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THE ORDER OF TEMASEK (WITH HIGH DISTINCTION)
Darjah Utama Temasek (Dengan Kepujian Tinggi)

1. PROF S JAYAKUMAR  Penasihat Undang-undang Kanan
     kepada Menteri Ehwal Luar

PUJI-PUJIAN

 Prof S Jayakumar telah mengabdikan seluruh usia dewasa beliau untuk 
berkhidmat kepada Singapura. Beliau bertugas dalam kabinet di bawah ketiga-tiga 
Perdana Menteri Singapura, sebagai Menteri Ehwal Dalam Negeri (1985-1994), Menteri 
Undang-undang (1988-2008), Menteri Ehwal Luar (1994-2004), Timbalan Perdana Menteri 
(2004-2009), Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara (2005-2010), dan Menteri 
Kanan (2009-2011). 
 
 Prof Jayakumar mempunyai ciri-ciri unik dalam kalangan penjawat awam. Beliau 
memanfaatkan cara pemikiran undang-undangnya yang tajam dalam mengendalikan 
pelbagai isu, daripada keselamatan negara dan dasar ehwal luar, kepada pembangunan 
politik dan perlembagaan. 
 
 Di dalam negeri, beliau telah menyelia perubahan asas perlembagaan dan 
perundangan negara, termasuk Akta Mengekalkan Keharmonian Agama yang merupakan 
satu mercu tanda, serta pembentukan skim-skim Anggota Parlimen Tanpa Kawasan Undi, 
Anggota Parlimen Dilantik dan Presiden Dipilih. 
 
 Di peringkat antarabangsa, beliau menjadikan kedaulatan undang-undang 
sebagai teras pendekatan Singapura terhadap hubungan luar negara. Beliau bukan sahaja 
membentangkan visi yang menarik tentang bagaimana kedaulatan undang-undang 
dapat menjamin kepentingan serta hubungan aman Singapura dengan negara-negara 
lain, bahkan beliau sendiri telah memimpin rundingan dan pengadilan antarabangsa. 
Prof Jayakumar merupakan diplomat terulung Singapura, menjalin hubungan dengan 
rakan-rakan sejawat jauh dan dekat, dan pada masa yang sama, beliau merupakan ketua 
peguam bela dan peguam negara. 
 
 Di peringkat ASEAN khususnya, Prof Jayakumar telah menjalin rangkaian rakan-
rakan yang luas. Beliau berkhidmat dalam Kumpulan Tokoh-tokoh Terkemuka (Eminent 
Persons Group) bagi Piagam ASEAN. Kepercayaan yang beliau nikmati telah banyak 
membantu dalam menangani cabaran-cabaran yang sukar. 
 
 Singapura akan sentiasa terhutang budi kepada Prof Jayakumar atas peranan 
beliau dalam rundingan-rundingan penting dengan negara-negara jiran kita. Beliau 
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telah merundingkan Perjanjian Kerjasama Pertahanan dan Perjanjian Ekstradisi dengan 
Indonesia. Beliau telah mengusahakan penyelesaian pertikaian dengan Malaysia 
berhubung Pedra Branca selama 40 tahun, yang membawa kepada kejayaan kes di 
hadapan Mahkamah Keadilan Antarabangsa pada 2007, dan keputusan Malaysia menarik 
balik permohonannya yang dibuat sedekad kemudian untuk menyemak dan mentafsirkan 
semula Penghakiman asal. 
 
 Lama selepas bersara sebagai Menteri, Prof Jayakumar masih memanfaatkan 
pengalamannya yang luas dalam beberapa isu dasar ehwal luar negara kita yang paling 
sensitif, sebagai Penasihat Undang-undang Kanan kepada Menteri Ehwal Luar. 
 
 Atas sumbangan beliau yang unik, meluas dan tidak ternilai kepada kesejahteraan 
dan keselamatan Singapura, Prof S Jayakumar dianugerahkan Darjah Utama Temasek 
(Dengan Kepujian Tinggi). 
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THE ORDER OF TEMASEK (WITH HIGH DISTINCTION)
淡马锡勋章（最高荣誉)

1. 贾古玛教授   外交部长高级法律顾问

授勋赞词

	 贾古玛教授将大半生的时间都奉献给国家，并曾在新加坡历任总理的内阁中

担任过内政部长（1985年至1994年）、律政部长（1988年至2008年）、外交部长（1994

年至2004年）、副总理（2004年至2009年）、国家安全统筹部长（2005年至2010年）及

国务资政（2009年至2011年）。

	 精通法律的贾古玛教授，为国家安全、外交政策，以及政治及宪政发展等各

种课题提供了独到的见解，是公共服务领域中独一无二的人才。

	 在国内事务方面，他在任内督导了重要的宪法与法律修订工作，包括具有里

程碑意义的《维持宗教和谐法》，以及设立非选区议员、官委议员和民选总统等制

度。

	 在国际事务方面，贾古玛教授主张新加坡在外交关系上以法治为核心。他不

但以具说服力的方式勾勒出以法治保障我国利益并让各国和平共处的愿景，更亲自主

导涉及法律谈判或国际裁决的外交工作。身为新加坡首屈一指的外交官，他极力与各

国外交官建立友好关系。同时，他也是我国首席律师和法律顾问。

	 贾古玛教授尤其在亚细安建立了广泛的人脉，并曾任《亚细安宪章》专家团

成员。他所赢得的信任，大大帮助我国解决各种棘手问题。

	 贾古玛教授在我国与邻国的重要谈判中扮演了关键角色，而世世代代的新加

坡人将铭记他的贡献。他曾代表我国就签订防务合作协定及双边引渡条约与印度尼西

亚展开磋商，并花了40年的时间解决与马来西亚的白礁主权纠纷,	 在2007年率领法律团

队向海牙国际法庭做出陈词，最终成功说服海牙国际法庭将白礁主权判归我国。十年

后，当马来西亚入禀国际法庭要求复核白礁主权裁决并对其进行法律诠释时，他再次

率队成功捍卫我国主权,	使马来西亚终止其申请。

	 卸下部长职务后，贾古玛教授仍长时间担任外交部长高级法律顾问，以其丰

富经验协助我国处理一些颇为敏感的外交课题。

	 鉴于贾古玛教授为国家福祉和安全做出广泛、宝贵和独特的贡献，特此授予

淡马锡勋章（最高荣誉），以资表扬。
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THE ORDER OF TEMASEK (WITH HIGH DISTINCTION)
தெமாதெக் விருது (உயாிய ெனிசெிறப்புடன்)

1. பேராெிாியர் எஸ் ஜயகுமார் தவளியுறவு அமமசெருக்்ான 
     மூதெ ெடட ஆப�ாெ்ர்
பு்ழுமர

 பேராெிாியர் எஸ் ஜயகுமார் ெமது வாழ்ாள் முழுவமெயும் ெிங்ப்பூருக்குச 
பெமவயாறற அர்ப்ேணிததுள்ளார்.   ெிங்ப்பூாின் மூன்று ேிரெமர்்ளின் 
அமமசெரமவ்ளிலும் பெமவயாறறிய அவர், உள்துமற அமமசெர் (1985 – 1994), 
ெடட அமமசெர் (1988 – 2008), தவளியுறவு அமமசெர் (1994 – 2004), துமணப் 
ேிரெமர் (2004 – 2009), பெெியப் ோது்ாப்புக்்ான ஒருங்ிமணப்பு அமமசெர் (2005 – 
2010), மூதெ அமமசெர் (2009 – 2011) ஆ்ிய தோறுப்பு்ளில் ேணியாறறியுள்ளார். 

 தோதுச பெமவ ஊழியர்்ளிமடபய ெனிததுவம் வாய்நெவரா்த ெி்ழ்நெ 
பேராெிாியர் ஜயகுமார், பெெியப் ோது்ாப்பு, தவளியுறவுக் த்ாள்ம் தொடடு 
அரெியல், அரெிய�மமப்பு பமம்ோடு்ள் எனப் ே�ெரப்ேடட விவ்ாரங்ளில், கூரான 
ெடடச ெி்நெமனமயப் புகுதெியுள்ளார்.

 உள்்ாடடில், அடிப்ேமட அரெிய�மமப்பு, ெடட மாறறங்மள அவர் 
பமறோர்மவயிடடார்.   ெமய ்ல்லிணக்்ப் ேராமாிப்புச ெடடதெின் அறிமு்மும், 
தொகுெியில்�ா ் ாடாளுமன்ற உறுப்ேினர்்ள், ் ியமன ் ாடாளுமன்ற உறுப்ேினர்்ள், 
பெர்்நதெடுக்்ப்ேடட அெிேர் ஆ்ியவறறின் உருவாக்்மும் அவறறுள் அடஙகும்.

 அமனதது�் அரங்ில், ெிங்ப்பூாின் தவளியுறவுக்்ான அணுகுமுமறயில் 
ெடடதமெ அவர் ேிரொன அம்ெமா் ்ிம�்ாடடினார்.   ேிற ்ாடு்ளுடனான 
ெிங்ப்பூாின் ்�மனயும் அமமெியான உறவு்மளயும் ெடடம் எவவாறு 
உறுெிப்ேடுததும் என்று எடுததுமரதெதுடன் மடடுமல்�ாமல், அமனதது�் ெடடப் 
பேசசுவார்தமெ்மளயும் வழக்்ாடல்்மளயும் அவரா்பவ வழி்டதெியும் உள்ளார்.
ெிங்ப்பூாின் முன்னணி அரெெ்நெிாியா், அவர் அணமட ்ாடு்ளுடனும் தொம�தூர 
பெெங்ளுடனும் ்ல்லுறமவப் பேணி வளர்தொர்.   அபெ பவமளயில், ெிங்ப்பூாின் 
ெம�மம வழக்்றிஞரா்வும் அவர் தெயல்ேடடார். 

 குறிப்ோ், ஆெியான் வடடாரதெில், பேராெிாியர் ஜயகுமார் ே� ்டபு 
வடடங்மள உருவாக்்ினார்.   ஆெியான் ொெனதெின் முன்னணி ்ேர்்ள் குழுவிலும் 
அவர் பெமவயாறறினார்.   அவர்மமீது மவக்்ப்ேடட ்ம்ேிக்ம், ெிக்்�ான 
ேிரசெிமன்ளுக்குத ெமீர்வு்ாண தோிதும் துமணபுாி்நெது.

 ்மது அணமட ்ாடு்ளுடனான முக்்ியமான பேசசுவார்தமெ்ளில் அவர் 
ஆறறிய அரும்ேணிக்கு, ்ம் ்ாடு த்டுங்ா�ம் அவருக்குக் ்டன்ேடடிருக்கும்.   
அவர், இ்நபொபனெியாவுடனான ெற்ாப்பு ஒததுமழப்பு ஒப்ே்நெதெிறகும் குறறம் 
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புாி்நபொமர ஒப்ேமடக்கும் உடன்ோடடிறகும் பேசசுவார்தமெ ்டதெினார்.   
40 ஆணடுக்கும் பம�ா், மப�ெியாவுடன் ்ி�வி வ்நெ தேடரா ேிராங்ா 
ெர்சமெமயயும் அவர்ொன் ம்யாணடார்.   2007-ஆம் ஆணடு அமனதது�் 
்மீெிமன்றதெில் ்ட்நெ வழக்கு விொரமணமய அடுதது, அ்நெ விவ்ாரதெில், 
ெிங்ப்பூருக்குச ொெ்மான ெமீர்ப்பு வழங்ப்ேடடது.   ேதொணடுக்குப் ேிறகு, 
அ்நெத ெமீர்ப்மேத ெிருதெி அமமக்் மப�ெியா விணணப்ேிதது, ேின்னர் அெமன 
மமீடடுக்த்ாணடது.

 அமமசெரா்ப் ேணி ஓயவு தேறறு த்டு்ாள் ஆன ேின்னரும் 
கூட, தவளியுறவு அமமசொின் மூதெ ெடட ஆப�ாெ்ரா், பேராெிாியர் 
ஜயகுமார் தெய�ாறறி வரு்ிறார்.   அப்தோறுப்ேின் வழி, அவர் ெிங்ப்பூாின் 
அெிமுக்்ியமான தவளியுறவுக் த்ாள்ம் ொர்்நெ விவ்ாரங்ளில், ெமது ெமீாிய 
அனுேவதமெத தொடர்்நது ேயன்ேடுதெி வரு்ிறார்.

 ெிங்ப்பூாின் ்�னுக்கும் ோது்ாப்புக்கும் ேல்பவறு வழி்ளில், 
ெனிததுவமான முமறயில், ெிறப்புமிக்் வம்யில் ேங்ளிதெென் போில், 
பேராெிாியர் எஸ் ஜயகுமார் அவர்்ளுக்குத தெமாதெக் விருது (உயாிய 
ெனிசெிறப்புடன்) வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER
Darjah Utama Bakti Cemerlang

2. ENCIK KOH CHOON HUI  Pengerusi, Persatuan Kanak-kanak
     Singapura

PUJI-PUJIAN

 Seorang tokoh berwawasan yang telah berkhidmat dalam sektor sosial selama 
lebih empat dekad, Encik Koh Choon Hui telah memupuk pembangunan beberapa 
agensi perkhidmatan sosial di Singapura. Usaha-usaha beliau telah memberikan manfaat 
kepada ramai rakyat Singapura.

