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यो पुस्तिका CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग   
प्रोिेक्टले संयुक्त राज्य अमेररका  

आवास िथा  
शहरी बिकास बिभगको आनथिक सहयोगमा ियार पारेको हो।  

 
 

 

निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्टले हाउस्िंग  
सम्िन्धी भेद्भाव अन््य गिि निष्पक्ष हाउस्िंग नशक्षा र पहँुच कायिक्रम  

मार्ि ि १९९५ देखी कायि गदै आएको छ। 
 

CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट 
 

२९४ िथि बविूतको एवेन्यु 
 

anL{Ë6g, भमिन्ट, ०५४०१ 

८०२-८६४-३३३४ X २०२  
           अथवा 

  १-८००-२८७-७९७१ 

    www.cvoeo.org 

 
 

CVOEO Fair Housing Project 

255 S. Champlain St. 

Burlington, Vermont 05401 
802-864-3334 x 202 or 

1-800-287-7971 

 

   

 

Guide to Fair Housing 
in Vermont 

 

 

CVOEO Fair Housing Project 

  

भमिन्टमा निष्पक्ष  
हाउस्िंग  

सम्िन्धी गाईड  

Nepali 
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 निष्पक्ष हाउस्िगं भिेको के हो ? 

 
निष्पक्ष हाउस्िंग भिेको आवसको निम्िी  

समाि अवसर पाउिे अनधकार हो। 
 

निष्पक्ष हाउस्िंग िपाईले घर भाडामा नलिे, लगािी गि,े अथवा 
अिैध भेद्भाव रहहि घर  

हकन्ि पाउिे अनधकार हो। 

 
के गिि निशेध छ ? 

 
कुिै व्यबक्तलाई एक संरस्क्षि श्रसे्िमा राखेर हेरेमा व व्यबक्तको सदतयिाको 
कारि भेद्भाव गरेमा निम्ि नलस्खि कायिहरु हाउस्िंग सम्िन्धी भेद्भाव युक्त 
ठहररन्छि ्। 
कुिै घर भाडामा लाउि वा िेच्ि िमान्िु, भाडा लगाउि वा िेच्िे बिचार 
िमान्िु, अथवा अन्य कारि देखाइ भाडामा लगाउि वा िति हदि मिाही 
गिुि। 
नभन्िै सेवा प्रदाि गिुि। 
नभन्िै ब्यवहार गिुि वा उस््पडि हुि वाध्य गराउिु। 
घर कोठा उपलब्ध हँुदा हँुदै उपलब्ध छैि भन्िु। 
कसैलाई प्राथनमकिा हदई, कसैलाई नसमा िोकी अथवा भेद्भावपूिि िािकारी, 
बिज्ञापि, िक्तब्य प्रकानशि गिुि वा ्यतिा सामाग्री ििाउिु। 
कुिै हाउस्िंगमा  िसी राखेको व्यबक्तलाई कर गिुि, डर देखाउिु, धम्की हदिु 
हतिक्षेप गिुि, घरको कुिै व्यबक्तलाई र्ाइल गछुि भिी हतिक्षेप गिुि वा 
भेद्भावपूिि व्यवहारको समथिि गिुि। 
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 कारिाही चलाऊिहुोस ् 
 

निष्पक्ष हाउस्िंग िपाईको अनधकार हो। कारिाही चलाऊिु भएमा आरु्ले 
कोशीश गरेको हाउस्िंग को साथसाथै क्षनिपुिी समेि पाउि सक्िु हुिे छ।  

 

र्ोि गिुिहोस ्
 

CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट  
८०२-८६४-३३३४ X २०२  
अथवा १-८००-२८७-७९७१  

 

भमिन्ट मािव अनधकार आयोग  
१-८००-४१६-२०१०  

अथवा ८०२-८२८-२४८०  
 

भमिन्ट नलगल एड  
१-८००-८८९-२०४७  

 

HUD निष्पक्ष हाउस्िंग र समाि अवसर  
१-८००-२४५-२६९१ (सामान्य िािकारी ) 

१-८००-६६९-९७७७ (कोम््लैि को लानग हटलाइि) 
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 ckfËtf 
 

