ओरिगन ननष्कासन प्रनिबन्धसम्बन्धी प्राय: सोनिने प्रश्न
भाडा नतिरे को वा बहालवालाको कु नै कारण तबना र छ मतहनाको पु न भु ु क्त ानीको अनु ग्र ह अवति
नबाइकन गररएका खारे जीहरूको आिारमा ओररगनमा भएका आवासीय तनष्कासनहरूमा प्रतिबन्ध।
प्राय: सोतिने प्रश्नहरू यो पृ ष्ठ मा हे न ु ह ोस् ।
राज्य-व्यापी प्रतिबन्धलाई तडसेम्बर 31, 2020 मा तवस्तार गररएको छ भनी प्रतितबम्ब गनु पतछल्लो पटक सेप्टेम्बर 29,
2020 मा अद्यावतिक गररएको।

काययकािी आदे श 20-13, हाउस नबल 4213 ि काययकािी आदे श 20-56 के-के हुन्?
गभनुरको कायुकारी आदे श 20-13 ले COVID-19 महामारीको सम्बन्धमा तनतिि तनष्कासन र भाडा
सम्झौिा र तलजहरूका समापनमा राज्य-व्यापी अस्थायी प्रतिबन्ध तसजुना गर्यो। यो आदे श अतप्रल 1, 2020
मा हस्ताक्षर गररएको तथयो र जुन 30, 2020 सम्म प्रभावकारी तथयो।
कायुकारी आदे श 20-13 समीक्षा गनुुहोस्।
हाउस तबल 4213 जुन 26 मा ओररगन कानूनतनमाुिाद्वारा पाररि गररएको तथयो। यसले तनष्कासन
प्रतिबन्धलाई सेप्टेम्बर 30, 2020 सम्म तवस्तार गर्यो र बहालवालाहरूका लातग छ मतहने पुनभुुक्तानी अवति
तसजुना गर्यो। यसले बहालवालामा आिाररि कारण तबना घर मातलकको लातग तिनु बााँकी रकम, प्रस्ताव
भुक्तान योजना र अन्य प्रकारका खारे जीहरूको प्रयोगको सूचना पठाउने प्रतियालाई पतन स्पष्ट पार्यो।
हाउ तबल 4213 समीक्षा गनुु होस्।
गभनुर ब्राउनले तनष्कासन प्रतिबन्धको सम्बन्धमा आवसीय बहालवालाहरूका लातग दोस्रो कायुकारी
आदे श जारी गर्यो। कायुकारी आदे श 20-56 ले सेप्टेम्बर 30, 2020 को अवतिको लातग तडसेम्बर 31, 2020
सम्म अको तनष्कासन प्रतिबन्ध तसजुना गछु । यसले घरिनीहरूलाई कुनै कारण तबना तडसेम्बर 31, 2020
सम्म गैर-भुक्तानी र िेरै बहालवालाका कारणले बहालवाला सूचनाहरू जारी गनुबाट रोक्छ। यो आदे श
सेप्टेम्बर 28, 2020 मा हस्ताक्षर गररएको तथयो।
कायुकारी आदे श 20-56 समीक्षा गनुुहोस्।

प्रनिबन्ध कनि समयसम्म लागू हुन्छ?
प्रतिबन्ध तडसेम्बर 31, 2020 सम्म प्रभावमा िहन्छ। बहालवालाहरूसाँग अतप्रल 1 दे खख सेप्टेम्बर 30, 2020
सम्म नतिरे र जम्मा भएका कुनै पतन भाडा वा अन्य शुल्कहरू पुनः भुक्तानी गनु माचु 31, 2021 सम्मको
समय हुनेछ।
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अक्टोबर 1, 2020 दे खख जनवरी 8, 2021 सम्म प्राप्त भएका भाडा वा अन्य शुल्कहरू काउण्टीको अध्यादे श
अन्तगुि मल्टनोमाह काउण्टीका तनवासीहरूका लातग स्थतगि गनु सतकनेछ।
मल्टोमाह काउण्टी बाहररका बहालवालाहरूलाई कायुकारी आदे श 20-56 मार्ुि अक्टोबर 1 दे खख
तडसेम्बर 31, 2020 सम्म भुक्तानी नगररएको, िर यो समयमा यी भाडाहरूका लातग पुनभुुक्तानीको अनुग्रह
अवति नभएको तनष्कासनबाट सुरतक्षि गदु छ।

