
2017 நவம்பர் 15ஆந் தகதயன்று அனைத்துலக கஹலஹந்தர மளஹய்வு செயற்குழுவன் 

28ஆம் அமர்வல் இலங்னக மளஹய்வு செய்யப்படவுள்ளது 

 

அனைத்துலக கஹலஹந்தர மளஹய்வன் கழஹை இலங்னகயன் அறக்னகயஹைது க்கய 

நஹடுகள் மைத உஹனமகள் ஆனையஹளர் அலுவலகத்தன் செயற்குழுவைஹல் 2017 

நவம்பர் 15ஆந் தகத செைவஹவல் இடம்சபறும் அனைத்துலக கஹலஹந்தர 

மளஹய்வன்பபஹது கவைத்தற்சகஹள்ளப்படவுள்ளது. 

 

க்கய நஹடுகள் ெனபயன் எவ்சவஹரு உறுப்பு நஹடுகளைதும் மைத உஹனமகள் 

சதஹடர்பஹை பதவுகனள கூர்ந்து மளஹய்வு செய்வதற்கஹை எரு செயன்பனறயஹக 

அனைத்துலக கஹலஹந்தஹர மளஹய்வஹைது க்கய நஹடுகளன் சபஹதுச் ெனபயைஹல் 

2006ஆம் ஆண்டில் தஹபக்கப்பட்டது. 

 

க்கய நஹடுகள் பட்டயம், மைத உஹனமகள் மதஹை ெர்வபதெ பரகடைம், நஹசடஹன்று 

தரப்பைரஹகவுள்ள மைத உஹனமகள் ஆவைம் மற்றும் னைய பலங்களல் 

குறப்படப்பட்டுள்ள மைத உஹனமகள் சதஹடர்பல் எவ்சவஹரு நஹட்டிைதும் 

கடனமகள் மற்றும் ஈடுபஹடுகளன் அடிப்பனடயல் இந்த மளஹய்வு க்கய நஹடுகளன் 

மைத உஹனமகள் பபரனவயைஹல் பன்சைடுக்கப்படுகன்றது. நனடபனறச் 

செயற்பஹட்டின் பபஹது, மளஹய்வன் கழுள்ள நஹடு அதன் மைத உஹனமகளன் 

பதவுகள் மதஹை ழுத்து பலமஹை அறக்னகசயஹன்னற ெமர்ப்பத்து, பபரனவயன் 

பன்ைனலயல் ெபகமளப்பதுடன், க்கய நஹடுகள் தஹபைத்தன் னைய உறுப்பு 

நஹடுகளடமருந்து குறத்த நஹட்டின் மைத உஹனமகள் சதஹடர்பல் பஹந்துனரகனளயும் 

சபற்றுக்சகஹள்ளும். மளஹய்வன் கழுள்ள நஹடு இந்த பஹந்துனரகனள 

“ற்றுக்சகஹள்ளலஹம்” அல்லது “குறத்துக்சகஹள்ளலஹம்”. ற்றுக்சகஹள்வதஹைது 

தர்கஹல அறக்னகயடல்களுக்கு அடிப்பனடயஹக அனமயும். 

 

