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              ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය 

බදුල් 

වෙන්ඩර් අංක - යඩබ්ය / ජීඒ/21/01 

(ලිපි ද්රලය විුණුම්හශ ශළ ඡළයළ පිෙඳත් වවේලය) 

වෙන්ඩර් විවහතර ශළ වකොන්වේසි 

1.  ඌල වලල්වහව විහලවිදයළයෙ අයත් ආඳනළළල තුෂ වලන්කර ඇති වහථළනවේ අවුරුදු වදකක (02) කළ 

සීමළලක් වශළ ලිපි ද්රලය විුණුම්හශ ශළ ඡළයළපිෙඳත් වවේලයක් ඳලත්ලළවගනයළම වශළ ුදේගිනන්/ ආයතන 

වලතින් 2021.11.10  දින ඳ.ල.02.30 දක්ලළ ංසු මි ගණන් භළරගනු ෆවබ්. 

2. වෙන්ඩර්ඳත් 2021.11.10  දින ඳ.ල.2.30 විහලවිදයළයීය ප්රධළන ඳළන වගොඩනෆිලල්වල් ඳළන අංවේී 

විලෘත කරනු බන අතර වෙන්ඩර්කරුෙ වශෝ ඔහුවේ බයත් නිවයෝජිතවයුණෙ ව්හ වශළ වශභළගී විය 

ශෆක. 

3. වෙන්ඩර් පිළිගෆනීව්හ වශෝ ප්රතික්වේඳ ිරීමව්හ වශෝ පූර්ණ අිනතිය විහලවිදයළයීය වදඳළර්තව්හන්තු ප්රව්හඳළදන 

මණ්ඩය වතු වේ. 

4. වම ංසු ඳත්රයක් වමගම හි  වදලන පිෙඳතක් ෆිමමෙ වෆෂෆවහවිය යුතු අතර, ඒලළ වලන වලනම මුද්රළ තබළ මුල් 

පිෙඳත ශළ වදලන පිෙඳත ලවයන් හක් කලරයක බශළ ඳශත ලිපිනයෙ ලියළඳදිංචි තෆඳවන් ෆබීමෙ 

වෆෂෆවහවීම වශෝ වල්ඛකළධිකළීම කළර්යළවේ ඇති වෙන්ඩර් වඳට්ටියතුෂෙ බශළලීම කෂ යුතුය. වම කලරයකම 

ල්හඳව ඉශ වකලවර්  

᱿ලිපිද්රලය විුණුම්හශ වශ ඡළයළපිෙඳත් වවේලය᱿ යනුවලන් වශන් කෂ යුතුය. 

 

ලිපිනය : වභළඳති, 

     ප්රව්හඳළදන මණ්ඩය, 

     ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය, 

     බදුල්. 

 

5. 2021.11.10  දින වශෝ ඊෙ ප්රථම ඔබවේ ංසුඳත් විහලවිදයළය වලතෙ ෆබීමෙ වෆෂෆවහවිය යුතු අතර ය්හ 

තෆඳෆල් ප්රමළදයක් වශෝ වලනය්හ වශේතුලක් මත සිදුලන ප්රමළදයන් වශළ විහලවිදයළය ලග ිරයනු වනොෆවබ්. 

6. ලිපිද්රලය විුණුම්හශ ඳලත්ලළවගන යළව්හී ඔබ විසින් හි  භළවිතළවේ වයදවීමෙ බළවඳොවරොත්තුලන උඳකරණ 

පිළිබද ෆිනවහතුලක් වශ වඳයනු බන වවේලළලන්ෙ අදළෂ හක් හක් කළර්යයන් වශළ ලන මි ගණන් ංසුඳත් 

වමඟ ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය. 

7. විහලවිදයළ වදඳළර්තව්හන්තු ප්රව්හඳළදන කමිටුල අදළ වෙන්ඩරය ඔබ වලත ප්රදළනය කරනු ෆුවලවශොත් හම 

මි ගණන් දෆක්වලන මි දර්කයක් ඔබ විසින් වකවහ කර ලිපිද්රලය විුණුම්හශ තුෂ ප්රදර්නය කෂ යුතුය. 

