በታቀደው የ RPP ፕሮግራም ውስጥ ይህ የፍቃዶች እና ፈቃዶች ማጠቃለያ ነው

የአሁኑ መርሐግብር:
የአሁኑ አርፒፒ መርሐግብር በደምሳሳው ሁሉም ቤተሰቦች አንድ ዓይነት የሆነ ዓመታዊ
ፍቃድ እና ይለፍ እንዲገዙ ይፈቅዳል። ይህም እስከ 3 ለተሸከርካሪ የተለየ ፍቃድ (ወይም
ዴካል) እና አንድ ፍሌክስፓስ ይጨምራል።
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ቦታ በጣም የሚለያይ ቢሆንም፥ በደፈናው ግንጣይ የነጠላ ቤተሰብ ቤቶች በርካታ መኪና
ማቆሚያ ቤት አላቸው፣ እነሱን ተከትሎ የታውን ሆምስ ወይም ዱፕሌክሶች የመጣሉ ከዚያም
አፓርታማዎ እና ኮንዶዎች ናቸው በደፈናው ዝቅተኛው ያላቸው ስለሆኑ። የቤተሰብ ዳሰሳ
ጥናት አድርገን፥ በነጠላ ቤተሰብ ግንጥል ቤቶች ያሉ ነዋሪዎች በጎዳና ላይ ለመጨረሻ ጊዜያ
ማቆማቸው እንደሆነ ሊናገሩ የሚችሉበት ዕድል ከፍተኛ ነው። በአርፒፒ ዞኖች ውስጥ የሚኖሩ
ነዋሪዎ ደግሞ በዞኑ ውስጥ ከማይኖሩት በላይ በጎዳና ላይ መኪናቸውን የማቆም ዕድላቸው
ከፍተኛ ነው።

ከዚህ የተማርነው፡
በአርፒፒ መርሐግብር የሚገኙ ብዙ ቤተሰቦች ሰዎች መኪናዎቻቸውን ከመንገድ ውጭ
እንዲያሳድሩ ለማድረግ ሲባል ከፍተኛ ክፍያ ከመጠቀም ይልቅ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ
የሚሰጠውን የፍቃድ ብዛት መቀነስ የተሻለ አማራጭ ነው ብለው እንደሚያምኑ ስታፍ
አባላቶች ከማህበረሰቡ ተገንዝበዋል።
የትኛዎቹ ቤተሰቦች በመንገድ ላይ ሊያቆሙ እንደሚችሉ (እና የአርፒፒ ፍቃድ ማግኘት
እንዳለባቸው) የሚያስቡትን እንዲናገሩ ሲደረጉ፥ እነዚህ ቤተሰቦች ከጎዳናው ውጭ ያሏቸውን
የመኪና ማቆሚያዎች መጠን ጭምር ያሰላሉ። አንዳንድ የነጠላ ቤተሰብ ቤቶች እና
የታውንሆምስ ወይም የዱፕሌክስ ነዋሪዎች እንደሚሉት፥ በአፓርታማዎች እና በኮንዶዎች
የሚኖሩት ሰዎች የሚኖሩባቸው ህንጻዎቸች ጋራዥ እና የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን
በሚፈልጉት የቦታ ልክ መሠረት የሚያቀርቡላቸው በመሆኑ የተነሣ ፍቃድ ሊሰጣቸው
አይገባም ብለው ያስባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ፥ በአፓርታማዎች እና በኮንዶዎች የሚኖሬ
ደግሞ እንደሚያምኑት ከጎዳናዎች ውጭ መኪና ማቆሚያ ቦታ ያላቸው በመሆኑ ጋራዥ
ወይም የመኪና ማሳረፊያ ያሏቸው የነጠላ-ቤተሰብ ቤቶች ፍቃድ ማግኘት የለባቸውም።
በርካታዎቹ በአርሊንግተን የሚገኙ ቤቶች ከጎዳና ውጭ መኪና ማቆሚያ ቦታ አላቸው፣
ደግም የአሁኑ የዞን አሰራር ልማዱ ለሁሉም የቤቶች ዓይነቶች ከጎዳና ውጭ መኪና
ማስቆሚያ ቅድመሁኔታ አለው። ምንም እንኳን አንድ ቤተሰብ የሚኖረው የመኪና ማቆሚያ
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የፍቃዶችን ብዛት በመቀነስ እና ይህንንም ቁጥር ምናልባት አንድ ሰው ከመንገድ ውጭ የሆነ
የመኪና ማቆሚያ ቦታ ይኖረው አንደሆነ እና እንዳልሆነ በማየት መወሰኑ ነዋሪዎች እነዚህን
ከመንገድ ውጭ የሆኑ መኪና ማቆሚያዎችን እንዲጠቀሙ እና በጎዳናው ላይ ተጨማሪ
ቦታዎች እንዲኖር ያደርጋል።
በስተመጨረሻም፥ በአንድ ቤተሰብ የሚኖረውን የፍቃዶች መጠን መገደብ በተስፋፋው
የብቁነት ደንብ መሠረት እንደአዲስ አርፒፒ መርሐግብር የሚቀላቀሉ ቤተሰቦችን የተጽዕኖ
መጠን ይቀንሳል።

የታሰበው መርሐግብር:
የታሰበው የአርፒፒ መርሐግብር ለአንድ ቤተሰብ የተዘጋጀውን የፍቃድመጠን ከጎዳና ውጭ
ባለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ ዝግጁነት መጠን እንዲታሰር ያደርገዋል።
ከጎዳና ውጭ የሆነ መኪና ማቆሚያ የሌላቸው ቤተሰቦች እስከ 3 ፍቃዶችን ማግኘት ይችላሉ፤
ደግሞም ማንኛውም ዓይነት ከመንገድ ውጭ የሆነ መኪና ማቆሚያ ያላቸው ደግሞ እስከ 2
ፍቃድ ማግኘት ይችላሉ። ፍሌክስፓስ የሚባሉት በእነዚህ ድምሮች ውስጥ ይካተታሉ።
ለምሣሌ በአንድ ጋራዥ ወይም መ ኪና ማቆሞያ ቦታ ባለው ህንጻ ላይ ያለ አፓርታማ
እንደአማራጭ ሁለት ለተሸከርካሪዎች ዓይነት በቀጥታ የተሰጡ ሁለት ፍቃዶችን ወይም
ደግሞ አንድ ለተሸከርካሪ ዓይነት በቀጥታ የተሰጠ እና አንድ ፍሌክስ ፓስ የማግኘት ዕድል
ነው ያላቸው።
ይህንን ያሰብንበት ምክንያት፡
የካውንቲው ማስተር የመጓጓዣ ዕቅድ አንድ ሰው ከመንገድ ውጭ የመኪና ማቆሚያ ቦታ
ይኑረውም አይኑረውም፥ ነዋሪዎች ለራሳቸው እና ለእንግዶቻቸው መኪናዎቻቸውን ለማቆም
የሚሆኑ ቦታዎች በመኖሪያ አከባቢዎቻቸው አቅራቢያ ላይ የሚገኙ እንደሆኑ የሚፈልጉ
መሆኑን ይገነዘባል።
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አሁን እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን ጥያቄዎች ይመልሱ እና በታቀደው የ RPP ፕሮግራም ፈቃዶች
እና ፈቃዶች ላይ አስተያየት ይስጡ ፡፡
ለ RPP ፕሮግራም ፍላጎት ስላደረጉ እናመሰግናለን ፡፡
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