
                       RPPP የተሳትፎ ግምገማ፦ የሕዝብ ውይይት 
 

መግቢያ 
የመንገድ-ላይ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ ለላቀ የሕዝብ ጥቅም መተዳደር ያለበትና አገሪቱ ብዙ መንገዶች ላይ ከምታቀርባቸው ጠቃሚ 

የማህበረሰብ ግብዓት ውስጥ አንዱ ነው። የአርሊንግተን ረጅም ጊዜ የሚቆም የመኖሪያ ቤት መኪና ማቆሚያ [Arlington’s long-

standing Residential Permit Parking (RPP)] መርሀግብር ከሌሎች የካውንቲው መንገዶች ግቦች ጋር በሚዛናዊ ሁኔታ ለነዋሪዎች 

የቅርብ እና አመቺ የመንገድ ላይ መኪና ማቆሚያ አገልግሎት የመስጠት አላማን ለማሳካት 24 የመኖሪያ ስፍራዎች ላይ የመንገድ-ላይ የመኪና 
ማቆሚያ ሥፍራ አጠቃቀምን ያስተዳድራል።  

የመንገድ-ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ በጣም ጠቃሚ የማህበረሰቡ ግብዓት ስለሆነ፣ አርሊንግተን ካውንቲ የ RPP መርሀግብርን የመሰረዝ 

ምንም ዓላማ የለውም። ባለፉት ብዙ ዓመታት ላይ፣ የሜትሮ ባቡር ጣቢያዎች አጠገብ ነዋሪዎች ሰፈር ልዩ የመንገድ-ላይ የመኪና ማቆሚያ 

ሥፍራ የማቆየት የመርሀግብሩ የመጀመሪያው የታቀደለት ዓላማ ጋር በሰፈሮች ላይ የ RPP ገደቦች እንዲደረጉ የካውንቲው ሠራተኖች 
ጥያቄዎች እየመጣላቸው ነው።   

ካውንቲ ሠራተኞች የአርሊንግተን RPP መርሀግብር ዓላማ እና ተግባራትን በመገምገም ላይ ናቸው። እንደ 10 ዓመት በላይ የተደረገ ዋና 
ግምገማ መሰረት፣ የመርሀግብሩን ወጪ ቆጣቢነት፣ የተጠቃሚ ተሞክሮ እና ሚዛናዊነት የሚያሻሽሉ ለውጦች የሚጤኑበት ጥሩ አጋጣሚ 
ነው። እንደ ግምገማው አካል፣ የአካባቢ አገልግሎቶች መምሪያ [Department of Environmental Services (DES)] በመርሀግብሩ 
ላይ የማህበረሰቡን አስተያየት እና ግብረመልስ እየተቀበለ ነው። DES የ 2018 በጋ ላይ ብዙ ዓይነት የውይይት ዝግጅቶችን አዘጋጅቷል እና 
በመርሀግብሩ ላይ ከ 1,600 በላይ ተሳታፊዎች ሐሳቦቻቸውን የሰጡበት የድረገጽ ላይ ግብረመልስ መስጫ ቅጽ አዘጋጅቷል። ይሄንን ጥረት 
ለማዳበር፣ በበልግ 2018 ላይ ከማህበረሰቡ ጋር የበለጠ ለመዳሰስ የክረምት ተሳትፎ ላይ የተንፀባረቁ ቁልፍ ገጽታዎችን ሠራተኞች 
ለይተዋል።   
 
እንደ ሁለተኛ ክፍል የተሳትፎ መድረክ አካል፣ ሠራተኞቹ በበልግ 2018 ላይ ስለ RPPP አስተያየቶችን ለመሰብሰብ ሦስት የሕዝብ የውይይት 
መድረክ ክፍለጊዜዎችን አዘጋጅተው ነበር፣ ለምሳሌ፦ 
 

• ዛሬ ላይ መርሀግብሩ ላይ ምን እንደሚሰራ እና እንደማይሰራ የተለያዩ የማህበረሰብ ዓባላት ምን እንደሚያስቡ ማወቅ።   

• ከመርሀግብሩ ጋር የሚገናኙ ጉዳዮች ላይ የጋራ መስማሚያ ነጥቦችን እና የመስማሚያ እና ያለመስማሚያ ቦታዎችን መለየት።  

• የክረምት 2018 የተደራሽነት ጥረቶች ላይ ያልተለዩ ማንኛውም ተጨማሪ ችግሮች/ስጋቶች መለየት።  
 
ይሄ ዘገባ የሚያካትተው ሦስቱ ውይይቶች ላይ የተንፀባረቁ ቁልፍ ችግሮች እና የውይይት ነጥቦችን ማጠቃለያ፣ እንደዚሁም በኢሜይል እና 
የውይይት አስተያየት መስጫ ቅጾች በኩል በጽሁፍ የተሰበሰቡትን ጭምር ነው።    
 

የሕዝብ ውይይት ማጠቃለያ 
RPP ላይ ሦስት የሕዝብ ውይይት፣ በስፓኒሸኛ እና አማርኛ እዛው በዚያው የሚደረግ የትርጉም አገልግሎት የቀረቡበት፣ የሚከተሉት ቦታዎች 
ላይ ተከናውነው ነበር፦  

1. ኪ ኤለመንታሪ (Key Elementary) — እሮብ፣ ኖቬምበር 14፣ 2018 ከምሽቱ 7:00 እስከ 8:30 ድረስ 
2. አውሮራ ሂልስ ኮምዩኒቲ ሴንተር (Aurora Hills Community Center) — ሐሙስ፣ ኖቬምበር 29፣ 2018 ከሰዓት ከ 6:00 

እስከ ምሽቱ 7:30 ድረስ 
3. ድሪው ኤለመንታሪ (Drew Elementary) — ቅዳሜ፣ ዲሴምበር 8፣ 2018 ከጠዋቱ 10:30 እስከ ምሳ ሰዓት 12:00 ድረስ  

 



 

 
እያንዳንዱ ውይይት የሚጀመረው የአርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች ታዳሚዎቹን እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት እና ከአጠቃላይ የነዋሪ 

የፈቃድ የመኪና ማቆሚያ አገልግሎት መርሀግብር [Residential Permit Parking Program (RPPP)] ግምገማ ላይ የሚዛመድበትን 

ዓላማ በመግለጽ ነው። DES ሠራተኞች ለተሳታፊዎቹ የሚከተሉትን እያቀረቡ ነው፦  

• የ RPP መርሀግብር ማጠቃለያ፣ በካውንቲ ኮድ ላይ እንደተጠቀሰው እንደዚሁም እንደሚገኙት የፈቃድ ዓይነቶች ወይም በአሁኑ 
ሰዓት ተቀባይነት ያላቸው ንብረቶች የክወና ገጽታዎች የመሳሰሉትን ዓላማ መግለጽ፦  

• የሕዝብ ውይይት መድረኩ ዓላማ ከላይ እንደተጠቀሱት ናቸው፣ እና   

• የሕዝባ ውይይት እንቅስቃሴዎች ላይ መዋቅሩን ያዘጋጁት የክረምት ተሳትፎ ክፍለጊዜ በኩል የተለዩት የገጽታዎች አጭር 
ማጠቃለያዎች።  

በቀዳሚው የክረምት የድረገጽ የዳሰሳ ጥናት እና የብቅ ባይ ዝግጅቶች መሰረት እነዚህን ፎረሞች ወደ አምስት ዋና ገጽታዎች ሠራተኞቹ 
እንዲዋቀር አድርገዋል፦   

1. ብቁነት 
2. የጎብኚ የመኪና ማቆሚያ 
3. ሕግ ማስከበር 
4. የንግድ ሱቆች ገብያተኞች/ተጓዦች የመኪና ማቆሚያ 
5.  የካውንቲ ተቋማት ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ 

