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சர்வதேச நிறுவனங்கள் ற்றும் அவற்றின் ேலைலகம் 

 உயகம் பழுலதும் பலி லபேம் சர்லேச நஷறுலனங்கள் இன்று உயக 

லிலகஶங்கரில் எபே குமஷப்பிடத்ேக்க இடத்ே பிடித்து உள்ரது. 

 இந்ே அப்புக்கள் நஶடுகள், சட்டங்கள் ற்றும் கஶயப்பஶக்கஷல் 

உயகரஶலி லியகரிலும்  ேஶக்கத்ே ற்படுத்துகஷன்மன. 

 இந்ே பட்டில் ரிசர்வ் லங்கஷ, பிபிஸ் / ஸ்.பி.,கஷரஶரிகல், ல்..சஷ., 
ில்ல ேர்வுகளுக்கஶன பக்கஷ சர்லேச நஷறுலனங்கள் ற்றும் 

அலற்மஷன் ேயகத்ே லறங்குகஷமது. 

சர்வதேச நிறுவனங்கள் ற்றும் அவற்றின் ேலைலகம்: 

அலப்பு ேலைலகம் 

ேலைல/ பபொது 

பசைொளர் 

சர்லேச பண நஷேஷம் (IMF) லஶளஷங்டன் டிசஷ கஷமஷஸ்டின் யகஶர்ட் 

உயக லங்கஷ லஶளஷங்டன் டிசஷ ஷம் ஶங் கஷம் 

பன்பக பேலீட்டு உத்ேஷலஶே 

ன்சஷ(MIGA) லஶளஷங்டன் டிசஷ கஸக்கஶ வஶண்டஶ 

சர்லேச நஷேஷ நஷறுலனம்  லஶளஷங்டன் டிசஷ 

ேய நஷர்லஶக 

அேஷகஶரி: ஷங் ஶங் 

கஷம் 

பேலீட்டு பிச்சஷனகள் 

ேீர்வுக்கஶன சர்லேச ம் 

(ICSID) லஶளஷங்டன் டிசஷ க் கஷன்னிர் 

றுசஸப்பு ற்றும் 

லரர்ச்சஷக்கஶன சர்லேச 

லங்கஷ(IBRD) லஶளஷங்டன் டிசஷ ய் க்பஶனஶ 

சர்லேச லரர்ச்சஷ சங்கம்(IDA) லஶளஷங்டன் டிசஷ ஷம் ஶங் கஷம் 

பஶேபஶபேள்&குற்மத்ேஷற்கஶ
ன க்கஷ நஶடுகரின் 

அலுலயகம்(UNODC) லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) 

கிகஶரி 

ஃபர்டஶவ் 

க்கஷ நஶடுகரின் 

ேஶறஷல்தும லரர்ச்சஷ லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) யஷ ஶங் 
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அப்பு (UNIDO) 

சர்லேச அடசக்ேஷ ன்சஷ 
(IAEA) லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) பெகஷஶ அஶனஶ 

க்கஷ நஶடுகரின் லரிபமவு 

லிலகஶங்களுக்கஶன 

அலுலயகம் (UNOOSA) லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) 

சன்ட்டஶ டி 

பப்பு 

பட்ஶயஷம் ற்றுேஷ 
நஶடுகரின் அப்பு (OPEC) லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) 

பகத் சனுசஷ 
பர்க்கஷன்டஶ  

அடசக்ேஷ சஶேன ேட 

எப்பந்ேம் அப்பு(CTBTO) லின்னஶ (ஆஸ்ேஷரிஶ) யசஷனஶ சர்பஶ 

க்கஷ நஶடுகரின் உணவு 

ற்றும் லரஶண் அப்பு 

(FAO) ஶம் (இத்ேஶயஷ) 

ஶஸ் 

கஷஶழஷனஶ டஶ 

சஷல்லஶ 

லிலசஶ ம்பஶட்டுக்கஶன 

சர்லேச நஷேஷ அப்பு (IFAO) ஶம் (இத்ேஶயஷ) 
னஶேஷபேஷ: கஷல்பர்ட் 

ஃப். வவுன்பஶபஶ 

உயக உணவு ேஷட்டம் (WFP) ஶம் (இத்ேஶயஷ) ேரின் கசஷன் 

ஶப்பி என்மஷம் (EU) 

