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பபொது நடபொட்டக் கட்டுபொடு ஆணையின் கீழ் ககொலொலம்பூர் 

பொபணைபொவட்ட கபய்பபுபபணி கவனிபபு 

 

அன்புள்ள சககாதர திருபதணிபொாளர்ககள, துறவற பற்றுப பதாதுநிலைபோனகர, 
நீங்கள் அறிந்துள்ளலதபகதால், நபது நாடு பதாற்று கநாய்கலளத தடுககுப, 
கட்டுபதடுததுப சட்டப 1988, பற்றுப காவல்துலற சட்டப 1965-ன் கீழ் 
உருவாககபதட்ட ரு பதாது நடபாட்டக கட்டுபதாட்டு ஆலைலபொ (MCO))  
வருப பார்ச 18 பேதல் 2020 பார்ச 31 வலர  (கட்டுபதாடு காைப) அபேைாககப 
பசய்துள்ளது.   
 

பதாது நடபாட்டக கட்டுபதாட்டு ஆலை (Movement Control Order) 
விதிததுள்ள நடபாட்டப பற்றுப பசபொல்தாடுகளின் கூடுதல் கட்டுபதாடுகளின் 
கீழ், விசுவாசிகளுககான ஆபொர் கண்காணிபபு தலடதடகவா அல்ைது 
கதலவபோன்றி தலடபசய்பொபதடகவா கூடாது என்தலத உறுதிபதடுதத 
கபற்கண்ட உததரவுககு இைங்க கபலுப உததரவுகலளப தறபதகக பேடிவு 
பசய்துள்களன். 
 

இந்த கூடுதல் நடவடிகலககள் 2020, பார்ச 18 பதாடங்கி நலடபேலறககு 
வருவகதாடு, இந்தக கட்டுபதாட்டுக காைததின் இறுதிலபொ பநருங்குபகதாது 
எனது இந்த உததரவுகள் பெண்டுப  பறுதரிசீைலன பசய்பொபதடுப: 
 
a) அலனததுப பதாது வார இறுதி பற்றுப வார நாட்களின் திருபதலிகள், 

கூட்டங்கள், ன்றுகூடல்கள், பலறககல்வி வகுபபுகள் பற்றுப 
பேதிகபொாருககான கிறிஸ்தவப புகுபேக சடங்குபேலற (ஆர்.சி.ஐ.ஏ) அபர்வுகள் 
கடந்த 2020 பார்ச 12, கததிபோட்ட தீதகற்த பகைசிபொாவின் பைன்று கதராபொர்/ 
ஆபொர்கள் படலில் கண்டுள்ளபதடி பேடிவு பசய்பொபதட்டு அறிவிககபதட்டலவ 
2020 பார்ச 31 வலர நலடபேலறபோல் இருககுப. 

 
b) விதிககபதட்டுள்ள  பதாது நடபாட்டக கட்டுபதாட்டு ஆலைககு (MCO) 

இைங்க அலனதது கதவாைபொங்களுப சிற்றாைபொங்களுப பைடபதட்டிருககுப. 
 
c) பதாலைககாட்சிபோல் ளிதரபதபதடுப பதாது திருபதலிகலள நீங்கள் உங்கள் 

இல்ைங்களிலிருந்து பசத உைர்கவாடு தன்தற்றைாப. கபலுப இந்த 
காைகட்டததில் ஆன்பெக ரீதிபோல் ன்றிபதல் இலைந்திருகக நீங்கள் 
அலவககபதடுகிறீர்கள். 



d) அலனதது திருபதணிபொாளர்களுப தங்கள் தனிபதட்டத திருபதலிகலள 
நிலறகவற்றுபாறு ககட்டுகபகாள்ளபதடுகிறார்கள். 

 
e) இந்த நடபாட்டக கட்டுபதாட்டுக காைததில் கதராபொரின் பற்றுப தங்குகளின் 

அலுவைகங்கள் பதாதுபககளுககு பைடபதட்டிருககுப.  ஆனால் கவனிபபு 
பற்றுப ஆதரவு கதலவபதடுப அவசர கவலளகளில் பதாடர்பு பகாள்ள 
தங்குகள் அவசர கவலள பதாடர்பு எண்கலள (Hotlines) தங்குகளில் 
ஏற்தாடு பசய்பொ கவண்டுப. கதராபொர் பற்றுப தங்கு அலுவைகப தணிபொாளர்கள் 
இல்ைங்களிலிருந்து  கவலை பசய்பொ கவண்டுப. 

 
f) பபுரவு, கநாபோற்பூசுதல் பற்றுப நற்கருலை ஆகிபொலவ ஆததது அவசர  

தரததிகபொகத கதலவகளுககாக துககபதட்டிருககுப. தபொவுபசய்து தங்கு 
அவசர பதாடர்பு எண்ணுடன் பதாடர்பு பகாண்டு விவரங்கலள வவங்கவுப. 
இல்ைங்களில் பகக கடுலபபொாக கநாய்வாய்பதட்டிராத கநாபொாளிகளுககு 
நற்கருலை வவங்குவது  கட்டுபதாட்டுக காை பேடிவு வலர (பார்ச 31) 
ததிலவககபதட்டுள்ளது. 

