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TRI-ZEN සමග සුඛ ෝපඛ ෝගී නාගරික ජීවිතයකට ඔබටත් අවස්ථාව 

නාගරික නිවාස වල මිලගණන් මේ වනවිට මෙමෙවින් ඉෙළ මගාස් තිබීම මේතුමවන්, නිවාස 

ගැනුේකරුමවෝ මොමෙෝ විට නගරමෙන් පිටත ස්ථාන වල පිහිටි නිවාස මිලදී ගැනීමට මොමුවී 

සිටිති. මකමස් වුවද මමමගින් ඔවුන්ට නාගරික ප්රමේශෙක පදිංචි වී සිටීමේදී හිමිවන ප්රතිලාභ 

රාශිෙක් අහිමි වී ෙයි.  

මකාළඹ වැනි දයුණු නාගරික ප්රමේශෙක ජීවත් වීමේදී මකමනකුට වාසි රැසක් අත් මේ. 

අතීතමේ පටන්ම මකාළඹ ප්රමේශෙ අවිවාෙක වෘත්තිකෙන් මමන්ම විවාෙකෙන් අතරද 

අතිශෙ ජනප්රිෙ වාසස්ථානෙක් වී තිබුණු අතර, පසුගිෙ වසර කිහිපෙ තුළ එහි ආකර්ෂණෙ 

මමන්ම, පදිංචිකරුවන්මේ ජීවන තත්ත්වෙ උසස් කිරීමට එමගින් ලැමෙන දාෙකත්වෙද 

මෙමෙවින් ඉෙළ මගාස් තිමේ.  

මජෝන් කීල්සස් මප්රාප(ර්)ටීස් සමාගම මකාළඹ ප්රමේශමේ ක්රිොත්මක කර ඇති TRI-ZEN 

වයාපෘතිෙ, මේ වනවිට මොමෙෝ මදමනකුමේ අවධානෙට පාත්ර වී ඇත. පෙසුකේ, මිලගණන්, 

වටාපිටාව ඇතුළුව සිෙලුම සාධක අතින් ගත්විට එෙ පදිංචිකරුවන්ට මෙමෙවින් වාසිදාෙක 

වන මෙල්ස නිවාස වයාපෘතිෙකි.  

නාගරික ප්රමේශෙක පදිංචි වීමමන් ලැමෙන ප්රධානතම වාසිෙක් වන්මන්, රමේ ප්රමුඛතම 

පාසල්ස, මරෝෙල්ස, සුපිරි අමලවිසැල්ස සෙ විමනෝදාස්වාද ස්ථාන මවත ඉතාමත් පෙසුමවන් ො 

ඉක්මනින් ළඟා වීමට ෙැකිවීමයි. රාත්රී විමනෝදාස්වාද ස්ථාන, ආපනශාලා මමන්ම මවනත් 

විමනෝදාත්මක ස්ථාන ආදෙද මමමලස 'අමත් දුරින්' පවතින පෙසුකේ වලට අෙත් ෙ.  

උදාෙරණෙක් මලස යුනිෙන් මපමදමස් පිහිටා ඇති TRI-ZEN නිවාස වල සිට ගිංගාරාම විොරෙ, 

විොරමොමේවි උදයානෙ, සෙ මේමර් වැව ෙනාදී ස්ථාන වලට ඇත්මත් ඉතා මකටි දුරකි. 

එමමන්ම Park Street Mews සෙ Colombo City Centre වැනි ස්ථානද විනාඩි කිහිපෙක් තුළ ළඟා 

විෙ ෙැකි දුරකින් පිහිටා ඇත. මකාළඹ ජාතික මරෝෙල සෙ නවමලෝක මරෝෙල ආදෙ මවත පා 

ගමනින් ළඟා විෙ ෙැකි අතර, ප්රධාන මපමේ ෙැිංකු සෙ සුපිරි මවළඳසැල්සද පිහිටා ඇත්මත් 

නුදුරිනි. දරුවන් සමග ඇවිදීමට ොමට, අවශය මේලාවන්හිදී වවදයවරමෙකු ෙමුවීමට මෙෝ 

එදමනදා භාණ්ඩ පෙසුමවන් මිලදී ගැනීමට ෙැකිවන ස්ථානෙ පදිංචි වී සිටීම, මකමනකුමේ 

ජීවිතෙ මකතරේ පෙසු කරන්මන්ද ෙන්න අමුතුමවන් කිවයුතු මනාමේ.  

