घरनिकाला हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्ने सीडीसीको आदेशका तथ्य
अगस्त २, २०२१ मा रोग नियन्त्रण केन्द्र सीडीसीले कोभिड १९ को फैलावट रोक्न सघाउने उद्देश्यले अमेरिकामा रहेका भाडावालहरुलाई घरनिकाला
हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्ने आदेशको घोषणा गरेको थियो । यो आदेश कोभिड संक्रमणदर उच्च वा प्रयाप्त भएका अमेरिकाका काउन्टीहरुमा बस्ने
भाडावालहरुका लागि अगस्त ३, २०२१ देखि अगस्त ३, २०२१ सम्म लागु हुन्छ । जुलाई ३१ मा म्याद सएिको पहिलेको सीडीसीको आदेश अनुशार आवेदन
दिएकाहरुले पुन नयाँ घोषणा आवेदन पेश गर्न आवश्यक छैन । यो आदेशले घरनिकाला हुनबाट राज्य र स्थानीय स्तरमा प्रदान गरिएका बलिया
संरक्षणहरुको प्रतिस्थापन वा ओभरराइड गर्दैन । भाडावाल र अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय, राज्य र संघीय स्तरको बलियो संरक्षणका लागि कामलाई
निरन्तरता दिनुपर्छ । संसदले राज्य र काउन्टीहरुमार्फत भाडा र युटिलिटी सहायताका लागि ४० बिलियन डलरभन्दा धेरै उपलब्ध गराएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा कसरी आवेदन दिने भन्ने थाहा पाउन https://bit.ly/CFPBERAP मा क्लीक गर्नुहोला ।

तपाईले के जान्न आवश्यक छ

के म योग्य छु ?

•

निम्न अवस्थामा भाडावालहरु संरक्षणका लागि योग्य हुनेछन् :

•

•

•
•

यो आदेशले कोभिड १९ को संक्रमणदर उच्च वा प्रयाप्त भएका
काउन्टीहरुमा एकल परिवारका घर, मोबाइल घरहरु, अपार्टमेन्टहरु
लगायत लगभग सबै भाडाका सम्पत्तिहरुलाई समेट्छ । आफू
यो आदेशले समेटिएको क्षेत्रमा भए नभएको थाहा पाउन
घरवेटी र भाडावालले https://covid.cdc.gov/covid-datatracker/#county-view मा क्लीक गर्नसक्नेछन् ।
यदि भाडावालले घरवेटीलाई सीडीसी घोषणा आवेदन पेश गरेको
भएमा यो आदेशले योग्य क्षेत्रमा बस्ने भाडावालहरुलाई
अक्टोबर ३, २०२१ सम्म भाडा नतिरेका कारण घरनिकाला गर्नबाट
घरवेटीहरुलाई रोक लगाउँछ । (घोषणा तल हेर्नुहोला ।)
एकपटक भाडावालले घरवेटीलाई घोषणा पठाइसकेपछि अक्टोबर
३, २०२१ अगाडि भाडा नतिरेका कारण घरवेटीले भाडामा बस्नेलाई
हटाउन वा हटाउने कारणका लागि भाडामा बस्नेलाई घर निकाला गर्न
न्यायिक मुद्दा लगाउने, सताउने, डर देखाउने लगायतका कुनै कदम
चाल्न पाउनेछैन ।
यसले भाडावालले तिर्ने रकम थपिदै जानका लागि रोक लगाउने वा
रद्द गराउने काम गर्दैन । यसरी थपिदै गएको भाडा रकम आदेशको
म्याद सकिएपछि तिर्नबाँकी रकमका रुपमा रहनेछ ।
राज्य वा स्थानीय कानूनले घरनिकाला हुनबाट बलियो
संरक्षण प्रदान गरेको अवस्थामा बाहेक यो आदेशले भाडामा
बसिरहेकाहरुलाई अक्टोबर ३, २०२१ अगाडि नै भाडा नतिरेको बाहेक
अन्य निश्चित कारणले घरनिकाला गर्न भने अनुमति प्रदान गर्छ
। परिसरमा रहँदा कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता; अरु
बासिन्दाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा; क्षति वा सम्पत्तिको
क्षतिको महत्वपूर्ण र तत्काल जोखिम; स्वास्थ्य आदेश वा अन्य
स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धि भवनका कुनै नियमको उल्लंघन; वा
समयमै भाडा तिर्ने वा आवास सम्बन्धि रकम तिर्ने अन्य त्यस्तै
खालका सम्झौता (नतिरेको रकम, बिलम्ब शुल्क, जरिवाना र ब्याज
समेत) अन्य कुनै सम्झौताको उल्लंघन ।

