
सेप्टेम्बर १ मा रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) ले कोभिड- १९ को फैलावट रोक्न सहयोगका लागि अमेरिकामा रहेका लगभग सबै 
भाडावाललाई घर निकाला हुनमा अस्थायी रोक लगायो । यो आदेश सेप्टेम्बर ४, २०२० देखि जुन ३०, २०२१ सम्म लागु हुनेछ । यो 
आदेशले स्थानीय र राज्यले घरनिकालाहुनबाट रोक्न प्रदान गर्ने बलिया संरक्षणहरुलाई प्रतिस्थापन वा ओभरराइड गर्दैन । र, 
अधिकारकर्मीहरुले बलियो स्थानीय, राज्य र संघीय संरक्षणका लागि आफ्नो कामलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्छ ।

तपाईले के जान्न आवश्यक छ ?
• यो आदेशले एकल परिवार भएका घरहरु, चल्ती घरहरु र 

अपार्टमेन्ट लगायत लगभग सबै भाडाका सम्पत्तिहरुलाई 
समेट्छ । 

• यदि भाडावालले सीडीसीको घोषणा आफ्ना घरवेटीलाई 
बुझाएका छन् भने यो आदेशले जुन ३०, २०२१ सम्ममा भाडा 
नतिरेका भाडावाललाई घरवाट निकाल्नमा घरवेटीहरुमाथि 
रोक लगाउँछ । (घोषणा तल हेर्नुहोला ।)

• एकपटक भाडावालले उनीहरुका घरवेटीहरुलाई घोषणा 
पठाएपछि घरवेटीले  जुलाई २०२१ सम्म भाडावाललाई 
न्यायिक मुद्दा चलाएर घरबाट निकाल्ने, घर खाली गराउन 
भाडामा बस्नेलाई सताउने वा डराउन दिने लगायत घरबाट 
हटाउने वा हटाउने कारणका लागि कुनै कदम चाल्न 
सक्नेछैनन् । 

• यो आदेशले भाडावालले नतिरेको रकम बक्यौताका रुपमा 
रहनका लागि रोक लगाउँदैन र रद्द गर्दैन । वा तिर्नबाँकी 
भाडा थपिदै जानमा पनि रोक लगाउँदैन । जुन रकम आदेश 
समाप्त भइसकेपछि बक्यौता रकममा रुपमा रहनेछ । 

• यो आदेशले भाडा तिर्न नसकेकोबाहेक अन्य कारणबाट 
मार्च अगाडि घर निकालाका लागि योग्य हुनेहरुलाई भने 
घरनिकालाको अनुमति दिन्छ । जसमा निम्न कारणहरु 
समावेश हुन्छ, जबसम्म राज्य र स्थानीय कानुनले अन्य 
कुनै राम्रो कारणले घरनिकालाहुनबाट जोगाउने संरक्षण 
प्रदान गर्दैन ।  
• 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 । 

के म योग्य छु ?
निम्न अवस्थामा भाडावालहरु संरक्षणका लागि योग्य हुनेछन् :

• 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 ।

भाडावाललाई घर ननकाला हुनमा लगाइएको राष्ट्रिय रोकबारे बुझ्ुपनने कुरा 
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घरiनकाला स)र*ण घोषणा 

रोग iनय'ण तथा रोकथाम कe/ स1ड1स1लe घरiनकाला 5नबाट वा तपाई जहा= ब>uभएको छ Cहा=बाट हटाइनबाट सEरFण Gदान गनIसJe आदeश जारM 
गरeको छ । जसको अथ' तपाई यो- भएको ख1मा तपाई अiहलe बiसरहeको :ानमा जuन ३०, २०२१ सA रहन सBम CनसDuCनeछ । 

यो फम%को 'योग कसर+ गनe ? 

