
People's Leasing contributes to the improvement of Waste Management at Polonnaruwa Gal 

Viharaya Premises 

People’s Leasing and Finance PLC drives its Corporate Social Responsibilities under three focus 

areas as Education Upliftment, Environment Conservation and Empowerment of Local 

Communities. As an Environmental Conservation responsibility initiative, People’s Leasing 

contributed to the installation of waste segregation bins in Polonnaruwa Gal Viharaya based on a 

need identified in collaboration with Central Cultural Fund and Department of Archeology under 

the guidance of Chief Incumbent of Polonnaruwa Gal Viharaya. The project was initiated in 

accordance with a concept by Mr. Shamindra Marcelline - Chief Executive Officer/ General 

Manager of People's Leasing Company. The main objective of this initiative is to streamline the 

waste management process and assisting in achieving the United Nations Sustainable Development 

Goals. 

The installed waste bins were handed over to Ven. Kandaketiya Aththadassi Thero - Chief 

Incumbent of Polonnaruwa Solosmasthana by Mr.Susil Priyantha, Assistant Regional Manager, 

People's Leasing and Finance PLC in order to hand over to the general public on 06th April 2022. 

 

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

Mr. Nalaka Suresh - Branch Manager, Mr. Chammika Jayamantha - Second officer of People's 

Leasing Polonnaruwa Branch, Mr. Thissa Bandara - Chief Supervisor, Central Cultural Fund, 

Polonnaruwa, Mr. Malinda Nishan - Regional Officer-Department of Archeology, and Mr. Chudath 

Balachandra - Public Health Inspector in Polonnaruwa area were also presented at this event. 

 

Solid Waste Segregation is an important part of the waste management chain and it facilitates easy 

ways to reduce, re-use and recycle as well as proper management of the solid waste. Through the 

development of this 3R methodology, it provides a beneficial effect on the conservation of the 

environment and to the well-being of human beings. 

 

The Polonnaruwa Gal Viharaya has originally named as Uttararama, which is a rock temple of 

the Buddha situated in Polonnaruwa. The central feature of the temple is four rock relief statues of 

the Buddha which have been carved into the face of a large granitic rock. The statues consist of a 

large seated figure, another smaller seated figure inside an artificial cavern, a standing figure and a 

reclining figure. These are considered to be some of the best examples of ancient Sinhalese sculpting 

and carving arts. The Gal Viharaya is an ancient sacred place which has attraction of local and 

foreign visitors. 

 

People’s Leasing & 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 has grown to become a diversified non-banking financial 

powerhouse with six subsidiaries in areas including overseas operations in Bangladesh and 

celebrated its 25th anniversary on 31st May 2021.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_relief
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The installed waste bins were handed over to Ven.Kandaketiya Aththadassi Thero - Chief 

Incumbent of Polonnaruwa Solosmasthana, by Mr.Susil Priyantha, Assistant Regional Manager, 

People's Leasing and Finance PLC in order to hand over to general public. 

 

  



yrs; f,djla ks¾udKh lsrsu Wfoid ;srir li< l<ukdlrKhg mSm,aia ,Sisx odhl fjhs. 

 

mSm,aia ,Sisx wekaâ *skEkaia mSt,ais iud.u mqrd jir 25 l ld,hl isg ;srir wruqKq idCId;a lr .ekSug 

isoqlrkq ,nk iudc i;aldrl jevigyka ud,dfõ ;j;a tla os.=jla f,i ffoksl li< l<ukdlrK 

l%%shdms<sfj; jvd;a l%uj;a lsrSfï mrud¾:fhka li< noqka ia:dms; lsrsfï jHdmD;shla mSm,aia ,Sisx 

iud.fï m%Odk úOdhl ks<Odrs / idudkHdêldrs Iókao% u¾is,sx uy;df.a ixl,amhlg wkqj Y%S ,xld 

mqrdúoHd fomd¾;=fïka;=j iy uOHu ixialD;sl wruqof,a uÕfmkaùu hgf;a fmdf<dkakrej .,a úydr 

mQcd N+ñh ;=< 2022 wfma%,a ui 06 jk osk uyck whs;shg m;alrk ,oS.  

ta wkqj bj;,k >k wmo%jH ksis whqrska neyer,Sug wjYH li< n|qka lÜg,, ft;sydisl fmdf<dkakrej 

fidf<diauia:dk Ndrldr ia:súr lkaoleáh w;a;oiais iajdókajykafiag uyck whs;sh i|yd m%odkh 

lsrsu mSm,aia ,Sisx iud.fï iyldr m%dfoaYSh l<uKdldr iqis,a m%shka; uy;d úiska isoqlrk ,oS.  

