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PHRC र COVID-19 
आवास र �वसाियक सम्पि� 

 
पने्सल्भिेनया मानव सम्बन्ध आयोगल े तपाइँ बसन्,े काम गन�, िस�े, र जनतालाई �दान ग�रएका 
सवेाह� पाउन िनि�त अिधकारह�को संरक्षण गन� काननूह� लाग ूगदर्छ । 

PHRC ले पेन्सल्भेिनया मानव सम्बन्ध ऐन ("PHRA") लाई लागू गदर्छ जसले रोजगार, आवास, 
�ावसाियक सम्पि� र सावर्जिनक आवासमा भेदभावलाई िनषेध गदर्छ । आवास ब�े ठाउँ र 
�वसाियक सम्प�ीको सन्दभर्मा �ि�ह�लाई िन�िलिखत कारणले �न ेभेदभावबाट जोग◌ाउँछ: 

• नस्ल  
• रा�ीय उत्पि� 
• वंशपरम्परा 
• िलङ्ग 
• रङ 
• धमर् 
• अपाङ्गता 
• दिृ�िवहीनता, बिहरापन वा �योगकतार्को शारी�रक अक्षमताका कारण गाइड वा सहयोग 

जनावरको �योग  
• सहायता वा गाईड जनावर स�ालनकतार् वा �िशक्षक  
• �ि�सँग सम्बन्ध वा संल�ता छ भनेर िचिनन ेएक �ि�को अपाङ्गता । 

 
PHRC �ारा लाग ू ग�रएको काननूह� रोग िनयन्�ण वा अन्य सघंीय, राज्य, वा स्थानीय 
अिधकारीह�को लािग केन्�को आवश्यकताह�लाई िवरोध गद�न । 
पीएचआरए र कायार्न्वयन िनयमह� यी कानूनको अधीनमा रहेका  िनकायह�मा लागू �न जारी 
राख्दछन,् तर COVID-19 को सम्बन्धमा ितनीह�ले सावर्जिनक आवासका स्वािमत्व भएका 
�ि�ह�लाई सावर्जिनक आवासको स्वािमत्वका चरणह�को बारेमा सीडीसी वा राज्य / स्थानीय 
जनस्वास्थ्य अिधकारीह�ल ेगरेका �दशा िनद�शन र सुझावह�को पालना गनर्मा हस्तके्षप गद�नन् वा 
रोक्दैनन ्। सावर्जिनक आवासका मािलकह�ले यो सम्झन ुपछर् �क COVID-19 महामारी िवकिसत �ँद ै
जाँदा सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह�को िनद�शन प�रवतर्न �न सक्छ । त्यसकारण, सावर्जिनक 
आवासका मािलकह�ल ेसुरक्षा कायम गनर् र एक अपाङ्गता भएका �ि�ह�लाई उिचत सुिवधा �दान 
गनर् सबैभन्दा अ�ाविधक जानकारीलाई अनुसरण गनर् जारी रा�ुपदर्छ । 
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पीएचआरए र कायार्न्वयन िनयमह� यी कानूनको अधीनमा संस्थामा लागू �न जारी राख्दछन,् तर 
उनीह�ले आवास बासस्थान र वािणज्य सम्पि�का स्वािमत्वकतार्ह�लाई सीडीसी वा राज्य / स्थानीय 
सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह�ले कदम चालकह�का बारेका िनद�शनह� र सुझावह�को पालना 
गनर्मा हस्तके्षप गद�नन  वा रोक्दैनन ्। सावर्जिनक आवास को COVID-19 को बारे मा िलनु पछर्। आवास 
ब�े ठाउँ र �वसाियक सम्प�ीका मािलकह�ले सम्झनु पछर् ।  
COVID-19 महामारीको �पमा िवकिसत �ने �पमा सावर्जिनक स्वास्थ्य अिधकारीह�को िनद�शन 
प�रवतर्न �न सक्छ। तसथर्, आवास ब�े ठाउँ र �वसाियक सम्प�ीका मािलकह�ले सुरक्षा कायम गनर् र 
अपाङ्गता भएका �ि�ह�को लािग उिचत सुिवधा �दान गनर् सबैभन्दा हालको जानकारीको अनुसरण 
गनर् जारी रा�ुपदर्छ। 
 