कुिै व्यबक्तले निम्ि नलस्खि एउटा मापदन्ड पुरा गरेमा उ ckfË ठहररन्छ।  

कुिै शाररररक वा मािनसक कमिोरी िसको कारि िीवि यापि गिि सहकन्ि।  

्यतिो खालको कुिै कमिोरी भएको दतिािेि।  

्यतिो व्यक्ती िसलाई अरुले ्यतिो कमिोरी भएको ठान्दछि। 

 

 

 

 

 

निष्पक्ष हाउस्िंग  नियम अन्िगिि कुिै ckfË व्यबक्तले उतको हाउस्िंगको 

आवश्यकिा पुरा गिि कुिै नििी वा प्रकृयामा रे्र िदल माग गिि सक्िेछि। 

यतिो रे्र िदल माग गिि कृपया निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट सँग सम्पकि  गिुि 

होला। 
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 संरस्क्षि वगि 
 

संघीय  
 

िािी  
रË 

धमि  
राबिय उ्पिी  

नलË  
पाररवाररक स्तथिी  

अपाËिा  
 

भमिन्ट  
 

उमेर  
लैlËs  झुकाव  
वैवाहहक स्तथिी  

सावििनिक सहायिा प्राप्ती 
लैlËs पहहचाि 
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 सावििनिक सहायिाको प्राप्ती 
 
सावििनिक सहायिा अन्िगिि संघीय वा राज्य सरकारले प्रदाि गि ेसहयोग, 
नचहक्सा वा आवानसय सहायिा, ितिै सेक्सि एट, हाउस्िंग चोइस भाउचर 
(Housing Choice Vouchers) पदिछि। 
 

भेद्भावको उदाहरि यतिो हुि सक्छ…… 
 

“म घरको लीि (सम्झौिा) गि ेव्यक्ती िाहेक अन्य व्यक्तीिाट पैसा भुक्तािी 
गहदिि”I 

“हामी सेक्सि एट नलदैिौ”I  
“यहाँ व्यवसाइक व्यबक्तलाई मात्र घर उपलब्ध छ”। ”कल्यािकारी कोसमा भर 
पि ेव्यबक्तहरुको लानग मिाही छ”। 
 

घर धिीले सिै आवेदकलाई िैधानिक ब्यापारको उदेश्यले एकै प्रकारको व्यवहार 
गरी  
पषृ् ठ भुमी िाच्िे, सन्दभि खोज्िे गिि सक्छि िर यसो गदाि भेद्भावगि ेनियिले 
गररिु हुिे छैि। 

 
 

5 

 पाररवाररक स्तथनिको आधारमा गररिे भेद्भाव  
 

पाररवाररक स्तथिी अन्िगिि सािा िालिानलका (१८ वर्ि मुिी ) भएको व्यक्ती, 
गभिविी महहला वा धमिपुत्र वा धमिपुत्री अपिाउि लागेका व्यबक्तहरु पदिछि। 

 

भेद्भावको उदाहरि यतिो हुि सक्छ….. 
 

“यो घर वा अपार्ट्मने्ट िच्चाहरुकोलागी नससा रङ (Lead Paint) वा नभरालो 
नसडीको कारि उपयुक्त छैि।”  
“प्र्येक् िच्चा िरािर १०० डलर थप धरौटी िम्मा गिुि पि ेछ।” 
“िच्चाहरुलाई अिुमिी छैि।”  
 

िहालको लानग तिर। 
 

कोठाले अग्िी सुरक्षा संहहिा परुा गरे सम्म साधारििया एउटा सु्ले कोठामा/
िैठकमा दईु ििा सम्म सुत्न िति पाइिेछ। anL{Ë6g शहरको आफ्िै िहालको 
लानग संहहिा छ। अरु िािकारीका लानग कृपया anL{Ë6g कोड इन्र्ोसिमेन्ट 
(Burlington Code Enforcement) अथवा निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट (Fair Hous-

ing Project) सँग सम्पकि   गिुि होला।    
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 ckfËtf 
 

कुिै व्यबक्तले निम्ि नलस्खि एउटा मापदन्ड पुरा गरेमा उ ckfË ठहररन्छ।  

कुिै शाररररक वा मािनसक कमिोरी िसको कारि िीवि यापि गिि सहकन्ि।  

्यतिो खालको कुिै कमिोरी भएको दतिािेि।  

्यतिो व्यक्ती िसलाई अरुले ्यतिो कमिोरी भएको ठान्दछि। 

 

