इस्ट पोटट ल्याण्ड एक्शन प्लान
(ईप्याप)
पूर्ट पोटट ल्याण्डको अनैच्छिक वर्स्थापन रोकथामको लागि सिफाररिहरू
िबै सिफाररश िररएका कायटवर्गिहरु कायाटन्र्यन िर्ाट नािररक िहभागिता प्रक्रिया
लािू िररनेि।
पर्
ू व पोर्व ल्याण्ड अनैच्छिक वर्स्थापन रोकथाम कायववर्धि कायावन्र्यन भइरहेको अर्स्थामा
समुदायको मुद्दाहरू र स्रोत बााँडफााँडको रणनीततक सम्बोिन गनव नेतत्ृ र् र तनदे शन प्रदान गनव
समद
ु ाय शाममल रहन महत्त्र्पण
ू व ि।
तनम्न प्रक्रियाले पूर्व पोर्व ल्याण्डको अनैच्छिक वर्स्थापन रोकथामको लाधग समुदायलाई साझेदारको
रुपमा च्िम्मेर्ार र समाबेसी पररणाम खोज्न सक्रिय संलग्न गराउनेि।
१ संलग्नताको लाधग एक वर्स्तत
ृ सीमाको अर्सर प्रदान गिव , मध्यम र्धगवयबार् कम आय
भएका बामसन्दाहरुलाई र्ाध्य वर्स्थापन संभावर्त हुनेहरुको लाधग लक्षित पहुाँच र
समार्ेशीकरण तनणवय बनाउन।

२ समुदाय र नगर सरकारको तनरन्तरको सकारात्मक सम्बन्ि प्रोत्साहन गदै समुदायको
भलाई र समार्ेशीकरणको िर्ाबदे ही सतु नच्चचतता र सामद
ु ातयक लाभ सम्झौता दृढ़ गर
िसले र्ाध्य वर्स्थापनको प्रततकूल प्रभार्मा परे का पूर्व पोर्व ल्याण्डबसीहरुलाई लाभ उठाउन
स्थापना गनप
ुव िव ।
* यी मसफाररसहरू "समुदायमा आिाररत वर्स्थापन वर्रोिी मसफाररसहरू" िेरै समुदाय
संगठन द्र्ारा उत्पाददत र पोर्व ल्याण्ड वर्स्तत
ृ योिना अपडेर् िानकारीको रूपमा प्रस्तुत
एक संशोिन हो: फेब्रुअरी २०१५
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३ पदहचान गनह
ुव ोस ् क्रक नगर सरकारहरुको सुवर्िाबार् बच्न्चत,प्रतततनधित्र् नभएको
समद
ु ायको लाधग आर्चयकता र संलग्नको योिना बनाउने च्िम्मेदारी हुन्ि र आर्चयकता
अनुसार नीतत िनादे शहरु प्राथममकतामा पान,ुव ताक्रक र्ाध्य वर्स्थापनको/ िीर्नस्तर बार्
प्रततकूल प्रभार्मा परे काहरुको लाधग ठूलो समानता हामसल गनव सक्रकयोस ्।

४ मसफाररश कायववर्धिहरुको सम्बोिन गदाव अथवपण
ू व समद
ु ाय सहभाधगताको अर्सरहरु
वर्स्तार र पारदशी, राम्रो बनाईएको, वर्चारशील, सांस्कृततक र भाषा वर्शेष र सान्दमभवक
प्रतततनधि र उत्तरदायी सार्वितनक प्रक्रियाहरू; मुद्दा पदहचान, वर्चलेषण, र पररयोिना
वर्स्तार माध्यम दे खख कायावन्र्यन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, िर्ाबदे ही, र लागु गन।ुव

५ पयावप्त स्रोत िुर्ाई अथवपण
ू व सहभाधगता र्वृ ि गनव, नयां पररर्वतनको लाधग, समािान
खोज्न र नेतत्ृ र् र्वृ ि गनव सामुदायको िमता तनमावण गर िसले समुदाय संलग्नताको
नततिा हामसल गिव ।

