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01.ආයතනයේ නම         ..................................................................................................................... 

 

02.ලිපිනය        .................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

   

03.දුරකථන අංකය          ..................................................................................................................... 

 

04.සෆක්වහ අංකය             ...................................................................................................................... 

 

05.ඊයේල් ලිපිනය             ..................................................................................................................... 

 

06.මීට යඳර ඡළයළරූඳගත කරන ද උඳළධි ප්රදළයන ්සවල පිෂඳ ිසවහතර 

 

ආයතනයේ/ ිසහලිසදයළයේ නම ලර්ය ශළ දිනය යලන්ස කරුණු 
   

   

   

   

   

   

 

       07. ඔඳ ිසසින්/ඔඳ ආයතනය ිසසින් ආලරණය කරන ද උඳළධි ප්රදළයන ්සවල ඡළයළරූඳ ඇතුෂ්ස        

ඇල්ඳමයක් අයදුේඳත වමඟ නියය ජය මයළධිකළ   වෆඳයුේ) යලත ඉදිරිඳ්ස කෂ යුතුයේ . අදළ 

උඳළධි ප්රදළයන ්සවලය ඡළයළරූඳගත කි ම වතුටුදළයකල සිදුකෂ ඳලට එම ආයතනයන්යගන් ඳළග්ස 

යවේලළ වශතිකද යේ වමඟ ඉදිරිඳ්ස කෂ යුතු යේ . 

 

08. ිසිසධ ප්රමළණ ලර්ණ/කු  ුදදු ඡළයළරූඳ ශළ වංයුක්ත තෆි  වශළ ඔඳ ිසසින් අය කරනු ඳන ගළවහතු 

ඳශත  ඳරිදි දක්ලන්න.  

 

අංකය ඡළයළරූඳයේ ප්රමළණය 
ගළවහතුල රු.) 

කු  ුදදු ලර්ණ 

01. 4 “x 6“   

02. 6“ x 8“   

03. 8“ x 10“   

04. 8“x 12“    

05. 10“ x 12“   

06. 10 “x 15“   

07. 
DVD  වංවහකරණය කරන ද උඳළධි 

ප්රදළයන ්සවලයේ ීඩියයය  ඳටය) 
 

  

 

 



09. යත රළ ග්ස වෆඳයුේකරු ඳශත වශන් යකොන්යේසි පිළිඳෆදිය යුතුය. 

 

i. ඳණ්ඩළරනළයක අනුවහමරණ ජළතයන්තර වේමන්්රණ ළළයේ ඡළයළරූඳළගළර වහථළන ගළවහතු ලයයන් 

රු.15,000.00 ක මුදක් යත රළගන්නළ  වෆඳයුේකරු ිසසින් යගිසය යුතුය. 

ii. උඳළධි ප්රදළයන ්සවලයේ ීඩියයය  ආලරණය වශළ උ්සවල ළළල ඇතුෂත ශළ පිටත ීඩියයය  කෆමරළ 

වශ යර න කෆමරළ වළිසතය වශළ අනුමෆතිය  අලය නේ) යත රළ ග්ස වෆඳයුේකරු ිසසින් ඳළ ගත 

යුතුය. 

iii. යත රළ ග්ස වෆඳයුේකරු ඳශත වශන් ද, ිසහලිසදයළයට ෝතොමිෝල් වෆඳයිය යුතුය. 

a) උඳළධි ප්රදළයන ්සවලයේ ළළ ඳුදතය යදඳව LED ප්රක්යේඳණ තිර යයොදළ උඳළධි 

ප්රදළයන ්සවලයේ වීවීඩ දර්න ප්රක්යේඳණය ක යුතුය. 

b) උඳළධි ප්රදළයන ්සවලයේ පින්ූරර 100ක උවවහ ගණයේ මදදු පිටඳ්ස   Soft Copies with High 

Quality) යත රළග්ස වෆඳයුේකරු ිසසින්, උඳළධි ප්රදළයන ්සවල දිනයේ සිට දින 03 ඇතුත 

ගළවහතු රහිතල ිසහලිසදයළයට වෆඳයිය යුතුයේ . 

