
 

People's Leasing contributes the proper waste management at the Sigiriya World 

Heritage Site  

People’s Leasing and Finance PLC provide their contribution for the installation of the waste 

segregation bins in Sigiriya Rock Fortress in Dambulla on a need identified under the guidance 

of the Central Cultural Fund in collaboration with Department of Archeology in Dambulla, 

Dambulla Pradeshiya Sabha and MOH Office- Dambulla as one of their Environmental 

Conservation responsibility initiative. The project was initiated in accordance with a concept 

by Mr. Shamindra Marcelline - Chief Executive Officer/General Manager of People's Leasing 

Company. The Primary objective of this initiative is to create a proper waste disposal system 

to preserve our country’s ancient world heritage sites as well assisting in achieving the United 

Nations Sustainable Development Goals. 

The established waste bins with the awareness boards were handed over to the general public 

by Mr. Susil Priyantha – Assistant Regional Manager of People's Leasing & Finance PLC, Mr. 

Upul Nishantha - Project Manager of Sigiriya project in Central Cultural Fund in Dambulla, 

Mr. Dhanuka Udayanaga - Assistant Director, Department of Archeology in Dambulla, Mr. 

Senevirathne-Secretary of Dambulla Pradeshiya Sabha, Dr. Dayantha Weerasekara – Medical 

Officer of Health, Dambulla and Mr. Wasantha Kumara – Public Health Inspector, Dambulla 

on 06th of April 2022. 

 

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

Leasing and   Mr. Chathuranga Nagodavithana, Branch Manager of People's Leasing Dambulla 

Branch, Mr. A.I Ahamed from Dambulla Pradeshiya Sabha, Mr. Sajith Wijesooriya from 

Central Cultural Fund and other representatives from People's Leasing Dambulla Branch were 

also presented at this event. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Waste Management involves the regular collection, transportation, processing, disposal or 

recycling and monitoring of different types of waste materials. Through proper management 

of the waste segregation, we can save a considerable amount of money and prevent the 

environment from being harmed. 

 

Sigiriya is also known as the Lion's Rock is a rock fortress, ancient palace and fort complex 

located in Dambulla, attracts thousands of local and foreign visitors every year.Sigiriya is a 

UNESCO listed world heritage site due to its universal value expressed through ancient 

architecture, historical value, art, town planning, hydraulic technology and also cultural 

landscape features.  

 

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/Dambulla


 

 

Photo Caption  

 

The waste bins with the awareness boards were handed over to the general public by Mr.Susil 

Priyantha - Assistant Regional Manager of People's Leasing & Finance PLC and Mr. Upul 

Nishantha - Project Manager of Sigiriya project in Central Cultural Fund in Dambulla with 

other representatives from People’s Leasing and Finance PLC, Department of Archeology, 

Dambulla Pradeshiya Sabha, and Dambulla MOH office. 

 

  



;srir li< l<ukdlrKhg mSm,aia ,Sisx odhl fjhs. 

 

uyck nexl=jg wkqnoaê; m%uqL fmf<a uQ,H iud.ula jk mSm,aia ,Sisx iud.u 25 jirl isg j.lSï 
iy.; mq¾K uq,H fiajd úioqï iuÕsska ;srir wruqKq idCId;a lr .ekSug osjhsk mqrd úúO m%cd 

i;aldrl fiajd /ila isoqlrkq ,nhs. ta wkqj iudc i;aldrl jevigyka ud,dfõ ;j;a tla mrsphla 
f,i li< l<ukdlrK l%%shdms<sfj; jvd;a l%uj;a lsrSfï wruqKska 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 uOHu ixialD;sl wruqof,a iy Y%S ,xld mqrdúoHd fomd¾;=fïka;=fõ uÕfmkaùu 

hgf;a iS.srs mrsY%h ;=< 2022 wfma%,a ui 06 jk osk uyck whs;shg m;alrk ,oS.  
 

ta wkqj iS.srs m¾j; mrsY%h ;=< yd bka msg; bj;,k >k wmo%jH ksis whqrska neyer,Sug wjYH 

li< n|qka lÜg, m%odkh lsrsu,  mSm,aia ,Sisx iud.fï iyldr m%dfoaYSh l<ukdldr iqis,a m%shka; 

uy;d úiska oUq,a, uOHu ixialD;sl wruqof,a jHdmD;s l<uKdldr wd¾. Wmq,a ksYdka; uy;d, 
oUq,a, fi!LH ffjoH ks<Odrs ld¾hd,fha ffjoH Ohka; ùriQrsh uy;d iy oUq,a, m%dfoAYSh iNdfõ 

tia. tï. whs. wyuâ uy;dg uyck whs;sh i|yd m%odkh lsrsu miq.shod isoqúh.  

fuu wjia:djg 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 oUq,a, YdLd l<ukdldr p;=rx. kdf.dvú;dk uy;d, 

oUq,a, mqrdúoHd fomd¾;=fïka;=fõ iyldr wOHCIl Okql Wohka. uy;d, oUq,a, m%dfoAYSh iNdfõ 

f,alï tÉ. tï. wd¾. fla. fifkúr;ak uy;d iy oUq,a, uyck fi!LH mrsCIl tia. ta. jika; 

l=udr uy;d we;=¿ fiiq ks<Odrska o iyNd.S úh.   

