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සේවක සබඳතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාසේ විශිෂ්ටතම 

ආයතනය සලස යුනිලිවර් සමාගම අභිසෂ්ක ලබයි 

 

Best Corporate Citizen Sustainability Awards 2022 සම්මාන උළෙළේදී යුනිලිවර් 

සමාගම ඇගයීමට පාත්ර ළවයි. 

 

ක ොළඹ, කෙබරවොරි 20 2022: ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන 

විශිෂ්ටතම ආයතනික පුරවැසි තිරසාර සම්මාන උළෙල පසුගිය දා ළකාෙඹ දී පැවැත්වවිණි. 

ළමහි දී ළේවක සබඳතා වර්ධනය කිරීම් කාණ්ඩළේ ළ ාඳම ආයතනය ළලස යුනිලිවර් ශ්රී 

ලංකා සමාගම සම්මානයට පාත්ර විය.  සිය ළේවක ප්රජාවළේ අභිවෘද්ධිය ළවනුළවන්  ගනු 

ලැබූ ක්රියාමාර්ග රාශියක් පදනම් කරළගන යුනිලිවර් ශ්රී ලංකා සමාගමට ළමම ළගෞරවනීය 

සම්මානය හිමි විය. 

 

ළමම සම්මාන ප්රදාළනෝත්වසවය ශ්රී ලංකාළේදී වයාපාරික ආයතනයකට ලබා ගත  ැකි 

ඉ ෙම ආයතනික ළගෞරවයන් අතරින් එකකි. ළද්ධශීය ආර්ිකයට, ප්රජාවට ස  පරිසරයට 

සිය උපරිම දායකත්වවය සපයන ආයතන ළමහිදී ඇගයීමට ලක් ළකළර්. 

 

ළම් පිළිබඳව අද ේ දක්වමින් යුනිලීවර් ශ්රී ලංකා සමාගසේ මානව සේපත් 

අධයක්ෂිකා අනනයා සභාර්වාල් මහත්ිය  ළමළේ පැවසීය. "ළමම සම්මානය ලබා 

ගැනීමට  ැකිවීම පිළිබඳව අපි නි තමානීව සතුටු ළවනවා. අප අනුගමනය කරනු ලබන 

කාළලෝචිත ස  ප්රගතිශීලී ප්රතිපත්වති තුලින් අපළේ ප්රජාවළේ ජීවිතවල සැබෑ ළවනසක් 

ඇති කිරීමට අපට  ැකියාව ලැබී ඇති බවට ළමම සම්මානය කදිම සාක්ෂියක්. පවතින 

ආර්ික අර්ුදය පුරාවටම යුනිලිවර් සමාගම  අපළේ ශ්රම බලකායට  ස  වයාපාරික 

 වුේකරුවන්ට ශක්තියක් වන්නට නිරන්තරළයන් ඇප කැප වුණා.  

 

“පවතින අසීරු අවේථාළේ දී අපළේ ප්රජාවළේ ය පත උළදසා අප විසින් ගනු ලැබූ 

ක්රියාමාර්ග ළම් අතුරින් සුවිළේෂීයි. මූලයමය  ා මූලයමය ළනාවන ස ායන් සැපයීම, 

නිෂ්පාදන සඳ ා වට්ටම්  ා අළනකුත්ව දීමනා ක්රම ලබා දීම එළේ අප විසින් ගනු ලැබූ 

ක්රියාමාර්ග කිහිපයක්. එළේම අපළේ කර්මාන්තශාලා ශ්රම බලකාළයන් 100% ක් ස  

කාර්යාල සාමාජික ප්රජාවළගන්  90% ක් මානසික ළසෞඛ්යය ශූරයන් ළලස පුහුණු කිරීමද 

ළමහිදී අප විසින් සිදු කරනු ලැුවා"  

 

තවදුරටත්ව අද ේ දක්වමින් සභාර්වාේ ම ත්වමිය ළමළේ පැවසීය. "ළමම දුෂ්කර කාල 

සීමාළේදී  අප විසින් ගනු ලැබූ මානුෂීය ක්රියාමාර්ගයන් පිළිබඳව මම නි තමානීව සතුටු 

ළවනවා. ඒ තුළින් අළේ සාමාජික ප්රජාව තුෙ වඩාත්ව ශක්තිමත්ව අරමුණු ේථාපිත කිරීමට 

අපට  ැකියාව ලැුනා. එක් එක් පුද්ධගලයන්ට ඇති විවිධ වූ  ැකියාවන්  ඳුනාළගන ඒවා 



ක්රියාත්වමක කිරීමට අවශය පරිසරයක් ළගාඩනැගීමට අපට ඇති  ැකියාව මම දැඩි ළලස 

විේවාස කරනවා". 

