CHUO KIKUU CHA KILIMO NA TECHKOLOJIA CHA JOMO KENYATTA
HATI YA KANUNI ZA UTOAJI HUDUMA
HUDUMA
1

Kukubalika kwa
wanafunzi
a)Wanafunzi
wanaodhaminiwa
na serikali

b)Wanafunzi wa
kujilipia karo

2

Kufundisha

3

Kutahini

4

Utoaji wa vyeti
baada ya mahafali

MAHITAJI YA
KUPEWA HUDUMA
Orodha ya
wanafunzi
waliokubaliwa na
KUCCPS

GHARAMA
Hamna

MUDA

Chini ya
miezi miwili
baada ya
kupata
orodha
kutoka
KUCCPS
 Kutimiza viwango Ada ya maombi ya Chini ya
tarajiwa vya
kozi: Cheti
mwezi
kozi husika
Ksh.500/=,stash
mmoja
ahada Ksh.500/= baada ya
 Kulipa karo
zingine
kupokea
Ksh.1500/=
maombi
i)Usajili wa
Kulingana na karo Majuma 14
masomo
ya kozi
ya mwanzo
ii)Kuhudhuria
ya muhula
darasa
iii)Vyombo vya
masomo
i)Thuluthi mbili za
Kulingana na karo Majuma 2 ya
mahudhurio ya
ya kozi
mwisho wa
darasa
muhula
ii)Kitambulisho cha
mwanafunzi
iii)Kadi ya mitihani
i)Kukamilisha kozi
Hamna
Chini ya
ii)Kitambulisho cha
siku 10
kitaifa/pasipoti
baada ya
iii)Kuruhisiwa na
mahafali
idara zote husika
iv) Malipo ya ada
ya mahafali

AFISA
ANAYEWAJIBIKA
Msimamizi wa
masuala ya elimu

Msimamizi wa
masuala ya elimu

Wakuu wa idara

Wakuu wa idara

Msimamizi wa
masuala ya elimu

5

Uajiri
a) Mahojiano

Kuitwa kwa
mahojiano

Hamna

Chini ya
miezi 2
baada ya
tarehe ya
mwisho ya
kutuma
maombi

Msimamizi wa
Rasilmali za
wafanyikazi

b) Majibu kwa
waliofanikiwa
baada ya mahojiano

i)Baruapepe
ii)Nambari ya simu

Hamna

Msimamizi wa
Rasilmali za
wafanyikazi

6

Huduma za kiafya

7

Utoaji wa zabuni

Kulingana na
ada
za hosipitali
Hamna

8

Malipo kwa wadai

i)Kitambulisho
ii)Risiti
i)Maombi kutoka
kwa idara husika
ii)Kuwasilisha
stakbadhi kwa watoa
huduma
Stakabadhi za kudai
zilizojazwa na
kuidhinishwa

Chini ya
mwezi 1
baada ya
mahojiano
Hapo hapo

9

Maandalizi ya
stakabadhi za
mahusiano

Hamna

Hamna

10

Mafunzo ya
kuhamasisha katika
Nyanja za:
a)Kilimo
b)Bidhaa za ujenzi
c)Tathmini ya athari
kwa mazingira
d)Uongezaji wa
thamani kwa
vyakula
e)Bidhaa za kemia
iv)Bidhaa za Kemia

i)Kuulizwa
ii)Hitajilikitambuli
wa
iii)Risiti

Kulingana na
ghara
ma
iliyotol
ewa

Kuboresha
ushirikiano na jamii
jirani kwa mfano
viwanda anzilishi na
usimamizi wa
mazingira

i)Mahitaji
yakitambuliwa
ii)Kuulizwa

Kulingana na
makadirio
yaliyoidhinis
hwa

11

Hamna

Chini ya
siku 30
baada ya
kufungua
zabuni
i)Chini ya
siku 90
baada ya
kupokea
stakabadhi
ii)Kulingana
na mkataba
Chini ya
siku 30
baada ya
kuidhinishwa
Kulingana na
ombi

Chini ya
siku 30
baada ya
kupata ombi

Msimamizi mkuu
wa afya
Msimamizi mkuu
wa ununuzi na
mauzo

Mhasibu
mkuu/Msimamizi
wa fedha

Mkuu wa
mahusiano na
Miungano
Wakuu wa,






EXTENSION
SMARTEC
IEET,
FOTEC,
CPC

Mkuu wa UCCD

