
 

பிரசாத் காரியவசம்  

வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சின் வசயலாளர் 
 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் வசயலாளராகிய பிரசாத் காரியெசம் 2017 

ஓகத்து 15ஆந் திகதியன்று கடமைகமளப் வபாறுப்பபற்றுள்ளார்.  
 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் வசயலாளராக நியைிக்கப்படுெதற்கு 

முன்னர், அெர் ெகித்த இறுதிப்பதெி ஐக்கிய அவைரிக்க நாடுகளுக்கான 

இலங்மகயின் தூதுெர் என்பபதாடு, சைகால அதிகாரைளிப்புடன் அெர் ட்ரினிடாட் 
ைற்றும் வடாபாபகாெிற்கான தூதுெர் (பதெிப்வபயர்) என்பதுவுைாகும். அெர் 
ொஷிங்டமன அடிப்பமடயாகக் வகாண்ட அவைரிக்க நாடுகள் அமைப்பின் நிரந்தர 
அெதானிப்பாளராகவும் இருந்தார். 
 

1981 ஆம் ஆண்டில் இலங்மக வெளிநாட்டுச் பசமெயில் பசர்ந்த அெர் 
வெனிொ(1983-1987), ரியாத்(1989-1992), ொஷிங்டன்(1995-1998), புதுவடல்லி(1998-2001), 

வெனிொ(2001-2004), நியூபயார்க்(2005-2008) ைற்றும் புதுவடல்லி(2009-2014) ஆகிய 

நகரங்களில் இராசதந்திர குறித்வதாதுக்கப்பட்ட பணிகமள நிமறபெற்றியுள்ளார். 
 

2009-2014 ஆண்டு ெமரயான காலப்பகுதியில் இந்தியாெின் புதுவடல்லியில் 

இலங்மகக்கான உயர்ஸ்தானிகராக கடமையாற்றியதுடன், சைகால 

அதிகாரைளிப்புடன் பூட்டான் ைற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளுக்கான 

இலங்மகயின் தூதுெராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
 

1998 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2001 ஆம் ஆண்டு ெமர அெர் இந்தியாெில் தூதுெர் 
என்ற ெரிமசப்பதெிமய ெகித்து இலங்மகயின் பிரதி உயர்ஸ்தானிகராகச் 
பசமெயாற்றியுள்ளார். அெர் 2001ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2004 ஆம் ஆண்டு ெமர 
வெனெீாெில் தூதுெராகவும் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பிற்கான நிரந்தரப் 
பிரதிநிதியாகவும், G-15 இற்கான இலங்மகயின் அரசாங்கத் தமலெரின் பிரத்திபயக 
பிரதிநிதியாகவும் சைகால அதிகாரைளிக்கப்பட்ட ெத்திக்கானிலுள்ள புனித 
பார்மெயாளராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். ெத்திக்கானுக்கான இலங்மகயின் 

தூதருக்கு வகௌரெப்படுத்துதெற்காக புனித பாப்பரசர் பொன் பபால் 11 

அெர்களினால் தூதர் காரியெசம் அெர்களுக்கு “Grand-Cross of the order of Saint Gregory the 

Great” எனும் சிறப்பு ெிருது ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

இெர் நியூபயார்க் நகரில் ஐக்கிய நாடுகளுக்கான இலங்மகயின் தூதுெராகவும், 

நிரந்தர பிரதிநிதியாகவும், சைகால அதிகாரைளிப்புடன் ெமைக்கா ைற்றும் 

பஹாைாஸிற்கான இலங்மகயின் உயர் ஸ்தானிகராகவும், சிலி ைற்றும் 

வகாலம்பியாெிற்கான இலங்மகயின் தூதுெராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சில் இெர் ஐக்கிய நாடுகள், அணிசாரா இயக்கம், 

