
የፌየርፋክስ ካውንቲ ( ፣ ቨርጂኒያ 

በጀትን የተመለከተ የዜጎች መመሪያ 

የጠቅላላ የገንዘብ ድጋፍ በጀት 
ዋና ዋና ሀሳቦች  

◆ በወቅታዊ $100 የተገመተ ዋጋ $1.11 የሪል ስቴት ግብር 
ተመን ላይ የተመሰረቱ የገቢ ትንበያዎች/ ግምቶች 

• አማካኝ የግብር ክፍያ ላይ በግምት ወደ $520 ጭማሪ 
ያስከትላል 

◆ አዲሱን የ75 በመቶ የግብር እፎይታ ቅንፍ እና የግብር 
ልዩነት ፕሮግራም ለማካተት ለአረጋውያንና አካል 
ጉዳተኞች ባለፈው ዓመት በቦርዱ የጸደቀውን የተሻሻለ 
የግብር እፎይታ ፕሮግራም ያካትታል 

◆ የገቢ እድገት በEMS የትራንስፖርት ክፍያዎች ላይ ወደ 
$2 የሚጠጋ ጭማሪን ያካትታል 

◆ በዋና ተቆጣጣሪው በታቀደው በጀት ውስጥ የተካተተ 
ሙሉ በሙሉ ለተደጋጋሚ የትምህርት ቤት የስራ 
ማስኬጃ ወጪ ጥያቄ የሚከፈሉ የገንዘብ ድጋፎች 

◆ የአፈጻጸም/ጠቀሜታ/ረጅም አገልግሎት የሚደረጉ 
ጭማሪዎችን፣ 2.00% የገበያ ዋጋ ተመን ማስተካከያን፣ 
እና የመለኪያ ማስተካከያዎችን ጨምሮ ለካውንቲው 
ሰራተኞች የሚከፈሉ ክፍያዎች 

◆ የክፍያ ጭማሪዎች የደንብ ልብስ ለማይለብሱ 
የአገልግሎት ሰራተኞች በአማካኝ 4.06% እና ለደንብ 
ልብስ ለባሽ የአገልግሎት ሰራተኞች 4.39% ይሆናል 

◆ የዋጋ ንረት ተጽእኖዎችን ማቃለያ የገንዘብ ድጋፎችን 
እና የአዳዲስ አገልግሎቶች የገንዘብ ድጋፎችን 
ያካትታል 

◆ በካውንቲው ውስጥ የተለያዩ ፍላጎቶችን ለመፍታት 
ለተለያዩ ውሱን፣ ትኩረት የተደረገባቸው 
ኢንቨስትመንቶች ያቀርባል 

◆ ሁሉም አዲስ የስራ መደቦች ያለ ምንም አዲስ የሥራ 
መደቦች የተጣራ ተጽእኖ በቅናሾች ይካካሳሉ 

◆ የ$90.22 ሚሊዮን የእረፍት ጊዜ ክፍያዎች በቦርድ 
ይታያሉ

የጠቅላላ የገንዘብ ድጋፍ በጀት ማጠቃለያ 

(የገንዘብ መጠኖቹ የተመለከቱት በ FY 2023 በጸደቀው የበጀት እቅድ የተጣራ ለውጥ በሚሊዮኖች ነው) 

የተተነበየ/የተገመተ የገቢ ጭማሪ 

የገቢ ጭማሪ በወቅታዊ የሪል ስቴት የግብር ተመን  $364.46 

ለአረጋውያንና አካል ጉዳተኞች የተሻሻለ የግብር እፎይታ  ($2.70) 

