
 

John Keells Group - Confidential 

දේපල  දෙළදාදේ රන්  සන්නාමය - John Keells Properties. 

 

වසර එකසිය  පනහක් තරම්  දිගු ඉතඉතිහාසයකට  උරුම කම්  කියන,  තවමත්  ව්යාපාර ල ෝකලේ  දැවැන්තයන් 

ල ස  වැජලෙන සමාගම්  ශ්රි   ංකාලව් ඇත්ලත්  අතල ාසරසක්.  ඒ අතින් සුවිලශ්රෂ  සරථානයක් ගන්නා සමාගමක් 

වන්ලන්  John Keells සමාගමයි.  ලම මව් සමාගම සමගම අනුබද්ධ වී තිලබන  John Keells Properties ආයතනය 

ලද්ප  ලව දාම් අංශ්ලේ  පුලරෝගාමිලයක්  ල ස  හදුන්වන්නට හැකියි.  ංකාලව් ප මු වතාවට  ඉදි ක  ප්රධාන  

ලපල ර නිවාස වයාපෘති රැසකම ඉදිි ලප  ලකාටසර කරුලවක්  ල ස  සැ ලකන  ලම්  ආයතනයට,  නිවාස  

ව්යාපෘති හා  ලද්ප  ලව දාම ගැන  ඇත්ලත්  ඉතා ඉහ  මට්ටලම්  අත්දැකීම්  ලගාන්නක්  ලමන්ම කීර්තතිනාමයක්.  

 

ලද්ප  ලව දාම්  හා ආලයෝජනය  යන ලම් ක්ලෂරත්ර ව  John Keells Properties  මෑත  කා ලේ  අත් කර ලගන 

ඇති  ජයග්රාහණ ලමානවාද යන්න ගැන  පැහැදිලි  වැටහීමක් එම ආයතනලේ  ලද්ප  සංවර්තධන හා  

ක මණාකරණ අංශ් ප්රධානී නයන මාවිල්මඩ මහතා ලග් සාකච්ඡාව  තුළින්  බා ගත හැකියි. 

 

 John Keells Properties හි ලව ද ක මණාකාර  ආසිි ලපරමුණගම මහතා  සමග  YouTube ඔසරලසර  ක  
පිළිසදරකදී   ඔහු  පවසන්ලන් දැනට  ංකාලව්  ප්රධානම  ලගාඩනැගිලි  ව්යාපෘති ගණනාවක්  ලම්  ආයතනලයන්  

ක්ියාත්මක කරන බවයි. Emperor, Monarch, Victoria Golf Course හා  ජා ඇ  පිහිටා ඇති  K-zone ද ලම්  අතර  

ඇති බව  ඔහු  ලහළි කරනවා.  ඊට අමතරව  මෑත  කා ලේදි  ලකා ෙ නගරලේ  ඉදිවුණු  විශ්ා ම තනි  පුද්ග  

නිවාස වයාපෘතියක්  වන Cinnamon Life   ලවතත්  ආලයෝජනය කර ඇත්ලත්  John Keells Properties  

ආයතනයයි.   මහා පිමාණ,  ලමන්ම ඉහ  ලපල ර ව්යාපෘති ගණනාවකට  සම්බන්ධ  ලමවැනි  ආයතනයක්  හරහා  
ලද්ප ක් මි දී  ගැනීලමන්  එහි  ඇති  ගුණාත්මක බව  හා විශ්රවාසවන්ත බව ගැන  තෘප්තිමත් හැගීමක්  ඇති කර 

ගන්නට  ඕනෑම අලයකුට එහි පහසු ලවනවා.   

 

 

https://www.keells.com/
https://www.johnkeellsproperties.com/
https://www.johnkeellsproperties.com/property-development.html
https://www.linkedin.com/in/nayanasl
https://bit.ly/3rUoHPq
https://www.johnkeellsproperties.com/property-development/Luxe.html
https://www.golfsrilanka.com/victoria-golf-real-estate.html
https://www.johnkeellsproperties.com/property-management/kzone.html
https://www.cinnamonlife.com/
https://www.johnkeellsproperties.com/
https://www.youtube.com/embed/48TBxmMf7zc?start=32&feature=oembed
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මීට  අමතරව  John Keells ලවතින්  නිමවන නිවාස ව්යාපෘති ව  සුවිලශ්රෂ  ක්ෂණයක් විදියට නව තාක්ෂණය  මුසු  

වූ  අළුත්ම අත්දැකීමක්   බා දීමට  කටයුතු සූදානම් කර තිබීම ලපන්වා ලදන්නට  හැකියි.  නයන මාවිල්මඩ මහතා 

ලම් පිළිබදවත් අවධානය ලයාමු කරමින්  මිට  උදාහරණයක් ල ස  TRI-ZEN  නිවාස ව්යාපෘතිය  සතු SMART 

HOME  පද්ධතිය  පිළිබදව  විසරතර කරනවා.   ඔහුට  අනුව  නිවලසර ලබාලහෝ උපාංග SMART තාක්ෂනය ඔසරලසර    

තමන්ලග් කටහඩ මගින් පා නය  කරන්නට හැකියි.  ශ්රී  ංකාවට ලමය තරමක  අළුත් අත්දැකීමක්  වුණත්,  John 

Keells Properties  ලවතින් ඉදි වන  TRI-ZEN නිවාස සංකීර්තණලේ දි  ඔබට එය අත් විදින්නට අවසරථාව  ැලබනවා. 

