
ይህ የታቀደው የ RPP ፕሮግራምመርሐግብር አስተዳደርይለወጣል ማጠቃለያ ነው።
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የማመልከቻሒደት

አሁን ያለው
ዛሬ ላይ፥ ቤተሰቦች ለአርፒፒ ገደብ ማመልከቻ ካበት አከባቢ ሲያቀርቡ ምክረአሳባቸውን
የሚያቀርቡት በየ100 አድሬስ ብሎኮች ነው። በብሎኮቹ ከሚገኙት መካል 60% ነዋሪዎች
ገደብ እንዲጣል የሚጠየቀውን ማመልከቻ ደግፈውመፈረም አለባቸው።
ከዚያም በማስከተል፥ ስታፍ አባላት ከመኪና ማቆሚያ ቦታዎች መሃል ከ75% በላይ
የሚሆኑት ተይዘው እንደሆነ ያያሉ። ስታፍ አባላት በተጨማሪነት ከተያዙት ቦታዎች መካከል
ከ25% በላይ የሚሆኑት ከዞን ውጭመጤ በሆኑ የተያዙ መሆኑን መመርመር አለባቸው።
ይህ መስፈርት የተሟላ እንደሆነ፥ ገደቡ ይፈቀዳል፥ ካልተሟላ ደግሞ፥ ድጋሚ ለአርፒፒ
ማመልከቻ ለማቅረብ ሌላ አንድ የካላንደር ዓመት ይጠብቃሉ።
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የታሰበው
በታሰበውመርሐግብር፥ ለአጠቃላይ፣ ከአንድ መንገድ ጠርዝ እስከሌላኛው ጠርዝ (ከመንገዱ
መጋጠሚያ እስከ መንገዱ ማብቂያ) ለብሎኩ ነዋሪዎች ማመልከቻ ይዳረሳል።

ከቤተሰቦቹ ውስጥ 80% የሚሆኑት የገድብ ማልከቻውን ደግፈው አለባቸው፤ ደግሞም
ከማቆሚያ ቦታዎቹ ውስጥ 85% የሚሆኑት የተያዙ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል።

የታሰበውምሐግብር ‹‹ከአከባቢ ውጭመጤ›› ተብሎ የሚታሰበውን መስፈርት የሚያስቀር
ሲሆን፥ የዚህም ምክንያት የተሸከርካሪዎች ምዝገባ ግብዓቶች በዚህ ረገድ እንከን ያለባቸው
በመሆናቸው ነው። ይህ የ25% ከአከባቢ ውጭመጤ የሚባለውመፈተሻ ከተነሳ ወዲያ
ስታፍ አባላት አጠቃላይ የይዞታው ገደብ ከፍታ ፍላጎት ካለባቸው ለመንገድ ዳር የመኪና
ማቆሚያ ቦታዎች ማስተር ትራንስፖርቴሸን ፕላን 85% ጋር ያጋጥመዋል። የመጤዎችን
ይዞታ 25% የሚለውን በይዞታ ገደብ 85% ተደርጎ እንዲተካ መጨመሩ በመርሐግብሩ
ሚዛኑ የተጠበቀ እንዲሆን የተኬደበት መንገድ ነው።

የሰዓት ገደብ ለመጨመር፣ ነባር ዞኖችን ለማካፈል፣ ወይም ገደቦችን ለማንሳት የሚቀርቡ
ማመልከቻዎቸ፥ በተመሣሣይ የ85 % ድጋፍ አቅም ቅድመሁኔታውን ማሟላት
ይጠበቅበታል። አንድን ዞን ለማካፈል፥ ካውንቲውማምከቻ የቀረበበት ጎዳና የይዘት መጠን
ከ85% በላይ እንደሆነ ሰማየት አለበት።
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በሁለት ዞኖችመካከል ያለው ድንበር

ነባራዊው
ዛሬ ላ በአርፒፒ ዞኖች መካከል ያሉ ጠርዞች ከቦታ ቦታ ይለያያሉ፤

የታሰበው
በታሰበውመርሐግብር መሠረት፥ በሁለት አርፒፒ ዞኖች መካከል የሚኖር መንገድ መሻገሪያ
መንገድ ተደርጎ የሚመደብ ሲሆን ከሁለቱም ዞኖች ፍቃድ የተሰጣቸውመኪና
ሊያቆሙባቸው ይችላሉ። በእነዚህ ሁለተ ዞኖች ጠርዝ ላይ የሚገኙ ቤተሰቦች ለሁለት ዞኖች
የሚሰጥ ፍቃድ ማግኘት አይቀጥሉም።
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የአርፒፒ ገደቦችን ማመቻቸት

ነባራዊው
አሁን ባለውመርሐግብር በብሎክ ወይም በዞን የአርፒፒ ገደቦችን ማመቻቸት የሚቅድ
ሲሆን፥ ይህም የሰዓት ገደቦችን ማውጣት፣ በአንድ ቤተሰብ ያለውን የፍቃድ መጠን
መወሰን፣ እንዲሁም ፍቃድ ወይም ይለፍ ለሌላቸው ሰዎች የሁለት ሰዓታት የመኪ ማቆሚያ
ሊሰጣቸው ይገባ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ይጨምራል።

የታሰበው
የታሰበውመርሐግብር የገደብ ሰዓታትን ለመለዋወጥ ብቻ ይፈቅዳል። በአንድ ቤተሰብ
የሚሰጥ የፍቃድ ቁር ገደብ ላይ ምንም የማይካተት የሚባል የለም። በሁሉም የተገደቡ
ጎዳናዎች ላ ለአጭር ጊዜ ጎብኚዎች የሚከፈልበት የ2 ሰዓታት የመኪና ማቆሚያ ዕድል አለ።
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ለአዛውንቶች የተቀመጠ ገደብ

አንዳንድ የነባር አርፒፒ ዞኖች በታሰበውመርሐግብር ውስጥ ለአዛውንቶች ይመደባሉ። ነባር
የዞን ወሰኖች እና የሰዓት ወሰኖች እንደነበሩ ይቀጥላሉ። ምናልባት ነዋሪዎች ገደቡ ሰዓታት
እንዲቀየሩ ከጠየቁ፥ የሥታፍ አባላት ዞኖቹን ስለማካፈል የሚያስቡበት ይሆናል።
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አሁን እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ እና በፕሮግራሙ የአስተዳደር ለውጦች ላይ
በታቀደው የ RPP ፕሮግራም ላይ አስተያየት ይስጡ ፡፡

ለ RPP ፕሮግራም ፍላጎት ስላደረጉ እናመሰግናለን ፡፡
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