توافقنامه سطح خدمت " پیشنهادات ،انتقادات و بررسی شکایات"
 .1مقدمه

اهداف توافقنامه :اطالع رساني نحوه ارائه خدمت و مدد

زمدا الزم ،هزينده و سداي شد اي و ضدواط جهدت " پیشنناااا،

انتقااا ،و بررسی شکایا " ،طه متقاضي مي طاشد.
تعریف خدمت پیشناااا ،انتقااا ،و بررسی شکایا :،پیشنهادا  ،انتقادا

و ط رسي شکايا

طه درخواست مشت ک مطاطق طا

آئین نامه عملیاتي انجام مي شود.
نحوه انجام تعامال ،با خدمت گیرنده :پس از ثبت درخواست ،قلم اطالعاتي طه نام شماره پیگی ي در اختیار خدمت گی نده ق ار
مي گی د که تا پايا ف آيند دريافت خدمت ،طواسطه آ خدمت طا ورود طه پورتال ش کت و طخش میزخدمت و انتخاب زي طخدش
واگذاري انشعاب فاضالب در طخش واگذاري انشعاب آب و فاضالب ،گی نده مي تواند از م احل و ش اي درخواست خود آگداه
شود.
نحوه گزارش اهی :طا روش درگاههاي الکت ونیکي ،پیامک و م اجعه حضوري صور

مي گی د.

نحوه بازبینی :توس کارط ا )مشت ک يا متقاضي ( و مامورين ش کت آب و فاضالب استا ک دستا طصور

تعاملي و ت اکنشدي

انجام مي پذي د.
.2

هدف )دالیل اجراي توافقنامه(

هدف از اين توافقنامه سطح خدمت اين است که طه منظور ارائه طا کیفیت خدمت ارائه شده توس ش کت آب و فاضالب استا
ک دستا  ،کیفیت تحويل خدمت " پیشناااا ،انتقااا ،و بررسی شکایا " ،ط اي خدمت گی ندگا مورد توافق ق ار گی د.
اين طیانیه ،سطح توافق دو جانبه در خصوص اين خدمت ،روشهاي نظار

و مسئولیتهاي سازماني را در صور

لزوم مشخص مي

کند.
 .3مسئولیت ها

اين طخش ،قوانین و مق راتي را که طه ش کت آب و فاضالب استا ک دستا اجازه مي دهد خدمت ارائه شده در توافقنامده سدطح
خدمت را ارائه کند ،مستند میکند .همچنین طه صور
متقاضي خدمت دارد.

شفاف طیا مي شود کده دسدتگاه چده مسدئولیت قدانوني در قبدال شده وند

ط اساس مفاد آيین نامه عملیاتي ش کت هاي آب و فاضالب و ش اي عمومي تع فه هاي آب و فاضالب مصدوب وزيد محتد م
نی و روند ارائه خدمت و تع يف آ توضیح داده شده است.
ش کت آب و فاضالب استا ک دستا طه استناد ماده يک قانو تشکیل ش کت هاي آب و فاضالب ،وظیفه ي ايجاد و طه ه ط داري
تاسیسا

م طوط طه توزيع آب شه ي و همچنین جمع آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شه ها در داخل محدوده قانوني شه هاي

استا ک دستا را ط عهده دارد.
 .4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 خدمت گی نده دريافت اين مجوز مکلف است مدارک خود را تنهدا از ط يدق سدامانه ي خددما

الکت ونیکدي  /دفتد

پیشخوا  /م اجعه ي حضوري طه واحدهاي تاطعه ي اين ش کت ارائه نمايد.
 هزينه ي خدمت ط اساس تع فه هاي مورد عمل در زما جديد محاسبه و دريافت خواهد شد.
 ش کت آب و فاضالب استا ک دستا مسئول دريافت مدارک و اقالم اطالعاتي ،ط رسي ش اي فني ،دريافت هزينه ها و
ارئه خدمت در کمت ين زما ممکن مي طاشد.
 خدمت گی نده مسئولیت ارائه مدارک و اقالم اطالعاتي ،پ داخت هزينه ها ،ايجاد ش اي انجام خدمت در محل و انجدام
تعهدا

آتي ط اط طا قوانین و مق را

 ط اي ارائه اطالعا

داخلي ش کت آب و فاضالب را ط عهده دارد.

کافي و آگاهي مشت کین از زما انجام خدمت ،هزينه هاي دريافت خددمت ،تعدداد م تبده م اجعده

حضوري متقاضي ،نحوه دست سي و زمانهاي دست سي طه خدمت و کلیه جزئیا
 www.abfa-kurdistan.irطه صور

خدمت ط وي پورتال ش کت طه آدرس

دقیق و متعهدانه از سوي دستگاه ذک شده است.

 .5هزینه ها و پرداختها

هزينه قاطل دريافت از متقاضیا اين خدمت توس دفات پیشخوا دولت طه ازاي ه مورد ثبت نام در سايت خدما

مشت کین

ش کت آطفاي ک دستا  ،مطاطق طا هزينه هاي اعالمي در طخش میز خدمت پورتال ش کت دريافت مي گ دد.
 .6دوره ي عملکرد

اين توافقنامه سطح خدمت تا اطالع ثانوي و اطالغ طخشنامه هاي جديد از سوي سازمانهاي ذيصالح و تحت امضاي رئدیس هیئدت
مدي ه و مدي عامل ش کت آب و فاضالب استا ک دستا اعتبار دارد.
تا زماني که مشت ک پايبند طه تعهدا

خود مطاطق طا قوانین و مق را

خواهد طود.
 .7خاتمه توافقنامه

خاتمه توافقنامه مطاطق طا ش اي ذک شده در دوره عملک د مي طاشد.

موضوعه و ق اردادهاي في ماطین طاشدد ،ايدن توافدق پاط جدا