1. तपाई स1ड1स1को आदeश अनuशार घर iनकाला 5नबाट सEरiFत 5न योQ भए नभएको थाहा पाउनuहोसS । यiद तपाईलाई iवVबाट सहायताको
आवWकता परeमा ८०० ५६९ ४२८७ मा स`कI गनuIहोसS वा aान1य हाउiजङ एd अबIन डeभलपमeeबाट माfता Gाg हाउiजङ सhाहकारका
लाiग स`कI सuचना Gाg गनIका लाiग https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/
मा जानuहोसS ।

2. अकo पklमा आफn योQ रहeको घोषणामा हpाFर गनuIहोसS ।

3. हpाFर गरeको घोषणाको पkl जोबाट भाडामा iलनuभएको हो उr क`न1 वा sir (उदाहरणका लाiग भवन sवaापन वा घरवeटu) लाई
iदनuहोसS । आvो रeकडIका लाiग घोषणको Giत वा  फोटो राwuहोसS । र कuनx समyा भएमा पiछ आvो iवVलाई स`कI गनuIहोसS ।

१. कe म यो2 छu ? 
यiद तपाईलe तलका हरeक कोलमका कz1मा एउटा ब{मा iटक लगाउन सJu5| भनe तपाई योQ 5नuह| । 

कोलम 'ए' 

c मxलe सनS २०२१ वा २०२० मा सरकारM राहत चeक (आiथ�क 
Gभाव रकम) Gाg गरe । 

c म योQ भएका कारण सनS २०२० को आ�ान1 
आईआरएसलाई जानकारM iदन आवWक iथएन । 

c सनS २०२० वा २०२१ मा मxलe sirगत �पमा ९९,००० डलर 
वा सEयur �पमा �ा{ फाइल गनeका स�भIमा १९८, ००० 
डलर भ�ा कम आ�ान1 गरe वा गनe अपeFा छ । 
यiद तपाईलe तलका म�e कuनx सuiवधा iलनभएको छ भनe 
तपाईको आ�ान1 उheiखत मापदd अ�रगत पनe दeiख| 

• पnरक पोषण सहायता कायI�म (SNAP)

• अभाव�p पiरवारका लाiग अaाय1 सहयोग (TANF)

• पnरक सuरFा आ�ान1 (SSI)

• पnरक सuरFा अFमता आय (SSDI)

माiथका मHe कuनI पiन छIन भनe तपाई यो- CनuCK । 

& 
कोलम ब1 

म मeरो भाडाको सबx रकम iतनI वा आवासको पnरx iतनI सi�न । 
iकनक� : 

c मeरो घरको आ�ान1 Gयाg मा�ामा घटeको छ 
c म कामबाट iनकाiलएको छu 
c मeरो काम गनe घ�ा वा �ाला घटाइएको छ 
c मeरो पकeट खचIलe नधा�e असाधारण मeiडकल खचI छ 1 

माiथका मHe कuनI पiन छIन भनe तपाई यो- CनuCK । 

तपाईलe हरeक कोलमको क9:मा एउटा ब?मा iटक लगाउनuभयो ? तपाईको आDान:को Eर यो2iभG पछH । 

[अकo पklको पiहलो ब{मा iटक लगाउनuहोसS ।] 

1 बष#का लाiग कuल समायोiजत आ2ान4मा ७ दशमलव ५ :iतशत वा <ो भ>ा धeरB iगरावट आएको अवFाका Gपमा पiरभाiषत 

https://www.hudexchange.info/programs/housing-counseling/rental-eviction/


 

 

२. मeरो घोषणा जसका लाiग म यो2 छu 
तलको ब{ह�मा iटक लगाएर म घोषणा गछuI iक मeरो बयान सC छ ।  

c मxलe माiथ sा�ा गरeको कारणबाट मeरो आ�ान1को pर योQतामा पछI  । 
c मxलe स�व भएस� भाडाको पnरx रकमको नiजक 5नeगरM आiश�क �पमा रकम iतनIका लाiग र 

