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भाडेदारहरूका अिधकारहरू
न्यू योकर् राज्यमा िविभन्न संघीय, राज्य र स्थानीय कानुनहरूले भाडेदारको अिधकारको सुरक्षा
गछर् । मिल्टपल रेिजडेन्स ल (Multiple Residence Law), िरयल प्रपटीर् ल ( Real
Property Law), न्यू योकर् स्टेट यूिनफमर् फायर प्रीभेन्शन एं ड िबिल्डंग कोड ( New York
State Uniform Fire prevention and Building Code [NYSUFPBC]), र िरयल
प्रपटीर् एक्शन एं ड प्रोिसिडंग्स ल ( Real Property Actions and Proceedings Law) जस्ता
कानुनहरूले िसराक्युज र ओनंडागा काउं टीका (Onondaga County) अन्य सहर र बस्तीहरूलाई
समेट्छ। प्रपटीर् कंजभेर्शन कोड अफ द िसटी अफ िसराक्युज (Property Conservation
Code of the City of Syracuse) िसराक्युज सहर िभत्र मात्र लागु हुन्छ । केस र पिरिस्थित
अनुसार जहा यी कानुनहरु लागु हुन्छन्, यस हाते िकताब िभत्र उल्लेख गिरनेछ।
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घरबासको अवस्था
उिचत अावासको ग्यारेिन्ट
एक बस्न योग्य, सुरिक्षत र सफा डेरा (अपाटर्मेन्ट) भाडेदारको अिधकार हो। जुन डेराको “लीज”
वा भाडा सम्झौतापत्रले यी अिधकारहारुको उल्लङ्घन गछर् , त्यस्तो लीज गैर कानुनी मािनन्छ।
उदाहरणको लािग, िनयिमत रूपमा िचसो/तातो पानी निदनु अथवा डेरामा चेप्टे, साङ् ला वा अन्य
कीरा लागेको खंडमा अैाषिध नछनुर् वा कीराबाट छु टकारा निदलाउनु उिचत अावासको ग्यारेिन्टको
उल्लङ्घन गनुर् हो। यो ग्यारेिन्ट डेरा विरपिरको सावर्जिनक एिरया र कोपरेिटभ अपाटर्मेन्टमा पिन
लागू हुन्छ (िरयल प्रापटीर् ल [Real Property Law] 235-b)।
यिद घरधनीले यस ग्यारेिन्टको उल्लङ्घन गदर्छ भने, भाडेदारले भाडा घटाउनको लािग मुद्दा लड् न
सक्छ। भाडेदारले भाडा ितिदर् न भन्नपिन सक्छ तर त्यसो गरेको खंडमा घरधनीले भाडा नितरेको
कारण देखाउदै भाडेदारको िवरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ। यिद घरधनीले मुद्दा हालेमा,
भाडेदारले पिन उिचत अावासको ग्यारेिन्ट नगरेको कारण देखाउदै घरधनीको िवरुद्ध मुद्दा हाल्न
सक्छ।
यिद अदालतले उिचत अावासको ग्यारेिन्टको उल्लङ्घन घरधनीबाट भएको ठहर गरेमा, डेराको
भाडा घटाउन अादेश िदन सक्छ। कम गिरएको रकमको िहसाब िनकाल्नकोलािग तोिकएको
भाडाबाट घरधनीले िदनुपनेर् सुिबधा िवनाको अनुमािनत भाडा घटाइन्छ।
घरधनीले डेराको िछटो ममर्त् गरोस भन्ने सोच रािख भाडेदारले दवावको रुपमा भाडा ितनर् बन्द गनर्
सक्छ। तर याद रहोस्, भाडेदारको रुपमा तपाईले भाडा खचर् नगरी साचेर राख्नु पछर् ।
अदालतबाट भाडा घटाउने अादेश अाए पिन, घटाइएको भाडाको रकम र तोिकएको भाडा
बीचको फरक तपाईले तुरुन्तै ितनुर् पनेर् हुन्छ। प्राय: जसो, डेराको भाडा घट्छ, तर पुरै रद्द हुदैन।
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भाडा ितनर् नसकेको खंडमा अपाटर्मेन्टबाट िनकाला (eviction) हुने सम्भावना हुन सक्छ।
तपाईले अपाटर्मेन्ट छाडेर जानै पछर् ।
उदाहरणको लािग, मानौ भाडेदारले $450 मािसक भाडा ितनर् बन्द गछर् ; घरधनीले भाडेदार िवरुद्ध
मुद्दा हाल्छ; अदालतले ठहर गछर् िक उिचत अावासको ग्यारेिन्टको उल्लङ्घन 10% को दरले तीन
मिहनासम्म भएको छ। यस्तो अवस्थामा यिद भाडेदार मािसक भाडा र अदालतबाट स्वीिक्रत
घटेको रकम बीचको फरक ($450- $135= $315) ितनर् तयार छै न भने, अदालतबाट डेरा
िनकालाको (eviction) र घटेको भाडा ($ 315) ितनुर्पनेर् अादेश अाउन सक्छ।
यिद डेरा वा अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगले प्रपटीर् कंजभेर्शन कोड अफ द िसटी अफ िसराक्यु ज
(Property Conservation Code of the City of Syracuse) को बेवास्ता गदैर्मा उिचत
अावासको ग्यारेिन्टको उल्लङ्घन हुदैन। अकोर् तफर्, यिद सरकारी िनकायले अपाटर्मेन्ट िबिल्डंग
जाँच गरेको छै न भन्दैमा त्यस अपाटर्मेन्टले ग्यारेिन्टको उल्लङ्घन गरेको छै न भन्ने बुिझदैन। भाडा
घटाउने अादेश िदए जस्तै, यो िनणर्य पिन अदालतको न्यायिधसले गनेर्छन्। भाडेदारले अदालत
जाँदा भाडा िलएर जानुपछर् तािक न्यायधीसको िनणर्य अनुसार तुरुन्तै रकम ितनर् सिकयोस्।

घरधनीको ममर्त्को िजम्मेवारी
उिचत र सुरिझत रुपले काम गनेर् िबजुली, हीिटंग, प्लिम्बंग- बाथरूम र िकचेनको पाइपको
व्यवस्थापन (plumbing), भेिन्टलेसन (ventilation) र ढलको व्यवस्थापन घरधनीको
िजम्मेवारी हो। अपाटर्मेन्ट िभत्र राखेको िफ्रज र चुलो काम गनेर् अवस्थामा राख्नु र परेको बेलामा
ममर्त् सम्भार गनुर् पिन घरधनीको िजम्मेवारी हो। अपाटर्मेन्ट िबिल्डंग विरपिरको ममर्त् सम्भार गनुर्
पिन घरधनीको िजम्मेवारी हो। डेरा विरपिर सफा राख्नु, मुसा-छु छु न्द्रो मुक्त राख्नु र फोहर-मैला
उठाउनु पिन घरधनीहरुको कानुनी कतर्व्य हो। (मिल्टपल रेिज़डेन्स ल [Multiple Residence
Law] # 174)।
िसराक्युज सहर िभत्र रहेका सम्पुणर् घरधनीहरुको सम्पित्त प्रपटीर् कंजभेर्शन कोड अफ द िसटी अफ
िसराक्युस (Property Conservation Code of the City of Syracuse [PCC]) अनुसार
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रािखनुपछर् । PCC को अनुसार घरधनीहरुले िबिल्डंग सफा, खतरा मुक्त, मुसा-छु छु न्द्रो मुक्त,
िकरा (छे प्टे, साङ् ला) मुक्त राख्नुपछर् । साथै, घरधनीहरुले फोहर-मैला उठाउने र फाल्ने उिचत
व्यवस्थापन गनुर्पछर् ( PCC # 27-71, 27-72 देिख 27-75 सम्म) ।
अापतकािलन अवस्थामा, भाडेदारले अाफै जरुरी ममर्त् सम्भार गनर् सक्छन् र मािसक भाडाबाट
खचर् भएको रकम कटौती गनर् सक्छन्। उदाहरणको लािग, मानौ तपाईको दैलोको लक (ताला)
भािचयो। भाडेदारको नाताले तपाईले घरधनीलाई खबर गनुर्भयो। तर घरधनीले सुने नसुने झै गरी
दैलोको ममर्त् गरेन। यस्तो अवस्थामा तपाईले अाफै मान्छे बोलाई दैलोको लकको ममर्त् गनर्
सक्नु हुन्छ र मािसक भाडाबाट खचर् भएको रकम काट्न सक्नु हुन्छ। ममर्त् गदार् खचर् भएको
रकमको रिसत साँचेर राख्न निबिसर् नु!
िसराक्युज सहरको कायार्लयले घरधनीलाई कोड उल्लङ्घनको नोिटस िदएपिछ र तोिकएको
समयमा ममर्त् नभएको अवस्थामा मात्र PCC ले भाडेदारलाई ममर्त् गनेर् स्वीकृित िदन्छ (PCC #
27-114)।

