වයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටවස ව වයඹ පළාත් පා  ස
ගුණාත්මක , ප්රමාණාත්මක වා
වුවාත්මක රවතමධ්දය ාවා ප්ර ්පාාදය ිණිස
ැපයු්කරුවතුව ලියාපදරචි කිරිම - 2021
වයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටව

ාවා

වයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටවස
ප ේ ඳ තුව කලාප අධ්යාපද කාතමයාල
යසපත් පාලදය වද පා ල්වලස අවශ්ය පහි  හට ාක්පවද ාා්ඩ 
ා පවවා කපිමහ ඳ ා
ලියාපදිංචි විහස කකහති කපයු්කරුවතුව ා නිෂ්පාාකයතුවපෙතුව ඉල්ු්පත් වයඹ පළාත් අධ්යාපද
අධ්යාපද අධ්ය් විිනතුව
එ් එ් කලාප ාාර අධ්යාපද අධ්ය් වරුතුව විිනතුව 2020.12.21 ා්වා
ාාරෙනු ලකපේ. ලියාපදිංචි කිරිප් දී ඒ ඒ කලාපවලස මීපේහ කපයු්කරුවතුව ඳ ා ප්රමුඛතේාව පානු
ලකපේ.
01. කුරුණෑෙල (037-2233579)

05. ගිරිඋල්ල (037-2288523)

02. ඉේබාෙමුඛව (037-2259278)

06. කුලියාපිටිය (037-2281211)

03. නිකවකරටිය (037-2260369)

07.

04. හ ව (037-2275874)

08. පුත්ේලහ (032-2265308)

ලාවේ (032-2222115)

02. ලියාපදිංචි විහ අවශ්ය ඉල්ු්පත් අපප යද පවේ අඩ විපයතුව බාෙේ කර ෙකනීහ ප ෝ පකමිණ
ලබාෙේ කක. ්ූතමණ කරද ලා අයදු්පත් වයඹ පළාත් අධ්යාපද අධ්ය් පවේ
එ් එ්
කලාප අධ්යාපද අධ්ය් වරුතුව පවේ ලියාපදිංචි ේකපෑපලතුව යකවිහ ප ෝ පවේ අඩ විපයතුව
ඳ තුව
ඊ-ප්ල් ලිපිදයතුව පවේ පයාමුඛකළ කක. එහ අයදු් පේ හඟ එක් අයිේමයක් පවෝ අයිේම
සිය සල ාවා ආපසු පදාපෙවද රු. 250/- ක මුාලක් වයඹ පළාත් අධ්යාපද අධ්යක් පවේ
ව එක් එක් කලාප අධ්යාපද කාතමයාලවල කලාප අධ්යාපද අධ්යක්
පවේ මුාලිතුව
පෙවිම පවෝ පවබ් අඩවිපයහි
ාවතුව ගිණු් වලස බැර කළ වැක. ප් ිණළිබා වැඩි විස්ේර
www.nwpedu.lk පවබ් අඩවිපයහි
ාවතුව කර ඇේ.
03. ය්
කපයු්කරුපවකුස පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටපස
එ් කලාප අධ්යාපද
කාතමයාලයක ප ෝ කලාප අධ්යාපද කාතමයාල කිි පයක ප ෝ ිනයල්පලි හ ලියාපදිංචි විහස කකියාව
ඇේ. ඒ ඳ ා පළාත් කාතමයාලයස
එ් එ් කලාප අධ්යාපද කාතමයාලවලස පවද පවදහ මුඛාල්
පෙවා අයදු්පත් ඉදරිපත් කළයුටය.
පළාත් අධ්යාපද පාපාතමප්තුවටපල ලියාපදරචි විය වැකි ණාඩ ඩ වා පස්වා කාඩ ඩය
1.

පුවේකාල පපාත්

2.

විායා පරිපාෝ ද රවය

3.

ෙණිේ උපකරණ

4.

කෘෂි රවය

5.

ක්රීඩ ා ාා්ඩ 

6.

ප ෞතුවාතමය ාා්ඩ 

7.

ේා් ණ රවය

8.

විපේ

9.

බකදතම මුඛරණය

ා උපකරණ

ා උපකරණ
ා උපකරණ
ා උපකරණ

අධ්යාපද උපකරණ (ඇව ක්ණාඩි, වතුව ව ල් ආදය....)

