
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நுண், சிறிய மற்றும் 

நடுத்தர அளவு ததாழில்முயற்சியாளரக்ளிை் 

வியாபாரங்கனள பதிவு தெய்ய மற்றும் செனவகனள 

வழங்க வியாபார செனவ நினலயங்கனள நிறுவ 

நடவடிக்னக 
 

இலங்னகயில் இயங்கும் 40% க்கு அதிகமாை நுண், சிறிய, மற்றும் நடுத்தர 

அளவு ததாழில் முயற்சியாளரக்ள் பதிவு தெய்யப்படாமல் தெயற்படுகிை்றைர். 

இதைால் அவரக்ளுக்கு வங்கிக் கணக்தகாை்னற ஆரம்பித்துக் தகாள்வது, 

கடை், அனுமதிகள் சபாை்ற தெயற்பாடுகனள முை்தைடுப்பது மிகவும் 

கடிைமாை காரியமாக அனமந்துள்ளது. தபண் ததாழில் முயற்சியாளரக்ள் இந்த 

விடயங்கள் ததாடர்பில் சமலும் பல பிரெச்ினைகனள எதிர்சநாக்குகிை்றைர். 

ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் உதவியுடன், இலங்கையில் வியோபோ ங்ைகை பதிவு 

செய்வது என்பது மிைவும் இலகுவோை்ைப்படவுை்ைது. நோடு முழுவதிலும் வியோபோ  

ரெகவ நிகலயங்ைகை நிறுவுவதற்ைோன அனுமதிகய சிறிய மற்றும் நடுத்த  

அைவிலோன  சதோழில்துகறமற்றும் சதோழில்முயற்சி அபிவிருத்தி அகமெச்ுை்கு 

அகமெெ் கவ வழங்கியுை்ைது. இந்த நிகலயங்ைைினூடோை வியோபோ  

ஒழுங்குபடுத்தல் செயற்போடுைை் இலகுபடுத்தப்படுவதுடன்   வியோபோ  

உதவிெர்ெகவைளும் வழங்ைப்படும். 

இந்த வியோபோ  ரெகவ நிகலயங்ைைினூடோை, வியோபோ  பதிவு செயன்முகறகய 

எைிகமப்படுத்துவதுடன், சதோழில்நுட்பம், த ை் ைடட்ுப்போடு மற்றும் ெந்கதைகை 

அணுைல் ரபோன்ற செயற்போடுைளுை்கு உதவிைை் வழங்ைப்படும். நுண், சிறிய, 

மற்றும் நடுத்தரளவு சதோழில்முயற்சியோை ை்ளுை்கு ரெகவயைிை்கும் வகையில்  

வியோபோ  அபிவிருத்தி ரெகவ வழங்குந ை்ை் , ஒழுங்குபடுத்தல் அதிைோ  

அகமப்புைை், நிதிெ ் ரெகவைகை வழங்கும் நிறுவனங்ைை் மற்றும் வங்கிைளுடன் 

சதோடுை்ைப்பட்ட இகைய ைட்டகமப்சபோன்று  வடிவகமை்ைப்படும்.  

இந்த ரெகவ நிகலயங்ைை் ஒவ்சவோரு மோவட்டத்திலும் ம உை்ை மோவட்ட 

செயலைங்ைைில் நிறுவப்படட்ு, நி வ்கிை்ைப்படும். மோவட்ட மட்டத்தில் ரெகவ 

வழங்குரவோ ,் இந்த நிகலயங்ைளுடன் இகைந்து செயலோற்றுவதனூடோை 

ரதகவப்படும் ரெகவைகைப் சபற்றுை் சைோடுப்போ ை்ை். 

இந்த ரெகவ நிகலயங்ைகை நிறுவுவதற்ைோைகிறிெலிஸ், , பி ிட்டிஷ் ைவுன்சில் 

மற்றும் CARE ரே ம்னி ஆகியன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இகைந்து, முன்னோை் 

சதோழிற்துகற மற்றும் வைிை அகமெச்ுடன் பைியோற்றியிருந்தன. முதற்படியோை, 

மோத்தகை, நுவச லியோ, பதுகை மற்றும் சமோன ோைகல ஆகிய மோவட்டங்ைைில் 

நோன்கு வியோபோ  ரெகவ நிகலயங்ைை் நிறுவப்படும். 

சமோன ோைகல மோவட்டத்தின் ரமலதிை அ ெோங்ை அதிப  ் ெந்தன சலோகுரேவரை 

ைருத்துத் சத ிவிை்கையில், ”எமது மோவட்டத்தில் பல சதோழில்முயற்சியோை ை்ை் 

ைோைப்படுகின்றன ,் அவ ை்ைின் வை ெ்ச்ியில் பல தடங்ைல்ைை் போதிப்போை 

அகமந்துை்ைன. இந்த வியோபோ  ரெகவ நிகலயத்தினூடோை, இந்த இகடசவைிைகை 

நிவ த்்தி செய்து, இந்த சதோழில் முயற்சியோை ை்கை உ ிய நிகலை்கு உய த்்தி, 



மோவட்டத்தின் உற்பத்திப் சபோருடை்ை் மற்றும் ரெகவைகை ெ வ்ரதெ மட்டத்துை்கு  

சபோருந்தை்கூடியதோை அகமயெ ் செய்யும் என நோன் உறுதியோை நம்புகின்ரறன்.” 

என்றோ .் 
 

இலங்கை மற்றும் மோகலதீவுைளுை்ைோன ஐர ோப்பிய ஒன்றியத்தின் தூதுவ  ்சடனிஸ் 

கெபி ைருத்துத் சத ிவிை்கையில்,” ஊவோ மற்றும் மத்திய மோைோைங்ைைில் 

முன்சனடுை்ைப்படும் எமது உதவித் திட்டம், நோட்டின் ஏகனய மோவட்டங்ைளுை்கும் 

விஸ்த ிை்ைப்படும் என்பதில் நோன் மகிழ்ெச்ியகடகின்ரறன். வியோபோ த்கத 

ஆ ம்பிை்ை எதி ப்ோ ை்்கும் அகனவருை்கும், தமது வியோபோ த்கத பதிவு செய்து 

சைோை்வது மற்றும் உை்நோடட்ு வியோபோ  ரெகவ வழங்குந ை்ைிடமிருந்து உதவிைகை 

சபற்றுை் சைோை்வது ஆகியன மிைவும் இலகுவோனதோை அகமந்திருை்கும்.” என்றோ .் 


