අධ්යාපන සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය - අටුළුගම

දේශන ශාලා ගාස්ු
 ශ්රවණාගාරය
200 දෙදෙකුට පහසුකම් ඇත.
දිෙකට වායු සමෙය රහිතව

- රු.4000.00

 ප්රධ්ාන දේශන ශාලාව - ශාලා අංක 01
80 දෙදෙකුට පහසුතම් ඇත.
දිෙකට වායු සමෙය රහිතව

- රු.3000.00

දිෙකට වායු සමෙය සහිතව

- රු.4500.00

 දේශන ශාලාව - ශාලා අංක 02
40 දෙදෙකුට පහසුකම් ඇත.
දිෙකට වායු සමෙය රහිතව

- රු.2000.00

 රුස්ීම් ශාලාව - ශාලා අංක 03
20 දෙදෙකුට පහසුකම් ඇත.
දිෙකට වායු සමෙය රහිතව පුද්ගලයින් 15ත් 20ත් අතර - රු.1500.00
පුද්ගලයින් 10ත් 15ත් අතර

- රු.1000.00

පුද්ගලයින් 10ට අඩු ෙම්

- රු.750.00

(සැ.යු. - සවස 4.30න් පසු දේශනශාලා භාවිතා කරන පැයකට ඉහත ගාස්ුවලින් 10%ක් අමතරව
අයකරනු ලැදේ.)

මල්ටිමීඩියා දප්රාදෙක්ටර් භාවිතය,
01. දිෙකට

- රු.1000.00

02. දිෙ භාගයකට

- රු.500.00

03. සවස 5න් පසු පැයකට

- රු.200.00
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දන්වාසිකාගාර ගාස්ු - එක් ඇඳක් සඳහා දිනකට රු.300.00
1. දන්වාසිකාගාරය අංක 01
කාමර අංක 01 - ඇඳන් 08

2. දන්වාසිකාගාරය අංක 02
ඇඳන් 23
3. දන්වාසික කාමර
කාමර අංක 01 - ඇඳන් 02
කාමර අංක 02 - ඇඳන් 02
4. ශ්රවණාගාරය
කාමර අංක 01 - ඇඳන් 07
කාමර අංක 02 - ඇඳන් 07
කාමර අංක 03 - ඇඳන් 07
කාමර අංක 04 - ඇඳන් 07

(සැ.යු. - එක් අදයකුට දකාට්ට, දකාට්ට උර, දෙඩ්ෂීට් එකක් ෙැගින් දෙනු ලැදේ.)
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❖ පරිපාලන හා දස්වා ගාස්ු
 පළාත් සභා සහ රජදේ ආයතෙවලින් අය දොදකදේ.
 වැඩමුවලදී පළාත් සහ මධ්යම රජදේ අධ්යාපෙ ආයතෙවලට අනුග්රහ ලබාදෙෙ ආයතෙ පරිපාලෙ
ගාසතුදවන් නිෙහසත දකදේ.
සතිදේ දිනවලදී
අේධ් රාජය ආයතෙ (සංසතථා, මණ්ඩල, අධිකාරි වැනි)

- 7.5%

දපෞද්ගලික ආයතෙ වලින්

- 10%

රෙදේ නිවාඩු දිනවල
අේධ් රාජය ආයතෙවලින්

- 10%

දපෞද්ගලික ආයතෙ වලින්

- 15%




වැඩමුළු අවසාෙදේදී විසතතරාත්මක ගාසතු අය කිරීදම් ලිපි පිටපතක් සහ බිල්පතක් ලබා දෙෙ අතර අොල
මුෙල දගවූ පසු ඒ සඳහා මුෙල් කුවිතාන්ියක් නිකුත් දකදේ. දෙක්පතකින් ගාසතුව දගවන්දන්ෙම් “දල්ටකම්,
අධ්යාපන, දතාරුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුු අමාතයංශය“ “ගිණුම් අංක - 0009724205“ (ගිණුම් අංකය
සඳහන් කළ යුුය) ෙමට ලිවිය යුුය. වැඩමුළු ගාසතුව වැඩමුළුව අවසන්ව සතියක් ඇුළත දගවීමට කටයුු කළ
යුුය.
සැ.යු. –
අෙළ මුෙල ෙැංකු ගත කරන්දන්නම් ඒ ෙව තැන්පු පදතහි පිටපත මගින්ෙ,
SLIPS ක්රමයට දගීම් කරන්දන්නම් ඒ ෙව ලිඛිතවෙ, දමම ආයතනයට ලියාපදිංචි තැපෑල මගින්
ෙැනුම් දිය යුුය.

