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ெதாட�லக்கம் வழங்�ம் ேசைவ ேசைவைய 

வழங்�ம் 

தரம் 

உ�ய சட்டங்கள்இ 

வ�திக்ேகாைவகள்இ 

வ�திகள் 

�ன்ைவக்க ேவண்�ய தகவல்கள் 

ஃஆவணங்கள் 

ந�ங்கள் உதவ� ெபறக் 

��ய 

உத்திேயாகத்தர்கள் 
 
01 

 
நியமனங்கைள அ�மதித்தல் 
 
 
நிரந்தர நியமனம் 

 
02 வாரங்கள் 

 
வ�திக் ேகாைவ 
 
பண�நிைல வ�திக் 

ேகாைவ 

 
I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. இைணப்� 01 ப�வம் 

III. ஒன்றிைணக்கப்பட்ட �ள்ளப் 

பட்�யல் 

IV. பண�ப்பாளர் சைப த�ர்மானம் 

V. வ�ண்ணப்பாதாரர்கள�ன் ெபயர் 

பட்�யல் 

VI. ெத��ெசய்யப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் 

தைகைமகைள உ�திப்ப�த்�ம் 

சான்றிதழ்கள் ( கல்வ�இ 

ெதாழில்இ வதிவ�டம்இ வய�) 

VII. ��ய �ள்ள�ையப் ெபற்�க் 

ெகாண்ட வ�ண்ணப்பதாரர்கைள 

நியமிக்காவ��ன்இ அதற்� 

ஏற்�க்ெகாள்ளக ��ய 

காரணங்கள் 

VIII. ஆளண� மதிப்ப�� 

IX. ெத��ெசய்யப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் ெபயர்கள�ல் 

மாற்றங்கள் இ�ப்ப�ன் 

சத்தியக்கடதாசி 

 
 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திெயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

http://minuwangoda.uc.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=26:client-charter-ta&catid=10&Itemid=165&lang=ta


கடைமப் பார்த்தல் 

நியமனம் 

02 வாரங்கள பண�நிைல வ�திக் 

ேகாைவ 
1.8.8 

I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. ஆைணக்��வ�ன் 

அ�மதிக்கப்பட்ட நிரந்தர 

பதவ�க்��ய நியமனக் க�தம் 

III. பண�ப்பாளர் சைப த�ர்மானம் 

IV. உ�ய பதவ�ய�ல் கடைமப் 

பார்ப்பதற்� சங்க உள்ளகத்தில் 

ேவ� த�திமிக்க உத்திேயாகத்தர் 

ஒ�வர் இல்லாைமைய 

உ�திப்ப�த்�தல் 

V. உ�ய பதவ�ய�ல் கடைம 

பார்ப்பதற்காக உத்திேயாகத்தி�ன் 

எ�த்��ல இணக்கம் 

VI. ஆளண� மதிப்ப�� 

VII. உத்ேதசிக்கப்பட்ட 

உத்திேயாகத்தரால் உ�ய 

பதவ�ய�ல் தைகைமகைளப் �ர்த்தி 

ெசய்யப்பட்�ள்ளதாக 

உ�திப்ப�த்�ம் சான்றிதழ்கள் ( 

கல்வ�த் தைகைமஇ ெதாழில் 

தைகைம) 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர 

ஒப்பந்த நியமனம் 02 வாரங்கள் 3803/2010 �ற்றிறக்ைக38 
 

I. தைலவ�ன் 

ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. பண�ப்பாளர் சைப த�ர்மானம் 

III. உத்ேதசிக்கப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதா�ய�ன் 

தைகைமகைள 

உ�திப்ப�த்�ம் சான்றிதழ்கள் 

( கல்வ�த் தைகைமஇ 

ெதாழில் தைகைமஇ கிராம 

உத்திேயாகத்தர் சான்றிதழ்இ 

ப�றப்�ச் சான்றிதழ்) 

IV. ஒப்பந்த  நியமனத்திற்� 

வ�ண்ணப்பதா�ய�ன் 

எ�த்��ல இணக்கம் 

V. உ�ய பதவ�ய�ல் கடைமப் 

 ெத��ெசய்யப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் 

ெபயர்கள�ல் 

மாற்றங்கள் இ�ப்ப�ன் 

சத்தியக்கடதாசி 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 



பார்ப்பதற்� சங்க 

உள்ளகத்தில் ேவ� 

த�திமிக்க உத்திேயாகத்தர் 

ஒ�வர் இல்லாைமைய 

உ�திப்ப�த்�தல் 

VI. ஆளண� மதிப்ப�� 

VII. ெத��ெசய்யப்பட்ட 

வ�ண்ணப்பதாரர்கள�ன் 

ெபயர்கள�ல் மாற்றங்கள் 

இ�ப்ப�ன் சத்தியக்கடதாசி 
 

02 ெவற்றிடத்திற்� 

வ�ண்ணப்பங்கைளக் 

ேகா�வதற்கான 

வ�ளம்பரத்திற்� 

அ�மதி 

02 தினங்கள் 05/2011 �ற்றிறக்ைக I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. வ�ளம்பரத்திைன 

