
 फेयर हाउजिङ …  यो तपाईकंो अजिकार हो

घरधनी तथा 
भाडावालसम्बन्धी ननरे्दनिका

आफ्नो

थाहा पाउनहुोस्

अजिकारहरू



सेन्ट्रल PA भरर नै सपुथ आवासलाई सम्भव गराएकोमाCommunity 

Basics (कम्युननटी बेनसक्स) गौरवाजन्ट्वत महससु गर्दछ । नगरपाजलका, 

ठेकेर्ार, र्ाता तथा सेवा प्रर्ायकहरूसँगको साझेर्ारीमा काम गरेर हामीले तल 

जर्इएका समरु्ायहरूमा 500 भन्ट्र्ा बढी एकाइहरूको जनमादण गरेर हाल 

व्यवस्थापन गरेका छौं: 

ब्रन्ट्सजवक फाम्सद अपार्दमेन्ट्र््स, ल्यान्ट्केस्र्र  

क्लोइस्र्र हाइर््स अपार्दमेन्ट्र््स, एफ्रार्ा  

कन्ट्री क्लब अपार्दमेन्ट्र््स, ल्यान्ट्केस्र्र  

फोर्दन ेहाउस, ल्यान्ट्केस्र्र  

गोल्र्न राइएन्ट्गल अपार्दमेन्ट्र््स, ल्यान्ट्केस्र्र 

जलङ्कन हाउस, ल्यान्ट्केस्र्र  

माररएर्ा जसजनयर अपार्दमेन्ट्र््स, माररएर्ा  

न्ट्य ूहल्याण्र् अपार्दमेन्ट्र््स, न्ट्य ूहल्याण्र् 

जनस्ली चकलेर् फ्याक्री अपार्दमेन्ट्र््स, माउन्ट्र् िोय 

ओल्र् माकेर् अपार्दमेन्ट्र््स, एफ्रार्ा 

पाकद  एभेन्ट्य ूअपार्दमेन्ट्र््स, ल्यान्ट्केस्र्र 

थ्री सेन्ट्र्र स्क्वायर अपार्दमेन्ट्र््स, मेर्ाउन 

 वालनर् जस्रर् अपार्दमेन्ट्र््स, जलजर्ऱ्् 

Community Basics, Inc. 

717.735.9590 www.communitybasics.com 

Contactenos hoy, estaremos listos 

para ayudarle! 

-Solicitud de Ciudadanía

-Ajuste de Estatus para personas

elegibles 

-Solicitud de tarjeta verde o Residencia

permanente 

-Defensa de deportación

-Cancelación de la deportación

-Audiencias de fianza

- -Asilo politico

-Visa de estudiante y trabajo

-Acción Diferida para Jovenes
717-431-3771

112 Market Street | Suite 430 Harrisburg, PA 17101 313 W. 

Liberty Street | Suite 250 Lancaster, PA 17603

Los Abogados de la Comunidad-HGSK

138 N. 5th St. Reading, PA 1960

gente para proteger el futuro de su familia | www.diasporalaw.com 

Oscar J. Barbosa, 

Esq 
Immigration  Attorney & Counselor

Licenciado en NJ #1868-2010

http://www.communitybasics.com/
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समानता तथा समता समान कुरा होइन । 

हाउजिङ इक्वाजलर्ी एण्र् इजक्वर्ी इजन्ट्स्र्च्यरु् एर् LHOP (Housing Equality & Equity 

Institute at LHOP) ल ेल्यान्ट्केस्र्र तथा योकद  काउन्ट्र्ीहरूका जनवासीहरूल ेसामना गन े

आवाससम्बन्ट्िी अवरोिहरूलाई सम्बोिन गन ेिानकारी तथा सहायता श्रोतसािनहरू उपलब्ि 

गराउनका लाजग सामरु्ाजयक संघससं्था तथा सरकारी अजिकारीहरूसगँ जमलेर कायद गर्दछ । 

हामी समानता तथा समता समान कुरा होइन भन्ट्नेमा जवश्वास गछौं । श्रोतसािनहरूलाई समान रूपमा 

जवतरण गररँर्ा हरेकल ेसमान रूपल ेलाभ प्राप्त गर्नैन ्। व्यजिहरूल ेउजचत, सरुजित तथा सपुथ 

आवासमा जवजभन्ट्न अवरोिहरूको सामना गर्ाद उनीहरूलाई अवरोि नभएकाहरूलाई भन्ट्र्ा बढी 

सहयोगको खाँचो हुन्ट्छ । समान पहुचँ हाम्रो समुर्ायका लाजग हाम्रो र्ीघदकालीन सोच हो र समता त्यो 

र्ीघदकालीन सोचसम्म पगु्ने हाम्रो मागद हो । 

हाउजिङ इक्वाजलर्ी एण्र् इजक्वर्ी इजन्ट्स्र्च्यरु् एर् LHOP र हाउजिङ इक्वाजलर्ी सने्ट्र्र अफ 

पेन्ट्सलभेजनयाल ेजमलेर भार्ावाल तथा घरिनीहरूका लाजग सावदिजनक सेवाको रूपमा यो म्यानअुल 

(हाते पजुस्तका) लाई तयार गरेका हुन ्। यस्ता िरैे संघससं्थाहरू छन ्िसल ेजवशेष रूपमा हाउजिङ 

(आवास) प्रर्ायकहरूलाई वा भार्ावालहरूलाई मात्र ैिानकारी उपलब्ि गराउन ेगर्दछन ्। िानकारीसम्म 

समान पहुचँ उपलब्ि गराउँर्ा घरिनी-भार्ावाल बीचमा असल सम्बन्ट्ि बनाउनका लाजग सबिैना राम्ररी 

ससुजूचत तथा िानकार हुन्ट्छन भन्ट्ने जवश्वास हाम्रो रहकेो छ । 

यो म्यानुअलको उदे्दश्य उचित कानुनी सझुावलाई प्रचतस्थापन गने होइन । 

ल्यान्ट्केस्र्र हाउजिङ अपजुचदजनर्ी पार्दनरजशप र्हेायका एिने्ट्सीहरू तथा व्यजिहरूलाई यस म्यानुअलको 

सशंोिनमा योगर्ान परु् याउनभुएकोमा िन्ट्यवार् जर्न चाहन्ट्छ: Ray D’Agostino, मुख्य कायदकारी 

अजिकारी, LHOP; Ronald M. Friedman, पेन्ट्सलभेजनया ल्याण्र्लर्द रे्नेन्ट्र् ल एण्र् प्राजक्र्स 

(Pennsylvania Landlord Tenant Law and Practice) का लेखक; Memory D’Agostino; 

Adrian Garcia, हाउजिङ इक्वाजलर्ी एण्र् इजक्वर्ी इजन्ट्स्र्च्यरु् एर् LHOP का जनर्शेक, Brittany 

Mellinger, फेयर हाउजिङ आउर्ररच म्यानेिर; Todd Burgard, Burgard Design; Carolyn 

Capistrano, आउर्ररच एण्र् कम्यजुनकेसन्ट्स कोजर्दनेर्र, हाउजिङ इक्वाजलर्ी सने्ट्र्र अफ पेन्ट्सलभेजनया; 

हले्थ एिकेुशन एण्र् जलगल अजसस्रे्न्ट्स प्रोिेक्र् अफ वाइर्नर यजुनभजसदर्ी स्कुल अफ ल । 

 

 

 

 

 

 

 

नोभेम्बर 2019  

थप िानकारी वा अपरे्र् 

गररएका जवषयवस्तकुा लाजग, 

कृपया यो म्यानअुललाई 

www.lhop.org मा हनेुदहोस ्वा 

717.291.9945 एक्स्रे्न्ट्सन 110 मा 

सम्पकद  गनुदहोस ्। 

 

 

     

 

 

 

आफ्नो अधिकारहरू थाहा पाउनहुोस ्घरिनी 

तथा भाडावालसम्बन्िी धनर्देधिका 

यहााँहरूसाँगको सहकाययमा धनमायण गररएको हो: 

 

 

 
यो म्यानुअललाई सम्भव बनाउनमा सहयोग पुर् याउनुभएकोमा हाउजिङ इक्वाजलर्ी सेन्ट्र्र अफ PA, जसजर्िन्ट्स बैंक, प्यारेजसया फेमेली फाउण्रे्सन र हले्थ एिुकेशन एण्र् 

जलगल अजसस्रे्न्ट्स प्रोिेक्र् अफ वाइर्नर यजुनभजसदर्ी स्कुल अफ ललाई िेरै-िेरै िन्ट्यवार् । 

                                   Adrian Garcia  

       धनर्दिेक, हाउधिङ इक्वाधलटी 

एण्ड इधक्वटी इधन्टटच्युट 
 

ल्यान्केस्टर   

हाउनिङ   

अपुनचिननटी  

पाटिनरनिप       

 Ray D’Agostino 
        काययकारी धनर्दिेक 

आनथिक सहयोग  

उपलब्धकताि 

काउन्ट्र्ी कजमश्नरहरू 

         Dennis Stuckey 
                चेयरम्यान 

     Joshua Parsons 
            भाइस-चेयरम्यान 

          Craig Lehman 

                        ल्यान्ट्केस्र्रका मयेर 

Danene Sorace 

ल्यान्ट्केस्र्र हाउजिङ एण्र् 

रररे्भलपमेन्ट्र् अथोररजर्ि 

Matthew Sternberg 

काययकारी धनर्दिेक 

http://www.lhop.org/
http://www.lhop.org/
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ममितसम्भारहरू तथा बसोबासका लागि उपयुक्त र् भन्ने अव्यक्त वारेन्टी 46 
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नमनूा पत्र - ममदतसम्भारहरू आवश्यक रहकेो पजुि गन े 53 

नमनूा पत्र - ममदत-सम्भार तथा भार्ाबार् कार््न े 54 

नमनूा पत्र - पणूद/आंजशक भार्ालाई रोक्न े 55 

नमनूा पत्र - बसोबासको अनपुयिुताको कारण 
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सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्मा ब्याि 59 
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िजतहरूबापत तपाईकंो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्बार् काजर्एको रकमका जवरुद्धमा मदु्दा लर््न े 59 

सामान्ट्य रु्र्फुर् के हो ? 60 

सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्लाई के-केका लाजग प्रयोग गनद सजकन्ट्छ ? 60 
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नमनूा पत्र - घर खाली गने सचूना/सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गनदका लाजग 

नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना 63 

भाडामा वृनि 64 
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यजुर्जलर्ीलाई काँजर्नबार् रोक्नका लाजग चाल्नपुन ेकर्महरू 67 

यजर् यजुर्जलर्ी जबलहरू भिुानी गने जिम्मेवारी मेरो घरिनीको भएमा के गन े? 68 

यजुर्जलर्ी सेवाहरूलाई सचुारु गन े 68 

यजुर्जलर्ी जबलहरू भिुानी गन ेजिम्मेवारी कसको हुन्ट्छ ? 68 

के हरेक अपार्दमने्ट्र्का लाजग छुटै्ट जमर्र हुनपुछद ? 68 

यजुर्जलर्ीहरूको सम्बन्ट्िमा मरेो अजिकारहरूलाई प्रयोग गर्ाद के 

मेरो घरबरे्ीले मजवरुद्ध प्रजतशोि जलन सक्छन ्? 69 

मैले भार्ा बझुाउन जढला गरे भने के मरो घरिनीले मरेो यजुर्जलर्ीहरू काँर््न सक्छन ्? 69 

युजर्जलर्ी जबलहरू भुिानी गनदमा समस्या 69 

भाडा बुझाउनमा निलाइ 71 

घरबाट हटाउने 72 

घरबार् हर्ाउन ेआर्शेका कायदवाहीहरू 72 

खाली गने सचूना 72 

अर्ालती सनुवुाइ 73 

फैसला 74 

भोगाजिकारको आर्शे 75 

पनुरावेर्न प्रजिया 76 

घरबार् हर्ाउन ेसचूनाको समयताजलका 78 

प्रश्न तथा उत्तर: घरबार् हर्ाउन े 79 

प्रश्न तथा उत्तर: मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्द 81 

यजर् म बजसरहकेो घर वा अपार्दमेन्ट्र् फोरक्लोिर (कब्िा) मा गयो वा 

शेररफ सेलमा जबिी भयो भने मैले के गनुदपछद ? 84 

श्रोतसाधनहरू 86 
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पररचय 
 

 

 

 

जनिी आवासीय घरिग्गाको भार्ासँग सम्बजन्ट्ित हुने भएकाले राज्य तथा सङ्घीय फेयर हाउजिङ 

(उजचत आवास) काननुहरू र पेन्ट्सलभेजनया ल्याण्र्लर्द रे्नेन्ट्र् लसँग सम्बजन्ट्ित सामान्ट्य िानकारी तथा 

स्व-सहयोगी श्रोतसािनहरू उपलब्ि गराएर यो म्यानअुलले तपाईलंाई सफल भार्ासम्बन्ट्िी अनभुव 

जर्लाउनका लाजग जनर्ेजशत गनदमा मद्दत गनेछ भन्ट्ने आशा हामील ेराखेका छौ ँ। 

यो म्यानअुलले पने्ट्सलभजेनयामा भार्ावालहरूका अजिकारहरूलाई संरिण गने र्ईुवर्ा मखु्य प्रकारका जनयमहरूलाई समर्े्छ । 

पजहलो प्रकारमा सङ्घीय तथा राज्यका फेयर हाउजिङ काननुहरू छन ्िसले भार्ावालहरूलाई यी काननुहरू अन्ट्तगदत संरजित वगदमा 

उनीहरूको सर्स्यताको कारणले गर्ाद हुने भेर्भाव वा अनजुचत वा पवूादग्राही रूपमा गररन ेव्यवहारबार् उनीहरूलाई संरजित गछदन ्। 

यजर् घरिनीले कसैलाई उनीहरूको िाजत वा िातीयताको कारणले गर्ाद भार्ामा जर्न अस्वीकार गरेमा त्यो फेयर हाउजिङ काननुहरू 

अन्ट्तगदत गरैकाननुी माजनने हाउजिङ (आवास) भेर्भावको उर्ाहरण हो । ल्याण्र्लर्द रे्नेन्ट्र् ल अन्ट्तगदत समेजर्एका संरिणहरू 

भार्ावालहरूका लाजग र्ोस्रो प्रकारका संरिणहरू हुन ्। पने्ट्सलभेजनया ल्याण्र्लर्द रे्नेन्ट्र् लले आवासीय घरिग्गाको भार्ाका लाजग 

आिारभतू जनयमहरू स्थाजपत गरेर भार्ावाल तथा घरिनीहरू र्वैुलाई संरिण गछद । 

ममदतसम्भार तथा रखरखाव तथा घरबार् हर्ाउने प्रजियाहरू िस्ता भार्ासम्बन्ट्िी माजमलाहरूलाई ल्याण्र्लर्द रे्नेन्ट्र् लद्वारा जनयमन गररन्ट्छ । 

पजब्लक हाउजिङ, सजब्सर्ाइज्र् हाउजिङ, रुजमङ्ग हाउस, मोबाइल होम तथा व्यापाररक घरिग्गाको जभन्ट्न काननु तथा मापर्ण्र्हरू हुन 

सक्नेछन ्र जतनीहरूलाई यो म्यानअुलको कायदिेत्रमा छलफल गररएका छैनन ्। 

यो म्यानुअलको उदे्दश्य उनचत कानुनी सझुावलाई प्रनतस्थापन गने होइन । 

ल्यान्केस्टर हाउनिङ अपुनचिननटी पाटिनरनिप र हाउनिङ इक्वानलटी सेन्टरलाई कानुनमा भएका तु्रटी, रु्ट वा 

पररवतिनहरूका लानग निम्मेवार ठहर गनि सनकने रै्न । 
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फेयर हाउजिङ 
 

 

 

फेयर हाउनिङसम्बन्धी कानुनहरू  

जसजभल राइर््स एक्र् 1968 को र्ाइर्ल VII लाई संशोिन पश्चात फेयर हाउनिङ एक्ट भजनन्ट्छ । 

फेयर हाउनिङ एक्ट सङ्घीय काननु हो िसले सातवर्ा संरजित वगदहरूमा आिाररत रहरे हाउजिङसँग सम्बजन्ट्ित कुन ैपजन 

कारोबारमा भरे्भाव गनद गरैकाननुी बनाएको छ । 

• िाजत 

• वणद 

• राजररय मलू 

• िमद 

• जलङ्ग 

• अपाङ्गता 

• पाररवाररक जस्थजत (वा घरपररवारमा नाबालक बच्चाहरू हुनु, गभदवती 

मजहला वा बच्चाको कानुनी कस्र्र्ी (जिम्मा) प्राप्त गने प्रजियामा 

रहेको कोही) 

पेन्सलभेननया हु्यमन ररलेसन्स एक्ट राज्यस्तरीय काननु हो िसले हाउजिङ भेर्भावजवरुद्ध उपभोिाहरूलाई संरिण गर्दछ र र्ईुवर्ा अजतररि 

संरजित वगदहरूलाई थप गर्दछ । 

• उमेर (40 वषदभन्ट्र्ा माजथ) 

• अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग सहयोगी िनावरहरूका प्रयोगकताद, ह्याण्र्लर वा रेनरहरू 

 

 

फेयर हाउजिङ काननुहरूले संरजित वगदमा आिाररत रहरे र्हेायका कुनै पजन तररकाहरूबार् कोहीजवरुद्ध पजन भेर्भाव गनद गैरकाननुी बनाएको छ: 

• हाउजिङ (आवास) लाई भार्ामा लगाउन वा जबिी गनद अस्वीकार गनुद 

• हाउजिङको जबिी वा भार्ाका लाजग वाताद गनद अस्वीकार गनुद 

• हाउजिङलाई अनपुलब्ि बनाउन ुवा हाउजिङ उपलब्ि छ भनरे इन्ट्कार गनुद 

• हाउजिङको जबिी वा भार्ामा लगाउन, मोगेि किाद, घरमाजलक वा भार्ावालको बीमा वा अन्ट्य कुन ैपजन हाउजिङ कारोबारका लाजग जभन्ट्न 

शतद, बन्ट्र्िे वा जवशेषाजिकारहरू तय गनुद 

• भेर्भावपणूद तररकामा जवज्ञापन गनुद 

• हाउजिङसम्बन्ट्िी उजचत अजिकार प्रयोग गरररहकेा वा हाउजिङसम्बन्ट्िी आफ्नो उजचत अजिकारहरूलाई प्रयोग गनदमा अरू कसैलाई सहयोग 

गरररहकेा कसैलाई िम्काउन ुवा र्रत्रास र्खेाउन ु

फेयर हाउनिङ एक्टले समेटने हाउनिङका प्रकारहरू 

फेयर हाउजिङ एक्र् (उजचत आवास ऐन) र पेन्ट्सलभेजनया ह्यमुन ररलेसन्ट्स एक्र् (पेन्ट्सलभेजनयाको मानव सम्बन्ट्ि ऐन) ले सब ै

प्रकारहरूका हाउजिङलाई समेर््छन ्िसमा जनम्न पर्दछन:् 

• अपार्दमने्ट्र्हरू 

• मोबाइल होम पाकद हरू 

• कन्ट्र्ोजमजनयमहरू 

• एकल पररवार घरहरू 

• पजब्लक हाउजिङ 

• नजसदङ होमहरू 

• र्ोजमदर्ोरीहरू 

• अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग ग्रपु होमहरू 
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फेयर हाउनिङ कानुनहरूबाट हाउनिङमा रु्ट 

र्हेायका प्रकारहरूका हाउजिङले फेयर हाउजिङ काननुहरूका केही भागहरूलाई पालना गनद गनुदपर्नै । 

रु्दईवटा एकाइहरू भएका नबनल्डङहरू िसमा एकाइहरू मध्ये एउटामा मानलक बसोबास गर्िन ्नतनीहरूले 

पेन्ट्सलभेजनया ह्यमुन ररलेसन्ट्स एक्र्बार् छुर् पाउँछन ्र चारवटा एकाइहरू भएका नबनल्डङहरू िसमा एकाइहरू मध्ये 

एउटामा मानलक बसोबास गर्िन ्नतनीहरूलेफेयर हाउजिङ एक्र्बार् छुर् पाउँछन ्। 

धानमिक सघंससं्थाहरूद्वारा सञ्चानलत हाउनिङले िाजतका आिारमा भेर्भाव नगर्ादसम्म सर्स्यहरूको भोगचलनलाई 

सीजमत गराउन सक्नेछन ्। 

वृि माननसहरूका लानग हाउनिङ (यात 55 वा 62 वषदभन्ट्र्ा बढी उमेरका माजनसहरूका लाजग) िसले जनजश्चत मापर्ण्र्हरूलाई 

परूा गछदन ्जतनीहरूले बच्चाहरू भएका पररवारहरूलाई अस्वीकार गनद सक्नेछन ्। 

भेर्भावपणूद बयानहरू वा भेर्भावपणूद जवज्ञापनका लाजग कनहल्यै पनन छुर् हुरँ्नै । 

भेर्दभावपूर्ि बयानहरू तथा भेर्दभावपरू्ि नवज्ञापन 

फेयर हाउजिङ एक्र्ले संरजित वगदका आिारमा ग्राह्यता वा बन्ट्र्िे उल्लेख गन ेकुनै पजन बयान वा जवज्ञापन जर्न वा प्रकाशन गनद गैरकाननुी 

बनाएको छ । र्हेायहरू गैरकाननुी जवज्ञापनका उर्ाहरणहरू हुन:् 

• "बच्चाहरू हुनहुुन्ट्न" 

• "एक्लो व्यजि वा र्म्पतीका लाजग सही" 

• "जिजश्चयन घर" 

• "अपाङ्ग व्यजिका लाजग अनपुयिु अपार्दमेन्ट्र्" 

• "इर्ाजलयन छरजछमेक" 

सामान्ट्यतया, हाउजिङको जवज्ञापनले इच्छा गररएको भार्ावाल नभएर भार्ामा राजखएको घरिग्गालाई वणदन गनुदपछद । 

बच्चाहरू भएका पररवारहरू 

फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत पाररवाररक जस्थजत संरजित वगद हो । घरपररवारमा नाबालक 

बच्चाहरू भएका व्यजि तथा पररवार, गभदवती मजहला वा बच्चाको काननुी कस्र्र्ी (जिम्मा) 

प्राप्त गने प्रजियामा रहकेो कोहीजवरुद्ध भेर्भाव गनुद गैरकाननुी हुन्ट्छ । बच्चाहरू भएका 

पररवारहरूजवरुद्ध गैरकाननुी भरे्भावका उर्ाहरणहरू: 

• "बच्चा हुनहुुन्ट्न" भन्ट्ने नीजतहरू 

• आफ्नो बच्चाहरूको उमेरहरूको कारणले गर्ाद पररवारहरूलाई अस्वीकार गनुद 

(उर्ाहरणका लाजग, 7 वषदभन्ट्र्ा कम उमेरका बच्चाहरूलाई अनमुजत नजर्न)ु 

• लेर् (जससा) जमजसएको पेन्ट्र्को उपजस्थजतका आिारमा पररवारहरूलाई अस्वीकार गनुद 

• बच्चाहरूलाई जनजश्चत तला वा जनजश्चत जबजल्र्ङहरूमा मात्र अनमुजत जर्नेगरी हाउजिङलाई छुर््याउन ु

• "असुरजित अवस्थाहरू" वा अपार्दमेन्ट्र् "बच्चाहरूका लाजग अनपुयुि" छ भन्ट्ने कारणले गर्ाद बच्चाहरू भएका पररवारलाई भार्ामा 

जर्न अस्वीकार गनुद 
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• आमाबुबा तथा बच्चाहरू वा केर्ा तथा केर्ीहरूले एउरै् बेर्रुम शेयर गनद सक्र्नैन ्भनेर उल्लेख गनुद - यस्ता प्रकारका जनणदयहरू जलने 

आमाबुबाको रोिाइ हुन्ट्छ 

• गभादवस्था वा िन्ट्म, िमदसन्ट्तान ग्रहण वा काननुी कस्र्र्ीद्वारा पररवारसँग बच्चा िोजर्एको कारणले गर्ाद पररवारलाई घरबार् हर्ाउन ु

• केही पररजस्थजतहरूमा एकर्म ैबन्ट्र्िेहरू लगाउने भोगाजिकार नीजतहरू र हरेक थप भार्ावालका लाजग प्रजत व्यजि शलु्कहरूले फेयर 

हाउजिङ एक्र्लाई उल्लङ्घन गनद सक्नेछन ्

घरेलु नहंसाका पीनडतहरू 

• घरेल ुजहसंा भोगेको इजतहासको कारणले गर्ाद कसैलाई भेर्भाव गनुद गैरकाननुी हुन्ट्छ । 

• कोही घरेलु जहसंाको पीजर्त भएकै कारणले गर्ाद सो व्यजिलाई भार्ामा लगाउन अस्वीकार गर्ाद त्यसले फेयर हाउजिङ एक्र्लाई उल्लङ्घन गछद । 

• घरेल ुजहसंाका पीनडतहरूमा लाग ूहुने अपरािका लाजग शनू्ट्य सहनशीलताको नीजतले फेयर हाउजिङ एक्र्लाई उल्लङ्घन गछद । 

(उर्ाहरण: घरिग्गामा घर््ने अपरािका लाजग घरिनीको शनू्ट्य सहनशीलताको नीजत छ । एकिना भार्ावाल घरेलु जहसंाको पीजर्त हुन ्र 

र्वु्यदवहारबार् सरुिा आर्शेको उल्लङ्घन गर् ैउनको र्वु्यदवहारकताद उनको अपार्दमेन्ट्र्मा आउँर्ा उनले प्रहरीलाई बोलाइन ्। त्यसपजछ 

र्वु्यदवहारकतादलाई पिाउ गररयो । एकिना भार्ावाल घरेलु जहसंाको पीजर्त हुन ्र र्वु्यदवहारबार् सरुिा आर्शेको उल्लङ्घन गर् ैउनको 

र्वु्यदवहारकताद उनको अपार्दमेन्ट्र्मा आउँर्ा उनले प्रहरीलाई बोलाइन ्। 

यौनिन्य रु्दव्यिवहार 

फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत यौनिन्ट्य र्वु्यदवहार गैरकाननुी हुन्ट्छ । हाउजिङ प्रर्ायकले हाउजिङको सट्टामा वा ममदतसम्भारहरू गनदका लाजग यौन 

जियाकलापको माग गनुद गैरकाननुी हुन्ट्छ । "मसँग बाजहर जहरँ् र म जतम्रो भार्ा घर्ाइजर्नेछु" वा "मसँग बाजहर जहरँ् र म जतम्रो छतलाई ठीक गररजर्नेछु" 

िस्ता बयानहरू फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत गैरकाननुी यौनिन्ट्य र्वु्यदवहार हुन्ट्छन ्। हाउजिङ प्रर्ायकले प्रजतकूल वातावरण बनाउन ुवा बनाउन जर्न ु

पजन गैरकाननुी हुन्ट्छ । घरिनी वा घरिनीको कमदचारीले अजप्रय रूपमा आपजत्तिनक वा यौनिन्ट्य आचरण गर्ाद, यौनिन्ट्य प्रकृजतको जर्प्पणीहरू गर्ाद 

वा अजप्रय रूपमा छँुर्ा त्यो प्रजतकूल वातावरण हुन्ट्छ र जतनीहरू गैरकाननुी हुन्ट्छन ्। 

LGBT व्यनक्तहरूका लानग संरक्षर्हरू 

नत फेयर हाउजिङ एक्र् न पेन्ट्सलभजेनया ह्यमुन ररलेसन्ट्स एक्र्ले यौजनक झकुाव, लैङ्जगक अजभव्यजि वा लैङ्जगक पजहचानलाई संरजित 

वगदहरूका रूपमा समावेश गरेको गछद । यद्यजप, केही म्यजुनजसपाजलर्ीहरूले यौजनक झकुाव, लैङ्जगक अजभव्यजि वा लैङ्जगक पजहचानका 

आिारमा भेर्भावलाई जनषेि गनदका लाजग अध्यार्शेहरू पाररत गरेका छन ्। थप िानकारीका लाजग आफ्नो स्थानीय सरकारसँग बझु्नहुोस ्। 

यसका अजतररि, नेसनल एसोजसएसन अफ ररयलर्सद (National Association of Realtors)® को कोर् अफ इजथक्स (आचारसंजहता) ले 

ररयलर्रहरू® लाई यौजनक झकुावका आिारमा भेर्भाव गनद जनषेि गछद । HUD को इक्वेल एक्सेस रुल (समान पहुचँ जनयम) ले HUD ले 

आजथदक सहयोग गररएका हाउजिङ कायदिमहरूलाई यौजनक झकुाव, लैङ्जगक पजहचान वा वैवाजहक जस्थजतका आिारमा भरे्भाव गनद जनषिे 

गछद । 
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रानरिय मूल, आप्रवासनको नस्थनत तथा सीनमत 

अंगे्रिी भाषा प्रवीर्ता 

संयिु राज्य अमेररका प्रत्येक व्यजिलाई फेयर हाउजिङ एक्र्द्वारा संरिण गररन्ट्छ । व्यजिको आप्रवासन जस्थजतले उनका फेयर हाउजिङका 

अजिकारहरूलाई प्रभाजवत गर्नै । व्यजिलाई उनको आफ्नो वा पखुौली थलो वा उनको साँस्कृजतक वा िातीय पषृ्ठभजूम वा भाषाको कारणले 

गर्ाद भेर्भाव गनुद गरैकाननुी हुन्ट्छ । 

 कुनै व्यजिलाई उनी कुनै खास िातीय पषृ्ठभजूमको नहुरँ्ानहुरँ् ैपजन त्यस्तै र्जेखएको कारणले गर्ाद भरे्भाव गनुद गरैकाननुी हुन्ट्छ । 

सबै सम्भाजवत भार्ावालहरूमा एउरै् प्रजिया लाग ूगररँर्ासम्म भार्ामा जर्नका लाजग सम्भाजवत भार्ावालले मापर्ण्र्हरूलाई परूा गछदन ्जक 

गर्नैन ्भनेर जनिादरण गनद घरिनीहरूलाई आप्रवासनसम्बन्ट्िी कागिपत्रहरू माग्न र सोिपछुहरू गनदका लाजग अनमुजत हुन्ट्छ । केही 

व्यजिहरूलाई मात्र ैउनीहरूको राजररय मलूका कारणले गर्ाद उनीहरूको आप्रवासनसम्बन्ट्िी जस्थजत प्रमाजणत गनदका लाजग अलग्याउन ुफेयर 

हाउजिङ एक्र्को उल्लङ्घन हुन्ट्छ (उर्ाहरणका लाजग, मजेक्सकन वा ल्याजर्नो आप्रवासीहरूलाई मात्र आप्रवासनको जस्थजतको प्रमाण माग्ने 

र अरू आवेर्कहरूसँग नमाग्ने) । 

यसका साथै, अंगे्रिी भाषामा सीजमत प्रवीणताको कारणले गर्ाद कसैलाई भेर्भाव गनुद गैरकाननुी हुन्ट्छ । "सबै भार्ावालहरूले अजनवायद रूपमा 

अंगे्रिी भाषा बोल्नपुछद" िस्ता बयानहरू वा भार्ावालहरूलाई उनीहरूको अंगे्रिी भाषामा प्रवीणता नभएकोले जभन्ट्न तररकाले व्यवहार गर्ाद 

त्यसले काननुको उल्लङ्घन गछद । सङ्घीय आजथदक सहयोगहरू प्राप्त गने कायदिमहरूको अंगे्रिी भाषामा प्रवीणता नभएका व्यजिहरूलाई 

र्ोभाषे तथा अनवुार्का सेवाहरू उपलब्ि गराउने अजतररि जिम्मेवारी हुन्ट्छ । 

अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरू 

फेयर हाउजिङ एक्र्मा अपाङ्गतालाई व्यजिको कुनै एक वा बढी 

"िीवनका प्रमखु जियाकलापहरू" लाई उल्लेखनीय रूपमा सीजमत 

गराउने शारीररक वा मानजसक कमिोरीको रूपमा पररभाजषत 

गररएको छ । िीवनका प्रमखु जियाकलापहरूमा स्वयंको ख्याल 

राख्न,े जहर्ँ्रु्ल गन,े हनेे, सनु्ट्न,े बोल्ने, सास फेन,े जसक्ने र काम गन े

पनद सक्छन ्। फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत अपाङ्गताको पररभाषामा 

कमिोरीको इजतहास भएका व्यजिहरू र (वास्तवम ै

अपाङ्ग नभएतापजन) कमिोरी रहकेो भनेर ठाजनएका व्यजिहरूलाई 

समावेश गररन्ट्छ । 

अपाङ्गताहरूमा मानजसक तथा भावानात्मक रोग, वदृ्ध उमरेसँग 

सम्बजन्ट्ित रहकेा कजठनाइहरू, एचआइभी/एर््स र मजर्रा वा 

लागऔूषि र्वु्यदसनबार् उजिरहकेा माजनसहरू पनद सक्छन ्(हाल 

गैरकाननुी लागऔूषिहरू प्रयोग गरररहकेा व्यजिहरूलाई संरिण 

गरराँरै्दन । 
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अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूका लानग मनानसब व्यवस्था तथा 

पररमाििनहरू 

 

 

मनाजसब व्यवस्थाहरूका उर्ाहरणहरूमा र्हेायका पर्दछन:् 

• भार्ावाल पाजकद ङमा सामान्ट्यतया सरुुमा आउनलेे आफूले चाहकेो ठाउँमा पाजकद ङ गनद पाउन ेभएतापजन अपाङ्गता भएको 

व्यजिलाई उनको एकाइको नजिक ररिभद गररएको पाजकद ङ स्पर् तोक्न ु

• "घरपालुवा िनावर राख्न नपाइने" नीजत हुरँ्ाहुरँ् ैपजन अपाङ्गता भएको व्यजिलाई सहयोगी िनावर राख्न अनमुजत जर्न ु

• हरेक मजहना 5 गतेमा अपाङ्गता चेक पाउने अपाङ्ग भार्ावाललाई जवलम्ब शलु्कजबना नै मजहनाको 1 गतेपजछ भार्ा बुझाउन 

अनमुजत जर्न ु

 

 

मनानसब पररमाििनहरूका उर्दाहरर्हरूमा रे्दहायका पर्दिर्न:् 

• जव्हल चेयर प्रयोग गने भार्ावाललाई आवासको प्रवेशस्थलमा र् याम्प पहुचँमागद िर्ान गनदका लाजग अनमुजत जर्न ु

• भार्ावाललाई बाथरुममा गे्रब (समात्ने) बारहरू िर्ान गनदका लाजग अनमुजत जर्न ु

• भार्ावाललाई जभिुअल (दृश्य) वा रे्क्र्ाइल (स्पशदसम्बन्ट्िी) उपकरणहरू िर्ान गनदका लाजग अनमुजत जर्न ु

सामान्ट्यतया, हाउजिङले सङ्घीय रूपमा आजथदक सहयोग प्राप्त नगरेको (िस्तै जक पजब्लक हाउजिङ अथोररर्ी) भएसम्म मनाजसब पररमािदनहरूको 

खचदको जिम्मेवारी भार्ावालको हुन्ट्छ । अपाङ्ग भार्ावालद्वारा अनुरोि गररएका मनाजसब पररमािदनहरूका लाजग भुिानी गनद सङ्घीय रूपमा 

आजथदक सहयोग गररएका हाउजिङ पररयोिनाहरू आवश्यक पनद सक्नेछन् । 

जनिी हाउजिङ प्रर्ायकहरूले त्यस्ता कामहरू गराउनका लाजग भार्ावालले इिाितप्राप्त ठेकेर्ारलाई प्रयोग गनद आवश्यक गराउन सक्छन ्र 

भार्ावाल एकाइबार् सरेर गएपजछ सो पररमािदनले नयाँ आउने भार्ावाललाई आवास प्रयोग गनद र भोगचलनमा अवरोि गने भएमा परुानो 

मनानसब व्यवस्था भनेको जनयम, नीजत, अभ्यास वा सेवाहरूमा पररवतदन हो िसले अपाङ्गता भएको व्यजिलाई आवास प्रयोग गनद र 

त्यसको भोगचलन गनद समान अवसरका लाजग सिम बनाउँछ । अपाङ्गता भएको व्यजिले मनाजसब व्यवस्था आवश्यक परेको अवस्थामा 

त्यस बारेमा अजनवायद रूपमा हाउजिङ प्रर्ायकलाई सजूचत गनुदपछद र यजर् त्यो मनाजसब रहकेो खण्र्मा हाउजिङ प्रर्ायकले सो अनरुोिलाई 

अजनवायद रूपमा स्वीकार गनुदपछद । अपाङ्गता तथा सो व्यवस्थाका बीचमा अजनवायद रूपमा सम्बन्ट्ि रहनपुछद । सामान्ट्यतया, त्यस्ता 

व्यवस्थाहरू हाउजिङ प्रर्ायक तथा अपाङ्ग व्यजि र्वैुलाई सवोत्तम जहत हुनगेरी वाताद गररनपुन ेमाजमला हुनछे । 

मनानसब पररमाििन आवासको भौजतक संरचनामा पररवतदन हो िसले अपाङ्गता भएको व्यजिलाई आवास प्रयोग गनद र त्यसको 

भोगचलन गनद समान अवसरका लाजग सिम बनाउँछ । िरैे माजमलाहरूमा, आवासमा व्यजि अनसुारका पररमािदनहरूले अपाङ्गता भएका 

व्यजिहरूलाई सो ठाउँमा बसोबास गनद सिम बनाउँछ िनु त्यस्तो नगरेको भए शारीररक अवस्थाले गर्ाद बसोबास गनद सजकँर्नै जथयो । 

यसमा सावदिजनक तथा साझा-प्रयोग हुने िेत्रहरू लगायत जबजल्र्ङका जभत्री तथा बाजहरी भागहरू पर्दछन ्। 
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भार्ावाललाई आवासलाई सुरुकै अवस्थामा ल्याउन आवश्यक गराउन सक्छन ्। उर्ाहरणका लाजग, यजर् कुनै भार्ावालले बहु-एकाइ अपार्दमेन्ट्र् 

कम्प्लेक्सको लोन्ट्री रुम (लुगा िुने कोठा) मा र् याम्प जनमादण गरेका छन ्भने सो र् याम्पलाई हर्ाउन आवश्यक पर्नै जकनभने त्यो साझा प्रयोग 

िेत्रमा रहकेो छ र भजवरयका भार्ावालहरूलाई पजन उपयोगी हुन सक्नेछ । यद्यजप, यजर् भार्ावालको भान्ट्साकोठामा जव्हल चेयर प्रयोगकतादलाई 

चलाउन सजिलो बनाउनका लाजग क्याजबनेर्हरूलाई तल साररएका छन ्भने ती क्याजबनेर्हरूलाई पजछ सुरुकै उचाइमा सानुदपने हुन सक्नेछ । 

यजर् भार्ावाल सर्ाद आवासलाई पवूादवस्थामा ल्याउन आवश्यक पछद भन ेहाउजिङ प्रर्ायकले भार्ावाललाई ब्याि आउने एस्िो (सरुिण) 

खातामा भिुानी अनरुोि गनद सक्नछेन ्। त्यसता भिुानीहरू मनाजसब समयावजिसम्म गरररहनपुने हुन सक्नेछ र रकम अजनवायद रूपमा 

मनाजसब हुनपुछद र पवूादवस्थामा ल्याउँर्ा लागेको खचदभन्ट्र्ा बढी हुन सक्र्नै । खाताबार् प्राप्त हुने ब्याि भार्ावालको लाभका लाजग िम्मा 

हुन्ट्छ । भार्ामा जलएको एकाइमा एकर्मै िरैे पररमािदनहरू गनद आवश्यक पन ेभार्ावालहरूले घरिनीसगँ लामो समयसम्म जलिमा जलनका 

लाजग वाताद गने बारेमा सोचजवचार गनुदपछद । 

 

हाउनिङ प्रर्दायकले मनानसब व्यवस्था वा मनानसब पररमाििन अनुरोधलाई कनहले अननवायि रूपमा स्वीकृनत नर्दनुपर्ि ? 

रे्दहायका अवस्थाहरूमा हाउजिङ प्रर्ायकले मनाजसब व्यवस्था वा मनाजसब पररमािदनका लाजग गररएको अनरुोिलाई अजनवायद रूपमा 

स्वीकृजत जर्नपुछद: 

• अनरुोि गन ेव्यजि अपाङ्गता भएको व्यजिको पररभाषासँग मले खाएमा, 

• व्यजिलाई आफ्नो अपाङ्गताको कारणले गर्ाद अनरुोि गररएको कुराहरू आवश्यक परेमा, र 

• अनरुोि "मनाजसब" भएमा । 

हाउजिङ प्रर्ायकले मनाजसब व्यवस्था वा मनाजसब पररमािदनका लाजग गररएको अनरुोिको िवाफ जर्नमा र्ालमर्ोल गनद वा जढलाइ गनद 

नपाउन सक्नछेन:् 

मनानसब भनेको के हो ? 