 
ውጤቶቹ ላይ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት፣ እባክዎን “ዘገባ፦ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ላይ አስተያየትዎን ያካፍሉ።” የሚለውን ይመልከቱ። 
 
 

ስዕል 1፦ የሕዝብ ውይይቶች  
አርሊንግተን ካውንቲ ሠራተኞች የውይይቱን ታዳሚዎች ሲቀበሉ እና RPP መርሀግብር እና ግምገማው ላይ መረጃ ሲሰጡ (ግራ፦ 
አውሮራ ሂልስ ኮምዩኒቲ ሴንተር፡ ቀኝ፦ ኪ ኤለመንታሪ)። 



 

 
 

የውይይት ቅንብር 
የሕዝብ ውይይት ተሳታፊዎች በገለልተኛ አሳላጭ በመመራት አምስት ጣቢያዎች ላይ አነስተኛ የቡድን ውይይቶች ላይ እንዲሳተፉ 
ተደርጓል።  እያንዳንዱ ጣቢያ ከላይ ከተጠቀሱት አምስት ዋና ገጽታዎች ውስጥ አንድ ላይ ያተኩራሉ እና ምን እንደሚሠራ፣ ምን 
እንደማይሰራ፣ እና ከነዋሪዎች አዲስ ሐሳቦችን ወስዷል።  

ለሕዝብ ውይይት አንድ ሰዓት ጊዜ ተመድቦ ነበር እና ተሳታፊዎች ባላቸው የፍላጎት ዝንባሌ መሰረት በጣቢያዎች መካከል እንዲንቀሳቀሱ 

ይደረግ ነበር።  እንደ መመሪያ፣ የካውንቲው ሠራተኞች በየ15 ደቂቃው ላይ የመግቢያ ጊዜ ይሰጡ ነበር።  

እያንዳንዱ አነስተኛ ቡድን የቀረቡትን ጥያቄዎች ለብድኑ የሚያቀርብ የሁለትዩሽ ውይይትን የሚያሳልጥ እና የፍሊፕ ቻርት ወረቀት ላይ ዋና 

ፍሬ ሐሳቦች/ነጥቦችን የሚጽፍ አሳላጭ ነበራቸው። በተጨማሪም፣ በኮምፒውተር ላይ ውዲያውኑ ማስታወሻ የሚይዙ ሰዎች የተነገረውን 
ነገር ሁሉ መዝግበዋል።  

የመነጩ ፍሬ ሐሳቦች  
በመላው ውይይቶች ላይ፣ ተከታታይ ፍሬ ሐሳቦች መንጭተዋል። ከተሳታፊዎች ከሚመጡ አስተያየት ምሳሌዎች ጋር፣ ይሄ ክፍል 
የተሰሙትን ከፍተኛ-ደረጃ ማጠቃለያ ፍሬ ሐሳቦችን ያቀርባል።  እባክዎ ያስታውሱ፡ እነዚህ አስተያየቶች ግለሰብ ተሳታፊዎች ያሉትን 
ለመያዝ በሞከሩት ማስታወሻ ያዦች የተፃፉ ናቸው፣ ነገር ግን የቃል በቃል የተፃፉ ወይም ያልተፃፉ ሊሆኑ ይችላሉ።   
በውይይቶቹ ወቅት ስለተወሰዱት ሁሉም ማስታወሻዎች ለማንበብ አርፒፒ የሕዝብ ውይይት መድረክ ማስታወሻዎችን ይመልከቱ።  
አርፒፒ መርሀግብር ዓላማ እና ተለዋዋጭነት  
የ አርፒፒ መርሀግብር ዓላማ  

• የተጓዥ መንገደኞች መኪና ማቆም አለማበረታታት  
 “በምሽት ላይ አርልንግተን ካውንቲ የመኪና ማቆምን የፈቀደው መቼ ነው?”  የእኔ ሰፈር ቀን ላይ ምንም ዓይነት የተጓዥ 
መንገደኞችን መኪና ማቆም አይፈቅድም፣ [...] እና ሌሎች ቦታዎች ገደባቸውን ከንጋቱ 6 ሰዓት ላይ ይጀምራሉ፥ የካውንቲ ክለብ 
መርሀግብር፥ መነሻ ዓላማው የተጓዥ መንገደኞችን ሠፈሮች ለመከለካል ሲሆን፣ ለሌላ ዓላማዎች አልነበረም።   

• አስደንጋጭ ነገር ችግሮችን መፍታት  
 “የእኛ ሠፈር ቁጥጥር የሚደረግበት የመኪና ማቆሚያ ከማድረጋችን በፊት የቆሻሻ መጣያ ስፍራ ነበር።”  

• ደህንነት  
 
 
 
 

 

ስዕል 2፦ በድሪው ኤለመንታሪ ውስጥ የሕዝብ ውይይት 
ነዋሪዎች በጣቢያው አሳላጭ በመመራት፣ የተለያየ ዓይነት የትኩረት አርዕስት ያላቸው ጣቢያዎች ጋር RPP ላይ የሚሰሩ እና 
የማይሰሩ ነገሮች ላይ፣ አጭር የቡድን ውይይቶች ላይ ተሳትፎ አድርገዋል (ግራ፦ ርእስ ‘ብቁነት’፣ ቀኝ፦ የንግድ ሱቆች ገብያተኞች/ 
ተጓዦች’)።  

https://arlingtonva.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/31/2019/01/RPP_Public-Forum-Notes_Winter-2018.pdf


 “ገደብ ያለው የመኪና ማቆም አሰራር እየሰራ ነው፣ ደህንነቱ የተጠበቀ ሠፈር ፈጥሯል።”  
• ከልክ ያለፈ የመርሀግብር ግቦች  

 “የአሁኑ መርሀግብር በጣም ብዙ ችግሮችን ለመፍታት እየሞከረ ነው”  
• የመንገድ-ላይ የመኪና ማቆሚያ ማግኘትን ማረጋገጥ  

 “የእኔ መንገድ ላይ ምንም መስፈርት አያስፈልግም። ምክንያቱም ሊሆን የሚችለው 25 በመቶ መስፈርት ባለማሟላት ሊሆን 
ይችላል። ሆኖም ግን፣ የእኔ መንገድ ላይ አሁንም ቢሆን መኪና ማቆም አልቻልኩም። ካውንቱው ጉዳዩን በድጋሚ እንዲጎበኘው 
እፈልጋለሁኝ ምክንያቱም የእኔ መንገድ መጨረሻ ላይ አሁን ንግድ ሱቆች አሉ እና ምንም እንኳን 25 በመቶ መስፈርቱን ማሟላት 
የማልችል ቢሆንም የእኔ መንገድ ላይ ማቆም የማልችልበት ሁኔታ ነው ያለው።  ሊ እና ግሊብ አቅራቢያ መኪናዬን የማቆምበት 
ምንም ዓይነት ቦታ የለም። የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች መኪናህን በመኪና ማንሻ እንዲነሳ ያደርጋሉ። እስካሁን ለመኪናዬ የመኪና 
ማቆሚያ ቦታ ላገኝ ከምችልበት ቦታ ወደ ቤቴ ለመሄድ ከ10 እስከ 20 ደቂቃ ድረስ በእግሬ መራመድ አለብኝ።”  

