कोलोराडोका बा�सन्दालाई सहयोग गद� छु । म को�भड-१९ महामार�का कारण उत्पन्न वतर्मान

आ�थर्क अवरोध घटाउन, जवाफ� काम गनर्, र मक्
ु त हुन राज्यका स्रोतहरूलाई प�रचालन थप गद� छु । यो कायर्कार� आदे शले आउँ द◌ा
हप्ता र म�हनामा कोलोराडो समुदाय र व्यवसायको आ�थर्क कल्याणको र�ा गनर् सहयोग गन�छ ।
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२. प्र�तबन्ध तथा बेदखल� आदे शहरू

क.

म स्थानीय मा�मला �वभाग (DOLA), श्रम तथा रोजगार �वभाग (CDLE), र �नयामक �नकायहरूको �वभाग (DORA) का कायर्कार�

�नद� शकहरूलाई जेथाका मा�लक र घरमा�लकहरूसँग भाडामा बस्ने वा मोबाइल घरमा�लक�वरू� प्र�क्रयाहरू �बना कुनै �ढलाइ

वा भाडा भ�
ु ानी नगदार् भाडा उल्लंघनको प�रणामका रूपमा अ�प्रल ३०, २०२० सम्म उपभोगबाट बिञ्चत हुन वा शतर्
कायार्न्वयनबाट जो�गने कुनै कानुनी उपाय खोज्ने �नद� शन �दन्छु । कायर्कार� �नद� शकहरूले जेथाका मा�लक र घरमा�लकसँगै

भाडावालाहरू र मोबाइल घर मा�लकहरूलाई अ�प्रल ३०, २०२० सम्म �ढलो भु�ानी वा भाँडाको भु�ान नगरे को शुल्क वा

शल्
ु कहरू छुट �दने काम गन�छन ् ।

ख.

राज्य तथा स्थानीय �नकायहरूको स्रोत संर�ण गनर् र प्राथ�मकता �दन एवम ् को�भड-१९ महामार�को जवाफक◌ा रूपमा

मह�वपण
ू र् कामहरू गनर् कान◌ुन कायार्न्वयन अ�धकार�हरूको उपलब्धताका ला�ग, म जनसरु �ा �वभाग (DPS) का कायर्कार�

�नद� शकलाई सबै शािन्त सुर�ा अ�धकार�हरू, नगर-प्रमुखहरू, र अन्य स्थानीय नेताहरूसँग अ�प्रल ३०, २०२० सम्म त्यस्तो

कायर्हरू जनस्वास्थ्य र सुर�ाक◌ा ला�ग आवश्यक नपर्ने अवस्थासम्म राज्यमा आवासीय बेदखल ग�त�व�ध �नलम्बन गनर्
कानन
ु प्रवतर्न �नकायहरूसँग यस्तै औपचा�रक कायर्हरू गन� �नद� शन �दन्छु ।

ग.

म प्रकोप आपतका�लन कोषबाट ३० लाख डलर ($ ३,०००,०००) �नकालेर को�भड-१९ सम्बन्धी आ�थर्क अवरोधका कारण कम

आ�थर्क कठ�नाई भो�गरहे का कम आम्दानी भएका प�रवारहरूका ला�ग अल्पका�लन भाडा तथा घर-ऋणमा सहायता गनर्

स्थानीय मा�मला �वभागलाई �दन आदे श �दन्छु, र यसअ�घ �नय�मत रूपमा काम गरे को �वगत भएका र कोलोराडो

जनस्वास्थ्य र वातावरण �वभागको वतर्मान तथा भ�वष्यको को�भड-१९ जनस्वास्थ्य आदे शअनुसार रोजगार� गुमाएका छन ्,
�तनलाई सहायताका ला�ग प्राथ�मकता �दऔं । यो कोष उ� कायर्कार� आदे श जार� भएको छ (६) म�हनाका ला�ग उपलब्ध

रहनेछ र कुनै खचर् नभएको रकम प्रकोप आपातकाल�न कोषमा रहनेछ । संघीय सरकार�ारा ��तपू�तर्बाट प्रा� रकम प्रकोप

आपातकाल�न कोषमा फकार्इनेछ । म स्थानीय मा�मला �वभागलाई अस्थायी भाडा र घर-ऋण सहायता �वतरण कायार्न्वयन

गनर् गैर-नाफामल
ु क तथा स्थानीय सरकारका साझेदारहरूसँग काम गनर् प�न �नद� शन �दन्छु । यो �नद� शन कायार्न्वयनमा

ल्याउँ दा स्थानीय मा�मला �वभागले व्य��लाई �दने सु�वधा नदोहो�रएको पक्का गन�छ ।

घ.