ெவள�ய��வதற்கான பண�ப்பாளர் 

சைபய�ன் த�ர்மானம் 

III. வ�ளம்பர வைர� 

IV. ெவள�வா�யான வ�ண்ணப்பக் 

ேகாரல் என�ன்இ உ�ய பதவ�க்� 

தைகைம ெகாண்ட உள்ளக 

ஊழியர்கள் இன்ைமைய 

உ�திப்ப�த்தல் 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

03 �ைறயான 

ஒ�க்காற்� 

வ�சாரைணக்காக 

உத்திேயாகத்தர்கைள 

நியமித்தல் 

02 தினங்கள் 06/2004 �ற்றிறக்ைக I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. �ைறயான ஒ�க்காற்� 

வ�சாரைணைய நடாத்�வதற்� 

உ�ய பண�ப்பாளர் சைபய�ன் 

த�ர்மானம் 

III. ஆரம்ப வ�சாரைண ப�ந்�ைரகள் 

IV. �ைறய�ட்�ப் பத்திர வைர� 

V. �ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 

உத்திேயாகத்த�ன் 

ஆைணக்��வ�னால் 

அ�மதிக்கப்பட்ட நியமனக் 

க�தம் 
 

 
 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 



   06/2011 �ற்றிறக்ைக I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 
II. ேநர்�கப் ப�ட்ைச 

நடாத்�வதற்கான பதவ�கள்இ 

அதற்��ய ெவற்றிட 

எண்ண�க்ைகஇ கிைடக்கப் ெபற்ற 

வ�ண்ணப்பங்கள�ன் எண்ண�க்ைக 

�றித்� தகவல்கள் 
III. ஆளண� மதிப்ப�� 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

 
05 

04/2011 தரப்ப�த்தல் 02 வாரங்கள் 04/2011 �ற்றிறக்ைக 

04/2011(1) �ற்றிறக்ைக 

I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. 04/2011 கீழ் தைகைமகைளப் 

ப�சீலிக்�ம் ஆவணம் 

III. பண�ப்பாளர் சைபய�ன் த�ர்மானம் 

IV. ஆளண� மதிப்ப�� 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

06 இடமாற்றம் 02 வாரங்கள்   
I. தைலவ�ன் ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. உத்திேயாகத்த�ன் வ�ண்ணப்பக் 

க�தம் 

III. பண�ப்பாளர் சைபய�ன் த�ர்மானம் 

IV. இடமாற்றம் ெப�வதற்� 

எதிர்பார்க்கப்ப�ம் சங்கத்தின் 

பண�ப்பாளர் சைபய�ன் த�ர்மானம் 

 
 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 



07 உயர் கல்வ� 

தைகைமய�ைனப் 

ெபற்�க் 

ெகாள்வதற்� 

ஊக்�வ�ப்�க் 

ெகா�ப்பன�கைள 

வழங்�தல் 

01 வாரம் 04/2009 �ற்றிறக்ைக I. தைலவ�ன் 

ைகெயாப்பத்�டனான 

�கப்�க் க�தம் 

II. பண�ப்பாளர் சைபய�ன் 

த�ர்மானம் 

III. உ�ய ஊக்�வ�ப்�க் 

ெகா�ப்பனைவ 

ெவ�த்�வதற்� சங்கத்தின் 

ெபா�ளாதார சாத்தியப்பா� 

மற்�ம் அத்தைகைமய�ைன 

சங்கத்தின் வ�ைளபயன�ற்� 

பயன்ப�த்தப்ப�ம் இய�ைம 

�றித்� சான்றிதழ் 

 

IV. உ�ய தைகைம சான்றிதழின் 

உண்ைமயான ப�ரதிெயான்� 
 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

 
08 

வ�தி 135 

ேமன்�ைறய�� 

 
 
 

ஆைணக்��வ�னால் 

வ�சாரைண 

ேமற்ெகாள்ளப்ப�வதனால் 

காலவைரயைறய�ைனக் 

�றிப்ப�ட ��யா� 

i.  �றிப்ப�ட்ட கால எல்ைலய�ல் 

�ன்ைவக்கப்பட்ட வ�திகள் 135 ப�வத்தின் 

ப�ரகாரம் ேமன்�ைறய�� 

 வ�டயப் ெபா�ப்� 

உத்திேயாகத்தர் 

 ப�ரதான �காைமத்�வ 

உதவ�யாளர் 

 நிர்வாக 

உத்திேயாகத்தர் 

 ெசயலாளர் 

 

* ேதைவயான தகவல்கைள ச�யாக மற்�ம் உ�ய வ�தத்தில் �ரணப்ப�த்�வதன் �லம்இ உங்க�க்� ேதைவயான  

   ேசைவய�ைன  நியம காலேநரத்தி�ள் ெபற்�க் ெகாள்ளலாம். 

**  ப�சீலிப்பதற்� ேதைவயான� என ஆைணக்�� க��ம் ேவ� தகவல்க�ம் வரவைழக்கப்படலாம். 