የመርሀግብሩ ተለዋዋጭነት  
• የመርሀግብሩ ዓላማ መቀያየር አለበት  

 “ችግሩ ሰዎች የተመዘገቡት አርሊንግተን ውስጥ ነው እና እዚህ እና እዚያ መኪና ማቆም ለመጠቀም ጥሩ መስፈርት 
አይደለም። እንደ መነሻ ዓላማው ተጓዥ መንገደኞችን ለመከላከል ነበር። እና አሁን፣ ለነዋሪዎች ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ቦታ 
እንዲያገኙ ማስቻል አለበት፣ ከአርሊንግተን ውጪ ላሉ ሰዎች ብቻ ሳይሆን”  

• ግራንድፋዘር የሚኖሩበት ዞኖች  
 “ነባር አርፒፒ RPP ዞኖች ላይ ግራንድፋዘር ምክንያቱም በእኛ ሰፈር ውስጥ እየስራ ነው። ለወደፊቱ ለመቀየር ምንም ዓይነት 
ሥራ ስሩ፣ እኛን ግራንድፋዘር አድርጉን።”   

• እንደ ሰፈሩ የተለያየ  
 “ችግሮች ከዞን ወደ ዞን ይለያያሉ።”  

• ጊዜ መገደብ   
 “በሥራ ሰዓት ላይ መኪና ማቆም ችግር የለውም፣ ነገር ግን ከሰዓት ከ 5 ሰዓት በኋላ የነዋሪዎች ብቻ መሆን አለበት።”  

• በመጨናነቅ ጊዜ የመጠቀሚያ ስትራቴጂ  
 “ከፍተኛ መጣበብ የሚታይባቸው፣ የሌሉ ቦታዎች ላይ፣ መጨናነቅ የሚታይባቸው የመኪና ማቆሚያ ሰዓቶች ላይ ስትራቴጂ 
መነደፍ አለበት።”    

የመርሀግብሩ ወጥነት/ልዩነት  
• በሠፈር ላይ ያተኮረ ፖሊሲ  

 “በአሁኑ ሰዓት ላይ ሁሉም ዞኖች በተመሳሳይ ሁኔታ እየታዩ ናቸው – ዞኖች የተለያዩ ዓይነት ህጎች ሊኖራቸው ይገባል ምክንያቱም 
ሠፈሮች የተለያዩ ችግሮች አሉባቸው። ውሳኔ በሚደረግበት ሰዓት ጠቅላላው ዞን መታየት አለበት።”  

• ወጥነት መጓደል  
 “ዳግላስ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ። ሞንሮ መንገድ ላይ ገደብ ያለበት የምሽት ሰዓት አሰራር አላቸው፣ ሞንሮ እና ዳግላስ የመኪና 
ማቆሚያ፣ እንዴት?”  

• ገደቦች ይለያያሉ  
“ሁሉም ወይም ምንም ዓይነት ሁኔታ ይልቅ፣ ለሁለት ወይም ሦስት ሰዓት መኪና ማቆም ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ማበጀት።
”  

የአባወራ ብቁነት  
• ብዙ ቤተሰብ ያለው እና ነጠላ ቤተሰብ ያለው ብቁነት መስፈርት   

 “ብዙ ቤተሰብ ያላቸው ነዋሪዎች ከነጠላ ቤተሰብ ካላቸው ሰዎች በተለየ መልኩ ይታያሉ – የ 1964 የመኪና ባለቤትነት የዞን 
አመዳደብ በመጠቀም ህግችን ማውጣት ምክንያታዊ አይደለም።”  
 “የቤት ባለቤት ላይ የተመሰረተ ስርዓት ይሰራል – ስለ አፓርትመንቶቹ ብዙ አይጨነቅም፣ ያ የሕንፃው ባለቤት ችግር ነው።”  

• ብቁነት እና የንብረት ታክስ  
“እኛ ታክስ ከፋዮች ነን እና ታክስ ለከፈልንበት ነገር ማግኘት አለብን። ካውንቲው በዚህ መንገድ ነጠላ-ቤተሰብ የሌላቸውን 
ነዋሪዎች ዕውቅና ሊሰጥ አይችልም። መርሀግብሩ ባለብዙ ቤተሰብ ላላቸው መኖሪያ ቤቶች ፍትሃዊ አይደለም፣ ሁሉም ነጠላ 
ቤተሰብ ላልሆኑ ቤቶች።”    

• የከተማቤቶች (ታውንሆም) ዞን አወጣጥ ገድብ ማስቀረት  
 

 



 “አንድ አስተያያት በመደበኛ ሁኔታ ብቁ የሚሆኑት ታውንሀውሶች ነው። አንድ ልማት ለ 16 ቦታዎች 12 ሕንፃዎች አሉት ነገር 
ግን 1.125 መስፈርት ስላለባቸው፣ ብቁ አይደሉም። የታውንሆም ብቁነት ላይ የተቀመጠውን የዞን ገደብ ይነሳ።  “  

• የንግድ ቦታዎች   
 “የንግድ ቦታዎች ላይ በቦታው ላይ የመኪና ማቆሚያን ማዘጋጀት።”  

መርሀግብሩ ላይ አመለካከት  
• RPP ገደቦች ተቀባይነት አላቸው  

 “ብዙ ነዋሪዎች ያሉባቸው ቤቶች ቀጥሎ ከነጠላ ቤተሰብ ካላቸው ቤቶች ጋር ግጭቶች ነበረን። የእኛ መንገዶች እንደ መኪና 
ማቆሚያ ስፍራ አገልግለዋል እና ከዛም ዞን አግኝተናል እና ያ ችግሩን ቀርፎታል።”  

• RPP ገደቦች ተቀባይነት አላገኙም  
 “ ለማቆም ዞን የተሰጣቸውን ቦታዎች በማቋረጥ የእኔ ሰፈር ላይ ከልጆቼ ጋር ማታ አንድ ማይል የሚርቁ ዞን የተሰጣቸው ቦታዎች 
አቆራርጠን እንራመዳለን። ዞኖችን አንፈልግም።”  

አርፒፒ እና ሌሎች የመኪና ማቆሚያ አቅርቦት  
አዲስ ባለብዙ-ቤተሰብ ልማት  

• የጣምራ ዋጋ አወጣጥ  
“እነዚህ ረጃጅም ፎቆች ይገነባሉ እና ለመኪና ማቆሚያ አይከፍሉም ምክንያቱም ለማቆም ለማህበረሰቡ $120 መክፈል 
አይፈልጉም።  ክራዩ ላይ አንድ ላይ እንዲከፍሉ አድርጓቸው እና አማራጭ መሆን የለበትም።  ለመኪና ማቆሚያ መክፈል 
ይኖርባቸዋል። ለማህበረሰቡ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ለማቅረብ ገንቢዎች ብዙ እንዲከፍሉ ሳይደረግ ካውንቲ ልማቶችን 
መፍቀድ የለበትም።”  

• ከመንገድ-ውጪ በቂ ያልሆነ የመኪና ማቆሚያ  
 “አርሊንግተን በታሪኩ በቂ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ያላቸው የኮንዶሚንየም ሕንፃዎችን እየገነባ አልነበረም ለምሳሌ 
የኮንዶምኒየም ሕንፃዎች በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ እየገነቡ አይደለም፣ ይሄ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ሌላ ቦታ ላይ ሰዎች 
እንዲያገኙ ያስገድዳቸዋል።”  

• የካውንቲው ሃላፊነት  
 “በእነዚህ ኮንዶዎች ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች መቀጣት የለባቸውም። በአንድ ሌላ ተጨማሪ ነዋሪ አንዳንድ የመኪና ማቆሚያ 
ሥፍራዎች ላይ እንዲሰጡ በቅርብ ጊዜ ላይ ካውንቲው እያስገደደ ነው። የመልስ ምት ሐሳብ – 1/16th፣ በቂ አይደለም።  
የካውንቲው ችግር፣ የኮንዶሚንየም ጉዳዮች የነዋሪዎች አይደለም።”  

• ከገንቢዎች ጋር የካውንቲው ትስስር  
 “ገንቢዎች እሱን እየጠየቁ ነው እና ካውንቲው ደግሞ እየፈቀደው ነው። የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ በውስጡ እንዳይታቀፍ 
ሳታደርግ ግንባታን ለምን ትገነባለህ?”  