म स्थानीय मा�मला �वभागलाई बहु-प�रवार बसोबास तथा मोबाइल घरको पाकर्का मा�लकसँग �मलेर काम गन� आदे श �दन्छु,
जो को�भड-१९ महामार�का कारण आ�थर्क क�ठनाइसँग संघषर् ग�ररहे का बा�सन्दाका आवश्यकता मूल्याङ्कन गनर्का ला�ग

भाडाको जेथा वा धेरै कम आम्दानी भएकालाई प्रदान गछर् न ् । म स्थानीय मा�मला �वभागलाई संघीय, �नजी, र परोपकारबाट
प्रा� धन स्रोतहरूमा मात्र सी�मत नहुने गर�, कोलोराडोका बा�सन्दालाई घर-आवास तथा आश्रयस्थलका आवश्यकता परू ा

ग�ररहन सहयोग उपलब्ध हुन सकोस ् भनी भाडा नोक्सानमा ��तपू�तर्को संभा�वत त�रकाले मूल्याङ्कन गनर् �नद� शन �दन्छु

। यो �नद� शन कायार्न्वयनमा ल्याउँ दा स्थानीय मा�मला �वभागले व्य��लाई �दने सु�वधा नदोहो�रएको पक्का गन�छ ।
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ङ.

म स्थानीय मा�मला �वभाग र श्रम तथा रोजगार �वभागलाई तथ्याङ्क तथा अस्थायी भाडा तथा ऋण सहायताको �नद� �शका

च.

म �नयामक �नकायहरूको �वभागलाई ब��कङ्ग तथा �व�ीय सेवा �वभाग (Divisions of Banking and Financial Services) का

एवम ् प्र�क्रया �नमार्ण गनर् �नद� शन �दन्छु ।

माध्यमबाट व्य�� तथा साना व्यवसायका आवास तथा वा�णज्य प्र�तबन्ध र �वस्थापनको खतरा�वरु� काम गनर् प��त तथा

नी�तहरू प�हल्याउन राज्य-�वशेषा�धकार प्रा� �व�ीय संस्थाहरूसँग काम गनर् �नद� शन �दन्छु । म �नयामक �नकायहरूको

�वभागलाई ब�क, क्रे�डट यु�नयन, र अन्य �व�ीय संस्थानहरूलाई प्रोत्सा�हत गन� कदम चाल्नका ला�ग �नद� शन �दन्छु, जसले

को�भड-१९ महामार�को असरबाट उत्पन्न घरायसी तथा व्यवसायी आम्दानीको कमीबाट प्र�तबन्ध तथा यससँग सम्बिन्धत

बेदखल हुने प�रिस्थ�त आउँ दा आवास तथा व्यावसा�यक घर-ऋणको प्र�तबन्ध र सम्बिन्धत बेदखललाई रो�कराखेका हुन्छन ्
। अझ, म �नयामक �नकायहरूको �वभागलाई यी �व�ीय संस्थाहरूलाई को�भड-१९ महामार�को असरबाट प्रभा�वत आवासीय

र व्यावसा�यक �धतो, पुन�वर्�हरू, गाडी ऋण, र �व�ाथ� ऋण, र ग्राहक र व्यवसायहरूका ला�ग साना व्यवसायका ऋणस�हत
सबै उपभो�ा ऋणका ला�ग सहायतामा भु�ान प्रदान गनर् प्रोत्सा�हत गनर् �नद� शन �दन्छु ।

छ.