 Encik Koh merupakan Pengerusi Persatuan Kanak-kanak Singapura (SCS) sejak 
1978, dan telah merintis banyak khidmat dan program baru seperti Pusat Pembangunan 
Anak Latchkey pada 1979 dan talian bantuan Tinkle Friend pada 1984. Pada 2004, 
persatuan tersebut melancarkan Program Bebas Buli untuk menangani isu membuli di 
sekolah-sekolah. Di bawah kepimpinan Encik Koh, SCS telah mendekati ramai kanak-kanak, 
belia dan keluarga yang memerlukan bantuan sepanjang tahun-tahun sudah. Persatuan 
tersebut telah memenangi banyak anugerah di peringkat serantau dan kebangsaan.

 Selaku Naib Presiden Majlis Khidmat Sosial Kebangsaan (NCSS) dari 1994 
hingga 2000, beliau telah memulakan usaha menyemak gaji para pekerja dalam sektor 
perkhidmatan sosial. Semakan itu menyediakan asas bagi sektor tersebut menggaji dan 
mengekalkan kakitangan yang berbakat.

 Encik Koh merupakan Pengerusi Jawatankuasa Penghubung Masyarakat Rumah 
Tumpangan Juvenil di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat, Belia dan Sukan 
dari 2000 hingga 2004. Beliau telah memulakan usaha melibatkan masyarakat dalam 
pemulihan belia-belia bermasalah dengan menyediakan setiap seorang daripada mereka 
seorang pembimbing sukarela yang terlatih.

 Encik Koh telah berkhidmat di dalam banyak lembaga, termasuk sebagai 
Pengerusi Singapore Pools dan iShine Cloud Ltd sekarang ini. Beliau juga merupakan 
Wakil Pemerintah Singapura di Suruhanjaya ASEAN untuk Penggalakan dan Perlindungan 
Hak Wanita dan Kanak-Kanak.

 Atas sumbangan beliau kepada sektor perkhidmatan sosial Singapura, Encik 
Koh Choon Hui dianugerahkan Darjah Utama Bakti Cemerlang.
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER
殊功勋章

2. 许俊辉先生   新加坡儿童会主席

授勋赞词

	 许俊辉先生在过去的40多年来，一直是社会服务领域富有远见卓识的中坚分

子。许先生在新加坡培育了多家社会服务机构，让许多新加坡人受益。

	 许先生自1978年起出任新加坡儿童会主席，并开创了许多新服务和计划，例

如在1979年设立的钥匙儿童发展中心以及在1984年推出的叮铃朋友热线。2004年，新

加坡儿童会推出反欺凌计划，以应对学校霸凌行为。在许俊辉先生的领导下，新加坡

儿童会多年来帮助了许多有需要的儿童、青少年和家庭，并赢得了多个区域和国家奖

项。

	 许先生在1994年至2000年出任国家福利理事会副会长时，发起检讨社会服务领

域薪金的工作，为该领域在招揽和留住人才方面奠下基础。

	 2000年至2004年，许先生出任社会发展、青年及体育部旗下的少年收容所社会

联系委员会主席。他为每个叛逆青少年安排一位训练有素的义工导师，让社区参与引

导这些青少年重回正途的工作。

	 许俊辉也在多个董事会任职，他目前是新加坡博彩公司和云端服务公司iShine	

Cloud的主席。许先生也是亚细安维护妇幼权利委员会的新加坡政府代表。

	 鉴于许俊辉先生为新加坡社会服务领域所做出的贡献，特此授予殊功勋章，

以资表扬。
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER 
ெிறப்புப் ேணி விருது

2. ெிரு ப்ா சூன் ஹுய  ெம�வர், 
     ெிங்ப்பூர் ெிறுவர் ெங்ம்

பு்ழுமர

 ெமூ்த துமறயில் 40 ஆணடுக்கும் பம�ா், தொம�ப்ாக்கு ெி்நமெ மிகு்நெ 
வல்�வரா்ப் போறறப்ேடும் ெிரு ப்ா சூன் ஹுய, ெிங்ப்பூாில் ே� ெமூ் பெமவ 
அமமப்பு்மள உருவாக்்த துமணபுாி்நதுள்ளார்.   அவரது அரும்ேணியால், ே� 
ெிங்ப்பூரர்்ள் ேயனமட்நதுள்ளனர்.

 ெிரு ப்ா, 1978-ஆம் ஆணடு முெல், ெிங்ப்பூர் ெிறுவர் ெங்தெின் 
ெம�வரா் இரு்நது வ்நதுள்ளார்.   அவர் ே� புெிய பெமவ்மளயும் ெிடடங்மளயும் 
அறிமு்ப்ேடுதெியுள்ளார்.   வீடடில் ெனிதெிருக்கும் ேிள்மள்ளுக்்ா், 1979-ஆம் 
ஆணடில் தொடங்ப்ேடட Latchkey ேிள்மள பமம்ோடடு ்ிம�யம், 1984-ஆம் 
ஆணடில் தொடங்ப்ேடட Tinkle Friend உெவித தொம�பேெி பெமவ ஆ்ியன 
அவறறுள் ெி�.   2004-ஆம் ஆணடில், ெிங்ப்பூர் ெிறுவர் ெங்ம், ேள்ளியில் ெிறுவர்்ள் 
அசசுறுதெப்ேடும் ேிரசெிமனமயக் ்மளய, ‘Bully Free’ (அசசுறுதெ�றற) ெிடடதமெத 
தொடங்ியது.   இதெமன ஆணடு்ளில், ெிரு ப்ா-வின் ெம�மமததுவதெின் ்மீழ, 
ெிங்ப்பூர் ெிறுவர் ெங்ம் ே� ெிறுவர்்ள், இமளயர்்ள், குடும்ேங்ள் ஆ்ிபயாருக்கு 
உெவியுள்ளது.   அததுடன், ெங்ம் ே� வடடார, பெெிய விருது்மளயும் தேறறுள்ளது.

 1994-ஆம் ஆணடு முெல், 2000-ஆம் ஆணடு வமரயில், பெெிய ெமூ் 
பெமவ மன்றதெின் துமணத ெம�வரா்ப் தோறுப்பு வ்ிதெ அவர், ெமூ் பெமவத 
துமறயின் ெம்ேள மறுஆயமவத தொடங்ி மவதொர்.   இ்நெத துமறயில் ெிறன்மிக்் 
ஊழியர்்மள பவம�க்கு அமர்தெி, ெக்்மவததுக்த்ாள்வெற்ான அடிதெளதமெ 
அ்நெ மறுஆயவு ஏறேடுதெிக் த்ாடுதெது.

 ெிரு ப்ா, 2000-ஆம் ஆணடு முெல் 2004-ஆம் ஆணடு வமரயில், 
ெமூ் பமம்ோடு, இமளயர் விமளயாடடுத துமற அமமசெின் ்மீழ இயங்ிய 
இளஙகுறறவாளி்ள் இல்�தெின் ெமூ் இமணப்புக் குழுவின் ெம�வரா்ப் 
தோறுப்பு வ்ிதொர்.   வாழக்ம்யில் ெிமெமாறிச தென்ற இளஙகுறறவாளி்ள் 
ஒவதவாருவருக்கும் ேயிறெி தேறற தொணடூழிய மெியுமரஞமர அளிக்கும் தோருடடு, 
அவர்்ளின் மறுவாழவுப் ேயணதெில் ெமூ்தெின் ஈடுோடமடத தொடங்ி மவதொர், 
ெிரு ப்ா.

 ெிரு ப்ா, ே� வாாியக் குழுக்்ளில் பெமவயாறறி வரு்ிறார்.   ெறபோது, 
அவர் ெிங்ப்பூர் பூல்ஸ் (Singapore Pools) ் ிறுவனம், ஐமைன் ் ிளவுட (iShine Cloud) 
லிமிதடட ஆ்ிய அமமப்பு்ளின் ெம�வரா்ப் தோறுப்பு வ்ிக்்ிறார்.   தேண்ள், 
ேிள்மள்ள் ஆ்ிபயாாின் உாிமம்மள ஊக்குவிததுப் ோது்ாப்ேது குறிதெ ஆெியான் 



9

ஆமணயதெின் ெிங்ப்பூர் அரொங்ப் ேிரெி்ிெியா்வும் அவர் ெி்ழ்ிறார்.

 ெிங்ப்பூாின் பெமவத துமறக்கு அவர் ஆறறிய ேங்ளிப்பு்ளின் போில், ெிரு 
ப்ா சூன் ஹுய அவர்்ளுக்குச ெிறப்புப் ேணி விருது வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER
Darjah Utama Bakti Cemerlang

3. PROFESOR WANG GUNGWU Mantan Pengerusi, ISEAS – Institut
     Yusof Ishak
     Mantan Pengerusi, Sekolah Dasar
     Awam Lee Kuan Yew, Universiti
     Nasional Singapura
     Mantan Pengerusi, Institut Asia
     Timur, Universiti Nasional Singapura
PUJI-PUJIAN

 Profesor Wang Gungwu merupakan Pengerusi pengasas Sekolah Dasar Awam 
Lee Kuan Yew, dan mantan Pengerusi kedua-dua ISEAS - Institut Yusof Ishak (ISEAS) dan 
Institut Asia Timur.

 Profesor Wang telah memainkan peranan yang penting dalam memperkukuhkan 
keupayaan penyelidikan ketiga-tiga institut tersebut dan mengembangkannya hingga 
menjadi pusat-pusat kecemerlangan yang disegani di peringkat antarabangsa. Seorang 
cendekiawan unggul, Profesor Wang telah membantu memperkukuhkan kepimpinan 
intelektual Singapura dalam isu-isu yang berkaitan dengan China, Asia Tenggara, dan 
Asia Timur.

 Selaku salah seorang sejarawan terkemuka di dunia, Profesor Wang telah 
membuat sumbangan yang sangat besar pengaruhnya dalam kajian diaspora Cina di Asia 
Tenggara dan Singapura. Penerbitan, ceramah dan artikel yang beliau hasilkan mengenai 
pelbagai subjek, terutamanya China kontemporari, telah memberikan wawasan yang 
berharga kepada para penggubal dasar dan ahli akademik.

 Atas kesarjanaan dan kepimpinan beliau yang cemerlang dalam membangunkan 
institusi-institusi penyelidikan bertaraf dunia di Singapura, Profesor Wang Gungwu 
dianugerahkan Darjah Utama Bakti Cemerlang.
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER
殊功勋章

3.	 王赓武教授	 	 	 尤索夫伊萨东南亚研究院前主席

	 	 	 	 	 新加坡国立大学

	 	 	 	 	 李光耀公共政策学院前主席

	 	 	 	 	 新加坡国立大学东亚研究所前主席

授勋赞词

	 王赓武教授是新加坡国立大学李光耀公共政策学院的创院主席，也曾任尤索

夫伊萨东南亚研究院和新加坡国立大学东亚研究所主席。

	 王教授在提升这三个研究机构的研究能力，并将其发展成享誉国际的卓越研

究中心方面，扮演了重要角色。他以一名杰出学者的身份，协助巩固新加坡在中国、

东南亚和东亚课题研究上的领导地位。

	 王教授是全球最受推崇的历史学家之一，并对东南亚和新加坡华人研究做出

影响深远的贡献。他针对各种课题，尤其是当代中国课题所发表的著作、演讲及文

章，都为决策者和学者提供了宝贵见解。

	 王赓武教授以其渊博学识和领导能力，为新加坡打造了世界级的研究机构，

特此授予殊功勋章，以资表扬。
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THE DISTINGUISHED SERVICE ORDER
ெிறப்புப் ேணி விருது

3. பேராெிாியர் வாங குஙவூ முன்னாள் ெம�வர்,   
     தென்்ிழக்்ாெிய ஆயவுக் ்ழ்ம் - 
     யூபொப் இைாக் ்ல்விக் ்ழ்ம்,  
     லீ குவான் யூ தோதுக் த்ாள்ம்ப் 
     ேள்ளி -      
     ெிங்ப்பூர்த பெெியப் ேல்்ம�க்்ழ்ம்,
     ்ிழக்்ாெியக் ்ல்விக் ்ழ்ம் -   
     ெிங்ப்பூர்த பெெியப் ேல்்ம�க்்ழ்ம் 
     
பு்ழுமர

 லீ குவான் யூ தோதுக் த்ாள்ம்ப் ேள்ளியின் முெல் ெம�வர், பேராெிாியர் 
வாங குஙவூ.   தென்்ிழக்்ாெிய ஆயவுக் ்ழ்ம் – யூபொப் இ ைாக் ்ல்விக் ்ழ்ம், 
்ிழக்்ாெியக் ் ல்விக் ் ழ்ம் ஆ்ிய இரணடு அமமப்பு்ளின் முன்னாள் ெம�வரா்வும் 
அவர் தோறுப்பு வ்ிததுள்ளார்.

