
 
 

  

  
 

 

ශුද්ධ ෝත්තම ෆැන්සිස ්පාප් වහන්ධසේධේ ශ්රී කා ා සප්ාප්ය ස සැමමම ධවනුධවන්  
සමරු  ාසිසක් නිකුත් කිරීම 

 
ශුද්ධ ෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්ධසේධේ ශ්රී කා ා සප්ාප්ය ධස ජ තාය   වැත්ත් ම සක ා  ් රී 

කා ා මහ බැාකුව විසින් මුහුණත වටිනා ම රු. 500 ක් වන මදී සමරු  ාසිසක් නිකුත්  රන කදී.  
 
ධමම  ාසිස තනාධිපය  ධේ ප්  ාර්සාකධේදී ශුද්ධ ෝත්තම ෆැන්සිස් පාප් වහන්ධසේ ධවත සහ 

අය ්රු තනාධිපය  මමත්රිපාක සිමධසේන මැය තුමා ධවත 2015.01.13 දින පිළි්න්වනු කැබීස. 
 
 ධමම  ාසිස සහ ධමෝසත්ර පිළිබඳ විස්තර පහත ධේ. 
 

                  ාසිධේ මුහුණත    ාසිධේ පිටුපස 

 

 

 

 

 

 
  

වයවහාර මුතේ ධතපාර්තධප්න්තුව 
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 ාසිස පිළිබඳ විස්තර 
 

මුහුණත වටිනා ම රු. 500 
ටා න ආ ාරස  ජමා ාර 
නිකුතුව  ාසි 1500 
ධකෝහස මදී (0.925) 
විෂ් ප්භස මි.මි. 38.61 
බර ග්රෑප් 28.28 
හැඩස රවුප් 
තාරස  ට්ට ස ජත 

 
 
අධි ාම 

වයවහාර මුතේ ධතපාර්තධප්න්තුව 

ශ්රී කා ා මහ බැාකුව 

ධනො. 30, තනාධිපය  මාවත 

ධ ොළඹ 1. 

ශ්රි කා ා. 

 
 

 ාසිධේ මුහුණත ධක්න්ද්රධේ ශුද්ධ ෝත්තම ෆැන්සිස් 
පාප්තුමාධේ උඩු ස රුව තැක්ධවන අතර එස සිාහක 
සාප්තාික  ධමෝස්තර ම ලිධේ  තැක්ධවන 
හනිස ේ මේ 33 කින් යුත්  වසකින් වටවී ඇත.   
ධම ජ මේ 33 ධසොතා ධ්න ඇත්ධත්  ධේසුතුමාධේ 
මි ජපිට ජීවිතධේ වසර 33    ාකස නිරූපනස 
කිරීමට සහ ක්රිස්ය සානි සප්තාස අනුව එස 
සුපිමශුද්  අා සක් වන බැවිනි. මීකඟ  වධේ ය ත් 

120 ක් තැක්ධේ.  ඉන් පිටත "සුතතුප් පිස ශ්රී කා ා 
්මන" සන වචන ධතමළ, සිාහක හා ඉාග්රිසි 
භාෂාවලින් සහ සාචාරස  රනු කබන දිනසන් වන 
13-15 තනවාම 2015 ධකස තැක්ධේ.  ධම ජ 
"තනවාම" සන්න සිාහක, ධතමළ හා ඉාග්රිසි 
භාෂාවලින් තැක්ධේ.   

 ාසිධේ පිටුපස ධක්න්ද්රධේ සුතතුප් පිස ශ්රී කා ා 
්මන 2015 සඳහා වන නික කාාඡනස තැක්ධේ. නික  
කාාඡනසට පහලින්  ාසිධේ මුහුණත වටිනා ම 
වන  "500" ඉකක් ධමන් ත, "රුපිසේ" සන වචනස 
සිාහක, ධතමළ හා ඉාග්රිසි භාෂා වලින් ත තැක්ධේ. නික 
කාාඡනසට ඉහලින් "ශ්රී කා ා" සන වචනස ධතමළ, 
සිාහක සහ ඉාග්රිසි භාෂාවලින් තක්වා ඇත.   ාසිධේ 
තාරස නා මේ 40 කින්, නා ධපොධහොට්ටු 40 (3 
බැගින්) කින් සහ නා පත් 40   (3 බැගින්) කින් 
සමන්විත ලිසවැකකින් හා ය ත් 120 කින් යුත් 
 වසකින් අකා ාර  ර ඇත.       නා මක ශ්රී 
කා ාධේ තාය   වෘක්ෂධස ජ පුෂප්ස වන අතර එස 
කා ා අප ධද්වමාතා නමින් හැඳින්ධවන ධේසුස් 
ක්රිස්තුන් වහන්ධසේධේ මව, භා්යවත් ශුද් වු 
මමසාතුමිසධේ ය මාධේ පාතධම ජ ත ධසොතා ධ්න 
ඇත. 


