කළමණාකරන සංවර්ධන හා පුහුණු
මධයසථාාන
(MDTC)
සබරගමුව පළාත් සභාව
පුසථසැල්ල - පරකඩුව.

අනුමත ගාසථතු අ කිරීම්

Managment Development & Training center, Sabaragamuwa Provincial Council

https://www.facebook.com/Management-Development-Training-Centre-197178697316049/
කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

කළමණාකරන සංවර්ධන හා පුහුණු
මධයසථාාන
(MDTC)
සබරගමුව පළාත් සභාව

දැක්ම
වසර 2020 දී සබරගමු පළාතත් පුහුණුතේ හා
සංවර්ධනතේ විශිෂථටතම ආ තන .

තමතහවර
ආ තන සතු සි ළු සම්පත් උපත ෝජන කර
සබරගමු පළාත තුල දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා
සපිරි මානව සම්පතක් බිහි කිරීමට අවශ්ය
නිර්මාණශීලි අධයාපන පරිසර ක් ි ක කිරීම.

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

තේශ්නශ්ාලා ගාසථතු
 ශ්ාලා අංක 01 150කට පහසුකම් ිත.
මල්ටිමීඩි ා සහ සවුන්ඩ් පහසුකම සහිතයි.
පළාත් සභාවතුල ආ තන - වායුසමන සහිතව දිනකට රු. 11500.00
වායුසමන රහිතව දිනකට රු. 8500.00
බාහිර ආ තන වායුසමන සහිතව දිනකට රු. 14000.00
වායුසමන රහිතව දිනකට රු. 10500.00
 ශ්ාලා අංක 02 50කට පහසුකම් ිත.
පළාත් සභාවතුල ආ තන
දිනකට රු. 4000.00
බාහිර ආ තන
දිනකට රු. 5500.00
 ශ්ාලා අංක 03 50කට පහසුකම් ිත.
පළාත් සභාවතුල ආ තන
දිනකට රු. 4000.00
බාහිර ආ තන
දිනකට රු. 5500.00
 ශ්ාලා අංක 04 30කට පහසුකම් ිත.
පළාත් සභාවතුල ආ තන
දිනකට රු. 2000.00
බාහිර ආ තන
දිනකට රු. 2500.00
 පරිගණක විදයාගාර පළාත් සභාවතුල ආ තන
බාහිර ආ තන

40 කට පහසුකම් ිත. අන්තර්ජාල පහසුකම සහිතයි.
දිනකට රු. 18000.00
දිනකට රු. 21600.00

 සවස 5.00න් පසු පාවිච්චි කරන පැ කට තහෝ තකොටසකට ඉහත ගාසථතුතවන් 10%ක්
අමතරව අ කරනු ලැතේ.
 මල්ටිමීඩි ා තරොතජක්ටර දිනකට රු. 600.00,දින ½කට රු. 400.00,සවස 5.00 පසුව
අමතර පැ කට තහෝ තකොටසකට රු. 150.00
 ඕවර්තහඩ් තරොතජක්ටර ,මැ බ තබෝඩ් සථරීන් තනොලයලතේ සැපතේ.

තන්වාසිකාගාර ගාසථතු
 නව තගොඩනැගිල්ල නාන කාමර සහිත ිදන් 02 කාමර 01ක් -

රු. 600/=

 නව තගොඩනැගිල්ල තපොදු කාමර

-

ිඳකට

රු. 200/=

 පැරණි තන්වාසිකාගාරවල කාමර

-

ිඳකට

රු. 200/=

 පැරණි තන්වාසිකාගාරවල තපොදු ශ්ාලා

-

ිඳකට

රු. 150/=

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

උදෑසන ආහාරවට්තටෝරු හා ලයලගණන්
වට්තටෝරු අංක 01.






පාන් / ඉදිආප්ප / නූඩ්ල්සථ
මාළු / බිත්තර / සැමන්
අල වර්ග ක් තහෝ පරිප්පු
තපොල් සම්තබෝල
ප්තල්න්ටි එකක්

රු. 160/=

වට්තටෝරු අංක 02.





පාන් / ඉදිආප්ප / නූඩ්ල්සථ
මාළු / බිත්තර / සැමන්
තපොල් සම්තබෝල
ප්තල්න්ටි එකක්

රු. 140/=

වට්තටෝරු අංක 03.





පාන් / ඉදිආප්ප / නූඩ්ල්සථ
අල තහෝ පරිප්පු
තපොල් සම්තබෝල
ප්තල්න්ටි එකක්

රු. 100/=

වට්තටෝරු අංක 04.





සම්බා / රතු / සුදු බත්
පරිප්පු තහෝ අල වර්ග ක්
බැදුමක්
තපොල් සම්තබෝල

රු. 130/=

වට්තටෝරු අංක 05.
 කිරිබත් සහ ලුණු ලයරිසථ
 ප්තල්න්ටි එකක්

රු. 65/=

වට්තටෝරු අංක 06.





සම්බා / රතු / සුදු බත්
තැම්බූ ධානය / තැම්බූ අල වර්ග ක්
මාළු / බිත්තර කිරි තහොඳි
තපොල් සම්තබෝල

රු. 165/=

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

දහවල් ආහාරවට්තටෝරු හා ලයලගණන්
වට්තටෝරු අංක 07.








සම්බා / රතු / සුදු බත්
මසථ / මාළු / තසොතසේජසථ / බිත්තර
එළවලුවක්
අල වර්ග ක් තහෝ ධානය වර්ග ක්
පලා වර්ග ක්
පපඩම් සහ බදින ලද ලයරිසථ
අතුරුපස

රු. 270/=

වට්තටෝරු අංක 08.