பிஸ்ழல்ஸ்(பல்ஷ
ம்)   

(i) ஶப்பி சப   டஶனஶல்ட் டஸ்க் 

(ii)ஶப்பி ஆணம்   னீ் கஷரஶட் ஹங்கர் 

(iii)ஶப்பி பஶஶளுன்மம்   

நஶர்டின் ளல்ஸ் 

ேயலர்: 

அன்டஶனிஶ 

ேஶஶனி 
லட அட்யஶண்டிக் எப்பந்ே 

அப்பு (நட்டஶ) 

பிஸ்ழல்ஸ்(பல்ஷ
ம்) 

ன்ஸ் 

ஸ்டஶல்டன்பர்க் 

உயக சுங்க அப்பு (WCO) 

பிஸ்ழல்ஸ்(பல்ஷ
ம்) குனிஶ ீ குரிஶ  

சர்லேச சுங்கலரி கட்டண 

அலுலயகம்  (BUD) 

பிஸ்ழல்ஸ்(பல்ஷ
ம்) ஶபர்ட் க்பஶர்யன் 

க்கஷ நஶடுகள் அப்பு (UNO) நஷபெஶர்க் (அரிக்கஶ) 

அன்டஶனிஶ 

குடர்ஸ்  
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க்கஷ நஶடுகரின் க்கள் 

ேஶக நஷேஷம் (UNPFA) நஷபெஶர்க் (அரிக்கஶ) நடஶயஷஶ கனம்  

.நஶ. பண்கள் அப்பு நஷபெஶர்க் (அரிக்கஶ) 

ப்வஹம்ஷய 

யம்பஶ ஙகுக  

க்கஷ நஶடுகரின் குறந்ேகள் 

நஷேஷம் (UNICEF) நஷபெஶர்க் (அரிக்கஶ) அந்ேஶணி யக  

க்கஷ நஶடுகரின் லரர்ச்சஷ 
ேஷட்டம் (UNDP) நஷபெஶர்க் (அரிக்கஶ) அசஸம் ஸ்டீனரீ்  

ே நஷர்ணத்ேஷற்கஶன சர்லேச 

அப்பு (ISO) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) 

ஶப் ஸ்டீல் ேயலர்: 

ஶன் லஶல்டர் 

சஞ்சஷலுலச் சங்கத்ேஷன் 

சர்லேச குழு 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) படீ்டர் வுமர்  

சர்லேச ேஶயத்ேஶடர்பு 

கறகம் (ITU) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) வவுயஷன் ஶலஶ 

உயக லர்த்ேக அப்பு (உயக 

லணிக அப்பு) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) 

ஶபர்டஶ 

அழலிடஶ 

க்கஷ நஶடுகரின் னிே 

உரி கவுன்சஷல் (UNHRC) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) ஶசஷம் க்கர் 

உயக அமஷவுசஶர் சஶத்து 

நஷறுலனம் (WIPO) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) பிஶன்சஷஸ் குர்ரி 

க்கஷ நஶடுகரின் லர்த்ேக 

ற்றும் ம்பஶட்டு ஶநஶடு 

(UNCTAD) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) பகஸசஶ கஷட்டூய் 

உயக பஶபேரஶேஶ ன்மம் 

(WEF) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) கஷரவுஸ் ஷ்லஶப் 

லர்த்ேகம் & லரர்ச்சஷ சர்லேச 

ம் (ICTSD) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து)   

உயக இற்க அப்பு (WNO) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) 

வ்ம்ப்ஶண்ட் 

ஸ்டுப்பஶச் 

உயக சுகஶேஶ அப்பு (WHO) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) 

டஶக்டர் டட்ஶஸ் 

அேனஶம்  

உயக சுற்றுச்சூறல் அப்பு 

(WMO) னலீஶ பட்டர்ரி ேஶயஶஸ் 
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(சுலிச்சர்யஶந்து) 

சர்லேச ேஶறஷயஶரர் 

அப்பு (ILO) 

