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1.

የፌዯራሌ የከተሞች የስራ እዴሌ ፈጠራ እና የምግብ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዓሊማ

ፕሮግራም በዋነኝነት ከዴህነት ወሇሌ በታች የሚገኙ እና ሇተሇያዩ ማህበራዊ ችግሮች ተጋሊጭ የሆኑ የህብረተሰብ
ክፍልችን ማሇትም እጅግ አነስተኛ ገቢ ያሊቸው ቤተሰቦችን፣ የጎዲና ተዲዲሪዎችን፣ ሴተኛ አዲሪዎችን፣ መስራት
እየቻለ ወዯ ስራ ያሌገቡ ስራ ፈሊጊ ዜጎችን በተሇይ ወጣቶችና ሴቶች፣ አካሌ ጉዲተኞችን፣ የአዯንዛዥ ዕጽ
ተጠቃሚዎች፣ ጧሪና ዯጋፊ የላሊቸው አረጋውያን እና ህጻናትን ሇችግር ተጋሊጭ የሆኑትን ተጠቃሚ ሇማዴረግ
ያሇመ ነው።
በሰው ሌጆች መብት አንጻርም ስንመሇከተው ዴህነት ከቁሳዊ ባሇቤትነት መገሇሌና በገቢ እጦት ብቻ
የሚገሇጽ ሳይሆን ከሰዎች መብት ጥበቃና ከመሌካም አስተዲዯር እጦት ጭምር ይገሇጻሌ።
1. የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ ዯረጃዎች፦
የማህበረሰብ ውጤት መመዘኛ ካርዴ ተመራጭ የማህበራዊ ጠያቂነትና ተጠያቂነት መሳሪያ ነው። የዚሁ
ጥናት ክፍሌ ዯግሞ ራሱ ህብረተሰቡ ነው።
1.1. የከተማ ሴፍትኔት የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ አፈፃፀም ዯረጃዎች
1) ዕቅዴ የማዉጣት እና የማዘጋጀት፤
2) የሴፍትኔት ተጠቃሚዎች አገሌግልት ሰጭዉን የሚገመግሙበት መመዘኛ ካርዴን
ማጎሌበት፤
3) አገሌግልት አቅራቢዎች ራሳቸውን የሚገመግሙበትን መመዘኛ ካርዴ ሂዯት ማካሄዴ፤
4) የጋራ ስብሰባ (Interface Meeting)፤
5) ክትትሌ እና ተቋማዊነት፡፡
1.2

ዕቅዴ ማውጣት እና ማዘጋጀት
በከተማ ሴፍትኔት የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ ዕቅዴና ዝግጅት ሂዯት ወሳኝ የሆኑት ጉዲዮች፦
 መሪ አስተባባሪዎችን መሇየት እና ማሰሌጠን፤
 የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ ወሰኑን/አዴማሱን መሇየት፤
 ቁጥጥር የሚዯረግበትን የሴፍትኔት የአገሌግልት ሰጭዉን ገፅታ መሇየት፤
 ተጠቃሚዎችንና፣ አገሌግልት ሰጭወችን በተሇያዩ ቡዴን መመዯብ፤
 ከየአካባቢው የሚሳተፉትን ተጠቃሚዎችንና፣ አገሌግልት ሰጭወችን የናሙና ብዛት መወሰን፤
 የከተማ ሴፍትኔት ተጠቃሚዎችን፣ አገሌግልት ሰጭወችንና የባሇዴርሻ አካሊትን ተሳትፎ
ማነቃቃት፤
 የሥራ እቅዴ ማጎሌበት፤
 አስፈሊጊዎቹን ማቴርያልች እና ልጂስቲኮች ማዘጋጀት፤
 ግብዓቶችን መሇየት፣ ይህ ቁሳዊ ሀብቶችን፣ የአገሌግልት ግብዓቶችን እና የከተማ ሴፍትኔት
ተጠቃሚ ማግኘት የሚገባቸውን መብት ያካትታሌ፡፡