भाडा स्थगनको लानग के-कस्ता परिस्स्थनिहरू योग्य हुन्छन्?
प्रतिबन्ध र स्थगन ओररगनमा भएका सबै आवासीय भाडाका सम्पतिहरूमा लागू हुन्छ। कायुकारी आदे श
20-13 का प्रभावकारी तमति र HB 4213 को आपिकालीन अवति (अतप्रल 1 दे खख सेप्टेम्बर 30, 2020) को
समयमा प्राप्त भएका सबै भाडा र शुल्कहरू स्थतगि गनु योग्य हुन सक्छ।
बहालवालाले आतथुक कतठनाइका कागजािहरू उपलब्ध गराउनुपदै न।
अक्टोबर 1, 2020 दे खख जनवरी 8, 2021 सम्म प्राप्त भएका भाडा वा अन्य शुल्कहरू काउण्टीको अध्यादे श
अन्तगुि मल्टनोमाह काउण्टीका तनवासीहरूका लातग स्थतगि गनु सतकनेछ।

म बहालवाला हो ि आफ्नो भाडा निनय सनकन भने, मैले के गननयपछय ?
HB 4213 तभत्र भएको कुनै पतन कुराले बहालवालालाई भाडा तिने दातयत्वमा सहायिा गदै न। यनद िपाईंले
घि भाडा ननििे ि जम्मा भएको छ भने, िपाईंले मार्य 31, 2021 अनघ आफ्नो घििनीलाई अनप्रल 1
दे स्ि सेप्टेम्बि 30, 2020 सम्मको ननििे ि जम्मा भएको िकम भनक्तान गनय सननननिि हुननपछय । िपाईंको
घरिनीले िपाईंलाई तवलम्ब शुल्क लगाउन वा यो तमतिअतघ िपाईंको बहाल समाप्त गनु
सक्नुहुन्न। घरिनीले तदने संरचनात्मक भुक्तानी योजना स्वैखिक हुन्छ।
यतद सेप्टेम्बर 30, 2020 पतछ, घरिनीले बहालवालालाई तिनु बााँकी रकम भुक्तान गने सूचना पठाउनुहुन्छ
भने, बहालवालाले घििनीलाई आफ्नो सूर्नमा उल्लेि गरिएको नमनिसम्म छ-मनहनाको
पननभनयक्तानी अवनि प्रयोग गने अनभप्राय बािे सूर्ना नदननपछय । बहालवालाले घरिनीलाई पत्राचारबाट वा
इमेलमार्ुि सूर्ना नदन सक्ननहुन्छ। बहालवालाले पुनभुुक्तानी अवति उपयोग गनुुहुनेछ भनी आफ्नो
घरिनीलाई नबिाउनाले एक मतहनाको भाडाको आिा रकम जतिको जररवाना तिनुुपने हुन सक्छ।
सेप्टेम्बर 30, 2020 पतछ, ओररगनका बहालवालाहरूलाई अझै पतन वर्ुको अखन्तमसम्म भुक्तानी नगररएको
तनष्कासनबाट सुरतक्षि गररन्छ। यद्यतप, तडसेम्बर 31, 2020 आपिकालीन अवति समाप्त भएपतछ नतिरे र
जम्मा भएका शुल्कहरूको लातग यसपाली कुनै राज्य-व्यापी पुनभुुक्तानीको अनुग्रह अवति हुाँदैन।
मल्टनोमाह काउण्टीमा बस्ने बहालवालाहरूले काउण्टीको अध्यादे श अन्तगुि स्थगन गनु सक्नुहुनेछ।।
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COVID-19 को कािणले भाडाको स्थगन दाबी गनय बहालवालाबाट कस्तो प्रकािका
कागजाि प्राप्त गननयपछय ?
पतहला, पोटु ल्याण्ड र मल्टनोमाह काउण्टीका बहालवालाहरूले आफ्ना घरिनीहरूलाई कागजािहरू
उपलब्ध गराउन आवश्यक तथयो।
राज्यका सबै तनष्कासन प्रतिबन्धहरूमा, आम्दानीमा भएको नुक्सानीको कुनै पतन कागजािको आवश्यक
हुाँदैन।

