ර ෝමරේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සිවිල් සංසද සහ ප්රජාව සමග එක්ව
රවසක් ,රපාරසාන් රපාරහායයන් රවනුරවන් සහ ගංවතු නිසා පීඩාවට පත්
ජනතාවට ආධා කිරීම රවනුරවන් සංවිධානය ක න ලද වැඩ සටහන.
ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, ර ෝමරේ විවිධ සිවිල් සංසද සහ ප්රජාව සමග අත්වැල්
බැදගනිමින් රවසක් සහ රපාරසාන් රපාරහාය නිමිති ත ගත් විර ෂ
ේ රබෞද්ධාගමික වැඩ
සටහනක් පසුගිය ජූනි මස 10 වන රසනසු ාදා තානාපති කාර්යාලය පරිශ්රරේදී
පැවැත්ීමට කටයුතු ක න ලදි.
එහිදී, පසු ගිය ගංවතු සහ නාය යෑම් වලින් විපතට පත් ශ්රී ලාංකික ජනතාව සිහිපත් කිරීම
සහ ඔවුන් රවනුරවන් මූලයමය ආධා එකතු කිරීරම් වැඩ සටහනකට උත්සවය පු ා
ප්රමුඛත්වය ලබා දීමට කටයුතු රයාදා තිබුණි. ඒ අනුව වැඩ සටහරන් ප්රමුඛ රකාටසක් වන
වාර්ිකව පවත්වන බත් දන්සැල අවලංගු කිරීමටත් ඒ සදහා ලැරබන සියළු මුදල්,
ගංවතු ආධා වැඩ සටහනට පරිතයාග කිරීමටත් ගන්නා ලද තී ණයට රබෞද්ධ රමන්ම
විවිධ ආගමික සහ විවිධ ජාතීන්ට අයත් වි ාල පිරිසකරේ අනුපරම්ය දායකත්වය
ලැබුණි.ඒ සදහා ලැබුණු මුදල් ආධා රකාළඹ විරද් කටයුතු අමාතයං ය මගින් විපතට
පත්ූවන්ට සහන සැපයීරම් කඩිනම් වැඩ කටයුතු සදහා රයදීමට කටයුතු ක ණු ඇත.
උත්සවය සදහා පැමිණි වි ාල සැදැහැවත් පිරිස පංච ශීලරේ පිහිටුීම සහ ආගමික
වතාවන් ඉටුකිරීම ර ෝමරේ ධර්මාර ෝක විහා ාධිපති රන්පාලරේ නන්ද සේවාමීන්
වහන්රසේ සහ විතර්රබෝ රබෞද්ධ විහා ාධිපති පූජය පඩුවසේනුව සීල තන හිමියන් විසින්
ක න්නට රයදුනි.
ර ෝමරේ සහ අවට ජනතාවට නැවුම් අත්දැකීමක් ලබා රදමින් ප්රථම වතාවට තානාපති
කාර්යාල පරිශ්රය තුල ඉදික න ලද උසින් මීටර් පහක් පමණ වු දර් නීය රවසක් රතා ණ
පැමිණ සිිිටි කාරේත් ප්රසාදයට රහේතුවිය.
තානාපති කාර්යාලරේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්රේ පවුල්වල සාමාජිකයන් විසින්
අනර්ග භක්ති ගී වැඩ සටහනක් ඉදිරිපත් කල අත , උත්සවය අවසානරේ පැමිණි සිටි
සැමට රත් පැන් ,බිසේකට් සහ අයිසේීම් දන්සැලක අසිරිය විද ගැනීරම් අවසේථාවද
සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් සලසා තිබුණි. තවද ,ර ෝමරේ රවරසන මහා සංඝ ත්නය
උරදසා දහවල් දානමය පුනයකර්මයක් එදින තානාපති කාර්යාලරේදි පැවැත්ීමට
තානාපති දයා පැල්රපාල මහතා ඇතුළු තානාපති කාර්යාලරේ කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු
රයාදා තිබුණි

Sri Lanka Embassy Commemorates Vesak and Poson with Programme on Flood Relief
Assistance
The Embassy of Sri Lanka in Rome organised a special event in commemoration of Vesak and Poson at
the Embassy premises in Rome on Saturday, 10th June 2017. The highlight of the event was the special
Flood Relief Assistance Programme which was organised to raise funds due to the serious flooding and
landslides in Sri Lanka.
The event was organised in coordination with the Sri Lankan associations in Rome and well-wishers from
the different communities and religions. In view of the natural disaster in Sri Lanka, many of the Sri
Lankan associations together with the Embassy agreed not to hold the initially planned Dansala and
instead collected the funds allocated for the event for those affected and displaced in Sri Lanka.
The Embassy staff together with their family members sang Bakthi Gee at the event. Special prayers
were held by Venerable Nanda Thero, Chief Priest of Dharmashoka Viharaya in Nomentana and
Venerable Panduwasnuwara Seelarathana Thero of the Viterbo Buddhist Temple.
The Embassy together with the Sri Lankan associations decorated the premises with colourful lanterns
and set up a Pandal, which was viewed and enjoyed by Sri Lankans and Italians alike. Those participating
in the event were offered tea, biscuits and ice cream by well-wishers.
In the morning of 10th June, H.E Daya Pelpola together with the Embassy staff offered Dana to the
Venerable priests of Dharmashoka Viharaya in Nomentana and the Viterbo Buddhist Temple.
The funds collected from the Sri Lankan Associations, well-wishers and staff of the Embassy under the
Flood Relief Assistance Programme will be channelled to the relevant institutions in Sri Lanka through the
Ministry of Foreign Affairs.
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