र्हेायका अवस्थामा व्यवस्था वा पररमािदनका लाजग अनरुोिलाई मनाजसब माजनन्ट्छ: 

• अनरुोिले हाउजिङ प्रर्ायकलाई अनजुचत जवत्तीय तथा प्रशासजनक बोझ लगाउँर्नै, 

• अनरुोिले उपलब्ि हाउजिङ कायदिमको प्रकृजतमा आिारभतू पररवतदन गराउँर्नै, 

• अनरुोिले अरूहरूलाई हाजन वा िजत परु् याउने छैन, 

• अनरुोि प्राजवजिक रूपमा सम्भव छ । 

 
 

उर्दाहरर् 1: अपाङ्गता भएको व्यजिले आफ्नो घरिनीलाई हाउजिङ प्रर्ायक भोिन सहायता उपलब्ि गराउने व्यवसाय (िस्तै जक 

सहायताप्राप्त िीवनयापन फजसजलर्ी) मा पजहलेर्जेख न ैनभएसम्म उनलाई आफ्नो भोिनहरूमा सहयोग गनदका लाजग अनरुोि गनद मनाजसब 

हुरँ्नै । 

उर्दाहरर् 2: यजर् व्यजि अपाङ्ग भए/भइन ्र इलेभेर्र नभएको तेस्रो तलामा रहकेो आफ्नो अपार्दमने्ट्र्मा पगु्न नसक्न ेभएका छन/्जछन ्भने 

घरिनीले भार्ावाललाई इलेभेर्र जनमादण गनदमा अनमुजत जर्नका लाजग अनरुोि गनद मनाजसब (र आजकद रे्क्चरल जहसाबले सम्भव) हुरँ्नै । 

फे
य

र ह
ाउ

जि
ङ

 

 



14 

 

 

 

 

अझ बढी मनाजसब अनरुोि भनेको पजहलो तलामा रहकेो अपार्दमने्ट्र्मा सानदका लाजग अनरुोि गने हुन्ट्छ । यजर् त्यो सम्भव छैन भने भार्ावालले 

जलिबार् जछर्ो बाजहररनका लाजग घरिनीसँग वाताद गनद सक्छन ्। 

यनर्द भाडावालले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था वा पररमाििन मनानसब रै्न भने भाडावालका आवश्यकताहरू पूरा गने अको समाधान 

र् नक भनेर ननधािरर् गनिका लानग हाउनिङ प्रर्दायक अननवायि रूपमा अन्तनरि यात्मक र्लफलमा सलंग्न हुनुपर्ि । 

मनानसब व्यवस्था वा पररमाििनका अनुरोध पत्रहरू लेख्नका लानग सुझावहरू 

व्यवस्था वा पररमािदन अनरुोि गन ेजिम्मेवारी भार्ावाल (वा भार्ावालको प्रजतजनजि) को हुन्ट्छ । घरिनीबार् व्यजिका आवश्यकताहरूलाई 

पवूादनमुान गने वा आशा राख्न ेअपिेा गनद सजकँर्नै । फेयर हाउजिङ एक्र्द्वारा आवश्यक गराएको नभएतापजन मनाजसब व्यवस्था वा पररमािदनहरूका 

लाजग गररने अनरुोिहरूको सही प्रमाणका जनजम्त अनरुोिहरूलाई जलजखतमा गनद र भार्ावालको बीमाद्वारा समेजर्एको अपाङ्गता छ र व्यवस्था वा 

पररमािदनको आवश्यकताको प्रमाण समावेश गनद जसफाररस गररन्ट्छ । 

तपाईकंो पत्रले: 

1. तपाई ंकहाँ बस्नहुुन्ट्छ र जबजल्र्ङका लाजग को जिम्मेवार 

हुनहुुन्ट्छ भनेर उल्लेख गनुदपछद; 

2. फेयर हाउजिङ एक्र्द्वारा पररभाजषत गररए अनसुार 

तपाई ंअपाङ्गता भएको व्यजिको रूपमा योग्य हुनहुुन्ट्छ 

भनेर उल्लेख गनुदपछद (तपाईकंो अपाङ्गताको प्रकृजत 

वा गम्भीरतालाई खलुाउन आवश्यक छैन); 

3. तपाईलंाई समस्या हुन ेनीजत, जनयम वा आजकद रे्क्चरल 

अवरोिलाई वणदन गनुदपछद; 

4. यो नीजत वा अवरोिले तपाईकंा आवश्यकताहरू, 

अजिकारहरू वा आफ्नो हाउजिङको भोगचलनलाई 

कसरी हस्तिपे गछद भनरे वणदन गनुदपछद; 

5. स्पि तथा संजिप्त भाषामा तपाईलें नीजत, जनयम वा 

अवरोिमा खोज्नभुएको व्यवस्थालाई वणदन गनुदपछद; 

6. तपाईकंा अजिकारहरूलाई संरिण गन ेप्रचजलत काननुलाई 

उद्धतृ गनुदपछद; 

7. व्यवस्थाहरूको प्रयोगका लाजग: फेयर हाउजिङ एक्र् 

एमेन्ट्र्मने्ट्र््स र्फा 804 (42 U.S.C. 3604)(f)(3)(B); 

8. पररमािदनहरूको प्रयोगका लाजग: फेयर हाउजिङ एक्र् 

एमेन्ट्र्मने्ट्र््स र्फा 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A); 

9. जनजश्चत समयावजि जभत्रमा जलजखत िवाफ माग गनुदपछद; 

10. आफ्नो फाइलहरूका लाजग आफ्नो अनरुोिको प्रजत राख्न 

यार् राख्र् ैहस्तािर र अनरुोिको जमजत हुनपुछद । 

 

 

नमूना पत्रहरू; मनाचसब व्यवस्था तथा नमूना पत्रहरू; मनाचसब परिमार्जन अनुिोधहरू हेनुजहोस ्।
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नमूना पत्र 

मनाजसब व्यवस्था अनरुोि 
 

 

 

 

 

 

तपाईकंो नाम  

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम  

घरिनीको ठेगाना 

 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

म {ठेगाना लेख्नुहोस्} मा बस्छु । म (वा मेरो घरपररवारको सर्दटय) फेयर हाउजिङ एक्र्द्वारा पररभाजषत गररए अनसुार अपाङ्गता भएको व्यजि 

हो । मैले सङ्घीय फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत मनाजसब व्यवस्था अनरुोि गनद यो पत्र लेख्र्ैछु । 

सम्भाजवत अनरुोि 1: 

म र्ैजनक िीवनयापनमा सहयोग गनद सहयोगी िनावरका लाजग अनमुजत अनरुोि गर्ैछु । हाम्रो जबजल्र्ङको जनयमहरूले घरपालवुा िनावरका 

लाजग अनुमजत नजर्इन ेनीजतलाई जनजर्दि गरेको कुरालाई मैले बुझेको छु । यद्यजप, मेरो अपार्दमेन्ट्र्मा सहयोगी िनावरको अनमुजत जर्नका लाजग 

तपाईलें जबजल्र्ङका जनयमहरूमा मनाजसब व्यवस्था जमलाइजर्नहुोस ्भनेर म तपाईलंाई अनरुोि गछुद । 

सम्भाजवत अनरुोि 2: 

म मेरो एकाइको सबैभन्ट्र्ा नजिकको ररिभद गररएको पाजकद ङ स्थल अनरुोि गर्ैछु । पाजकद ङमा सुरुमा आउनेले आफूले चाहेको ठाउँमा पाजकद ङ 

गनद पाउने कुरालाई मैल ेबुझेको छु तर मेरो सीजमत गजतशीलताको कारणले गर्ाद म मेरो एकाइको सबैभन्ट्र्ा नजिकको ररिभद गररएको पाजकद ङ 

स्थल अनरुोि गर्ैछु । 

सम्भाजवत अनरुोि 3: 

जवलम्ब शलु्क नलगाइकन म मेरो भार्ालाई मजहनाको 6 गतेमा बुझाउनका लाजग अनरुोि गर्ैछु । मैल ेमेरो अपाङ्गतासम्बन्ट्िी चेकहरू 

मजहनाको 5 गतेमा प्राप्त गछुद । 

फेयर हाउजिङ एक्र् एमेन्ट्र्मेन्ट्र््स, र्फा 804 (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(B) अनुसार, (3) यस उपर्दफाका प्रयोिनहरूका लाधग भेर्दभावमा-- (B) 

आवासलाई प्रयोग गनय तथा भोगचलनका लाधग व्यधिलाई समान अवसर धर्दन मनाधसब व्यवटथाहरू आवश्यक पनय सक्र्दा धनयम, नीधत, अभ्यास 

वा सेवाहरूमा त्यटता मनाधसब व्यवटथाहरू धमलाउन अटवीकार गनुय पर्दयछ । अपाङ्गता भएको व्यधिको मनाधसब व्यवटथाको अनुरोिलाई 

अटवीकार गनुय फेयर हाउधिङ एक्टको उल्लङ्घन हुन्छ । 

तपाईलें फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग मनाजसब व्यवस्थाहरू जमलाउनका लाजग हाउजिङ प्रर्ायकहरूको 

र्ाजयत्वहरूलाई जवस्तृत वणदन गररएको यु.एस. जर्पार्दमेन्ट्र् अफ हाउजिङ एण्र् अबदन रे्भलपमेन्ट्र् (अमेररकी आवास तथा शहरी जवकास जवभाग) तथा 

जर्पार्दमेन्ट्र् अफ िजस्र्स (न्ट्याय जवभाग) को संयुि विव्यलाई हेनद सक्नुहुन्ट्छ । तपाईलें equalhousing.org मा गएर Landlord Resource Center मा 

जक्लक गरेर यस संयुि विव्यलाई हेनद सक्नुहुन्ट्छ । 

कृपया यस पत्रको जमजतबार् र्श जर्नजभत्रमा मेरो अनुरोिको जलजखतमा िवाफ जर्नुहोस् । म तपाईकंो िवाफको प्रतीिा गनेछु र यस महत्त्वपूणद 

माजमलामा तपाईकंो ध्यानाकषदणका लाजग तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । 

 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 
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नमूना पत्र 

मनाजसब पररमािदन अनरुोि 
 

 

 

 

 

 

तपाईकंो नाम  

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

 घरिनीको ठेगाना 

 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

म {ठेगाना लेख्नुहोस्} मा बस्छु । म (वा मेरो घरपररवारको सर्दटय) फेयर हाउजिङ एक्र्द्वारा पररभाजषत गररए अनुसार अपाङ्गता भएको व्यजि हो । 

मैल ेसङ्घीय फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत मनाजसब पररमािदन गनदका लाजग अनरुोि गनद यो पत्र लेख्र्ैछु । 

सम्भाजवत अनरुोि 1: 

म मेरो अपार्दमेन्ट्र्को प्रवेशस्थलमा र् याम्प िर्ान गनदका लाजग अनमुजत अनरुोि गर्ैछु । 

सम्भाजवत अनरुोि 2: 

म बाथरुममा ग्रेब (समात्न)े बारहरू िर्ान गनदका लाजग अनुमजत अनरुोि गर्ैछु । 

सम्भाजवत अनरुोि 3: 

म मेरो अपार्दमेन्ट्र्मा जभिअुल स्मोक जर्रे्क्र्र (दृश्यात्मक िुँवासचूक यन्ट्त्र) हरू िर्ान गनदका लाजग अनुमजत अनरुोि गर्ैछु । 

फेयर हाउजिङ एक्र् एमेन्ट्र्मेन्ट्र््स (42 U.S.C. 3604) (f)(3)(A) तथा पेन्ट्सलभेजनया राज्यको फेयर हाउजिङ कानुन अनुसार, हाउजिङ 

प्रर्ायकहरूले अपाङ्गता भएको व्यजिलाई घरिग्गाको पूणद भोगचलन जर्नका लाजग भार्ावालहरूलाई मनाजसब पररमािदनहरू गनद अजनवायद रूपमा 

अनुमजत प्रर्ान गनुदपछद । अपाङ्गता भएको व्यजिको मनाजसब पररमािदनको अनुरोिलाई अस्वीकार गनुद सङ्घीय फेयर हाउजिङ एक्र्को उल्लङ्घन 

हुन्ट्छ । 

तपाईलें फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग मनाजसब व्यवस्थाहरू जमलाउनका लाजग हाउजिङ प्रर्ायकहरूको 

र्ाजयत्वहरूलाई जवस्तृत वणदन गररएको यु.एस. जर्पार्दमेन्ट्र् अफ हाउजिङ एण्र् अबदन रे्भलपमेन्ट्र् तथा जर्पार्दमेन्ट्र् अफ िजस्र्सको संयुि विव्यलाई हेनद 

सक्नुहुन्ट्छ । तपाईलें equalhousing.org मा गएर Landlord Resource Center मा जक्लक गरेर यस संयुि विव्यलाई हेनद सक्नुहुन्ट्छ । 

कृपया यस पत्रको जमजतबार् र्श जर्नजभत्रमा मेरो अनुरोिको जलजखतमा िवाफ जर्नुहोस् । म तपाईकंो िवाफको प्रतीिा गनेछु र यस महत्त्वपूणद 

माजमलामा तपाईकंो ध्यानाकषदणका लाजग तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । 

 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 
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अपाङ्गता तथा आवश्यकतालाई पुनि गने 

हाउनिङ प्रर्दायकले अपाङ्गता र मनानसब व्यवस्था वा पररमाििनका लानग आवश्यकताको प्रमार्ीकरर् कनहले माग गनि 

सक्र्न ्? 

यजर् अपाङ्गता स्पि छ र मनाजसब व्यवस्था वा पररमािदनका लाजग आवश्यकता पजन स्पि छ भने हाउजिङ प्रर्ायकले थप कागिपत्र माग गनद 

सक्रै्दनन ्(उर्ाहरणका लाजग, दृजिसम्बन्ट्िी समस्या भएको व्यजि िसले गाइर् कुकुरलाई प्रयोग गछदन/्गजछदन)् । 

यजर् अपाङ्गता स्पि छ तर मनाजसब व्यवस्था वा पररमािदनका लाजग आवश्यकता स्पि छैन भन ेहाउजिङ प्रर्ायकलाई अपाङ्गतासँग 

सम्बजन्ट्ित आवश्यकतालाई मलू्याङ्कन गनदका लाजग िानकारी अनरुोि गने मात्र अनमुजत हुन्ट्छ (उर्ाहरणका लाजग, दृजिसम्बन्ट्िी समस्या 

भएको व्यजि िसको भावनात्मक सहायता जबरालो छ) । 

यजर् अपाङ्गता तथा आवश्यकता र्वैु स्पि छैनन ्भन ेहाउजिङ प्रर्ायकले भार्ावाललाई अपाङ्गता छ र भार्ावालको मनाजसब व्यवस्था वा 

पररमािदनका लाजग अपाङ्गतासँग सम्बजन्ट्ित आवश्यकता छ भन्ट्न ेकागिपत्रहरू माग्न सक्नेछन ्(उर्ाहरणका लाजग, मानजसक स्वास््य जनर्ान 

गररएको वा पोस्र् रमाजर्क स्रेस जर्सअर्दर भएको व्यजि िसको भावनात्मक सहायता िनावर छ) । 

 

 

सहयोगी िनावरहरू 

अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग सहयोगी िनावरहरू घरपालुवा िनावरहरू 

होइनन ्। सहयोगी िनावरहरू अपाङ्गता भएको व्यजिका लाभका लाजग काम 

गने, सहयोग उपलब्ि गराउन ेवा कायदहरू गने िनावरहरू हुन ्- र यसमा मानजसक 

वा भावनात्मक अपाङ्गताहरूका लाजग सहायता उपलब्ि गराउन ेपजन पर्दछ । 

भावनात्मक सहायता िनावरहरूले व्यजिको अपाङ्गताका पजहचान गररएका एक 

वा सोभन्ट्र्ा बढी लिण वा प्रभावहरूलाई कम गछदन ्। सहयोगी िनावर आवश्यक 

पछद भन्ट्न ेकारणले गर्ाद न ैहाउजिङ प्रर्ायकले अपाङ्गता भएको व्यजिलाई 

बसोबास गनद अस्वीकार गनद वा घरबार् हर्ाउन सक्ने छैनन ्। 

फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत सहयोगी िनावरलाई औपचाररक ताजलम वा 

प्रमाणपत्र आवश्यक गराइएको छैन र हाउजिङ प्रर्ायकलाई सेवा िनावर 

प्रमाणपत्रप्राप्त, ताजलमप्राप्त वा इिाितप्राप्त िनावर हो भनेर प्रमाण 
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हाउजिङ प्रर्ायकले र्हेायका कुराहरू नसोध्न/नभन्न सक्छन:् 

• तपाईकंो अपाङ्गताको प्रकृजत वा गम्भीरता 

• तपाईकंो जचजकत्सकीय समस्या वा इजतहाससँग सम्बजन्ट्ित गोपनीयताको आफ्नो अजिकारहरूलाई छोर््न आवश्यक पन ेप्रश्नहरू 

• तपाईकंा जचजकत्सकीय रेकर्दहरू हेनद 
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माग्नका लाजग अनमुजत हुरँ्नै । घरपालुवा िनावरहरूको आकार, तौल वा प्रकार सीजमत गराउने नीजतहरू सहयोगी िनावरहरूमा लाग ूहुरँ्नैन ्। 

सहयोगी िनावरहरूका लाजग घरेल ुिनावरहरूलाई लाग्न ेशलु्कहरू र/वा घरेलु िनावरका लाजग सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् (िरौर्ी) हरूमा अजनवायद 

रूपमा छुर् जर्इनपुछद । 

पहुाँचयुक्तता तथा नयााँ ननमािर् 

फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत, माचद 13, 1991 पजछ पजहलोपर्कको भोगाजिकारका लाजग नयाँ मल्र्ीफ्याजमली हाउजिङमा यजर् जबजल्र्ङहरूमा 

चार वा सोभन्ट्र्ा बढी एकाइहरू छन ्र यजर् एकाइहरू पजहलो तलामा अवजस्थत छन ्वा इलेभेर्रको सजुविा छ भने एकल तलाका एकाइहरू 

अजनवायद रूपमा पहुचँयोग्य हुनपुछद । फेयर हाउजिङ एक्र्का पहुचँयिुतासम्बन्ट्िी मापर्ण्र्हरूलाई पालना गनदका लाजग, हाउजिङले र्हेायका 

जवशेषताहरूलाई अजनवायद रूपमा समावेश गनुदपछद: 

• पहुचँयोग्य मागदमा जबजल्र्ङको पहुचँयोग्य प्रवेशद्वार 

• पहुचँयोग्य सावदिजनक तथा साझा-प्रयोग िेत्रहरू 

• जव्हलचेयरमा व्यजिलाई आउिाउ गनद जमल्न ेढोकाहरू 

• जव्हलचेयरमा व्यजिलाई आउिाउ गनद जमल्न ेढोकाहरू 

• पहुचँयोग्य स्थलहरूमा बत्तीका जस्वच, जवद्यतुीय आउर्लेर् (प्लग), थमोस्र््यार् तथा अन्ट्य वातावरणीय जनयन्ट्त्रण (कन्ट्रोल) हरू 

• गे्रब बारहरूलाई पजछ िर्ान गनदका लाजग बाथरुमका जभत्ताहरूमा ररइन्ट्फोसदमेन्ट्र्हरू (बजलयो गराउने कुराहरू) 

• जव्हलचेयर प्रयोगकतादलाई जव्हलचयेरमा यताउता गनद जमल्न ेठाउँ भएको भान्ट्साकोठा तथा बाथरुमहरू 

 

यनर्द तपाईलंाई तपाईलें हाउनिङ भेर्दभाव अनुभव गनुिभएको लागेमा के गने 

यजर् तपाईलंाई तपाईलें हाउजिङ भरे्भाव अनभुव गनुदभएको छ भन्ट्न ेजवश्वास भएका आफ्नो माजमलालाई प्रमाजणत गनदमा मद्दतका लाजग 

घर्नासम्बन्ट्िी नाम, जमजत तथा जववरणहरूसजहत रेकर्द तथा कागिपत्रहरू तयार गरेर राख्न ुमहत्वपणूद हुन्ट्छ । घरिनीजवरुद्ध हाउजिङ भेर्भावका 

उिरुी अगाजर् बढाउनका लाजग जवजभन्ट्न जवकल्पहरू रहकेा छन ्। 

फेयर हाउजिङसम्बन्ट्िी उिुरीहरू घर्ना घरे्को एक वषदजभत्रमा यु.एस. जर्पार्दमेन्ट्र् अफ हाउजिङ एण्र् अबदन रे्भलपमेन्ट्र्मा वा घर्ना घरे्को 180 

जर्नजभत्रमा पेन्ट्सलभेजनया हु्यमन ररलेसन्ट्स कजमसन (पेन्ट्सलभेजनया मानव सम्बन्ट्ि आयोग) मा र्ायर गनद सजकन्ट्छ । यसका अजतररि, र्ईु वषदजभत्रमा 

सङ्घीय अर्ालतमा मदु्दा र्ायर गनद सजकन्ट्छ । यजर् घरिनीले भेर्भाव गरेको पाइएमा हाउजिङ भेर्भावका पीजर्तहरूले वैकजल्पक हाउजिङ प्राप्त गर्ाद 

लागेको आफ्नो खचद तथा सो हाउजिङसँग सम्बजन्ट्ित थप कुनै पजन खचदहरूले प्राप्त गनद सक्छन ्। अपमान, मानजसक पीर्ा वा अन्ट्य मनोवजै्ञाजनक 

चोर्पर्कहरूका लाजग गरै-आजथदक िजतहरूलाई पजन असलु गनद सजकनेछ । 
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ल्यान्केस्टर तथा योकि  काउन्टीहरूमा नन:िुल्क ल्याण्डलडि वा टेनेन्ट फेयर हाउनिङ परामििका लानग वा फेयर हाउनिङ 

उिुरी र्दायर गनिमा प्रानवनधक सहयोगका लानग, LHOP फेयर हाउजिङ लाइनलाई 717-299-7840 मा फोन गनुदहोस ्वा 

www.lhop.org मा िानहुोस ्। 

पेन्सलभेननया हु्यमन ररलेसन्स कनमसनमा उिरुी र्ायर गनदका लाजग, 215-560-2496 मा फोन गनुदहोस ्वा www.phrc.pa.gov 

मा िानहुोस ्। 

यनर्द तपाई ंपेन्सलभेननयाको नसनट अफ नफलाडेनल्फया वा बक्स, चेस्टर, डेलावेयर, नलहाइ, मन्टगोमेरी वा नथिह्याम्टन 

काउन्टीहरूमा बसोबास गनुिहुन्र् भने तपाईकंो मानमलाका पररनस्थनतहरूका आधारमा परामिि, र्ाननबन तथा कानुन 

कायािन्वयन गनिका नननम्त नवकल्पहरूका लानग तपाईलें हाउनिङ इक्वानलटी सेन्टरलाई फोन गनद सक्नहुुन्ट्छ । हामीलाई 

267-419-8918 वा 866-540-FAIR (3247) मा फोन गनुदहोस ्वा info@equalhousing.org मा इमेल गनुदहोस्वा 

equalhousing.org मा िानहुोस ्। 

यु.एस. नडपाटिमेन्ट अफ हाउनिङ एण्ड अबिन डेभलपमेन्टमा उिरुी र्ायर गनदका लाजग, HUD को हाउजिङ जर्जस्िजमनेसन 

हर्लाइनलाई 1-800-669-9777 मा फोन गनुदहोस ्वा www.hud.gov मा िानहुोस ्। 
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हाउनिङ प्रर्दायकहरूले गने सामान्य फेयर हाउनिङ गल्तीहरू र नतनीहरूलाई कसरी रोक्ने 

1. रेकडिहरू राख्न असफल हुनु 

फेयर हाउजिङप्रजत प्रजतबद्ध रहकेा घरिनीहरूले पजन आफूलाई फेयर हाउजिङसम्बन्ट्िी उिुरी - वा अझ मदु्दामाजमला पजन सामना गरेको पाउन 

सक्छन ्। हाउजिङ भेर्भावको उिुरीमा उत्तम बचाव भनेको भार्ावाल तथा सम्भाजवत भार्ावालहरूसँगको आफ्नो अन्ट्तजिद याहरूको सबै 

पिहरूमा फेयर हाउजिङलाई अभ्यास गनुद हो । 

2. िति तथा बन्रे्दिहरूको कायािन्वयनमा एकरूपता नहुनु 

शतद तथा बन्ट्र्िेहरूलाई समान रूपमा तथा लगातार कायादन्ट्वयन गररनपुछद । यजर् म्यानेिर वा घरिनीले हाल वा भजवरयका भार्ावालहरूमा 

जनयमहरूलाई अझ बढी कर्ाइका साथ लाग ूगरेका छन ्भन ेभेर्भावको उिरुीहरूजवरुद्ध बचाव गनद कजठन हुन सक्नेछ । 

3. प्रनतिोध 

फेयर हाउजिङ एक्र्ले काननुद्वारा संरजित आफ्नो अजिकारहरूलाई प्रयोग गन ेकुन ैपजन व्यजिलाई र्बाव जर्न,े भयजभत बनाउन,े िम्की जर्ने वा 

हस्तिेप गने कायदलाई गैरकाननुी बनाउँछ । 

त्यसैले, यजर् भार्ावालले कुनै स्थानीय, राज्य वा सङ्घीय एिेन्ट्सीमा उिरुी र्ायर गरेमा हाउजिङ प्रर्ायकले अजनवायद रूपमा भार्ावाललाई सो 

अजिकार प्रयोग गनद अनमुजत जर्नपुछद । 

4. पूर्ि-वयस्क वा वयस्क कम््लेक्स 

पाररवाररक जस्थजत (18 वषदभन्ट्र्ा कम उमरेका बच्चाहरू हुन)ु का आिारमा भेर्भावलाई जनषेि गनदका लाजग सन ्1988 मा कंगे्रसले सङ्घीय 

फेयर हाउजिङ एक्र्मा संशोिन गरेको जथयो । एकाइलाई वदृ्ध माजनसहरूको हाउजिङको रूपमा वगीकृत नगररँर्ासम्म बच्चाहरू भएका 

पररवारहरूलाई बजहरकार गनुद गरैकाननुी हुन्ट्छ । 

नीजत तथा प्रजियाहरूले 55 वषद वा सोभन्ट्र्ा बढी उमेरका व्यजिहरूका लाजग हाउजिङ उपलब्ि गराउने मनसाय, 62 वषद वा सोभन्ट्र्ा बढी 

उमेरका व्यजिहरूद्वारा भोगचलन गररएका हाउजिङ वा कम्तीमा पजन 80% एकाइहरू 55 वा सोभन्ट्र्ा बढी उमरेका व्यजिहरूद्वारा भोगचलन 

गररएको छ भनरे अजनवायद रूपमा र्खेाउनपुछद । 

5. सरुक्षाका चासोहरूको कारर्ले गर्दाि पाररवाररक नस्थनतसम्बन्धी कानुनहरूको उल्लङ्घन 

सरुिासम्बन्ट्िी जनयमहरूलाई बच्चाहरू भएका पररवारहरू जवरुद्धको भेर्भावलाई जनषेि गने काननुहरूसँग र्कराव हुनबार् बचाउनका लाजग 

अजनवायद रूपमा साविानीपवूदक तयार गररनपुछद । सरुिासम्बन्ट्िी जनयमहरू कायादन्ट्वयन गने िममा म्यानिेर वा घरिनीले थाहा नपाइकन 

काननुलाई उल्लङ्घन गरररहकेा हुन सक्नेछन ्। गरैकाननुी अभ्यासहरूमा जस्वजमङ पलुको सरुिा चासो र्खेाएर साना बच्चाहरू भएका 

पररवारहरूलाई भार्ामा जर्न अस्वीकार गनुद, बच्चाहरूलाई मनोरञ्िन िेत्रलाई प्रयोग गनद जनषेि गनुद र बच्चाहरू भएका पररवारहरूलाई 

बाल्कोनीहरू भएका माजथल्ला एकाइहरू भार्ामा जर्न अस्वीकार गनुद पर्दछन ्। 

6. अपाङ्गता भएका व्यनक्तहरूलाई मनानसब रूपमा व्यवस्था नमलाउन असफल हुनु 

अपाङ्गता भएका व्यजिहरूलाई मनाजसब रूपमा व्यवस्था जमलाउन असफल हुन ु

• अपाङ्गता भएको व्यजिलाई भार्ामा जर्न अस्वीकार गनद; 

• भार्ावाललाई आवास प्रयोग गनद र त्यसको भोगचलन गनद सिम हुनका लाजग मनाजसब पररमािदनहरू आवश्यक पनद सक्र्ा त्यस्त्ता 

पररमािदनहरू अस्वीकार गनद; 

हाउजिङ प्रर्ायकहरूले के-के  
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• व्यवस्थाहरूल ेभार्ावाललाई आवास प्रयोग गनद र त्यसको भोगचलन गनद सिम बनाउन सक्ने हुरँ्ा नीजत, अभ्यास, प्रजिया वा 

सेवाहरूमा छुर् जर्न वा जतनीहरूलाई पररमािदन गनदका लाजग अस्वीकार गनद । 

व्यवस्था तथा पररमािदनहरूका लाजग अपाङ्गताहरू भएका भार्ावालहरूले गरेका अनरुोिहरू अजनवायद रूपमा मनाजसब हुनपुछद; 

यद्यजप, यजर् तपाईकंो घरिग्गाले सङ्घीय फजण्र्ङ (खण्र् 8, 

र््याक्स िेजर्र् प्रोपर्ी, हाउजिङ अथोररर्ी, इत्याजर्) लाई स्वीकार गछद भने तपाईलें व्यवस्था वा पररमािदनका लाजग भुिानी गनद आवश्यक पने 

सक्नेछ । व्यवस्थापनसँग जचजकत्सकीय वा शारीररक थेरापीको िेत्रमा कम गने व्यजिबार् अपाङ्गताको कागिपत्रहरू अनुरोि गने अजिकार 

हुन्ट्छ । व्यवस्थाका लाजग गररएको अनुरोि अनुजचत प्रशासजनक वा आजथदक बोझ हुनुहँुरै्न; 

त्यसैले, यजर् पररमािदनहरू पजछ आउने भार्ावालहरूले प्रयोग गनद नसक्न ेभएमा घरिनीले भार्ावाललाई घरिग्गालाई सरुुकै 

अवस्थामा ल्याउनका लाजग पैसालाई एस्िो (सरुिण) मा राख्नका लाजग भन्ट्न सक्नेछन ्र उनले पररवतदनहरू इिाितप्राप्त ठेकेर्ारबार् 

गराउन भन्ट्न सक्नेछन ्। 

ध्यान जर्नपुन ेकुरा: ल्यान्केटटर काउन्टीमा, िारीररक अपाङ्गता भएका व्यधिहरूका लाधग हाउधिङ थोरै मात्रामा रहकेा छन;् 

त्यसैले, यधर्द तपाईकंो पररमाियन गररएको एकाइ छ भन ेयो िेरै माग हुन ेघरिग्गा हुन्छ िो धछट्टै भाडामा िान सक्छ । 

उर्ाहरण: सामान्ट्यतया पाजकद ङ गने ठाउँहरू भार्ावालहरूलाई नतोजकने भएतापजन यजर् जहर्ँ्रु्लमा समस्या भएका भार्ावालले 

त्यस्तो कुन ैमनाजसब व्यवस्थाका लाजग अनरुोि गरेमा घरिनीले सो भार्ावाललाई पाजकद ङ गने ठाउँ तोक्न आवश्यक पनद सक्नेछ । सो 

ठाउँ पहुचँयोग्य मागदको सबैभन्ट्र्ा नजिक हुनपुछद । 

7. आफ्नो कम्पनीका फेयर हाउनिङ म्यानेिर तथा सबै एिेन्टहरूलाई आफ्नो प्रनतबितालाई स्पि रूपमा सनूचत गनि 

असफल हुनु 

फेयर हाउजिङसम्बन्ट्िी िरैे उिरुीहरू जलजिङ एिेन्ट्र्, म्यानेिर वा रखरखाव कमदचारीद्वारा भार्ासम्बन्ट्िी जलइएको एउरै् आपजत्तिनक 

जनणदयबार् उठ्ने गछद र त्यसपजछ सो एिेन्ट्र्, म्यानेिर वा कमदचारीले िाजगर छोर््छन ्र घरिनी मात्रै जिम्मवेार रहन्ट्छन ्। भार्ावाल तथा 

कमदचारीहरूलाई फेयर हाउजिङप्रजतको आफ्नो प्रजतबद्धतालाई यार् जर्लाउनहुोस ्। मखु्य स्थानहरूमा फेयर हाउजिङ पोस्र्रहरू 

र्जेखनगेरी राख्नहुोस ्। समयसमयमा सामरु्ाजयक न्ट्यिुलेर्र वा बलेुजर्नमा भार्ावाल तथा कमदचारीहरूलाई फेयर हाउजिङप्रजतको 

आफ्नो प्रजतबद्धताको बयान जवतरण गनुदहोस ्। 

8. सम्पूर्ि कमिचारीहरूलाई तानलम नर्दन असफल हुनु 

काननुहरू पररवतदन हुन्ट्छन ्। कंगे्रसले नयाँ काननु तथा संशोिनहरू पाररत गरररहन्ट्छ । अर्ालती जनणदयहरूले मौिरु्ा काननुहरूमा नयाँ 

अथद थजपजर्न्ट्छन ्। म्यानेिर, जलजिङ एिेन्ट्र् वा रखरखाव कमदचारीले काननु पररवतदन भएको थाहा नपाइकन अन्ट्िानमै काननुलाई 

तोर््न सक्नेछन ्। आफ्नो सम्पणूद कमदचारीहरूलाई प्रजत वषद कम्तीमा पजन एकपर्क फेयर हाउजिङसम्बन्ट्िी ताजलम सेजमनारमा 

सहभागी हुन लगाउनहुोस ्। यजर् तपाईकंो व्यवसाय ल्यान्ट्केस्र्र तथा योकद  काउन्ट्र्ीहरूमा छ भने हाउजिङ इक्वाजलर्ी एण्र् इजक्वर्ी 

इजन्ट्स्र्च्यरु् एर् LHOP द्वारा ताजलम उपलब्ि गराइन्ट्छ । (717) 291-9945, एक्स्रे्न्ट्सन 109 मा फोन गनुदहोस ्। 

9. अनुनचत भोगचलन मापर्दण्डहरू 

जर्पार्दमेन्ट्र् अफ हाउजिङ एण्र् अबदन रे्भलपमेन्ट्र् उल्लेख गरे अनसुार प्रजत बेर्रुम र्ईुिना व्यजिहरूको भोगचलन सीमालाई 

मनाजसब माजनन्ट्छ भन ेभोगचलनसम्बन्ट्िी कुन ैपजन स्थानीय मापर्ण्र्हरू छैनन ्। यद्यजप, पररजस्थजतहरूका आिारमा त्यस्तो सीमालाई 
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चनुौती जर्न सजकनछे र प्रजत बेर्रुम र्ईुिना व्यजिहरूभन्ट्र्ा कम हुनपुन ेशतदले बच्चाहरू भएका पररवारमा प्रजतकूल प्रभाव पारेर 

फेयर हाउजिङ काननुहरूलाई उल्लङ्घन गनद सक्नेछ । साथै, भोगचलनसम्बन्ट्िी मापर्ण्र्हरू िेिस्तो भएतापजन जतनीहरूलाई 

अजनवायद रूपमा एकनासले कायादन्ट्वयन गररनपुछद । 

10. आफ्नो भाडावालहरूसाँग सञ्चार गनिमा असफल हुनु 

"प्रभावकारी सञ्चार सीपहरू" अजत िेरै प्रयोग हुने वाक्यांश हुन सक्न ेभएतापजन घरिनी-भार्ावालका सम्बन्ट्िहरूमा यो एकर्मै 

आवश्यक हुन्ट्छ । आफ्नो भार्ावालहरूलाई उनीहरूको हाउजिङ अवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पानद सक्ने तपाईलें जलन ेकुन ैपजन 

जनणदय वा गन ेकुनै पजन कायदका बारेमा स्पि रूपमा सजूचत गनुदहोस ्र िैयदतापवूदक वणदन गनुदहोस ्। उर्ाहरणका लाजग, "खाली गन े

सचूना" उल्लङ्घनमा हुने कठोर भाषाले भार्ावालहरूलाई उनीहरूलाई हर्ाइर्छै भनेर प्राय: सङ्केत जर्इहाल्छ । सो चतेावनीको 

उद्दशे्य पजहचान गरेका उल्लङ्घनलाई सच्याउनका लाजग हो भनरे भार्ावाललाई स्पि पानुदहोस ्। यसले फेयर हाउजिङ 

एिेन्ट्सीलाई गररन ेफोन कललाई रोक्न सक्नेछ । 

फेयर हाउनिङ एक्टसम्बन्धी थप िानकारी 

फेयर हाउनिङ एक्टद्वारा समेनटएको हाउनिङ 

सङ्घीय फेयर हाउजिङ एक्र् र पने्ट्सलभेजनया ह्यमुन ररलेसन्ट्स एक्र् अनसुार यी ऐनहरू अन्ट्तगदत र्हेायका हाउजिङलाई समेजर्न्ट्छ: 

• भार्ा वा जलिमा लगाइएका अपार्दमेन्ट्र्हरू 

• मोबाइल होम पाकद हरू 

• पुँिी लगाइएको, जबिी गररएको वा भार्ामा लगाइएको 

हाउजिङ 

हाउनिङ भेर्दभाव महङ्गो पनि सक्र् 

• कन्ट्र्ोजमजनयमहरू 

• पुँिी लगाइएको, जबिी गररएको वा जलिमा लगाइएको िग्गा 

• फेयर हाउजिङ काननुहरू अन्ट्तगदत, वास्तजवक तथा र्ण्र्ात्मक िजतहरूका साथसाथै अर्ालती खचद तथा काननुी शलु्कहरू उठाएर 

पीजर्तहरूलाई जर्न सजकनछे । त्यसका अजतररि, र्वेानी र्ण्र् िररवानाहरू पजन लगाउन सजकनछे । 

• अन्ट्य न्ट्यायसङ्गत राहतमा उिरुीमा संलग्न आवासीय एकाइ वा समान सेवासजुविा, कोठा तथा िते्रफल भएको एकाइमा पहुचँ र 

आवाससँग सम्बजन्ट्ित सेवा वा सजुविाहरूको प्राविानहरू पर्दछन ्तर यो जतनीहरूमा मात्र सीजमत हुरँ्नैन ्। 

• भेर्भावपणूद आवास अभ्यासहरूको उन्ट्मलूनका लाजग उपयिु रहने जनषेिाज्ञाको राहत पजन जववार् बन्ट्न सक्नेछ । 

आफूलाई सरुनक्षत राखुहोस ्

• सबै उिुरीहरूलाई गम्भीरताका साथ जलनुहोस्  

• प्रश्नहरू सोध्न वा उिुरीको छानजबन गरररहकेो 

एिेन्ट्सीबार् स्पिीकरण प्राप्त गनदमा र्र नमान्ट्नहुोस् । 

• नीजत, प्रजिया तथा जनर्जेशकाहरूलाई पजहले न ै

जलजखतमा बनाउनहुोस ् र प्रत्येक माजमलामा 

जतनीहरूलाई पालना गनुदहोस ्।         

• सबै कायदवाही, नीजत तथा प्रजियाहरू काननुी, गैर-भेर्भावपणूद 

व्यावसाजयक कारकतत्वहरूमा आिाररत छन ्भनेर सुजनजश्चत 

गनुदहोस् । 

• यी नीजत, प्रजिया तथा जनर्जेशकाहरू समान माजमलाहरूमा 

पालना गररएका जथए भनेर र्खेाउन सही, पणूद रेकर्दहरूलाई 

उपलब्ि राख्नहुोस् । 
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अपार्दमेन्ट्र् खोज्रै् गर्ाद सोचजवचार गनुदपने िेरै कुराहरू हुन्ट्छन् । हाउजिङसम्बन्ट्िी आफ्नो खोिलाई सुरु गरै् र उपलब्ि एकाइहरूलाई हेरै् गर्ाद सोच्नुपने तथा 

ध्यानमा राख्नुपने सबैभन्ट्र्ा महत्त्वपूणद केही कुराहरूलाई तल जर्इएका छन् । 

खचि 

के अपार्दमेन्ट्र्को खचदलाई बहन गनद सजकन्ट्छ ? तपाईको भार्ा तथा यजुर्जलर्ीका खचदहरू तपाईकंो माजसक आयको कररब 40% मात्र हुनपुछद । के 

पजछल्ला केही वषदहरूमा भार्ामा वजृद्ध भएको छ ? कजत ? भार्ामा के समावेश हुन्ट्छ ? ताप, ग्यास, जवद्यतु, तातो पानी, पानी/ढलजनकास, 

ररसाइकजलङ तथा फोहोरमैला फाल्नका लाजग को जिम्मेवार हुन्ट्छ भनेर बझु्नहुोस ्। माजसक यजुर्जलर्ी (उपयोजगता सेवा) खचदहरूको इजतहास सोध्नहुोस ्

ताजक कजत अपिेा गन ेतपाईलंाई थाहा होस ्। 

स्थान 

के सो आवास तपाईकंो काम गन ेठाउँ, स्कुल, बालस्याहार, सावदिजनक यातायात, जकनमेल तथा जचजकत्सकीय स्याहारका लाजग योग्य छ ? 

सुरक्षा 

के घरिग्गा तथा वररपररको िते्रलाई सही तररकाले रखरखाव गररएको छ र सरुजित छन ्? के जबजल्र्ङका ढोका, झ्याल तथा प्रवेशस्थलहरूमा 

राम्रोसँग काम गन ेचकुुलहरू लगाइएका छन ्र आपतकालीन घर्ना घरे्को खण्र्मा सबैलाई बाजहर जनक्लनका लाजग प्रयोग गनद सजकन्ट्छ ? 

स्वास््य 

के मसुा वा जकराफर््याङ्ग्राहरू भएको प्रमाण छ ? यजर् त्यस्तो समस्या आइपरेमा के घरिनील ेजतनीहरूको जनवारणका लाजग भिुानी गनछेन ्? के

खार्ा, पाप्रा जनजक्लएको पेन्ट्र् छ ? लेर् पेन्ट्र्बार् लेर् जवषािता हुन्ट्छ भनेर सचते रहनहुोस,् जवशेषगरी तपाईकंो बच्चाहरू भएमा । 

आगोबाट सुरक्षा/स्मोक नडटेक्टर 

के आगो लाग्र्ा बाजहर जनक्लने ठाउँहरूमा सजिलै पगु्न सजकन्ट्छ ? के आगो जनभाउन ेयन्ट्त्र सजिलैसँग उपलब्ि छ ? के स्मोक जर्रे्क्र्रहरू छन ्? के 

स्मोक जर्रे्क्र्रहरूले काम गरररहकेा छन ्? जतनीहरूको रखरखावका लाजग को जिम्मेवार हुन्ट्छ ? पेन्ट्सलभेजनयाको काननुले घरिनीलाई हरेक एकाइमा 

काम गरररहकेो स्मोक अलामद उपलब्ि गराउन आवश्यक गराएको छ । 

नर्मेकीहरू 

के अपार्दमेन्ट्र् शान्ट्त छ ? के तपाईलें आफ्नो छेउ, माजथ वा तलका 

जछमेकीहरूलाई सनु्ट्न सक्नहुुन्ट्छ ? अपार्दमने्ट्र् कम्प्लेक्समा बसोबास गने अरू 

माजनसहरूलाई त्यहाँ बस्नकुो सकारात्मक तथा नकारात्मक पिहरूका बारेमा 

सोध्नहुोस ्। 

संरचनागत 

के भर् याङहरू सरुजित छन ्र प्रकाशको राम्रोसँग व्यवस्था गररएको छ ? के 

झ्यालहरू जबजग्ररहकेा छन ्? के काठमा जचरा लागेको, काठ कुजहएको, पानीले 

जबगारेको वा िजमराले खाएको छ ? के घरिनीले आँिीबेहरी आउँर्ाका बलेामा 
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प्रयोगका लाजग झ्याल, पर्ाद वा ढाक्ने आवरणहरू उपलब्ि गराउँछन ्? के भइुहँरू ठोस छन ्र कुन ैप्वाल, जचरा वा काठका रु्िाहरू छैनन ्? 

कुन ैपजन र्ाइल वा फ्लोरबोर्दहरू हराइरहकेा छैनन ्भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्। के जभत्ताहरूमा कुन ैजचरा वा प्वालहरू छन ्? कुन ैपजन हल्कागरी 

लगाइएको वा झर् ैगरेको प्लास्र्र छैन भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्। के जभत्ता तथा जसजलङहरूमा पेन्ट्र् वा वालपपेर लगाइएको छ र कुनै पजन 

जचराहरू छैनन ्? 

युनटनलटीहरू 

ताप: फनेस वा तापको अन्ट्य श्रोतको िाँच गनुदहोस ्। जहजर्ङ (तातो) को श्रोत पहुचँयोग्य छ र प्रभावकारी रूपमा काम गरररहकेो छ भनरे

सजुनजश्चत गनुदहोस ्। झ्याल तथा ढोकाहरूमा हावा जछने प्वालहरू छन ्जक भनेर िाँच गनुदहोस ्। 

पानी: तातो तथा जचसो पानी आउनुपछद । पानीको फोसद रामो छ जक छैन भनेर िाँच गनुदहोस् । पानी खोल्ने-बन्ट्र् गने भल्भ कहाँ छ भनेर थाहा 

पाउनुहोस् । 

ढल: के शौचालयहरूमा ठीक तररकाल ेफ्लश हुन्ट्छ ? जसङ्क तथा र्बहरूमा रेनेिसम्बन्ट्िी कुन ैपजन समस्याहरू छन ्जक भनरे िाँच गनुदहोस ्। 

के र्ब तथा शौचालयहरू वररपररको भइु ँबजलयो तथा ठोस छ ? 

जवद्यतु: के पयादप्त जवद्यतुीय आउर्लेर् (प्लग) हरू छन ्? के एकाइमा तपाईलें आफू साथ ल्याउन चाहकेो हुन सक्न ेकुन ैउपकरणलाई पगु्न ेपयादप्त 

वायररङ छ ? जबजग्रएका वा जघजसएका वायररङ वा कुन ैपजन सपोर्दजबना झजुण्र्एका लाइर् जफक्सचरहरू खोिेर हनेुदहोस ्जकनभने जतनीहरू सरुिा 

खतराहरू हुन ्। फ्यिु बाकस तथा ब्रकेरहरू कहाँ छन ्भनरे थाहा पाउनहुोस ्। 

फोहोरमैला फाल्ने: फोहोरमैला फाल्नका लाजग कुन नीजत रहेको छ ? के फोहोरमैला राख्ने ररसेपरे्कल (र्ब्बा) वा र्म्प्स्र्रहरू छन् ? के जतनीहरू 

मुसाहरूबार् सुरजित छन् ? 

नहनटङ, भेनन्टलेसन तथा एयर कनन्डसननङ 

के तपाईकंो एयर कजन्ट्र्सजनङ तथा जहजर्ङ गराउने तापिम जनयन्ट्त्र (कन्ट्रोल) हरूमा पहुचँ छ ? के तपाईलें तापलाई जनयन्ट्त्रण गनद सक्नहुुनेछ वा 

घरिनीले तापलाई जनयन्ट्त्रण गनछेन ्? यजर् तापलाई भार्ामा समावेश गररएको छ भन ेसामान्ट्यतया घरिनीले तापलाई जनयन्ट्त्रण गनछेन ्। 

भण्डारर् (स्टोरेि) 

के भार्ामा जलएको एकाइको जभत्र/बाजहर भण्र्ारण (स्र्ोरेि) िते्र छ ? 

फननिनसङ तथा उपकरर्हरू 

अपार्दमने्ट्र्मा के समावेश हुन्ट्छ ? भार्ामा जलएको एकाइमा रेजफ्रिेरेर्र, वासर तथा रायर, रेप, ब्लाइन्ट्र्, कापेर् वा अन्ट्य फजनदचर समावेश 

हुन्ट्छन ्जक हुरँ्नैन ्भनरे सोध्नहुोस ्। यजर् ती वस्तुहरूलाई ममदतसम्भार गनद आवश्यक भएमा जतनीहरूका लाजग भिुानी गने जिम्मेवारी कसको 

हुन्ट्छ ? 

लोन्री रुम (लुगा धुने कोठा) 

के यो सफा र सरुजित छ ? के यो सफा छ र प्रकाशको राम्रोसँग व्यवस्था गररएको छ ? के यो 24 सै घण्र्ा खलु्छ वा जनजश्चत समयमा पहुचँलाई 

जनषेि गररन्ट्छ ? के यसलाई जनवासीले मात्र प्रयोग गनद पाउँछन ्? 
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घरधनीले भावी भाडावाललाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरू 

हाउजिङ प्रर्ायकहरूले भार्ासम्बन्ट्िी मापर्ण्र्हरू परूा गनद सक्ने आवेर्कको िमताका बारेमा सोिपछु गनद सक्नछेन ्। यसको अथद घरिनीले 

भार्ा बझुाउनका लाजग सिम हुन तपाईसँंग पयादप्त आय छ जक छैन, जबजल्र्ङका जनयमहरू पालना गनदमा तपाई ंइच्छुक हुनहुुन्ट्छ जक हुनहुुन्ट्न र 

भार्ासँग प्रत्यि रूपमा सम्बजन्ट्ित अन्ट्य प्रश्नहरूका बारेमा सोध्न सक्नछेन ्। हाउजिङ प्रर्ायकले सम्भाजवत भार्ावालको जवश्वसनीयता 

मलू्याङ्कन गनदका लाजग तयार गररएका िेजर्र् वा आपराजिक पषृ्ठभजूम िाँचहरू िस्ता एकसमान, उद्दशे्यपणूद तथा गरै-भेर्भावपणूद मापर्ण्र्हरू 

पजन अपनाउन तथा लाग ूगनद सक्नछेन ्। हाउजिङ प्रर्ायकद्वारा सोजिन ेसब ैप्रश्नहरू िाजत, वणद, िमद, राजररय मलू, जलङ्ग, पाररवाररक जस्थजत 

वा अपाङ्गतालाई ध्यानमा नराखरे सब ैआवेर्कहरूलाई अजनवायद रूपमा समान अवसरको आिारमा सोजिनपुछद । गैरकाननुी हाउजिङ 

भेर्भावको स्पिीकरणका लाजग कृपया फेयर हाउजिङ काननुमा भएको खण्र्लाई हनेुदहोस ्। तपाईकंो िाजत, वणद, िमद, राजररय मलू, जलङ्ग, 

अपाङ्गताको कारणले गर्ाद वा तपाईकंा बच्चाहरू छन ्वा तपाई ं40 वषदभन्ट्र्ा माजथको हुनहुुन्ट्छ भन्ट्ने कारण र्खेाएर तपाईलंाई अपार्दमेन्ट्र्का 

लाजग अस्वीकार गनद सजकँर्नै । 

नवत्तीय योग्यता मापर्दण्डहरू 

हरेक घरिनीको आफ्नै जवत्तीय योग्यता मापर्ण्र्हरू हुन सक्नछे । भार्ावाललाई योग्य बनाउनका लाजग िेरै घरिनीहरूले प्रयोग गने फमुदला तल 

जर्इएको छ: 

माजसक कुल आय x 40% = भार्ावालले भार्ा तथा यजुर्जलर्ीहरू जमलाएर कजत बझुाउन सक्छन ्

उर्ाहरणका लाजग: $1,500/मजहना x .40 = भार्ा तथा यजुर्जलर्ीहरू जमलाएर प्रजत मजहना $600 । 

अन्ट्य घरिनीहरूल ेअपार्दमने्ट्र्का लाजग योग्य हुनका जनजम्त घरपररवारहरूले एकैपर्क तीन वा चार मजहनाको भार्ा जतन ेआवश्यकता बनाउन 

सक्नेछन ्। यजर् प्रस्ताजवत भार्ावालले अपार्दमेन्ट्र्मा लाजग आवेर्न जर्न्ट्छन ्तर आयसम्बन्ट्िी योग्यताहरूलाई परूा गर्नैन ्भन ेसो व्यजिलाई 

भार्ा बझुाउनमा कजठनाइ हुने बढी सम्भावना हुन्ट्छ जकनभने कारको भिुानी, बाल स्याहार, जचजकत्सकीय खचदहरू, खाद्यान्ट्न, लत्ताकपर्ा 

इत्याजर् िस्ता खचदहरूलाई पजन अजनवायद रूपमा समेजर्नपुन ेहुन्ट्छ । 

भाडा आवेर्दन 

घरिग्गाका म्यानेिर वा घरिनीले सम्भाजवत भार्ावाललाई भार्ा आवेर्न भनद अनरुोि गनद सक्नेछन ्। यो आवेर्नल ेर्हेायका िानकारी माग 

गनद सक्नछे: 

• िेजर्र् जसफाररसहरू र िेजर्र्सम्बन्ट्िी अन्ट्य पषृ्ठभजूम िानकारी 

• रे्जलफोन नम्बर तथा ठेगानाहरूसजहत अजघल्ला घरिनीहरूको सचूी 

• तलबसम्बन्ट्िी िानकारीसजहत रोिगारी इजतहास 

• जफताद नहुन सक्ने आवेर्न शलु्क 

• पजहलो मजहनाको भार्ाका साथै सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् (िरौर्ी)  

सम्भाजवत भार्ावालहरूले आवेर्नलाई सिैं ध्यानपवूदक पढ्नपुछद ताजक यजर् उनीहरूले भार्ामा जर्न लाजगएको एकाइलाई नजलन ेजनणदय गरेमा 

उनीहरू सम्भाव्य पररणामहरूका बारेमा िानकार रहून ्। 

भार्ाका लाजग आवेर्न 
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आवेर्दकको अस्वीकृनत 

घरिनीले प्रस्ताजवत भार्ा आवेर्कलाई अस्वीकार गनद सक्ने जवजभन्ट्न काननुी कारणहरू छन ्। जवत्तीय योग्यता मापर्ण्र्हरू परूा नगनुदका 

अजतररि खराब िेजर्र् स्कोरहरू, घरिनीका खराब जसफाररसहरू र/वा अर्ालतद्वारा भार्ा आवेर्कको जवरुद्धमा फैसलाहरू सनुाइएको भएमा 

यी सबैका कारणले गर्ाद तपाईकंो आवेर्न रद्द हुन सक्छ । यजर् भार्ावाल वा सम्भाजवत आवेर्कले सब ैभार्ावालहरूलाई लाग ूहुन ेजनयमहरू 

पालना गनद अस्वीकार गरेमा वा असमथद भएमा वा यजर् सो व्यजि अरूहरूको स्वास््य वा सरुिाका लाजग प्रत्यि भौजतक खतरा हुन सक्न े

भएमा हाउजिङ प्रर्ायकले उि आवेर्कलाई अस्वीकार गनद सक्छन ्। 

आपरानधक पृष्ठभूनम 

के घरधनीले आपरानधक पृष्ठभनूम भएको कसैलाई भाडामा नर्दन अस्वीकार गनि सक्र्न ्? 

