
වයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුවට සහ වයඹ පළාත් පාසල් සඳහා 

ගුණාත්මක , ප්රමාණාත්මක හා 

වුහාත්මක සංවර්ධ්නය සෙහා ප්රසේපාෙනය පිණිස  

සැපයුේකරුවන්ත ලියාපදංචි කිරිම  -  2022 
වයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව  

 

                 වයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුවට සහ  පහත සඳහන්ත කලාප අධ්යාපන කාර්යාල 

යටදත් පාලනය වන පාසල්වලට අවශ්ය දෙහි ෙු ෙැක්දවන භාණ්ඩ හා දේවා සැපයිෙ සඳහා 

ලියාපදිංචි විෙට කැෙති සැපයුේකරුවන්ත හා නිෂ්පාෙකයන්තදෙන්ත ඉල්ුේපත් වයඹ පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යාපන අධ්යක්ෂ විසින්ත සහ එක් එක් කලාප භාර අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ත විසින්ත 2021.12.31 ෙක්වා 

භාරෙනු ලැදේ. ලියාපදිංචි කිරිදේ දී ඒ ඒ කලාපවලට සමීපතෙ සැපයුේකරුවන්ත සඳහා ප්රමුඛතාව දෙනු 

ලැදේ. 

01. කුරුණෑෙල (037-2233579) 

02. ඉේබාෙමුව (037-2259278) 

03. නිකවැරටිය (037-2260369) 

04. ෙහව (037-2275874) 

05. ගිරිඋල්ල (037-2288523) 

06. කුලියාපිටිය (037-2281211) 

07. හලාවත (032-2222115) 

08. පුත්තලෙ (032-2265308)

02.  ලියාපදිංචි විෙ අවශ්ය ඉල්ුේපත් අපදේ www.nwpedu.lk යන දවේ අඩවිදයන්ත බාෙත කර 

ෙැනීෙ දහෝ පැමිණ ලබාෙත හැක. සේූර්ණ කරන ලෙ අයදුේපත්  වයඹ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

දවත සහ එක් එක් කලාප  අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ත දවත ලියාපදිංචි තැපෑදලන්ත යැවිෙ දහෝ  දවේ 

අඩවිදයන්ත  සඳහන්ත ඊ-දේල් ලිපිනයන්ත දවත දයාමුකළ හැක. එෙ අයදුේ පත සෙඟ එක් අයිතමයක් 

දහෝ අයිතම සියල්ල සඳහා  ආපසු දනාදෙවන රු. 300/- ක මුෙලක් වයඹ පළාත් අධ්යාපන 

අධ්යක්ෂ දවත සහ එක් එක් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවල කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

දවත මුෙලින්ත දෙවිම දහෝ දවබ් අඩවිදයහි සඳහන්ත ගිණුේ වලට බැර කළ හැක. දේ පිළිබඳ 

වැඩි විස්තර  www.nwpedu.lk හි සඳහන්ත කර ඇත. 

03. යේ සැපයුේකරුදවකුට පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුදේ සහ එක් කලාප අධ්යාපන 

කාර්යාලයක දහෝ කලාප අධ්යාපන කාර්යාල කිහිපයක දහෝ සියල්දලහිෙ ලියාපදිංචි විෙට හැකියාව 

ඇත. ඒ සඳහා පළාත් කාර්යාලයට සහ එක් එක් කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවලට දවන දවනෙ මුෙල් 

දෙවා අයදුේපත් ඉදරිපත් කළයුුය. 

පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්දේන්තුදේ ලියාපදංචි විය හැකි භාණ්ඩ හා දස්වා කාණ්ඩය  

1. පුේතකාල දපාත්          

2. විෙයා පරිදභෝජන ද්රවය හා උපකරණ       

3. ෙණිත උපකරණ         

4. කෘෂි ද්රවය හා උපකරණ         

5. ක්රීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ        

6. දසෞන්තෙර්ය භාණ්ඩ         

7. තාක්ෂණ ද්රවය හා උපකරණ        

8. විදේෂ අධ්යාපන උපකරණ (ඇේ කණ්ණාඩි,සවන්ත වහල් ආදය....)   