 

 

 

 

निष्पक्ष हाउस्िंग  नियम अन्िगिि कुिै ckfË व्यबक्तले उतको हाउस्िंगको 

आवश्यकिा पुरा गिि कुिै नििी वा प्रकृयामा रे्र िदल माग गिि सक्िेछि। 

यतिो रे्र िदल माग गिि कृपया निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट सँग सम्पकि  गिुि 

होला। 
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 निष्पक्ष हाउस्िगं भिेको के हो ? 

 
निष्पक्ष हाउस्िंग भिेको आवसको निम्िी  

समाि अवसर पाउिे अनधकार हो। 
 

निष्पक्ष हाउस्िंग िपाईले घर भाडामा नलिे, लगािी गि,े अथवा 
अिैध भेद्भाव रहहि घर  

हकन्ि पाउिे अनधकार हो। 

 
के गिि निशेध छ ? 

 
कुिै व्यबक्तलाई एक संरस्क्षि श्रसे्िमा राखेर हेरेमा व व्यबक्तको सदतयिाको 
कारि भेद्भाव गरेमा निम्ि नलस्खि कायिहरु हाउस्िंग सम्िन्धी भेद्भाव युक्त 
ठहररन्छि ्। 
कुिै घर भाडामा लाउि वा िेच्ि िमान्िु, भाडा लगाउि वा िेच्िे बिचार 
िमान्िु, अथवा अन्य कारि देखाइ भाडामा लगाउि वा िति हदि मिाही 
गिुि। 
नभन्िै सेवा प्रदाि गिुि। 
नभन्िै ब्यवहार गिुि वा उस््पडि हुि वाध्य गराउिु। 
घर कोठा उपलब्ध हँुदा हँुदै उपलब्ध छैि भन्िु। 
कसैलाई प्राथनमकिा हदई, कसैलाई नसमा िोकी अथवा भेद्भावपूिि िािकारी, 
बिज्ञापि, िक्तब्य प्रकानशि गिुि वा ्यतिा सामाग्री ििाउिु। 
कुिै हाउस्िंगमा  िसी राखेको व्यबक्तलाई कर गिुि, डर देखाउिु, धम्की हदिु 
हतिक्षेप गिुि, घरको कुिै व्यबक्तलाई र्ाइल गछुि भिी हतिक्षेप गिुि वा 
भेद्भावपूिि व्यवहारको समथिि गिुि। 
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 कारिाही चलाऊिहुोस ् 
 

निष्पक्ष हाउस्िंग िपाईको अनधकार हो। कारिाही चलाऊिु भएमा आरु्ले 
कोशीश गरेको हाउस्िंग को साथसाथै क्षनिपुिी समेि पाउि सक्िु हुिे छ।  

 

र्ोि गिुिहोस ्
 

CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट  
८०२-८६४-३३३४ X २०२  
अथवा १-८००-२८७-७९७१  

 

भमिन्ट मािव अनधकार आयोग  
१-८००-४१६-२०१०  

अथवा ८०२-८२८-२४८०  
 

भमिन्ट नलगल एड  
१-८००-८८९-२०४७  

 

HUD निष्पक्ष हाउस्िंग र समाि अवसर  
१-८००-२४५-२६९१ (सामान्य िािकारी ) 

१-८००-६६९-९७७७ (कोम््लैि को लानग हटलाइि) 
 
 



8 

  

यो पुस्तिका CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग   
प्रोिेक्टले संयुक्त राज्य अमेररका  

आवास िथा  
शहरी बिकास बिभगको आनथिक सहयोगमा ियार पारेको हो।  

 
 

 

निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्टले हाउस्िंग  
सम्िन्धी भेद्भाव अन््य गिि निष्पक्ष हाउस्िंग नशक्षा र पहँुच कायिक्रम  

मार्ि ि १९९५ देखी कायि गदै आएको छ। 
 

CVOEO निष्पक्ष हाउस्िंग प्रोिेक्ट 
 

२९४ िथि बविूतको एवेन्यु 
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