සම්බා / රතු / සුදු බත්
මසථ / මාළු / තසොතසේජසථ / බිත්තර
එළවලුවක්
අල වර්ග ක් තහෝ ධානය වර්ග ක්
පලා වර්ග ක්
වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / චිලි තප්සථට් / සලාද ක්
පපඩම් සහ බදින ලද ලයරිසථ
අතුරුපස

රු. 300/=

වට්තටෝරු අංක 09.








එළවලු බත්
කුකුල් මසථ තහෝ මාළු තහෝ තසොතසේජසථ තඩවල් / බිත්තර
අල බැදුම
පරිප්පු
වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ොප්සි / සලාද ක්
චිලි තප්සථට්
අතුරුපස

රු. 340/=

වට්තටෝරු අංක 10.











එළවලු බත්
කුකුල් මසථ තඩවල් තහෝ මාළු තඩවල්
කට්ලට්
අල බැදුම
පරිප්පු
වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ොප්සි / සලාද ක්
චිලි තප්සථට්
පපඩම් ලයශ්රණ
තසෝසථ
වටලප්පන් / ෆෘට් සැලඩ් / පළතුරක් සමග අයිසථරීම්

රු. 450/=

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

වට්තටෝරු අංක 11.














එළවලු බත්
කුකුල් මසථ තඩවල් තහෝ මාළු තඩවල්
තසොතසේජසථ / බිත්තර
කට්ලට්
අල බැදුම
පරිප්පු
කජු
උම්බලකඩ සම්තබෝල
වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ොප්සි / සලාද ක්
පපඩම් ලයශ්රණ
තසෝසථ
සුප්
වටලප්පන් / ෆෘට් සැලඩ් / පළතුරක් සමග අයිසථරීම්

රු. 650/=

රාත්රී ආහාර වට්තටෝරු හා ලයලගණන්
වට්තටෝරු අංක 12.








සම්බා / රතු / සුදු බත්
මසථ / මාළු / තසොතසේජසථ / බිත්තර / සැමන්
එලවළු වර්ග ක්
අල වර්ග ක් තහෝ ධානය වර්ග ක්
පලා වර්ග ක්
පපඩම් තහෝ ලයරිසථ
අතුරුපස (පළතුරු වර්ග ක්)

රු. 260/=

වට්තටෝරු අංක 13.





එළවලු බත් තහෝ නූඩ්ල්සථ
කුකුල් මසථ තඩවල් / මාළු තඩවල් / තසොතසේජසථතඩවල් / බිත්තර
අල තහෝ පරිප්පු
අතුරුපස (පළතුරු වර්ග ක්)

රු. 250/=

අමතර එක් අත කු සදහා ( අවම ිනවුම 15තදතනකු සදහා තේ.)
 මසථ / මාළු / තසොතසේජසථ

- රු. 75/=

 බිත්තර

- රු. 30/=

 එලවලුවක්

- රු. 40/=

 පලා වර්ග ක්

- රු. 15/=

 අල වර්ග ක් තහෝ ධානය වර්ග ක් - රු. 40/=
කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

 වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / චිලි තප්සථට් / ත ොප්සි / සලාද ක්- රු. 45/=
 තැම්බූ ධානය වර්ග ක් (ලුණු ලයරිසථ, තපොල් සම))

- රු. 50/=

 තැම්බූ අල වර්ග ක් (ලුණු ලයරිසථ, තපොල් සම))

- රු. 50/=

 ආප්ප සමග ලුණු ලයරිසථ

- රු. 30/=

 මීට අමතරව උද ආහාර වට්තටෝරු අනුවද සැපයි හැකි .
( තත්තවනුවට පළතුරු වර්ග ක්)

දහවල් තත්
 කෑම වර්ග එකක් සමග ප්තල්න්ටි

- රු. 50/=

 කෑම වර්ග එකක් සමග කිරි තත්

- රු. 60/=

 කෑම වර්ග තදකක් සමග ප්තල්න්ටි

- රු. 90/=

 කෑම වර්ග තදකක් සමග කිරි තත්

- රු. 100/=

සවස තත්
 කෑම වර්ග ක් තහෝ බිසථකට් සමග ප්තල්න්ටි

- රු. 40/=

 කෑම වර්ග ක් තහෝ බිසථකට් සමග කිරි තත්

- රු. 50/=

 කෑම වර්ග ක් තහෝ බිසථකට් සමග කිරි තකෝපි

- රු. 50/=

 කෑම වර්ග ක් තහෝ බිසථකට් සමග තකෝපි

- රු. 40/=

 හකුරු සමග ඔසු පැන් වර්ග ක්

- රු. 25/=

 හකුරු සමග කිරි කහට

- රු. 30/=

 අමතර ප්තල්න්ටි ක්

- රු. 10/=

 කිරි තත් එකක්

- රු. 30/=

 තකොළ කැඳ වීදුරුවක්

- රු. 30/=

 සුප් වීදුරුවක්

- රු. 30/=

 තකෝපි එකක්

- රු. 15/=

 කිරි තකෝපි

- රු. 30/=

 අමතර කෑම වර්ග ක්

- රු. 40/=

තමම සි ළුම ගාසථතු වලට ස කතේ දින වලදී 10% තසේවා ගාසථතුවක් හා ස ක අන්ත හා රජතේ
නිවාඩු දින වලදී 20% තසේවා ගාසථතුවක් අ තකතර්.

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයසථාාන - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුසථසැල්ල, පරකඩුව.