ओररगनको कानूनी सहायिा सेवाले बहालवालाहरूलाई उहााँहरूबाट के-के चातहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नमा मद्दि
गने मागुदशुन भएको जानकारीमूलक पचाु बनाएको छ। त्यस मागुदशुनमा बहालवालाहरूले आफ्ना
घरिनीहरूसाँग कुरा गनु प्रयोग गनु सक्ने उपयोगी नमूना पत्र समावेश हुन्छ।
ओररगन कानूनी सहायिा सेवाबाट तदइएको जानकारीमूलक पचाु को PDF र्ाइल डाउनलोड गनुुहोस् (186.83 Kb)

स्तनगि भाषाले गदाय बहालवालाको क्रेनडट स्कोि ि भाडाको इनिहासमा कननै प्रभाव
पदै न?
HB 4213 र कायुकारी आदे श 20-56 ले घरिनीलाई कुनै पतन उपभोक्ताको िेतडट बारे ररपोटु गने
तनकायलाई अपरािीको रूपमा बहालवालाको भुक्तानी नगररएको रकम बारे ररपोटु गनु प्रतिबन्ध लगाउाँ छ।

यो समयमा भाडामा छन ट नदइन्छ?
प्रतिबन्ध लागेका कुनै पतन कुराले दातयत्व भएका बहालवालाहरूलाई नतिररएको भाडामा सहायिा
गदै न। यद्यतप, घरिनीलाई आपिकालीन समयमा (तडसेम्बर 31, 2020 पतछ सम्मलाई) भुक्तानी नगररएको
भाडाको लातग तनष्कासन गनु वा छ मतहनाको पुनभुुक्तानीको अनुग्रह अवतिमा (अतप्रल 1 दे खख सेप्टेम्बर 30
सम्मको) स्थतगि भाडाहरूको पुनभुुक्तानीको लातग तनष्कासन गनु खोज्न अनुमति तदइएको छै न।

यो स्थगनमा उपयोनगिाहरू समावेश गरिएको छ?
बहालवालाले अन्य कुनै पतन शुल्क, सेवा वा उपयोतगिा शुल्क (तसिै िेस्रो-पक्ष प्रदायकलाई नभएर) तसिै
घरिनीलाई भुक्तान गरे मा, िी शुल्क िथा लागिहरू यस प्रतिबन्ध अन्तगुि स्थगनको लातग योग्य
हुन्छ। भुक्तानीको स्थगन र समयसीमाको प्रतिया भाडा जस्तै समान हुन्छ।
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बहालवालाले शुल्क, सेवा वा उपयोतगिा शुल्क तसिै िेस्रो-पक्ष प्रदायकलाई भुक्तान गनुुहुन्छ र COVID-19
साँग सम्बखन्धि पयाुप्त आम्दानीको नोक्सानीको कारणले यी भुक्तानीहरू गनु सक्नुभएन भने, हामी
बहालवालालाई तवकल्पहरू बारे छलर्ल गनु िी सेवा प्रदायकहरूलाई तसिै सम्पकु गनु प्रोत्साहन
गछौं। कृपया िल तदइएको थप जानकारी हेनुहोस्।

प्रनिबन्धले भाडा ननििे को हुनाले उपयोनगिा सेवामा अविोिहरू भएका
ननवासीहरूलाई सनिनिि गछय ?
प्रतिबन्धले भाडा नतिरे को हुनाले उपयोतगिा सेवामा अवरोिहरू भएका तनवासीहरूलाई प्रत्येक्ष रूपमा
सुरतक्षि गदै न। यद्यतप, पोटु ल्याण्ड वाटर ब्यूरो (Portland Water Bureau) ले आपिकालीन अवस्थाको
घोर्णा गरे को बेला ढल, आाँ िीबेहरी र पानीको तबलहरूको भुक्तानी नगरे मा पानीको सेवा जडान तविे द
गनेछैन भनी उल्लेख गर्यो। यसैगरी, Pacific Power, Portland General Electric (PGE) र Northwest
Natural ले भुक्तानी नगररएको हुनाले अस्थायी रूपमा सेवाका जडान तविे द तनलम्बन गरे का छन् र
तवलम्ब शुल्कतबना आफ्ना सेवाहरू तवस्तार गनेछन्।

बहालवालाले नवगिको बााँकी भाडा वा अन्य शनल्कहरू कनहले निननयपछय ?
अन्यथा मल्टनोमाह काउण्टीको अध्यादे शमा स्थगन गनु योग्य नभएसम्म वा हालका आदे शहरू संशोिन
नगररएमा, राज्य भुक्तानीका समयसीमाहरू तनम्नानुसार छन्:
•
•