සතථාෙභාර නිළධ්ාරි
අධ්යාපෙ සංවේධ්ෙ මධ්යසතථාෙය,
අටුළුගම, දෙහිඕවිට.
විමසීම් - සතථාෙභාර නිලධ්ාරි
කාේයාලය / Fax
වැඩමුළු දවන්කර ගැනීම
බිල්පත් දගවීම් සඳහා විමසීම්
දභෝජොගාර පාලක
අරක්කැමි
මුරකරු

- 071- 4417121
- 036 - 2267408
- 071 - 0675017
- 071 - 6976428
- 071 – 8016654/076-4459800
- 071 - 0183003
- 076 - 6555240/ 076 - 7533410

Email

- edcatulugama@gmail.com

Facebook

- https://www.facebook.com/edcatulugama

Google Map - https://goo.gl/maps/Po5MMwwnvHz
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අධ්යාපන සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය - අටුළුගම

සැලකිය යුුය
වැඩමුළු දවන්කර ගැනීම
•
•
•

දිෙ දවන්කර ගැනීම විධිමත් ලිපියක් මගින් ෙැනුම් දිය යුු දේ.
වැඩසටහෙ පැවැත්වීමට දිෙ 5කට දපර වැඩසටහන් ඇසතතදම්න්ු මුෙලින් 25% ක අත්තිකාරමක් දගවිය
යුුය.
දුරකථෙ වලින් දිෙ දවන් කළෙ ලිඛිත ඉල්ීමට හා 25% ක අත්තිකාරමට මුල්තැෙ දද්. 25% ක
අත්තිකාරම් මුෙල කිිඳු අයුරකින් ආපසු ලබා දොදද්.

ආහාර පහසුකම්
•
•
•
•
•
•

දිෙ 2 කට දපර සහභාගී වෙ සංඛ්යාව, ආහාර දේල් ගණෙ සහ ආහාර වටදටෝරුව ලබාදිය යුුය.
ඉල්ීම් ලිපිදේ සඳහන් ප්රමාණයට වැඩමුළු ආරම්භක දිෙ උදද් ආහාරය, 10.30 දත්, දිවා ආහාරය සඳහා
මුෙල් අය දකදේ.
සංඛ්යාව අඩුෙම් සවස 3.30 දත් දේදල් ිට සහභාගීවෙ සංඛ්යාවට පමණක් ගාසතුව අයකරනු ලැදේ.
රාත්රී දන්වාිකයන් ෙහවල් 12.30 වෙවිට ආයතෙය විින් ලබාදෙෙ අත්සන් දල්ඛ්ෙදේ අත්සන් කල
යුුය. අත්සන් කල ප්රමාණයට පමණක් ආහාර ලබා දද්.
දෙවෙ දිෙ ආහාර පහසුකම් අවශ්ය ප්රමාණය දපර දිෙ සවස 3.30ට දපර ඉල්ුම් කල යුුය.
ලබා දී ඇති කාල පරාසය ුළදී ආහාර දගෙ දභෝජොගාරදයන් බැහැර වීමට කටයුු කල යුුය.

ශාලා පහසුකම්
•
•
•

දද්ශ්ෙ ශ්ාලාව දප.ව.8.00 ට විවෘත කරනු ලැදේ.
දද්ශ්ෙ ශ්ාලාව සවස 4.30ට වසෙ අතර ඉන් පසු අමතර ශ්ාලා ගාසතු අය දකදේ.
ශ්ාලාදේ දවෙත් අවශ්යතා සඳහා විමසීම් කලයුුය.

බිල්ටපත්
•
•
•

වැඩමුළුව අවසන් වීමට ප්රථම දිවා ආහාර විදේකදේදී දහෝ ඊට දපර බිල්පත ලබා ගැනීමට කටයුු කළ
යුුය.
මුෙල් මගින් දගවීම් කරෙ විට බැංකුගත කිරීමට පහසුවෙ දසත ප.ව.2.00 දපර මුෙල් දගවිය යුුය.
කුවිතාන්ියක් නිකුත් දකදේ.
මුෙල් හා දෙක්පත් සතියක් ඇුළත රාජකාරී දේලාදේදී දගවිය යුුය.

❖ ආයතෙය ුළට මත්පැන් රැදගෙ ඒම, බීමත්ව පැමිණීම, බුලත් විට කෑම, බුලත් දකළ ගැසීම සම්ූේණදයන්ම
තහෙම් දේ.
❖ දමය රාජය ආයතෙයක් බැවින්, ආහාර ගන්ො පිඟන් දකෝප්ප පිරිිදු කර නියමිත සතථාෙදේම තැබීම,
ආයතෙදේ වත්කම්වලට හානි දොවෙ දලස භාවිතා කිරීම, පැමිදණෙ ඔබදේ සහ දමම ආයතෙදේ
දගෞරවයට හානි දොවෙ දසත විනීතව හැිරීම පැමිදණෙ සෑම දකදෙකුදේම වගකීමක් දේ.
අධ්යාපන සංවර්ධ්න මධ්යස්ථානය, අටුළුගම, දෙහිඕවිට.
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