
 

  

 

 

 

 

 

 

 

भूमि उपयोग िागगदर्गन मिद्धान्तहरू 
काउन्सिल मिल्ला 26: लङ आइल्याण्ड मिटी, अस्टोरिया, डच मकल्स, िन्नीिाइड ि वुडिाइड 

Council District 26: Long Island City, Astoria, Dutch Kills, Sunnyside, and Woodside 

परिचय 
 

काउन्सिल मिल्ला 26 नू्ययोकग  र्हि िा दोस्रो िबैभन्दा मवकमित छ। 1हाम्रो देर्का अन्य ठूला िहिहरू िस्तो नु्ययोकग  

र्हििा िग्गा प्रयोगको लामग व्यापक, ििुदाय-िंचामलत योिना प्रमिया छैन। यिको िट्टा, हािीले मिल्ला 26 िा 

देख्य,ं हािीिँग नयाँ लक्जिी मवकािहरूका लामग रििोमनङहरू - स्पट िोमनङहरू छन्। िबमक मिल्ला 26 

िहिको िबैभन्दा आिािक रूपिा मवकमित मिल्लाहरू िधे्य एक हो, िहािािीको िियिा मकफायती िंकट 

बढेको छ, मकनमक 2020 िा 90% एकाइहरू बिाि दििा मनिागण गरिएको मियो। 

 

उच्च भाडाले िंगीन, आप्रवािी ि कािदाि वगग नू्ययोकग वािीहरूलाई उनीहरूको घि, परिवाि ि ििुदायहरूबाट 

मवस्िामपत गनग िािी िाख्छ। वास्तविा, मिल्ला 26 िा 37% भाडािा मलनेहरू भाडािा बोझ छन्, यिको ितलब 

मतनीहरूले आफ्नो आम्दानीको 30% भन्दा बढी भाडािा िात्र खचग गछग न्; अझ निाम्रो कुिा के छ भने, २२% भाडािा 

मलनेहरू गम्भीि रूपिा भाडाको बोझिा पिेका छन्, आफ्नो आम्दानीको ५०% भन्दा बढी भाडािा खचग गछग न्। 

यिको ितलब मिल्ला 26 िा 60% भाडािा मलनेहरू भाडाको बोझ वा गम्भीि रूपिा भाडाको बोझिा पिेका छन्।2 

 

हाल, हाम्रो िग्गा प्रयोग प्रमियाले धेिै हदिम्म दैमनक नू्ययोकग वािीहरूलाई ििावेर् गदैन, धेिैििो योिना िग्गाधनी 

ि ऋणदाताहरूको हातिा िाख्छ। िहिको हालको भू-उपयोग प्रमियाले प्राय: ििुदायहरूलाई अिम्भव मनणगय गनग 

                                           
1नू्ययोकग  र्हि र्हि योिना मवभाग | आवाि तिा आमिगक मवकाि िहार्ाखा । "नु्य योकग  र्हििा आवाि कहाा िमपएको 

छ?" ArcGIS StoryMaps , Esri, 6 िनविी 2022, 

https://storymaps.arcgis.com/stories/2053a95b1f4c44cd97e6a58f1b31dd06। 
2अिेरिकी िािुदामयक िवेक्षण २०१४-२०१९, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 Long Island 

City-Sunnyside-Woodside (CD2 approximation)। NYC योिनाबाट िनिंख्ा तथ्यफाइन्डि। 7 िुलाई 2022 िा पहँच 

गरिएको। 

अध्यक्षता: 

सम्झौताहरू 

------------ 

समिमतहरू: 

उपभोक्ता र कािदार संरक्षण 

मित्त 

मिरीक्षण र अिुसन्धाि 

सािवजमिक आिास 

मिल्पमिज्ञाि 

यातायात र पूिावधार 

------------------- 

काकस 

िमहला काकस 

 

 

 