1.3

የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ ሂዯትን ማጎሌበት፦

1.3.1. ማህበረሰብን ሇማሰባሰብ የሚረደ ንዑስ ዯረጃዎች፦
 ሇማህበረሰቡ ስሇ አሊማው እና ዘዳው አጭር መግሇጫ መስጠት፤
 የማህበረሰብ ተሳታፊዎችን ሇውይይት በሚያመች ሁኔታ በቡዴን /ሇምሳላ፤ በአካባቢ ሌማት
ስራዎች እና በኑሮ ማሻሻያ፤ ቋሚና ቀጥተኛ ዴጋፍ ተጠቃሚዎች፤ ቅሬታና አቤቱታ
አቅራቢዎችና፤ አገሌግልት ሰጭወችን፤ በማሇት በቡዴን መክፈሌ፤
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 አገሌግልት ሰጪዎች፤ የክሌሌ እና ከተማ አስተዲዯር የስራ ዕዴሌ ፈጠራና የምግብ ዋስትና
ኤጀንሲዎች፤ ወጣቶችና ስፖርት፤ ሴቶችና ህጻናት፤ ማህበራዊ ጉዲይይና የአካሌ ጉዲተኞች
ባሇዴርሻ አካሊትን ናቸው፤
 በእያንዲንደ ቡዴን ስብሰባውን የሚመራ እና ሪፖርት የሚመዘግብ መመዯብ፡፡
1.3.2. የከተማ ሴፍትኔት አገሌግልቶች አሰጣጥ ስታንዲርድች (UPSNP STANDARDS)
የከተማ ሴፍትኔት የተጠቃሚዎች የመብትና ግዳታ ቻርተር
የመብት/Rights
 በእያንዲንደ ተጠቃሚ ቤተሰብ ሌክ ክፍያውን በወቅቱ የማግኘት መብት አሇው ( እስከ አራት ቤተሰብ
የተጠቃሚ ቁጥር ብቻ) ፣
 የፕሮግራሙ ተጠቃሚ የክፍያውን ቀን ፣ ክፍያው የት እንዯሚፈጸም ፣ የክፍያ መጠኑን የማወቅ መብት
አሇው ፣
 የፕሮግራሙ ተጠቃሚ የሚያገኘውን ክፍያ ሙለ በሙለ የማግኘት መብት አሇው ፡፡ ማንም ሰው
በምንም ምክንያት የሚያገኘውን የክፍያ መጠን መቀነስ አይችሌም፡፡
ግዳታ/Responsibilities
 እዴሜአቸው ከ18 አመት በታች የሆኑ ታዲጊዎችን ሇማህበረሰብ አቀፍ ስራ መሊክ አይፈቀዴም፣
 ክፍያ በሚፈጸምበት ወቅት የተጠቃሚዎች መታወቂያ ዯብተር / Client Cards መቅረብ አሇበት፣
 የተጠቃሚዎች መታወቂያ ዯብተር ከጠፋ ሇወረዲ አስተዲዯሩ መዴያውኑ ማሳወቅ ያስፈሌጋሌ፡፡
የከተማ ሴፍትኔት አገሌግልቶች አሰጣጥ ስታንዲርድች
የከተማ ሌማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም ከሚሰጠው አገሌግልት አንጻር በርካታ የአገሌግልት አሰጣጥ
እስታንዲርድች ያለት ሲሆን የፕሮግራሙ አገሌግልት ሰጪዎች በተቀመጠው የአገሌግልት እስታንዲርዴ መሰረት
አገሌግልቱን ሇአገሌግልት ተጠቃሚዎች ማቅረብ አሇባቸው፡፡ ይህም የአገሌግልት አሰጣጥ እታንዲርዴ
ሇተጠያቂነትና የአገሌግልቱን አፈጻጸም ሇመመዘን የሚያገሇግሌ ነው፡፡

ምሌመሊ/
Targeting

ሰርአተ
ጾታ/Gen
der/

ግሌጽነትና
ተጠያቂነ
ት

አማካኝ የነፍስ ወከፍ ገቢው በቀን ከ 2 ድሊር በታች የሆነ ፣
ፕሮግራሙ በሚተገበርበት ከተማ/ወረዲ/ቀበላ/ቀጠና/ ቢያንስ ሇ6 ወር መኖሩ
ከተረጋገጠ ወይም ሲኖርበት ከነበረ ቦታ መሸኛ ማምጣት የሚችሌ፣
 በፕሮግራሙ ሇመሳተፍ የሚያበቃዉን መስፈርት ማሟሊቱን በኮሚቴ ተመሌምል
የሚገባዉ መሆኑን በወረዲው ጽ/ቤት የተረጋገጠ ፣
 በላልች የመንግስትና መንግስታዊ ያሌሆኑ የሌማት እና የእርዲታ ፕሮግራሞች
ተጠቃሚ ያሌሆኑ እማወራ ቤተሰቦች ቅዴሚያ የፕሮግራሙ ተጠቃሚ ይሆናለ፣