६ वर्चारशील वर्चारको बढार्ा र असमान र नकारात्मक आशयको नीततहरू कमी गनव
िनताको दर्प्पणीलाई एक समानता आिाररत समुदाय प्रभार् मूल्यांकनको रुपमा उपयोग
गर।
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उपकरण लािू िररनेि (प्राथसमकताको िममा िै न)
इस्ट पोटट ल्याण्ड एक्शन प्लान नािररक िहभागिता अनर्
ु ान
इस्र् पोर्व ल्याण्ड एक्शन प्लान नागररक सहभाधगता अनद
ु ान कायविमलाई रकम प्रदान गर िसले भाषा र
िातत/साम्प्रदातयक वर्मशष्र् पररयोिनाहरुको लाधग पैसा िुट्याउदि िो सेर्ा र सामान्य तनणवय गनव बार्
बच्न्चत िन ्। बहुसांस्कृततक िेत्रमा यो कायववर्धिको उपयोग इस्र् पोर्व ल्याण्ड एक्शन प्लानको कामका
लाधग एक सर्ोत्तम अभ्यास मसि ि।

राम्रो तलबको प्रार्िान
थप आयले मातनसहरूलाई घर भाडा र आर्ास र्वृ ि खचव िान्न सहयोग हुनेि। यसले काम गदै गरे का
मातनसहरूको आय र्वृ ि हुनेि, काममा लाउनेहरुले कम मान्िे हरु काममा लाउन सक्ि तर यस्तो

वर्गतमा कदहल्लै सत्य साबबत भएको िै न। यो तनच्चचत आय र्ा काम नगरे काहरुलाई लाभदायक िै न,
तर यो वर्शेष गरी गररबीको रे खा मतु न रहे का िेरै कामदारहरूलाई फाइदा हुनेि। तथ्याङ्क अनस
ु ार पर्
ू व

पोर्व ल्याण्ड बामसन्दाहरुले कम ज्याला कमाउिन ् भन्ने प्रततबबच्म्बत गिव , त्यसैले यो िेरै पर्
ू व पोर्व ल्याण्ड
बामसन्दाहरुलाई प्रभावर्त हुनेि भनेर सोधचएको ि।

स्थानीय भती
यसले वर्कासकताव र ठे केदारहरुलाई (पर्
ू व पोर्व ल्याण्डको रूपमा पररभावषत) स्थानीय रुपमा, साथै मदहलाहरु
र अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथममकतामा काममा राक्न आर्चयक गराउि। यो समद
ु ाय लाभ करार (सीबबए)को
एक अंश हो, िसलाई ईप्यापले वर्चार र समथवन गररसकेको ि। यसले पर्
ू व पोर्व ल्याण्ड बामसन्दाहरुको
पररर्ार-ज्याला बनाउने िमतालाई फाइदा गदव ि। डेवर्ड डगलस स्कूल च्िल्लाको 26% अल्पसंख्यक
काममा राक्नले अलव बोय्लेस पररयोिनामा धथयो। पर्
ू व पोर्व ल्याण्डमा ददइने अनम
ु ातनत वर्कासले यस
िेत्रमा पररर्ार-मिदरू ी रोिगारहरुमा एक महत्र्पण
ू व प्रभार् पानव सक्दि।

अल्पिंख्यक करार
पर्
ू व पोर्व ल्याण्डमा "अल्पसंख्यक" रूपमा धचतनएका िनसंख्या शहरको उछचतम प्रततशत ि त्यसैले
अल्पसंख्यक संग करारले पर्
ू व पोर्व ल्याण्डको अल्पसंख्यक िनसंख्यालाई पररर्ार-मिदरू ी रोिगारहरु र
वर्स्थापन रोक्न मदत गनप
् पोर्व ल्याण्ड बामसन्दाहरुलाई
ुव िव । त्यहााँ अल्पसंख्यक ठे केदारहरुले र्ास्तर्मा परू र्
फाइदा हुनेि भन्ने कुनै आचर्ासन िै न, त्यसैले यो स्थानीय भती र समद
ु ाय लाभ सम्झौता संग ममलेर
गनव आर्चयक ि।

** "कम-आय" बताउाँ दै गदाव हामी ६०% र्ा कम औसत आयमा बस्ने घरपररर्ारको उल्लेख गरे को।
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व्यापाररक च्स्थरीकरण र व्यापाररक भाडा च्स्थरीकरण
यो स्र्ोर सि
ु ार, लक्षित व्यापार सहयोग, पंि
ू ी सि
ु ारहरु, व्यापार आकषवण, र समद
ु ाय-तनयच्न्त्रत
व्यापाररक वर्कास सदहत नेबरहूड प्रोसपेररर्ी इतनमसएदर्भस ्/तिमेक समवृ ि पहलहरु (यनपीईस) र

