
 

 

 

 

 

 

hqks,sj¾ Y%S ,xld iud.u zukqoï fufyjrZ udkqISh i;aldrl jevigyk iu`. 
w;aje,a ne`o .kshs 

2022" wf.daia;= 26" fld<U - රටේ පවතින ආර්ථික අර්ථුදය හමුටේ දැඩි ටෙස පීඩාවට පත්ව සිටින පවුල් සහ 

ප්රජාවට කඩිනමින් සහන සැෙසීම අරමුණු කරගනිමින් Dialog Axiata PLC, MAS Holdings, Hemas Holdings PLC, 

ටෙදාහැරීටේ සහකරු වශටයන් සර්ථටවෝදය ශ්රමදාන වයාපාරය සහ විගණන සහකරු වශටයන් PwC Sri Lanka යන 

ආයතන එක්ව ආරේභ කරන ෙද 'මනුදේ ටමටහවර' මානුෂීය ක්රියාන්විතයට පසුව ක්රම ක්රමටයන් CBL සමූහය, Citi 

ෙැැංකුව, Sunshine Holdings PLC, Huawei Technologies Lanka Co යන සමාගේද එක්ූ අතර hqks,sj¾ Y%S ,xld 
සමාගමද පසුගියදා ටමම වැඩසටහන සමඟින් එක්විය 

fuu yosis iykdOdr jHdmD;sh uÕska rg f.dvke.Sug odhl;ajhla ,ndfok w;ru mj;sk ;;a;ajh ;=, 
wiSre;djhg m;a Y%S ,dxlsl mjq,a 200"000lg iyk ie,iSug lghq;= lrhs¡ Èjhsfka osia;%slal 25u mqrd 
l%shd;aul jk fuu iykdOdr jHdmD;sh ;=<ska fï jk úg;a mjq,a 100"000 lg jeä m%udKhla fj; iyk 
ie,iSug lghq;= lr ;sîuo úfYaI;ajhls' fuu jevigyk hgf;a tla /ia flfrkq ,nk wruqo,a iy,a" 
mßmamq jeks úh,s i,dl we;=¿ w;HdjYH wdydr øjH ñ,oS .ekSu i`oyd fhdod .kq ,nhs'  

fuu jHdmD;sh iïnkaOfhka woyia oelajQ hqks,sj¾ Y%S ,xld iud.fï wf,ú wOHlaIsld ksÆIs ch;s,l 
uy;añh i`oyka lr isáfha zzwmf.a ifydaor Y%S ,dxlslhska uqyqK foñka isák wd¾Ól ÿIalr;d yd wNsfhda. 
ms<sn`oj wm buy;a fia ixfõ§ fjkjd¡ hqks,sj¾ wdh;kh iy wmf.a ikakduhka ck;djg jvd fyd`o 
cSjk ;;a;ajhla i<id §u fjkqfjka ksrka;rfhka lemù isákjd¡ tkuq;a wo wms uqyqK oS isák cd;sl 
w¾nqofhka mSvkhg m;a w;suy;a ck;djg iyk ,nd oSu ioyd fï wdldrfhka úúO md¾Yajlrejka tlg 
tlaùu ;=,ska cd;sl uÜgfï fjkila we;s l, yels njg wms úYajdi lrkjd¡ tA i|yd wjYH fõÈldj 
ks¾udKh lsÍu ms<sn|j Dialog" i¾fjdaoh fukau wfkl=;a wdrïNl yjq,alrejka fj; fï fudfydf;a 
udf.a ia;+;sh mqo lr isákjd¡ZZ hkqfjks' 

Dialog Axiata PLC හි Dialog Enterprise සමූහ ප්රධාන නිලධාරී නවීන් පීරිස් මහතා ටමටේ සඳහන් කටේය. “ටමවැනි 

අසීරු කාෙසීමාවක දරිද්රතාවටයන් දැඩි ටෙස පීඩාවට පත්ව සිටින අඩු ආදායේොභී පවුල්වෙට අතයවශය හදිසි 

සහන කඩිනමින් සෙසාදීම ටවනුටවන් සමාගේ හා ආයතන සාමුහිකත්වටයන් කටයුතු කිරීම විශිෂ්ට ක්රියාවක් 

ටෙස මා දකිනවා. ටමම මානුෂීය ක්රියාන්විතයට එක්ටවමින් සමේත සමාජයටම සුවිසල් ෙෙපෑමක් ඇති කිරීමට 

සමත් දායක්තවයක් ෙොදීම ටවනුටවන් මම Unilever සමාගමට ේතුතිවන්ත ටවනවා. ටමම සාමූහික ප්රයත්නය 

ටවනුටවන් අප සමඟ එක්වන ටෙස මම ටේ රටේ ටසසු සියලුම සමාගේවෙටද ඇරයුේ කරනවා. සාමූහිකත්වය 

හරහා අපට විශාෙ ටවනසක් ඇති කළ හැකීයි.“ 

 

fï fjkqfjka ish woyia m< l< සර්වොදය ශ්රමදොන වයොපොර්ේ වැඩ බලන විධොයක අධයක්ෂ කමල් ගම්ේ 
uy;d i`oyka lr isáfha zzi¾fjdaoh jHdmdrh f,i fuu udkqISh m%h;akh fjkqfjka hqks,sj¾ iud.u wm 
iu`. tlaj fuu ldf,daÑ; jevigyfka yjq,alrejl= ùu ms<sn`oj wmf.a i;=g m%ldY lr isákjd' iudc 
fiajd wdh;khla f,i wmf.a iudk woyia we;s yjq,alrejka iu`. iycSjkfhka lghq;= lsÍu" ÿIalr 
ld,hla .; lrñka isák wmf.a ck;djf.a mSvkh wju lsÍug WmldÍ jkjd' hqks,sj¾ wdh;kh fuu 
jevigyk ;j ÿrg;a Yla;su;a lrkq we;s neúka ta iu`. iïnkaOùu ms<sn`oj Bg uf.a ia;=;sh fï 
fudfydf;a mqo lr isákjdZZ hkqfjks'  
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f.jqKq jir 84l ld,h ;=< Y%S ,dxflah ck;djf.a fkdu`o úYajdih oskd .ksñka" Y%S ,dxlslhkaf.a ienE 
cSjk rgdj wdrlaId lsÍug;a fmdaIKh lsÍug;a hqks,sj¾ iud.u lghq;= lr we;' Y%S ,xldfõ mdßfNda.sl 
NdKav ksIamdok wxYfha m%uqL;u iud.ula jk tu wdh;kfha ksIamdokhkaf.ka 96]la fydrK msysá 
ksIamdok l¾udka;Yd,dfõ yd f;jeks md¾Yùh l¾udka;hkays by< ksIamdok m%ñ;Skag wkql+,j foaYShj 

ksIamdokh lrkq ,nhs' hqks,sj¾ ksIamdok tl;=j ;=< Sunlight, Signal, Lifebuoy, Knorr, Vim we;=¿ 
fjf<`ofmdf,ys m%uqL fmf<a ikakdu 30la we;=<;a fõ' ta ;=<ska osklg Y%S ,dxlslhska ñ,shk 21lf.a cSú; 
fj; Okd;aul n,mEula we;s lsÍug hqks,sj¾ Y%S ,xld iud.u lghq;= lr we;s hqks,sj¾ Y%S ,xld iud.u 
;uka iu`. lghq;= lrk m%cdjkaf.a cSjfkdamdh by< kexùu ish wdh;ksl m%h;akhkays m%uqL ld¾hhla 
f,i i,ld lghq;= lrkq ,nhs' 

 

 

  