अक्टोबि 1 दे स्ि नडसेम्बि 31, 2020 सम्म प्राप्त भएको गैि-भनक्तानी जनविी 1, 2021 बाट भनक्तान
गरिएको हुननपछय ।
अनप्रल 1 दे स्ि सेप्टेम्बि 30, 2020 सम्म प्राप्त भएको गैि-भनक्तानी मार्य 31, 2021 बाट भनक्तान
गरिएको हुननपछय ।

निला शनल्कहरूलाई नवगिको बााँकी भाडामा लगाउन सनकन्छ?
कुनै तढलो नभएको शुल्क प्रतिबन्धहरूको प्रभावकारीतमति (अतप्रल 1 दे खख तडसेम्बर 31, 2020 सम्म) को
समयमा तवलखम्बि भएका भाडा वा शुल्कहरूका लातग लगाइन वा सङ्कलन गनु सतकन्छ।

बहालवालाहरूले पननभनयक्तानी योजना वा प्रनिज्ञा पत्रमा हस्तािि गनय आवश्यक पछय ?
घरिनीले तिनु बााँकी रकमको लातग स्वैखिक भुक्तानी योजनाको प्रस्ताव गनु सक्नुहुनेछ, िर सूचनामा
भुक्तानी योजना स्वैखिक हो भनी उल्लेख गनुुपछु । बहालवाला त्यस्तो सम्झौिामा प्रवेश गने कुनै दातयत्वमा
हुनुहुन्न।
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घििनी अननसाि, मैले आं नशक भाडा भनक्तानीहरू स्वीकाि गिे मा मैले समाप्त गनय
मेिा अनिकािहरूलाई त्याग्नन पदै न?
िेरैजसो घरिनीहरू सामान्य पररखस्थतिहरू अन्तगुिका आं तशक भाडाका भुक्तानीहरू स्वीकार गने कानूनी
कायुवाहीहरू बारे तचखन्ति हुनुहुन्छ। ORS 90.412 प्रति HB 4213 आं तशक भाडा भुक्तानी स्वीकार गने
घरिनीलाई लागू हुाँ दैन।

घििनीले बहालवालालाई निनीहरूको निनय बााँकी िकमको सम्बन्धमा कस्तो
प्रकािको सूर्ना पठाउन सक्ननहुन्छ?
आपिकालीन समयावतिमा, बहालवालाले कुनै पतन बााँ की भाडा तिनु जारी राख्नुहुन्छ भनी उल्लेख गदै
घरिनीले बहालवालालाई तलखखि सूचना उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। सूर्नामा नडसेम्बि 31, 2020 अनघ
अननमनि ननदइएको गैि-भनक्तानीको लानग ननष्कासन हुने कथन पनन समावेश गननयपछय ।
आपिकालीन अवतिपतछ, उक्त सूचनामा तनम्न सबै कुराहरू समावेश भएमा मात्र घरिनीले बहालवालालाई
तिनु बााँकी रकमसाँग वैकखल्पक तलखखि सूचना डे तलभर गनु सक्नुहुन्छ:
आपिकालीन अवति समाप्त हुने तमति;
आपिकालीन अवतिपतछ बााँकी हुने भाडा र अन्य भुक्तानीहरूलाई सही समयमा भुक्तानी गरराँ दै न।
आपिकालीन समयावतिमा प्राप्त हुने गैर-भुक्तानी रकम अझै बााँ की छ र भुक्तानी गररनुपछु ;
बहालवालाले गैर-भुक्तानी रकमको लातग तढलो शुल्क तिनुुपने छै न;
बहालवाला माचु 31, 2021 मा समाप्त हुने गैर-भुक्तानी रकम पुनभुक्तानी गनु छ-मतहने अनुग्रह अवतिमा
हकदार हुनुहुन्छ;
6. सूचनाको डे तलभरीपतछ 14 तदनभन्दा तछटो नहुनेगरी तदइएको सूचनमा उल्लेख गररएको उखल्लखखि तमति
तभत्रमा, बहालवालाले गैर-भुक्तानी रकम भुक्तानी गनुुपछु वा बहालवालाले माचु 31, 2020 सम्म समाप्त
हुनेगरी छ-मतहनाको तशष्टिा अवतिको अखन्तमसम्म गैर-भुक्तानी रकम भुक्तानी गने अतभप्राय राख्नुभएको
छ भनी घरिनीलाई सूतचि गनुुपछु ।
7. बहालवालाले घरिनीलाई अनुग्रह अवतिको उपयोतगिाको सूचना तदन नसकेमा जररवाना लाग्न सक्नेछ।
8. आपिकालीन अवतिपतछ बााँकी रहे का भाडा र अन्य शुल्कहरू पतहले जस्तै तिनुुपछु वा घरिनीले बहाल
सम्झौिा समाप्त गनु सक्नुहुनेछ।
1.
2.
3.
4.
5.