በማህበረሰቡ ሌማት ዉስጥ የሴቶች የስራ ዴርሻ ሀምሳ በመቶ ይሆናሌ፣
የሌማታዊ ሴፍቲ ኔት መርሀ ግብር የወንድችና ሴቶችን ሌዩ ፍሊጎቶች፣ ጥቅሞችና
አቅምን ባገናዘበ ሁኔታ ከመርሃ ግብሩ በዕኩሌነት መጠቀማቸውን ማረጋገጥ፣
በማህበረሰብ ሌማት ስራ ሊይ 30% የሚሆኑ ሴቶች መሳተፋቸውም ማረጋገጥ፣
ሴቶች በማህበረሰብ ሌማት ስራ የመሪነት ቦታ እንዱኖራቸው ማዴረግ፣

 በፕሮግራሙ አተገባበርና የአሰራር ስርዓት ዙሪያ አስፈጻሚ፣ ፈጻሚና ባሇዴርሻ
አካሊት በቂ ግንዛቤ እንዱኖራቸዉ ተከታታይነት ያሇዉ የግንዛቤ ማስጨበጫ
ስራዎችን በመስራት፣

3

/Transpare
ncy &
Accountabi
lity

የማህበረሰ
ብ አቀፍ
ስራ
/Public
Works /






ተጠቃሚዎች መታወቂያ ዯብተር ይኖራቸዋሌ፣
የተጠቃሚዎች የመብትና ግዳታ ቻርተር ፣
ተጠቃሚ ቤተሰቦችን ሇህዝብ ይፋ ማዴረግ ፣
ከማህበረሰቡ የተመረጡ የመሌመሊና የቅሬታ ኮሚቴዎች የመምረጥ ስርአት/ዘዳ
መጠቀም ተጠቃሚዎች በሴፍትኔት ፕሮግራም የአገሌግልት አሰጣት ስታንዲርዴ
ሊይ መረጃ እንዱያገኙና ግንዛቤ እንዱኖራቸው በማዴረግ፡፡

 የመሥራት አቅም ያሊቸው ቤተሰቦች ሆነዉ ከዴህነት ወሇሌ በታች የሚኖሩ ስራ
አጦች ፣
 የቤተሰቡ አባሌ ከ18 ዓመት ሉሆነው ይገባሌ፣
 ሇመሳተፍ ፍቃዯኛ የሆነ፣
 ከአንዴ ቤተሰብ ውስጥ እስከ አራት የቤተሰብ አባሊት ተጠቃሚ ሉሆኑ ይችሊለ፣
 ጊዚያዊ ህመም ወይም አዯጋ ሲያጋጥም ሉተካቸው የሚችሌ የቤተሰብ አባሌ ካሇ
ሉተኩ ይችሊለ ካሌሆነ ግን ወዯ ስራ ሇመሰማራት ዝግጁ በሆኑበት ጊዜ ወዯ
ስራቸው ሉመሇሱ ይችሊለ ፣
 ከ18 አመት በታች ያለ ሌጆች በማህበረሰብ አቀፍ ስራ እንዲይሳተፉ ጥበቃ
ማዴረግ፣
 ወዯ ሌማት ስራ የሚዯረግ የጉዞ ርቀት ከመኖሪያ መንዯር ብዙ መራቅ የሇበትም ፣
 የማህበረሰብ አቀፍ ስራ እቅዴ ዝግጅት ሴቶችን ያካተተ መሆን አሇበት ፣
 በማህበረሰብ ሌማት ስራ ሊይ 30% የሚሆኑ ሴቶች መሳተፋቸውም ማረጋገጥ፡፡

ቋሚና
ቀጥተኛ
ተጠቃሚ
ዎች/
Permane
nt Direct
Support

 ጧሪና ዯጋፊ የላሊቸው አረጋውያን፤
 በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ እማወራ ቤተሰቦች ህፃናት፣
 በተዯራራቢ አካሌ ጉዲት ምክንያት መስራት የማይችለ እና ዯጋፊ የላሊቸው አካሌ
ጉዲተኞች
 ቤተሰብ የላሊቸው የአዕምሮ ጤና ህሙማን፣
 የሚዯግፋቸው ቤተሰብ የላሊቸው በኤች አይ ቪ/ኤዴስ ቫይረስ ምክንያት የአሌጋ
ቁራኛ የሆኑ እና
 የቋሚ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች ፕሮጀክቱ እስካሇ ዴረስ ተጠቀሚ ይሆናለ፣
 እዴሜአቸው ከ60 አመት በሊይ የሆነ፡፡

