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ADA शीष�क II साव�जिनक अिधकृत माग� पारगमन योजनास��ी 
सारांश 
 
संि�� िववरण 
पोट��ा� यातायात िवभागको (PBOT) ADA शीष�क II साव�जिनक अिधकृत माग� पारगमन 
योजना जुलाई 21, 2021 मा पोट��ा� िसटी काउ��ल�ारा अंगीकृत ग�रएको िथयो।  
 
अश�ता भएका अमे�रकीह� ऐन (ADA) शीष�क II मा पारगमन योजना भएका 50 वा 
सोभ�ा बढी कम�चारीह�को भएको कुनै रा� वा स्थानीय सरकार आव�क पछ� । 
 
पारगमन योजनामा यी त�ह� समावेश �नुपद�छ: 

• सडक र फुटपाथका सबै PBOT िक्रयाकलापह�मा �ने अवरोधह� पिहचान गनु�होस् 
• बजेट पिहचान गनु�होस् र योजना काया��यनका लािग तािलका बनाउनुहोस् 
• साव�जिनक उजुरी प्रिक्रया उपल� गराउनुहोस् 
• योजना काया��यन गन� िज�ेवार ��� पिहचान गनु�होस् 
• सबै PBOT काय�क्रमह�मा प�ँच उपल� गराउनुहोस् 

 
PBOT सबै प्रयोगकता�ह�लाई प�ँचयो� �ने यातायात प्रणालीमा प्रितब� छ। हामीले 
यातायात पूवा�धारमा लगानी गदा�, हामीले िविभ� वण�का समुदाय, �ून आ�ानी भएका 
समुदाय र अश�ता भएका मािनसह�का लािग थप र अझ राम्रो प�ँचमा सहायता गन� 
त�रकाले लगानी गछ�। 
 
पोट��ा�मा, PBOT िन� प�ँचयो� कुराह� उपल� गराउन िज�ेवार �न्छ:  

• कब� ऱ् या�ह�,  
• पैदलयात्री स�ेतह�,  
• साइडवाकह�,  
• पािक� ङ र  
• हवाई ट� ाम र पोट��ा� ��� टकारका लािग ट� ा�न्जट �पह�।   

बस र लाइट रेलका लािग ट� ा�न्जट �पह� सामा�तया TriMet का िज�ेवारी �न् तर 
ितनीह�लाई प�ँच गन� सडक वा साइडवाकह� PBOT का िज�ेवारी �न्।  PBOT ले 
ट� ा�न्जट �पको अनुपालनमा TriMet सँग काम गन� छ। 
 
पोट��ा�लाई थप प�ँचयो� बनाउने 
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पारगमन योजना भख�र अंगीकृत ग�रएको छ र काया��यन औपचा�रक �पमा सु� ग�रएको 
छ।  य�िप, धेरैजसो प्र�ेक प�रयोजनामा यातायात प्रणाली थप प�ँचयो� �नुअिघ PBOT 
वृ�� �न्छ।  िफ��ङ आवर ��� ट्स, से�� ल िसटी इन मोशन, नेबर�ड िग्रनवेज, सेफ �ट्स 
टु �ू� ज�ा काय�क्रम र अ� प�रयोजनाह�ले प्रणालीलाई अझ प�ँचयो� बनाउनका 
लािग यातायातका त�ह� अ�ाविधक गछ� न्।  PBOT सुधार काय�ले पेिभङ 
प�रयोजनाह�को अविधमा भवन अनुवित� कब��ारा पिन प�ँचयो�तालाई सुधार गछ� , 
उदाहरणका लािग।  अ�मा, िनजी िवकासकता�का प�रयोजनाह� (र केही उपयोिगता काय�) 
ले प्रायः  यातायात प्रणालीलाई थप प�ँचयो� बनाउँछन्। 
 
साथै, PBOT नीित, काय�िविध र अ�ासह�लाई प�ँचयो� बनाउनका लािग िज�ेवार �न्छ।  
एउटा उदाहरण भनेको प�ँचयो�तालाई सुिनि�त गन� प�ँचयो� पािक� ङ स्थानह�लाई 
�व�स्थत गनु� हो। अक� ADA अनु�प िक्रयाकलाप, सेवा र काय�क्रमह� उपल� गराउन 
ठेकेदार वा िबके्रताह�लाई आव�क पन� खालको सुिवचा�रत करार भाषा प्रयोग गनु� हो।   
PBOT ले आव�कता अनुसार नीित, काय�िविध र अ�ासह�को समी�ा र समायोजन गन� 
जारी रा�े छ।  सामुदाियक सद�ह�लाई उपयु� �ँदा इनपुट उपल� गराउन संल� 
ग�रने छ। 
 
प�ँचयो� काय�क्रमह� 
सामुदाियक सद�ह�लाई कब� ऱ् या�ह�, श्रवणयो� पैदलयात्री संकेतह� र 
साइडवाकह�का लािग प�ँचयो� सुधारह�को अनुरोध गन� अनुमित िदने काय�क्रमह� 
�न्छन्। 
 
