
ஐ.நா. வின் சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் ஆதைக்குழுவுடன்  

இலங்தக அதன் சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் அனுபவத்ததப் பகிர்ந்து யகாள்கிறது 

 

ஐ.நா. வின் சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் ஆதைக்குழுவுடன் இலங்தகெின் 

சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் பெைத்தத யவளிநாட்டு அலுவல்கள் அதமச்சின் யசெலாளர் 

பிரசாத் காரிெவசம் அவர்கள் இலங்தக மத்திெ வங்கிெின் ஆளுநர் இந்திரஜித் குமாரசுவாமி 
மற்றும் நல்லிைக்க யபாறிமுதறகதள ஒருங்கிதைப்பதற்கான யசெலகத்தின் யசெலாளர் 

நாெகம் மனனா தித்தயவல்ல ஆகினொருடன் இதைந்து நவம்பர் 20ஆந் திகதிென்று 

நியூனொர்க்கில் பகிர்ந்து யகாண்டனர்.  

 

நல்லிைக்கமுதடெ, சமாதானம் மிக்க, நிதலொன மற்றும் வளமான னதசத்திற்கான னதசிெ 

இைக்கப்பாட்டு அரசாங்கத்தின் தூரனநாக்தக உைர்ந்து யகாள்வதற்கு னததவொன நிதலொன 

சமாதானம் மற்றும் வன்முதறகள் மீள நிகழ்வதத தவிர்த்தல் ஆகிெவற்றுக்கு னததவொன 

பரந்துபட்ட மறுசீரதமப்பு உள்ளடங்கலான முழுதமொன அணுகுமுதறெின் மீது இந்த 

யசய்திவிளக்கவுதர கவனம் யசலுத்திெது.  

 

ஐ.நா. வின் சினரஷ்ட உத்தினொகத்தர்கள், அரசிெல் விவகார திதைக்களத்தின் உதவிச் 

யசெலாளர் நாெகம் மினராஸ்லாவ் யஜன்கா, மனித உரிதமகளின் உதவிச் யசெலாளர் 

நாெகமும், நியூனொர்க்கிலுள்ள மனித உரிதமகள் ஆதைொளர் அலுவலகத்தின் 

பிரதானியுமான அன்ட்ரூ கில்மர், சமானத்தத கட்டியெழுப்புவதற்கு உதவும் உதவிச் யசெலாளர் 

நாெகம் ஒஸ்கார் யபர்னான்டஸ் டரன்னகா மற்றும் இலங்தகெிலுள்ள ஐ.நா. வின் வதிவிட 

ஒருங்கிதைப்பாளர் உனா யமக்கவுலி ஆகினொர் பங்குபற்றிெ இந்த கூட்டமானது 

சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் ஆதைக்குழுவின் ததலவரான யகாரிெக் குடிெரசின் நிரந்தர 

பிரதிநிதி ச்னசா னட-யுல் அவர்களினால் ததலதம தாங்கப்பட்டது. இலங்தகெின் அபிவிருத்தி 
முன்னனாக்குகளுக்கான சிவில் சமூகத்தத பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக அதைப்பு 

விடுக்கப்பட்ட னதசிெ சமாதான மன்றத்ததச் னசர்ந்த யஜஹான் யபனரரா தனது கருத்துச் 

சுருக்கத்தத வடீினொ யவளிப்படுத்துதக வாெிலாக இந்த யசய்திவிளக்கவுதரக்கு பங்களிப்புச் 

யசய்தார்.     

 

ஏதனெ நாடுகள் கற்றுக்யகாள்வதற்கு பெனுள்ள வதகெில் அதமெத்தக்க சமாதானத்ததக் 

கட்டியெழுப்பும் அதன் அனுபவங்கதள இலங்தக பகிர்ந்து யகாள்ளும் தருைத்தில், 

1இலங்தகதெ ஊக்கமளித்து யமச்சுவதற்காக ததலெடீு யசய்துயகாள்ளும் முகமாக இந்த 

கருத்துச் சுருக்க யவளிப்படுத்துதக நிகழ்வில் சமாதானத்ததக் கட்டியெழுப்பும் 

ஆதைக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஜப்பான், னநார்னவ மற்றும் யபல்ஜிெம் ஆகிெவற்றின் 

நிரந்தர பிரதிநிதிகளுடன் இதைந்து யகாலம்பிொ, கனடா, எகிப்து, இந்னதானனசிொ, சீனா, 

பங்களானதசம், பாகிஸ்தான் மற்றும் ஐக்கிெ அயமரிக்காதவச் னசர்ந்த பிரதிநிதிகள் 

பங்குபற்றினர்.   

 

இலங்தகெிலுள்ள ஐனராப்பிெ ஒன்றிெ தூதுக்குழுவின் உதவியுடன் னதசிெ ஒற்றுதம மற்றும் 

நல்லிைக்க அலுவலகத்தினால் ஏற்பாடு யசய்ெப்பட்டிருந்த “எதிர்பார்ப்பு” என ததலப்பிடப்பட்ட 

புதகப்படக் கண்காட்சிெினால் ஐ.நா. வின் மாநாட்டு மண்டபம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. 

மக்கள் தமது அன்றாட வாழ்வில் னதசிெ ஒற்றுதம மற்றும் நல்லிைக்கத்தத எவ்வாறு 

உைர்ந்து யகாள்கின்றனர் என்பததன யவளிப்படுத்தும், தற்னபாது யகாழும்பிலுள்ள 

விகாரமகானதவி பூங்காவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள நாட்தடச் சூைவுள்ள மக்களிடமிருந்து 

கிதடக்கப்யபற்ற 74 புதகப்படங்கள் உண்தமொன கண்காட்சிெில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன.  

 

யவளிநாட்டு அலுவல்கள் அதமச்சின் யசெலாளர், இலங்தக மத்திெ வங்கிெின் ஆளுநர் 

மற்றும் நல்லிைக்க யபாறிமுதறகதள ஒருங்கிதைப்பதற்கான யசெலகத்தின் யசெலாளர் 

நாெகம் ஆகினொரினால் வைங்கப்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் முன்னிதல விளக்கவுதரகள் 

கீழ்வருமாறு இதைக்கப்பட்டுள்ளது / னசர்க்கப்பட்டுள்ளது.  

 

யவளிநாட்டு அலுவல்கள் அதமச்சு, இலங்தக 

யகாழும்பு 

2017 நவம்பர் 21 