मजल्ला कायावलय 

47-01 QUEENS BLVD, STE 205 

QUEENS, NY 11104 

TEL: (718) 383-9566 

FAX: (718) 383-9076 

सभा गृह कायावलय 

250 BROADWAY, SUITE 1833 

NEW YORK, NY 10007 

TEL: (212) 788-7370 

FAX: (212) 513-7195 

 

इ-िेल: jwon@council.nyc.gov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नू्ययोकव  मसटी काउन्सिल 

जुली वन 

काउन्सिल सदस्य 

 २६ औ ंमजल्ला, क्वीि 

 



 

बाध्य पाछग : मक त ििुदायबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकाि गनुगहोि्, वा यिलाई पूणग रूपिा अस्वीकाि गनुगहोि्। 

तििग, हािीले हाम्रो ििुदायका आवश्यकता ि ििोकािहरूलाई िम्बोधन गनगका लामग तलका िुख् मिद्धान्तहरू 

उले्लख गिेका छय ंिुन वर्षौंदेन्सख बािम्बाि देखा पिेका छन्। 

 

यि कागिातको लामग हाम्रो कायागलयको उदे्दश्य हाम्रो मिल्लािा भूमि प्रयोग प्रमियािा ििुदायको भूमिकालाई 

परिभामर्षत ि प्रवद्धगन गनुगका िािै हाम्रो मिल्लािा व्यविाय गने मवकािकतागहरूका लामग हाम्रा अपेक्षाहरू परिभामर्षत 

गनुग हो। यो एक िागगदर्गक कागिात हो िुन हाम्रो मिल्ला ि हाम्रो र्हि को परिवतगन आवश्यकताहरु िंग ििय िंग 

मवकमित हनेछ। 

 

जिल्ला 26 को लाजि भूजि उपयोि िािगदर्गक जिद्धान्तहरू 

िािुदाजयक िंलग्नता जकफायती िािुदाजयक लिानी 

● प्रिाणीकिण अमघ 

िािुदामयक इनपुट 

ििावेर् हनुपछग  

● भार्षा पहँच प्रमियाको िबै 

चिणहरूिा मनमिगत हनुपछग  

● नयाँ मवकािहरूले 

व्याविामयक भाडािा 

मलनेहरूको लामग 

स्िानान्तिण िहायता 

प्रदान गनुगपदगछ 

● नयाँ मवकािहरूले कुनै 

पमन अपेमक्षत प्रभावहरूको 

ििुदायलाई िूमचत गनुगपछग  

● प्रस्तावहरूले प्रिाणीकिण 

अमघ MIH मवकल्प 1 भन्दा 

बामहि िप मकफायतीता 

िपु्न पछग  

● मवकािले मवस्िापनिँग 

लड्न ि िहयोगी 

आवािलाई प्रािमिकता 

मदनुपछग  

● वामणज्य भाडा मकफायती ि 

व्याविामयक स्िान हनुपछग  

आिा ि पप पिलहरू 

ििायोिन गनुगपछग  

 

● िावगिमनक पूवागधाििा 

गरिएको लगानी 

परियोिनाको से्कलिँग 

मिल्नुपछग  

● नयाँ मवकाि काबगन तटस्ि 

ि मदगो दीघगकालीन हनुपछग  

● एि-िोनहरूिा 

रििोमनङहरूले मनिागण 

वगग फुटेि कायि गनुगपछग  ि 

गमहिो मकफायती ििावेर् 

गनुगपछग  

● नयाँ ठूला स्तिका मवकािहरूले युमनयन लेबिको प्रयोग गनुगपछग  ििले गुणस्तिीय मनिागण, परिवाि मदगो 

स्िानीय िोिगािी, ि स्िानीय बामिन्दाहरूको लामग प्रमर्कु्ष ि प्रमर्क्षण अवििहरूको ग्यािेन्टी गदगछ। 

 

 

  



 

िािुदामयक िंलग्नता 

प्रिाणीकिण अजि िािुदाजयक इनपुट ििावेर् हुनुपर्ग । 

● परियोिना प्रिाणीकिण अमघ कुनै पमन नयाँ मवकािको अवधािणा ि मडिाइन गदाग बामिन्दाहरू, 

