
 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்கையின் சிறந்த நிறுவனமாை மகுடம் சூடிய 

யுனிலீவர் 

- ஊழியர ்உறவுகளை சிறப்பாக பபணியளைக்காக 2022 சிறந்த 

பபருநிறுவன நிளைபபறானதன்ளை விருது  
 
கைாழும்பு 20 பிப்ரவரி 2022: அண்ளையிை் இடை்பபற்ற 'Best Corporate Citizen Sustainability 

Awards 2022' (சிறந்த ஒன்றிளனக்கப்பட்ட பிரளை நிளைபபறானதன்ளை விருதுகை் 2022) 

விழாவிை், ஊழியர ்உறவுகளை வைரப்்பதிை் சிறந்த பெயை்திறனுக்கான பிரிவின் (Best 

Performance in fostering Employee Relations) விருளத யுனிலீவர ்ஸ்ரீைங்கா (Unilever Sri Lanka) 

நிறுவனை் பபற்றுை்ைது. இந்த விருளத யுனிலீவர ்நிறுவனத்திற்கு, இைங்ளக வரத்்தக 

ெை்பைைனை் வழங்கியிருந்தது. ஊழியரக்ைின் ஈடுபாடு, பயிற்சி, பதாழிை் விருத்தி, 

நை்வாழ்வு, இளைஞரக்ளுக்கு அதிகாரைைித்தை் ைற்றுை் பன்முகத்தன்ளை, 

உை்ைீரத்்தை் ஆகியவற்றிை் சிறந்த ஊழியர ் நிகழ்ெச்ி நிரை் ைற்றுை் பபாது 

நளடமுளறகளை பபணியளை பதாடரப்ிை் இவ்விருது வழங்கப்படட்ுை்ைது. நிறுவனை் 

முழுவதுை் பநகிழ்ெச்ியான ைற்றுை் உற்பத்தித ் திறளன வழங்கக் கூடிய 

ஊழியரக்ளைக் பகாண்ட ஒன்றிளனக்கப்பட்ட கைாொரத்ளத இது உருவாக்கியுை்ைது. 

 

Best Corporate Citizen Sustainability Awards ஆனது, உை்ளூர ் பபாருைாதாரை், ெமூகை், 

சூழலுக்கு சிறந்த பங்கைிப்பாைரக்ளுக்கு அங்கீகாரத்ளத வழங்குகின்ற, 

இைங்ளகயின் மிக உயரந்்த பபருநிறுவன விருதாக கருதப்படுகிறது. 

 

யுனிலீவர ் ஸ்ரீைங்காவின் ைனிதவைப் பணிப்பாைர ் அனன்யா ெபரவ்ாை் இது 

பதாடரப்ிை் பதரிவிக்ளகயிை், "இந்த அங்கீகாரத்ளதப் பபறுவதிை் நாை் 

பபருளையளடகிபறாை். இது ெரியான பநரத்திலுை், முற்பபாக்கான பகாை்ளககை் 

மூைை் எைது ஊழியரக்ைின் வாழ்க்ளகயிை் உண்ளையான ைாற்றத்ளத ஏற்படுத்துை் 

பணியிடதள்த பபணுவதற்கான எைது முயற்சிகளுக்கு ொட்சியைைித்துை்ைது. 

பபாருைாதார பநருக்கடியின் பபாது, எைது பரந்த சூழை் பதாகுதியான ஊழியரக்ை், 

ஆட்புைை் ைற்றுை் வணிக பங்காைிகளுக்கு யுனிலீவர ்பைைாக இருந்துை்ைது. எைது 

முயற்சிகை் மூைை், எைது பதாழிற்ொளை பணியாைரக்ைின் அளனவருக்குை் (100%) 

வலுவான நிதி உதவித ்திட்டங்கை், தை்ளுபடி பகாண்ட தயாரிப்பு ெலுளககளுக்கான 

வெதிகை் ைற்றுை் பயிற்சி பபான்ற பணைற்ற ஆதரவு திட்டங்கை் ஆகியனவுை், இந்த 

கடினைான காைகட்டத்திை் எைது ஊழியரக்ை் ைற்றுை் அவரக்ைது குடுை்பங்களுக்குை் 

உதவியாக அளையுை் வளகயிை் எைது அலுவைக ஊழியரக்ைிை் 90% ஆபனாருக்கு 

ைனநை ெை்பியன்கைாக பயிற்சி அைித்தை் பபான்றளவயுை் நிறுவனை் 

பைற்பகாண்டுை்ைது." என்றார.் 

 

அனன்யா பைலுை் பதரிவிக்ளகயிை், “எைது ஊழியரக்ளுக்கு மிகவுை் அவசியைான 

பவளையிலுை், பபருநிறுவனங்களுக்கு மிகவுை் கடினைாகவுை் இருந்த பவளையிலுை் 

யுனிலீவர ் முன்பனடுத்த ைனிதாபிைான அணுகுமுளறயானது, எைது 

ஊழியரக்ளுக்குை் ஒரு வலுவான பநாக்கத்ளத உருவாக்க உதவிய அபதபநரத்திை், 

நிறுவனதத்ிற்குை் நாட்டிற்குை் அவசியைான இவ்பவளையிை் அது பிரதியுபகாரைாக 

அளைந்தது. எைது ஊழியரக்ைின் உண்ளையான ஆற்றை், உை்ைாரந்்த பநகிழ்ெச்ி 
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ைற்றுை் பநாக்கதள்த பவைிப்படுத்துவதற்கு உதவுை் சூழளை உருவாக்குவபத, ைனித 

