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2020 හ

ොඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසොර සම්මොන උහෙහේදී ,

හනස්හේ සමොගම හේශීය ප්රජොව නඟොසිටුවීම හවනුහවන් සිදුකෙ
ඉමහත් කොර්යභොරය අගයමින්, ‘ප්රජො සබඳතො සඳහා පිරිනමන
සම්මානය ද ඇතුළුව සම්මාන 3 කින් පිදුම් ලබයි
පසුගියදා පැවති 2020 වර්ෂයේ ය ාඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාර සම්මාන උයෙයේදී
හහාඳම ප්රජා සබඳතා සඳහා වන අංශහේ ජයග්රා කයා බවට පත්වීමට යනස්යේ
ලංකා සමාගම සමත්ව විය. වයාපාර යලෝකය තුෙ විවිධ සමාගම්, තිරසාරභාවය උයදසා
අනුගමනය කරන ක්රියාමාර්ග ඇගයීම අරමුණු කරගනිමින් ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය
විසින් වාර්ිකව යමම සම්මාන උයෙල සංවිධානය කරනු ලබයි.

යේශීය ප්රජාව තුෙ

ධනාත්වමක බලපෑමක් ඇති කරමින්, යගාවියායේ සිට පාරියභෝගිකයා දක්වා දියවන
වටිනාකම් දාමය

ා බැඳුණු ජනතාවයේ ජීවන තත්වත්වවය උසස් කිරීම හවනුහවන්

ලබාදුන් ප්රබල දායකත්වවය යවනුයවන් යනස්යේ සමාගම යමයස් සම්මානයට පාත්ර විය.
තව ද 2020 වසයර් ශ්රී ලංකායේ විශිෂ්ටතම ආයතනික පුරවැසියන් 10 යදනා අතරට
යනස්යේ ලංකා සමාගමද නම් යකරිණ.
යනස්යේ සමාගම, 20,000කට වැඩි ශ්රී ලාංකීය කිරි යගාීන්, යපාේ යගාීන් ස
වගාකරුවන් ප්රමාණයකයේ ජීවයනෝපාය සමඟ බැඳී කටයුතු කරන අතර, යගවුණු
වසර තුෙ පමණක් ක්ුද්ර යපෝෂකවලින් පරිපූර්ණ කරන ලද ආහාර හේල් මිලියන
923ක් පාරියභෝගිකයින්ට ලබාදීමට ද යනස්යේ සමාගම සමත්වව තියේ.
වැඩිහිටියන්ට ස

ෙමුන්ට යසෞඛ්ය සම්පන්න ස

ක්රියාශීලී දිවි යපයවතක් ගත කිරීම

සඳ ා ස ාය වන වැඩසට න් ගණනාවක්ම හනස්හල් සමාගම විසින් ක්රියාවට නංවා
තියේ. යනස්යේ ය ේදි කිඩ්සස් (Nestlé Healthy Kids) කිඩ්සස් ඇත්වලටික්ස් (Kids Athletics
Programme), අධයාපන අමාතයංශය
ස යයෝගීතාව, තරුණ

ා එක්ව දියත්ව කර ඇති, මයියලෝ පාසේ ක්රීඩා

ා ක්රීඩා කටයුතු අමාතයංශය

ා එක්ව ක්රියාත්වමක කරන,

යනස්ටයමෝේ් මැරතන් ආදිය යමන්ම චූස් හවල්නස් (Choose Wellness) වැඩසට න ද
ඊට උදා රණ සපයයි.
ඊට අමතරව යමරට තරුණ පරපුරට වඩා ය ාඳ රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීම යවනුයවන්
ඔවුන්ට අවශය කුසලතා පුහුණුව ලබායදන හනස්හල් නීඩ් යුත් (Nestlé Needs YOUth)
නම් වැඩසට නක් ද හනස්හල්

සමාගම විසින් ක්රියාවට නංවා තිහේ. එයමන්ම

අධයාපන අමාතයංශය, මධයම පරිසර අධිකාරිය ස

යතෝරාගත්ව නගර සභා කිහිපයක්

සම්බන්ධ කරගනිමින් පාසේ ආශ්රිත අපද්රවය එක්රැස් කිරීයම් යමන්ම, වගකීම් ස ගත
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යලස කසල බැ ැර කිරීම පිළිබඳ සිසුන්යේ දැනුම වැඩිකිරීයම් වයාපෘතියකට ද යනස්යේ
සමාගම මුලපුරා ඇත.
” ය පත්ව ක්රියාකාරකම් සඳ ා වයාපාරයක් හලස මෙවන් අභිහයෝගාත්මක කාලයකදී
පවා යහපත් බලයක් යපන්නුම් කිරීමට අපට

ැකිීම පිළිබඳව අපි යබය වින්

ආඩම්බර යවනවා. ශ්රී ලාංකික පවුේ යමන්ම යපාදුයේ සමාජය යවනුයවන් අපි ආරම්භ
කළ යනස්යේ ෆැමිලි ක්ලේ, යසෞඛ්යමත්ව ජීවිතයක් සඳ ා යමරට පවුේවලට ඩිජිටේ
තාක්ෂණය ඔස්යස් උපයදස්

ා ස ාය ලබායදනවා. ඒ වයේම පාසේ වසා තිබුණු කාලය

තුෙ අධයාපන අමාතයංශයේ ද ස ාය ඇතිව, යනස්යේ ය ේදි කිඩ්සස් වැඩසට න

ර ා

දරුවන් යවනුයවන් ඉ-ඉයගනුම් ක්රියාවලියක් හරහා හනාකඩවා ක්රියාත්වමක යකරුණා.
යේශීය අමුද්රවය යයාදාගනිමින් යපෝෂණීය ආ ාර නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීයම් ස
පරිසර හිතකාමී නයවෝත්වපාදන වැඩසට නක් යමරට විශ්ව විදයාල සමඟ හමන්ම,
විවෘත අංශය හා එක්ව ආරම්භ කිරීමට අපට අවස්ථාව ලැබුණා. යම් සියලු වැඩසට න්
ඉතාමත්ව අභියයෝගකාරී, එය ත්ව විශාල උයදයෝගයකින් යුතුව ආරම්භ කෙ වැඩසට න්
යලස

ැඳින්විය

ැකියි. යම් ආකාරයට අපයේ ප්රයත්වනයන් ස

රට යවනුයවන් දැක්ූ

දායකත්වවය ඇගයීමට ලක්ීම, අපට විශාල අභිමානයක්”, යනුයවන් යනස්යේ ලංකා
කෙමනාකාර අධයක්ෂ ෆැේරිස් කැවලින් ම තා ප්රකාශ කයේය.
ය ාඳම ආයතනික පුරවැසි තිරසාර සම්මාන උයෙල යනු ශ්රී ලංකායේ සමාගම් සඳ ා
පැවැත්වවන ඉ ෙම යගෞරව සම්මාන උයෙල යලස අවිවාදයයන් පිළිගැයන්. යේශීය
ආර්ිකයට, ප්රජාවට යමන්ම ආයතනික තිරසාරභාවය සඳ ා ඉ ෙම දායකත්වවයක්
දැක්ූ සමාගම් එහිදී ඇගයීමට ලක්වන අතර, ඉ ෙ පිළිගැනීමක් ලත්ව යේශීය විනිසුරු
මඬුේලක් විසින් සම්මාන උයෙල සඳ ා ඉදිරිපත්වවන සමාගම් ඇගයීමට ලක්කරනු ලබයි.
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