हाउiजङ पeमee वा भाडा iतनIका लाiग सरकारM सहायता पाउनका लाiग  सकeजiत गरeको छu । 2 
c यiद म घरiनकाला भएको खdमा मeरो अ� कuनx पiन उपल� आवास1य iवक� छxन । जसका 

कारण: 
• स�वत घरबारiवiहन 5नeछu, वा 

• होमलeस सe�रमा जानuपनeछ, वा 

• अ�कोमा iमiसन जानuपनeछ जो कोiचएर बiसरहeका छनS  ।  

c मxलe हpाFर गरeपiछ म बu�छu iक: 
• घरवeटuस=ग कuनx सहमiत कायम भएको अवaामा बाहeक म भाडा, पiहलeको भाडा र कuनx 
शu�ह�, जiरवाना वा iलज सहमiत अ�रगतको �ाज रकम iतनI अझx पiन iज�eबार छu ।  

• मxलe अझx पiन iलजका शतIह�को पालना गनuIपछI ।  

• घरवeटuस=ग कuनx सहमiत कायम भएको अवaामा बाहeक यiद म आवWक भाडारकम iतनI 
असफल भएको खdमा म घरiनकाला 5नमा रोक लगाउनe अaाय1 आदeश अ  भएपiछ 
घरबाट iनकाiलन स¡छu ।  

• म भाडा नiतरeको वा हाउiजङ पeमee नगरeको कारणबाट अf कारणबाट अझx पiन घरबाट 
iनकाiलन स¡छu । 

गवाहNको द1 अPग'त म यो घोषणामा 3 हTाBर गद'छu । जसको अथ' माiथको बयान सU भएको ViतXा गद'छu । साथI मलाई थाहा छ iक झuठका 
लाiग म अपराधNका \पमा दi1त CनसDeछu । 
 
हpाFर: 

 
   iमiत:   

 

३. भाडामा iलनuभएको क8न1 वा :i<लाई ह?ा@र गरeको यो पCD iदनuहोला । 

 
घरवeट_ह\का लाiग: तपा¢को अनuपालनको लाiग धfवाद। यiद तपा¢लe स1ड1स1को iन£ासन आदeशको उhEघन गनuIभयो भनe, तपा¢ र / वा तपा¢को 
sवसाय कारावास वा जiरवानासiहत आपराiधक जiरवानाको  अध1नमा 5न स¡छ।
 

 
2 तपाईका लाiग उपलL सबB सहायता पNा लगाउनका लाiग Fान4य iवOहGलाई सPक# गनu# उiचत तiरका हो । ८०० ५६९ ४२८७ मा फोन गरeर Fान4य हाउiजङ ए[ अब#न डeभलपमe]बाट मा^ता 
:ा_ हाउiजङ स`ाहकारको सuच4 पNा लगाउनuहोसa । 
3 यiद तपाईलe पiहलe नB घरiनकाला dनबाट सeरfण :दान गनe घोषणमा हiाfर गनu#भएको छ भनe तपाईलe अकo पeश गन# आवlक छBन । 

भाडावालहरूका लािग समस्या 
िनवारण उपकरणहरू  
आपतकाल भाडा आिथर् क सहयोग 
खोज्नुहोस् 
८०० ५६९ ४२८७ मा फोन गरेर स्थानीय 
हाउिजङ एण्ड अबर्न डभेलपमेन्टबाट मान्यता 
प्राप्त हाउिजङ सल्लाहकारको सुची पत्ता 
लगाउनुहोस् । 
ऋण ितनेर् सन्दभर्को समस्या िरपोटर् 
गनुर्होस् 
उपभोक्त िवित्तय संरक्षण ब्यूरोमा गुनासो 
पेश गनुर्होस ् 
cfpb.gov/complaint 
िवभेदबारे िरपोटर् गनुर्होस् 
गुनासो पेश गनुर्होस ्।  हाउिजङ एण्ड 
अबर्न डभेलपमेन्टमा ८०० ६६९ ९७७७ मा 
फोन गनुर्होस् । 

https://www.consumerfinance.gov/complaint/
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