අධ්යපන සංසර්ධනධ්සංමධ්යසාස - අටුළුගම
සබරගමු්ංංපන ළත්ංංඅධ්යපන සතංර තරරුරුංං ක්ෂණංංහංංසරසකෘතිකංංකටයුරුංංඅම යරශ
சபரகமுவ மாகாண கல்வி தகவல் ததாழில்நுட்பம் மற்றும் கலாச்சார விவகார அமமச்சு
அட்டுலுகம கல்வி அபிவிருத்தி மத்திய ிமலயம்

පන හ ංසඳහන්ංආහරං්ට්රටෝරුංසහංගසරුං2017.08.15ංදිසංසිටංක්රි ත්මකංර .ංමීටංරපන රංනිකුත්ං
කරංඇතිංආහරං්ට්රටෝරුංරේංඅනු්ංඅ්ලරගුංර .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

අළු මංකිරිංරත්

1/BT

-ංරු.40.00

උද්සසංආහර

1/BF

-ංරු.160.00

10.30ංරත්

1/T

-ංරු.110.00

දි්ංආහර ං
ස්සංරත්

1/L
1/ET

-ංරු.270.00
-ංරු.60.00

රතිංආහර

1/D

-ංරු.160.00

ංංංංරු.600.00ංංංංංංංංරු.800.00

 අ්ශයංසේංමුදලටංසරිලසංරලසංර්සත්ංආහරං්ට්රටෝරුදංසකසංග ංහක.
1. අළු මංකිරිංරත්

1/BT

කිරිංරත්

2. උද්සසංආහරං්ට්රටෝරුං 1/BF
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං

1/BF1

-ංරු.40.00
-ංරු.160.00

පිටි්ලින්ංසකසසංලදංආහරං්ධනගං2ක්
ධ්සයං්ධනගං2ක්
සුදුංබත්/ංරරුංබත්/ංකිරිංබත්
බිත් ර/ංසමන්
මළු
අල/ංපන රිප්පු
රපන තල්ංසේරබෝල/ංකට්ටංසේරබෝල
ලුණුංමිරිස/ංරපන තල්
ප්රල්න්ටි

 පිටිංආහරං්ධනගං-ංපන න්/ංඉඳිංආප්පන /ංනඩ්ල්ස/ංරරතටී/ංපිටිටු/ංර ෝරසේ/ංආප්පන /ංමකරරෝනි

3. 10.30ංරත්

ං

1/MT

-ංරු.110.00

ං
ං

1/MT1

කවිලිං2ක්
කිරිංරත්/ංකිරිංරකෝපි/ංසිසිල්ංබීමං්ධනග ක්

ං
ං
ං

1/MT2

කවිලිං1ක්
කිරුල්ංහකුරු
කිරිංරත්

1/MT3

කිරිංපන කට්ං1ක්
කවිලිං2ක්

ං

 කඩදසිංපිඟන්ංසමගංසපන රේ.

4. දි්ංආහර ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං

1/L
1/L1

රරුං/සුදුංසේබංබත්
එළ්ළුං්ධනගං3ක්
අල/ංපන රිප්පු/ංඑළ්ළු්ක්
මල්ලුමක්/ංංසලද ක්
පන පන ඩේංහංබදිසංලදංමිරිසංකරල්
අරුරුපන සං-ංඅයිසංක්රිේ/ංර ෝගට්/ං්ටලප්පන න්/ංෆෘට්ංකට්/ංරෙලි

1/L2

රරුං/සුදුංසේබංබත්
කුකුල්ංමස/ංමළු/ංබිත් ර/ංසමන්
එළ්ළුං්ධනගං2ක්
අල/ංපන රිප්පු/ංඑළ්ළු්ක්
මල්ලුම/ංංසලද ක්/ංසේරබෝල ක්
බදුමක්(බිමිමල්/කර්ල/ංසමන්/ංඑළ්ළු)
පන පන ඩේංහංංමිරිසංකරල්
අරුරුපන සං-ංඅයිසංක්රිේ/ංර ෝගට්/ං්ටලප්පන න්/ංෆෘට්ංකට්/ංරෙලි