அரசியல் அலுெல்கள், நிர்ொகம், வபாருளாதார அலுெல்கள் பிரிவுகளில் 

குறித்வதாதுக்கப்பட்ட பணிகமள புரிந்துள்ளதுடன், வெளிநாட்டு வசயலாளரின் 

ெிபசட பபச்சாளராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
 

பைலும் இெர் வதற்காசியப் பிரிெின் பணிப்பாளர் பதெிமய ெகித்துள்ளதுடன், 

பணிப்பாளர் திறனுடன் வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் வெளியடீ்டு 

பணிப்பாளர் பிரிெின் உத்திபயாகபூர்ெ பபச்சாளராகவும் பதெி ெகித்துள்ளார். 
இெர் நியூபயார்க் நகரில் தைது தூதுெர் பதெிமய ெகிப்பதற்கு முன்னர், 



வபாருளாதார அலுெல்கள் பிரிெின் பணிப்பாளர் நாயகைாக பதெி ெகித்தபதாடு, 

வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் பைலதிக வசயலாளராகவும் 

பசமெயாற்றியுள்ளார். புதுவடல்லியில் பதெிபயற்க முன்னதாக, இெர் 
வெளிநாட்டு அலுெல்கள் அமைச்சின் பல்தரப்பு அலுெல்கள், வதற்காசியா ைற்றும் 

நிர்ொகப் பிரிவுகளுக்கான பைலதிக வசயலாளராகவும் இெர் 
கடமையாற்றியுள்ளார்.  
 

வெனிொெில் நடாத்தப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் ஆமணக்குழுெின் ைனித 
உரிமைகளுக்கான 53ஆம் 54ஆம் 55ஆம் அைர்வுகளுக்கான ைாற்று பிரதிநிதியாக 
திரு.காரியெசம் அெர்கள் பசமெயாற்றியுள்ளார். பைலும் இவ் ஆமணக்குழுெின் 

57ஆம் 58ஆம் அைர்வுகளில் இலங்மகப் பபராளர் குழுமெ தமலமை 

தாங்கியிருந்ததுடன், 59ஆம் அைர்ெில் இலங்மகயின் பபராளர் குழுெின் 

உறுப்பினராகவும் இருந்தார். வெனிொெில் இடம்வபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் 

ஆமணக்குழுெின் ைனித உரிமைகளுக்கான 59 ஆெது அைர்ெின் பபாது 

திரு.காரியெசம் அெர்கள் உப தமலெராக நியைிக்கப்பட்டதுடன், 59 ஆெது 

அைர்ெின் பபாது ெிரிொக்கப்பட்ட பணியகத்திலும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
இனவெறிக்கு எதிராக 2001 ஆம் ஆண்டில் டர்பன் நகரில் இடம்வபற்ற உலக 
ைாநாட்டின் பிரதான குழுெின் உப தமலெராக வதரிவு வசய்யப்பட்டார்.  

 

2003 ஆம் ஆண்டில் வெளிநாடுகளுக்கு புலம்வபயர்ந்து அங்கு பணியாற்றும் 

பெமலயாட்கள் ைற்றும் அெர்களின் குடும்பங்களின் பாதுகாப்பு வதாடர்பில் 

நமடவபற்ற ஐக்கிய நாடுகள் சமபக்கு வதரிொனார். இந்த குழுெின் முதலாெது 

அங்குரார்ப்பண அைர்ெின் பபாது அதன் தமலெராக இெர் வதரிவு வசய்யப்பட்டதுடன், 

2008 ஆம் ஆண்டு ெமர இப்பதெிமய ெகித்தார். இந்தக் குழுெிற்கு மூன்று தடமெகள் 

ைீள் வதரிவு வசய்யப்பட்டதுடன், 2021 ஆம் ஆண்டு ெமர பசமெயாற்றியுள்ளார். ைனித 

உரிமைகள் உடன்படிக்மக அமைப்புகள் ைற்றும் இமடக் குழுக்கூட்டங்களின் 2004 ஆம் 

ஆண்டுக்கான அைர்வுகளின் தமலெராகவும் திரு.காரியெசம் நியைிக்கப்பட்டார். 2005-

2008 ஆம் ஆண்டு ெமரயான காலப்பகுதியில் பாலஸ்தீன் ைக்கள் ைற்றும் 

அப்பகுதியிலிருந்த ஏமனய அபரபியர்களின் ைனித உரிமைகமள பாதிக்கின்ற 

இஸ்பரலிய நமடமுமறகள் வதாடர்பில் ெிசாரமணகமள முன்வனடுப்பதற்கான 

ஐக்கிய நாடுகளின் ெிபசடக் குழுெின் தமலெராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 

