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ለ 2022 - 2024 FY 
የካፒታል ዕቅድ

የህዝብ / የመንግስት ተቋማት

መናፈሻዎች እና መዝናኛ

የቴክኖሎጂ እና የህዝብ

ደህንነት

የጥገና ካፒታል

ስቶርምወተር እና

መገልገያዎች

ሜትሮ

ትራንስፖርት እና መንገዶች

ማህበረሰብ ጥበቃ
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የመመሪያ መርሆዎች
• የተገደደ አቀራረብ፥ ለሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ዓመታዊ የጄኔራል ፈንድ ብድር አገልግሎት ገደብ ባለው የታቀደ

ዕድገት ላይ የሚያተኩር።
• ለሚቀጥለው የበጀት ውይይት እና ኢኮኖሚያዊ መልሶ መቋቋም “ድልድይ” ይሰጣል ፣ ከዚያም በ2022 ፀደይ

መጨረሻ ላይ ወደ መደበኛ የአስር ዓመት CIP (FY 2023 - FY 2032) እንመለሳለን።

• የመሰረተ ልማት ውድቀትን / የእድሜ መጨረሻን የሚያመለክቱ ፕሮጀክቶች ቅድሚያ መስጠት
• ለምሳሌ ፣ የምዕራብ ግሊብ የመንገድ ድልድይ ፣ መንገዶች እና ድልድዮች ፣ የቴክኖሎጂ ስርዓቶች ፣ ጣሪያዎች እና የ

hvac ሲስተሞች

• የሕግ እና የቁጥጥር ግዴታዎችን ማሟላት
• ለምሳሌ፥ ሜትሮ

• የእቅድ አወጣጥ ሂደቶች ውስጥ የተካተቱ ኢንቨስትመንቶችን እንደገና ማስጀመር
• የአከባቢ ጥበቃ ፣ ክሪስታል ሲቲ

• ከወረርሽኙ በኋላ በአዲሱ የሥራ ቦታ አከባቢ ከግምት ውስጥ በማስገባት የቴክኖሎጂ እና ፋሲሊቲ
ኢንቬስትመንቶች ማድረግ
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ለ CIP እንዴት እንደምንከፍል

$1.25
ቢሊዮን

FY 2022 – FY 2024

6%
በተለያየ ጊዜ መክፈል

18%
አጠቃላይ የግዴታ ቦንዶች
(ካውንቲ)

12%
ክልል እና ፌዴራል

18%
የትራንስፖርት ካፒታል ፈንድ (tcf)

7%
ከዚህ ቀደም የፀደቀ የገንዘብ ድጋፍ

28%
ሌሎች ምንጮች
(የመገልገያ ካፒታል ፈንድ ፣ መገልገያ GO ቦንድዎች ፣
የገንቢ መዋጮዎች ፣ የአጭር ጊዜ ፋይናንስ ፣ የግብር
ጭማሪ ፋይናንስ ፣ የንፅህና ዲስትሪክት ግብር እና ሌሎች
የገንዘብ ድጋፎች)

ማስታወሻዎች:

✓ ለ CIP አብዛኛው ገቢ በአጠቃቀም ገደብ ያለበት በመሆኑ በሌሎች አካባቢዎች ሊውል አይችልም

✓ የ FY 2022 - FY 2024 CIP 62.535 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ እነዚህ ፕሮጀክቶች በገንዘብ ከመደገፋቸው በፊት መራጮች በኖቬምበር 2021 ማፅደቅ ያለባቸው የቦንድ ሪፈረንደም ነው (APSን
አይጨምርም)

11%
እርዳታዎች
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የታቀደው የ 2021 ቦንድ ሪፈረንዳ
• የማህበረሰብ መሰረተ ልማት ($17.035 ሚሊዮን)