 இ்நெ மூன்று ்ல்விக் ்ழ்ங்ளின் ஆயவுத ெிறனாறறல்்மள 
வலுப்ேடுததுவெிலும், அமனதது�் அளவில், அமவ ்ன்மெிப்பு மிகு்நெ உன்னெ 
்ிம�யங்ளா் வளர்செி அமடவெிலும் அவர் முக்்ியப் ேங்ாறறினார்.   ெனிச 
ெிறப்புமிக்் அறிஞரா்ப் போறறப்ேடும் பேராெிாியர் வாங, ெமீனா, தென்்ிழக்்ாெியா, 
்ிழக்்ாெியா ஆ்ியன தொடர்ேி�ான விவ்ாரங்ளில் ெிங்ப்பூாின் அறிவுொர் 
ெம�மமததுவதமெ வலுப்ேடுதெ துமணபுாி்நதுள்ளார்.

 உ�்ின் முென்மமயான வர�ாறறு ஆெிாியர்்ளில் ஒருவரா்த ெி்ழும் 
பேராெிாியர் வாங, தென்்ிழக்்ாெியாவிலும் ெிங்ப்பூாிலும் உள்ள பு�ம்தேயர்்நெ 
ெமீனர்்மளப் ேறறிய ஆயவுக் ்ல்விக்குக் குறிப்ேிடதெக்் ேங்ாறறியுள்ளார்.   
ே�ெரப்ேடட ெம�ப்பு்ளி�ான, குறிப்ோ், ெம்ா� ெமீனாமவப் ேறறிய, அவரது 
தவளியீடு்ள், விாிவுமர்ள், ்டடுமர்ள் ஆ்ியமவ, த்ாள்ம் வகுப்ேவர்்ளுக்கும் 
்ல்வியாளர்்ளுக்கும் விம�மெிப்புமடய உள்ளாயவு்மள வழங்ியுள்ளன. 

 ெிங்ப்பூாில் உ�்த ெரம் வாய்நெ ஆயவுக் ்ழ்ங்மள உருவாக்குவெில், 
ெனிச ெிறப்புமிக்் அறிவாறறம�யும் ெம�மமததுவதமெயும் த்ாணடு 
தெய�ாறறியென் போில், பேராெிாியர் வாங குஙவூ அவர்்ளுக்குச ெிறப்புப் ேணி 
விருது வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL
Pingat Jasa Gemilang

4. CIK CHAN LAI FUNG  Setiausaha Tetap, Penyelidikan dan
     Pembangunan Nasional
     Setiausaha Tetap, Pejabat Dasar dan
     Rancangan Sains dan Teknologi
     Sektor Awam
     Pengerusi, A*STAR

PUJI-PUJIAN

 Cik Chan Lai Fung telah membuat sumbangan yang bermakna sepanjang lebih 
34 tahun berkhidmat dalam perkhidmatan awam.

 Selaku Setiausaha Tetap (Undang-undang) dan kemudian Setiausaha Tetap 
(Kewangan) (Prestasi), Cik Chan telah mendorong peningkatan yang ketara dalam 
bidang-bidang seperti khidmat e-Pemerintah dan proses pemerolehan.

 Selaku Setiausaha Tetap (Pendidikan), beliau telah menyelia perubahan-
perubahan asas kepada dasar-dasar pendidikan, termasuk Pengumpulan Berdasarkan 
Subjek, Peperiksaan Tamat Sekolah Rendah (PSLE) dan pemilihan sekolah bagi pelajar 
Menengah 1, pendidikan prasekolah dan penyertaan pelajar berkeperluan khas dalam 
rangka kerja Pendidikan Wajib. Beliau turut menyelia penubuhan Universiti Sains 
Kemasyarakatan Singapura sebagai sebuah Universiti Berautonomi.

 Selaku Setiausaha Tetap (Penyelidikan dan Pembangunan Nasional) dan 
Setiausaha Tetap (Pejabat Dasar dan Rancangan Sains dan Teknologi), beliau telah 
memimpin pembangunan Pelan Penyelidikan, Inovasi dan Perusahaan 2025. Beliau telah 
menggabungkan usaha pelbagai pertubuhan penyelidikan untuk membina keupayaan 
sains dan teknologi sektor awam yang lebih kukuh.

 Atas sumbangan beliau yang cemerlang, Cik Chan Lai Fung dianugerahkan 
Pingat Jasa Gemilang.
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THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL
功绩奖章

4.	 陈丽芬女士	 	 	

授勋赞词

	 陈丽芬女士在超过34年的公共服务生涯中，做出了重要贡献。

	 她在担任律政部常任秘书和财政部常任秘书（绩效）期间，推动电子政府系

统和政府采购程序等领域取得显著改进。

	 她也在出任教育部常任秘书期间，督导该部门对我国教育政策做出重大改

革，包括推行科目编班制、改革小学离校考试和中学学额分配制、学前教育以及让特

需孩童接受强制教育。新跃社科大学也在其任内转型为公立大学。

	 身为国家研究与开发事务兼公共部门科技政策与规划办事处常任秘书，陈女

士也为“研究、创新与企业2025计划”的落实提供指导，并协调了各研究机构的工作，以

在提升公共部门科研及科技能力方面取得更大的协同效应。

	 鉴于陈女士的杰出贡献，特此授予功绩奖章，以资表扬。

国家研究与开发事务常任秘书

公共部门科技政策与规划办事处常任秘书

新加坡科技研究局主席
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THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL
ோராடடுப் ேணிப் ேெக்்ம்

4. குமாாி ொன் �ாய ஃேங  ்ிர்நெரச தெய�ாளர்,
     பெெிய ஆயவு, பமம்ோடு,
     ்ிர்நெரச தெய�ாளர்,
     அறிவியல், தொழில்நுடேக் த்ாள்ம்,
     ெிடடங்ளுக்்ான அலுவ�்ம்,
     ெம�வர்,
     அறிவியல், தொழில்நுடே ஆயவு   
     அமமப்பு 

பு்ழுமர

 குமாாி ொன் �ாய ஃேங, 34 ஆணடு்ளுக்கு பம�ா்ப் தோதுச பெமவயில் 
குறிப்ேிடதெக்் வம்யில் பெமவயாறறியுள்ளார்.

 ெடட அமமசசுக்்ான ்ிர்நெரச தெய�ாளரா்வும், ேின்னர் ்ிெி (தெயல்ெிறம்) 
அமமசசுக்்ான ்ிர்நெரச தெய�ாளரா்வும், மின்-அரொங்ம், த்ாள்முெல் போன்ற 
அம்ெங்ளில் முக்்ியததுவம் வாய்நெ பமம்ோடு்மள, குமாாி ொன் வழி்டதெினார். 

 ்ல்வி அமமசெின் ்ிர்நெரச தெய�ாளரா், ்ல்விக் த்ாள்ம்்ளில் 
த்ாணடுவரப்ேடட அடிப்ேமட மாறறங்மள அவர் பமறோர்மவயிடடார்.   ோட 
அடிப்ேமடயி�ான ெரம் ேிாிக்கும் முமற, தொடக்்ப்ேள்ளி இறுெியாணடுத பெர்வும் 
உயர்்ிம�ப் ேள்ளி்ளுக்்ான விணணப்ே முமறயும், ோ�ர் ேள்ளிக் ்ல்வி, ்டடாயக் 
்ல்விக் ்டடமமப்ேின் ்மீழ ெிறப்புத பெமவயுமடய மாணவர்்மளயும் உள்ளடக்குெல் 
ஆ்ியமவ அவறறுள் அடஙகும். ெிங்ப்பூர்ச ெமூ் அறிவியல் ேல்்ம�க்்ழ்ம், 
ென்னாடெிப் ேல்்ம�க்்ழ்மா் ் ிறுவப் தேறுவமெயும், அவர் பமறோர்மவயிடடார்.

 பெெிய ஆயவு, பமம்ோடடுக்்ான ்ிர்நெரச தெய�ாளரா்வும், அறிவியல் 
– தொழில்நுடேக் த்ாள்ம், ெிடடங்ளுக்்ான அலுவ�்தெின் ்ிர்நெரச 
தெய�ாளரா்வும், ஆயவு, புதொக்்ம், தொழில்முமனப்பு 2025 ெிடடதெின் 
வளர்செிக்கு, அவர் வழி்ாடடினார்.   அரொங்த துமறயின் அறிவியல், தொழில்நுடேத 
ெிறனாறறல்்மள பமலும் வலுவாக்கும் தோருடடு, ேல்பவறு ஆயவு அமமப்பு்ளின் 
ேணி்மள அவர் ஒருங்ிமணதொர்.

 அவரது ென்னி்ரறற ேங்ளிப்பு்ளின் போில், குமாாி ொன் �ாய ஃேங 
அவர்்ளுக்குப் ோராடடுப் ேணிப் ேெக்்ம் வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL
Pingat Jasa Gemilang

5. PROFESOR MADYA BENJAMIN Mantan Pengarah 
 ONG KIAN CHUNG  Perkhidmatan Perubatan

PUJI-PUJIAN

 Profesor Madya Benjamin Ong telah berkhidmat dengan cemerlang dalam 
perkhidmatan kesihatan awam selama lebih 30 tahun. Selaku Pengarah Perkhidmatan 
Perubatan di Kementerian Kesihatan (2014-2020), beliau telah memainkan peranan 
penting dalam peningkatan ketara sistem penjagaan kesihatan Singapura.

 Profesor Madya Ong telah menyelia pembukaan kemudahan-kemudahan 
penjagaan kesihatan awam yang baru bagi meningkatkan keupayaan dan berusaha untuk 
merubah model-model penjagaan kita dalam usaha memenuhi keperluan penduduk yang 
semakin menua. Beliau telah meluaskan usaha-usaha penjagaan kesihatan pencegahan, 
penjagaan asas dan penjagaan warga emas yang berasaskan masyarakat. Beliau juga telah 
memperkukuhkan keupayaan kawal selia penjagaan kesihatan dan penilaian teknologi 
kesihatan kita. Wawasan beliau dalam usaha memperkukuhkan keupayaan pengurusan 
penyakit berjangkit kita telah meletakkan Singapura dalam kedudukan yang baik untuk 
menangani penularan wabak COVID-19.

 Atas sumbangan beliau kepada sistem penjagaan kesihatan Singapura, Profesor 
Madya Benjamin Ong dianugerahkan Pingat Jasa Gemilang.



17

THE MERITORIOUS SERVICE MEDAL
功绩奖章

5.	 王建忠副教授	 	 	 医药服务前任总监

授勋赞词

	 王建忠副教授在公共医疗领域服务了30多年，表现优异。在2014年至2020年担

任卫生部医药服务总监期间，他显著改善了新加坡医疗体系，并在这方面扮演重要的

角色。

	 在王副教授的领导下，新的公共医疗设施陆续启用，提高了我国医疗服务能

力。他也积极推动我国医疗护理模式转型，以应付人口老龄化带来的新需求，并扩大

预防疾病、基层医疗和社区年长者护理服务。他还加强了我国的医疗监管与医疗科技

评估能力。此外，王副教授在加强传染病管理能力方面的远见，使新加坡得以有效地

控制冠病疫情。

	 鉴于王建忠副教授对新加坡医疗体系所做出的贡献，特此颁予功绩奖章，以

资表扬。
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ோராடடுப் ேணிப் ேெக்்ம்

5. இமணப் பேராெிாியர்  முன்னாள் இயக்கு்ர்,
 தேஞெமின் ஓங ்ியன் சுங மருததுவ பெமவ்ள் ேிாிவு

பு்ழுமர

 இமணப் பேராெிாியர் தேஞெமின் ஓங, 30 ஆணடு்ளுக்கும் பம�ா்ப் தோதுச 
சு்ாொரப் ேராமாிப்புத துமறயில் ெனிச ெிறப்புமிக்் வம்யில் பெமவயாறறியுள்ளார்.   
சு்ாொர அமமசெின் மருததுவ பெமவ்ள் ேிாிவின் இயக்கு்ரா் (2014 – 2020), 
ெிங்ப்பூாின் சு்ாொரப் ேராமாிப்புத துமறயின் குறிப்ேிடதெக்் பமம்ோடு்ளுக்கு, 
அவர் முக்்ியப் ேங்ாறறியுள்ளார்.

 இமணப் பேராெிாியர் ஓங, மருததுவமமன்ளின் த்ாள்ளளமவ 
அெி்ாிக்்பவணடி, புெிய தோதுச சு்ாொரப் ேராமாிப்பு வெெி்ளின் பமம்ோடு்மள 
பமறோர்மவயிடடார்.   மூப்ேமடயும் மக்்ள்தொம்யின் பெமவ்ளுக்கு உ்்நெ 
வம்யில் ்மது ேராமாிப்புக் ்டடமமப்பு்ள் உருமாறவும் அவர் முமனப்புடன் 
தெயல்ேடடார்.   அததுடன், ப்ாயதெடுப்பு, அடிப்ேமடப் ேராமாிப்பு, மூதபொர் 
ேராமாிப்புக்்ான ெமூ் ்ிம�யி�ான முயறெி்ள் ஆ்ியவறமறயும் அவர் 
விாிவுேடுதெினார்.   ்மது சு்ாொரப் ேராமாிப்பு விெிமுமற்மளயும், சு்ாொரத 
தொழில்நுடேதெின் மெிப்பீடடு ஆறறல்்மளயும் அவர் வலுப்ேடுதெினார்.   
தொறறுப்ாய்மள ்ிர்வ்ிப்ேெற்ான ்மது ஆறறல்்மள வலுப்ேடுதெபவணடும் 
என்ற அவரது முறபோக்கு ெி்நெமனபய, த்ாவிட-19 ்ிருமிப்ேரவம�க் 
ம்யாள்வெற்ான ்ன்னிம�யில், ெிங்ப்பூமர ்ிம�தேறச தெயெது.