कोड वा िनयम लागु/पालना गनर्कालािग
भाडेदारले अाफ्नो उजुरी स्थानीय िनकायको ध्यानमा ल्याउन जरुरी हुन्छ। िसराक्युज
सहरकोलािग यस कायार्लयमा सम्पकर् गनुर्होला:
िडपाटर्मेन्ट अफ नेबरहुड एं ड िबज्नेस डेभ्लपमेन्ट (Department of
Neighborhood and Business Development), िडिवजन अफ कोड
एनफोसर्मेन्ट (Division of Code Enforcement), फोन: 315-448-8695
कुनै पिन अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगले कोड उल्लङ्घन गरेको छ वा छै न, जानकारी प्राप्त गनर्का
लािग, िडिवजन अफ कोड एनफोसर्मेन्टमा (Division of Code Enforcement)
फोन गनुर्होस्: 315-448-8695। तपाईले अनलाइन पिन खोजेको सुचना पाउँ न
सक्नुहुन्छ। वेबसाइट= http://ipsweb.syrgov.net
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लेड भएको रंग
लेड एक िवषालु धातु हो। घरमा लगाउने रंग जसमा लेडको मात्रा
06% भन्दा मािथ छ भने, त्यस्तो रंग घरधनीहरुले अाफ्नो अपाटर्मेन्ट
िबिल्डंग वा सम्पित्तमा प्रयोग गनर् पाउदैनन्, खासगरी यिद त्यो
िबिल्डंग वा डेरा नानीहरुको पहुंचमा छ भने (PCC #27-77)।
सन् माचर् 6, 1996 मा इ॰पी॰ए (EPA) र हड (HUD) ले बनाएको
िनयम अनुसार 1978 भन्दा अगािड िनमार्ण भएको िबिल्डंग बेच्नु वा
भाडा लाउनु पदार्, बेच्नेले िकन्ने व्यिक्त वा भाडेदार दुबैलाई लेडले
गनेर् हािन बारेमा सरकारबाट स्वीकृत पचार् िदनुपछर् । साथै बेच्नेले लेड भएको रंगले गनेर् हािन र
िबिल्डंगमा लेड भएको रंग प्रयोग भएको छ िक छै न खुलासा गनुर्पछर् । यस पचार्को नाम हो:
प्रोटेक्ट योर फेिमली फ्रम लेड इन योर होम (Protect Your Family from Lead in Your
Home)।यस पचार् चािहएमा, नाशनल लेड इन्फमेर्सन िक्लयिरंग हाउस (National Lead
Information Clearinghouse) मा सम्पकर् गनुर्होला: 800-424-LEAD
ओनंडागा काउं टी हेल्थ िडपाटर्मेन्टको लेड पोइजनींग िडिभजन (Onondaga County
Health Department’s Lead Poisoning Division) ले कहाँ र कसरी नानीको लेडको
मात्रा जाँच्ने भन्ने बारेमा सुचना िदन्छ। कायर्लयको फोन: 315-435-3271

भाडा िदने घरको वा डेराको नाम दतार्
प्रपटीर् कंजभेर्शन कोड अफ द िसटी अफ िसराक्युजको (Property Conservation Code of
the City of Syracuse) अनुसार, यिद घरधनी भाडा िदएको घरमा बस्दैन भने, उसले अाफ्नो
नाम र ठे गाना िसराक्युज सहरको कायार्लयमा दतार् गनुर्पछर् । यिद घरधनी ओनंडागा काउं टी बािहर
बस्छ भने, उसले ममर्त् को लािग िजम्मा िदएको व्यिक्तको नाम र ठे गाना िदनुपछर् (PCC
#27-11[c])।
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भाडेदारले अाफ्नो उजुरी स्थानीय िनकायको ध्यानमा ल्याउन जरुरी हुन्छ।
िसराक्युज सहरकोलािग यस कायार्लयमा सम्पकर् गनुर्होला:
िडपाटर्मेन्ट अफ नेबरहुड एं ड िबज्नेस डेवलपमेन्ट (Department of
Neighborhood and Business Development), िडिभजन अफ कोड
एनफोसर्मेन्ट (Division of Code Enforcement) फोन: 315-448-8695

स्मोक अलामर् (Smoke Alarm)
अपाटर्मेन्टको िनम्न ठाउँ हरुमा स्मोक अलामर् वा धूवाँ
अलामर् रािखनुपछर् : सुत्ने कोठाहरु िभत्र, सुत्ने
कोठाहरुको बािहर छत वा िभत्तामा, हरेक तल्लामा
र साथै बेसमेन्टमा (PCC # 27-43 [D]),
NYSUFPBC, # 704, 907)।

दैलोको ताला र सुरक्षा
िसराक्युजका
अपाटर्मेन्टहरुमा
उपयुक्त ताला र साँचो हुनैपछर् (PCC # 27-65)। यिद भाडेदार
अाफ्नो अपाटर्मेन्टमा अपराधको िशकार भएमा र घरधनीको
लापरवाहीले गदार् अपाटर्मेन्ट सुरिक्षत नभएको र अपराध हुन गएको
पुिष्ट गनर्सकेमा, त्यस भाडेदारले घरधनीबाट व्यिक्तगत र सम्पितको
क्षितपूितर् प्राप्त गनर् सक्नेछ।
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लीज (भाडा सम्झौतापत्र)

साधारणतया,
घर वा अपाटर्मेन्ट भाडामा िलंदा घरधनी र भाडेदार बीच गािरने सम्झौतापत्रलाई लीज भिनन्छ।
लीजमा भाडामा बस्दा पालना गनुर्पनेर् सतर्हरु समाबेश गिरएको हुन्छ। भाडामा बिससकेपिछ दुबै
पक्ष बीच सहमित गरेर मात्र लीजमा फेर-बदल गनर् िमल्छ। लीज दुबै मौिखक वा िलिखत हुन
सक्छ। तर, मौिखक लीज एक वषर् भन्दा बिढ लागु गनर् िमल्दैन ( जेनेरल अिब्लगेसन ल
[ General Obligation Law] # 5-701)।
भाडामा बस्नु अगािड भाडेदारले घरधनीसंग भाडाको दर, लीजको अविध, र बस्दा पालना गनुर्पनेर्
सतर्हरुको बारेमा सम्झौता गनुर्पछर् । भाडामा बस्ने समय थप्दा लीज फेिर निवकरण गनुर्पछर् । यो
गनेर् क्रममा भाडाको दर, लीजको अविध, र बस्दा पालना गनुर्पनेर् सतर्हरु फेिर सम्झौता गनर्
सिकन्छ। तर होस् गनुर्होस्, कितपय लीज अाफै निवकरण हुन्छ जसलाई अटोमेिटक िरन्युअल
क्लज (automatic renewal clause) भिनन्छ।

7

अटोमेिटक िरन्युअल क्लजको बारेमा थहा नहुदा भाडेदार फस्न सक्छन्, त्यसैले घरधनीले यस
क्लजको बारेमा भाडेदारलाई पिहलेनै जानकारी िदनुपछर् । यो जानकारी लीज सिकन 15 देिख 30
िदन बाँकी हुदै घरधनीले भाडेदारलाई िदनुपछर् ( जेनेरल अिब्लगेसन ल [ General Obligation
Law] # 5-905)।
लीजमा फरक सतर् लेिखएको भए बेग्लै कुरा, होइन भने, घरधनीले भाडेदारलाई अिनवायर्रुपमा
भाडा िलन सुरु भएको िदनदेिख नै डेरा उपलब्ध गराउनुपछर् । घरधनीले यसो गनर् नसकेमा, लीज
रद्द गनर् र िडपोिजट िफतार् िलन भाडेदारलाई पुणर् अिधकार छ (िरयल प्रपटीर् ल [Real
Property Law] # 223-a)।

सादा अंग्रेजीको प्रयोग
लीज सरल शब्द र भाषामा, अिन स्पष्ट र सहज तरीकाले लेिखएको हुनुपछर् । लीजका िविभन्न
भागहरुमा उपयुक्त शीषर्क लेिखएको हुनुपछर् र सिजलै पढ् न सिकने अक्षरमा छािपएको हुनुपछर्
(जेनेरल अिब्लगेसन ल [ General Obligation Law] # 5-702); C.P.L.R #4544)।

अनैितक लीज
प्राय जसो घरधनीहरुले भाडेदारलाई “लीज-सिह-गरे-बस-नगरे-जा” भन्ने िहसाबले व्यवहार
गछर् न्। भाडेदारहरुले प्राय: जसो लीजको सतर्हरु अस्वीकार गनेर् मौका पाउँ दैनन्। त्यस कारणले
गदार् लीजमा रािखएको सतर् जुन ठाडै घरधनीहरुको पक्षमा भएको देिखन्छ, त्यस्ता सतर्हरु
अदालतले लागु गनर् अस्वीकार गनर् सक्छ (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 235c)। तैपिन सिह गनुर् अगािड अाफ्नो लीज ध्यान संग पढ् नुहोस्। मौिखक अास्वासनमा भर नपनुर्।
लीज सिह गनुर् अगािड िनिश्चत गनुर्होस् िक सबै अास्वासन र सम्झैताहरु लेखीएकोछ। लीज
सम्बिन्ध प्रश्न भएमा, विकल संग सल्लाह गनर् निहिच्कचाउनु।
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घरधनीको लापरवाही
जुन लीज प्रावधानले व्यिक्तगत चोटपटक वा सम्पित्तको क्षित घरधनीको लापरवाहीले गदार्
भएपिन घरधनीलाई दोषी मान्दैन, त्यस्तो प्रावधान मान्य हुदैन। अझै, जुन लीज प्रावधानले
भाडेदारलाई गैर-िजम्मेबार घरधनीको िवरुद्द मुद्दा हाल्न िदंदैन, त्यस्तो प्रावधान खारेज हुन्छ
(जेनेरल अिब्लगेसन ल [General Obligation Law] # 5-321); िरयल प्रपटीर् ल [Real
Property Law] # 259-c)।