म वी��य संस्थाहरूलाई वास्त�वक जेथामा वास्त�वक ब्याज सुर��त गनर् आवासीय तथा व्यावसा�यक पुन�वर्�को प्र�क्रया

समा�ीको सु�नि�तताका ला�ग लालपूजार् तथा अरू सम्बिन्धत कागजातहरूमा संभव भएसम्म राम्रो त�रकाले लगातार पहुँच
प्रदान गनर् सबै काउन्ट� क्लकर् र रे कडर्रहरूल◌ाई आदे श �दन्छु ।

ज.

म कोलोराडो राज्यका सावर्ज�नक ट्रस्ट� (Public Trustee) हर◌ूलाई तीस (३०) �दनक◌ा ला�ग कोलोराडो संशो�धत �वधानको

�शषर्क ३८ को अनुच्छे द ३८ को बेदखलसँग सम्बिन्धत कायर्वाह� �नलम्बन गनर् स्वीकृत गछुर्: § ३८-३८-१०२ (�ब�क्रका ला�ग

छनौट तथा मागको सूचना रे कडर्को समयसीमाका �वषयमा); § ३८-३८-१०३ (संयुक्त सूचना हुलाकबाट पठाउनका ला�ग
अिन्तम म्यादबारे ); § ३८-३८-१०४ (कुनै प�ले समाधानका ला�ग आशयको सूचना पेश गन� अिन्तम म्याद र एक ट्रस्ट�ले �टपोट
ग्रहणकतार् वा यसको वक�ललाई सूचना पठाउनुपन�छ, र �नवारण कोषको समाधानका ला�ग समयसीमा); § ३८-३८-३०२

(ऋणमोचन कोषलाई टे न्डर गनर् अिन्तम म्यादको बारे मा); र § ३८-३८-५०१ (प्रमा�णत कागजात कायार्न्वयन गनर् र रे कडर् गनर्
अिन्तम म्यादको बारे मा) । सावर्ज�नक ट्रस्ट�द्वारा ग�रएका कुनै प�न कायर् ट्रस्ट�को वेबसाइट, इलेक्ट्रो�नक मेल (य�द सम्भव

भएमा) र स्वचा�लत सन्दे शहरूमा उपलब्ध गराइनेछ ।

झ.

म कोलोराडो राज्यका काउन्ट� कोषा�धकार�लाई अयोग्य ब्याज �नलम्बन वा �मनाहाको कावार्ह� गनर् स्वीकृ�त �दन्छु, जुन कर
दा�खलाको प�रणामस्वरूप § ३९-१०-१०४.५ को प्रावधानअनुसार भएको हुनसक्छ । कोषा�धकार�द्वारा ग�रएका कुनै प�न

कायर्वाह� कोषा�धकार�को वेबसाइट, इलेक्ट्रो�नक मेल (य�द सम्भव भएमा) र स्वचा�लत सन्दे शहरूमा उपलब्ध गराइनेछ ।

ञ.

यस कायर्कार� आदे शका उद्दे श्यका ला�ग, "कम आय भएका प�रवारहरू" भन◌्नाले औसत आयका �ेत्रको ५०% भन्दा कम
भएको घरप�रवार हो ।
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ट.

यस कायर्कार� आदे शमा कुनै प�न घरभाडा �तन� दा�यत्वबाट भाडावालालाई छुटकारा �दइएको छै न, र घरधनीलाई भाडा उठाउने
�मतामा रोकटोक नै ग�रएको छ, वा अन्यथा जनस्वास्थ्य वा सरु �ा आवश्यकताहरू वा अरू कानन
ु ी आवश्यकताहरू
पालनाका ला�ग ।

३. जनपयोगी आदे शहरू

क.

म को�भड-१९ को असरसँग सम्बिन्धत आवासीय र साना व्यवसाय उपभो�ाहरूबाट �ढलाइ भएको वा छुटे को भु�ानीका ला�ग

सेवा �वच्छे द �नलम्बन गनर् राज्यका सबै सावर्ज�नक जनपयोगी श्रोतहरूसँग काम गनर् जनपयोगी श्रोत आयोग (PUC),
�नयामक �नकायहरूको �वभाग�भत्रै, लाई आदे श �दन्छु ।

ख.

