
   आवास भेदभाव  

मैसाचुसेट्स राज्यमा निम्ि आधारमा कसैलाई 
पनि आवासको पहुचमा भेदभाव गिु ुकािुि 
ववरुद्ध हुि जािे छ ।   

 उमेर ; 

 जानि / पूवजु ; 

 राष्ट्रिय मूल ; 

 धम ु; 

 अपाङ्गिा :  

 वैवाहहक ष्ट्थिनि वा वाल बच्चाहरु ; 

 लैङ्गगक पहहचाि; 

 यौनिक प्रवषृ्ट्ति ; 

 सैनिक सेवाबाट अवकाश प्राप्ि िागररक ; 

 आय स्रोि; 

 आवस  सहुललयि र सुबबधा । 
उस्टर निष्पक्ष आवास पररयोजिा  

तपाईंले आवससँग संबन्धित भेदभावको अिभुव 

गिु ुभएको छ या अधय जािकारी तथा सेवा  
चाहिु हुधछ भि ेयहा ँसंपकु राख्िहुोस ।  

क्याथ्रीि न्याश  
५०८-७९९-८४८६  

वा  
nashc@worcesterma.gov 

या 
एििोनि ओहटुज 
५०८-७९९-८४८८  

वा ortiza@worcesterma.gov                              

डेरावालको   
 अधिकार र न्जम्मेवारी  

ससटी अफ उस्टर 
 

मािव अधिकार तथा अपाङ्गता 
सम्बन्धि कायाुलय     
ससटी हल ३०३ कक्ष 
 ४५५ मेि स्रीट  

फोि: (५०८) ७९९-८४८६   
 

http://www.worcesterma.gov/ocm/human-
rights  

                

 

बारम्बार सोधििे प्रश्िहरू:  
प्र- म कुि कुि अवथिामा घर-भाडाको भुक्िािी रोक्ि सक्छु ?  
उ - निम्ि अवथिामा िपाईंले घर-भाडा बापिको भुक्िािी रोक्ि   

  सक्िु हुन्छ ।  
* िपाईंले घर या अपाटुमेन्टको ममुि सम्भारको लागग घर  
  माललकलाई अिुरोध गरी पत्र लेख्िु भएमा ,  
* िपाईंको घरमा Worcester Inspectional Services ले  
  अिुगमि गदाु मािव थवाथ्यसँग संबष्ट्न्धि नियमिहरु  
  िोडडएको र िपाईंको घर-माललकलाई सुचिा गररएको , 
* घर माललकले समथया बारे जािकारी पाउिुजेल सम्म  
  िपाईंले निष्ट्थचि अवधी सम्मको भाडा बुझाइसकेको, िर   
  िपाईं समथयाको कारक िभएको र ममुिको लागी घर  
  छाड्ि पिे अवथिामा, 
  

तपाईंले घर भाडाको निन्स्चत रकम रोक्िु भएको कुरा    
पत्र लेखी घर मसलकलाई जािकारी गराउिुहोस र त्यसको   
एकप्रती आफु पनि राख्िुहोस। तपाईंले नतिु बाकी रहेको  

रकम छुटै्ट बैंक खातामा जम्मा गिुुहोस ।   
 

प्र-  यदद मेरो अपाटुमेधटमा भएको उडुसलाई हटाउि मेरो घर 
मासलकले औषिी छिु अन्स्वकार गरेको खण्डमा मैले कहाँ फोि 
गिुुपछु ?  
उ- उडुस घरहरुको लागग एक समथया हो । िपाईंको फोि िम्बर 
५०८-७९९-११८९ मा फोि गरी सेवा ललि सक्िु हुन्छ। सेवाको 
समयमा िपाईंको घर-माललक या िपाईं घरमा उपलब्ध हुि 
आवश्यक हुिेछ । 
 

सिै यी कुरामा ववचार पुराउिुहोस ।  
 

िपाईंले भुक्िािी हदिु भएको रकमको रलसद , उजुरी, लशकायि, 
घर-माललक सँग गिुु भएको पत्रचार, मरम्मिको अिुरोध र अन्य 

महततवपूर्ु घटिाहरू ििा आफ्िो भाडा सँग सम्बष्ट्न्धि 
कागजािहरुको राम्रो अलभलेख राख्िुहोश। यी कुराहरुले िपाईंलाई  

अदालिी र अन्य वववाद समाधाि गिु सहयोग पुराउदछ ।   
  
 
 
 



