
  

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුේ නියමයන් සහ ම ොන්මේසි 
 

1. මම, ඉතුරුේ ගිණුමේ (“ගිණුම”) ගිණුේ හිමියො පහත දැක්මෙන ඩයම ොග් ෆිනෑන්් පීඑල්සී (“සමොගම”) විසින් නියම  ර ඇති 

නියමයන් හො ම ොන්මේසි කියෙො, මේරුේ මගන එ ඟ මෙමි. 

2. එහි හිමි ොර සමොගම, ඩයම ොග් ෆිනෑන්් පීඑල්සී විසින් මමග් මතොරතුරු එහි ඕනෑම අනුබේිත ආයතනයක් මහෝ ඒ ොබේධ 

ම්ෙො සැපයීම සඳහො හවුමල්ස භොවිතයට මම අෙසර මදමි. 

3. මමහි දක්ෙො ඇති ගිණුමේ ප්රධොන අංග මම කියෙො මේරුේ මගන ඇති අතර ගිණුමේ නියමයන් හො ම ොන්මේසි ෙ ට මම එ ඟ 

මෙමි.    

 

ප්රධාන අංග  විස්තරය 

අෙම තැන්පතු මුද  කිසිදු ීමොෙක් පනෙො නැත 

“ඩයම ොග් ෆිනෑන්් 

පීඑල්සී” මෙනුමෙන් 

මෙක්පතක් මගින් 

තැන්පේ කිරීම” 

බැර  රනු  බන්මන් සමොගමේ අභිමතය පරිදි පමණි 

මපොලී මගවීම සමොගමේ මෙබ් අඩවිමේ නිශ්චිතෙ දක්ෙො ඇති අදොළ මපොළිය, සමොගම විසින් 

තීරණය  රනු  බන අනුපොතයකින් දදනි  මශ්චෂය මත ගණනය  ර මොසි ෙ 

ගිණුමට බැර  රනු  ැමබ්. 

බදු ෙරින් ෙර අදොළ නියොමන බ ධොරීන් විසින් පනෙනු  බන බදු ෙ ට යටේ මේ. 

 

4. සියලුම මතක් කිරීේ / ඉල්සලීේ සහ / මහෝ මෙනේ සොමොනය සන්නිමේදන  ටයුතු ම ටි පණිවුඩ ම්ෙො (SMS) මගින් මො / අප විසින් 

 බො දී ඇති ජංගම දුර ථන අං යට ('ලියොපදිංි ජංගම දුර ථන අං ය') සහ / මහෝ සමොගමට සහ මො මෙත  බො දුන් විදුේ 

ලිපිනයට යෙනු  ැමබ්. එම පණිවිඩ ඉම ක්මරොනි  පණිවිඩ ම ස නීතයොනුල ෙ බැඳී ඇති බෙ මමයින් එ ඟ මේ. 

5. නොමි යන් 

ගිණුේ විෙෘත කිරීමේ අයදුේපමේ මො ඇතුළේ  ර ඇති නොමි  මතොරතුරු පො නය  රන නියමයන් හො ම ොන්මේසි ෙ ට මම 

මමයින් එ ඟ මෙමි. 

a. ගිණුේ හිමියොමග් අෙසොන  ැමැේතට පටහැනිෙ කිසිෙක් නොම රණයට බ පොන්මන් නැත 

b. පහත සඳහන් තේෙයන් යටමේ නොම මයෝජනො අෙ ංගු මේ. 

i. ගිණුේ හිමියොමග් ජීවිත  ො ය තුළ නේ  රන  ද තැනැේතොමග් මරණය. 

ii. ගිණුේ හිමියො විසින් නොමමයෝජනො අෙ ංගු කිරීම පිළිබඳ ලිඛිත දැනුේදීමක්. 

iii. ගිණුේ හිමියො විසින් පසුෙ නිසි පරිදි  රන  ද නොම මයෝජනො මගින් 

c. නේ  රන  ද නොමි යන් ගණන එ  ට ෙඩො ෙැඩි නේ, සහ මබදොදීම සඳහො සමොනුපොති යක් දක්ෙො මනොමැති නේ, මුදල්ස 