 ெிங்ப்பூாின்  சு்ாொரப்  ேராமாிப்புத  துமறக்கு  அவர்  ஆறறிய 
ேங்ளிப்பு்ளின் போில், இமணப் பேராெிாியர் தேஞெமின் ஓங அவர்்ளுக்குப் 
ோராடடுப் ேணிப் ேெக்்ம் வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE PUBLIC SERVICE STAR (BAR)
Bintang Bakti Masyarakat (Lintang)

公共服务星章	(勋条)
தோதுப் ேணிச ெிறப்புப் ேெக்்ம் (ேெக்்ப் ேடமட)

THE PUBLIC SERVICE STAR
Bintang Bakti Masyarakat

公共服务星章
தோதுப் ேணிச ெிறப்புப் ேெக்்ம்

PUJI-PUJIAN

 Hari ini, kita memberi penghargaan kepada mereka yang telah menawarkan 
diri untuk berkhidmat secara sukarela kepada masyarakat dan menjadikan kehidupan 
orang lain lebih baik. Di kalangan mereka, ada yang dikurniakan anugerah Bintang Bakti 
Masyarakat (Lintang) dan Bintang Bakti Masyarakat, bagi mengiktiraf usaha-usaha semua 
yang telah membantu untuk menjadikan Singapura sebuah tempat yang lebih baik. 
Negara ini mengucapkan terima kasih kepada mereka atas sikap tidak mementingkan diri 
dan segala sumbangan mereka.

授勋赞词

	 我们特此表扬志愿投身社区服务，为同胞谋福利的人士。今日颁授公共服务

星章（勋条）及公共服务星章，以感谢这群有功人士。他们秉持着无私奉献的精神，

致力改善他人的生活，使新加坡成为更美好的家园。

பு்ழுமர

 இன்மறய ெினம், ெமூ்தெிறகு பெமவயாறறி, ேிறர் வாழக்ம்மய பமம்ேடுதெ 
முன்வ்நெவர்்மள த்ௌரவிக்்ிபறாம்.   ெிங்ப்பூமர பமலும் ெிற்நெ இடமா் உருமாறற 
விமழ்நதுள்ள அவர்்ளது முயறெி்மள அங்மீ்ாிக்கும் வம்யில், இதெம்ய 
ெிறப்ேியல்பு த்ாணட யாவரும், தோதுப் ேணிச ெிறப்புப் ேெக்்ம் (ேெக்்ப் ேடமட) 
அல்�து தோதுப் ேணிச ெிறப்புப் ேெக்்ம் வழங்ப்தேறறு த்ளரவிக்்ப்ேடு்ின்றனர்.   
அவர்்ளது ென்ன�மறற ேங்ளிப்பு்ளின் போில், இதெிரு்ாடு ்ன்றி ்வில்்ின்றது.
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Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (Lintang)

公共行政	(金)		奖章	(勋条)
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) (ேெக்்ப் ேடமட)

6. ENCIK DAVID CHONG GEK SIAN Ketua Peguam, Divisyen Sivil

PUJI-PUJIAN

 Selaku Ketua Peguam dan ketua Divisyen Sivil Pejabat Peguam Negara (AGC), 
Peguam Kanan David Chong Gek Sian merupakan seorang pemimpin teladan. Seorang 
peguam yang tajam akal dan berpengalaman, Encik Chong telah membantu memperoleh 
hasil keputusan yang baik bagi Pemerintah dalam banyak kes mahkamah yang rumit. 
Beliau telah meningkatkan piawaian sokongan dan pengurusan pengetahuan di AGC. 
Di bawah kepimpinan beliau, nasihat undang-undang yang bernas dan praktikal yang 
diberikan oleh AGC telah membantu melindungi kepentingan dan mencapai objektif-
objektif Pemerintah.

6.	 张遇仙先生	 	 	 总检察署民事司首席政府律师

授勋赞词

	 身为新加坡总检察署民事司首席政府律师兼司长，张遇仙高级律师是一位模

范领袖。他精明能干并拥有丰富的诉讼经验，为政府在许多复杂的案件中取得胜诉。

张律师也提升了新加坡总检察署的知识管理水平以及其政府律师的专业水平。在他的

领导下，新加坡总检察署提供了实用有效的法律建议，协助维护我国政府的利益，并

实现其所制定的目标。

6. ெிரு படவிட தொங த்க் ெியன்  ெம�மம வழக்குமரஞர்,
      குடிமமப் ேிாிவு

பு்ழுமர

 அரொங்த ெம�மமச ெடட அலுவ�்தெின் குடிமமப் ேிாிவுத ெம�வரும் 
ெம�மம வழக்குமரஞருமான மூதெ வழக்குமரஞர் படவிட தொங த்க் ெியன், 
ஒரு முன்மாெிாித ெம�வர்.   அறிவுக்கூர்மமயும் அனுேவ ஆறறலும் மிகு்நெ 
வழக்குமரஞரான ெிரு தொங, ெிக்்�ான ே� ்மீெிமன்ற வழக்கு்ளில், அரொங்த 
ெரப்ேிறகு தவறறி ்ிமடக்்த துமணபுாி்நதுள்ளார்.   அரொங்த ெம�மமச ெடட 
அலுவ�்தெின் வழக்்ாடல், அறிவுொர் ்ிர்வா்ம் ஆ்ியவறறின் ெரதமெ அவர் 
ேன்மடஙகு உயர்தெியுள்ளார்.   அவரது ெம�மமததுவதெின் ்மீழ, அரொங்த 
ெம�மமச ெடட அலுவ�்தெின் தெளிவான, ்மடமுமறக்கு உ்்நெ ெடட 
ஆப�ாெமன,  அரொங்தெின்  ்�ன்்மளக்  ்ாக்்வும்,  அென்  இ�க்கு்மள 
அமடயவும் துமணபுாி்நதுள்ளது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
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公共行政	(金)	奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

7. ENCIK CHEONG CHEE HOO Ketua Pegawai Eksekutif, Makmal
     Nasional Pertubuhan Sains
     Pertahanan (DSO)
PUJI-PUJIAN

 Selaku Ketua Pegawai Eksekutif, Makmal Nasional Pertubuhan Sains Pertahanan 
(DSO), sebuah pertubuhan Penyelidikan dan Pengembangan (R&D) pertahanan nasional 
Singapura, Encik Cheong Chee Hoo telah meletakkan DSO pada kedudukan yang baik 
untuk menyediakan keupayaan dan sistem-sistem strategik. Ini merupakan sumbangan 
yang penting kepada kelebihan teknologi yang dimiliki Angkatan Bersenjata Singapura, 
dan menyokong keperluan keselamatan nasional Singapura yang lebih luas. Beliau telah 
menyelia pembangunan dan penggunaan teknologi dalam bidang-bidang keupayaan 
yang kritikal, serta memainkan peranan penting dalam merintis inovasi-inovasi baru.

7. 张志浩先生	 	 	 国防科技研究院总裁

授勋赞词

	 身为国防科技研究院（新加坡的国防研发机构）总裁，张志浩先生领导研究

院提供战略能力和系统，以加强新加坡武装部队的科技优势，并满足新加坡更广泛的

国家安全需求。张先生也在关键能力领域督导科技开发与运作，并在推动这些领域取

得新突破方面，扮演了举足轻重的角色。

7.  ெிரு ெிபயாங ெமீ ஹூ  ெம�மம ்ிர்வா் அெி்ாாி,
     ெற்ாப்பு அறிவியல் அமமப்ேின்
     பெெிய ஆயவுக்கூடங்ள்

பு்ழுமர

 ெிங்ப்பூாின் பெெிய ெற்ாப்புக்்ான ஆயவு, பமம்ோடடு அமமப்ோ்த 
ெி்ழும் ெற்ாப்பு அறிவியல் அலுவ�்தெின் பெெிய ஆயவுக்கூடங்ளின் 
ெம�மம ்ிர்வா் அெி்ாாியா்ப் தோறுப்பேறறுள்ளார், ெிரு ெிபயாங ெமீ ஹூ.   
ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் தொழில்நுடே வல்�மமக்குக் குறிப்ேிடதெக்் 
வம்யில் ேங்ளிக்்வும், ெிங்ப்பூாின் பெெியப் ோது்ாப்ேிற்ான விாிவான 
பெமவ்ளுக்கு ஆெரவளிக்்வும் துமணபுாியக்கூடிய உதெிபூர்வ ஆறறல்்மளயும் 
்டடமமப்பு்மளயும் வழங்க்கூடிய ்ிம�க்கு, ெற்ாப்பு அறிவியல் அமமப்ேின் 
பெெிய ஆயவுக்கூடங்மள அவர் உயர்தெியுள்ளார்.   அெிமுக்்ியமான 
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ஆறறல்்ளில் தொழில்நுடேங்ள் பமம்ேடுதெப்ேடடு, தெயல்ேடுதெப்ேடுவமெ அவர் 
பமறோர்மவயிடடுள்ளார்.   புதொக்்ம் மிகு்நெ ொெமன்ளுக்கும் அவர் முக்்ியப் 
ேங்ாறறியுள்ளார்.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政	(金)	奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

8. PUAN LIM YEN CHING 

PUJI-PUJIAN

 Puan Lim Yen Ching telah membuat sumbangan yang bermakna dalam 
usaha meningkatkan taraf bidang perguruan di Singapura sehingga menjadi model 
kecemerlangan profesional yang boleh dijadikan contoh. Seorang pendidik yang memberi 
inspirasi dan pemimpin dalam bidang pendidikan, beliau juga telah menyumbang kepada 
penggubalan dasar dan pembangunan program dalam perkembangan kurikulum 
serta pengurusan sekolah, terutamanya bagi pelajar yang kurang bernasib baik. Atas 
sumbangan beliau yang tidak ternilai, Puan Lim dianugerahkan Pingat Pentadbiran Awam 
(Emas).

8. 林艳卿女士  	 副教育总司长（专业发展）兼

	 	 	 	 	 新加坡教师学院执行总监

授勋赞词

	 林艳卿女士为推动新加坡教育领域成为卓越专业典范做出显著贡献。作为杰

出的教育工作者及教育界领袖，她也在课程发展及校务管理等方面的政策制定和项目

开发做出贡献，尤其是为弱势学生而设的政策和项目。鉴于林女士的宝贵贡献，特此

授予公共行政（金）奖章，以资表扬。

8. ெிருவாடடி லிம் தயன் ெிங ்ல்விததுமறத 
     துமணத ெம�மம இயக்கு்ர்
     (்ிபுணததுவ பமம்ோடு) &
     ்ிர்வா் இயக்கு்ர்,
     ெிங்ப்பூர் ஆெிாியர் ்ம�க்்ழ்ம்
     இயக்கு்ர் குழுமம்
பு்ழுமர

 ெிங்ப்பூாின் ்றேிதெல் துமறயானது, ்ிபுணததுவ உன்னெதெின் 
முன்னுொரணமா்த ெி்ழும் தோருடடு, அென் உருமாறறதெிறகும் வளர்செிக்கும் 
முக்்ியததுவம் வாய்நெ ேங்ளிப்பு்மள ஆறறியுள்ளார், ெிருவாடடி லிம் தயன் 
ெிங.   ென்முமனப்பூடடும் ்ல்வியாளரா்வும் ்ல்வித துமறத ெம�வரா்வும் 

Timbalan Pengarah Agung
Pendidikan (Pembangunan 
Profesional) dan Pengarah 
Eksekutif, Direktorat Akademi 
Guru-Guru Singapura
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போறறப்ேடும் அவர், ோடதெிடட பமம்ோடு, ேள்ளி ்ிர்வா்ம் போன்ற அம்ெங்ளில் 
த்ாள்ம் உருவாக்்தெிறகும் ெிடட பமம்ோடடிறகும் ேங்ளிததுள்ளார்.   குறிப்ோ், 
வெெி குமற்நெ மாணவர்்ள் மமீது அவர் மிகு்நெ அக்்மற ்ாடடியுள்ளார்.   அவரது 
விம�மெிக்்தெக்் ேங்ளிப்பு்ளின் போில், ெிருவாடடி லிம் அவர்்ளுக்குப் தோது 
ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政		（金)	奖章

தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

9. PROFESOR CHEONG HEE KIAT Presiden
     Pejabat Presiden, Universiti Sains
     Kemasyarakatan Singapura

PUJI-PUJIAN

 Profesor Cheong Hee Kiat telah membuat sumbangan besar kepada 
pembangunan sistem pendidikan universiti Singapura sepanjang 35 tahun lalu. Profesor 
Cheong merupakan salah seorang anggota pasukan kepimpinan perintis apabila 
Universiti Teknologi Nanyang ditubuhkan pada 1991. Beliau dilantik sebagai Presiden 
pengasas Universiti Institut Pengurusan Singapura (SIM) pada 2005, dan memainkan 
peranan penting dalam pembangunan program-program bagi para pelajar matang. 
Pada 2017, Universiti SIM menjadi Universiti Sains Kemasyarakatan Singapura, Universiti 
Berautonomi keenam kita.

