ලිය ෝ සමාජයේ නව සාමාජිකයින් ස්ථාපන කිරීම
අද දින අභිනවයෙන් ලියෙෝ සමාජෙට එකතුවන සාමාජික සාමාජිකාවන් බඳවාගැනීමට කටයුතු
කරන අවස්ථාවයි යේ. ඒ නිසා ඔබ සිෙළුයදනාම ඉතාමත් නිශ්චලවල සාවදානව යමම වැදගත්
අවස්ථාවට සහභාගි වන යලස ඉල්ලා සිටිමි.
නව ලියෙෝ සාමාජිකෙන් යමම යේදිකාව ඉදිරිෙට පැමියෙන්න.
ඔබ සිෙළුයදනාටම යමම ලියෙෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වෙ ලැබීමට ආරාධනා ලැබී ඇති යහයින්
එෙ භාරගැනීම පිළිිබඳව අපි ඉතා සතුටු යවමු. ඔබ දැන් යේ සූදානේ වන්යන් යලෝකයේ තියබන
විශාල යස්වා සංවිධානෙක් වූ ජාතයන්තර සිංහ සමාජයේ නාෙකත්වෙ ුහුණු  කරු  වස් තුණෙ
තුණණිෙන්යේ හැයාොවන් විදාප ම පිණිස 1967 ආරේභ කරන ලද ලියෙෝ සමාජ සාමාජිකත්වෙ
ලබාගැනීමටයි. ඒ වයේම ලියෙෝ සමාජයේ අරමුෙ වන්යන් උසස් චිත්ත ධධර්ෙෙ ඇතිව,
යපෞද්ගලිකවම වගකීේ දැරීයේ ශක්තිෙ, චිත්ත පරීතිෙ සහ අයනයෝනය අවයබෝධෙ ඇතියාරීම
යමන්ම පිළසරෙ විෙ යුතු අෙට ආධාර උපකාර යාරීම ආදිෙයි. ඔබ ලියෙෝ සාමාජිකත්වෙ
ලබාගැනීයේදී සමාජයේ අභියෙෝග වලට නිසි යලස මුුණෙදීමට හැයාොව ලැයේ. එම අභියෙෝග
සාක්ෂාත් කරගැනීයේදී ඔබ සහයෙෝගීතාවයෙන් කටයුතු කළ යුතු අතර එම සහයෙෝගීතාවෙ
තුළන් ඔබ ලියෙෝ සමාජයේ ඉතාමත් යහාඳින් කටයුතු කළා ෙැයි සතුටු විෙ හැයායි. යමහිදී
වියශ්ෂයෙන් සමාජයේ යස්වෙ ලැබිෙ යුතු අෙට යස්වෙ යාරීමට හැයාවන අතර නාෙකත්වෙට
ුහුණු වීයේ අවස්ථාවද ඔබට ලැයබු  ඇත.
නැවත වරක් මා ඔබට සුබ පතන අතර ලියෙෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වෙ පිළගු  වස් ඔබයේ
දකුු  අත ඔසවා සාමාජිකත්වයේ පරතිාාව මා සම යාෙවන්න
..................................................... වන මම ..................................................... සිංහ
සමාජයේ
සභාපති
සහ
ලියෙෝ
උපයද්ශක
ඉදිරිපිට
ගාේීරතා
පූර්වකව
..................................................... ලියෙෝ සමාජයේ සාමාජිකත්වෙ භාරගත් බවත්, එහි ඇති
වගකීේ වයවස්ථාු කූලව පිළිිපැදීමටත්, සිෙළුම රැස්වීේ වලට නිතිපතා සහභාගි වීමටත්,
වයාපිති වලට උපරිම සහාෙ ලබාදීමටත්, තමුන් විසින් ලබාදිෙ යුතු හා ඉටුවිෙ යුතු කාර්ෙභාරෙ
නිර්යලෝීව ඉෂ්ටයාරීමට මූලයමෙ වශයෙන් සහයෙෝගීතාවෙ ලබාදීමටත්, තවදුරටත් ස ම
අවස්ථාවකම ලියෙෝ සමාජයේ කර්තවයෙන් ඉහළ මට්ටමකට යගන ඒමටත්, ලියෙෝ සමාජ
සාමාජිකත්වෙ වර්ධනෙ යාරීමටත් කටයුතු කරන බවත් යපායරාන්දු යවමි. යමම ලබාගත්
අවස්ථායවන් මායේ නාෙකත්ව ගුොංග වැඩිදියුු  කරගනිමින්, ලියෙෝ සමාජයේ වැඩකටයුතු
වල ගුොත්මක බවත්, එම කාර්ෙෙ යාරීයේදී මා ලබන සතුට යමන්ම ලියෙෝ සමාජෙට ඇති
පක්ෂපාතීත්වෙ හා ලියෙෝ සමාජයේ යගෞරවෙ රැයකන පරිදි කටයුතු යාරීමටද නව ලියෙෝ
සාමාජිකයෙක් යලස මම යපායරාන්දු යවමි.