1/L3

ෆ්රයිඩ්ංරයිසං/ංඑළ්ළුංබත්
කුකුල්ංමසං/ංබිත් රං/ංමළුංරඩ්ල්
අලංබදුමංරහෝංපන රිප්පු
රමෝජුං(්ේබටු/ කරවිල)
එළ්ලුංර තප්සි/ංකට්ලට්
සලද ක්/ංඒළ්ළු්ක්
පන පන ඩේ
අරුරුපන සං-ංඅයිසංක්රිේ/ංරෙලි/ංපන ළරුරුං්ධනග ක්

1/L4

(පන ධනසල්ංරලසංබහරටංරහෝංආ ස ංරුළ)
සේබංබත්
කුකුල්ංමස/ංමළු/ංබිත් ර
එළ්ළුං්ධනගං2ක්
අල/ංපන රිප්පු
මල්ලුමක්/ංසලද ක්
පන පන ඩේ/ංමිරිසංකරල්
අරුරුපන සං-ංර ෝගට්ං1ක්/ංපන ළරුරුං්ධනග ක්
කුඩං්රුරංරබෝ ල ක්

1/L5

(පන ධනසල්ංරලසංබහරටංරහෝංආ
ෆ්රයිඩ්ංරයිස
කුකුල්ංමසංරඩ්ල්
අලංරහෝංපන රිප්පු
බටුංරමෝජු
චිලිංරප්සට්
අරුරුපන සං-ංර ෝගට්
කුඩං්රුරංරබෝ ල ක්

ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං

ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං

-ංරු.270.00

ස ංරුළ)

2

5. ංස්සංරත්

1/ET

-ංරු.60.00

ං
ං

1/ET1

කවිල්ලක්
ප්රල්න්ටි

ං

1/ET2

පන ළරුරුංබීමංවීදුරු්ක්

ං

1/ET3

අයිසංරකෝපි

රත්රිංආහර

1/D

ං

1/D1

සේබංබත්/ංකකුළුංබත්
කුකුළුංමස/ංමළු/ංබිත් ර
එළ්ළුං්ධනගං2ක්
බදුමක්
මල්ලුම/ංසේරබෝල
පන පන ඩේතංමිරිසංකරල්
අරුරුපන සං-ංපන ළරුරක්

1/D2

බිත් රංෆ්රයිඩ්ංරයිස
අල/ංපන රිප්පු
චිලිංරප්සට්
එළ්ළුංසලද
අරුරුපන සං-ංපන ළරුරක්

1/D3

ෆ්රයිඩ්ංරයිස
චිකන්ංරඩ්ල්
රසෝස
චිලිංරප්සට්
එළ්ළුංසලද
අරුරුපන සං-ංපන ළරුරක්

1/D4

ඉඳිංආප්පන /ංපන න්/ංනඩ්ල්ස
කුකුල්ංමස/ංමළු/ංබිත් ර/ංසමන්
අල/ංපන රිප්පු
සේරබෝල
ප්රල්න්ටි
අරුරුපන සං-ංපන ළරුරක්

ං

6.

ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං
ං

ං
ං
ං
ං
ං
ංං
ං
ං
ං
ං

-ංරු.160.00
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 අමතර වශයෙන් ලබගතහකි ආහර වර්ග එකක වටිනකම
1. ප්රල්න්ටි
2. කිරිංරත්/ංකිරිංරකෝපි
3. ෆෘට්ංජූස/ංඅයිසංරකෝපි
4. කවිල්ලක්
5. කවිල්ලක්
6. කිරිබත්ංකබල්ලක්
7. ආප්පන 
8. බිත් රංආප්පන 
9. කිරිංපන කට්ං(සමසසය)
10. කිරිංපන කට්
11. ්රුරංරබෝ ල්ංරපන තඩි
12. ර ෝගට්
13. අයිසංක්රිේ
14. රෙලිංකප්
15. ්ටලප්පන න්
16. එළ්ළුංසුප්
17. ඉඳිආප්පන ංරකතත්රු
18. බිත් රංරකතත්රු
19. චිකන්ංරකතත්රු
20. බුරි නි
21. බිත් රංරරතටී
22. මළුංපීරිසිං1ක්
23. ෆෘට්ංසලට්ං1ක්ං
24. සීනිංසේබල්ං1ක්