फनीर्चर सुरक्षा
लीज प्रावधान जसले भाडेदारको व्यिक्तगत फनीर्चर (सोफा, दराज, खाट इत्यािद) लाई भाडाको
धीतोको (“सेक्युिरिट”) रुपमा प्रयोग गनर् लगाउँ छ, त्यस्तो प्रावधान खारेज हुन्छ (िरयल प्रपटीर् ल
[Real Property Law] # 231)।

विकलको शुल्क
यिद लीज अनुसार घरधनीले भाडेदार िवरुद्द मुद्दा हाल्छ र जीतेको खण्डमा भाडेदारलाई विकलको
शुल्क ितराउन सक्छ। सोिह अिधकार स्वभािवक रुपमा भाडेदारलाई पिन उपलब्ध हुन्छ।
भाडेदारले घरधनीको िवरुद्द मुद्दा हालेको र जीतेको खण्डमा घरधनीले विकलको शुल्क ितनुर्पछर्
(िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 234)।
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मािसक भाडेदार (मंथ-टु-मंथ टेनेन्ट)
मािसक भाडेदारसंग िलिखत वािषर् क लीज हुदैन र उसले हरेक मिहना भाडा ितछर् । भाडेदार जो
लीज सिकएपिछ पिन उिह डेरामा बस्छ र जसबाट घरधनीले मिहनै िपछे भाडा िलन्छ, त्यो
भाडेदारलाई मािसक भाडेदारको रुपमा हेिरन्छ।
एक मिहनाको नोिटस िदएर भाडेदार वा घरधनीले मािसक भाडेदारी टुटाउन सक्छन्। मिहनाको
अिन्तममा सिकने मािसक भाडेदारी टुटाउनकालािग त्यस मिहनाको अिन्तम िदनमा िदएको नोिटस
कानुनी रुपमा पयार्प्त हुन्छ। भाडेदारी टुटाएको नोिटसमा घरधनीले िकन डेरा खाली गनर् लगाएको
कारण खुलाउनु पदैर्न।
घरधनीले मािसक भाडेदारीको भाडा भाडेदारको सहमित िवना बढाउन पाउँ दैन। यिद भाडेदारले
सहमित िददैन भने, घरधनीले उपयुक्त नोिटस िदएर डेरा खाली गनर् लगाउन सक्छ।
भाडेदारी टुटाएको नोिटसले मात्र भाडेदारलाई डेरा िनकाला (evict) गनर् पाइदैन। घरधनीले डेरा
िनकालाको मुद्दा पिहले अदालतमा ल्याउनुपछर् र केस प्रमािणत गनुर्पछर् (िरयल प्रपटीर् ल [Real
Property Law] # 232-b; #232-c)। केस प्रमािणत गनर्का लािग घरधनीले भाडेदारलाई
उपयुक्त भाडेदारी टुटाउनु पनेर् नोिटस िदएको देखाए मात्र पुग्छ।
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भाडा
सेक्युिरटी िडपोिजट
लीज सही गदार् प्राय: सबै भाडेदारले घरधनीलाई सेक्युिरटी िडपोिजट ितनुर्पछर् । लीजका सबै
सतर्हरु पालना गरेको खण्डमा, लीज सिकएपिछ घर छोड् ने बेलामा घरधनीले सेक्युिरटी
िडपोिजट भाडेदारलाई िफतार् गनुर्पछर् । िसराक्युजमा लीज सिकएको तीन हप्ता िभत्रमा यो िफतार्
गनुर्पछर् वा लीजबाट कित र िकन सेक्युिरटी िडपोिजट काट्ने खुलासा गरेको दावी भाडेदारलाई
प्रस्तुत गनुर्पछर् । यो दावी िलिखत हुनुपछर् । यिद घरधनीले िलिखत दावी निदएमा, पुरा सेक्युिरटी
िडपोिजट िफतार् पाउने भाडेदारको अिधकार हो। (PCC # 27-125)
घरधनीले सेक्युिरटी िडपोिजट िनम्न प्रकारले प्रयोग गनर् सक्छ: क) सानो-तीनो बाहेक भाडेदारले
गरेको डेराको ठु लो क्षितको ममर्त; र ख) नितरेको भाडा उठाउन।
कानुन अनुसार घरधनीले सेक्युिरटी िडपोिजटलाई भाडेदारको कोषको रुपमा हेनुर्पछर् । घरधनीले
सेक्युिरटी िडपोिजटलाई अाफ्नो रकमको रुपमा हेनर् पाउँ दैनन्। सेक्युिरटी िडपोिजट भाडेदारको
पैसा हो।
छ वा छ भन्दा बिढ डेरा भएको घरधनीले जम्मा पारेको सबै सेक्युिरटी िडपोिजट यू योकर् स्टेट
बैंकको खातामा चल्तीको ब्याज दर अाउने गरी राख्नुपछर् । बैंकको नाम, ठे गाना, र िडपोिजटको
रकम भाडेदारलाई िलिखतमा सुचना िदनुपछर् । िडपोिजटको 1% घरधनीले वािषर् क व्यवस्थापन
खचर्को रुपमा प्रयोग गनर् पाउँ छ। बाँकी जित ब्याज उठ्छ त्यो भाडेदारको भाग हो। यो ब्याज
भाडेदारलाई वषेर्नी, लीज सिकएपिछ, वा भाडामा गाबेर ितनर् सिकन्छ।
यिद छ भन्दा कम डेरा भएको खण्डमा, घरधनी जसले स्व-इच्छाले सेक्युिरटी िडपोिजट बैंकको
खातामा राख्छ, उसले उठे को ब्याजबाट 1% वािषर् क व्यवस्थापन खचर्कोलािग रािख, बाँकी
भाडेदारलाई ितनुर्पछर् । यो िनयम मोबाइल घरमा पिन लागुहुन्छ।
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यिद अपाटर्मेन्ट िबिल्डंग िबिक्र भयो भने, पाँच िदन िभत्रमा घरधनीले नयाँ मािलकको खातामा
सेक्युिरटी िडपोिजट सानुर्पछर् वा भाडेदारहरुलाई िफतार् गनुर्पछर् । घरधनीले नयाँ मािलकको नाम
र ठे गाना रेिजस्टडर् मेलबाट भाडेदारहरुलाई खबर गनुर्पछर् ( जेनेरल अिब्लगेसन ल [ General
Obligation Law] # 7)।
केिह समस्या पैदा भएमा त्यसको समाधान भाडेदारले पिहले घरधनीको माफर्त गनेर् कोिशश
गनुर्पछर् । समाधान नभेिटएको खण्डमा भाडेदारले स्थािनय अदालतमा (small claims court)
उजुरी हाल्न सक्छ। थप सुझावकोलािग अाफ्नो विकल, स्थािनय विकलको कायार्लय, ग्रेटर
िसराक्युज टेनेन्टस् नेटवकर् वा कुनै पिन कानुनी सेवा एजेन्सीमा सम्पकर् गनुर्होस्।

भाडा ितरेको रिसत
व्यिक्तगत चेक बाहेक अरु कुनैपिन तिरकाले भाडा ितरेपिछ (रकम, मनी अडर्र, इत्यािद)
घरधनीले भाडेदारलाई िलिखत रिसत िदनुपछर् । रिसतमा भाडा ितरेको िमित, ितरेको रकम, कुन
अविधकोलािग भाडा ितरेको, र अपाटर्मेन्ट नम्बर लेिखएको हुनुपछर् । जसले भाडा थाप्छ, उसको
पद र सही रिसतमा हुनुपछर् (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 235-e)।
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लीज सब्लेट र असाइन गनुर्
साधारणतया,
अपाटर्मेन्टको कानुनी िजम्मा एक भाडेदारबाट अकोर्मा सानर्कोलािग दुइटा प्रिक्रया अपनाउन
सिकन्छ: क) सब्लेट (sublet) र ख) असाइनमेन्ट (assignment)। असाइनमेन्टले पुरै कानुनी
िजम्मा एक भाडेदारबाट अकोर्मा साछर् भने सबलेटले सीिमत कानुनी िजम्मा मात्र सानर् सक्छ।
भाडेदारको सब्लेट गनेर् अिधकारको तुलनामा असाइनमेन्ट गनेर् अिधकार सीिमत हुन्छ।
जब लीज नयाँ भाडेदारलाई असाइन गिरन्छ, तब मूल भाडेदारको घरधनी प्रितको दाईत्व समाप्त
हुन्छ। तर जब सब्लेट गिरन्छ, भाडेदार र घरधनी बीचको मूल सम्झैता कायमै रहन्छ। साथै,
भाडेदार र नयाँ भाडेदार बीच नयाँ सम्झैता गिरन्छ जसलाई सब-लीज भिनन्छ।