10. උත් ව ාා්ඩ 
11. ක්රීඩ ා ඇම්්
12. පා්ක්,

කපයීහ කුලියස

කපයීහ
හරු තිළිණ

කපයීහ

කපයීහ

13. ආ ාරපාද

කපයීහ

14. ප්රවා ද ප ුකක්

කපයීහ

15. ශ්ේා විකාශ්ද යතුවර/ ශ්ේා පරිපාලද ප ුකක් කුලියස
16. පසදකා

කරිනලි, ශ්ාලා

17. පරිෙණක යතුවර

කරිනලි

කපයීහ

කපයීහ

ා ප්ධ්ති අුතත්වකඩියාව

18. විායාොර උපකරණ අුත්වකඩියාව

ා පවවා කිරිහ

ා පවවා කිරිහ

19. කාතමයාල උපකරණ (ඡායා පිසපත් යතුවර, පරෝනිපයෝ පිසපත් යතුවර,
යටරු ලියදයතුව ආදය) අුත්වකඩියා කිරිහ
20. පා ල් ලීබඩු උපකරණ

ා පවවා කිරිහ.

කපයීහ (පිංති කාහර ලී බඩු උපකරණ,

විායාොර ලී බඩු උපකරණ , පුවේකාල ලී බඩු උපකරණ

කපයීහ)

21. මුඛරණ කසයුට
22. කාතමයාල උපකරණ
23. පරිෙණක

කපයීහ (ඡායා පිසපත් යතුවර, මුඛරණ යතුවර යදාදය)

ා උපාිංෙ

කපයීහ

24. වාපතුව කබඩ් අුත්වකඩියාව
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලවල ලියාපදරචි විය වැකි ණාඩ ඩ වා පස්වා කාඩ ඩය
1.

ලිපි රවය

2.

පුවේකාල පපාත්

3.

විායා පරිපාෝ ද රවය

4.

ෙණිේ උපකරණ

5.

කෘෂි රවය

6.

ක්රීඩ ා ාා්ඩ 

7.

ප ෞතුවාතමය ාා්ඩ 

8.

ේා් ණ රවය

9.

විපේ

ා උපකරණ

ා උපකරණ
ා උපකරණ
ා උපකරණ

අධ්යාපදයස අවශ්ය ිනයුතහ පාරිපාෝගික රවය

10. පරිෙණක යතුවර

ා ප්ධ්ති අුතත්වකඩියාව

11. විායාොර උපකරණ අුත්වකඩියාව

ා පවවා කිරිහ

ා පවවා කිරිහ

12. කාතමයාල උපකරණ (ඡායා පිසපත් යතුවර, පරෝනිපයෝ පිසපත් යතුවර, යටරු ලියදයතුව ආදය)
අුත්වකඩියා කිරිහ

ා පවවා කිරිහ

13. මුඛරණ කසයුට
14. ආ ාරපාද

කපයීහ

ඒ.එව.ප්. යලත්,
වයඹ පළාත් අධ්යාපද අධ්ය් ,
වයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටව,
නුවර පාර,
කුරුණෑෙල.
037-2222422
2020.11.26

www.nwpedu.lk

කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා
අංක....................... ාා................... දිය
දරණ කුවිතාන්සියයන්ස රු ..................... භාර ගතිමි.

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2021
වයඹ පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේපම්න්ුව
01. ව්යාපාරාරයහ යාජ තයතයයහ ය: ............................................................................................................
02.ලිපියය ................................................................................................................. .................................
03. දුරකථය අංකය ..................................................
04. අයිතිකරුයේ යාජ අයිතිකරුව්න්සයේ යම් 1......................................................................................
2......................................................................................
3.......................................................................................
05.ව්යාපාරාර යා: ලියාපාරදිං ක රිමේයම් ඳාතිකයහ අංකය .....................................................
(පිටපාරත් ඇමිණිය යුතුය)
06.යව්යත් තයතයව්ල ඳැපාරයුම්කරුයව්කු යලඳ ලියාපාරදිං ක වි ඇද්ද .................................ඔව් යම් පිටුපාරඳ ඳටාන්ස කරන්සය.
07.රු250 මුදල බැංකුගත කර ඇත්යම් බැංකුව් යව්ත මුදල් බැර කරය ලද කුවිතාංියහ පිටපාරතක්
/ නංග: දුරකථයය :ඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස යම් ඔබයේ ඊ-යම්ල් ලිපියයට යව්ත යයාමුකර ඇති
මුදල් යගවීම් බිල්පාරයතහි පිටපාරතක් අමුණන්සය. එය අමුණා ඇති යැති බව් ඳහාන්ස කරන්සය.