සමොන ම ොට් ෙලින් නොමි යන්ට මගෙනු  ැමබ්. 

d. මමම නොමමයෝජනො ක්රියොේම   ළ මනොහැකි අේථොෙ දී අදො  පුේග යොට / නීතයොනුල ෙ හිමි ේ ඇති පුේග යොට මුදල්ස 

මගෙනු  ැමබ්. 

e. නොමි යකු සඳහො මගවීමක්  රනු  බන්මන් අනනයතොෙය සනොථ කිරීම මත පමණක් ෙන අතර අෙශ්ය ඕනෑම මතොරතුරක් 

/ ලියකියවිලි  ැඳවීමේ අයිතිය සමොගම සතුය. 

6. හරපේ (ATM/මඩබිට්  ොඩ්පේ) 

මමග් ඉල්සලීමට අනුල ෙ, සමොගම මට ්ෙයංක්රීය මට ර් යන්ර (ATM) පහසු ේ  බො දීම සහ මට හරපතක් (‘ ොඩ්පත’) නිකුේ 

කිරීම සැ කිල්ස ට මගන, පහත සඳහන් නියමයන් හො ම ොන්මේසි ෙ ට බැඳී සිටීමට මම එ ඟ මෙමි; 

a. සෑම විටම  ොඩ්පත සමොගමේ මේපළක් ම් ස  නු  බන අතර, සමොගමේ ඉල්සලීම මත එය ම ොන්මේසි විරහිතෙ එය භොර 

දීමට එ ඟ මෙමි. 

b. මුදල්ස ආපසු ගැනීම මහෝ මොරු කිරීමට ප්රමොණෙේ පරිදි මමග් / අපමග් ගිණුමේ මුදල්ස ඇේනේ පමණක්  ොඩ්පත භොවිතො 

 රමි/මු. 

c.  ොඩ්පත අන්සතු  ළ මනොහැකි බැවින් එය නේ  ර ඇති පුේග යොට පමණක් භොවිතය ීමො කිරීම. 

d. සමොගම විසින් මහෝ සමොගම මෙනුමෙන් ක්රියො  රන ඕනෑම පුේග මයකු විසින්  ොඩ්පත අෙ ංගු කිරීම මහෝ ඉෙේ  ර 

ගැනීම පිළිබඳ දැනුේදීමකින් පසුෙ   ොඩ්පත භොවිතො කිරීමට උේසොහ මනොකිරීම. 

e.  ොඩ්පතට අදො  ්ෙයංක්රීය මට ර් යන්රයක් තුළ  ොඩ්පත භොවිතො කිරීම සඳහො මට  බො දී ඇති පුේගලි  හඳුනොගැනීමේ 

අං ය (PIN) කිසිදු පුේග මයකුට මහළි මනොකිරීම. 

f.  ොඩ්පත නැතිවීම මහෝ මසොර ේ කිරීම දී ඒ බෙ ෙහොම සමොගමට දැනුේ දීම. 

g.  ොඩ්පත නැතිවීම මහෝ මසොර ේ කිරීම මහෝ PIN අං ය අන්සතු වූ බෙ සමොගමට දැන්වීමමන් පසුෙ සිදුෙන ඕනෑම 

ගනුමදනුෙක් හැමරන්නට,  ොඩ්පත භොවිතමයන්  රන සියලුම ගනුමදනු සඳහො මවිසින් සේූර්ණ ෙගකීම භොර ගනු  ැමබ්. 

h. ඉහත (g) ෙගන්ති ප්ර ොරෙ මමග් අනුදැනුමකින් මතොරෙ  රන  ද ගනුමදනු සේබන්ධ සමොගේ ෙොර්තො මො පිළිගන්නො අතර, 

නැෙත මොමග් ගිණුමට බැර කිරීමට සමොගමට බ ය පෙරමි. 

