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                                        ප ොත් මුද්රණයට  දාො  පිරිවිතර 

 

දනු 

දංකට 

 දයිතම ප්රමොණයට  වි ත්තරට ඇත   නැත 

01 පිටකවරය නිර්මාණකරණය (Cover Page Design) 
පසුකවරය නිර්මාණකරණය (Back Page Design ) 

07 

07 
 

02 පිටකවර ඝනකම (Thickness) 
පසුකවර ඝනකම (Thickness) 

260 gsm  

04 පිටකවර වර්ගය 
පසුකවර වර්ගය 

Hardboard  

05 පිටකවර වර්ණය (Colour) 
පිටකවර වර්ණය (Colour) 

4 colour  

06 පිටකවර නිමාව 
පසුකවර නිමාව 

Gloss Laminate  

07 පිටකවර ප්රමාණය 
පසුකවර ප්රමාණය 

Width - 7.3 – inch 

Height – 9.5 - inch 
 

08 පපාත් බයින්ඩින්ඩ කිරීම Perfect Binding  
09 ඇතුල් පිටු ඝනකම 120 gsm 

 

 

10 ඇතුල් පිටු වර්ණය 4 colour 

 
 

11 ඇතුල් පිටු නිමාව Matt  

12  බො දී ඇති නිටැදිට  දනුකූ  බව  

13 Appearance / නිමාව පිළිබද සහතික විය හැකි බව  

 

1. පි කවරට   සු කවරට 
 

දනු දංකට  දයිතම ප්රමොණයට  වි්තතරට 

01 පිටකවරය නිර්මාණකරණය (Cover Page) 
පසුකවරය නිර්මාණකරණය (Back page) 

07 
07 

02 පිටකවර මුද්රණය (Cover page printing) 
පසුකවර මුද්රණය (Back page Printing) 

3500 
3500 

03 පිටකවර ඝනකම (Thickness) 
පසුකවර ඝනකම (Thickness) 

260 gsm 
 

04 පිටකවර වර්ගය 
පසුකවර වර්ගය 

Hardboard 

05 පිටකවර වර්ණය (Colour) 
පිටකවර වර්ණය (Colour) 

4 colour 

06 පිටකවර නිමාව 
පසුකවර නිමාව 

Gloss Laminate 

07 පිටකවර ප්රමාණය 
පසුකවර ප්රමාණය 

Width - 7.3 – inch 

Height – 9.5 - inch 

08 පපාත් බයින්ඩින්ඩ කිරීම Perfect Binding 

්ැ.යු .  බො දී ඇති නිටැදිට  දනුකූ ව විට යුතුට. 
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2. ඇතුල් පිටු 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

3. පිටු ගණයන 

 

 

 

 

 

 

 

4. Font Size 

 

 

 

 

 

 

 

 

අනු අංකය අයිතම විස්තරය 

01 
පිටු ඝනකම 
පිටු වර්ණය 
නිමාව 

120 gsm 
4 colour 
Matt 

02 
දාරය (Margin) 

 

Top         - 1 inch 

Bottom   -  1 inch 

Left         - 1 inch 

Right       - 0.5 inch 

03 පිටුවල ප්රමානය Width - 7.3 – inch 

Height – 9.5 - inch 

  ්ැ.යු .     බො දී ඇති නිටැදිට  දනුකූ ව විට යුතුට. 

දංකට ආ ාොව මොධ්ය පකොළ ගණයන පිටු ගණයන 

01 භූමිකම්පා  
 
 
සංහල 

60 120 

02 නායයෑම් 60 120 

03 අකුණු 60 120 

04 ගංවතුර 60 120 

05 සුළි සුළං 60 120 
06 සුනාමි 60 120 

07 ප්රථමමාාාර 60 120 
්ැ.යු .         බො දී ඇති නිටැදිට  දනුකූ ව විට යුතුට. 

දංකට Description Font Size Other 

01 Heading 14 Bold 

02 Sub Heading 12 Bold 

03 Sentence 12 Normal 

04 Pictures/ Diagrams Heading 10 Bottom of the Diagram  

05 Table 10 Top of the Table 
්ැ.යු .     බො දී ඇති නිටැදිට  දනුකූ ව විට යුතුට. 
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4. නිමොව  / Appearance 

 

   පිට කවරය  ,අකුරු , වගුවල පතාරතුරු  , පින්ඩූර  ආදිය  පබාද පනාවී පැහැදිලිව දිගු කාලයක් 

පැවතිය හැකි පලස මුද්රණය විය ුතතුය . 

    පාසැල් දරුවන්ඩ සඳහා මුද්රණය කරන බැවින්ඩ පස ්ය ආරක්ෂිතතව ීනන්ඩත පවනත් තැන්ඩ වල 

පනාගෑපවන පස් මනා නිමාවත් තිබිය ුතතුය. 

 

5. නව පපාත් කට්ටලයට අදාළ පපාත්වල පිටකවරය, පසුකවරය හා ඇතුල් පිටු වල නිර්මාණ සැකැස්මට 

අදාළ මෘදු පිටපතක් ලබා පදනු ලැපේ. එහිදී අවශ්ය පිදදි නිර්මාණ සැකැස්ම (Cover page, Back page, 

Inner page Design) සදු කළ පසෝදුපත් පරීක්ෂා කල ුතතුය. 

 

6. ලබා දී ඇති නියැදියට අනුකූලව ( පිටකවරය, පසුකවරය, ඇතුල් පිටු වල පිටු ඝනකම, පිටු වර්ණය , 

නිමාව තිබිය ුතතුය.) සකසන ලද නියැදියන්ඩ ආපදා කළමනාකරණ මායසථ්මානපයන්ඩ අනුමත කරවා 

ගැනීපමන්ඩ අනතුරුව මුද්රණය කල ුතතුය. 

 

 

 


