
 فیئر فیکسن کاؤنٹی، ورجینیا

بجٹ کے متعلق شہریوں کی گائیڈ

 عمومی فنڈ بجٹ کا خالصہ

  کے دوران کل تبدیلی( ماخوذ بجٹ پالن FY 2023)دی گئی رقوم ملین میں ہیں، 

 متوقع آمدن میں اضافہ

 364.46$   موجودہ ریئل ایسٹیٹ ٹیکس کی شرح پر آمدن میں اضافہ

 (2.70$)   بزرگ اور معذور افراد کے لئے بہتر ٹیکس ریلیف

EMS 1.99$   ٹرانسپورٹ کے بلوں میں اضافہ 

 1.56$   اخراجات کی تبدیلی سے منسلک آمدن

 0.15$   آنے والی منتقلیوں کا کل اثر

 365.46$   کل دستیاب

FY 2024 کے تقاضے 

  ُکل  اسکولز  کاؤنٹی 

 144.10$  144.10$ —   اسکول آپریٹنگ سپورٹ

 92.73$  — 92.73$   کاؤنٹی کی تالفی

کے  قرضے کی سروس/سرمائے

  تقاضے
 $9.85  $0.16  $10.01 

میں  مہنگائی/معاہدے کی شرح

  تبدیلیاں
 $18.05  —  $18.05 

 5.31$  —  5.31$   نئے ادارے

 8.57$  — 8.57$   دیگر ترجیحات

 278.77$  144.26$  134.51$   جزوی ُکل

 (3.54$)     محفوظ ایڈجسٹمنٹس

 275.23$     کل استعمال

  بورڈ کے زیر غور النے کے لئے دستیاب بیلنس $90.22 

 ریئل ایسٹیٹ کی تخمینہ کی گئی اقدار میں تبدیلیوں کی شرح فیصد

 2022 2023 2024 

 %5.68  %7.72  %2.02   مساوی بنانا

 6.97  9.57  4.25   رہائشی -

 1.65  2.27  (4.05)   غیر رہائشی -

 0.91  0.85  0.86   نشونما

 %6.59  %8.57  %2.88   ُکل

عمومی فنڈبجٹ کی شہ 
 سرخیاں

ریئل ایسٹیٹ ٹیکس کی موجودہ شرح، یعنی تجزیہ  ◆
ڈالر  0100ڈالر میں سے  011کی گئی قدر کے فی 

 کی بنیاد پر آمدن )ریوینیو( کی توقعات

 021اس کے نتیجے میں ٹیکس کا اوسط بل تقریباً  •
 ڈالر بڑھے گا

اس میں پچھلے سال بورڈ کے منظور کردہ بزرگ  ◆
اور معذور افراد کے لئے ٹیکس ریلیف پروگرام میں 

فیصد  50بہتری التے ہوئے ٹیکس ریلیف کی 
بریکٹ اور ٹیکس کی ادائیگی کا پروگرام شامل کیا 

 گیا ہے

ٹرانسپورٹ فیس میں  EMSآمدن میں اضافے میں  ◆
 ملین ڈالر کا اضافہ شامل ہے 2تقریباً 

سپرانٹنڈنٹ کے مجوزہ بجٹ میں شمولیت کے  ◆
مطابق اسکول چالنے کی متعدد درخواستوں کو 

 پوری فنڈنگ فراہم کرتا ہے

کاؤنٹی کے مالزمین کے لئے فنڈز کی تالفی،  ◆
بشمول کارکردگی/میرٹ/مدت مالزمت میں اضافے، 

فیصد تبدیلی اور  2111مارکیٹ کی شرح میں 
 معیارات میں تبدیلیاں

عارضی میرٹ مالزمین کی تنخواہوں میں اوسطاً  ◆
فیصد اور مستقل میرٹ مالزمین کی تنخواہوں  6114

 فیصد اضافہ ہو گا 61.4میں اوسطاً 

اس میں مہنگائی کے اثرات سے نمٹنے کے لئے  ◆
 فنڈنگ اور نئے اداروں کے لئے فنڈنگ شامل ہے

کاؤنٹی بھر میں کئی ضروریات کے لئے دیگر  ◆
 محدود، ہدف کردہ سرمایہ کاریاں فراہم کی جاتی ہیں

تمام نئی پوزیشنیں کٹوتیوں کے ذریعے متوازن ہو  ◆
گئی ہیں، جس کے باعث نئی پوزیشنوں کا کوئی ُکلی 

 اثر نہیں ہے

ملین ڈالر  41122بورڈ کے زیر غور النے کے لئے  ◆
  کا بیلنس باقی بچتا ہے



 فیئر فیکسن کاؤنٹی، ورجینیا

بجٹ کے متعلق شہریوں کی گائیڈ

 