िािुदामयक िंस्िाहरू ि व्यविायहरू प्रमियािा िाझेदाि हनुपछग । 

● मवकािकतागहरूले िेिोमनङ के्षत्रका बामिन्दाहरू ि व्यविायहरू क्यान्भाि गनुगपछग  ि प्रिाणीकिण अमघ 

मतनीहरूको प्रमतमिया िेकडग  गनुगपछग । 

● मवकािकतागहरूले CAAAV, ANHD, ि Woodside on the Move, Astoria Tenant Association, 

Western Queens Community Land Trust, Ravenswood Land Trust, Justice 4 All Coalition, Hope 

Astoria, Cosmopolitan Houses Tenants Union, Dutch Kills Civic Association, Court िस्ता स्िानीय 

गैि-नाफािुखी िंस्िाहरूिँग पिािर्ग गनुगपछग । स्क्वायि मिमभक एिोमिएिन, हन्टिग प्वाइन्ट मिमभक, 

एलआईिी गठबन्धन, ि अन्य स्िानीय ििूहहरू। 

● िातीय इन्सिटी रिपोटग प्रिाणीकिण पमछ 15 मदन पमछ िािुदामयक बोडग  ि अमघल्लो बुलेटिा िूचीबद्ध 

िािुदामयक िंस्िाहरूलाई मवतिण गरिनुपछग । 

● वाताविणीय प्रभाव मवविण िािुदामयक बोडग  ि िािुदामयक िंस्िाहरूलाई प्रिाणीकिणिा मवतिण 

गरिनुपछग । 

 

भाषा पहुुँच प्रजियाको िबै चिणहरूिा जनजिगत हुनुपर्ग । 

● हाम्रो मिल्लाको कुनै पमन मवकािका लामग मवकाि के्षत्र नमिकै बिोबाि गने ि काि गने िामनिहरूको भार्षा 

ि िञ्चािको मवमधिा िञ्चाि हनुपछग । 

● परियोिना के्षत्रका पाँचवटा िबैभन्दा िािान्य भार्षाहरूिा िञ्चाि िबै चिणहरूिा उपन्सस्ित हनुपछग , 

परियोिनाको परिकल्पना ि प्रिाणीकिण हनु अमघ ि ULURP प्रमियाभरि। 

● मवकािकतागहरूले िांसृ्कमतक रूपिा िक्षि अनुवादहरूको लामग भुक्तानी गनुगपछग । Google अनुवाद िही 

वा स्वीकायग भार्षा अनुवादक होइन । 

 

नयाुँ जवकािहरूले व्याविाजयक भाडािा जलनेहरूको लाजि स्थानान्तिण िहायता प्रदान िनुगपदगर्। 

● मवकािले नै मवस्िामपत व्यविायहरूलाई िियिै िूचना ि स्िानान्तिण गनग आमिगक िहयोग उपलब्ध 

गिाउनुपछग । 

 

नयाुँ जवकािहरूले कुनै पजन अपेजित प्रभावहरूको ििुदायलाई िूजचत िनुगपर्ग । 

● नमिकैका बामिन्दाहरू ि व्यविायहरूलाई उनीहरूको भार्षािा मनिागण प्रभावहरूको िियिै िूचनाहरू 

प्रदान गनुगपदगछ ि प्रश्नहरूको लामग भिपदो िम्पकग  िाख्नुपदगछ। 

  



 

मकफायती 

प्रस्तावहरूले प्रिाणीकिण अजि MIH जवकल्प 1 भन्दा बाजहि थप जकफायतीता थपु्न पर्ग । 

● नयाँ मवकािहरूले MIH मवकल्प 1 द्वािा आवश्यक भन्दा गमहिो मकफायतीिा अमधक आय-प्रमतबन्सन्धत 