• የተሽከርካሪ ባለቤትነት ግምቶች  
 “ምንም እንኳን በቤት ውድነት የተነሳ አነስተኛ የመኖሪያ ሥፍራ ቦታ ቢኖራቸውም እንደዚህ ዓይነት ቦታ የሚኖሩ ሰዎች 
ተመሳሳይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ፍላጎት አላቸው።”  

• የእገዳ ፈተናዎች   
 “በተራዘመው እገዳ መሰረት ለሚቀጥሉት ሦስት ወራት ውስጥ ጉዳት ይደርስብናል። ለምሳሌ፣ እገዳው ወደ ዞኖች የሚቀየር ከሆነ 
ነገር ግን እየተገነባ ያለው ቦታ ላይ ምንም ዓይነት እገዳ የሌለ ከሆነ።”  

• እገዳውን ለጊዜው ማንሳት  
 “ከግንባታው ቦታ ላይ ወደ ሠፈሮች ላይ ወዲያውኑ ለሚከሰቱ አሉታዊ ተጽእኖዎች ጊዜያዊ ማስተንፈሻ መፍቀድ።”  

ከመንገድ ዳር -ውጪ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ   
• የሕዝብ ጋራጆች   

 “እኔ በአብዛኛው ከመኪና ነፃ አኗኗር ዘይቤ የምከተል ሰው ነኝ፣ በባቡር በመሄዴ ደስተኛ ነኝ፣ እና መንዳት በማያስፈልገኝ ጊዜ 
የመኪና ማቆሚያ ጋራጅ ውስጥ መኪና ለማቆም ደስተኛ ነኝ። ካውንቲው የሚገነባ ከሆነ፣ ከእሷ ቤት ማይል ርቀት ውስጥ የመኪና 
ማቆሚያ መዋቅሮችን የሚያቀርብ እና/ወይም የሚያከራይ ከሆነ፣ መንዳት በሚያስፈልገኝ ጊዜ መኪናዬን እዛ ለማቆም በጣም 
ደስተኛ ነኝ። ወይም በአሁኑ ሰዓት ላይ ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ላይ ያልዋሉ የመኪና ማቆሚያ መዋቅሮችን መጠቀም እና ልክ 
እንደ የግል መኪና ነዋሪዎች እዛ እንዲያቆሙ ማስቻል። ከጋራጅ ውስጥ ማይል ርቀት የሚገኙ ሰዎች ምሽት ላይ እዚያ ማቆም 
ይችላሉ።”  
 
 
 
 



• የጋራ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ   
 “የግል መደብሮች ለነዋሪዎች የምሽት ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ይፈቅዳሉ?  ከሰዓታት-በኋላ የእነሱ ቦታዎች ላይ 
የማህበረሰብ ማዕከል ነዋሪዎች እንዲያቆሙ ይፈቅዳል።  ምናልባት የግል ጋራጅ ያንን እንደ የሚሆን አማራጭ ሊፈቅድ ይችላል? 
ለምሳሌ፣ ትልቁ የመደብር ተቋም።”  

• አዲስ ትምህርት ቤቶች  
 “አዲስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተገነባ ነው።  እኔ ተለዋጭ መምህር ነኝ።  ምንም ዓይነት የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ 
አይኖርም እና ሰዎች ምን እንዲያደርጉ ነው የሚጠብቁት? በመንገድ ላይ ሰዎች እንዲያቆሙ ይፈልጋሉ። የትምህርት ቤቱ ቅጥር 
ግቢ ውስጥ መኪና ለማቆም አስተማሪዎች እና ሌሎች እንዲከፍሉ ለማድረግ እየተነጋገሩ ናቸው፣ ይሄ መክፈል የማይችሉ ከሆነ 
በመንገድ ላይ እንዲያቆሙ ያስገድዳቸዋል።”  

• ለጎብኚዎች የሕዝብ ጋራጆችን መጠቀም  
 “ሁለት ማለፊያ ወረቀት መሰጠት የምችል ከሆነ ነገር ግን 20 ሰዎችን የጋበዝኩኝ ከሆነ፣ ያ አይሰራም።  ነገር ግን በቅርብ የሚገኝ 
ጋራጅ ያለ እንደሆነ፣ ከዚያ ተራምደው መድረስ ይችላሉ።  ደቡብ አርሊንግተን ውስጥ ጓደኛ አለኝ እና በአቅራቢያው የሚገኝ 
ጋራጅ ውስጥ መኪና አቁመን ወደ ቤታችን በእግር እንሄደለን።”  

• የሚጠበቁ ነገሮችን ማስተዳደር  
 በሰዎች ይሆናሉ ተብለው የሚጠበቁ ነገሮች ማስተዳደር ያስፈልጋል።  የሚጎበኙ ከሆነ ነፃ የመኪና ማቆሚያ መጠበቅ 
አይገባህም። ለመኪና ማቆሚያ ሥፍራ እና በጋራጅ ውስጥ ለማቆም እንደምትከፍል መጠበቅ አለብህ።“  

የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ አቅርቦት እና ፍላጎት  
• ፍላጎትን ለማስተዳደር ዝቅተኛ ይዞታ ላላቸው ቤቶች በአንድ ቤት የሚሰጡትን የፈቃድ ቁጥሮች መቀነስ  

 “እኔ የነጠላ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ሠፈር ውስጥ እኖራለሁኝ። በነጠላ-ቤተሰብ መኖሪያ ውስጥ ለምን 12 መኪናዎች 
ይኖሩኛል? የእኔ ጎረቤት 4 መኪና እና 2 ሹፌሮች አሉት።  ለባለ  ብዙ ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ላይ እንደሚደረገው ለነጠላ-
ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ሊኖራቸው የሚገባ የመኪናዎች ቁጥር ላይ ለምን ወሰን አይበጅም?”  

• ሜትሮችን በመትከል እና ለነዋሪዎች ቅናሽ በመስጠት ፍላጎቱን መቆጣጠር።  
 “ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሜትሮችን ሊኖረን ይገባል እና ባቡር ጣቢያው አጠገብ የሚኖሩ ነዋሪዎች ሜትሮቹ ላይ ቅናሽ ማግኘት 
አለባቸው።”  

• ባለብዙ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች ነዋሪ ሃላፊነት  
 “ሰዎች ከኮንዶሚኒየም ለቀው ለመውጣት የሚፈልጉ ከሆነ፣ አንድ ነገር ማሰብ ያለባቸው በቂ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ የሌለው 
እንደሆነ እዛ መኖር እንዳለባቸው እና እንደሌለባቸው ነው።”  

• የመርሀግብር ብቁነት እና የመኪና መንገድ መኖር  
 “የመኪና መንገድ ለመገንባት ጓሮአቸው ላይ የመኪና መንገድ እና ቦታ ያላቸው ሰዎች የመርሀግብሩን ጥቅማጥቅሞች ለማግኘት 
ሲባል የመኪና መንገድ መገንባታቸው (ያረጁ ብዙ ጊዜ የቆዩ ቤቶች/በእነሱ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች) ትርጉም አይሰጥም ነገር ግን 
አዲስ ሰዎች የመርሀግብሩን ጥቅማጥቅሙን አያገኙም። ትክክል አይደለም።”  