 

1997 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகள் வபாதுப்பபரமெயின் பிரகாரம் அறிக்மககமள 

உருொக்கி ெரும் சிறிய ஆயுதங்கள் ைீதான நிபுணர்கமள உள்ளடக்கிய ஐக்கிய 

நாடுகள் குழுெின் உறுப்பினராகவும் வசயற்பட்டிருந்தார். 2004 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய 

நாடுகள் வபாதுப்பபரமெயில் அறிக்மகயிடப்பட்ட ஆயுதங்கள் கமளதல் ைற்றும் 
அபிெிருத்தி ஆகியெற்றுக்கிமடயிலான வதாடர்பு வதாடர்பான அரசாங்க 
நிபுணர்கமள உள்ளடக்கிய ஐக்கிய நாடுகள் குழுெிலும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
2006ஆம் ஆண்டு யூமல ைாதம் நியூபயார்க் நகரில் நமடவபற்ற சிறிய ஆயுதங்கள் 

ைற்றும் பாரம் குமறந்த ஆயுதங்களின் சட்ட ெிபராதைான ெர்த்தகத்மத ஒழித்தல் 

ைற்றும் குமறத்தல் பபான்றெற்மற உள்ளடக்கிய கருத்திட்ட 
நமடமுமறப்படுத்தலின் முன்பனற்றத்மத ைீளாய்வு வசய்த ஐக்கிய நாடுகள் 

ைாநாட்டிற்கு தமலமை தாங்கியிருந்தார். 2008/2009 ஆம் ஆண்டுகளில் அணு 

ஆயுதங்கமள அதிகரிக்காமை ைற்றும் ஆயுதங்கள் கமளதல் வதாடர்பான 

சர்ெபதச ஆமணக்குழுெின் ஆபலாசமன சமபயிலும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
2006ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் வபாருளாதார ைற்றும் சமூக சமபயின் 

உப தமலெராகவும் இருந்ததுடன், 2007/2008 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 



62ஆெது வபாதுப்பபரமெயின் உப தமலெராகவும் நியைிக்கப்பட்டார். 2001-2013 

ெமரயான ஆண்டுகளில் அதன் 50 ஆெது ெருட நிமறெின் பபாது, 

புலம்வபயர்வுக்கான சர்ெபதச நிறுெனச் சமபயின் தமலெராகவும் காரியெசம் 

அெர்கள் நியைிக்கப்பட்டார். 2002 ஆம் ஆண்டில் டாபொஸில் இடம்வபற்ற உலக 
வபாருளாதார சமபயின் ெருடாந்த அைர்ெிலும் இெர் பங்குபற்றியுள்ளார். 2012-2013 
ஆம் ஆண்டு ெமரயான காலப்பகுதியில் புதுவடல்லிமயத் தளைாகக் வகாண்டு 

இயங்கிய உலகளாெிய அபிெிருத்தி ெமலயமைப்பு கூட்டத்வதாடரின் 

தமலெராகவும் பசமெயாற்றியுள்ளார். 
 

திரு.காரியெசம் 1954 ஆம் ஆண்டு ைார்ச் ைாதம் 21 ஆந் திகதி பிறந்தார். இெர் 
திருைணைானெர் என்பதுடன், இெருக்கு ஒரு ைகளும், ைகனும் உள்ளனர்.  
 

 
வவளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு  
2017 ஓகத்து 15 ஆந் திகதி 