ጊዜያዊ
ቀጥተኛ
ተጠቃሚ
ዎች/Temp

 ነፍሰጡር እናት ከ ከ4 ወር ጀምሮ ጊዜያዊ ቀጥተኛ ተጠቃሚ ቤተሰብ ስር
ትታቀፋሇች ፣
 እዴሜው ከ አንዴ ዓመት በታች የሆነው ህፃን የምታጠባ እናት በዚህ ንኡስ
ፕሮግራም ሊይ ትሳተፋሇች፡፡

orary &
Direct Sup

ክፊያ/
Transfer

 ክፊያ ወቅቱን የጠበቀ ሉሆን ይገባሌ፣
 በቋሚነት ቀጥተኛ ተጠቃሚ የሆነ ሰው ሉቀበሌ የሚገባውን ክፊያ መቀበሌ ካሌቻሇ
ሇምሳላ ያረጀ ወይም ሙለ ኣካሌ ከሆነ ላሊ ሰው እርሱን/እርሷን ወክል ሉቀበሌ
ይችሊሌ፣

4

አዯረጃጀት

የቅሬታና
አቤቱታ
አቀራረብና
አፈታት
/Grievan
ce
Redress
Mechani
sm

 አንዴ ቤተሰብ ወዯ ጊዚያዊ ቀጥታ ዴጋፍ ሲሻገር ቀዴሞ ክፍያውን ሲያገኝበት
በነበረው መጠን ያሇምንም የማህበራዊ ስራዎች ተሳትፎ ይሰጣሌ ፣
 ክፍያው አቅራቢያቸው ባሊ የኢትዮጲያ ንግዴ ባንክ እንዱከናወን ማዴረግ፡፡
 የከተማ ሌማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራምን ሇማስፈጸም የሚቋቋሙ ኮሚቴዎች
በመመሪያው መሰረት መቋቋም አሇበት ፣
 የተሇያዩ ተዯራጅተው የሚገኙ ኮሚቴዎች ቋሚ የውይይት ጊዜ እንዱኖራቸው
ማዴረግ፣
 የሴቶች ተሳትፎ (50%) ፡፡







ኑሮ
ማሻሻያ/
Livelihoo
ds

Graduation

/ምረቃ

2.

የቅሬታ ማስተናገጃ ክፍሌ ሇተገሌጋዩ ህብረተሰብ በግሌጽ በሚታይ እና በቀሊለ
በሚገኝ ቦታ ሊይ በየዯረጃው ይሰራሌ፣
በከተማ ዯረጃ የሚቋቋም የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታዎች ወይንም
አቤቱታዎች ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለት 10 ተከታታይ የሥራ ቀናት በጽሁፍ
ምሊሽ እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣
በክፍሇ ከተማ ዯረጃ የሚቋቋም የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታዎችና
አቤቱታዎች ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለት 7 ተከታታይ የሥራ ቀናት በጽሁፍ
ምሊሽ ይሰጣሌ፣
በወረዲ ዯረጃ የሚቋቋም የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች
ወይንም አቤቱታዎች ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለ 5 ተከታታይ የሥራ ቀናት ምሊሽ
ይሰጣሌ፣
በቀጠና ዯረጃ የሚቋቋም የቅሬታና አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ሇቀርቡ ቅሬታዎች
ከቀረቡበት ቀን ጀምሮ ባለት 5 ተከታታይ የሥራ ቀናት ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡



ኑሮ ማሻሻያ ሇሚዯረጉ ስራዎች፡ -የመተዲዯርያ ማሻሻያ ስራዎች የገንዘብ አያያዝ
ስሌጠና፤ የቴክኒክ ስሌጠና፤ የንግዴ ወይም የግብይት ስሌጠና፤ ተጠቃሚዎች
ባለበት ቦታ በጊዜ ተዯራሽ መሆን አሇባቸዉ
የኑሮ ማሻሻያ ተጠቃሚዎች በቢዝነስ ፕሊናቸው መሰረት የብዴር አገሌግልት
እንዱያገኙ ማዴረግ ፣
ተዛማች የፋይናንስ ዴጋፍ እንዱያገኙ ማዴረግ፡፡