लीज असाइन गनुर्
भाडेदारको लीजमा असाइन गनेर् िवषेश अिधकार नतोकेसम्म, लीज असाइन गदार् िनम्न िलिखत
िनदेर्शन पालना गनुर्पछर् :
भाडेदारले घरधनीको िलिखत सहमित िबना लीज असाइन गनर् पाउँ दैन। घरधनीले केिह कारण
नदेखाई सहमित निदन सक्छ। यिद उिचत कारण देखाई सहमित निदएमा, भाडेदारले लीज
असाइन गनर् पाउँ दैन र अाफँु लीजबाट मुक्त हुन पाउँ दैन। यिद घरधनीले उिचत कारण नदेखाई
सहमित िदंदैन भने, भाडेदारले नोिटस िदएको तीस िदन पिछ लीजबाट मुक्त हुनसक्छ (िरयल
प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 226-b)।
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अपाटर्मेन्ट सब्लेट गनुर्
चार वा बेसी अपाटर्मेन्ट भएको िबिल्डंगमा बस्ने भाडेदारले घरधनीको सहमित िलएर अपाटर्मेन्ट
सब्लेट गनर् पाउँ छ। साथै, घरधनीले िबना कारण सब्लेट गनर्बाट भाडेदारलाई बंिचत गनर्
पाउँ दैन।
सब्लेटमा रहेको अपाटर्मेन्टको कानुनी दाईत्व मूल भाडेदारले बेहोनुर्पछर् । तीन या बेसी अपाटर्मेन्ट
भएको िबिल्डंगको घरधनीले उिचत कारण देखाई सब्लेट गनर् सहमित निदएमा, भाडेदारले
सब्लेट गनर् पाउँ दैन र घरधनीले भाडेदारको लीज टुटाउन पिन पाउँ दैन। उिचत कारण िदएको या
निदएको फैसला अदालतले गनेर्छ।
यिद घरधनीले सब्लेट गनर् सहमित निदएको उिचत कारण देखाउँ न सक्दैन भने भाडेदारले सब्लेट
गनर् पाउँ छ। यसो गदार् मुद्दा हाल्नु परेमा र अदालतले घरधनी बेइमान भई सहमित निदएको भन्ने
फैसला गरेमा, खचर् भएको अदालत र विकलको शुल्क भाडेदारले िफतार् पाउँ न सक्छ। यिद
घरधनीको असहमितको कारण भेदभावपुणर् ठहर भयो भने (जस्तै, पिहले िवद्याथीर् बसेको डेरामा
घरधनीले नानी सिहतको पिरवारलाई सब्लेट िदन नमान्नु), यसलाई न्यायपुणर् घरबासको
अिधकारको हनन भएको मािनन्छ। मुल भाडेदार र सब्लेट गनर् खोजेको भाडेदार दुबैले
घरधनीमािथ मुद्दा हाल्न सक्छन्।
तीन वा बेसी अपाटर्मेन्ट भएको िबिल्डंगमा बस्ने भाडेदारले सब्लेट गनर्का लािग िनम्न िलिखत
कदम चाल्नुपछर् :
१) भाडेदारले घरधनीलाई िलिखत अनुरोध सिटर् फाइड मेलबाट (certified mail) पठाउनुपछर् र
िरटनर्-िरसीट (return-receipt) अनुरोध गनुर्पछर् । िरटनर्-िरसीटले िचठी पाउँ नुपनेर् व्यिक्तले िचठी
पाएको प्रमाण िदन्छ। िलिखत अनुरोधमा यी जानकारी हुनैपछर् : क) सब्लेट गनेर् अविध; ख)
सब्लेटमा बस्न खोजेको भाडेदारको नाम, घर र कामको ठे गाना; ग) सब्लेट गनेर् कारण; घ)
भाडेदारको सब्लेटको अविधमा रहने ठे गाना; ङ) भाडेदारसँग अकोर् भाडेदार बस्छ भने उसको
सहमित; च) प्रस्ताव गरेको सब-लीज र उपलब्ध भएमा, भाडेदारको लीजको प्रितिलिप (किप)।
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२) िलिखत अनुरोध पठाएको दस िदनपिछ, घरधनीले अाफ्नो िनणर्य िदनकालािग भाडेदारसँग
थप जानकारी माग्न सक्छ। भाडेदारले गरेको अनुरोधको तीस िदन िभत्रमा वा घरधनीले थप
जानकारी मागेको तीस िदन िभत्रमा घरधनीले भाडेदारलाई सब्लेटको िलिखत सहमित िदनुपछर्
वा सहमित निदएको खण्डमा कारण खुलाउनुपछर् । घरधनीले िलिखत सहमित पठाउन िवफल
भएमा त्यस्तो अवस्थालाई सहमित िदएको मािनन्छ। यिद लीजमा भाडेदारले सब्लेट गनर् पाउँ दैन
भनेर लेिखएकोछ भने, त्यो गैर-कानुनी हुनेछ र सो सतर् लागु हुनेछैन (िरयल प्रपटीर् ल [Real
Property Law] # 226-b)।

डेरा-िनकाला (एभीक्सन वा बेदखल)
भाडेदारलाई डेरा-िनकाला गनर् घरधनीले अदालतमा मुद्दा हालेर िजत्नुपछर् । पुिलसले मात्र
अदालतले गरेको डेरा-िनकालाको िनणर्य लागु गनर् सक्छ (िरयल प्रपटीर् एक्शन एं ड प्रोिसिडंग्स ल
[Real Property Actions and Proceedings Law] # 749)।
घरधनीले कानुन अाफ्नो हातमा िलएर भाडेदारलाई जबरजस्ती डेरा-िनकाला गनर् पाउँ दैन।
घरधनीले िहंसाको धिम्क िदन पाउँ दैन, भाडेदारको सामान िनकाल्न पाउँ दैन, भाडेदारलाई पस्न
निदने मनसायले डेरा थुन्न पाउँ दैन, वा जानेर अपाटर्मेन्टको पानी र िहिटंग बन्द गनर् पाउँ दैन (िरयल
प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 235)। यिद तपाईलाई घरधनीले गैर-कानुनी रुपले
(जबरजस्ती वा दैलोको ताला फेरेर) डेरा-िनकाला गरेमा पुिलसलाई बोलाउनुहोस्। घरधनीसँग
डेरा-िनकाला गनेर् अदालतको अनुमित छै न भनेर पुिलसलाई भन्नुहोस्। पुिलसलाई सम्पकर्
गरेपिछ तपाईले विकल वा कानुनी सेवा एजेन्सीको सहायता िलएर अाफ्नो सामान िफतार् िलन
सक्नुहुनेछ।
यसरी भाडेदारलाई पस्न निदने मनसायले डेरा थुनेमा, तपाईले कानुनी केसको माफर्त घरधनीबाट
तीन गुना क्षितपुितर् प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ। डेरा-िनकाला भएपिछ खचर् भएको सबै रिसत भाडेदारले
राख्नुपछर् ।

15

डेरा-िनकाला गरेपिछ भाडेदारको व्यिक्तगत सामान घरधनीले राख्न पाउँ दैन। अाफ्नो सामान
िफतार् िलनकालािग तुरुन्तै विकललाई सम्पकर् गनुर्होस्। यिद विकलको शुल्क ितनर् किठन भएमा,
सहयोगको लािग कानुनी सेवा एजेन्सीलाई सम्पकर् गनुर्होस्।