የEMS የትራንስፖርት ክፍያ ጭማሪ  $1.99 

ከወጪ ማስተካከያዎች ጋር ተያያዥ ገቢዎች  $1.56 

የዝውውሮች የተጣራ ውጤት በ  $0.15 

ጠቅላላ የቀረበ  $365.46 

የFY 2024 መስፈርቶች 

 ካውንቲ ትምህርት ቤቶች ድምር  

የትምህርት ቤት የስራ ማስኬጃ  — $144.10  $144.10 

የካውንቲ ክፍያ  $92.73 —  $92.73 

የብድር አገልግሎት/ካፒታል 

ማስተካከያዎች 

 $9.85  $0.16  $10.01 

የዋጋ ንረት/የውል ተመን 

ማስተካከያዎች 

 $18.05  —  $18.05 

አዳዲስ አገልግሎቶች  $5.31  —  $5.31 

ሌሎች ቅደም ተከተሎች  $8.57 —  $8.57 

ንዑስ ድምር  $134.51  $144.26  $278.77 

የተቀማጭ ማስተካከያዎች    ($3.54) 

ጠቅላላ ጥቅሞች    $275.23 

 $90.22 በቦርዱ እንዲታይ የሚቀርብ ባላንስ 

በሪል ስቴት የተገመቱ ዋጋዎች ላይ የሚደረግ የመቶኛ ለውጥ 

 2022 2023 2024 

ማመጣጠኛ  2.02%  7.72%  5.68% 

-  ለመኖሪያ  4.25  9.57  6.97 

-  የመኖሪያ ላልሆነ  (4.05)  2.27  1.65 

እድገት  0.86  0.85  0.91 

ድምር  2.88%  8.57%  6.59% 



የፌየርፋክስ ካውንቲ ( ፣ ቨርጂኒያ 

በጀትን የተመለከተ የዜጎች መመሪያ 

 

የካቲት 21, 2023 የካውንቲው ስራ አስፈጻሚ ለFY 2024 
የተዋወቀውን በጀት ያቀርባል

የካቲት 28, 2023 የኃላፊዎች የጋራ ቦርድ/ የትምህርት ቤት ቦርድ 
የበጀት ኮሚቴ ስብሰባ

መጋቢት 7, 2023 የኃላፊዎች ቦርድ የFY 2024 የግብር ተመኖችን 
ያስተዋውቃል

መጋቢት 14, 2023  የበጀት ፖሊሲ ኮሚቴ ስብሰባ 

መጋቢት 21, 2023  የኃላፊዎች ቦርድ የ FY 2023 ሶስተኛ እሩብ 
ዓመት ምርመራን ያስተዋውቃል 

መጋቢት 28, 2023  የበጀት ፖሊሲ ኮሚቴ ስብሰባ 

ሚያዚያ 11-13, 2023  የኃላፊዎች ቦርድ በFY 2024 በጀት፣ FY 2024
- FY 2028 የካፒታል ኢንቨስትመንት 
ፕሮግራም እና የ FY 2023 የሶስተኛ እሩብ 
ዓመት ምርመራ ላይ የህዝብ ችሎት ይሰማል

ሚያዚያ 28, 2023 የበጀት ፖሊሲ ኮሚቴ ስብሰባ (በቅድሚያ 
ምልክት የተደረገበት) 

ግንቦት 2, 2023 የኃላፊዎች ቦርድ የFY 2024 በጀትን ያዘጋጃል፣ 
የFY 2024-FY 2028 የካፒታል 
ኢንቨስትመንት ፕሮግራምን ያፀድቃል 
እንዲሁም የ FY 2023 የሶስተኛ እሩብ ዓመት 
ምርመራ ያካሂዳል

ግንቦት 9, 2023 የቦርድ ኃላፊዎች ለFY 2024 የሚፀድቀውን 
በጀት ያጸድቃሉ

ግንቦት 16, 2023 የትምህርት ቤት ቦርድ በFY 2024 በጀት ላይ 
የህዝብ ችሎት ይሰማል

ግንቦት 25, 2023 የትምህርት ቤት ቦርድ የሚጸድቀውን የFY 
2024 በጀት ያጸድቃል

ሐምሌ 1, 2023  የFY 2024 በጀት ዓመት ይጀምራል 

ከህዝብ ችሎቶች መካከል በአንዱ ላይ ለመሳተፍ ለቦርዱ ጽህፈት ቤት 
ጸሀፊ በስልክ ቁጥር (703) 324-3151, TTY 711 በመደወል ይመዝገቡ 