•

•
•

•
•
•

सीडीसीले तोके अनुशार उच्च वा प्रयाप्त कोभिड संक्रमणदर भएका
काउन्टीमा बस्दै आएको नआएको बारे थाहा पाउन https://covid.
cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view मा क्लीक
गर्नुहोला ।
स्वास्थ्य सम्बन्धि खर्च वा आम्दानी गुमाएका कारण भाडा तिर्न
नसकेमा ।
२०२१ को आम्दानी व्यक्तिको हकमा ९९ हजार डलरभन्दा कम हुने,
परिवारको हकमा १ लाख ९८ हजार डलरभन्दा कम हुने देखिएमा वा
सरकारी राहत चेक प्राप्त गरेको भएमा वा योग्य भएका कारण सन्
२०२० को ट्याक्स फाइल नगरेको भएमा ।
कुनै उपलब्ध सरकारी भाडा सहायता फण्डमा पहुच कायम गर्ने
प्रयास गरेमा वा गरेको भएमा ।
आंशिक भाडा भुक्तानीसहित उनीहरुले सकेजति सम्भव भएसम्म
भाडा तिर्न बाध्य हुनेकुरा बुझेको खण्डमा ।
यदि घरनिकाला गरिएमा भाडावाल घरवारविहिन हुने अवस्था भएमा
वा भींडभाडयुक्त स्थानमा जानुपर्ने अवस्था भएमा वा दयनीय
जीवनयापन हुने अवस्था भएमा ।

यी संरक्षणहरु प्राप्त गर्नका लागि भाडावाल र घरमा बस्ने सबै
बयस्कहरुले उनीहरु योग्य रहेको र कानुनी मापदण्ड अन्तरगत सत्य
बोलेको उल्लेख गर्दै हस्ताक्षर गरिएको घोषणा (तल हेर्नुहोला)
उनीहरुका घरवेटीलाई बुझाउनुपर्नेछ । भाडावालहरुले पनि घरवेटीसँग
गरिएका सबै पत्राचार र घोषणाको प्रति आफूसँग राख्नुपर्छ ।
सबै अदालतहरुले सीडीसीको आदेशलाई एउटै तरिकाले व्याख्या गरेका
छैनन् । र केही न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र यो संरक्षण लागु नहुनसक्छ ।
यदि तपाईले घरनिकालाको अवस्था सामना गरिरहनुभएको छ वा घोषणाका
सन्दर्भमा कुनै कानुनी सहायताको आवश्यकता भएमा सम्पर्कमा
रहिरहनका लागि तपाईको स्थानीय कानुनी सहायता संस्था वा स्थानीय
सामुदायिक आयोजक समुहहरुसँग सम्पर्क गर्नुहोला ।
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घर#नकाला संर*ण घोषणा
रोग $नय'(ण तथा रोकथाम के'0 सीडीसीले घर$नकाला हुनबाट वा तपाई जहाँ ब?नुभएको छ Cयहाँबाट हटाइनबाट संरFण Gदान गनIसJने आदे श जारM गरे को
छ । जसको अथ' तपाई यो-य भएको ख1डमा आफू ब8सरहे को <थानमा अ>टोबर ३, २०२१ सDम ब<न स>नह
ु ु नेछ ।

यो फम%को 'योग कसर+ गनe ?
तपाई सीडीसीको आदे श अनुशार घर $नकाला हुनबाट संरPFत हुन योQय भए नभएको थाहा पाउनुहोस ् । यTद तपाईलाई UवVबाट सहायताको आवWयकता

1.