बहालवालाले छ-मनहनाको पननभनयक्तानी अवनि प्रयोग गनय अनभप्राय िाख्ननहुन्छ भनी
घििनीलाई बिाउननपछय ?
घरिनीले बहालवालालाई तिनु बााँकी रकमको सम्बन्धमा आपिकालीन अवतिपतछ सूचना पठाउनुहुन्छ भने,
उहााँहरूले पुनभुुक्तानीको अवति बारे जानकारी र पुनभुुक्तानी अवति प्रयोग गने उहााँहरूको अतभप्रायको
साथमा प्रतितिया जनाउने तमति समावेश गनुुपछु । यो तमति सूचना तदइएको तमतिबाट कम्तीमा 14 तदनको
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हुनुपछु । यस अवस्थामा, बहालवालाले घरिनीलाई पुनभुुक्तानी अवति प्रयोग गने उहााँहरूको अतभप्राय बारे
सूचना तदनुपछु , अन्यथा उहााँहरूले जररवाना तिनुुपने हुन सक्छ।
घििनीलाई उस्ल्लस्िि नमनिसम्म पननभनयक्तानी अवनि प्रयोग गने अनभप्राय बािे सूर्ना ननदनाले
घििनीलाई पननभनयक्तानी अवनिपनछ एक मनहनाको भाडाको 50 प्रनिशि बिाबिका िनिहरू पननः
प्राप्त गने अनिकाि नदन्छ।

प्रनिबन्ध जािी गरिसकेपनछ ि नििाय भनक्तानीको छ-मनहनाको अननग्रह अवनि सनरु
भइसकेपनछ भाडावाल ि घिमानलकहरूका लानग आनथयक सहायिा उपलब्ध हुन्छ?
शहर र काउण्टीले रोगको प्रसारण सीतमि गनु यस प्रकोपको बीचमा बस्ने ठाउाँ तदइएका मातनसहरूलाई
राख्न यी ित्काल कदमहरू चातलरहेका छन्। उनीहरूले प्रतिबन्ध जारी गररसकेपतछ भाडावाल र
घरमातलकहरूलाई सहायिा उपलब्ध गराउन सबै तवकल्पहरू मूल्याङ्कन गरररहेका छन्। हामीले जानकारी
उपलब्ध हुनसाथ सहायिा तवकल्पहरू र सहायिा बारे जानकारी प्रकातशि गनु जारी राख्नेछौं।
भाडाका सम्पतिहरूका बहालवालाका लातग HB 4213 मा उपलब्ध गराइएका सुरक्षाहरूका साथै, ओररगन
तविानसभाले ऋण िारकहरूका लातग सुरक्षाहरू उपलब्ध गराउन HB 4204 पतन पाररि गरे को
छ। िपाईंले तििो तलनुहुन्छ र भुक्तानीहरू गनु कतठनाइ भइरहेको छ भने, भाडाको आम्दानी वा अन्यमा
भएको घटावबाट, हामी िपाईंलाई आफ्नो ऋणदािाको पहुाँच पाउन प्रोत्साहन गछौं। यहााँ HB 4204 बारे
केही सारांश जानकारी छ:
•

आपिकालीन अवस्थामा ऋणीले ऋणदािालाई भुक्तानीहरू गनु सक्षम नभएको कुरा जानकार गराउनुहुन्छ
भने, आपिकालीन अवस्थामा (माचु 8, 2020 दे खख तडसेम्बर 31, 2020 सम्म), ऋणदािाले गैर-भुक्तानीलाई
पूवुतनिाु ररि रूपमा व्यवहार गदै न।

