
 

John Keells Group - Confidential 

දේපල දෙළදාම හා ආදයෝජනය  

වර්තමාන ලෙෝකලේ  පවතින ඉතාම  වැදගත්  කලෂේත්රයක  ලෙස  සැෙලකන  වාණිජ කලෂේත්රය,  දිනපතා  

වැලෙන,  ඉකමනින් ලවනසේ ලවන හා  හිසේ දහසකින් සමන්ිත ජීිලයක   යනුලවන් යලමකු  හැදින්ූලවාත් එය  

නිවැරැදියි. වාණිජ කලෂේත්රලේ  පවතින  හිසේ දහස අතරින්  "ආලයෝජනය"  ඉතා  වැදගත් තැනක  උසුළනවා.    

 

● ආලයෝජනය යනු කුමකද ?   

 

● ලමයින්  ලකලනකුට අත්  ලවන ප්රලයෝජන ලමානවාද ?  

 

ඕනෑම  අලයකුට    එකවරම  නැලගන  ප්රශේන  ලදකක වන  ලේවාට  පිළිතුරු  ල ෝබ්සේ  ලවඩ් අෙිලේ පැහැදිලිව 

දකවා  තිලයනවා.  එහි  සදහන් ලවන පරිදි  ආලයෝජනය කිරීලමන්  යේ ලකලනක  උපයන වත්කේ සදහා  වැඩි 

වටිනාකමක  කාෙයත්  සමගින්  එකතු ලවනවා පමණක  ලනාව, ඒ මගින්  ආලයෝජකයාට,  එලසේ  නැතිනේ  

ආලයෝජනය  කරන  තැනැත්තා ට  ල ාලහෝ ප්රතිොභ  අත් කර ගැනීමටත් අවසේථාව සැෙලසනවා.    

 

ආලයෝජනය ගැන  අවධානය ලයාමු කිරිලේදී  එම කලෂේත්රලේ ප්රිණයන්ලේ  අදහසේ  දැනගැනීලමන්  ඒ පිළි දව 

පුළුල් අවල ෝධයක ෙ ා ගත හැකියි.  John Keells  Properties හි ලේපෙ සංවර්ධන හා කළමණාකරණ අංශ 

ප්රධානී  නයන මාිල්මෙ  මහතා   ලේ පිළි දව සිදුකළ  සාකච්ඡාවකදී   අදහසේ  දකවමින්  කියා සිටිලේ   

ආලයෝජනය  සදහා  භාිත කිරීමට හැකි  මාර්ග  තුනක ඇති   වයි.  ලේපෙ ලවළදාේ  කලෂේත්රලේ  වසර 

ගණනාවක අත්දැකීේ හා පළපුරුේද සහිත  ඔහු  ව්සේතර  කරන  පරිදි  ආලයෝජනය සදහා  පවතින පළමුවැනි  

කරමය,  එනේ සේථාවර තැන්පතු කරමය  වාසි  හා  අවාසි  අතර  ලදෝෙනය  වන ආලයෝජන මාර්ගයක.  ඉකමනින්  

මූල්ය  කොවැට්මේ  වෙට ලගාදුරු ලනාවන නිසා  සේථාවර තැන්පතු කරමය ඔහු  හදුන්වන්ලන්  "අඩු අවධානේ සහිත  

" ආලයෝජන කරමයක  ලෙසින්. නමුත්  මාිල්මෙ  මහතා ලමම කරමලේ  අවාසි සහගත  පැතිකෙ  සේ න්ධලයන් 

ද  අවධාරණය කරනවා. ඔහුට  අනුව  "සේථාවර  තැන්පතු හරහා  අප තැන්පත් කරන මුදෙට කාෙය සමග 

වටිනාකමක  එකතු  වන්ලන්  නැහැ.  ඒ  අතර  මින්  ෙැල න ප්රතිොභ  යැලපන්ලන්  අදාළ   ැංකුලවන්  ෙ ා 

ලදන ලපාලී අනුපාතය  මතයි.  එය ද ලමම  කරමලේ  කැපී ලපලනන ෙකෂණයක.  ලේ පිළි ද වැඩිදුර ලතාරතුරු 

සහ පුළුල් අවල ෝධයක ෙ ා ගැනීමට  ඔ ට පහත යූටියුබ් වැෙසහන ඔසේලසේ හැකියාව තිල නවා . 

