
 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

 

 

 

 

 

 

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු 

මධයස්ථානය 

(MDTC) 

සබරගමුව පළාත් සභාව 
පුස්සැල්ල - පරකඩුව. 
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Tel / Fax – 045 2263297  Email – sbpmdtc@gmail.com 

 

Managment Development & Training center, Sabaragamuwa Provincial Council 

 

https://www.facebook.com/Management-Development-Training-Centre-197178697316049/ 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු 

මධයස්ථානය 

(MDTC) 

සබරගමුව පළාත් සභාව 
 

 

දැක්ම 

වසර 2025 දී සබරගමු පළාතත් පුහුණුතේ හා 

සංවර්ධනතේ විශිෂ්ටතම ආයතනය. 

 

මමමහවර 

ආයතනය සතු සියළු සම්පත් උපතයෝජනය කර 

සබරගමු පළාත තුල දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා 

සපිරි මානව සම්පතක් බිහි කිරීමට අවශ්ය 

නිර්මාණශීලි අධයාපන පරිසරයක් ඇති කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

මේශනශාලා ගාස්ු   

▪ ශාලා අංක 01 - මම්ස සහිතව 100කට / මම්ස රහිතව 150කට පහසුකම් ඇත. 

මල්ිමීඩියා තරාතජක්ටරය සහ සවුන්ඩ් සහිතයි. 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන - වායුසමනය සහිතව  දිනකට රු. 15000.00 

වායුසමනය රහිතව  දිනකට රු. 12000.00 

බාහිර ආයතන -           වායුසමනය සහිතව  දිනකට රු. 18000.00 

වායුසමනය රහිතව  දිනකට රු. 13500.00 
 

▪ ශාලා අංක 02 - 50කට පහසුකම් ඇත. 

මල්ිමීඩියා තරාතජක්ටරය සහිතයි 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන  දිනකට රු. 6500.00 

බාහිර ආයතන     දිනකට රු. 7800.00 
 

▪ ශාලා අංක 03 - 50කට පහසුකම් ඇත. 

මල්ිමීඩියා තරාතජක්ටරය සහිතයි 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන  දිනකට රු. 6500.00 

බාහිර ආයතන     දිනකට රු. 7800.00 
 

▪ ශාලා අංක 04 - 30කට පහසුකම් ඇත. 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන  දිනකට රු. 4000.00 

බාහිර ආයතන     දිනකට රු. 4800.00 
 

▪ පරිගණක විදයාගාරය - 40කට පහසුකම් ඇත.  

මල්ිමීඩියා තරාතජක්ටරය සහ අන්ඩතර්ජාලය සහිතයි. 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන  දිනකට රු. 28000.00 

බාහිර ආයතන     දිනකට රු. 35000.00 

▪ සාකච්ඡා කාමරය - 36කට පහසුකම් ඇත.  

මල්ිමීඩියා තරාතජක්ටරය සහ සම්ාටතබෝ් පහසුකම සහිතයි. 

සබරගමුව පළාත් සභා ආයතන - වායුසමනය රහිතව  දිනකට රු. 9000.00 

බාහිර ආයතන -           වායුසමනය රහිතව  දිනකට රු. 10500.00 

 

▪ සවස 5.00 න් පසු පාවිච්ි කරන පැයකට මහෝ මකාටසකට ඉහත ගාස්ුමවන් 10% ක් 

අමතරව අයකරනු ලැමේ. 

▪ මල්ිමීඩියා මරාමෙක්ටරය දිනකට රු. 1600.00, දින ½කට රු. 1200.00, සවස 5.00 

පසුව අමතර පැයකට මහෝ මකාටසකට රු. 300.00 

▪ Wi-Fi අන්තර්ොල පහසුකම් (10GB)  - දිනකට රු.  1500.00  

අමතර 1GB සදහා රු. 200.00 

 
 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

 
මන්වාසිකාගාර ගාස්ු 

 

▪ කාමර අංක 17 (වායුසමනය සහිත නිවාසය) - එක් දිනයක් සදහා  

   පළාත් සභාව තුල ආයතන   -  රු. 7000.00 

   බාහිර ආයතන    -  රු. 9500.00  

▪ නාන කාමර සහිත ඇදන්ඩ 02 කාමර 01 ක්   (කාමර 04)   -  රු. 1600.00 

▪ කාන්ඩතා තන්ඩවාසිකාගාරවල තපාදු කාමර   (ඇඳන් 32) -   ඇඳකට රු. 400.00 

▪ පිරිමි තන්ඩවාසිකාගාරවල තපාදු කාමර (ඇඳන් 23) - ඇඳකට රු. 400.00 

උදෑසන ආහාරවටමටෝරු හා මිලගණන් 

වටමටෝරු අංක 01. 

▪ පාන්ඩ / ඉදිආප්ප / නූ්ල්ස් 
▪ මාළු / බිත්තර / සැමන්ඩ 
▪ අල වර්ගයක් තහෝ පරිප්පු 
▪ තපාල් සම්තබෝල 
▪ ප්තල්න්ඩි එකක් 

වටමටෝරු අංක 02. 