सक्छन ्- तर यो पररजस्थजतहरूमा जनभदर रहन्ट्छ । य.ुएस. जर्पार्दमेन्ट्र् अफ हाउजिङ एण्र् अबदन रे्भलपमेन्ट्र् (HUD) ले फौिर्ारी न्ट्याय 

प्रणालीमा िातीय असमानताहरू भएकोले पणूद जनषेिले (वा पररजस्थजतहरू िस्तोसकैु भए तापजन कुन ैपजन प्रकारको आपराजिक इजतहास 

भएको कुन ैपजन व्यजिलाई पजन भार्ामा जर्न अस्वीकार गर्ाद यसले) अश्वेत वा ल्याजर्नो आवेर्कहरूलाई अझ िेरै प्रभाजवत गनद सक्ने 

सम्भावना हुन र फेयर हाउजिङ एक्र्लाई उल्लङ्घन गनद सक्ने भन्ट्र् ैजर्शाजनर्शे िारी गरेको छ । 

HUD को जर्शाजनरे्शमा उल्लेख गरे अनुसार व्यजिले अरू जनवासीहरूको स्वास््य तथा सुरिामा प्रत्यि खतरा पानद सक्ने भनेर जनिादरण गनदका 

लाजग हाउजिङ प्रर्ायकहरूले अपरािको प्रकृधत तथा गम्भीरता र जबजतसकेको समयको अवधिलाई सोचजवचार गनद आवश्यक हुन्ट्छ । HUD 

द्वारा िारी गररएको जर्शाजनरे्शमा उल्लेख गरे अनुसार खाली पिाउ गरै्मा त्यसले अपरािलाई पुजि गरै्न र र्ोषी ठहर नभइकन पिाउकै आिारमा 

हाउजिङ अस्वीकार गररनुहँुरै्न । यसका अजतररि, हाउजिङ प्रर्ायकहरूले अजनवायद रूपमा मापर्ण्र्हरूलाई संरजित वगद िेिस्तो भएतापजन सबै 

आवेर्क तथा भार्ावालहरूमा समान तररकामा लागू गनुदपछद । संरजित वगदका आिारमा भेर्भावका लाजग आपराजिक पषृ्ठभूजमलाई बहानाको 

रूपमा प्रयोग गनुद गैरकानुनी हुन्ट्छ । 

आपराजिक पषृ्ठभजूमसम्बन्ट्िी HUD को जर्शाजनर्शेमा एउर्ा अपवार् रहकेो छ । यजर् कुन ैव्यजि गरैकाननुी लागऔूषिको जनमादण तथा/वा 

जवतरणमा र्दोषी ठहर भइसकेको भएमा उनीहरूलाई काननुी रूपमा हाउजिङ अस्वीकार गनद सजकन्ट्छ र घरिनीले फेयर हाउजिङ एक्र्को 

उल्लङ्घन गरेको हुरँ्नै । ध्यान जर्नपुन ेकुरा: यो अपवार्मा र्ोष ठहर नभएको लागपूर्ाथदका आरोपहरूमा पिाउहरू वा लागपूर्ाथद बोक्र्ा मात्र 

भएको र्ोषजसजद्धहरू पर्नैन ्। 

यनर्द घरधनीले आवेर्दनकै समयमा सेक्युररटी नडपोनिटलाई आवश्यक गरेमा सो नडपोनिट नफताि हुने हो वा होइन भनेर 

सोध्नुहोस ्। भकु्तानी गररएका सबै पैसाहरूको रनसर्द प्राप्त गररएको र् भनेर सनुननित गनुिहोस ्। 

भाडा आवेर्दनमा हस्ताक्षर गनुिभन्र्दा पनहले प्रस्तानवत नलिलाई पि्नका लानग अनुरोध गनुिहोस ्नकनभने तपाईलें नलिका 

ितिहरूमा र्लफल नगररकनै आफूलाई नलि कायािन्वयन गनि बाध्य बनाइराखेको हुन सक्नुहुनेर् । 
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यनर्द घरधनीले हाउनिङ भौचर वा सामानिक सुरक्षा वा अपाङ्गता आयलाई अस्वीकृत 

गरेमा के गने ? 

पेन्ट्सलभेजनयामा आयको श्रोत संरजित वगद होइन िसको अथद घरिनीले हाउजिङ अथोररर्ीबार् प्राप्त भएका हाउजिङ च्वाइस भाउचर भएका 

व्यजिहरूलाई भार्ामा राख्न अस्वीकार गनद सक्छन ्भन्ट्न ेहुन्ट्छ । पेन्ट्सलभेजनयाजभत्र जवजभन्ट्न स्थलहरूले आयको श्रोतलाई संरजित वगदको 

रूपमा थप गरेका छन ्। तपाईको िते्रमा आयको श्रोत संरजित वगद हो जक होइन र तपाईकंो आयको श्रोतका आिारमा तपाईलंाई हाउजिङ 

अस्वीकार गररएको भएमा तपाईकंो समरु्ायले के साहारा प्रर्ान गछद भनेर िान्ट्नका लाजग आफ्नो स्थानीय सरकार वा म्यजुनजसपाजलर्ीलाई 

सम्पकद  गनुदहोस ्। 

सामाजिक सरुिा वा सामाजिक सरुिा अपाङ्गता आय पजुि गनद सजकने आय हो िसले संरजित वगद (40 वषदभन्ट्र्ा माजथको उमरे तथा/वा 

अपाङ्गता) को सर्स्य भएको भनरे प्रत्यि रूपमा सम्बजन्ट्ित छ । यजर् सम्भाजवत भार्ावालसँग उनलाई भार्ाका लाजग जवत्तीय रूपमा योग्य 

बनाउन ेसामाजिक सरुिा वा अपाङ्गता िस्तो पजुि गनद सजकने अन्ट्य आय छ भन ेसम्भाजवत भार्ावाल रोिगारीमा नभएकोको कारणले गर्ाद 

आवेर्नलाई अस्वीकार गनुद काननुी रूपमा भेर्भाव हुन्ट्छ । 
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नलिका प्रावधानहरूलाई बुझ्ने 

जलि भनेको जलजखत वा मौजखक करार हो िसले भार्ामा जर्इएको घरिग्गाको भोगाजिकार तथा प्रयोगलाई जनजश्चत समयावजिका लाजग 

भार्ावाललाई स्थानान्ट्तरण गछद । 

जलिले घरिनी तथा भार्ावालका सम्बजन्ट्ित अजिकार र र्ाजयत्वहरूलाई पररभाजषत गनुदपछद । प्लेन ल्यांग्वेि कन्ट्ज्यमुर कन्ट्रयाक्र् एक्र् 

(सेवाग्राही करारका लाजग सरल भाषासम्बन्ट्िी ऐन) ले सब ैआवासीय जलिहरूलाई जलजखत, व्यवजस्थत तथा तयार गररन आवश्यक 

बनाएको छ िसले गर्ाद जतनीहरूलाई पढ्न र बझु्न सजिलो होस ्। यजर् भार्ावाललाई जलिलाई बझु्नमा कजठनाइ हुन्ट्छ भने उनले मद्दत 

अनरुोि गनुदपछद वा उनल ेस्थानीय एिेन्ट्सीलाई सम्पकद  गनुदपछद िसले भार्ावाललाई सहयोग गनद सक्छ । 

तपाईलें आफ्नो जलिमा रे्हायका कुराहरू समावेश गररएका छन् र तपाईलें शतदहरूलाई बुझ्नुहुन्ट्छ भनेर सुजनजश्चत गनद चाहनुहुनेछ: 

• घरिनीको जस्रर् ठेगाना र आकजस्मकताहरूका लाजग रे्जलफोन नम्बर;

• तपाईकंो नाम र एकाइमा बस्नका लाजग अनमुजत भएका अरूहरूको नाम;

• भार्ामा जलइएको घरिग्गाको ठेगाना ।

• माजसक भार्ा रकम - भार्ा कसरी, कहाँ, कजहले र कसलाई बझुाउने हो भन्ट्न ेकुराहरू तपाईलंाई थाहा छ भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्।

• भार्ा बुझाउने जमजत

• जवलम्ब शलु्कहरू - के जतनीहरू उजचत हुन्ट्छन ्?

• जलिको सरुु तथा समाजप्त जमजतहरू: के यो एक-वषे जलि हो वा मजहना-मजहनामा गररने जलि हो ? तपाईकें भार्ाको सम्पणूद अवजिका लाजग

भार्ा बझुाउन ेप्रजतबद्धता गनद सक्नहुुन्ट्छ भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्।

• जलिहरूलाई नवीकरण गनद/समाप्त गनदका लाजग सचूनाहरूको आवश्यकताहरू: घरिनीले तपाईलंाई सनदका लाजग कजत समयको सचूना

जर्नपुछद र तपाईलें सनद चाहमेा तपाईलें घरिनीलाई कजत समयको सचूना जर्नपुछद ? (ध्यान जर्नहुोस ्जक पने्ट्सलभेजनयामा घरबार् हर्ाउनका

लाजग उिरुी र्ायर गनुदभन्ट्र्ा पजहल ेजलिहरूले काननुी रूपमा आवश्यक सचूनाको अवजिमा छुर् जर्न सक्छन ्वा अवजिलाई छोर््याउन

सक्छन ्।)

• के जलि वाजषदक आिारमा नवीकरण हुन्ट्छ वा पजहलो वषदपजछ यो मजहना-मजहनामा गररन ेजलिको रूपमा पररवतदन हुन्ट्छ ?

• यार् राख्नुहोस् जक जलि कानुनी रूपमा बाध्यकारी करार हो । तपाईलें हस्तािर गनुदभएको जलिमा भएका सबै प्राविानहरूका लाजग तपाई ं

कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्ट्छ ।

• तपाईलें जलिमा हस्तािर गनुदभन्ट्र्ा पनहले तपाईलें यसका शतदहरूलाई बुझ्नभुएको छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । यसमा हस्तािर गरेर जलि

सम्झौताको अवजिका लाजग तपाईलें यसका शतद तथा बन्ट्र्िेहरूमा सहमजत िनाउनहुुन्ट्छ ।

• तपाईलें कुनै पजन कुरामा हस्तािर गररनभुन्ट्र्ा पजहले सबै खाली ठाउँहरू भररएका वा जतनीहरूमा िस जचन्ट्ह लगाइएको छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । 

• तपाईलें सम्पूर्ि जलिको प्रजत प्राप्त गनुदहुन्ट्छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । घरिनीले तपाईलंाई त्यसको प्रजत पजछ जर्नेछु भन्ट्ने कुरालाई स्वीकार

नगनुदहोस् ।
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• सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्: तपाई ंभार्ामा जलएको एकाइबार् सर्ाद तपाईलें आफ्नो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद पाउन सक्नहुोस ्भन्ट्नका लाजग

तपाईलें के गनुदपनेछ भनरे तपाईलंाई थाहा छ भनेर सजुनजश्चत गनुदहोस ्।

• युजर्जलर्ीहरू: हरेक युजर्जलर्ीका लाजग भिुानी गनदका लाजग को जिम्मेवार हुन्ट्छ ?

• रखरखाव: रखरखावका लाजग भार्ावालका के-के जिम्मेवारीहरू हुन्ट्छन ्र ममदतसम्भारहरू आवश्यक पर्ाद तपाईलें कसलाई सम्पकद  गनुदपछद ।

• जलिमा कुन-कुन उपकरणहरू समावेश हुन्ट्छन ्?

• घरपालुवा िनावरसम्बन्ट्िी सम्झौता र घरपालुवा िनावरको कुनै पजन सेक्युररर्ी जर्पोजिर् (यार् राख्नुहोस् जक सहयोगी िनावरहरूका लाजग

सेक्युररर्ी जर्पोजिर् तथा घरपालुवा िनावर शुल्कहरू जलन नसजकने हुन्ट्छ )

भाडा बुझाउने नमनत 

अजिकांश जलिहरूले भार्ा मजहनाको पजहलो जर्न बझुाइनपुछद भनरे उल्लेख गछदन ्। तपाईकंो भार्ा जलिमा जनजर्दि गररएको बझुाउने 

जमजतसम्ममा बझुाइएको छ भनेर सजुनजश्चत गन ेर्ाजयत्व तपाईकंो हुन्ट्छ । तपाईकंा घरिनीले तपाईलंाई तपाई ंकेही जर्न जढलो भएतापजन जठकै

छ भनेतापजन जवलम्ब शलु्क तथा अन्ट्य िररवानाहरूका सम्बन्ट्िमा तपाई ंजलिका शतदहरूबार् बाध्य रजहरहनहुुन्ट्छ । 

नलिमा पररवतिनहरू 

जलिको समयावजि समाप्त हुनभुन्ट्र्ा पजहल ेप्रस्ताजवत पररवतदनमा र्वैु पिहरूले सहमजत निनाउँर्ासम्म तपाई ंतथा तपाईकंा घरिनील े

जलिलाई नवीकरण गन ेसमय अथादत् भार्ाको नयाँ अवजि सरुु नहुरँ्ासम्म जलिमा कुन ैपजन पररवतदनहरू गररनहुुरँ्नै । पररवतदनहरू कसरी 

गनद सजकन्ट्छ भनरे जलिले स्पि उल्लेख गरेको नभएसम्म पररवतदन गनुदभन्ट्र्ा पजहले घरिनीले भार्ाको एक परूा अवजि पार गनद आवश्यक 

हुनेछ । 

नलिका सामान्य प्रावधानहरू 

• भार्ावालहरूले अजनवायद रूपमा आवासलाई सफा राख्नुपछद

• भार्ावालहरूलाई घरिनीको सहमजतजबना आवासलाई पुन: अरूहरूलाई भार्ामा बस्न जर्नबार् जनशेष गनद सजकनेछ

• भार्ावालहरूलाई सही सूचना नजर्इकन सनद वा जलिलाई तोर््नका लाजग जनषेि गनद सजकनेछ

• हालका भार्ावालहरूलाई पवूद सचूना उपलब्ि गराइएको खण्र्मा घरिनीहरूलाई जनरीिण, ममदतसम्भारका लाजग वा सम्भाजवत

भार्ावालहरूलाई आवास र्खेाउनका लाजग मनाजसब समयहरूमा घरिग्गामा प्रवेश गन ेअनमुजत हुन्ट्छ

• रखरखाव तथा ममदतसम्भारहरूका लाजग सम्पकद  गररनपुन ेव्यजिको नाम र सो व्यजिलाई कसरी सम्पकद  गनद सजकनछे भनरे पजन समावेश

गररनपुछद

• भार्ावालले पालना गनुदपने भनेर अपिेा गररएको जनयमहरूको सचूीलाई जलिमा समावेश गनद सजकनेछ

नलिका कायािन्वयन गनि नसनकने प्रावधानहरू 

भार्ावालहरू उनीहरूले हस्तािर गररएको जलिका शतद तथा बन्ट्रे्िहरूबार् सामान्ट्यतया बाँजिएका हुन्ट्छन्; यद्यजप, केही जनयम तथा शतदहरूलाई 

कानुनी रूपमा अर्ालतमा कायादन्ट्वयन गनद सजकँरै्न । 
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भाडासम्बन्धी र्लमा पनिबाट बच्नुहोस ्

भार्ासम्बन्ट्िी केही जवज्ञापनहरू काननुी नहुन सक्नछेन ्। स्क्यामरहरूले जनयजमत रूपमा अजस्तत्वमा नरहकेा, उनीहरूको स्वाजमत्वमा नरहकेा वा 

उपलब्ि नरहकेा भार्ाका आवासहरूको जवज्ञापन गछदन ्। उनीहरूले सक्नेिजत माजनसहरूलाई झकु्काएर उनीहरूको पैसा ठग्नका लाजग भार्ामा 

भएका वास्तजवक आवासहरूको सजूचको प्रजतजलजप बनाउँछन,् सम्पकद  तथा इमले िानकारीलाई पररवतदन गछदन ्र पररवजतदत जवज्ञापनहरूलाई 

पजत्रका तथा वेबसाइर्हरू राख्छन ्। 

यी सझुावहरूलाई यार् राखेर भार्ाका आवाससम्बन्ट्िी छलहरूबार् तपाई ंबच्न सक्नहुुन्ट्छ: 

• तपाईलें कजहले पजन नर्खेेको अपार्दमेन्ट्र्का लाजग तपाईलें कजहले भेर् नगनुदभएको व्यजिलाई बैंक वा जवदु्यतीय माध्यमबार् पैसा वा चेक 

नपठाउनहुोस् । यजर् घरिनी जवर्शेमा बस्ने वा जवर्शेमा यात्रा गरररहकेो कारणले गर्ाद तपाईलें घरिनीलाई प्रत्यि भेर् गनद सक्नहुुन्ट्न वा यजर् तपाईलें 

आवेर्न शलु्क वा सेक्युररर्ी जर्पोजिर् बुझाउन ुवा जलिमा हस्तािर गनुदभन्ट्र्ा पजहले वास्तजवक अपार्दमेन्ट्र्लाई हनेद सक्नहुुन्ट्न भने आफ्नो खोिलाई 

िारी राख्नहुोस् । बैंक वा जवदु्यतीय माध्यमबार् पैसा पठाउन ुनगर् पैसा पठाए सरह हुन्ट्छ - तपाईलें एकपर्क यसलाई पठाइसकेपजछ तपाईलें 

त्यसलाई जफताद गराउन सक्नहुुन्ट्न । 

• हतारमा जनणदय नगनुदहोस ्। यजर् तपाईलें तपाईलंाई भार्ाका लाजग ठाउँकै ठाउँ तत्कालै जनणदय गनदका लाजग र्बाव जर्ने इमेल प्राप्त गनुदहुन्ट्छ भने 

त्यो खतराको सङ्केत हुन सक्छ । त्यसलाई बेवास्ता गनुदहोस ्र अगाजर् बढ्नहुोस ्। 

• मखु्य ठाउँका आवासहरूको मलू्य िजत कम हुन्ट्छ, त्यो छल हुन ेसम्भावना त्यजतनै बढी हुन्ट्छ । एकर्मै राम्रो दृश्यका साथ शानर्ार स्थानमा 

भव्य अपार्दमेन्ट्र्का लाजग बिार मलू्यभन्ट्र्ा कमको भार्ा ? स्क्यामरहरूले पत्याउन ैगाह्रो हुन ेजचत्ताकषी कुरा गरेर माजनसहरूको ध्यान तान्ट्न 

मन पराउँछन ्। 

जलिका कायादन्ट्वयन गनद नसजकन ेशतद तथा बन्ट्र्िेहरूका उर्ाहरणहरूमा र्हेायहरू पर्दछन:् 

• अपार्दमने्ट्र्मा हुन ेिजतहरूका लाजग भार्ावालहरूलाई उत्तरर्ायी ठहर गनद सजकने भएतापजन उनीहरूलाई सब ैसामान्ट्य रखरखाव तथा 

ममदतसम्भारहरू वा जनजश्चत र्लर रकम अन्ट्तगदत सब ैममदतसम्भारहरूका लाजग जिम्मेवार बनाउन सजकँर्नै । 

• भार्ावाललाई घर वा अपार्दमेन्ट्र् "िस्तो छ" त्यस्तै स्वीकार गनद लगाउन सजकँर्नै । बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ी 

अन्ट्तगदत जलिमा जर्इएका घरिग्गामा उपलब्ि गराइएका सजुविा तथा सेवाहरूले एकाइलाई आवासीय एकाइका रूपमा इच्छा गररएको 

मनाजसब प्रयोिनका लाजग बसोबास गनद अजनवायद रूपमा अनमुजत प्रर्ान गनुदपछद । (कृपया ममदतसम्भारहरू तथा बसोबासका लागी 

उपयिु छ भन्ने अव्यि वारेन्टी भएको खण्र् हनेुदहोस ्। 

• भार्ावालले अर्ालतमा आफूलाई प्रजतजनजित्व गने अजिकारलाई त्याग गनद सक्र्नैन/्सजक्र्नन ्। 

• यजर् भार्ावालले जलिमा भएको कुनै वाचालाई तोरे्मा घरिनीसँग अपार्दमने्ट्र्मा िबिदस्ती प्रवेश गन,े ताल्चाहरू फेने र भार्ावालका 

सम्पजत्तहरूलाई िफत गने अजिकार हुन्ट्छ भनरे भार्ावाललाई सहमत गराउन सजकँर्नै । 

• घरिनीले भार्ावाललाई सनुवुाइमा उनको अजिकारहरू त्याग गनद वा आफूजवरुद्ध फैसला जर्नका लाजग सहमत हुन ेकरार गनदका लाजग 

सहमत गराउन सक्र्नैन ्। 

यार् राख्नहुोस:् जलिमा हस्तािर गनुदभन्ट्र्ा पजहले यसलाई ध्यानपवूदक पढ्नहुोस ्! सबैकुरालाई नलनखतमा नलनुहोस ्! 
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तपाई ंसनुिभन्र्दा पनहले नबनग्रएका कुराहरूको रेकडि राख्नुहोस ्

तपाई ंसनुदभन्ट्र्ा पनहले (घरिनी वा घरिग्गा म्यानेिरको उपजस्थजतमा) जबजग्रएका सब ैकुराहरूको जर्पोर् गरेर राख्न ुबजुद्धमानी हुन्ट्छ । सने समय 

हुरँ्ा, सरुुम ैजबग्रेका भनेर जर्पोर् गररएका िजतहरूलाई तपाईकंो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्बार् शलु्क लगाइनहुुरँ्नै जकनभन ेजतनीहरू तपाई ं

बसोबासका लाजग सनुदभन्ट्र्ा अगाजर् न ैभएका जथए । 

जलजखत जर्पोर् तथा फोर्ोहरू एकर्म ैउपयोगी हुन्ट्छन ्ताजक पजछ गएर कुन ैपजन गर्बर्ी नहोस ् । अपार्दमने्ट्र्को अवस्था र पजहलार्जेख न ै

जबजग्रएका सब ैकुराहरूको प्रमाण राख्न फोर्ोहरू जखच्नहुोस ्। आवासको अवस्था जलजखतमा प्राप्त गने भार्ावालको अजिकार हुन्ट्छ । 

यजर् तपाईलें सने जनणदय गनुदभयो भने तपाईलें अपार्दमेन्ट्र्मा भएका सबै जबजग्रएका कुराहरूको रेकर्द राख्नका लाजग भाडामा धलएको एकाइको 

धनरीक्षणका लाधग िााँचसचूी पजन प्रयोग गनद सक्नुहुनेछ । यो सूचीले भजवरयका ममदतसम्भारहरूका लाजग आइपने समस्याहरू घरे्को खण्र्मा मद्दत 

गनेछ । घरिनी तपाईकंो सूचीमा हस्तािर गनदका लाजग बाध्य हँुरै्नन् तर 

तपाईलें उनको हस्तािर अनरुोि गनद र आफ्नो सचूीको एक प्रजत घरिनीलाई उपलब्ि गराउन सक्नहुुन्ट्छ । आफ्नो जर्पोर्हरूमा तपाईलें जमजत 

लेख्नभुएको छ भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्। 

यजर् भार्ामा जलएको एकाइमा ममदतसम्भार आवश्यक परेमा ममदतसम्भारहरूलाई परूा गनदका लाजग तपाईलें नलनखतमा जमजत तथा समय 

जनिादरण गनुद तपाईकंो सवोत्तम जहतमा हुन्ट्छ । यजर् एकर्म ैिेरै मात्रा तथा उल्लेखनीय रूपमा ममदतसम्भारहरू गनुदपने भएमा अपार्दमेन्ट्र्लाई 

स्वीकार नगनुदहोस ्। 

स्थानीय हाउनिङ ननरीक्षक (इन्स्पेक्टर) साँग बुझ्ने 

यो एकर्मै महत्वपणूद हुन्ट्छ । तपाई ंसरकारी जनकायद्वारा बसोबासका लाजग उपयिु नभएको भनेर घोषणा गररएको वा संरचनागत, जवद्यतुीय 

वा प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्याहरूको इजतहास रहकेो घरलाई भार्ामा जलने प्रजियामा हुन सक्नहुुनछे । भार्ामा जलएको एकाइमा 

हाउजिङसम्बन्ट्िी कुन ैउल्लङ्घनहरू छन ्जक छैनन ्भनरे िान्ट्नका लाजग तपाई ंसनुदभन्ट्र्ा पजहल ेआफ्नो स्थानीय हाउजिङ जनरीिक 

(इन्ट्स्पेक्र्र) सँग बझु्नहुोस ्। आवश्यक ममदतसम्भारहरू गनदमा असफल भएकोले तपाईकंो भावी घरिनीको जवरुद्धमा पजहलाका 

भार्ावालहरूले उिरुीहरू गररएका जथए जक जथएनन ्भनरे हाउजिङ जनरीिकलाई सोध्नहुोस ्। केही म्यजुनजसपाजलर्ीहरूले भार्ामा जलएका 

एकाइहरूलाई इिाितपत्र प्राप्त गनद आवश्यक गराएका छन ्। भार्ामा जलएको एकाइ इिाितप्राप्त हो जक होइन भनेर पत्ता लगाउनहुोस ्। 

लेड नमनसएको पेन्ट 

सन ्1978 भन्ट्र्ा पजहले जनमादण गररएका घरहरूमा लेर् जमजसएको पेन्ट्र् हुन सक्छ र सन ्1950 भन्ट्र्ा पजहले जनमादण गररएका घरहरूमा यो हुन े

सम्भावना झन ्बढी हुन्ट्छ । लेर् जमजसएको पने्ट्र् छ जक छैन भनरे जनजश्चत रूपमा िान्ट्नका लाजग एकमात्र तररका भनेको जलर्को उपजस्थजतका 

लाजग प्रमाणपत्र प्राप्त जनरीिकबार् परीिण गराउन ुहो । परुानो पेन्ट्र् चजकद एर उजप्कर्ा यसले लेर्को िलुो बनाउँछ । बालबाजलकाहरूले 

उनीहरूको हात तथा खलेौनाहरू लागेका पेन्ट्र्का पाप्राहरू वा पेन्ट्र्को िलुो जनल्र्ा उनीहरूलाई लेर् जवषािता हुन सक्छ । 

बालबाजलकाहरूले सास फेर्ाद पजन लेर्को िलुोलाई शरीरजभत्र ल्याउन सक्छन ्। थोरै मात्राको लेर्ले पजन मजस्तरक तथा स्नाय ुप्रणालीका 

अन्ट्य भागहरूलाई एकर्मै गम्भीर हाजन गराउन सक्छ । 

बच्चाको शरीरमा लेर्ले बच्चाको वजृद्ध तथा जवकासमा जढलाइ गराउन, श्रवण शजि तथा बोलीमा िजत गराउन र व्यवहारिन्ट्य समस्या तथा 

जसकाइसम्बन्ट्िी अपाङ्गताहरू गराउन सक्छ । परुाना घरहरूमा लेर्का अन्ट्य श्रोतहरू पजन हुन सक्छन,् िस्तै जक, पाइपहरू वा घर वररपरर 

रहन ेमार्ो । घरिनीले आफूले भार्ामा जर्न लागेको घरिग्गामा लेर् जमजसएको पने्ट्र् बारेको िानकारी भार्ावालहरूलाई उपलब्ि गराउन 

आवश्यक हुन्ट्छ । सही िानकारी उपलब्ि गराउन असफल रहन ेमाजलक वा घरिनीको जवरुद्धमा िजत भएको रकमको तीन गणुा रकम माग 

गर् ैमदु्दा हाल्न सजकन्ट्छ । माजलकलाई र्वेानी तथा फौिर्ारी र्ण्र् िररवानाहरू पजन लगाउन सजकनछे । लेर् पेन्ट्र्सम्बन्ट्िी खलुासा तथा 

उपचारका सम्बन्ट्िमा तपाईकंो िते्रमा जनजश्चत मापर्ण्र्हरू छन ्जक भनेर िान्ट्नका लाजग आफ्नो म्यजुनजसपाजलर्ी वा जसर्ी कायादलयलाई 

सम्पकद  गनुदहोस ्। 

तपाई ंसनुदभन्ट्र्ा पजहल े
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स्मोक नडटेक्टर/काबिन मोनोअक्साइड नडटेक्टरहरू 

पेन्ट्सलभेजनयाको काननुले घरिनीलाई हरेक एकाइमा काम गरररहकेा स्मोक जर्रे्क्र्र (िँुवासूचक यन्ट्त्र) हरू उपलब्ि गराउन आवश्यक 

गराएको छ । भार्ावालले स्मोक जर्रे्क्र्रहरू राख्नपुने आवश्यकतालाई हर्ाउन वा जतनीहरूलाई जनकाल्न पाउँर्नैन ्। 

जलिमा स्मोक जर्रे्क्र्रहरूलाई कसले िाँच गनुदपछद र ब्यारीहरूलाई कसले फेनुदपछद भनेर उल्लेख गररएको हुनपुछद । 

काबदन मोनोअक्साइर् अलामद स्र््यान्ट्र्र्दस एक्र् (काबदन मोनोअक्साइर् अलामदका मापर्ण्र्हरूसम्बन्ट्िी ऐन) ले आवश्यक गराए 

अनसुार घरिग्गाका माजलकहरूले िीवावशेष इन्ट्िन (फोजसल फ्यलु) बाल्ने जहर्र, उपकरण, चलुो तथा/वा िोजर्एको ग्यारेिहरू 

भएका भार्ामा लगाइएका सबै एकाइहरूमा काबदन मोनोअक्साइर् जर्रे्क्र्रहरू िर्ान गनुदपछद । भार्ावाल/भार्ामा बस्ने व्यजिहरूले 

भार्ामा बस्र्ाको समयमा आवश्यकता अनसुार ब्यारीहरूलाई फेनुदपछद र चोररएका, हर्ाइएका, हराएका वा नचल्न ेभएका कुन ैपजन 

उपकरणलाई फेरेर नयाँ राजखजर्नपुछद र काबदन मोनोअक्साइर् जर्रे्क्र्रहरूको सम्बन्ट्िमा कुन ैपजन कमीलाई भार्ामा लगाइएको 

माजलक वा एिेन्ट्र्लाई जलजखतमा सजूचत पजन गनुदपछद । 
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भाडामा नलएको एकाइको ननरीक्षर्का लानग िााँचसूची 

जनरीिणको जमजत: __________________________________________________________________ 

अपार्दमेन्ट्र्को ठेगाना: ______________________________________________________________ 

घरिनीको नाम: ____________________________________________________________________ 

 घरिनीको ठेगाना: __________________________________________________________________ 

रे्जलफोन नम्बर: _________________________________________________________________ 

सबै उपकरर् तथा नफक्सचरहरूले काम गरररहेका र्न ्भनेर सनुननित गनुिहोस ्। साथै, के-के फननिचर, कापेट तथा नफक्सचरहरू 

र्न ्र भाडामा नलएको घरिग्गामा भएका हरेक कुराको अवस्थाका बारेमा नटपोटहरू तयार गरेर राख्नुहोस ्। धब्बा, िलेका, 

पोलेका र्दाग वा अन्य नबनग्रएका कुराहरूको सङ्ख्या तथा स्थानहरू नटपोट गनुिहोस ्। तपाई ंसनुिभन्र्दा पनहले घरिग्गाको 

अवस्थाको प्रमार् राख्न फोटोहरू नखच्नुहोस ्। यनर्द तपाई ंकुनै सामग्री राम्रो काम गने अवस्थामा र् वा नबगे्रको/भत्केको रै्न 

भनेर नननित हुनुहुन्र् भने मात्र "हो" मा ठीक नचन्ह लगाउनुहोस ्। यनर्द तपाई ंनननित हुनुहुन्न भने 'नननित नभएको' मा नचन्ह 

लगाउनुहोस ्। 

नबनल्डङको बानहरी भाग: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के िग तथा बाजहरी जभत्ताहरू बजलया तथा 

खतराहरूबार् मिु छन ्? 

के बाजहरी सबै भर् याङहरू, रेजलङहरू तथा जपँढी 

बजलया तथा खतराहरूबार् मिु छन ्? 

के छत, गर्र (नाली) तथा र्ाउनस्पाउर् (वषादको 

पानीलाई छतबार् नालीमा लैिान ेपाइप) हरू 

बजलया तथा खतराहरूबार् मिु छन ्? 

के जचम्नी बजलयो तथा खतराहरूबार् मुि छ ? 

के सबै बाजहरी सतहहरू पेन्ट्र्को पाप्रा जनजक्लने वा पेन्ट्र् 

उजप्कन ेसमस्याबार् मिु छन् ? 

यजर् भार्ामा जलएको एकाइ मोबाइल होम (सानद जमल्ने 

घर) हो भने के यसलाई सही ठाउँमा राजखएको तथा 

बजलयोसँग बाँजिएको छ ? 
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सबै कोठाहरू: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के कम्तीमा पजन र्ईुवर्ा काम गरररहकेा आउर्लेर्हरू 

छन ्वा एउर्ा काम गरररहकेो आउर्लेर् हो र एउर्ा 

काम गरररहकेो लाइर् जफक्सचर हो ? 

के कोठा जवद्यतुीय खतराहरूबार् मिु छ ? 

के बाजहरबार् जभत्र पस्न सजकने सबै झ्याल तथा 

ढोकाहरूमा चकुुल लगाउन सजकन्ट्छ ? 

के कम्तीमा पजन खोल्न जमल्ने एउर्ा झ्याल छ र सबै 

झ्यालहरू राम्रो अवस्थामा छन ्र कुनै पजन प्यानहरू 

हराइरहकेा वा भाँजचएका छैनन ्? 

के जसजलङ, जभत्ता तथा भइुहँरू बजलया छन ्र ठूला 

जचरा, प्वाल वा खतरनाक खराबीहरूबार् मिु छन् ? 

के सबै जभत्री सतहहरू पेन्ट्र्को पाप्रा जनजक्लने वा पेन्ट्र् 

उजप्कन ेसमस्याबार् मिु छन् ? 

के कुनै काम गरररहकेा स्मोक अलामद वा जर्रे्क्र्रहरू 

छन ्? 

बाथरुम: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के भार्ावालले मात्र प्रयोग गनदका लाजग एकाइमा 

काम गरररहकेो शौचालय छ ? 

के तातो तथा जचसो पानी आउने काम गरररहकेो र्ब वा 

शावर छ ? 

के खलु्ने झ्यालहरू छन ्वा काम गरररहेको भेन्ट्र् प्रणाली 

छ ? 
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भान्साकोठा: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के काम गरररहकेो ओभन छ र के काम गरररहकेो 

अवस्थाको माजथ बनदरहरू भएको स्र्ोभ (वा 

रेन्ट्ि) छ ? 

    

के काम गने र खानेकुराहरूलाई जबग्रन जर्नबार् 

पयादप्त रूपमा जचसो तापिम राख्ने रेजफ्रिेरेर्र छ ? 

    

के तातो तथा जचसो पानी आउने जकचन जसङ्क छ ? 
    

ताप, ्लनम्बङ तथा नवदु्यत: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के जहजर्ङ गराउन ेउपकरण बसोबासका लाजग प्रयोग 

गररने सबै कोठाहरूमा पयादप्त ताप उपलब्ि गराउनका 

लाजग सिम छ ? 

    

के एकाइमा इन्ट्िन बाल्ने ठाउँ भएका जहर्रहरू वा 

अन्ट्य प्रकारका असरुजित जहजर्ङ अवस्थाहरू छैनन ्? 

    

के एकाइमा पयादप्त भेजन्ट्र्लेसन छन् ? 
    

के तातो पानी आउने ठाउँहरू जनजश्चत छन ्

र तातो पानीका उपकरणहरूलाई सरुजित 

तररकामा िर्ान गररएका छन् ? 

    

के सरुजित, सफा सावदिजनक वा जनिी पानीको 

आपजूतद हुन्ट्छ ? 

    

के प्लजम्बङ चुहावर्हरूबार् मिु छ ? 
    

के प्लजम्बङ स्वीकृत गररएको सावदिजनक वा 

जनिी ढलजनकास प्रणालीसँग िोजर्एको छ र यो 

ढलबार् फोहोर बगेर जफताद आउने समस्याबार् 

मिु छ ? 

    

के जवद्यतुीय प्रणाली खतराहरूबार् मुि छ 

(उर्ाहरणका लाजग, खराब वायररङ, एकर्मै अपयादप्त 

सेवाहरू इत्याजर्) ? 
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सामान्य स्वास््य तथा सरुक्षा: 

िााँचसचूी आइटम छ छैन नननित 

नभएको 

नट्पर्ीहरू 

के एकाइको जलजभङ्ग एररयाको हरेक तहमा काम 

गरररहकेो अवस्थाको कम्तीमा पजन एउर्ा स्मोक 

जर्रे्क्र्र वा अलामद छन ्? 

के अको एकाइमा नगइकन आफ्नो एकाइमा प्रवेश गनद 

सजकन्ट्छ ? 

के आगो लाग्र्ा बाजहर जनक्लनका लाजग कुनै स्वीकायद 

ठाउँ छ ? के त्यहाँ पहुचँ बनाउन सजकन्ट्छ ? 

के एकाइ मसुा, साङ्लाहरू इत्याजर्बार् मिु छ ? 

के एकाइ फोहोर वा भाग्नावशेषबार् मिु छ ? 

के भर् याङ तथा साझा हलहरू खलु्ला जसढीहरू, 

ह्याण्र्रेल नभएको, खराब प्रकाश व्यवस्थाको कारणले 

गर्ाद हुने खतरा वा अन्ट्य खतराहरूबार् मुि छन ्? 

के उि स्थान तथा वररपररका छरजछमेकहरू 

खतरनाक अवस्थाहरूबार् मिु छन् ? 

भार्ावालको हस्तािर: _____________________________ जमजत: _______________________________ 

घरिनीको हस्तािर: ____________________________ जमजत: ______________________________ 

ध्यान नर्दनुपने कुरा: घरधनीले यो िााँचसूची (चेकनलस्ट) मा हस्ताक्षर गनि आवश्यक रै्न । 
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भाडावालको रूपमा तपाईकंा निम्मेवारीहरू 

भार्ावालको रूपमा तपाईलें अरू कोहीको घरिग्गा भार्ामा जलँर् ैहुनहुुन्ट्छ । जिम्मेवार भार्ावाल जनमादण गनदका लाजग, तपाईलें आफ्नो जलिका 

साथसाथै र्हेायका काम-कतदव्यहरूको सचूीलाई पालना गनुदपछद: 

1. भाडा बुझाउने समय भएपनर् बुझाउने, न जक एक जर्न वा 5 जर्नपजछ । यजर् भार्ा बुझाउने जमजत मजहनाको 1 गते हो भने भार्ालाई 

मजहनाको 1 गते नै बुझाउनुहोस् । भार्ावालको रूपमा, आफ्नो जलि सम्झौता अनुसार तपाई ंसमयमै भार्ाको पूरा रकम बुझाउनका लाजग 

कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्ट्छ । यजर् तपाईलें समयमै भार्ा बुझाउनुभएन भने तपाईकंा घरिनीले तपाईकंा जवरुद्धमा घरबार् हर्ाउनका लाजग 

उिुरी र्ायर गनद सक्छन् । तपाई ंअपाङ्ग हुनुहुन्ट्छ वा रोिगारी गुमाउनुभएको छ वा पररवारको सर्स्य जबरामी छन्, बच्चाहरू छन् वा िार्ो 

मजहना छ भन्ट्ने कुराहरूले पजन केही फरक परै्न - त्यसो हँुर्ा पजन तपाईलंाई हर्ाउन सजकन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई तपाईलें पूरा भार्ा र समयमै 

बुझाउन सक्नुहुन्ट्न भन्ट्ने लागेमा आफ्नो घरिनीलाई िजतसक्र्ो चाँर्ो िानकारी गराउनुहोस् । भार्ा बुझाउने जर्नसम्म वा बुझाउने जमजत पजछको 

समयसम्म नकुनुदहोस् । तपाईकंा घरिनीले तपाईबंार् भार्ाको चेक प्राप्त गरेनन् भने उनको मनमा िेरै नराम्रा कुराहरू खेल्न सक्छन् । तपाईलें 

जकन बुझाउन सक्नुहुन्ट्न भनेर स्पि पानुदहोस् र भुिानीको व्यवस्था जमलाउनका लाजग अनुरोि गनुदहोस् । यजर् तपाईकंा घरिनी भुिानी 

सम्झौतामा सहमत हुन्ट्छन् भने त्यसलाई जलजखतमा तयार गनुदहोस् र त्यसको एक प्रजत आफूसँग राख्नुहोस् । यजर् तपाईलें सो सम्झौतालाई 

पालना गनुदभएन भने घरिनीले तपाईलंाई घरबार् हर्ाउन सक्नेछन् । 

2. रनसर्द प्राप्त गने । आफ्नो घरधनीलाई बुझाइएका सबै भुक्तानीहरूको रनसर्दहरूलाई सरुनक्षत राख्ने । यजर् सम्भव भएमा आफ्नो 

भार्ालाई चेकबार् बुझाउने जकनभने तपाईकंो क्याजन्ट्सल गररएको चेकले तपाईलें कजहले आफ्नो भार्ा बुझाउनुभएको जथयो भनेर तपाईकंो 

रेकर्दको रूपमा काम गछद । यजर् तपाईकंा घरिनीले व्यजिगत चेकहरूलाई स्वीकार गरै्नन् र तपाईलें नगर् वा मनी अर्दरबार् भार्ा बुझाउनुहुन्ट्छ 

भने आफ्नो भुिानीको रेकर्द प्राप्त गने । तपाईलें प्रत्येक पर्क भार्ा बुझाइसकेपजछ आफ्नो घरिनीलाई त्यसको रजसर् जर्न िोर् गने र सबै 

रजसर्हरूलाई सुरजित राख्ने । 

3. यजर् कुनै पजन युजर्जलर्ीहरूका लाजग तपाई ंजिम्मेवार हुनहुुन्ट्छ भने जतनीहरूलाई अजनवायद रूपमा समयमै बुझाइनपुछद । यजर् त्यस्तो नगररएमा 

पररणामस्वरूप तपाईलंाई घरबार् हर्ाउन सजकन्ट्छ । 

4. जलिमा भएका सबै जनयम तथा बन्ट्रे्िहरूलाई पालना गने । 

5. जलि वा छुटै्ट हस्तािर गररएका पररजशि(हरू) मा समावेश गररएका जनयम तथा प्राविानहरूलाई पालना गने । 

6. पेन्ट्सलभेजनयाको कानुन, स्थानीय अध्यारे्श तथा हाउजिङका संजहताहरूका मापर्ण्र्हरूलाई पालना गने । 

7. अन्ट्य भार्ावाल तथा जछमेकीहरूको शाजन्ट्तलाई भङ्ग गनदबार् बच्ने । 

8. घरिग्गामा िजत गनदबार् बच्ने । तपाईसँंगै बस्ने वा तपाईलंाई भेर् गनद आएका कसैले पजन घरिग्गामा जबगाने कायद गरै्नन् भनेर सुजनजश्चत 

गनुदहोस् जकनभने त्यस्ता जबजग्रएका कुराहरूका लाजग जवत्तीय रूपमा तपाई ंजिम्मेवार हुन सक्नुहुनेछ । 

9. आवासमा जबजल्र्ङलाई नै जबगानद सक्ने सबै गम्भीर खराबीहरू (वा ममदतसम्भारहरू आवश्यक पने) का बारेमा घरिनीलाई सूजचत गने । 

तपाईकंो जलिमा जर्इएका सूचनासम्बन्ट्िी प्राविानहरू पालना गनद सुजनजश्चत गनुदहोस् । यजर् तपाईकंो जलिले सूचनासम्बन्ट्िी जनजश्चत 

जनर्शेनहरू उपलब्ि गराउँर्नै भने ममदतसम्भारका लाजग आफ्नो अनरुोिलाई जलजखतमा गनुदहोस् र त्यसको एक प्रजत आफ्नो रेकर्दहरूका 

लाजग राख्न सुजनजश्चत गनुदहोस् ! 