9. 张起杰教授	 	 	 新跃社科大学校长

授勋赞词

	 张起杰教授在过去的35年里，为新加坡大学教育制度的发展做出了重大贡

献。1991年南洋理工大学成立时，张教授是该大学的创始领导团队成员。2005年，他

受委为新跃大学的首任校长，在推动成人教育的发展这方面扮演重要角色。新跃大学

于2017年更名为新跃社科大学，成为我国第六所公立大学。

9.  பேராெிாியர் ெிபயாங  ெம�வர்,
 ஹமீ ்ியாட   ெம�வர் அலுவ�்ம், 
     ெிங்ப்பூர்ச ெமூ் அறிவியல்   
     ேல்்ம�க்்ழ்ம்

பு்ழுமர

 பேராெிாியர் ெிபயாங ஹமீ ்ியாட, ்ட்நெ 35 ஆணடு்ளா், ெிங்ப்பூாின் 
ேல்்ம�க்்ழ்க் ்ல்வித துமறயின் வளர்செிக்குக் குறிப்ேிடதெக்் ேங்ளிப்பு்மள 
ஆறறியுள்ளார்.

 ்ன்யாங தொழில்நுடேப் ேல்்ம�க்்ழ்ம் 1991-ஆம் ஆணடில் 
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்ிறுவப்தேறறபோது, அென் முன்பனாடித ெம�மமததுவ அணியில், பேராெிாியர் 
ெிபயாங இடம்தேறறிரு்நொர்.   2005-ஆம் ஆணடு ெிம் ேல்்ம�க்்ழ்தெின் 
முெல் ெம�வரா் ்ியமிக்்ப்ேடட அவர், முெிர்செியமட்நெ மாணவர்்ளுக்்ான 
ோடதெிடடங்மள உருவாக்குவெில் முக்்ியப் ேங்ாறறினார்.   ெிம் ேல்்ம�க்்ழ்ம், 
2017-ஆம் ஆணடு ெிங்ப்பூர்ச ெமூ் அறிவியல் ேல்்ம�க்்ழ்மா்ப் தேயர் மாறறம் 
்ணடு, ்மது ஆறாவது ென்னாடெிப் ேல்்ம�க்்ழ்மா் அங்மீ்ாிக்்ப்ேடடது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政		（金)		奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

10. ENCIK NG WAI CHOONG  Pesuruhjaya Hasil Mahsul /
     Ketua Pegawai Eksekutif, Penguasa
     Hasil Mahsul Singapura
PUJI-PUJIAN

 Encik Ng Wai Choong telah membantu menempatkan Penguasa Hasil Mahsul 
Singapura (IRAS) sebagai penguasa cukai terulung di peringkat global. Di bawah 
kepimpinan Encik Ng, IRAS telah menjalin kerjasama cukai di peringkat antarabangsa, dan 
menyediakan kepimpinan pemikir di Forum Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan 
Ekonomi (OECD) berhubung Pentadbiran Cukai. Beliau memainkan peranan utama dalam 
usaha memupuk sekitaran cukai yang berdaya saing, dan mempertingkatkan pengalaman 
pembayar cukai dengan memanfaatkan bidang analitik dan proses pendigitalan. Atas 
sumbangannya yang besar terhadap landskap ekonomi dan sosial Singapura, Encik Ng 
Wai Choong dianugerahkan Pingat Pentadbiran Awam (Emas).

10. 伍伟聪先生	 	 	 国内税务总监兼国内税务局局长

授勋赞词

	 伍伟聪先生推动新加坡国内税务局成为全球领先的税务机关。在伍先生的领

导下，国内税务局促进了国际税务合作，并在经济合作与发展组织的税务管理论坛上

引领新思维。伍伟聪先生在建立具有竞争力的税务体系，以及运用数据分析和数码科

技改善纳税人服务体验这方面，扮演了关键角色。鉴于伍伟聪先生对新加坡的经济和

社会发展所做出的显著贡献，特此授予公共行政（金）奖章，以资表扬。

10. ெிரு இங வாய சூங  ஆமணயர், உள்்ாடடு வருவாய /
     ெம�மம ்ிர்வா் அெி்ாாி, 
     ெிங்ப்பூர் உள்்ாடடு 
     வருவாய ஆமணயம்

பு்ழுமர

 உ�் அரங்ில், ெிங்ப்பூர் உள்்ாடடு வருவாய ஆமணயதமெ முன்னணி 
வாி ஆமணயங்ளில் ஒன்றா் ்ிம�்ிறுதெத துமணபுாி்நதுள்ளார், ெிரு இங வாய 
சூங.   அவரது ெம�மமததுவதெின் ்மீழ, ஆமணயம் அமனதது�் வாி ஒததுமழப்மே 
வலியுறுதெியுள்ளது; தோருளியல் ஒததுமழப்பு, வளர்செி ஆ்ியவறறுக்்ான 
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்ிறுவனதெின் வாி ்ிர்வா்ம் குறிதெ மன்றதெில் அறிவார்்நெ ெம�மமததுவதமெயும் 
வழங்ியுள்ளது.   போடடிமிக்் வாிச சூழம� உருவாக்குவெிலும், ேகுப்ோயவு, 
மின்னி�க்்மயமாெல் ஆ்ியவறறின் மூ�ம் வாி தெலுததுபவாாின் அனுேவங்மள 
பமம்ேடுததுவெிலும் அவர் முக்்ியப் ேங்ாறறியுள்ளார்.   ெிங்ப்பூாின் தோருளாொர, 
ெமுொயச சூழலுக்கு அவர் ஆறறிய முக்்ியததுவம் வாய்நெ ேங்ளிப்பு்ளின் 
போில், ெிரு இங வாய சூங அவர்்ளுக்குப் தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) 
வழங்ப்ேடு்ிறது. 
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政		（金)		奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

11. ENCIK DESMOND CHIN KIM Pesuruhjaya Penjara
 THAM    Perkhidmatan Penjara Singapura

PUJI-PUJIAN

 Encik Desmond Chin telah menyumbang kepada Perkhidmatan Penjara 
Singapura (SPS) selama lebih 30 tahun. Di bawah kepimpinan beliau yang cemerlang 
sebagai Pesuruhjaya Penjara dari Oktober 2016 hingga September 2020, beliau telah 
mentransformasikan SPS dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama dengan 
rakan-rakan kongsi masyarakat. Ini dilakukan demi melaksanakan misi berkembar SPS 
dalam urusan penahanan pesalah, dan pemulihan serta penyerapan semula pesalah ke 
pangkuan masyarakat dengan lebih berkesan. Hari ini, SPS merupakan sebuah pusat 
perkhidmatan pemulihan yang progresif dan menjadi sumber inspirasi yang disegani baik 
di dalam mahupun di luar negara.

11. 陈金淡先生   新加坡监狱署监狱总监

授勋赞词

	 陈金淡先生在新加坡监狱署服务了30多年，并于2016年10月至2020年9月担任

监狱总监。监狱署在他的卓越领导下进行了改革，运用科技并与社区伙伴合作，以更

有效地落实其两大使命，即监管囚犯，以及协助囚犯改造并重新融入社会。如今，监

狱署在国内外享誉盛名，是一个积极、正面、激励人心的惩教机构。

11. ெிரு தடஸ்மணட ெின்  ஆமணயர், 
 ்ிம் ொம்   ெிமறசொம�்ள்,
     ெிங்ப்பூர்ச ெிமறச பெமவ
பு்ழுமர

 ெிங்ப்பூர்ச ெிமறச பெமவக்கு 30 ஆணடுக்கும் பம�ா் 
அரும்ேணியாறறியுள்ளார், ெிரு தடஸ்மணட ெின்.   அக்படாேர் 2016 முெல் 
தெப்டம்ேர் 2020 வமரயில் ெிமறசொம�்ளின் ஆமணயரா்ப் தோறுப்பு வ்ிதெ 
அவரது ெம�ெிற்நெ ெம�மமததுவதெின் ்மீழ, ெிங்ப்பூர்ச ெிமறச பெமவ தேருமளவு 
உருமாறறம் ்ணடது.   அென்தோருடடு, அவர் தொழில்நுடேதமெயும் ெமூ்ப் 
ேங்ாளி்மளயும் அெி் அளவில் ஈடுேடுதெினார்.   அென்மூ�ம், ெிமறக் ம்ெி்ளின் 
ோது்ாப்பு, மறுவாழவு தேறறு ெமுொயதெில் மமீணடும் ஒருங்ிமணெல் ஆ்ிய 
இரடமட இ�க்கு்மள பமலும் ெிறப்ோ்ச தெயல்ேடுதெ அவர் முமன்நொர்.   இன்று 
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ெிங்ப்பூர்ச ெிமறச பெமவ, உள்ளூாிலும் அமனதது�் அரங்ிலும், முறபோக்கும் 
ென்முமனப்பும் மிகு்நெ ெமீர்ெிருதெ பெமவயா் ்ன்மெிப்பு தேறறுள்ளது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政	（金)	奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

12. ENCIK PETER NG JOO HEE  Ketua Pegawai Eksekutif, PUB
     Agensi Air Negara Singapura
PUJI-PUJIAN

 Selaku Ketua Eksekutif (PUB), Encik Peter Ng Joo Hee telah membuat 
sumbangan besar dalam memastikan negara ini mempunyai bekalan air yang mampan 
dan terjamin, prasarana sistem saliran yang berkesan, dan menjadikan PUB sebagai 
penguasa perlindungan kawasan pantai nasional untuk melindungi Singapura terhadap 
kenaikan paras air laut. Beliau juga telah menerajui usaha-usaha kemampanan seperti 
Tuas Nexus bagi memaksimumkan pemulihan tenaga dan sumber, serta penggunaan 
sistem fotovoltan solar yang terapung di kolam-kolam air.

12. 黄裕喜先生	 	 	 公用事业局总裁

授勋赞词

	 公用事业局总裁黄裕喜先生在加强我国水供保障和水源的可持续性，以及在

建设有效的排水系统等方面，均做出了杰出的贡献。在他的领导下，公用事业局也

肩负起保护全国海岸的重任，协助我国应对海平面上升所带来的威胁。他也带领团队

推动多个可持续发展项目，例如设立我国首个污水与垃圾综合处理设施Tuas	Nexus，让

能源和资源的回收达到最大化，以及在蓄水池中安装浮动太阳能光伏系统。

12. ெிரு பீடடர் இங ஜூ ஹமீ  ெம�மம ்ிர்வா் அெி்ாாி,
     தோதுப் ேயனமீடடுக் ்ழ்ம்,
     ெிங்ப்பூாின் பெெிய ெணணமீர் அமமப்பு

பு்ழுமர

 தோதுப் ேயனமீடடுக் ்ழ்தெின் ெம�மம ்ிர்வா்ியா், ெிரு பீடடர் இங 
ஜூ ஹமீ, ே� முக்்ியததுவம் வாய்நெ ேங்ளிப்பு்மள ஆறறியுள்ளார்.   அவர், ்மீடிதது 
்ிம�க்்வல்�, ோது்ாப்ோன ெணணமீர் வி்ிபயா்தமெயும் தெயல்ெிறன் மிகு்நெ 
வடி்ால் உள்்டடமமப்பு்மளயும் உறுெிதெயதுள்ளார்.   பமலும், அெி்ாிததுவரும் 
்டல் மடடதெிறகு எெிரான ோது்ாப்ேின் தோருடடு, தோதுப் ேயனமீடடுக் ்ழ்தமெ 
பெெியக் ்டப�ாரப் ோது்ாப்பு ஆமணயமா் ்ிம�்ிறுததுவெிலும், அவரது ேஙகு 
குறிப்ேிடதெக்்து.   எாிெக்ெி, வளங்ள் ஆ்ியவறமற அெி்ேடெம் மமீடதடடுப்ேெற்ா் 
துவாஸ் த்க்ெஸ் போன்ற ்மீடிதெ ்ிம�தென்மம ொர்்நெ முயறெி்மளயும் அவர் 
ெம�மமபயறறு வழி்டதெினார்.   பமலும், அவர் ்மீர்தபெக்்ங்ளில் மிெக்கும் 
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சூாிய ஒளி மின்னழுதெத தொழில்நுடேக் ்டடமமப்பு்ளின் ேயன்ோடமடயும் 
வழி்டதெினார்.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政		（金）		奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

13. ENCIK LIM MENG LIANG  Setiausaha Tetap (Perdagangan &
 GABRIEL    Perusahaan), Kementerian
     Perdagangan & Perusahaan
PUJI-PUJIAN

 Selaku Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan dan Perusahaan (MTI), Encik 
Gabriel Lim telah memimpin usaha kementerian itu dalam menyokong pertumbuhan 
ekonomi Singapura, mewujudkan pekerjaan bagi rakyat Singapura, dan pembangunan 
perusahaan-perusahaan kita. Tahun ini, Encik Lim mengetuai sumbangan keluarga besar 
MTI kepada usaha negara kita untuk memerangi COVID-19. Sebelum menyertai MTI, 
Encik Lim merupakan Setiausaha Tetap Kementerian Perhubungan dan Penerangan, di 
mana beliau telah membangunkan Pelan Induk Ekonomi Digital.