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

(බැිංකු ගිණුම් සඳහා මුාල් බැර කරන්පන් දම සහ ජිංගම දුරකථද මඟින් මුාල් පගවන්පන් දම්
බැිංකු ගිණුම් අිංක පහේ උපපාස් පත්රිකාපද ාවාවා .ේ.

08.පුව්ත්පාරත් නියව්දයය අනුව් ලියාපාරදිං ක වි:ට කැ:ති ඳැපාරයු: ඉදිමේයයන්ස (X) ලකුණ යයාදන්සය.
පළාත් අධ්යාපද පාපාතමපම්න්ුපද ලියාපදිංචි ය ය හැකි ණාඩ හ හා පස්වා කාඩ හය
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

පුඳ්තකාල යපාරාත්
විදයා පාරමේයභජනය රව්ය ාා පපාරකරණ
ගණිත පපාරකරණ
කෘෂි රව්ය ාා පපාරකරණ
ක්රීඩා ා භාඩ ඩා  ාා පපාරකරණ
යඳෞන්සදර්ය භාඩ ඩා 
තාක්ෂණ රව්ය ාා පපාරකරණ
විය ්ෂ අධ්යාපාරය පපාරකරණ (ඇඳ් කඩ ණා,ස,ඳව්න්ස ව්ාල් තදිය....)
බැයර් මුරණය
පත්ඳව් භාඩ ඩා  ඳැපාරයී: කුලියට ඳැපාරයී:
ක්රීඩා ා ඇමම් ඳැපාරයී:
පාරදක්කම්, ඳ:රු තිළිණ ඳැපාරයී:
තාාරපාරාය ඳැපාරයී:
ප්රව්ාාය පාරාුකකම් ඳැපාරයී:
බ්ද විකා ය යන්සර/ බ්ද පාරමේපාරාලය පාරාුකකම් කුලියට ඳැපාරයී:
යව්දිකා ඳැරිලි, ාලා ඳැරිලි ඳැපාරයී:
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22.
23.
24.
25.
26.

පාරමේගණක යන්සර ාා පාරද්ධ්ති අුතත්ව්ැ,සයාව් ාා යඳ්ව්ා රිමේ:
විදයාගාර පපාරකරණ අත්ත්ව්ැ,සයාව් ාා යඳ්ව්ා රිමේ:
කාර්යාල පපාරකරණ (ඡායා පිටපාරත් යන්සර, යරජනියයජ පිටපාරත් යන්සර,
යතුරු ලියයයන්ස තදිය) අත්ත්ව්ැ,සයා රිමේ: ාා යඳ්ව්ා රිමේ:.
පාරාඳල් ලීබඩු පපාරකරණ ඳැපාරයී: (පාරංති කා:ර ලී බඩු පපාරකරණ,
විදයාගාර ලී බඩු පපාරකරණ , පුඳ්තකාල ලී බඩු පපාරකරණ ඳැපාරයී:)
මුරණ කටයුතු
කාර්යාල පපාරකරණ ඳැපාරයී: (ඡායා පිටපාරත් යන්සර, මුරණ යන්සර යයාදිය)
පාරමේගණක ාා පපාරාංග ඳැපාරයී:
ව්ායන්ස කබඩ් අත්ත්ව්ැ,සයාව්
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ඉාත :ා / අපාර විින්ස දක්ව්ා ඇති කරුණු :යේ/ අපාරයේ පපාරමේ: වි ්ව්ාඳය ය:: තයතයයහ ඇති යල්ඛය අනුව් නිව්ැරදි ාා
ඳතය බව්ත්, ය:: යදපාරාර්තයම්න්සතුයව් ඳැපාරයුම්කරුයව්තු යලඳ පිළිගනු ලැුවව්යාාත් මිල ගණන්ස ඉල්ත් විටක නියමිත කාලය
තුල ඒව්ා ඉදිමේපාරත් රිමේ:ටත් ඳාම්පාරල් අව් ය ුවව්යාාත් ඒව්ා ඉදිමේපාරත් රිමේ:ටත් එක ව්ය අතර, භාඩ ඩා  ඳැපාරයි: ඳහාා ඇණුව:ක්
ලදයාාත් ඇණුවයම් ඳහාන්ස කාලය තුල යදපාරාර්තයම්න්සතුව් විින්ස නිය: කරනු ලබය ඳ්ථායයට යාජ ඳ්ථායයන්සට යයාමිලයහ
ප්රව්ාායය කර දි:ට භාඩ ඩා  ඳපාරයා අව්ඳන්ස ුව පාරුක මුදල් ලබා ගැනි:ටත් එක යව්මි/යව්මු.
අත්ඳය
01..............................................
02..............................................
03..............................................

