
                           බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා ස ාමිෂන් සභාව

2021 අසගෝස්ු මස පවත්වනු ලබන විභාග

අනු 

අං ය
විභාගය

පවත්වනු ලබන 

දිනය
විභාගය පවත්වනු ලබන ස්ථානය ප්රශ්න පත්රය සේලාව

01

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සංවර්ධන නිලධාරි සස්වසේ 

තුන්වන (I සර්ණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

පරීක්ෂණය 2021

2021.08.02 

(සදුදා)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 

සකාමිෂන් සභාව , අංක 628, 10 

වන මහල, ජ්නජ්ය සිටි 

ස ාඩනැගිල්ල , නාවල පාර, 

රාජ්ගිරිය

වයාපෘති කළමනාකරණය
 සප.ව.10.00 සිට 

 ප.ව.01.00 දක්වා

02

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ පළාත් පාලන 

ආයතන වල විධායක සස්වා  ණසේ න ර 

නිර්මාණ ශිල්ී III වන සර්ණිසේ නිලධාරීන් සදහා 

වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය 2021

2021.08.03 

(අ හරුවාදා)

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වා 

සකාමිෂන් සභාව , අංක 628, 10 

වන මහල, ජ්නජ්ය සිටි 

ස ාඩනැගිල්ල , නාවල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
 සප.ව.10.00 සිට 

 ප.ව.12.00 දක්වා

(02.) බස්නාහිර පළාත් මුලය රීති
 ප.ව.01.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

03

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ  පළාත් පාලන 

සදපාර්තසම්න්තුසේ විමර්ශන නිලධාරි (III සර්ණිය) 

තනතුර සදහා වන I වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

පරීක්ෂණය 2021

2021.08.07 

(සසනසුරාදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය (01.) ගිණුම් හා මුදල් සරගුලාසි

 සප.ව.10.00 සිට 

 ප.ව.12.00 දක්වා

(02.) පළාත් පාලන ආයතන වල නනතික 

පසුබිම හා ආයතන සංග්රහය

 ප.ව.01.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

04

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සස්වසේ ආශ්රිත නිලධාරි 

සස්වා  ණසේ සංවර්ධන නිලධාරි (නීති) III 

සර්ණිය සදහා බදවා  ැනීසම් (විවෘත) තර  

විභා ය 2019

2021.08.14 

(සසනසුරාදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය (01.) අවසබෝධය

 සප.ව.10.00 සිට 

 සප.ව.11.30 දක්වා

(02.) සාමානය දැනීම
 ප.ව.12.00 සිට 

 ප.ව.01.00 දක්වා

(03.) අභිසයෝ යතාව
 ප.ව.02.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

05

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය කළමනාකරණ සස්වා 

නිලධාරි II වන  සර්ණිය සදහා වන කාර්යක්ෂමතා 

කඩඉම් විභා ය 2021

2021.08.15 

(ඉරිදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය (01.) කාර්යාල ක්රම හා කාර්ය පටිපාටිය

 සප.ව.10.00 සිට 

 ප.ව.12.00 දක්වා

(02.) රජ්සේ කාර්යාලවල භාවිතා වන ගිණුම් 

ක්රම

 ප.ව.01.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

06

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය කළමනාකරණ සස්වා 

නිලධාරි I වන  සර්ණිය සදහා වන කාර්යක්ෂමතා 

කඩඉම් විභා ය 2021

2021.08.21 

(සනසුරාදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය (01.) ආයතන කාර්ය හා කාර්ය පටිපාටික රීති

 සප.ව.09.30 සිට 

 සප.ව.11.00 දක්වා

(02.) රාජ්ය මුලය කළමනාකරණය
 සප.ව.11.30 සිට 

 ප.ව.01.00 දක්වා

(03.) කාලීන ප්රවණතා
 ප.ව.02.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

07

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සංවර්ධන නිලධාරි සස්වසේ 

සදවන     (II සර්ණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

විභා ය 2021

2021.08.28 

(සසනසුරාදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය

(01.) ආයතන සංග්රහය හා කාර්ය පටිපාටික 

රීති

 සප.ව.10.00 සිට 

 ප.ව.12.00 දක්වා

(02.) මුදල් සරගුලාසි සහ රජ්සේ ප්රසම්පාදන 

ක්රියාවලිය

 ප.ව.01.00 සිට 

 ප.ව.03.00 දක්වා

08

බස්නාහිර පළාත් රාජ්ය සංවර්ධන නිලධාරි සස්වසේ 

පළමුවන (III සර්ණිය) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් 

විභා ය 2021

2021.08.29 

(ඉරිදා)
ජ්නාධිපති විදයාලය, රාජ්ගිරිය (01.) කාර්යාල ක්රම

 සප.ව.10.00 සිට 

 සප.ව.11.00 දක්වා

(02.) ගිණුම් ක්රම
 සප.ව.11.30 සිට 

 ප.ව.12.30 දක්වා

(03.) පරි ණක පරීක්ෂණය
 ප.ව.01.30 සිට 

 ප.ව.03.30 දක්වා