• አነስተኛ-ነዋሪ ብዛት ያላቸው መኖሪያ ቤቶች ሃላፊነት  
 “የአርሊንግተንን መፃኢ ሁኔታ በምመለከትበት ጊዜ ወደኋላ እንደቀረን ያህል ይሰማኛል። ሰዎች አስቀድሞ ከባቡር ጣቢያው ጎን 
የመኖር ጥቅም እያላቸው ሳለ ከኢስት ፋልስ ቤተክርስቲያስ ሜትሮ ጣቢያ ቀጥሎ የነዋሪ የመንገድ መኪና ማቆሚያ ፍቃድ መኖር 
ለምን ትርጉም ይሰጣል?   ሜትሮ አካባቢ የመታጠፊያ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት አለ እና የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ በጣም 
የሚፈልግበት የነጠላ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤት ጋር መሰጠት የለበትም።”  

• በአንድ አባወራ የሚሰጡትን የፈቃዶችን ቁጥር አትገድቡ  
 “በአንድ ቤት ሁለት ቦሎዎች ይፈቀድልናል አሁን ግን ልጆቻቸን ነጂዎች ሆነዋል። አራት መኪና ያለን ከሆነ፣ የእኛ መኪና ላይ 
የንብረት ታክስ የምንከፍል ከሆነ፣ በነፃ እንድናቆም ሊፈቀድልን ይገባል።”  

• ለአጭር ጊዜ ክራዮች ፍላጎት ከአቅርቦቱ ይበልጣል  
 “አከራዩች እና ኤርቢኤንቢ ከመንገድ ውጪ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎችን እየተቆጣጠሩ ነው እና የበለጠ ችግር እየፈጠረ ነው። 
ሁሉም ከመንገድ-ውጪ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎች በጎብኚዎች እየተወሰዱ ነው።”  

• ብዙ ተሽከርካሪዎች  
 “የቡድን መኖሪያ ቤቶች ችግር ይፈጥራሉ፡ በአንድ መሬት ላይ ብዙ የሚኖሩ ሰዎች ሜዳው ላይ ወይም በሠፈር ውስጥ የሚገኝ 
መንገድ ላይ የሚያቆሟቸው እያንዳንዳቸው መኪናዎች አሏቸው…”  

የካውንቲ ፖሊሲ  
• የተሻሉ የመኪና ማቆሚያ ዕቅዶች  
 



• ከመንገድ ዳር ውጪ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ስብጥር  
 “በሕንፃዎች ላይ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ከቀነስን፣ ሰዎች ሜትሮ ይጠቀማሉ ብለው ያስባሉ።  ይሄ ስህተት ነው። ሬድ ቶፕ 
ተመርጦ ነበር እና አይሰራም።”  
“ገንቢዎች ተጨማሪ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ማቅረብ አለባቸው።”  

• ባለብዙ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች  
 “ለባለብዙ-ቤተሰብ መኖሪያ ቤቶች በፈጠራ የታገዙ መፍትሔዎች ነገር ግን ከሚቀያየሩ የማህበረሰብ ስብጥር ጋር አብረው 
አይሄዱም።”  

• የንግድ ተሽከርካሪዎች የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ  
 “በነዋሪዎች ለሚተዳደሩ RPPP ደንቦችን ለማስከበር የንግድ ተሽከርካሪዎችን መቆጣጣር።”  

• ከመኪና-ነፃ የአኗኗር ዘይቤ  
 “ካውንቲው ሰዎች መኪና አይነዱም ከሚለው አስተሳሰብ መላቀቅ አለበት! ከመኪና ነፃ የአኗኗር ዘዴ አይሰራም እና ቀልድ ነው!”  

RPP መርሀግብር አስተዳደር  
RPPP የፈቃድ አይነቶች  

• ሜትሮ ኮሪደር ዞኖች  
 “አንድ አዲስ ሰፊ ዞን ያስቡ፣ ይሄ ከሜትሮ ጣቢያ 1 ማይል ርቀት ውስጥ የሚገኙ ሁሉም የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎች 
የአርሊንግተን ነዋሪ የመኪና ማቆሚያ ቦሎ የሚያስጠይቅ -- ልክ እንደ RPP በጣም የተጣበበ ዞን መሆን የለበትም ነገር ግን የእኛ 
ሠፈር መንገድ ላይ ከርቀት የሚመጡ ተጓዥ መንገደኞችን የሚከለክል መሆን አለበት።”  

• የዞን ማባዛት  
 “ስርዓቱ የተቀናጀው የተጓዥ መንገደኞችን ትራፊክ መጨናነቅ ለመቆጣጠር ነው። እኔ እዚህ እየኖርኩኝ እያለ ወደ ቤተመፃሐፍት 
መምጣት እና መንገድ ላይ መኪና ማቆም ለምን እንደማልችል ሊገባኝ አልቻለም። ስለ ማባዛት ጉዳይ በተመለከት ምን አለ?  የዞን 
ማባዘት የለም። ፈቃዱ ያለው የተወሰነ ጥቅም ብቻ ነው።  የምኖረው አርሊንግተን ውስጥ ነው ነገር ግን ወደ ክላሬንደን መሄድ 
አልቻልኩም። ቦሎዎቹ ምን ይላሉ?”  
 “በዞን የተከፋፈለ የመኪና ማቆሚያ -- ጥሩ ነገር ነው፣ ነገር ግን አንድ መንገድ ከተሻገሩ ማቆም አይችሉም። ሠፈሮች ላይ እክል 
ይፈጥራል። ፔንታገን ሲቲ ውስጥ መራመድ እችላለሁኝ፣ ነገር ግን እዛ ማቆም አልችልም። ይሄ ባለሁለት ሰያፍ ጎራዴ ነው። ቦሎ 
ያለህ ከሆነ፣ ሌሎች ዞኖች ውስጥ ማቆም መቻል አለብህ። ቦሎ ያለው የአርሊንግተን ነዋሪ ያለ ከሆነ፣ ክላሬንደን ውስጥ ለምን 
ማቆም አይችሉም?  

• ፈቃዱ ላይ አድራሻ  
 “በፈቃዱ ላይ አድራሻ የሚያቆሙ ከሆነ እና መኪናዎች ከአድራሻቸው ጥቂት ሕንፃዋች ራቅ ብለው ማቆም ብቻ እንዲፈቀድላቸው 
ማድረግ መልካም ነገር ነው።”  

• የአጭር-ጊዜ የተጓዥ መንገደኞች ፈቃዶች  
 “ከፎሪን ሰርቪስ ሴንተር አጠገብ አርሊንግተን-መሀል ላይ እንገኛለን እና ብዙ መኪናዎች የሚነሳቀሱ የሚሊታሪ መኪናዎች 
ናቸው ወይም በቦታው ላይ ከሁለት እስከ ሦስት ቀናት መቆም የሚያስፈልጋቸው የፎሪን ሰርቪስ መኪናዎች ናቸው።  እዛ ማቆም 
እንዲችሉ ከመደበኛ ተጓዥ መንገደኞች ልንለያቸው እንችላለን? ለሚጠቀሙባቸው ሰዎች ለምን እነዚህ ተቋማት በቂ የመኪና 
ማቆሚያ ሥፍራ አያቀርቡም በማለት ሌሎች ነዋሪዎች ይጠይቃሉ።”       

• ሃይብሪድ/ኤልክትሪክ ላይ ገደብ አለመጣል  
 “ለሃብሪድ መኪናዎች ልዩ የአረንጓዴ መርሀግብር ፈቃዶችን ማግኘት ትችላላችሁ? የአረንጓዴ መርሀግብር ፈቃዶች።”  

