இலங்கையிலுள்ள வியாபார பயிற்சிைள் த ாடர்பான ஆவணம்
சுயவிருப்பத்துடன் நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து இலங்ககக்கு திரும்பினால், உங்கள் வியாபார
திறன்ககை மேம்படுத்தவும் வியாபாரத்கத நடத்தும் திறன்ககை வைர்க்க உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு
உள்ைது!
பின்வரும் வழிககை நீங்கள் பின்பற்ற மவண்டும்:
 இலங்ககயில் உங்களுக்கு அருகாகேயில் உள்ை IOM அலுவலகத்கத ததாடர்பு

தகாள்ளுங்கள் (ததாடர்பு விவரங்கள் பின்பக்கத்தில் உள்ைது).
 நீங்கள் உங்கள் தசாந்த வியாபாரத்கத ஆரம்பிக்க திட்டமிட்டிருந்தால், எங்கள் அதிகாரிகள்
ததாடர்புதகாண்டு, அடுத்த வியாபார பயிற்சி பற்றிய மேலதிக தகவல்ககையும் தனிப்பட்ட
ஆமலாசகனககையும் உங்களுக்கு வழங்குவார்கள்
 பயிற்சி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
நீங்ைள் பின்வருவக க் ைற்றுக் தைாள்வீர்ைள்:
 உங்ைள் வியாபாரத்க எப்படி த ாடங்ைமுடியும்:
- தவற்றிகரோன வியாபாரத்கத எவ்வாறு ேதிப்பீடு
தசய்வது
- எப்படி வியாபார அனுேதி பாத்திரத்கத எவ்வாறு
தபற்றுக்தகாள்வது

 உங்ைள் வியாபாரத்க எப்படி நிர்வகிப்பது:
- எவ்வாறு வியாபார திட்டதோன்கற தயாரிப்பது
- எப்படி நிதி நிர்வாகத்கத எவ்வாறு ககயாளுவது

 உங்ைள் வியாபாரத்க எப்படி அபிவிருத்தி தசய்வது:
- சந்கதப்படுத்தல் தந்திமராபாயங்ககை எவ்வாறு
உருவாக்குவது
- வைர்ச்சிகய எவ்வாறு நிர்வாகிப்பது

 வியாபாரத்தில் எப்படி நிகலத்திருப்பது:
- வியாபாரத்தில் வாடிக்ககயாைகர திருப்தி
படுத்துவது எப்படி
- எப்படி வரிகய நிர்வாகிப்பது

மேற்படி முக்கியோன ைவல்ைல்
ைட்டனம்: இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு இலவசோக வழங்கப்படும்
ைாலம்: தனிப்பட்ட ஆமலாசகனகளுக்கு 04-08 ேணித்தியாலங்கள், பயிற்சிகளுக்கு 03 நாட்கள்
உபைரணங்ைள்: பயிற்சிக்கு மதகவயான உபகரணங்கள் பயிற்சியின் தபாது உங்களுக்கு வழங்கப்படும்
ைகே: சுவிட்சர்லாந்தில் இருந்து இலங்ககக்கு IOM RAS திட்டத்தின் கீழ் திரும்பி மீள் ஒருங்கிகைப்பு உதவி மூலம்
வியாபாரம் ததாடங்க / வியாபார அபிவிருத்தி தசய்ய விரும்புபவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கு தகுதி தபற முடியும்
அகேப்பாளர்ைள்: IOM ேற்றும் அனுேதிக்கப்பட்ட தனியார் நிறுவனம்
மபாக்குவரத்து: பயிற்சிக்குரிய மபாக்குவரத்து வசதிகள் வழங்கப்படும்
இடம்: ோவட்ட ேட்டங்களில் பயிற்சிகள் நடத்தப்படும். தனிப்பட்ட வியாபார ஆமலாசகனகள் உங்களுக்கு வசதியான
இடத்தில் நடத்தப்படும்
சான்றி ழ்: பயிற்சி முடிவில் உத்திமயாகபூர்வ சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

Contact IOM after your return to Sri Lanka to enroll for this training!

பின்வரும் ோவட்டங்ைளில் எேது அலுலவலைம் உள்ளது:
IOM தைாழும்பு:
9ம் ோடி
ஐ பி எஸ் எல் பில்டிங்,
இல 80A,
எல்விட்டிைல ோவத்க ,
தைாழும்பு 08
த ா. இல. 011 5325 300
Fax இல. 011 5325 302
IOM யாழ்ப்பாணம்:
இல 139
மைாவில் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்
த ா. இல. 021-2227680/ 021 56730 400
IOM கிளித ாச்சி
இல 155
கேயில் மபாஸ்ட்,
யாழ்ப்பாணம் வீதி
(A9 வீதி) கிளித ாச்சி
த ா. இல. 021-2285 386
IOM ேட்டக்ைளப்பு
புனி அந்ம ானியார் வீதி,
ேட்டக்ைளப்பு
த ா. இல. 065-5673 400, 065-5673 402, 065-2227 043

