Executive Committee
17 පඳබරලාරි 2019,
අතිගරු මෛත්රීපා සිරිසවේන,
විධායක ජනාධිපතිතුෛා,
සකොඹ 01
ගරු ජනාධිඳති තුමනි,

අද්මිරාල් ලවන්ත කරන්නාසගොඩ සිරභාරයට ගැනීසෛන් ලැෂකීෛ වශ
සෙදුම්ලාදී සෙෛ ඩයව්සපෝරාසේ ඊනියා අලයතා ඉටු සනොකිරීෛ
2019 මාර්තු මව ජිනිලා වමුලුලට වමගාමිල, පබදුම්ලාදී පෙම ඩයව්පඳෝරාල වශ පේ පරෝහී 
පේඳාකයන්පග අලයතාී ඉටු කිරිම වෙශා රණ විරුලන් ෙඩයම නලතා ෙෑමීමට ලශාම මැදිශත්ී ලනී 
පමන් ඔබතුමාපගන් ඉතා පගෞරලපයන් ඉල්ා සිටිමු.
තලෙ, පමම ඳටු අරමුන පලනුපලන් අේමිරාල් ලවන්ත කරන්නාපගොඩී ී බිලි දීමට සුෙනම් ලන බල ෙෑන
ගනීමට ැබීී  ඈත. පමම ප ෝෙනාෙ ඉදිරිඳත් කරනු බන්පන් 2015දී එක්වත් ජාතීන්පේ
වංවිධානපේ මානල හිමිකම් වමුළුලට වම අනුග්රශපයන්ී ඉදිරිඳත්කර වම්මත කරගන්නාී ෙ වාඳරාධී
මනුයී ඝාතන, බශත්කාරපයන් ඳැශැරපගනී යෑම වශ කෲර ලෙහිංවා ඳැමිනවීම යන යුධ අඳරාධ
ප ෝෙනා තශවුරු කරගැනීමට අල්ය ී ඳසුබිම වකවා ගැනීම වශා පලනුපලනි.
පමම තශවුරු කිරීම් වශා ශමුොල තු ඳැශැරගැනීම්, ලෙබන්ධන ඳැනවීම් වශ අතුරුෙශන්කරවීම්
පිළිබල ශමුොල තුලින්ම වාක්ෂි වැඳයීම වශ ඳාපඳොච් ාරණය කිරීම් අල්යලන අතර පම් සිදුපලමින්
ඳලතින්පන් එම ක්රියාොමය . පම් වශා මලික වාක්ෂි පඳර ලැරදිලට ශසුල ඇඳී පිට මුොශැර ඇති
නිධාරීන් මගින් පගොඩනගාපගන ඇති අතර නීතිපයන් රැකිය යුතු රනවිරුලන් ෙඩයම් කිරීම වශ
වැබෑ අඳරාධකරුලන් නීතිපයන් ගැවීමට පයොොගන්නා පමලමක් බලට ඳත්වීඇත.

Australia, Canada, United Kingdom, France, Germany, Israel, Italy, Ireland, Korea, Kuwait,
Poland, Russia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Sweden, United Arab Emirates

පමම පතොරතුරත් වමගින් ාංකික ජනතාල වශ විපෙව්ගත ශ්රී ාංකිකයන් රජය පිලිබල මශත්
කකිරීමකටී වශ කනගාටුලට ඳත්ල ඈති බල වෙශන් කිරිමට කෑමත්පතමු.
රට පේරා ගත් රණ විරුලන්ට පමව වකීම අඳ තරපේ පශා ෙකිමු.
රට ෙැයී  වමයට ආෙරය කරන නායකයකු වශ ශ්රී ංකාපල විධායක බ ත ෙරා සිටින ජනාධිඳති
පව ඔබ රපේ ජනතාලපේත්, රට පේරා ගත් රන විරුලන්පේත් ආරක්ාල තශවුරු කරනු අති බල
අඳී තරපේී වි්ලාව කරමු.

සෛයට
සගෝලීය ශ්රී ාාංකික වාංවෙය

- විධායක වභාල

යවව් ධර්ෛොව
ගරු සල්ඛම් - විධායක වභාල

සවේනක රාජපක්
වභාපති - සපෝන්තය

ලියාත් සරේෛාල්
වභාපති - අයර්න්තය

එරික් ෛාසක්විට
වභාපති - ව්විව්ටර්න්ත

ශර් සපසර්රා
වභාපති - ඕව්සේලියායාල

රවන්න ජයෛාන්න
වභාපති ෛශා බ්රිතාන්ය

නුලන් ෙැල්න්තුඩාල
සන්ලාසික නිසයෝජිත - ශ්රී ාංකාල

Australia, Canada, United Kingdom, France, Germany, Israel, Italy, Ireland, Korea, Kuwait,
Poland, Russia, Singapore, Sri Lanka, Switzerland, Sweden, United Arab Emirates