fï wjia:dj i|yd mSm,aia ,Sisx iud.fï m%Odk YdLdfõ wf,ú, ikaksfõok yd iudc i;aldr wxY m%Odks 

ysIdka je,añ,a, uy;d, mSm,aia ,Sisx fmdf<dkakrej YdLd l<ukdldr kd,l iqf¾Ya uy;d, YdLd Wm m%OdkS 

pïñl chuka; uy;d iy fmdf<dkakrej uOHu ixialD;sl wruqof,a m%Odk wëCIl tï. ví. ;siai 

nKavdr uy;d iy fmdf<dkakrej mqrdúoHd fomd¾;=fïka;=fõ l,dmNdr ks<Odrs u,skao kSYdka m,af,auq,a, 

uy;d iy fmdf<dkakrej uyck fi!LH mrsCIl pqo;a nd,pkao% uy;d we;=¿ fiiq ks<Odrska msrsila 

iyNd.S úh.  

wmøjH fjka lsÍu wmøjH l<ukdlrK odufha jeo.;a wx.hla jk w;r tuÕska kej; Ndú;h (Reuse), 

m%;spl%SlrKh (Recycle) iy m%;sidOkh (Reduce) idlaId;a lr .ekSug yels fõ' fuu RRR l%ufõoh 

m%j¾Okh lsÍu ;=<ska ksis >k wmøjH l<ukdlrKh mdßißl wdrlaIdj iy ñksidf.a hymeje;au i|yd 

b;d jeo.;a fõ' 

fmdf<dkakrefõ ^hqfkiaflda f,dal Wreu wvúfha& msysá .,a úydrh Y%S ,xldfõ olakg ,efnk jvd;a 

m%isoaO yd mer‚ fn!oaO úydria:dk j,ska tlls' úfYaIfhka" fuu úydria:dkh tys wvx.= nqoaO m%;sud 

y;r i|yd m%isoaOhla Wiq,k w;r ta ish,a, ;ks l¿.,a mdIdK j,ska ks¾ñ; mßmQ¾K kso¾Yl fõ'  

mSm,aia ,Sisx iud.u hkq YS% ,xldfõ m%uqL fmf<a nexl= fkdjk uqo,a wdh;khla jk w;r m%uqL rdcH 

nexl=jla jk uyck nexl=jg wkqnoaê; uqo,a wdh;khls. úfYaIs; ,Sisx iud.ula f,i 1996 oS fufyhqï 

lghq;= wdrïN l< mSm,aia ,Sisx iud.u 2011 jif¾ fld<U fldgia fj<|mf,a ,ehsia;=.; úh. mSm,aia 

,Sisx iud.u nx.a,dfoAYfha úfoAYSh jHdmdrhla we;=¿ wkqnoaê; lafIa;% yhla yryd úúOdx.SlrKh jq 

nexl= fkdjk uQ,H n,jf;la olajd j¾Okh ù we;. 

 

 



PdhdrEm YS¾Ih  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mSm,aia ,Sisx wekaâ *skEkaia mSt,aiS iud.fï iyldr m%dfoaYSh l<uKdldr iqis,a m%shka; uy;d úiska 

fmdf<dkakrej fidf<diauia:dk Ndrldr ia:súr lkaoleáh w;a;oiais iajdókajykafiag uyck whs;sh i|yd li< 

n|qka lÜg, m%odkh l< wjia:dj.  

 

 

 

 

 

  



ப ொலன்னறுவை கல் ைிகொவை ைளொகத்தில் கழிவு முகொவைத்துைத்வத 
மைம் டுத்துைதற்கு  ீப் ள்ஸ் லீசிங்  ங்களிப்பு 

 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி, கல்வி மேம்பாடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு 
ேற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களின் அதிகாரேளித்தல் மபான்ற மூன்று மேயப் பகுதிகளின் 
கீழ் அதன் நிறுவன சமூகப் பபாறுப்புகமள பசயற்படுத்துகின்றது. சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் 
பபாறுப்புணர்வு முயற்சியாக, பபாலன்னறுமவ கல் விகாமரயின் விகாராதிபதியின் 
வழிகாட்டலின் கீழ் ேத்திய கலாசார நிதியம் ேற்றும் பதால்பபாருள் திமணக்களத்தின் 
ஒத்துமழப்புடன் இனங்காணப்பட்ட மதமவயின் அடிப்பமடயில் பபாலன்னறுமவ கல் 
விகாமரயில் கழிவுகமள பிரிக்கும் பதாட்டிகமள நிறுவுவதற்கு பபீ்பள்ஸ் லீசிங் 
பங்களிப்பு வழங்கியுள்ளது.  

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் நிறுவனத்தின் பிரதே நிமறமவற்று அதிகாரி/பபாது முகாமேயாளர் 
ஷேிந்திர ோர்பசலின் கருத்திட்டத்திற்கு அமேய இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த 
முன்முயற்சியின் மநாக்கம் ஐக்கிய நாடுகளின் நிமலயான அபிவிருத்தி இலக்குகமள 
அமடவதில் உதவுவதும் முமறயான கழிவகற்றல் அமேப்மப உருவாக்குவதுோகும்.  

