
People’s Leasing joins hands with Beddagana Wetland Park as a Partner in Conservation 

People’s Leasing and Finance PLC join hands with the Management of Beddagana Wetland Park has 

installed Awareness Boards on Environment and Biodiversity based on a need identification. Through this 

Environmental Initiative, People’s Leasing and Finance PLC collaborated with the Beddagana Wetland 

Park as a Partner in Conservation with the primary objective of assisting in achieving the United Nations 

Sustainable Development Goals and educating locals and foreign visitors about the Biodiversity and 

Ecosystems. 

The Boards were unveiled for public display by Ms. Chandana Kalupahana, Director - Environment and 

Land Scape Division in Urban Development Authority in the presence of Mr. Shamindra Marcelline, Chief 

Executive Officer/General Manager, People’s Leasing and Finance PLC and Mr.Laksanda Gunawardene, 

Deputy General Manager (Operations), People’s Leasing and Finance PLC on 10th March 2022. In line with 

this occasion, tree planting was held to symbolize this event. 

Mr. Hishan Welmilla, Manager – Marketing, Communication and Sustainability of People’s Leasing and 

Finance PLC and Ms. Narmada Dangampola, Park Manager of Beddagana Wetland Park and 

representatives from Urban Development Authority, People’s Leasing and Finance PLC and Beddagana 

Wetland Park were present at this event. 

Beddagana Wetland Park is a key flood detention area and a nature park with scenic beauty. It has a high 

biodiversity value as the park is located within the declared Kotte Bird Sanctuary. The Park is managed by 

the Environment and Land Scape Division of the Urban Development Authority. The Wetland Park is a 

home to many birds, other animals and insects such as butterflies, dragonflies and mammals out of which 

some are endemic to Sri Lanka. Further, there is also a wide variety of plants and trees to be found at the 

Beddagana Wetland Park. 

People’s Leasing and Finance PLC, which marked its 25th anniversary in 2021, has been carrying out 

several eco-friendly projects. People’s Leasing and Finance PLC continued its commitment to restore 1 

hectare degraded fern land adjacent to the Kanneliya Forest Reserve, Opatha in partnership with 

Biodiversity Sri Lanka, engaging with 10 corporates under the guidance of the Department of Forest since 

2018. 

People’s Leasing and Finance PLC is a leading Non-Bank Financial Institution in Sri Lanka and a 

subsidiary of People’s Bank, one of the largest state-owned banks in the country. Commencing operations 

in 1996 as a specialized leasing company, People’s Leasing was listed on the Colombo Stock Exchange in 

2011. People’s Leasing and Finance PLC has grown to become a diversified non-banking financial 

powerhouse with six subsidiaries in areas including overseas operations in Bangladesh. 
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The Entrance Awareness Boards in Beddagana Wetland Park were exposed by Ms. Chandana Kalupahana, 

Director - Environment and Land Scape Division of Urban Development Authority in the presence of Mr. 

Shamindra Marcelline, Chief Executive Officer/General Manager, People’s Leasing and Finance PLC, and 

Mr.Laksanda Gunawardene, Deputy General Manager (Operations), People’s Leasing and Finance PLC. 

 

 

 

 

  



பீப்பள்ஸ் லீசிங் பபத்தகன ஈரநில பூங்கா பாதுகாப்பு பங்குதாரராக 

ககககார்க்கிறது 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி பபத்தகன ஈரநில பூங்கா 

நிர்வாகத்துடன் ககககார்த்து அகடயாளம் காணப்பட்ட கதகவயின் 

அடிப்பகடயில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பல்லுயிர் பபருக்கம் பற்றிய 

விழிப்புணர்வு அறிவித்தல் பலககககள நிறுவியுள்ளது. இந்த சுற்றுச்சூழல் 

முன்முயற்சியின் மூலம், பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி, ஐக்கிய 

நாடுகளின் நிகலயான அபிவிருத்தி இலக்குககள அகடவதில் உதவுதல் 

மற்றும் பல்லுயிர் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அகமப்புககளப் பற்றி உள்ளூர் மற்றும் 

பவளிநாட்டுப் பார்கவயாளர்களுக்குக் அறிவூட்டும் முதன்கம கநாக்கத்துடன் 

பபத்தகன ஈரநில பூங்காவுடன் இகணந்து பாதுகாப்பு பங்குதாரராக 

ககககார்த்துள்ளது.  

