
 
 

ऋण िलने ��� यो�ता 
• ऋण िलने ���को स�ि�को �ािम� �नुपन�छ 

• हालको घरधिन बीमा �नुपछ�  
• कुनै पिन शहर, िव�ालय, र काउ�ी घर ज�ा करह� 

नितरेको �नु�ँदैन वा क��मा 3 मिहनाको लािग भु�ानी 
योजनामा �नुपद�छ। 

• �ूनतम के्रिडट �ोर 580 �नुपछ�  
• िवगत 5 वष� िभत्र आवास भेदभाव मु�ामा उसको िव�� 

कुनै िनण�य �नु �ँदैन। 

• ऋण िलने ���ले URA को पूव� �� िल�खत सहमित 

िबना स�ि�को सबै वा कुनै अंश बे�, �ािम�मा िलजमा, 
असाइन, ह�ा�रण, िड�ोज वा मा�र लीज गन� स�ैन। 

• ऋण िलने ���ले इजाजतपत्र प्रा� ठेकेदारलाई भाडामा 
िलनुपछ�  र सबै आव�क िनमा�ण अनुमितह� प्रा� 
गनु�पछ�  

 

साना  घरधिन फ� (SLF) ले िपट्सबग� शहरमा दस (10) वा कम भाडा रा�े एकाइह�को मम�त गनु� पन� 
घरधनीह�लाई िव�पोषण प्रदान गद�छ। 

• ऋण िलने ���ले 80% AMI वा सोभ�ा कममा HCV धारक वा घरप�रवारलाई इकाई भाडामािदनुपन�छ। 
• यिद �ो एकाइ HACP वैक��क भु�ानी मानक िभत्र पन� िजप कोडमा अव�स्थत छ भने, ऋण िलने ���ले HCV धारकलाई 
भाडामा िदनुपन�छ। 

 
*कृपया वैक��क भु�ानी मानक िजप कोडह� थाहा पाउनको लािग पछािडको चाट�लाई हेनु�होस्। 
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फ�ीग सत�ह� 

ऋण रकम 
• प्रित एकाइ $ 20,000 स� 

• प्रित प�रयोजना $100,000 स� 

�ाजदर 3% 

ऋण अविध 

$1,000 - $50,000: अिधकतम 10 वष� 
$50,001 - $100,000: अिधकतम 15 वष� 

 
ऋणको सामा ऋणको �ाद समा�� िमित 
भ�ा पिहले भु�ान ग�रएको भएमा 
िकफायती अविध प्रभावकारी रहनेछ। 

आव�क
ताह� 

HCV धारक वा घरप�रवारह�लाई 80% 
AMI वा सोभ�ा कम भाडामा एकाइह� 

भाडामा िलन सहमत �नुपछ�  
 



 
 
 

SLF को लािग क�ा स�ितह�लाई यो� मािनन्छ? 
 

• स�ि� िपट्सबग� शहरमा अव�स्थत �नुपछ�  

• स��ीले सबै जोिनंग आव�कताह�को पालना गनु�पद�छ 
 

• उधारकता� र/वा उधारकता�को कुनै पिन आफ� 

पुनवा�स ग�रने इकाईह�मा ब� स�ैनन्। 

 

वैक��क भु�ानी मानकह� 

नेभोर�ड यो� िजप कोडह� 

 
शेडीसाइड 

 
15206, 15213, 15232 

 
लोवर लर�सिभल 

 
15201, 15213, 15224 

���प िड���� 15201 

 

साउथसाइड �ाटस् 
 

15203 

 

डाउनटाउन 
 

15219, 15222 

 
�वीरल िहल 

 
15213, 15217, 15232 

 
 
 
 
 
 

 हामी यहाँ तपाइलाई सहयोग गन�को लािग छौ ं
 

थप जानकारीको लािग, कृपया स�क�  गनु� होला:  
फोन: 412.255.6694, ext 6721 
इमेल: hof@ura.org 

िपट्सबग�को अब�न �रडेभलपमे�एथो�रटी 
४१२ बुलोबाड�, सुइट ९०१ 

Pittsburgh, PA 15219 
412.572.1825 
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ऋणको केकेमा प्रयोग गन� सिकन्छ? 

• फुटपाथ मम�त 

• फायर अलाम� अपगे्रड र मम�त 

• इले���कल अपगे्रड र मम�त 

• छत र नाली अपगे्रड र मम�त 

• ���ंग अपगे्रड र मम�त 

• �ाल अपगे्रड र मम�त 

• ढोका अपगे्रड र मम�त 

• �ो�रंग अपगे्रड र मम�त 

• सरसामान अपगे्रड र मम�त 

• िभ�ाको रंग अपगे्रड र मम�त 

• प�च प�रमाज�न 

• भवन इनभेलोप अपगे्रड र मम�त 

• HVAC र फन�स अपगे्रड र मम�त 

• संरचना�क मम�त (फुटर, �रटेिनङ पखा�ल) 

• िविवध कोड वा अ� आव�क व�ुह� 

• क�ेिटक अपगे्रड 

mailto:hof@ura.org

