AFFORDABLE HOUSING BOND

सामु दाियक सव� �ण
अग� २०१७

नोभे�र 2016 मा, पोट� �ा�का मतदाताले हाम्रो समु दायमा स�ो आवास वृ�� गन� एक ऐितहािसक ब� �ीकृत
गरे का छन् । यो नयाँ अनु दान स्रोतले स�ो र िकफायती आवासको लागी $ 258.4 िमिलयन प्रदान गन� छ र कुल
1,300 आवास इकाइह� उ�ादन गन�छ।
• सबै आवासह� िन� आय भएकाह�को लागी �ने छन् (चार प�रवारको लािग $ 44,820 स�)।
• लगभग आधा (600 एकाइ) धेरै कम आय भएका ���ह�को लागी वा कुनै पिन आयको नभएका लािग �ने छ
(चार प�रवारको लािग $ 22,410 स�।)
• कुल िनमा� ण गरे को घरको क�रब आधा (650 इकाई) प�रवारको लागी पया� � �ने (2 दे �ख 3 बेड�म) ग�र िनमा� ण
ग�रने छ।
सबै भ�ा धे रै आव�कता परे काह�लाई लागी आवास िसज�ना
ब� फंडले जाितवाद, आवास भे दभाव, घरबारिबहीन, र िवस्थापनबाट प्रभािवत प�रवारह� र ���ह�लाई
�ानमा राखे र अवासह� िनमा� ण ग�रने छ - िवशेष गरी िन� समु दायह�:
• िविभ� जातीय समु दाय
• प�रवारह�
• घरबार िबिहनतको अनु भव गन� वा घरवरिविहन �ने जो�खममा रहे का प�रवारह�
• प�रवारह�, जो िनि�त िवस्थापनको सामना गद� छन
प्र� 1:
क. के तपाईं मा�ु�न्छ िक यी समु दायह� आवासको प्राथिमकताको लागी मह�पूण� छन्?
 हो
 होइन
ख. के यसमा अ� कुनै समु दाय वा जनसं�ा सूचीब� ग�रएको छै न जसलाई पिन प्राथिमकता िदन आव�क छ?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
�स्थ छरिछमे कमा लगानी
यस ब� शहरमा नयाँ िकफायती आवास बनाउन र प्रा� गन� को लागी नयाँ श्रोत हो।
प्र� 2:
के ब�को धेरै अं स नयाँ आवास बनाउन, हाल रिहरहे को आवास िक�, वा दु वै काय� गन� प्रयोग गनु� पछ� ?
तलको रे खामा तपाईको िवचारमा शहरले रकम के मा खच� गनु� पछ� भ�े जनाउनको िन�� “X” िच�
लगाउनुहोस:
थप नँया आवास बनाउने

(दु बैको केही)

हाल भएकै आवासह� थप
िकन् ने
1

तलको न�ाले हालको शहर�ारा रकम ितरी बनाइएको स�ो आवासको स्थान दे खाउँ दछ। प्र�े क
थो�ाले स�ो आवास प�रयोजनाको प्रितिनिध� गद� छ।

प्र� ३.
के तपाईलाई लाग्छ
स�ो आवास भएका
रकमको लगानी (थप
वा ित �ेत्रह�, जहाँ
वा छदै छै न �हाँ
रे खामा शहरले कुन
िदनु पछ� –बढी स�ो
वा कम स�ो आवास
को उपयु� स्थान म

स�ो आवास भएको स्थानमा

िक हामीले पिहलेनै
�े त्रह�मा ब�
थो�ाह�) गनु� पछ�
स�ो आवस कम छ
लगानी गनु� पछ� ? तल
स्थानमा बढी �ान
आवास भएको स्थान
भएको स्थानमा - धस�
"X" िच� राख्नु होस |

कम स�ो आवास भएका वा स�ो आवास
�ं दै नभएका स्थानमा

ब�को एक ल� िब�ालय, िकराना पसलह�, साव� जिनक यातायात, �ा� से वा, र पाक�ह�को व�रप�र
अिधक आवास िसज� ना गनु� हो। तर यसो गदा� केिह कुरा गुमाउनु पन� �न्छ | यी �े त्रह�मा स�ो आवास
िसज�ना गन� बढी खच� ला� सक्छ।
प्र� ४:
तल सूिचत गनु� होस् िक तपाइँ यस बयानसँ ग सहमत �नु �न्छ वा असहमत �नु �न्छ:
क. स्थानले फरक पाद� न। स्थान जहाँ भए पिन, सकेस� बढी आवास िसज� ना गनु� होस् ।
 सहमत छु
 असहमत छु
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ख. स्थानले फरक पाद� छ। ब�को भएको रकमले कम आवास इकाईह� बने तापनी, सु िवधाह�
निजकको आवास बनाउन अिधक मह�पू ण� छ |
 सहमत छु
 असहमत छु
प्र� ५:
तलका दु ई बयानह� म�, तपाईलाई बढी मह�पू ण� ला�ेमा गोलो लगाउनु होस:
क. शहरले शहरका िविभ� भागमा (उ�र, दि�ण, पू व�, पि�म, डाउनटाउन)मा बराबर �ने ग�र ब�को
रकम खच� गनु� पछ� |
ख. शहरले जहाँ अवसर र आव�कताह� छ, सोिह िछमेकमा अवासह� िनमा� ण र ख�रद गनु�पछ� |
तपाईंको समु दायलाई सूिचत ग�रदै र समावे श ग�रं दै
िसटीले तपाईंको सुझाव र िवचारको सरहाना गद� छ। हामी तपाईंलाई यस काय� अिघ बढे अनु सार सू िचत
रा� चाहन्छौं |
प्र� ६:
क. यस प्रिक्रयाको बारे मा तपाइँ लाई कुन जानकारी सहयोगी �न सक्छ ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ख. तपाइँ को समुदायलाई यो जानकारी प्रा� गन� सबैभ�ा राम्रो त�रका के हो?
• सामुदाियक समुह (उ�े ख गनु� होस) ......
• अनलाइन
• एकल �पमा समुदायको सद�माफ�त
• िचठी पत्र माफ�त
• अ� (कृपया उ�े ख गनु� होस)...................
तपाईंको समय र मू�वान प्रितिक्रयाको लािग ध�वाद!
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