 
udkj fi!LHh iy mßirh wdrlaId lsÍug WmldÍ jk f,i jHdmdrhla wmøjH ksjerÈj 
l<uKdlrKh lsÍu yels;dla myiq l< hq;=h' jHdmdßl f,dalfha wmøjH fjka lsÍfï jeo.;alu 
wj;lafiare l< fkdyelsh' ta wkqj wka;rdhlr wmøjH fjkalr fjku msßmyÿ l< úg wmg jd;h 
iy c,h ¥IKh ùu ie,lsh hq;= f,i wvq lr .; yelsh' 
 
1982 § hqfkiaflda f,dal Wreu wvúhla f,i kï lrk ,o iS.sßh Y%S ,xldfõ we;s jákdu ft;sydisl 
iaudrlhls' f,dalfha wgjeks wdYap¾hh f,i y÷kajkq ,nk fuu fm!rd‚l ud,s.dj iy n,fldgq 
ixlS¾Kh mqrdúoHd;aul jeo.;alula we;s w;r iEu jirlu ixpdrlhska oyia .Kklf.a 
wdl¾IKh oskd.kakd w;r tys N+ o¾Ykh iajNdjO¾uh iy udkj mßl,amkh w;r we;s woaú;Sh 
ixys¢hdj iuÕ ixpdrlhska uú;hg m;a lrhs' 

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 

uOHu ixialD;sl wruqof,a jHdmD;s l<uKdldr wd¾. Wmq,a ksYdka; uy;dg, oUq,a, fi!LH ffjoH 

ks<Odrs ld¾hd,fha ffjoH Ohka; ùriQrsh uy;dg iy oUq,a, m%dfoAYSh iNdfõ tia. tï. whs. wyuâ 

uy;dg uyck whs;sh i|yd li< n|qka lÜg, m%odkh l< wjia:dj. 

  



உலக பாரம்பரிய தளமான சகீிரியவின் முறையான கழிவு 
முகாறமத்துவத்திற்கு பீப்பள்ஸ் லீசிங்  பங்களிக்கிைது.  

தம்புள்ளை ததொல்த ொருள் திளைக்கைம், தம்புள்ளை  ிரததச சள  மற்றும் 
தம்புள்ளை சுகொதொர ளைத்திய அதிகொரி அலுைலகம் ஆகியைற்றுடன் இளைந்து 
மத்திய கலொச்சொர நிதியத்தின் ைழிகொட்டுதலின் கீழ் அளடயொைம் கொைப் ட்ட 
ததளையின் அடிப் ளடயில், தம்புள்ளையில் உள்ை சீகிரிய குன்று தகொட்ளடயில் 
கழிவுகளை  ிரிக்கும் ததொட்டிகளை அளமப் தற்கு,  பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட் 
 ினொன்ஸ்  ிஎல்சி அதன் சுற்றுச்சூழல்  ொதுகொப்பு த ொறுப்பு முயற்சிகைில் ஒன்றொக 
தமது  ங்கைிப்ள  ைழங்குகின்றது.   பீ் ள்ஸ் லீசிங் நிறுைனத்தின்  ிரதம 
நிளறதைற்று அதிகொரி/த ொது முகொளமயொைர் ஷமிந்திர மொர்தசலின் 
கருத்திட்டத்திற்கு அளமய இந்த திட்டம் ஆரம் ிக்கப் ட்டது. இந்த 
முன்முயற்சியின் முதன்ளம தநொக்கம் நமது நொட்டின் புரொதன உலக  ொரம் ரிய 
தைங்களைப்  ொதுகொப் தும் ஐக்கிய நொடுகைின் நிளலயொன அ ிைிருத்தி 
இலக்குகளை அளடைதில் உதவுைதற்கும் முளறயொன கழிைகற்றல் அளமப்ள  
உருைொக்குைதுமொகும்.  

 பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட்  ினொன்ஸ்  ிஎல்சியின் உதைி  ிரொந்திய முகொளமயொைர் 
சுசில்  ிரியந்த,  தம்புள்ளையில் உள்ை மத்திய கலொச்சொர நிதியத்தின் சீகிரிய 
திட்டத்தின் திட்ட முகொளமயொைர் உபுல் நிஷொந்த, தம்புள்ளை ததொல்த ொருள் 
திளைக்கைத்தின் உதைிப்  ைிப் ொைர் தனுக உதயநொக, தம்புள்ளை  ிரததச 
சள யின் தசயலொைர் தசனைிரத்ன, தம்புள்ளை சுகொதொர ளைத்திய அதிகொரி, 
ளைத்தியர் தயந்த ைரீதசகர மற்றும் தம்புள்ளை த ொது சுகொதொர  ரிதசொதகர் ைசந்த 
குமொர ஆகிதயொரொல், 06 ஏப்ரல் 2022 அன்று ைிழிப்புைர்வு அறிைிப்புகளுடன் 
நிறுைப் ட்ட குப்ள த் ததொட்டிகள் த ொதுமக்கைிடம் ளகயைிக்கப் ட்டன.  