गहृ आवास भनकेो के हो? 
गृह आवास शव्दले �योग वा कब्जामा ग�रएको छ वा �योग ग�रएको वा िडजाइन ग�रएको हो वा घर 
वा एक वा बढी �ि�, वा प�रवारह� सु�े ठाउँको �पमा ओगटेको कुनै भवन, संरचना, मोबाइल घर 
साइट वा सुिवधा, वा यसको अंश समावेश छ । यसमा िब��, भाडा, वा िनमार्ण वा त्यसमािथ कुनै पिन 
भवन, संरचना, मोबाइल होम साइट वा सुिवधाको लािग लोकेसनको उ�ेश्यका लािग रािखएको कुनै 
खाली जग्गा समावेश छ । 
 
गहृ आवासका केिह उदाहरणह� के के �न? 
गृह आवासमा िन� उदाहरणह� समावेश छन,् तर यसमा मा� सीिमत छैनन्: 

• एकल प�रवार गृहह� 
• अपाटर्मेन्ट कम्प्लेक्सह� 
• आवास �ािधकरण घर जग्गा 
• मोबाइल होम पाकर् ह� 
• व�र� ब�े सुिवधा 

केही छुटह� लागू �न सक्छ । 
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COVID-19 मा गहृ आवासमा भदेभावको िब��मा कुन �ितबन्धह� लाग ू�न्छन?् 

तपा�को घरमािलकल ेतपा� िव�� भेदभाव गनर् सक्दैन, तपा�लाई बेदखल गनर् सक्दैन, वा COVID-
19 वरपर सरुिक्षत संरिक्षत वगर् वा डर र कलंकको कारणल ेतपा�लाई तपा�को अपाटर्मेन्ट छोड्न भ� 
सक्दैन । 

 

गरैकाननूी भदेभाव �न स�े केिह कायर्ह� के �न?् 
य�द संरिक्षत वगर्मा आधा�रत छ भन:े 

• िब�� गनर्, भाडामा �दन, वा आवास रो� अस्वीकार गनुर् 
• पैसा सापटी �दन अस्वीकार गनुर् 
• िब�� गनर्, भाडामा �दन आ�दको लािग फरक िनयम वा सतर् �दान गनुर् । 
• केही िनि�त अपाङ्गतासँग सम्बिन्धत आवास �दन इन्कार गनुर् 

 
गरैकाननुी गितिविध को उदाहरण: 

एक एिसयाली वा एिशयाई अम�ेरक� भाडावालल ेगरेको ममर्त गन� अनरुोधलाई ितनीह� COVID-
19 महामारीको सम्बिन्धत छन ्भ� ेिव�ासको कारणल ेअस्वीकार गनुर् । 

ितनीह� COVID-19 महामारीको सम्बिन्धत छन ् भ� े िव�ासको कारणल े एक एिशयाई वा 
एिशयाई अम�ेरक�लाई भाडामा �दन अस्वीकार गन�  । 

COVID-19 भएको एकजना अस्पतालमा भनार् एक �ि� को लागी भाडँा ितन� वकैिल्पक िविध 
जस्तो एउटा आवास �दान गनर् असफल �न ु । 

 
य�द उनीह� भदेभावको गनुासो गय� भन ेके मलै ेएक भाडामा ब�केो िब��मा नकारात्मक 
�वहार गनर् सक्छु ? 
होइन । एक �ि�ले आयोगमा गुनासो पेश गरेको छ, वा अन्य कुनै आयोगको कायर्वाहीमा भाग िलएको 
आधारमा एक �ि� िव�� बदला िलनु गैरकानूनी हो वा कुनै �ि� पीएचआरए अन्तगर्त कुनै पिन 
गैरकानूनी भेदभावपूणर् �वहारलाई सहयोग पुर् याउन वा िवपक्षमा �� गन� कुनै पिन कायर् िवभेदकारी 
मािनन्छ ।   
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गरैकाननुी गितिविधको उदाहरण: अवधै �पमा भदेभावको आरोप लगाउँदै PHRC लाई 
गनुासो दतार् गन� भाडामा िलन े�ि�लाई बदेखल बनाउन ु। 
 
