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

Housing (ਿਰਹਾਇਸ਼) ਅਿਧਆਇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ

ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ, ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਢ�ਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਚਾਰ-ਕਦਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ

ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:

1. ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋ ੜ� ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨਾ;

2. ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ;

3. ਨਤੀਜੇ ਮਾਪਣਾ; ਅਤੇ

4. ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ।

ਮੌਜੂਦਾ CPP ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ, ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ, ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਨ�ੜਤਾ ਿਵੱ ਚ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ
ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਮਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਯੋਗ ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ
ਹਾਊਿਸੰ ਗ ਅਿਧਆਇ ਦੀਆਂ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਅੱ ਪਡੇਟ� ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ

Countywide Planning Policies
(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ
ਪਾਿਲਸੀਆਂ) ਕੀ ਹਨ?
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(ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ 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

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਅਤੇ 2018 Regional Affordable Housing Task Force (2018

ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਿਹਰ ਲਈ ਇੱ ਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਢੰ ਗ� ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸਥਾਪਨ

VISION 2050 (ਿਵਜ਼ਨ 2050) ਦੇ

ਖੇਤਰੀ ਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ

ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰਨ

ਵਰਗੇ ਪ�ਮਖ
ੁੱ ਸਮਾਨਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਕਲਪ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਮਦਨੀ-ਸੀਿਮਤ

ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ-, ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ-, ਅਤੇ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਦੀਆਂ

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਿਦ�ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਪਾਿਲਸੀ ਅੱ ਪਡੇਟ�, ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਿਵਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱ ਚ

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ

ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਾਉਿਸੰ ਗ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2012 ਦੀਆਂ

ਵਜ� ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ CPP ਅਤੇ
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।

CPP ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸੋਧ�, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋ ੜ� ਦੇ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਸਪੱ ਸ਼ਟ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਿਬਹਤਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

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

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱ ਟ-, ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ- ਅਤੇ ਘੱ ਟ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ� ਵੱ ਲ� ਨਸਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ

ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਪ�ਭਾਵ� ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਲਈ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਵਕਲਪ� ਨੂੰ ਵਧਾ�ਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਜਹੜੇ ਘੱ ਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹਨ।
ਿਵਸਥਾਪਨ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾ�ਟੀਵਾਈਡ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ King County (ਿਕੰ ਗ ਕਾ�ਟੀ) Affordable
Housing Dashboard (ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ) ‘ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਪਾਵ� ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

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।

