
   

 

 

OwnPGH होमओनरसीप कार्यक्रम 
 
 

 
 

कार्यक्रमको बारेमा जानकारी 

घर किन्न चाहने व्यक्तिहरूले किट्सबर्ग शहर कित्र घर खररद 

र्नग सहयोर् र्िो लाकर्न अनुदान र ऋणिो रूिमा जम्मा $ 

90,000 सम्म प्राप्त र्नग सक्छन्। 

• एररर्ा मममिर्न आर् (AMI) को 80% वा सोिन्दा िम 

िाररवाररि आम्दानी िएिाहरूिा लाकर् $50,000 सम्म 

अनुदान उिलब्ध हुन सक्छ। 

• 80% AMI वा सोभन्दा कम िाररवाररि आम्दानी 

िएिाहरूिा लाकर् $40,000 ऋण उपलब्ध हुन सक्छ। 

यो 0% ब्याज भएको, माफ हुन सके्न ऋण हो, जुन  

10 वर्ग िकछ माफ हुन सक्छ। 

 

कसले आवेदन मदन सक्छ? 

• OwnPGH मा सहिाकर्तािो लाकर् बैंििो स्वीिृकत 

आबश्यि हुन्छ। व्यक्तिहरूले िकहले तीन यूआरए बैंि 

साझेदारहरू मधे्य एि माफग त होमलोनिो लाकर् िूवग-योग्य 

हुनुिछग ; सहिार्ी बैंिहरूिो सम्पिग  जानिारीिो लाकर् 

िृिया यो फ्लायरिो िछाकि हेनुगहोस्। 

• AMI 80% िन्दा माकि निएिा व्यक्तिहरू; 

तिाईंिो िाररवाररिआम्दानी िायगक्रमिो आय सीमा कित्र 

छ कि छैन िनी जााँच्निो लाकर् िृिया दायााँिकि रहेिो चाटग 

हेनुगहोस्। 

• किट्सबर्ग शहर कित्र एि सम्पकि प्राप्त र्नग चाहने 

व्यक्तिहरू; किट्सबर्ग कसमाना बाकहरिा सम्पकिहरू 

OwnPGH सहायतािो लाकर् योग्य छैनन्। 

 

एररर्ा मममिर्न आर् मसमा 
 

घरपररवार संख्या अमिकतम आर् 

1 $53,100 

2 $60,700 

3 $68,300 

4 $75,850 

5 $81,950 

6 $88,000 

 
र्ो चार्यले OwnPGH कार्यक्रमको लामि आवेदन 

मदनचाहनेहरूको लामि अमिकतम वामषयक आर् सीमा देखाउँछ। 

 

वामषयक ग्रस आम्दानी = समू्पणय घरपररवारले प्राप्त िरेको कुल 

आम्दानी, कर र रोक्का िनुय अमघको आर् 

 
 

OwnPGH होमओनरसीप कार्यक्रम 

(OwnPGH) ले मपर््सबिय सहर मभत्र 

पमहलो चोर्ी घर मकन्न चाहने 

व्यक्तिहरुलाई $90,000 सम्म प्रदान 

िदयछ। 

 
 



अमतररि घर खरीद सहार्ता 

AMI िो 80% िन्दा िम आम्दानी िएिा िकहलो िटि घर किन्न चाहने व्यक्तिहरुलाईले $7,500 सम्म िाउन पेमेन्ट र  

क्लोमजङ लाितहरू 0% ब्याज, 5-वर्ग स्िकर्त ऋणिो रूिमा प्राप्त र्नग योग्य हुन सक्छन्। 

 

OwnPGH बैंक साझेदारहरू 
 

 

चरण 1:  तिाईं होमलोनिो लाकर् योग्य हुनुहुन्छ कि िने जान्निो लाकर् िृिया तलिा तीन मधे्य िुनै एि बैंिमा सम्पिग  

र्नुगहोस्। 

 

चरण 2:  एििटि तिाईंले होमलोनिो लाकर् योग्यता िुकि र्रेिकछ, बैंिले OwnPGH िायगक्रममा तिाईंिो आवेदन 

कदने सुकवधा कदनेछ। 

 
 
 

 

एसएसबी बैंक  

हेदर मिकम्यान 

४१२.८३७.६९५५ 

hdieckmann@ssbpgh.com 

फर्स्य कमनवेल्थ बैंक  

जोसेफ र्ोमासेस्की ४१२.४९५.२३३७ 

jtomaceski@fcbanking.com 

 

 

 

 

िलर बैंक  

र्स्ीव काममन्स्स्की 

412.261.4219 

SKaminski205@dollarbank.com 

 

 

 

 
 

 
 

िि जानिारीिो लाकर्, िृिया 412.255.6694, ext. 6721 मा िल र्रेर वा OwnPGH@ura.org  

मा इमेल र्रेर URA मा सम्पिग  र्नुगहोस्। िार्ा अनुवाद कन: शुल्क उिलब्ध र्राईनेछ। 

िृियाtranslation@ura.orgमा इमेल र्नुगहोस्। 
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