የመርሀግብሩ ወጪ  
• ፈቃዶች ነፃ መሆን አለባቸው  

 “የግል ንብረት ቦሎዎች ላይ ዞኑን መፃፍ እና እንደነበረው ነፃ ማድረግ!”  
• ከፍተኛ የ አርፒፒ ፈቃድ ዋጋዎች  

 “የግል የመኖሪያ ቤት መኪና ማቆሚያ ፈቃዶች እንደ አፓርትመንቶች እና የእነሱ ገደቦች።”  
የዞን ትግበራ ሂደት  

• ያለምንም የዳሰሳ ጥናት ነዋሪዎች ገደብ እንዲኖር ይፈልጋሉ  
 “የእኛ ቤት አካባቢ ትላልቅ የአፓርትመንት መኖሪያዎች አሉ – ከእኛ አጠገብ የ 200-ቤቶች ግንባታ እና ሰዎች አፓርትመንቱ 
ለፓርክ እንዲከፍል አይፈልጉም። ያ ችግር ነው።  የእኛ መንገድ ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ፈቃድ እንፈልጋለን እና ካውንቲው 
በመርሀግብሩ ላይ ለመሳተፍ ፈቃድ ለመስጠት በቂ ምክንያት አይደለም ይላል።”  
 

• የማመልከቻ ሂደት መቀየር  



 “የሚያመለክቱ ሠፈሮች ቁጥር ላይ ከፍተኛ ዕድገት እያሳየን ነው። ከሦስት እስከ አራት ጊዜ ያህል ያመለክታሉ እና ለመርሀግብሩ 
በተደጋጋሚ ይከለከላሉ። ካውንቲው ወጥቶ አያስፈልጋችሁም ይላል፣ ነገር ግን መኪናዎቹ እዛ በማይኖሩበት ጊዜ 
ይመጣሉ። በዚህ መርሀግብር ላይ ማን መሳተፍ እንዳለበት የሚወሰንበት ሂደት ላይ እና በመርሀግብሩ ላይ ማን መሳተፍ 
እንደሌለበት ማሻሻያ ማድረግ ያስፈልገናል።  ለምን መሳተፍ እንደማንችል ብዙ የተለያዩ ምክንያቶች አግኝተናል።  አንድ-መንገድ 
ጎዳና አንድ የተጠቀሰው ምክንያት ነው እና ያ እውነት አይደለም።”    

• ሌሎች ሠፈሮች ላይ ተጽእኖዎች  
 “እኛ አካባቢ አስቀድሞ ዞን የነበረው ነበር በኋላ ግን አንዳንድ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎቻችንን አዲስ ዞን ወሰደብን እና ከዛም 
ሌላ አዲስ ዞን የመኪና ማቆሚያሚያችንን አብዛኛውን ስለወሰደብን ሂደት ላይ ምን እየሰራ እንዳለሆነ ቅሬታ ለማቅረብ ነው።  ሌላ 
ዞን ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ እና ለውጡ በአቅራቢያው የሚገኙ ሌሎች ዞኖችን ላይ ተጽእኖ ሲያሳድር ከዞኑ ውጪ ያሉ ሰዎችን 
ከግምት ውስጥ አያስገባም።”   

የጊዜ ገደቦች  
• በ አርፒፒ  ውስጥ የአጭር ጊዜ መኪና ማቆም  

 “ከ 2-3 ሰዓታት ለሚመጡ ሰዎች ችግር የለውም።”  
• በ አርፒፒ ውስጥ የአጭር ጊዜ መኪና ማቆሚያ እና ስርዓት አስከባሪ ችግሮች  

 የቤት ባለንብረቱ በሚጠራበት ሰዓት፣ ስርዓት አስከባሪዎች በአብዛኛው በፍጥነት ይመጣሉ።  ከ 2-3-ሰዓት ውል በላይ ከሄድን 
ስርዓት ማስከበር ሌላ ጉዳይ ነው።”  

• የዞን ጊዜ ችግሮች  
 “ከሰዓታት ጋር ችግሮች – የመኪና ማቆም ችግር ቀን ላይ አይደለም ነገር ግን ምሽት ላይ ነው፣ ሆኖም ግን ገደቡ የሚያበቃው 
ከሰዓት 5:30 ላይ ነው። ምሽት ላይ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ማግኘት አዳጋች ነው።”  

ሕግ ማስከበር  
• ከመደበኛ ሰዓት ውጪ ሠራተኞች  

 “ምሽት ላይ ከ 9 ሰዓት ካለፈ በኋላ የፓርኪንግ ሰራተኞች የሉም። ከዛ ጊዜ በኋላ የበለጠ ሕግ አስከባሪዎች አቅርቡ።”  
• ለመኪና ማቆም ችግር ነዋሪዎች ፖሊስን መጥራት አይፈልጉም  

 “ከምሽቱ 9 ሰዓት በኋላ ነዋሪዎች ፖሊስ መጥራት አይፈልጉም ምክንያቱም ፖሊስን ለመጥራት ጉዳዩ ይሄንን ያህል አንገብጋቢ 
ነው ብለው አያምኑም።”  

• ምላሽ አሰጣጥ  
 “የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ ሕግ አስከባሪዎች በፍጥነት ምላሽ አይሰጡም እና ለመከታተል አንድ ቀን ሊወስድባቸው ይችላል።”  

• የሠራተኛ እጥረት  
 “በቂ የፓርኪን ሠራተኞች (PSAs.) የሉም።”  

• ሂደቱ በቅሬታ ላይ የተወሰነ ነው  
“ሕግን ለማስከበር ሌላ ሰው ለማግኘት መደወል አያስፈልግም።”  

• ብዛት   
“በ ቪኤ (VA) ሆስፒታል ማዕከል አቅራቢያ፣ ብዙ የሜሪላንድ ቦሎዎች አገኛለሁኝ እና በገደብ ሰዓት አካባቢው ዙሪያ የሚገኙ 
መንገዶች ላይ መኪና ማቆም ላይ ምቾት የሚሰጣቸው ይመስላሉ።  ፖሊሶችን እጠራሉሁኝ።  ምንም የፓርኪንግ ሠራተኞች 
የሉም። በሚመጡበት ጊዜ የመኪናዎቹን እና ፎቶ እና ቦሎ አነሳለሁኝ።”  
“ሕግ አስከባሪ በበቂ ሁኔታ “የተፈራረቀ አይደለም”፣ ይሄ መኪና የሚያቆሙ ሰዎች የተለመደውን አሰራር ክፍተት እንዲያውቁት 
እና ትኬት እንዳይቆረጥባቸው ያስችላቸዋል።”  

• ወጥነት  
 “አንዳንድ መኪናዎች ብዙ ዓይነት ትኬቶች አላቸው እና አሁን ቢሆን በመኪና ማንሻ አይነሱም።”  
“ከ ፌዴክስ፣ ዩፒኤስ እና ባይክ ሼር ጋር ብዙ ችግሮች አሉ። ሰዎች የመኪና ማቆሚያ ዞን ያልሆኑ ቦታዎች ላይ ያቆማሉ እና ትራፊክ 
ይገድባሉ እና ካውንቲው ማናቸውንም ትኬት አይሰጣቸውም።”  

• የሕዝብ ትምህርት   
 “ለነዋሪዎች የተሻለ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ። የበለጡ የመግባቢያ ዘዴዎች።”  

• የመንጃ ፈቃድ ታርጋ አንባቢዎች  
 

 “ያለ ሜትሮች ጊዜ የተያዘለት መኪና ማቆሚያ ሥፍራ የሕግ ማስከበር ሥራ በተከታታይ ሊተገበርለት ያስፈልገዋል። ይሄ የመኪና 
ማቆሚያ ሥፍራዎች ላይ ሸክም ይፈጥራል። ፓርክ ሞባይል ወይም የመኪና ታርጋ አንባቢዎችን ልንጠቀም እንችላለን። ፓርክ 
ሞባይል አነስተኛ ክፍያ ያስከፍላል፣ ነገር ግን መኪናዎችን በፍጥነት የመከታተያ መንገድ ነው።”  



