
म�नोमा काउ�ी / िसटी अफ पोट��ा� 
कोिभड-१९ घरबाट िनकाल्न लगाइएको रोक | 
धेरै सोिधने प्र�ह�  
 पोट��ा�  र  म�नोमा  काउ�ीमा  भाडा  नितरेको कारण   आवासीय  घरबाट िनकाल्न  नपाइने  र  घर  
भाडा  चु�ा  गन�  ६  मिहनाको  समय  प्रदान  ग�रएको  | यस  पृ�मा  धे रै  सोिधने  प्र�ह�को  उ�र  हेनु �होस  |  

यस स�भ� सामग्री थप सूचना प्रा� भए पछी नयाँ सं�रणमा िनकािलने छ | 
अ��म सं�रण April 16, 2020 

 

काय�का�रणी िनयम २०-१३ भनेको के हो? 
 गभन�रको काय�का�रणी िनयम २०-१३ ले कोिभड-१९ महामारीको िब�� लड्न घर भाडा स��� सहमितह� भंग �न 
अस्थाई स्थगन िसज�ना गरेको छ |  यस स्थगनको अवधीमा, ओरेगन रा�ले आवासीय घरह�का घरधनीह�लाई 
ओरेगन �वस्थापकीय िनयमह� 90.392(2)(a) वा  (c), 90.394, वा  90.630(1)(d) वा (10),वा कुनै कारण िबना 
सम्झौता तोड्न स�े िनयम 90.427 बमोिजम घर भाडा नितरेको, िवल� शु� नितरेको, पानी, िबजुली आिदको 
रकम नितरेको, वा अ� सेवा शु� वा िफ नितरेको कारणले कुनै कारवाही गन� िनषेध गरेको छ | 

यस आदेश को कुनै पिन भागले भाडामा ब�े मािनसलाई घर भाडा, पिन िबजुलीको महशुल, वा अ� कुनै पिन सेवा 
शु� वा िफ ितनु�पन� बा�ताबाट उ�ु�� िदंदैन | यसले केवल यस स्थगनको आविध भरको िवल� शु�, अिधक 
शु�ह�, जुन यस अवधीको लािग िमनाहा ग�रएको छ, सो मात्र िमनाहा गछ�  | 

यस आदेशको आविध भर, कुनै पिन आवासीय र गैर आवासीय भाडामा बसेको मािनस, जो हाल वा भिव�मा घर 
भाडाको सहमित अनुसारको पुरा घर भाडा ितन� असमथ� छन्, उनीह�ले सकेस� आफ्नो घरधनीलाई सो को सूचना 
िदनु पछ� ; र घर भाडामा िलने मािनसले आफुले सकेको हदस� आंिसक भाडा ितनु�पछ�  | 

यो आदेश April 1, 2020 मा ह�ा��रत भएको हो र गभन�र र थप घर नगरेस� ९० िदन स� लागु �नेछ | 

आदेशलाई  यहाँ  पुनारवकलोकन गनु�होस  | 

म�नोमा काउ�ी अ�ादेश १२८४ भनेको के हो? 
माच� ११,२०२० मा म�नोमा काउ�ीका चेयरले कोिभड-१९ िनर�र फैिलएर मिनसको �ान गएकोले, जन �ा�मा 
ग�ीर खतरा भएकोले र यस �ेत्रमा ग�ीर आिथ�क असर पन� दे�खएकोले  काय�का�रणी िनयम ३८८ मा ह�ा�र ग�र 
काउ�ी भ�र संकट कालको घोषणा गनु�भयो |  यसले आवासीय घर/ अपाट�मे�ह�बाट िनकाल्न अस्थाई �पमा 
रोक लगाएको िथयो र घर भाडामा ब�े मािनसह�को लािग संकटकालको अवधी भर घर भाडा पछी ितन� पाउने 
काय�को लािग पालन गनु� पन� प्रिक्रया खुलाइएको िथयो | 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx


िकनिक अवस्थाह� प�रवत�न भएका छन्, म�नोमा काउ�ीले सो प्रिक्रया स्थगन गरेको छ र अ�ादेश  १२८४ 
“घरबाट िनकाल्न ब�ेज ६ मिहने भाडा ितन� अवधी” लागु गरेको छ जसले पोट��ा� र म�नोमा काउ�ीलाई 
गभन�रको रा��ापी घरबाट िनकाल्न नपाइने िनयमसँग आव� गराउँछ | 