10. तपाई ंवा तपाईकंा पररवारका कायदहरू वा लापरवाहीको पररणामस्वरूप भएका (सामान्ट्य रु्र्फुर्हरू बाहके) सबै िजतहरूका लाजग जवत्तीय 

रूपमा जिम्मेवार हुने । 

भार्ावालका  
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11. घरिग्गालाई सफा राख्ने ।

12. जनरीिण तथा ममदतसम्भारहरूका लाजग घरिनी, घरिनीका प्रजतजनजिहरू वा स्थानीय सरकारका जनरीिकलाई मनाजसब पहँुचका लाजग

अनुमजत जर्ने ।

13. भार्ामा जलएको एकाइमा जलिमा नभएका माजनसहरूलाई बसोबास गनद अनमुजत नजर्न े।

14. घरिग्गामा गैरकाननुी लागऔूषिहरू वा काननुी उमेर नपजुगकन मजर्रा जपउने जर्ने लगायत आपराजिक कायदमा आफू संलग्न नहुन ेवा अरू

कसैलाई पजन संलग्न हुन नजर्ने । यस्तो कुन ैपजन कायद गरेमा पररणामस्वरूप घरबार् हर्ाउन सजकन्ट्छ ।

15. यजर् तपाईलें आफ्नो ताल्चाहरू पररवतदन गरेमा तपाईलें पजहला आफ्नो घरिनीबार् अनमुजत जलनभुएको छ भनेर सुजनजश्चत गने र त्यसपजछ

उनलाई साँचोहरूको अको सेर् जर्ने । घरिनीलाई काननुी रूपमा तपाईलें िर्ान गने सबै ताल्चाहरू खोल्ने साँचोहरूको परूा सेर् राख्ने

अनमुजत हुन्ट्छ ।

भाडावालको बीमा 

अजिकांश घरिनीहरूसँग घरिग्गाको बीमा हुन्ट्छ िसले घरिग्गाको िजतलाई समेर््छ तर तपाईकंा सरसमानहरूलाई समेर््र्नै । भार्ावालको 

बीमा (िोजक ऐजच्छक हुन्ट्छ तर केही घरिनीहरूले आवश्यक गराएका हुन सक्नछेन)् लाई तपाईकंा फजनदचर तथा अन्ट्य व्यजिगत 

सरसामानहरूलाई समेर््नका लाजग खररर् गनद सजकन्ट्छ । भार्ावालको बीमाको खचद प्रजत वषद झन्ट्रै् $175–$200 हुने गछद, त्यो भनेको प्रजत 

जर्नको औसत जनकाल्र्ा कररब पचास सेन्ट्र् हुन आउँछ । भार्ावालको बीमालाई सामान्ट्यतया घरमाजलक बीमा जबिी गन ेकुन ैपजन बीमा 

कम्पनीबार् प्राप्त गनद सजकन्ट्छ । 

र्रनर्मेकसाँगको सम्बन्धहरू 

आफ्नो जछमेकीहरूलाई आफ्नो पररचय जर्नहुोस ्र छरजछमेकको जहस्सा बन्ट्नहुोस ्। उनीहरूसगँ मैत्रीपणूद सम्बन्ट्ि बनाइराख्नहुोस ्। जछमेकीहरूले 

एकअकादलाई जवजभन्ट्न तररकाहरूमा मद्दत गनद सक्छन,् िस्तै जक गरैकाननुी कायदमा ध्यान परु् याउन े। 

छरजछमकेसँगको सम्बन्ट्िहरूलाई खराब जकजसमले समाप्त गने तररकाहरू मध्य ेएउर्ा तररका भनेको आफ्नो जछमेकीहरूलाई चको आवािले 

बािा परु् याउन ुहो । यजर् तपाईलें पार्ी गन ेयोिना बनाउनहुुन्ट्छ भन ेपार्ीलाई जनयजन्ट्त्रत राख्नहुोस ्र सभ्य समयम ै

त्यसलाई समाप्त गनुदहोस ्। तपाईलें त्यस्तो िमघर्को योिना बनाउँर्ा त्यस बारेमा आफ्नो जछमेकीहरूलाई थाहा जर्न ुपजन राम्रो कुरा हो र 

तपाईकंो जछमेकी जबरामी हुरँ्ा िस्ता जवशेष पररजस्थजतहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गने प्रयास गनुदहोस ्। उनीहरूको जवशेष अनरुोिलाई परूा गनद 

सजकयोस ्भनरे तपाईलें आफ्नो योिनाहरूलाई रूपान्ट्तरण वा पररवतदन गनद चाहन सक्नहुुनछे । यजर् तपाईलें उनीहरूलाई सहयोग गनुद भएमा 

उनीहरूले पजन तपाईलंाई सहयोग गने सम्भावना बढी हुन्ट्छ । 

जछमेकीहरूसँग मतै्रीपणूद तथा सहयोगी हुरँ्ा यसको अथद जबजल्र्ङको बाजहरी भागहरूलाई राम्रोसँग रखरखाव राख्न ुपजन हुन्ट्छ । यसको अथद लन 

तथा झार्ीहरूको राम्रोसँग रखरखाव गररनपुन ेर फोहोरमलैाहरूलाई बाजहर छोर््न नहुने भन्ट्न ेहुन्ट्छ । अपार्दमेन्ट्र् जबजल्र्ङहरूमा सब ैसाझा 

ठाउँहरू - हलव,े भर् याङ वा मैर्ानहरूलाई सम्मान गनुद महत्त्वपणूद हुन्ट्छ । यी ठाउँहरूमा फोहोरमलैालाई नछोर््नहुोस ्वा जबजल्र्ङको 

प्रवेशद्वारलाई अवरोि नगनुदहोस ्। सरुिा कारणहरूका साथसाथै आफ्नो जछमेकीहरूलाई ध्यानमा राख्र् ैसावदिजनक हल तथा भर् याङहरूमा 

खेल खेल्न वा एकर्म ैबढी हल्ला गनद पजन राम्रो कुरा हुरँ्नै । 
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असल जछमेकी हुनका लाजग, तपाईलें आफ्नो पाहुनाहरूले तपाईकंा जछमेकीहरूलाई बािा त गरररहेका छैनन् भनेर ध्यान जर्ने प्रयास गनैपछद । तपाईकंा पाहुनाहरूले 

गने सबै कुराहरूलाई जनयन्ट्त्रण गनद सिैं सम्भव हँुरै्न तर तपाईसँंग उनीहरूले अरूहरूलाई िोजित नगराउने तररकामा व्यवहार गनेछन् भनेर अपेिा राख्ने अजिकार 

हुन्ट्छ । 

यजर् भार्ावाल वा भार्ावालका पाहुनाहरूले जबजल्र्ङ वा छरजछमेकमा कसैलाई र्वु्यदवहार गरेमा वा हाजन गन ेिम्की जर्एमा फेयर हाउजिङ 

(उजचत आवास) काननुहरू वा म्यजुनजसपाजलर्ीका अध्यार्शेहरू अन्ट्तगदत जछमेकी तथा/वा अन्ट्य भार्ावालहरूको सरुिालाई संरिण गनदका 

जनजम्त र्वु्यदवहार गने वा िम्की जर्न ेभार्ावाललाई जनकाल्न ेजिम्मेवारी घरिनीको हुन सक्नेछ । 

अन्य भाडावालहरूसाँग समस्याहरू 

यजर् तपाईलंाई अन्ट्य भार्ावालहरूसँग समस्या भइरहकेो छ भन ेत्यस बारेमा घरिनीलाई िानकारी गराउनहुोस ्। फेयर हाउजिङ एक्र् अन्ट्तगदत 

यजर् कुन ैभार्ावालले अको भार्ावाललाई िाजत, राजररय मलू, अपाङ्गता वा अन्ट्य संरजित वगदका आिारमा र्वु्यदवहार गरेमा काननु अनसुार 

घरिनीले सो माजमलालाई सम्बोिन गनद र र्वु्यदवहारलाई भइरहनबार् रोक्न आवश्यक हुन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई अको व्यजिले िम्की जर्एको 

लागेमा प्रहरीलाई फोन गनुदहोस ्। आफ्नो घरिनीलाई जलजखत ररपोर्द जर्एर फलोअप गनुदहोस ्। त्यसको एक प्रजत आफूसँग राख्नहुोस ्। 

समस्याका बारेमा स्पि पानुदहोस ्र समस्यालाई सम्बोिन गनदका लाजग घरिनीलाई अनरुोि गनुदहोस ्। सामान्ट्यतया पत्रलाई स्पि तथा संजिप्त 

राख्न ुर त्यहरूमा मात्र सीजमत रहन ुस्पि हुन्ट्छ । यजर् समस्या रजहरहमेा फलोअप गनुदहोस ्। सब ैपत्राचारका प्रजतजलजपहरू आफूसँग राख्नहुोस ्। 

तपाई ंजलिका शतदहरूबार् बाँजिएको हुनुहुन्ट्छ, त्यसैले तपाईलें जलिलाई तोर््नुभयो र सरेर िानुभयो भने पजन तपाईलंाई जलि अवजिको बाँकी समयको 

भार्ाका लाजग उत्तरर्ायी ठहर गनद सजकन्ट्छ । यजर् घरिनीले तपाईजंवरुद्ध अर्ालती कायदवाही चालेमा घरिग्गालाई आरामसँग भोगचलन गने तपाईकंो 

अजिकारलाई कायादन्ट्वयन गराउनमा असफल भएर वा भेर्भावपूणद रु्व्यदवहारलाई रोक्न बेवास्ता गरेर घरिनीले जलिका शतदहरूलाई उल्लङ्घन गरेका छन् 

भनेर तपाईलें त्यसलाई रे्खाउन आवश्यक पनेछ । तपाईलें समस्याका बारेमा घरिनीलाई सूजचत गनदका लाजग तपाईलें गनद सक्ने सबै कुराहरू गरेको र 

तपाई ंसनुदभन्ट्र्ा पजहले उनलाई समस्यालाई समािान गनदका लाजग अनुरोि गरेको भनेर प्रमाण पजन रे्खाउन सक्नुहुनेछ । 

पाहुनाहरू 

घरिनीको हस्तिेपजबना तपाईसँंग मनाजसब समयावजिसम्मका लाजग आफ्नो भार्ामा जलएको एकाइमा पाहुनाहरूलाई जनमन्ट्त्रणा गने र व्यावसाजयक 

आगन्ट्तुकहरूलाई बोलाउने अजिकार हुन्ट्छ । साझा िेत्रहरूका सम्बन्ट्िमा भार्ावालहरूलाई लागू हुने सबै कानुनहरूलाई पाहुनाहरूले पजन अजनवायद 

रूपमा पालना गररनुपछद । 

अरूहरूलाई तपाईसंाँगै बस्न नर्दने 

तपाईकंो जलिले भार्ामा जलएको घरिग्गामा तपाईसँंग बस्नका लाजग कसलाई अनुमजत हुन्ट्छ भनेर जनजर्दि पानेछ । यजर् तपाई ंअरू कसैलाई तपाईसँंगै 

बस्न जर्न चाहनुहुन्ट्छ वा कसैलाई लामो समयसम्म राख्न चाहनुहुन्ट्छ भने तपाईलें घरिनीको अनुमजत माग्न आवश्यक पनेछ । घरिनीले नयाँ 

भार्ावालको पृष्ठभूजम िाँचहरू गनद, भार्ा बढाउन वा सो व्यजिलाई जलिमा थप्न आवश्यक गराउन सक्नेछन् । 

अरूहरूलाई सनद जर्एर तपाईसँंगै बस्न अनमुजत जर्न ेकुन ैपजन सम्झौता जलजखतमा गररएको छ भनरे सजुनजश्चत गनुदहोस ्। 

भ
ार्

ाव
ाल

क
ा 

अ
जि

क
ार

ह
रू

 



41 

भाडावालको गोपनीयताको अनधकार 

पेन्ट्सलभेजनयाको काननुले उल्लेख गरे अनसुार हरेक जलिमा (चाह ेजलजखत होस् वा मौजखक) घरिनीले जलिमा जर्इएका घरिग्गाहरूलाई 

भोगचलन गने भार्ावालको अजिकारलाई अनजुचत ढङ्गले हस्तिेप गने छैनन ्भन्ट्ने वाचा हुन्ट्छ । यस िान्त भोगचलनको अनुबन्ध 

(Covenant of Quiet Enjoyment) मा गोपनीयताको अजिकार पजन समावेश हुन्ट्छ । बुझाइएको भार्ाले तपाईलंाई तपाईकंो 

र्ाउकोका लाजग छत मात्र नजर्एर घरिनीको अनजुचत तथा अत्यजिक हस्तिेपहरूजबना घरिग्गाको भोगचलन गने अजिकारलाई पजन 

सुजनजश्चत गछद । 

घरिनीहरूसँग जलिमा जर्इएका घरिग्गाहरूमा मनाजसब पहुचँ बनाउन ेअजिकार मात्र हुन्ट्छ । यजर् घरिनी कुन ैकारणजबना भार्ामा 

जलएको एकाइमा प्रवेश गछदन/्गजछदन ्वा राजतको समयमा भार्ावाललाई बािा परु् याउँछन/्परु् याउँजछन ्भने उनले जलिलाई उल्लङ्घन 

गरररहकेो हुन सक्नछे । घरिनीसँग जनरीिण तथा रखरखाव, ममदतसम्भारहरू लगायत मनाजसब प्रयोिनहरूका लाजग र घरिग्गालाई 

सम्भाजवत खररर्र्ार वा भार्ावालहरूलाई र्खेाउनका लाजग कजहलेकाही ँभार्ामा जर्इएका घरिग्गामा प्रवेश गन ेअजिकार भन ेहुन्ट्छ । 

मनाजसबको अथद आकजस्मकता नहुरँ्ासम्म घरिनीले भार्ावाललाई अगाजर् न ैअजग्रम सचूना जर्एर उजचत समयमा आउनपुछद 

र सबैभन्ट्र्ा पजहला ढोका ढकढकाउनपुछद । यजर् पानीका पाइपहरू भाँजचन ेवा स्मोक जर्रे्क्र्रहरू बज्ने िस्ता आपतकालीन अवस्था 

आइपरेमा घरिनीसँग पवूद सचूनाजबना न ैतत्कालै प्रवेश गन ेअजिकार हुन्ट्छ । 

यजर् जलिले मनाजसब समयहरूमा सचूनाजबना न ैघरिनी प्रवेश गनद सक्नेछन ्भनरे उल्लेख गछद भने भार्ावालसँग अजग्रम सचूना माग्न े

अजिकार नहुन सक्नछे । यद्यजप, यजर् घरिनी वा घरिनीका कमदचारीहरू सचूनाजबना बारम्बार प्रवेश गरररहमेा भार्ावालले गरै-

आकजस्मक अवस्थामा प्रवेश गनुदभन्ट्र्ा पजहल ेकम्तीमा पजन 24 घण्र्ाको अजग्रम सचूना अनरुोि गर् ैघरिनीलाई पत्र पठाउनपुछद र 

पत्र पठाउनभुन्ट्र्ा पजहला पत्रको प्रजतजलजप बनाएर आफूसँग राख्नपुछद र "प्राप्त गरेको रजसर् अनरुोि गर्"ै सक्कल पत्रलाई सजर्दफाइर् 

मेल (प्रमाजणत हुलाक) बार् पठाउनपुछद । अजग्रम सचूनाका लाजग गररएको अनरुोिलाई पालना गनद घरिनी बाध्य नहुन ेभएतापजन 

सामान्ट्य जशिाचारलाई ध्यानमा राखेर यसले घरिनीलाई भार्ामा जलएको एकाइमा प्रवेश गनुदभन्ट्र्ा पजहले भार्ावाललाई सचूना जर्न 

प्रोत्साजहत गनेछ । यजर् घरिनीले माजथ वणदन गररए अनसुार सामान्ट्य मापर्ण्र्हरूलाई पालना गर्नैन ्र सचूनाजबना बारम्बार भार्ामा 

जलएको एकाइमा प्रवेश गछदन ्भन ेघरिनीलाई अनजिकृत प्रवेश (रेस्पाजसङ) का लाजग अर्ालतमा हाजिर हुन बोलाउन सजकनेछ । थप 

िानकारीका लाजग स्थानीय प्रहरी जवभागमा फोन गनुदहोस ्। 
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सन ्1951 को ल्याण्डलडि एण्ड टेनेन्ट एक्ट 

त्याचगएको व्यचिगत सम्पचिको चनप्टािा 

अक्टोबर 22, 2014 को ऐन, P.L. 2620, No. 167           Cl. 68 

2014 को सत्र 

नं. 2014-167 

HB 1714 

यो ऐनले 

"घरिनी, भार्ावाल तथा उनीहरूसँग कारोबार गन ेपिहरूका अजिकार, जिम्मेवारी तथा र्ाजयत्वहरूसम्बन्ट्िी र जतनीहरूसँग सम्बजन्ट्ित रहने 

काननुको संशोिन, पररमािदन, पररवतदन तथा सदुृढ गराउने ऐन" जशषदक भएको अजप्रल 6, 1951 (P.L.69, No.20) लाई संशोिन गरेको छ 

र साथमा त्याजगएको व्यजिगत सम्पजत्त (सरसामान) को जनप्र्ाराको प्राविानहरू उपलब्ि गराएको छ । 

कमनवेल्थ अफ पेन्ट्सलभेजनयाको महासभाले यसैद्वारा र्हेायले काननु जनमादण गछद: 

खण्ड 1. सन ्1951 को ल्याण्डलडि एण्ड टेनेन्ट एक्ट भनेर नचननने अनप्रल 6, 1951 (P.L.69, No.20) को र्दफा 505.1 मा िुलाई 5, 

2012 (P.L.1091, No.129) मा सिंोधन गरेर रे्दहायका प्रावधानहरू थप गररएका र्न:् 

र्फा 505.1 । त्याजगएको व्यजिगत सम्पजत्तको जनप्र्ारा-- (a) [भार्ावालले भौजतक सम्पजत्तको भोगाजिकारलाई त्याग्र्ाको समयमा भार्ावालले 

भार्ावालको व्यजिगत सम्पजत्तमा पने सब ैसरसमानहरूलाई घरिग्गाबार् हर्ाउनपुनछे । यस र्फाको प्रयोिनहरूका लाजग, र्हेायका कुनै पजन 

अवस्थामा भार्ावालले घरिग्गाको भोगाजिकारलाई त्याग गरेको ठाजननेछ: 

1. घरिनीको पिमा भोगाजिकारको आरे्शको कायादन्ट्वयन । 

2. यजर् भार्ावालले भौजतक रूपमा घरिग्गालाई खाली गररसकेको भएमा सबै व्यजिगत सम्पजत्तहरू िेरै हर्सम्म हर्ाइसजकएको हुन्ट्छ र 

भार्ावालले घरिग्गालाई खाली गररसकेको भनेर उल्लेख गररएको जलजखत सूचना वा नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना उपलब्ि गराइएको हुन्ट्छ । 

(b) उपर्फा (a) अन्ट्तगदत घरिग्गालाई छोजर्सकेपजछ र भौजतक सम्पजत्तको भोगाजिकार घरिनीले जलइसकेपजछ भार्ावालसँग घरिग्गामा 

रजहरहकेो कुन ैपजन व्यजिगत सम्पजत्तलाई हर्ाउन ेभार्ावालको मनसायको सम्बन्ट्िमा घरिनीलाई सम्पकद  गनदका लाजग र्श जर्नको समय हुनेछ । 

यजर् मनसायका बारेमा घरिनीलाई सजूचत गररएको भएमा सो व्यजिगत सम्पजत्तलाई 

घरिनीले छनौर् गरेको स्थानमा तीस जर्नसम्मका लाजग राजखनछे । यजर् र्श जर्नजभत्रमा घरिनीलाई सम्पकद  नगररएको भएमा घरिनीको जनणदयमा 

र्श जर्नको समाजप्तमा सो सम्पजत्तलाई फाल्न सजकनेछ । 

(c) भार्ावालले घरिग्गालाई छोजर्सकेपजछ यजर् व्यजिगत सम्पजत्त घरिग्गामै रजहरह्यो भन ेर्हेायका कुराहरू लाग ूहुनछे: 

1. यजर् उपर्फा (a)(1) अन्ट्तगदत घरिनीले भौजतक सम्पजत्तको भोगाजिकार जलइसकेका छन ्र उपर्फा (b) अन्ट्तगदत भोगाजिकारको ररर् वा 

आर्शेमा प्राविानहरूको सूचना रहकेो छ भने घरिनीले भार्ावाललाई थप सूचना उपलब्ि गराउन आवश्यक हुरँ्नै । 
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2. यजर् उपर्फा (a)(2) अन्ट्तगदत घरिनीले भौजतक सम्पजत्तको भोगाजिकार जलइसकेका छन ्र उपर्फा (b) अन्ट्तगदत जलि वा जलि

पररजशिमा प्राविानहरूको सूचना रहकेो छ भने घरिनीले भार्ावाललाई व्यजिगत सम्पजत्त घरिग्गामा रजहरहकेो छ र भार्ावालले

त्यसलाई जफताद जलएर िानपुछद भनेर जलजखत सूचना उपलब्ि गराउन आवश्यक हुनेछ । यस अनचु्छेर् अन्ट्तगदतको सूचनाले

भार्ावाललाई भार्ावालले व्यजिगत सम्पजत्तलाई जफताद जलएर िानेछन ्भनेर घरिनीलाई सूजचत गनदका लाजग सूचनामा हुलाकको छाप

लागेको जमजतबार् र्श जर्नको समय जर्नेछ ।

यजर् मनसायका बारेमा घरिनीलाई सूजचत गररएको भएमा सो व्यजिगत सम्पजत्तलाई घरिनीद्वारा घरिनीले छनौर् गरेको स्थानमा

सूचनामा हुलाकको छाप लागेको

जमजतबार् तीस जर्नसम्मका लाजग राजखनेछ । यजर् र्श जर्नजभत्रमा घरिनीलाई सम्पकद  नगररएको भएमा घरिनीको जनणदयमा र्श जर्नको

समाजप्तमा सो सम्पजत्तलाई फाल्न सजकनेछ । सूचनामा घरिनीलाई सम्पकद  गनद सजकने रे्जलफोन नम्बर तथा ठेगानालाई पजन समावेश

गररनेछ र सूचनाले सो सम्पजत्तलाई कहाँबार् जलएर िान सजकनेछ भनेर स्थानको बारेमा िानकारी जर्नेछ । सूचनालाई:

(i) यजर् भार्ावालले नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना जर्एको भएमा सो ठेगानामा जनयजमत हुलाकमाफद त पठाइनेछ वा यजर् नयाँ सरेको ठाउँको

ठेगाना जर्इएको नभएमा पजहलाको भार्ा जलइएको घरिग्गामा पठाइनेछ; वा 

(ii) सोझै भार्ावाललाई भेरे्र जर्इनेछ ।

3. जलि वा जलि पररजशिमा उपर्फा (b) अन्ट्तगदतको सूचनाका प्राविानहरू छैनन ्भने घरिनीले अनचु्छेर् (2) मा भएका

मापर्ण्र्हरूलाई पालना गनुदका अजतररि भार्ावालले जलि सम्झौतामा उपलब्ि गराएको हुन सक्ने कुनै पजन आकजस्मक सम्पकद लाई

सूचना पठाउनेछन ्।

4. यस उपर्फा अन्ट्तगदत आवश्यक पने कुनै पजन सूचनामा भार्ावालले उपर्फा (f) अन्ट्तगदत भार्ावालद्वारा र्श जर्नपजछ जफताद लजगएको

सम्पजत्तलाई हर्ाउँर्ा वा भण्र्ारण गर्ाद लागेका खचदहरू भिुानी गनद आवश्यक पनेछ भन्ट्ने िानकारी पजन समावेश रहकेो हुनपुनेछ ।

(d) घरिनीले घरिग्गालाई जफताद जलएको र र्श- वा तीस-जर्ने अवजिहरूको समाजप्त बीचको कुनै पजन समयमा घरिनीले अजघल्लो

भार्ावालले भौजतक सम्पजत्तमा छोरे्को कुनै पजन व्यजिगत सम्पजत्तको सम्बन्ट्िमा सामान्ट्य स्याहारलाई प्रयोग गनेछन ्। 

(e) उपर्फा (d) अन्ट्तगदतको उजचत समयावजि समाप्त भएपजछ घरिनी व्यजिगत सम्पजत्तको सम्बन्ट्िमा अजघल्लो भार्ावालप्रजत थप

जिम्मेवार रहन ेछैनन ्र घरिनीको जनणदयमा सो सम्पजत्तलाई फाल्न सजकनेछ । यजर् व्यजिगत सम्पजत्त 

जबिी गररयो र जबिीबार् प्राप्त रकम घरिनीलाई बझुाउनपुन ेर्ाजयत्वहरूभन्ट्र्ा बढी भएको अवस्थामा सो बाँकी रकमलाई सजर्दफाइर् 

मेलद्वारा भार्ावाललाई पठाइनछे । यजर् पजहलेको भार्ावालले घरिनीलाई नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना उपलब्ि नगराएको भएमा घरिनीले 

जबिीबार् प्राप्त रकमलाई तीस जर्नसम्मका लाजग राख्नेछन ्र यजर् कोही पजन र्ाबी गनद नआएको खण्र् सो रकमलाई आफूसँग राख्न 

सक्नेछन ्। 

(f) यजर् घरिनीले उपर्फा (c) अन्ट्तगदत भार्ावाललाई सचूना िारी गरेका छन ्भन ेघरिनीले भार्ावालको व्यजिगत सम्पजत्तलाई जलिमा

जर्इएका घरिग्गाबार् मनाजसब रूपमा नजिकको र्रुीमा रहकेो अको स्थानमा राख्नका लाजग रोज्न सक्नछेन ्। यजर् घरिनील ेसम्पजत्तलाई 

अको स्थानमा भण्र्ारण गनद रोिेमा यस र्फा अन्ट्तगदत तोजकएको समयावजिसम्मका लाजग सम्पजत्तलाई 
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सरुजित राख्नका लाजग कुनै पजन मनाजसब तररकाद्वारा पररसरबार् सम्पजत्तलाई हर्ाउन सक्नेछन ्। यजर् पजहलेको भार्ावालले सचूनामा 

हुलाकको छाप लागेको जमजतबार् र्श जर्नजभत्रमा सम्पजत्तलाई जफताद जलएर गएमा भार्ावालले घरिनीद्वारा सम्पजत्त हर्ाउँर्ा वा भण्र्ारण गर्ाद 

लागेको कुन ैपजन खचदहरू भिुानी गनद आवश्यक हुरँ्नै । यजर् भार्ावालले सचूनामा हुलाकको छाप लागकेो जमजतबार् र्श जर्नपजछ तर तीस 

जर्नजभत्रमा सम्पजत्तलाई जफताद जलएर गएमा भार्ावालले त्यस अवजिमा घरिनीद्वारा सम्पजत्त हर्ाउँर्ा वा भण्र्ारण गर्ाद लागेको कुन ैपजन 

मनाजसब तथा वास्तजवक खचदहरू भिुानी गनद आवश्यक हुरँ्नै ।] जलिको समाजप्त वा भौजतक सम्पजत्तको भोगाजिकारलाई त्याग गरेपजछ 

भार्ावालले जलिको वा पजहले जलिमा जलइएको घरिग्गाबार् सब ैव्यजिगत सम्पजत्तहरूलाई हर्ाउनेछन ्। घरिग्गामा रजहरहकेो त्याजगएको 

व्यजिगत सम्पजत्तलाई यस र्फाका प्राविानहरूको अजिनमा रहरे घरिनीको जनणदयमा फाल्न सजकनछे । 

(b) घरिग्गामा रहने व्यजिगत सम्पजत्तलाई यजर् र्हेायका कुनै पजन लाग ूभएमा त्याग गररएको माजनन सजकनेछ: 

1. भार्ावालले जलजखत जलिको समाजप्तपजछ एकाइलाई खाली गरेको हो । 

2. घरिनीको पिमा घरबार् हर्ाउन ेआर्शे वा भोगाजिकारको आर्शे सनुाइएको छ र भार्ावालले एकाइलाई खाली गराएका छन ्र 

िेरै हर्सम्म आफ्नो सब ैसम्पजत्तलाई हर्ाइसकेका छन ्। 

3. घरिनीको पिमा घरबार् हर्ाउन ेआर्शे वा भोगाजिकारको आर्शे कायादन्ट्वयन गररएको छ । 

4. भार्ावालले घरिनीलाई नयाँ सरेको ठाउँको ठेगानाको जलजखत सूचना उपलब्ि गरेका छन ्र एकाइलाई खाली गराएका छन ्र िेरै 

हर्सम्म आफ्नो सबै सम्पजत्तलाई हर्ाइसकेका छन ्। 

5. भार्ावालले जफताद आउने मनसाय िानकारी नगराइकन एकाइलाई खाली गरेका छन,् भार्ा बुझाउने समय पन्ट्र जर्न कजर्सकेको छ र 

ती घर्नाहरूपजछ, घरिनीले सम्पजत्तका सम्बन्ट्िमा भार्ावालका अजिकारहरूको सूचना र्ाँसेका छन ्। 

(c) भार्ावालको मतृ्य ुभयो र उनको व्यजिगत सम्पजत्त मतृ्य ुभएको घरिग्गामा न ैछोजर्एको छ भन ेयो ऐनका प्राविानहरू लाग ूहुन ेछैनन ्। 

मतृ व्यजिको खण्र्मा व्यजि सम्पजत्तको जनप्र्ारालाई 20 Pa.C.S. §§ 711(1) का प्राविानहरू (सािारणतः अनाथहरूको अर्ालत 

महाशाखामाफद त िते्राजिकारको अजनवायद प्रयोगसँग सम्बजन्ट्ित) र 3392 (वगीकरण तथा भिुानीको िमसँग सम्बजन्ट्ित) र 20 Pa.C.S. का 

अन्ट्य प्रासङ्जगक प्राविानहरू (मतृ व्यजि, इस्रे्र् तथा जफरु्जसएरीहरूसँग सम्बजन्ट्ित) द्वारा जनयमन गररनछे । 

(d) त्याजगएको सम्पजत्तलाई हर्ाउन ुवा फाल्नभुन्ट्र्ा पजहले घरिनीले अजनवायद रूपमा सम्पजत्तसम्बन्ट्िी भार्ावालका अजिकारहरूको जलजखत 

सचूना उपलब्ि गराउनपुछद । भार्ावालसँग सम्पजत्तलाई जफताद जलएर िान वा सचूनाको जमजतबार् तीस जर्नभन्ट्र्ा बढी नहुनगेरी सम्पजत्तलाई थप 

अवजिका लाजग भण्र्ारण गरेर राजखजर्न भनरे अनरुोि गनदका लाजग सचूनामा हुलाकको छाप लागकेो जमजतबार् र्श जर्नको समय हुनेछ । यजर् 

भार्ावालले त्यस्तो अनरुोि गरेमा घरिनीले सचूनाको जमजतबार् तीस जर्नसम्मका लाजग अजनवायद रूपमा सो सम्पजत्तलाई आफूसँगै वा 

भण्र्ारण गरेर राख्नपुछद । घरिनील ेरोिेको ठाउँमा भण्र्ारण गररनछे र लागेका खचदहरूका लाजग भार्ावाल जिम्मेवार हुनेछन ्। हरसमय 

घरिनीले भार्ावालको सम्पजत्तलाई व्यवजस्थत तथा सरुजित राख्नमा सामान्ट्य हरेचाहलाई प्रयोग गनेछन ्र जफताद लान ेप्रयोिनहरूका लाजग 

सम्पजत्तलाई उजचत रूपमा उपलब्ि गराउनेछन ्। 
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(e) सचूनालाई फस्र्द क्लास मलेद्वारा आकजस्मक प्रयोिनहरूका लाजग उपलब्ि गराइएको कुन ैपजन ठेगाना लगायत जलिमा जलइएका

घरिग्गाहरूको ठेगाना र भार्ावालद्वारा उपलब्ि गराइएको नयाँ सरेको ठाउँको ठेगानामा पठाइनेछ । सचूना मलूतः र्हेायको स्वरूपमा हुनेछ: 

(ठेगाना) मा रजहरहकेो व्यजिगत सम्पजत्तलाई अब त्याजगएको माजनन्ट्छ । यो सूचनामा हुलाकको छाप लागेको जमजतबार् र्श जर्नजभत्रमा, तपाईलें 

राख्न चाहकेो कुनै सामानहरूलाई अजनवायद रूपमा जफताद जलएर आउनपुछद वा सम्पजत्तलाई रहन जर्न वा भण्र्ारण गनदका लाजग आफ्नो 

घरिनीलाई (रे्जलफोन नम्बर तथा ठेगाना) मा सम्पकद  गनुदपछद । यजर् अनरुोि गररएमा यो सूचनामा हुलाकको छाप लागेको जमजतबार् तीस 

जर्नसम्मका लाजग तपाईकंा घरिनीले छनौर् गरेको स्थानमा भण्र्ारण उपलब्ि गराइनेछ र भण्र्ारणका खचदहरूका लाजग तपाई ंजिम्मेवार 

हुनहुुनेछ । 

(f) भार्ावालको व्यि अनमुजतजबना बसोबास नगररएको घरिग्गाहरूमा कुन ैपजन पररजस्थजतहरूमा घरिनीले रजहरहकेो व्यजिगत

सम्पजत्तलाई फाल्न वा सो सम्पजत्तमाजथ अन्ट्य तररकाले जनयन्ट्त्रणलाई प्रयोग गनद सक्र्नैन ्। व्यजिगत सम्पजत्त त्याजगएको भनरे मान्ट्न सजकने 

अवस्थाहरू नरहकेो खण्र्मा घरिनीसँग सम्पजत्तलाई फाल्न ेवा सो सम्पजत्तमाजथ अन्ट्य तररकाले जनयन्ट्त्रणलाई प्रयोग गने अजिकार हुन ेछैन । 

(g) उपर्फा (h) सँग सम्बजन्ट्ित प्राविानहरू बाहके, यस र्फाका प्राविानहरू र जलजखत जलिका शतदहरू बाँजझएको खण्र्मा जलिका

शतदहरू मान्ट्य हुनेछन ्। 

(h) त्यसको जवपररत यो र्फाको कुन ैपजन प्राविानमा िनुसकैु कुरा भएतापजन यजर् उपर्फा (b)(3) का प्राविानहरू अन्ट्तगदत कायदवाही

अगाजर् बढाइरहकेो घरिनीलाई भार्ावाल वा भार्ावालको पररवारका कुन ैसर्स्यको संरिणका लाजग र्वु्यदवहारबार् सरुिाको आर्शे प्राप्त 

गररएको बारेमा थाहा भएमा वा सजूचत गररएमा सचूनामा भएको जमजतबार् तीस जर्नका लाजग घरिनीले भार्ावालको सम्पजत्त फ्याँक्न वा सो 

सम्पजत्तमाजथ अन्ट्य तररकाले जनयन्ट्त्रणलाई प्रयोग गनदबार् आफूलाई रोक्नेछन ्। यजर् अनरुोि गररएमा अनरुोि गररएको जमजतबार् तीस 

जर्नसम्मका लाजग भण्र्ारण उपलब्ि गराइनछे । 

(i) यो र्फाका प्राविानहरूलाई उल्लङ्घन गने घरिनीलाई िजतको तीनगणुा रकम, अर्नीका मनाजसब खचदहरू तथा अर्ालतका खचदहरू

लगाइनेछ । 

खण्ड 2. यो ऐन 60 नर्दनमा लागू हुनेर् । 

स्वीकृत-- सन् 2014 को अक्र्ोबरको 22औ ंजर्न । 

र्म कोबेर् (TOM CORBETT) 
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बसोबासका लानग लायकको स्थानको अनधकार 

पेन्ट्सलभेजनयाको सवोच्च अर्ालतले भार्ावालहरूसँग बसोबासका लाजग लायकको स्थानको अजिकार हुन्ट्छ । लायकको भार्ाको हाउजिङको 

ग्यारेन्ट्र्ीलाई बसोबासका लागि उपयुक्त र् भन्ने अव्यक्त वारेन्टी भजनन्ट्छ । 

 

 

वारेन्टीले घरधनीलाई रे्दखाउनका लानग मात्र गररने सतही ममितसम्भारहरू गनि आवश्यक गराउाँरै्दन । उर्ाहरणका लाजग, घरिनीले 

खइुजलएको पेन्ट्र्को ममदतसम्भार गनद, नयाँ कापरे्हरू लगाउन वा र्खेाउनका लाजग मात्र गररने अन्ट्य सतही अपग्रेर् वा सिुारहरू गनद आवश्यक 

गराउँर्नै । यद्यनप, घरधनीले भाडामा नलएको एकाइमा बस्नका लानग सरुक्षा वा क्षमतालाई प्रभानवत गने गम्भीर खराबीहरूलाई 

अननवायि रूपमा ठीक गराउनुपर्ि  । 

 

 

पयािप्त ताप के हो ? 

"पयादप्त ताप" तपाईकंो स्थानीय घरिग्गा रखरखाव संजहताहरूमा जनभदर रहन्ट्छ । तपाईकंो समुर्ायमा भार्ामा जलएको एकाइमा पयादप्त तापका लाजग के-

के मापर्ण्र्हरू छन् भनेर िान्ट्नका लाजग तपाईलें आफ्नो स्थानीय म्युजनजसपाजलर्ीसँग बुझ्न आवश्यक हुनेछ । िेरै म्युजनजसपाजलर्ीहरूले सम्पजत्तको 

रखरखावको मापर्ण्र्का रूपमा इन्ट्र्रनेसनल प्रोपर्ी मेन्ट्रे्नेन्ट्स कोर् (अन्ट्तरादजररय घरिग्गा रखरखाव संजहता) लाई अपनाएका छन ्। यो संजहताले 

वारेन्ट्र्ीको अथद पेन्ट्सलभेजनयामा हरेक आवासीय जलिमा (चाह ेमौजखक होस ्वा जलजखत) घरिनील ेसरुजित, सफा तथा स्वस्थकर घर 

उपलब्ि गराउनछेन ्भन्ट्ने वाचा (वारेन्ट्र्ी) हुन्ट्छ । भार्ाको घर बसोबास गनदका लाजग उपयिु हुनपैछद र घरिनीहरूले भार्ाको अवजिभररमा 

आवश्यक ममदतसम्भारहरू गरेर त्यसलाई अजनवायद रूपमा सोही तररकामा राख्नपुछद । भार्ावालले आवासलाई "िस्तो छ" त्यस्तै 

अवस्थामा जलने भनरे जलिमा हस्तािर गरेको भएतापजन वारेन्ट्र्ील ेसो व्यजिको संरिण गछद । 

बसोबास गनि योग्य घरको अनधकारलाई नलिमा हटाउन सनकाँ रै्दन । यार् राख्नुहोस् जक वारेन्ट्र्ी जलिमा हुन्ट्छ िो, चाहे जलिले त्यसो 

भनोस् वा नभनोस् । यो वारेन्ट्र्ीलाई अस्वीकार गनद प्रयास गने कुनै पजन शतदलाई कायादन्ट्वयन गनद सजकन्ट्न । 

र्हेायहरू बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्न ेअव्यि वारेन्ट्र्ीद्वारा समजेर्ने खराबीहरूका उर्ाहरणहरू हुन: 

• तातो तथा/वा जचसो पानीको कमी 

• काम नगरररहकेो ढल प्रणाली 

• जलिमा जलइएको घरिग्गालाई ताल्चाहरू लगाएर सरुजित राख्न नसजकने (ढोकाहरू, झ्यालहरू) 

• िार्ो याममा पयादप्त तापको कमी 

• जकराफर््याङ्ग्रा वा मसुाको सङ्िमण 

• चजुहएको छत 

• असरुजित तला, भर् याङ, जपँढी तथा ह्याण्र्रेलहरू 

• अपयादप्त जवद्यतुीय वायररङ (आगोको खतरा) वा जवद्यतुको कमी 

• जबजग्रएको रेजफ्रिेरेसन एकाइको कारणले गर्ाद खानेकुराहरूलाई सरुजित रूपमा भण्र्ारण गनद असमथद (रेजफ्रिेरेर्रको रखरखाव तथा 

ममदतसम्भारका लाजग घरिनी जिम्मेवार हुरँ्ा) 

• असरुजित संरचनागत भाग िसले घरिग्गामा बस्न खतरनाक बनाउँछ 
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सामान्ट्यतया घरिनीहरूलाई िार्ो मजहनाहरूमा 68°F (20°C) को न्ट्यनूतम तापिम बनाइराख्न सक्ने जहजर्ङ प्रणाली उपलब्ि गराउन 

आवश्यक गराउँछ । जफलारे्जल्फयामा घरिनीहरूलाई अक्र्ोबरर्जेख अजप्रलसम्म न्ट्यनूतम 68 जर्ग्रीको ताप उपलब्ि गराउने प्रणाली 

बनाइराख्न आवश्यक गराइन्ट्छ । यजर् थमोस्र््यार्माफद त भार्ावालको आफ्नो तापमा जनयन्ट्त्रण छ भने घरिनील े68 जर्ग्रीको न्ट्यनूतम ताप 

बनाइराख्न आवश्यक हुरँ्नै-त्यो भार्ावालको जनणदयमा आिाररत रहन्ट्छ । आफ्नो िते्रमा जहजर्ङसम्बन्ट्िी न्ट्यनूतम मापर्ण्र्हरूका लाजग 

संजहता कायादन्ट्वयन गराउने आफ्नो स्थानीय जवभागसँग बझु्नहुोस ्। 

तपाईकंो एकाइ बसोबास गनि योग्य रै्न तपाई ंतपाईलें के गने ? 

यजर् समस्या बसोबासका लागि उपयुक्त र् भन्ने अव्यक्त वारेन्टीलाई उल्लङ्घन गनेगरी पयादप्त गम्भीर छ भन ेतपाईसँंग एक वा बढी 

उपचारहरू खोज्न ेअजिकार हुन सक्नेछ । आफ्नो अजिकारहरूलाई स्थाजपत तथा संरिण गनदका लाजग र्हेायका कर्महरू चाल्नहुोस:् 

• तपाईलें खराबीले तपाईकंो भार्ामा जलएको एकाइको बसोबास गने उपयुितालाई हस्तिेप गछद (आवासमा बसोबास गने तपाईकंो िमता गम्भीर

रूपमा जबगे्रको छ) भनेर अजनवायद रूपमा जनिादरण गनुदपछद ।

• तपाईलें खराबीले बसोबास गन ेउपयिुतालाई हस्तिपे गछद भनरे जनिादरण गररसकेपजछ सो समस्याको फोर्ोहरू जखच्नहुोस ्। यजर् तपाई ं

अर्ालतमा उपजस्थत हुन आवश्यक परेमा फोर्ोहरू हुन ुलाभप्रर् हुनछेन ्।

• तपाईलें घरधनीलाई समस्याका बारेमा अननवायि रूपमा सूनचत गनुिपर्ि  । यनर्द तपाईकंो नलिमा खराबीहरूका बारेमा घरधनीलाई

कसरी सूनचत गने भनेर वर्िन गने प्रावधानहरू र्न् भने सूचनासम्बन्धी ती प्रनरयाहरूलाई पूर्ि रूपमा पालना गनि सुनननित गनुिहोस् ।

यजर् तपाईलें उनीसँग कुरा गनुदभएको छ भने त्यसपजछ त्यस बारेमा जलजखतमा फलोअप गनुदभएको छ र आफ्नो लाजग पत्रको प्रजत

आफूसँग राख्नभुएको छ भनेर सजुनजश्चत गनुदहोस ्। भार्ावालहरूका लाजग कुन ैपजन खराबीहरूका बारेमा घरिनीलाई जलजखतमा सजूचत

गनुद सिैं राम्रो अभ्यास हुन ेगछद । यसले जबग्रेका अवस्थाहरूका बारेमा घरिनीलाई सजूचत गररएको जथयो भनेर तपाईलें र्खेाउन

आवश्यक पन ेप्रमाण उपलब्ि गराउँछ । ( “घरधनीहरूका लानग नमूना पत्रहरू” हनेुदहोस)्

• तपाई ं'ले अजनवायद रूपमा घरिनीलाई खराब अवस्थालाई ममदतसम्भार गनदका लाजग मनानसब समय जर्नुपछद । कजत समय मनाजसब समय हुन्ट्छ ? 