வைப் பிரிவின் பங்கு என நான் உறுதியாக நை்புகிபறன்." என்றார.் 

 

யுனிலீவர ் ஸ்ரீைங்காவின் தளைவருை் அதன் முகாளைத்துவப் பணிப்பாைருைான 

ஹாைர ்அைபிபி பதரிவிக்ளகயிை், “மீண்டுை் ஒரு சிறந்த பபருநிறுவன பிரளையாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டளதயிடட்ு நாை் பபருளையளடகிபறாை். வணிக நிளைபபறான 

தன்ளை பதாடரப்ிை் எைது முயற்சிகளை பவைிக் பகாண்டுவருவதற்கான ஒரு 

தைதள்த வழங்கிய இைங்ளக வரத்்தக ெை்பைைனதத்ிற்கு இவ்பவளையிை் நன்றி 

பதரிவிக்கின்பறன். நிளைபபறான வாழ்ளவ அளனவருக்குை் பபாதுவானதாக 

ைாற்றுை் எைது பநாக்கத்திளன அடிப்பளடயாகக் பகாண்டு, எைது அளனத்து 

முயற்சிகளுக்குை் ொதளனகளுக்குை் உறுதுளணயாக உை்ை எைது மிகப்பபரிய 

பொத்தாகிய எைது ஊழியரக்ளுக்காக நாை் கடளைப்படட்ுை்பைாை். நியாயைான 

ைற்றுை் ெமூக உை்ைரீப்்ளப பகாண்ட உைகிற்கு பங்கைிப்ளப வழங்குவதற்கான எைது 

உறுதிப்பாட்டிற்கு இணங்க, எைது யுனிலீவர ் குடுை்பை் அவரக்ை் பெய்யுை் 

பெயை்களை சிறப்பாக பெயை்படுத்துவதற்குை் பைை்படுத்துவதற்குை் எைது 

ஊழியரக்ைின் உண்ளையான பதளவகளைப் பூரத்்தி பெய்வதற்கான கருவிகை் 

ைற்றுை் வைங்களை உருவாக்குவதிை் பதாடரெ்ச்ியாக கவனை் பெலுத்துபவாை்.” 

என்றார.் 

 

கடந்த 2 வருடங்கைிை், நிறுவனை் தனது ைகப்பபறு ஆதரவுக் பகாை்ளக, குடுை்ப 

வன்முளற பதாடரப்ான உதவிக் பகாை்ளக, ைாதவிடாய் விடுமுளறக் பகாை்ளக 

உை்ைிட்ட, பதாழிை்துளற ரீதியிை் 3 முதன்ளையான பகாை்ளககளை இைங்ளகயிை் 

முதன்முளறயாக அறிமுகப்படுதத்ியுை்ைது. நீடிக்கப்படட் ைகப்பபறு ைற்றுை் கணவர ்

ைகப்பபற்று விடுமுளற ைற்றுை் பதாழிை் இளடபவளைகளையுை் யுனிலீவர ்

வழங்குகிறது. இது அவரக்ை் பணியிை் இருக்குை்பபாபத அவரக்ைின் தனிப்படட் 

இைக்குகளை அளடய உதவுகிறது. 

 

யுனிலீவர ்பபண் பிரதிநிதித்துவத்திலுை் முன்னணியிை் உை்ைது. நிறுவனை் முழுவதுை் 

அதிக ெதவீதத்திை் பபண்கை் பணிபுரிவபதாடு, முகாளைத்துவக் குழுவிை் 55%ஆகவுை், 

ஒடட்ுபைாத்தைாக 35% ஆகவுை் பயிற்சியாைரக்ை் ைற்றுை் ஒப்பந்த ஊழியரக்ைாக 

50%ஆகவுை், நிறுவனை் முழுவதுை் அதிக பபண்கைின் பங்பகற்ளப நிறுவனை் 

ஊக்குவிக்கிறது. ெமீபத்திை் தனது முகாளைத்துவ குழுவிை் அதன் ஊழியரக்ைிளடபய 

முதன் முளறயாக பாலின ெைநிளையிை் 40% ஐ அது கடந்துை்ைபதாடு, 2025 இற்குை் 50-

50 பாலின ெைநிளைளய அளடயுை் முயற்சியிை் நிறுவனை் உை்ைது. 

 

2022 ஆை் ஆண்டிை், உைக ைனிதவை பைை்பாடட்ு காங்கிரஸாை் (World HRD Congress) 

'ஆசியாவின் சிறந்த 50 பணியைரத்்துை் நிறுவனங்கைிை் ஒன்றாக' (One of Asia's Top 50 

Employer Brands) யுனிலீவர ் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. முகாளைத்துவத்திை் பபண்கை் 

ைற்றுை் பதசிய இளைஞர ்பெளவகை் கவுன்சிலினாை் 'அதிக இளைஞர ்பங்கைிப்புடன் 

கூடிய நிறுவனை்' (The Organisation with the Highest Youth Contribution) அத்துடன் SATYN 

ெஞ்சிளக ைற்றுை் CIMA ஆகியவற்றாை் ‘இைங்ளகயிை் மிகவுை் பபண்கை் நட்பு 

நிறுவனக் பகாை்ளககளைக் பகாண்ட நிறுவனை்’ (The Organisation with the Most Women-

Friendly Company Policies in Sri Lanka) ஆகிய பகௌரவங்களை யுனிலீவர ்பபற்றுை்ைது. 
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