 म�नोमा काउ�ीको आदेशलाई   यहाँ [4]पुनारवकलोकन गनु�होस  | 

 म�नोमा काउ�ीको Multnomah घरबाट िनकाल्न ब�ेज स��� िनयम हेनु�होस  र   धेरै सोिधने प्र�ह�  ( �ेनी 
भाषामा पिन उ�ा ग�रएको ), साथै काउ�ीको अ� श्रोतह� पिन ितनीह�को सूचना पृ�मा हेनु�होस: 

म�नोमा काउ�ी / िसटी अफ पोट��ा� कोिभड-१९ घरबाट िनकाल्न रोक 
लगाइएको  
 

िसटी अफ पोट��ा� अ�ादेश १८९८९० भनेको के हो? 
पिहले मेएरले घोषणा गन� काय�का�रणी आदेश नं. १ ज�ै, यस आदेशले म�नोमा काउ�ी काय�का�रणी िनयम ३८८ 
मा उ�े�खत घरबाट िनकाल्न नपाउने िनयमलाई पोट��ा� शहरको कानूनी सीमा िभत्र, वािशंगटन र �ाकमसमा 
पन� �ेत्र सिहतका भाडामा दीईने घरह�मा लागु �ने ग�र �� पछ�  | 

 अ�ादेश १८९८९०   (3.53 Mb) 

 

यो ब� किहले स� �न्छ? 
यी अस्थाई िनयमह� संकटकाल घोषणाको अवधीभर र काय�का�रणी आदेश २०-१३ लागु �ने समयभर लागु �ने छन् |  
गभन�रको काय�का�रणी िनयम April 1, 2020 मा ह�ा��रत भएको िथयो र यो आउने ९० िदन स�, थप-घट नभए 
स� लागु �नेछ |  अवस्था प�रवत�न भए अनुसार, पोट��ा� हाउिजङ �ुरोले उनीह�को वेब साइट सकेस� िछटो 
प�रवत�न गन� छन् | 

 

क�ो अवस्थाले घर भाडा पछी ितन� यो� बनाउँछ ? 
 घर भाडामा ब�े मािनसले सकेस� आफ्नो घरधनीलाई सो को सूचना भने िदनु पछ�  | िनयम २०-१३ लागु �ने िमित 
िभत्र �न् आउने सबै घर भाडा यस िनयम अनुसार यो� �नेछन |   

संकटकालको अ� पिछ आवासीय भाडामा लगाउन प्रयोग घरह�ले  छ मिहनािभत्र घर भाडा चु�ा गन� पाउन 
पोट��ा� सहरको कानूनी सीमा िभत्र वा म�नोमा काउ�ी िभत्र �नुपछ�  |  कानूनी सीमालाई 
PortlandMaps.com मा गई हेन� स�ु�न्छ | 

 

यिद म भाडामा ब�े मािनस �ँ र घर भाडा ितन� स��न भने मैले के गनु� पछ� ? 
यो ब�ेजमा घर भाडा नितन� सुिवधा प्रा� गन� असर परेका घर भाडामा ब�े मािनसले उनीह�को घर धिनलाई सके 
स� िछटो खबर गनु� पछ�  | 

https://multco.us/file/87805/download
https://multco.us/file/86788/download
https://multco.us/file/86976/download
https://multco.us/file/86976/download
https://multco.us/chair-kafoury/covid-19-eviction-moratorium-information
https://multco.us/chair-kafoury/covid-19-eviction-moratorium-information
https://beta.portland.gov/sites/default/files/2020-03/ordinance-189890.pdf
http://www.portlandmaps.com/


 

कोिभड-१९ को कारण घर भाडा ितन� िदन पिछ सान� क�ो प्रकारको 
कागज चािहन्छ? 
यस अिघ, पोट��ा� र म�नोमा काउ�ीका घर भाडामा ब�े मािनसह�ले आफ्नो घरधिनलाई यो सुिबधा प्रा� गन� 
कागजात पेश गनु� प�� |  अ�ादेश १२८४ अनुसार अिप्रल १६,२०२० दे�ख लागु �ने ग�र पोट��ा� र म�नोमा 
काउ�ीले आफ्नो िनयमलाई रा��ापी काय�का�रणी आदेश २०-१३ अनुसार �ने घोषणा गरेका छन् जस अनुसार 
कुनै कागजात पेश गनु� पद�न | 

