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අංශෙ� ෙහාඳම කා�යසාධනයට ��ක� �ය�
සම�ත ස�මාන හතර� �නාග��
ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම, ප��යදා පැවැ� 2021 ෙහාඳම ආයත�ක �රවැ� �රසාර
ස�මාන උෙලෙ�� ස�මාන හතර� �නාගැ�මට සම� �ය. සමාගෙ� ප�සර �තකා�
ප්රය�නය�ට ඉහළ ��ගැ�ම� ��කරෙද��, ආයත�ක පා�ස�ක කැප�ම
(Corporate Environmental Commitment), ව්යාපාරෙය� එහා පා�සරය (Environment
Beyond Business) යන කා�ඩය�� ජයග්රහණ සහ, පා�ස�ක �රසාරභාවය ��බඳ
��ව අංශ (Triple Bottom Line Award on Environmental Sustainability) ස�මානය
�නාග��� පා�ස�ක කා�ඩෙ� ෙහාඳම කා�යසාධනය වා�තා ��මට සමාගමට
හැ��ය. එෙම�ම 2021 වසර �ළ � ලංකාෙ� ෙහාඳම ආයත�ක �රවැ�ය� 10 ෙදනා
අතරට ෙ�� ප��මට ද සමාගම සම� �ය. ලංකා වා�ජ ම�ඩලය ��� වා��කව
සං�ධානය කර� ලබන ෙමම ෙගෟරව�ය ස�මාන උෙලෙ��, �රසාරභාවෙ� ��ව
අංශය�ෙ� එන�, ප්රජාව, ප�සරය සහ ලාභය යන අංශවල ඉහළ කා�යසාධනය�
අ�කරග�නා �රසාර ආයත�ක �ර��ව ඇග�මට ල�ෙකෙ�.
ʺපා�ෙභෝ�ක�� සහ ප්රජාව ෙවත යහපත සලසන අතර�ර, ප�සරය ෙව�ෙව� අප
ලබාෙදන දායක�වය ඇග�මට ල��ම �ශාල ෙගෟරවය�. ��� වශෙය� �න�ජනන
ආහාර ප�ධ� ��මාණය ��මට කට�� කරන අතර�ර, අ�තකර වා� �ෙමෝචනය
�න්ය ��ෙ� ගමන� අ� ෙ�ගව� කර �ෙබනවා. ෙගා�ෙපාෙ� �ට ෙ�සය ෙවත
ආහාර සැප�ෙ� සැප�� දාමය �ළ, ප්ර�ච�කරණය කළ හැ� ෙහෝ නැවත භා�ත කළ
හැ� ඇ��� භා�ත ��ම සහ ච�ය ��පාදන �යාව�ය� ����ම ආ�ය ම��
�ලා��� �ෂණය වළ�වාගැ�මට� අප ��� ��ධ �යවර ගණනාව� ග� ලැ�වා.
ෙ� වසෙ�� අ� Ready-to-Drink ��පාදන සඳහා කඩදා� �ම බටය� හ��වා ��නා.
ඊට අමතරව, � ලංකාව �ළ භා�ත ෙකෙරන �ෂ�ජහරණය කළ පාන ව�ග ඇ���
එ��� ��ෙ� සහ ප්ර�ච�කරණ ��ෙ� පහ�කම� ����මට සහාය �වා. අ�
ඉ��යට� රාජ්ය හා ෙපෟ�ග�ක ආයතන සමඟ එ�ව පා�ෙභෝ�ක�� �ළ ප�සර
�තකා� ච�යා�මක ෙවන�ක� ඇ���මට බලාෙපාෙරා�� ෙවනවා. එෙම�ම
වා��කව අපෙ� ��පාදන ධා�තාව ඉහළ නංවන අතෙ�, න�න තා�ෂණය හා
නෙවෝ�පාදන ෙයාදාග��� ��පාදන �යාව�ෙ�� බලශ��ය සහ ජලය භා�ත
��ම අවම ��මට�, අ�තකර වා� �ෙමෝචනය අවම කරගැ�මට� හැ� සෑම
�යවර�ම අ�ගමනය ��මට අප කැප� ��න බව පවස�ෙ� මහ� අ�මානෙය�
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��ව�. අප ෙ� ද�වා �යාවට නංවා ඇ� ප්රය�නය� ඇග�මට ල��ම ���
සැබ��ම අපෙ� උෙද්යෝගය ව�ධනය ෙකෙරනවා. ෙමය �� ගමනක පට� ගැ�ම
පමණ�. අපෙ� සැප�� දාමය �ළ ��න පා��වක�ව� සමඟ එ�ව, හ�තව� �
ලංකාව� සඳහා යහප� බලෙ�ගය� ෙලස අඛ�ඩව කට�� ��මට අ� කැප�
��නවාʺ, ය�ෙව� ෙන�ෙ� ලංකා කළමනාකාර අධ්ය�ෂ ෙ�ස� ඇව�ෙසන්යා මහතා
පැව�ය.
ෙන�ෙ� ලංකා සමාගම ෙමරට ෙහාඳම ආයත�ක �රවැ�ය� 10 ෙදනා අතරට ෙ��
ප�� හ�වැ� වසර ෙමය�. �ට ෙපර අව�ථා ෙදකක� ෙන�ෙ� සමාගම � ලංකාෙ�
ෙහාඳම ආයත�ක �රවැ�යා ෙලස ෙගෟරවයට පාත්ර � අතර, අංශ 18කට අදාළව
ස�මාන �නා ෙගන �ෙ�. ප්රජා සබඳතා, ෙ�වක සබඳතා, පා�ෙභෝ�ක සබඳතා අංශ
ඇ��ව රටට ලබා�� ධනා�මක දායක�වය අගය�� ෙමෙ� ��ධ අංශ ඔ�ෙ�
ස�මානයට පාත්ර � �ෙ�.
ෙහාඳම ආයත�ක �රවැ� �රසාර ස�මාන උෙලළ ය� � ලංකාෙ� සමාග� සඳහා
පැවැ�ෙවන ඉහළම ෙගෟරව ස�මාන උෙලළ ෙලස අ�වාදයය� ��ගැෙ�. ෙ��ය
ආ��කයට, ප්රජාවට ෙම�ම ආයත�ක �රසාරභාවය සඳහා ඉහළම දායක�වය�
දැ�� සමාග� එ�� ඇග�මට ල�වන අතර, ඉහළ ��ගැ�ම� ල� ෙ��ය ����
ම��ල� ��� ස�මාන උෙලළ සඳහා ඉ��ප�වන සමාග� ඇග�මට ල�කර� ලබ�.
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