 பீ் ள்ஸ் லீசிங் நிறுைனத்தின் சந்ளதப் டுத்தல், ததொடர் ொடல் மற்றும் 
நிளலத்தன்ளமயின் முகொளமயொைர் ஹிஷொன் தைல்மில்ல மற்றும்  பீ் ள்ஸ் 
லீசிங் தம்புள்ளை கிளையின் முகொளமயொைர் சதுரங்க நொதகொடைிதொன, தம்புள்ளை 
 ிரததச சள ளயச் தசர்ந்த ஏ.ஐ.அஹமட், மத்திய கலொசொர நிதியத்ளதச் தசர்ந்த 
சஜித் ைிதஜசூரிய மற்றும்   பீ் ள்ஸ் லீசிங் தம்புள்ளை கிளையின் ஏளனய 
 ிரதிநிதிகளும் இந்நிகழ்ைில்  ங்தகற்றனர்.  

                               

 

                                                              

கழிவு முகொளமத்துைம் என் து  ல்தைறு ைளகயொன கழிவுப்த ொருட்கைின் 
ைழக்கமொன தசகரிப்பு, த ொக்குைரத்து, தசயலொக்கம், அகற்றல் அல்லது மீள்சுழற்சி 
மற்றும் கண்கொைிப்பு ஆகியைற்ளற உள்ைடக்கியது. குப்ள களை  ிரித்ததடுப் ளத 
முளறயொக நிர்ைகிப் தன் மூலம், கைிசமொன அைவு  ைத்ளத மீதப் டுத்தலொம் 
மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு ைிளைைிக்கொமல் தடுக்கலொம். 



சீகிரிய “லயன் தரொக்“ என இது அளழக்கப் டும். இது தம்புள்ளையில் அளமந்துள்ை 
ஒரு குன்று, தகொட்ளட,  ழளமயொன அரண்மளன மற்றும் தகொட்ளட ைைொகமொகும், 
இது ஒவ்தைொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கைக்கொன உள்ளூர் மற்றும் தைைிநொட்டு 
 ொர்ளையொைர்களை ஈர்க்கிறது.  ழங்கொல கட்டிடக்களல, ைரலொற்று சிறப்பு, களல, 
நகர திட்டமிடல், ளஹட்தரொலிக் (hydraulic) ததொழில்நுட் ம் மற்றும் கலொச்சொர 
நிலப் ரப்பு அம்சங்கள் மூலம் தைைிப் டுத்தப் டும் உலகைொைிய மதிப் ின் 
கொரைமொக சீகிரியொ யுதனஸ்தகொைொல்  ட்டியலிடப் ட்ட உலக  ொரம் ரிய 
தைமொகும். 

 பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட்  ினொன்ஸ்  ிஎல்சி இலங்ளகயின் முன்னைி ைங்கியல்லொத 
நிதி நிறுைனம் மற்றும் நொட்டின் மிகப்த ரிய அரச ைங்கிகைில் ஒன்றொன மக்கள் 
ைங்கியின் துளை நிறுைனமொகும். 1996ஆம் ஆண்டு ைிதசட குத்தளக நிறுைனமொக 
தசயற் டத் ததொடங்கிய  பீ் ள்ஸ் லீசிங், 2011ஆம் ஆண்டு தகொழும்பு  ங்குச் 
சந்ளதயில்  ட்டியலிடப் ட்டது.  பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட்  ினொன்ஸ்  ிஎல்சி, 
 ங்கைொததஷில் தைைிநொட்டுச் தசயற் ொடுகள் உட் ட ஆறு துளை 
நிறுைனங்களுடன்  ல்ைளகப் ட்ட ைங்கியல்லொத நிதியியல் அதிகொர ளமயமொக 
ைைர்ந்துள்ைது. அதன் 25ஆைது ஆண்டு ைிழொளை 31 தம 2021 அன்று 
தகொண்டொடியது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



புறகப்படத் தறலப்பு 

 

 

 பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட்  ினொன்ஸ்  ிஎல்சியின் உதைி  ிரொந்திய முகொளமயொைர் 
சுசில்  ிரியந்த, தம்புள்ளையில் உள்ை மத்திய கலொச்சொர நிதியத்தின் சீகிரிய 
திட்டத்தின் திட்ட முகொளமயொைர் உபுல் நிஷொந்த,  பீ் ள்ஸ் லீசிங் அன்ட்  ினொன்ஸ் 
 ிஎல்சி, ததொல்த ொருள் திளைக்கைம், தம்புள்ளை  ிரததச சள  மற்றும் தம்புள்ளை 
சுகொதொர ளைத்திய அதிகொரி அலுைலகம் ஆகியைற்றின் ஏளனய  ிரதிநிதிகள் 
ஆகிதயொரொல் ைிழிப்புைர்வு அறிைிப்புகளுடன் நிறுைப் ட்ட குப்ள த் ததொட்டிகள் 
த ொதுமக்கைிடம் ளகயைிக்கப் ட்டன.  

 

 