यसको कुनै सवदव्यापी िवाफ छैन । औजचत्यतालाई खराबीको प्रकृजत र खराबीलाई ठीक गने िमता घरिनीको तत्काल जनयन्ट्त्रणमा छ जक छैन भन्ट्ने

कुराद्वारा जनिादरण गररनेछ । जबगे्रको छतलाई ठीक गनदका लाजग मनाजसब समयलाई कयौं हप्तामा मापन गनद सजकन्ट्छ; तर िार्ो मजहनाहरूमा तापको

कमीलाई िेरैभन्ट्र्ा िेरै एक वा रु्ई जर्नजभत्रमा अजनवायद रूपमा ठीक गररहाल्नुपछद ।

• तपाईलें समस्यालाई सम्बोधन गनिका लानग उपचार प्रयोग गनुिभन्र्दा पनहले खराबीको बारेमा सूचना नर्दएपनर् मनानसब समयनभत्र

घरिग्गाको ममितसम्भार गनि घरधनी यात अननच्रु्क नथए वा असमथि नथए भनेर रे्दखाउन सक्नुपर्ि ।

• यजर् तपाईलें कुन ैएक उपचार वा एकैपर्क िरैे उपचारहरू प्रयोग गने जनणदय गरेमा तपाईलें साविानीपवूदक अगाजर् बढ्न आवश्यक

हुनेछ र राम्रो तयारी गरेको हुनपुनेछ जकनभने तपाईकंा घरिनील ेभार्ा उठाउनका लाजग कर्महरू चाल्न वा तपाईलंाई घरबार् हर्ाउने

प्रयास पजन गनद सक्नेछन ्। सही कानुनी सल्लाह एकर्दमै महत्त्वपूर्ि हुन्र् । पेन्ट्सलभजेनयाको काननुले तपाईलें बसोबासलाई उपयिु

छ भन्ट्ने वारेन्ट्र्ी अन्ट्तगदत आफ्नो अजिकारहरूलाई सही तररकाले प्रयोग गनुदभएको कारणले गर्ाद प्रजतशोिस्वरूप तपाईकंा घरिनीलाई

तपाईलंाई घरबार् हर्ाउनबार् रोक्छ । यजर् अर्ालतले तपाईलें गलत तररकामा उपचार प्रयोग गनुदभएको जथयो र पररणामस्वरूप आफ्नो

जलिलाई उल्लङ्घन गनुदभएको जथयो भन्ट्ने पाएमा तपाईलंाई घरबार् हर्ाउन सजकन्ट्छ ।
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बसोबासका लागि उपयुक्त र् भन्ने अव्यक्त वारेन्टीको उल्लङ्घनमा भाडावालका 

लानग उपचारहरू 

बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्न ेअव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घनमा एक्लै वा अरूहरूसँग ैप्रयोग गनद सजकने केही काननुी उपचारहरू छन:् 

1. आफ्नो नलिलाई समाप्त गने र सने

2. भाडाको पूरै वा आनंिक रकमलाई रोक्ने

3. ममितसम्भार गने र भाडाबाट काट्ने

4. क्षनतपूनति खोज्नका लानग कानुनी कायिवाही र्दायर गने

कुनै पनन उपचारको प्रनरयालाई अगानड बिाउनुभन्र्दा पनहले रे्दहायका कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस:् 

• यी उपचारहरू मध्य ेहरेकसँग िोजखम िोजर्एको हुन्ट्छ । जतनीहरू मध्य ेकुन ैपजन कारणले गर्ाद तपाईकंा घरिनील ेतपाईलंाई हर्ाउन प्रयास

गनद सक्छन ्। यजर् तपाईकंा घरिनीले बसोबास गनद उपयिु नभएको भार्ामा जलएको एकाइ उपलब्ि गराइरहकेा छन ्भने यी उपचारहरू

मध्ये कुन ैएकलाई सही तररकामा प्रयोग गरेको कारणले गर्ाद प्रजतशोिस्वरूप उनले तपाईलंाई हर्ाउन सक्र्नैन ्। तर यजर् तपाईलें गलत

तररकाले भार्ालाई रोक्नभुयो भने भार्ा नजतरेको कारणका लाजग वा अन्ट्य तररकाहरूमा जलिलाई उल्लङ्घन गनुदभयो भन ेत्यसका लाजग

उनले तपाईलंाई हर्ाउन सक्नेछन ्।

• यी उपचारहरू मध्ये कुनैलाई पजन प्रयोग गनुदभन्ट्र्ा पजहले तपाईकंो अवस्थासँग सम्बजन्ट्ित काननुी सल्लाहका लाजग तपाईलें अर्नी वा

भार्ावालका अजिकारहरूसम्बन्ट्िी संस्थालाई सम्पकद  गनद सक्नहुुनेछ । आफ्नो अजिकारहरू स्थाजपत तथा संरिण गनदका लाजग तपाईलें सही

कर्महरू चाल्नभुएको छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । यी उपचार तथा कायदवाहीहरूमा केही हर्म्यार्हरू लाग ूहुन्ट्छन ्। यी उपचारहरू मध्ये कुनै पजन

िजर्ल हुन सक्छ र हरेक व्यजिको पररजस्थजत फरक हुन्ट्छ । सही काननुी सल्लाह एकर्मै महत्त्वपणूद हुन्ट्छ ।

• समस्या रहकेो छ भनेर तपाईलें प्रमाजणत गनद सक्नहुुन्ट्छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । अर्ालतमा साथी तथा नातेर्ारहरूले जर्ने बयानलाई स्वीकार

गररन्ट्छ तर तपाईलें ध्यानाकषदण गनद चाहकेो खराबीलाई स्पि रूपमा र्खेाउने फोर्ोहरू उत्तम हुन्ट्छन ्र संजहता कायादन्ट्वयन गराउने जनकायबार्

आएको पत्र वा सूचना एकर्मै उपयुि हुन्ट्छ ।

• िजहले पजन भजवरयका बारेमा सोच्नहुोस ्र घरिनीले तपाईलंाई अर्ालतमा जलएर गएको खण्र्मा तयार रहनहुोस ्। तपाईसँंग तपाईकंो

अपार्दमने्ट्र्लाई बसोबासका लाजग अनपुयिु बनाउने खराबीहरूको प्रमाणहरू हुन ुआवश्यक पनछे - फोर्ोहरू, संजहता जनरीिण माजमलाका

ररपोर्दहरू, तपाईलें खराबीहरूको सचूना घरिनीलाई जलजखतमा जर्नभुएको जथयो भन्ट्न ेप्रमाण र तपाईलें ममदतसम्भारहरूका लाजग

घरिनीलाई मनाजसब समय जर्नभुएको जथयो भन्ट्ने, ममदतसम्भारहरू गररएका जथएनन ्भन्ट्ने प्रमाण र त्यसैले यो उपचारहरू मध्य ेकुनै एकलाई

प्रयोग गनदका लाजग तपाईसँंग काननुी रूपमा अजिकार जथयो ।

  उपचार #1: नलिलाई समाप्त गने र भाडा बुझाउनुपने थप कुनै पनन कतिव्यबाट बच्ने ।     

यजर् भार्ावालले घरिनीलाई घरिग्गामा रहकेा खराबीहरूका बारेमा सचूना जर्एका छन ्र मनाजसब समयपजछ पजन घरिनीले ममदतसम्भार गनद 

चाहनेन ्वा असमथद भए भन ेभार्ावालसँग जलिलाई समाप्त गने र घरिग्गाबार् सने अजिकार हुन्ट्छ । 
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यजर् तपाईलें यो उपचारलाई प्रयोग गने जनणदय गनुदहुन्ट्छ भन ेतपाई ंभार्ामा जलइएको घरिग्गाबार् अननवायि रूपमा सनुदपछद । तपाईलें 

जलिलाई समाप्त गन ेर सो घरिग्गामा बजसरहन सक्नहुुन्ट्न । यजर् तपाईलें सम्पजत्तलाई खाली गनुदभएन भन ेतपाईलें आफ्नो सेक्यरुरर्ी 

जर्पोजिर्लाई गमुाउन सक्नहुुन्ट्छ वा भार्ा नबझुाएकोले तपाईजंवरुद्ध मदु्दा चलाउन सजकनेछ । घरिनीलाई सब ैसाँचोहरू बझुाउन ेलगायत 

घर सर्ादका सब ैप्रजियाहरूलाई अजनवायद रूपमा पालना गररनपुछद । 

   उपचार #2: खराबीलाई ठीक नगरराँर्दासम्म भाडाको पूरै वा आनंिक रकमलाई रोक्ने ।          

पेन्ट्सलभेजनयाको काननु अन्ट्तगदत, यजर् तपाईलें आवासीय एकाइ बसोबासका लाजग उपयिु छैन र समस्याका बारेमा घरिनीलाई 

िानकारी गराएर र भार्ामा जलएको एकाइलाई बसोबास गनद उपयिु नबनाउन ेखराबीलाई ठीक गनदका लाजग घरिनीलाई मनाजसब समय 

जर्एर तपाईलें सही कर्महरू चाल्नभुएको छ भनरे प्रमाजणत गनद सक्नहुुन्ट्छ भन ेतपाईलें भार्ाको रकमलाई रोक्न सक्नहुुनछे । आवासीय 

एकाइ बसोबासका लाजग उपयिु नभएको भनरे प्रमाण हुरँ्ासम्म घरिनीले भार्ा नबझुाइएको भनेर काननुी कायदवाही र्ायर गरेमा 

तपाईसँंग 

बचावको कुरा हुनछे । 

• समस्या रहकेो छ भनेर तपाईलें घरिनीलाई जलजखत सूचना जर्नभुएको छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् ।

• ममदतसम्भारका लाजग तपाईलें मनाजसब समय जर्नभुएको छ र तपाईकंा घरिनीले तपाईलें अनरुोि गनुदभएका ममदतसम्भारहरू गनद असफल

रहकेो भनेर प्रमाजणत गनद सक्नहुुन्ट्छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् ।

• यजर् अगाजर् कसरी बढ्न ेभनरे तपाई ंअजनजश्चत हुनहुुन्ट्छ, अव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घनलाई प्रमाजणत गने बारेमा सरोकारहरू छन ्वा थप

िानकारी आवश्यक पछद भन ेअर्नीसँग परामशद गनुदहोस ्।

तपाईलें भाडाको कनत रकम रोक्न सक्नुहुन्र् ? 

तपाईलें काननुी रूपमा कजत रकम रोक्न सक्नहुुन्ट्छ भनरे जनिादरण गनदका लाजग कुन ैखास फमुदला छैन । यो रकम गणना गने एउर्ा तररका 

भनेको आफ्नो घरको कजत भाग तपाईलें कजत समयसम्म प्रयोग गनद सक्नभुएन भनरे जहसाब जनकाल्न ुहो । 

उर्ाहरण 1: यजर् तपाईलें पाँच-कोठाको अपार्दमेन्ट्र् जलनभुएको छ र तपाईलें एउर्ा कोठालाई पानी चजुहएको कारणले गर्ाद परैू एक मजहना 

प्रयोग गनद सक्नभुएन भन ेतपाईलें अपार्दमेन्ट्र्को 1/5 (एक-पाँचौं) गमुाउनभुएकोले आफ्नो भार्ाबार् 1/5 (एक-पाँचौं) वा 20% कार््न 

सक्नहुुनेछ । 

उर्ाहरण 2: यजर् ताप आएन र तपाई ंएक हप्तासम्म आफ्नो साथी वा होर्लमा बस्न बाध्य हुनभुयो भन ेतपाईलें आफ्नो परैू घरलाई चार 

मध्ये एक हप्ता प्रयोग गनद नपाउनभुएकोले आफ्नो भार्ाबार् 1/4 (एक-चौथाइ) वा 25% कार््न सक्नहुुनछे । 

रोकेको भाडा रकमलाई एस्रो (सरुक्षर्) खातामा राख्ने 

काननुले तपाईलंाई तपाईलें रोकेको भार्ाको रकमलाई बैंक वा एस्िो (सरुिण) खातामा राख्न आवश्यक नगराउन ेभएतापजन त्यसो गनुद 

एकर्म ैराम्रो कुरा हुन्ट्छ । यजर् तपाईलें छुटै्ट बैंक खाता खोल्न सक्नहुुन्ट्न भन ेतपाईलें भार्ाको रकमलाई अलग्गै राख्नभुएको छ भनेर तपाईलें 

प्रमाजणत गनद सक्नहुुन्ट्छ भनेरद सजुनजश्चत गनुदहोस ्। यजर् तपाईकंा घरिनीले भार्ा नबझुाइएको कारणका लाजग तपाईलंाई अर्ालत जलएर गएमा 

यसले तपाईलंाई केही सरुिा जर्न सक्नेछ । न्ट्यायािीशहरूले भार्ावालहरूलाई रोकेको भार्ाको पैसालाई उनीहरूले अलग्गै सरुजित राखेका 

छन ्जक भनेर प्राय: सोध्ने गनुदहुन्ट्छ । बैंक खातामा सो पैसालाई बचाएर तपाईलें न्ट्यायािीशलाई तपाई ंभार्ाजबना बस्न खोजिरहनभुएको 

जथएन भनेर र्खेाउन सक्नहुुनछे । 
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   उपचार #3: खराबीहरूको ममितसम्भार गने र ममितसम्भारहरूको खचिलाई आफ्नो मानसक भाडाबाट कटौती गने । 

यो उपचारले भार्ाको घरिग्गालाई बसोबास गनद अनपुयिु बनाउने खराबीको ममदतसम्भार गनद वा अवस्थाहरूलाई ठीक गनद 

भार्ावाललाई अनमुजत प्रर्ान गछद । त्यसपजछ भार्ावालले ममदतसम्भारहरूको खचदलाई भार्ाबार् कार््न सक्नेछन ्। भार्ाबार् कार््न 

सजकने ममदतसम्भारहरूको खचदको रकम सीजमत हुन्ट्छ । 

• सो रकम अजनवायद रूपमा मनाजसब हुनपुछद र आवासीय

एकाइलाई बसोबासका लाजग उपयिु बनाउन आवश्यक

हुनपुछद ।

• तपाईलंाई आवासीय एकाइलाई अझ बढी इच्छा गरेिस्तो

बनाउने खचदहरूका लाजग कर्ौती गनद अनुमजत हँुरै्न ।

घरिग्गालाई सुरजित बनाउन र बसोबास गने उपयुितालाई

पालना गनदमा लागेका खचदहरू मात्र कार््न पाइन्ट्छ ।

• यो कर्म चाल्नभुन्ट्र्ा पजहले तपाईलें यो उपचार प्रयोग गने

इच्छा गनुदभएको छ भनेर आफ्नो घरिनीलाई जलजखतमा

सूजचत गनुदहोस् र खचदहरूको इजस्र्मेर्लाई बुझाउनहुोस् ।

• यो कर्म चाल्नुभन्ट्र्ा पजहले तपाईलें अजनवायद रूपमा मनाजसब समयसम्म 

कुनैपछद । 

• काम पूरा भइसकेपजछ तपाईलें आफ्नो घरिनीलाई पुन: सूजचत गनद

आवश्यक हुनेछ ।

• यजर् तपाईकंो समस्या जनजश्चत छ िसलाई ममदतसम्भार गने

व्यजिले ठीक गनद सक्छ र ममदतसम्भारहरूको खचद तपाईलें

एक मजहनाको भार्ाका लाजग बझुाउने रकमभन्ट्र्ा कम हुनछे

भन ेयो जवकल्प तपाईकंा लाजग राम्रो हुनसक्नेछ ।

• लागेका कुनै पजन खचदहरूको सबै रजसर्हरू तपाईलें राख्नभुएको

छ र जतनीहरूलाई घरिनीलाई जर्नभुएको छ भनेरद सुजनजश्चत

गनुदहोस् ।

यजर् तपाईलें ममदतसम्भारहरूमा आफ्नै केही पैसा खचद गररसक्नभुएको छ वा तपाई ंसर् ैहुनहुुन्ट्छ र बसोबास गनद उपयिु नहुनगेरी गम्भीर 

समस्याहरू भएको कारणले गर्ाद पवूदवती भार्ामा कर्ौती आवश्यक पछद भनेर तपाईलंाई लागेमा यो तपाईकंा लाजग राम्रो जवकल्प हुन 

सक्नेछ । 

• यजर् तपाई ंअझैपजन सोही घरमै बसोबास गरररहनुभएको छ वा तपाई ंसरै् हुनुहुन्ट्छ भने तपाईलें यो कानुनी कायदवाही चाल्न सक्नुहुन्ट्छ ।

• बसोबासलाई उपयिु छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ीका पवूद आवश्यकताहरूलाई पालना गररएको जथयो र घरिनील ेबसोबासका लागि उपयिु

छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ीलाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्ाद खचद वा अन्ट्य नोक्सानीहरू भएको हो भनेर प्रमाजणत गने भार भार्ावालमा

रहन्ट्छ ।

नकट ननवारर्का लानग को निम्मेवार हुन्र् ? 

बसोबासका लागि उपयकु्त छ भन्न ेअव्यक्त िारेन्टीले घरधनीलाई आफ्नो भाडािाललाई सरुगित तथा सफा अिस्थामा बसोबास िने ठाउँ 

उपलब्ध िराउन ेआिश्यकता िराउँछ । उरु्स, साङ्ला, उजपयाँ, मसुा वा अन्ट्य जकरा-फर््याङ्ग्राहरूबार् सङ्िजमत अपार्दमने्ट्र् वा घर 

सरुजित तथा सफा अवस्थामा हुरँ्नै । यजर् तपाईकंा घरिनीले जकर् जनवारकलाई बोलाउन अस्वीकार गरेमा तपाईलें संजहतालाई 

कायादन्ट्वयन गराउन ेआफ्नो स्थानीय जवभागलाई सम्पकद  गनद सक्नहुुन्ट्छ । जनरीिण गनद र सङ्िमण रहकेो भएमा घरिनीलाई जवभागमा 

हाजिर हुनका लाजग सचूना जर्न संजहता अजिकारी घरिग्गामा आउनहुुन्ट्छ । यजर् तपाईकंा घरिनीले जकर् जनवारण गनद अस्वीकार गरेमा  

उपचार #4: ममितसम्भारहरूको खचि, पूविवती भाडाको ररबेट र/वा आवासीय एकाइ बसोबासका लानग उपयुक्त 

नहुाँर्दाको समयमा भएका अन्य कुनै पनन क्षनतहरूका लानग क्षनतपूनति असुल गनिका लानग कानुनी कायिवाही र्दायर गने । 
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तपाईलें सङ्िमणको व्यवस्थापन आफैं  गनदका लाजग काननुी उपचारहरू प्रयोग गनद सक्नहुुनेछ । बसोबासलाई उपयुि छ भन्ने अव्यि वारेन्टीको 

उल्लङ्घनमा भाडावालका लाधग उपायहरू हनेुदहोस् । 

बसोबासका लागि उपयुक्त र् भन्ने अव्यक्त वारेन्टी अन्तगित 

ममितसम्भारहरूलाई समेनटरै्दन 

पनु: पेन्ट्र् लगाउने, कापरे्हरू फेन,े नयाँ र्ाइलहरू लगाउने र अपग्रेर् गररएका क्याजबनेर्हरू िर्ान गन ेिस्ता र्खेाउनका लाजग मात्र गररने सतही 

ममदतसम्भारहरू बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्न ेअव्यि वारेन्ट्र्ीमा पर्नैन ्। िजहले पजन आफ्नो जलिको िाँच गनुदहोस ्। यजर् तपाईकंो जलिले 

पनु: पेन्ट्र् लगाउनेका बारेमा सम्बोिन गर्नै र यजर् तपाईलें पनु: पने्ट्र् गरेर घरिग्गाको अवस्था पररवतदन गनुदभयो भने लागेका खचदहरू तपाईलंाई 

सोिभनाद गनदका लाजग घरिनी जिम्मेवार हुाँरै्दनन ्तर तपाई ंसरेर िाँर्ा घरिनीले तपाईलंाई सम्पजत्तलाई 

सरुुकै अवस्थामा ल्याउन भन्ट्न सक्छन ्। समस्याहरूबार् बच्नका लाजग तपाईलें घरिग्गामा पनु: पने्ट्र् वा कुन ैपजन पररवतदनहरू गनुदभन्ट्र्ा पजहले 

आफ्नो घरिनीको अनमुजत (सकेसम्म जलजखतमा) प्राप्त गनुदहोस ्। 
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नमूना पत्र

बसोबास गने उपयिुतालाई प्रभाजवत गने गम्भीर समस्याहरू

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

मैल ेतपाईलंाई {ठेगाना लेख्नहुोस}् मा अवजस्थत तपाईबंार् मैल ेभार्ामा जलएको अपार्दमेन्ट्र्/घर (एउटा छनौट गनुयहोस्) मा आवश्यक 

परेका ममदतसम्भारहरूका सम्बन्ट्िमा यो पत्र लेख्र्ैछु । अजनवायद रूपमा ममदतसम्भार गररनपुने गनगित समस्या(हरू) जनम्न रहकेो छ: 

सचूी बनाउनहुोस:् (उर्दाहरणहरू तल धर्दइएका छन)् 

तातो पानी आएको छैन 

प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्या (टपष्ट खलुाउनुहोस)् 

तातो हुरँ्ैन 

जसजलङ चजकद एको छ, इत्याजर् । 

मलाई जवश्वास छ जक यी खराबीहरू हाम्रो सम्झौताको भङ्ग हो र बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घन हो । 

यजर् तपाईलें यो ममदतसम्भारहरूलाई िजतसक्र्ो चाँर्ो गनद सकेमा म तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । यजर् यी अवस्थाहरूलाई मनाजसब 

समयावजिजभत्रमा ठीक गररएन भने मैल ेभार्ालाई कम गने, आफैं  ममदतसम्भारहरू गराउन ेर लागेका खचदहरूलाई भार्ाबार् घर्ाउन ेवा मेरो 

भार्ाको भिुानी(हरू) लाई रोक्न ेइत्याजर् (एउटा रोज्नहुोस)् मेरो काननुी अजिकारलाई प्रयोग गन ेमनसाय राखेको छु । 

यस माजमलामा तपाईकंो शीघ्र ध्यानाकषदणका लाजग म तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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नमूना पत्र

ममदतसम्भारहरू आवश्यक रहकेो भनेर पजुि गने 

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

यो पत्र {धमधत} मा भएको हाम्रो {टेधलफोन} कुराकानीलाई पजुि गनदका लाजग हो िसमा मैल े(ठेगाना) मा अवजस्थत मेरो अपार्दमेन्ट्र्/घर 

(एउटा छनौट गनुयहोस)् मा आवश्यक रहेका र्ेहायका ममदतहरूका बारेमा मैल ेतपाईलें िानकारी गराइएको जथए । 

अजनवायद रूपमा ममदतसम्भार गररनपुने गनगित समस्या(हरू) जनम्न रहकेो छ: 

सचूी बनाउनहुोस:् (उर्दाहरणहरू तल धर्दइएका छन)् 

तातो पानी आएको छैन 

प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्या (टपष्ट खलुाउनुहोस)् 

तातो हुरँ्ैन 

जसजलङ चजकद एको छ, इत्याजर् । 

तपाईलें ममदतसम्भारहरू {सहमत भएको धमधत लेख्नुहोस्} सम्ममा पूरा हुनेछन् भनेर वाचा गनुदभएको जथयो । यस माजमलामा तपाईकंो सहयोगका लाजग 

तपाईलंाई िन्ट्यवार् छ । 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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नमूना पत्र 

ममदतसम्भार गने र भार्ाबार् कार््ने

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

मैल ेतपाईलंाई {ठेगाना लेख्नुहोस}् मा अवजस्थत तपाईबंार् मैल ेभार्ामा जलएको अपार्दमेन्ट्र्/घर (एउटा छनौट गनुयहोस)् मा आवश्यक 

परेका ममदतहरूका सम्बन्ट्िमा यो पत्र लेख्र्ैछु ।  

अजनवायद रूपमा ममदतसम्भार गररनपुने गनगित समस्याहरू जनम्न रहकेा छन्: 

सचूी बनाउनहुोस:् (उर्दाहरणहरू तल धर्दइएका छन)् 

तातो पानी आएको छैन 

प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्या (टपष्ट खलुाउनुहोस)् 

तातो हुरँ्ैन 

जसजलङ चजकद एको छ, इत्याजर् । 

तपाईलंाई यार् नै होला जक हामीले यी समस्याहरूका बारेमा {छलफल गररएको धमधत लेख्नहुोस}् मा छलफल गरेका जथयौं । (यधर्द यो 

लाग ूहुने भएमा मात्र यो वाक्यलाई प्रयोग गनुयहोस ्।) 

मलाई जवश्वास छ जक यी खराबीहरू हाम्रो सम्झौताको भङ्ग हो र बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घन हो । 

यजर् यी अवस्थाहरूलाई {धर्दनको सङ्ख्या लेख्नहुोस}् मा ठीक गररएन भएन भने मैल ेआवश्यक ममदतसम्भारहरू गने र मेरो भार्ाको 

भिुानीबार् लागेको खचदलाई घर्ाउने मेरो काननुी अजिकारलाई प्रयोग गन ेमनसाय राखेको छु । (ममयतसम्भारहरूको अनुमाधनत 

खचयहरू र्देखाउने तपाईसंाँग हुन सक्न ेकुनै पधन इधटटमेटहरूलाई समावेि गनुयहोस ्।) 

यस माजमलामा तपाईकंो शीघ्र ध्यानाकषदणका लाजग म तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी म
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नमूना पत्र

पणूद/आंजशक भार्ालाई रोकेर राख्ने

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

मैल ेतपाईलंाई {ठेगाना लेख्नुहोस}् मा अवजस्थत तपाईबंार् मैल ेभार्ामा जलएको अपार्दमेन्ट्र्/घर (एउटा छनौट गनुयहोस)् मा आवश्यक 

परेका ममदतहरूका सम्बन्ट्िमा यो पत्र लेख्र्ैछु ।  

अजनवायद रूपमा ममदतसम्भार गररनपुने गनगित समस्याहरू जनम्न रहकेा छन्: 

सचूी बनाउनहुोस:् (उर्दाहरणहरू तल धर्दइएका छन)् 

तातो पानी आएको छैन 

प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्या (टपष्ट खलुाउनुहोस)् 

तातो हुरँ्ैन 

जसजलङ चजकद एको छ, इत्याजर् । 

तपाईलंाई यार् नै होला जक हामीले यी समस्याहरूका बारेमा {छलफल गररएको धमधत लेख्नहुोस}् मा छलफल गरेका जथयौं । (यधर्द यो 

लाग ूहुने भएमा मात्र यो वाक्यलाई प्रयोग गनुयहोस ्।) 

मलाई जवश्वास छ जक यी खराबीहरू हाम्रो सम्झौताको भङ्ग हो र बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्न ेअव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घन हो । 

यजर् यी अवस्थाहरूलाई {धर्दनको सङ्ख्या लेख्नुहोस्}, मा ठीक गररएन भएन भने मैल ेयी सामग्रीहरूलाई ठीक नगररँर्ासम्म मेरो माजसक 

भार्ाको भिुानीको सबै वा केही भागलाई रोक्ने मेरो काननुी अजिकारलाई प्रयोग गने मनसाय राखेको छु । 

यस माजमलामा तपाईकंो शीघ्र ध्यानाकषदणका लाजग म तपाईकंो आभार प्रकर् गछुद । 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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नमूना पत्र 

बसोबासको अनपुयिुताको कारण जलिलाई 

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

मैल ेतपाईलंाई {ठेगाना लेख्नुहोस}् मा अवजस्थत तपाईबंार् मैल ेभार्ामा जलएको अपार्दमेन्ट्र्/घर (एउटा छनौट गनुयहोस)् मा आवश्यक 

परेका ममदतहरूका सम्बन्ट्िमा यो पत्र लेख्र्ैछु ।  

अजनवायद रूपमा ममदतसम्भार गररनपुने गनगित समस्याहरू जनम्न रहकेा छन्: 

सचूी बनाउनहुोस:् (उर्दाहरणहरू तल धर्दइएका छन)् 

तातो पानी आएको छैन 

प्लजम्बङसम्बन्ट्िी समस्या (टपष्ट खलुाउनुहोस)् 

तातो हुरँ्ैन 

जसजलङ चजकद एको छ, इत्याजर् । 

मलाई जवश्वास छ जक यी खराबीहरू हाम्रो सम्झौताको भङ्ग हो र बसोबासका लागि उपयिु छ भन्ट्ने अव्यि वारेन्ट्र्ीको उल्लङ्घन हो । 

यजर् यी अवस्थाहरूलाई {धर्दनको सङ्ख्या लेख्नहुोस}्, मा ठीक गररएन भएन भने मैल ेघरिग्गालाई खाली गने मेरो काननुी 

अजिकारलाई प्रयोग गने मनसाय राखेको छु । 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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रद्द गने - पजहलो पत्र 
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नमूना पत्र 

बसोबासको अनपुयिुताको कारण जलिलाई  
 

 

 

 

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम  

घरिनीको ठेगाना 

 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

यो पत्र मैल े{ठेगाना लेख्नुहोस}् मा अवजस्थत मेरो अपार्दमेन्ट्र्/घर (एउटा छनौट गनुयहोस)् लाई {धमधत लेख्नहुोस}् मा खाली गनेछु 

भनेर तपाईलंाई िानकारी गराउनका लाजग हो । मैले घर सर्ाद चाल्नपुने भनेर तोजकएका सबै प्रजियाहरूलाई पालना गरेको छु । 

मेरो नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना {नयााँ ठेगाना लेख्नुहोस}् हो । कृपया मैले घरिग्गालाई खाली गररसकेपजछ 30 जर्नजभत्रमा माजथको 

ठेगानामा मेरो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गररजर्नहुोस ्। 

 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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रद्द गने - र्ोस्रो पत्र 

 



58 

सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् (िरौर्ी) भनकेो भार्ावालको पैसा हो तर िजतहरू भएमा त्यसको सरुिाका लाजग घरिनीले राख्न ेगररन्ट्छ । जलिको परैू 

अवजिभरको भार्ाको भिुानीका लाजग भार्ावाल जिम्मेवार हुन्ट्छन ्। जलि समाप्त भएपजछ भार्ावालले घरिग्गाका सब ैिजतहरूको खचदहरू 

घर्ाएर बाँकी रहकेो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद पाउनपुछद । 

र्हेायका अवस्थाहरूमा जलिको अवजिको समाजप्तमा परैू सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् वा सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को केही भागलाई रोकेर राख्न सजकनछे: 

• तपाईलें घरिग्गामा िजत गरेमा;

• तपाई ंसही तररकाले सरसफाइ गनद असफल हुनभुएमा;

• तपाई ंआफ्नो अजन्ट्तम वा कुनै पजन भार्ाको भिुानी गनद असफल हुनभुएमा;

• तपाई ंसर् ैहुनहुुन्ट्छ भनरे घरिनीलाई सही सचूना उपलब्ि गराउनमा असफल हुनभुएमा ।

घरिनीको सहमजतजबना, सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्लाई अजन्ट्तम मजहनाको भार्ाको रूपमा प्रयोग नगनद सजकनछे । सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्लाई तपाई ं

सनुदभन्ट्र्ा पजहले घरिग्गामा अरू भार्ावालहरूले गरेका िजतहरू वा सामान्ट्य रु्र्फुर्हरूका लाजग भिुानी गनदमा प्रयोग गररनहुुन्ट्न । आफ्नो 

सेक्यरुरटी धडपोधिट धफताय धलने हनेुदहोस ्। 

सेक्युररटी नडपोनिटको रकममा सीमाहरू 

पेन्ट्सलभेजनयाको काननुले घरिनीले माग गनद सक्न ेसेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को रकमलाई सीमा जनिादरण गछद । जलिको पजहलो वषदमा, सेक्यरुरर्ी 

जर्पोजिर् र्ईु मजहनाको भार्ाभन्ट्र्ा बढी हुनहुुरँ्नै । घरिनील ेभार्ावाललाई सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्का साथै "अजन्ट्तम मजहनाको भार्ा" जतनद 

भन्ट्न सक्छन ्। घरिनीले यसलाई िेसकैु भन ेपजन यो "अजन्ट्तम मजहनाको भार्ा" भिुानी पजहलो वषदका लाजग र्ईु-मजहनाको अजिकतम 

सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को जहस्सा रजहरहन्ट्छ । 

र्ोस्रो वषदमा वा सरुुको जलिको कुन ैपजन नवीकरणमा, सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् तपाईकंो एक मजहनाको भार्ाभन्ट्र्ा बढी हुन सक्र्नै । यजर् 

भार्ावालको भार्ा वजृद्ध भएमा घरिनील ेसेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्लाई जलिको पजहलो पाँच वषदका लाजग नयाँ र्रमा एक मजहनाको भार्ाको 

बराबर हुनेगरी बढाउन सक्छन ्। पाँच वषदपजछ, भार्ा बढ ेपजन घरिनीले सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्लाई बढाउन सक्र्नैन ्। 

यजर् भार्ावालले र्ईु मजहनाको सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् (वा एक मजहनाको सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् तथा "अजन्ट्तम मजहनाको भार्ा) भिुानी गरेका छन ्

भन ेपजहलो वषदपजछ भार्ावालले घरिनीलाई 

एक मजहनाको भार्ाभन्ट्र्ा बढी राजखएको रकमलाई जफताद गनद अनरुोि गनद सक्नेछन ्। यसलाई सो पैसा अनरुोि गर् ैपत्र लेखेर र पत्रको प्रजत 

आफूसँग राखेर गररन्ट्छ । पत्रलाई "प्राप्त गरेको रजसर् अनरुोि गर्"ै सजर्दफाइर् मेलबार् पठाइनपुछद ताजक घरिनीले त्यसलाई प्राप्त गरेका जथए भनेर 

प्रमाण होस् । यजर् भार्ावालले हुलाक कायादलयबार् हस्तािरसजहतको पत्र प्राप्त गरेको रजसर् प्राप्त गरेनन ्भने भार्ावालले सजर्दफाइर् मेलका बारेमा 

जनयजमत हुलाकबार् बुझ्नपुछद । 

सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् 
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सेक्युररटी नडपोनिटमा ब्याि 

यजर् $100 भन्ट्र्ा बढी सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जलइएको भएमा: 

1. सो रकमलाई अजनवायद रूपमा छुटै्ट खातामा राजखनपुछद 

2. सो खाता अजनवायद रूपमा पेन्ट्सलभजेनया वा सङ्घीय बैंजकङ जनकायहरूद्वारा जनयमन गरेको संस्थामा हुनपुछद 

3. घरिनीले अजनवायद रूपमा जर्पोजिर् गररएको ठाउँ (बैंक) को नाम तथा ठेगाना र जर्पोजिर् रकमका बारेमा जलजखतमा सजूचत गनुदपछद 

4. र्दोस्रो वषिपनर् (घरिनीको 1% प्रशासजनक शलु्क घर्ाएर) भार्ावालको रकमबार् आजिदत ब्यािलाई जलि सरुु गररएको जमजतमा वाजषदक 

रूपमा भार्ावाललाई अजनवायद बझुाइनपुछद 

5. भार्ावालले कजत ब्याि प्राप्त गनुदपछद भनेर काननुले स्पि पारेको छैन 

यार् राख्नुहोस् जक अजहले ब्याि र्रहरू एकर्मै कम छन् । त्यसैले, घरिनीले 1% शुल्क कारे्पजछ भार्ावाललाई बुझाउनका लाजग खासै ब्याि 

नहुन सक्छ । यद्यजप, असल व्यापार गने माजमलाको रूपमा घरिनीले भार्ावाललाई बुझाउनका लाजग ब्याि बाँकी नरहेको भनेर जलजखतमा सूजचत 

गनुदपछद । 

तपाईकंो सेक्युररटी नडपोनिट नफताि हुने 

जलिको समाजप्तपजछ तीस (30) नर्दननभत्रमा घरिनीले भार्ावाललाई अजनवायद रूपमा र्हेायको कुरा जर्नपुछद: 

1. घरिनीले भार्ावाल जिम्मेवार भएको भनरे र्ाबी गररएका सब ैिजतहरूको जलजखत सचूीसजहत सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्का साथै ब्याि (यजर् 

कुन ैभएमा) बार् िजतहरूको भिुानीका लाजग बझुाइएको पैसालाई घर्ाएर बाँकी रहकेो रकम वा, 

2. सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को परैू रकमको चेक । 

यजर् 30 जर्नजभत्रमा घरिनी माजथ जर्इएकाहरू मध्य ेकुन ैपजन गनद असफल भएमा उनल ेसेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् वा ब्यािको कुन ैपजन रकमलाई 

राख्न ेअजिकारलाई छोरे्को हुन्ट्छ र िजतहरूका लाजग भार्ावालजवरुद्ध मदु्दा हाल्ने अजिकारलाई छोरे्को हुन्ट्छ । 31औ ंजर्नमा, भार्ावालले 

एस्िो (सरुिण) मा राजखएको सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्का साथै ब्याि (यजर् कुन ैभएमा) को रु्दईगुर्ा रकमका लाजग घरिनीजवरुद्ध मदु्दा हाल्न 

सक्छन ्। ध्यान जर्नहुोस ्जक 

यजर् भार्ावालले नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना उपलब्ि गराएको नभएमा वा साँचोहरू जफताद नगरेको भएमा घरिनीलाई 30-जर्न ेसमयसीमामा 

राखरे जिम्मेवार ठहर गनद सजकँर्नै । 

क्षनतहरूबापत तपाईकंो सेक्युररटी नडपोनिटबाट कानटएको रकमका नवरुिमा मुद्दा लड्ने 

घरिनीले सामान्ट्य रु्र्फुर्का लाजग भार्ावाललाई शलु्क लगाउन ुहुरँ्नै । उर्ाहरणका लाजग, यजर् घरिनीले जलिको समाजप्तमा अपार्दमेन्ट्र्लाई 

पनु: पेन्ट्र् गनद आवश्यक रहकेो भनरे जनणदय गरेमा भार्ावालले सामान्ट्य जबजग्रनेभन्ट्र्ा बढी नगरेको भएसम्म पनु: पेजन्ट्र्ङका लाजग भार्ावाललाई 

शलु्क लगाइन ुहुरँ्नै । 
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सेक्युररटी नडपोनिटलाई के-केका लानग प्रयोग गनि सनकन्र् ? 

तपाईकंा घरिनीले सामान्ट्य रु्र्फुर् बाहेकका अन्ट्य िजतहरूका लाजग ममदतसम्भारहरू गनद सेक्युररर्ी जर्पोजिर्को सबै वा केही भागलाई राख्न सक्नेछन् । 

तपाईकंा घरिनीले तपाईकंो सेक्युररर्ी जर्पोजिर्लाई जलि अवजिको समाजप्तमा नबुझाइएको कुनै भार्ालाई समेर््नका लाजग राख्न सक्छन् । यजर् तपाईलें 

जलिलाई भङ्ग गनुदभएमा सेक्युररर्ी जर्पोजिर् िफत पजन हुन सक्नेछ । यजर् सर्ादको समयमा तपाईलें सरसफाइ गनद असफल हुनुभयो भने घरिनीले तपाई ं

सरेपजछ भार्ामा जलएको एकाइलाई सफा गर्ाद लगेको शुल्क तपाईलंाई लगाउन सक्छन् तर ती शुल्कहरू मनाजसब हुनुपछद र तपाई ंत्यसमा सुरुमा सर्ाद 

िस्तो अवस्था जथयो त्यस्तै अवस्थामा फकादउन मात्र शुल्क लगाइनुपछद । 

अजघल्ला भार्ावालहरूले गरेका िजतहरूका लाजग तपाईलंाई जिम्मेवार ठहर गनुद हँुरै्न । भाडामा नलएको एकाइको ननरीक्षर्का लानग 

िााँचसचूीलाई प्रयोग गरेर भार्ावालले एकाइमा सनुदभन्ट्र्ा पजहलेरे्जख नै जलिमा जर्इएको घरिग्गामा रहेका सबै िजतहरूलाई जर्पेर राख्न सक्छन् । 

भार्ामा जलनुभन्ट्र्ा पजहलेरे्जख नै िजतहरू जथए भन्ट्ने त्यमा प्रमाजणत गनदमा जलजखत प्रमाण, रे्ख्ने सािी तथा फोर्ोहरू जवशेष रूपमा उपयोगी हुन्ट्छन् । गलत 

तररकाले रोजकएको सेक्युररर्ी जर्पोजिर् असुल गनदका लाजग भार्ावालले घरिनीजवरुद्ध मुद्दा चलाउने इच्छा गरेमा यस प्रकारको प्रमाण एकर्मै महत्त्वपूणद 

हुन्ट्छ । 

तपाई ंसर्दाि आफ्नो सेक्युररटी नडपोनिट नफताि नलनका लानग चाल्नुपने कर्दमहरू 

• तपाई ंसरै्द हुनुहुन्र् भनेर घरधनीलाई सही सचूना नर्दनुहोस ्।

• यो सचूना अननवायि रूपमा तपाईकंो नलिका प्रावधानहरू अनुसार हुनुपर्ि  । घर खाली गने सूचना कहाँ जर्ने र तपाईकंो जलिलाई समाप्त

गनदका लाजग कजत समय जर्नुपछद भनेर िान्ट्नका लाजग तपाईलें आफ्नो जलिलाई पढ्न आवश्यक पनेछ ।

• सर्दािको समयमा वा सरेपनर् घरधनीलाई आफ्नो नयााँ ठेगाना नलनखतमा नर्दन सनुननित गनुिहोस ्। यजर् यो कुरा तपाईकंो जलिमा छैन भने

पजन तपाईलें अजनवायद रूपमा त्यसो गनुदपछद । नमूना पत्र - घर खाली गने सचूना/सेक्युररटी नडपोनिट नफताि गनिका लानग नयााँ सरेको

ठाउाँको ठेगाना हेनुिहोस ्।

• यो सचूनालाई "प्राप्त गरेको रजसर् अनरुोि गर्"ै सजर्दफाइर् मेलबार् पठाउन ुराम्रो हुन्ट्छ । यजर् तपाई ंआफ्नो नयाँ ठेगानाका बारेमा पक्का हुनहुुन्ट्न

भन ेआफ्नो घरिनीलाई नातेर्ारको ठेगाना जर्नहुोस ्। तपाईलें पठाउनभुएको सब ैपत्रहरूको प्रजतहरू, सजर्दफाइर् मलेबार् पठाइएका पत्रहरूको

रजसर्हरू र पत्र प्राप्त गरेको रजसर्हरू राख्नहुोस ्।

सनुिभन्र्दा पनहले आवासीय एकाइलाई सक्नेसम्म राम्ररी सफा गनुिहोस ्। कुन ैपजन सरसफाइका उपकरणहरूलाई भार्ामा जलएको वा

सामान्य टुटफुट के हो ? 

सामान्ट्य रु्र्फुर् भनेको हरेकजर्न जनयजमत प्रयोगले गर्ाद घरिग्गा सामान्ट्य रूपमा जबजग्रन ुहो । यो र्रुुपयोग वा लापरवाहीको कारणले गर्ाद भएको 

िजत होइन । घरिग्गामा हुन ेसामान्ट्य रु्र्फुर् र िजतका बीचमा जभन्ट्नता हुन्ट्छ । कापेर्मा लट्टा पनुद सामान्ट्य रु्र्फुर् हो । कापेर्मा पोल्न ुवा र्ागहरू 

लाग्न ुलापरवाहीको कारणले भएको िजत हो । रङ्ग खइुजलँर् ैवा पहलेों हुरँ् ैिानलुाई सामान्ट्य रु्र्फुर् माजनन्ट्छ । कापेर्मा ठूला-ठूला र्ागहरू वा 

जभत्तामा प्वालहरू घरिनीलाई िजतपजूतद बझुाउनपुन ेिजतहरू हुन ्। 
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खररर् गरेको रजसर्हरू राख्नहुोस,् उर्ाहरणका लाजग, कापेर् सफा गनद जस्र्म जक्लनरको भार्ा । स्र्ोभ तथा रेजफ्रिेरेर्रको जभत्री भागलाई सफा 

गनद र सब ैफोहरहरूलाई फाल्न नजबसदनहुोस ्। कुन ैकुराहरू पजन नछोर््नहुोस ्। 

• तपाईलें कुनै भाडा बुझाउन बााँकी रै्न भनेर सनुननित गनुिहोस ्।

• आफ्नो घरधनीलाई आफूसाँगै आवासीय एकाइलाई ननरीक्षर् गनि ल्याउने प्रयास गनुिहोस ्।

• खाली घरिग्गाको फोटोहरू नखच्नुहोस् । यो तपाई ंअपार्दमेन्ट्र् वा घरमा सर्ाद कुन ैजबजग्रएका कुराहरूको प्रमाणका लाजग तपाईलें

जखच्नभुएका फोर्ोहरू, तपाईलें गनुदभएका िाँचसचूी वा अन्ट्य कागिपत्रहरूलाई हनेे बलेा हो ।

• घरधनीलाई सााँचोहरू नफताि गररनर्दनुहोस ्। यजर् सम्भव भएमा यो समयमा घरिनीलाई कुन ैबाँकी पैसा बझुाउनभुयो भन ेत्यसको

रजसर् जलनहुोस ्।

यार्द राख्नुहोस ्नक यनर्द उनचत सचूना नर्दइएन भने तपाईलें सम्भवतः आफ्नो नलिको उल्लङ्घन गरै्द हुनुहुन्र् र तपाईकंो 

सेक्युररटी नडपोनिट िफत हुन सक्नेर् । यनर्द तपाईलें औपचाररक रूपमा आफ्नो नलिलाई अन्त्य गनुिभएन, भाडा बुझाउन 

बााँकी र् वा चाबीहरू फकािउनुभएन भने तपाईकंो घरधनीले तपाईकंो सेक्युररटी नडपोनिट नफताि गनि अस्वीकार गनि सक्र्न ्। 

तपाईकंा घरधनीले तपाईकंो सेक्युररटी नडपोनिट नफताि नगरेमा के गने ? 