सघंीय सरकारल ेआवास �सगं िभ� भदेभाव िवरोधी सरंक्षण �दान गदर्छ 

सावर्जिनक आवास वा संघीय अनुदािनत आवासमा COVID-19 को सम्बन्धमा भेदभावको सामना 
ग�ररहेका �ि�लाई संघीय सरकारले िनि�त सुरक्षा �दान गदर्छ । उदाहरण को लागी, संयु� राज्य 
अमे�रका आवास र शहरी िवकास िवभाग (HUD) सिचव बेन कासर्न, संघीय आवास �शासन (FHA) 
लाई एकल प�रवारको घर मािलकह�को लािग अक� 60 �दनको लािग FHA- बीमा िधतो �दन 
तत्काल फौजदारी र बेदखली मोरो�रयम कायार्न्वयन गनर् अिधकार �दएको छ । यी �ितबन्धह� 
कोरोनाभाइरस (COVID-19) को कारणले अमे�रकाका �ि�, प�रवार, र �वसायको िव�ीय 
कल्याणको �भावलाई सम्बोधन गनर् िनरन्तर �यासको िनरन्तर �यासको िहस्सा हो । 
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No 
_20_042 
 

तपाइँ वा ि�यजनले यहाँ भेदभावको सामना ग�ररहनु भएको छ भने तपाइँको संघीय नाग�रक 
अिधकारह�को बारेमा र तपाइँ के कदमह� िलन स�ु�न्छ भ�ेबारे यहाँ अिधक जा�ुहोस ्।  
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories 
 

बदेखलीको सम्बन्धमा अटन� जनरल जोश शािपरोको मागर्दशर्न: 
आपतकालको अवस्थामा जिमन्दारह�ले घरभाडादारह�लाई घरबाट िनकाल्न सक्दैनन ्भ�े कुरा 
एउटा िवज्ञि� जारी गद� अटन� जनरल जोश शािपरोले वणर्न गनुर् भएको छ । बयानका अनुसार 
पेन्सल्भेिनया सव�� अदालतले कोरोनाभाइरसको �कोपले गदार् सबै अदालतह�लाई िनष्कासन 
कारवाहीमा बन्द गनर् आदेश �दयो। उ� आदेश सबै राज्य सम्प�ी मािलकह�, ब्यवस्थापकह� र 
जिमन्दारह�, साथै िधतो दलाल र दाताह�लाई लागू �न्छ, शािपरोले भ�भुयो । तपाइँलाई गलत 
त�रकाले तपाइँको घरबाट िनष्कासन ग�रएको छ वा तपाइँको सम्प�ीको पूवार्नुमान ग�रएको छ भ� े
य�द तपाइँ िव�ास गनुर् �न्छ भने तपाइँल ेयहाँ उजुरी दायर गनर् स�ु�न्छ: 
https://www.attorneygeneral.gov/submit-a- complaint/ 

 

PHRC ल ेमलाई कसरी सहायता गनर् सक्छ? 
य�द तपा�लाई तपा� गैरकानूनी भेदभावको िशकार �नुभयो भन◌्न ेलाग्छ भने तपा�ल ेपेन्सल्भेिनया 
मानव सम्बन्ध आयोगमा गुनासो गनर् स�ु�न्छ । हालका उजुरी फारमह�को �ितिलिप यहाँ फेला पानर् 
स�कन्छ: 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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https://www.phrc.pa.gov 

 
फारम 333 Market St., 8th Floor, Harrisburg, PA 17101-2210 मा पठाउन 
स�कन्छ वा PHRC मा ईमेल पठाउन स�कन्छ: PHRC@PA.GOV । आपतकालीन सहायता वा 
मागर्दशर्न आवश्यक �ने �ि�ल े कृपया 717-787-4410  िबहान 9:00  बजे  दे�ख 03:00 
बजेसम्म फोन गनुर् होला । 

https://www.phrc.pa.gov/
mailto:PHRC@PA.GOV
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