i. ්ෙයංක්රීය මට ර් යන්ර තිරමේ සඳහන් මුද  මහෝ මුද්රිත පත්රි ොෙක් මහෝ කුවිතොන්සියක් සමොගම සතු මමග් ගිණුමේ 

තේෙය පිළිබඳ නිශ්චිත ප්ර ොශ්යක් මනොෙන බෙට පිළිගනිමි. 



j.  ොඩ්පමේ මහෝ ්ෙයංක්රීය මට ර් යන්රමේ කිසියේ අක්රමි තොෙයක් මහෝ මදෝෂ සහගත වීමක් මහෝ ්ෙයංක්රීය මට ර් 

යන්රය  මුදල්ස ප්රමොණෙේ මනොවීම නිසො ඇතිෙන මහෝ සිදුෙන අ ොභයක් මහෝ හොනියක් සේබන්ධමයන් සමොගම කිසිදු 

ආ ොරයකින් ෙගකිෙ යුතු මනොමේ. 

k. එම් වුෙ ද ූර්ෙ විනිශ්ෙයකින් මතොරෙ (j) ෙගන්ති ප්ර ොරෙ  ොඩ්පත භොවිතමයන් විය හැකි අ ොභ හොනි පිළිබඳ 

අෙමබෝධමයන් යුතුෙ  ටයුතු  රමි. 

l. කිසිදු මේතුෙක් නිසො  ොඩ්පත අගරු වීම දී ඊ් ට සමොගම ෙගකිෙ යුතු මනොමේ. 

m. මමග් ගිණුම කිසියේ මේතුෙක් නිසො ෙසො දැමිම දී  ොඩ්පත අෙ ංගු කිරීම සඳහො මහෝ තෙදුරටේ අෙශ්ය මනොෙන්මන් නේ 

සමොගම මෙත එය භොර දීමට  ටයුතු  රමි. 

n. මො මෙත දැනුේදීමකින් මතොරෙ ඕනෑම මේ ොෙ  එම පහසු ම අේහිටුවීමට,  ොඩ්පත අෙ ංගු කිරීම මහෝ ප්රතික්මේප 

කිරීමට සමොගමට නිදහස ඇති බෙ පිළිගනිමි. 

o. ශ්රී  ං ොමේ රුපියල්ස හැර අමනකුේ මුදල්ස ෙලින් සිදු රන සියලුම  ොඩ්පේ ගනුමදනු වීසො / මෝටර් ොඩ් ඉන්ටර්නැෂනල්ස 

විසින් විනිමය හුෙමොරු  රන  ද දිනමේදී අනුගමනය  රන  ද විනිමය අනුපොතය අනුෙ  ොඩ්පේ ගිණුමමන් හර  රනු 

 ැමබ්. ඊට අමතරෙ, වීසො / මෝටර් ොඩ් ඉන්ටර්නැෂනල්ස විසින් සමොගමමන් අය රනු  බන ප්රතිශ්තමය අගයක් සහ මෙනේ 

ගෝතු ඇමතොේ ඒෙො ද ගිණුමමන් හර ම මර්. 

p.  ොඩ්පත භොවිතමයන් තැන්පේ  රන  ද මුදල්ස මමග් ගිණුමට බැර  රනු  බන්මන් සමොගම විසින් සතයොපනය කිරීමමන් 

පසුෙ පමණි. ් ෙයංක්රීය මට ර් යන්රය විසින් තැන්පේ  රන අේථොමේ දී නිකුේ  රන  ද ප්ර ොශ්මයන් නිරූපණය ෙන්මන් 

මො තැන්පේ  ර ඇති මේ පමණක් ෙන අතර එයට සමොගම සමග බැඳීමක් මනොමැත. 

q. ඒ ොබේධ ගිණුේ හිමියන් මමම නියමයන් හො ම ොන්මේසි ෙ ට ඒ ොබේධෙ බැඳී සිටින අතර  ොඩ්පත භොවිතමයන්  ළ 

සියලුම ගනුමදනු සඳහො ෙගකිෙ යුතු මේ. 

