
 

 

ප්රධාන කර්තෘ / ප්රවෘත්ති කර්තෘ, 

අධයක්ෂ ප්රවෘත්ති / ප්රවෘත්ති කළමණාකරු, 

සියළුම මාධය ආයතන. 
 

රාජ්ය නිවේදිත නිලධාරීන්වේ නව තනතුරු වල පත්තිරීම් සම්බන්ධව. 
 

මහජන ආරක්ෂක අමාත්ාාංශ ලේකම් තුමාලේ සහ මැතිවරණ ලකාමිෂන් සභාලේ අනුමැතිය  
පරිදි හදිසි රාජකාරි අවශත්ාවය මත් ලපාලිස්පතිතුමා විසින් වහාම ක්රියාත්මක වන පරිදි 
සහකාර ලපාලිස් අධිකාරීවරුන් පහත් සඳහන් කර ඇති ලකාට්ඨාසයන් හි ලපාලිස් අධිකාරි 
ත්නතුලේ රාජකාරී ඉටු කිරීමට නිලයෝග කර ඇත්. 
 
01 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එච්.ඒ. 

දමයන්ත් මහත්ා 
සමීප රූප ආලේක්ෂණ ලකාට්ඨාසය 

02 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඩබ්. ඒ. 
රත්නායක බණ්ඩාර මහත්ා 

විලශ්ෂ විමේශන ඒකකය 

03 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එච්.ලක්. 
අමරසිාංහ මහත්ා 

රාජ බුද්ධධි ලසව්ාව 

04 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එස්.පී.ලක්. 
ගාේලලේ මහත්ා 

ලමාණරාගල ලකාට්ඨාසය 

05 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ආේ.ඒ.ලක්. 
ලේමරත්න මහත්ා 

නීති විලරෝධී වත්කම් විමේශන ලකාට්ඨාසය 

06 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එම්.ඩබ්.ජී. 
චන්දන මහත්ා 

බස්නාහිර පලාත්(දකුණ) අපරාධ ලකාට්ඨාසය 

07 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ලේ.එස්.ටී. 
ජයවේධන මහත්ා 

විනය හා කේක්රියා ලකාට්ඨාසය 

08 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඒ.පී.එස්. 
අමරතුාංග මහත්ා 

මීගමුව ලකාට්ඨාසය 

09 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී පී.වයි. ද 
සිේවා මහත්ා 

ආධුනිකයින් බඳවා ගැනීලම් ලකාට්ඨාසය 

10 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එම්.එස්. ද 
සිේවා මහත්ා 

අගමැති ආරක්ෂක ලකාට්ඨාසය 

11 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී අයි.සී.යූ.අයි 
කන්ලදවත්ත් මහත්ා 

මහනුවර ලකාට්ඨාසය 

12 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එච්.ඩී.ආේ. 
ලහට්ිආරච්ි මහත්ා 

ලකාළඹ අපරාධ ලකාට්ඨාසය 
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13 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී බී.ඒ.ආේ. 
පුෂප්කුමාර මහත්ා  

නුලේලගාඩ ලකාට්ඨාසය 

14 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එච්.එම්.සී.පී. 
ලහ්රත් මහත්ා 

පුත්ත්ලම ලකාට්ඨාසය 

15 සහකාර ලපාලිස ් අධිකාරී 
බී.ආේ.ඩී.ඩී.බී.එ.එස් බස්නායක මහත්ා  

අගමැති ආරක්ෂක ලකාට්ඨාසය 

16 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී සී.ආේ.සී. ද 
සිේවි මහත්ා 

ඇේිිය ලකාට්ඨාසය 

17 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ලක්.ඩබ්.ජී. 
තුෂරලස්න මහත්ා 

ලපාලිස් මූලසථ්ානය 

18 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී සී.වී. 
සිරිමාන්න මහත්ා 

ඇමති ආරක්ෂක ලකාට්ඨාසය 

19 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ලක්.ඩී.බී.සී. 
ලස්නාධීර මහත්ා 

අපරාධ වාේත්ා ලකාට්ඨාසය 

20 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ටී.ඒ.ඩී.ටී. 
ලස්නානායක මහත්ා 

ගම්පහ ලකාට්ඨාසය 

21 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එම්.පී.ආේ. 
ලමාලහාමඩ් මහත්ා   

සුභසාධක ලකාට්ඨාසය 

22 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ලේ.එම්.බී.ඩී. 
ගුණලසක්ර මහත්ා 

බදුේල ලකාට්ඨාසය 

23 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එස්.එේ.ලේ. 
ද සිේවා මහත්ා 

ලකාළඹ දකුණ ලකාට්ඨාසය 

24 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඒ.ඩබ්. 
අබ්දුේ ගෆාේ මහත්ා 

අපරාධ පරීක්ෂණ ලදපාේත්ලම්න්තුව 

25 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඊ.ඩී.ඩබ්. 
ජයමිණි කුමාර මහත්ා   

හලාවත් ලකාට්ඨාසය 

26 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී පී.ජී.එස්.ඩී. 
අාංගම්මන මහත්ා  

මහනුවර ලකාට්ඨාසය 

27 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඩී.ඒ.ඒ.බී. 
ලදේගහිිය මහත්ා 

නිල සුනඛ ලකාට්ඨාසය 

28 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එම්.ටී.ඩී. 
පත්මකුමාර මහත්ා 

ජනාධිපති ආරක්ෂක ලකාට්ඨාසය 

29 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එච්.සී. ඕ 
විිගල මහත්ා 

නුලේලගාඩ ලකාට්ඨාසය 

30 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී එේ.පී. 
වේණකුලසූරිය මහත්ා 

ලකාළඹ රථවාහන ලකාට්ඨාසය 

31 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඩබ්.වී.ඩී.ජී. 
සමන්තිලක මහත්ා 

ලකාළඹ රථවාහන ලකාට්ඨාසය 

32 සහකාර ලපාලිස් අධිකාරී ඩබ්.සිසිර 
කුමාර මහත්ා 

ඇමති ආරක්ෂක ලකාට්ඨාසය 

33 සහකාර ලපාලිස ් අධිකාරී 
එච්.ලක්.ඩී.ඩබ්.එම්.ලේ.බී. හපුහින්න 
මහත්ා 

රාජ බුද්ධධි ලසව්ාව 

 

 

 
මාධය ප්රකාශක කාර්යාලය 

වපාලිස ්මාධය වකාට්ඨාසය. 