यजर् तपाईकंा घरिनी तीस (30) जर्नजभत्रमा तपाईकंो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गनद र ितीको जलजखत सचूी तपाईलंाई उपलब्ि गराउन 

असफल भएमा वा यजर् तपाईकंा घरिनीले तीस (30) जर्नजभत्रमा सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्बार् भार्ामा जलएको एकाइमा भएको वास्तजवक 

िजतहरू घर्ाएर बचेको पैसा जफताद गनद असफल भएमा िरिनीले र्हेायका अजिकारहरू गमुाएको हुन्ट्छ: 

• सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को कुनै पजन भाग (ब्याि समते) राख्ने सम्पणूद अजिकारहरू र

• भार्ामा जलएको एकाइमा भएका िजतहरूका लाजग भार्ावाललाई मदु्दा गने सब ैअजिकारहरू (यद्यजप, िरिनीले अझैपजन जतनद बाँकी

रहकेो भार्ा जलन वा जलिको उल्लङ्घनका लाजग भार्ावालजवरुद्ध मदु्दा चलाउन सक्नेछन ्) ।

तपाईलें मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दमा रे्वानी उिुरी र्ायर गनद सक्नुहुन्ट्छ र िरिनीजवरुद्ध सेक्युररर्ी जर्पोजिर्को रु्ईगुणा रकम (ब्याि समेत, यजर् 

लागू हुने भएमा) का लाजग मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्ट्छ । िरिनीले िजतहरूका लाजग प्रजतर्ाबी र्ायर गनद सक्ने छैनन् । 

यजर् घरिनीले तपाईलंाई तीस (30) जर्नजभत्रमा िजतहरूको सचूी र ररफण्र् (पैसा जफताद) उपलब्ि गराएका छन ्र तपाई ंिजतहरूको 

रकममा असहमत हुनहुुन्ट्छ भने तपाईलें मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दमा र्वेानी उिरुी र्ायर गनद सक्नहुुन्ट्छ । घरिनीले िजतहरूका लाजग 

तपाईलंाई गलत तररकाले शलु्कहरू लगाएका छन ्भनरे तपाईलें प्रमाजणत गनुदपन ेहुन्ट्छ । फेररपजन, फोर्ो, िाँचसचूी वा अन्ट्य कागिपत्रहरू 

यो प्रजियाका लाजग उपयोगी हुनछेन ्। घरिनीसँग तपाईजंवरुद्ध प्रजतर्ाबी र्ायर गन ेअजिकार हुन्र् । 

मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दमा रे्वानी उिुरी र्ायर गनदका लाजग तपाईलें र्ायर गर्ाद लाग्ने शुल्क भुिानी गनुदपने हुन्ट्छ; यद्यजप, यी शुल्कहरू 

घरिनीले तपाईलंाई सोिभनाद गररजर्न तपाईलें माग गनद सक्नुहुन्ट्छ । यजर् न्ट्यायािीशको जनणदय तपाईकंो पिमा छ भने र्ायर गर्ाद लाग्ने शुल्क तथा 

खचदहरू घरिनीले भुिानी गनुदपनेछ । यजर् तपाई ंअर्ालत िानुहुन्ट्छ भने तपाईलें साथमा रे्हायका कागिपत्रहरू ल्याउनुपछद (यजर् छन् भने): 

से
क्य

रुरर्ी जर्
प
ोजि

र् 



62 

• तपाईकंो जलजखत जलि

• तपाईलें साँचो(हरू) जफताद गनुदभएको जथयो भन्ट्ने कागिपत्र वा प्रमाण

• तपाईलें घरिनीलाई नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना उपलब्ि गराउनभुएको

जथयो भन्ट्ने कागिपत्र वा प्रमाण

• सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गनदका लाजग अनरुोि गर् ैपठाउनभुएको कुनै

पत्राचारको प्रजत

• जकन परैू सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गररएन भनरे व्याख्या गरेर घरिनीको

तफद बार् आएको कुन ैपजन पत्राचारको प्रजत ।

• भार्ाका सब ैरजसर्हरू (वा क्याजन्ट्सल गररएका चकेहरू)

• सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्को रजसर् (वा क्याजन्ट्सल गररएका चेकहरू)

• तपाई ंसर्ाद पजहलेर्जेख न ैरहकेा िजतहरूको सचूी

• फोर्ो वा जभजर्योहरू (कसले र कजहले जखचेको हो भनेर बताउन

तयार रहनहुोस)्

• तपाईलें जर्पोजिर् भिुानी गनुदभएको र्खे्न ेर/वा तपाई ंसरेर आउँर्ा

र जनस्कर्ा तपाईकंो अपार्दमने्ट्र्को अवस्था कस्तो जथयो भनरे थाहा 

भएका सािीहरू 

यजर् तपाईलें नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना जर्नभुएको छैन भनेतापजन तपाईसँंग सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् पाउने अजिकार रहन्ट्छ । यद्यजप, तपाईकंा 

घरिनीलाई तपाई ंकहाँ हुनहुुन्ट्छ भनेर पत्ता लगाउन कजठन पनद सक्ने भएकाले घरिनीले त्यसलाई 30 जर्नजभत्रै जफताद गनुदपछद भन्ट्न ेहुरँ्नै । 

तपाईलें यी अनधकारहरूलाई त्याग्नुभएको र् भन्ने नलिको कुनै पनन ितिलाई कायािन्वयन गनि सनकन्न र तसथि त्यो 

बर्दर हुन्र् । 
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नमूना पत्र 

घर खाली गन ेसचूना/सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् जफताद गनदका लाजग 

तपाईकंो नाम 

तपाईकंो ठेगाना 

धमधत 

घरिनीको नाम 

घरिनीको ठेगाना 

श्री {घरिनीको नाम लेख्नहुोस}् ज्य:ू 

68 P.S.§250-512(e) बमोजिम, मैल ेतपाईलंाई जनम्न नयाँ सरेको ठाउँको ठेगाना जलजखतमा उपलब्ि गराउँर्ैछु: 

{नाम, धटिट ठेगाना, िहर/राज्य/धिप लेख्नहुोस}् 

मेरो जलि {धमधत लेख्नुहोस्} मा सधकन्छ । म {धमधत लेख्नुहोस्} को अजन्ट्तम हप्तामा तपाईलंाई पायक पने समयमा एकाइको अजन्ट्तम 

जनरीिणका लाजग उपलब्ि हुनेछु । कृपया जनरीिणको समय तय गनदका लाजग मलाई सम्पकद  गनुदहोस ्। 

कृपया मेरो सबै जर्पोजिर् वा र्ाबी गररएका कुनै िजतहरूका सचूीसजहत मेरो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर्बार् बाँकी रहकेो ररफण्र्लाई िम्मा 

भएको ब्यािसजहत िोरे्र माजथको ठेगानामा 30 जर्नको काननुी समयजभत्रमा पठाइजर्नहुोस ्। 

भवर्ीय, 

तपाईको हटताक्षर 

स्पि अिरमा तपाईकंो परूा नाम 

तपाईको सम्पकद  िानकारी 
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भार्ामा वजृद्ध 

पेन्ट्सलभेजनयासँग भार्ा-जनयन्ट्त्रण काननु छैन । घरिनीहरूले आफूले चाह ेिजत भार्ा बढाउन सक्छन ्। यद्यजप, पररवतदनहरू अजनवायद रूपमा 

तपाईकंो करार (जलि) अनरुुप हुनपुछद । 

1. भार्ा बढाउँर्ा जलिमा जलजखत वा मौजखक रूपमा तय गररएका उजचत सूचना प्रजियाहरूलाई अजनवायद रूपमा पालना गनुदपछद ।

2. तपाईलें भार्ा बढाउनलुाई स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहके घरिनीले जलि अवजिको बीचमै भार्ा बढाउन सक्ने छैनन ्।

3. भार्ावालले काननुी अजिकार प्रयोग गरेको कारणले गर्ाद त्यसको प्रजतशोिस्वरूप घरिनीले भार्ा बढाउन सक्र्नैन ्। भार्ावालले

भेर्भावको उिुरी र्ायर गरेको वा संजहता कायादन्ट्वयन गने जनकायलाई सम्पकद  गरेको कारणले गर्ाद घरिनीलाई भार्ा बढाउने अनमुजत

हुरँ्नै । यजर् तपाईकंो भार्ा तपाईलें हाउजिङ भेर्भावको उिुरी र्ायर गरेको कारणले गर्ाद बढाइएको छ भने तपाईलें पजहले उिुरी र्ायर

गनुदभएको एिेन्ट्सीलाई िानकारी गराउनपुछद ।

भ
ार्

ाम
ा 

व
जृद्ध

 



, 
I 

I 



66 

यजुर्जलर्ी काँजर्ने

यजर् तपाईलें तपाईकंा यजुर्जलर्ीहरू काँजर्र्छैन ्भने सचूना प्राप्त गनुदभयो भने तपाईलें आफ्नो अजिकारहरूको रिा गनदका लाजग जछट्ट ैकायदहरू 

गनद आवश्यक हुन्ट्छ । एकपर्क काँजर्एपजछ ती सेवाहरूलाई फेरर सचुारु गनद बढी गाह्रो हुन्ट्छ । यजुर्जलर्ी (उपयोजगता सेवा) हरूका लाजग भिुानी 

गने जिम्मेवारी िसको भएतापजन यजुर्जलर्ी कम्पनील ेर्हेायका प्रजियाहरूजबना सेवाहरूलाई कार््न सक्र्नै: 

• काँर््नभुन्ट्र्ा 10 जर्न पजहले जलजखत सचूना जर्ने

• काँर््नभुन्ट्र्ा कम्तीमा पजन 3 जर्न पजहले तपाई ंवा तपाईकंो घरपररवारका वयस्कलाई आमने-सामने भएर सम्पकद  गने प्रयास गने

• काँर््न ेसमयमा तपाई ंवा तपाईकंो घरपररवारका वयस्कलाई सम्पकद  गने प्रयास गने

• जर्सेम्बर मजहनार्जेख माचद मजहनासम्म, यजर् कम्पनील ेसेवा समाप्त गनुदभन्ट्र्ा पजहले व्यजिगत सम्पकद  गरेको छैन भन ेकम्पनील ेतपाई ंबसेको

घरको र्जेखने ठाउँमा तपाईकंो यजुर्जलर्ीहरू काँजर्र्छै िानकारी रहकेो सचूना र्ाँस्नपुछद र तपाईलंाई अजनवायद रूपमा कम्तीमा पजन 48 घण्रे्

सचूना जर्नपुछद ।

युजर्जलर्ी कम्पनीले भार्ावाललाई 10 जर्ने सूचना जर्इसकेपजछ कम्पनीले 60 जर्नसम्ममा भार्ावालको युजर्जलर्ी बन्ट्र् गनद सक्छ र कम्पनीलाई अको 

10 जर्ने सूचना जर्नुपरै्न । 

यजर् यजुर्जलर्ी कम्पनील ेपवूद-सचूनाजबना सेवाहरूलाई बन्ट्र् गरेमा त्यसलाई काननु तोजर्एको माजनन्ट्छ । यजुर्जलर्ी कम्पनीलाई सम्पकद  गनुदहोस ्र 

सेवा तुरुन्ट्तै सचुारु गनद माग गनुदहोस ्। सपुरभाइिरसँग कुरा गछुद भनरे भन्ट्नहुोस ्र तपाईलें कुरा गरेको व्यजिको नाम जर्पेर राख्नहुोस ्। आवश्यक 

परेमा, पजब्लक यजुर्जलर्ी कजमसनलाई 1-800-692-7380 मा फोन गनुदहोस ्। यजर् तपाईलंाई काननुी सहायता आवश्यक परेमा जनिी अर्नी वा 

आफ्नो स्थानीय जलगल एर् (काननुी सहायता) कायादलयमा फोन गनुदहोस ्। 
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युनटनलटीलाई कााँनटनबाट रोक्नका लानग चाल्नुपने कर्दमहरू 

आफ्नो यजुर्जलर्ीहरूलाई काँजर्नबार् रोक्नका लाजग कुन ैपजन शलु्क जववार् वा भिुानीसम्बन्ट्िी समस्याहरूको सम्बन्ट्िमा यजुर्जलर्ी 

कम्पनीलाई तुरुन्ट्तै सम्पकद  गने जिम्मेवारी तपाईकंो हुन्ट्छ । 

1. युजर्जलर्ी कम्पनीलाई सूचनामा भएको फोन नम्बरमा सम्पकद  गनुदहोस् । भिुानी सम्झौता तयार गनद अनरुोि गनुदहोस् । भिुानी सम्झौताहरूको

समयावजि काननुद्वारा जनिादरण गररएका छन ्। यजर् तपाईकंो घरपररवारको आय न्ट्यून छ भने यो कुरा युजर्जलर्ी कम्पनीलाई िानकारी गराइएको

छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् जकनभने न्ट्यून आय भएका घरपररवारहरूका लाजग लामो समयावजिका भिुानी सम्झौताहरू उपलब्ि छन ्।

युजर्जलर्ी कम्पनीले तपाईलंाई उहीं ऋणका लाजग एउर्ा मात्र भिुानी सम्झौता

उपलब्ि गराए हुन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई युजर्जलर्ीले भुिानी समयावजि उपलब्ि गराउँछ भन्ट्ने जवश्वास लाग्रै्न भने तपाईलें उनीहरूका बारेमा

पजब्लक युजर्जलर्ी कजमसन (PUC) लाई 1-800-692-7380 मा ररपोर्द गनद सक्नुहुन्ट्छ । PUC ले भुिानी सम्झौता िारी गनद सक्छ ।

2. तपाईलें आफ्नो जबलको भुिानी गनुदभएको छ भनेर रे्खाउनुहोस् वा आफ्नो जबलको सम्बन्ट्िमा केही असमझर्ारी (जववार्) छ भनेर रे्खाउनुहोस्

। यजर् तपाईलें आफ्नो जबलमा जववार् छ भनेर मान्ट्नुहुन्ट्छ वा जमर्रको ररजर्ङप्रजत असहमत हुनुहुन्ट्छ भने तपाईलें अजनवायद रूपमा युजर्जलर्ी

कम्पनीलाई खबर गनुदपछद र तपाई ंजबलसँग सहमत हुनुहुन्ट्न भनेर बताउनुपछद । तपाईलें आफ्नो सोिपुछ वा असहमजतको िवाफ कुरररहेको

अवजिमा तपाईकंो सेवा काँजर्ने छैन । जववार् बारेको कायदवाही चल्रै् गर्ादको समयमा आएका अन्ट्य जबलहरू लागायत जववार्मा नआएका सबै

जबलहरूको भुिानी तपाईलें गनुदपने हुन्ट्छ । यजर् तपाई ंतथा तपाईकंो कम्पनी बीचमा सहमजत हुन सकेन भने पजब्लक युजर्जलर्ी कजमसन (PUC)

लाई 1-800-692-7380 मा फोन गनुदहोस् ।

3. यजर् तपाईलें आफ्नो घरमा गम्भीर जबरामी भएको कोही सर्स्य हुनभुएको वा सेवा काँजर्र्ा समस्या बढ्ने खालको जचजकत्सकीय समस्या

भएका कोही छन ्भन्ट्ने मेजर्कल प्रमाणीकरण पेश गनुदभयो भने युजर्जलर्ी कम्पनीले तपाईकंो सेवालाई काँर््न सक्र्नैन ्। तपाईलें युजर्जलर्ीलाई

जचजकत्सकीय समस्याका बारेमा भजनसकेपजछ तपाईलें आफ्नो जचजकत्सक वा नसद प्राजक्र्सनरलाई जचजकत्सकीय समस्या छ भनेर पजुि गनदका

लाजग

युजर्जलर्ीलाई फोन गनद वा बयान पठाउन भन्ट्नुपछद । काँर््नबार् एकपर्कमा बढीमा 30 जर्नसम्मका लाजग रोक्न सजकन्ट्छ । जचजकत्सकीय

प्रमाणीकरणलाई थप र्ईुपर्कसम्म नवीकरण गनद सजकन्ट्छ । यजर् तपाईकंो सेवा पजहले नै काँजर्एको छ भने यसले युजर्जलर्ी कम्पनीलाई तपाईकंो

सेवा सुचारु गनद आवश्यक गराउनेछ । तपाईलें जववार् नभएका अरू जबलहरूको भुिानी गने व्यवस्थाहरू भने जमलाउनुपछद ।

4. यजर् तपाई ंघरेलु जहसंाको पीजर्त हुनहुुन्ट्छ र तपाईसँंग वैद्य र्वु्यदवहारबार् संरिण आर्शे (PFA) छ भने तपाईकंो युजर्जलर्ी सेवालाई व्यवस्थापन

गनदका लाजग जवशेष प्रजिया तथा संरिणहरू रहकेा छन ्। तपाईकंा लाजग यी जवशेष प्रजिया तथा संरिणहरूलाई लाग ूगनद सजकयोस् भन्ट्नका

लाजग आफ्नो युजर्जलर्ी कम्पनीलाई फोन गरेर आफ्नो PFA का बारेमा थाहा जर्नहुोस् । तपाईलें आफ्नो PFA को प्रजत युजर्जलर्ी कम्पनीलाई

बुझाउनपुनद सक्नेछ ।

5. यजर् तपाई ंन्ट्यून आय भएको घरपररवारमा बस्नहुुन्ट्छ भने तपाईलंाई मद्दत गने जवशेष व्यवस्थाहरू हुन सक्छन्

- न्ट्यनू आय भएका ग्राहकहरूलाई मद्दत गन ेिानकारीका लाजग युधटधलटी धबलहरू भुिानी गनयमा समटया हनेुदहोस ्।
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यनर्द युनटनलटी नबलहरू भुक्तानी गने निम्मेवारी मेरो घरधनीको भएमा के गने ? 

यजर् यजुर्जलर्ी जबलहरू जतन ेजिम्मवेारी मरेो घरिनीको हो र यजुर्जलर्ी जबल भिुानी गनद उनी असफल भए वा घरिनीले यजुर्जलर्ी 

कम्पनीलाई तपाईकंो सेवा काँर््न भन्ट्नभुएको छ भन ेयजुर्जलर्ी सजभदसेि रे्नेन्ट्र्स ्राइर् एक्र् (उपयोजगता सेवाहरूमा भार्ावालका 

अजिकारहरूसम्बन्ट्िी ऐन) ले यजुर्जलर्ी कम्पनीलाई कम्तीमा पजन 30 जर्न पजहल ेतपाईलंाई सचूना जर्नपुने आवश्यक गराएको छ । 

एकपर्क यजुर्जलर्ीहरू काँजर्यो भने अवस्था अझ िजर्ल हुन सक्नेछ । सरुुमा, सेवाहरूलाई सचुारु गनदका लाजग आवश्यक भिुानीहरू 

घरिनीले तुरुन्ट्तै गररजर्नका लाजग प्रयास गनुदहोस ्। यजर् घरिनील ेसेवा सचुारु गनदका लाजग आवश्यक भिुानीहरू गरेनन ्भन ेसेवा सचुारु 

गनदका लाजग तपाई ंर कुन ैअरू भार्ावालहरूल ेभिुानी गनुदपन ेहुन सक्छ । 

सेवा सचुारू गनदका लाजग तपाईलें भिुानी गनभुएको जबलको रकम तपाईकंो भार्ाको भिुानीहरूबार् घर्ाउन सजकन्ट्छ । तपाईलें यजुर्जलर्ी 

सेवालाई आफ्नो नाममा नामसरी पजन गनद सक्नहुुनछे । यद्यजप, ध्यान राख्नहुोस ्जक तपाईलें उल्लेख्य जर्पोजिर् राख्नपुने हुन सक्नेछ र यसले 

तपाई ंजलिलाई असर पजन गनद सक्नेछ । यजर् तपाईलें त्यसो गनुदभयो भन ेसकेसम्म चाँर्ो काननुी परामशद जलनहुोस ्। 

युनटनलटी नबलहरू भुक्तानी गने निम्मेवारी कसको हुन्र् ? 

जलि जलजखत वा मौजखक िेिस्तो भए पजन यजुर्जलर्ी जबलहरू भिुानी गने जिम्मेवारी कसको हो भन्ट्न ेकुरामा र्वैु पिहरूको अजनवायद रूपमा 

सहमजत हुनपुछद । जवद्यतु तथा ग्यासमा भार्ावाल जिम्मेवर हुन सक्नेछन ्भने पानी तथा ढलजनकासमा घरिनी जिम्मेवार हुन सक्नछेन ्। यजर् 

तपाईकंो जलि जलजखतमा छ भने यजुर्जलर्ीहरूको भिुानी गन ेजिम्मेवारी कसको हो भनरे जलिमा प्रि िनाउनहुोस ्। 

के हरेक अपाटिमेन्टका लानग रु्टै्ट नमटर हुनुपर्ि  ? 

यजर् यजुर्जलर्ी जबलहरूको भिुानी गने जिम्मेवारी भार्ावालको हो भन ेपेन्ट्सलभेजनया यजुर्जलर्ी कोर् (पेजन्ट्सलभेजनया उपयोजगता सेवा संजहता) 

ले हरेक आवासीय एकाइका लाजग छुटै्ट जमर्रको व्यवस्था घरिनीले गनुदपन ेआवश्यक गराएको छ । यसको मतलब भार्ावालको यजुर्जलर्ी 

जबलमा "अरूहरूले प्रयोग गरे बापतको शलु्क" आउनहुुन्ट्न - भार्ावालको आवासीय एकाइको वायररङ साझा िेत्रहरू वा अन्ट्य अपार्दमेन्ट्र्सँग 

िोजर्एको हुनहुुरँ्नै । यजर् भवनमा तीनवर्ा एकाइहरू छन ्भने हरेक अपार्दमने्ट्र्का लाजग तीनवर्ा छुट्टाछुटै्ट र साझा िेत्रहरूका लाजग अको छुटै्ट 

जमर्र अजनवायद रूपमा हुनपुछद । 

यजर् भार्ामा जलएको एकाइमा छुटै्ट जमर्र छैन भन ेपजहलेर्जेख न ैबाँकी रहकेो कुन ैपजन शलु्क लगायत यजुर्जलर्ी जबलको भिुानी गने जिम्मेवारी 

घरिनीको हुन्ट्छ । वायररङको व्यवस्था जमलाइसजकएको छ भनरे पजुि नहुरँ्ासम्म यजुर्जलर्ी कम्पनील ेसेवाहरूका लाजग भार्ावालको नाममा 

जबल कार््न जर्नहुुरँ्नै । 

युनटनलटी सेवाहरूलाई सुचारु गने 

अजप्रल 1 र्जेख नोभेम्बर 30 का बीचमा यजर् तपाईलें भिुानी गनुदपन ेपरैू रकम भिुानी गनुदभयो वा भिुानी सम्झौता (यजर् योग्य भएमा) 

बनाउनभुयो र यजुर्जलर्ी कम्पनीले आवश्यक गरेका अन्ट्य कुन ैपजन मापर्ण्र्हरूलाई परूा गनुदभयो भन ेतपाईकंो सेवा अजनवायद रूपमा 3 

जर्नजभत्रमा सचुारु हुनपुछद । 

जर्सेम्बर 1 र्जेख माचद 31 का बीचमा यजर् तपाईलें भिुानी गनुदपने परैू रकम भिुानी गनुदभयो वा भिुानी सम्झौता (यजर् योग्य भएमा) 

बनाउनभुयो र यजुर्जलर्ी कम्पनीले आवश्यक गरेका अन्ट्य कुन ैपजन मापर्ण्र्हरूलाई परूा गनुदभयो भने तपाईकंो सेवा अजनवायद रूपमा 24 

घण्र्ाजभत्रमा सचुारु हुनपुछद । 
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युनटनलटीहरूको सम्बन्धमा मेरो अनधकारहरू प्रयोग गर्दाि के मेरो घरधनीले मनवरुि 

प्रनतिोध नलन सक्र्न ्? 

पेन्ट्सलभेजनया यजुर्जलर्ी कोर् बमोजिम भार्ावालले आफ्नो अजिकारहरू प्रयोग गर्ाद त्यसजवरुद्ध प्रजतशोि जलन ेघरिनीको कायदलाई 

पेन्ट्सलभेजनया यजुर्जलर्ी कोर्को प्राविानल ेगरैकाननुी मानेको छ । भार्ावाललाई िम्की जर्न ेवा प्रजतशोि जलन ेकुन ैपजन घरिनी, एिेन्ट्र् वा 

घरिनीको कमदचारी र्ईु मजहनाको भार्ा बराबर वा भार्ावाललाई भएको वास्तजवक िजत मध्य ेिनु बढी हुन्ट्छ त्यहीं बराबरको िजत र मदु्दाका 

खचद र अर्नीका मनाजसब खचदहरूका लाजग जिम्मेवार हुन सक्छन ्। 

भार्ा नजर्एको अवस्थामा बाहके भार्ावालले पेन्ट्सलभेजनया यजुर्जलर्ी कोर् अन्ट्तगदत आफ्नो अजिकारहरू प्रयोग गरेको 6 मजहनाजभत्रमा यजर् 

घरिनीले भार्ा बढाउन वा भार्ावाललाई हर्ाउन खोज्छन ्भन ेकाननुमा यस्तो कायदलाई गैरकाननुी प्रजतशोि मान्ट्न ेप्रजतशोि जवरुद्धको 

प्राविान छ । ध्यान जर्नहुोस ्जक यजर् जलिमा तपाईलें यी अजिकारहरू प्रयोग गजर्दन भन्ट्नभुएको छ भनेतापजन यी अजिकारहरू तपाईबंार्

खोजसन सजकन्ट्न । 

मैले भाडा बुझाउन निला गरे भने के मरो घरधनीले मेरो युनटनलटीहरू कााँट्न सक्र्न ्? 

तपाईलें आफ्नो भार्ा जतनदमा जढलाइ गनुदभएको छ भनतेापजन तपाईकंा घरिनीलाई काननुी रूपमा 

तपाईकंो युजर्जलर्ी सेवासँग हस्तिेप गने अनमुजत हुरँ्नै । तपाईकंो माजसक भार्ाहरूमा पानी, ढलजनकास, ग्यास वा जवदु्यतको शलु्क समावेश 

गररएको छ भने पजन तपाईकंा घरिनीले काननुी रूपमा तपाईकंो युजर्जलर्ी सेवा काँर््न सक्र्नैन ्। यस्तो कायदलाई उजचत काननुी प्रजियाहरूजबना 

तपाईलंाई गैरकाननुी रूपमा घरबार् हर्ाउने प्रयास गरेको माजनन सजकनेछ र यस्तो कायद गररएमा वा यस्तो गछुद भनेर तपाईकंा घरिनीले तपाईलंाई 

िम्की जर्एमा तपाईलें अर्नीसँग परामशद जलनपुछद वा काननुी सहायतालाई फोन गनुदपछद । प्रश्न तथा उत्तर घरबाट हटाउने: मरेो घरिनील ेम बाधहर 

हुाँर्दा ताल्चा लगाइधर्दन ेिम्की धर्दएका छन ्हनेुदहोस् । 

युनटनलटी नबलहरू भुक्तानी गनिमा समस्या 

यजर् तपाईलें आफ्नो यजुर्जलर्ी जबलहरूको भिुानी गनुदभएको छैन ्वा भिुानी गनदमा जढलाइ भइरहकेो छ भन ेयजुर्जलर्ी कम्पनीले उजचत 

सचूना जर्एर तपाईलें भार्ामा जलनभुएको स्थानको सेवालाई काँर््न सक्छ । यधुटधलटी कााँधटन ेहनेुयहोस ्। यद्यजप, यजर् तपाईलें भिुानी गनुदपने 

सम्पणूद रकम भिुानी गनद नसके तापजन तपाईलें आफ्नो यजुर्जलर्ी सेवालाई सचुारु राजखराख्नका लाजग कर्महरू चाल्न सक्नहुुन्ट्छ । 

• जवद्यतु, ग्यास तथा केही िल कम्पनीहरूसँग कस्टमर अनसस्टेन्स प्रोग्राम्स (CAPs) ग्राहक सहयोग कायदिमहरू) हुन्ट्छन ्। मजहनाको परैू

जबल भिुानी गनदमा समस्या हुन ेन्ट्यनू-आय भएका ग्राहकहरूका लाजग CAP हरू उपलब्ि छन ्। यी कायदिमहरूले माजसक जबलमा छुर्हरू

जर्नकुा साथसाथै जनयजमत माजसक भिुानीहरू गरेबापत परुानो बाँकी रहकेा किाद रकमहरूमा छुर् जर्न्ट्छन ्। तपाई ंयोग्य हुनहुुन्ट्छ जक हुन्ट्न

भनेर थाहा पाउन आफ्नो कम्पनीलाई सोध्नहुोस ्। 

• यजुर्जलर्ी कम्पनीहरूले तपाईलंाई तपाईकंो जबल बिेट ्लान अनसुार भिुानी गने अनमुजत अजनवायद रूपमा जर्नपुछद ताजक तपाईकंो गमी

मजहनाहरूको भिुानी कम हुरँ्ा तपाईकंो िार्ो मजहनाहरूको भिुानी एकर्म ैिेरै नहोस ्। बिेर् प्लान अन्ट्तगदत तपाईकंो भिुानीलाई औसतमा

राजखन्ट्छ ताजक तपाईकंो माजसक भिुानी उस्तै रहोस ्।
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• तपाई ंलो इन्कम होम इनिी अनसस्टेन्स प्रोग्राम (LIHEAP)) का लाजग योग्य हुन पजन सक्नहुुनेछ । यो कायदिमले तपाईलंाई आफ्नो 

यजुर्जलर्ी जबलहरू भिुानी गनदमा वा न्ट्यानो राख्नलाई अन्ट्य खचदहरू (स्पेस जहर्र तथा घर ममदतसम्भार-सम्भारहरू) भिुानी गनदमा मद्दत गनद 

सक्नेछन ्। जर्पार्दमेन्ट्र् अफ पजब्लक वेलफेयर (िनकल्याण जवभाग) ले तीनवर्ा इनिी कायदिमहरू सञ्चालन गछद -इनिी अजसस्रे्न्ट्स क्यास 

ग्रान्ट्र्, िाइजसस ग्रान्ट्र् र िाइजसस ग्रान्ट्र् वेर्राइिेशन ररपेयर अजसस्रे्न्ट्स । यजर् तपाईलें जहजर्ङसम्बन्ट्िी समस्या अनभुव गर् ैहुनहुुन्ट्छ भने तपाई ं

LIHEAP िाइजसस प्रोग्रामबार् सजुविाहरू प्राप्त गनदका लाजग योग्य हुन सक्नहुुनेछ । आकजस्मक अवस्थाहरूमा जहजर्ङ उपकरण जबजग्रएको 

वा बनाउन ुपन ेवा फेनुद पनगेरी लाइनहरू चजुहएको, इन्ट्िनको कमी, मखु्य जहजर्ङ श्रोत वा र्ोस्रो जहजर्ङ श्रोत (मखु्य जहजर्ङ श्रोतलाई 

सञ्चालन गनद प्रयोग हुने वा मखु्य जहजर्ङ श्रोतले काम नगर्ाद प्रयोग हुन)े पणूद रूपमा बन्ट्र् भएको र इन्ट्िन सजकने िोजखम रहकेो (15 

जर्नभन्ट्र्ा कमको आपजूतद रहकेो) वा यजुर्जलर्ी सेवाहरू बन्ट्र् गररएको (अबको 60 जर्नजभत्रमा सेवा काँजर्ने सचूना प्राप्त भएको) पर्दछन ्। 

• हरेक जवद्यतु वा ग्यास कम्पनीसँग हाडिसीप फण्ड हुन्ट्छ िसमा न्ट्यनू-आय हुन ेग्राहकहरूले सेवालाई काँजर्नबार् रोक्न वा सचुारु गनदका लाजग 

आवेर्न जर्न सक्नेछन ्। तपाई ंयोग्य हुनहुुन्ट्छ जक हुन्ट्न भनरे थाहा पाउन आफ्नो कम्पनीलाई सोध्नहुोस ्। 

• वेर्दराइिेिन अनसस्टेन्स प्रोग्राम र रेनिडेनन्सयल लो इन्कम युसेि ररडक्िन प्रोग्राम योग्य न्ट्यनू-आय हुन ेयजुर्जलर्ी सेवाका 

ग्राहकहरूका लाजग उपलब्ि जन:शलु्क सेवाहरू हुन ्। उपलब्ि सेवाहरूमा गहृ उिाद सविेण, प्रयोगलाई कम गने जशिा तथा वेर्राइिेशन 

सेवाहरू पनद सक्नछेन ्। आवेर्न जर्न वा थप िानकारी प्राप्त गनदका लाजग तपाईकंो िेत्रमा सेवा परु् याइरहकेो यजुर्जलर्ी कम्पनी वा कम्यजुनर्ी 

एक्सन प्रोग्रामलाई सम्पकद  गनुदहोस ्। 

 

 

आवेर्न जर्न वा LIHEAP का बारेमा थप िानकारी प्राप्त गनदका लाजग, PA जर्पार्दमने्ट्र् अफ ह्यमुन सजभदसेिलाई 1-800-692-7462 मा 

सोमबारर्जेख शिुबारसम्म फोन गनुदहोस ्(श्रवणसम्बन्ट्िी समस्या हुने व्यजिहरूले 711 मा फोन गनद सक्नहुुन्ट्छ) । LIHEAP का लाजग 

तपाईलें www.compass.state.pa.us मा पजन आवेर्न जर्न सक्नहुुन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई आफ्नो COMPASS आवेर्न भनदमा मद्दत 

आवश्यक पछद भने HELPLINE लाई 1-800-692-7462 मा सोमबारर्जेख शिुबारसम्म जबहान 8:30 बिेर्जेख बेलुका 4:45 बिेसम्ममा 

फोन गनुदहोस ्। यजर् तपाईलंाई श्रवणसम्बन्ट्िी समस्या छ भन्ट्ने TTY/TTD लाई 1-800-451-5886 मा फोन गनुदहोस ्। 

तपाईलें आफ्नो स्थानीय काउन्ट्र्ी बोर्द अफ अजसस्रे्न्ट्स वा तपाईकंो िते्रमा सेवा जर्इराखेको कम्यजुनर्ी एक्सन प्रोग्रामलाई पजन फोन गनद 

सक्नहुुन्ट्छ । 

• पेन्ट्सलभेजनयाको िार्ो मजहनाहरूमा व्यजि तथा पररवारहरूलाई न्ट्यानोमा राख्नका लाजग पने्ट्सलभजेनया पजब्लक यजुर्जलर्ी कजमसनसँग 

िेरै श्रोतसािनहरू छन ्। थप कुरा िान्ट्नका लाजग उनीहरूको वेबसाइर् www.puc.state.pa.us मा िानहुोस ्। 

• यजर् तपाई ंनफलाडेनल्फयाभन्र्दा बानहर, बस्नहुुन्ट्छ भने आफ्नो यजुर्जलर्ी जबलको भिुानीमा मद्दत गनद सक्ने कायदिमहरूका बारेमा 

िानकारी जलन $1 इनिी फण्र्को वेबसाइर् www.dollarenergy.org मा िानहुोस ्वा आफ्नो यजुर्जलर्ी कम्पनीलाई सम्पकद  गनुदहोस ्। 

• यजर् तपाई ं नफलाडेनल्फयामा बस्नहुुन्ट्छ भन े आफ्नो यजुर्जलर्ी जबलको भिुानीमा मद्दत गनद सक्न े कायदिमहरूका बारेमा िानकारी 

जलन यजुर्जलर्ी इमिने्ट्सी सजभदसेि फण्र् (UESF) को वेबसाइर् www.uesfacts.org मा िानहुोस ्वा (215) 972-5170 मा फोन 

गनुदहोस ्। 
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भार्ावालको रूपमा, आफ्नो जलि सम्झौता अनसुार तपाई ंसमयम ैभार्ाको परूा रकम बझुाउनका लाजग काननुी रूपमा जिम्मेवार हुनहुुन्ट्छ । यजर् 

तपाईलें समयम ैभार्ा बझुाउनभुएन भन ेतपाईकंा घरिनीले तपाईकंा जवरुद्धमा घरबार् हर्ाउनका लाजग उिरुी र्ायर गनद सक्छन ्। तपाई ंअपाङ्ग 

हुनहुुन्ट्छ वा रोिगारी गमुाउनभुएको छ वा पररवारको सर्स्य जबरामी छन,् बच्चाहरू छन ्वा िार्ो मजहना छ भन्ट्ने कुराहरूले पजन केही फरक पर्नै 

- त्यसो हुरँ्ा पजन तपाईलंाई हर्ाउन सजकन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई आफ्नो भार्ा परूा मात्रामा र समयमा बझुाउन सक्नहुुन्ट्न िस्तो लाग्छ भन ेतपाईलें

चााँडोभन्र्दा चााँडो यो कुरा आफ्नो घरधनीलाई भन्नुपर्ि  । भार्ा बझुाउन ेजर्नसम्म वा बझुाउन ेजमजत पजछको समयसम्म नकुनुदहोस ्। तपाईकंा

घरिनीले तपाईबंार् भार्ाको चके प्राप्त गरेनन ्भने उनको मनमा िेरै नराम्रा कुराहरू खेल्न सक्छन ्। तपाईलें जकन बझुाउन सक्नहुुन्ट्न भनेर स्पि 

पानुदहोस ्र भिुानीको व्यवस्था जमलाउनका लाजग अनरुोि गनुदहोस ्। यजर् तपाईकंा घरिनी भिुानी सम्झौतामा सहमत हुन्ट्छन ्भन ेत्यसलाई 

जलजखतमा तयार गनुदहोस ्र त्यसको एक प्रजत आफूसँग राख्नहुोस ्। यजर् तपाईलें सो सम्झौतालाई पालना गनुदभएन भन ेघरिनीले तपाईलंाई 

घरबार् हर्ाउन सक्नछेन ्। 

यजर् तपाईलंाई जबलहरूको भिुानी गनदमा समस्या भइरहकेो छ भन ेतपाईकंो मखु्य प्राथजमकता आफ्नो टाउकोमानथ र्त राख्ने हुनुपर्ि । 

तपाईकंो भार्ा तपाईकंो मखु्य प्राथजमकताहरू मध्येको एक हुनपुछद । आकजस्मक भार्ा भिुानीका लाजग तपाईलें स्थानीय एिेन्ट्सीबार् मद्दत पाउन 

पजन सक्नहुुनछे । सहयोग वषदको कुन ैजनजश्चत मजहनाहरूको अवजिहरूमा मात्र र प्राय: वषदमा एकपर्क मात्र पाउन सजकनेछ । स्थानीय िाजमदक 

तथा सामरु्ाजयक संघसंस्थाहरूले पजन आकजस्मक जवत्तीय मद्दत प्रर्ान गनद सक्नछेन ्। तपाईकंो स्थानीय काउन्ट्र्ी सहयोग कायादलयसँग आफ्नो 

भार्ा बझुाउन वा नयाँ ठाउँमा बस्नका लाजग सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् भिुानी गनदमा मद्दत चाजहने माजनसहरूका लाजग आकजस्मक सेल्र्र सहायता हुन 

सक्नेछ । तपाईलें आफनो स्थानीय हाउजिङ अथोररर्ीमाफद त जवत्तीय छुर् भएको हाउजिङका लाजग आवेर्न जर्ने जवचार पजन गनद सक्नहुुन्ट्छ । 

आफ्नो युनटनलटीहरूलाई चालु राख्नुहोस ्। यजर् तपाईलंाई यजुर्जलर्ी भिुानीहरू गनदमा जढलाइ भइरहकेो छ भने तपाईलें आफ्नो यजुर्जलर्ी 

कम्पनीसँग भिुानी योिनाको व्यवस्था गनद पजन सक्नहुुनेछ । यसले तपाईलंाई आफ्नो जवत्तीय समस्याहरू सलु्झाउँर् ैगर्ाद आफ्नो बत्तीहरू तथा 

तापलाई सचुारु राजखराख्नमा मद्दत गनेछ । िरैे जलिहरूमा जलि अवजिभर बसोबास गरेको एकाइको यजुर्जलर्ीहरूको रखरखाव भार्ावालले 

गनुदपन ेआवश्यक गररएको हुन्ट्छ । यजर् तपाईलें आफ्नो यजुर्जलर्ी सेवाहरूलाई बन्ट्र् हुन जर्नभुयो भन ेजलिका शतदहरूलाई उल्लङ्घन गरेबापत 

तपाईलें घरबार् हर्ाइन ेकायदवाहीको सामान गनुदपन ेहुन सक्नछे । न्ट्यनू वा कुन ैपजन आय नभएका माजनसहरूका लाजग उनीहरूको जहजर्ङ तथा 

अन्ट्य यजुर्जलर्ी जबलहरूमा सहयोग गनद िेरै कायदकमहरू रहकेा छन ्। युधटधलटी धबलहरू भुिानी गनयमा समटया हनेुदहोस ्। 

तपाईकंा घरिनीलाई तपाईकंो भार्ा जतनदमा जढलाइ भएको छ भने पजन कानुनी रूपमा तपाईकंो युजर्जलर्ी सेवामा हस्तिेप गने अनुमजत छैन । तपाईकंो 

माजसक भार्ाहरूमा पानी, ढलजनकास, ग्यास वा जवदु्यतको शुल्क समावेश गररएको छ भने पजन 

तपाईकंा घरिनीले काननुी रूपमा तपाईकंो यजुर्जलर्ी सेवालाई काँर््न सक्र्नैन ्। यस्तो कायदलाई उजचत काननुी प्रजियाहरूजबना तपाईलंाई 

गैरकाननुी रूपमा घरबार् हर्ाउने प्रयास गरेको माजनन सजकनछे र यस्तो कायद गररएमा वा यस्तो गछुद भनरे तपाईकंा घरिनीले तपाईलंाई िम्की 

जर्एमा तपाईलें अर्नीसगँ परामशद जलनपुछद वा काननुी सहायतालाई फोन गनुदपछद । प्रश्न तथा उत्तर घरबाट हटाउने: मरेो घरिनील ेम बाधहर हुाँर्दा 

ताल्चा लगाइधर्दने िम्की धर्दएका छन ्हनेुदहोस ्। 

तपाई ंLIHEAP (इनिी अजसस्रे्न्ट्स), फुड स्ट्याम््स, मेनडकल अनसस्टेन्स, CHIP, क्यास अनसस्टेन्स, चाइल्ड केयर वक्सि प्रोग्राम, 

स्कुल नमल्स, लङ्ग टमि नलनभङ्ग सनभिसेि तथा अली इन्टरभेन्सन, इन्टेलेक्चुअल नडसानबनलटी वा अनटिम सनभिसेि िस्ता 

सावििननक सनुवधाहरूका लानग योग्य हुनुहुन्र् नक हुन्न भनेर िान्नका लानग www.compass.state.pa.us मा िानुहोस ्। 

यनर्द तपाईलंाई आफ्नो COMPASS आवेर्दन भनिमा मद्दत आवश्यक पर्ि  भने HELPLINE लाई 1-800-692-7462 मा सोमबारर्जेख 

शिुबारसम्म जबहान 8:30 बिेर्जेख बेलकुा 4:45 बिेसम्ममा फोन गनद सक्नहुुन्ट्छ । यजर् तपाईलंाई श्रवणसम्बन्ट्िी समस्या छ भन्ट्ने TTY/TTD 

लाई 1-800-451-5886 मा फोन गनुदहोस ्। यजर् तपाईलंाई कायादलय समयभन्ट्र्ा बाजहरको समयमा कुनै प्रश्न सोध्न परेमा वा तपाई ंइमलेको 

प्रयोग गनद रुचाउनहुुन्ट्छ भन ेतपाईलें उनीहरूको वेबसाइर्माफद त इमले गरेर सम्पकद  गनद पजन सक्नहुुनछे । 

भार्ा बझुाउनमा जढलाइ 
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घरधनीले ननम्न अवस्थाहरूमा भाडावाललाई घरबाट हटाउनका लानग कर्दम चाल्न सक्र्न:् 

• भार्ावालले भार्ा बझुाउन सकेका छैनन,्

• जलि अवजिको अन्ट्त्यमा भार्ावालले बसेको ठाउँलाई खाली गरेका छैनन,् वा

• भार्ावालले जलि सम्झौताका शतदहरूलाई उल्लङ्घन गरेका छन ्। जलि सम्झौताको उल्लङ्घनका उर्ाहरणहरूमा र्हेायका पर्दछन:्

• लगातार जढलो भार्ा बझुाउनु

• भार्ामा बसेको एकाइमा सामान्ट्य रु्र्फुर् बाहकेको िजत परु् याउनु

• भार्ामा जलएको एकाइलाई भार्ा सम्झौतामा अनमुजत नभएका प्रयोिनहरूका लाजग प्रयोग गनुद (उर्ाहरणका लाजग, व्यापार सञ्चालन गनुद,

आफूसँग अनजिकृत माजनसहरूलाई बस्न जर्न,ु इत्याजर्)

• जलिमा घरपालुवा िनावरहरू राख्ने अनमुजत नहुरँ्ा सेवा िनावर भनेर राखेको अवस्थामा बाहके, कुकुर, जबरालो वा अन्ट्य िनावर राख्नु

• अन्ट्य भार्ावालहरूलाई बािा परु् याउने लगातार होहल्लाका उल्लङ्घनहरू

• आपराजिक गजतजवजिहरूमा संलग्न हुनु

• यजर् भार्ा सम्झौतामा लनको घाँस कार््ने र िमीनको रखरखाव तपाईलें गने भनेर सहमजत िनाएको तर त्यसो गनद असफल हुनु

• जकराफर््याङ्ग्रा, मसुाहरू इत्याजर्लाई आकजषदत गन ेजकजसमले फोहरमलैाको अनपुयिु भण्र्ारण वा फोहोरमैलालाई फाल्नु

• जलिमा भएका, जलिसँग संलग्न गररएका वा जलिमा हस्तािर गर्ाद जर्इएका उजचत जनयम तथा जवजनयमहरू पालना गनदमा असफल हुनु

घरबाट हटाउने कायिवाहीको आरे्दि 

खाली गने सूचना 

घरिनीले सम्भवतः भार्ावाललाई “खाली गने सचूना” जर्एर सरुु गनेछन ्। यो सचूना भार्ावालको ढोकामा र्ाँस्न पजन सजकन्ट्छ वा घरिनीले 

घरिग्गामा वयस्कलाई हातैमा जर्न सक्छन ्। यसलाई जनयजमत वा सजर्दफाइर् मेलबार् पठाउन सनकाँ रै्दन । हुलाकद्वारा मात्र पठाइएको कुनै पजन 

सचूनालाई बर्र भएको माजननपुछद र त्यस जवरुद्ध अर्ालतमा बहस गररनपुछद । 

आफ्नो नलिका ितिहरूलाई हेनुिहोस ्। खाली गनुदभन्ट्र्ा पजहले घरिनील ेभार्ावाललाई कजत समय जर्ने हो भन्ट्न ेकुरा जलिमा लेजखनपुछद । 

यजर् जलिले पाँच जर्न भनेको छ भने भार्ावाललाई 

पाँच जर्न जर्नपुछद । जलिमा “सूचना जर्नबार् छुर्” पजन हुन सक्नेछ िस्तो अथद घरिनीले भार्ावाललाई पवूद सूचना जर्न ुपर्नै भन्ट्ने हुन्ट्छ । 

यजर् तपाईकंो जलिमा यो कुरा जनजर्दि गररएको छैन भन ेकजत जर्न पजहले सचूना जर्ने भनेर िान्ट्नका लाजग घरबाट हटाउनेको समयताधलका लाई 

घरबार् हर्ाउने 

घरबार् हर्ाउन े(इजभक्सन) भनेको घरिनीले आफ्नो भार्ावाललाई बसेको स्थानबार् जनकाल्नका लाजग चालेको काननुी कायदवाही हो । 

भार्ावाललाई भार्ामा बसेको ठाउँबार् हर्ाउनका लाजग घरिनीले लाग ूगनद सक्न ेएकमात्र काननुी उपाय भनेको अर्ालतले घरबार् 

जनस्कनका लाजग जर्एको आर्शे हो । काननुसम्मत तररकाले घरबार् हर्ाउनका लाजग अर्ालती प्रजिया परूा गररनपुछद । प्रजियाको समयावजि 

घरबार् हर्ाउन पनुदका पररजस्थजतहरूका आिारमा फरक-फरक हुनेछ । 
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हनेुदहोस ्। तपाईकंो जलिमा जनजर्दि नगररँर्ासम्म सचूना जर्नपुन ेसमय घरबार् हर्ाउन ेकारणमाजथ जनभदर रहन्ट्छ । 

खाली गने सचूनामा घरिनीको नाम, भार्ावालको नाम, भार्ामा जलएको ठाउँको ठेगाना, सचूना जर्नकुो कारण (उर्ाहरणका लाजग, जनजश्चत 

समयावजिमा भार्ा बझुाउन असफल हुन ुवा जलिको अन्ट्य उल्लङ्घन) र घरिनील ेभार्ावाललाई भार्ामा बसेको ठाउँबार् सरोस ्भनेर चाहकेो 

जमजत अजनवायद रूपमा उल्लेख गररएको हुनपुछद । सचूना प्रि, जनणादयक र जद्वअथीबार् मिु हुनपुछद । 

अर्दालती सुनुवाइ 

यजर् भार्ावाल घरबार् हर्ाउन ेसचूनामा िनाइएको जमजतसम्ममा सरेर गएका छैनन ्भन ेघरधनी/भाडावाल उिुरी र्दायर गनिका लानग 

घरधनी अननवायि रूपमा मनिस्टेररयल नडनस्िक्ट कोटिमा िानुपर्ि  । घरिनील ेउिरुी र्ायर गररसकेपजछ सात (7) र्जेख पन्ट्र (15) 

जर्नजभत्रमा अर्ालती सनुवुाइको जमजत तय गररनेछ । 

तपाईलें मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दबार् फस्र्द क्लास मेलमाफद त घरिनी/भार्ावाल उिुरीको प्रजत प्राप्त गनुदहुनेछ र तपाईलें शेररफ वा कन्ट्स्रे्बलबार् 

पजन त्यसको प्रजत प्राप्त गनुदहुनेछ । यजर् तपाईलें अर्ालती सनुवुाइका लाजग सचूना प्राप्त गनुदभयो भन ेआफ्नो अजिकारहरू थाहा पाउन र तयार 

हुन सजकयोस ्भन्ट्नका लाजग आफ्नो जवशेष पररजस्थजतहरूका बारेमा छलफल गनद भार्ावालका अजिकारहरूसँग सम्बजन्ट्ित संघसंस्था वा 

अर्नीलाई सम्पकद  गनुदहोस ्। 

के म सनुुवाइमा उपनस्थत हुनुपर्ि  ? 