म जनपयोगी श्रोत आयोगलाई सबै जनपयोगी श्रोत को�भड-१९ को असरबाट �नकै प्रभा�वत भइ का�टएको भए फे�र जडान गदार्

शुल्क न�लन र सबै आवा�सय ग्राहक तथा साना व्यवसायी उपभो�ालाई �ढलो भु�ान गदार् शुल्क �मनाका गनक
ुर् ा साथै को�भड१९ को असरका कारण भु�ानी वा बक्यौताका �निम्त सेवा �वच्छे द भएका ग्राहकहरूको सेवा फे�र जोड्न उ�चत प्रयास गनर् प�न
आदे श

�दन्छु ।

ग.

म ग्राहकहरूको म�तका ला�ग सबै जनपयोगी श्रोतहरूमा काम गनर् जनपयोगी श्रोत आयोगलाई थप आदे श �दन्छु, खासगर�

को�भड-१९ को असरसँग सम्बिन्धत ती ग्राहक जो कम आयका आधारमा ऊजार् सहायता कायर्क्रमका ला�ग योग्य छन ्, र जसको
जनपयोगी श्रोतको भु�ानी गनप
ुर् न�छ ।

घ.

म जनपयोगी श्रोत आयोगलाई भु�ानी सहायतामा �नद� शन �दन जनपयोगी श्रोतहरूका साथ काम गनर् थप �नद� शन �दन्छु ।

यसबाहे क जनपयोगी श्रोत आयोगले यो कायर्कार� आदे शको प्र�युतरमा राज्यव्यापी उपयो�गता कायार्न्वयनमा�थ जनपयोगी

श्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरे र सा�ा�हक रूपमा �रपोटर् गभनर्रलाई बुझाउनेछ र त्यसलाई जनपयोगी श्रोत आयोगको
वेबसाइटमा रा�ेछ ।

ङ.

म को�भड-१९ सम्बन्धी असरको मूल्याङ्कन गनर् कोलोराडो ऊजार् कायार्लय (Colorado Energy Office) प्रदायक, वा�णज्य संघ र

राज्यभरका प्रोपेन �ह�टङ्ग (propane heating) का उपभो�ासँग �मलेर काम गनर्, र को�भड-१९ बाट भएको असर घटाउन गभनर्रको
कायार्लयलाई समयसापे� �सफा�रश पेश गनर् आदे श �दन्छु ।

च.

यो कायर्कार� आदे शको उ�ेश्यका �निम्त ''साना व्यवसायका ग्राहकहरू'' भनेको जनपयोगी श्रोत उपभो�ा हो, जो जनपयोगी
श्रोत सेवालाई साना व्यवसायी उपभो�ा वा जनपयोगी श्रोत आयोग�ारा �नधार्�रत शुल्कका ला�ग साना वा�णज्य उपभो�ाका
रूपमा वग�करण ग�रएको हुन्छ वा जनपयोगी श्रोत उपभो�ाका रूपमा हुन्छ, जो शल्
ु क िस्थ�तमा रहन चाहन्छ ।
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छ.

यो कायर्कार� आदे शको उ�ेश्यका �निम्त ''जनपयोगी श्रोत'' वा ''जनपयोगी श्रोतहरू'' भन्नाले लगानीकतार्को स्वा�मत्वमा रहे को,
नगरपा�लकाको, वा कोलोराडो राज्य�भत्र �व�त
ु , ग्यास वा जलसेवा उपलब्ध गराउने सहकार� संस्था ब�ु झन्छ ।

४. बेरोजगार �बमा आदे शहरू

क. म प्रकोप आपतका�लन कोषबाट १० लाख डलर ($ १,०००,०००) �नकालेर कोलोराडो राज्यको आ�थर्क िस्थरता व�ृ �का ला�ग

बेरोजगार �बमा (UI) सु�वधाका �निम्त �नवेदन �दने मा�नसलाई उपलब्ध सेवामा सुधार तथा ग�त प्रदान गनर् श्रम तथा रोजगार
�वभागमा उपलब्ध गराउने आदे श �दन्छु । यो कोष उ� कायर्कार� आदे श जार� भएको छ (६) म�हनाका ला�ग उपलब्ध रहनेछ