एकाइहरू प्रदान गनुगपछग । 

● नू्ययोकग  र्हि के्षत्रको लामग के्षत्र िध्य आय (AMI) ले मिल्ला 26 का बामिन्दाहरूको वास्तमवक आय 

प्रमतमबन्सम्बत गदैन। तिाकमित "िस्ती" एकाइहरू िेिा अमधकांर् मछिेकीहरूको लामग धेिै िहँगो छन्।3  

● $७५,००० भन्दा कि किाउने िािुदामयक बोडग  १ ि २ का बामिन्दाहरूको ५३% ि िेिो मिल्लाका २५% 

घिपरिवाि $३५,००० भन्दा कि किाउनेहरूका लामग भाडा मकफायती हनुपछग  4। 

 

जवकािले जवस्थापनिुँि लड्न ि िहयोिी आवािलाई प्राथजिकता जदनुपर्ग । 

● मकफायती आवाि एकाइहरूले मवस्िापन मवरुद्ध लड्न कि आय भएका िािुदामयक मिल्लाका 

बामिन्दाहरूलाई प्रािमिकता मदनुपछग । 

● मडन्सस्टिक्ट 26 िा िीििा आवािमवहीन िनिङ्ख्ाको िबैभन्दा धेिै घनत्व छ... मिटीएफएचईपीएि ि 

अन्य भाउचि भएका िामनिहरू लगायत आश्रय प्रणालीबाट बामहि िनेहरूका लामग न्सस्िि आवाि मनिागण 

गनग मवकािकतागहरूले HPD िँग काि गनुगपछग । 

● मवकािले जे्यष्ठ नागरिकको आवश्यकतालाई िम्बोधन गनुगपछग  ि िहयोगी आवाि मनिागण गनुगपछग । 

● नयाँ मवकािहरूले परिवािलाई ििायोिन गने दुई ि तीन बेडरूि अपाटगिेन्टहरूलाई प्रािमिकता मदनुपछग । 

 

व्यापारिक भाडा जकफायती हुनुपर्ग  ि व्याविाजयक स्थानहरूिा आिा ि पप पिलहरू ििायोिन हुनुपर्ग । 

● नयाँ मवकािले अवन्सस्ित िाना, स्िानीय व्यविायहरूको लामग िप अवििहरू ि त्यहाँका बामिन्दाहरूलाई 

आफ्नै व्यविायहरू मनिागण गनग िप अविि प्रदान गनुगपछग । िाना, स्िानीय व्यविायहरूको मवस्िापनले िेिो 

मछिेकीहरूको िीवनको गुणस्ति ि अन्सस्तत्वलाई कििोि बनाउँछ। 

● नयाँ मवकािले परियोिनाको से्कलिँग मिल्दोिुल्दो परियोिना िाइट नमिकका व्यविायहरूको अन्सस्तत्व 

िुमनमित गनग अनुदान कोर्ष मििगना गनुगपछग । 

  

                                           
3अिेरिकी िािुदामयक िवेक्षण २०१४-२०१९, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 Long Island 

City-Sunnyside-Woodside (CD2 approximation)। NYC योिनाबाट िनिंख्ा तथ्यफाइन्डि। 7 िुलाई 2022 िा पहँच 

गरिएको। 
4अिेरिकी िािुदामयक िवेक्षण २०१४-२०१९, QN01 Astoria-Queensbridge (CD1 Equivalent) + QN02 Long Island 

City-Sunnyside-Woodside (CD2 approximation)। NYC योिनाबाट िनिंख्ा तथ्यफाइन्डि। 7 िुलाई 2022 िा पहँच 

गरिएको। 



 

िािुदामयक लगानी 

िावगिजनक पूवागधाििा िरिएको लिानी परियोिनाको से्कलिुँि जिल्नुपर्ग । 

● नयाँ मवकािले िावगिमनक पूवागधाि, िसै्त िुधारिएको ADA पहँच, मवद्यालय, पाकग , िडक, यातायात, ढल 