දියය .............................

කාර්යාලීය ප්රයයජනයය ඳහාා
අංක....................... ාා................... දිය
දරණ කුවිතාන්සියයන්ස රු ..................... භාර ගතිමි.

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2021
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය - …………………………………
01. ව්යාපාරාරයහ යාජ තයතයයහ ය: : ............................................................................................................
02.ලිපියය : ..................................................................................................................................................
03. දුරකථය අංකය : ..................................................
04. අයිතිකරුයේ යාජ අයිතිකරුව්න්සයේ යම් : 1......................................................................................
2......................................................................................
3.......................................................................................
05.ව්යාපාරාර යා: ලියාපාරදිං ක රිමේයම් ඳාතිකයහ අංකය .....................................................
(පිටපාරත් ඇමිණිය යුතුය)
06.යව්යත් තයතයව්ල ඳැපාරයුම්කරුයව්කු යලඳ ලියාපාරදිං ක වි ඇද්ද .................................ඔව් යම් පිටුපාරඳ ඳටාන්ස කරන්සය.
07.රු250 මුදල බැංකුගත කර ඇත්යම් බැංකුව් යව්ත මුදල් බැර කරය ලද කුවිතාංියහ පිටපාරතක්
/ නංග: දුරකථයය :ඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස යම් ඔබයේ ඊ-යම්ල් ලිපියයට යව්ත යයාමුකර ඇති
මුදල් යගවීම් බිල්පාරයතහි පිටපාරතක් අමුණන්සය. එය අමුණා ඇති යැති බව් ඳහාන්ස කරන්සය.
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(බැිංකු ගිණුම් සඳහා මුාල් බැර කරන්පන් දම සහ ජිංගම දුරකථද මඟින් මුාල් පගවන්පන් දම්
බැිංකු ගිණුම් අිංක පහේ උපපාස් පත්රිකාපද ාවාවා .ේ.
08.පුව්ත්පාරත් නියව්දයය අනුව් ලියාපාරදිං ක වි:ට කැ:ති ඳැපාරයු: ඉදිමේයයන්ස (X) ලකුණ යයාදන්සය.
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලවල ලියාපදරචි විය වැකි ණාඩ ඩ වා පස්වා කාඩ ඩය
1.

ලිපි රවය

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

2.

පුවේකාල පපාත්

3.

විායා පරිපාෝ ද රවය

4.

ෙණිේ උපකරණ

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

5.

කෘෂි රවය

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

6.

ක්රීඩ ා ාා්ඩ 

7.

ප ෞතුවාතමය ාා්ඩ 

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

8.

ේා් ණ රවය

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

9.

විපේ

...........................
ා උපකරණ

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

ා උපකරණ
ා උපකරණ

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

ා උපකරණ

අධ්යාපදයස අවශ්ය ිනයුතහ පාරිපාෝගික රවය

10. පරිෙණක යතුවර

ා ප්ධ්ති අුතත්වකඩියාව

11. විායාොර උපකරණ අුත්වකඩියාව

ා පවවා කිරිහ

ා පවවා කිරිහ

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

12. කාතමයාල උපකරණ (ඡායා පිසපත් යතුවර, පරෝනිපයෝ පිසපත් යතුවර, යටරු ලියදයතුව ආදය)
අුත්වකඩියා කිරිහ
13. මුඛරණ කසයුට