ተጠቃሚ ቤተሰቦች 3 አመት ሲሞሊቸው እንዱመረቁ ማዘጋጀት፣
የሂሳብ ዯብተራቸውን ያሚያንቀሳቅስ የቤተሰብ ሀሊፊ እንዱመርጡ ማዴረግ፡፡





የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯት

2.1 . ችግሮችንና

ስኬቶችን ማመንጨት

 ጉዲዮችን ማመንጨት፤ /ጭብጦች ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሉመነጩ ይችሊለ፦
 የከተማ ሴፍትኔት አገሌግልት መርሐ ግብሩ እንዳት እየሄዯ ነው?
 በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ያለት መርሀ ግብሮች ወይም አገሌግልቶች የትኞቹ ናቸው?
በዯንብ የማይሰሩትስ?
 ሇችግሮች ቅዴሚያ ማውጣት፣ /በቅዯም ተከተሌ መታየት የሚገባቸው ጉዲዮች ሊይ
መስማማት፡፡

5

ሰንጠረዥ-1: በተጠቃሚዎች የቀረቡ ጉዲዮች፣ ቅዯም ተከተሌና ምክንያት
የቡዴን ሥም__________________ ቀን ____________ጉዲዮች የመነጩበት ከተማ፣ ክፍሇ
ከተማ/ወረዲ እና ቀበላዎች : ____________________________________________________
ተ.ቁ
1
2
3
4
5
6
7
8
2.2.

ቅዯም
ተከተሌ

በተጠቃሚዎች የቀረቡ ጉዲዮች

ተጨባጭ ምክንያት

የተጠቃሚዎች ምሌመሊ (Target Selection) ጉዲዮች
የአካባቢ ሌማት ስራዎችና የኑሮ ማሻሻያ ስራዎች
የቋሚና ቀጥተኛ ዴጋፍ ተጠቃሚዎች በተመሇከተ
የቅሬታና አቤቱታ አቀራረብና አፈታት ጉዲዮች
የክፊያ/Transfer ጉዲዮች
ሰርአተ ጾታን በተመሇከተ
ግሌጽነትና ተጠያቂነት በተመሇከተ
በጀትና ስራ አመራርን በተመሇከተ

የማሳያ አመሊካቾችን ማጎሌበት፦
የመጀመሪያ ስብሰባ ማብቂያ ችግሮች ከመነጩ እና ቅዴሚያ ያሊቸውን የመሇየቱ ሥራ ከተሰራ
በኋሊ የሚከተለት መከናወን አሇባቸው።
አጠቃሊይ ስብሰባ /ሁለንም ቡዴኖች በአንዴነት/እንዯገና መጥራት፣
ቅዴሚያ የተሰጣቸውን የችግር አመሊካቾችን ማጎሌበት፣
በሚቀጥሇው ስብሰባ በአመሊካችነት የሚቀርቡት ጉዲዮች የሚመዘገቡ መሆናቸውን
መስማማት።
ሁለም ቡዴኖች በተገኙበት ባመነጩት የተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ሃሳብ መሇዋወጥ፣
ከተሇያዩ ቡዴኖች የመጡትን ጉዲዮች በአንዴነት ካሰባሰቡ በኋሊ ቁጥጥር
የሚዯረግባቸውንና አገሌግልቱን የሚወክለ የጋራ ጉዲዮችን ማውጣት፣
ዋና ዋና ጉዲዮችን መሇየት እና ከነዚህም አመሇካቾችን ማጎሌበት ከእያንዲንደ
አመሊካች ጋር የሚያያዙ ምክንያቶችን መዘርዘር፣
የማሳያ አመሊካቾችን ቁጥጥር በሚዯረግባቸው በአካባቢ ሌማት ስራዎች እና በኑሮ
ማሻሻያ፤ ቋሚና ቀጥተኛ ዴጋፍ ተጠቃሚዎች፤ ቅሬታና አቤቱታ አቅራቢዎችና፤
አገሌግልት ሰጭወችን፤ የቡዴን ፤አዴማስ መመዯብ።

2.3.