•

ऋणीको सम्पतिमा चार वा सोभन्दा कम बसोबासका एकाईहरू भएमा, उहााँ हरूले COVID-19 महामारीको
कारणले भएको आम्दानीको कमीको रूपमा आफ्ना भुक्तानीहरू गनु सक्नुहुनेछैन भनी आफ्नो
ऋणदािालाई सूचना तदनुपछु ।

•

तढलाइ भएका तििो भुक्तानीहरूले ऋणको म्यादको अन्त्यमा तढलाइ भएको रकम भुक्तानी गनु ऋणीको
तवकल्पलाई अनुमति तदनुपछु ।

हामी COVID-19 को कारण एकदमै तविीय कतठनाइ अनुभव गरररहेका सबै घर मातलकहरूलाई आफ्ना
सबै तवकल्पहरू बारे छलर्ल गनु आफ्नो ऋण सेवा प्रदायकलाई कल गनु प्रोत्साहन गछौं।
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आफ्ना बहालवालाका भाडा भनक्तानी प्राप्त नगने घििनीहरूलाई नवत्तीय िाहि वा
सहायिा उपलब्ध हुनेछ?
घरिनीहरू आफ्ना तििो, सम्पतिको कर र आफ्ना सम्पतिहरूका ममुिहरूका लातग भुक्तानी गनु
बहालवालाहरूका भाडामा तनभुर हुन्छन् भन्ने कुरा हामी बुझछौं। शहर र मल्टनोमाह काउण्टीले प्रतिबन्धको
अवतिमा र त्यसपिाि घरिनीहरूलाई सहायिा उपलब्ध गराउन सबै तवकल्प मूल्याङ्कन गदै छ।
पोटु ल्याण्ड शहर र मल्टनोमाह काउण्टीले आवासीय भाडा कायुिम शुल्क सतहि 2019 व्यवसाय आम्दानी
करका भुक्तानीहरू तढलाइ गरे को छ।
भाडाका सम्पतिहरूका बहालवालाका लातग HB 4213 मा उपलब्ध गराइएका सुरक्षाहरूका साथै, ओररगन
तविानसभाले ऋण िारकहरूका लातग सुरक्षाहरू उपलब्ध गराउन HB 4204 पतन पाररि गरे को
छ। िपाईंले तििो तलनुहुन्छ र भुक्तानीहरू गनु कतठनाइ भइरहेको छ भने, भाडाको आम्दानी वा अन्यमा
भएको घटावबाट, हामी िपाईंलाई आफ्नो ऋणदािाको पहुाँच पाउन प्रोत्साहन गछौं। यहााँ HB 4204 बारे
केही सारांश जानकारी छ:
•

आपिकालीन अवस्थामा ऋणीले ऋणदािालाई भुक्तानीहरू गनु सक्षम नभएको कुरा जानकार गराउनुहुन्छ
भने, आपिकालीन अवस्थामा (माचु 8, 2020 दे खख तडसेम्बर 31, 2020 सम्म), ऋणदािाले गैर-भुक्तानीलाई
पूवुतनिाु ररि रूपमा व्यवहार गदै न।

•

ऋणीको सम्पतिमा चार वा सोभन्दा कम बसोबासका एकाईहरू भएमा, उहााँ हरूले COVID-19 महामारीको
कारणले भएको आम्दानीको कमीको रूपमा आफ्ना भुक्तानीहरू गनु सक्नुहुनेछैन भनी आफ्नो
ऋणदािालाई सूचना तदनुपछु ।

•

तढलाइ भएका तििो भुक्तानीहरूले ऋणको म्यादको अन्त्यमा तढलाइ भएको रकम भुक्तानी गनु ऋणीको
तवकल्पलाई अनुमति तदनुपछु ।

•

ऋणीको सम्पति चार तनवास एकाइहरूभन्दा िेरै सतहि व्यावसातयक वा आवासीय छ भने, तिनीहरूले
COVID-19 महामारीको कारण आम्दानी गुमेकोले आफ्ना भुक्तानीहरू गनु, आम्दानी गुमेको कागजािहरू
पठाउन र आर्ूले प्राप्त गरे का कुनै पतन संघीय राहि कोर्हरू खुलासा गनु सक्षम नभएको कुरा आफ्ना
ऋणदािालाई सूतचि गनुुपछु ।

