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அகமச்சுக்களின் பசயலாளர்கள் 

மாகாணங்களின் பிரதம பசயலாளர்கள்  

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

அரச கூட்டுத்தா னங்களின், நியதிச் சட்ட நிறுனங்களின் தகலவர்கள் 

 

2023 ஆம் ஆண்டு - கடமைச் செயற்பாடுகமை ஆரம்பித்தல் 

 

“நூற்றாண்டுக்கான முன்பனடுப்பு” என்ற பதானிப் ப ாருளின் கீழ் 2023-2048 அடுத்த இரு த்கதந்து 

வருடங்களுக்கான இலங்ககயின் அபிவிருத்தி முன்பனடுப்புக்கு அகமவாக 75 ஆவது சுதந்திர 

தினத்கத ப ருகமயுடன் பகாண்டாடுதல் 2023 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்கின்றகம அரச சசகவயிலுள்ள 

எங்கள் அகனவருக்கும் புதிய எதிர் ார்ப்புக்ககள ஏற் டுத்தும் என் தில் சந்சதகமில்கல. 

 

02. பகாவிட் - 19 பதாற்றுசநாய் நிகலகமயின் ச ாது கூட ப ாது மக்கள் சசகவககளத் 

பதாடர்ச்சியாக வழங்கி அரச சசகவககளக் பகாண்டு நடாத்துவதற்கு அரச ஊழியர்கள் பசய்த 

அர்ப் ணிப்க ப்  ாராட்டி நிகனவு டுத்துகின்சறன். தற்ச ாகதய ப ாருளாதார பநருக்கடிகயக் 

குறுகிய காலத்தில் பவற்றி பகாள்வதற்குத் சதகவயான சதசிய மற்றும் சர்வசதச அடிப் கட 

அரசினால் ஏற்கனசவ உறுதியாக இடப் ட்டுள்ளது. அதனடிப் கடயில், வறுகம ஒழிப்பு, 

சவகலயின்கமகயக் குகறத்தல் மற்றும் உள்நாட்டு உற் த்திககள சமம் டுத்துதல், அந்நியச் 

பசலாவணி உகழப்பு அதிகரித்தல் என் வற்றுக்காக அரச சசகவயிலுள்ள உங்கள் அகனவரினதும் 

பசயலூக்கமான  ங்களிப்பும் அர்ப் ணிப்பும் இச்சந்தர்ப் த்தில் மிகவும் சதகவப் டுகின்றன. 

 

03.  வரலாற்றில் முன்பனாருச ாதும் அனு வித்திராத ப ாருளாதார பநருக்கடிக்குள் மக்கள் 

வாழ்க்கக மிகவும் கஷ்ட நிகலக்கு முகங்பகாடுத்துள்ள இக்காலப்  குதியில், உலகில் ப ாருளாதார 

பநருக்கடிகளுக்கு முகங்பகாடுத்த நாடுகள் அந்தச் சவால்ககள பவற்றி பகாள்வதற்கு 

அறிமுகப் டுத்திய மறுசீரகமப்புக்கள்  ற்றிய அனு வங்ககள ஆராய்ந்து அரச சசகவயில் 

சதகவயான மறுசீரகமப்புக்ககள அறிமுகப் டுத்துவதற்கும், அரச பசலவுககளக் குகறத்து அரச 

வருமானத்கத அதிகரிப் தற்கும் நீங்கள் அகனவரும் முன்னகர விடக் கவனம் பசலுத்துதல் 

சவண்டும். ப ாது மக்களுக்கான சசகவ வழங்கலின் விகனத்திறகன உறுதிப் டுத்துவதற்காக 

பிரகசகள்  ட்டங்ககள அறிமுகப் டுத்துவதற்கும், இகணய வழியில் சசகவ வழங்ககல 

அறிமுகப் டுத்துவதற்கும், தகலநககர கமயமாகக் பகாண்ட சசகவ வழங்ககல மாவட்ட மற்றும் 

பிரசதச மட்டங்களுக்குப்  ரவலாகுவதற்கும் நீங்கள் அகனவரும் நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும்.  

