
 
 
 
 
  
 
 
 

Unilever නිෂ්පාදන 250කට වැඩි ප්රමාණයක්, ISO 9001 සහ GMP 

නිර්නායක යටතේ ශ්රී ලංකාතේදී නිෂ්පාදනය තවයි. 

Unilever ශ්රී ලංකාහි හ ාරණ මූලික කරගත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව ඇගයීමට ලක් 

හේ. ජාතයන්තර තත්ව ප්රමිතීන්ට අනුකූල නිෂ්පාදන හමරටදීම සිදු කිරීහේ Unilever හි 

කැපවීම තව දුරටත් ශක්ිමත් කරයි. 

 

ශ්රී ලංකාහේ විශාලතම සීඝ්රහෙන් වයාප්ත වන පාරිහ ෝගික  ාණ්ඩ නිෂ්පාදන සමාගමක් 

වන Unilever ශ්රී ලංකාහි හ ාරණ මූලික කරගත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ආෙතනෙ හවත ශ්රී 

ලංකා ප්රමිි ආෙතනෙ විසින් ISO 9001 තත්ව ස ිකෙ පිරිනැමූ බව පසුගිෙදා නිහේදනෙ 

කරන ලදී. මීට අමතරව GMP ස ිකෙද Unilever කර්මාන්ත ආෙතනෙ හවත හිමිවීම 

විහේෂත්වෙකි. 

එහි ප්රිඵලෙක් හලස සන්ලයිට්, ලයිෆ හබෝයි, සිග්නල්, ලක්්, හපොර්් හේබි, සන්සිල්ක්, 

හවාන්ඩර්ලයිට්, ලිවර් ආයුෂ්, ක්හලෝ් අප්, ඩේ, ග්හලෝ ඇන්් ලේලි, හපාන්්් ස  වැ්ලින් 

ෙනාදී සන්නාම 14ක Unilever නිෂ්පාදන 256ක් ISO 9001 තත්ව ස ිකෙ ෙටහත් හමහිදී 

නිෂ්පාදනෙ කරනු ලබයි. 

ISO 9001 ෙනු තත්ව කළමනාකරණ ක්රිො පටිපාටිෙ ස ික කිරීමක් වන අතර GMP 

ස ික කිරීම මඟින් අවශය ප්රමිතීන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව සිදු කරන බව 

ස ික කරනු ලබයි. ඒ තුළින් පාරිහ ෝගික අවශයතාවන් සපුරාලීම සඳ ා නිෂ්පාදන  ා 

හ්වාවන් සෑම විටම ලබා දීම සඳ ා සමාගමක් සතු  ැකිොව පැ ැදිලි කරනු ලබන අතර 

අන්තර්ජාිකව නිොමනෙ කරන ලද ප්රමිතීන්ට අනුකූලව පාලනෙන් අධීක්ෂණෙ කිරීම 

සිදු කරනු ලබයි. එහිදී වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා අනුගමනෙ කරන ක්රිොවලීන් ඵලදායී හලස 

 ාවිත කිරීම ස  පාරිහ ෝගික අනුකූලතාව ස ික කිරීම හමන්ම අදාළ වයව්ථාපිත 

 ා නිොමන අවශයතා මත සමාගේ මනිනු ලබයි. 

හේ සේබන්ධහෙන් අද ් දැක්ූ Unilever ශ්රී ලංකාහි සැපයුේදාම අධයක්ෂ හජරා් 

ඉරුදෙරාජ් ම තා “Unilever ශ්රී ලංකාහි සිෙලුම හවහළඳ නාමෙන්හගන් 100%කට ආසන්න 

ප්රමාණෙක් හේශීෙව නිෂ්පාදනෙ කිරීමට කැපවී සිටින සමාගමක් හලස හේ ස ිකවලින් 

හිමිවන ගුණාත්මක ාවෙ ස  රැකවරණෙ පිළිබඳ අපි නි තමානීව සතුටු හවමු. අපහග් 

පාරිහ ෝගිකෙන් හවනුහවන් වන අපහග් හපාහරාන්දුව තුළ නිරන්තරහෙන් අවධානෙ 

හොමු කරනු ලබන්හන් උස් තත්වහේ ජාතයන්තර නිෂ්පාදන ලබා දීම හවනුහවනි. දැඩි 

අ යන්තර  ා බාහිර නිෂ්කාශන ක්රිොවලීන්ට  ා ප්රමිතීන්ට අප එළඹ ඇත්හත්ද එහ යිනි. 

ISO 9001 ස  ෙ පත් නිෂ්පාදන පිළිහවත් අනුව කටයුතු කිරීම ෙන පිළිගැනීේවලට ලක්වීම 

258, tï' úkaikaÜ fmf¾rd 
udj;" fld<U 14. 
0114700800 

 



අප ලද ජෙග්ර ණෙක් හලස සඳ න් කළ  ැකියි. එෙ වැඩි කාලෙක් ි්හ් අඛණ්ඩව 

පවත්වාහගන ෙනු ලබන ශක්ිමත් නිෂ්පාදන  ාවිතෙන් හකහරහි වන අපහග් විේවාසෙ 

ඉ ළ නංවන අතර හගෝලීෙ තත්ව ප්රමිතීන් අඛණ්ඩව පවත්වාහගන ොම සඳ ා වන අපහග් 

කැපවීමද ප්රර්ශනෙ කරනු ලබනවා”. ෙනුහවන් ප්රකාශ කර සිටින ලදී. 

හමහිදී අද ් දැක්ූ Unilever ශ්රී ලංකාහි රූපලාවනය  ා පුේගලික ආරක්ෂණ අහලවි 

අධයක්ිකා නිලූි ජෙිලක ම ත්මිෙ සඳ න් කර සිටිහේ “Unilever සමාගම හලස අපි 

හේශීෙ  ා හගෝලීෙ ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ඉ ළම ගුණාත්මක නිෂ්පාදන ලබා දීහමන් හමරට 

පාරිහ ෝගිකෙන්හග් ජීවන තත්වෙන් ඉ ළ නැංවීමට කටයුතු කරනු ලබනවා. Unilever ශ්රී 

ලංකාහි ඉතා විශාල හමන්ම විේවාසවන්ත පාරිහ ෝගික පදනම ඊට කදිම උදා රණෙක් 

හලස හපන්වා දිෙ  ැකියි. අප සතු නිෂ්පාදන  ැකිොව මත අප විසින් ක්රිොත්මක කරනු 

ලබන උස් නිෂ්පාදන  ාවිතෙන් ස  ්ථාවර සංවර්ධනෙන් හනාිබුහණ් නේ අපට හේ 

ආකාරහේ සාර්ථකත්වෙක් අත්පත් කර ගැනීමට  ැකි වන්හන් නැ ැ. ශ්රී ලංකාව තුළදීම 

නිෂ්පාදනෙ කරන නිෂ්පාදන හපළක් සමඟින් හේ හගෝලීෙ ප්රමිතීන් දිනා ගැනීහේ  ැකිොව 

ඉ ළ නැංවීමට ලැබීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත් සතුටට පත් හවනවා. ෙනුහවනි. 

 