 

के यो समयमा घर भाडा माफी िदियएको हो?  
यस ब�ेजको कुनै पिन भागले भाडामा ब�े मािनसलाई घर भाडा, ितनु�पन� बा�ताबाट उ�ु�� िदंदैन, तैपिन घर 
धिनले काय�का�रणी आदेश २०-१३ लागु �ने िमित िभत्र घर भाडा नितरेको कारण ज�ा भएको शु� नितरेको 
कारणले घरबाट िनकाल्न प्रयास गन� पाउने छैनन | 

 

के यो पिछ ितन� िमल्ने िनयम अ�ग�त िबजुली, पानी आिदको िबल पिन पछ� ? 
यिद घर भाडामा ब�े मािनसले अ� िफ, सेवा वा िबजुली पानी आिद सेवाको शु� िसधै घर धनीलाई ितछ�न भने  
(िसधै सेवा प्रभावक तृतीय पाट�लाई होइन)), ित रकम यस स्थगन अंतग�त पछ� न |  यी रकम पछी ितन� गनु� पन� प्रिक्रया 
र समय सीमा घर भाडाकै अनुसार �नेछ | 

यिद घर भाडामा ब�े मािनसले िफ, सेवा वा िबजुली पानी आिदको रकम िसधै तृतीय पाट�लाई ितछ� न र कोिभड-१९ को 
कारण आयमा भएको किमको कारण ितन� स�ैनन् भने, हामी ित सेवा प्रदायकह�लाई िसधै स�क�  गन� प्रो�ाहन 
गछ� र तलको सूचना हेन� आवहान गछ� | 

 

के यस स्थगनले शहरमा ब�े मािनसह�लाई सेवाको महशुल नितरेको 
कारणले िबजुली, पिन आिदको सेवा कटौतीबाट बचाउँछ?  
यस स्थगनले शहरमा ब�े मािनसह�लाई सेवाको महशुल नितरेको कारणले िबजुली, पिन आिदको सेवा कटौतीबाट 
िसधै बचाउँदैन | य�िप, पोट��� वाटर �ुरोले भनेको छ संकटकाल अविधभर ढल, नाली र पानीको महशुल 
नितरेको कारण पानीको सेवा कािटने छैन | ��ै, �ािसिफक पावर, पोट��� जनरल इले���क (पी.जी.ई) र नथ�वे� 
�ाचुरलले शु� नितरेको कारण सेवा काट्ने काय� स्थगन गरेका छन् र उनीह�ले आफ्नो सेवा िवल� शु� िबना नै 
प्रदान गद�  छन् | 

 



घर भाडा वा अ� ितनु� पन� रकम भाडामा ब�े मािनसले किहले ितनु� पछ� ? 
संकटकाल सिकएको ६ मिहना िभत्र भाडामा ब�े मािनसले भाडा ितनु� पछ�  |  �ो िदन गवन�रको काय�का�रणी आदेश 
२०-१३ सिकएको एक िदन पिछ वा काउ�ी �ारा िनद� िशत अ� कुनै घर बाट िनकाल्न नपाइने िनयम लागु �न ब� 
भएको म� जुन पिछ हो, सोको भोिलप� दे�ख सु� �न्छ | 

घर धिनले घरबाट िनकाल्ने प्रिक्रया�ारा घर भाडा, िफ, िबजुली, पानी आिदको महशुल, वा अ� सेवा शु� जुन यस 
स्थगनको कारण नितरेको हो, सो ितन� लगाउन पाउने छैनन्| 

 

के पिहलेनै नितरेको घर भाडामा िवल� शु� लगाउन पाईन्छ ? 
काय�का�रणी आदेश २०-१३ लागु �ने िमित िभत्र र थप ६ मिहनाको ितन� �ाद िभत्र संकलन �ने घर भाडामा कुनै 
िवल� शु� वा ज�रवाना लगाउन वा िलन पाइने छैन | 

