
බසන්ාහිර පළාත් රාජ්ය් ේස ාා ේම ිෂන්  සාාා 

විාාග මාලසටහන 

2018 ජ්යනාාරි 

අනුඅංමය විාාගය 

විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

01 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ාා්ෂණ  ේස යේ  
(සැලසුම්) 11 “අ” පන්තිේ  නිලධාරීන් සදහා යන ේදයන 
ේදපාර්ාේම්න්තු පරී්ෂණ ය - 2017 

2018.01.06 

02 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ාා්ෂණ  ේස යේ  
(සැලසුම්) 11 “ආ” පන්තිේ  නිලධාරීන් සදහා යන 
පළමුයන ේදපාර්ාේම්න්තු පරී්ෂණ ය - 2017 

2018.01.06 

03 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ාා්ෂණ  ේස යේ  
(සැලසුම්) 11 “ආ” පන්තිේ  නිලධාරීන් සදහා යන 
පළමුයන ේදපාර්ාේම්න්තු පරී්ෂණ ය - 2017 

2018.01.13 

04 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් අ්ින්ාර 
විග න ඒකකේ  ්ෂේණ ත්රතගා/කාර්යාලගා කණ්ඩ 2 
ේස යා ග ේ  අ්ින්ාර විග න නිලධාි (1 ේර ණිය) 
ේදයන කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2017 

2018.01.20 

 

2018 ේපබරාාරි 

අනුඅංමය විාාගය 

විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

05 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ාා්ෂණ  ේස යේ  
(විදුලි) II "ආ" ඛණ්ඩේ  නිලධාරීන් සදහා යන පළමුයන 
ේදපාර්ාේම්න්තු පරී්ෂණ ය 2017 

2018.02.08   

06 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ාා්ෂණ  ේස යේ  
(විදුලි) II "අ" ඛණ්ඩේ  නිලධාරීන් සදහා යන ේදයන 
ේදපාර්ාේම්න්තු පරී්ෂණ ය 2017 

2018.02.15 

07 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් ආදායම් 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ III/I ේර ණිේ  ේජ්යිණබ් බදුනිලධාරීන් 
සදහා යන ේයෝගිාා පරී්ෂණ ය 2014-2015 

2018.02.17 

08 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් ආදායම් 
ේදපාර්ාේම්නතුේේ II/II ේර ණිේ  ා්ෂේස කරකකරයන් 
ස්ථිර කිරීම සදහා යන ේයෝගිාා පරී්ෂණ ය 2015-2017 
(2017) 

2018.02.22 



 

 

2018 මාර්තු 

අනුඅංමය විාාගය 

විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

09 
බස්නාහිර පළාත් අධිාපන අමාාිාාංේශය යය ය ේත්  ති 
පාසල් යල චිත්රත ුරකර ුරර්පපාු  සදහා උපාධිධාරී ුරකරයකරන් 
බදයා ගැනීේම් (වියෘා) ාරග වි්ාගය 2017 

2018.03.03 

10 
බස්නාහිර පළාත් අධිාපන අමාාිාාංේශය යය ය ේත්  ති 
පාසල් යල ේදමළ මාධි ුරකර ුරර්පපාු  සදහා උපාධිධාරී 
ුරකරයකරන් බදයා ගැනීේම් (වියෘා) ාරග වි්ාගය 2017 

2018.03.03 

 

2018 අේේ ල් 

 

අනුඅංමය විාාගය 

විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

11 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ේජ්යිණබ් රළජ්යා සාංේයර්ධන නිලධාි 
ානතුර  බඳයා ගැනීේම් (සීමිා) ාරග වි්ාගය 2016 

2018.04.07 

 

 

 

 



 

2018 මැයි 

 

 

 

 

 

අනු 

අංමය 

විාාගය විාාගය 

පාත්ාන  

දිනය 

12 
බස්නාහිර පළාත් ක්රීගඩා අමාාිාාංේශය යේ  ක්රීගඩා ුරණුකරකකර III 
ේර ණිේ  ානතුර  බඳයා ගැනීේම් වි්ාගය 2017 

2018.05.08   

13 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ුරස්ාකාලයාධිපති III 

ේර ණිේ  නිලධාරීන් සදහා කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 
2018 

2018.05.09   

14 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  ුරස්ාකාලයාධිපති II ේර ණිේ  
නිලධාරීන් සදහා කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.05.10   

15 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පියාස හා ළමාර්ෂණක ේස යා 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ පියාස නිලධාරී (II ේර ණිේ ) පළමුයන 

කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2017 
2018.05.10   

16 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සමුපකාර සාංේයර්ධන නිලධාි 
III ේර ණිේ  ානතුකර සදහා බඳයාගැනීේම් වියෘා ාරග වි්ාගය 
2018 

2018.05.26 

17 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් අ්ින්ාර විග න 
ඒකකේ  ආශ්රිාාේස යා ග ේ  අ්ින්ාර විග න නිලධාරී 
ානතුර සඳහා යන (I1 ේර ණිේ ) කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් 
පරී්ෂණ ය 2018 

2018.05.31 



 

2018 ජුනි 

 