बदलाको भावले डेरा-िनकाला गनुर्
भाडेदार जसले अाफ्नो अिधकारको उपभोग गछर् , उसमािथ घरधनीले बदलाको भाव राख्न
पाउँ दैन र भाडेदारलाई दुख िदन पाउँ दैन। भाडेदारले क) सरकारी िनकायमा स्वास्थ र सुरक्षा
सम्बिन्ध उजुरी हाल्यो; ख) अाफ्नो लीजमा उल्लेिखत अिधकारको सुरक्षा गनर् खोज्यो; वा ग)
भाडेदारहरुको संस्थामा अावद्ध हुन खोज्यो भन्दैमा घरधनीले अचानक भाडा िनकै बढाउने, डेरािनकाला गनेर् कारण खोज्ने, वा डेरामा िदनुपनेर् सुिवधाको कटौित गनेर् जस्ता िक्रयाकलाप गनर्
पाउँ दैन। यिद घरधनीले यसो गरेमा (चार युनीट वा कम घर-मािलकले ओगटेको भाडाको प्रपिटर्
बाहेक सबै खालका भाडामा बस्ने) भाडेदारहरुले क्षितपुितर् को माग गनर् पाउँ छन् (िरयल प्रपटीर् ल
[Real Property Law] # 223-b; PCC #27-126)।
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भाडेदारको अिधकारहरु
भेदभाव
नागिरकको अिधकार सम्बिन्धत कानुनहरु अनुसार, घरधनीले भाडेदारहरुमािथ कुनै पिन
िकिसमको भेदभाव गनर् पाउँ दैन। उदाहरणको लािग, िसभील राइट्स एक्ट अफ 1866 (Civil
Rights Act of 1866) को अनुसार, जाित वा रंगको अाधारमा भेदभाव गनर् पाईदैन। सम्पित्त
बेच्दा वा भाडा लाउँ दा दुबै अवस्थामा यस कानुन लागु हुन्छ।
फेडेरल फेयर हाउिजंग एक्ट, सन्शोधन 42 यु एस सी #3601 ( Federal Fair Housing Act
42 U.S.C. #3601) को अनुसार, घरधनीले क) घर भाडा निदन, लीज नवीकरण नगनर्, वा डेरा
उपलब्ध नगनर् पाउँ दैन; ख) कुनैपिन व्यिक्तको जाित, रंग, धमर्, िलंग, अपांगता, पािरवािरक
िस्थित, वा रािष्ट्रय मूलको अाधारमा डेराको सतर्हरुमा वा डेराले िदने सुिबधाहरुमा भेदभाव गनर्
पाउँ दैन।
न्यू योकर् स्टेट एक्जेक्युिटव ल # 296 (New York State Excecutive Law # 296)को
अनुसार, घरधनीले क) घर भाडा निदन, लीज नवीकरण नगनर्, वा डेरा उपलब्ध नगनर् पाउँ दैन; ख)
कुनैपिन व्यिक्तको जाित, रंग, धमर्, िलंग, अपांगता, पािरवािरक िस्थित, वैवािहक िस्थित, यौिनक
व्यवहार, सेनासँगको अावद्धता वा रािष्ट्रय मूलको अाधारमा डेराको सतर्हरुमा वा डेराले िदने
सुिबधाहरुमा भेदभाव गनर् पाउँ दैन।
साथै, िसराक्युज सहरमा, घरधनीले कुनैपिन व्यिक्तको यौिनक व्यवहार वा वास्तिवक अथवा
बुिझएको यौिनक पिहचान र अिभव्यिक्तको अाधारमा घरधनीले भेदभाव गनर् पाउँ दैन (िसराक्युज
लोकल ल # 17-1990 [Syracuse Local Law #17-1990]।
भाडेदारसंग नानीहरु बस्छन् भन्ने कारण देखाएर घरधनीले डेरा उपलब्ध नगनर् वा अरु कुनैपिन
िकिसमको भेदभाव गनर् पाउँ दैन। उदाहरणको लािग, घरधनीले नानी भएको भाडेदारसँग
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"पािरवािरक-कर" भनी थप रकम माग्न पाउँ दैन वा नानी भएको एकल मिहलालाई एकको सट्टा
दुई कोठे डेरा िलनैपछर् भिन जबरजस्ती गनर् पाउँ दैन। यसो गरेमा प्रभािवत पिरवारले घरधनीमािथ
मुद्दा हाल्न पाउँ छन् र त्यस्तो घरधनीलाई भाडा लाउनबाट रोक्न सक्छन्। तर यो कानुन तीन
प्रकारको डेरामा लागु हुदैन: विरष्ट नागिरकको डेरा, संघीय सरकारबाट सहुिलयत प्राप्त वा बीमा
गिरएको डेरा, वा एक वा दुई पिरवार बस्ने डेरा जसमा घर मािलक पिन बस्छन् (िरयल प्रपटीर् ल
[Real Property Law] # 237)।
फेडेरल फेयर हाउिजंग एक्टका अनुसार, घरधनीले अपांगता भएको व्यिक्तकोलािग उिचत
सुिवधाको व्यवस्था गनुर्पछर् । उदाहरणको लािग, यिद अपांगताको कारण भाडेदारलाई
अपाटर्मेन्टको मूल दैलो निजकै पािकर्ंग चािहन्छ भने त्यो अावश्यक्ता घरधनीले पुरा गनुर्पछर् ।
त्यसैगिर, घर पालुवा जनावर राख्न अनुमित निदने डेरा भएपिन, यिद अपांगताको कारण
भाडेदारलाई गाइड गनेर् कुकुर राख्नु परेमा घरधनीले अनुमित िदनुपछर् ।
अपांगताको कारण डेराको बाथरुममा समात्ने रेिलंग वा िह्वल चेयरको रयाम्पको अावश्यकता
परेमा, घरधनीले सो सुिवधाकोलािग अनुमित िदनुपछर् । सरकारी सहुिलयत प्राप्त नगनेर् िनिज
घरमा सो व्यवस्थाकोलािग खचर् भाडेदारले अाफैं बेहोनुर्पछर् । घरधनीले भाडेदारको अपांगताको
अवस्था र गम्भीरताको बारेमा प्रश्न सोध्न पाउँ दैन। तर डेरामा फेरबदल गनर् अनुमित िदनकोलािग
घरधनीले भाडेदारसँग अपांगताको प्रमाण माग्न सक्छ।
यिद भाडेदारको छ वषर् भन्दा मुिनको नानी छ र सो नानीको रगतमा लेडको लेवल बिढ छ भने, ऊ
प्रित घरधनीले भेदभाव गनर् पाउँ दैन।
यिद भाडेदारले कुनैपिन िकिसमको भेदभाव भएको महसुस गरेमा, फेयर हाउिजंग काउन्सील अफ
सेन्ट्रल न्यु योकर्मा सम्पकर् गनुर् पदर्छ। फोन: 315-471-0420
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अपाटर्मेन्टमा अरुसँग िमिलजुली बस्न पाउँ ने अिधकार
लीजमा नाम भएको भाडेदार र उसको पिरवारका िनकटका सदस्यहरु अपाटर्मेन्टमा बस्न पाउने वा
नपाउने भन्ने बारेमा घरधनीले कुनै िकिसमको रोक लगाउन सक्दैन। लीजमा एकजना भाडेदारको
नाम लेखेको छ भने, त्यो भाडेदारले अाफ्नो पिरवारको िनकटका सदस्यहरु, थप एक व्यिक्त र सो
व्यिक्तमा िनभर्र बच्चाहरुसँग िमिलजुली डेरामा बस्न पाउँ छ। भाडेदार वा उसको श्रीमान/
श्रीमितको मुख्य िनवास लीज गिरएको डेरा हुनुपदर्छ।
लीजमा एक भन्दा बिढ भाडेदारको नाम लेखेको छ भने, ती भाडेदारहरुले अाफ्नो पिरवारका
िनकट सदस्यहरु, थप एक व्यिक्त र उसमा िनभर्र बच्चाहरुसँग िमिलजुली डेरामा बस्न पाउँ छन्।
तर त्यो संख्या लीजमा तोिकएको भाडेदारको कूल संख्या भन्दा बिढ हुनुहुदैन। फेिर, भाडेदार वा
उसको श्रीमान/श्रीमितको मुख्य िनवास लीज गिरएको डेरा हुनुपदर्छ।
थप व्यिक्त डेरामा सरेको सुचना घरधनीलाई तीस िदन िभत्रमा वा घरधनीले सुचना मागेको तीस
िदन िभत्रमा िदनुपछर् ।
घरधनीले जोनींग ( सहर योजना गदार् जिमनको उपयोग ध्यानमा राखी सहरको स-सानो भाग
लगाउने पिक्रया)को अावश्यक्ता अनुसार भाडेदारहरुको संख्या कम गनर् सक्छ। यस कानुनबाट
प्रभािवतले क्षितपुितर् को लािग मुद्दा हाल्न सक्छ र अदालतको खचर् माग्न सक्छ (िरयल प्रपटीर् ल
[Real Property Law] # 235-f)।

प्र्याईभेिस (privacy) वा गोपिनयताको अिधकार
अपाटर्मेन्ट िभत्र भाडेदारको प्र्याईभेिसको अिधकार हुन्छ। अथार्त् भाडेदारको अनुमित िवना
घरधनीले भाडामा िदएको अपाटर्मेन्ट िभत्र िछनर् पाउँ दैन।तर घरधनीले पुवर् सुचना िदएर
अपाटर्मेन्ट िछनर् पाउँ छ। साधारणतय, पुवर् सुचना चौबीस घंटा अगािड अनुकुल सहयमा( 9-5)
िछनेर्गरी िदईन्छ: क) डेरा ममर्त् सम्भार गनर्कालािग; ख) लीजमा उल्लेख गरे बमोिजम, वा ग)
ईच्छु क भाडेदार वा खिरददारलाई अपाटर्मेन्ट देखाउन। अागलागी जस्तो अापतकािलन
अवस्थामा भाडेदारको अनुमित निलई घरधनी अपाटर्मेन्ट िभत्र जानसक्छ। घरधनीले यो िवषेश
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अवस्थामा िछनर् पाउँ ने अिधकारको दुरपयोग गनर् वा भाडेदारलाई परेशान गनर् पाउँ दैन। यिद
घरधनीले यो सीिमत अिधकारको दुरपयोग गरेमा, भाडेदारले िनजी विकल, कानुनी सेवा एजेन्सी,
िजल्ला विकलको कायार्लय वा िहसकक िलगल एड सोसाईिटमा सम्पकर् गनर् सक्दछ।

भाडेदारहरुको संगठनमा अावद्ध हुन पाउँ ने अिधकार
संगठन गनर् पाउँ नु भाडेदारको कानुनी हक हो। अाफ्नो अिधकारको सुरक्षा गनर्कोलािग भाडेदारहरु
संगठन स्थापना र िबस्तार, वा संगठनमा भाग िलन पाउँ छन्। यस अिधकार उपभोग गनर् खोज्ने
भाडेदारहरुलाई घरधनीले दुख िदन पाउँ दैन।
भाडेदारहरुले अाफ्नो संगठनको बैठक अनुकुल समय पारेर अाफ्नो अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगको लबी
वा हलमा राख्न सक्छन् (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 230)। थप
जानकारीकोलािग ग्रेटर िसराक्युज टेनेन्ट्स नेटवकर्मा सम्पकर् गनुर्होस्।