▪ පාන්ඩ / ඉදිආප්ප / නූ්ල්ස් 
▪ මාළු / බිත්තර / සැමන්ඩ 
▪ කිරි තහාදි 
▪ තපාල් සම්තබෝල 
▪ ප්තල්න්ඩි එකක් 

වටමටෝරු අංක 03. 

▪ පාන්ඩ / ඉදිආප්ප / නූ්ල්ස් 
▪ අල තහෝ පරිප්පු 
▪ තපාල් සම්තබෝල 
▪ ප්තල්න්ඩි එකක් 

වටමටෝරු අංක 04. 

▪ සම්බා / රතු / සුදු බත් 
▪ පරිප්පු තහෝ අල වර්ගයක් 
▪ බැදුමක් 
▪ තපාල් සම්තබෝල 

වටමටෝරු අංක 05. 

▪ කිරිබත් සහ ලුණු මිරිස ්
▪ ප්තල්න්ඩි එකක් 

 

රු. 420.00 

රු. 370.00 

රු. 275.00 

රු. 200.00 

රු. 290.00 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

වටමටෝරු අංක 06. 

▪ සම්බා / රතු / සුදු බත් 
▪ තැම්ූ ධානය / තැම්ූ අල වර්ගයක් 
▪ මාළු / බිත්තර කිරි තහාඳි 
▪ පරිප්පු තහෝ අල වර්ගයක් 
▪ තපාල් සම්තබෝල 

දහවල් ආහාරවටමටෝරු හා මිලගණන් 

වටමටෝරු අංක 07. 

▪ සම්බා / රතු / සුදු බත් 
▪ මස් / මාළු / තසාතස්ජස ්/ බිත්තර 
▪ එළවලුවක් 
▪ අල වර්ගයක් තහෝ ධානය වර්ගයක් 
▪ පලා වර්ගයක් 
▪ පපඩම් සහ බදින ලද මිරිස ්
▪ අතුරුපස 

 

වටමටෝරු අංක 08. 

▪ සම්බා / රතු / සුදු බත් 
▪ මස් / මාළු / තසාතස්ජස ්/ බිත්තර 
▪ එළවලුවක් 
▪ අල වර්ගයක් තහෝ ධානය වර්ගයක් 
▪ පලා වර්ගයක් 
▪ වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / චිලි තප්ස්ට / සලාදයක් 
▪ පපඩම් සහ බදින ලද මිරිස ්
▪ අතුරුපස 

වටමටෝරු අංක 09. 

▪ එළවලු බත් 
▪ කුකුල් මස්  තහෝ මාළු තහෝ තසාතස්ජස් තඩවල් / බිත්තර  
▪ අල බැදුම 
▪ පරිප්පු 
▪ වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ාප්සි / සලාදයක් 
▪ චිලි තප්ස්ට 
▪ අතුරුපස 

 

 

 

 

රු. 600.00 

රු. 510.00 

රු. 650.00 

රු. 390.00 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

වටමටෝරු අංක 10. 

▪ එළවලු බත් 
▪ කුකුල් මස්  තඩවල් තහෝ මාළු තඩවල් 
▪ කටලට 
▪ අල බැදුම 
▪ පරිප්පු 
▪ වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ාප්සි / සලාදයක් 
▪ චිලි තප්ස්ට 
▪ පපඩම් මිශ්රණය 
▪ තසෝස ්
▪ වටලප්පන්ඩ / ෆෘට සැල් / පළතුරක් සමග අයිස්ීම් 

වටමටෝරු අංක 11. 

▪ එළවලු බත් 
▪ කුකුල් මස්  තඩවල් තහෝ මාළු තඩවල් 
▪ තසාතස්ජස් / බිත්තර  
▪ කටලට 
▪ අල බැදුම 
▪ පරිප්පු 
▪ කජු  
▪ උම්බලකඩ සම්තබෝල 
▪ වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / ත ාප්සි / සලාදයක් 
▪ පපඩම් මිශ්රණය 
▪ තසෝස ්
▪ සුප් 
▪ වටලප්පන්ඩ / ෆෘට සැල් / පළතුරක් සමග අයිස්ීම් 

රාත්රී ආහාර වටමටෝරු හා මිලගණන් 

වටමටෝරු අංක 12. 

▪ සම්බා / රතු / සුදු බත් 
▪ මස් / මාළු / තසාතස්ජස ්/ බිත්තර / සැමන්ඩ 
▪ එලවළු වර්ගයක් 
▪ අල වර්ගයක් තහෝ ධානය වර්ගයක් 
▪ පලා වර්ගයක් 
▪ පපඩම් තහෝ මිරිස ්
▪ අතුරුපස (පළතුරු වර්ගයක්) 

වටමටෝරු අංක 13. 

▪ එළවලු බත් තහෝ නූ්ල්ස් 
▪ කුකුල් මස්  තඩවල් / මාළු තඩවල් / තසාතසජ්සත්ඩවල් / බිත්තර 
▪ අල තහෝ පරිප්පු 
▪ අතුරුපස (පළතුරු වර්ගයක්) 

 

රු. 850.00 

රු. 1200.00 

රු. 510.00 

රු. 450.00 
 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

අමතර එක් අමයකු සදහා ( අවම ඇනවුම 15මදමනකු සදහා මේ.) 