• የጎረቤት ጥበቃ : $2.0ሚ

• መገልገያዎች የጥገና ካፒታል : $4.605ሚ

• የፍርድ ቤት ቤት ግንባታ እድሳት እና መሠረተ ልማት :$8.0 ሚ

• ፍርድ ቤቶች / የፖሊስ ህንፃ ማሻሻያዎች : $1.73 ሚ

• Quincy Site Design : $0.7 ሚ

• የአከባቢ መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች($6.8 ሚሊዮን)

• አርሊንግተን ጀልባ ቤት : $0.8 ሚ

• የብሉሞንት ፓርክ የቴኒስ ሜዳ ኮምፕሌክስ ምትክ $5.0 ሚ

• ዱካ እና ድልድይ ማዘመኛ መርሃግብር : $1.0 ሚ

• ሜትሮ እና ትራንስፖርት($38.7 ሚሊዮን)

• ሜትሮ: $20.7 ሚ

• ንጣፍ : $17.5 ሚ

• ድልድይ ጥገና እና መተካት : $0.5 ሚ

• ጠቅላላ : $62.535 ሚ

ማሳሰቢያ፡ ለአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የቦንድ ሪፈረንደም ማንኛውም መጠን በትምህርት ቤቱ ቦርድ ተቀባይነት ባገኘ ጥያቄ መሰረት ይካተታል።



6FY 2022 - FY 2024 PROPOSED CIP

ክልላዊ ቁርጠኝነቶች

ሜትሮ: $93.2 ሚሊዮን

• የ GO ቦንዶች (63.3 ሚሊዮን ዶላር) እና የስቴት ትራንዚት (29.9 ሚሊዮን ዶላር) ጥምረት

• የ FY 2022 GO ቦንዶች የካውንቲውን የ FY 2023 ካፒታል መዋጮ በገንዘብ ይደግፋሉ

ማስታወሻ፡ የ 20.7 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ በኖቬምበር 2021 የቦንድ ሪፈረንደም ፓኬጅ ውስጥ ተካትቷል
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የዝናብ ውሃ

የዝናብ ውሃ ድጎማ: $95.9 ሚሊዮን

• $ 5.4 ሚሊዮን ለባሌስተን ኩሬ የተፋሰስ ሪትሮፊት

• $16.7 ሚሊዮን ለካርዲናል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የዝናብ ውሃ ማቆያ

• $26.8 ሚሊዮን ለስፖውት ራን ውሃ ማጠጫ

• የተፋሰስ መጠነ ሰፊ ፕሮጀክት የዝናብ ውሃ ፍሳሾችን አቅም ለማሳደግ እና ከመሬት በላይ እፎይታ ለመስጠት

• በአጠገብ ባሉ ቤቶች ፣ በመንገድ መንገዶች እና ሕንፃዎች ላይ ጉዳት አምጪ የጎርፍ መጥለቅለቅ አደጋን ይቀንሰዋል

• ፕሮጀክቶቹ የተጨመሩ የቧንቧ ዲያሜትሮችን ፣ መገደቢያ ፣ አረንጓዴ የከርሰ ምድር ፍሰት ባህሪያትን እና የፓምፕ ስርዓቶችን ሊያካትቱ ይችላሉ ፡፡



8FY 2022 - FY 2024 PROPOSED CIP

መገልገያዎች

የመገልገያዎች ገንዘብ : $185.2 ሚሊዮን

• የሶሊድስ ማስተር ፕላን ቀጣይ ትግበራ

• 58.5 ሚሊዮን ዶላር የሶሊድስ ማስተር ፕላን ደረጃዎች 1-3

• 5.7 ሚሊዮን ዶላር ለስበት ኃይል ማስተላለፊያ አውታር

• 15.7 ሚሊዮን ዶላር ለዋሽንግተን የውሃ ማስተላለፊያ ካፒታል
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አጠቃላይ መንግስት
መጓጓዣ / የጎዳና ደህንነት : $710.1 ሚሊዮን (ያለ ሜትሮ)

ዋና ነገሮች የሚያካትቱት:

• $36 ሚሊዮን ለንጣፍ (በዓመት 12M ዶላር)