13.	 林明亮先生   贸工部常任秘书

授勋赞词

	 身为贸工部常任秘书，林明亮先生督导该部门的各项工作，协助推动我国

的经济增长，为国人创造就业机会，并带动我国企业发展。今年，他也带领贸工部

团队，为我国抗击冠病疫情做出贡献。在加入贸工部之前，林明亮先生曾出任通讯及

新闻部常任秘书，领导该部门制定数码经济发展蓝图。

13. ெிரு லிம் தமங லியாங  ்ிர்நெரச தெய�ாளர்,
 ப்ப்ாியல்   (வர்தெ், தொழில்துமற)
     வர்தெ், தொழில்துமற அமமசசு
பு்ழுமர

 வர்தெ், தொழில்துமற அமமசெின் ்ிர்நெரச தெய�ாளரா், ெிங்ப்பூாின் 
தோருளாொர வளர்செி, ெிங்ப்பூரர்்ளுக்்ான பவம� உருவாக்்ம், ்மது 
தொழில்்ிறுவனங்ளின் பமம்ோடு ஆ்ியவறமற ஆொிப்ேெற்ான அமமசெின் 
முயறெி்மள, ெிரு ப்ப்ாியல் லிம் வழி்டதெியுள்ளார்.   இவவாணடு, த்ாவிட-19 
்ிருமிப்ேரவலுக்கு எெிரான, பெெிய அளவி�ான ்மது போராடடதெில், வர்தெ், 
தொழில்துமற அமமசெின் ேங்ளிப்பு்மளத ெிரு லிம் வழி்டதெினார்.   முன்னொ், 
தொடர்பு, ெ்வல் அமமசெின் ்ிர்நெரச தெய�ாளரா்ப் தோறுப்பு வ்ிதெ அவர், 
மின்னி�க்்ப் தோருளியலுக்்ான வமரவுதெிடடதமெயும் அப்போது உருவாக்்ினார்.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政							（金）						奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

14. ENCIK PNG CHEONG BOON Ketua Pegawai Eksekutif, Enterprise
     Singapore
PUJI-PUJIAN

 Selaku Ketua Pegawai Eksekutif pengasas Enterprise Singapore, Encik Png Cheong 
Boon telah menyelia penggabungan fungsi-fungsi Spring Singapore dan International 
Enterprise Singapore yang telah dilaksanakan dengan jayanya. Beliau telah memimpin 
dengan baik usaha pertubuhan itu dalam pembangunan dan pengantarabangsaan 
perusahaan; transformasi industri; penggalakkan inovasi dan keusahawanan; serta 
perkembangan perdagangan. Di bawah kepimpinan Encik Png, Enterprise Singapore 
telah memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan ekonomi dan 
mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk rakyat Singapura.

14.	 方章文先生	 	 	 新加坡企业发展局局长

授勋赞词

	 身为新加坡企业发展局的首任局长，方章文先生成功主导了标新局与新加坡

国际企业发展局的合并。他也进一步带领企发局推展各项工作，包括协助企业发展并

迈向国际化、推动产业转型和贸易发展，以及鼓励创新与创业。在方先生的领导下，

新加坡企业发展局在促进我国经济发展，为国人创造良好就业机会等方面扮演了重要

角色。

14. ெிரு ேிங ெிபயாங பூன்  ெம�மம ்ிர்வா் அெி்ாாி,
     எணடர்ேிமரஸ் ெிங்ப்பூர் அமமப்பு

பு்ழுமர

 எணடர்ேிமரஸ் ெிங்ப்பூர் அமமப்ேின் முெல் ெம�மம ்ிர்வா் 
அெி்ாாியா்ப் ேணியாறறிய ெிரு ேிங ெிபயாங பூன், “ஸ்ேிாிங ெிங்ப்பூர்”, 
“அமனதது�் எணடர்ேிமரஸ் ெிங்ப்பூர்” ஆ்ிய இரு அமமப்பு்ளின் ேணி்ள் 
தவறறி்ரமா் ஒருங்ிமணக்்ப்ேடுவமெ பமறோர்மவயிடடார்.   தொழில்்ிறுவன 
பமம்ோடு – அமனதது�்மயமாெல், தொழில்துமற உருமாறறம், புதொக்்தமெயும் 
தொழில்முமனப்மேயும் ஊக்குவிதெல், வர்தெ் பமம்ோடு ஆ்ிய துமற்ளில் 
அமமப்ேின் ேணிமய அவர் ெிறம்ேட வழி்டதெினார்.   ெிரு ேிங அவர்்ளின் 
ெம�மமததுவதெின் ்மீழ, தோருளாொர வளர்செிக்கு ஆெரவளிப்ேெிலும், 
ெிங்ப்பூரர்்ளுக்கு ்ல்� பவம�்மள உருவாக்குவெிலும் எணடர்ேிமரஸ் ெிங்ப்பூர் 
அமமப்பு முக்்ியப் ேங்ாறறியுள்ளது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas)

公共行政		（金）		奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்)

15.  CIK TAN BENG TEE  Penolong Ketua Eksekutif
     (Pembangunan)
     Pengerusi / Pejabat Ketua Eksekutif
     Penguasa Kelautan dan Pelabuhan 
     Singapura
PUJI-PUJIAN

 Atas peranan utama beliau dalam membentuk Singapura menjadi sebuah 
Pusat Maritim Antarabangsa terulung; mengangkat Singapura menjadi pusat perkapalan 
terbaik dunia dalam kalangan 43 hab perkapalan global dalam Indeks Pembangunan 
Pusat Perkapalan Pertukaran Xinhua-Baltik, yang mana kita telah berjaya mengekalkan 
kedudukan ini selama 7 tahun berturut-turut; sehingga Singapura meraih pencapaian 
sebagai ibu kota maritim terbaik dunia buat kali keempat berturut-turut dalam kajian 
penandaan aras antarabangsa “Ibu Kota Maritim Terulung Dunia”, Cik Tan Beng Tee 
dianugerahkan Pingat Pentadbiran Awam (Emas).

15. 陈明治女士	 	 	 新加坡海事及港务管理局副局长

	 	 	 	 													（发展）

授勋赞词

	 陈明治女士致力于将新加坡打造成顶尖的国际海事中心，并在我国的航运业

发展方面扮演了关键角色。在她的领导下，新加坡从43个国际航运中心中脱颖而出，

连续七年荣登“新华·波罗的海国际航运中心发展指数”榜首，并且连续四次在“世界

领先海事之都”国际基准研究中排名第一。鉴于陈女士对新加坡航运业的卓越贡献，

特此颁予公共行政（金）奖章，以资表扬。

15.  ெிருவாடடி டான்  உெவித ெம�மம ்ிர்வா்ி (பமம்ோடு),
 தேங டீ    ெம�வர் / 
     ெம�மம ்ிர்வா்ியின் அலுவ�்ம்,
     ெிங்ப்பூர்க் ்டல்துமற 
     துமறமு் ஆமணயம்
பு்ழுமர

 ெிங்ப்பூமரத ெம�ெிற்நெ அமனதது�்க் ்டல்துமற மமயமா் 
உருவாக்குவெில், ெிருவாடடி டான் தேங டீ முக்்ியப் ேங்ாறறியுள்ளார்.   
ஸின்ஹுவா-ோல்டிக் ேஙகுசெ்நமெயின் ்ப்ேல் போக்குவரதது ்ிம�ய வளர்செிக் 
குறியீடடில் இடம்தேறும் 43 உ�்ளாவியக் ்ப்ேல் ்டுவங்ளில், உ�்ின் ஆ்த 
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ெம�ெிற்நெ ்ிம�யமா் ெிங்ப்பூாின் ்ிம�மய உயர்ததுவெிலும் அவர் முக்்ியப் 
ேஙகு வ்ிததுள்ளார்.   அ்நெ உயாிய ்ிம�மய, ்ாம் தொடர்்நது 7 ஆணடு்ளா்த 
ெக்்மவததுக்த்ாணடுள்பளாம். “உ�்ின் முன்னணிக் ்டல்துமற ெம�்்ரங்ள்” 
அமனதது�்த ெர்ிம�ப்ேடுததும் ஆயவில், தொடர்்நது ்ான்்ாவது முமறயா் 
ெிங்ப்பூர் முெலிடதமெப் தேறறுள்ளது.   இதெம்ய ெமீாிய ொெமன்மள 
வழி்டதெியென் போில், ெிருவாடடி டான் தேங டீ அவர்்ளுக்குப் தோது 
ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) வழங்ப்ேடு்ிறது.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (MILITARY)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (Tentera)

公共行政		（金）		奖章		（军事）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) (ேமடததுமற)

16.  MEJAR-JENERAL (MG) KELVIN Panglima Tentera Udara
 KHONG BOON LEONG, PPA(P) Angkatan Udara Republik Singapura

PUJI-PUJIAN

 MG Kelvin Khong Boon Leong telah membuat banyak sumbangan penting 
sepanjang kerjaya beliau dalam tentera. Selaku Panglima Tentera Udara, MG Khong 
telah memperkukuh tahap kesediaan Angkatan Udara Republik Singapura (RSAF) dan 
menyelia pembangunan keupayaan-keupayaan baru. Beliau juga telah memacu pelan-
pelan transformasi generasi seterusnya bagi RSAF, termasuk konsep-konsep peperangan 
dan struktur-struktur pertubuhan yang baru. MG Khong telah menjalin hubungan 
pertahanan yang baik dengan angkatan-angkatan tentera udara dan rakan-rakan negara 
asing, sehingga menaikkan martabat RSAF dan Singapura pada mata mereka.

16.	 康文良少将,	PPA(P)	 	 新加坡空军部队空军总长

授勋赞词

	 康文良少将在他的军事事业中做出了许多重大贡献。作为空军总长，他加强

了新加坡空军部队的备战能力，并推动空军部队发展新能力。他也推进空军部队的下

一代转型计划，包括新的作战概念和组织结构。康文良少将致力于促进新加坡与外国

空军和伙伴国的良好关系，从而提高其他空军对新加坡及新加坡空军部队的重视。

16. பமஜர் தஜனரல் த்ல்வின் ஆ்ாயப்ேமடத ெம�வர்,
 த்ாங பூன் லிபயாங, PPA(P) ெிங்ப்பூர் ஆ்ாயப்ேமட

பு்ழுமர

 பமஜர் தஜனரல் த்ல்வின் த்ாங பூன் லிபயாங, ெமது இராணுவப் ேணியில் 
ே� முக்்ியப் ேங்ளிப்பு்மள ஆறறியுள்ளார்.   ஆ்ாயப்ேமடத ெம�வரா், அவர் 
ெிங்ப்பூர் ஆ்ாயப்ேமடயின் ஆயதெ்ிம�மய வலுப்ேடுதெி, புெிய ெிறனாறறல்்ளின் 
பமம்ோடமட பமறோர்மவயிடடார்.   ெிங்ப்பூர் ஆ்ாயப்ேமடயின் அடுதெ 
ெம�முமறக்்ான உருமாறறத ெிடடங்மள அவர் முன்தனடுததுச தென்றார்.   
புெிய போர்முமற உதெி்ள், அமமப்புமுமற்ள் உள்ளிடட அம்ெங்ள் அவறறுள் 
அடஙகும்.   பமஜர் தஜனரல் த்ாங, தவளி்ாடடு ஆ்ாயப்ேமட்ளுடனும் ேங்ாளி 
்ாடு்ளுடனும் ்ல்� ெற்ாப்பு உறவு்மளப் பேணி வளர்ததுள்ளார்.   ேிற ்ாடு்ளின் 
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ஆ்ாயப்ேமட்ள், ெிங்ப்பூர் ஆ்ாயப்ேமட மமீதும், ெிங்ப்பூர் மமீதும் த்ாணடிருக்கும் 
்ன்மெிப்மே உயர்தெவும், அவர் முமன்நதுள்ளார்.  
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (MILITARY)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (Tentera)

公共行政		（金）		奖章		（军事）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) (ேமடததுமற)

17. BRIGEDIER-JENERAL (BG) NG Pengarah Perisikan Tentera / Ketua 
 CHAD-SON, PPA(G), PBS  C4I Direktorat Perisikan Bersama
     Angkatan Bersenjata Singapura
PUJI-PUJIAN

 BG Ng Chad-Son telah memainkan peranan utama dalam Kumpulan 
Pemerintah, Kawalan, Perhubungan, Komputer dan Risikan (C4I) Angkatan Bersenjata 
Singapura (SAF), serta fungsi-fungsi perisikan lain. Selaku Ketua C4I dan Pengarah 
Perisikan Tentera, beliau telah membangunkan keupayaan dan menyelia operasi-operasi 
kritikal. Beliau telah memacu pembangunan pertahanan siber SAF, serta Kemudahan 
Maklumat Tentera Serantau bagi Bertindak Balas Terhadap Keganasan. BG Ng juga telah 
memupuk hubungan pertahanan yang baik dengan rakan-rakan pertahanan asing dan 
meningkatkan kedudukan SAF di peringkat antarabangsa.

