
 

 

ෙල්ඛණ සැකසීෙම් 
සාහායක 

කාබර ෙසේවක/ 
ෙග්ට්ටුකරු   

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් 
 

කාර්යමණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම් (පරිපාලන ෙසේවා) 

ෙව්තධාරී අධ්යක්ෂ පරිපාලන
  

අධ්යක්ෂ 
මුදල් 

අධ්යක්ෂ 
ෙතොරතුරු පද්ධති සහ කළමණාකරන 

සම්බන්ධීකරණ 
ඉංජිෙන්රු 

අධ්යක්ෂ 
ආහාරපාන සහ ගෘහ පාලන 

ෙසේවා 

නිෙයෝජ්ය  
ෙව්තධාරී 

සහකාර 
ෙව්තධාරී 

නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 

(පරිපාලන) 

සහකාර අධ්යක්ෂ 
(පරිපාලන.)/( ආයතන) / 

(මන්තී ෙසේවා) /  
(පවාහන) 

පධාන නිලධාරී 

බංගලා 
කළමණාකරු 

සහකාර පධාන 
නිලධාරී 

පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරී 

භාෂාපරිවර්තක / 
ලඝු ෙල්ඛක/  

සහකාර පා. නිලධාරී 
  

සහකාර අධ්යක් (පරිපාලන)   
(මුදල් හා ගිණුම්) /             

   ( සැපයුම් සහ ෙසේවා)   

සහකාර අධ්යක්ෂ
(පරිපාලන) 

(ආහාරපාන ගිණුම්) 

පධාන නිලධාරී 

නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරී 

සහකාර පධාන 
නිලධාරී 

පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී 

සහකාර ගබඩා 
භාරකරු 

අයකැමි 
ලිපිකරු 

නිෙයෝජ්ය 
සම්බන්ධීකරණ 
ඉංජිෙන්රු 

පධාන 
පරීක්ෂක

( සිවිල් / විදුලි )   

පරීක්ෂක 
(සිවිල්/  විදුලි. )   

කාර්මික නිලධාරී 
(සිවිල්/ විදුලි) 

ගබඩා භාරකරු
( කාර්මික) 

 
හැන්ඩිමන් 

ෙපදෙර්රු / ජලනලකරු / වඩු 
කාර්මික / පින්තාරුකරු / 

විදුලිකාර්මික / පෑස්සුම්කරු /  
නල පවිතකරු/  

වායු සමීකරණ සහ  ශීතකරණ 
කාර්මික 

පුහුණු කම්කරු  
(සිවිල්/ විදුලි/ ගබඩා සහකාර) 

විධායක ගෘහපාලක 

සහකාර ගෘහපාලක 
 

ආපනශාලා 
කළමණාකරු 

පධාන 
ආහාර පාන 
සහායක 

 
සූපෙව්දී 

ගෘහපාලන සහායක/ උද්යාන 
නඩත්තු සහායක/ ෙරදිලිපි ගබඩා 
ෙසේවක/ සනීපාරක්ෂක කම්කරැ 

පද්ධති ඉංජිෙන්රු 

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක/   
පද්ධති සැලසුම්කරු/  දත්ත පදනම් 