• በግምት በ 79 (የታለመ ክልል ከ 75 እስከ 80) የንጣፍ ሁኔታ ማውጫ (PCI) ደረጃን ይጠብቃል።

• $48.2 ሚሊዮን ለድልድይ ምትክ እና እድሳት

• የአዳዲስ አካባቢያዊ ፣ የፌዴራል ፣ የክልል እና ከዚህ ቀደም የፀደቁ የገንዘብ ድብልቆች

• የምዕራብ ግሌብ መንገድ እና አምቲ. ቨርነን (አርሊንግተን ሪጅ ጎዳና) ድልድዮች

• ለሸርሊንግተን ሮድ ድልድይ ዲዛይን እና ቅድመ ግንባታ (የጥገና ፕሮጀክት ቀድሞውኑ በገንዘብ የተደገፈ እና በዚህ ዓመት መጨረሻ ላይ ሊጀመር
ይችላል)

• ለተቀሩት 33 ተሽከርካሪዎች ወይም የእግረኞች ድልድዮች ለጥገና ሁኔታ 4.5 ሚሊዮን ዶላር ድልድይ ጥገና

• $95.4 ሚሊዮን ለኮሎምቢያ ፓይክ ባለብዙ ሞዳል

• $5 ሚሊዮን ለቪዥን ዜሮ የጎዳና ደህንነት ማሻሻያዎች ፕሮግራም

• የአተገባበር ጥረቶችን ለመጀመር ከተለየ የትራንስፖርት ገንዘብ ምንጮች የሚመጡ ናቸው።
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አጠቃላይ መንግስት(የቀጠለ)

መጓጓዣ

የመተላለፊያ ዋና ነገሮች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

• $57 ሚሊዮን ለ ART O&M ተቋም

• $91.3 ሚሊዮን ለክሪስታል ሲቲ ምስራቅ መግቢያ

• $67.8 ሚሊዮን ለቦልስተን ምዕራብ መግቢያ

• $1.4 ሚሊዮን የፍርድ ቤት ሜትሮ ሊፍት



11FY 2022 - FY 2024 PROPOSED CIP

አጠቃላይ መንግስት(የቀጠለ)

መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች : $34.3 ሚሊዮን

ዋና ነገሮች የሚያካትቱት:

• $4.8 ሚሊዮን ለአርሊንግተን ጀልባ ቤት እቅድ እና ዲዛይን

• $6.3 ሚሊዮን ለብሉሞንት ቴኒስ እና ለሽርሽር መጠለያ ዲዛይን እና ግንባታ

• $1.7 ሚሊዮን ለአልኮዋ ሀይትስ ደረጃ II ግንባታ

• $0.715 ሚሊዮን ለግሪንበርየር / ዮርክታውን ትራክ ምትክ

• $4.6 ሚሊዮን ለክሪስታል ሲቲ ፓርኮች እና ለሕዝብ ክፍት ቦታ

• $5.4 ሚሊዮን ሰው ሠራሽ ሣር

• ባርኮፍት ፣ ሮኪ ሩጫ ፣ ዌክፊልድ - የነባር የሣር ሜዳ ተተኪዎች፥ ቶማስ ጀፈርሰን የላይኛው መስክ መለወጥ

• የገንዘብ ድጋፉ ከተጣመሩ ምንጮች ይሆናል፥ APS ለጋራ አጠቃቀም መስኮች አስተዋፅዖ ያደርገል ተብሎ ይገምታል

• $7.4 ሚሊዮን ዱካ እና የድልድይ ጥገና
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አጠቃላይ መንግስት(የቀጠለ)

