
250
ባዶ ካሎሪዎች
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ከ2018 ጀምሮ፣ Seattle በከተማው ውስጥ በሚሰራጩ በስኳር የተሰሩ መጠጦች ላይ ግብር 

መጣል ጀመረ (ድንጋጌ 125324)። Sweetened Beverage Tax (SBT፣ የጣፋጭ መጠጦች 

ቀረጥ) በደንበኞች ላይ በቀጥታ የሚጨመር የሽያጭ ግብር ክፍያ አይደለም። ከዚያ ይልቅ፣ 

ይህ ቀረጥ አከፋፋዮች በ Seattle ከተማ ውስጥ ከሚያከፋፍሏቸው ከስኳር የተሰሩ ጣፋጭ 

ምርቶች ላይ (በወቄት 1.75 ሳንቲም) እንዲከፍሉ ያደርጋቸዋል። 

Seattle ይህን ቀረጥ ለምን አጸደቀ?
ይህ ቀረጥ ስኳርነት ያላቸውን መጠጦችን ሽያጭ እና ፍጆታን በመቀነስ የ Seattle ነዋሪዎችን 

ጤና ለማሻሻል የታቀደ ነው። በተጨማሪም የታክስ ገቢው በዋናነት ጤናማ የምግብ አቅርቦትን፣ 

የልጅ እድገት እና የቅድመ ትምህርት ፕሮግራሞችን ለመደገፍ ጥቅም ላይ ይውላል። ጥናቶች 

እንደሚያመለክቱት ስኳርነት ያላቸው መጠጦች 2ኛ ዓይነት የስኳር በሽታ፣ ከፍተኛ የደም 

ግፊት እና የልብ ህመም በሽታዎችን ስጋት የሚጨምር የረጅም ጊዜ የውፍረት መጨመርን 

ሊያመጣ ይችላል። ስኳርነት ያላቸው መጠጦች የጥርስ መቦርቦርን ሊያመጡ ይችላሉ። 20-

ወቄት መጠን ያለው የለስላሳ መጠጥ ጠርሙስ ከ15 የሻይ ማኪያዎች በላይ ስኳርን መያዝ 

የሚችል ሲሆን ከ250 በላይ ካሎሪዎች የሚይዝ ቢሆንም አነስተኛ የምግብ ይዘት አለው። 

Sweetened  
Beverage Tax
ጤናማ ምግብን እና የልጅ ጤና እና ዕድገትን መደገፍ

የተለመዱ  
የለስላሳ 
መጠጦች

ሽሮፕ እና ሌሎች 
መድኃኒቶች

የፍራፍሬ  
መጠጦች

ኃይል ሰጪ እና  
የስፖርት 
መጠጦች

ጣፋጭ  
ውኃዎች

ጣፋጭ ቡና  
እና ሻዮች

ለህክምና የሚውሉ በተጠቃሚዎች የተቀላቀሉ ተጨማሪ 

ዱቄቶች እና የተጣሩ ንጥረ ነገሮች እና የለስላሳ 

መጠጦች። 

20 ኦዝ የሆነ ለስላሳ ያለው

የሻይ ማንኪያዎች 
ስኳር እና

የለስላሳ መጠጥ በቀን

1 -2 ጣሳዎች ብቻ

የሚከተለውን ስጋት ይጨምራል

2ኛ ዓይነት የስኳር በሽታ

26%

ግብር የሚከፈልባቸው ለስላሳ መጠጦች ከግብር ነፃ የለስላሳ መጠቶች

የታሸገ  
ውኃ

100%  
ጁስ

ወተት
እፅዋት ላይ 
የተመሰረቱትን ጨምሮ

የውፍረት 
መቀነሻ  
መጠጦች

የሕጻናት 
የዱቄት ወተት

የአልኮል 
መጠጦች

http://clerk.ci.seattle.wa.us/~scripts/nph-brs.exe?s3=&s4=125324&s5=&s1=&s2=&S6=&Sect4=AND&l=0&Sect2=THESON&Sect3=PLURON&Sect5=CBORY&Sect6=HITOFF&d=ORDF&p=1&u=%2F%7Epublic%2Fcbor1.htm&r=1&f=G


ምግብ የማግኘት እድል 61%

39%
የልጅ ጤንነት እና 
ቅድመ ትምህርት

ከፍተኛ ጥራት ያለው የሕጻናት እንክብካቤ ፍትሃዊ 
ተደራሽነትን ማሳደግ 

የ SBT ገቢ ለሠራተኛ ቤተሰቦች የሕፃናት እንክብካቤ ድጎማዎችን በማስፋፋት፣ 

አነስተኛ የቤተሰብ ሕጻናት እንክብካቤ አቅራቢዎችን በቤት ውስጥ በመጎብኘት፣ 

በሥልጠና ሞጁሎች እና በቴክኒካል እገዛዎች መደገፍ እና የጨቅላ ሕፃናት እንክብካቤን 

ለማሻሻል የሚረዳ የጤና ማማከር እና ስልጠና መስጠት ነው።  

በልጆች ጤና እና ልማት ላይ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ

በ2021፣ የ Seattle ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ Prenatal-to-Three 

