
 

John Keells Group - Confidential 

දේපල මිළදී ගැනීදේදී  දකොළඹ  නගරදේ  ඇති වැදගත් කම. 

 

රටක දියුණුව  ඉතා  ඉක්මනින්ම ළගා  වවවන්  එහි  අගනුවරට බව සැම  වෙනාම  ඉතා ව ාදින්  ෙන්නා කරුණක්. 

අළුත් තාක්ෂණය, වවනස් ආකාරවේ ජීවන රටා, ඉ ළ ප සුකම් ආදී වබාව ෝ වාසි අගනුවරට  සමිපව ජීවත්  විම 
නිසා  අත්  වවනවා.   ඒ ව ්තුව  නිසා  වේපල මිළදී ගැනීවම්දී එය අගනුවරට  වකායිතරම් දුරකින්  පිහිටා ඇතිෙ 

යන සාධකය  ඉතාමත් වැෙගත්. John Keells Properties  හි වේපල සංවර්ධන  ා  කළමණාකරණ  අංශ ප්රධානී 

නයන මාවිල්මඩ ම තා  තම වසර ගණනාවක අත්ෙැකීම්  සමග  වම් පිළිබෙ   තම අෙ ස්  ෙක්වමින්  ශ්ි ලංකාවේ  

තත්වය කතාබ ට  ලක් කළා.   ලංකාවේ  අගනුවර  ශ්ී  ජයවර්ධනපුර වකෝට්වට්  වුණත්   මාවිල්මඩ ම තා  තම 

අෙ ස් ප්රකාශ  කිිවම්දී   වඩාත්ම අවධානය  වයාමු කරන්වන්   ශ්ී ලංකාවේ වාණිජ ක්වෂ්ත්රවේ   ෙවත  බඳු  

වකාළඹ නගරයටයි.   

 

වකාළඹ  නගරවේ  ඇති කැපී වපවනන  ලක්ෂණයක්  වලස  ඉක්මනින් සුබවාදී වලස  වවනස්වවන  සුලු බව  

 දුන්වන්නට  ැකියි.  රටට පැමිවණන ඕනෑම  නව අෙ සක් ව ෝ තාක්ෂණික දියුණුවක් වබාව ෝ  වවලාවට 

මුලින්ම  ක්ියාත්මක  වවන්වන්  වකාළඹ නගර සීමාවේ  වීම විවශ්ෂත්වයක්.   මාවිල්මඩ ම තා වේ  අෙ සට 

අනුව නම්  " රවට්  දියුණුවේ  වක්න්ේරස්ථානය "  වලස වකාළඹ  නගරයට ප්රධාන  ස්ථානයක්  හිමි වවනවා.  

තවදුරටත්  ඔහු  කියා සිටිනවා  වම් තත්වය  තවත්  වසර ගණනාවකට වවනස් වනාවීම  ගැන  ඔහු   විශ්වාස කරන 

බව. වම් නිසා  ඉතා ඉක්මනින්  අනාගතයට  ැඩ ගැවසන වකාළඹ නගරවයන්  වේපලක්  හිමි කර ගැනීම  ඉතාම 

වාසිොයක  තත්වයක්  වලස  සැලකීම  ඉතාමත්  දුරෙක්නා   තීරණයක්  වලස සැලකිය   ැකියි.  

 

මාවිල්මඩ ම තා සමග  සිදු කළ සාකච්ඡාවේදී ඉස්මතු වූ තවත් කාරණයක්  වලස  වකාළඹ නගරය  අවට  ඇති  

අධයාපන , රැකියා   ා  විවනෝොස්වාෙ  අවස්ථා ෙක්වන්නට  ැකියි.  ලංකාවේ  ප්රමුඛ   වපවළ් පාසල් රැසක්  වකාළඹ 

නගරය අවට පිහිටා තිවබනවා පමණක්  වනාවවයි  රාජ්ය  ා වපෞේගලික විශ්වවිේයාල අතින්ෙ වම් නගරවේ  

අඩුවක් නැ ැ.  ඊට අමතරව  රැකියා සෙ ා ඉල්ලුම් කළ  ැකි  රාජ්ය  ා  වපෞේගලික ආයතන වකාළඹ  නගරවේ  

ඉතාමත්  ම බහුලයි.  ඒ  සමගම නයන මාවිල්මඩ ම තා තවත්  සමාජ  අවශ්යතාවක්  පිළිබෙ  කතාබ  කරනවා.  

එය විවනෝොස්වාෙය වලස    ැදින්විය  ැකියි.  වකාළඹ නගරය පුරා පවතින සිනමා ල්,  සතුටු උයන්,  විවිධාකාර 

අවන් ල්  ආදී  වේවලින්  එය සපිවරනවා. වම්  සියලු  අවස්ථාවන්    ඉතා ප සුවවන්  ළගා කර  ගත  ැකි  නිසා  

වකාළඹ නගරය  වේපල  මිළදී ගැනීවම්දී  වැඩි ලාභයන්  ා වාසි  අත්වවන පිහිටීමක්.  

 

ේයාපාර   ා  ආවයෝජනයට  කැමැත්තක් ෙක්වන  පුේගලයන්ටත්  වකාළඹ  නගරවේ  පදිංචිය වබාව ෝ  

වාසිොයකයි.  යටිතල  ප සුකම් අතින්ෙ වම් නගරය ඉ ළම මට්ටමක පවතින  නිසා  කාලය ඉතිි වවන පිදි  තම 

කටයුතු  ඉටු කර ගැනීමටෙ   ැකියාව  තිවබනවා.  ජාත්යන්තර ගුවන් වතාටුපළ   ා වරාය නිසා විවේශයන් සමග  

සෘජුවම  සම්බන්ධ වීමටත්  වකාළඹ නගරය  ඉතාම සුදුසු  බව සලකන්නට  ැකියි. 

 

මිට  අමතරව  John Keells Properties ආයතනවේ  වේපල සංවර්ධන  ා කළමණාකාර අංශ ප්රධානී නයන 

මාවිල්මඩ ම තා  වේපල මිළදී ගැනීවම්දී  වකාළඹ නගරවේ  ඇති වැෙගත් කම පිළබඳ ෙැක්වූ සම්ූර්ණ අෙ ස්  

ෙැනගැනීමට  John Keells Properties  

YouTube නාලිකාව ට පිවිස ප ත විඩිවයෝව නරඹන්න 

https://www.johnkeellsproperties.com/
https://bit.ly/3rUoHPq
https://www.trizen.lk/location-and-convenience.html
https://bit.ly/3rUoHPq
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https://www.youtube.com/embed/48TBxmMf7zc?start=32&feature=oembed