घरपालुवा जनावर राख्न पाउँ ने अिधकार
यिद लीजले घरपालुवा जनावर राख्ने अनुमित िदन्छ वा लीजमा
केिह लेिखएको छै न भने भाडेदारहरुले घरपालुवा जनावर राख्न
पाउँ छन्। तर लीजमा अनुमित िदईएको छै न र भाडेदारले घरपालुवा
जनावर राख्छ भने उसलाई घरधनीले डेरा-िनकाला गनर् पाउँ छ। डेरामा झनझट हुनेगिर वा डेराको
सरसफाईलाई जोिखममा हाल्नेगिर घरपालुवा वा घरेलु जनावर राख्न पाइं दैन।
घरपालुवा वा घरेलु जनावर िसराक्युज सहरको िनयम अनुसार रािखनेछ। धेरै जनावर, अनुपयुक्त
जनावर र जनावरले थपेको फोहर जस्ता अवस्थालाई झन्झिटलो मािनन्छ (PCC #27-76)।
लीजमा जनावर सम्बन्धी जेसुकै लेखेपिन, अन्धा वा बिहराले गाइडको रुपमा कुकुर राख्न पाउँ छन्
(एन ० वयाइ ० एस िसिभल राइट्स ल [NYS Civil Rights Law] #47)। साथै, फेयर
हाउिजंग एक्टमा अपांगता भएको भाडेदारले घरपालुवा जनावर राख्न पाउँ छ भनेर लेिखएको छ।
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हुलाक (मेल)
संयुक्त राज्य अमेिरकाको हुलाकको िनयम अनुसार तीन वा बिढ अपाटर्मेन्ट भाडा लाउने घरधनीले
हरेक अपाटर्मेन्टकोलािग छु ट्टा-छु ट्टै सुरिक्षत मेल बक्स िदनुपछर् वा अपाटर्मेन्ट व्यवस्थापनले अाफै
िचठी िवतरण गनेर् व्यवस्था गनुर्पछर् । घरधनीले मेल बक्स र त्यसको ताला/साँचो राम्रो अवस्थामा
राख्नु पदर्छ।

भाडेदारले लीज तोड्नसक्ने वा समाप्त
गनर्सक्ने िवषेश अवस्थाहरु
विरष्ट नागिरकको (senior citizen) लीज समाप्ती
यिद भाडेदार अाफै वा जसको श्रीमान/ श्रीमित बैसिट्ठ (62) वा बिढ उमेरको छन् भने, िवषेश
पिरिस्थितमा उनीहरुले लीज समाप्त गनर् पाउँ छन्। वयस्कलाई सेवा-सुिवधा िदने अावास,
स्वास्थ्य-सुिवधा िदने घर, िनम्न अाय भएकालािग सहुिलयत िदईएको अावास वा विरष्ट नागिरक
बस्ने घरमा पुनवार्स गनुर्पनेर् पिरिस्थितमा भाडेदारले लीज समाप्त गनर्सक्छ। यस्तो अवस्थामा
घरधनीलाई तीस िदन अगािड सुचना िदनुपदर्छ। प्रमाणको रुपमा सो अावासमा भतीर् भएको वा
भतीर् हुनलाई पखेर्को कागजपत्र प्रस्तुत गनुर्पदर्छ।
साथै, यिद विरष्ट भाडेदार स्वास्थ्यका कारण छु ट्टै बस्न नसक्ने र अाफ्नो पिरवारको कुनैपिन
सदस्यको घरमा सनर् चाहेमा लीज समाप्त गनर् सिकन्छ।यसो गनर्कोलािग प्रमाणको रुपमा
डाक्टरले छु ट्टै बस्न नसक्ने पुिष्ट गरेको कागजपत्र घरधनीलाई पेश गनुर्पछर् । सो गरेमा, भाडेदारले
कागजपत्र पेश गरेको िमतीदेिख लीज सिकने िमतीसम्मको भाडा ितनर्बाट मुक्त हुन पाउँ छ। यो
प्रकृया पुरा गरेमा, यिद लीजमा यसको िवपिरत सतर् लेिखएको भएपिन कानुन अनुसार सो सतर्
खारेज हुनेछ (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 227-a)।
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मािथ उल्लेिखत कुनैपिन पिरिस्थितमा भाडेदारले लीज रद्द गनर् पाउँ छ र घरधनीले कुनैपिन
िकिसमले भाडेदारलाई दुख िदन वा दिण्डत गनर् पाउँ दैन। घरधनीले सेक्युिरिट िडपोिजट िफतार्
िदनैपदर्छ।

सेनामा काम गनेर् व्यिक्तको लीज समाप्ती
सेनामा भतीर् हुन लागेको वा सेनामा फुल-टाइम ड्युिट (active duty)को लािग बोलाईएको
व्यिक्तले लीज तोड् न वा समाप्त गनर् िनम्न िलिखत अवस्थामा पाउँ छ: क) यिद लीज सेनामा
फुल-टाइम ड्युिट हुनु अगािड सुरु भएको हो भने; र ख) यिद लीजको घरमा सेनामा काम गनेर्
व्यिक्तको पिरवार बस्छ भने। सेनामा ड्युिट सुरु भएपिछ िलिखत सुचना िदएर सो लीज खारेज
गनर् सिकन्छ।
यिद भाडेदार मािसक लीजमा बसेको छ भने, सेनामा भतीर् भएको सुचना िदएको तीस िदन पिछ
मात्र लीज तोड् न सिकन्छ। उदाहरणको लािग, यिद लीज अनुसार मिहनाको पिहलो िदनमा भाडा
बुझाउनु पनेर् लेिखएको र सुचना जनवरी एकमा हुलाकबाट िदएको अवस्थामा, भाडेदारले
फेब्रुअरीको पिन भाडा तीनुर्पछर् र लीज माचर् एक देिख माक तोड् न पाइन्छ (एन०वाइ० िमिलटिर
ल [N.Y. Military Law] # 310)।
घरधनीले अदालतको अादेश िबना, सेनामा काम गनेर् व्यिक्तको पिरवार (श्रीमान/श्रीमित/बच्चा)
लाई डेरा-िनकाला (एभीक्ट) गनर् पाउँ दैन (एन०वाइ० िमिलटिर ल [N.Y. Military Law] #
309)।
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डेरामा उपभोग गनेर् सुिवधाहरु
घर तातो राख्ने समय
िसराक्युजमा, कानुन अनुसार सेप्टेम्बर 15 देिख जुन 15 सम्म घर िभत्रको तापक्रम कम्तीमा
अठ्सठ्ठी िडग्री फारेन्हाइट (68ºF) हुनुपछर् ((PCC # 27-54)। अोनन्डागा काउन्टीको अरु
ठाउँ हरुमा न्यु योकर् राज्यको कानुन अनुसार अक्टुबर 1 देिख मे 31 सम्म यिद बािहरको तापक्रम
पचपन्न िडग्री फारेन्हाइट भन्दा कम भयो भने िबहान छ बजे देिख राती दस बजेसम्म घर िभत्रको
तापक्रम कम्तीमा अठ्सठ्ठी िडग्री फारेन्हाइट (68ºF) हुनुपछर् (मिल्टपल रेजीडेन्स ल (Multiple
Residence Law) # 173)।

िहिटंगको बारेमा सत्य जानकारी
यिद लीज अनुसार भाडेदारले िहिटंगको खचर् बेहोनुर्पछर् भने, लीज सिह गनुर् अगािड िवगतका दुई
वषर्को िहिटंगको रिसत या िबल भाडेदारले हेनर् पाउँ छ। यिद भाडेदारले िबल हेनर् अनुरोध गरेमा,
घरधनीले यो सुिवधा सीत्तैमा प्रदान गनुर्पछर् । यस कानुनले घरधनीलाई िबिल्डंगमा उजार्को उचीत
सदुपयोग गनर् प्रोत्साहन गछर् र भाडेदारलाई अाफुले बेहोनुर्पनेर् िहिटंगको खचर् िहसाब गनर् मद्दत
गछर् (एनजीर् ल [Energy Law] # 17-103)। राज्यको उजार्को कायार्लयले भाडेदारलाई उजार्
सम्बिन्ध समस्याको हल गनर् मद्दत गछर् ।

डेरामा उपभोग गनेर् सुिवधाहरुको िनरन्तरता
यिद एक भन्दा बिढ भाडेदार बस्ने अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगको घरधनीले डेरामा उपभोग गनेर्
सुिवधाहरुको (जस्तै: िहिटंग, गयास, िवजुली, पानी) िबल ितनर् िढलाई गछर् र सो सुिवधाहरु िदने
कम्पनीले सुिवधा काट्ने िनणर्य गरेमा, सो कम्पनीले भाडेदारहरु र सरकारी िनकायहरुलाई
िलिखत सुचना िदनुपछर् । यिद भाडेदारहरुले अाफै िबल ितनेर् व्यवस्था गरेमा सो सुिवधाहरु काट्न
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पाईदैन। सुिवधाको िनरन्तरताको लािग कम्तीमा कित पैसा ितनुर्पछर् थहा पाउँ नकालािग
भाडेदारहरुले सुिवधा िदने कम्पनीलाई फोन गनर् सक्छन्। भाडेदारहरुले ितरेको रकम भिवष्यमा
ितनेर् भाडाबाट घटाउन िमल्छ। यस बारेमा पिब्लक सभीर्स कमीसनले (Public Service
Commission) भाडेदारहरुलाई सहायता गनर् सक्छ। अापतकालीन अवस्थामा, पिब्लक सभीर्स
कमीसनमा फोन गनुर्होस्: 1-800-342-3355
यिद एक भन्दा बिढ भाडेदार बस्ने अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगको घरधनीले डेरामा उपभोग गनेर्
सुिवधाहरुको िबल ितनर् िढलाई गरेका कारण सो सुिवधाहरु कािटन्छ भने, भाडेदारहरुले त्यसको
क्षितपुितर् घरधनीबाट प्राप्त गनर् सक्छन् (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law] # 235-a;
पिब्लक सभीर्स ल [Public Service Law] # 33)।