የሇውጥ /የእዴገት/ መገምገሚያ ነጥቦች ማዘጋጀት
በዚህ ዯረጃ ሥር እጅግ አስፈሊጊው ተግባር ሇመገምገሚያ እንዱውለ ተሇይተው ከታወቁ የማሳያ
አመሌካች /indicators/ ሊይ የሇውጥ ወይም የእዴገት መሇኪያ ማዘጋጀት ነው።
ሰንጠረዥ-2: የሇውጥ /የእዴገት/ መገምገሚያ
የቡዴን ሥም__________________

ቀን ____________ ጉዲዮች የመነጩበት ከተማ፣ ክፍሇ

ከተማ/ወረዲ እና ቀበላዎች : ______________________________________
ተ.ቁ
1

የማሳያ አመሌካች /indicators/

ነጥብ

ተጨባጭ ምክንያት /አስተያየት/

የተጠቃሚዎች ምሌመሊ (Target Selection) ጉዲዮች

1.1
1.2
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2
2.1

የአካባቢ ሌማት ስራዎችና የኑሮ ማሻሻያ ስራዎች

2.2
3

ቋሚና ቀጥተኛ ዴጋፍ ተጠቃሚዎች በተመሇከተ

3.1
3.2
2.4.

ከማህበረሰቡ ጋር ግምገማ ማካሄዴ፦

 ተሳታፊዎችን በተሇያዩ የትኩረት ቡዴኖች መከፋፈሌ፣
 ሇእያንዲንደ ቡዴን የተዘጋጁ ማሳያ ነጥቦችን መስጠት፣

አፈፃፀምን መገምገም፦ የግምገማ ነጥብ 1) ምንም 2) ዝቅተኛ 3) መካከሇኛ 4) ጥሩ 5) በጣም
ጥሩ ተብል የሚገሇጽ መሆን አሇበት።
 የቡዴኑ አባሊት በነጥቦች ሊይ በዴምፅ ወይም ተመራጭ በሚሆነው ሉስማሙ ይችሊለ።
 ሇሚሰጠው ሇእየንዲንደ ነጥብ ማብራሪያና ተጨባጭ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈሌጋለ፣
ማስገንዘቢያ፦ ሇመሇኪያዎች ነጥብ ሰጥቶ ማጠናቀቅ የዕሇቱ የመጨረሻ ተግባር ነው። ይሁን እንጂ
ቡዴኖቹ ከመበተናቸው በፊት የቡዴን ተኮር ዉጤቶች ውዯ ተጠቀሇሇ ዉጤት መቀየር
(consolidation) ያስፈሌጋሌ።
ሰንጠረዥ 3፡ የተጠናቀሩ ነጥቦች መሇኪያ፤
ተ.ቁ

1

አመሌካች
(ማሳያዎች)

የማህበረሰብ የቡዴን ተኮር ዉጤቶች
የአካባቢ ሌማት
ቋሚና ቀጥተኛ
ቅሬታና አቤቱታ
ስራዎች እና
ዴጋፍ
አቅራቢዎችቡዴን
በኑሮ ማሻሻያ
ተጠቃሚዎች
ነጥብ (ተጠቃሚ
ቡዴን ነጥብ
ቡዴን ነጥብ
ያሌሆኑ)

የተጠናቀረ
ነጥብ

የተጠቃሚዎች
ምሌመሊ

1.1
1.2
2

የአካባቢ ሌማት
ስራዎች

2.1
2.2
3

የቅሬታና አቤቱታ
አቀራረብና
አፈታት ጉዲዮች

3.1
3.2
2.5.