र कुनै खचर् नभएको रकम प्रकोप आपातकाल�न कोषमा रहनेछ । संघीय सरकार�ारा ��तपू�तर्बाट प्रा� रकम प्रकोप
आपातकाल�न कोषमा फकार्इनेछ ।

ख. श्रम तथा रोजगार �वभागले बेरोजगार �बमा स�ु वधा दाबीको कावार्ह� प्र�क्रया र को�भड-१९ को असरबाट �वस्था�पत
कामदारलाई भु�ानी �वतरणमा ग�त �दनेछ, जसबाट उनीहरूले त्यस्तो भु�ानी भएसम्म बढ�मा उनीहरूको पूरा �नवेदन दतार्
गरे को दश (१०) �दन�भत्र पाउन शुरू हुनेछ ।

ग. �नद� शनहरू पूरा गनर् ४.ए र ४.बी, म यसअन्तगर्तका अ�नवायर्ताहरू खारे ज गछुर्ः
अ.

�स.आर.एस. § ८-७३-१०७(१)(डी) जसमा बेरोजगार �बमा सु�वधा प्रापक सु�वधा पाउनुअ�घ भु�ान �बनाको एक
ह�ा रहे को हुनुपछर् , �स.आर.एस. § ८-७३-१०७(१)(जी)(आई) जसमा बेरोजगार �बमा सु�वधा प्रापकले स�क्रय रूपमा
काम खोज्नेछ ।

आ.

�स.आर.एस. § ८-७३-१०८(इ) जसमा बेरोजगार �बमा स�ु वधा रोजगारदाताबाट कामको ��तप�ू तर् खाताबाट

लगाइन्छ, र म श्रम तथा रोजगार �वभागलाई बेरोजगार �बमा �वभागमाफर्त रोजगारदाताको उ� खाताको स�ा
को�भड-१९ असरको प�रणामको दाबीका रूपमा गनर् आदे श �दन्छु ।

इ.

�स.आर.एस. § ८-७४-१०२(१) जसमा श्रम तथा रोजगार �वभागका कमर्चार�ले बेरोजगार �बमा सु�वधाको दाबी

पाएप�छ अन्य इच्छुक प�हरूलाई सूचना �दन्छन ् र त्यस्ता प�लाई पात्रोका बाह्र (१२) �दन उपलब्ध गराइनेछ,
जसमा मा�नसको के छ भने दाबी गनभ
ुर् न्दा प�हले श्रम तथा रोजगार �वभागले सु�वधा �दन �नणर्य जार� गछर् , म

श्रम तथा रोजगार �वभागलाई को�भड-१९ को असरबाट उत्पन्न भएकाले इच्छुक प�हरूको खबर पाउनुभन्दा

अ�घ बेरोजगार �बमा सु�वधा भु�ानलाई प्राथ�मकता �दन र सु�वधा चाँडो भु�ान गन� सु�नि�तता गनर् आवश्यक
थप तथ्य प�ालगाउन आदे श �दन्छु ।
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ई.

�स.आर.एस. § ८-७४-१०२(१) �ारा प्रदान ग�रएको अ�धकारअनुसार श्रम तथा रोजगार �वभागका कायर्कार�

�नद� शकले यो कायर्कार� आदे शको �नद� शन ४.ए-४.सी परू ा गनर् आवश्यकताअनस
ु ार आपातकाल�न �नयम घोषणा
तथा जार� गनर् सक्छन ् ।

५.

समयाव�ध
यो कायर्कार� आदे श मा�थ उल्ले�खत उ�ेश्यका ला�ग धारा २. सी र ४. ए मा व्याख्या गरे को कोष कायर्कार� आदे शको

�म�तले छ (६) म�हना उपलब्ध रहनेबाहे क अक� कायर्कार� आदे शबाट म्याद नथपेसम्म लागु भएको �म�त माचर् २०, २०२० दे �ख तीस
(३०) �दनमा समा� हुनेछ ।

तल मेरो हस्ता�र तथा कोलोराडो
राज्यको कायर्कार� �नशाना छाप,
यो माचर्को बीस� �दन, २०२०

जेरड प�लस (Jared Polis)
गभनर्र (Governor)
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