पानीको सुिवधा बन्द भएमा
िसराक्युज सहरको पानी िवभागले पानी बन्द हुने पंध्र िदन अगािड भाडेदारलाई सुचना िदनुपदर्छ।
सो सुचनामा तीन चीज लेिखएको हुनुपछर् : पानी बन्द हुन लागेको कारण; पानी बन्द भएमा
मािनस बस्न िबिल्डंग अयोग्य हुने; र बन्दको िवरुद्ध सुनवाई राख्न पाउँ ने भाडेदारको अिधकार।
सुचनाको पंध्र िदन िभत्रमा भाडेदारको सुनवाई हुनुपदर्छ। सुनवाईको अनुरोध तीन िकिसमले गनर्
सिकन्छ: १) सिटर् फाईड मेलबाट िलिखत सुचना पठाएर, २) पानी िवभागमा सुनवाईकोलािग
अनुरोध गरेर वा ३) कानुनी कमर्चारीबाट प्रमािणत गिरएको सुनवाईको अनुरोध पानी िवभागमा
अाफैले लगेर।
िसराक्युज सहरको पानी िवभागको ठे गाना हो:
Room 106 (रुम 106)
City Hall (िसिट हल)
233 East Washington Street (233 ईस्ट वासींटन स्ट्रीट)
Syracuse, NY 13202 ( िसराक्युज, एन वाइ 13202)
सुनवाईको अनुरोध गरेको तीस िदन िभत्रमा पानी िवभागले सुनवाईको िमितको बन्दोबस्त गनुर्पछर् ,
र भाडेदार र घरधनी दुबैलाई खबर गनुर्पछर् । सुनवाई नहुन्जेल पानीको सुिवधा सुचारु रहन्छ।

24

सुनवाई भएपिछ सुनवाई कमर्चारीले िनणर्य िलिखतमा पंध्र िदन िभत्रमा भाडेदार र घरधनी
दुबैलाई िदनुपदर्छ। यिद पानी बन्द गनेर् िनणर्य भएमा, सो सुचनामा पानी िवभागले बन्द गनेर् िमित
लेिखएको हुनुपछर् (िसराक्युज लोकल ल [Syracuse Local Law] # 16-108) ।

तेल भुक्तानी
तेलद्वारा तताईने एक भन्दा बिढ भाडेदार बस्ने अपाटर्मेन्ट िबिल्डंगको घरधनीले चािहने तेलको
मात्रा िदन नसकेको अवस्थामा भाडेदारहरुले तेल िबिक्र गनेर्सँग अाफै सम्झौता गरी
अपाटर्मेन्टकोलािग तेल खिरद गनर् पाउँ छन्। खिरद गरेको तेलको रकम भाडाबाट घटाउन िमल्छ।
तर यसो गनुर् अगािड भाडेदारहरुले घरधनीलाई तेलको मात्रा कम भएको बारेमा खबर गनुर्पछर् ।
त्यसपिछ मात्र भाडेदारहरुले साधारण िवतरकबाट तेल िकन्ने कोिशश गनुर्पछर् । यिद साधारण
िवतरकले तेल ढु वानी नगरेमा स्थािनय हाउजींग कमर्चारीलाई सम्पकर् गरी तेल िवतरकको सूची
िलनुहोस् (मिल्टपल रेजीडेन्स ल [Multiple Residence Law] # 305-c)।
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अपाटर्मेन्टको खोज
घर जग्गा खिरद िबिक्र गनेर् दलाल (Real Estate Broker- िरयल
एस्टेट ब्रोकर)
भाडेदारले िरयल एस्टेट ब्रोकरको माफर्त अपाटर्मेन्ट खोज्न सक्छ। घर जग्गा खिरद िबिक्र
गनेर् दलाल न्यु योकर् राज्यबाट अनुमित प्राप्त हुन्छन्। ब्रोकर वा दलालले अपाटर्मेन्ट खोजे बापत
िनिश्चत शुल्क िलन्छन्। यो शुल्क एक वषर्को भाडाको केिह प्रितशत हुन्छ। यो शुल्क कानुनबाट
तोिकएको हुदैन। भाडेदार र दलाल िमलेर यो शुल्क िनधार्िरत गछर् न्। दलालले शुल्क िलनु
अगािड डेरा खोजी भाडेदारकोलािग उपलब्ध गराउनुपछर् । घरधनीले सिह गरेको लीज हातमा
नपदार्सम्म भाडेदारले यो शुल्क ितनुर् हुदैन। दलाल सम्बिन्धत उजुरी न्यु योकर् िडपाटर्मेन्ट अफ
स्टेटको (New York Department of State) ध्यानमा ल्याउनु पदर्छ (िरयल प्रपटीर् ल [Real
Property Law], # 12-A)।

अपाटर्मेन्ट िरफरल एजेन्सी (Apartment Referral Agency)
अिग्रम शुल्क िलएर डेराको स्थान र उपलब्धताको बारेमा जानकारी िदने कायार्लयलाई
अपाटर्मेन्ट िरफरल एजेन्सी भिनन्छ। यस एजेन्सी न्यु योकर् राज्यबाट अनुमित प्राप्त हुन्छ। यस
एजेन्सीले एक मिहनाको भाडा भन्दा बिढ रकम डेरा खोजेको शुल्कको रुपमा िलन पाउँ दैन।
डेराको जानकारी िदन नसकेको खण्डमा, सो एजेन्सीले कूल शुल्कबाट पंध्र डलर घटाएर बाँिक
रकम भाडेदारलाई िफतार् गनुर्पछर् । यिद यो कानुनको उल्लङ्घन भएमा, विकलले अपराधको मुद्दा
हाल्न सक्छ (िरयल प्रपटीर् ल [Real Property Law], # 12-C)।
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थप जानकारीकालािग
टेनेन्ट इन्फमेर्सन & िरफरल (Tenant Information & Referral)
ग्रेटर िसराक्युज टेनेन्ट्स नेटवकर्
िप०अो०बक्स 6908
िसराक्युज, न्यु योकर् 13217
फोन: 475-8092
ईमेल:syracusetenant@aol.com
वेबसाइट: www.SyracuseTenant.org

Greater Syracuse Tenants Network
P.O. Box 6908
Syracuse, New York 13217
Tel: 475-8092
Email: syracusetenant@aol.com
Website: www.SyracuseTenant.org

भाडेदारको कानुनी अिधकारहरुका बारेमा जानकारी चािहएमा,
सम्पकर् गनुर्होस्:
सेन्ट्रल न्यु योकर् िलगल हटलाईन
िलगल सिभर् सेस् अव सेन्ट्रल न्यु योकर् वा िलगल एड सोसाइटी अव िमड-न्यु योकर्को
सहायता चािहएमा, तपाईले फोन गनैर् पनेर्छ:
1-877-777-6152 (िबहान नौ बजे देिख बेलुका तीन बजे सम्म)
िलगल सिभर् सेस् अव सेन्ट्रल न्यु योकर्
221 साउथ वारेन स्ट्रीट, सुइट 300

Legal Services of Central York
221 South Warren Street, Suite 300

िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

Syracuse, New York 13202

फोन: (315) 703-6500

(315) 703-6500

वेबसाइट: www.lscny.com

Website: www.lscny.com
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िलगल एड सोसाइटी अव सेन्ट्रल न्यु योकर्
221 साउथ वारेन स्ट्रीट, सुइट 310

Legal Aid Society of Mid-New
York
221 South Warren Street, Suite 310

िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

Syracuse, New York 13202

फोन: (315) 703-6600

(315) 703-6600

वेबसाइट: www.lasmny.org

Website: www.lasmny.org

———————————————————————————————
फ्र्यांक एच िहसकक िलगल एड सोसाइटी
351 साउथ वारेन स्ट्रीट

Frank H. Hiscock Legal Aid
Society
351 South Warren Street

िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

Syracuse, New York 13202

फोन: (315) 422-8191

(315) 422-8191

वेबसाइट: www.hiscocklegalaid.org

Website: www.hiscocklegalaid.org

न्यु योकर् स्टेट अटनीर् जेनेरल
615 ईरी बुलेभाडर् वेस्ट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13204
फोन: (315) 448-4848
वेबसाइट: www.ag.ny.gov

New York State Attorney General
615 Erie Boulevard West
Syracuse, New York 13204
(315) 448-4848
Website: www.ag.ny.gov

भोलन्टीयर लयसर् प्रोजेक्ट
221 साउथ वारेन स्ट्रीट, सुइट 320

Volunteer Lawyers Project
221 South Warren Street, Suite 320

िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

Syracuse, New York 13202

फोन: (315) 471-3409

(315) 471-3409

वेबसाइट: www.onlvp.org

Website: www.onlvp.org

अोनन्डागा काउन्टी बार असोिसएसन
लयर िरफरल सिभर् स

Onondaga County Bar
Association Lawyer Referral
Service
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431 ईस्ट फेयेट स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

431 East Fayette Street
Syracuse, New York 13202

फोन: (315) 471-2667
वेबसाइट: www.onbar.org

(315) 471-2667
Website: www.onbar.org

पिब्लक युिटिलिट ल प्रोजेक्ट अव एन वाई ,
ईंक
221 साउथ वारेन स्ट्रीट, तेस्रो तल्ला
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202

Public Utility Law Project of NY,
Inc.
221 South Warren Street, 3rd Floor
Syracuse, New York 13202