አገሌግልት ሰጪዎች ራሳቸውን የሚገመገሙበት የማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ፦
የከተማ ሴፍትኔት አገሌግልት ሰጪዎች አገሌግልታቸውን እንዱገመግሙ ያዯርጋቸዋሌ። አሰራሩ
የአገሌግልት ተጠቃሚዎች መገምገሚያ ከተዘጋጀዉ ጋር በአብዛኛው ተመሳሳይ ነው። በመሆኑም
የአሰራር ዯረጃዎችን ካሇው ሁኔታ አኳያ መመሌከትና የተጠቀምነውን አሰራር መከተሌ ያስፈሌጋሌ።
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1) አገሌግልት ሰጪዎችን ማዯራጀት
የግምገማ መሌመጃን የሚመራ አወያይ መምረጥ /መሪና ማሰታወሻ ያዥ/፣
ሇቡዴኑ የመሌመጃውን ጥቅምና አገሌግልት መግሇፅ፣
አስተባባሪው ስሇማህበረሰብ ግምገማ እንዱያብራራ ማዴረግ።
2) የአገሌግልት ሰጪዎችን መገምገሚያ ማዘጋጀት
 ቀዲሚ ትኩረት፦ በአገሌግልት ሰጭዎች የቀረቡ የከተማ ሴፍትኔት ጉዲዮችን ትኩረት
ሰጥቶ ቅዯም ተከተሌ ማስያዝ፣ መገምገም፣ ዉጤትና ምክንያት መስጠት (ሇሌምምዴ)፣
 በመጨረሻ ግን የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን መሇኪያ አዘገጃጀትና ከማህበረሰብ ጋር
ተመሳሳይ አመሌካች (ማሳያዎች) በመጠቀም፣ ውጤት በመስጠት ራስን መገምገም።
 ተመሳሳይ የመሇኪያ ነጥብ ሰንጠረዥ ማዘጋጀት፦ ፣
 በነጥብ አሰጣጥ ሊይ መስማማት።
ሰንጠረዥ 4፡ የአገሌግልት ሰጪዎችን መገምገሚያ
ተ.ቁ
አመሌካች (ማሳያዎች)
1
የተጠቃሚዎች ምሌመሊ (Target Selection) ጉዲዮች
2
የአካባቢ ሌማት ስራዎችና የኑሮ ማሻሻያ ስራዎች
3
ቋሚና ቀጥተኛ ዴጋፍ ተጠቃሚዎች በተመሇከተ
4
የቅሬታና አቤቱታ አቀራረብና አፈታት ጉዲዮች
5
ክፊያ/Transfer ጉዲዮች
6
ሰርአተ ጾታን በተመሇከተ
7
ግሌጽነትና ተጠያቂነት በተመሇከተ
8
በጀትና ስራ አመራርን በተመሇከተ
1.3)

ነጥብ

ተጨባጭ ምክንያት /አስተያየት/

የአገሌግልት ሰጪዎች ግምገማ ማጠናቀር፦

ከአንዴ በሊይ ቡዴኖች ካለ የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን የግምገማ ነጥብ ሇማጠናቀር የተጠቀምንበትን
አሰራር እንከተሊሇን።

3. የጋራ ስብሰባ (Interface Meeting)
ይህ መዴረክ የአገሌግልት ሰጪዎች እና የአገሌግልት ተጠቃሚዎች በአንዴ በተወሰነ አገሌግልት አሰጣጥ
ሊይ ገንቢ ውይይት የሚያዯርጉበት የጋራ ስብሰባ ነው። በስብሰባው ሊይ የእያንዲንደን ወገን የግምገማ
ውጤት በሚታይ ቦታ መሇጠፍ (ማሳየት) ያስፈሌጋሌ። ስብሰባው ተጨባጭ ማሻሻያ፣ የተግባር እቅድች
የሚቀየሱበት እና ስምምነት ሇተዯረገባቸው እቅድች ስኬት ክትትሌ እና ጥረት የሚዯረግበት ሉሆን ይገባሌ።
በዚህ አሰራር መሰረት ተፈሊጊ ሰዎች ማሇትም ውሳኔ ሰጪዎች፣ የህዝብ እና የሇጋሽ ተወካዮች ወዘተ…
በስብሰባው ሊይ እንዱገኙ አስፈሊጊው ጥረት ሁለ መዯረግ አሇበት።
1) የጋራ የግንኙነት ስብሰባ ማካሄዴ፦
 የጋራ ስበሰባው ጥሩ ችልታ እና ሌምዴ ባሇው አስተባባሪ እንዯሚካሄዴ ማረጋገጥ፣
 ዓሊማውን በዝርዝር መግሇጽ፣
 የስብሰባውን የአካሄዴ ስሌት መግሇጽ፣ (በአገሌግልት ሰጪዎችና ተጠቃሚዎች መካከሌ
አሳታፊ ውይይት)፣
 የማህበረሰብ ተወካዮች የተጠናቀሩ የግምገማ ነጥቦችን ማቅረብ፤ (ዝቅተኛ ውጤቶች እንዳት
ማሻሻሌ እንዯሚገባ እና ከፍተኛ ውጤቶችን እንዳት መጠበቅ የሚቻሌበትን አስተያየት)፣
 በቅዴሚያ የተጠቃሚዎች አመሌካች ነጥብ ከተጨባጭ ምክንያት ጋር በዝርዝር ማቅረብ፣
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 በመቀጠሌ የአገሌግልት ሰጪዎች ተወካዮች የቡዴኑን ነጥብ ከተጨባጭ ምክንያት ጋር
ማቅረብ፣
 አሳታፊ ውይይት /ንግግር እና ጥያቄዎችን መክፈት፣
 ከውይይቱም አሳሳቢ እና አዯገኛ ጉዲዮችን መቆጣጠር፣
 ሇአንገብጋቢ ጉዲዮች ትኩረት መስጠት።
2) የጋራ ተግባር እቅዴ ማዘጋጀት፦
 ሇጋራ ጉዲዮች የቅዴሚያ ትኩረት መስጠት፣
 ቅዴሚያ ትኩረት የተሰጣቸውን ጉዲዮች በቅዯም ተከተሌ ተሳታፊዎች ሇማሻሻያ ከሰጡት
አስተያየቶች ጋር በቻርት ውስጥ ማስፈር፣
 ሇማሻሻያ የተሰጡ አስተያየቶች ተጨባጭ እና በስዴስት ወር ግዚ ውስጥ ሉሇኩ የሚችለ
መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
 ቅዴሚያ ትኩረት የተሰጠባቸው ነጥቦችን አንዴ ሊይ መመዯብ እና በሁለም ሊይ መስማማት፣
 በእያንዲንደ ቅዴሚያ ትኩረት ተሰጥቶ በቀረበው መሻሻሌ በሚገባቸው ጉዲዮች ሊይ
መወያየት እና በሇውጥ መሇኪያ ሰንጠረዥ ውስጥ ማስቀመጥ፣
ሰንጠረዥ 5፡ የዴርጊት መርሐ ግብር (የሇውጥ መሇኪያ)