تشہیر کردہ  FY 2024کاؤنٹی ایگزیکٹو  1212فروری،  12
بجٹ پیش کرتا ہے

سپروائزرز کا مشترکہ بورڈ/اسکول بورڈ  1212فروری،  12
 بجٹ کمیٹی میٹنگ

ٹیکس کی  FY 2024سپروائزرز کا بورڈ  1212مارچ،  7
 شرحوں کی تشہیر کرتا ہے

 بجٹ پالیسی کمیٹی میٹنگ 1212مارچ،  21

تیسری سہ  FY 2023سپروائزرز کا بورڈ  1212مارچ،  12
 کی تشہیر کرتا ہے ماہی پر نظر ثانی

 بجٹ پالیسی کمیٹی میٹنگ 1212مارچ،  12

 FYبجٹ،  FY 2024سپروائزرز کا بورڈ  1212اپریل،  22-22
2024-FY 2028  سرمائے میں بہتری کے

تیسری سہ ماہی پر  FY 2023پروگرام اور 
 پر عوامی سماعتیں منعقد کرتا ہے نظر ثانی

بجٹ پالیسی کمیٹی میٹنگ )نشانزدگی سے  1212اپریل،  12
 پہلے(

بجٹ کو  FY 2024سپروائزرز کا بورڈ  1212مئی،  1
 FY 2024-FY 2028نشانزد کرتا ہے، 

 سرمائے میں اضافے کا پروگرام اور
FY 2023 تیسری سہ ماہی پر نظر ثانی 

 سے اخذ کرتا ہے

ماخوذ بجٹ  FY 2024سپروائزرز کا بورڈ  1212مئی،  9
 سے اخذ کرتا ہے

بجٹ پر عوامی  FY 2024اسکول بورڈ  1212مئی،  21
 سماعتوں کا انعقاد کرتا ہے

منظور شدہ بجٹ  FY 2024اسکول بورڈ  1212مئی،  12
 کو اخذ کرتا ہے

 بجٹ کا سال شروع ہوتا ہے FY 2024 1212جوالئی  2

 کسی عوامی سماعت میں شرکت کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے
 پر کال کریں TTY 711(، .51) 26.-000.بورڈ کے دفتر کے کلرک کو 

 یا بات کرنے کے لئے یہاں سائن اپ کرنے کے فارم تک رسائی حاصل کریں

www.fairfaxcounty.gov/bosclerk/speakers-form 

 عوام ای میل کے ذریعے کلرک کے دفتر سے بات کرنے کے لئے تحریری یا
 clerktothebos@fairfaxcounty.govویڈیو شہادت ارسال کر سکتی ہے: 

فیئرفیکس کاؤنٹی ورجینیا کی اشاعت

 1212فروری،  12

متبادل شکل میں معلومات کی درخواست کرنے کے لئے منیجمنٹ اور 
 ۔TTY 711، .51-26.-2.40بجٹ کے ڈپارٹمنٹ پر کال کریں، 

FY 2024 مجوزہ ٹیکس اور فیس 

  یونٹ  قسم
FY 

2023 
  اصل شرح

FY 2024 
مجوزہ 

  شرح

  عمومی فنڈ کے ٹیکس کی شرحیں

 1.11$ 1.11$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریئل ایسٹیٹ

 4.57$ 4.57$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ذاتی پراپرٹی

  غیر عمومی فنڈ کے ٹیکس کی شرحیں

  کوڑے کرکٹ کی شرحیں

 کوڑے کرکٹ کا اجتماع
  )فی یونٹ(

 490$ 475$  گھرانہ

 72$ 70$  ٹن  کوڑے کرکٹ کا ضیاع )فی ٹن(

 0.012$ 0.012$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  پتوں کا اجتماع

  سیور چارجز

 44.81$ 40.14$  سہ ماہی  سیور بیس چارج

 8,860$ 8,592$  رہائشی  سیور کی دستیابی کا چارج

 8.46$ 8.09$  گیلن 20222فی   سیور سروس چارج

  کمیونٹی مراکز

 0.023$ 0.023$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011 مکلین کمیونٹی سنٹر

 0.047$ 0.047$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریسٹن کمیونٹی سنٹر

  دیگر خصوصی ٹیکس ڈسٹرکٹس

 0.0325$ 0.0325$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  اسٹورم واٹر سروسز ڈسٹرکٹ

 0.17$ 0.17$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  کاریڈور 22روٹ 

 0.09$ 0.09$  ڈالر/مجوزہ قیمت I 011ڈلز ریل فیز 

 0.20$ 0.20$  ڈالر/مجوزہ قیمت II 011ڈلز ریل فیز 

حشرات کی منیجمنٹ کا 
  مجموعی پروگرام

 0.001$ 0.001$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011

تجارتی ریئل ایسٹیٹ ٹیکس 
  برائے ذرائع نقل و حمل

 0.125$ 0.125$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011

 0.05$ 0.05$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ٹائسنز سروس ڈسٹرکٹ

 0.021$ 0.021$  ڈالر/مجوزہ قیمت 011  ریسٹن سروس ڈسٹرکٹ

FY 2024 بجٹ شیڈول 

  میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے مجوزہ ہیں۔ FY 2024ٹیڑھے اور موٹے حروف میں دی گئی شرحیں 

 کیسے شامل ہوا جائے

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