हो, हुनुपर्ि  ! यनर्द तपाई ंसनुुवाइमा निला पगु्नुभयो वा पुग्न असफल हुनुभयो भने फैसला स्वत: तपाईकंो नवरुिमा सनुाउन 

सनकनेर् । तपाई ंकेही जमनरे् मात्र ैजढला भएतापजन फैसला स्वत: तपाईकंो जवरुद्धमा आउन सक्न ेभएकोले जछर्ो आइपगु्नेगरी योिना 

बनाउनहुोस ्। सनुवुाइमा तपाईकंो उपजस्थजत महत्त्वपणूद हुन्ट्छ । यजर् अर्ालत बाहके अरू कसैले तपाईलंाई सनुवुाइ रद्द भयो वा जमजत 

साररएको छ भनेर खबर गरेमा यो कुरा सत्य हो जक होइन भनेर पत्ता लगाउनका लाजग अर्ालतमा बझु्नहुोस ्। सनुवुाइले तपाईलंाई बचावका 

लाजग आफ्नो कुरा राख्न वा अको पिको जवरुद्धमा प्रजतर्ाबी गन ेमौका जर्न्ट्छ । यजर् तपाई ंसनुवुाइका लाजग तय गररएको जमजतमा िान 

सक्नभुएन वा कुन ैआकजस्मक अवस्था आइपरय्ो भन ेिजतसक्र्ो चाँर्ो अर्ालतले जर्एको जमजतभन्ट्र्ा पजहले मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् 

कोर्दलाई फोन गनुदहोस ्र तपाईलें उपजस्थजत िनाउन सक्नेगरी सनुवुाइलाई लम्बाउन सजकन्ट्छ जक भनरे अनरुोि गनुदहोस ्। 

यजर् तपाई ंर घरिनी अर्ालतले जर्एको जमजतभन्ट्र्ा पजहल ेसहमजतमा पगु्नभुयो वा अर्ालत बाहके अरू कसैले तपाईलंाई "सब ैकुरा जमल्यो" 

घरधनीले उनचत सचूना नर्दएका रै्नन ्भने के गने ? 

यजर् घरिनीले जलि बमोजिम उजचत सचूना जर्एका छैनन ्भने भार्ावालले यस कुरालाई अर्ालत साम ुराख्न सक्छन ्। यजर् आफूलाई 

उजचत सचूना जर्इएको छैन (उर्ाहरणका लाजग, जलिमा 30 जर्न पजहला सचूना जर्ने भजनएको छ भन ेघरिनील ेिम्मा 10 जर्नको सचूना 

जर्एका छन)् भनेर भार्ावालले र्खेाउन सके भन ेन्ट्यायािीशल ेमदु्दालाई खारेि गनुदपछद र घरिनीले फेरी मदु्दा र्ायर गनुदभन्ट्र्ा पजहले 

भार्ावाललाई उजचत सचूना जर्एर प्रजिया पनु: सरुु गनद आवश्यक गराउनपुछद । यसले भार्ावाललाई सो स्थानमा रहनका लाजग थप समय 

मात्र जर्नेछ, यसले भार्ावाललाई पजछ त्यो स्थान छारे्र िानपुनबेार् रोक्न सक्र्नै । 
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भनेर भन ेपजन सनुवुाइमा उपजस्थत हुन ेयोिना बनाउनहुोस ्वा सनुवुाइका लाजग अझैपजन जमजत तय गररएको छ जक छैन भनेर अर्ालतसँग 

बझु्नहुोस ्। सनुवुाइ तथा के अपेिा गने भन्ट्न ेबारेमा थप िानकारीका लाजग प्रश्न तथा उत्तर: मधिटटेररयल धडधटिक्ट कोटय हनेुदहोस ्। 

सनुवुाइभन्ट्र्ा पजहले कुन ैपजन बलेा तपाईलें घरिनीजवरुद्ध प्रजत-उिरु (वा “प्रजतर्ाबी”) र्ायर गनद वा अन्ट्य कुन ैर्ाबी गरररहन सक्नहुुन्ट्छ । यजर् 

तपाईलें प्रजत-उिरु र्ायर गनुदभयो भने र्वैु उिरुीहरूको सनुवुाइ अजनवायद रूपमा तपाईलें प्रजत-उिरु र्ायर गरेको सात (7) जर्नपजछ तर पन्ट्र 

(15) जर्नजभत्र हुनपुछद । यजर् तपाईलें प्रजतर्ाबी र्ायर गनुदभयो भने अको पिलाई यस बारेको कागिपत्र सनुवुाइभन्ट्र्ा कम्तीमा पजन पाँच (5)

जर्न पजहल ेअजनवायद रूपमा जर्एको हुनपुछद । 

फैसला 

सनुवुाइपजछ, मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् िि (न्ट्यायािीश) ले यात सोही जर्न वा तीन (3) जर्नजभत्रमा जनणदय गनुदहुनछे । न्ट्यायािीशले जलजखत 

फैसलाको सचूना िारी गनुिहुनेर् । यजर् फैसला तपाईकंो पिमा आयो भन ेघरिनीले न्ट्यायािीशले जर्एको आर्शे अनसुार गनुदपने हुन्ट्छ - 

उर्ाहरणका लाजग, तपाईलंाई भार्ामा जलएको एकाइबार् नहर्ाउने । यजर् मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले घरिनीको पिलाई समथदन गनुदभयो 

भन ेफैसला तपाईकंो जवरुद्धमा आउनेछ । कस्तो प्रकारको फैसला भयो भन्ट्ने कुरा तपाईलें सचूनाबार् थाहा पाउनहुुनेछ । 

• पैसासम्बन्ट्िी फैसलालाई परूा गररएन भने भोगाजिकारको अनमुजत जर्इएको

• भोगाजिकारको अनमुजत जर्इएको 

• भोगाजिकारको अनमुजत नजर्इएको

• पैसासम्बन्ट्िी फैसला

• फैसला भएको 10 जर्नजभत्रमा काननुी खचदहरूसजहत बाँकी रहकेो सम्पणूद रकम घरिनीलाई भिुानी भयो भन ेभोगाजिकारको कुन ैपजन आर्शे

अनरुोि गनद सजकँर्नै ।

• यजर् तपाईलें 10 जर्नजभत्रमा भिुानी गनुदभएन वा पनुरावेर्न (अजपल) र्ायर गनुदभएन र आवश्यक भए अनसुारको बोन्ट्र् भिुानी गनुदभएन भने

घरिनीले भोगाजिकारको आर्शेका लाजग अनरुोि गनद पजन सक्नेछन ्। यजर् घरिनीले भोगाजिकारको आर्शेका लाजग अनरुोि गरे भने

अर्ालती खचदहरू बढ्नेछ, त्यसैले सकेसम्म चाँर्ो भिुानी गनद उत्तम हुन्ट्छ ।

• कन्ट्स्रे्बलले तपाईकंो ढोकामा भोगानधकारको आरे्दि र्ाँसेको 10 पजछ तपाईलंाई बल लाएर घरबार् हर्ाउन ेजमजत तय हुनछे । त्यो

जमजतसम्म र त्यो जमजत समते गरेर घरबार् हर्ाउनेबार् बच्नका लाजग तपाईलें फैसलामा सनुाइएको परैू रकम भिुानी गनद सक्नहुुन्ट्छ ।

• यजर् तपाईलें घरबार् हर्ाउन ेजमजतभन्ट्र्ा पजहले भिुानी गनुदहुन्ट्छ भन ेतपाईलें घरिनी तथा कन्ट्स्रे्बलसँग जमलेर व्यवस्थाहरू जमलाउनपुछद र

भिुानी गनुदभएको प्रमाणस्वरूप रजसर् राख्नपुछद ।

यजर् फैसला पैसासम्बन्धी फैसलालाई पूरा गररएन भने भोगानधकारको अनुमनत नर्दइएको (सामान्ट्यतया "भिुानी गनुदहोस ्र 

बजसराख्नहुोस"्) का लाजग भयो भने घरबार् हर्ाउनलाई रोक्न र घरमै बजसराख्नका लाजग घरबार् हर्ाउन ेजमजतभन्ट्र्ा पजहल ेतपाईलें

भिुानी गनद बाँकी रहकेो सम्पणूद रकम बझुाउने अवसर तपाईसँंग हुन्ट्छ । 
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• यजर् तपाईलें घरबार् हर्ाउन े जमजतमा भिुानी गनुदभएमा तपाईलें सोझ ै कन्ट्स्रे्बललाई भिुानी गनुदपन े हुन्ट्छ र त्यसो गर्ाद तपाईलें नगर्मा

भिुानी गनुदपछद । कन्ट्स्रे्बलले चके जलन ेछैनन ्र घरबार् हर्ाउन ेप्रजिया तय गरे अनसुार अगाजर् बढ्नछे ।

ध्यान राख्नुहोस्: तपाईलें परैू रकम भिुानी नगरेसम्म फैसला तपाईकंो रेकर्दमा रहनछे । यसले तपाईकंो िेजर्र् रेजर्ङलाई असर गनद सक्छ र 

तपाईलें भजवरयमा हाउजिङ जलन ेिमतामा नकारात्मक रूपमा असर गनद सक्छ । 

भोगानधकारको आरे्दि 

यजर् फैसला भोगानधकारको अनुमनत नर्दइएको भनरे आएको छ भने तपाईलें भिुानी गनुदपन ेसब ैरकम भिुानी गरे पजन घरबार् हर्ाउनका 

लाजग तय गररएको जमजतसम्ममा तपाई ंघर छोर््नपुछद । यजर् तपाई ंसो जनणदयसँग असहमत हुनहुुन्ट्छ र घरमा बस्न चाहनहुुन्ट्छ भन ेफैसला भएको 

10 जर्नजभत्रमा तपाईलें कोर्द अफ कमन प्लीिमा पनुरावेर्न र्ायर गनुदपन ेर बोन्ट्र् बझुाउनपुन ेहुन्ट्छ । पनुरावेर्दन प्रधिया हनेुदहोस ्। 

पनुरावेर्न अवजिको 10 जर्न परूा भएपजछ घरिनीले भोगाजिकारको आर्शेका लाजग र्ायर गनद सक्छन ्। घरिनीले भोगाजिकारको आर्शे 

पाइसकेपजछ भार्ावाललाई यस बारेको सचूना कन्ट्स्रे्बलले सोझ ैभेरे्र वा तपाईकंो घरमा सचूना र्ाँसेर जर्नेछन ्। 

• कन्ट्स्रे्बलको सचूनाले भार्ावालसँग सचूना बझुाइएको जमजतबार् आवासलाई खाली गनदका लाजग थप र्श (10) हुन्ट्छ भनरे िानकारी

गराउनेछ ।

• यो सचूना खाली गनदका लाजग अजन्ट्तम समयसीमा हो ।

• यजर् र्श (10) जर्नको अन्ट्त्यसम्म सचूनामा िनाइएको समय र जमजतमा भार्ावालले बसेको एकाइलाई खाली गरेनन ्भन ेकन्ट्स्रे्बलले

भार्ावाललाई बलपवूदक जनकाल्न र भार्ामा जलएको एकाइको ढोकामा ताल्चा लगाउन सक्नछेन ्।

यजर् तपाईलें पनुरावेर्न गने योिना बनाउनभुएको छैन घरबार् हर्ाउनका लाजग तोजकएको जमजतभन्ट्र्ा पजहले िजतसक्र्ो चाँर्ो तपाईलें आफू 

बसेको ठाउँलाई खाली गन े योिना बनाउन आवश्यक पनछे । घरबार् हर्ाउनका लाजग तोजकएको जमजतभन्ट्र्ा पजहले कम्तीमा पजन आफ्नो 

सरसामानहरू भार्ामा जलएको ठाउँबार् जनकाल्नहुोस ् जकनभन ेकन्ट्स्रे्बल आइसकेपजछ तपाईलंाई त्यो ठाउँ खाली गनदका लाजग केही जमनेर् 

मात्र हुनछे । 

भार्ामा बसेको ठाउँको भोगाजिकार छोरे्पजछ (घरबार् हर्ाउने समयमा समेत) भार्ावालहरूले आफ्नो सरसामानहरूलाई हर्ाउन आवश्यक हुन्ट्छ । 

कन्ट्स्रे्बलले तपाईलंाई हर्ाउँर्ा तपाईलें आफ्नो सरसामानहरू जनकाल्नुभएको छैन भने तपाईलें आफ्नो सरसामान जलन जछर्ो-जछर्ो गनुदपनेछ । घरबाट 

हटाइए वा सरेपधछ आफ्नो सरसामानहरू कसरी पाउने हेनुदहोस् । 

ध्यान राख्नुहोस:् कानुनी रूपमा ताल्चा लगाइनुभन्र्दा पनहले सनुुवाइपनर् कम्तीमा पनन बीस (20) नर्दनको समय लाग्र् । 

मलाई घरबाट हटाउनका लानग कन्स्टेबल आउाँरै्द आएनन ्भने के हुन्र् ? 

घरिनीले भोगाजिकारको आर्शेलाई लाग ून ैनगने र तपाईलंाई घरबार् हर्ाउनका लाजग कन्ट्स्रे्बललाई सचूना न ैनगररएको हुन सक्न े

सम्भावना पजन हुन्ट्छ । सामान्ट्यतया, यो घरिनी तथा भार्ावालले भिुानी सम्झौता गरेको र भार्ावाल अब बजसरहन जमल्नमेा घरिनी सहमत 

भएको अवस्थामा हुन्ट्छ । यजर् तपाईलें सम्झौता गनद सक्नभुयो भने तपाईलें घरिनीलाई भिुानी गनुदभएको रकमको रजसर् जलनभुएको छ भनरे 

सजुनजश्चत गनुदहोस ्र सम्झौता जलजखत रूपमा गनुदहोस ्। 
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घरिनीले सामान्ट्यतया फैसला भएको 120 जर्नजभत्रमा भोगाजिकारको आर्शेलाई पनु:िारी गनदका लाजग जनवेर्न जर्न सक्छन ्। 

पुनरावेर्दन प्रनरया 

न्ट्यायािीशको फैसलामा प्राय: र्ईुवर्ा भाग हुन्ट्छन:् भोगानधकार (घरबार् हर्ाउने) र पैसासम्बन्धी फैसला । 

तपाईकंो जवरुद्धमा सुनाइएको फैसलामा पुनरावेर्न गने अजिकार तपाईसँंग हुन्ट्छ । पुनरावेर्नहरू कोर्द अफ कमन प्लीिमा प्रोथोनोर्री (Prothonotary) 

मा र्ायर गररन्ट्छ । मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दको जनणदयलाई पुनरावेर्न गनदका लाजग तपाईलें फैसलाको प्रजत प्रोथोनोर्रीको कायादलयमा जलएर आउन 

आवश्यक हुनेछ । यजर् तपाईलें पुनरावेर्न र्ायर गने जवचार गनुदभएको छ भने अर्नीसँग परामशद जलन सल्लाह जर्इन्ट्छ जकनभने 

यस्तो स्तरको अर्ालतमा प्रजियाहरू बढी िजर्ल हुन्ट्छन ्। तपाईकंा घरिनीले अर्नी राख्ने सम्भावना िेरै हुन्ट्छ । 

यनर्द तपाईलें भोगानधकारका लानग गररएको फैसलालाई पुनरावेर्दन गरै्द हुनुहुन्र् र तपाई ंआफ्नो घरमै बस्न चाहनुहुन्र् भने 

ननर्ियनवरुि पुनरावेर्दन गनिका लानग तपाईसंाँग फैसला भएको नमनतबाट र्दि (10) नर्दनको समय हुन्र् । 

आफू बसेको ठाउँबार् तपाईलंाई हर्ाउनबार् शेररफ वा कन्ट्स्रे्बललाई रोक्नका लाजग तपाईलें अजनवायद रूपमा सपुरनसडेि (Supersedeas) पजन 

र्ायर गनुदपछद । यजर् तपाईलें प्रोथोनोर्रीको कायादलयलाई तपाईलें ताल्चा लगाउनबार् रोक्न चाहेको भनेर खबर गनुदहुन्ट्न र सुपरजसरे्ि र्ायर गनुदहुन्ट्न भने 

तपाईलें पैसासम्बन्ट्िी फैसला मात्रका लाजग पुनरावेर्न गरेको माजनन्ट्छ र ताल्चा लगाउने कायदवाही तय भए अनुसार नै हुनेछ । 

तपाईलें र्ायर गनद चाजहने शुल्कहरू भुिानी गनुदपनेछ र सुपरजसरे्िले भार्ावाललाई पैसासम्बन्ट्िी फैसलामा भएको रकम वा 3 मजहनाको भार्ा मध्ये 

िुन कम हुन्ट्छ त्यो रकमलाई बोन्ट्र्मा भुिानी गनद आवश्यक गरेको छ । (यजर् तपाईकंो आय ज्यारै् न्ट्यून छ भने तपाईलें आफ्नो पुनरावेर्न र्ायर गर्ाद 

आफ्नो भार्ाको एक जतहाइ रकम मात्र बोन्ट्र्को रूपमा भुिानी गनुदपने पजन हुन सक्नेछ ।) यो पैसालाई एस्िो (सुरिण) खातामा राजखनेछ । तपाईलें 

पनुरावेर्न गरेको जमजतबार् हरेक 30 जर्नमा तपाईलें माजसक भार्ा कोर्दलाई बुझाउन आवश्यक पजन पनेछ । यजर् तपाई ंत्यसो गनद असफल 

हुनभुयो भने सुपरजसरे्ि रद्द हुन पजन सक्नेछ र घरबार् हर्ाउने प्रजिया अगाजर् बढ्न सक्नेछ । कुनै मजहना 30 जर्नभन्ट्र्ा बढी हुने भएकोले यो 

समयसीमालाई ध्यानमा राजखराख्न ुभइरहकेो छ भनेर सुजनजश्चत गनुदहोस् । 

पुनरावेर्दन गररएन भने के हुन्र् ? 

यजर् मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दले भोगानधकारको फैसला जर्एको छ भने मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दबार् भोगाजिकारको आर्शे भजनने 

कागिातका लाजग अनरुोि गनदका घरिनीले अजनवायद रूपमा र्श (10) जर्न कुनुदपछद । कन्ट्स्रे्बल वा शरेरफका रे्परु्ीले तपाईलंाई भोगाजिकारको 

आर्शेको कागिपत्र बझुाउनेछन ्िसले तपाईलंाई बसेको ठाउँ खाली गनदका लाजग तपाईलंाई 10 जर्नको थप समय जर्न्ट्छ । यजर् तपाईलें 

भोगाजिकारको आर्शे प्राप्त गरेको 10 जर्नजभत्रमा बसेको ठाउँलाई खाली गनुदभएन भन ेकन्ट्स्रे्बल वा शेररफका रे्परु्ीले तपाईलंाई बसेको 

ठाउँबार् भौजतक बल प्रयोग गरेर हर्ाउनेछन ्। 

यनर्द तपाई ंभोगानधकारको फैसलाका लानग पुनरावेर्दन गनि चाहनुहुन्न तर पैसासम्बन्धी फैसलाका लानग पुनरावेर्दन गनि 

चाहनुहुन्र् भने पुनरावेर्दन गनिका लानग तपाईसंाँग फैसला गररएको नमनतबाट तीस (30) नर्दनको समय हुन्र् । 

पनुरावेर्नहरू कोर्द अफ कमन प्लीिमा प्रोथोनोर्री (Prothonotary) मा र्ायर गररन्ट्छ । तपाईलें फैसलाको प्रजत आफूसँग ैप्रोथोनोर्रीको 

कायादलयमा ल्याउन ुपनछे । पैसासम्बन्ट्िी फैसलाका लाजग पनुरावेर्न गर्ाद बोन्ट्र्को आवश्यकता पर्नै । 
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यजर् मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दले पैसासम्बन्धी फैसला जर्न्ट्छ भन ेफैसलाका लाजग भिुानी गनद तपाईसँंग 30 जर्नको समय हुन्ट्छ । यजर् 

तपाईलें भिुानी गनुदभएन भन ेतपाईलंाई मदु्दा जर्ने पि मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दमा िान सक्छन ्र फैसला कायािन्वयनको आरे्दि भननने 

कागिात िारी गनिका लानग अनुरोध गनि सक्र्न ्। कन्ट्स्रे्बल वा शेररफका रे्परु्ीले तपाईलंाई सचूना जर्एर वा तपाईकंो ढोकामा र्ाँसेर 

फैसला कायादन्ट्वयनको आर्शेलाई बझुाउन ेकायद गनेछन ्। तपाईलंाई फैसला कायादन्ट्वयनको आर्शे जर्इएको समयमा कन्ट्स्रे्बल वा शेररफका 

रे्परु्ीले तपाई ंजवरुद्धको फैसला लाजग भिुानी गनद उनल ेबेच्ने घरिग्गा वा सम्पजत्तको सचूी बनाउनेछन/्जछन ्। यो सचूीलाई लेवी भजनन्ट्छ । 

यनर्द तपाईकंो घरिग्गा वा सम्पनत्तमा लेवी लगाइएको र् भने तुरुन्तै अटनी वा नलगल एडलाई फोन गनुिहोस ्। यजर् तपाईलें केही पजन 

गनुदभएन भन ेलेवी बनाएको िेरै हप्तापजछ तपाईकंो घरिग्गा वा सम्पजत्त, $300 भन्ट्र्ा कम मलू्यांकन भएको अवस्थामा बाहके (तपाई ंजववाजहत 

हुनहुुन्ट्छ र तपाई ंतथा तपाईकंो पजत/पत्नी र्वैुलाई मदु्दा लागेको छ भन े$600) कन्ट्स्रे्बल वा शेररफ सेलमा जबिी हुन सक्नछे । तपाईलें लेवी 

(सम्पजत्तको जबिी) जवरुद्ध पनुरावेर्न वा असहमजत र्ायर गनद सक्नहुुन्ट्छ । 

ज्यालाहरूको ऋर्ानुबंध 

पेन्ट्सलभेजनयाको काननुले घरिनीलाई सेक्युररर्ी जर्पोजिर्मा भएको रकमभन्ट्र्ा बढीका लाजग सुनाइएको फैसलाको रकमलाई भार्ावालको 

कुल ज्यालाहरूको 10% सम्म ऋणानबंुि गरेर जलन अनमुजत जर्न्ट्छ र त्यसो ऋणीको आय गररबीसम्बन्ट्िी जनर्जेशकाभन्ट्र्ा तल नआउँर्ासम्म 

गनद सजकन्ट्छ । 

ARE YOU A LANDLORD?
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घरबाट हटाउने सूचनाको समयतानलका 

अपाटिमेन्ट वा घरको घरधनी/भाडावाललाई हटाउने/नवीकरर् नहुने प्रनरयाको समयतानलका 

यनर्द घरबाट हटाउनेको कारर् रे्दहायको भएमा: घरधनीले भाडावाललाई अननवायि रूपमा नर्दनुपने: 

भार्ा नबुझाइएको 10 जर्न ेसचूना 

गैरकाननुी लागूऔषिहरूसँग सम्बजन्ट्ित कायदहरू 10 जर्न ेसचूना 

मजहना-मजहनामा गररने जलि वा अजनजश्चतकालीन जलिको म्यार् सजकएको वा सामान्ट्य 

उल्लङ्घन भएको 

15 जर्न ेसचूना 

एक वषद वा सोभन्ट्र्ा कम समयको जलिको म्यार् सजकएको/सामान्ट्य उल्लङ्घन भएको 15 जर्न ेसचूना 

एक वषदभन्ट्र्ा माजथको जलिको म्यार् सजकएको/सामान्ट्य उल्लङ्घन भएको 30 जर्न ेसचूना 

मोबाइल होम पाकि का लानग घरधनी/भाडावाललाई हटाउने प्रनरयाको समयतानलका 

यनर्द घरबाट हटाउनेको कारर् रे्दहायको भएमा: घरधनीले भाडावाललाई अननवायि रूपमा नर्दनुपने: 

एक वषदभन्ट्र्ा कम वा अजनजश्चतकालीन समयसम्मका लाजग जलएको जलिको 

सामान्ट्य उल्लङ्घन भएको 

30 जर्न 

एक वषदभन्ट्र्ा माजथको जलिको सामान्ट्य उल्लङ्घन भएको कागिपत्र बुझाइएको जमजतबार् 3 मजहना 

यी मजहनाहरूको बीचमा भार्ा बुझाउन नसजकएको: अजप्रल-अगस्त 15 जर्न 

यी मजहनाहरूको बीचमा भार्ा बुझाउन नसजकएको: सेप्रे्म्बर-माचद 30 जर्न 

कमन ्लीिमा कानुनी कायिवाही तथा पुनरावेर्दन गनिका लानग घरधनी/भाडावाललाई हटाउने प्रनरयाको समयतानलका: 

मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििल ेसनुवुाइको जमजत तय गनुदहुन्ट्छ घरिनीले उिरुी र्ायर गरेको 1-15 जर्नमा 

सुनुवाइको अन्ट्त्यमा वा जनम्न समयजभत्रमा मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले फैसला सुनाउनुहुनेछ 3 जर्न 

घरिनीद्वारा भोगाजिकारको आर्ेश जनप्र्ाराको जर्नबार् 10 जर्नपजछ 

भोगाजिकारको आरे्शलाई कायादन्ट्वयन गने कन्ट्स्रे्बलले बसोबास गरररहेका व्यजिहरूलाई जनम्न 

जर्नभन्ट्र्ा बढी बसेको भए हर्ाउन सक्छन्: 

भोगाजिकारको आर्ेश जर्एको 10 जर्नपजछ 

फैसलाले आवासीय भवनको भोगाजिकार प्रर्ान गने कायदलाई असर गरेको भएमा 

पुनरावेर्न जनम्न जर्नजभत्रमा गररनुपछद: 

जनप्र्ाराको 10 जर्नपजछ 

फैसला पैसा वा गैर-आवासीय घरिग्गाको भोगाजिकारका लाजग भएमा पुनरावेर्न जनम्न जर्नजभत्रमा 

गररनुपछद: 

जनप्र्ाराको 30 जर्नपजछ 
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प्रश्न तथा उत्तर: घरबार् हर्ाउन े
मलाई सनिका लानग थप समय चानहन्र् । मेरो अवस्था नविेष र् । के त्यसले फरक पार्ि  ? 

तपाईसँग बस्नका लाजग नयाँ ठाउँ खोज्न वा बसेको ठाउँबार् जनस्कनका लाजग थप समय माग्ने अजिकार हुन्ट्न । जिम्मेवारीहरू सबै भार्ावालहरूका 

लाजग समान हुन्ट्छन् । तपाई ंिेष्ठ नागररक हुनुहुन्ट्छ वा तपाईकंा बच्चाहरू छन् भन्ट्ने िस्ता कुराहरूले केही फरक पारै्न र यजर् तपाईलें करारको 

उल्लङ्घन गनुदभएको छ भने तपाईलें जलि वा करारमा तपाई ंसहमत हुनुभएको कानुनी र्ाजयत्वहरूलाई पूरा गनुदपछद र तपाईलंाई घरबार् हर्ाउने 

काननुी अजिकार तपाईकंा घरिनीसँग हुन्ट्छ । यजर् तपाईलें भार्ा बुझाउनभुएको छैन भने घरिनीसँग तपाईलंाई हर्ाउने पणूद अजिकार हुन्ट्छ । 

तपाई ंजबरामी हुनभुएको छ वा तपाईकंो िाजगर छुरे्को छ वा तपाईलें अरू जबलहरू भिुानी गनुदपरेको छ भन्ट्ने कारणले तपाई ंभार्ा बुझाउनमा 

जढलो हुनभुएको छ भन्ट्ने कुराले केही फरक पार्नै । तपाईलें आफ्नो घरिनीसँग थप समय जलनका लाजग वाताद गने प्रयास गनद सक्नहुुन्ट्छ । यजर् 

तपाईकंा घरिनी थप समय जर्न तयार भए भने उनलाई तपाई ंथप समय बस्न सकुहुन्ट्छ भनेर लेजखएको सम्झौतामा हस्तािर गनद भन्ट्नहुोस् । 

मसाँग अन्त कतै िाने ठाउाँ रै्न । मैले के गनुिपर्ि  ? 

तपाईलें आफू र आफ्नो सरसामानलाई राख्ने ठाउँ खोज्नुपछद । तपाईकंो सरसामानहरू नछोर््नुहोस् । तपाईकंा घरिनीले जतनीहरूलाई तपाईकंा लाजग 

भनेर राजखजर्नु परै्न र, अझ भन्ट्नुपर्ाद, यजर् तपाईलें आफ्नो सरसामानहरूलाई छोर््नुभयो भने उनले ती सरसामानहरू राखेबापत तपाईलंाई शुल्क 

लगाउन सक्छन् । यजर् तपाईलें बस्नका लाजग ठाउँ भेर्ाउन सक्नुभएन भने पररवार वा साथीहरूलाई सम्पकद  गनुदहोस् । तपाईलें बस्नलाई नयाँ ठाउँ 

नभेर्ाउँर्ासम्म आफ्नो सरसामानहरूलाई अस्थायी रूपमा स्र्ोरेिमा राख्न पजन सक्नहुुन्ट्छ । तपाईलें स्थानीय सेल्र्र वा राजन्ट्िसनल 

हाउजिङलाई पजन सम्पकद  गनद सक्नहुुन्ट्छ । 

के मैले घरबाट हटाउने कायिलाई रोक्न सक्रु् ? 

यजर् भार्ा नबझुाएको कारणले मातै्र घरबार् हर्ाइएको हो भने वास्तवमै घरबार् हर्ाउनभन्ट्र्ा अगाजर् तपाईलें िनु ैपजन बलेा अर्ालती 

खचदहरूसजहत मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दले भन ेअनसुारको रकम भिुानी गरेर घरबार् हर्ाउन ेकायदलाई रोक्न सक्नहुुनेछ । यसलाई 

भिुानी गने र बस्न ेअजिकार (राइर् रु् प ेएण्र् स्रे्) भजनन्ट्छ । यजर् घरिनीले भोगानधकारको आरे्दिका लाजग अनरुोि गरे भन ेअर्ालती 

खचदहरू बढ्नेछ, त्यसैले िजतसक्र्ो चाँर्ो भिुानी गनुद उत्तम हुन्ट्छ । तपाईलें भिुानी गनुदपन ेरकमहरू भिुानी गछुद भनरे आफ्नो घरिनीसगँ 

सम्झौता गन ेप्रयास गनद पजन सक्नहुुन्ट्छ । यजर् तपाई ंसम्झौता गनद सफल हुनभुयो भने त्यो जलजखतमा गररएको छ भनेर सजुनजश्चत गनुदहोस ्। 

तपाईकंा घरिनीले तपाईलंाई हर्ाउन खोि ेभने यसले प्रमाणको रूपमा काम गनेछ । 

मेरो घरधनीले म बानहर हुाँर्दा ताल्चा लगाइनर्दने धम्की नर्दएका र्न ्हेनुिहोस ्। के उनीहरूले त्यसो गनि सक्र्न ्? 

अर्ालतको आर्शेजबना तपाईकंा घरिनीलाई तपाईकंो अपार्दमेन्ट्र् वा घरमा ताल्चा लगाउन ेअनमुजत छैन । यस्तो कायदलाई सेल्फ-हेल्प 

इजभक्सन (स्वयंको मद्दले हर्ाउने) भजनन्ट्छ । घरिनील ेभार्ावाललाई न्ट्यायोजचत कारणबार् जनकालेको र्जेखए तापजन सेल्फ-हले्प इजभक्सन 

गैरकाननुी हुन्ट्छ । घरिनीले भार्ावाललाई जलिले आवश्यक गरे अनसुारको खाली गने सचूना अननवायि रूपमा उपलब्ि गराउनपुछद र 

मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दमाफद त घरबार् हर्ाउनका उजचत प्रजियाहरू चाल्नपुछद । कन्ट्स्रे्बल वा शेररफले मात्र ैअर्ालतको आर्शेबार् 

भार्ावाललाई बसेको ठाउँबार् हर्ाउन वा ताल्चा लगाउन सक्छन ्। 
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गैरकाननुी सेल्फ-हले्प इजभक्सनहरूका उर्ाहरणहरूमा र्हेायका पर्दछन:् 

• ताल्चा लगाउने वा ताल्चाहरू फेन े

• बसेको ठाउँबार् तपाईकंो व्यजिगत सम्पजत्तलाई हर्ाउन े

• 

तपाईकंो केही वा सबै यजुर्जलर्ीहरू बन्ट्र् गररजर्न े

• ढोका वा झ्यालहरूलाई हर्ाउन े

 

 
 

यजर् घरिनी सेल्फ-हले्प इजभक्सनमा संलग्न छन ्भन ेभार्ावालले खोज्न सक्न ेकेही जवकल्पहरू पजन छन ्। आफ्नो जवकल्पहरूका सम्बन्ट्िमा 

अर्नीसँग परामशद गनुदहोस ्। 

1. प्रहरीलाई फोन गनुदहोस ्। सो ठाउँमा बस्ने अजिकार तपाईसँंग छ भनरे तपाईलें र्खेाउनपुनेछ । त्यसैले, तपाईलें यस्तो हुनसक्छ भनरे 

पजहल्यै अनमुान गनुदभएको छ भन ेआफ्नो जलिको प्रजत र हालको यजुर्जलर्ी जबलहरू घर बाजहर कतै राख्नहुोस ्- िस्तै जक आफ्नो 

गार्ी वा पसदमा । केही प्रहरी जवभागहरू तपाईलंाई अपार्दमेन्ट्र्मा फेरर बस्न जर्नका लाजग घरिनीसँग हस्तिेप गनछेन ्तर केही प्रहरी 

जवभागहरूले यस्तो कायदमा संलग्न हुन अस्वीकार गनेछन ्। जशि तथा शान्ट्त रहनहुोस ्। 

2. सहयोगका लाजग जलगल एर् वा जनिी अर्नीलाई फोन गनुदहोस ्। 

3. कोर्द अफ कमन प्लीिका न्ट्यायािीशलाई घरिनीजवरुद्ध जनषेिाज्ञा िारी गनद अनरुोि गनुदहोस ् । यो माजमलामा जनषेिाज्ञा भन्ट्नाले 

घरिनीलाई तपाईलंाई तपाईकंो आवासमा बस्न ु जर्न,ु तपाईकंो यजुर्जलर्ीहरू सचुारु गनुद र/वा तपाईकंो आवासमा तपाईकंो काननुी 

प्रयोगमा हस्तिपे नगनुद भनेर जनर्जेशत गने काननुी आर्शे हो । 

4. घरिनीबार् वास्तजवक िजतहरू प्राप्त गनद खोज्नहुोस ्। वास्तजवक िजतहरू भन्ट्नाले तपाईलें गमुाउनभुएको भजन प्रमाजणत गनद सक्न ेसब ै

नोक्सानीहरू । यजर् तपाईलंाई तपाईकंो आवासमा तपाईकंा घरिनीले ताल्चा लगाइजर्एर बाजहर िान बाध्य पाररयो भन ेहोर्ल 

कोठाको मनाजसब खचदलाई यसको उर्ाहरणको रूपमा जलन सजकन्ट्छ । 

5. यजर् घरिनीको कायद अपमानिनक जथयो र त्यसले गर्ाद गम्भीर भावनात्मक समस्या तथा शारीररक हाजन भएको जथयो भन ेर्ण्र्ात्मक 

िजतपजूतदहरू माग गनुदहोस ्। 

म बसोबास गरेको ठाउाँबाट हटाइए वा सरेपनर् मैले मेरो सरसामानहरू कसरी पाउन सक्रु् ? 

यजर् तपाई ंभार्ामा बसेको ठाउँबार् हालै सनुदभएको छ वा तपाईलंाई हर्ाइएको छ भन ेत्यहाँ तपाईलें छार््नभुएका व्यजिगत सरसामानहरूलाई 

प्राप्त गनदका लाजग तपाईसँंग सीजमत समय हुन सक्नेछ । 

यजर् तपाईलंाई भार्ामा बसेको ठाउँबार् हर्ाइएको छ वा तपाई ंसनुदभएको जथय्प भन ेआफ्नो िरिनीलाई सम्पकद  गनद र तपाई ंआफ्ना छुरे्का 

व्यजिगत सरसामानहरू जलन चाहनहुुन्ट्छ भनेर घरिनीलाई थाहा जर्नका लाजग तपाईसँंग र्दि नर्दनको समय हुन्ट्छ । तपाई ंआफ्ना छुरे्का कुनै  

ध्यान जर्नुपने कुरा: रूजमङ हाउसका जनयमहरू फरक हुन्ट्छन् । रूजमङ हाउसहरूलाई होरे्ल िस्तै माजनन्ट्छ । यजर् भार्ावालले कोठा भार्ामा 

जलन्ट्छन् र भार्ा जर्एका छैनन् भने घरमाजलकले ढोकामा ताला लाउन सक्छन् । यजर् तपाईलें बसोबासको अवस्था रूजमङ हाउसको पररभाषा 

अन्ट्तगदत पछद भन ेभार्ावालको अजिकार हने ेसंघसंस्था वा जलगल एर्लाई फोन गनुदहोस ्। घरिनीले त्यस ठाउँलाई "रूजमङ हाउस" 

वा "बोजर्दङ" भनकैे भरमा पेन्ट्सलभजेनया ल्याण्र्लर्द रे्नने्ट्र् एक्र् अन्ट्तगदत तपाईसँंग केही संरिणहरू छैनन ्भन्ट्ने हुरँ्नै । 
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पजन व्यजिगत सरसामानहरू जलन चाहनहुुन्ट्छ भन्ट्न ेकुराको िानकारी तपाईलें आफ्नो घरिनीलाई फोन गरेर वा पत्र पठाएर जर्नपुछद । तपाईलें 

आफ्नो घरिनीलाई पठाउने पत्रको प्रजत राख्नहुोस ्। यजर् तपाईलंाई भार्ामा बसेको स्थानबार् हर्ाइएको वा तपाईलें व्यजिगत सरसामानहरू 

छार््नभुएको छ भनरे घरिनीबार् सचूना प्राप्त भएको 10 जर्नजभत्रमा घरिनीलाई सम्पकद  गनुदभएन भन ेघरिनीले सब ैव्यजिगत सरसामान फाल्न 

सक्छन ्। 

तपाई ंआफ्नो सरसामानहरू जलन चाहनहुुन्ट्छ भनरे आफ्नो घरिनीलाई सम्पकद  गनुदभएपजछ तपाईसँंग तपाईलंाई हर्ाइएको जमजतबार् वा आफ्नो 

व्यजिगत सरसामान जलनहुोस ्भनरे तपाईकंा घरिनीले जर्नभुएको सचूनामा हुलाकको छाप लागेको जमजतबार् 30 नर्दनको समय हुन्ट्छ । 

यजर् तपाई ंसनुदभयो र तपाईलें आफ्नो व्यजिगत सरसामान त्यहीं छोर््नभुएको छ भने तपाईलें व्यजिगत सरसामान छोर््नभुएको छ भनेर 

िानकारी जर्नका लाजग तपाईकंा घरिनीले तपाईलंाई अजनवायद रूपमा सचूना पठाउनपुछद । यजर् तपाईलें आफ्नो घरिनीलाई नयाँ सरेको ठाउँको 

ठेगाना जर्नभुएको छैन भएन भने सचूना तपाईकंो परुानो ठेगानामा पठाइनेछ । यजर् तपाईलंाई हर्ाइएको हो भन ेतपाईकंा घरिनीले तपाईकंो 

व्यजिगत सरसामानहरू छुरे्को छ भनेर तपाईलंाई सचूना पठाउनुपरै्दन । तपाई ंआफैं ले घरिनीलाई सम्पकद  गनुदपनछे । 

तपाईलंाई हर्ाइएको जमजतबार् वा आफ्नो व्यजिगत सरसामान जलनहुोस ्भनरे तपाईकंा घरिनील ेजर्नभुएको सचूनामा हुलाकको छाप लागकेो 

जमजतबार् 10 जर्नपजछ तपाईकंा घरिनील ेतपाईकंो सरसामान राखबेापत शलु्क लगाउन सक्छन ्। 

प्रश्न तथा उत्तर: मजिस्रे्ररयल 

    

मनिस्टेररयल नडनस्िक्ट िि भनेको के हो ? 

मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् िि घरिनी-भार्ावालसम्बन्ट्िी माजमलाहरू िस्ता साना र्वेानी मदु्दाहरूमा फैसला गनद सक्ने स्थानीय तहमा 

जनवादजचत अजिकारी हो । मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििलाई पजहल ेमजिस्रेर् वा िजस्र्स अफ र् जपस भनेर भन्ट्ने गररन्ट््यो । 

के मलाई अटनी आवश्यक पर्ि ? 

परै्न । सुनुवाइको समयमा अर्नीहरूको आवश्यकता परै्न । यद्यजप, यजर् तपाई ंअर्नी होस् भनेर चाहनुहुन्ट्छ भने तपाईलें कसैलाई राख्न 

सक्नुहुन्ट्छ र सुनुवाइको समयमा साथमा ल्याउन सक्नुहुन्ट्छ । 

के म मनिस्टेररयल नडनस्िक्ट कोटिको सनुुवाइमा िानुपर्ि  ? 

हो, हुनुपर्ि  ! यनर्द तपाई ंसुनुवाइमा निला पुग्नुभयो वा पुग्न असफल हुनुभयो भने फैसला स्वत: तपाईकंो नवरुिमा सुनाउन सनकनेर् । 

यसको अथद, यजर् तपाई ंउपजस्थत हुन सक्नभुएन भने तपाईलें सुनवुाइ हानद सक्नहुुन्ट्छ र तपाईलें तपाईकंो जवरुद्धको फैसलामा सुनाइएको रकम 

भिुानी गनुदपने हुन सक्छ । अर्ालत बाहके अरू कसैले सुनवुाइ रद्द भयो भनेर भने पजन सुनवुाइमा तपाईकंो उपजस्थजत महत्त्वपणूद हुन्ट्छ । यसका 

अजतररि, सुनवुाइले तपाईलंाई आफ्नो बचाव (जर्फेन्ट्स) मा कुरा राख्ने वा अको पिको जवरुद्ध प्रजत-उिुर गने मौका जर्न्ट्छ । यजर् तपाई ं

सुनवुाइका लाजग तय गररएको जमजतमा िान सक्नभुएन वा कुन ैआकजस्मक अवस्था आइपरय्ो भने िजतसक्र्ो चाँर्ो अर्ालतले जर्एको 

जमजतभन्ट्र्ा पजहल ेमजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दलाई फोन गनुदहोस ्र सनुवुाइलाई अको समयका लाजग तय गनद सजकन्ट्छ जक भनरे अनरुोि 

गनुदहोस ्। 
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यजर् तपाईसँंग जढलो हुन ुवा अनपुजस्थत हुनको पछाजर् असल कारण छ भन ेतपाईलें स्वत: हुन ेफैसलाबारे थाहा पाउन ेजबजत्तकै अजनवायद 

रूपमा जनवेर्न र्ायर गनुदपछद र त्यसो गर्ाद तपाईसँंग बचावका लाजग अजनवायद रूपमा मान्ट्य, स्वीकार गनद जसने र्ाबी हुनपुछद । 

"बचाव" भनेको के हो ? 

तपाईजंवरुद्ध लगाइएका आरोपहरू जकन सही छैनन ्भनरे त्यसजवरुद्ध तपाईलें जर्ने कारणहरू न ैबचाव (जर्फेन्ट्स) हुन ्। तपाईलंाई आफ्नो 

बचाव प्रस्तुत गनदका लाजग कुनै कागिपत्र र्ायर गनद आवश्यक हुरँ्नै । प्राय: गररन ेबचाव भनेको घरिनीले भार्ामा जलएको एकाइलाई 

खाली गनदका लाजग भार्ावाललाई जलि बमोजिम उजचत सचूना जर्एनन ्भन्ट्ने हो । यजर् तपाईसँंग जलजखत जलि छ भन ेतपाईकंा 

घरिनीलाई तपाईलंाई जलि अनसुार सूचना जर्नपुने काननुी आवश्यकता हुन्ट्छ । यजर् तपाईसँंग जलजखत जलि छैन भने तपाईलंाई घरिनीले 

तपाईलंाई अजनवायद रूपमा जर्नपुने समयसीमा काननुले जनिादरण गरेको छ । घरबाट हटाउने सूचनाको समयताधलका हनेुदहोस् । अपार्दमेन्ट्र्मा 

एकर्मै गम्भीर जबगे्रका कुराहरू छन ्अको प्राय: गररने बचाव हो । तपाईकंो बचाव िे भएतापजन, तपाईलंाई आफ्नो बचाव प्रमाजणत गनद 

जलजखत कागिपत्र तथा/वा सािीको आवश्यकता पनेछ । 

वार्दी (्लेन्टीफ) भनेको के हो ? 

वार्ी (प्लेन्ट्र्ीफ) भनेको मदु्दा हाल्ने व्यजि हुन;् प्रजतवार्ी (जर्फेन्ट्रे्न्ट्र्) जवरुद्ध मदु्दा हाल्ने व्यजि । प्रजतवार्ी (जर्फेन्ट्रे्न्ट्र्) मदु्दा हाजलएका व्यजि 

हुन ्। 

"प्रनतर्दाबी (काउन्टरक्लेम)" भनेको के हो ? 

