
 

அரசாங்க நிருவாகச் சுற்றறிக்கக : 24/2020 

எனது இலக்கம் : EST-1/MISCL/06/0032(I) 

ப ாது சசகவகள், மாகாண சக கள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

சுதந்திர சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 
 

2020.12.23 
அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

இராஜாங்க அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாணங்களின்  ிரதம பசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

அரச கூட்டுத்தா னங்கள் மற்றும் நியதிச் சட்ட நிறுவனங்களின் தகலவர்கள் 
 

2021 ஆம் ஆண்டின் கடகமச் பசயற் ாடுககள ஆரம் ித்தல் 
 

"நாட்கடக் கட்டிபயழுப்பும் சுபீட்சத்தின் சநாக்கு" அரசாங்கத்தின் பகாள்ககப்  ிரகடனத்திற்கு இணங்க 

 யனுள்ள  ிரகச, மகிழ்ச்சியான குடும் ம்,  ண் ாடான, ஒழுக்கமுள்ள நீதியான சமுதாயம், சுபீட்சமான சதசம் 

என்ற  நான்கு வித குறிக்சகாள்ககள பவற்றி பகாள்வதற்காகப்  த்துப்  ிரகடனங்ககளக் பகாண்ட சவகலத் 

திட்டபமான்று நகடமுகறப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க மலரும் 2021 ஆம் ஆண்டில் இந்த 

இக்குறிக்சகாள்ககள அகடவதற்காக ப ாதுவான ப ாருளாதார இலக்குககள நிகறசவற்றும் ஒருமித்த 

எண்ணத்துடன் அகனத்து அரச ஊழியர்களும் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்காலப்  ரம் கரயினாின் நல்வாழ்வுக்காக 

அர்ப் ணிப்புடன்  ணியாற்றும் மனப் ாங்கு ாீதியான மாற்றத்கத ஏற் டுத்திக் பகாள்வதன் அவசியம் 

வலியுறுத்தப் டுகின்றது. அதற்காக 2021 ஆம் ஆண்டில் கடகமககள ஆரம் ிக்கும் முதலாம் நாளாகிய சனவாி 01 

ஆம் திகதி பவள்ளிக்கிழகம அகனத்து அரச ஊழியர்களினதும்  ங்சகற்புடன் விசசட நிகழ்ச்சிபயான்கற 

நடாத்துமாறு இத்தால் ஆசலாசகன வழங்குகின்சறன். 
 

02. அதன்  ிரதான உத்திசயாகபூர்வ நிகழ்வு சனாதி தி பசயலாளாின் தகலகமயில் அன்கறய தினம் மு. . 

9.00 மணிக்கு சனாதி தி பசயலக வளாகத்தில் நகடப றும். அதனுடன் இணந்த வககயில் அன்கறய தினத்தில் 

அசத சநரத்தில்  ின்வரும் நிகழ்ச்சிகய சதசிய, மாகாண, மாவட்ட மற்றும்  ிரசதச மட்டங்ககளப் 

 ிரதிநிதித்துவம் பசய்யும் அகனத்து அரசாங்க நிறுவனங்களிலும் அலுவலகங்களிலும் பகாவிட்-19 கவரஸ் 

 ரவகலத் தடுப் தற்காக வழங்கப் ட்டுள்ள சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கக 

எடுக்க சவண்டும். அதற்காக கீசழ காட்டப் ட்டுள்ள சவகலத் திட்டத்கதப்  யன் டுத்த முடியும். 
 

I. அகனத்து ஊழியர்களினதும் முன்னிகலயில் நிறுவன அல்லது அலுவலகத் தகலவர் சதசிய பகாடிகய 

ஏற்றுதல். (அகனத்து ஊழியர்ககளயும் ஒசர இடத்தில் ஒன்று சசர்ப் தற்கு தகடயாக அகமயும் 

இடவசதிப்  ிரச்சிகனகள் இருப் ின் அகனத்து ஊழியர்களினதும்  ங்சகற்க  உறுதிப் டுத்தும் 

விதத்தில் ப ாருத்தமான மாற்று சவகலத் திட்டபமான்கற  யன் டுத்த முடியும்.) 

II. சதசிய பகாடிகய ஏற்றிய  ின்னர் சதசிய கீதம் இகசத்தல். 

III. இராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட சதசத்திற்காக உயிர்த் தியாகம் பசய்த அகனவகரயும் 

நிகனவுகூர்வதற்காக 02 நிமிடங்கள் அகமதி ச ணுதல். 