ऱ् याम्� बाइ �र�े� काय�क्रमले पोट��ा� िनवासीह�लाई कब� ऱ् या�ह� थ�ाले 
उहाँह�लाई वा उहाँका िछमेकह�मा ब�े अश�ता भएका प�रवार सद�ह�का प�ँच 
िसज�ना गन� म�त गन� स�े स्थानह� पेश गन� �मता प्रदान गछ� । यो �ो काय�क्रमको िल� 
हो। 
 
कब� ऱ् या� अनुरोध फाराम 
 
सामुदाियक सद�ह�ले यो िल�माफ� त श्रवणयो� पैदलयात्री स�ेतह�को स्थापना बारे 
अनुरोध गन� सक्छन्। 
 
श्रवणयो� पैदलयात्री स�ेतस��ी अनुरोध फाराम 
 

https://www.portlandoregon.gov/76452
https://www.portlandoregon.gov/transportation/81553
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सामुदाियक सद�ह�ले असुरि�त साइडवाक वा सडक ठेगानाह�को �रपोट� गन� 503-
823-SAFE (7233) मा फोन गन� सक्छन्।  
 
औपचा�रक र छु�ै उजुरी प्रिक्रया पिन �न्छ। यो ती काय�िविधह�को िल� हो।   
 
ADA शीष�क II उजुरी भन� 
 
पारगमन योजना प�ँच 
ड� ा� योजना अग� 2020 मा जारी ग�रएको िथयो।  यो 150 समुदाय संगठनह�मा प्र�� 
�पमा उपल� गराइएको िथयो जसले अश�ता भएका र सां�ृितक �पमा िवशेष 
संगठनह�मा सहायता र सेवा प्रदान गद�छ।  पारगमन योजनाको वेबसाइटले योजना बारे 
वण�न गन� बयान िभिडयो उपल� गराइएको िथयो।  यसमा योजना, योजनाको सारांश र 10 
वटा भाषाह�मा अनुवादन ग�रएका प्र�ेक सव��णलाई पिन समावेश ग�रएको छ।   PBOT 
ले 6 वटा भचु�अल खुला घरह� आयोजन गरेर बैठकह�का लािग अ� 13 वटा सामुदाियक 
संस्थाह�मा प्र�ुत गऱ् यो। 
 
काया��यन र अक� चरणह� 
यो 20-वष� योजना हो जुन क�ीमा प्र�ेक 5 वष�मा अ�ाविधक �नेछ। PBOT ले पारगमन 
योजनाको वेबसाइटमा वािष�क प्रगित �रपोट� प्रकाशन गन�छ।  PBOT प�रयोजनाह� र अ� 
काय�ले यातायात प्रणालीलाई अझ अनुवित� बनाउनका लािग यसलाई िनयिमत �पमा 
प�रवत�न गन� छन्।  काया��यनको प्रार��क वष�मा भएका अ� काय�मा पिछका वष�ह�मा 
�न गइरहेको योजनाबारे उ�ृ� �पमा सूिचत गन� गैर-अनुवित� कुराको �ापक मू�ा�न 
समावेश गन� छ।   
 
PBOT प�रयोजनाह�मा िव� �वस्था, मम�त-स�ारको काय�, उपयोिगताह��ारा ग�रने 
काय� र िवकासकता�ह��ारा ग�रने िनमा�णमा प्रायः  साइडवाक, कब� ऱ् या�, पैदलयात्रीको 
स�ेत, पािक� ङ र पारगमन िबसौनीह�को काय� समावेश �नेछन्। साथै, 2032 सालबाट छु�ै 
सम्झौतासँग स���त कब� ऱ् या�को िनमा�णका लािग समिप�त बजेट छ। 
 
ियनीह� अ��म योजनाका िल�ह� �न्। 
 
ADA शीष�क II साव�जिनक सही बाटोको पारगमन योजनाअङ्गे्रजीमा 
 
ADA शीष�क II साव�जिनक सही बाटोको पारगमन योजना �ेनी भाषामा 
 

https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/521857
https://www.portlandoregon.gov/oehr/article/521857
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/ada-title-2-right-of-way-transition-plan-adopted-by-council-july-21-2021_0.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/ada-title-2-right-of-way-transition-plan-adopted-by-council-july-21-2021_0.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/adopted-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-spanish.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/adopted-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-spanish.pdf
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ADA शीष�क II साव�जिनक सही बाटोको पारगमन योजना िचिनयाँ भाषामा 
 
ADA शीष�क II साव�जिनक सही बाटोको पारगमन योजना िभयतनामी भाषामा 
 
ADA शीष�क II साव�जिनक सही बाटोको पारगमन योजना रिसयाली भाषामा 
 
प्र� वा िट�णीह� ADATransitionPlan@portlandoregon.gov मा इमेल गन� सिकन्छ 

https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final-draft-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-zhs_lr.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final-draft-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-zhs_lr.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/adopted-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-vietnamese.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/adopted-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-vietnamese.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final-draft-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-rus_lr.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/final-draft-ada-title-2-right-of-way-transition-plan-rus_lr.pdf
mailto:ADATransitionPlan@portlandoregon.gov

