توافقنامه سطح خدمت " مشاهده سوابق صورتحسابها و پرداختیهای مشترکین آب و فاضالب"
 .1مقدمه

اهداف توافقنامه :اطالع رساني نحوه ارائه خدمت و مدت زمان الزم ،هزينه و ساير شرايط و ضوواطط جهوت " مشااهد واوا
صورتحسا ها و پرداختیهای مشترکین آب و فاضالب " طه متقاضي مي طاشد.
تعريف خدمت مشاهد ووا

صورتحساب ها و پرداختي های مشترکین آب و فاضالب:

نحو انجام تعامالت ا خدمت گیرند  :پس از ثبت درخواست ،قلم اطالعاتي طه نام شماره پيگيري در اختيار خدمت گيرنده قرار
مي گيرد که تا پايان فرآيند دريافت خدمت ،طواسطه آن خدمت طا ورود طه پورتال شرکت و طخش ميزخدمت و انتخاب زير طخوش
واگذاري انشعاب فاضالب در طخش واگذاري انشعاب آب و فاضالب ،گيرنده مي تواند از مراحل و شرايط درخواست خود آگواه
شود.
نحو گزارش دهي :طا روش درگاههاي الکترونيکي ،پيامک و مراجعه حضوري صورت مي گيرد.
نحو از یني :توسط کارطران )مشترک يا متقاضي ( و مامورين شرکت آب و فاضالب استان کردستان طصورت تعاملي و تراکنشوي
انجام مي پذيرد.
.2

هدف )داليل اجرای توافقنامه(

هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که طه منظور ارائه طا کيفيت خدمت ارائه شده توسط شرکت آب و فاضالب استان
کردستان ،کيفيت تحويل خدمت " مشاهد ووا

صورتحسا ها و پرداختیهای مشترکین آب و فاضالب " طراي خدمت

گيرندگان مورد توافق قرار گيرد.
اين طيانيه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روشهاي نظارت و مسئوليتهاي سازماني را در صورت لزوم مشخص مي
کند.
 .3مسئولیت ها

اين طخش ،قوانين و مقرراتي را که طه شرکت آب و فاضالب استان کردستان اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقناموه سوطح
خدمت را ارائه کند ،مستند ميکند .همچنين طه صورت شفاف طيان مي شود کوه دسوتگاه چوه مسوئوليت قوانوني در قبوال شوهروند
متقاضي خدمت دارد.

طر اساس مفاد آيين نامه عملياتي شرکت هاي آب و فاضالب و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضالب مصووب وزيور محتورم
نيرو روند ارائه خدمت و تعريف آن توضيح داده شده است.
شرکت آب و فاضالب استان کردستان طه استناد ماده يک قانون تشکيل شرکت هاي آب و فاضالب ،وظيفه ي ايجاد و طهره طرداري
تاسيسات مرطوط طه توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضالب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي
استان کردستان را طر عهده دارد.
 .4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرايي

 خدمت گيرنده دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنهوا از طريوق سوامانه ي خودمات الکترونيکوي  /دفتور
پيشخوان  /مراجعه ي حضوري طه واحدهاي تاطعه ي اين شرکت ارائه نمايد.
 هزينه ي خدمت طراساس تعرفه هاي مورد عمل در زمان جديد محاسبه و دريافت خواهد شد.
 شرکت آب و فاضالب استان کردستان مسئول دريافت مدارک و اقالم اطالعاتي ،طررسي شرايط فني ،دريافت هزينه ها و
ارئه خدمت در کمترين زمان ممکن مي طاشد.
 خدمت گيرنده مسئوليت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتي ،پرداخت هزينه ها ،ايجاد شرايط انجام خدمت در محل و انجوام
تعهدات آتي طراطر طا قوانين و مقررات داخلي شرکت آب و فاضالب را طر عهده دارد.
 طراي ارائه اطالعات کافي و آگاهي مشترکين از زمان انجام خدمت ،هزينه هاي دريافت خودمت ،تعوداد مرتبوه مراجعوه
حضوري متقاضي ،نحوه دسترسي و زمانهاي دسترسي طه خدمت و کليه جزئيات خدمت طروي پورتال شرکت طه آدرس
 www.abfa-kurdistan.irطه صورت دقيق و متعهدانه از سوي دستگاه ذکر شده است.
 .5هزينه ها و پرداختها

هزينه قاطل دريافت از متقاضيان اين خدمت توسط دفاتر پيشخوان دولت طه ازاي هر مورد ثبت نام در سايت خدمات مشترکين
شرکت آطفاي کردستان ،مطاطق طا هزينه هاي اعالمي در طخش ميز خدمت پورتال شرکت دريافت مي گردد.
 .6دوره ی عملکرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا اطالع ثانوي و اطالغ طخشنامه هاي جديد از سوي سازمانهاي ذيصالح و تحت امضاي رئويس هيئوت
مديره و مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان کردستان اعتبار دارد.
تا زماني که مشترک پايبند طه تعهدات خود مطاطق طا قوانين و مقررات موضوعه و قراردادهاي في ماطين طاشود ،ايون توافوق پاطرجوا
خواهد طود.
 .7خاتمه توافقنامه

خاتمه توافقنامه مطاطق طا شرايط ذکر شده در دوره عملکرد مي طاشد.

