
 

ලියයෝ සමාජයේ නිලධාරීන් ස්ථාපනය කිරීම 

අද දින ලියයෝ සමාජයේ නිලධාරීන් ස්ථාපනය කිරීමට සහ එම කර්තව්යය මා යව්ත පවව්රීම 

පිළිබඳව්ද ස්ුතිව්න්ත ව්න අතර මා විශ්ව්ාස කරනව්ා, යමම ලියයෝ සමාජයේ එම 
සාමාජිකත්ව්ය තම තමන් පත්ූ තනුයර් කාර්යභාරය හරියාකාරව් කරයෙන යයි කියා. ඒ 
එක එක්යකනා එම තනුයර් ස්ථාපනය කිරීයේ කටයුු කරනු ඇති යහයින් පූර්ණ 
නිශ්ශබ්දතාව්ය රැකෙන්නා යමන් ඉල්ලා සිටිමි. 

01. සියලූම අධයක්ෂ  ම්ඩලලය 

යමම ලියයෝ සමාජයේ අධයක්  ම්ඩලලය ව්ශයයන් බබ සියුදයදනා යතෝරා පත්කර ඇති 
යහයින් බබ යමහි විධායක අධයක් ව්ුනන් ව්ශයයන් නිරුුනව් යමම අධයක්  ම්ඩලල 
රැ  ුස්ීේ හා අයනකුත් රැස්ීේ ව්ලට සහභාගි විය යුුයි. නිලධාරී ම්ඩලලයත් සමඟ නිසි යලස 

යෙීේ යසායාබලා කටයුු කිරීමත්, ආදායමට ව්ඩලා වියදේ ව්වඩි යනාීමට කටයුු යයදීමත් 
අධයක්  ම්ඩලලයේ පූර්ණ ව්ෙීමම ය.. ඒ ව්යමම අනව්ශය වියපවහවදේ සඳහා අනුමවතිය දිය 

යුු යනාය.. බබලා සභාපතිව්රයාට පූර්ණ සහයයෝෙය දීමට බවඳී සිටීමටද, තම ව්ෙීමේ 
පිළිෙවනීමටද කවමවත්යතහිද? 

බ.. අපි එයස් කරමු. 

02. ලියයෝ භා්ඩලාගාරික 

බබ යමම ලියයෝ සමාජයේ භා්ඩලාොරික ව්ශයයන් යතෝරා පත්කර ඇති අතර ලියයෝ 
සමාජයේ මුදල් නිසි පරිදි බවැංකු ව්ල තවන්පත් කරන බව්ත්, අධයක්  ම්ඩලලයේ අව්සරය 

පරිදි මුදල් පරිපාලනය සඳහා වියදේ කළ යුු බව්ත්, මාසිකව් හා ව්ාර්ිකව් බබ ලියයෝ 
සමාජයේ ආදායේ ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කරන බව්ත්, බබයම සේපූර්ණ සහාය ලියයෝ සමාජයේ 
සභාපතිටත් අධයක්  ම්ඩලලයටත් පපයශශකත්ව්යටත් ලබායදන බව්ත්, යමහිදී සියුදයදනා 

ඉදිරියේ යපායරාන්ු ව්න්යන්ද? 

බ. මා එයස් කිරීමට යපායරාන්ු යව්මි. 

03. ලියයෝ සමාජයේ යේකම් 

බබ යමම ලියයෝ සමාජයේ යල්කේ ව්ශයයන් පත්කරන ලද අතර බබ සභාපතිුමායම 
අධයක්  ම්ඩලලයේ අික් ණය යටයත් යමම ලියයෝ සමාජයේ සියුදම ව්ාර්තා සහ අධයක්  
ම්ඩලලයේ ව්ාර්තා, කමිටු ව්ාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුු කළ යුු අතර බබ 

සාමාජිකයින්යම පවමිණීයේ ලවයිස්ු  සකස්කිරීමත්, මාසික ලියයෝ සමාජ ප රෙති ව්ාර්තාව් 
යමන්ම ව්ාර්ික ව්ාර්තාව් යවීමත් කළ යුුයි. ඒ ව්ායමම බබ ලියයෝ සමාජය ඉදිරියට 



යෙනයාමට කටයුු කිරීමටත්, අධයක්  ම්ඩලලය යමන්ම ලියයෝ පපයශශකත්ව්ය සමඟ 
ඉතා සුහදව් කටයුු කිරීමටත් යපායරාන්ු ව්න්යනහිද? 

බ. මා එයස් කිරීමට යපායරාන්ු යව්මි. 

04. ලියයෝ උපසභාපති 

බබ යමම ලියයෝ සමාජයේ පප සභාපති ව්ශයයන් පත්කරයෙන ඇති අතර යේ යහයකින් 
සභාපති යනාපවමිණි හවම යමායහාතකම ලියයෝ සමාජයේ මුලසුන යහබවිය යුුයි. බබට ඒ 
අව්ස්ථාය.දී සභාපතිුමායම සියුද බලතල ලවයබන අතර සභාපතිුමායම අනුදවනුම මත බබ 
ඉතාමත් සුහදව් අයනකුත් සාමාජිකයන් සමඟ කටයුු කළ යුු අතර බබයම ම. සමාජය ව්න 
සිැංහ සමාජය සමඟද ඉතාමත් සුහදව් එකම පවුලක් යලස කටයුු කළ යුුයි. ලියයෝ 

පපයශශක සමඟ කටයුු කරමින්, සහයයෝෙය යදමින් පරිපාලනය යමන්ම ලියයෝ සමාජයේ 
ව්යාපිතිද බබ මවදිහත් ී කළ යුු ය.. බබ පප සභාපති ව්ශයයන් යමම ඉදිරි ව්සයර් බබයම 
කාර්යභාරය හරියාකාරව් කිරීමට එකඟ ව්න්යන්ද? 

බ. මා එයස් කිරීමට යපායරාන්ු යව්මි. 

05. ලියයෝ සභාපති 

යමම ලියයෝ සමාජයේ සභාපති ව්ශයයන් යමන්ම ප රධාන විධායක ව්ශයයන්ද යතෝරා 
පත්කරයෙන ඇති බබ බබයම බලය පාවිච්චි කිරීයේදී ලියයෝ සමාජයේ සියුද සාමාජිකයන්යම 
එකමුුව් රැයකන පරිදි කටයුු කළ යුු අතර බබයම ම. සමාජය හා පපයශශක සමඟ 
ඉතාමත් කිට්ටටුයව්න් කටයුු කළ යුුය. බබ ලියයෝ සමාජයේ සෑම රැස්ී මකම මුලසුන දවරිය 
යුු අතර එයසම් ව්යාපිති කරයෙන යාමට අයනකුත් ලියයෝ යපෝතකයන්ට බලය පවව්රීම 
ුළින් ලියයෝ සමාජය ුළ නායකත්ව්ය යොඩලනවගීමට කටයුු කළ යුුයි. ඒ ව්යමම බබ 
ලියයෝ සමාජයේ යස්ව්ය ලවබිය යුු අයට යස්ව්ය කිරීමටද ලියයෝ යපෝතකයින් පශයයෝගිමත් 
කරීම සඳහා බවුනට ධධර්යය ලබාදීමද කළ යුුයි. බබ යමම ලියයෝ සමාජයේ සභාපති 

ව්ශයයන් ව්ෙීමම භාරෙන්යන්ද? 

බ.. මම ව්ෙීමම භාරෙනිමි. 

 