னலீஶ 

(சுலிச்சர்யஶந்து) கய் டர் 

அம்னஸ்டி சர்லேச அப்பு  யண்டன் சயஷல் ளட்டி 

கஶன் லல்த் நஶடுகள் 

அப்பு  யண்டன் 

ேயலர் ஶணி 
யஷசபத் -11 & 

சயஶரர் நஶகம் 

கயஶம்யஷ் ளர்ஶ 

கஶன் லல்த் அசஶங்க 

ேயலர்கள் கூட்டம்  யண்டன் ஶசப் ஸ்கட் 

உயக ஆற்மல் கவுன்சஷல் (WEC) யண்டன் கஷமஷஸ்டஶப் ஃப்ரீ 

சர்லேச கடல்சஶர் அப்பு 

(IMO) யண்டன் கஷ டஶக் பெரின்  

ஶப்பி என்மஷ 

றுசஸப்பு லரர்ச்சஷ 
அப்பு(EBRD) யண்டன் 

ன்ழஶ 

குலஶட்ஶசஷஶக 

நஷனவுச்சஷன்னங்கள் ற்றும் 

ேரங்கள் ீேஶன சர்லேச 

சப(ICOMOS) பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்) குஸ்டஶலஶ அஶஸ் 

க்கஷ நஶடுகள் 

கல்லி,அமஷலில் ற்றும் 

கயஶச்சஶ பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்) 

அப்பு (பனஸ்கஶ) பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்) 

இரினஶ, பஶகுலஶ, 

ஆட்ரி அசூய 

சர்லேச ஆற்மல் நஷறுலனம் 

(IEA) பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்) ஃபஶத்ேஷ பஶல் 

பஶபேரஶேஶ எத்துறப்பு 

ற்றும் லரர்ச்சஷ அப்பு 

(OECD) பஶரிஸ் (பிஶன்ஸ்) 

ஶஸ் ஆங்கஷள் 

குபேரிஶ 

சர்லேச குற்மலில் 

நீேஷன்மம் (ICC) 

டன் 

வஶக்(நேர்யஶந்து) 

சஷயஷலஶ சஷல்லஶ 

பர்னஶண்டஸ் டி 

குர்ண்டி  

சர்லேச நீேஷன்மம் (ICJ) 

டன் 

வஶக்(நேர்யஶந்து) லில்டர் டஶய்யர்  
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இசஶன ஆபேங்கர ேட 

சய்லேற்கஶன அப்பு 

(OPCW) 

டன் 

வஶக்(நேர்யஶந்து) அஹ்த் உழஹப  

உயகரஶலி ேபஶல் 

ஏன்மஷம்(UPU)  பர்ன் 

பிளர் அபிடிஶன் 

வஹசன் 

சர்லேச 

லரிப்படத்ேன் 

அப்பு பர்யஷன் 

வஹகட்ட 

யஶபல்ய  

சர்லேச புதுப்பிக்கத்ேக்க 

ஆற்மல் நஷறுலனம் (IRENA) அபுேஶபி(UAE) அட்னஶன் அஷன்  

பிஶந்ேஷ எத்துறப்புக்கஶன 

ேற்கஶசஷ சங்கம் (சஶர்க்) கஶத்ஶண்டு அர்ஹன் பகதூர் ேஶபஶ 

ேன் கஷறக்கு ஆசஷ நஶடுகரின் 

சங்கம்(ASEAN) கஶர்த்ேஶ H.E லுங் ஷங் 

ஆசஷ பசுபிக் பஶபேரஶேஶ 

எத்துறப்பு (APEC) சஷங்கப்பூர் ஆயன் பஶல்டர் 

இஸ்யஶஷ எத்துறப்பு 

அப்பு (OIC) த்ேஶ(சவுேஷ அபிஶ) 

யத் பின் அீன் 

ேனி 
பிஶந்ேஷ எத்துறப்புக்கஶன 

இந்ேஷ பபேங்கடல் ரிம் 

அசஶசஷளன் (IORA) ஈபனீ் (ஶரிளஷஸ்) K.V. பஶகஸத் 

சர்லேச வஶக்கஷ கூட்டப்பு 

(FIH) 

யஶசஶன் 

(சுலிட்சர்யஶந்து) கஷபெஸ் ஶக 

இற்கக்கஶன உயகரஶலி 

நஷேஷம் (WWF) 