ማህበረሰብ ጥበቃ : $23.5 ሚሊዮን

• አዲስ የጎረቤት ጥበቃ ጥበቃ ቦንድ የገንዘብ ድጋፍ : $6 ሚሊዮን

• ለአዳዲስ የፕሮጄክት ገንዘብ በየአመቱ በ GO ቦንድ የገንዘብ ድጋፍ 2.0 ሚሊዮን ዶላር ይሰጣል ፡፡ በተጨማሪም የNC 

ሰራተኞችን ለመሸፈን ዓመታዊ የ PAYG የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል

• አሁን ያሉት ቀሪ ሂሳቦች እና ቀደም ሲል የፀደቁት የቦንድ ገንዘብ ድጋፍ : $16.5 ሚሊዮን

• የገንዘብ ድጋፍ ከዚህ በፊት በአከባቢ ጥበቃ ጥበቃ የገንዘብ ድጋፍ ዙሮች ቀደም ሲል የተፀደቁትን እና በቀጣዮቹ 1-3 

ዓመታት ለማጠናቀቅ የታቀዱ የግንባታ ፕሮጀክቶችን ይሸፍናል ፡፡
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አጠቃላይ መንግስት(የቀጠለ)
የህዝብ / የመንግስት ተቋማት : $37.3 ሚሊዮ

ዋና ነገሮች የሚያካትቱት :

• $10 ሚሊዮን ለፍርድ ቤቶች / ለፖሊስ ህንፃ

• ለቀጣይ የፍርድ ቤት ማሻሻያዎች የቴክኖሎጂ እና የፀጥታ ፍላጎቶችን ለመቅረፍ ፣ እና ለ 12 ኛ ፎቅ አዳራሾች ተጓዳኝ ማሻሻያዎች

• $8 ሚሊዮን ለፍርድ ቤቱ ግቢ

• የ 2020› ቶማስ ህንፃ ዲዛይን እና ከፊል እድሳት የእሳት ማርሻል ቢሮን ከኹድሰን ጎዳና ለማዛወር ፡፡

• የስልክ ሥራ በመጨመሩ ምክንያት የቦታ ማጠናከሪያ ተለዋዋጭነትን ይሰጣል እንዲሁም በዚህ አካባቢ ያሉ የቦታ ግፊቶችን ያቃልላል ፡፡

• $0.7 ሚሊዮን ለኩዊንሲ ጣቢያ ዲዛይን

• ጠጣር ማስተር ፕላን ግንባታን ለማስተናገድ ከውሃ ብክለት መቆጣጠሪያ ፋብሪካ የሚነሱ የእሳት አደጋ መከላከያ ተሽከርካሪዎችን ለማስተናገድ የህንፃ 1 ግንባታ ቀጣይነ

• $5.9 ሚሊዮን ለጣሪያ እና ለHVAC መተኪያ

• በፀሐይ ተከላ እና በፀሐይ ዝግጁነት ላይ ያተኮሩ

• $2.4 ሚሊዮን ለማዕከላዊ ቤተመፃህፍት ሜካኒካል ፣ ኤሌክትሪክ ፣ ቧንቧ ዝመናዎች

• $1.16 ሚሊዮን ለክሪስታል ሲቲ ቤተመፃህፍት

• የውስጥ ቦታ ዲዛይን እና ግንባታ
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አጠቃላይ መንግስት(የቀጠለ)
ቴክኖሎጂ: $68.9 MILLION

ዋና ነገሮች የሚያካትቱት :

• $1 ሚሊዮን ለስብሰባ ክፍል የድምፅ / የእይታ መሣሪያዎች

• ከቦዝማን መንግስት ማእከል ውጭ ባሉ ሕንፃዎች ላይ ያተኮረ

• $9.5 ሚሊዮን ለኮምፒውተር እና ለሰርቨር ምትክ

• $5.5 ሚሊዮን ለኔትወርክ መሣሪያዎች ፣ ለደህንነት እና ለሶፍትዌር

• $10 ሚሊዮን ለህዝብ ደህንነት ራዲዮዎች እና የእሳት ማጥፊያዎች

• $14 ሚሊዮን ለሰው ኃይል / ፋይናንስ ስርዓት ማደስ (PRISM)