රු.20.00
රු.40.00
රු.80.00
රු.45.00
රු.35.00
රු.25.00
රු.15.00
රු.35.00
රු.40.00
රු.55.00
රු.50.00
රු.40.00
රු.50.00
රු.40.00
රු.60.00
රු.50.00
රු.230.00
රු.180.00
රු.210.00
රු.350.00
රු.50.00
රු.80.00
රු.70.00
රු.50.00
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අධ්යපන න සරවර්ධ්න මධ්යසානෙ - අටුළුගම
යේශන ශල ගසතු
 ශ්රවාගරෙ
ංංංංංංං200ංරදරසකුටංපන හසු ේංඇ .
ංංංංංංංදිසකටං්යුංසමස ංරහි ්ං

-ංරු.4000.00

 ප්රධ්න යේශන ශලව - ශල අරක 01
ංංංංංංං80ංරදරසකුටංපන හසු ේංඇ .
ංංංංංංංදිසකටං්යුංසමස ංරහි ්

ං-ංරු.2500.00

ංංංංංංංදිසකටං්යුංසමස ංසහි ්

ං-ංරු.4000.00

ංංංංංංං
 යේශන ශලව - ශල අරක 02
ංංංංංං40ංරදරසකුටංපන හසුකේංඇ .
ංංංංංංංදිසකටං්යුංසමස ංරහි ්

ං-ංරු.1500.00

ංංංංංංං
 රුසවීම් ශලව - ශල අරක 03
ංංංංං20ංරදරසකුටංපන හසුකේංඇ .
ංංංංංදිසකටං්යුංසමස ංරහි ්ංපුද්ගලයින්ං15ත්ං20ත්ංඅ රංං-ංරු.1000.00
ංංංංංපුද්ගලයින්ං10ත්ං15ත්ංඅ රං

-ංරු.750.00

ංංංංංපුද්ගලයින්ං10ටංඅඩුංසේ

-ංරු.500.00

(ස.යු. - සවස 5න් පන සු යේශනශල භවිත කරන පන ෙකට ඉහත ගසතුවලින් 10%ක් අමතරව
අෙකරනු ලයේ.)

මල්ටිමීඩිෙ යප්රොය්ක්ටර් භවිතෙ,
01.ංදිසකට

-ංරු.600.00

02.ංදිසංභග කට

-ංරු.350.00ං

03.ංස්සං5න්ංපන සුංපන  කට

-ංරු150.00
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යන්වසිකගර ගසතු - එක් ඇඳක් සඳහ දිනකට රු.200.00
1.ංපිරිමිංරන්්සිකගර
කමරංඅරකං01ං-ංඇඳන්ං08
කමරංඅරකං02ං-ංඇඳන්ං08
2.ංකන් ංරන්්සිකගර
ඇඳන්ං23
3.ංරන්්සිකංකමර
කමරංඅරකං01ං-ංඇඳන්ං02
කමරංඅරකං02ං-ංඇඳන්ං02
4. ශ්ර්ණගර
කමරංඅරකං01ං-ංඇඳන්ං07
කමරංඅරකං02ං-ංඇඳන්ං07
කමරංඅරකං03ං-ංඇඳන්ං07
කමරංඅරකං04ං-ංඇඳන්ං07

ංංංංංංං(ස.යු.ං-ංඑක්ංඅර කුටංරකතට්ටතංරකතට්ටංඋරතංරබඩ්ෂීට්ංඑකක්ංබගින්ංරදනුංලරේ.)
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ඡෙ පිටපන ත්
A4 ප්රමායේ කඩදසි සඳහ
 නිපිටු්කංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 නිපිටු්කංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)

-ංරු.2.00
-ංරු.3.00
-ංරු.3.50
-ංරු.5.00

ලීගල් පන මායේ කඩදසි සඳහ
 නිපිටු්කංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 නිපිටු්කංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)