IV. அகனத்து ஊழியர்களும் தமக்கு வசதியான ஒரு பமாழியில் இத்துடன் இகணக்கப் ட்டுள்ள அரச சசகவ 

உறுதிபமாழிகய/ சத்தியப்  ிரமாணத்கத உரத்து வாசித்தல். 

V. தற்ச ாது நாடு எதிர்சநாக்கியிருக்கும்  ிரதான சுகாதாரப்  ிரச்சிகனயான பகாவிட்-19 கவரஸ் 

 ரவுவகதத் தடுப் தற்காக ஒவ்பவாருவருக்கும், சமூகத்திற்கும் உள்ள ப ாறுப்புக்ககள வலியுறுத்தும் 

உகரபயான்கற சுகாதாரத் துகறசார் உத்திசயாகத்தர் ஒருவாின்  ங்களிப்புடன் நடாத்துதல். 

VI. சுபீட்சமான இலங்ககயினுள்  யனுள்ள  ிரகசககள, மகிழ்ச்சியான குடும் ங்ககள,  ண் ாடான, 

ஒழுக்கமுள்ள நீதியான சமுதாயத்கத உருவாக்குவதற்காக ஊழியர்கள் ஒவ்பவாருவரும் தமது 

 ங்களிப்க  சநர்கமயாக, தாமதமின்றி, கடும் அர்ப் ணிப்புடன் வழங்குவதன் சதகவகயத் பதானிப் 

ப ாருளாகக் பகாண்ட சுருக்க உகரபயான்கற நிறுவனத் தகலவர் நிகழ்த்துதல். 
 

03. இந்நிகழ்ச்சிகய சிறப் ாக நடாத்துவதற்காக முன்னின்று நடவடிக்கக எடுக்குமாறு  ணிவுடன் அறியத் 

தருகின்சறன்.  
 

ஒப் ம்./ சஜ.சஜ. ரத்னசிாி 

பசயலாளர் 

ப ாது சசகவகள், மாகாண சக கள் 

மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

 ிரதிகள்  -  பகளரவ மாகாண ஆளுநர்கள் 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

அரச சசவை உறுதியுவர / சத்தியப் பிரமாணம் 

 

இரண்டாயிரத்து இருபத்திசயாராம் ஆண்டின் கடவமச் சசயற்பாடுகவை ஆரம்பிக்கும் 

முதலாம் நாைாகிய இன்று, இலங்வகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசு, இலங்வக ைாழ் 

மக்கைின் எதிர்பார்ப்புக்கவை நிவைசைற்றும் புது ைருடசமான்ைின் ஆரம்பத்வதக் 

சகாண்டாடுகின்ைது. 

 

இன்றுடன் ஆரம்பிக்கும் புது ைருடத்தில் 

ஒசர நாட்டில், ஒசர சதசத்தில், ஒசர சகாடியின் கீழ் 

ஐக்கியமாகவும் ஒருமித்த மனதுடனும்   

பாதுகாப்பான எமது தாய்நாட்டினுள் 

நாட்வடக் கட்டிசயழுப்பும் சுபீட்சத்தின் சநாக்வக முன்னிறுத்திய 

ஒழுக்கமான, சட்டத்வத மதிக்கின்ை, பண்பாடுகவைக் சகாண்ட, 

ஆசராக்கியமான சமூகவத உருைாக்குைதற்காகவும்  

நிவலசபைான சுற்ைாடல் முகாவமத்துைத்திற்கு முன்னுாிவம ைழங்கும் 

சபைதிக ைை அபிைிருத்தியின் ஊடாக 

மக்கள் வமய சபாருைாதாரசமான்வை உருைாக்குைதற்கும் 

நவீன சதாழில்நுட்பத்வத அைிவைப் சபற்ை மனித ைைங்கவை ைழிநடாத்தும் 

பாிசுத்தமான அரச நிர்ைாகத்தின் ஒரு பங்காைரான நான்,  

மக்கைின் பணத்தில் சம்பைம் சபறும் ஓர்  அரச ஊழியர் என்ை ைவகயில் 

அரச சகாள்வககவையும் குைிக்சகாள்கவையும் நவடமுவைப்படுத்துைதற்கு 

என்னிடம் ஒப்பவடக்கப்படும் பணிகவை 

 

ைிவனத்திைனுடன், 

பயனுறுதி ைாய்ந்தாக, 

உறுதியான எண்ணத்துடன், 

உச்ச அைவு அர்ப்பணிப்புடன், 

சநர்வமயாக, 

மக்களுக்குச் சார்பாக, 

நிவைசைற்றுைதாக உறுதியைிக்கிசைன்/ சத்தியப் பிரமாணம் சசய்கின்சைன். 