ተ.ቁ

ቅዴሚያ ትኩረት
የተሰጠው
አመሌካች

ማነው ተግባሩን
የሚመራው?

ከማን ጋር?
/ስምና
ተቋም/

ጉዲዩን ሇማከናወን
የሚያስፈሌግ ጊዜ
መቼ?

ማስታወሻ

(ሁለም እንዱያየው በቻርት ሊይ ማስፈር)
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4.ክትትሌ እና ተቋማዊነት
 በማህበረሰብ መመዘኛ ካርዴ በዴርጊት መርሐ ግብር ተቋማዊ በሆነ መንገዴ መከታተሌ እና
ማስፈጸም ያስፈሌጋሌ።
 ሇዚህም ተግባር ከከተማ ሴፍትኔት ባሇሙያወች፣ ከተጠቃሚዎች፣ ከአገሌግልት ሰጭወችንና ከባሇዴርሻ
አካሊት የተወጣጣ የክትትሌ እና የአስፈጻሚ ኮሚቴ በየክሌሌ ከተሞች መምረጥ አሇበት።
 የዚህ ዋናው አሊማ የመጀመሪያዉ ዙር ግምገማ ከተዯረገ እና የጋራ የተግባር እቅዴ ከተዘጋጀ በኋሊ
መቆም የላሇበት መሆኑን ማሳየት ነው። ተዯጋጋሚ ዙር ግምገማ በማዴረግ ተግባሩን ተቋማዊ
ማዴረግ ያስፈሌጋሌ። በግምገማ የሚሰጠው መረጃም ዘሊቂነት ባሇው መሌኩ አገሌግልት ሊይ ሉውሌ
ይገባሌ።
 ይህ በዋናነት መረጃን ማሰራጨት፣ የጋራ የተግባር እቅዴ መተግበር እና የአገሌግልት አሰጣጥ
ማሻሻሌን በተዯጋጋሚ ዙር ግምገማ መፈተሽን ይመሇከታሌ። በዚህ ስር መረጃን በተገኘው ዘዳ
ማሰራጨት፣ መዯበኛ የክትትሌ ዘዳዎች ሇማስተዋወቅ፣ የአፈጻጸም ዯረጃ ሇማውጣትና ሇማዘጋጀት
ወ.ዘ.ተ አስፈሊጊ ነው።

Implementing UPSNP CSC Process
(Four days)
 Select UPSNP service
 Divide the participants into four FGD
groups: Users and Providers
 Exercise the whole process of CSC and
generation action plans.
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