परे मा ८०० ५६९ ४२८७ मा स`पकI गनह
ुI ोस ् वा ?थानीय हाउिजङ एcड अबIन डेभलपमे'टबाट मा'यता Gाdत हाउिजङ सeलाहकारका लाfग स`पकI सुचना

Gाdत गनIका लाfग https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/ मा जानुहोस ् ।
2.

अकh पjृ ठमा आफू योQय रहे को घोषणामा ह?ताFर गनह
ुI ोस ् ।

3.

ह?ताFर गरे को घोषणाको पjृ ठ जोबाट भाडामा oलनुभएको हो उJत क`पनी वा pयिJत (उदाहरणका लाfग भवन pयव?थापन वा घरवेटM) लाई Tदनुहोस ् ।

आqनो रे कडIका लाfग घोषणको G$त वा फोटो राrुहोस ् । र कुनै सम?या भएमा प$छ आqनो UवVलाई स`पकI गनह
ुI ोस ् ।

यTद तपाईको घरवेटMले सीडीसीको आदे शको उeलंघन गरे को खcडमा उनीहuलाई जvरवाना वा जेलसजाय हुनेगरM आपराfधक दcड हुनसJनेछ ।

१. कe म यो' छu ?

यTद तपाईले तलका हरे क कोलमका क`तीमा एउटा बJसमा Tटक लगाउन सJनुहु'छ भने तपाई योQय हुनुह'छ ।

र

कोलम 'ए'
c

मैले सन ् २०२१ वा २०२० मा सरकारM राहत चेक (आfथIक Gभाव
रकम) Gाdत गरy ।

c

c

म योQय भएका कारण सन ् २०२० को आ`दानी आईआरएसलाई

कोलम ब1
म मeरो भाडाको सब+ रकम iतन/ वा आवासको प3र+ iतन/ सi5न । iकनक8 :
c

मeरो घरको आ:ान; <या> मा?ामा घटeको छ

जानकारM Tदन आवWयक fथएन ।

c

म कामबाट iनकाiलएको छu

c

म यीम{ये कुनै सुUवधाहu oलइरहे को छु ।

मeरो काम गनe घIा वा Jाला घटाइएको छ

c

मeरो पकeट खच/लe नधाOe असाधारण मeiडकल खच/ छ1

• पूरक पोषण सहायता कायI|म (SNAP)

• अभाव}?त पvरवारका लाfग अ?थायी सहयोग (TANF)

माiथका म&e कuन* पiन छ*न भनe तपाई

यो' (नu(+ ।

• परू क सरु Fा आ`दानी (SSI)

• पूरक सुरFा अFमता आय (SSDI)

c

सन ् २०२० वा २०२१ मा मैले pयिJतगत uपमा ९९,००० डलर वा
संयुJत uपमा ~याJस फाइल गन•का स'दभIमा १९८, ००० डलर

भIदा कम आ`दानी गरy वा गन• अपेFा छ।
माiथका म&e कuन* पiन छ*न भनe — तपाई

यो' (नu(+ ।

तपाईलe हरeक कोलमको क,-मा एउटा ब2मा iटक लगाउनuभयो ? तपाईको आ:ान-को ;र
यो<iभ> पछ@ ।
[अकo पSTको पiहलो बVमा iटक लगाउनuहोसX ।]

1

बष#का ला'ग कुल समायोिजत आ2दानीमा ७ दशमलव ५ :;तशत वा <यो भ>दा धेरै 'गरावट आएको अवFथाका Hपमा पJरभाKषत

२. मeरो घोषणा जसका लाiग म यो' छu
तलको बVहYमा iटक लगाएर म घोषणा गछu/ iक मeरो बयान स[ छ ।
c
c

मैले माfथ pया€या गरे को कारणबाट मेरो आ`दानीको ?तर योQयतामा पछI ।
2

म सामुदा$यक ?तरमा कोoभड सं|मणदर Gयाdत वा उ•च मा(ामा भएको अमेvरकाको काउ'टMमा

ब?छु ।
c

मैले स`भव भएस`म भाडाको पूरै रकमको निजक हुनेगरM आoशंक uपमा रकम $तनIका लाfग र
हाउिजङ पेमे'ट वा भाडा $तनIका लाfग सरकारM सहायता पाउनका लाfग सकेज$त गरे को छु । 3

c

यTद म घर$नकाला भएको खcडमा मेरो अu कुनै प$न उपल‚ध आवासीय Uवकeप छै न । जसका कारण:
• स`भवत घरबारUवTहन हुनेछु, वा
• होमलेस सेeटरमा जानप
ु न•छ, वा