• $4 በወረዳው ፍርድ ቤት ውስጥ ለሪል እስቴት ምዘና ስርዓት እና የመሬት ምዝገባዎች ስርዓት ሚሊዮን
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የእዳ ፖሊሲዎችን ማክበር
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በ FY 2023 – FY 2032 CIP ውስጥ የሚሻሻል



16FY 2022 - FY 2024 PROPOSED CIP

ነባር ቁርጠኝነቶች
ቀድሞውኑ የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ይቀጥላሉ

የህዝብ / የመንግስት ተቋማት

• የሚጨምረው፡ የእሳት አደጋ ጣቢያ 8 ፣ የፍርድ ቤት እና የቦዝማን መንግስት ማእከል ፣ 1212 ኤስ
ኢርቪንግ ስትሪት ግሩፕ ቤት

መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች

• የሚጨምረው : ጄኒ ዲን ፓርክ ፣ ሎንግ ድልድይ የውሃ እና የአካል ብቃት ተቋም ፣ አልኮቫ ሀይትስ

ምዕራፍ II ፣ የጉንስተን በብል

የዝናብ ውሃ

• የሚጨምረው : ስፖውት ራን በውኃ ተፋሰስ ፣ ዶናልድሰን ራን ትሪቢውተሪ ቢ ዥረት መታደስ ፣

የቦልስተን ኩሬ ፣ ካርዲናል (ሪድ) ትምህርት
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ነባር ቁርጠኝነቶች(የቀጠለ)

ትራንስፖርት

• የሚጨምረው : የኮሎምቢያ ፓይክ ሁለገብ የጎዳና ማሻሻያዎች ፣ የኮሎምቢያ ፓይክ ትራንዚት ጣቢያዎች

፣ የድልድይ እድሳት ፣ የቦልስተን ዌስት መግቢያ ፣ ቦልስተን መልቲሞዳል ፣ የትራንዚት ማራዘሚያ ወደ

ፔንታገን ሲቲ ፣ ክሪስታል ሲቲ ጎዳናዎች ፣ ሊ አውራ ጎዳና እና ግሌብ መንገድ መገናኛ

የአከባቢ ጥበቃ

• የሚጨምረው : ከ 20 በላይ ፕሮጀክቶች በካውንቲው ውስጥ የጎዳና ላይ ማሻሻያዎችን ፣ የመስቀለኛ
መንገድ ማሻሻያዎችን ፣ ፓርኮችን እና ውበትን ያካተቱ ናቸው

መገልገያዎች

• የሚጨምረው : የሶሊድ ማስተር ፕላን ፣ የፌርፋክስ የውሃ ትስስር ፣ የስፖት ሩጫ የንፅህና ፍሳሽ

ማስወገጃ ፣ የደቡብ ትሮይ ጎዳና የውሃ እና የፍሳሽ ማሻሻያዎች
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FY 2022-FY2024 CIP የግብረመልስ ማጠቃለያ

724
ተሳታፊዎች
(17 በስፓኒሽኛ)

ተሳታፊዎቹን በጣም አስፈላጊ ቅድሚያ የሚሰጡትን በበርካታ ቁልፍ ቦታዎች እንዲያስቀምጡ ጠየቅናቸው ፡፡ በእያንዳንዱ አካባቢ የተሳታፊዎች ከፍተኛ ምርጫዎች

ተሳታፊዎች ለሚቀጥሉት CIP ከዚህ በታች ያሉትን ዕቃዎች በቀዳሚነት ቅደም ተከተል እንዲሰጧቸው
ጠይቀናል ፡፡ የመጨረሻዎቹ ደረጃዎች

ትራንዚት(6.07)

ፓርኮች እና መዝናኛ(6.68)

ኃይል እና ዘላቂነት(5.95)

የውሃ / የውሃ ፍሳሽ ስርዓቶች(6.2)

ቴክኖሎጂ(4.52)

ቤተ-መጻሕፍት (5.11)

