
2022 මාර්තු වශ අප්රේල් මව පලත්ලනු බන විභාග 123

අනු 

අංකය
විභාගය

පලත්ලනු 

බන දිනය

විභාගය පලත්ලනු බන 

ව්ථානය
ර්න පත්රය විය අංකය ප්ේාල

01

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ කෂමනාකරණ 

සවේලා නිධාරී III සරේණිසේ නිධාරීන් වදශා 

ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2021

2022.03.12 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
01. කාර්යා ක්රම 01

 සප.ල.09.00 සිට  සප.ල.11.00 

දක්ලා

02. ගිණුම් ක්රම 02
 සප.ල.11.30 සිට  ප.ල.01.30 

දක්ලා

03. පරිගණක පරීක්ණය 03  ප.ල.02.30 සිට  ප.ල.04.00 දක්ලා

02

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.16 

(බදාදා)

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය 

සවේලා සකොමින් වභාසේ 

විභාග ාාල

පාරලල් තැනීම ශා නඩත්තුල 18
 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

03

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන පෂමුලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.18 

(සිකුරාදා)

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය 

සවේලා සකොමින් වභාසේ 

විභාග ාාල

ගණිතය (පශෂ පත්රය) 01
 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

04

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන පෂමුලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.19 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

සදපාර්තසම්න්තු රීති වශ සරගුාසි පනත් 

ක්රියා පිළිසලත්
06

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.12.00 

දක්ලා

05

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.19 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

සදපාර්තසම්න්තු රීති වශ සරගුාසි පනත් 

ක්රියා පිළිසලත්
06

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.12.00 

දක්ලා

06

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (වැසුම්) නිධාරීන් වදශා ලන 

පෂමුලන සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.19 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

සදපාර්තසම්න්තු රීති වශ සරගුාසි පනත් 

ක්රියා පිළිසලත්
06

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.12.00 

දක්ලා

07

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (වැසුම්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.19 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

සදපාර්තසම්න්තු රීති වශ සරගුාසි පනත් 

ක්රියා පිළිසලත්
06

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.12.00 

දක්ලා

08

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (යාන්ත්රික) නිධාරීන් වදශා ලන 

පෂමුලන සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.19 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

සදපාර්තසම්න්තු රීති වශ සරගුාසි පනත් 

ක්රියා පිළිසලත්
06

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.12.00 

දක්ලා

09

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.20 

(ඉරිදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
සගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම (ඉශෂ පත්රය) 16

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

                           බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය ප්වේලා ප්කොමින් වභාල



10

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.23 

(බදාදා)

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය 

සවේලා සකොමින් වභාසේ 

විභාග ාාල

පාම් ශා විා ආකෘති තැනීම ශා 

නඩත්තුල
19

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

11

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.26 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
ලැඩ වංවිධානය 20

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

12

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.03.27 

(ඉරිදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
මැනීම ශා මට්ටම් ගැනීම 13

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

13

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.04.02 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
ජ්වම්පාදනය ශා ජ්ාපලශනය 17

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

14

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.04.03 

(ඉරිදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
ගණිතය (ඉශෂ පත්රය) 11

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

15

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (යාන්ත්රික) නිධාරීන් වදශා ලන 

සදලන සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.04.03 

(ඉරිදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
ගණිතය (ඉශෂ පත්රය) 11

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

16

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.04.23 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය

ප්රමාණ ගැනීම (ඉශෂ පත්රය)                      

              - (අ) සගොඩනැගිලි
12 (අ)

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

(ආ) මුලික ජ් වම්පාදනය ශා 

ජ්ාපලශනය
12 (ආ)

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

(ඇ) පාම් ශා විා ආකෘති තැනීම ශා 

නඩත්තුල
12 (ඇ)

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

17

බව්නාහිර පෂාත් රාජ්ය සවේලසේ තාක්ණ 

සවේලසේ (සිවිල්) නිධාරීන් වදශා ලන සදලන 

සදපාර්තසම්න්තු පරීක්ණය 2020

2022.04.30 

(සවනසුරාදා)

ජ්නාධිපති විදයාය, 

රාජ්ගිරිය
ඇදීම - (අ) සගොඩනැගිලි 15 (අ)

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

(ආ) ජ් වම්පාදනය ශා ජ්ාපලශනය 15 (ආ)
 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

(ඇ) පාම් ශා විා ආකෘති තැනීම ශා 

නඩත්තුල
15 (ඇ)

 සප.ල.10.00 සිට  ප.ල.01.00 

දක්ලා

වැ.යු -ඉශත සතොරතුරු වංසෝධනය ලන්සන්නම් ඒ බල සමම  සලබ් අඩවිසයහි පෂ කරන අතර ඒ වම්බන්ධල අයදුම්කරුලන් නිරන්තර අලධානය සයොමු කිරීම ලැදගත් සේ .

සල්කම්,

පෂාත් රාජ්ය සවේලා සකොමින් වභාල

බව්නාහිර පෂාත


