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කඩුවෙල මහා නගර සභාෙ
ව ාරතුරු සුචිය
01. නාගරික වකාමසාරිස් කාර්යාලය
 අභයන්ත ර ිගගනන අශයය
 නීති අශයය
 වකාමසාරිස් කාර්යාලය
 නීති අශයය
ව ාරතුරු නිලධාරී -

ඩබ්ලිව්.එම්. එස්.එස්.ෙන්තනිනායක මිය.

ලබා දිය හැකි ව ාරතුරු
 2016 අශක 12 දරන ව ාරතුරු දැන ගැනීවම් අයිතිොසිකම් පිළිබඳ පන ට අදාළ
ව ාරතුරු .
 අනෙසර ඉදිකිරීම් ෙලට අදාළ ව ාරතුරු.
 මහජන පැමිණිි සම්බන්තධ ව ාරතුරු.
 සමථ මණ්ඩල ව ාරතුරු .
 මානෙ හිමිකම් නඩු ෙලට අදාළ ව ාරතුරු.
 වෙළඳ බලපත්ර නඩු ෙලට අදාළ ව ාරතුරු.

02.නාගරික වේකම් වදපාර් වම්න්තතුෙ.
ව ාරතුරු නිලධාරී

-

සී .පී. අමරසිශහ මිය.

ලබා දිය හැකි ව ාරතුරු





සභා ොර් ා
මහජන නිවයෝජි යන්ත පිළිබඳ ව ාරතුරු
වස්ෙක සශඛ්ය සහ අුමම කාරුය මණ්ඩලය පිළිබඳ ව ාරතුරු
නාගරික වේකම් වදපාර් වම්න්තතුෙ ිගසින්ත ඉටු කරන වෙනත් ලබා දිය හැකි ව ාරතුරු.
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03. නාගරික ඉශජිවන්තරු වදපාර් වම්න්තතුෙ.
ව ාරතුරු නිලධාරී

-

එම්. ඒ. පී. මන්තීරත්න මිය.

ලබා දිය හැකි ව ාරතුරු
 මාර්ග අළුතින්ත ඉදිකිරීම, පෙතින මාර්ග

ාර/වකාන්තීට්/ව/වෙනත් රෙයය්  පපවයෝී

කරවගන නඩත්තු කිරිම හා කාණු,වබෝ් ු ඉදිකිරිම සම්බන්තධ ව ාරතුරු මහජනයාට
ලබා දීම.
1 ෙර්ෂයකට සාමානයවයන්ත ෙයාපිති 0 0 ්  පමන ඉටු කරන අ ර,වම්
සදහා සභා අරමුදින්ත රුපියේ මිියන 2 0 කට වනාඅඩු මුදල්  ෙැය කරුම ලබයි
2 පළාත් සභා,ිගමධයග හා වෙනත් අරමුදල්  මිනන්ත ෙයාපිති 0 ්  පමන
සිදු කරන අ ර,ඵ් සදහා රුපියේ මිියන 60 ්  පමන ෙැය කරුම ලබයි

 මාර්ග පිළිබද ව ාරතුරු මහඩනයාට ලබා දීම (භූවගෝලීය ව ාරතුරු පද්ධතිය මිනන්ත)
 මාර්ග නම් කිරිම ගැසට්/ව කිරීම
 අනෙසර ඉදිකිරීම් සම්බන්තධවයන්ත ග හැකි ක්රියාමාර්ග හා අනෙසර ඉදිකිරිම ඉෙත්
කිරිම,බලප්රවද්යය තුළ අනෙසර ඉදිකිරිම් පාලනය
 අනතුරුදායක ගස් කපා ඉෙත් කිරීම සම්බන්තධවයන්ත ව ාරතුරු
 ිගථි පහන්ත පිළිබද ව ාරතුරු ලබා දීම හා අඵතින්ත ිගථි පහන්ත සිග කිරිම සම්බන්තධ
ව ාරතුරු
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04. නාගරික මුදේ වදපාර් වම්න්තතුෙ
ව ාරතුරු නිලධාරී

-

සචින්ත මදුරප්වපරුම මහ ා

ලබා දිය හැකි ව ාරතුරු
 කඩුවෙල මහා නගර සභාවව් ආදායම්
 කඩුවෙල මහා නගර සභාවව් ිගයදම්
 ස්ථාෙර ෙත්කම්