የህዝብ መገልገያዎች(4.91)

የዝናብ ውሃ (5.62)

መንገዶች (5.74) የእሳት አደጋ ጣቢያዎች(4.19)

ጎዳናዎች

1. የእግረኛ መንገዶች (375)

2. የእግረኞች መሻገሪያዎች (327)

3. የብስክሌት መስመሮች (302)

4. ንጣፍ (254)

መናፈሻዎች

1. ዱካዎች (506)

2. ለፓርኮች መሬት ማግኛ (355)

3. የመደበኛ ቦታ አጠቃቀም (345)

መሠረተ ልማት

1. የውሃ ፍሳሽ ማስወገጃ ዘዴን መጠገን (474)

2. ጎዳናዎቻችንን መጠገን (376)

3. የዝናብ ውሃ ጉዳት መቀነስ (341)

4. የትምህርት ቤት እና የህዝብ ማመላለሻ ስርዓቶችን

በስራ ላይ ማዋል (254)
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የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ያቀረቡት CIP እና
FY 2021 ሪፈረንዳ
• ተቆጣጣሪ የታቀደው ኖቬምበር 2021 የ 23.01 ሚሊዮን ዶላር የቦንድ ሪፈረንዳን ያካትታል (የሙያ ማእከልን ሳይጨምር)

• ተቆጣጣሪ የታቀደው የ 2021 የቦንድ ሪፈረንደም የሚከተሉትን ያጠቃልላል
• የወጥ ቤት እድሳት (4) 10.7 ሚሊዮን ዶላር

• የመግቢያ / የደህንነት እድሳት (የተለያዩ) 1.0 ሚሊዮን ዶላር

• በሃይትስ ህንፃ የመኪና ማቆሚያ / የሣር ሜዳ 11.4 ሚሊዮን ዶላር

• የሙያ ማእከል ፕሮፖዛል አሁንም እየተተነተነ ነው፤ የወጪ ግምቶች በሰኔ አጋማሽ ላይ ይገኛል ተብሎ ይገመታል

• ከእነዚህ ምንጮች CIP በገንዘብ ተደግፏ:
• 7.0 ሚ ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ከካፒታል ክምችት እና MC/MM

• 43.4 ሚ ዶላርየተሰጠ ነገር ግን ያልወጣ የቦንድ ድጋፍ

• 24.4ሚ ዶላር የተፈቀደ ግን ያልተለቀቀ የቦንድ ገንዘብ

• 23.0 ሚ ዶላር ከ 2021 ሪፈረንዳ

• 25.4 ሚ ዶላር የ 2022 ሪፈረንዳ

• የ APS CIP እና የማጣቀሻ ጥያቄ የትምህርት ቤቱ ቦርድ የጉዲፈቻ ሂደቱን ከጨረሰ በኋላ ወደ CIP ይካተታል ፡፡
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FY 2022 - FY 2024 CIP የጊዜ ሰሌዳ
ሜይ 18 የታቀደው CIP ለካውንቲ ቦርድ ቀርቧል

ሜይ – ጁላይ የቦርድ የሥራ ክፍለ ጊዜዎች

• ጁን 9: ትምህርት ቤቶች

• ሜይ 25: ቴክኖሎጂ ፣ የህዝብ ደህንነት ፣ የዝናብ ውሃ ፣ መገልገያዎች

• ጁን 8: የመንግስት መገልገያዎች፥ መናፈሻዎች እና መዝናኛዎች፥ የህብረተሰብ ጥበቃ

• ጁን 22: ዕዳ ፣ ሜትሮ ፣ መጓጓዣ

ጁን 29
የህዝብ ችሎት

ጁላይ (የጁላይ 12th ሳምንት)
የመጨረሻ ቦርድ ማርክ-አፕ

ጁላይ 17 የቦርድ መቀበል
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የካውንቲው አስተዳዳሪ ያቀረበው የ FY
2022–FY2024 የካፒታል ማሻሻያ

ዕቅድ


