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Countywide Planning Policies

Countywide Planning Policies (CPPs) (ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਦਾ

(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ

Development Patterns (ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੈਟਰਨ) ਦਾ ਅਿਧਆਇ, ਸਥਾਨ, ਿਕਸਮ�, ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ
ਵਰਤ� ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਕੇ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱ ਚ

ਵਾਧੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ, ਸ਼ਿਹਰ� ਅਤੇ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱ ਚ

ਿਵਕਾਸ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ� ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਇਹ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱ ਦ� ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਿਕਵ� ਅਤੇ ਕਦ�

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਕਵ� ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਸ�ਝੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

ਅਤੇ ਸੰ ਯੋਜਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਵਜ� ਿਕਵ� ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
Development Patterns (ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੈਟਰਨ) ਅਿਧਆਏ ਦਾ ਇਹ ਅੱ ਪਡੇਟ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ

ਿਗਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ – ਿਜਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਟੀਿਚਆਂ

ਦੀ ਵਰਤ� ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਖੇਤਰੀ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨ, ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਸ�ਟਰ� ਦਾ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਪੱ ਧਰ

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਿਵਕਾਸ �ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ,

ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਿਨਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਅੱ ਪਡੇਟ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ�

ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼,

ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਿਸੱ ਿਖਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਅਤੇ ਮਨ�ਰੰ ਜਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ।

ਅੱ ਪਡੇਟ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਿਲਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼� ਵਾਲੀਆਂ

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ

Potential Annexation Areas (PAAs-ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਯੋਜਨ ਖੇਤਰ�) ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਿਵਚਕਾਰ

ਵਧੇਰੇ ਸਹਯੋਗ ਅਤੇ CPP ਦੀ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ

ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪ�ਭ ਾਵ
•
•
•
•
•
•

Buildable Lands Report (ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਕੀ ਹਨ?

Countywide

(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ

Planning

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ

Policies

ਦੀਆਂ

ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਜ� CPP ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ

ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Growth

Management

Planning

Council (GMPC-ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਪਿਰਸ਼ਦ), CPP ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸ਼ਿਹਰ�

ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਤ� ਚੁਣੇ ਗਏ
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠ� ਕਰਕੇ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ।

CPP ਇੱ ਕ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਅਤੇ ਿਕੰ ਗ

ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ CPP ਅਤੇ

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਦੇ
ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CPP, ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ�, ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿਲੰਕ ‘ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ
ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ Regional Planning
(ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ) ਵਾਲੇ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਯੋਗੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ� ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨੂੰ ਸੱ ਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ� ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਲੰਕ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਅੱ ਪਡੇਟ�, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਅਿਭਆਸ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਉਮੀਦਵਾਰ Countywide Centers (ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਸ�ਟਰ�) ਨੂੰ ਮਨ�ਨੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ�� ‘ਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ

ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਕੱ ਥੇ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ�ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੀ ਉਿਚਤ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅਗ�ਹ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੇ ਪੈਮਾਨ� ‘ਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਿਜਵ� ਿਕ ਚਾਰ-ਤ�-ਇੱ ਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਅਤੇ Fully Contained Communities

(ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸੰ ਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ), ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਤੁਹ ਾਡੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜਨਤਕ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, CPP ਜ� ਿਵਕਾਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜ� ਤੁਸ� ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

gmpc@kingcounty.gov ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ ਜ� (206) 263-9560 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ Ben Larson ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