අනු 

අංමය 

විාාගය විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

18 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් අ්ින්ාර විග න 
ඒකකේ  ආශ්රිාා ේස යා ග ේ  අ්ින්ාර විග න 
නිලධාරී ානතුර සඳහා යන (I11 ේර ණිේ ) කාර්ය්ෂණමාා 
කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.06.04/07 

19 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ආශ්රිාා ේස යා ග ේ  රළජ්යා සාංේයර්ධන 
නිලධාරී ානතුර සඳහා යන (III ේර ණිේ ) පළමුයන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.06.11 

20 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ආශ්රිාාේස යා ග ේ  රළජ්යා සාංේයර්ධන 
නිලධාරී ානතුර සඳහා යන (II ේර ණිේ ) ේදයන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.06.14 

21 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් අ්ින්ාර විග න 
ඒකකේ  ආශ්රිාා ේස යා ග ේ  අ්ින්ාර විග න 
නිලධාරී ානතුර සඳහා යන (I ේර ණිේ ) කාර්ය්ෂණමාා 
කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.06.18 

22 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ්ෂේණ ත්රතගා /කාර්යාලගා - ඛණ්ඩ 2 
ේස යා ග ේ  රළජ්යා සාංේයර්ධන නිලධාරී (I ේර ණිේ ) ේදයන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය -  2018 

2018.06.18 

23 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ආශ්රිාා ේස යා ග ේ  රළජ්යා සාංේයර්ධන 
නිලධාරී ානතුර සඳහා යන (Iේර ණිේ ) තුන්යන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 2018 

2018.06.21 

24 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පළාත් පාලන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ්ෂේණ ත්රතගා /කාර්යාලගා - ඛණ්ඩ 2 
ේස යා ග ේ  රළජ්යා සාංේයර්ධනනිලධාරී  (II ේර ණිේ ) පළමු 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය -  2018 

2018.06.25 

25 

බස්නාහිර පළාත් නියාස ේකොමසාිස් ේදපාර්ාේම්න්තුේේ 
්ෂේර ාගා/කාර්යාල ගා ඛණ්ඩ 2 ේස යා ග ේ  බලයලත් 
නිලධාි II ේර ණිේ  ාානතුර  බදයා ගැනීේම් සීමිා ාරග 
වි්ාගය 2017 

2018.06.30 

 



2018 ජූලි 

අනු 

අංමය 

විාාගය විාාගය 

පාත්ාන 

දිනය 

26 
බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  පිග ක දත්ා ස හන් 
ක්රිායාකකර 111 ේර ණිේ  නිලධාින් සඳහායන ේදයන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය -  2018 

2018.07.02 

27 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සාංේයර්ධන සහකාර නිලධාරී 
ානතුර  අදාල පළමු කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය -  
2018 (දැන  බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සාංේයර්ධන 
නිලධාරී ානතුර  අන්ාර්ග්රරහ ය ේනොවූ නිලධාින්) 

2018.07.05 

28 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සමුපකාර සාංේයර්ධන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ විධායක ේස යා ග ේ  සමුපකාර 
සාංේයර්ධන සහකාර ේකොමසාිස් (ේදපාර්ාේම්න්තුමය ) 
ානතුේර් III ේර ණිය  අදාල කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් 
පරී්ෂණ ය - (ලිඛිා)  2018  

2018.07.12 

29 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සමුපකාර සාංේයර්ධන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ විධායක ේස යා ග ේ  සමුපකාර 
සාංේයර්ධන සහකාර ේකොමසාිස් (ේදපාර්ාේම්න්තුමය ) 
ානතුේර් II ේර ණිය  අදාල කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් 
පරී්ෂණ ය - (ලිඛිා) 2018  

2018.07.16 

30 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සාංේයර්ධන සහකාර නිලධාරී 
ානතුර  අදාල ේදයන කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය -  
2018 (දැන  බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  සාංේයර්ධන 
නිලධාරී ානතුර  අන්ාර්ග්රරහ ය ේනොවූ නිලධාින්) 

2018.07.19 

31 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ   සමුපකාර සාංේයර්ධන 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ විධායක ේස යා ග ේ  සමුපකාර 
සාංේයර්ධන සහකාර ේකොමසාිස් (ේදපාර්ාේම්න්තුමය ) 
ානතුේර් I ේර ණිය  අදාල කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් 
පරී්ෂණ ය - (ලිඛිා) 2018  

2018.07.19 

32 

බස්නාහිර පළාත් රාජ්යිේස යේ  කර්මාන්ා 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ්ෂේණ ත්රතගා /කාර්යාලගා ඛණ්ඩ 2 ේස යා 
ග ේ  කර්මාන්ා රළයර්ධන නිලධාි ානතුර  අදාල 
පළමුයන කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 

2018.07.23 

33 බස්නාහිර පළාත් රාජ්යි ේස යේ  කර්මාන්ා 
ේදපාර්ාේම්න්තුේේ ්ෂේණ ත්රතගා /කාර්යාලගා ඛණ්ඩ 2 ේස යා 
ග ේ  කර්මාන්ා රළයර්ධන නිලධාි ානතුර  අදාල ේදයන 
කාර්ය්ෂණමාා කඩඉම් පරී්ෂණ ය 

2018.07.26 

 

 

ේල්කම්, 

පළාත් රාජ්යි ේස යා ේකොමිණන් ස්ාය (බ.ප.) 