मेन स्रीर् प्रोिेछट्स आधथवक वर्कासका लाधग उपयोग गने थप्र
ु ै कायववर्धिहरु सामेल िन ्। मध्यम
र्धगवयबार् कम आय भएका बामसन्दाहरुलाई र्ाध्य वर्स्थापन िेत्रमा नयााँ कम्पनीहरु आकवषवत
भैरहे को अर्स्थामा र्ाखणच्ज्यक च्स्थरीकरण र भाडा च्स्थरीकरणको उपयोगले पूर्व पोर्व ल्याण्डमा
अर्च्स्थत कारोबारहरुको वर्स्थापन रोक्न सक्िन ्।

िमर्
ु ाय पन
ु लटिानी ऐन
बैंक र अस्पतालहरुले प्रत्येक सवु र्िा भएको ३ दे खख ५ मायेल्स(miles) मभत्रको समद
ु ायमा पन
ु
लगानी गनुव पिव । वर्शेष गरी यो कायविम संघीय रूपमा बैंकहरुलाई मागवदशवन गनव वर्कास भएको
धथयो िसले सबैलाई स्थानीय रूपमा ऋण र अन्य समद
ु ाय लगानी उपलब्ि गराउदि। भिन्न
र्णवका मातनसहरु(गोरा, सेतो समुदायको है नन ्) र अल्पसंख्यकहरुलाई अतत िेरै मात्रमा ऋण
अस्र्ीकार गररन्ि। हामी यस कायववर्धि स्थानीय, मदहला, र अल्पसंख्यक व्यापार च्स्थरीकरण र
र्वृ ि लाभ उठाउनका लाधग र्कालत गनव सक्िौ। यसले आधथवक वर्कास अनुदानहरु, वर्कास
साझेदारीहरु, र साथै एक िेत्र सुिार र गुणर्त्ता कम आय भएका आर्ासलाई, व्यापार
कायववर्धिहरु,र्ा अन्य समद
ु ाय पररयोिनाहरुलाई वर्त्तीय सहयोग द्र्ारा फाइदा उठाएर वर्स्थापन
रोक्न सक्िन ्।

व्यापाररक ओिारप्रिार/ ट्राच्न्िट उन्मख
ु वर्काि (टड)
वर्त्तीय र वर्कास उत्प्रेरणा समथवन योग्य पररयोिनाहरुलाई पैसा प्रदान गरे र स्थानीयको सार्वितनक
यातायातमा पहुाँच र्वृ ि गनव, र प्रायः एक दे खख अको ठाउाँ िाने याबत्र प्रोत्साहन र एकल- गाडी उपयोग

सीममत गनव नमन
ु ा र भमू म प्रयोग सवु र्िाहरू समार्ेश गनव। व्यापार ग्रहण र र्वृ िका लाधग र्ड प्रोत्साहनले
र्तवमान र योिनामा रहे को राच्न्िर् केन्र नच्िकै वर्कास र रोिगार बढाउन सक्ि। तथावप, र्ड आर्ास
उद्देचयको लाधग मसफाररश धथएन िसले कर ममनाहा र एक समय सीममत सस्तो प्रततबिता ि, िबसम्म
सस्तो िान्न गैर-नाफा संस्था वर्कासको लाधग अनद
ु ान प्रदान हुनेि।

िामर्
ु ाययक लाभ करार(िीबए)

यो स्थानीय समुदाय र्ा तिमेकीलाई त्यो समुदाय र्ा तिमेकी संग केही प्रार्िानहरु आदानप्रदान
गरे बापत वर्शेष लाभ प्रदान गनव एक सरकारी संस्था, घर-िग्गा सम्बच्न्ित वर्कासकताव र्ा
अन्य अधिकार िेत्र संग एक अनुबंि हो। सार्वितनक पररयोिनाहरुमा, सुरु गने सरकारी एिेन्सी
संग सीबएहरुको लाधग बातचीत गनव सक्रकन्ि र प्रस्तार्हरुको अनरु ोि (आरफपी) ठे केदार संग
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समार्ेश गनव सक्रकन्ि। तनिी वर्कासकतावहरू संग, लाभहरुको लाधग बातचीत गरर समुदाय
समह
ू हरु संग एक अनब
ु ंि स्थावपत गनव सक्रकन्ि िो त्यसपति पररयोिना समायोिनहरुमा
स्र्ीकार िन ् र्ा वर्रोि िै न। सीबएहरुले कायवबल प्रमशिण, स्थानीयहरुलाई काममा लगाउनु,
नानीहरु हे ने पहुाँच, सस्तो आर्ास इकाइहरु, पन
ु -स्थान भत्ताहरु र अन्य सार्वितनक लाभ वर्त्त
पोवषत गरे को ि।