 

के घर भाडामा ब�े मािनसह�ले कुनै घर भाडा चु�ा गन� �ान वा 
बाचामा ह�ा�र गनु� पछ� ? 
न काउ�ीको ब�ेज, न काय�का�रणी आदेश २०-१३ ले घर भाडा नितरेको कारणले घरबाट िन�ािशत �न बचाउन 
भाडा चु�ा गन� �ान वा बाचामा ह�ा�र गन� लगाएको छैन |  घर भाडामा ब�े मािनसले सकेस� आफ्नो 
घरधनीलाई सो को सूचना भने िदनु पछ�  | 

घर भाडामा ब�े मािनसले संकटकालको अ� भएको ६ मिहना िभत्र संकटकाल अवधी िभत्र नितरेको घर भाडा, 
शु�, सेवा शु� वा पिन िबजुली आिदको महशुल भने चु�ा गनु� पछ�  | 

 

के यस स्थगनको अ� भएपिछ, र घर भाडा ितन� ६ मिहनाको आविध 
सु� भए पिछ घर भाडामा ब�ेह�को लािग आिथ�क सहयोग �न्छ? 
िसटी र म�नोमा काउ�ीले यस स्थगन अ� भएपिछ र घर भाडा ितन� ५ मिहनाको अवधी सु� भए पिछ घर भाडामा 
ब�े र घर धनीह�लाई सहयोग गन� सबै बाटोह�को मु�ांकन गद�छन | तर, पिहला, हामी यो रोगको बीच 
मािनसह�को आवास सुिनि�त  गन� चाहन्छौ ंर यो रोग फैलनबाट रो� चाहन्छौ ं|  

 यु.एस. िडपाट�मे� अफ हाउिजंग य� अब�न िडभेल�े� (हड) ले  एफ.एच.ए ले िबमा गरेको मोग�जमा  फोर�ोजर 
वा िनकाल्न बाट ६० िदने रोक लगाएको छ . तपाईको घर एफ.एच.एले िबमा गरेको छ िक भनेर बु� तपाईको लोन 
सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस | 

संघीय हाउिजंग फाइना� एजे�ी (एफ.एच एफ.ए) ले   �ानी मे र फे्रदी �ाकलाई घरको ऋण जफत गन� र घरबाट 
मािनसह�लाई िनकाल्न ६० िदन स� रोक लगाएको छ .  धेरै प�रवारह� ब� िमल्ने आवासका ऋणीह�सँग थप 
बाटोह� �न सक्छन .. कृपया थप बाटोह� बारे बु� तपाईको लोन सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस | 

https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx


संघीय �पमा प्रकोप िपिडतलाई िदइने सुिवधा, CARES Act, मा माच� २७ दे�ख लागु �ने ग�र १२० िदन स� घरबाट 
िनकाल्न नपाइने र िवल� शु�, वा अ� ज�रवाना िलन नपाइने िनयम छ |  यो ब�ेज संघीय �पमा िबमा भएको सबै 
घरह�मा लागु �न्छ | यो िनयम बारे थप कुरा जा� आव�क �न्छ | 

हामी कोिभड-१९ को कारण किठन समयको सामना ग�ररहेका घरबेटी र घर धिनह�लाई आफ्नो लोन सिभ�सरसँग 
स�क�  गन� आ�ान गद�छौ ं|  िनिज िव�ीय संस्थाह�को यस किठन घडीमा आफ्नै सहयता काय�क्रम �न् सक्छन | 

 

आफ्नो घरमा ब�े बहालवाला सँग भाडा उठाउन नस�े घरबेटीह�को 
लािग कुनै आिथ�क सहयोग वा सहयता  छन्?  
हामी बुझ्छौ ंिक घर धिनह� आफ्नो घरको मोग�ज ितन�, स�ित कर ितन�, र घरको मम�त स�ारको लािग उनीह�को 
घर भाडामा ब�े मािनसह�बाट उठ्ने घर भाडामा भर पछ� न | िसटी र म�नोमा काउ�ीले यो स्थगन र �सपछी घर 
धिनह�लाई प्रदान गन� सिकने सबै प्रकारको सहयोगह�को लेखाजोखा गद�  छन् |  