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் பிரதம நிகறகவற்று 

அதிகாரி/பபாது முகாகமயாளர் ஷமிந்த்ர மார்பசலின் மற்றும் பபீ்பள்ஸ் லீசிங் 

அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் பிரதிப் பபாது முகாகமயாளர் (பசயற்பாடுகள் 

பிரிவு) லக்ஸந்த குணவர்தன ஆகிகயார் முன்னிகலயில், நகர அபிவிருத்தி 

அதிகார சகபயின் சுற்றாடல் மற்றும் நிலப்பரப்புப் பிரிவின் பணிப்பாளர் சந்தன 

கலுபஹனவினால் இந்த விழிப்புணர்வு அறிவித்தல் பலகககள் 

பபாதுமக்களின் பார்கவக்காக 10 மார்ச் 2022 அன்று திறந்து கவக்கப்பட்டன.   

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் சந்கதப்படுத்தல், பதாடர்பாடல் 

மற்றும் நிகலத்தன்கமயின் முகாகமயாளர் ஹிஷான் பவல்மில்ல மற்றும் 

பபத்தகன ஈரநில பூங்காவின் பூங்கா முகாகமயாளர் நர்மதா டங்கம்பபால 

மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகப, பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் 

பிஎல்சி மற்றும் பபத்தகன ஈரநில பூங்கா ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் இந்த 

நிகழ்வில் கலந்துபகாண்டனர்.  



பபத்தகன ஈரநில பூங்கா ஒரு முக்கிய பவள்ள தடுப்பு பகுதி மற்றும் இயற்கக 

அழகுடன் கூடிய இயற்கக பூங்காவாகும். அறிவிக்கப்பட்ட ககாட்கட 

பறகவகள் சரணாலயத்திற்குள் பூங்கா அகமந்திருப்பதால், இது உயர் 

பல்லுயிர் மதிப்கபக் பகாண்டுள்ளது. நகர அபிவிருத்தி அதிகார சகபயின் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நிலப்பரப்புப் பிரிவினால் இந்த பூங்கா 

நிர்வகிக்கப்படுகிறது. ஈரநில பூங்கா பல பறகவகள், பிற விலங்குகள் மற்றும் 

வண்ணத்துப்பூச்சிகள், தும்பி மற்றும் பாலூட்டிகள் கபான்ற பூச்சிகளின் தாயகம் 

என்பகதாடு, அவற்றில் சில இலங்ககக்கு உரித்தானகவ. கமலும், பபத்தகன 

ஈரநில பூங்காவில் பல்கவறு வககயான தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களும் 

காணப்படுகின்றன. 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி 2021ஆம் ஆண்டு தனது 25வது 

ஆண்டு நிகறகவக் பகாண்டாடியகதாடு, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பல 

திட்டங்ககளச் பசயல்படுத்தி வருகிறது. வனவளத் திகணக்களத்தின் 

வழிகாட்டுதலின் கீழ் 10 கூட்டுறவு நிறுவனங்களுடன் இகணந்து, 

இலங்ககயின் பல்லுயிர் பபருக்கத்துடன் இகணந்ததான, கன்பனலியா வனப் 

பிரகதசத்கத அண்மித்த ஒரு பஹக்கடர் பாழகடந்த நிலத்கத 

மீட்படடுப்பதற்கான தனது அர்ப்பணிப்கப, பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் 

பிஎல்சி கடந்த 2018 முதல் மூன்று வருடங்களாக பதாடர்கின்றது. 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி இலங்ககயின் முன்னணி 