க்கய நஹடுகள் தஹபைத்தன் அனைத்து உறுப்பு நஹடுகளைதும் மைத உஹனமப் 

பதவுகள் மளஹய்வு மற்றும் ஆய்வு செய்யப்படுவதற்கஹை எபரபயஹரு நனடபனற 

அனைத்துலக கஹலஹந்தஹர மளஹய்பவயஹகும். இலங்னகயன் பதலஹவது அனைத்துலக 

கஹலஹந்தஹர மளஹய்வுச் சுழற்ெ 2008ஆம் ஆண்டிலும், இரண்டஹவது சுழற்ெ 2012ஆம் 

ஆண்டிலும் பமற்சகஹள்ளப்பட்டை. நவம்பர் 15ஆந் தகத பன்சைடுக்கப்படவுள்ள 

மளஹய்வு இலங்னகயன் பன்றஹவது சுழற்ெபனறயஹைதஹக அனமவதுடன், 

இலங்னகயுடன் இனைந்து குறத்த 28ஆம் செயற்பஹட்டுக் குழுவல் நவம்பர் 6 

சதஹடக்கம் 17ஆந் தகத வனரயஹை கஹலப்பகுதயல் பன்வரும் நஹடுகளும் மளஹய்வு 

செய்யப்படவுள்ளை. அனவயஹவை: ஆர்ென்டீைஹ, சபைன், செச்ெயஹ, கஹசபஹன், 

கவுதமஹலஹ, ெப்பஹன், பஹகஸ்தஹன், பபரு, சகஹஹயக் குடியரசு, சுவட்ெர்லஹந்து, 

உக்னரன் மற்றும் ஷம்பயஹ. 

 

இலங்னக பதெய அறக்னக பன்வரும் என்னலன் பலமஹக கனடக்கப்சபறுகறது: 

http://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement 

 

webtv.un.org னும் வனலத்தளம் ஊடஹக மளஹய்வு பநரடியஹக எளபரப்பு செய்யப்படும். 

 

பதெயக் சகஹள்னக ன்ற ஹதயஹக, இலங்னகயன் அனைத்து குடிமக்களைதும் மைத 

உஹனமகனளயும் பமம்படுத்தல் மற்றும் பஹதுகஹத்தல் னும் பதெய கூட்டு 

அரெஹங்கத்தன் உறுதப்பஹட்டுடன், மளஹய்வுக்கஹை இலங்னக தூதுக்குழு பதெய 

சகஹள்னககள் மற்றும் சபஹருளஹதஹர வவகஹரங்கள் அனமச்ென் பரத அனமச்ெர் ஸர்ஶ 

டி ெல்வஹ அவர்களைஹல் தனலனம தஹங்கப்படவுள்ளது. இந்தக் குழுவல் சவளநஹட்டு 

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement
http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/247/34/PDF/G1724734.pdf?OpenElement


அலுவல்கள் அனமச்சு, ெட்ட மஹ அதபர் தனைக்களம், ெைஹதபத அலுவலகம் மற்றும் 

செைவஹவலுள்ள க்கய நஹடுகளுக்கஹை இலங்னகயன் நரந்தர தூதரகம் 

ஆகயவற்றன் அதகஹஹகள் இடம்சபறுவர்.  

 

2012 ஆம் ஆண்டு நனடசபற்ற இரண்டஹவது அனைத்துலக கஹலஹந்தர மளஹய்வனைத் 

சதஹடர்ந்து, இலங்னகயைஹல் ற்றுக்சகஹள்ளப்பட்ட ெபஹஹசுகளன் பஹவுகள் 

இலங்னகயன் பதெய அறக்னகயல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளை. சகஹழும்பு, கண்டி, கஹலி, 

யஹழ்ப்பஹைம் மற்றும் கல்பனை பரபதெங்களலுள்ள சபஹது ஆபலஹெனைகள் மற்றும் 

என்னலன் ஆபலஹெனைகள் மற்றும் தபஹல் பலமஹை ஆபலஹெனைகள் 

உள்ளடங்கலஹக பங்குதஹரர்கள் அனைவஹைதும் பரந்துபட்ட ஆபலஹெனைகனளத் 

சதஹடர்ந்து உத்பதெ பதெய அறக்னக வனரயப்பட்டுள்ளது. உள்நஹட்டு மற்றும் 

ெர்வபதெ ஹதயஹக மைத உஹனமகனள பஹதுகஹத்தல் மற்றும் பமம்படுத்தும் பநஹக்கல் 

க்கய நஹடுகள் மைத உஹனமகள் பபரனவ மற்றும் க்கய நஹடுகள் அனமப்பன் 

உறுப்பு நஹடுகள் அனைவருடனும் இலங்னக சதஹடர்ந்தும் ஆக்கபூர்வமஹக 

ஈடுபடவுள்ளது. 

 

 

சவளநஹட்டு அலுவல்கள் அனமச்சு 

சகஹழும்பு  

 

2017 நவம்பர் 13ஆந் தகத 