9. බැනර් මුද්රණය           

10. උත්සව භාණ්ඩ සැපයීෙ කුලියට සැපයීෙ        

11. ක්රීඩා ඇඳුේ සැපයීෙ          

http://www.nwpedu.lk/
http://www.nwpedu.lk/


12. පෙක්කේ, සෙරු තිළිණ සැපයීෙ         

13. ආහාරපාන සැපයීෙ         

14. ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීෙ         

15. ශ්ේෙ  විකාශ්න යන්තර/ ශ්ේෙ පරිපාලන පහසුකේ කුලියට  සැපයීෙ    

16. දේදකා සැරසිලි, ශ්ාලා සැරසිලි සැපයීෙ       

17. පරිෙණක යන්තර හා පද්ධ්ති අළුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ    

18. විෙයාොර උපකරණ අුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ     

19. කාර්යාල උපකරණ (ඡායා පිටපත් යන්තර, දරෝනිදයෝ පිටපත් යන්තර,  

යුරු ලියනයන්ත ආදය) අුත්වැඩියා කිරිෙ හා දේවා කිරිෙ.    

20. පාසල්  ලීබඩු උපකරණ සැපයීෙ (පිංති කාෙර ලී බඩු  උපකරණ, 

විෙයාොර ලී බඩු උපකරණ , පුේතකාල ලී බඩු උපකරණ සැපයීෙ)    

21. මුද්රණ කටයුු           

22. කාර්යාල උපකරණ සැපයීෙ (ඡායා පිටපත් යන්තර, මුද්රණ යන්තර යනාදය)   

23. පරිෙණක  හා උපාිංෙ සැපයීෙ         

24. වාදන්ත කබඩ් අුත්වැඩියාව         

 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවල ලියාපදංචි විය හැකි භාණ්ඩ හා දස්වා කාණ්ඩය 

1. ලිපි ද්රවය               

2. පුේතකාල දපාත්              

3. විෙයා පරිදභෝජන ද්රවය හා උපකරණ       

4. ෙණිත උපකරණ              

5. කෘෂි ද්රවය හා උපකරණ             

6. ක්රීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ            

7. දසෞන්තෙර්ය භාණ්ඩ             

8. තාක්ෂණ ද්රවය හා උපකරණ                                                                                           

9. විදේෂ අධ්යාපනයට අවශ්ය සියළුෙ පාරිදභෝගික ද්රවය     

10. පරිෙණක යන්තර හා පද්ධ්ති අළුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ        

11. විෙයාොර උපකරණ අුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ         

12. කාර්යාල උපකරණ (ඡායා පිටපත් යන්තර, දරෝනිදයෝ පිටපත් යන්තර, යුරු ලියනයන්ත ආදය) 

අුත්වැඩියා කිරිෙ හා දේවා කිරිෙ       

13. මුද්රණ කටයුු                  

14. ආහාරපාන සැපයීෙ             

 

ඒ.එේ.දක්.ජයලත්, 

වයඹ පළාත් අධ්යාපන අධ්යක්ෂ, 

වයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව, 

නුවර පාර, 

කුරුණෑෙල. 

037-2222422/037-2220221 

2021.12.03 

Web Address: www.nwpedu.lk  

E-mail: provincialeducationnwp@yahoo.com  

 
 

http://www.nwpedu.lk/
mailto:provincialeducationnwp@yahoo.com


 

කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා 

අංක....................... හා................... දින 

දරණ කුවිතාන්සියයන්ස රු ..................... භාර ගතිමි. 

 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2022 

 වයඹ පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදම්න්ුව   

01.ව්යාපාරයේ යහෝ ආයතනයේ  නම : .............................................................................................. 

02.ලිපිනය : ...................................................................................................................................... 

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

04. අයිතිකරුයේ යහෝ අයිතිකරුව්න්සයේ නම් :  

1...................................................................................... 

                        
2...................................................................................... 

                       
3....................................................................................... 

05. ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරියම් සහතිකයේ අංකය : ..................................................... 

(පිටපත් ඇමිණිය යුතුය) 

06.යව්නත් ආයතනව්ල සැපයුම්කරුයව්කු යලස ලියාපදිංචි වි ඇද්ද :.................................ඔව් නම් 

පිටුපස සටහන්ස කරන්සන.  