-ංරු.3.00
-ංරු.4.00
-ංරු.4.50
-ංරු.6.00

A3 පන මායේ කඩදසි සඳහ
 නිපිටු්කංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(කඩදසිංසපන යුංවිට)
 නිපිටු්කංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)
 රදපිටකංමිළං(අපන ංවිසින්ංකඩදසිංසපන යුංවිට)

-ංරු.4.00
-ංරු.6.00
-ංරු.7.00
-ංරු.10.00

 ෆක්ස පන හසුකම්
 ලරබසංෆක්සංපන ණිවුඩ කටංඑක්ංපිටු්කටං
 ්සංලරබසංෆක්සංපන ණිවුඩ කටංඑක්ංපිටු්කට

-ංරු.ං15.00
-ංරු.ං30.00

 ප්රින්් අවු් සඳහ
 ප්රින්ට්ංඅවුට්ංඑකක්ංලබංගනීමංසඳහං( නිංපිට)
 ප්රින්ට්ංඅවුට්ංඑකක්ංලබංගනීමංසඳහං(රදපිට)

-ංරු.ං10.00
-ංරු.ං15.00

 විදුත් තපන ්ල සඳහ
 විදුත්ං පන ්ලංංඑක්ංපිටු්ක්ංසඳහං
 විදුත්ං පන ්ලංංපිටුං2ංක්ංංසඳහ

-ංරු.ං20.00
-ංරු.ං30.00
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 පන රිපන ලන හ යසේව ගසතු
 පන ළත්ංසභංසහංරෙරේංආ ස්ලින්ංඅ ංරසතරකරධන.
 ්ඩමු්ලදීංපන ළත්ංසහංමධ්යමංරෙරේංඅධ්යපන සංආ ස්ලටංඅනුග්රහංලබරදසංආ
පන රිපන ලසංගසරුර්න්ංනිදහසංරකරධන.
සතියේ දිනවලදී
අධනධ්ංරෙයංආ

සං(සරසාතංමණ්ඩලතංඅධිකරිං්නි)

රපන ෞද්ගලිකංආ

සං්ලින්

සං

-ං7.5%
ං-ං10%

ර්යේ නිවඩු දිනවල
අධනධ්ංරෙයංආ
රපන ෞද්ගලිකංආ

ස්ලින්

-ං10%

සං්ලින්

-ං15%




්ඩමුළුංඅ්සසරේදීංවිස රත්මකංගසරුංඅ ංකිරීරේංලිපිංපිටපන  ක්ංසහංබිල්පන  ක්ංලබංරදසං
අ රං මුදල්ං රග්න්රන්සේං ඒං සඳහං මුදල්ං කුවි න්සි ක්ං නිකුත්ං රකරධන.ං ර ක්පන  කින්ං ගසරු්ං
රග්න්රන්සේං “යල්කම්, අධ්යපන න, යතොරතුරු තක්ෂා හ සරසකෘතික කටයුතු අමතයරශෙ“ “ගිණුම්
අරක - 0009724205“ (ගිණුම් අරකෙ සඳහන් කළ යුතුෙ)ංසමටංලිවි ංයුරු .ංමුදල්ංමගින්ංරගවීමටංහකිං
අ රංං්ඩමුළුංගසරු්ං්ඩමුළු්ංඅ්සන්්ංසති ක්ංඇරුළ ංරගවීමටංකටයුරුංකළංයුරු .

දසටංක්රි ත්මකංකරසංරමමංආ

ස ංසරුංආහරං්ට්රටෝරු්ංර .

අධ්යපන සංසර්ධනධ්සංමධ්යසාස ,
අටුළුගමත
රදහිඕවිට.
විමසීේං-ංසාසභරංනිලධ්රිං
කධන ල , ෆක්ස

-ං071-4490142ං
-ං036-2267408ං

්ඩමුළුංර්න්කරංගනීමංංංංංංංං-ං071-8016654
බිල්පන ත්ංරගවීේංසඳහංවිමසීේං-ං071-4417121
email

- edcatulugama@gmail.com

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