c) 10” x 12” ප්රමළණයේ  පිටු 20කින් වමන්ිසත උඳළධි ප්රදළයන ්සවල ඡළයළරූඳ ඇල්ඳමය 

a. වංවහකරණය කරන ද ඇල්ඳමයේ මදදු පිටඳත, නිලෆරදි කි ේ වශළ 

ිසහලිසදයළයට යයොමුක යුතුයේ . 

b. ඇල්ඳමය මුද්රණය කි මට යඳර ිසහලිසදයළයේ අලවන් අනුමෆතිය ඳළ ගත යුතුය. 

c. මුද්රිත උඳළධි ප්රදළයන ්සවල ඡළයළරූඳ ඇල්ඳමය,  උඳළධි ප්රදළයන ්සවල දිනයේ සිට 

මළව 03 ඇතුත, ගළවහතු රහිතල යත රළග්ස වෆඳයුේකරු ිසසින් ිසහලිසදයළයට 

වෆඳයිය යුතුයේ . 

iv. උඳකුඳතිතුමළ, වනළතන වවළල වශ ආචළර්ය මණ්ඩය යඳනී සිි න ිසළනය කරන ද  enlarged)  

(10” x 24” යශ  ඊට ිසළ ප්රමළණයේ) වමශ ඡළයළරූඳයක් යත රළග්ස වෆඳයුේකරු ිසසින්, උඳළධි 

ප්රදළයන ්සවල දිනයේ සිට මළව 03 ඇතුත, ගළවහතු රහිතල ිසහල ිසදයළයට වෆඳයිය යුතුයේ. 

v. උඳළධි ප්රදළයන ්සවල වංවහකරණය ද ීඩියයය ල 

a. වංවහකරණය කරන ද ීඩියයය යේ මදදු පිටඳත, නිලෆරදි කි ේ වශළ ිසහලිසදයළයට 

යයොමුක යුතුයේ . 

b. වංවහකරණය කරන ද ීඩියයය ල නිකු්ස  කි මට යඳර ිසහලිසදයළයේ අලවන් අනුමෆතිය 

ඳළ ගත යුතුය. 

c. අලවන් වංවහකරණය කරන ද ීඩියයය යේ මදදු පිටඳත, ිසහලිසදයළ යල අ අඩිසයට ඇතු්ස 

කි ම වශළ උඳළධි ප්රදළයන ්සවල දිනයේ සිට මළව 03 ඇතුත, ගළවහතු රහිතල ිසහල 

ිසේ යළයට වෆඳයිය යුතුයේ. 

d. අලවන් වංවහකරණය කරන ද ීඩියයය  තෆි යේ පිටඳ්ස  03) ක් උඳළධි ප්රදළයන ්සවල දිනයේ 

සිට මළව 03 ඇතුත, ගළවහතු රහිතල ිසහල ිසේ යළයට වෆඳයිය යුතුයේ. 

 

    

 

 

 



වෙහත  

 

 වහථළනය   -  ඳණ්ඩළරනළයක අනුවහමරණ ජළතයන්තර වේමන්්රණ ළළල 

 දිනය   - 2018 අයග වහතු 11  

 යේළල   - ඳ.ල 2.00 සිට ලළර 1 

 උඳළධිළභීන් වංඛ්යළල - 550 

 2018 අයග වහතු 11 දින ඳෆලෆ්සයලන උඳළධි ප්රදළයන ්සවලයේ ඡළයළරූඳ ගෆනීම පිළිඳල යත රළග්ස 

වෆඳයුේකරු ිසසින් උඳළධිධළ න් වේඳන්ධීකරණය කරගත යුතුය. 

 ඡළයළරූඳ ගෆනීම කලින් යලන් කරලළ ගෆනීම වශළ අදළ මි ගණන් උඳළධිළභීන් යලත දෆනුේ දීමට  

යත රළග්ස වෆඳයුේකරු ිසසින් කටයුතු කෂ යුතුය. 