•

साथै, बहु-पररवार सम्पतिको ऋणीले संघीय रूपमा तििो तर्िाु गनुुभएको छ भने, उहााँ हरू संघीय आवास
तवि तनकायद्वारा भखुरै घोर्णा गररएका अन्य तवकल्पहरूको लातग योग्य हुन सक्नुहुन्छ (बहालवालहरूका
केही सुरक्षाहरूले ओररगनमा रहे का िी व्यखक्तहरूलाई ओभरल्याप गरररहे को छ):
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Provides-Tenant-Protections.aspx

हामी COVID-19 को कारण एकदमै तविीय कतठनाइ अनुभव गरररहेका सबै घर मातलकहरूलाई आफ्ना
सबै तवकल्पहरू बारे छलर्ल गनु आफ्नो ऋण सेवा प्रदायकलाई कल गनु प्रोत्साहन गछौं।
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भाडाको गैि-भनक्तानी बाहेक कािणहरूले हुने ननष्कासनहरू बािे के लाग्छ?
प्रतिबन्ध ORS 90.427 अन्तगुि कारणतबना भाडाको गैर-भुक्तानी वा एकदमै खारे जीहरूसाँग सम्बखन्धि
खारे जीहरूमा लागू हुन्छ। यो अन्य कुनै पतन कानूनी उद्दे श्यको लातग तनष्कासनहरूमा लागू हुाँ दैन।
बहालवाला आिाररि कारणतबना खारे जीहरू बारे थप तववरणहरूका लातग, अको प्रश्न हेनुहोस्।

कािणनबना ननष्कासन गने वा योग्य घििनीको कािणले गदाय िािे ज गने बािे मा के
लाग्छ?
हाउस तबल 4213 अनुसार, ओररगन राज्यले घरिनीहरूलाई कारणतबना तनष्कासन सूचना जारी गनुबाट
तनर्ेतिि गरे को छ। यसलाई ORS 90.427 (3)(b), (4)(b) वा (c), (5)(a) दे खख (c) वा (8)(a)(B) वा (b)(B)
अन्तगुि घरिनीद्वारा डे तलभर गररएको कुनै पतन सूचनाको रूपमा पररभातर्ि गररन्छ।
मल्टनोमाह काउण्टीतभत्र बस्ने घरिनी र भाडावालहरूको लातग, यी प्रतिबन्धहरू छु ट्टै काउण्टी प्रतिबन्ध
अन्तगुि तवस्तार गररएको छ।
नयााँ कायुकारी आदे श अन्तगुि, घरिनीहरूले पोटु ल्याण्ड र/वा मल्टनोमाह काउण्टीको शहर भन्दा बातहर
हुनुहुन्छ भने ORS 90.427(5)(c) अन्तगुि खारे जी जारी गनु सक्नुहुन्छ। कारणतबना खारे जीहरूसाँग
सम्बखन्धि अन्य प्रतिबन्धहरू तडसेम्बर 31, 2020 सम्म लागू रहन्छन्।

नििो प्रनिबन्धका ननष्कासनहरू प्रभानवि हुनेछन्?
हुनेछन्। HB 4204 अन्तगुि, अदालिहरूलाई आपिकालीन समयावतिमा पुवुतनिाु ररि तििोसाँग सम्बखन्धि
सुनुवाईहरूबाट तनर्ेतिि गररन्छ।

घििनीले अननपालना गनयहुाँदैन भने के हुन्छ?
घरिनीले HB 4213 मा भएको आवासीय तनष्कासन प्रबन्धको उल्लङ्घन गनुुहुन्छ भने, बहालवालाले
अतिकार पुनः प्राप्त गनु तनर्ेिाज्ञा राहि प्राप्त गनु सक्नुहुनेछ वा अन्य कुनै पतन उल्लङ्घन सम्बोिन गनु
सक्नुहुनेछ र घरिनीबाट िीन मतहनासम्मको आवतिक भाडाका साथै कुनै पतन वास्ततवक क्षति पुनः प्राप्त
गनु सक्नुहुनेछ।
कुनै पतन व्यखक्त, व्यवसाय वा संस्थाले कायुकारी आदे श 20-56 को उल्लङ्घन गनुुहुन्छ भने, उहााँ हरूलाई
तविान वा सामान्य कानून वा संघीय कानून अन्तगुि तवद्यमान हुन सक्ने अन्य कुनै पतन तनजी कायुवाही
अतिकार वा अन्य प्रविुन प्रतियाको साथमा ORS 401.990 मा व्याख्या गररएका जररवानाहरू लाग्न सक्छ।
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