17. 黄泽升准将, PPA(G), PBS  

授勋赞词

	 黄泽升准将负责领导新加坡武装部队的指挥、控制、通讯、电脑和情报

（C4I）工作，同时监管情报职能。作为军事情报司司长兼C4I总长，他负责提升武装

部队在相关方面的能力和监督重大行动，以及推动新加坡武装部队网络防卫的发展，

如区域军事防恐信息设施。他也促进了新加坡与外国防卫伙伴的良好关系，提升新加

坡武装部队的国际地位。

17. ேிாிப்டியர் தஜனரல்  இயக்கு்ர், இராணுவ பவவுததுமற /  
 இங ொட-ென், PPA(G), PBS ெம�வர், C4I ேிாிவு, 
     கூடடு பவவுததுமற இயக்கு்ர் குழுமம்,
     ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமட 
     
பு்ழுமர

 ேிாிப்டியர் தஜனரல் இங ொட-ென், ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் 
ெளேதெியம், ்டடுப்ோடு, தொடர்பு, ்ணினி்ள், பவவுததுமற (C4I) ேிாிவிலும் 
பவவுததுமற ேணி்ளிலும் முன்னணிப் தோறுப்பு்மள பமறத்ாணடுள்ளார்.   C4I 
ேிாிவின் ெம�வரா்வும், இராணுவ பவவுததுமற இயக்கு்ரா்வும், அவர் இராணுவ 
ஆறறல்்மள பமம்ேடுதெி, முக்்ிய தெயல்ோடு்மள பமறோர்மவயிடடுள்ளார்.   

新加坡武装部队三军情报司

军事情报司司长兼指挥、控制、

通讯、电脑及情报（C4I）总长
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ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் இமணயத ெற்ாப்புத ெிறமன பமம்ேடுததுவெறகும், 
ேயங்ரவாெதெிறகு  எெிரான  வடடார  இராணுவத  ெ்வல்  ்ிம�யதமெ 
அமமப்ேெறகும் அவர் முமனப்புடன் தெயல்ேடடார்.   ேிாிப்டியர் தஜனரல் 
இங, தவளி்ாடடுத ெற்ாப்புப் ேங்ாளி்ளுடனும் ்ல்� ெற்ாப்பு உறவு்மள 
வளர்ததுக்த்ாணடு, ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் ்ன்மெிப்மே அமனதது�் 
அரங்ில் உயர்தெியுள்ளார்.
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (GOLD)  (MILITARY)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (Tentera)

公共行政		（金）奖章		（军事）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (ெங்ம்) (ேமடததுமற)

18. BRIGEDIER-JENERAL (BG) TAN Ketua Turus (Staf Bersama)
 CHEE WEE, PPA(P), PBS  Pejabat Panglima Pasukan
     Pertahanan
     Angkatan Bersenjata Singapura
PUJI-PUJIAN

 BG Tan Chee Wee telah memegang pelbagai jawatan penting sepanjang kerjaya 
beliau bersama Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Selaku Ketua Turus (Staf Bersama), 
beliau menerajui usaha-usaha pembangunan keupayaan SAF, termasuk melakar pelan 
induk konsep peperangan generasi seterusnya, dan bentuk-bentuk pertubuhan untuk SAF. 
Beliau memainkan peranan besar dalam usaha-usaha transformasi digital Kementerian 
Pertahanan/SAF. Pada masa yang sama menyandang jawatan sebagai Inspektor-Jeneral 
SAF, BG Tan telah menubuhkan Inspektorat Keselamatan SAF dan mempertingkatkan 
tadbir urus keselamatan bagi memperkukuh pengurusan dan budaya keselamatan di 
dalam SAF.

18. 陈志伟准将,	PPA(P), PBS	 	 新加坡武装部队三军总长署

	 	 	 	 	 三军参谋长

授勋赞词

	 陈志伟准将曾在新加坡武装部队担任各种要职。作为三军参谋长，他负责领

导新加坡武装部队的能力建设工作，包括下一代作战概念和组织形式的整体规划。他

在国防部和新加坡武装部队的数码转型工作中，扮演了重要的角色。陈志伟准将也是

新加坡武装部队总监察长，负责设立武装部队总监察署及提升武装部队的安全治理能

力，以加强新加坡武装部队的安全管理与文化。

18. ேிாிப்டியர் தஜனரல்  ெம�வர் (கூடடுப்ேமட),
 டான் ெமீ வீ, PPA(P), PBS  ெற்ாப்புப் ேமடத ெம�வர் அலுவ�்ம்
     ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமட
பு்ழுமர

 ேிாிப்டியர் தஜனரல் டான் ெமீ வீ, ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயில் ேறே� முக்்ியப் 
ேெவி்மள வ்ிததுள்ளார்.   கூடடுப்ேமடத ெம�வரா், அவர் ஆயுெப்ேமடயின் 
ெிறனாறறல் பமம்ோடடு முயறெி்மள வழி்டதெியுள்ளார். ெிங்ப்பூர் 
ஆயுெப்ேமடக்்ான அடுதெ ெம�முமறயின் போர்முமற உதெி்ள், அமமப்புமுமற்ள் 
ஆ்ியவறறுக்்ான தேரு்நெிடட உருவாக்்மும் அவறறுள் அடஙகும்.   ெற்ாப்பு 
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அமமசெின் / ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் மின்னி�க்் உருமாறற முயறெி்ளுக்கு 
அவர் முக்்ியப் ேங்ாறறினார்.   அபெ பவமளயில், ெிங்ப்பூர் ஆயுெப்ேமடயின் 
ெம�மம ஆயவாளரா் ்ியமிக்்ப்ேடட ேிாிப்டியர் தஜனரல் டான், ெிங்ப்பூர் 
ஆயுெப்ேமடயின் ோது்ாப்பு ஆயவாளர் அலுவ�்தமெ ்ிறுவி, ஆயுெப்ேமடயின் 
ோது்ாப்பு பம�ாணமமமயயும் ்மடமுமற்மளயும் பமம்ேடுதெினார். 
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (SILVER) (BAR) 
Pingat Pentadbiran Awam (Perak) (Lintang)

公共行政		（银）奖章	(勋条）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவள்ளி) (ேெக்்ப் ேடமட)

PUJI-PUJIAN

 Salah satu bahagian yang amat penting dalam pentadbiran awam adalah kaitan 
antara pembentukan dan pelaksanaan dasar. Para pengurus peringkat pertengahan di 
dalam perkhidmatan awam memainkan peranan penting dalam melaksanakan dasar-
dasar, dan memproses maklum balas menjadi saranan-saranan yang berguna. Mereka 
yang telah menjalankan tugas dengan kesungguhan, imaginasi dan dedikasi untuk 
menghasilkan keputusan yang cemerlang diberikan penghargaan hari ini dengan 
dianugerahkan Pingat Pentadbiran Awam (Perak).

授勋赞词

	 政策从制定到执行的过程，是政府施政成效的重要环节。公共部门的中层管

理人员在这方面扮演了重要角色，他们不仅积极推动各项政策落实，而且将民意转化

为具建设性的建议。今日特此颁授公共行政（银）奖章，表扬以干劲、想象力和奉献

精神执行公务，并取得卓越成效的公务员。

பு்ழுமர

 தோது ஆடெிததுமறயில், த்ாள்ம் உருவாக்்தெிறகும் அம�ாக்்தெிறகும் 
இமடயில் உள்ள தொடர்பு மி் முக்்ியமான ஒன்றாகும்.   தோதுச பெமவயில் 
ேணிபுாியும் ்டுதெர பம�ாளர்்ள், த்ாள்ம் முடிவு்மளப் ேயன்மிக்் வம்யில் 
தெயல்ேடுததும் முக்்ியப் ேணிமய ஆறறு்ின்றனர்.   இன்மறய ெினம், உதபவ்மும் 
்றேமன வளமும் அர்ப்ேணிப்பு உணர்வும் த்ாணடு ென்னி்ரறற, மி்ச ெிற்நெ 
விமளவு்மள ஏறேடுதெிய தெயல் வீரர்்ள் யாவரும், தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் 
(தவள்ளி) வழங்ப்தேறறு த்ளரவிக்்ப்ேடு்ின்றனர்.

THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (SILVER) 
Pingat Pentadbiran Awam (Perak)

公共行政		（银）奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவள்ளி)

THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (SILVER) (MILITARY) 
Pingat Pentadbiran Awam (Perak) (Tentera)

公共行政		（银)		奖章		（军事	）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவள்ளி) (ேமடததுமற)
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THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (BRONZE) (BAR) 
Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa) (Lintang)

公共行政	(铜)	奖章	(勋条）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவண்�ம்) (ேெக்்ப் ேடமட)

PUJI-PUJIAN

 Dasar-dasar pemerintah yang telah dirancang dengan teliti boleh gagal 
jika kakitangan awam yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya tidak cekap. 
Kakitangan awam di barisan hadapan yang berdedikasi yang menjalankan tugas mereka 
tanpa rasa takut dan secara saksama dan memberikan khidmat yang terbaik secara tekal, 
diiktiraf hari ini dengan dianugerahkan Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa).

授勋赞词

	 政府政策不论设想如何完善，也需要恪守担当的公务员来贯彻落实。今日特

此颁授公共行政（铜）奖章，以表扬一群无私无畏、尽职尽责的前线公务员。

பு்ழுமர

 மி்ச ெிறப்ோ் வகுக்்ப்தேறற அரொங்க் த்ாள்ம்்ள், அவறமறச 
தெயல்ேடுததும் தோதுததுமற அெி்ாாி்ள் இடறும்போது பொல்வியுறக்கூடும்.   
இன்மறய ெினம், ேயபமா ோகுோபடா இன்றி, அர்ப்ேணிப்பு உணர்வுடன் 
முன்னணியில் தெயல்ேடடு, தொடர்்நது ெிறப்ோன பெமவயாறறி வரும் தோதுததுமற 
ஊழியர்்ள் யாவரும், தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவண்�ம்) வழங்ப்தேறறு 
த்ளரவிக்்ப்ேடு்ின்றனர்.

THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (BRONZE) 
Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa)

公共行政	(铜)	奖章
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவண்�ம்)

THE PUBLIC ADMINISTRATION MEDAL (BRONZE) (MILITARY) 
Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa) (Tentera)

公共行政	(铜)	奖章	(军事）
தோது ஆடெிததுமறப் ேெக்்ம் (தவண்�ம்) (ேமடததுமற)
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THE PRESIDENT’S CERTIFICATE OF COMMENDATION 
Sijil Kepujian Presiden

PUJI-PUJIAN AM ATAS SUMBANGAN DALAM PENGANJURAN
MEMPERINGATI BICENTENNIAL SINGAPURA PADA 2019

 Pejabat Bicentennial Singapura telah menganjurkan dengan cemerlang sambutan 
bagi memperingati 200 tahun sejak kedatangan Sir Stamford Raffles ke Singapura pada 
1819. Sambutan untuk memperingati Bicentennial Singapura ini memberikan gambaran 
yang lebih menyeluruh mengenai sejarah Singapura sepanjang 700 tahun lalu.  

 Sambutan memperingati Bicentennial Singapura yang berlangsung selama 
setahun diisi dengan lebih daripada 200 acara, pameran-pameran seni, pesta dan 
pameran khas, melibatkan lebih daripada 300 rakan kerjasama dari sektor awam, rakyat 
dan swasta meliputi pelbagai lapisan masyarakat. Lebih daripada 9 juta orang mengambil 
bahagian dalam sambutan memperingati Bicentennial Singapura ini.

 Teras sambutan iaitu pameran Negara Kepada Warga: Perjalanan Bicentennial 
Singapura telah diadakan di Taman Fort Canning. Pengalaman mengasyikkan yang 
merangsang pelbagai deria ini telah merintis cara baru dalam menceritakan sejarah 
Singapura dan berjaya menarik lebih daripada 760,000 pengunjung, menjadikan ia satu 
rekod bagi sesebuah pameran tempoh terhad di Singapura. Pameran ini telah dilanjutkan 
selama tiga bulan lagi atas permintaan ramai.