r. විමේශීය මේපළ මෙළඳොේ මහෝ මූ ය ෙේ ේ මි දී ගැනීම සඳහො මගවීේ කිරීමට මමම  ොඩ්පත භොවිතො මනොකිරීමට මම ෙග 

බ ො ගනිමි. 

s.  ොඩ්පත භොවිතො කිරීම සේබන්ධමයන් සමොගම විසින් පනෙො ඇති නියමයන් සහ ම ොන්මේසි හැරුණු විට,  ොඩ්පේ හිමියොෙ 

පො නය  රනු  බන්මන්  ොඩ්පේ භොවිතය සේබන්ධමයන් මෝටර් ොඩ් / වීසො ඉන්ටර්නැෂනල්ස විසින් පනෙනු  බන නීති 

රීති මගිනි. 

t. පුේගලි  භොවිතය සඳහො භොණ්ඩ මි දී ගැනීම දී, 

i. ප්රොග්ධන ගනුමදනු සහ / මහෝ ෙොණිජයමය ෙශ්මයන් භොණ්ඩ මි දී ගැනීම / ආනයනය කිරීම සඳහො මගවීේ සඳහො හර 

 ොඩ්පත භොවිතො කිරීමට අෙසර නැති බෙ මම දනිමි. 

7. විදුේ තැපැල්ස ෙන්දි ූරණ 

a. ඊමේල්ස හරහො යෙන උපමද්  බො ගත හැක්මක් සමොගම සහ මො අතර උපමද් මබදො ගැනීමට සහ පහත දෑ සඳහො පමණි. 

i. සමොගම සමඟ මො සතුෙ ඇති ගිණුේ තුළ අරමුදල්ස මොරු කිරීමට; 

ii. මො සහ මෙනේ බැංකු සහ / මහෝ බ පර ොී මූ ය සමොගේ මහෝ මෙනේ ඕනෑම මතෙන පොර්ශ්වීය ගිණුමක් (ගිණුේ) 

අතර අරමුදල්ස මොරු කිරීමට; 

iii. සමොගම සමඟ මමග් ඉතිරිකිරීමේ ගිණුමට හර කිරීමමන් ්ථොෙර තැන්පතු සහ / මහෝ ආමයෝජන සැ ැ්මක් නිර්මොණය 

කිරීමට; 

iv. මො සතුෙ ඇති ගිණුේ සඳහො ගිණුේ ප්ර ොශ්ය සමොගම සමඟ මබදො ගැනීමට; 

v. මමග් ගිණුේ සඳහො ෙන වි්තර මෙන් කිරීමක් සමොගම මෙත දැනුේ දීමට (සමොගම විසින් මල්සඛන සනොථ කිරීම ට 

යටේ මේ). 

b. මො විසින් පැහැදිලිෙ උපමද් දී මනොමැති නේ සහ සමොගම විසින් නිසි ම ස පිළිමගන මනොමැති නේ, ගිණුේ විෙෘත කිරීමේ 

අයදුේපමේ මො විසින් සපයන  ද විදුේ තැපැල්ස ලිපිනය මමම ෙගන්තිමේ අරමුණ සඳහො මමග් ලියොපදිංි ඊමේල්ස ලිපිනය 

ෙනු ඇත. 

c. ඊමේල්ස හරහො ගිණුම ක්රියොේම  කිරීමේදී, ඉහත ලියොපදිංි ඊමේල්ස ලිපිනය සහ සමොගම විසින් මට  බො දී ඇති ඔවුන්මග් 

විදුේ තැපැල්ස ලිපිනය අතර යෙන/ ැමබන  ද උපමද් ෙ ට පමණක් එය ීමො ෙන අතර එෙැනි උපමද් ෙ ංගුභොෙය සහ 

සතයතොෙ සහති  කිරීම සඳහො සමොගම කිසිදු ආ ොරයකින් ෙගකිෙ යුතු මනොමේ. 