 

ළම් පිළිබඳව අද ේ දක්වමින් යුනිලිවර් ශ්රී ලංකා සමාගසේ සභාපතිනී හා 

කළමනාකාර අධයක්ෂිකා හජාර් අලෆිෆි මහත්ිය ළමළේ සඳ න් කොය. “ළ ාඳ 

ආයතනික පුරවැසිළයකු ළලස ළමවරත්ව පිළිගැනීමට ලක්වීම අපට ඉම ත්ව ළගෞරවයක්. 

වයාපාර තිරසාරභාවය සඳ ා අපළේ උත්වසා යන් ඇගයීමට ලක් කිරීම පිළිබඳව ලංකා 

වාණිජ මණ්ඩලයට ේූතිවන්ත වීමට මම ළමය අවේථාවක් කරගන්නවා. ළමම 

ජයග්ර ණය, සියලු ළදනාට තිරසාර ජීවිතයක් උදාකර දීම සඳ ා වන අපළේ ආයතනික 

දැක්ළමහි ප්රතිඑලයක් ළලස මම දකිනවා. අපට ලැුණු ජයග්ර ණ වල නියම උරුමකරුවන් 

වන්ළන් අපළේ විශාලතම වත්වකම වන අපළේ සාමාජික ප්රජාවයි. වඩාත්ව සාධාරණීය 

ළලෝකයක් ළගාඩනැගීළම් අරමුණින් යුතුව, අපළේ ප්රජාවළේ සැබෑ අවශයතා සපුරාලීමටත්ව 

අපළේ යුනිලිවර් පවුල සවිබල ගැන්වීමටත්ව අපි ඉදිරියටත්ව නිරන්තරළයන් කටයුතු 

කරනවා". 

 

පසුගිය වසර 2 තුෙ, සමාගම විසින් Fertility Support, Domestic Violence Support ස  

Menstrual Leave යන අංශ තුළනන් ශ්රී ලංකාළේ FMCG කර්මාන්තය තුල ප්රථම වරට 

ප්රතිපත්වති  ඳුන්වාදීම සිදු කරන ලදී. තවද යුනිලිවර් ශ්රී ලංකා සමාගම විසින් දීර්ඝ කරන 

ලද මාතෘ ස  පීතෘ නිවාඩු ළමන්ම රැකියා විරාමයන් ද පිරිනමනු ලබන අතර එමඟින් 

ළේවකයන්ට රැකියාළේ ළයදී සිටියදී ම ඔවුන්ළේ පුද්ධගලික අරමුණු කරා යාමට ද අවේථාව 

විවර කර ළදයි. 

 

යුනිලිවර් ශ්රී ලංකා සමාගම කාන්තා නිළයෝජනය  ා ස භාගීත්වවය යන අංශළයන් ද  

ළපරමුණ ළගන සිටියි. කෙමනාකරණ කමිටුළේ 55% ක්, සමේතයක් ළලස 35% ක් ළලස  

කාන්තා නිළයෝජනයක් ඔවුන් සතු ළේ. මෑතකදී, ඔවුන්  සිය කෙමනාකරණ ළේණිළේ 

සාමාජිකයන් අතර  පෙමු වරට ේී පුරුෂ සමතුලිතතාවළේ 40% සීමාව පසු කරනු ලැබීය. 

තවද 2025 වන විට ේී පුරුෂ සමතුලිතතාව 50-50 දක්වා ෙඟා කිරීමට  ද ඔවුන් උත්වසා  

දරමින් සිටියි. 

 

2022 වසළර්දී යුනිලිවර් ශ්රී ලංකා සමාගම විසින් World HRD Congress ළවතින් 'One of Asia's 

Top 50 Employer Brands’ ළලසත්ව Women in Management ස  National Youth Services 

Council ළවතින් ‘The Organisation with the Highest Youth Contribution’ ළලසත්ව SATYN 

සඟරාව ස  CIMA ළවතින් ‘The Organisation with the Most Women-Friendly Company 

Policies in Sri Lanka’ ළලසත්ව කාණ්ඩ රාශියකින් ම ඇගයීමට ලක්ව ඇත. 

 

 

~ අවසන් ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