ወይም ለመመዝገብ ቅጹን ከሚከተለው ላይ ያግኙ 

www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/speakers-form 

ማህበረሰቡ የጽሁፍ ወይም የቪዲዮ ምስክርነት መላክ ወይም የጽህፈት ቤቱን 
ጸሀፊ በኢሜይል በ: clerktothebos@fairfaxcounty.gov ማነጋገር ይችላል 

የፌየርፋክስ ካውንቲ፣ Va., ህትመት 

የካቲት 21, 2023

መረጃውን በአማራጭ ፎርማት ለመጠየቅ ለአስተዳደርና በጀት 
መምሪያ በስልክ ቁጥር 703-324-2391, TTY 711 ይደውሉ። 

FY 2024 የታቀዱ ግብሮችና ክፍያዎች  

አይነት መለኪያ 
የFY 2023 
ትክክለኛ 
ተመን 

የFY 2024 

የታቀደ 

ተመን 

የጠቅላላ የገንዘብ ድጋፍ የግብር ተመኖች  

ሪል ስቴት $100/የተገመተ ዋጋ $1.11 $1.11 

የግል ንብረት $100/የተገመተ ዋጋ $4.57 $4.57 

ጠቅላላ ያልሆነ የገንዘብ ድጋፍ የግብር ተመኖች  

ተቀባይነት ያላገኙ ተመኖች 

ተቀባይነት ያላገኘ ስብሰባ 
(በመለኪያ) 

ቤተሰብ $475 $490 

ተቀባይነት ያላገኘ ማስወገድ 
(በቶን) 

ቶን  $70 $72 

የቅጠል ስብሰባ $100/የተገመተ ዋጋ $0.012 $0.012 

የፍሳሽ ክፍያዎች 

የፍሳሽ መነሻ ክፍያ የዕሩብ ዓመት $40.14 $44.81 

የፍሳሽ አቅርቦት ክፍያ ለመኖሪያ $8,592 $8,860 

የፍሳሽ አገልግሎት ክፍያ በ1,000 ጋሎኖች $8.09 $8.46 

የማህበረሰብ ማዕከላት 

የማክሊን የማህበረሰብ ማዕከል $100/የተገመተ ዋጋ $0.023 $0.023 

የሬስተን የማህበረሰብ ማዕከል $100/የተገመተ ዋጋ $0.047 $0.047 

ሌሎች የልዩ ግብር ዲስትሪክቶች 

የስቶርም ዎተር አገልግሎቶች 
ዲስትሪክት 

$100/የተገመተ ዋጋ $0.0325 $0.0325 

የመንገድ 28 ኮሪደር $100/የተገመተ ዋጋ $0.17 $0.17 

የዱልስ ባቡር ዙር I $100/የተገመተ ዋጋ $0.09 $0.09 

የዱልስ ባቡር ዙር II $100/የተገመተ ዋጋ $0.20 $0.20 

የተቀናጀ የተባይ ቁጥጥር ፕሮግራም $100/የተገመተ ዋጋ $0.001 $0.001 

የትራንስፖርት የንግድ የሪል 
ስቴት ግብር 

$100/የተገመተ ዋጋ $0.125 $0.125 

የቴኒሰን የአገልግሎት 
ዲስትሪክት 

$100/የተገመተ ዋጋ $0.05 $0.05 

የሬስተን የአገልግሎት ዲስትሪክት $100/የተገመተ ዋጋ $0.021 $0.021 

የFY 2024 የበጀት መርሀግብር  

የአግድመትና የተቀለሙ ተመኖች በ FY 2024 ማስተካከያ እንዲደረግባቸው የታቀዱ ናቸው። 

እንዴት እንደሚሳተፉ  

http://www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/speakers-form
mailto:clerktothebos@fairfaxcounty.gov