வங்கியல்லாத நிதி நிறுவனம் மற்றும் நாட்டின் மிகப்பபரிய அரச வங்கிகளில் 

ஒன்றான மக்கள் வங்கியின் துகண நிறுவனமாகும். 1996ஆம் ஆண்டு விகசட 

குத்தகக நிறுவனமாக பசயற்படத் பதாடங்கிய பபீ்பள்ஸ் லீசிங், 2011ஆம் 

ஆண்டு பகாழும்பு பங்குச் சந்கதயில் பட்டியலிடப்பட்டது. பபீ்பள்ஸ் லீசிங் 

அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி, பங்களாகதஷில் பவளிநாட்டுச் பசயற்பாடுகள் 



உட்பட ஆறு துகண நிறுவனங்களுடன் பல்வககப்பட்ட வங்கியல்லாத 

நிதியியல் அதிகார கமயமாக வளர்ந்துள்ளது.  

புககப்படத் தகலப்பு  

 

 

 

 

 

 

 

பபத்தகன ஈரநில பூங்காவில் உள்ள நுகழவு விழிப்புணர்வு பலகககள், நகர 

அபிவிருத்தி அதிகார சகபயின் சுற்றாடல் மற்றும் நிலப்பரப்புப் பிரிவின் 

பணிப்பாளர்  சந்தன கலுபஹனவினால், பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் 

பிஎல்சியின் பிரதம நிகறகவற்று அதிகாரி/பபாது முகாகமயாளர் ஷமிந்த்ர 

மார்பசலின் மற்றும்  பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் பிரதிப் 

பபாது முகாகமயாளர் (பசயற்பாடுகள் பிரிவு), லக்ஸந்த குணவர்தன 

ஆகிகயார் முன்னிகலயில் திறந்து கவக்கப்பட்டன.  

 

 

  



පීපල්ස් ලිසීං සමාගම පරිසර සීංරක්ෂණ  වුලල්රුවෙකු  ෙසස ැද්දගගා  ෙත්බිම්  දගයා ස සමඑ ්වෙෙකි. 

පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පීඑල්ස සමාගමල පරිසර සිංරක්ෂණයේ  වුලල්රුවේකු  ේලස ්  ී වරකධනපනරර 

ේරෝට්ේට් බැද්දගාන ේෙත්බිම් උදයානේ  රණමණයාරාත්ත්කේ  මගේපන්ම ම රේේත් වවක විවිපත්කර සව පරිසර 

පද්පති පිළිබඳක ේදස් විේදස් සිංචාරරරන් දැනුකත් කිරිේම් මූලිර පරමාධනථේරන් ේෙත්බිම් උදයානර ළ ණ පරිසරර 

දැනුකත් කිරිේම් රකුව නිධනමාණය රරන ලදී 

එර 2022 මාධනළ  10 කැනි දින නාගරිර සිංකධනපන අධිරාරිේ  පරිසර වා භූ දධන්න අිං්ේ  අපයක්ෂ චන්දනා රුපපවන 

මවත්මිරල පීපල්ස් ලීසිං සමාගේම් ප  පාන විපාරර නිණපාරි/ සාමානයාධිරාරි ීන්න්ද   මධනසලින් මවො සව නිේරෝවය 

සාමානයාධිරාරි ෙේමේවමම්) ලක්සඳ ගුණයකධනපන මවො රන මවත්ම මවත්න්න්ේග්් ප  පානත්කේරන් නිරාකරණයර 

රර නැරඹුම් අයිතිරේ පත්කිරිම සදු  ්  විර. එරේ සමගාන්ක ුවක් ේරෝපණයරක් ද සදුරරන ලදි. 

ේමම අකස්ථාකේ පීපල්ස් ලීසිං සමාගේම් අේලවි, සන්නිේේදන වා සමාව සත්රාර අිං් ප  පානි ිෂීාන් කැල්මිල්ල 

මවො, බැද්දගාන ේෙත්බිම් උදයාන රණමනාරාරි න නධනමදා දිංගම්ේප ණ ේමනවිර, නාගරිර සිංකධනපන අධිරාරිේර්්  

,පීපල්ස් ලීසිං සමාගේම් සව බැද්දගාන ේෙත්බිම් උදයානේර්් නිේර ්්තයෙයින් පිරිසක්ද සවගා ව විර. 