க்ரஶண்ட்(சுலிட்சர்யஶந்
து) கஶர்ட்டர் ஶபர்ட்ஸ் 

இற்க பஶதுகஶப்புக்கஶன 

சர்லேச என்மஷம் (IUCN) 

க்ரஶண்ட்(சுலிட்சர்யஶந்
து) இங்கர் ஆண்டர்சன் 

தூ & லேஷில் சர்லேச 

என்மஷம் (IUPAC) சூரிச் (சுலிட்சர்யஶந்து) 

ரிச்சர்ட் 

ம்.வஶர்ட்ளஶர்ன் 

சர்லேச கஶல்பந்து 

அசஶசஷளன் 

கூட்டப்பு(FIFA) சூரிச் (சுலிட்சர்யஶந்து) 

கஶனி 
இன்ஃபஶன்டினஶ 
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சர்லேச கடயஷல் அப்பு 

(IHO) ஶனஶக்கஶ 

ஸ்.ஷ: த்ேஷஶஸ் 

ஶனஶஸ் 

சர்லேச ேடகர கூட்டப்பு 

சங்கம்  ஶனஶக்கஶ சபஶஸ்டின் கஶ 

சர்லேச கஷரிக்கட் கவுன்சஷல் 

(ICC) துபஶய்(UAE) 

ேயலர் சஶளஶங் 

னஶகர் னஶேஷபேஷ 
ஶகஷர் அப்பஶஸ் 

சர்லேச சதுங்க கூட்டப்பு 

அல்யது உயக சஸ் 

கூட்டப்பு  ேன்ஸ் கஷரீஸ்) 

கஷர்சன் 

இல்பயஷனஶவ்  

எதுக்கப்படும் பர்கள் 

ற்றும் ண்களுக்கஶன 

இண நஷறுலனம்(ICANN) 

யஶஸ் ஞ்சல்ஸ் 

(அரிக்கஶ) ஃபஶடி சவடு 

சர்லேச சுடுேல் லிரஶட்டு 

கூட்டப்பு (ISSF) பனிச் (ர்னி) 
ஏயகஶரிஶ 

லஶஸ்பெ ஶணஶ  

சர்லேச சஷலில் லிஶன 

பஶக்குலத்து அப்பு (ICAO) ஶண்ட்ரீல் (கனடஶ) பஶங் யஷப 

ஆசஷ லரர்ச்சஷ லங்கஷ (ADB) 

ணியஶ 

(பியஷப்பன்ஸ்) ேஶகஷகஶ நஶகஶ 

ஆப்பிரிக்க லரர்ச்சஷ  லங்கஷ 
(AFDB) 

அபிட்ன் லரி 

கஶஸ்ட் 

னஶேஷபேஷ:அகஷனுஷ 
அடழஷனஶ  

ஆசஷ உள்கட்டப்பு 

பேலீட்டு லங்கஷ (AIIB) பய்ஷங் (சஸனஶ) ஷன் யஷகுன் 

ளஶங்கஶய் எத்துறப்பு 

அப்பு (SCO) பய்ஷங் (சஸனஶ) 

பஶது சயஶரர்: 

ளீத் அயஷஶர் 

புேஷ லரர்ச்சஷ லங்கஷ (NDB) ளஶங்கஶய் (சஸனஶ) K.V. கஶத் 

க்கஷ நஶடுகள் 

பல்கயக்கறகம் (UNU) டஶக்கஷஶ (ப்பஶன்) டலிட் ம் யஶன் 

க்கஷ நஶடுகரின் உயக 

சுற்றுயஶ அப்பு (UNWTO) ஶட்ரிட் (ஸ்பின்) 

பஶது 

சயஶரர்:சூஶப் 

பஶயஶயஷ கஶஷ்லிர்  

லங்கஶர லிரிகுடஶ பய தும டஶக்கஶ   



 

சர்வதேச நிறுவனங்கள் ற்றும் 

அவற்றின் ேலைலகம் 

 

 

  
Page 7 

 
  

ஊக்குலிப்பு அப்பு 

ேஶறஷல்தட்ப ற்றும் 

பஶபேரஶேஶ எத்துறப்பு 

நஷறுலனம் (BIMSTEC) லங்கஶரம் 

ளஶவஷேஷல் 

இஸ்யஶம் 

 

  

 