 Bicentennial Singapura telah mendorong ramai peserta untuk merenung 
kembali nilai-nilai utama yang membentuk Singapura sepanjang sejarahnya - Sikap 
Terbuka, Berbilang Budaya, dan Negara Berdaulat.
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THE PRESIDENT’S CERTIFICATE OF COMMENDATION 
总统表扬证书

新加坡开埠两百年纪念（2019年）筹办团队的贡献

授勋意义引述

	 为纪念莱佛士登陆新加坡200周年，新加坡开埠两百年工作组举办了一系列活

动，取得圆满成功。纪念活动追溯了新加坡700多年的历史，更完整地重现了我国的历

史面貌。

	 开埠纪念活动长达一年，包括200多个活动与节目、艺术装置、特备节庆活动

和展览，吸引了300多个公共部门、私人企业，以及来自不同社群的民间组织的参与。

逾900万人参与了新加坡开埠两百年纪念活动。

	 在福康宁公园举行的《开埠两百年》展览，是纪念活动的重头戏。这个展览

以多感官深入体验的方式再现新加坡的历史，吸引了超过76万名访客，创下本地限时

展览的纪录。由于反响热烈，工作组将该展览延长三个月。

	 新加坡开埠两百年纪念活动让许多参与者有机会进行反思，重新了解塑造新

加坡的主要价值观，即对外开放、多元文化主义以及自力更生的精神。
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ெிங்ப்பூர் இருநூறறாணடு ்ிமறவு விழாவிறகு ஆறறிய ேங்ளிப்பு்ளுக்்ான 
தோதுவான பு்ழுமர

 1819-ஆம்  ஆணடில்,  ெர்  ஸ்டாம்ஃேர்ட  இராஃேிள்ஸ்  ெிங்ப்பூர் 
வ்நெமட்நெமெ ்ிமனவுகூரும் இருநூறறாணடு ்ிமறவு விழாமவ, ெிங்ப்பூர் 
இருநூறறாணடு அலுவ�்ம் ெனிச ெிறப்புடன் ்டதெியது.   அ்நெ ்ிமறவு விழாக் 
த்ாணடாடடம், 700 ஆணடுக்கு மு்நமெய ெிங்ப்பூாின் வர�ாறு குறிதெ பமலும் 
முழுமமதேறற விவரங்மளச ெிதொிதெது.

 ஓராணடு்ா�ம்  ்மீடிதெ  இவவிழாவில்  இருநூறறுக்கும்  பமறேடட 
்ி்ழசெி்ள், ்ம�ப் தோருட்ள், ெிறப்பு விழாக்்ள், ்ண்ாடெி்ள் ஆ்ியமவ 
இடம்தேறறன.   ேல்பவறு ெமூ்ங்ளிலிரு்நது அரொங்ம், மக்்ள், ெனியார் 
துமற ஆ்ியவறமறச பெர்்நெ மு்நநூறறுக்கும் பம�ான ேங்ாளி்ள் இவவிழாவில் 
ஈடுேடடிரு்நெனர்.   ெிங்ப்பூர் இருநூறறாணடு ்ிமறவு விழாவில் 9 மில்லியனுக்கும் 
அெி்மான மக்்ள் ேஙப்றறனர். 

 விழாவின் முதொயப்ோ், ‘ெிங்ப்பூாிலிரு்நது ெிங்ப்பூரர் வமர: 
இருநூறறாணடு ்ிமறவு அனுேவம்’ எனும் ேல்லூட்ப் ேமடப்பு, ஃபோர்ட ப்னிங 
பூங்ாவில் அரஙப்றியது.   இப்ேமடப்பு, ெிங்ப்பூாின் வர�ாறமற எடுததுமரப்ேெில் 
புெிய ோிணாமங்மள எடடியது; ெிங்ப்பூாில், குறிப்ேிடட ்ா�தெிறகு ்மடதேறும் 
்ண்ாடெி்ளுடன் ஒப்புப்ாக்், ொெமன அளவா், 760,000-க்கும் அெி்மான 
வரும்யாளர்்மள ஈர்தெது.   மக்்ளின் அபமா் வரபவறேிறகு இணங், 
இக்்ண்ாடெி மூன்று மாெங்ளுக்கு ்மீடடிக்்ப்ேடடது. 

 ெிங்ப்பூர் இருநூறறாணடு ்ிமறவு விழா, ெிங்ப்பூாின் வர�ாறு 
முழுமமக்கும் அெனுமடய ெிறப்ேியல்பு்ளா் இருக்்க்கூடிய அம்ெங்ள் குறிதது ே� 
ேஙப்றோளர்்மள எணணிப் ோர்க்்த தூணடியது - தவளிப்ேமடதென்மம, ேன்மு்க் 
்�ாொரத ென்மம, மபனாெிடம். 
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PUJI-PUJIAN AM ATAS SUMBANGAN DALAM PENGANJURAN 
KONVENSYEN SINGAPURA MENGENAI PENGANTARAAN

 Konvensyen Singapura mengenai Pengantaraan merupakan perjanjian pertama 
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang dinamakan sempena negara Singapura. 
Majlis Penandatanganan dan Persidangan Konvensyen Singapura pada 6 – 7 Ogos 2019 
merupakan satu peristiwa bersejarah. Rundingan tentang Konvensyen dan penganjuran 
acara tersebut mengambil masa setahun. Kerja-kerja ini melibatkan lebih daripada 10 
agensi pemerintah, 30 institusi undang-undang dan pendidikan, dan 100 sukarelawan 
pelajar. 11 pasukan telah diiktiraf atas sumbangan besar mereka dalam menjayakan acara 
tersebut:

  • Kementerian Undang-undang mendorong penglibatan Singapura  
   dalam Konvensyen ini, dan menerajui pelaksanaan acara ini.

  • Kementerian Ehwal Luar, Duta-duta Kelana Profesor Chan   
   Heng Chee, Profesor Tommy Koh, Encik Ong Keng Yong, Duta  
   Thambynathan Jasudasen, dan mantan Duta Kelana Encik Bilahari  
   Kausikan menyokong usaha mempromosikan Konvensyen   
   tersebut di peringkat antarabangsa.

  • Penguasa Pengangkutan Darat dan Pasukan Polis Singapura   
   memastikan acara tersebut berjalan lancar tanpa sebarang insiden  
   keselamatan. 

  • Maxwell Chambers menganjurkan sebuah acara berkaitan yang   
   meningkatkan kedudukan Singapura sebagai sebuah hab undang- 
   undang antarabangsa.

  • Kementerian Perhubungan dan Penerangan menyokong strategi  
   dan operasi media bagi acara ini.

  • Lembaga Taman Negara membantu dengan menamakan sejenis  
   bunga anggerik hibrid sempena nama Konvensyen ini.

  • Fakulti Undang-undang Universiti Nasional Singapura, Universiti  
   Pengurusan Singapura dan Universiti Sains Kemasyarakatan   
   Singapura serta 13 buah sekolah menyelaraskan penglibatan para  
   sukarelawan pelajar dan ahli akademik dalam acara ini.
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  Usaha kesemua pertubuhan dan individu yang terlibat telah meletakkan 
Singapura di peta dunia, memajukan kepentingan Singapura, dan memupuk rasa bangga 
dalam kalangan rakyat Singapura.
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《新加坡调解公约》签署仪式和会议筹办团队的贡献

授勋意义引述

	 《新加坡调解公约》是联合国框架下首个以新加坡命名的公约。该公约的签署

仪式和相关会议于2019年8月6日与7日举行，是个历史性的盛会。10余个政府机构、

30个法律及教育机构，以及100名学生义工参与了公约的谈判及相关签署仪式和会议的

筹办工作。以下11个团队获得表扬，以肯定他们筹办公约签署仪式和相关会议的杰出

贡献：

 • 律政部推动我国积极参与《新加坡调解公约》，并领导相关签署仪式及会议	

	 	 的组织工作。

 • 外交部，巡回大使陈庆珠教授、许通美教授和王景荣先生，杰苏达森大使和	

	 	 前巡回大使比拉哈里先生都在国际舞台上积极推广《新加坡调解公约》。

 • 陆路交通管理局及新加坡警察部队负责确保公约签署仪式及相关会议在没有	

	 	 任何保安事故的情况下顺利进行。

 • 麦士威国际争议解决中心主办了一项重要的相关活动，提升了新加坡作为国	

	 	 际法律枢纽的地位。

 • 通讯及新闻部协助制定公约签署仪式及相关会议的媒体宣传策略及协调工	

	 	 作。

 • 国家公园局特别培植一款以《新加坡调解公约》命名的混种胡姬花。

 • 新加坡国立大学、新加坡管理大学及新跃社科大学的法学院和13所学府负责	

	 	 协调学生义工及学者参与公约签署仪式及相关会议。

	 这些团体及个人的努力让新加坡扬名国际，不仅促进了新加坡的利益，也让国人	

引以为傲。
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ெிங்ப்பூர் உடன்ேடிக்ம் ம்தயழுததுச ெடஙம்யும் மா்ாடமடயும் ஏறோடு 
தெயெென் தொடர்ேில் ஆறறிய ேங்ளிப்பு்ளுக்்ான தோதுவான பு்ழுமர

 ெிங்ப்பூாின் தேயரால் அமழக்்ப்தேறும் ஐக்்ிய ்ாடடு ்ிறுவனதெின் 
முெல் உடன்ேடிக்ம், ‘ெமரெம் குறிதெ ெிங்ப்பூர் உடன்ேடிக்ம்’.   2019-ஆம் 
ஆணடில், ஆ்ஸ்டு 6 முெல் 7 வமரயில் ்மடதேறற ெிங்ப்பூர் உடன்ேடிக்ம் 
ம்தயழுததுச ெடஙகும் மா்ாடும், வர�ாறறுச ெிறப்புமிக்் ஒரு ்ி்ழவாகும்.   அ்நெ 
உடன்ேடிக்ம்க்்ான பேசசுவார்தமெயும், ்ி்ழசெிக்்ான ஏறோடு்ளும் ேததுக்கும் 
பமறேடட அரொங் அமமப்பு்ள், முப்ேதுக்கும் பமறேடட ெடடததுமற, ்ல்விக் 
்ழ்ங்ள், நூறறுக்கும் அெி்மான மாணவத தொணடூழியர்்ள் ஆ்ிபயாமர 
ஈடுேடுதெின.   இ்நெ ்ி்ழசெியில் முக்்ியததுவம் வாய்நெ ேங்ளிப்பு்மள 
வழங்ியென் போில் 11 குழுக்்ள் அங்மீ்ாிக்்ப்ேடு்ின்றன:

 • ெடட அமமசசு, இ்நெ உடன்ேடிக்ம் ொர்்நெ ெிங்ப்பூாின் ஈடுோடமட   
  முன்னிறுதெி, மா்ாடடின் ஏறோடு்மள வழி்டதெியது.

 • தவளியுறவு அமமசசு, தோதுத தூெர்்ள் பேராெிாியர் ொன் தஹங ெமீ,   
  பேராெிாியர் டாமி ப்ா, ெிரு ஓங த்ங தயாங, தூெர் ெம்ேி்ாென்   
  பஜசுொென், முன்னாள் தோதுத தூெர் ெிரு ேி�ஹாி த்ௌெி்ன்   
  ஆ்ிபயார் உடன்ேடிக்ம்க்்ான அமனதது�் ஆெரமவத ெிரடட   
  முன்வ்நெனர்.

 • ்ி�ப் போக்குவரதது ஆமணயமும் ்ாவல்துமறயும், மா்ாடு    
  சுமூ்மா், எவவிெப் ோது்ாப்பு இடர்்ளும் இன்றி ்மடதேறுவமெ   
  உறுெிதெயென. 

 • தமக்ஸ்தவல் பெம்ேர்ஸ், அமனதது�் ெடட மமயமா் ெிங்ப்பூாின்   
  ்ிம�மய பமம்ேடுததும் வம்யில், மா்ாடடுடன் தொடர்புமடய முக்்ிய  
  ்ி்ழவு ஒன்றுக்கு ஏறோடு தெயெது.

 • தொடர்பு, ெ்வல் அமமசசு, மா்ாடடின் ஊட் உதெிக்கும்    
  தெயல்ோடு்ளுக்கும் ஆெரவளிதெது.

 • பெெியப் பூங்ாக் ்ழ்ம், ெிறப்ோ் உருவாக்்ப்ேடட ஒருவம் ஆர்க்்ிட  
  ம�ருக்கு, உடன்ேடிக்ம்யின் தேயமரச சூடட ஆெரவளிதெது.

 • ெிங்ப்பூர்த பெெியப் ேல்்ம�க்்ழ்ம், ெிங்ப்பூர் ்ிர்வா்ப்    
  ேல்்ம�க்்ழ்ம், ெிங்ப்பூர்ச ெமூ் அறிவியல் ேல்்ம�க்்ழ்ம்   
  ஆ்ியவறறின் ெடடத துமற்ளும் 13 ேள்ளி்ளும், ்ி்ழசெியில்   
  ஈடுேடடிரு்நெ மாணவத தொணடூழியர்்ள், ்ல்வியாளர்்ள் ஆ்ிபயாமர  
  ஒருங்ிமணதென.
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 பமறகுறிப்ேிடட அமமப்பு்ள், ெனி்ேர்்ள் ஆ்ிபயாாின் முயறெி்ள், 
ெிங்ப்பூமர உ�் வமரேடதெில் மிளிரச தெயதுள்ளன; ெிங்ப்பூாின் ்ிம�மய 
பமம்ேடுதெியுள்ளன; ெிங்ப்பூரர்்ளுக்குப் தேருமம பெர்ததுள்ளன.