कृपया नोट गनु�होस पोट��ा� शहर र म�नोमा काउ�ीले२०१९ को �ापार आयकर हाललाई ितन� नपन� िनयम 
बनाएको छ , यसमा घर भाडामा ला�े काय�क्रम शु� पिन समावेश छ | 

 यु.एस. िडपाट�मे� अफ हाउिजंग य� अब�न िडभेल�े� (हड) ले  एफ.एच.एले िबमा गरेको एकल प�रवार 
आवासको   फोर�ोजर वा िनकाल्नबाट ६० िदने रोक लगाएको छ . तपाईको घर एफ.एच.एले िबमा गरेको छ िक 
भनेर बु� तपाईको लोन सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस | 

संघीय हाउिजंग फाइना� एजे�ी (एफ.एच एफ.ए) ले   �ानी मे र फे्रदी �ाकलाई घरको ऋण जफत गन� र घरबाट 
मािनसह�लाई िनकाल्न ६० िदन स� रोक लगाएको छ .  धेरै प�रवारह� ब� िमल्ने आवासका ऋणीह�सँग थप 
बाटोह� �न सक्छन .. कृपया थप बाटोह� बारे बु� तपाईको लोन सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस |  

संघीय �पमा प्रकोप िपिडतलाई िदइने सुिवधा, CARES Act, मा माच� २७ दे�ख लागु �ने ग�र १२० िदन स� घरबाट 
िनकाल्न नपाइने र िवल� शु�, वा अ� ज�रवाना िलन नपाइने िनयम छ |  यो ब�ेज संघीय �पमा िबमा भएको सबै 
घरह�मा लागु �न्छ | यो िनयम बारे थप कुरा जा� आव�क �न्छ |  

हामी कोिभड-१९ को कारण किठन समयको सामना ग�ररहेका घरबेटी र घर धिनह�लाई आफ्नो लोन सिभ�सरसँग 
स�क�  गन� आ�ान गद�छौ ं|  िनिज िव�ीय संस्थाह�को यस किठन घडीमा आफ्नै सहयता काय�क्रम �न् सक्छन | 

 

ऋण नितरेको बाहेक अ� कारणले घरबाट िनकाल्ने िबषयमा के �न्छ? 
म�नोमा काउ�ी सिक� ट कोट�का अनुसार, सबै घरधनी-घर भाडामा ब�े बीचका मु�ाको सुनुवाई क��मा  जुन १  
स�को लािग स्थगन ग�रएको छ |  

अ�ादेश २०-१३ घर भाडा नितरेको कारण खारेज �ने घर भाडा स��� सम्झौता र ओरेगन �वस्थापकीय िनयम 
९०.४२७ बमोिजम कुनै कारण िबना भंग ग�रने सम्झौतामा पिन लागु �न्छ |  म�नोमा काउ�ी र पोट��ा� शहरले 
गरेको काय�ले घर भाडा ितन� ६ मिहनाको अवधी तोकेको छ | यस स्थगन अ� कानूनी तवरले �ने घरबाट िनकाल्ने 
काय�को लािग लागु �नेछैन |   

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/757214
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/757214
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.hud.gov/press/press_releases_media_advisories/HUD_No_20_042
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Suspends-Foreclosures-and-Evictions-for-Enterprise-Backed-Mortgages.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Suspends-Foreclosures-and-Evictions-for-Enterprise-Backed-Mortgages.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548/all-actions?overview=closed&KWICView=false


घर भाडामा ब�े मािनससँग सरोकार नरा�े ग�र  भंग ग�रने घर भाडा स��� सम्झौताको लािग, तलको प्र� 
हेनु�होस | 

 

कारण िबना भंग ग�रने सम्झौताको बारे वा घर धनीको आफ्नो अ��रक 
कारणले र� �ने सम्झौताको बारेमा के �न्छ?   
अ�ादेश २०-१३ सँगै, ओरेगन रा�ले आवासीय घरह�का घरधनीह�लाई ओरेगन �वस्थापकीय िनयमह� 
90.392(2)(a) वा  (c), 90.394, वा  90.630(1)(d) वा (10),वा कुनै कारण िबना सम्झौता तोड्न स�े िनयम 90.427 
बमोिजम घर भाडा नितरेको, िवल� शु� नितरेको, पानी, िबजुली आिदको रकम नितरेको, वा अ� सेवा शु� वा 
िफ नितरेको कारणले कुनै कारवाही गन� िनषेध गरेको छ |  अ�ादेशलाई  यहाँ पुनरवाकलोकन गनु�होस र तपाईको 
अवस्थाको बारेमा कनून् �ावसाियसँग स�क�  गनु�होस |  यो आदेश अिप्रल १, २०२० दे�ख लागु भई अबको ९० िदन 
स� लागु �न्छ | 