अपाटुमेधट बारे यी कुराको पनि जािकारी सलिहुोस ।  
 
* भाडा बढाउि ेबारेमा: घर-मललकले निष्ट्श्चि अवगधको घर भाडा  
  सम्झौिा लभत्र भाडा ववृद्ध गि ुपाउिे छैि । िर ियाँ सम्झौिा हँुदा  
  घर भाडा बढाउि सककि ेप्राबधाि रहेको छ । घर भाडा सम्झौिा  
  िभएको डरेावालको सन्दभमुा घर माललकले ३० हदि पूव ुजािकारी  
  हदएर कुि ैपनि समयमा भाडा ववृद्ध गि ुसककिे प्राबधाि रहेको छ ।  
* ियाँ घर-माललकले िपाईबाट भकु्िािी प्राप्िको गरेको ४५ हदि लभत्र  
  थवालमतव थिािान्िरर्को ललखखि सूचिा िपाईलाई हदिुपछु। पवू ुघर-  
  माललकले िपाईंले पहहले बुझाउिु भएको भुक्िािी हथिािंरर् गि ु 
  असफल भएमा, िया ँघर-माललकले पनि पूव-ुभुक्िािीको रकम  
  िपाईबाट ललि बाध्य हुिेछ ।   
* जाडो याममा (सेप्टेम्बर १६-जुि १४) घरको िापमाि हदउसो ६८ डडग्री  
  र रािी ६४ डडग्री भन्दा कम हुिु हँुदैि।  
* कोड उल्लंघि भएको िपाईं ठान्िु हुन्छ भिे Worcester  

    Inspectional कायलुयको फोि िम्बर (५०८) ७९९-११८९ मा  
  जािकारी गराउिुहोस।   
* घर-माललकले भाडा बढाउि खोजेमा भाडा सम्झौिा रद्द गि ुसककिे  
  छ । िपाईं थवाथ्य बोडसुँग सम्पकु राखेर ६ महहिा लभत्र घर   
  पररवििु गि ुसक्ि ुहुन्छ। िपाईं डरेावालको अगधकारको लागग बिेका    
  संगठिको सदथय सँग सम्पकु राखी अन्य काििुी कामकारबाही पनि   
  गि ुसक्िु हुन्छ। घर-माललकले गरेको भाडा पररवििु तयस बेला  
  सम्म गैरकािुिी ठहररन्छ जब सम्म घर-माललकले आफुलाई प्रमाखर्ि   
  गि ुसक्दैि । 
             अपाटुमेधट छाडदै हुिुहुधछ भिे : 
* घर-माललकबाट अपाटुमेन्टको अवथिा निरीक्षर् गराउिुहोस िाकी   
   िपाईंलाई पनछ कुिै समथया िआओस ।  
* घर भाडा बापिको सुरक्षा निके्षप घर भाडा सम्झौिा सकइएको ३० 
  हदि लभत्र िपाईंले कफिा ुपाउि सक्िु हुन्छ । सुरक्षा निके्षप िपाईंले   
  निि ुबाकी भएको घर भाडा र सम्झौिा पत्र उल्लेख भएको कुिै  
  कर बापिको रकममा घर माललकले लमलाि गि ुसक्िे छ्ि ।    
  घर भाडा सम्झौिामा उल्यख सामग्री हरु टुटफुट भएमा तयस 
  वापिको हजिुा िपाईंले नििु ुपदुछ । िर सामान्य च्यानिएको या रङ  
  खुइललएको सामाग्रीको हकमा िपाईंले कुिै रकम निि ुपदैि ।  

          थप जािकारीको लाधग यो वेवसाइट हेिुहुोस ।   
 

http://www.mass.gov/ocabr/consumer/housing/
tenant-and-landlord/tenant-rights.html  

िया अपाटुमेधटमा सिे बेलामा आवश्यक पिे 
जािकारीहरु: 
* सामान्यिय, घर या अपाटुमेन्टको भाडा सम्झौिा गदा ु   
  निम्ि कुराहरु समावेश गिुपुछु: घरधिी र िपाईंको िाम,   
  ठेगािा र टेललफोि िम्बर, घर भाडा बापिको सुरक्षा  
  निके्षप र भाडामा बथदा पाइिे कािुिी अगधकारहरु।  
* घर सिे बलेामा घर माललकले िपाईंलाई घर भाडा बापि  
  पहहलो र अष्ट्न्िम महहिा, सुरक्षा निके्षप र अपाटुमेन्टको  
  साँचोको लागग मात्र गि ुशुल्क ललि सक्छि । 
* घर माललक सँग घरको बबषाक्ि लससायुक्ि रंगको (Lead  