(877) 699-2572- टोल फ्री

(877) 699-2572- Toll Free

वेबसाइट: www.utilityproject.org

Website: www.utilityproject.org

घरबास वा डेरा सम्बिन्धत भेदभाव र भाडेदारको अिधकारको बारेमा
थप जानकारी चािहएमा:
फेयर हाउिजंग काउन्सील अव सेन्ट्रल न्यु योकर्
731 जेम्स स्ट्रीट, सुइट 200
िसराक्युज, न्यु योकर् 13203
फोन: (315) 471-0420
ईमेल: info@cnyfairhousing.org
वेबसाइट: www.cnyfairhousing.org

Fair Housing Council of Central
New York
731 James Street, Suite 200
Syracuse, New York 13203
(315) 471-0420
info@cnyfairhousing.org
www.cnyfairhousing.org
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हाउिजंग, भाडेदार र िछमेक सम्बिन्ध सहायता र परामशर्
नेहडा- नथर् इस्ट हिल डेवेलपमेन्ट
असोिसएसन, ईंक
101 गरट्रुड स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13203
(हड सिटर् फाइड हाउिजंग काउन्सेिलंग एजेन्सी)
फोन: (315) 425-1032
ईमेल: nehda@nehda.org
वेबसाइट: www.nehda.org
जुिबली होम्स अव िसराक्युज, ईंक
901 टलमान स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13204
फोन: 428-0070
वेबसाइट: www.jubilee-homes.org
साउथ इस्ट युिनभरिसिट नेबरहुड असोिसएसन
935 ल्यांक्यास्टर एभन्यु
िसराक्युज, न्यु योकर् 13210
फोन: (315) 472-3110
ईमेल: seuna@juno.com
वेबसाइट: www.seuna.org

NEHDA – Northeast Hawley
Development Association, Inc.
101 Gertrude Street
Syracuse, New York 13203
(HUD Certified Housing
Counseling Agency)
(315) 425-1032
Email: nehda@nehda.org
Website: www.nehda.org
Jubilee Homes of Syracuse,
Inc.
901 Tallman Street
Syracuse, New York 13204
Tel: 428-0070
Website: www.jubilee-homes.org
SEUNA – Southeast University
Neighborhood Association
935 Lancaster Ave
Syracuse, New York 13210
(315) 472-3110
Email: seuna@juno.com
Website: www.seuna.org
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िसराक्युज युनाइटेड नेबसर्
1540 साउथ सलाइना स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13205
फोन: (315) 476-7475
ईमेल: sun@sunaction.org

SUN-Syracuse United Neighbors
1540 South Salina Street
Syracuse, New York 13205
(315) 476-7475
Email: sun@sunaction.org

िवषेश परामशर् र सहायता
स्पािनस एक्सन िलग
700 अस्वीगो स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13204
फोन: 315-475-6153

Spanish Action League
700 Oswego Street
Syracuse, New York 13204
Tel: 315-475-6153

housingsupervisor@laligaupstateny.org housingsupervisor@laligaupstateny.org

वेबसाइट: www.laligaupstateny.org

Website: www.laligaupstateny.org

अराईज
सिभर् सेस् फर पसर्न्स िवथ िडस्अिबिलटी

ARISE
Services for Persons with
Disabilities
635 James Street
Syracuse, New York 13203
Tel: 315-472-3171
TTY: 315-479-6363
Email: info@ariseinc.org
Website: www.ariseinc.org

635 जेम्स स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13203
फोन: 315-472-3171;
िट िट वाई: 315-479-6363
ईमेल: info@ariseinc.org
वेबसाइट: www.ariseinc.org

;

अोनन्डागा काउिन्ट िडपाटर्मेन्ट अव
सोसल सिभर् सेस्
अामदानीको अाधारमा िदइने सुिवधाहरु:

Onondaga County Department
of Social Services
Services such as prevention of
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डेरा-िनकालाबाट रोकथाम, घर सनेर् खचर्,
िबजुली-पानी कािटनबाट रोकथाम,

evictions, moving expenses,
prevention of utility shutoffs for
income eligible persons

421 मन्टगमरी स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202
फोन: 315-435-8300
वेबसाईट: www.ongov.net/DSS

421 Montgomery Street
Syracuse, New York 13202
Tel: 315-435-8300
Website: www.ongov.net/DSS

िक्लयर क्रेिडट काउं सेिलंग
5794 वाइड वाटसर् पाकर्वे
िडवीट, न्यु योकर् 13214
फोन: (315) 445-8960
वेबसाइट: www.clearpoint.org

Clearpoint Credit Counseling
5794 Widewaters Parkway
DeWitt, New York 13214
Tel: (315) 445-8960
Website: www.clearpoint.org

पीस, ईंक
िडपाटर्मेन्ट अव एनेिजर् एन्ड हाउिजंग सिभर् सेस्

P.E.A.C.E., Inc.
Dept. of Energy and Housing
Services
811 E. Washington Street
Syracuse, New York 13210
Tel: (315) 470-3315
Email: deh@peace-caa.org
Website: www.peace-caa.org

811 ई वािशंगटन स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13210
फोन: (315) 470-3315
ईमेल: deh@peace-caa.org
वेबसाइट: www.peace-caa.org
अिफसको समय: 7:30 AM to 4:00 PM,
सोमवार देिख शुक्रवार
िसिट अव िसराक्युज
लेड ह्याजाडर् कन्ट्रोल प्रोग्राम
201 ईस्ट वािशंगटन स्ट्रीट, रुम 500
500

Office Hours : 7:30 AM to 4:00
PM, Monday to Friday
City of Syracuse
Lead Hazard Control Program
201 East Washington Street, Room
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िसराक्युज, न्यु योकर् 13202
Syracuse, New York 13202
फोन: (315) 448-8710 फ्याक्स: (315) 448-8659 Tel: (315) 448-8710 Fax:
(315) 448-8659
वेबसाइट: www.syracuse.ny.us
Website: www.syracuse.ny.us
साउथ ईस्ट एसीयन सेन्टर
503 नथर् प्रोस्पेक्ट एभन्यु
िसराक्युज, न्यु योकर् 13208
फोन: (315) 422-1593

Southeast Asian Center
503 North Prospect Avenue
Syracuse, New York 13208
Tel: (315) 422-1593

िहप (होम एनेिजर् अिसस्टेन्ट प्रोग्राम

HEAP (Home Energy Assistance
Program)
600 साउथ स्टेट स्ट्रीट
600 South State Street
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202
Syracuse, New York 13202
फोन: (315) 435-8295
Tel: (315) 435-8295
वेबसाइट: www.otda.state.ny.us/otda/heap/ Website: www.otda.state.ny.us/
otda/heap/
स्याल्भेसन अामीर्
Salvation Army
हाउिजङ्ग अिसस्टेन्स एन्ड लाइफ िस्कल्स एजुकेसनHousing Assistance and
Lifeskills Education (H.A.L.E.)
677 साउथ सलाइना स्ट्रीट
677 South Salina Street
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202
Syracuse, New York 13202
फोन: (315) 479-1307
Tel: (315) 479-1307
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सहुिलयतको हाउिजङ्ग र डेरा
िसराक्युज हाउिजङ्ग अथोिरिट
सेक्सन- ८- ह्याप प्रोग्राम
312 िगफडर् स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13204
फोन: (315) 470-4400

Syracuse Housing Authority
Section – 8 – HAP Program
312 Gifford Street
Syracuse, New York 13204
Tel: (315) 470-4400

िसराक्युज हाउिजङ्ग अथोिरिट
पिब्लक हाउिजङ्ग प्रोग्राम
516 बटर् स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13202
फोन:(315) 475-6181

Syracuse Housing Authority
Public Housing Program
516 Burt Street
Syracuse, New York 13202
Tel: (315) 475-6181

हाउिजङ्ग िभजन्स
1201 ईस्ट फेयेट स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13210
फोन: (315) 472-3820 फ्याक्स: (315) 471-3921
(315) 471-3921
ईमेल: admin@housingvisions.org
वेबसाइट: www.housingvisions.org
िसराक्युज मोडल नेबरहुड कोपर् (नयाँ घरहरु)
1721 साउथ सलाइना स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13205
फोन: (315) 475-8437

Housing Visions
1201 East Fayette Street
Syracuse, New York 13210
Tel: (315) 472-3820
Fax:
admin@housingvisions.org
www.housingvisions.org
Syracuse Model
Neighborhood Corp.
1721 South Salina Street
Syracuse, New York 13205
Tel: (315) 475-8437
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होम हेडक्वाटसर्
990 जेम्स स्ट्रीट, सुइट 100
िसराक्युज, न्यु योकर् 13203
फोन: (315) 474-1939
ईमेल: info@homehq.org
वेबसाइट: www.homehq.org

Home Headquarters
990 James Street, Suite 100
Syracuse, New York 13203
Tel: (315) 474-1939
Email: info@homehq.org
Website: www.homehq.org

िसराक्युज ह्यािबटाट फर ह्यम
ु ािनटी, ईंक

Syracuse Habitat for
Humanity, Inc.
308 Otisco Street
Syracuse, New York 13204
Tel: (315) 422-2230
syracusehabitat@verizon.net
www.syracusehabitat.org

308 अोिटस्को स्ट्रीट
िसराक्युज, न्यु योकर् 13204
फोन: (315) 422-2230
ईमेल: syracusehabitat@verizon.net
वेबसाइट: www.syracusehabitat.org
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यस िकताब अनलाइन पिन उपलब्ध छ।
अनलाइन उपलिब्धकालािग तल उल्लेिखत
वेबसाइटमा जानुहोस्।
https://www.maxwell.syr.edu/moynihan/Programs/sac/
http://www.syrgov.net/Neighborhood_and_Business_Development.aspx
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