07. රු300/- මුදල බැංකුගත කර ඇත්නම් බැංකුව් යව්ත මුදල් බැර කරන ලද කුවිතාංියේ පිටපතක්  

/ ජංගම දුරකථනය  මඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස නම් ඔබයේ ඊ-යම්ල් ලිපිනයට යව්ත යයාමුකර ඇති  

 මුදල් යගවීම් බිල්පයතහි පිටපතක් අමුණන්සන. එය අමුණා ඇති නැති බව් සඳහන්ස කරන්සන.               

........... 

(බැිංකු ගිණුම් සඳහා මුෙල් බැර කරන්දන් නම සහ ජිංගම දුරකථන මඟින් මුෙල් දගවන්දන් නම් 

 බැිංකු ගිණුම් අිංක පහත උපදෙස් පත්රිකාදේ ෙක්වා ඇත.  

08. පුව්ත්පත් නියව්දනය අනුව් ලියාපදිංචි විමට කැමති සැපයුම ඉදිරියයන්ස (X) ලකුණ යයාදන්සන. 

 පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්දම්න්ුදේ ලියාපදිංචි විය හැකි භාණ්ඩ හා දස්වා කාණ්ඩය  

අනු 

අිංකය  

උපකරණ ව්ර්ගය ලියාපදිංචි විමට 
කැමති සැපයුම 

(ඉදිරියයන්ස (X) 
ලකුණ යයාදන්සන.)  

1. පුස්තකාල යපාත්   



2. විදයා පරියභෝජන ද්රව්ය හා උපකරණ  

3. ගණිත උපකරණ  

4. කෘෂි ද්රව්ය හා උපකරණ  

5. ක්රීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ  

6. යසෞන්සදර්ය භාණ්ඩ  

7. තාක්ෂණ ද්රව්ය හා උපකරණ    

8. විය ්ෂ අධ්යාපන උපකරණ (ඇස් කණ්ණාඩි,සව්න්ස ව්හල් ආදිය....)   

9. බැනර් මුද්රණය  

10. උත්සව් භාණ්ඩ සැපයීම කුලියට සැපයීම  

11. ක්රීඩා ඇඳුම් සැපයීම    

12. පදක්කම්,සමරු තිළිණ සැපයීම  

13. ආහාරපාන සැපයීම  

14. ප්රව්ාහන පහසුකම් සැපයීම  

15.  බ්ද  විකා න යන්සර/  බ්ද පරිපාලන පහසුකම් කුලියට  සැපයීම  

16. යව්දිකා සැරිලි,  ාලා සැරිලි සැපයීම  

17. පරිගණක යන්සර හා පද්ධ්ති අළුත්ව්ැඩියාව් හා යස්ව්ා කිරිම  

18. විදයාගාර උපකරණ අලුත්ව්ැඩියාව් හා යස්ව්ා කිරිම  

19. කාර්යාල උපකරණ (ඡායා පිටපත් යන්සර, යරෝනියයෝ පිටපත් යන්සර, යතුරු 

ලියනයන්ස ආදිය) අලුත්ව්ැඩියා කිරිම හා යස්ව්ා කිරිම.  

 

20. පාසල්  ලීබඩු උපකරණ සැපයීම (පංති කාමර ලී බඩු  උපකරණ, 

විදයාගාර ලී බඩු උපකරණ , පුස්තකාල ලී බඩු උපකරණ සැපයීම) 

 

21. මුද්රණ කටයුතු  

22. කාර්යාල උපකරණ සැපයීම (ඡායා පිටපත් යන්සර, මුද්රණ යන්සර යනාදිය)  

23. පරිගණක  හා උපාංග සැපයීම  

24. ව්ායන්ස කබඩ් අලුත්ව්ැඩියාව්  

 

 

 ඉහත  මා / අප විින්ස දක්ව්ා ඇති කරුණු මයේ/ අපයේ උපරිම වි ්ව්ාසය යමම ආයතනයේ ඇති යල්ඛන 

අනුව් නිව්ැරදි හා සතය බව්ත්, යමම යදපාර්තයම්න්සතුයව් සැපයුම්කරුයව්තු යලස පිළිගනු ලැබුව්යහාත් මිල 