घर भाडा च्स्थरीकरण
ओरे गन राज्यको सम्पच्त्त कर र्वृ ि सरु िा भएिस्तै घर भाडा च्स्थरीकरणले आर्ासीय बहु-पररर्ार

सम्पततहरुमा घर भाडार्ालहरुलाई अत्यधिक भाडा र्वृ ि दे खख िोगाउाँ दै अतनर्ायव उधचत िममक भाडा र्वृ ि
गदव ि, त्यही समयमा घर मामलकहरुले उनीहरुको लगानी तनष्पि रुपमा क्रफती प्राप्त गनव पतन सतु नच्चचत
गदव ि।

िही कारण यनष्कािन (िेिीई), िंहहता लािू िनट, र भाडार्ाल सशक्षा
सही कारण तनष्कासन तनयन्त्रणहरु यस्ता तनयमहरू हुन ् िसले भाडार्ालहरुलाई घर मामलकबार् रिा गदै

उधचत कारणले मात्र घरबार् तनकाल्न सक्ने सतु नच्चचत गनव सक्िन ् िस्तै भाडार्ालको वर्फलताको रूपमा
भाडा नततनुव र्ा सम्पच्त्तको वर्नाश। िेसीई भाडार्ालहरुको लाधग यस्तो सरु िा प्रदान गदाव पतन भाडा
अनब
ं को(रे न्र्ल एधग्रमेन्र्) उल्लंघन भएको खण्डमा एक भाडार्ाललाई तनकाल्न मामलकले पण
ु ि
ू व अधिकार
राख्दि। संदहता लागू गनावले असरु क्षित भर्नको अर्स्था सि
ु ार गनव घर मामलकलाई मिबरू गदव ि।
संदहता लागू गनावले बहु-पररर्ार तनर्ासहरुको स्र्ाममत्र् र व्यर्स्थापन च्िम्मेर्ारी पण
ू व गनव सतु नच्चचत गनव
सक्िन ्। िब आर्ास संदहता उल्लंघन भएको फेला पिव र सछयाउदै न, सरकारले मामलकहरु माधथ
महत्र्पण
ू व दण्ड ददन सक्ि। िेसीई र संदहता लागू गनवको लाधग एउर्ा सक्रिय घर्कको रूपमा
भाडार्ालहरुको लाधग अधिकार र च्िम्मेर्ारी मशिा समार्ेश गनव, प्रणाली व्यार्हाररक रुपमा तनगरानी र
अनम
ु ोदन सतु नच्चचत हुनप
ु िव ।

वर्स्थापन वर्रोिी प्रभार् वर्श्लेषण
प्रभार् वर्चलेषण एक कायववर्धि हो िसले बहु-पररर्ार र व्यापाररक वर्कासिमलाई यस्तो वर्कासबार्

वर्स्थापन हुने प्रभार्को पर्
ू -व तनमावण मल्
ू यांकन प्रदान गनव (सामान्यतया एक-माइल अिवव्यास िेत्रमा)
आर्चयकता गराउि।

िरु क्षक्षत िामर्थयटको आर्ाि अगिग्रहण पन
ु र्ाटि
यो गररब अर्स्थामा अर्च्स्थत बहु-पररर्ार वर्कासिमहरु बार् खरीद गनव र सस्तो आर्ासको लाधग सवु र्िा
पन
ु र्ावस गनव एक सार्वितनक इकाइ र्ा गैर-नाफा संस्था, िसले कम-आय िनसंख्यालाई सेर्ा गरररहे का,
द्र्ारा व्यर्च्स्थत गनवका लाधग सार्वितनक आर्ास पैसा लागू हुन्ि।
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नोकिान नहुने/िस्तो आर्ाि िंरक्षण अध्यार्े श

िब एक शहरले एक तनच्चचत मात्रामा सस्तो आर्ास संरिण, नयााँ तनमावण, र्ा हराएको
एकाइहरूको बदल्ने माध्यमबार् कायम गदाव नोकसान नहुने हुन्ि। यो सस्तो आर्ास संरिण

अध्यादे श भनेको एउर्ा नीततको स्थापना हो िसले कम र मध्यम आय भएका व्यच्क्तहरुलाई
भबबस्यमा सस्तो आर्ासको मात्रा कमी नहुने गरर सुतनच्चचत गदव ि।