• अuकोमा oमoसन जानुपन•छ जो कोfचएर बoसरहे का छन ् ।

c

मैले ह?ताFर गरे प$छ म बुƒछु „क:

• घरवेटMसँग कुनै सहम$त कायम भएको अव?थामा बाहे क म भाडा, पTहलेको भाडा र कुनै शुeकहu,
जvरवाना वा oलज सहम$त अ'तरगतको ‚याज रकम $तनI अझै प$न िज`मेबार छु ।

• मैले अझै प$न oलजका शतIहuको पालना गनप
ुI छI ।

• घरवेटMसँग कुनै सहम$त कायम भएको अव?थामा बाहे क यTद म आवWयक भाडारकम $तनI

असफल भएको खcडमा म घर$नकाला हुनमा रोक लगाउने अ?थायी आदे श अ'Cय भएप$छ

भाडावालह'का ला)ग सम-या
/नवारण उपकरणह'

आपतकाल भाडा आ)थ+क सहयोग खो2नहु ोस ्
८०० ५६९ ४२८७ मा फोन गरे र 1थानीय

हाउिजङ ए;ड अब?न डेभलपमेCटबाट माCयता
FाGत हाउिजङ सIलाहकारको सुची पMा
लगाउनुहोस ् ।

ऋण 8तन9 स:दभ+को सम=या >रपोट+ गनहु+ ोस ्
उपभोPत QवQMय संरTण Vयरू ोमा गन
ु ासो
पेश गनहु? ोस ्
cfpb.gov/complaint

Aवभेदबारे >रपोट+ गनहु+ ोस ्

गुनासो पेश गनहु? ोस ् । हाउिजङ ए;ड अब?न
डेभलपमेCटमा ८०० ६६९ ९७७७ मा फोन
गनहु? ोस ् ।

घरबाट $नकाoलन सJछु ।

• म भाडा न$तरे को वा हाउिजङ पेमे'ट नगरे को कारणबाट अ'य कारणबाट अझै प$न घरबाट $नकाoलन सJछु ।

गवाह2को द5 अ7ग8त म यो घोषणामा 4 ह>ा?र गद8छu । जसको अथ8 माiथको बयान सE भएको GiतIा गद8छu । साथ* मलाई थाहा छ iक झuठका लाiग म अपराध2का Pपमा
दi5त RनसSeछu ।
ह\ा]र:
iमiत:

३. भाडामा iलनuभएको क8न1 वा :i<लाई ह?ा@र गरeको यो पCD iदनuहोला ।
घरवeटUहPका लाiग: तपा^को अनuपालनको लाiग ध_वाद। यiद तपा^लe स;ड;स;को iनaासन आदeशको उcdघन गनu/भयो भनe, तपा^ र / वा तपा^को eवसाय कारावास वा

जiरवानासiहत आपराiधक जiरवानाको अध;नमा hन सiछ।
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कुन काउ>टMमा कोNभड संQमणदर क;त छ भ>नेबारे एकTकृत Kववरण हे नह
ु# ोस ् । https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view/

तपाईका ला'ग उपल[ध सबै सहायता प\ा लगाउनका ला'ग Fथानीय Kव]हHलाई स2पक# गनु# उ'चत तJरका हो । ८०० ५६९ ४२८७ मा फोन गरे र Fथानीय हाउिजङ एgड अब#न

डेभलपमे>टबाट मा>यता :ाhत हाउिजङ सiलाहकारको सुची प\ा लगाउनुहोस ् ।
4

यjद तपाईले पjहले नै घर;नकाला हुनबाट संरlण :दान गनm घोषणमा हFताlर गनभ
ु# एको छ भने तपाईले अकn पेश गन# आवoयक छै न ।