    Paint) अवथिा बारे ललखखि जािकारी ललिुहोश ।  
* सुरक्षा निके्षप र अष्ट्न्िम महहिाको घर भादा बापि जम्मा  
  गरेको रकमको वावषकु व्याज िपाईंले घर माललक बाट  
  पाउि सक्िु हुन्छ ।िपाईंले व्याज िपाएको खण्डमा घर- 
  भाडामा व्याज रकम घटाउि सक्िु हुन्छ । सुरक्षा निके्षप  
  र अष्ट्न्िम महहिाको रकम बजुाएको ३० हदि लभत्र घर- 
  माललकबाट रकम जम्मा गरेको बैंकको िाम,ठेगािा,खािा  
  िम्बर र रकम खुलाएको एक रलसद िपाईंले पाउि ुपछु ।  
* सुरक्षा निके्षप जम्मा गरी सके पनछ वा घर सरेकोको १०  
  हदि लभत्र घर भाडाको अवथिा बारे घर मललकले िपाईंलाई  
  एक बयाि (statement of condition)  हदिे छि ।  
  उक्ि बयाि गचति िबुझकेो खण्डमा अको १५ हदि लभत्र   
  बयाि लाई पररवििु को घर मललक लाई भन्ि सककन्छ ।  
  घर माललक ले अको १५ हदि लभत्र मा िपाईंलाई प्रनिकिया  
  उपलब्ध गरुउिे कािुिी प्रावधाि छ। 
*  घर माललकले घर भाडाको अवथिा बारे वयाि  
  (statement  of condition)  िपठाएको अवथिामा िपाईं 
  आफै वयाि ियार गिुहुोश र तयसको एक प्रनिललवप घर 
  माललकलाई पठाउिुहोश ।  
* घर माललक निम्ि अवथिामा मात्र िपाईंको अपाटुमेन्टमा  
  प्रवेश गि ुसक्छ: *घर पररसर निरीक्षर् गि।ु ममिु संभार  
  गि ुभावी डरेावाल, िेिा वा घर एजेन्टलाई अपाटुमेन्ट  
  देखाउि। अदालिको आदेश अिुसार। पररसर छाडि  
  लागेको अवथिामा ।  
* घर मललकले भाडा अवगधको ३० हदि सम्म कुिै पनि  
  ककलसमको ब्याज वा जररवािा शुल्क ललि पाउि ेछैि। िर  
  घर भाडा एक हदि हढलो भि ेघर-माललकले घर खाली   
  गराउि ेप्रकिया सुरु गि ुसक्िछेि । 

घर भाडा सम्झौताका प्रकार ।   
 
निष्ट्श्चि अवधीको सम्झौिा:  
यथिो घर भाडा सम्झौिा घर-माललक र िपाई बबच ललखखि 
रुपमा निष्ट्श्चि समय सम्म बथिको लागग हुन्छ।तयो 
निष्ट्थचि अवगध लभत्र िपाईंले सम्झौिामा उल्लेख सि ु
उल्लङ्घि िगरे सम्म घर-माललकले िपाईंलाई निकाल्ि 
सक्दैिि र घर भाडा पनि बढाउि पाउदैिि। िपाईंले 
समझौिामा उल्लेख रकम अष्ट्न्िम महहिा सम्म बुझाउिै  
पिे हुन्छ ।  
 
इच्छामा आधाररि भाडा सम्झौिा: 
यथिो सम्झौिा िपाईं र घर-माललक बबच ललखखि या 
मौखखक हुि सक्छ । ३० हदिको पूव ुजािकारीमा िपाईं र 
घर माललक बबचको सम्न्वयमा सम्झौिा रद्द गि ुसककन्छ। 

 
घर निष्कासि प्रक्रिया 

 
एक धयायािीशको आदेश बबिा तपाईंलाई घर मासलकले घर 

बाट निकाल्ि या तपाईंको अपारटमेधटमा ताल्चा माि ु
सक्दैि ।  

 
निन्स्चत अवधिको सम्झौता:  
िपाईं सम्झौिा उल्लङ्घि गिु ुभएको खण्डमा घर-माललकले 
िपाईंलाई घर छाडिे सुचािा हदि सक्िे छ । घर खाली 
गिे सुचिा घर भाडा भुक्िािी को लागग हो । घरमाललकले  
घर खाली गिे १४ हदिे सूचिा पठाउि पछु। १४ हदि सम्म 
घर खाली िगरेको खण्डमा िपाईंले कािुिी प्रकृयाहरु 
सामिा गिुपुि ेहुन्छ ।  
 
इच्छामा आिाररत भाडा सम्झौता:     
घर खाली गिे सुचिा घर-भाडा भकु्िािीको लागग हो घर-
माललकले  घर खाली गिे १४ हदिे सूचिा िपाईंमा पनि 
लागु हुन्छ । अन्य कारर्को लागग िपाईंले घर खाली गिे 
३० हदिे सुचिा पाउिु हुन्छ । 


