
 

அரசாங்க நிர்வாகச் சுற்றறிக்கக : 38/2019 

எனது இல : EST-1/ MISCL/ 06/ 0032(I) 

                                                                                           ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்,  

                                                                                           மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 
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அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாண   ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

அரசாங்கக் கூட்டுத்தா னங்கள் மற்றும் 

நியதிச்சட்டச் சக  தகலவர்கள்  
 

2020 ஆம் ஆண்டு - கடகமககள ஆரம் ித்தல் 
 

அதிமமதகு சனாதி தி அவர்களினால், தனது “நாட்கடக் கட்டிபயழுப்பும் சுபீட்சத்தின் மநாக்கு” என்ற 

பதானிப்ப ாருளில் அகமந்த மதர்தல் விஞ்ஞா னத்திற்ககமய திறகமயான விகனத்திறன் மிக்க  ிரகை, 

சந்மதாசமாக வாழும் குடும் ம், ஒழுக்க விழுமியமிக்க சிறந்த  ண்புககளக் பகாண்ட சமூகபமான்கற 

உருவாக்கி அதனூடாக சுபீட்சமான மதசம் என்ற நான்குவககயான மநாக்கங்ககளயும் 

பவற்றிபகாள்வதற்காக  த்து வாக்குறுதிகளுடன் கூடிய மவகலத்திட்டபமான்றிகன முன்கவத்துள்ளார். 

அதற்ககமய எதிர்வரும் 2020 ஆம் ஆண்டில் அந்மநாக்கங்ககள அகடந்துபகாள்வதற்கான ஆண்டாகப் 

 ிரகடனப் டுத்தி சகல ப ாருளாதார இலக்குககளயும் அகடவதகன முதன்கமயாக பகாண்டு அகனத்து 

அரசாங்க அலுவலர்களும் தற்ம ாகதய மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினாின் நலன்கருதி அர்ப் ணிப்புடன் 

 ணியாற்றத்தக்க மனப் ாங்கக வளர்த்துக்பகாள்ளும் அவசியத்திகன வலியுறுத்தி, கடகமககளத் 

பதாடங்கும் முதல் நாளான 2020 ைனவாி மாதம்  01 ஆம் திகதி புதன்கிழகம சகல அரச ஊழியர்களின் 

 ங்கு ற்றமலாடு விமசட நிகழ்ச்சித்திட்டபமான்கற நகடமுகறப் டுத்துமாறு இத்தால் அறிவுகர 

வழங்குகின்மறன். 
 

02.   அதன்  ிரதான உத்திமயாகபூர்வ கவ மானது சனாதி திச் பசயலாளாின் தகலகமயில் சனாதி தி 

பசயலக வளாகத்தில் அன்கறய தினம் மு. . 9.30 மணியளவில் நடாத்தப் டும். இப்  ிரதான கவ வத்திற்கு 

மநபராத்ததாக அன்கறய தினம்  அமத மநரத்தில்  இந் நிழ்ச்சித்திட்டத்கத,  மதசிய, மாகாண, மாவட்ட 

மற்றும்  ிரமதச மட்டத்திகனப்  ிரதிநிதித்துவப் டுத்துகின்ற  சகல அரசாங்க நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அலுவலகங்களிலும் நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுத்தல் மவண்டும். எனமவ, இது குறித்து கீமழ 

குறிப் ிடப் ட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டமானது அமுல் டுத்தப் டுதல் மவண்டும். 
 

I. சகல  ணியாட்பதாகுதியினரனதும் முன்னிகலயில் நிறுவனத்தின் அல்லது அலுவலகத்தின் தகலவர் 

மதசியக் பகாடியிகன ஏற்றுதல். ( ணியாட்  பதாகுதியினாின்  சகல உறுப் ினர்களும் ஒமர இடத்தில் 

ஒன்றுகூடுவதற்கு இடவசதிகள் ம ாதாதவிடத்து அகனத்து உறுப் ினர்களும்  ங்கு ற்றக் 

கூடியவாறு ப ாருத்தமான மாற்று ஒழுங்குககளச் பசய்தல் மவண்டும்). 
 

II. மதசியக் பகாடியிகன ஏற்றியதன்  ின்பு மதசிய கீதத்திகனப்  ாடுதல். 
 

III.  கட வீரர்கள் உள்ளிட்ட நாட்டுக்காக உயிர்த்தியாகம் பசய்த சகலகரயும் நிகனவுகூர்வதற்காக 

இரண்டு நிமிடம் பமௌன அஞ்சலி பசலுத்துதல். 
 