පාලක /  පද්ධති පාලක 

පරිගණක වැඩසටහන් 
සම්පාදක / ෙවබ් 
සංස්කාරක 

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් 
සම්පාදක /   

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක 

පරිගණක කියාකරු 
පරිගණක තාක්ෂණ ෂිල්පී 

දුරකථන 
අධීක්ෂක 

පිළිගැනීෙම්නිලධාරී 
ආරච්චි 

දුරකථන කියාකරු 
 X-ෙර් මැෂින් 
පරීක්ෂක 

පාර්. ෙසේවා සහායක 
ආරක්ෂක නිලධරී 

ගෘහභාන්ඩ ඔපකරු 

පුහුණු කම්කරු 
( කාර්මික)/ගබඩා 
ෙසේවා සහකාර 

සහකාර විධායක 
සූපෙව්දී/ 
නිෙයෝජ්ය 

ජ්යආහාරපාන 
කළමණාකරු 

ගෘහපාලන ධීක්ෂක 
උද්යාන අධීක්ෂක 

පධාන 
සූපෙව්දී 

තාක්ෂණික සහකාර 

පවාහන 
නිලධාරී 

සරප් / ලඝු ෙල්ඛක/ ගබඩා 
භාරකරු/  

ගබඩා නිලධාරී/  
ලැබීෙම් නිලධාරී/  

මිලදි ගැනීෙම් නිලධාරී/       
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී 

ෙමොටර් රථ 
විදුලි කාර්මික 
රියදුරු/ ලිපි 
ෙබදාහැරීෙම් 
සහායක 

ශී ලකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවිධාන ව හය 

J 

IA 

I 

G 

F 

E 

D 

C 

H 

B 

K 

L 

A 

N 

සහකාර සූපෙව්දී/ 
මුළුතැන්ෙගයි සහායක/ 
ආහාරපාන සහායක 

පද්ධති වි ශ්ෙල්ෂක / 
සන්නිෙව්දන ආරක්ෂන 

ඉංජිෙන්රු 

අධ්යක්ෂ 
ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු 
කථා පරිවර්තක 

නිෙයෝජ්ය පධාන 
පාර්ලිෙම්න්තු කථා 

පරිවර්තක 

පාර්ලිෙම්න්තු කථා 
පරිවර්තක 

පුස්තකාලයාධිපති 

නිෙයෝජ්ය 
පුස්තකාලයාධිපති /   පධාන 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරී 

සහකාර 
පුස්තකාලයාධිපති

 / පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරී 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  
සභාෙල්ඛන, පනත් ෙකටුම්පත්, කාරක 
සභා මහජන ෙපත්සම්, උපෙද්ශක 
කාරක සභා., රාජ්ය ගිණුම් සහ ෙපොදු 

ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා 

පධාන නිලධාරී 

නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරී 

සහකාර පධාන 
නිලධාරී 

කනිෂ්ඨ සහකාර 
පුස්තකාලයාධිපති 

පුස්තකාල සහායක 

පුස්තකාල 
සහකාර 

සහකාර 
පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරී 

සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරී /  

භාෂා පරිවර්තක /                   
ලඝු ෙල්ඛක 

පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම් (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) 

හැන්සාඩ් 
සංස්කාරක 

නිෙයෝජ්ය 
හැන්සාඩ් 
සංස්කාරක 

 
සහකාර හැන්සාඩ් 

සංස්කාරක 

හැන්සාඩ් 
වාර්තාකරු 

සුචිගත කිරීෙම් 
නිලධාරී 

පටිගතකිරීෙම් 
සහායක 

පටිගත කිරීෙම් 
අධීක්ෂක 

කාරක සභා 
වාර්තාකරු 

සහකාර අධ්යක්ෂ 
(පරිපාලන.)-    

( අභ්යන්තර විගණන ) 
 

පධාන නිලධාරී 

සහකාර පධාන 
නිලධාරී 

පධාන 
පාර්ලිෙම්න්තු 

සන්ධාන නිලධාරී 
 

සහකාර  

පාර්ලිෙම්න්තු 
සන්ධාන නිලධාරී 

මාධ්ය නිලධාරී 

නිෙයෝජ්ය 
පධාන නිලධාරී 

අයකැමි 
ලිපිකරු 

ෙල්ඛණ සැකසුම් 
සහායක/ ෙල්ඛණ 

භාරකරු/  

විධායක 
සූපෙව්දී  / 
ආහාරපාන 
කළමණාකරු 

මුළුතැන්ෙගයි  
සැපයීම් අධීක්ෂක 
අංශභාර සූපෙව්දී 

භාණ්ඩ භාර 
ගැනීෙම් 
සහායක 

සහකාර පධාන 
නිලධාරී 

 

පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරී 
 