Community Grants Program (ከቅድመ ወሊድ-ለሶስት-ማህበረሰብ የድጋፍ 

ፕሮግራም) ከ SBT ገቢ ጋር ጀምሯል። ገቢው እንደ የእድገት ችግር ላለባቸው 

ልጆች ወይም የአካል ጉዳተኛ የቤተሰብ አባል ያሉ የእድገት ምርመራ እና የህክምና 

ድጋፍ የሚሰጡ እንደ Developmental Bridge (የእድገት ድልድይ)ፕሮግራም ያሉ 

ፕሮግራሞችን ይደግፋል። 

የተመጣጠነ ምግብ  
እና መጠጦች ፍትሃዊ ተደራሽነት ማሳደግ 

የ SBT ገቢ የምግብ ባንኮችን፣ የምግብ ፕሮግራሞችን እና የምግብ አቅርቦት 

አገልግሎቶችን ለቤተሰቦች፣ ለአረጋውያን እና የምግብ ዋስትና እጦት ላጋጠማቸው 

ግለሰቦችን ይደግፋል። የገንዘብ ድጋፍ ትኩስ፣ ከባህል ጋር ተዛማጅነት ያለው፣ 

በአካባቢው የሚበቅሉ ፍራፍሬዎች እና አትክልቶችን ለወጣቶች በህዝብ ማእከላት፣ 

የህጻናት እንክብካቤ፣ ቅድመ ትምህርት ቤቶች እና ትምህርት ቤቶች ለሚሰጡ 

ፕሮግራሞች ይሰጣል። Fresh Bucks (ፍሬሽ በክስ)፣ አነስተኛ በጀት ያላቸው የ 

Seattle ነዋሪዎች ጤናማ ምግብ መግዛት እንዲችሉ የሚረዳ ፕሮግራም ሲሆን  

በግብር ድጋፍ ያገኛል።

በማህበረሰብ-መር ፕሮጄክቶች ጤናን ማሳደግ 

በ SBT ገቢዎች የሚደገፉት አብዛኛዎቹ ስራዎች የሚመሩት እንዲሁም የሚጠቅሙት 

በምግብ እና በጤና ኢፍትሃዊነት ለተጎዱ ሰዎች ነው:- ጥቁር፣ የአገሬው ተወላጆች፣ 

ቀለም ያላቸው ሰዎች፣ ስደተኞች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች፣ ወጣቶች እና 

ሽማግሌዎች። እነዚህ ስራዎች Food Equity Fund (የምግብ ፍትሃዊነት ፈንድ) 
የማህበረሰብ ድጎማ ፕሮግራም፣ የመጠጥ ውሃን ለማስተዋወቅ በወጣቶች 

የሚመራ የሚዲያ ዘመቻ፣ በ Seattle የህዝብ ትምህርት ቤቶች የውሃ መጠጫ 

እቃዎችን መሙያ ጣቢያዎች መትከል እና ጤናማ፣ ባህላዊ-ነክ የሆኑ ምግቦች እና 

መጠጦች አቅርቦትን የሚያሳድጉ የተለያዩ ስልቶችን ያካትታሉ።  

ገንዘቡ ወዴት ይሄዳል?
Sweetened Beverage Tax Community Advisory Board (የጣፋጭ መጠጦች 

ቀረጥ የማህበረሰብ አማካሪ ቦርድ) ለጤናማ ምግብ ዕድልን ለመጨመር የሚረዱ እና የልጅ 

ጤንነት፣ ዕድገት እና የትምህርት ቤት ዝግጁነት ፕሮግራሞችን ለማሻሻል ጥቅም ላይ ይውላል። 

ለዝርዝር መረጃ የሚከተለውን ይመልከቱ Seattle Municipal Code 5.53.055 (የሲያትል 

ማዘጋጃ ቤት ደንብ 5.53.055)።  

 

በ 2021፣ Sweetened 

Beverage Tax 

$20.3M
ለጤናማ ምግብ እና 

መጠጥ አቅርቦትን 

ለሚጨምሩ እና ቅድመ ልጅ 

እድገትን እና ትምህርትን 

ለሚደግፉ ፕሮግራሞች እና 

አገልግሎቶች አቅርቧል።

ለበለጠ መረጃ bit.ly/SBTinvestments ይጎብኙ።

https://www.seattle.gov/education/for-parents/child-care-and-preschool/child-care-assistance-program
https://www.seattle.gov/education/big-initiatives/family-child-care
https://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
https://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
https://www.seattle.gov/education/for-providers/funding-opportunities/prenatal-to-three-community-grant
https://www.seattle.gov/environment/sustainable-communities/food-access/fresh-bucks/fresh-bucks-vouchers
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/food-equity-fund-#:~:text=The%20Food%20Equity%20Fund%20was,refugees%2C%20people%20with%20low%20incomes
https://bereadybehydrated.com/
https://bereadybehydrated.com/
https://www.seattle.gov/sweetened-beverage-tax-community-advisory-board/about-the-board
https://www.seattle.gov/sweetened-beverage-tax-community-advisory-board/about-the-board
https://library.municode.com/wa/seattle/codes/municipal_code?nodeId=TIT5REFITA_SUBTITLE_IITA_CH5.53SWBETA_5.53.055SWBETLLPR
https://library.municode.com/wa/seattle/codes/municipal_code?nodeId=TIT5REFITA_SUBTITLE_IITA_CH5.53SWBETA_5.53.055SWBETLLPR
https://bit.ly/SBTinvestments