හවමන්ම හම මි ගණන් වලනවහ ිරීමම සිදු ක වනොශෆිර අතර ිරසිය්හ වශේතුලක් මත හවවේ වලනවහ කරනු 

බන්වන්න්හ ඒ වශළ අනුමෆතිය බළගත යුතුය. 

8. ලිපි ද්රලය විුණුම්හශ ඳලත්ලළවගනයළම වශළ ලිවීව්හ කඩදළසි, ඡළයළ පිෙඳත් කඩදළසි, ඳන්,ඳෆන්වල්, 

ඳරිගණක මුද්රණ වවේලළ, විවිධ ප්රමළණයන්වේ වඳොත්, සිනල් කලර, ලියු්හ කලර, ග්හ,වවවෝවට්්,, වංයුක්ත තෆටි 

යනළී ලිපිද්රලය ප්රමළණලත් ඳරිදි ඳලත්ලළවගන යළ යුතුය. 



9. ඉශත ද්රලය ලෙ අමතරල ඡළයළපිෙඳත් වවේලය, ඳරිගණක පිටු වෆකසු්හ වවේලය, ෆමිවන්ටින් ිරීමම වශ වඳොත් 

බෆී්හ වශළද ඳශසුක්හ වෆෂසිය යුතුය. 

10. වමම සියළුම වවේලළලන් ඳලත්ලළවගනයළම වශළ අලය වහථළන ඳශසුක්හ, විදුලිය     විහලවිදයළය මන්න් 

වඳයනු බන අතර, ඒ වශළ වෙන්ඩර්කරු මළසිකල රු 4000.00 ක මුදක් විහලවිදයළය වලත වගවිය යුතුය. 

11. ලිපිද්රලය විුණුම්හශ ශළ ඡළයළ පිෙඳත් වවේලළල ඳලත්ලළවගනයළම වශළ පිළිගත් වෙන්ඩර්කරු විසින් 

රු.25,000.00 ක මුදක් ආරක්ෂිත ඇඳ තෆන්ඳතුලක් ලවයන් විහලවිදයළය වලත බෆඳිය යුතුය. හම ආරක්ෂිත ඇඳ 

තෆන්ඳතුවලන් වකොන්ත්රළත් කළය අලවළනවේදි විහලවිදයළය වලත ය්හ අය වීමක් ඇත්න්හ හය අයකරවගන ඉතිරි 

මුද වකොන්ත්රළත්කරු වලත වගවීමෙ කෙයුතු කරනු ෆවබ්. 

12.පිළිගත් වකොන්ත්රළත්කරු ඉශත වවේලළලන් ඳලත්ලළවගනයළම වශළ විහලවිදයළය වමඟ ිලවිසුමකෙ හළිඹිය යුතු 

අතර, වකොන්ත්රළත් කළය තුෂදි වවේලළ වෆඳයීවමන් ඉලත්ලන්වන්න්හ මළව වදකක කල්ීමක් සිදුකර ඉලත්විය යුතුය. 

හවවේ කල්ීමිරන් වතොරල ඉලත්ලන්වන්න්හ අදළෂ ඇඳ තෆන්ඳතුල විහලවිදයළය වතු කරගෆනීව්හ අිනතිය 

විහලවිදයළය වතු වේ. 

13.වවේලවේ වයොදලන වවේලකිනන් වංඛයළල ශළ ඔවුන්වේ ජළතික ශෆදුනු්හඳත් අංකය ඇතුළු විවහතර විහලවිදයළය 

වලත බළීමෙ කෙයුතු ක යුතුය. 

14.ඉශත වවේලළ වෆඳයීම වශළ අලය කළර්යය මණ්ඩය ශළ උඳකරණ ඔබ විසින් වඳයළගත යුතුය. 

15.ලිපිද්රලය විුණුම්හශක් ශළ ඡළයළපිෙඳත් වවේලය වශළ වු වඳර ඳෂුදරුේද වෙන්ඩරය ඇගයීව්හී වකළ බනු 

ෆවබ්.(ඊෙ අදළ වතොරතුරු වෙන්ඩර් ඳතෙ අමුණන්න.) 

16.ජළතික ශෆදුනු්හඳවති  ඡළයළ පිෙඳත් වමයෙ අමුණන්න. 