ගණන්ස ඉල්ලු විටක නියමිත කාලය තුල ඒව්ා ඉදිරිපත් කිරිමටත් සාම්පල් අව් ය වුව්යහාත් ඒව්ා ඉදිරිපත් 

කිරිමටත් එකඟ ව්න අතර, භාණ්ඩ සැපයිම සඳහා ඇණවුමක් ලදයහාත් ඇණවුයම් සඳහන්ස කාලය තුල 



යදපාර්තයම්න්සතුව් විින්ස නියම කරනු ලබන ස්ථානයට යහෝ සථ්ානයන්සට යනාමිලයේ ප්රව්ාහනය කර දිමට 

භාණ්ඩ සපයා අව්සන්ස වු පසු මුදල් ලබා ගැනිමටත් එකඟ යව්මි/යව්මු. 

 

අත්සන  

01..............................................  

02.............................................. 

03.............................................. 

දිනය : ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               කාර්යාලීය ප්රයයෝජනය සඳහා 

                               අංක....................... හා................... දින 

                              දරණ කුවිතාන්සියයන්ස රු ..................... භාර ගතිමි. 
 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම - 2022 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය - ………………………………… 

 
 

01. ව්යාපාරයේ යහෝ ආයතනයේ  නම : ............................................................................................... 

02.ලිපිනය : ...................................................................................................................................... 

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

04. අයිතිකරුයේ යහෝ අයිතිකරුව්න්සයේ නම් :                   

                                                                 1...................................................................................... 

             2...................................................................................... 

             3....................................................................................... 

05.ව්යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරියම් සහතිකයේ අංකය : ..................................................... 

(පිටපත් ඇමිණිය යුතුය) 

06.යව්නත් ආයතනව්ල සැපයුම්කරුයව්කු යලස ලියාපදිංචි වි ඇද්ද :.................................ඔව් නම් 

පිටුපස සටහන්ස කරන්සන.  

07.රු300/- මුදල බැංකුගත කර ඇත්නම් බැංකුව් යව්ත මුදල් බැර කරන ලද කුවිතාංියේ පිටපතක්  

/ ජංගම දුරකථනය  මඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස නම් ඔබයේ ඊ-යම්ල් ලිපිනයට යව්ත යයාමුකර ඇති 

 මුදල් යගවීම් බිල්පයතහි පිටපතක් අමුණන්සන. එය අමුණා ඇති නැති බව් සඳහන්ස කරන්සන.                

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

(බැිංකු ගිණුම් සඳහා මුෙල් බැර කරන්දන් නම සහ ජිංගම දුරකථන මඟින් මුෙල් දගවන්දන් නම් 

 බැිංකු ගිණුම් අිංක පහත උපදෙස් පත්රිකාදේ ෙක්වා ඇත. )  

08.පුව්ත්පත් නියව්දනය අනුව් ලියාපදිංචි විමට කැමති සැපයුම ඉදිරියයන්ස (X) ලකුණ යයාදන්සන. 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලවල ලියාපදංචි විය හැකි භාණ්ඩ හා දස්වා කාණ්ඩය 

1. ලිපි ද්රවය               ........................... 

2. පුේතකාල දපාත්          ........................... 

3. විෙයා පරිදභෝජන ද්රවය හා උපකරණ      ........................... 

4. ෙණිත උපකරණ           ........................... 

5. කෘෂි ද්රවය හා උපකරණ         ........................... 

6. ක්රීඩා භාණ්ඩ හා උපකරණ        ........................... 

7. දසෞන්තෙර්ය භාණ්ඩ                       ............................ 



8. තාක්ෂණ ද්රවය හා උපකරණ                                                                             ........................... 

9. විදේෂ අධ්යාපනයට අවශ්ය සියළුෙ පාරිදභෝගික ද්රවය      ............................  

10. පරිෙණක යන්තර හා පද්ධ්ති අළුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ    .......................... 

11. විෙයාොර උපකරණ අුත්වැඩියාව හා දේවා කිරිෙ     ........................... 

12. කාර්යාල උපකරණ (ඡායා පිටපත් යන්තර, දරෝනිදයෝ පිටපත් යන්තර, යුරු ලියනයන්ත ආදය)  

13. අුත්වැඩියා කිරිෙ හා දේවා කිරිෙ       ........................... 