▪ මස් / මාළු / තසාතස්ජස ්  - රු. 170.00 
▪ බිත්තර      - රු. 80.00 
▪ එලවලුවක්    - රු. 70.00 
▪ පලා වර්ගයක්    - රු. 35.00 
▪ අල වර්ගයක් තහෝ ධානය වර්ගයක් - රු. 65.00 
▪ වම්බටු තමෝජු / බැදුමක් / චිලි තප්ස්ට / ත ාප්සි / සලාදයක්- රු. 100.00 
▪ තැම්ූ ධානය වර්ගයක් (ලුණු මිරිස්, තපාල් සමඟ)  - රු. 120.00 
▪ තැම්ූ අල වර්ගයක් (ලුණු මිරිස්, තපාල් සමඟ)  - රු. 130.00 
▪ ආප්ප සමග ලුණු මිරිස් (ආප්ප 02)    - රු. 75.00 

 
 

දහවල් මේ 
▪ කෑම වර්ග එකක් සමග ප්තල්න්ඩි  - රු. 130.00 
▪ කෑම වර්ග එකක් සමග කිරි තත්  - රු. 160.00 
▪ කෑම වර්ග තදකක් සමග ප්තල්න්ඩි  - රු. 230.00 
▪ කෑම වර්ග තදකක් සමග කිරි තත්  - රු. 260.00  

සවස මේ 
▪ කැවිලි වර්ගයක් තහෝ බිස්කට  සමග ප්තල්න්ඩි - රු. 80.00 
▪ කැවිලි වර්ගයක් තහෝ බිස්කට  සමග කිරි තත් - රු. 110.00 
▪ කැවිලි වර්ගයක් තහෝ බිස්කට  සමග කිරි තකෝපි - රු. 110.00 
▪ කැවීලි වර්ගයක් තහෝ බිස්කට  සමග තකෝපි  - රු. 90.00 
▪ හකුරු සමග ඔසු පැන්ඩ වර්ගයක්   - රු. 60.00 
▪ හකුරු සමග කිරි කහට    - රු. 80.00 
▪ පළතුරු බීම (කෘතිම)    - රු. 150.00 
▪ පළතුරු බීම ( අන්ඩනාසි/පැතපාල්/තකාමඩු/දිවුල් ) - රු. 230.00 

 
❖ අමතර ප්තල්න්ඩියක්  - රු. 30.00 
❖ කිරි තත් එකක්    - රු. 75.00 
❖ තකාළ කැඳ වීදුරුවක්  - රු. 95.00 
❖ සුප් වීදුරුවක්    - රු. 75.00 
❖ තකෝපි එකක්   - රු. 45.00 
❖ කිරි තකෝපි   - රු. 75.00 
❖ අමතර කෑම වර්ගයක්  - රු. 100.00 
❖ පළතුරු කැබලි    - රු. 150.00 

(අන්ඩනාසි/තකාමඩු/පැතපාල්) 
 
තමම සියළුම ගාස්තු වලට සතිතේ දින වලදී 10% තස්වා ගාසත්ුවක් හා සති අන්ඩත හා රජතේ 
නිවාඩු දින වලදී 20% තස්වා ගාසත්ුවක් අය තකතර්. 

වැඩමුළුවක් සදහා අවම ඇනවුම ඒකක 10 ක් තේ. 

 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

මවන් කරවා ගැනීම / මතාරුරු සදහා විමසන්න  

කාර්යාලය - 0452263297 

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය -  

සබරගමුව පළාත් සභාව, 

පුසස්ැල්ල, පරකඩුව. 

ඊතම්ල් - sbpmdtc@gmail.com 

 

එම්.එස්. ආසිරි මද්දදුමතේ, 

ස්ථානභාර නිලධාරී, 

කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය, 

සබරගමුව පළාත් සභාව. 

දු.අං 0452263297 / 0718182259  ෆැක්ස් - 0452263297 

ඊතම්ල් - asirimaddumage@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

තද්දශ්න ශ්ාලා අංක 01 

 

 

 

  

 

 

තද්දශ්න ශ්ාලා අංක 02/03 

 

 

 

 

   

 

තද්දශ්න ශ්ාලා අංක 04 

 

 

 

 

 

 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

පරිගණක විදයාගාරය 

 

 

 

 

 

 

කාමර අංක 17 (නිවාසය) 

 

 

 

  

 

 

ඇඳන්ඩ 02 කාමර (නාන කාමර සහිත) 

 

 

  

 

 

 

 



 කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු මධයස්ථානය - සබරගමුව පළාත් සභාව, පුස්සැල්ල, පරකඩුව.  

 

කාන්ඩතා තන්ඩවාසිකාගාරය තපාදු කාමර 

 

 

 

 

  

 

පිරිමි තන්ඩවාසිකාගාරය තපාදු කාමර 

 

 

 

 

  

 

තභෝජනාගාරය 

 

 

 