https://bit.ly/3rUoHPq 

Commented [LP1]: Link Forbes 
 

Commented [LP2]: I linked Nayanas Linkedin for 
credibility? Let me know if that’s okay 

https://www.johnkeellsproperties.com/
https://www.linkedin.com/in/nayanasl
https://bit.ly/3rUoHPq
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මාිල්මෙ  මහතා,  ඔහු  ඉදිරිපත් ූ ිලශේෂ සාකච්ඡාවක අතර තුරදී  ආලයෝජනය සදහා  භාිත  කළ හැකි  තවත්  

මගක   පිළි දව ිසේතර කරනවා.  එය ලකාටසේ ලවළදලපාළ  ලෙස  දැකිය හැකියි.   ඉතා  ඉකමනින් ලවනසේලවන  

මුහුදු  රළ වැනි  සේවභාවයක හිමි  ලමහි,  මුදල්  ඉපයීමට  අවසේථාවන් ගණනාවක  ඇතත්  අවධානම ද ඉතා ඉහළ 

අගයක පවතිනවා. නයන මාිල්මෙ  මහතා  ලේ  සේ න්ධලයන්     අවධාරණය කරන්ලන්  ලකාටසේ ලවළදලපාළ 

හරහා වැඩි වාසි අත්පත් කරගැනීමට ඉතා පුළුල් ලවළදලපාළ අධයනය කිරීලේ හැකියාවක සහ අත්දැකීේ 

ලගාන්නක තිබිය යුතු  වයි .    

 

එද ේනම් ෙඩාත්   ොසිදායක,  අනාගතයට   ගැළදපන   ආදයෝජන  ක්රමය  කුමක්ද ?  

 

මිට පිළිතුරු ලෙස  මාිල්මෙ   මහතා  පවසන්ලන් ලේපෙ  ලවළදාේ  කලෂේත්රය  වො සුදුසු   ආලයෝජන කරමයක  

 වයි.  John Keells Properties හි  ලවළද  කළමණාකාර  ආසිරි  ලපරමුණලේ මහතා සමග සිදුකළ  සාකච්ඡාව 

තුළදී  භාිත  කෙ ඔහුලේම වචන  වලින්  පැවසුවලහාත්  "ලේපෙ ලවළදාම පාරේපරික වශලයන් ද  වැදගත්  වන "  

අතර  කාෙය  සමග  මිළ ගණන්  වෙ ඇති වන  ලවනසේකේ  නිසා  වාසි සහගත  තත්ත්වයන්ද අත් ිය හැකියි.  

රුපියල් හා ලවනත්  මුදල් ඒකක වෙ  ඇති වන  ලවනසේකේ පිළි දව ද තම අවධානය ලයාමු කරන  මාිල්මෙ  

මහතා,  එවැනි  ඉකමනින් ලවනසේ වීේ  නිසා  ලේපෙ වෙ මිළ ගණන්වෙට  හිතකර   ෙපෑමක  ඇති වන  අයුරු ද 

ිසේතරාත්මකව  සාකච්ඡාවට  දුන්  කරනවා.  ිලශේෂලයන්ම රුපියලල් අගය ඉහෙ යෑමත් සමගම තමා අත්පත් 

කරගත් ලේපලල් වටිනාකම ද ඉහෙ යාලේ ප්රවනතාවයක පවතින  ව මාිල්මෙ මහතා සදහන් කරනවා . ලේ  

පිළි දව  වො ිසේතරාත්මක  දැනුමක  ෙ ා ගැනීමට අවශේය නේ  John Keells Properties ආයතනලේ ලේපෙ 

සංවර්ධන හා  කළමණාකාරණ අංශ ප්රධානී නයන මාිල්මෙ  මහතා  සහ එම ආයතනලේ ම ලවළද  

කළමණාකාර  ආසිරි ලපරමුණගම මහතා  අතර "ලේපෙ ලවළදාේ ආලයෝජන දැනට  දියුණු ලවමින් පවතින්ලන් 

ඇයි?" යන මාතෘකාව යටලත්  සිදුූ  හරවත් සාකච්ඡාව  John Keells Properties  YouTube  නාලිකාව  ඔසේලසේ  

නැරඹිමට  ඔ ට  අවසේථාව සෙසා තිල නවා 

https://bit.ly/3rUoHPq
https://www.youtube.com/embed/48TBxmMf7zc?start=32&feature=oembed