घर स्र्ासमत्र्को वर्स्तार र िहकारी स्र्ासमत्र्
यो कम-आय भएका घरपररर्ारहरुले एउर्ा घर खरीद गनव अर्सरका लाधग मौका र्वृ ि गनव
कायविम स्थावपत गररएको ि। यसको अथव घरिनीहरुको केही बािाहरु हर्ाइएको हो िसले गदाव
प्राय आफूलाई घर खरीद गनव असमथव मातनसहरूको समह
ू लाई घर स्र्ाममत्र् गनव सच्िलो हुन्ि।

िब मान्िे हरुको एउर्ा समूहले एक सामूदहक व्यापार तनगम गठन गरर एउर्ा भर्नको स्र्ाममत्र्
साझेदारी गिव न तब बहु-पररर्ार वर्कासिमहरूको सहकारी स्र्ाममत्र् हुन्ि। सहकारी सदस्यहरू
प्रिाताच्न्त्रक तनयन्त्रण र तनणवय-बनाउने आिाररत आपसी लक्ष्यमा पुग्न साँगै काम गदव िन ्।
सहकारी सदस्यहरू साझा स्र्ाममत्र् भर्नको बामसन्दा हुन र्ा नहुन सक्िन ्।

िमाबेशी क्षेत्र

यो नयााँ आर्ासीय वर्कास गदाव वर्कासकतावहरूलाई कम र मध्यम आय भएका घर पररर्ारहरुलाई
उपलब्ि हुने गरर एक प्रततशत आर्ास एकाइहरू बनाउन आर्चयक गराउि। क्रफती मा

वर्कासकतावहरूले गैर-मौदरक िततपूततवको प्रार्िानको रुपमा िेरै एकाइहरू बनाउने बोनस,
िेत्रीकरण िुर्हरु, अनुमततहरु तीब्ररुपमा, र्ा तनमावण खचव कम र्ा वर्कासकतावहरूको लक्ष्य
बढाउन पाउाँ िन ्। यो वर्कासिमहरु िेरै एकल-पररर्ार एकाइहरु र्ा बहु-पररर्ार वर्कासिमहरुमा
गनव सक्रकन्ि।

कम-आय भएका घर मासलक-बिेको घर स्र्ासमत्र् राख्ने काम िनुट पिट
घरको मूल्य र्वृ ि हुदा करको पतन र्वृ ि हुन्ि र सीममत र तनच्चचत आम्दानीमा िीवर्त मातनसहरू कर
ततनव सक्दै नन ्। बबिीको समयमा लाभ त हुन्ि तर आफू दीघवकालीन रुपमा बसेको िेत्रमा खचव गनव
सक्दै न र र्ररपरर त्यही सुबबिा भएको घर पाउन सक्दै न।
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यो वर्स्थापन रोकथाम कायटवर्गि बारे मा थप िानकारीको लागि, कम्पप्युटरमा अनलाइन िएर
खोज्नु होि ्:
http://www.policylink.org/equity-tools/equitable-development-toolkit/all-tools;
कल्ली सम्बन्िी विस्थापन-विरोधी रणनीतिमा' ररपोर्ट :
http://www.pdx.edu/usp/sites/www.pdx.edu.usp/files/A_LivingCully_PrinterFriendly_0
.pdf;
मध्यम र्धगवयबार् कम आय भएका बामसन्दाहरुलाई र्ाध्य वर्स्थापन घर्ाउने:पोर्ट ल्याण्ड
ओरे गनको लागग कायववर्धि, '
https://wikis.uit.tufts.edu/confluence/download/attachments/37718593/Thesis_Eunice
_Kim_2011_final.pdf?version=1&modificationDate=1321809955000;
२०१३ मध्यम र्धगवयबार् कम आय भएका बामसन्दाहरुलाई र्ाध्य वर्स्थापन र वर्स्थापन
अध्ययन:: http://www.portlandoregon.gov/bps/article/454027।

इस्ट पोटट ल्याण्ड एक्शन प्लान
www.eastportlandactionplan.org

इस्र् पोर्व ल्याण्ड नेबरहुड (तिमेक) कायावलय-1017 NE 117th Ave Portland, OR 97220

(१०१७ उत्तरपर्
ू व ११७ एवर्तनउ) ५०३.८२३.४०३५ अथर्ा lore.wintergreen@portlandoregon.gov
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