
Foreclosure Notice - Nepali

मोर्टगेजरलाई सूचना:
कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा तपाईंको आम्ानी गुमेको वा खच्टहरू बढेको भियो 

र तपाईंले यो बहालवालाको भवपभतिको घोषणापत्रमा हसताक्षर गरी आफनो मोर्टगेजिनी वा 
घर कबजा गनने पक्षलाई द्नुिएको छ िने तपाईंलाई कमतीमा अगसर ३१, सन् २०२१ समम 
घर कबजागरी भनकालन सककँ्नै।   तपाईंको मोर्टगेजिनी वा घर कबजा गनने पक्षले यो फाराम 
तपाईंलाई द्नुिएको छ िने मोर्टगेजिनी वा घर कबजा गनने पक्षले तपाईंलाई यो फाराम दफता्ट 
पठाउने हुलाक ठेगाना र इमेल ठेगाना पभन पकै् द्नुिएको हुन सकछ।  तपाईं यसअभघ नै कबजा 
गनने अ्ालती काय्टवाहीहरूमा हुनुहुनछ िने तपाईं यो फाराम अ्ालतमा दफता्ट पठाउन सकु्हुनछ।  
तपाईंले हसताक्षर गररएको फारामको प्रभतभलभप वा तभसवर आफनो अभिलेखको लाभग राख्ुपछ्ट।  
तपाईंले अझै पभन आफनो िनीलाई भतन्ट बाँकी मोर्टगेजको रकम र कानूनी शुलकहरू िुक्ानी 
गनु्टपछ्ट।  तपाईंले कभत रकम िुक्ानी गनु्टियो र अब भतन्ट बाँकी कभत छ िन्े कुराको यिाि्ट 
भहसाब राख्ुपछ्ट।

मोर्टगेजरको कोभिड-१९ को महामारीसमबनिी
भवपभतिको घोषणापत्र

म (यस ठेगानाको भनवास-सिानको) िवन/समपभतिको मोर्टगेजर हु:ँ 

मेरो प्रािभमक भनवाससभहत मेरो सवाभमतवमा प्रतयक्ष वा अप्रतयक्ष रूपमा िए पभन ्श वा 
सोिन्ा कम आवासीय भनवास-सिान छन्।  मैले भवतिीय करठनाइको सामना गरररहकेो छु र 
भनम्नमधये एउरा वा िेरै कारणले ग्ा्ट म मेरो मोर्टगेजको पूरा रकम िुक्ानी असमि्ट छु। 

१.  कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा घरायसी आम्ानी अतयाभिक रूपमा गुमेको।

२.  कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा अतयावशयक कामसगँ समबभनित वा सवास्थयका 
प्रिावहहरूसगँ समबभनित खच्टहरूका आवशयक व्यभक्गत खच्टहरूमा वृभधि िएको।
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३.  कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा बालसयाहारका भजममेवारी वा वृधि-वृधिा, असक्षमता 
िएका वा पररवारका भबरामी स्सयलाई सयाहार गनने भजममेवारीहरूले म वा मेरो पररवारको 
कोही स्सयको अि्टपूण्ट रोजगारी प्राप्त गनने वा आय आज्टन गनने क्षमतामा नकारातमक रूपमा 
असर परेको वा मेरा अतयावशयक व्यभक्गत खच्टहरूमा वृभधि िएको।

४.  कोभिड-१९ को महामारीको अवभिमा घर सननेसमबनिी खच्टहरू र वैकभलपक आवास सरुभक्षत 
गनने करठनाइले मलाई अकको आवासमा पनुसिा्टभपत हुन कठीन बनाएको।

५.  कोभिड-१९ को महामारीसगँ समबभनित अनय पररभसिभतहरूले मेरो अि्टपणू्ट रोजगारी प्राप्त 
गनने वा आय आज्टन गनने क्षमतामा नकारातमक रूपमा असर गरेको वा मेरो घरायसी आम्ानी 
अतयाभिक घराएको वा मेरा खच्टहरू अतयाभिक बढाएको।

६.  माच्ट १, २०२० ्भेख मेरा एक वा सोिन्ा बढी बहालवालाहरूले आफनो बहालको िरैे 
रकम िुक्ानी गरेका छैनन।् 

मैले मेरो घरायसी आम्ानी गुमाएको वा बढेका खच्टहरूको हदसमम कोभिड-१९ को 
महामारीको सुरुवात्भेख मैले प्राप्त गरेका बेरोजगारी बीमा, महामारी बेरोजगारीसमबनिी 
सहायता, असक्षमता बीमा वा तलबी पाररवाररक भब्ासभहतका जुनसुकै साव्टजभनक सहायता 
रकमले मेरो घरायसी आम्ानी गुमेको वा बढेका खच्टहरू पूण्ट रूपमा भमलान गन्ट नसकेको। 

 मैले मेरो मोर्टगेज समझझौताअनतग्टतका अनय सबै कानूनी सत्टहरू पूण्ट रूपमा पालना गनु्टपछ्ट 
िन्े म बुझ्छु। यसका सािै मेरो मोर्टगेज समझझौताअनतग्टतका मोर्टगेज रकम पूरा भतन्ट नसकेको 
कारणले कानूनी शुलक, जररवाना वा बयाजहरू अझै पभन लगाइन वा सङकलन गन्ट सदकनछ र 
म भवरुधि मझौदरिक जररवाना लगाइन सकछ िन्े पभन बुझ्छु। मैले कुनै पभन छुरेका वा आंभशक 
िुक्ानी र कानूनी शुलकहरू पूण्ट रूपमा िुक्ानी नगरेमा अगसर ३१, सन् २०२१ मा वा यस 
भमभतपश्ात मोर्टगेजिनी वा घर कबजा गनने अनय पक्षले म भवरुधि घर खाली गनने वा कबजा गनने 
काय्टवाही अगाभड बढाउन सकछन् िन्े पभन बुझ्छु।

हसताक्षर गररएको: 

लेभखएको नाम: 

हसताक्षर गररएको भमभत: 

सूचना: तपाईं झूरो जानकारी उललेख गरेको िएमा कानूनद्ारा सजाय िोग्न तयार िई यस 
फाराममा हसताक्षर गरी पेश ग्दै हुनुहुनछ।  अिा्टत यस फाराममा आफूलाई गलत हो िन्े िाहा 
िएको किन उललेख गनु्ट कानूनको भवरुधि हुनछ।
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