මකාළඹ නගරමේ මෙල්ස නිවාස සිංකීර්ණෙක පදිංචි වීම මගින් ලැමෙන ප්රධානතම වාසිෙක් 

වන්මන් ගමනාගමන පෙසුවයි. එෙඳු නිවාස සිංකීර්ණ සාමානයමෙන් මපාදු ප්රවාෙන 

මස්වාවන් ක්රිොත්මක වන මාර්ග වලට නුදුරින් පිහිටා ඇති නිසා එදමනදා රැකිොවට මෙෝ 

පාසලට ොමේදී ගමනාගමනෙ ඉතාමත් පෙසු මේ. එම නිසාම එවැනි නිවාස සඳො විශාල 

ඉල්සලුමක් ඇත. ගමනාගමනෙ සඳො වැෙවන කාලෙ අඩු වන තරමට වැෙවන මුදලද අඩු වන 

අතර, තම ආදරණීෙන් සමග වැඩි කාලෙක් ගතකිරීමටද අවස්ථාව ලැමේ. TRI-ZEN නිවාස 
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වයාපෘතිෙ මේේූක් මපමදස ෙරො නගරමේ මසසු ස්ථාන වලට සේෙන්ධ වන අතර, 

අනාගත මකාළඹ නගරමේ ප්රධාන වාණිජ දස්ික්කෙ ෙවට පත්වීමට නිෙමිත මකාළඹ වරාෙ 

නගරෙට මමන්ම මොමෙෝ පාසල්ස, මෙෝටල්ස, සාප්පු සිංකීර්ණ, ක්රීඩා සමාජ සෙ විමනෝදාස්වාද 

ස්ථාන ඇතුළු ස්ථාන රැසකට, ිමරෝද රථ මගින් විනාඩි 5 ත් 10 ත් අතර කාලෙකින් ළඟා විෙ 

ෙැක.  

විවිධත්වමෙන් සපිරි එමෙත් සුරක්ිත වටාපිටාවක පදිංචි වීමට ගනුමදනුකරුවන් දක්වන 

උනන්දුව, තම වයපෘති වල ආරේභමේ සිටම සැලකිල්සලට ගැනීමට මජෝන් කීල්සස් මප්රාප(ර්)ටීස් 

සමාගම කටයුතු කරයි. දවයිමන් ප්රමුඛතම මේපළ සිංවර්ධන සමාගම මලස, තම නිවාස මිලදී 

ගන්නා ගැනුේකරුවන්මේ දයුණුව ො ෙෙපත ගැන දැඩි අවධානෙක් මොමුකරන එම 

සමාගම, හුමදක් නිවැසිෙන්මේ ෙෙපැවැත්ම තෙවුරු කිරීමමන් මනානැවතී තදාසන්න 

ප්රජාවන්මේ දයුණුව මවනුමවන් සමමෝධානික ප්රමේශෙක් අනුගමනෙ කිරීම විමේෂත්වෙකි. 

එමමන්ම TRI-ZEN වැනි නිවාස වයාපෘතිෙක ජීවත් වීමේදී ලැමෙන තවත් වාසිෙක් වන්මන්, 

මොමෙෝ දුරට තමන්ට සමාන ආකල්සප සහිත අසල්සවාසීන් පිරිසක් සමග සමීප ො දීර්ඝකාලීන 

සේෙන්ධතා මගාඩනිංවා ගැනීමට ෙැකිවීම ෙ.  

මේගමෙන් වර්ධනෙ මවමින් පවතින අගනගරෙක අතිශෙ ජනප්රිෙ ප්රමේශෙක් වන මකාළඹ 2 

ප්රමේශමේ ඉදවන, මෙල්ස 53 කින් යුත් TRI-ZEN වයාපෘතිමේ නිවැසිෙන්ට ඉතාමත් මකටි 

කාලෙක් තුළ තම කාර්ොල මෙෝ පාසල්ස මවත ළඟා වීමට ෙැකිවීම විමේෂ වාසිෙක් වනු ඇත. 

මපාදු ප්රවාෙන මස්වා ස්ථාන මමන්ම නගරමේ වැදගත් ස්ථාන මොමොමෙක් ඉතාමත් ළඟින් 

පිහිටා ඇති නිසා කාලෙ ො මුදල්ස ඉතිරි වන අතර ඔවුන්ට ගමන් මවමෙස අත්විඳීමටද සිදු 

මනාමේ.  

TRI-ZEN වයාපෘතිමේ ඉදකිරීේ 2023 වසමර්දී අවසන් වීමට නිෙමිතව පවතී. කලාත්මක මලස 

සැලසුේ කරන ලද, නිදන කාමර එක, මදක ො තුන ෙැගින් වන නිවාස වලින් සමන්විත TRI-

ZEN වයාපෘතිෙ, එහි නිවැසිෙන් ෙලාමපාමරාත්තු වන සිෙලුම නවීන පෙසුකේ වලින් 

සමන්විත වනු ඇත. මේ ආකාරෙට ජාතයන්තර තලමේ පෙසුකේ සමගින් තරගකාරී 

මිලගණන් ෙටමත් පිරිනමන TRI-ZEN නිවාස, නාගරික ජීවිතෙක පෙසුව සමග පරිපූර්ණ 

සිහින නිවසක සතුට එකතැන් කරනු මනාඅනුමාන ෙ.  

TRI-ZEN වයාපෘතිෙ පිළිෙඳ වැඩිදුර විස්තර සඳො කරුණාකර +94-702-294294 අිංකමෙන් 

පාරිමභෝගික සේෙන්ධතා කණ්ඩාෙම අමතන්න. නැතිනේ www.trizen.lk මවත පිවිමසන්න.  