• ጥሰቶችን ለመዘገብ አማራጭ መንገዶች፦   
መተግበሪያ  
 “በአርሊንግተን መተግበሪያ እና ድንገተኛ ያልሆነ ፖሊስ በኩል ተደጋጋሚ ጥሰት ፈፃሚዎችን ሪፖርት ማድረግ።”  
ኢሜይል ግብዓት  
 “ሰዎች ሲያደርጉ የምናየውን ነገር ፎቶ የምንልክበት ቦታ ማዘጋጀት -- ፎቶ የሚላክበት የኢሜይል መለያ።”  
የጽሑፍ ክፍት መስመር  
 “ጥሰት ፈፃሚዎችን ሪፖርት ለማድረግ የጽሁፍ ክፍት መስመር መዘርጋት።”  

የፈቃድ ጥሰት  
• ፍሌክስፓስ ማጭበርበሮች  

 “ፍለክስፓስ የሚገኑባቸውን የጥቁር ገበያዎች ላይ እርምጃ መውሰድ። ሊ ሃይዌይ አፓርትመንት ነዋሪዎች ማለፊያ ፈቃዶችን 
ይሸጣሉ/ይሰጣሉ።”  

• የፍሌክስፓስ ሕገወጥ አጠቃቀም   
“ጎብኚዎች ወደ አየርማረፊያ ይሄዱ እና በሕገወጥ መንገድ የአንድን ሰው ፍሌክስፓስ ይጠቀማሉ።”  

• ለአባወራ ጉብኝት ሳይሆን ለሌላ ዓላማ የጎብኚዎች ማለፊያ ሊያገለግል ይችላል  
 “የጎብኚዎች ማለፊያዎች ከዋናው ንብረት የራቀ ቦታ ላይ ሊያገለግሉ ይችላሉ።”  

• ተደጋጋሚ የጎብኚ ማለፊያ አጠቃቀም  
 “ኤስቲቪ (STV) ማለፊያዎች የተሞሉ አይደሉም እና ለሳምንታት ያህል ያገለግላሉ።”  

• ፈቃድ ያላቸው መኪናዎች በመንገድ-ላይ ለረጅም ግዜ ይቆያሉ  
 “እንድ ቦሎ የለጠፈ ሰው ከቤታቸው ፊትለፊት ለምን ያህል ጊዜ ማቆም ይችላሉ?  መልስ፦ እስከሚፈልጉት ድረስ።  ካውንቲው 
ጋር ደውዬ ነበር እና የእሱ ቤት ፊትለፊት እንዲያቆሙ 14 ቀናት ስጣቸው ብለው ነበር።  ቦሎዎቹን ወድጄአቸዋለሁኝ እና 
አንዳንድ ነገሮችን ምንም ባይከፉኝም ግን በጣም ረጅም ናቸው።”  

• የማለፊያ ፈቃድ ሽያጭ  
 “ማለፊያ ፈቃዶች እና ቦሎዎች በነዋሪዎች ነዋሪ ላልሆነ ሰዎች እየተሸጡ ናቸው።”  

• የማለፊያ ፈቃዶችን ለሚሸጡ ቅጣት  
 “ማለፊያ ፈቃዶችን የሚሸጡ ሰዎች እየተቀጡ አይደሉም።”  

• ማለፊያ ፈቃዶችን አጭበርብሮ የመስራት ቅጣት  
 “በቂ ማስረጃ ቢኖርም እንኳን ፈቃዶችን አስመስለው ለሚሰሩ ሰዎች ላይ ካውንቲው ቅጣቶችን እየተገበረ አይደለም።”  

• መቀጣጫ/ወጪ 
 “ህግ ለተላለፈ ትኬት መቁረጥ ብቻ በቂ ነው?”  

ነዋሪ ላልሆኑ ሰዎች የመኪና ማቆሚያ   
የንግድ ሱቆች ገብያተኞች የመኪና ማቆሚያ  

• ከመንገድ-ውጪ ማቆም አለባቸው  
 “መንገዶች ለነዋሪዎች እና የመኪና ማቆሚያ ገራጆች ደግሞ ለንግድ ተቋማት ደንበኞች ናቸው። “   

• በልዩ ሁኔታ ማንንም አለማየት  
 ፈቃድ ለማግኘት ይሄን ያህል ውድ አይደለም እና የወጣበት ወጪ ከጥቅሙ አንፃር ምንም አይደለም። ምንም ዓይነት በልዩ ሁኔታ 
የሚታዩ ሰዎች መኖር የለባቸውም እና ለአጭር ጊዜ ያህል እንኳን በሩን መክፈት እንኳን እጨነቃለሁኝ።”  

• ለንግድ ተቋም ደንበኞች መኪና ማቆም የንግድ ታክስ ማስከፈል  
 “እነሱም የድርሻቸውን እንዲወጡ ልዩ የንግድ ታክስ መፍጠር አለብን።”  

ትምህርት ቤቶች  
• በመንገድ-ላይ የሚገኙ መምህራኖች  

 “እኔ የምኖረው እዚህ ሰፈር ውስጥ ነው እና ቦታዎች ላይ በእግሬ እየተራመድኩኝ እሄደላሁኝ፣ ስለዚህ መምህራኖች በሰፈር 
ውስጥ ማቆም መቻል አለባቸው።”  

• የአስተማሪዎች ፈቃድ  
 “ለአስተማሪዎች የምንሰጣቸው ከሆነ፣ በቦሎዎች ላይ የሚለጠፉት ብቻ ይሆናሉ!”  
 

• ለአስተማሪዎች ምንም ዓይነት በልዩ ሁኔታ አለማየት  
 “የምንኖርበት ቦታ ለመኖር ልዩ ክፍያ እንከፍላለን። የእኛ ቤቶች አጠገብ/ፊትለፊት የማቆም ተጨማሪ መብቶች ሊሰጠን ይገባል።
”  



• የወላጅ ተሳፋሪ ማውረጃ እና መጫኛ ቦታ  
 “የሚሰራው፦ በኪ አውራጎዳና ላይ የወላጅ ተሳፋሪ እና መጫኛ ቦታን ለመፍጠር የመኪና ማቆሚያ ገደቦችን ቀይረዋል።”  

• ለወላጆች አጭር-ጊዜ   
 “ወላጆች እና አስተማሪዎች ማለፊያ ወረቀቶች ሊሰጣቸው ይገባል፣ ነገር ግን ወላጆች ለአጭር ጊዜ (2-3 ሰዓት ገደብ) ያህል 
ማቆም ይኖርባቸዋል።”  

• ሠፈሩ/ትምህርት ቤት ላይ መወሰን አለበት  
 “ለአስተማሪዎች የዞን መኪና ማቆሚያ ቦታን የመስጠት ሐሳብ ወድጄዋለሁኝ፣ በተለይ ጊዜዎቹን መገመት ስለምትችል፣ ነገር ግን 
ትምህርት ቤት በትምህር ቤት ሁኔታ ላይ።”  

• በመንገድ-ላይ ሁሉም መኪና ማቆም መፈቀድ የለበትም  
 “ጥሩ አይደለም – መፈቀድ የለበትም። ዋሽ አውራጎዳና፣ አርሊንግተን ሳይንስ፣ ቶማስ ጄፈርሰን – የዝግጅቶች ከመጠን በላይ 
ማጨናነቅ በሰፈር ውስጥ ችግር ነው።”  