14. ආ ාරපාද

කපයීහ

ා පවවා කිරිහ

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

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

ඉාත :ා / අපාර විින්ස දක්ව්ා ඇති කරුණු :යේ/ අපාරයේ පපාරමේ: වි ්ව්ාඳය ය:: තයතයයහ ඇති යල්ඛය අනුව් නිව්ැරදි ාා ඳතය
බව්ත්, ය:: යදපාරාර්තයම්න්සතුයව් ඳැපාරයුම්කරුයව්තු යලඳ පිළිගනු ලැුවව්යාාත් මිල ගණන්ස ඉල්ත් විටක නියමිත කාලය තුල ඒව්ා
ඉදිමේපාරත් රිමේ:ටත් ඳාම්පාරල් අව් ය ුවව්යාාත් ඒව්ා ඉදිමේපාරත් රිමේ:ටත් එක ව්ය අතර, භාඩ ඩා  ඳැපාරයි: ඳහාා ඇණුව:ක් ලද
යාාත් ඇණුවයම් ඳහාන්ස කාලය තුල යදපාරාර්තයම්න්සතුව් විින්ස නිය: කරනු ලබය ඳ්ථායයට යාජ ඳ්ථායයන්සට යයාමිලයහ
ප්රව්ාායය කර දි:ට භාඩ ඩා  ඳපාරයා අව්ඳන්ස ුව පාරුක මුදල් ලබා ගැනි:ටත් එක යව්මි/යව්මු.
අත්ඳය

01..............................................
02..............................................
03..............................................
දියය : ............................

උපපාස් පත්රිකාව


්ූතමණ කරද ලා අයදු්පත් වයඹ පළාත් අධ්යාපද අධ්ය් පවේ
අධ්යාපද අධ්ය් වරුතුව පවේ ලියාපදිංචි ේකපෑපලතුව යකවිහ ප ෝ ප ේ
ලිපිදයතුව පවේ පයාමුඛකළ කක.
අධ්යාපද කාතමයාලය
පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටව

ඊ-ප්ල් ලිපිදය
Supplyregipde@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -කුරුණෑෙල
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -ඉේබාෙමුඛව

Supplyregikuru@yahoo.com
SupplyregiIbba@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -නිකවකරටිය

Supplyreginika@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -ගිරිඋල්ල

Supplyregigiri@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -හ ව

Supplyregimaho@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -කුලියාපිටිය

Supplyregikuli@yahoo.com

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය-

Supplyregichilaw@yahoo.com

ලාවේ

කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -පුත්ේලහ



එ් එ් කලාප
ඳ තුව ඊ-ප්ල්

Supplyregiputt@yahoo.com

එහ අයදු් පේ හඟ එක් අයිේමයක් පවෝ අයිේම සිය සල ාවා ආපසු පදාපෙවද
රු. 250/- ක මුාලක් වයඹ පළාත් අධ්යාපද අධ්යක් පවේ
ව එක් එක් කලාප
අධ්යාපද කාතමයාලවල කලාප අධ්යාපද අධ්යක් පවේ මුාලිතුව පෙවිම පවෝ ලරකා
බැරකුපල පවේ ගිණු් වලස බැර කළ වැක.
අධ්යාපද කාතමයාලය
ගිණු් අිංකය
713966
පළාත් අධ්යාපද පාපාතමේප්තුවටව
714012
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -කුරුණෑෙල
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -ඉේබාෙමුඛව
0072816998
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -නිකවකරටිය
0001779387
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -ගිරිඋල්ල
0071956886
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -හ ව
0004567574
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -කුලියාපිටිය
0072815857
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය- ලාවේ
0001660962
කලාප අධ්යාපද කාතමයාලය -පුත්ේලහ
0001780179

 රු250 මුදල බැංකුගත කර ඇත්යම් බැංකුව් යව්ත මුදල් බැර කරය ලද කුවිතාංියහ පිටපාරතක් / නංග:
දුරකථයය :ඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස යම් ඔබයේ ඊ-යම්ල් ලිපියයට යව්ත යයාකර මුදල් යගවීම් බිල්පාරයතහි
පිටපාරතක් අමුණන්සය. එයඳ් යගව්ය ලද මුදල පපාරලබ්ි වූ පාරුක පාර:ණක් ඔබයේ අයදුම් පාරත ඳලකා බලනු
ලැයබ්.

