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

ሰርአተ
ጾታ

ግሌጽነት
ና
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፣
 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፡፡

የማህበረ
ሰብ
አቀፍ
ስራ
/Public
Works /

ቋሚና
ቀጥተኛ
ተጠቃሚ
ዎች

ጊዜያዊ
ቀጥተኛ
ተጠቃሚ
ዎች

 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፡፡
 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፡፡
 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፡፡

ክፊያ/
Transfe
r

አዯረጃጀ
ት

 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፣
 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%) ፡፡

የቅሬታና
አቤቱታ
አቀራረብ
ና
አፈታት

 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

 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፡፡

ምረቃ




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

