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आवासीय अग्रभाग 
सुधार कायर्क्रम: 
�पट्सबगर्को �छमेकको कवर्को आकषर्ण 

बढाउनमा सहयोग, ब्लक दे�ख ब्लक सम्म । 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्र�क्रया 
• घर मा�लकले अग्रभाग 

कामको ला�ग योग्य 
ठेकेदारहरुको माग गछर्न ्

• घर मा�लकले सबै आवश्यक 
कागजात स�हत पूरा आवेदन 
प्याकेट पेस गछर्न ्

 

• URA गुणस्तर �नयन्त्रण 
प्रबन्धकले समी�ा र कामको 
दायरा अनुमोदन गन�छन ्।  

• घर मा�लकले ठेकेदारलाई 
काम सुरु गनर् सू�चत गछर्न ्।  

 

• काम पूरा भएप�छ घर 
मा�लकले �तनीहरूको 
भागको लागत भुक्तानी गछर्  
त्यसप�छ  PHDC/URA ले 
उनीहरूको सहमती भए 
अनुसारले �वतरण गदर्छ 

�नवेदन �दनु 
• कायर्क्रम प्र�क्रयाहरूको 

कागजातमा भएको �नद�शन 
पालना गनुर्होस ्

 

• कायर्क्रम आवेदनको कागजी 
वा �डिजटल प्र�त�ल�प भनुर्होस ्
। 

 

• आवश्यक कागजातहरूको 
चेक�लस्टमा भएको सबै 
कागजातहरू पेस गनुर्होस ् 
(कायर्क्रम आवेदनमा) 

 
 

 
अनुदान रकम 
घर मा�लकहरुमा आधा�रत 
अनदुान कोषमा  $8,000 
सम्म आय प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ 
। (पछा�डको ता�लका हेनुर्होस ्
। घर  मा�लकको अ�धनमा 
हुनुपछर्  । ) 

शुल्क 
 
पेस गदार्  $150 आवदेन शुल्क  
भुक्तानी गनुर् पन�छ । 

 
 

उपयोगहरू 
कोष अगाडी र छेउ भागको ला�ग 
प्रयोग गनर् स�कन्छ (कोषको 
न्यनूतम ५०%को अगाडीको 
भागमा गनुर्पछर्  ) 

प�रमाजर्नको प्रकार 
• साइ�डङ्ग प्र�तस्थापन 
• ईटा दोहोयार्उद� 
• रङ लगाउन े
• पोचर् ममर्त 
• झ्याल ममर्त 
• ढोका ममर्त 
• Soffit/fascia ममर्त 
• नाल� ममर्त 
• अन्य प�रमाजर्नहरू 
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आयमा आधा�रत अनुदानको योग्यता 
 
 

�ेत्र औसत आय  (AMI): 80% AMI भन्दा मु�न 80% दे�ख 100% AMI 100% दे�ख 120% 
AMI 

घर मा�लकहरुको 
एक न्यनूतम 

योगदान: 

कुल प�रयोजना 
लागतको 20% 

कुल प�रयोजना 
लागतको 35% 

ûſ�  ≤ų∏∑ύ• ±ρ 

� ρ† ≠û ύ 50% 

 
PHDC योगदानको 
अ�धकतम रकम: 

 $8,000 सम्म 

कुल 
प�रयोजना 
लागतको 80% 

$6,500 सम्म 

कुल 
प�रयोजना 
लागतको 65% 

$5,000 सम्म 

कुल 
प�रयोजना 
लागतको 59% 

 

२०२१ �ेत्र औसत आय (AMI) सीमाहरु 
 
 

Household 
Size 

 
80% 

 
100% 

 
120% 

1 $47,500 $59,400 $71,250 
2 $54,300 $67,850 $81,450 
3 $61,100 $76,350 $91,600 
4 $67,850 $84,800 $101,800 
5 $73,300 $91,600 $109,950 
6 $78,750 $98,400 $118,050 
7 $84,150 $105,200 $126,200 
8 $89,600 $111,950 $134,350 

 
 

 

थप जानकार�: 

Jarmele Fairclaugh, कायर्क्रम सहायक | 412.255.6573 | jfairclaugh@ura.org 
412 Boulevard of the Allies, Suite 901, Pittsburgh, PA 15219 

mailto:jfairclaugh@ura.org
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phdchomes.org 
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