मनकाि ि नलिािी, इत्यामद बढाउनु पछग । 

● िािुदामयक स्िान वा िेवाहरूको िन्दभगिा स्िानीय आवश्यकताहरू पूिा गनग िमकन्छ मक भनेि हेनगको 

लामग नयाँ मवकािले हाम्रो मिटी काउन्सिल कायागलयिँग काि गनुगपछग । 

 

नयाुँ जवकाि काबगन तटस्थ ि जदिो दीिगकालीन हुनुपर्ग । 

● नयाँ मवकाि काबगन नू्यटिल हनुपछग , उत्सिगन घटाउन योगदान मदनु पछग , ि नवीकिणीय ऊिागिा चल्नु पछग  - 

िीवाश्म ईन्धन होइन। 

● आँधी इडाको िियिा, िेिो मिल्लाले िबैभन्दा खिाब बाढी ि िीवनको क्षमत देख्ो। प्रस्तामवत मवकािहरूले 

आँधी पानीको व्यवस्िापन ि कब्जा गनग हरित पूवागधािको लामग एक व्यापक योिना प्रसु्तत गनुगपछग । 

● मवकािहरूले तटीय बाढी, िंयुक्त ढलको ओभिफ्लो, ि खतिनाक रूपिा उच्च तापििलाई कि गनग 

व्यापक योिनाहरू पमन प्रसु्तत गनुगपछग । 

● केही के्षत्रहरूिा, िोमनङ कोडले मवकािकतागहरूलाई पामकग ङ मनिागण गनग आवश्यक छ। यो आवश्यकताले 

नयाँ आवािको लागत बढाउँछ ि िोटि िवािी, खिाब वायु गुणस्ति, ि टि ामफक महंिािा मनभगिता मििगना 

गदगछ। नयाँ मवकािहरूले नू्यनति आवश्यक पामकग ङ िात्र पूिा गनुगपछग  ि कि पामकग ङ आवश्यकताहरूको 

लामग िबै िागगहरू अने्वर्षण गनुगपछग । 

● नयाँ मवकािले िम्भाव्य पािगम्य ितहहरूको नू्यनति िात्रा लागू गनुगपछग । 

 

एि-िोनहरूिा रििोजनङहरूले जनिागण विग फुटेि कायि िनुगपर्ग  ि िजहिो जकफायती ििावेर् िनुगपर्ग । 

● उत्पादन के्षत्रहरूलाई मिमश्रत प्रयोग वा आवािीयिा रििोन गने लाभ िहत्त्वपूणग छ, त्यिैले प्रदान गरिएको 

िािुदामयक लाभ पमन िहत्त्वपूणग हनुपछग । 

● उत्पादन गने ठाउँहरूले बमलयो, िध्यि वगगको िोिगािी प्रदान गदगछ ि िुिमक्षत गरिनुपछग । 

 श्रि 

 

नयाुँ ठूला स्तिका जवकािहरूले युजनयन लेबि प्रयोि िनुगपर्ग  ििले िुणस्ति जनिागण, परिवाि जदिो स्थानीय 

िोििािी, ि जिल्ला 26 बाजिन्दाहरूको लाजि प्रजर्िुता/प्रजर्िण अवििहरूको ग्यािेन्टी िदगर्। 

● मिल्ला 26 धेिै िंघ िदस्यहरू, प्रमर्कु्ष ि प्रमर्क्षण केन्द्रहरूको घि हो। नयाँ मवकािले स्िानीय अिगतन्त्रलाई 

िोिगािी प्रदान गनुगपछग । 

● नयाँ मवकािले परियोिना श्रि िम्झयता (पीएलए) िा हस्ताक्षि िमहत मनिागण ि ििगतिम्भािको हिेक 

चिणिा िंयुक्त श्रि प्रयोग गनुगपछग । 

● नयाँ मवकािले ३०% MWBE ठेकेदाि ि ३०% स्िानीय श्रि प्रयोग गनुगपछग । 

 