14. මුද්රණ කටයුු                              ........................... 

15. ආහාරපාන සැපයීෙ                      ......................... 

      ඉහත  මා / අප විින්ස දක්ව්ා ඇති කරුණු මයේ/ අපයේ උපරිම වි ්ව්ාසය යමම ආයතනයේ ඇති යල්ඛන 

අනුව් නිව්ැරදි හා සතය බව්ත්, යමම යදපාර්තයම්න්සතුයව් සැපයුම්කරුයව්තු යලස පිළිගනු ලැබුව්යහාත් මිල 

ගණන්ස ඉල්ලු විටක නියමිත කාලය තුල ඒව්ා ඉදිරිපත් කිරිමටත් සාම්පල් අව් ය වුව්යහාත් ඒව්ා ඉදිරිපත් 

කිරිමටත් එකඟ ව්න අතර, භාණ්ඩ සැපයිම සඳහා ඇණවුමක් ලදයහාත් ඇණවුයම් සඳහන්ස කාලය තුල 

යදපාර්තයම්න්සතුව් විින්ස නියම කරනු ලබන ස්ථානයට යහෝ සථ්ානයන්සට යනාමිලයේ ප්රව්ාහනය කර දිමට 

භාණ්ඩ සපයා අව්සන්ස වු පසු මුදල් ලබා ගැනිමටත් එකඟ යව්මි/යව්මු. 

 

 

අත්සන  

01..............................................  

02.............................................. 

03.............................................. 

දිනය : ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

මුෙල් බැිංකුවට දගවීම සඳහා උපදෙස් 
ලියාපදිංචි වීම  සඳහා අව් ය අයදුම්පත ඉහතින්ස දක්ව්ා ඇති අතර යකාවිඩි 19 ව්සංගත තත්ව්ය නිසා පැමිණ 

ලියාපදිංචි වීමට යනාහැකි සැපයුම්කරුව්න්ස  රු300/- මුදල මතු දැක්යව්න ව්යඹ පළාත් අධ්යාපන 

යදපාර්තයම්න්සතුයව් යහෝ කලාප අධ්යාපන කාර්යාලව්ල  ලංකා  බැංකුයව් ගිණුම් යව්ත බැර කර බැංකුව් 

යව්ත මුදල් බැර කරන ලද කුවිතාංියේ පිටපතක් / ජංගම දුරකථනය  මඟින්ස මුදල් යගව්න්සයන්ස නම්   මුදල් 

යගවීම් බිල්පයතහි පිටපතක් අමුණා, ව්යාපාර ලියාපදිචිකිරීයම් සහතිකය සමඟ සම්ූර්ණ කරන ලද 

අයදුම්පත    පහතින්ස සදහන්ස කර ඇති ඊ-යම්ල් ලිපියන්ස යව්ත යයාමු කරන්සන. ඉන්ස පසු විස්තර පරීකෂාර 

බලා  ලියාපදිංචි වීම ිදුකරනු ලැයබ්.  

අධ්යාපන කාර්යාලය ගිණුේ අංකය 

පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව  
 

713966 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -කුරුණෑෙල  
 

714012 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ඉේබාෙමුව  

 

0072816998 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය  
 

0001779387 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ගිරිඋල්ල 
 

0071956886 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ෙහව  
 

0004567574 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය  
  

0072815857 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය- හලාවත  
 

0001660962 

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -පුත්තලෙ 

 

0001780179 

 

අධ්යාපන කාර්යාලය ඊ-දේල් ලිපිනය 

පළාත් අධ්යාපන දෙපාර්තදේන්තුව  
 

Supplyregipde@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -කුරුණෑෙල  
 

Supplyregikuru@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ඉේබාෙමුව  
 

SupplyregiIbba@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -නිකවැරටිය  
 

Supplyreginika@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ගිරිඋල්ල 
 

Supplyregigiri@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -ෙහව  
 

Supplyregimaho@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -කුලියාපිටිය   
 

Supplyregikuli@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය- හලාවත  
 

Supplyregichilaw@yahoo.com  

කලාප අධ්යාපන කාර්යාලය -පුත්තලෙ 

 

Supplyregiputt@yahoo.com  
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