 

වභළඳති, 

වදඳළර්තව්හන්තු ප්රව්හඳළදන මණ්ඩය, 

ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය, 

බදුල්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය 

බදුල් 

වෙන්ඩර් අංක - යඩබ්ය / ජීඒ/21/01 

(ලිපි ද්රලය විුණුම්හශ ශළ ඡළයළ පිෙඳත් වවේලය) 

වෙන්ඩර් විවහතර ශළ වකොන්වේසි 

වභළඳති, 

වදඳළර්තව්හන්තු ප්රව්හඳළදන මණ්ඩය, 

ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය, 

බදුල්. 

  

ලිපිද්රලය විුණුම්හශ ශළ ඡළයළපිෙඳත් වවේලවේ ඳලත්ලළවගනයළම වශළ මි ගණන් ඳශත අයුරින් ඉදිරිඳත් කරමි. 

 

1. ලිපිද්රලය 

ලර්ගය                වන්නළමය               1ක් වශළ මි 

   (Brand) 

      1.1 ලිවීව්හ කඩදළසි                        ෆුල්වහකෆ්,             ................................ රු............................ 

                   වරෝනිවයෝ කඩදළසි              ................................ රු............................ 

             වලනත්   .................................. රු............................ 

      1.2 ඡළයළ පිෙඳත්                        A4   .................................. රු............................ 

                   කඩදළසි             A3   .................................. රු............................ 

               Legal   .................................. රු............................ 

               B4   .................................. රු............................ 

               B5   .................................. රු............................ 

    1.3 ඳන්            රතු    .................................. රු............................ 

             නිල්    .................................. රු............................ 

             කළු    .................................. රු............................ 

    1.4 ඳෆන්වල්                          මකන වි ත  .................................. රු............................ 

             මකන රි ත  .................................. රු............................ 

1.5 විවිධ ප්රමළණයන්වේ                  පිටු 40 තනිරූල්             .................................. රු............................ 

අභයළව වඳොත්                       පිටු 40 වකොටුරූල්             .................................. රු............................ 

            පිටු 80 තනිරූල්             ................................... රු............................ 

             පිටු 80 වකොටුරූල්             .................................. රු............................ 

                                                            පිටු 120 තනිරූල්             .................................. රු............................ 

                                                            පිටු 120 වකොටුරූල්        .................................. රු............................ 

                                                            පිටු 160 තනිරූල්        .................................. රු............................ 



                                                            පිටු 160 වකොටුරූල්       .................................. රු............................ 

                                                            පිටු 200 තනිරූල්       .................................. රු............................ 

                                                            පිටු 200 වකොටුරූල්       .................................. රු............................ 

                                                            වලනත්        .................................. රු............................ 

1.6 විවිධ ප්රමළණයන්වේ                පිටු 40 තනිරූල්       .................................. රු............................ 

CR වඳොත්                              පිටු 80 තනිරූල්       .................................. රු............................ 

                                             පිටු 120 තනිරූල්        .................................. රු............................ 

                                             පිටු 160 තනිරූල්        .................................. රු............................ 

                                             පිටු 200 තනිරූල්       .................................. රු............................ 

    1.7 කළඩ් වබෝඩ් සිනල් කලර               ................................. .................................. රු............................ 

         ්,ළවහටික් සිනල් කලර                 ..................................    .................................. රු............................ 

         වලනත් සිනල් කලර                    ...................................     .................................. රු............................ 

    1.8 ලියු්හ කලර                                9x4            .................................. රු............................ 

                                                          10x4          .................................... රු............................ 

                                                          A4       ...................................... රු............................ 

    1.9 ග්හ                                          ුණඩළ - 50ml         ........................................ රු............................ 

                                                         මධයම - 200ml        .................................. රු............................ 

                                                        වොුණ - 350ml       .................................. රු............................ 

                                                        වලනත්        .................................. රු............................ 

  1.10 වවවෝවට්්,                           ½           .................................. රු............................ 

                                                       1          .................................. රු............................ 

                                                       2           .................................. රු............................ 

 1.11 CD/DVD                           ....................................        .................................. රු............................ 

                                                   ....................................        .................................. රු............................ 

 1.12 ටිවඳක්වහ(Correction pen)   ................................       .................................. රු............................ 