நிறுவப்பட்ட குப்மபத் பதாட்டிகள் 2022 ஏப்ரல் 06ஆம் திகதி பபாது ேக்களிடம் 
மகயளிக்கும் பபாருட்டு பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் உதவி பிராந்திய 
முகாமேயாளர் சுசில் பிரியந்தவினால் கந்த பகட்டிய அத்தாதஸ்ஸி - 
மசாமலாஸ்ேஸ்தான பாரகர மதரரிடம் மகயளிக்கப்பட்டது. 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் நிறுவனத்தின் சந்மதப்படுத்தல், பதாடர்பாடல் ேற்றும் 
நிமலத்தன்மேயின் முகாமேயாளர் ஹிஷான் பவல்ேில்ல, கிமள முகாமேயாளர் 
நாலக சுமரஷ், பபீ்பள்ஸ் லீசிங் பபாலன்னறுமவ கிமளயின் இரண்டாவது அதிகாரி 
சம்ேிக்க ஜயோந்த,பபாலன்னறுமவ ேத்திய கலாச்சார நிதியத்தின் பிரதே 
மேற்பார்மவயாளர் திஸ்ஸ பண்டார,  பதால்பபாருள் திமணக்களத்தின் பிராந்திய 
உத்திமயாகத்தர் ேலிந்த நிஷான் ேற்றும் பபாலன்னறுமவ பிரமதச பபாது சுகாதார 
பரிமசாதகர் சுதத் பாலச்சந்திர ஆகிமயாரும் இந்நிகழ்வில் பங்மகற்றனர்.  

 

 

திடக்கழிவுப் பிரிப்பு என்பது கழிவு முகாமேத்துவ சங்கிலியின் ஒரு முக்கிய 
பகுதியாகும். மேலும் இது திடக்கழிவுகமள குமறக்கவும்,  ேீள் உபமயாகம் ேற்றும் 
ேீள்சுழற்சி ேற்றும் முமறயான முகாமேத்துவத்திற்கான வழிகமள எளிதாக்குகிறது. 
இந்த 3R முமறயின் வளர்ச்சியின் மூலம், சுற்றுச்சூழமலப் பாதுகாப்பதிலும், 
ேனிதர்களின் நல்வாழ்விலும் இது ஒரு நன்மே பயக்கும் விடயோகும்.  



பபாலன்னறுமவ கல் விகாமர பமழய காலத்தில் உத்தரராே என்மற அமழக்கப்பட்டது. 
இது பபாலன்னறுமவயில் அமேந்துள்ள புத்தரின் பாமற மகாயிலாகும். பபரிய 
கருங்கற்பாமற முகப்புக்களில் பசதுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு புத்தர் சிற்பங்கள் 
இக்மகாயிலின் முக்கிய அம்சம். இவற்றுள் ஒன்று பபரிய இருக்கும் சிமல, இன்பனான்று 
சிறிய சிமல, ேற்பறான்று நிற்கும் நிமலயில் உள்ள சிமல, நான்காவது படுத்த 
நிமலயில் உள்ளது. பழங்கால சிங்களவர்களின் சிற்பம் ேற்றும் பசதுக்கல் கமலகளுக்கு 
இமவ சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கருதப்படுகின்றன. கல் விகாமர உள்ளூர் ேற்றும் 
பவளிநாட்டு பார்மவயாளர்கமள ஈர்க்கும் ஒரு புராதன புனித இடோகும். 

பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி இலங்மகயின் முன்னணி வங்கியல்லாத நிதி 
நிறுவனம் ேற்றும் நாட்டின் ேிகப்பபரிய அரச வங்கிகளில் ஒன்றான ேக்கள் வங்கியின் 
துமண நிறுவனோகும். 1996ஆம் ஆண்டு விமசட குத்தமக நிறுவனோக பசயற்படத் 
பதாடங்கிய பபீ்பள்ஸ் லீசிங், 2011ஆம் ஆண்டு பகாழும்பு பங்குச் சந்மதயில் 
பட்டியலிடப்பட்டது. பபீ்பள்ஸ் லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சி, பங்களாமதஷில் 
பவளிநாட்டுச் பசயற்பாடுகள் உட்பட ஆறு துமண நிறுவனங்களுடன் பல்வமகப்பட்ட 
வங்கியல்லாத நிதியியல் அதிகார மேயோக வளர்ந்துள்ளது. அதன் 25ஆவது ஆண்டு 
விழாமவ 31 மே 2021 அன்று பகாண்டாடியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



புவகப் டத் தவலப்பு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிறுவப்பட்ட குப்மபத் பதாட்டிகள், பபாது ேக்களிடம் மகயளிக்கும் பபாருட்டு பபீ்பள்ஸ் 
லீசிங் அன்ட் பினான்ஸ் பிஎல்சியின் உதவி பிராந்திய முகாமேயாளர் சுசில் 
பிரியந்தவினால் கந்த பகட்டிய அத்தாதஸ்ஸி - மசாமலாஸ்ேஸ்தான பாரகர மதரரிடம் 
மகயளிக்கப்பட்டது. 

 

 