 
g) இந்த கட்டுபதாட்டுக காைததிகைா, அடுதது வருப ஏபரல் பற்றுப கப 

பாதங்களிகைா திருபைப பசய்பொ திட்டபட்டுள்ள தபததிபோனர், பதாது 
நடபாட்டக கட்டுபதாட்டு ஆலைபோன் (MCO) விதிகளுககு இைங்க உங்கள் 
திருபை ஏற்தாடுகலளப தற்றி கைந்தாகைாசிகக உங்கள் தங்குத தந்லதயுடன் 
பதாடர்பு பகாள்ள கவண்டுப. 

 
h) இறபபு சடங்கு ஏற்தாடுகள் பற்றுப தங்குகளிலுள்ள இறபபுக கூடப (Funeral 

parlour)    தபொன்தடுததுதல் தற்றிபொ கதலவகளுககுச  சுகாதார அலபசசகப 
பற்றுப தங்கு பதாறுபததிகாரிகள் வவங்கியுள்ள  வவகாட்டிகளுககுப 
விதிபேலறகளுககுப கண்டிபதாக இைங்க கவண்டுப. கபல் விதரங்களுககுப 
தங்குத  தந்லதயுடன் பதாடர்பு பகாள்ளவுப. 

 

    (i)அலனதது அ.தி.ச. களுப அவற்றின் கூட்டு வளங்கலள (resources) 
அந்தந்த தங்கு இபொங்குப ருங்கிலைககபதட்ட பனித வளர்சசி  தணிக 
குழுவுடன் இலைந்து, இந்த பநருககிடிபொால் தாதிககபதடக 
கூடிபொவர்கள், பேதிபொவர்கள், கநாய்வாய்பதட்டவர்கள், தனிததிருப 
தவர்கள், இந்த பநருககடிபொால் பதாருளாநதார ரீதிபொாக 
தாதிககபதட்டுள்ளவர்கள்  ஆகிகபொாரின்  கதலவகலளக கவனிபத 
தற்குப ஆதரவு வவங்குவதற்குப கபலுப, இந்த பதாற்றுகநாலபொ 
எதிர்ததுப கதாராடுவதில் பேன்னணிபோல் இருககுப சுகாதாரப 
தாதுகாபபு தணிபொாளர்களுடனுப அவர்கள் குடுபத உறுபதனர் 
களுடனுப தகிர்ந்து பகாள்ள நாங்கள் அலவபபு விடுககின்கறாப. 

 
    j) ஆர்.சி.ஐ.ஏ -இன் கீழ் பகாண்டாடபதடவுள்ள ஆய்வுகள் பற்றுப 

தபொாரிபபுகள்  தற்கதாது ததிலவககபதட்டுள்ளன. 



k) 2020 பார்ச 31 ஆப கததி திட்டபடபதட்ட திருதலதைத திருபதலி  ரதது 
பசய்பொபதடுப. கவபறாரு கததிககு ததிலவகக கவண்டிபொ அவசிபொப 
இருககிறதா என்தலத தீர்பானிகக சூழ்நிலைலபொ ஆய்வு பசய்கவாப. புனித 
வார பகாண்டாட்டங்கள், தாஸ்கா பலறநிகழ்வுகள்  (புகுபேகச சடங்குகள்) 
பகாண்டாட்டப பதாடர்தான பொாவுப  ஏற்தட்டுள்ள இந்த பநருககடிபோன் 
பேன்கனற்றப பற்றுப அரசாங்க அதிகாரிகளிடபருந்து வருப கபல் 
வவகாட்டிகலளப பதாறுதது அலபயுப. 

 
சபைக-டுககக காைததில் நாப ருவருகபகாருவர் உடல் ரீதிபொாகப 
தரிந்திருந்தாலுப, நபபேலடபொ ஆண்டவருப பெட்தருபான இகபொசு கிறிஸ்துவில் 
நாப பநருககபாக ன்றிததிருககிகறாப. புனித தவுல் அடிகளார் நபககு 
நிலனவூட்டுவது கதால்,  “சாகவா, வாழ்கவா, வானதூதகரா, ஆட்சிபொாளகரா, 
நிகழ்வனகவா, வருவனகவா, வலிலப பககலவகபொா உன்னதததில் 
உள்ளலவகபொா, ஆவததில் உள்ளலவகபொா, கவபறந்தப தலடபபுப நப 
ஆண்டவர் கிறிஸ்து இகபொசுவின் வவபொாய் அருளபதட்ட கடவுளின் அன்தலிருந்து 
நபலபப தரிகககவ பேடிபொாது” என்தது எனது உறுதிபொான நபதகலக. (உகரா 8: 
38-39) 
 

உங்களது அன்புள்ள 
 
 
 
 

 
கபதகு கதராபொர் ஜூலிபொன் லிபொாவ, 
ககாைாைபபூர் பாபலறபாட்டப 