 

04.  உணவுப்  ாதுகாப்க  உறுதிப் டுத்துவதற்காக அகனவருக்கும் சதகவயான உணவுககள 

நாட்டின் உள்சள உற் த்தி பசய்வதற்காகவும் வழங்கல் பசய்வதற்காகவும் அதனுடன் 

பதாடர்புகடய அகனத்து நிறுவனங்ககளயும் ஒருங்கிகணத்து கிராமிய மறுமலர்ச்சி 

கமயத்திலிருந்து சதசிய உணவுப்  ாதுகாப்புக் குழு வகர பதாடர்பு டுகின்ற அகனத்து அரசாங்க 

ஊழியர்களும் தங்கள் விடயப்  ரப்புக்கு அப் ால் பசன்று இந்த சதசிய ப ாறுப்க  

நிகறசவற்றுவதற்காக அர்ப் ணிப்புடன் பசயல் டுவீர்கள் என்று நம்புகிசறன். சமலும், அதற்கு 

இகளஞர்களின்  ங்களிப்க ப் ப றுவதற்காகவும் தனியார் துகற, அரச சார் ற்ற அகமப்புக்கள், 

பவளிநாட்டு நிறுவனங்கள், கிராமிய பதாண்டர் அகமப்புக்கள், அரசியல் அதிகாரிகள் மற்றும் 

மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகிசயாருடனும் சமய அகமப்புக்களுடனும் கூட்டாகச் பசயற் டுவது 

அகனத்து மட்டங்களிலுமுள்ள அரசாங்க ஊழியர்களின் ப ாறுப் ாகும். 



 

05. 2023 ஆம் ஆண்டில் கடகமச் பசயற் ாடுககள ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளான சனவரி மாதம் 02 

ஆம் திகதி திங்கட்கிழகம அகனத்து அரச ஊழியர்களினதும்  ங்சகற்புடன் தங்கள் சசகவ 

நிகலயங்களில் கடகமச் பசயற் ாடுககள ஆரம்பிப் தற்கு உத்திசயாகபூர்வ கவ வங்ககள 

நடாத்துதல் சவண்டும். அதன் பிரதான கவ வம் அன்கறய தினம் மு. . 9.00 மணிக்கு சனாதி தி 

அலுவலகத்தில் நகடப றும். அதனுடன் இகணந்த வககயில் அன்கறய தினத்தில் அசத சநரத்தில் 

பின்வரும் நிகழ்ச்சிககள சதசிய, மாகாண, மாவட்ட மற்றும் பிரசதச மட்டங்ககள பிரதிநிதித்துவம் 

பசய்யும் அகனத்து அரசாங்க நிறுவனங்களும் நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கக எடுத்தல் சவண்டும். 

அதற்காக பின்வரும் சவகலத் திட்டத்கதப்  யன் டுத்த சவண்டும். 

 

I. சதசிய பகாடிய ஏற்றுதலும் சதசிய கீதம்  ாடுதலும். 

II. இராணுவ வீரர்கள் உள்ளிட்ட நாட்டிற்காக உயிர்த் தியாகம் பசய்த அகனவகரயும் 

நிகனவுகூர்வதற்காக இரண்டு (02) நிமிடங்கள் பமளன அஞ்சலி பசலுத்துதல் 

III.  தவியணியின் அகனத்து அங்கத்தவர்களும் தமக்கு வசதியான பமாழிபயான்றில் தத்தமது 

இடங்களிலிருந்து இருந்து இத்துடன் அனுப்   ட்டுள்ள அரச சசகவ உறுதியகரகய/ 

சத்தியப் பிரமாணத்கத உரத்து வாசித்தல். 

IV. தற்ச ாகதய சவால்ககள  பவற்றி பகாள்வதற்காக அறிமுகப் டுத்தப் ட்டுள்ள அரச 

பகாள்கககள் மற்றும் சவகலத் திட்டங்கள்  ற்றியும் அந்தக் குறிக்சகாள்ககள அகடவதற்கு 

அரச ஊழியர்களின்  ங்களிப்பு  ற்றியும் அவர்ககள உற்சாகப் டுத்தி சிறிய உகரபயான்கற 

நிகழ்த்துதல். 