 

यिद आदेश पिहले नै जारी भैसकेको छ भने के �न्छ? 
यस संकटकालको बेला जारी भएको अदालती आदेशको कारण ��� घरबार िविहन �न्छन भने अ�ादेश २०-११ 
बमोिजम घर भाडा वा मोग�ज नितरेको कारण �ने घरबाट िनकेलने काय� हाल काय��यन ग�रने छैन |  

 

मोग�ज नितरेको कारण �ने फोर�ोजरमा यसले असर गछ� ? 
हो गछ�  | यस आदेशको अलावा म�नोमा काउ�ी शे�रफ अिफसले कुनै ��� यस संकटकालको बीच घरबार 
िबिहन �न्छ भने ��ो अदालती आदेश हाल काय��यन नगन� िनण�य गरेको छ  

 यु.एस. िडपाट�मे� अफ हाउिजंग य� अब�न िडभेल�े� (हड) ले  एफ.एच.ए ले िबमा गरेको मोग�जमा  फोर�ोजर 
वा िनकाल्न बाट ६० िदने रोक लगाएको छ . तपाईको घर एफ.एच.एले िबमा गरेको छ िक भनेर बु� तपाईको लोन 
सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस | 

संघीय हाउिजंग फाइना� एजे�ी (एफ.एच एफ.ए) ले   �ानी मे र फे्रदी �ाकलाई घरको ऋण जफत गन� र घरबाट 
मािनसह�लाई िनकाल्न ६० िदन स� रोक लगाएको छ .  धेरै प�रवारह� ब� िमल्ने आवासका ऋणीह�सँग थप 
बाटोह� �न सक्छन .. कृपया थप बाटोह� बारे बु� तपाईको लोन सिभ�सरसँग स�क�  गनु�होस | 

हामी कोिभड-१९ को कारण किठन समयको सामना ग�ररहेका घरबेटी र घर धिनह�लाई आफ्नो लोन सिभ�सरसँग 
स�क�  गन� आ�ान गद�छौ ं| िनिज िव�ीय संस्थाह�को यस किठन घडीमा आफ्नै सहयता काय�क्रम �न् सक्छन | 

 

यिद घर धिनले यस आदेशको पालना गरेनन भने के �न्छ? 
गवन�रको अ�ादेश २०-१३ को िब��मा काय� गन� जो पिन ���  ओरेगन �वस्थापकीय िनयमह� 401.990 मा 
उ�े�खत कारवाही भो� बा� �नेछन, जसमा �ास िस िमसडीिमनोर पिन पन� सक्छ | 

https://www.oregon.gov/gov/admin/Pages/eo_20-13.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffairs/Pages/FHFA-Moves-to-Provide-Eviction-Suspension-Relief-for-Renters-in-Multifamily-Properties.aspx
https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors401.html


म� नोमः काउ�ीको आदेश १२८४ बिमजोम घर भाडा ितन� ६ मिहने �ादको िनयम नमा�े घर धनीह� अदालतबाट 
जारी �न् स�े स्थगन आदेशको भागी �नेछन र घर भाडामा ब�े मािनसह�लाई भाडाको ३ गुणा स� रकम साथै 
�ित पुगेको रकम, विकलको फी र अ� खच�ह� समेतको िज�ेवार �न् स�े छन् |   

यस आदेशमा भएको कुनै पिन कुराले घर धनीलाई घरमा भाडामा ब�े मािनस वा अ� तेस्रो ���सँग उनको 
स�ितमा पुया�एको हानीको शोध भना� दाबी गन� अिधकार खोिसने छैन | यस आदेशको कुनैपिन बंुदाले दाबी �ने शोध 
भना�को हदलाई िसिमत पद�न | 
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