 1.13 Highlighters                      ................................       .................................. රු............................ 

 1.14 විනිවිද කඩදළසි(A4)           .................................              .................................... රු............................ 

 1.15 බිනන්ඩින් වහඳිනරල්            .................................  .................................. රු............................ 

                                               ...................................  .................................. රු............................ 

                                               ...................................  .................................. රු............................ 

                                               ...................................  .................................. රු............................ 

 1.16 අඩි රූල්                        .....................................  .................................. රු............................ 

         ්,ළවහටික්                     15Cm     .................................. රු............................ 

                                              30Cm     .................................. රු............................ 



        වහටීල්                              15Cm     .................................. රු............................ 

                                               30Cm     .................................. රු............................ 

 1.18 වලනත් අිනතම 

       (වශන් කරන්න)         ...................................               .................................. රු............................ 

                                              ...................................  .................................. රු............................ 

                                              ...................................  .................................. රු............................ 

                                              ...................................  .................................. රු............................ 

                                              ...................................  .................................. රු............................ 

                                              ...................................  .................................. රු............................ 

2. ඡළයළ පිෙඳත් වශළ මි ගණන් 

ප්රමළණය          වන්නළමය                 තනිඳෆත්ත 1 වශළ මි               වදඳෆත්ත වශළ මි 

                      (Brand and GSM)  (රුපියල්)   (රුපියල්) 

                 A4  ..................................   .........................................     ......................................... 

     A3              ..................................   .........................................      ......................................... 

      Legal ..................................   .........................................       ........................................ 

      B4             ...................................    .........................................     ......................................... 

                 B5            ..................................    .........................................      ......................................... 

3. ඳරිගණක පිටු වෆකසු්හ වවේලළල 

 

ප්රමළණය                තනිඳෆත්ත 1 වශළ මි                             වදඳෆත්ත වශළ මි 

                                       (රුපියල්)            (රුපියල්) 

                            ඉංග්රීසි      සිංශ       වදමෂ  ඉංග්රීසි      සිංශ       වදමෂ 

                 A4  ............................................................ ..................................................................  

             A3            ............................................................. ................................................................... 

    Legal          .............................................................     ..................................................................... 
      

4. ඳරිගණක මුද්රණ වවේලළල 
ලර්ණ 
ප්රමළණය                තනිඳෆත්ත 1 වශළ මි                             වදඳෆත්ත වශළ මි 

                                       (රුපියල්)            (රුපියල්) 

      A4     .....................................................................  ..................................................................... 

    A3           .....................................................................  ..................................................................... 

           Legal         ..................................................................... .....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



කලු සුදු 
ප්රමළණය                           තනිඳෆත්ත 1 වශළ මි                                               වදඳෆත්ත වශළ මි 

 (රුපියල්)                  (රුපියල්) 

      A4                  ....................................................................     ................................................................ 

    A3         .....................................................................    ..................................................................... 

           Legal          .....................................................................    ..................................................................... 
  

5. ෆමිවන්ටින් ිරීමම 
(ප්රමළණය වශන් කරන්න)     
 
.....................................................................            ..................................................................... 
.....................................................................            ..................................................................... 
.....................................................................            ..................................................................... 

 

6. වඳොත් බෆී්හ ගළවහතු 
(අයකරනු බන ආකළරය දෆක්විය යුතුය) 
 

          ලර්ගය 
 
පිටු ගණන 

 
වහඳරිනල් බිනන්ඩින් 

 
්,ළවහටික් බිනන්ඩින් 

 
වට්්, බිනන්ඩින් 

 

 

0-20 

    

 

21-40 

    

 

41-70 

    

 
71-100 

    

 

101-150 

    

 
වලනත් 

    

 
     
    ඉශත වෙන්ඩර් විවහතර ශළ වකොන්වේසිලෙ හකඟ බල දන්ලමි. 

    වෙන්ඩර්කරුවේ අත්වන          : ............................................................................................ 

    නම                 : ............................................................................................... 

    දිනය               : ............................................................................................... 

    ලිපිනය   : ................................................................................................              

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

   දුරකථන අංකය  : ............................................................................................... 
   

   ජළතික ශෆදුනු්හඳත් අංකය           : .............................................................................................. 
 
 