अको पिल ेतपाईलंाई पैसा जर्न बाँकी छ भनेर गररन ेर्ाबी न ैप्रजतर्ाबी हो । उर्ाहरणका लाजग, यजर् भार्ावालले आवासलाई बस्न लायक 

बनाउन (घरिनीलाई खबर गरेपजछ) ममदतसम्भारहरूका लाजग पैसा जतरेका छन ्र घरिनील ेसो खचद भार्ावाललाई सोिभनाद गरेनन ्भन े

भार्ावालले प्रजतर्ाबी र्ायर गनद सक्नेछन ्। यसलाई अजनवायद रूपमा मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दको कायादलयमा रे्दवानी उिुरी फाराम 

(नसनभल कम््लेन्ट फमि) सँग ैभररनपुछद । प्रजतर्ाबी र्ायर गनदका लाजग शलु्क लाग्र्नै तर प्रजतर्ाबी र्ायर गन ेव्यजिले अको पिलाई 

प्रजतर्ाबीको कागिपत्र बझुाउँर्ा लाग्ने खचद बेहोनुदपछद । यजर् तपाईलें प्रजतर्ाबी र्ायर गने योिना बनाउनभुएको छ भन ेतपाईलें त्यसलाई 

सनुवुाइको सचूना प्राप्त गररसकेपजछ िजतसक्र्ो चाँर्ो र्ायर गनुदपछद । सनुवुाइमा घरिनीको उिरुी र तपाईकंो प्रजतर्ाबी र्वैुको जनणदय हुनेछ । 

मेरो सनुुवाइमा लानग मैले कसरी तयारी गनुिपर्ि  ? 

यजर् तपाईसँंग वजकल हुनहुुन्ट्छ भन ेतपाईलें सनुवुाइमा प्रस्ततु हुन ेिानकारीहरूका बारेमा आफ्नो वजकलसँग छलफल गनुदपछद । यजर् तपाईसँंग 

अर्नी हुनहुुन्ट्न भने तपाईलें मखु्य बुरँ्ाहरूको िाँचसचूी र घरे्का घर्नाहरूको िमानसुार खाका तयार गनुदपछद । संजिप्त राख्नहुोस ्र प्रासङ्जगक 

रहनहुोस ्। प्रमाणका हरेक सामग्रीहरूलाई स्पि पानद तयार रहनहुोस ्। मदु्दामा आफ्नो तफद का कुराहरू राख्ने अभ्यास गनुदहोस ्। यजर् तपाईलें 

फोर्ोहरू जखच्नभुएको छ भन ेतपाईलें जतनीहरूलाई सनुवुाइमा आउँर्ा ल्याउनपुनछे । फोर्ोहरू कसले र कजहल ेजखजचएको भन्ट्न ेकुराको उत्तर 

तपाईलें जर्न सक्नपुछद । सनुवुाइमा आउँर्ा तपाईलें लगाउन सक्नेसम्मको राम्रो लगुा लगाउनहुोस ्र समयमा आइपगु्नहुोस ्। 

सनुुवाइमा के हुनेर् ? 

सुनवुाइमा सबै बयानहरू सपथमा रहरे जर्इनपुछद । वार्ी (तपाईजंवरुद्ध मदु्दा हाल्ने व्यजि) लाई सुरुमा बयान जर्न जर्इन्ट्छ । वार्ीको तफद बार् 

सािीहरूले पजन बयान जर्न सक्नेछन ्। वार्ीले बयान जर्इसकेपजछ बयान जर्एका व्यजिहरूलाई प्रश्न सोध्न ेमौका तपाईसँंग हुनछे । तपाईलें

घ
रब

ार्
 ह

र्ा
उ
न
े



83 

उनीहरूलाई प्रश्न सोध्नपैछद भन्ट्ने छैन । तपाईलंाई आफ्नो मदु्दा र आफ्नो सािीहरू प्रस्तुत गने अवसर पजन जर्इनेछ । "योर अनर, आइ वरु् 

लाइक रु् जप्रिेन्ट्र् अ जर्फेन्ट्स ।" (श्रीमान ्म जर्फेन्ट्स प्रस्तुत गनद चाहन्ट्छु) वा "योर अनर, आइ वरु् लाइक रु् आस्क जमस्र्र अर जमस एक्स अ 

कोइसन ।" (श्रीमान,् म जमस्र्र वा जमस एक्सलाई प्रश्न सोध्न चाहन्ट्छु) भनेर भन्ट्नहुोस ्। तपाई ंर तपाईकंा सािीहरूलाई मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् 

िि वा वार्ील ेप्रश्न सोध्न सक्नछेन ्। 

आफ्नो िैयदतालाई कायम राख्न र नम्र बजनरहन नजबसदनहुोस ्। संजिप्त राख्नहुोस ्र प्रासङ्जगक रहनहुोस ्। िेरै यताउता कुरा नगनुदहोस,् त्यस्तो 

गरेमा न्ट्यायािीशल ेतपाईलंाई बोल्नबार् रोजकजर्न सक्नहुुन्ट्छ । आफ्नो सब ैप्रश्नहरू र जर्प्पणीहरू न्ट्यायािीशलाई भन्ट्र्ा औपचाररक रूपमा 

"योर अनर" सम्बोिन गनुदहोस ्। यजर् तपाई ंअको पिलाई प्रश्न गनद चाहनहुुन्ट्छ भन ेप्रश्न सोध्नक लाजग पजहले न्ट्यायािीशबार् अनमुजत 

जलनहुोस ्। न्ट्यायािीश वा अको पिलाई अवरोि नगनुदहोस ्। आफ्नो मदु्दाका बारेमा बोल्न ेर स्पि पाने अवसर तपाईलें पाउनहुुनेछ । 

के साक्षीले भनेको केही कुरामा म आपनत्त िनाउन सक्रु् ? 

सक्नहुुन्ट्छ । प्रासङ्जगक तथा सजुनिान्ट्ने र्ईु प्राय: प्रयोगमा आउन ेआपजत्तहरू हुन ्। 

प्रासङ्नगक आपनत्त: प्रस्तुत भएका िानकारी यो सनुवुाइले समािान गरोस ्भनरे ल्याएको पररजस्थजतसँग प्रासङ्जगक छैन भने भार्ावाल वा 

घरिनीले आपजत्त िनाउन सक्छन ्। उर्ाहरणका लाजग: तपाईकंो भाईले कुर्जपर् गरेको हुनाले 10 वषद पजहले पिाउ परेका जथए भनरे 

घरिनीले बयान जर्एका छन ्। नम्र भएर तर दृढसँग भन्ट्नहुोस ्। "योर अनर, आइ अब्िेक्र् । द्याट इि नर् रेलवेन्ट्र् ।" (श्रीमान,् मलाई आपजत्त 

छ । यो कुरा प्रासङ्जगक छैन ।) 

सनुनिान्ने आपनत्त: सनुवुाइमा नभएका व्यजिहरूल ेभनेको भनरे जर्इएका बयानहरूप्रजत पजन तपाईलें आपजत्त िनाउन सक्नहुुन्ट्छ । यसलाई 

"सजुनिान्ट्न"े भजनन्ट्छ र यस्तोलाई अनमुजत जर्नहुुरँ्नै । उर्ाहरणका लाजग: तपाईलें झ्यालको जससा फुर्ाएको कुरा तपाईकंो जछमेकील ेर्खेरे 

सािीलाई बताएका छन ्भनेर सािीले बयान जर्एका छन ्। "योर अनर, आइ अब्िेक्र् । द्याट इि जहयरसे ।" (श्रीमान,् मलाई आपजत्त छ । यो 

सनुेको कुरा मात्र हो) भनरे भन्ट्नहुोस ्। 

बयान चजलरहकेो बेलामा तपाईलें वैि आपजत्त िनाउनका लाजग बाहके अन्ट्य समयमा मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििलाई रोक्न ुहुरँ्नै भन्ट्ने 

कुरालाई ध्यानमा राख्नहुोस ्। 

के मैले कागिपत्रहरू ल्याउाँर्दा हुन्र् ? 

हुन्ट्छ, तपाईलें आफ्नो मुद्दालाई प्रमाजणत गने िुनसुकै कागिपत्रहरू पजन ल्याउन सक्नुहुन्ट्छ । मुद्दाका लाजग महत्त्वपूणद हुने िुनै पजन कागिपत्र अजनवायद 

रूपमा सुनुवाइमा प्रस्तुत गनुदपछद । मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले तपाईलंाई सुनुवाइमा ल्याउन भुल्नुभएका कागिपत्रहरूलाई फेरर घरमा गएर ल्याउने 

मौका जर्नहुुन ेछैन । यजर् सनुवुाइमा नआएका व्यजिहरूको जर्एका जलजखत वयानहरूमा अन्ट्य पिले आपजत्त िनाएमा मजिस्रे्ररयल 

जर्जस्रक्र् ििले ती जलजखत बयानहरूलाई स्वीकार गनद सक्नहुुन्ट्न । यजर् कसैले तपाईकंो मदु्दाका बारेमा भन्ट्नका लाजग केही महत्त्वपणूद कुरा छ 

भन ेउनी सनुवुाइमा आउनपुनछे । 

यद्यजप, यजर् जबल, इजस्र्मेर्, रजसर्, क्याजन्ट्सल गररएका चेक वा बैंक स्रे्र्मेन्ट्र्ले तपाईकंो बचाव वा प्रजतर्ाबीलाई प्रमाजणत गछद भने मजिस्रे्ररयल 

जर्जस्रक्र् ििले जतनीहरूलाई स्वीकार गनद सक्नुहुन्ट्छ । आफ्नो जलि र तपाई ंतथा तपाईकंा घरिनीका बीचमा भएका कुनै पजन प्रासङ्जगक 

पत्राचारहरू ल्याउन नजबसदनुहोस् । फोर्ो तथा सािीहरू ल्याउनुहोस् । 
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के मैले सनुुवाइमा आउनका लानग कसैलाई इतलायनामा (subpoena) नर्दन सक्रु् ? 

सक्नहुुन्ट्छ । सािीहरूलाई इतलायनामा जर्ने अजिकार तपाईसँंग हुन्ट्छ । तपाईलें अपार्दमेन्ट्र्को अवस्थाका बारेमा बयान जर्न सक्न ेसंजहता 

कायादन्ट्वयन गराउन ेअजिकार वा हाउजिङ जनरीिक वा ममदतसम्भार गने व्यजिलाई इतलायनामा जर्न ेबारेमा जवचार गनद सक्नहुुनेछ । 

इतलायनामा भनेको त्यस्तो कागिपत्र हो िसले व्यजिलाई उनी आउन नचाहकेो भएतापजन अर्ालतमा आएर बयान जर्न आवश्यक गराउँछ 

। सािीहरूलाई तपाईकंो बचाव वा प्रजतर्ाबीलाई प्रमाजणत गनद आवश्यक पन ेजनजश्चत कागिपत्रहरू ल्याउन पजन इतलायनामा जर्न सजकन्ट्छ । 

अर्ालती सनुवुाइका लाजग सािीहरूले समयमै इतलायनामा प्राप्त गरून ्भनेर सजुनजश्चत गनदका लाजग तपाईलें सकेसम्म चाँर्ो इतलायनामा 

प्राप्त र सािीहरूलाई बझुाउनपुछद । 

सनुुवाइपनर् के हुन्र् ? 

मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले यात सोही जर्न सनुवुाइमा वा हुलाकद्वारा तीन (3) जर्नजभत्रमा जनणदय जर्नहुुनेछ । यजर् फैसला भार्ावालको 

पिमा छ भन ेघरिनील ेमजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले जर्एका आर्शेहरू अनसुार कायद गनद आवश्यक हुन्ट्छ । यजर् फैसला घरिनीको पिमा 

छ भने भार्ावालले मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् ििले जर्एका आर्शेहरू अनसुार गनद आवश्यक हुन्ट्छ । घरबाट हटाउन:े फैसला हनेुदहोस ्। 

मनिस्टेररयल नडनस्िक्ट कोटिको ननर्ियमा म सहमत रै्न भने के गने ? 

तपाईकंो जवरुद्धमा सनुाइएको फैसलामा पनुरावेर्न गन ेअजिकार तपाईसँंग हुन्ट्छ । पनुरावेर्नहरू काउन्ट्र्ी कोर्दहाउसमा प्रोथोनोर्रीमा र्ायर 

गररन्ट्छ । घरबाट हटाउन:े पनुरावेर्दन प्रधिया हनेुदहोस ्। 

यनर्द म बनसरहेको घर वा अपाटिमेन्ट फोरक्लोिर (कब्िा) मा गयो वा िेररफ सेलमा नबरी भयो भने 

मैले के गनुिपर्ि  ? 

यजर् तपाईकंा घरिनीले मोगेि (जितो) भिुानी गनद छार््नभुयो भने फोरक्लोिर (कब्िा) को कायदवाही सरुु हुन सक्नेछ । यजर् घरिग्गाका 

माजलकले आफ्नो घरिग्गामा लगाइएको म्यजुनजसपाजलर्ी किादको भिुानी व्यवस्था जमलाउन सकेनन ्भने म्यजुनजसपाजलर्ीले भिुानी नभएको 

ऋण सङ्कलन गनद सकोस ्भनेर सो घरिग्गा शेररफ सेलमा जबिी पजन हुन सक्नेछ । यी किादहरूमा जतनद बाँकी रहकेा पानी तथा ढलजनकासका 

जबलहरू, स्कुलका करहरू तथा घरिग्गा करहरू पनद सक्छन ्। 

भार्ावाल फोरक्लोि गररसजकएको वा शरेरफ सेलमा जबिी भइसकेको घरिग्गामा बसेका छन ्भन ेनयाँ घरिनी (बैंकसमेत) ले अजनवायद रूपमा 

जनजश्चत जनयमहरूलाई पालना गनुदपछद । नयाँ घरिनील ेताल्चाहरू फेनद वा बसोबास गरररहकेाहरूलाई िबिदस्ती घरबार् सर्कमा जनकाल्नेगरी 

कर्म चाल्न पाउँर्नैन ्। भार्ावाल बसेको ठाउँलाई अर्ालतको आर्शेद्वारा मात्र ताल्चा लगाउन सजकन्ट्छ । घरिनी अजनवायद रूपमा अर्ालतमा 

गएर बेर्खलीको कायदवाही (Action in Ejectment) र्ायर गनुदपछद । यो फोरक्लोिर कायदवाहीहरूभन्ट्र्ा परैू जभन्ट्नै हुन्ट्छ र जयनीहरूमा समानता 

पजन हुन्ट्छ तर यो घरिनी-भार्ावाल बीचको घरबार् हर्ाउन ेकायदवाहीभन्ट्र्ा फरक हुन्ट्छ । 

• यजर् सम्भाजवत फोरक्लोिरको सचूना प्राप्त भइसकेको छ वा तपाईकंो घरिग्गामा र्ाँजसएको छ भने सचूना पठाउनेलाई तुरुन्ट्तै खबर गरेर तपाई ं

भार्ावाल हो भनरे स्पि पानुदहोस ्। तपाईलें आफ्नो घरिनीलाई पजन सम्पकद  गनुदपछद ।

• तपाईलें आफ्नो घरिनीबार् फोरक्लोिरका बारेमा अस्पि सचूना पाउन पजन सक्नहुुनछे । उर्ाहरणका लाजग, तपाईकंा घरिनीले तपाईकंो जलि

वा भार्ा सम्झौताको उल्लङ्घन हुनेगरी तपाईलंाई भार्ाको जप्रपे (अजग्रम भिुानी) गनद भन्ट्न सक्नेछन ्। तपाईकंा घरिनीले फोरक्लोिर "त्ररु्ी"

हो वा समस्याको
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समािान भइसक्यो भनरे पजन भन्ट्न सक्नेछन ्। अको पिलाई घरिग्गा जबिी भइसकेको छ भने परुानो िरिनीलाई भार्ा बझुाउन ेछलमा 

नपनुदहोस ्। जनजश्चत गनदका लाजग, घरिग्गा भएको काउन्ट्र्ीको यस्ता कागिपत्रहरूको अजभलेख राजखन ेकायादलयमा सोिपछु गनुदहोस ्। 

तपाईलें आफ्नो घरिनीजवरुद्ध र्ायर भएका उिरुीहरू पजन सोिपछु गनद सक्नहुुनछे । 

• तपाईकंा जवकल्पहरू के-के छन,् फोरक्लोिरका लाजग कजत समय लाग्छ वा फोरक्लोिर वा शरेरफ सेलपजछ सनदका लाजग तपाईसँंग कजत 

समय रहन्ट्छ भनरे थाहा पाउनका लाजग जलगल एर्लाई फोन गनुदहोस ्वा अर्नीसगँ परामशद गनुदहोस ्।

• यजर् तपाईकंा घरिनी मोगेि भिुानी गनद असफल भएका छन ्भने उनले यजुर्जलर्ीहरूको जबल पजन नजतरेका हुन सक्छन ्र तपाईकंो 

यजुर्जलर्ी सेवा काँजर्एको हुन सक्नछे । यजुर्जलर्ी काँजर्न ेसचूना पठाइएको छ वा तपाईकंो यजुर्जलर्ीहरू काँजर्एका छन ्जक भनरे बझु्नका

लाजग तपाईलें तुरुन्ट्तै यजुर्जलर्ी कम्पनी तथा घरिनीलाई सम्पकद  गनुदपछद । यजर् यजुर्जलर्ीहरू घरिनीको नाममा भए तापजन तपाईलें 

यजुर्जलर्ी कम्पनीलाई सम्पकद  गरेर र सोझ ैभिुानी गरेर यजुर्जलर्ी काँजर्नबार् रोक्न सक्नहुुनछे । यधुटधलटी कााँधटने हनेुदहोस ्।

• छलमा नपनुदहोस ्। यजर् कोही तपाईलंाई आफू नयाँ िरिनी हो भनरे र्ाबी गर् ैसम्पकद  गछदन ्भन ेउनलाई उनी घरमाजलक हो भनेर र्खेाउने

कागिपत्र र्खेाउन भन्ट्नहुोस ्। यो भार्ा बझुाउनभुन्ट्र्ा, नयाँ जलि सम्झौतामा हस्तािर गनुदभन्ट्र्ा वा आफ्नो घरजभत्र आउन जर्नभुन्ट्र्ा पजहले

गनुदहोस ्। स्क्यामरहरूल ेसावदिजनक रूपमा उपलब्ि हुन ेफोरक्लोिर रेकजर्ङ्गहरूको समीिा गछदन ्र छलपवूदक भार्ा जलनका लाजग

कब्िा गररसजकएका घरिग्गामा बसेका भार्ावालहरूलाई सम्पकद  गनद सक्नेछन ्।

• सनदका लाजग भिुानीका लाजग वाताद गनुदहोस् । यजर् नयाँ घरिनी तपाई ंसनुदहोस् भन्ट्ने चाहन्ट्छन ्भने सर्ाद लाग्ने खचदमा मद्दत गनदका लाजग उनले

केही रकम जर्नेछन ्जक भनेर सोध्नहुोस् । यस्तो कायदलाई कजहलेकाहीं "क्यास फर जकज्स (साँचोका लाजग नगर्)" भजनन्ट्छ । यजर् जनजश्चत 

समयावजिजभत्र तपाई ंसनद सहमत हुनभुयो भने कजहलेकाहीं फोरक्लोिर सेलपजछ बैंक वा नयाँ िरिनी यस्तो गनद इच्छुक हुन्ट्छन ्।

• घरिग्गाका नयाँ िनीले नराखून् वा नि नगरून् भन्ट्नका लाजग तपाई ंसरेर िाँर्ा तपाईलें आफ्नो सबै सरसामानहरू जनकालेर लग्नुपछद ।

• यजर् घरिनीले तपाईकंो सेक्यरुरर्ी जर्पोजिर् ररफण्र् वा फोरक्लोिर सेलपजछ नयाँ िनीलाई रान्ट्सफर गरेनन ्भने आफ्नो जर्पोजिर् जफताद

जलनका लाजग तपाईलें काननुी कर्महरू चाल्नपुन ेहुन सक्नछे । तपाईकंा घरिनीले तपाईकंो सेक्यरुरटी धडपोधिट धफताय नगरेमा के गने

हनेुदहोस ्।

आफ्नो अनधकारहरूका बारेमा िान्न नलगल एडलाई फोन गनुिहोस ्वा अटनीसाँग परामिि गनुिहोस ्। 
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यनर्द तपाईलंाई आफूले हाउनिङ भेर्दभाव अनुभव गरेको भन्ने नवश्वास भएमा वा तपाईलें हाउनिङ 

भेर्दभावका बारेमा ररपोटि गनि चाहेमा 

 यु.एस. नडपाटिमेन्ट अफ हाउनिङ एण्ड अबिन डेभलपमेन्ट  (U.S. Department of Housing and Urban Development)              

िाजत, वणद, िमद, राजररय मूल, जलङ्ग, अपाङ्गता वा पाररवाररक जस्थजतका आिारमा भएको हाउजिङ भेर्भावको उिुरी र्ायर गनद: 

• HUD लाई 1-888-799-2085 मा फोन गनुदहोस ्। 

• अनलाइन उिुरी र्ायर गनदका लाजग: www.hud.gov मा िानुहोस् र “File a Discrimination Complaint” (भेर्भाव उिुरी र्ायर गनुदहोस्) मा 

जक्लक गनुदहोस् । 

• तपाईलें आफ्नो उिुरी complaintsoffice03@hud.gov मा इमेल गरेर वा HUD FHEO, Attn: Intake Branch, 100 Penn Square East, 

Philadelphia, PA 19107 मा पत्र पठाएर पजन पठाउन सक्नुहुनेछ । 

• HUD को TDD नम्बर 1-800-877-8339 हो । 

हाउजिङ भेर्भावको उिुरीहरूलाई HUD मा अजनवायद रूपमा घर्ना घरे्को 1 वषदजभत्रमा र्ायर गनुदपछद । 

 

 पेन्सलभेननया हु्यमन ररलेसन्स कनमसन (Pennsylvania Human Relations Commission)                     

िाजत, वणद, िमद, राजररय मूल, जलङ्ग, अपाङ्गता वा पाररवाररक जस्थजत, उमेर (40 भन्ट्र्ा माजथ) वा तपाई ंअपाङ्गताहरू भएका माजनसहरूले 

प्रयोग गन ेसहयोगी िनावरहरूको प्रयोगकताद, ह्याण्र्लर वा रेनर भएको आिारमा भएको हाउजिङ भरे्भावको उिरुी र्ायर गनद: 

• 215-560-2496 मा फोन गनुदहोस ्वा उिरुी फारामहरू र्ाउनलोर् गनद www.phrc.pa.gov मा िानहुोस ्। 

उिरुीहरूलाई PA ह्यमुन रेलेसन्ट्स कजमसनमा अजनवायद रूपमा घर्ना घरे्को 180 जर्नजभत्रमा र्ायर गनुदपछद । 

 

 हाउनिङ इक्वानलटी सेन्टर सेन्टर (Housing Equality Center)                     

यजर् तपाई ंपेन्ट्सलभेजनयाको जसजर् अफ जफलारे्जल्फया वा बक्स, चेस्र्र, रे्लावेयर, जलहाइ, नथदह्याम्र्न वा मन्ट्र्गोमेरी काउन्ट्र्ीहरूमा बसोबास 

गनुदहुन्ट्छ भन ेतपाईकंो हाउजिङ भेर्भावको उिरुी गनद सहयोगका लाजग तपाईलें हाउजिङ इक्वाजलर्ी सेन्ट्र्रलाई सम्पकद  गनद सक्नहुुन्ट्छ । 

• 267-419-8918 वा 866-540-FAIR (3247) मा फोन गनुदहोस ्वा info@equalhousing.org मा इमेल गनुदहोस ्वा 

www.equalhousing.org मा िानहुोस ्। 

श्रोतसािनहरू 
 

घरधनी/भाडावाल, उपभोिा, बालबाजलका तथा पररवारहरू, रोिगारी, स्वास््य काननु, हाउजिङ तथा सेल्र्र, सावदिजनक सजुविाहरू, 

अपाङ्गता, िेष्ठ नागररक काननु, आप्रवासन माजमलाहरू, आप्रवासी माजमलाहरू र पवूद-सैजनक तथा सैन्ट्य लगायतका कानुनी मानमलाहरूसाँग 

सम्बनन्धत िानकारीका लानग वेबसाइर् PALawHELP.org हनेुदहोस ्। 
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 मनिस्टेररयल नडनस्िक्ट कोटि (Magisterial District Court) 

आफ्नो िेत्रमा रहकेो मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्द खोज्नका लाजग www.pacourt.us मा िानहुोस ्र ‘Minor Courts’ मा जक्लक गनुदहोस ्र 

त्यसपजछ ‘Magisterial District Judge’ मा जक्लक गनुदहोस ्। तपाईलें आफ्नो िेत्रमा रहकेो मजिस्रे्ररयल जर्जस्रक्र् कोर्दको सम्पकद  िानकारी 

प्राप्त गनदका लाजग काउन्ट्र्ी वा जिप कोर्बार् पजन खोिी गनद सक्नहुुन्ट्छ । 

  आफ्नो लोकल कोड इन्फोसिमेन्ट अनफनसयल (Local Code Enforcement Official) लाई सम्पकि  गनि 

हरेक म्यजुनजसपाजलर्ीको आफ्नै कोर् इन्ट्फोसदमेन्ट्र् जर्पार्दमेन्ट्र् (संजहता कायादन्ट्वयन गराउन ेजवभाग) हुन्ट्छ । तपाई ंबस्ने म्यजुनजसपाजलर्ी (र्ाउनसीप, 

बोरो वा जसर्ी) लाई फोन गनुदहोस ्। 

  पेन्सलभेननया अनफस अफ अटनी िनरल, ब्युरो अफ कन्ज्युमर प्रोटेक्सन 

पेन्ट्सलभेजनया अजफस अफ अर्नी िनरल, ब्यरुो अफ कन्ट्ज्यमुर प्रोरे्क्सनले उपभोिाको उिरुीहरूको छानजबन गछद र मध्यस्थता गन ेतथा 

तपाईकंा समस्याहरू सलु्झाउने प्रयास गछद । 

• कन्ट्ज्यमुर प्रोरे्क्सनको हर्लाइन 1-800-441-2555 हो ।

 नसननयर ल सेन्टर (Senior LAW Center) 

जसजनयर ल सेन्ट्र्रले 60 वषद तथा सोभन्ट्र्ा बढी उमेरका पेन्ट्सलभेजनयावासीहरूलाई सेवा जर्न्ट्छ । काननुी सल्लाह, परामशद, िानकारी तथा रेफरल 

सेवाहरू 1-877-PASRLAW (727-7529) वा www.seniorlawcenter.org मा उपलब्ि छन ्। 
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 हाउनिङ इक्वानलटी एण्ड इनक्वटी इनन्स्टच्युट एट LHOP (Housing Equality & Equity Institute at LHOP) 

ल्यान्ट्केस्र्र तथा योकद को काउन्ट्र्ीहरूमा भेर्भाव उिुरी र्ायर गनदमा जन:शलु्क ल्याण्र्लर्द वा रे्नेन्ट्र् हाउजिङ परामशद वा प्राजवजिक सहयोगका 

लाजग, कृपया LHOP फेयर हाउजिङ लाइनलाई 717-299-7840 मा सम्पकद  गनुदहोस् वा अनलाइनमा www.lhop.org मा िानहुोस् । 

श्र
ोत

स
ाि

न
ह
रू

 

http://www.pacourt.us/
http://www.seniorlawcenter.org/
http://www.lhop.org/


 

 

 

 

 नडसानबनलटी राइट्स PA (Disability Rights PA)  

जर्साजबजलर्ी राइर््स PA (अपाङ्गता अजिकार PA) ले अपाङ्गता भएका व्यजिहरूलाई र्वु्यदवहार, बवेास्ता, भेर्भाव वा अलग्याउने िस्ता 

कायदबार् मिु राखेर उनीहरू आफैले रोिेको िीवन िीउन सकून ्भनेर उनीहरूको अजिकारहरूको संरिण तथा पैरवी गर्दछ । वेबसाइर् 

www.disabilityrightspa.org मा िानहुोस ्वा intake@disabilityrightspa.org मा इमले गनुदहोस ्वा तपाईकंो नजिकको जनम्न 

कायादलयमा सम्पकद  गनुदहोस:् 

Harrisburg Office 

301 Chestnut Street 

Suite 300 

Harrisburg, PA 17101 

1-800-692-7443 (भ्वाइस) 

1-877-375-7139 (TDD) 

(717) 236-8110 (भ्वाइस) 

(717) 236-0192 (फ्याक्स) 

drnpa-hbg@drnpa.org 

Philadelphia Office 

The Philadelphia Building 1315 

Walnut Street 

Suite 500 

Philadelphia, PA 19107- 

4798 

(215) 238-8070 (भ्वाइस) 

(215) 772-3126 (फ्याक्स) 

drnpa-phila@drnpa.org 

Pittsburgh Office 

429 Fourth Avenue 

Suite 701 

Pittsburgh, PA 15219-1505 

(412) 391-5225 (भ्वाइस) 

(412) 467-8940 (फ्याक्स) 

drnpa-pgh@drnpa.org 

 

 

 

 पेन्सलभेननया बार एसोनसएसन (Pennsylvania Bar Association)  

PBA लयर रेफेरल सजभदसेि (LRS) ले आफ्न ैरेफरल सेवाहरू नभएका काउन्ट्र्ीहरूका कलरहरूलाई वजकलहरू कहाँ रेफर गने कायद गर्दछ । यो 

सेवाले कमनवेल्थ अफ पेन्ट्सलभेजनयामा 67 मध्य े45 काउन्ट्र्ीहरूलाई समेर््छ र यसलाई 800-692-7375 (राज्यजभत्रमा कलरहरूका लाजग 

मात्रै), 717-238-6807 मा फोन गरेर वा http:// www.pabar.org मा गएर सम्पकद  गनद सजकन्ट्छ । 
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 पेन्सलभेननया लोकल लयर रेफरल सनभिसेि (Pennsylvania Local Lawyer Referral Services) 

यजर् तपाई ंतल जर्इएका काउन्ट्र्ीहरूमा अर्नीको खोिी गर् ैहुनहुुन्ट्छ भन ेकृपया सो काउन्ट्र्ी बार एसोजसएसनको लयर रेफरल सजभदसलाई 

सोझ ैसम्पकद  गनुदहोस ्। 

ऐलेघनेी काउन्ट्र्ी 

जपर््सबगद 

(412) 261-5555

जबभर काउन्ट्र्ी, जबभर 

(724) 728-4888

बक्सद काउन्ट्र्ी, ररजर्ङ 

(610) 375-4591

ब्लेयर काउन्ट्र्ी, होजलरे्िबगद 

(814) 693-3090

बक्स काउन्ट्र्ी, र्ोयल्सर्ाउन 

(215) 348-9413

(888) 991-9922

बर्लर काउन्ट्र्ी, बर्लर 

(724)-841-0130 

काबदन काउन्ट्र्ी, जलहाइर्न 

(610) 379-4950

चेस्र्र काउन्ट्र्ी, वेस्र् चेस्र्र 

(610) 429-1500

कम्बरल्याण्र् काउन्ट्र्ी 

कारलायल 

(717) 249-3166

र्उजफन काउन्ट्र्ी, 

ह्याररसबगद 

(717) 232-7536

रे्लावेयर काउन्ट्र्ी, जमजर्या 

(610) 566-6625

इरी काउन्ट्र्ी, इरी 

(814) 459-4411

फ्रयाङ्कजलन काउन्ट्र्ी, 

च्याम्बसदबगद: 

(717) 267-2032

ल्याकावाना काउन्ट्र्ी, 

स्िायान्ट्र्न 

(570) 969-9600

ल्यान्ट्केस्र्र काउन्ट्र्ी, 

ल्यान्ट्केस्र्र  

(717) 393-0737

लेबनान काउन्ट्र्ी, लेबनान 

(717) 273-3133

जलहाइ काउन्ट्र्ी, एलनर्ाउन 

(610) 433-7094

लुिनद काउन्ट्र्ी, 

जवल्क्स-ब्यारी 

(570) 822-6029

मसदर काउन्ट्र्ी, मसदर 

(724) 342-3111

मनरो काउन्ट्र्ी, 

स्राउर््सबगद 

(570) 424-7288

मन्ट्र्गोमरेी काउन्ट्र्ी, 

नोररसर्ाउन 

(610) 279-9660

नथदह्याम्र्न काउन्ट्र्ी, 

इस्र्न 

(610) 258-6333

जफलारे्जल्फया काउन्ट्र्ी, 

जफलारे्जल्फया  

(215) 238-6333

वाजसङर्न काउन्ट्र्ी, 

वाजसङर्न 

(724) 225-6710

वेस्र्मोरल्याण्र् काउन्ट्र्ी, 

ग्रीन्ट्सबगद 

(724) 834-8490

योकु काउन्टी, योकु

(717) 854-8755

पेन्सलभेननया नलगल एड नेटवकि , इन्क. (Pennsylvania Legal Aid Network, Inc.)

यजर् तपाईलंाई आफू जन:शलु्क काननुी सहायताका लाजग योग्य हुनहुुन्ट्छ िस्तो लाग्छ भन ेतपाईलेंwww.palegalaid.net, मा गएर 

Service/Staff Locator मा जक्लक गरेर र त्यसपजछ पने्ट्सलभजेनयामा तपाईकंो काउन्ट्र्ीमा जक्लक गरेर आफ्नो नजिकको जलगल एर् 

कायादलयमा िान सक्नहुुन्ट्छ । वा तपाईलें 717-236-9486 मा फोन गनद सक्नहुुन्ट्छ र तपाईकंो काउन्ट्र्ीको जलगल एर् कायादलयको सम्पकद

िानकारी पाउन प्रोम्र्ले भने अनसुार गनुदहोस ्। 

यजर् तपाई ं जलगल एर्को सहायता पाउनका लाजग योग्य हुनभुएन वा कुन ै पजन कारणले गर्ाद तपाईलें सम्पकद  गनुदभएको जलगल एर् 

कायादलयले तपाईलंाई सहयोग गनद सक्र्नै भन ेकृपया तपाईकंा लाजग कुन अजतररि श्रोतसािन तथा िानकारी उपलब्ि छन ्भनरे हनेद 

PALawHELP.org मा िानहुोस ्। 
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 पेन्सलभेननया युनटनलटी ल प्रोिेक्ट (Pennsylvania Utility Law Project) 

युजर्जलर्ी काँजर्एको समस्या सामना गर् ैहुनहुुन्ट्छ ? सेवा बन्ट्र् भइसकेको छ ? PA वासीहरू जन:शलु्क काननुी सहयोगका लाजग योग्य हुन सक्छन ्। 

• 1-844-645-2500 मा कल गनुदहोस ्वा utilityhotline@palegalaid.net मा इमले गनुदहोस ्।

 PA हाउनिङ सचि (PA Housing Search) 

• www.pahousingsearch.com

• र्ोल जफ्र: 1-877-428-8844. TTY नम्बर 7-1-1 हो ।

• पेन्ट्सलभेजनया हाउजिङ फाइनान्ट्स एिेन्ट्सीको सचद रु्लले माजनसहरूलाई भार्ा रकम, मन लागेका िेत्र, पहुचँ वा सावदिजनक यातायातको

उपलब्िता िस्ता शीषदकहरूको प्रयोग गरेर सचद (खोिी) गनदमा मद्दत गछद । वेबसाइर्मा तपाई ं"Info and Links" भन्ट्न ेखण्र्मा गएर

भार्ाको िाँचसचूी, भार्ा क्यालकुलेर्र, सेवाहरूका बारेमा िानकारी, यातायात, भार्ाका बारेमा िेरैिसो सोजिन ेप्रश्नहरू र अरू िरैे कुराहरू

लगायत थप राज्यस्तरीय िानकारी तथा श्रोतसािनहरू पजन खोज्न सक्नहुुन्ट्छ ।

  पनब्लक बेनननफट्स (Public Benefits) 

तपाई ंLIHEAP (इनिी अजसस्रे्न्ट्स), फुर् स्र््याम्प्स, मेजर्कल अजसस्रे्न्ट्स, CHIP, क्यास अजसस्रे्न्ट्स, चाइल्र् केयर वक्सद प्रोग्राम, 

स्कुल जमल्स, लङ्ग र्मद जलजभङ्ग सजभदसेि तथा अली इन्ट्र्रभेन्ट्सन, इन्ट्रे्लेक्चअुल जर्साजबजलर्ी अर अजर्िम सजभदसेि िस्ता सावदिजनक 

सजुविाहरू (पजब्लक बेजनजफर््स) का लाजग योग्य हुनहुुन्ट्छ जक हुन भनरे िान्ट्नका लाजग www.compass.state.pa.us मा िानहुोस ्। 

यजर् तपाईलंाई आफ्नो COMPASS आवेर्न भनदमा मद्दत आवश्यक पछद भने HELPLINE लाई 1-800-692- 7462 मा सोमबारर्जेख 

शिुबारसम्म जबहान 8:30 बिेर्जेख बेलकुा 4:45 बिेसम्ममा फोन गनुदहोस ्। 

यजर् तपाईलंाई श्रवणसम्बन्ट्िी समस्या छ भन्ट्ने TTY/TTD लाई 1-800-451-5886 मा फोन गनुदहोस ्। यजर् तपाईलंाई कायादलय समयभन्ट्र्ा 

बाजहरको समयमा कुन ैप्रश्न सोध्न परेमा वा तपाई ंइमलेको प्रयोग गनद रुचाउनहुुन्ट्छ भने तपाईलें उनीहरूको वेबसाइर्माफद त इमले गरेर सम्पकद  गनद 

पजन सक्नहुुनछे । 

 2-1-1 युनाइटेड वे (United Way) 

• www.pa211.org वा 2-1-1 र्ायल गनुदहोस ्।

• PA 2-1-1 जन:शलु्क श्रोतसािन तथा िानकारीको हब (केन्ट्र) िसले तपाईलंाई रुजच अनसुारको स्वास््य, हाउजिङ तथा मानव सेवाहरूको

िानकारीसँग तपाईलंाई िोर््न सक्छ ।

• 211 मा फोन गरेर तपाईलें खाना, हाउजिङ, रोिगारी, स्वास््य सेवाका साथै जवजभन्ट्न अन्ट्य सेवाहरूसँग सम्बजन्ट्ित िानकारी प्राप्त गनद सक्नहुुन्ट्छ ।
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 पनब्लक हाउनिङ अथोररटीि (Public Housing Authorities) 

यजर् तपाईलंाई पजब्लक हाउजिङ सहायता वा हाउजिङ च्वाइस भौचसद (HCVs) िस्ता सावदिजनक हाउजिङ कायदिमहरूका सम्बन्ट्िमा 

िानकारी आवश्यक पछद भन ेकृपया आफ्नो पजब्लक हाउजिङ अथोररर्ी (PHA) (सावदिजनक आवास प्राजिकरण) लाई सम्पकद  गनुदहोस ्। 

HCV कायदिम सङ्घीय सरकारको मखु्य कायदिम हो िसले न्ट्यनू आय भएका पररवारहरू, िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूलाई 

जनिी हाउजिङ बिारमा उपयिु, सरुजित तथा सफा हाउजिङ प्राप्त गनदमा सहयोग गछद । यजर् तपाईलंाई आफ्नो स्थानीय पजब्लक हाउजिङ 

अथोररर्ी खोज्नमा सहयोग आवश्यक पछद िानकारीका लाजग 2-1-1 (यनुाइरे्र् वे) लाई फोन गनुदहोस ्। 

 नक्वक स्टाटि हाउनिङ ररसोसेस (Quick Start Housing Resources) 

• www.phfa.org/mhp/serviceprovider

• काउन्ट्र्ी अनसुार हाउजिङ अथोररर्ीहरू, होमलेेस प्रोभाइर्रहरू (घरजवजहनका लाजग प्रर्ायक), कम्यजुनर्ी एक्सन एिन्ट्सीहरू र अरू िरैे

लगायतका जवजभन्ट्न हाउजिङ प्रोभाइर्रहरूको सम्पकद  िानकारी खोज्नका लाजग यो वेब पेि प्रयोग गनुदहोस ्। पेन्ट्सलभेजनयामा रहकेा

काउन्ट्र्ीहरूको रप र्ाउन मेन ुहनेद "Hot Topics" लेखेको बर्नमा जक्लक गनुदहोस ्र चाहकेो काउन्ट्र्ी छनौट गनुदहोस ्।

 पेन्सलभेननया युनटनलटी कनमसन (Pennsylvania Utility Commission) 

यजुर्जलर्ी ग्राहकहरूल ेउिरुी, सेवा बन्ट्र् भएको वा भिुानी व्यवस्थाहरूको सम्बन्ट्िमा PUC को हर्लाइन 1-800-692-7380 मा फोन गनद 

सक्छन ्। उनीहरूले तपाईलंाई समस्या समािान हुन्ट्छ जक भनेर प्रयास गनद पजहला आफ्नो यजुर्जलर्ीमा फोन गनद भन्ट्छन ्। 

www.puc.state.pa.us 

 पेन्सलभेननया नलङ्क (LINK) टु एनिङ एण्ड नडसानबनलटी ररसोसेस (Pennsylvania LINK to Aging and Disability Resources) 

• र्ोल जफ्र हेल्पलाइन: 1-800-753-8827 ।

• एजिङ एण्र् जर्साजबजलर्ी ररसोसद सेन्ट्र्र (ADRC) हरू र्जैनक जियाकलापहरू गनद सहयोग चाजहने वदृ्ध व्यजि तथा अपाङ्गताहरू भएका

माजनसहरूलाई सहयोग गने राररव्यापी प्रयासहरू हुन ्। पेन्ट्सलभेजनयाको ADRC लाई Link (जलङ्क) भजनन्ट्छ ।

• PA Link (जलङ्क) ले: स्थानीय सेवाहरूसँग कुन ैपजन LINK पार्दनर एिेन्ट्सीमाफद त सजिलै िोर््न सक्छ; स्वतन्ट्त्रताका लाजग सरुजित

योिनालाई सजुनजश्चत गने मौिरु्ा जवकल्पहरूलाई खोि गनदमा तपाईलंाई मद्दत गनद सक्छ; योग्यता जनिादरण गनदका लाजग आवेर्नहरूमा

तपाईलंाई सहयोग गनद सक्छ; र समरु्ायमा रजहरहन वा जफताद आउनमा तपाईलंाई मद्दत गनद सक्छ ।
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  पहुाँचयुक्ततासम्बन्धी पररमाििनहरू (Accessibitlity Modifications)  

यजर् तपाईलंाई अपाङ्गता छ र आफ्नो िीवनको गणुस्तरलाई सिुार गनदका लाजग तपाईलंाई आफ्नो घरमा पररमािदनहरू गनुदपने छ वा 

सहयोगमलूक प्राजवजिक उपकरण वा सेवाहरू आवश्यक पछद भने) PA अनसनस्टभ टेक्नोलोिी फाउन्डेसन ले अपाङ्गता भएका माजनस तथा वदृ्ध 

पेन्ट्सलभेजनया वासीहरूलाई न्ट्यनू-ब्याि तथा 0% ब्यािको जवत्तीय ऋणमा उनीहरूलाई चाजहने सहयोगमलूक प्रजवजि प्राप्त गनद, 

सावदिजनक तथा जनिी अनरु्ानहरू लगायत सम्भाजवत श्रोतसािनहरूका बारेमा िानकारी तथा सहयोग जलन, जवजभन्ट्न पजब्लकेशनमाफद त जवत्तीय 

जशिा तथा व्यजिगत परामशद जलनमा मद्दत गनद सक्छ । PA अजसजस्र्भ रे्क्नोलोिी फाउन्ट्रे्सन ले िनुसकैु उमेरका, िनुसकैु आय स्तर भएका र 

िनुसकैु अपाङ्गता भएका पेन्ट्सलभेजनयावासीहरूलाई मद्दत गछद । www.patf.us 

 

 पेन्सलभेननया अनसनस्टभ टेक्नोलोिी फाउन्डेसन (Pennsylvania Assistive Technology Foundation)  

1004 West 9th Avenue #130  

King of Prussia, PA 19406  

(484) 674-0506 (भ्वाइस) 

(888) 744-1938 (र्ोल जफ्र) 

(484) 674-0510 (फ्याक्स) 

patf@patf.us 

 

 अन्य अपाङ्गता सेवाहरू  

 सेल्फ-नडटरनमनेसन हाउनिङ प्रोिेक्ट (SDHP) अफ पेन्सलभेननया राज्यव्यापी 

गैर-नाफामखुी संस्था हो िनु पने्ट्सलभेजनयामा अपाङ्गता भएका व्यजिहरूका लाजग हाउजिङ जवकल्पहरूलाई जवस्तार गनदमा कायद गछद । SDHP 

ले अपाङ्गता भएका व्यजिहरू तथा उनीहरूका पररवारहरूलाई हाउजिङ जवकल्पहरूका बारेमा िानकारी तथा श्रोतसािनहरू उपलब्ि गराउँछ । 

SDHP ले ररिनल हाउजिङ कोअजर्दनेर्र प्रोग्राम र PA एजससेबल हाउजिङ प्रोग्राम, िनु घरको पररमािदनहरूका लाजग अनरु्ान कायदिम हो, 

लगायत कयौं राज्यस्तरीय तथा/वा काउन्ट्र्ीस्तरीय हाउजिङ प्रोग्रामहरूको पजन प्रबन्ट्िन गछद । 

www.sdhp.org 

711 East Lancaster Ave.  

Downingtown, PA 19335 

(610) 873-9595 (भ्वाइस) 

1-877-550-7347 (र्ोल जफ्र) 

(610) 873-9597 (फ्याक्स) 

 

 नेसनल डोमेनस्टक भ्वाइलेन्स हटलाइन (रानरिय घरेलु नहंसा हटलाइन)  

1-800-799-7233 (SAFE) 

1-800-787-3224 (TTY) 
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 पेन्सलभेननया कोअनलसन अगेन्स्ट डोमेनस्टक भ्वाइलेन्स (घरेलु नहंसानवरुि पेन्सलभेननया गठबन्धन) 

घरेलु जहसंाका पीजर्तहरूलाई उपलब्ि गराइन ेसेवाहरू मध्य ेजनम्न पर्दछन:् सङ्कर् हस्तिपे, परामशद, प्रहरी, मजेर्कल र अर्ालतमा साथमा 

िाने; र पीजर्त तथा उनीहरूको आजश्रत बच्चाहरूका लाजग अस्थायी आकजस्मक आश्रयस्थल । समरु्ायमा व्याप्त घरेल ुजहसंाको िोजखमलाई 

कम गनदका लाजग रोकथाम तथा शैजिक कायदिमहरू पजन उपलब्ि गराइन्ट्छ । 

1-800-932-4632 (पने्ट्सलभेजनयामा)

1-800-537-2238 (राजररय)
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नोभेम्बर 2019 

थप िानकारी वा अपरे्र् गररएका जवषयवस्तुका लाजग, कृपया यो म्यानुअललाई www.lhop.org मा हनेुदहोस ्वा 717.291.9945 एक्स्रे्न्ट्सन 110 मा सम्पकद  गनुदहोस ्। 

http://www.lhop.org/