IV. சகல  ணித்பதாகுதியினரும் தமக்கு இலகுவான பமாழியில் இத்துடன் அனுப் ி கவக்கப் ட்டுள்ள 

அரசாங்க அலுவலர்களின் சத்தியம் / உறுதிபமாழியிகன உரத்து வாசித்தல். 
 

V. சுபீட்சமான இலங்ககயினுள் திறகமயான விகனத்திறன் மிக்க  ிரகை, சந்மதாசமாக வாழும் 

குடும் ம், ஒழுக்க விழுமியமிக்க சிறந்த  ண்புககளக் பகாண்ட சமூகபமான்கற உருவாக்குவதற்காக 

ஆளணியினர் அகனவாினதும்  ங்களிப் ிகன மநர்கமயாகவும், தாமதமின்றியும், மிகுந்த 

அர்ப் ணிப்புடனும் வழங்க மவண்டியதன் அவசியத்கத வலியுறுத்தி நிறுவனத்தின் தகலவர் 

சுருக்கமாக உகரயாற்றுதல். 
 

03.   இந்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்திகன பவற்றிகரமானதாக நகடமுகறப் டுத்துவதற்கு முன்னுாிகம வழங்கி 

அதற்கான நடவடிக்ககயிகன மமற்பகாள்ளுமாறு தயவுடன் தாங்கள் மவண்டப் டுகின்றீர்கள். 
 

 

ஒப் ம்/. எஸ்.  பெட்டியாரச்சி  

பசயலாளர் 

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள்  

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 
 

 ிரதிகள் : பகௌரவ மாகாண ஆளுநர்கள் 



 

 

அரசாங்க சசவை சத்தியப் பிரமாணம்  / உறுதி மமாழி 

 
 

இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு சனைாி மாதம் கடவமகவைத் மதாடங்கும் 

முதல் நாைான இன்வைய தினம், 

இலங்வகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின் 

இந் நாட்டு மக்கைின் எதிர்பார்ப்புக்கவை யதார்த்தமாக மாற்ைியவமக்கும் 

புதியசதார் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் காலடிவைக்கிசைாம். 

இன்று ஆரம்பமாகும் புத்தாண்டினுள் 

ஒசர நாட்டின், ஒசர இனத்தின், ஒசர மகாடியின் நிழலில் 

ஐக்கியமாகவும், ஒசர மனப்பான்வமயுடனும் மலர்ச்சியவடகின்ை  

பாதுகாப்பான தாய் நாட்டினுள் 

நாட்வடக் கட்டிமயழுப்பும் சுபீட்சத்தின் சநாக்கிவன முன்னிறுத்தி 

ஒழுக்க ைிழுமியமிக்க, சட்டத்திற்கு அடிபணிகின்ை மற்றும் சிைந்த பண்புகவைக் 

மகாண்ட சமூகத்வத உருைாக்குைதும் 

நிவலசபைான சுற்ைாடல் முகாவமத்துைத்வத முன்னிவலப்படுத்தி 

மபௌதீக ைைங்கவை ைிருத்தி மசய்ைதன் மூலம் 

மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்ட மபாருைாதாரத்வத ஏற்படுத்துைதும் 

நவீன மதாழில்நுட்பத் திைன் மகாண்ட மனித ைைத்வத ைழிநடாத்தும்  

தூய்வமயான அரச ஆளுவகயின் பங்காைியான நான், 

மபாதுமக்கைின் பணத்தில் சம்பைம் மபறுகின்ை அரசாங்க ஊழியனாக, 

அரசாங்க மகாள்வககள் மற்றும் சநாக்கங்கவை நவடமுவைப்படுத்தும் 
மபாருட்டு என்னிடம் ஒப்பவடக்கப்படுகின்ை கடவமப் மபாறுப்புக்கவை 

ைிவனத்திைனாகவும், 

பயன்மிக்கதாகவும், 

திடசங்கற்பத்துடனும், 

உயாிய அர்ப்பணிப்புடனும், 
சநர்வமயாகவும், 

மக்களுக்கு பக்கச்சார்பின்ைியும், 

நிவைசைற்றுசைன் என்று சத்தியப்பிரமாணம் மசய்கின்சைன் / உறுதிமமாழிகின்சைன். 
 