ඒ වලග්ම ආයතනය  මගින්  සිදු කරන "සමාජ පිවර්තතනයක්" ගැනත්  මාවිල්මඩ මහතා සදහන් කරනවා.  එයින් 

අදහසර ලවන්ලන් නිවාස සංකිර්තණය තු ම  පිහිනුම් තටාක,  ක්ිඩා පිටි,  සුපිි ලව දසැල්  ආදී පහසුකම් ඉදි ලකාට  

වඩා  ඵර දායි ජීවන රටාවකට ජනතාව  හුරු කිරීමයි.  John Keells Properties වැනි  අළුත් ලද් අත් හදා බ න 

නිර්තමාණශීලි  ආයතනයකින්  තම නිවාස  සිහිනය සැබැ කරගන්නා අලයකුට  ලම් සියලු  අත්දැකීම්  සිත පුරා විදීමට 

හැකියි.  

 

ලකා ෙ අවටින් නිවසක්  මි ට  ගැනීම ලබාලහෝ ලදනාට සිහිනයක් පමණක් වී ඇත්ලත්  ඒවාලේ   ඇති  අධික   

මි  ගණන්  නිසාලවන්.  එලසර වුවත්  John Keells Properties සමග  එක්ලවන ඔබට  සහනදායී මි කට ලකා ෙ  

අවටින්  ඉතා  ලහාද නිවසක් මි ට ගන්නට හැකියාව  ැලබනවා. විලශ්රෂලයන් ම Tri-Zen නිවාස ව්යාපෘතිය  

පිළිබදව සැ කුවලහාත් එය පිහිටා  ඇත්ලත්  ලකා ෙ  2 හි  ලව්බෲක් ලපලදසට මායිම් වයි.  ලකා ෙ නගරලේ 

ව්යාපාික හදවත  ල ස  හදුනාගන්නා  ලම් ලපලදසින් නිවසක්  බා ගැනීම ඉතාමත් ලහාද ආලයෝජනයක් ලමන්ම 

අවසරථාවක්.  නයන මාවිල්බඩ  මහතා  ලම් පිළිබදව  පැවසුලව් " කා යත්  සමගම ලම් ප්රලද්ශ්ලේ  ලමවැනි නිවාස 

ව්යාපෘති ඉදි කිරීම සිමා වීමට ඉඩ ඇති  "  බවයි.  එම නිසා  John Keells Properties ලවතින්  ලම් පිිනමන්ලන් 

අනගි අවසරථාවක්  බව ස කන්නට  හැකියි. තවද   තම පාිල ෝගිකයන් ලග් පහසුව පිළිබද  නිතරම  සැ කිලිමත් 

ලවන ආයතනයක් වන John Keells Properties,  ඔවුන්ට පහසු ලගවීලම්   විවධ ක්රම  හදුන්වා දී තිලබනවා.  

මාවිල්මඩ මහතා  තම සාකච්ඡාලව්දී  සදහන් කරන Free Mortgage ක්රමය ඉන් එකක්. ලමහිදී ජනතාවට නිවාස 
මි දී ගැනීලම්දී මුලික ලගවීලමන් අනතුරුව වසරක ලපාලි රහිත සහන කා යක්  බා දීමට ඔවුන් සුදානම්. ලමවැනි 

නැවුම් සංකල්ප හරහා පිළිබිඹු වන්ලන් තාක්ෂණික ලමන්ම මු ය ක්ලෂරත්රලේ John Keells Properties ආයතනයට 

ඇති ශ්ක්තියයි.  

 

 ලද්ප  මි ට ගැනීලම්දී  John Keells Properties හා එක්විය යුත්ලත්  ඇයි  යන්න  පිළිබද තවත් ලතාරතුරු 

දැනගැනීමට John Keells Properties හි ලද්ප  සංවර්තධන හා ක මණාකරණ අංශ් ප්රධානී  නයන මාවිල්මඩ 

මහතා සහ  එම ආයතනලේ ම ලව ද ක මණාකාර  ආසිි ලපරමුණගම මහතා John Keells Properties YouTube 

නාලිකාව  ඔසරලසර සිදුකරන   සාකච්ඡාව නරෙන්න. 

https://www.trizen.lk/
https://www.trizen.lk/smart-living.html
https://www.trizen.lk/smart-living.html
https://bit.ly/3hLqMLZ
https://bit.ly/3fBjGqO
https://bit.ly/3rUoHPq

