
                           බව්නාහිර පළාත් රාජ්ය සවේලා ස ොමින් වභාල

2020 ජුලි මව පලත්ලනු බන විභාග

අනු 

අං ය
විභාගය

පලත්ලනු බන 

දිනය
විභාගය පලත්ලනු බන ව්ථානය ප්ර්න පත්රය සේාල

01

බව්නාහිර පෂාතේ ආයතනල තවේලය කරනු 

බන ඉංජිතේරු තවේලතේ III ලන තරේණිතේ 

නිධාරීේ වදශා ලන කාර්යක්මතා කඩඉම් 

පරීක්ණය 2020

2020.07.03 

(සිකුරාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

තදපාර්තතම්ේතු/ආයතන ක්රම තේදයේ
 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.01.00 දක්ලා

02

බව්නාහිර පෂාේ වභා රාජ්ය තවේලතේ තතොරතුරු 

ශා වේනිතේදන තාක්ණ තවේලතේ 2 පේතිතේ II 

තරේණියට නියමිත කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 

2019

2020.07.06 

(වදුදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) ආයතන වංග්රශය
 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(02.) බව්නාහිර පෂාේ මුය රීති වංග්රශය
 ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.03.00 දක්ලා

03

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ  නීති නිධාරි 

තනතුතර් I ලන තරේණිය වදශා ලන කාර්යක්මතා 

කඩඉම් පරීක්ණය 2019

2020.07.10 

(සිකුරාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) කෂමනාකරණය
 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(02.) මුය කෂමනාකරණය
 ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.03.00 දක්ලා

04

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ ආශ්රිත නිධාරි 

තවේලා ගණතේ වංව්කෘතික නිධාරි II තරේණියට 

අදා කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2020

2020.07.13 

(වදුදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) බව්නාහිර පෂාේ වභා රාජ්ය තවේලා 

කාර්ය පරිපාටික රීති වශ ආයතන වංග්රශය

 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(02.) බව්නාහිර පෂාේ මුය රීති වශ 

රජ්තේ ප්රවම්පාදන ක්රියාලලිය

 ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.03.00 දක්ලා
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බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය ආදායම් 

තදපාර්තතම්ේතුතේ III පේතිතේ I තරේණිතේ 

තජ්ය්ඨ බදු නිධාරීේ II පේතිතේ II  තරේණිතේ 

තක්තවේරුකරු තනතුරට උවව් කිරීම වදශා ලන 

තයෝගයතා පරීක්ණය 2019

2020.07.14  

(අගශරුලාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) වාමානය බදු දැනීම
 තප.ල.09.30 සිට 

 තප.ල.10.30 දක්ලා

(02.) බදු කාර්ය පරිපාටිය
 තප.ල.11.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

06

බව්නාහිර පෂාේ නිලාව තකොමවාරිව් 

තදපාර්තතම්ේතුතේ ක්තේත්රගත/කාර්යාගත 

ඛණ්ඩ 02 තවේලා ගණතේ බයේ නිධාරි II 

තරේණිතේ තනතුරට අදා පෂමුලන 

කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2019

2020.07.16 

(බ්රශව්පතිේදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) කාර්ය පරිපාටික රීති ශා ආයතන 

වංග්රශය

 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(02.) බව්නාහිර පෂාේ මුය රීති
 ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.03.00 දක්ලා

07

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ පෂාේ 

අභයේතර විගණන ඒකකතේ 

ක්තේත්රගත/කාර්යාගත ඛණ්ඩ 02 තවේලා ගණතේ 

අභයේතර විගණන නිධාරි තනතුර වදශා ලන 

තදලන කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2019

2020.07.17 

(සිකුරාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) කෂමනාකරණ ගණකාධිකරණය
 තප.ල.09.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(02.) රාජ්ය මුය කෂමනාකරණය
 ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.04.00 දක්ලා

08

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ  නීති නිධාරි 

තනතුතර් II ලන තරේණිය වදශා ලන 

කාර්යක්මතා කඩඉම් පරීක්ණය 2019

2020.07.20 

(වදුදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

නීතිය
 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.01.00 දක්ලා
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බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ කෂමනාකරණ 

වශකාර තාක්ණ ඛණ්ඩය - 2 තවේලා ගණතේ 

සවජ්ජ්ක තනතුර වදශා ලන පෂමුලන 

කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2020

2020.07.24 

(සිකුරාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) වාමානය කාර්යා ක්රම
 තප.ල.10.00 සිට 

 තප.ල.11.00 දක්ලා

(02.) ආයතන කාර්ය පරිපාටිය
 තප.ල.11.30 සිට 

 ප.ල.12.30 දක්ලා
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බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ ග්රාම වංලර්ධන 

අමාතයාංතේ ආශ්රිත නිධාරි තවේලා ගණතේ ග්රාම 

වංලර්ධන නිධාරි තනතුරට බදලා ගැනීතම් 

(සීමිත) තරග විභාගය 2020

2020.07.25 

(තවනසුරාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) බව්නාහිර පෂාේ වභා රාජ්ය තවේලා 

කාර්ය පරිපාටික රීති වංග්රශය ශා ආයතන 

වංග්රශය

 තප.ල.09.30 සිට 

 තප.ල.11.30 දක්ලා

(02.) බව්නාහිර පෂාතේ පාේ වභාතේ 

මුය රීති වංග්රශය

 ප.ල.12.30 සිට 

 ප.ල.02.30 දක්ලා
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බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ භාා පරිලර්තක 

II තරේණිතේ තනතුරු වදශා බදලා ගැනීතම් 

(විලෘත) තරග විභාගය - (තදමෂ/ඉංග්රීසි) / 

(සිංශ/තදමෂ)

2020.07.26 

(ඉරිදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) සිංශ භාාල/ඉංග්රීසි භාාල
 තප.ල.09.30 සිට 

 තප.ල.11.00 දක්ලා

(02.) තදමෂ භාාල
 ප.ල.11.30 සිට 

 ප.ල.01.00 දක්ලා

(03.) අලතබෝධය
 ප.ල.02.00 සිට 

 ප.ල.03.30 දක්ලා
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බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ ආශ්රිත නිධාරි 

තවේලා ගණතේ වංව්කෘතික නිධාරි III තරේණියට 

අදා කාර්යක්මතා කඩඉම් විභාගය 2020

2020.07.27 

(වදුදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

(01.) කාර්යා ක්රම
 තප.ල.09.30 සිට 

 තප.ල.10.30 දක්ලා

(02.) ගිණුම් ක්රම
 තප.ල.11.00 සිට 

 ප.ල.12.00 දක්ලා

(03.) පරිගණක පරීක්ණය  ප.ල.01.00 සිට 

 ප.ල.03.00 දක්ලා

13

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලතේ භාා පරිලර්තක 

II තරේණිතේ තනතුරු වදශා බදලා ගැනීතම් 

(විලෘත) තරග විභාගය - (තදමෂ/ඉංග්රීසි) / 

(සිංශ/තදමෂ)

2020.07.29 

(බදාදා)

බව්නාහිර පෂාේ රාජ්ය තවේලා 

තකොමිේ වභාල, අංක 628, 10 

ලන මශ, ජ්නජ්ය සිටි 

තගොඩනැගිල්, නාල පාර, 

රාජ්ගිරිය

පරිලර්තනය
 තප.ල.10.00 සිට 

 ප.ල.01.00 දක්ලා

තල්කම්

පෂාේ රාජ්ය තවේලා තකොමිේ වභාල

බව්නාහිර පෂාත