05. කඩුවෙල දිස්ි්  කාර්යාලය

ව ාරතුරු නිලධාරී

- දිස්ි්  නිලධාරී (ෙැ.බ) - එච්. එේ. ප්රදීපාවද්ී  වමනිගය

 අනතුරුදායක ගස් සම්බන්තධ මහජන පැමිණිි ව ාරතුරු.
 පගස් වද්පළ ියාපදිශචි ව ාරතුරු.
 වද්පළ හිමි කරුෙන්තවේ අෙයය ාෙය හා ඉේලීම ම පදි සහතික ලබා දීම,
 ී ථි වර්ඛ්ා සහතික නිුත් කිරීවම් ව ාරතුරු.
 වෙළද බලපත්ර නිුත් කර තති ආය න පිළිබද ව ාරතුරු
 ෙයාපාර හා කර්මාන්ත බදු වගී ම් කරන ෙයාපාර ආය න පිළිබඳ ව ාරතුරු.
 වද්පල හිමිකරුෙන්තවේ අෙයය ාෙය හා ඉේලීම ම පෙරාවනාගැනීම් සහතික හා අයිතිය පිළිබඳ
සහතික ව ාරතුරු.
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06. බත් රමුේල දිස්ි්  කාර්යාලය
ව ාරතුරු නිලධාරී -

දිස්ි්  නිලධාරී (ෙැ.බ) - ජී. ඒ. ෙසන්තති මේිකා ද සිේො මිය

 වෙළද බලපත්ර නිුත් කර තති ආය න පිළිබද ව ාරතුරු
 ෙයාපාර හා කර්මාන්ත බදු වගී ම් කරන ෙයාපාර ආය න පිළිබඳ ව ාරතුරු.
 වද්පල හිමිකරුෙන්තවේ අෙයය ාෙය හා ඉේලීම් ම පදි සහතික ලබා දීම.
 වද්පල හිමිකරුෙන්තවේ අෙයය ාෙය හා ඉේලීම් ම පෙරා වනාගැනීවම් සහතික හා අයි ය
පිළිබඳ සහතික ලබා දීමට අදාළ ව ාරතුරු.
 ී ථිවර්ඛ්ා සහතික නිුත් කිරිම පිළිබඳ ව ාරතුරු,
 පකස් වද්පළ ියාපදිශචී ව ාරතුරු (ඉදිරිපත් ී  තති ව ාරතුරු)

07. අතුරුිනරිය දිස්ි්  කාර්යාලය
ව ාරතුරු නිලධාරී

- දිස්ි්  නිලධාරී (ෙැ.බ) - එච්. වද්ිගකා සමන්තති වපවර්රා මිය.

ෙරිපනම් අශයය
 අතුරුිනරිය දිස්ි්  කාර්යාල බල ප්රවද්යව පෙතින වද්පල ප්රමානය.
 ෙරිපනම් වද්පල පිළිබඳ ිගස් ර.
 වගී මට තති හිඟ ෙරිපනම් ප්රමානය.
 නෙ ෙරිපනම් අශකය්  ලබා ගැනීම හා වද්පවලහි නම වෙනස් කරන ආකාරය පිළිබද ිගස් රය.

සැලසුම් අශයය
 වගාඩනැිනි සැලසුම් ෙල අුමමැතිය හා අුමම වනාී ම පිළිබද ව ාරතුරු.
 සැලසුම් කමිටු ෙල තීරන.
 ඉදිරිපත් කර තති ඔප්ුෙල ිගස් ර.
 අුමම මායිම් ාප්පෙල අුමම වනාවූ මායිම් ාප්පෙල ිගස් ර.
 වපාදු පහසුකම් සඳහා වෙන්ත කළ යුතු ඉඩම් පිළිබඳ ිගස් ර.
 1% බදු වගී ම් ෙල ිගස් ර.
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මහජන පැමිණිි
 ලැබී තති මහජන පැමිණිි සශඛ්යාෙ.
 ලැබී තති මහජන පැමිණිි ෙල ස්ෙභාෙය.
 ලැබී තති මහජන පැමිණිි ෙලට ගත් ක්රියා මාර්ගය
 ිගසදුුම මහජන පැමිණිි සශඛ්යාෙ.
 පැමිණිි පාර්යෙයන්ත/ ිගරුද්ධ පාර්යෙයන්ත පිළිබඳ ිගස් රය.
වසෞඛ්ය අශයය
 මාර්ග ෙින්ත ුණු කසල ලබා ගන්තනා දිනයන්ත පිළිබද ිගස් රය.

මහජන ුස් කාලය
 සමාජික සශඛ්යාෙ (ළමා/ෙැඩිහිටි)
 වපාත් සශඛ්යාෙ
 ජශගම ුස් කාල පාඨක සශඛ්යාෙ.
 ජශගම ුස් කාල වපාත් සශඛ්යාෙ.
 ජශගම ුස් කාල වස්ො මධයස්ථාන.
 සපයන පාඨක වස්ොෙන්ත.

