
ይህ የታቀደው የ RPP ፕሮግራም ክፍያዎች ማጠቃለያ ነው።
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ዛሬ፥ የአርፒፒ መርሐግብር 60% ያህሉ በፍቃዶች እና በይለፍ ፍቃድ ክፍያዎች የሚሸፈን
ሲሆን፥ ቀሪው 40% የሚመጣው ከአጠቃላይ ግብሮች ነው።
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አሁን ያለው የፍቃድ እና የይለፎች ወጪዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል።

ለተሸከርካሪዎች ዓይነት ተለይቶ የሚሰጥ ፍቃድ
ለመጀመሪያው ፍቃድ $20

ለሁለተኛው ፍቃድ $20

ለሦስተኛው ፍቃድ (ለ3 ፍቃዶች ቤተሰቡ ብቁ ከሆነ) $50

ለፍሌክስፓስ እና የቤት ባለንብረት ይለፍ፡ $40

ለአጭር ጊዜ ጎብኚዎች ደብተር፡ ለመጀመሪያው ደብተር $0+ እና ለእያንዳንዱ ተከታይ አራት
(4) ደብተሮች $5
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ከዚህ የተማርነው፡

መኪና ማቆሚያ ቦታዎችን ፍላጎት በተመለከተ፥ ነዋሪዎች ዋጋ ከመጨመር ይልቅ የማቆሚያ
ቦታዎችን መጠን መቀነሱን ይመርጣሉ።

አንዳንድ ነዋሪዎ እንደሚከራከሩት ከሆነ ደግሞ፥ ግብር እስከከፈሉ ድረስ ለአርፒፒ መክፈል
አይኖርባቸውም። የሌሎች አስተሳሰብ ደግሞ ከግብር ላይ ለአርፒፒ መደጎም የለበትም።
አንዳንዶች የገቢ መጠናቸው አነስተኛ በሆኑት ላይጫናውን ለመቀነስ ክፍያውን
አይደግፉም፤ ሌሎች ደግሞ በፍቃዶች ልክ ተመርኩዞ ብዙ ክፍያ እንዲጣል አሳብ ያቀርባሉ።

ከነዋሪዎቹ ወደ 40% የሚሀኑት (በአርፒፒ ዞን ውስጥ የሚኖሩ እና ከማይኖሩት ሁሉም) 
የፍቃድ ወጪዎችመለያየት የለባቸውም ብለው ያስባሉ። የተለመደው የፍቃድ ዋጋዎችን
መለዋወጫ ዘዴ በሚገዙት ፍቃዶች ብዛት፣ በደንበኞች ዕድሜ (ለአረጋውያን ቅናሽ
በማድረግ)  እና የጋራዥ ወይምመኪና ማሳረፊያ ላይ መኪና ማቆሚያ ያለው በመሆን
አለመሆኑን በመመርኮዝ ማድረግ ነው።

የገቢያቸውመጠን አነስተኛ እንደሆነ የሚናገሩ ሰዎች በአብዛኛው የእነዚህ ፍቃዶች ዋጋ
ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የተወሰነ ቅናሽ ሊኖርው ይገባል ነው።
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የታሰበውመርሐግብር ላይ፥ የስታፍ አባላት አርፒፒ መርሐግብር ካለው በበጎ ፍቃደኝነት ላይ
የተመረኮዘ ባህርይ የተነሣ፥ እና ሰዎች የመንግስትን ሐብት ከመጠቀም እንዲከለከሉ
ስለሚያደርግ እነዚህ ክፍያዎች መርሐግብሩን አገልግሎት እንዲሰጥ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን
እንዲሸፍኑ መደረግ እንዳለበት የሥታፍ አባላት አረጋግጠዋል።

ክፍያዎቹ በየዓመቱ ገምግመው እንዲጨምሩ ወይም እንዲቀንሱ የሚያደርግ ለውጥ
መርሐግብሩን ለማቅረብ በሚያስፈለገው ወጪ ልክ የሚወሰን ይናል።

ካውንቲው የአር.ፒ.ፒ. የመኪና ማቆሚያ ትኬቶችን አይወስድም እና እንደ ገቢ
አይመዘግብምምክንያቱም የእነዚህ ትኬቶች ዓላማ የ RPP ደንቦችን ማክበሩን ለማረጋገጥ
እንጂ ገቢን ለማመንጨት አይደለም ፡፡
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ለመጀመሪያው ዓመት፥ ዋጋዎቹ ከዚህ በታች እንተመለከቱት ናቸው።

ለፍሌክስፓስ እና የቤት ባለንብረት ይለፍ፡ $40

ለተሸከርካሪዎች ዓይነት ተለይቶ የሚሰጥ ፍቃድ
ለመጀመሪያው ፍቃድ $40

ለሁለተኛው ፍቃድ $50

ለሦስተኛው ፍቃድ (ለ3 ፍቃዶች ቤተሰቡ ብቁ ከሆነ) $65

ለአጭር ጊዜ ጎብኚዎች ደብተር፡ ለመጀመሪያው ደብተር $5+ እና ለእያንዳንዱ ተከታይ አራት
(4) ደብተሮች $10

የጊዜያዊ የሥራ ተቋራጭ ፍቃድ፡ ለሦስት ወራት $10

ሌሎች ዓመታዊ ፍቃዶች፡ $40

ፍሌክስፓስ የጎቡኚዎ የመጀመሪያው የይለፍ ደብተር በነጻ መሰጠታቸው ቀርቷል፤ የገቢ
መጠናቸው አነስተኛ ነው ለመባል ብቁ ለሆኑ የፍሌክስፓስ፣ የቤት ባለንብረት ፍቃድ፣
ለተሸከርካሪዎች ዓይነት ተለይቶ የሚሰጥ ፍቃድ እና የጎብኚዎች የአጭር ጊዜ ይለፍ ላይ 50% 
ቅናሽ ይደረጋል።
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ይህንን ቅናሽ ለማግኘት፥ በስክሪኑ ላይ ከቀረቡት መርሐግብሮች መካከል ቢያንስ ለአንዱ ብቁ
መሆንዎ በማስረጃ መመስከር አለበት።

የፍቃድ ክፍያዎች ቢነሱም፥ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቅናሽን ማስጀመሩ መርሐግብሩ ለፍቃድ
ወይም ለይለፍ ለመክፈል አቅማች ለሚቸገር ሰዎች ተደራሽነት እንዲኖረው በማድረግ
ቀጣይነቱን ያስጠብቃል።

• የተጨማሪ ምግብ እርዳታ ፕሮግራም (ስናፕ)

• ሴቶች፣ ጨቅላዎች፣ እና ህጻናት (ዊክ)

• ጊዜያዊ እርዳታ ለተቸገሩ ቤተሰቦች (ታንፍ)

• ኤስኤስአይ/ኤስኤስዲአይ ተጨማሪ ደህንነት ገቢ
• ዝቅተኛ ገቢ የቤት ሃይል እርዳታ ፕሮግራም (ሊሂፕ)፣
• ሜዲኬይድ
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አሁን እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ እና በታቀደው የ RPP ፕሮግራም ክፍያዎች
ላይ አስተያየት ይስጡ ፡፡

ለ RPP ፕሮግራም ፍላጎት ስላደረጉ እናመሰግናለን ፡፡
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