 

06.  இந்நிகழ்ச்சிகயச் சிறப் ாக நகடமுகறப் டுத்துவதில் முன்னின்று நடவடிக்கக 

எடுக்குமாறு  ணிவுடன் அறியத் தருகின்சறன். 

 

     

 

ஒப் ம்./ எம்.எம்.பி.சக. மாயாதுன்சன 

பசயலாளர் 

ப ாது நிருவாக, உள்நாட்டலுவல்கள், 

மாகாண சக கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சு 

 

பதாகலச சி : 011-2662340 

பதாகலநகல் : 011-2692158  

மின்னஞ்சல் : pubad.estad1@gmail.com 

 

பிரதிகள் : பகளரவ மாகாண ஆளுநர்கள் 

 

 

 

 



 

அரச சசவை உறுதியுவர / சத்தியப் பிரமாணம் 
 

 

இரண்டாயிரத்து இருபத்து மூன்றாம் ஆண்டின் கடமைச் செயற்பாடுகமை ஆரம்பிக்கும்  

முதலாம் நாைாகிய இன்று, இலங்மகச் ெனநாயக சொெலிெக் குடியரசு, இலங்மக வாழ்  

ைக்களின் எதிர்பார்ப்புக்கமை யதார்த்தைாக்கும் புது வருடசைான்றின் ஆரம்பத்மதக்  

சகாண்டாடுகின்றது. 

இன்றுடன் ஆரம்பிக்கும் புது வருடத்தில் 

ஒசர நாட்டில், ஒசர சதெத்தில், ஒசர சகாடியின் கீழ் 

ஐக்கியைாகவும் ஒருமித்த ைனதுடனும்  

பாதுகாப்பான எைது தாய் நாட்டினுள் 

"நூற்றாண்டுக்கான முன்சனடுப்பு" என்பமத முன்னிறுத்தி 

அடுத்து வரும் இருபத்மதந்து வருடங்களுக்குள் பிராந்தியத்தில் சுபீட்ெமிக்க 

ெனநாயக அரொக எனது தாய் நாட்மட உருவாக்குவதற்காக, ைனித உரிமைகமைப் 

பாதுகாக்கும், பரஸ்பர சகைரவத்மதயும் நம்பிக்மகமயயும் பாதுகாக்கின்ற, 

ஒழுக்கமுள்ை, ெட்டத்மத ைதிக்கின்ற, பண்பாடுகமைக் சகாண்ட ெமுதாயத்மத 

உருவாக்குவதற்காகவும்  நிமலசபறான அபிவிருத்தி இலக்குகமைப் பூர்த்தி 

செய்யும் ைக்கள் மையப் சபாருைாதாரசைான்மற உருவாக்குவதற்காகவும் 

நவீன சதாழில்நுட்ப அறிமவப் சபற்ற ைனித வைங்கமை வழிநடாத்தும் 

பரிசுத்தைான அரெ நிர்வாகத்தின் ஒரு பங்காைரான நான்,  

ைக்களின் பணத்தில் ெம்பைம் சபறும் ஓர் அரெ ஊழியர் என்ற வமகயில் 

அரெ சகாள்மககமையும் குறிக்சகாள்கமையும் நமடமுமறப்படுத்துவதற்கு 

என்னிடம் ஒப்பமடக்கப்படும் பணிகமை 

விமனத்திறனுடன், 

பயனுறுதி வாய்ந்தாக, 

உறுதியான எண்ணத்துடன், 

அதிகபட்ெ அர்ப்பணிப்புடன், 

சநர்மையாக, 

ைக்களுக்குச் ொர்பாக, 

நிமறசவற்றுவதாக உறுதியளிக்கிசறன்/ ெத்தியப் பிரைாணம் செய்கின்சறன். 