2016 දී ේර ණඹේ ආසන්නක විකෘෙ රරන ලද ේරෝට්ේට් බැද්දගාන ේෙත්බිම් උදයානර සිංචාරර වා ආේේ නර 

පක්ෂීන්, සමනලූන්, බත්කූරන්, උරගරන් සව ක්ෂීරපායින් කැනි සත්ත්ක විේ්ේී සඳවා ේකන්ුල නිකවනක් ේේ. ෙකද 

ේමම උදයානර සෑම කසරරම අේගෝස්ළ  සේ අේර  ල් දක්කා රාලර ළ ණ විවිප සිංර  ම නර පක්ෂීන්ේ  වනප  ිර 

නැකළ මකි. අගයන්ෙර ේෙත් බිමරේ ේප දු ූ  ආේේ නර සව ෙධනවනරේ ලක් ූ  මල් විේ්ේීකල විවිපත්කර ළ ළින් 

උදයානේ  න්න්දරත්කර නිධනමාණයර රරයි.  

2021 කසේධන සර 25 කන සිංකත්සර රඩඉම පන්රණ පීපල්ස් ලිසිං සමාගම පරිසර ිෂෙරාන් කයාපෘති සකසක් සදුරරන 

අෙර 2018 කසේධන සේ කන සිංරක්ීණය ේදපාධනෙේම්න්ළ ේේ උපේද්්රත්කේරන් මළ ක ්  ී ලිංරා වවක විවිපත්ක 

සිංගමර සව ෙකත් කයාපාරිර ආරෙන කිිෂපරක් සමග එක්ක  ාපාෙ රන්ේනලිර රක්තයෙරේ රාබදක පිරි ග  වර 

පධනණයාිංග ඉඩමක් රථා ෙත්ත්කරේ පත්කිරිමේ සර දාරරත්කර සපරයි. 

පීපල්ස් ලීසිං සමාගම රනු ශී්   ලිංරාේේ ප  මුඛ  ේපේණේ බැිංු  ේන කන මුඛදල් ආරෙනරක් කන අෙර ප  මුඛ  රාවය බැිංු කක් 

කන මවවන බැිංු කේ අනුබද්ධිෙ මුඛදල් ආරෙනරකි. විේ්ේතයෙ ලීසිං සමාගමක් ේලස 1996 දී ේමේවමම් රේමළ  

ආරම්ග රණ පීපල්ස් ලීසිං සමාගම 2011 කසේධන ේර ණඹ ේර ේස් ේකණඳපේල් ලැයිස්ළ ගෙ විර. පීපල්ස් ලීසිං සමාගම 

බිං ලාේද්්්ේ  විේද්්ශී්ර කයාපාරරක් ඇළ ුප අනුබද්ධිෙ ක්ේීේෙ   වරක් වරවා විවිපාිංගීරරණයර ුල බැිංු  ේන කන 

මූලය බලකේෙක් දක්කා කධනපනර ම  ඇෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ජාසාරූප 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නාගරිර සිංකධනපන අධිරාරිේ  පරිසර වා භූ දධන්න අිං්ේ  අපයක්ෂ චන්දනා රුපපවන මවත්මිරේ  න්රතින් දැනුකත් 

කිරිේම් රකුව නැරඹුම් අයිතිරේ පත්කන අකස්ථාක සඳවා පීපල්ස් ලීසිං සමාගේම් ප  පාන විපාරර නිණපාරි  

සාමානයාධිරාරි ීන්න්ද   මධනසලින් මවො සව නිේරෝවය සාමානයාධිරාරි ෙේමේවමම්ල ලක්සඳ ගුණයකධනපන මවො 

සවගා ව ුල අමුව. 

 


