
•Арлингтон хотод удирдах байгууллагаа шинээр байгуулах гэсэн Амазоны шийдвэр нь хүн бүрийн хувьд шинээр
олон мянган ажлын байрыг бий болгож, эдийн засгийг сайжруулах юм.  Цаг хугацаа өнгөрөхийн хирээр төслийн
үр дүнд сургууль, орон сууцжуулалт болон дамжин өнгөрөх урт хугацааны санхүүжилтаар орлого хуримтлуулж,
нөөц боломж нэмэгдэх юм.
•Амазон ойролцоогоор 2.5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтыг National Landing-ийн шинэ удирдах
байгууллага байгуулахад оруулах болно. National Landing нь Арлингтон мөн Александриа хотын, Потомак Яард,
Пентагон Сити болон Кристалл Сити хотууд хоорондыг хамарсан шинэ байршил болох юм.
•Тус төсөл нь 4 сая квадрат фүт эрчим хүчний хэмнэлттэй оффисийн талбайг,  ирэх 12 жилд 8 сая квадрат фүт
болгон өргөжүүлэх боломжтой юм.
•Тус төслийн хүрээнд 12 жилийн турш 25,000 гаруй ажлын байрыг бий болгоно. Эхний жилд зөвхөн 400-500
гаруй ажлын байрыг бий болгож, цаашид төсөл хэрэгжүүлэх явцад аажмаар нэмэгдүүлэх юм.
•Бүс нутгийн хэмжээнд нэг жилийн ажлын байрны түвшин жил бүр 5%-иар нэмэгдэх болно. Удирдах
байгууллагын зүгээс ажлын байрыг нэмснээр бүс нутгийн хуучин байсан өсөлтийн хэмжээ дээшлэх болно.
•Арлингтон хотод ажиллах хүчний зөвхөн 15%-20% нь амьдарч, харин 80%-85% нь бусад газар нутгаас ирж
амьдрах болно гэж төлөвлөөд байна.
•Арлингтон хотод, олон мянган шинэ оршин суугчдад зориулсан Метроны гудамжны  газар доогуурх замын урт
хугацааны төлөвлөгөө аль хэдийн бэлэн болж, 10 жилийн турш, жил бүр 1,000 нэгж тутам нь 7 сая долларын
хямд өртөг бүхий шинэ орон сууцны цогцолборыг төслийн эргэн тойронд барихаар төлөвлөөд байна.
•Арлингтон хотоос дэвшүүлсэн санал нь Мужаас баталсан хуучин төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа бөгөөд уг
төлөвлөгөөнд Метрополитан Парк болон Пен Пласе шиг Кристалл Сити секторын төлөвлөгөө болон төсөлд
зориулан батлагдсан талбай, үе шаттай хөгжлийн төлөвлөгөөг оруулжээ
• Арлингтон хот нь National Landing орчинд хамаарагдах Пентагон Сити, Кристал Сити, Патомак Ярдын
зэргээлдээх газруудад үйлчилгээ үзүүлэх тээврийн төсөлд  360 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд түүнд
багтах төслүүдийг Мужийн Хөрөнгө Сайжруулах Хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох Зөвлөл баталсан байна.
• Арлингтон хотын оршин суугчдаас сургуулийн өмнөх боловсролоос эхлэн 12 дугаар анги хүртэл суралцах
сурагчдын тоог жил бүр 80-110 болно гэж тооцоолоод байна.
• Энэ төсөл нь Арлингтон хотын ажлын байрны хомсдолыг цаашид бууруулах, эдийн засгийг нэмэгдүүлэн
сайжруулах, бөгөөд  мужийн өвөрмөц 50/50 худалдаа-оршин суугчийн татварын баазыг сэргээхэд туслах болно.
• National Landing-ийн өмнөд хэсэгт байрлах Жеорж Мейсон Их сургуулийн Арлингтон хотын цогцолбор,
Виржиния Тек шинэчлэлийн цогцолбор бүхий Виржиниягийн дээд боловсролын сургуулиудад технологийн
бүтээгдэхүүний түвшинг сайжруулах зорилгоор Хамтын нөхөрлөлөөс хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөөд
байна. Ингэснээр ирэх 20 жилд 25,000-35,000 төгсөгчид бэлтгэгдэнэ гэж тооцоолж байна.
• Арлингтоны Муж нь өөрсдийн олон нийтийн зүгээс орж ирсэн шинэ орлого, төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтанд
тулгуурлан стратеги, биелэлтэд суурилсан урамшууллыг санал болгосоор байгаа билээ.

• Хямд өртөг бүхий орон сууцжуулалт болон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаас бүрдэх санал болгосон
урамшууллын 95% -ийг Мужийн Хөрөнгө Сайжруулах Хөтөлбөрийн нэг хэсэг болох Зөвлөл баталдаг бол 5% нь
зочид буудлын өрөө болон бусад төлбөртэй газарт төлбөр хийсэн жуулчид, ажлаар айлчлагчдын татвар болох шууд
төлсөн санхүүжилтийн гүйцэтгэлийн урамшууллаас бүрдэх юм.

• Мужийн зөвлөл 2019 оны 2 сарын 23-наас хэтрэхгүйгээр эцсийн шатны урамшуулах гэрээний талаар саналаа
өгөх болно. Боловсруулалтын талаарх аливаа шийдвэрт олон нийтийн оролцоо, сонсголын үйл явцыг тогтмол
оруулж байх болно.
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