• ለዝግጅት መኪና ማቆምያ ቦታ ወላጆች ልዩ ፈቃድ ማግኘት አለባቸው  
 “አንዳንድ ወላጆች ዝግጅቶ ወቅት ማቆም አይችሉም። ልዩ መብቶች የሚሰጣቸው የተሰጣቸው እንደሆነ ጥሩ ይሆናል።”  

• አዲስ ልማት  
 “ምንም አዲስ ትምህርት ቤቶች የሉም።”  

ከትምህርት ቤቶች ይልቅ የካውንቲ ተቋም የመኪና ማቆሚያ   
• የተቋም የመኪና ማቆሚያ መፈቀድ አለበት  

 “ለተቋማት እና ለፓርኮች መኪና ማቆሚያ ላይ ጥሩ ነው። በቂ ቦታ አለ። ሊያስተናግዱት ይችላሉ።”  
• የመኪና ማቆሚያ ቦታ ለሌላ ዓላማ ሊያገልግሉ ይችላሉ  

 “የተመጣጠነ ነው፣ አንድ ሰው ፓርክ/መስኮችን የሚጠቀም ከሆነ ችግር የለውም። በቅርብ የሚገኘው ሆቴል ወይም ወደ 
ሬስቶራንት ለመሄድ ለማይፈልጉ ግን ችግር አለው።  

• ነዋሪዎች በነፃ መኪና ማቆም መቻል አለባቸው  
 “ቤተመጽሐፍት ለመሄድ ለመኪና ማቆሚያ ክፍያ መፈጸም ሰልችቶቻል እና መሮኛል።”  

• ምርጫ በመምረጥ ነፃ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ  
 “ምርጫ ለሚመርጡ፣ ነፃ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ። እንደዚሁም ሲኤችፒ (CHP) ለሚመርጡም ተመሳሳይ ማድረግ ሊደረግ 
ይችላል? ደረሰኝ?”  

• የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎችን በተሻለ ሁኔታ ማስተዳደር  
“ቦታ አንዱ ችግር ነው። በአቅራቢያው የሚገኙ ባዶ የካውንቲ ተቋማትን በተሻለ ሁኔታ በማስተዳደር/ተቋማትን አብቃቅቶ 
መጠቀም እና ካውንቲ ተቋማት ላይ አነስተኛ የመኪና ማቆሚያ ሥፍራዎች መገንባት።  አገሩን በሙሉ ጋራጆች ከአቅም በታች 
ይሰራሉ። ካውንቲው ጋራጆችን እንዲገነባ ለማየት አልፈልግም፣ በተለይ በአቅራቢያው አማራጭ ሁኔታዎች ያሉ ከሆነ።”  

• ለካውንቲ ተቋም የመኪና ማቆሚያ ሥፍራ የተለየ የመኪና ማቆሚያ ቦሎ  
 “(የካውንቲ ተቋማት እና ንግድ ድርጅቶች) አርሊንግተን ካውንቲ በዞን ለተከፈሉ ቦታዎች የመዝናኛ ቦሎዎችን ማዘጋጀት 
አለባቸው።”  

• ከመጠን በላይ ፍሰትን መገደብ  
 “ከማህበረሰብ ማዕከላት እና ትምህርት ቤቶች ምክንያታዊ ያልሆነ ከመጠን በላይ ፍሰት። ወደ ሰፈሮች ውስጥ መግባት 
የለበትም—ማመዛዘኛ ነው። “ 

በሜትር የሚሰራ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ  
• በጣም ብዙ በሜትር የሚሰራ መኪና ማቆሚያ፣ በቂ መኖሪያ ቤት የለም  

“ለጎብኚዎች የመኪና ማቆሚያ ቦታ ለመፍቀድ በዲሲ ውስጥ እንደሚደረጉት ለሁለት የተከፈሉ ምልክቶች መፍጥር ሊሆን 
የሚችል መፍትሔ ሊሆን ይችላል።  በሜትር የሚሰራ በጣም ብዙ የመኪና ማቆሚያ ስፍራ አለ እና በቂ የመኖሪያ ስፍራ የለውም።

”     

• ሜትሩ ላይ ተጨማሪ ሳንቲም መጨመር መፈቀድ የለብትም 

 

 “ሜትሩ ሳንቲም ማጨመር ወይም ተጨማሪ ማስገባት ሲፈቀድ ነበር።  በሜትሮች ላይ መኪና ማቆም ለተወሰነ ጊዜ ነው፣ ሜትሩ 
ላይ ሳንቲም ማከል የለባችሁም።     

• ሜትሩ ላይ ማከል መፈቀድ አለበት 



“አስቀድመው የከፈለን ከሆነ ተጨማሪ ሰዓት የሚያስፈልጎት ከሆነ፣ የእርስዎ መኪና ላይ ተመልሰው ከመሄድ ይልቅ ተጨማሪ 
ሰዓት እንድናክል መፈቀድ አለበት። በአሁኑ ሰዓት፣ ተጨማሪ ጊዜ ማከል አይችሉም።  

አርሊንግተን ካውንቲ የመኪና ማቆሚያ ቢሮ  
• አገልግሎት በቂ አይደለም 

 “የአርሊንግተን ካውንቲ መኪና ማቆሚያ ቢሮ በጣም ያልተደራጀ ነው እና ስራቸውን በጋራ መስራት ያስፈልጋቸዋል።” 

ተንቀሳቃሽ አገልግሎቶች 
ቲኤንሲዎች (TNCs) 

• ሥራ መፍታት 

 “የእኛ ኮሚኒዩቲ ላይ ብክለት የሚያክሉ፣ በመኪናዎች ውስጥ ዝም ብለው ያለ ስራ የሚቀመጡ ብዙ የኡበር አሽከርካሪዎች አሉ።

” 
ሞተር ሳይክሎች 

• ቁጥጥር የሌለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ 

 “ሞተር ሳይክሎች ክፍት ቦታዎች ላይ እና ምልክት ከተደረገበት ዞን ውጪ የሚገኘው ቦታ ላይ እየቆሙ ነው። ለማቆም ሞተር 
ሳይክሎች ሊፈቀድላቸው ይገባል። 

ካርቱጎ (Car2go) 

• የትምቦታ በልዩ ሁኔታ የሚታዩ አይኖሩም 

 “ካርቱጎ (Car2go) በልዩ ሁኔታ መታየት መኖር የለበትም። ነዋሪዎች ለማቆም የሚፈልጉበት ታዋቂ ቦታዎች ላይ የመኪና 

ማቆሚያ ስፍራዎችን ስለሚወስዱ።”  

• የነዋሪዎች መንገዶች ላይ መፈቀድ አለባቸው 

 “ሰዎች ካርቱጎ ለመጠቀም ይወዳሉ እና በመንገዶቻቸው ላይ መኪና ያቆማሉ።” 

• በጣም ብዙ ሰዓት ማቆም 

 “ካርቱጎ (Car2Go) ያላቸው ሰዎች መኖሪያ ቤቶቻችን መንገዶች ላይ መኪና ያቆማሉ። መኪናዎች በጣም ብዙ እየቆዩ ነው። 

የካውንቲው ተሽከርካሪዎች   
• ካውንቲ የመኪና ማጋራት (ካርፑል)  

“በካውንቲው ተቋማት ውስጥ ለሠራተኞች ምን ያህል ቦታዎች አሉ? የራሳችሁን ሠራተኞች መኪና ማጋራት [ካርፑል] ላይ 

እንዲሳተፉ እያስገዳዳችሁ አይደለም። በክላረንደን-ኮርትሃውስ ውስጥ ምን ያህል ቦታዎች አሉ? 