d. සමොගම ක්රියො  රනු ඇේමේ මො විසින් එෙන  ද සහ ෙැඩ  රන දිනෙ දී සහ සමොගම මො මෙත සන්නිමේදනය  ළ සොමොනය 

ෙයොපොරි  මේ ොෙන් තුළදී සමොගමට  ැබුණු ඕනෑම විදුේ තැපෑ ක් මත පමණක් බෙ මම මේරුේ මගන එ ඟවී ඇති 

අතර, එෙැනි උපමද් ක්රියොේම  කිරීමට  ො ය මනොමැති වීම මේතුමෙන් උපමද් බ  ගැන්වීමට අසමේ වීම / ප්රතික්මේප 

කිරීම සේබන්ධමයන් සමොගම ෙගකිෙ යුතු මනොමේ.  

e. ඊමේල්ස මගින්  ැමබන, සමොගමේ මතය අනුෙ අවිනිශ්චිත, මනොපැහැදිලි ම ස නිර්ණය ම මරන උපමද් මත ක්රියො කිරීමට 

සමොගම බැඳී මනොසිටිනු ඇත. එහි ප්රතිඵ යක් ම ස මො හට සිදුවිය හැකි අ ොභ මහෝ හොනිෙ ට සමොගම ෙගකිෙ යුතු මනොමේ. 

f. ඉහත සඳහන් පරිදි ඊමේල්ස හරහො  ැබුණු උපමද් අනුෙ  ටයුතු  රන සමොගම, එෙැනි උපමද් මත පදනේ වූ ගනුමදනු 

ෙලින් මො හට සිදු වූ අ ොභ / හොනි සඳහො ෙගකිෙ යුතු මනොමේ. විමශ්චෂමයන්, මො මහෝ මෙනේ මතෙන පොර්ශ්ෙයක් විසින් මමග් 

විදුේ තැපෑ  මගින් සිදු  රන  ද ෙංෙො මහෝ අපරොධ මේතුමෙන් සිදුවිය හැකි ප්රතිවිපො  සඳහො සමොගම ෙගකීමමන් බැහැර 

ම මර්. 

g. සියලුම ෙයේථොපිත, නියොමන සහ බ ොේම  කිරීමේ ආයතනෙ  සියලුම නීති මහෝ මරගු ොසි ෙ ට අනුල  වීම 

සේබන්ධමයන් මම සෑම විටම ෙගකිෙ යුතු අතර, මමහි දක්ෙො ඇති පරිදි මට විදුේ තැපෑම න්  බො දුන් උපමද් මත ක්රියො 

 රන සමොගම විසින් දරනු  බන, විඳින මහෝ මගෙන  ද සියලු හිමි ේ, අ ොභ, හොනි, පිරිෙැය, ෙගකීේ සහ වියදේ මො විසින් 



දරනු ඇත.  

8. USSD ෙන්දි ූරණ 

මමග් ලියොපදිංි ජංගම දුර ථන අං ය හරහො  ැමබන ෙුහොේම  මනොෙන අතිමර්  ම්ෙො දේත (USSD - Unstructured 
Supplementary Service Data) හරහො මමග්  ොඩ්පතට අදොළ පහත  ැයි්තුගත ක්රියො ොර ේ සිදු කිරීමට මම මමයින් එ ඟ මෙමි; 

a. ්ෙයංක්රීය මට ර් යන්ර  ොඩ්පත ඉතුරුේ ගිණුමට සේබන්ධ කිරීම; 
b. PIN අං ය මෙන් කිරීම; 
c.  ොඩ් සක්රීය කිරීම / අෙහිර කිරීම (අක්රිය කිරීම); 
d. ගිණුේ මශ්චෂය විමීම; 

i. මො විසින් පැහැදිලිෙ උපමද් දී මනොමැති නේ සහ සමොගම විසින් නිසි ම ස පිළිමගන මනොමැති නේ, ගිණුේ විෙෘත කිරීමේ 

අයදුේපමේ මො විසින්  බො දී ඇති ලියොපදිංි ජංගම දුර ථන අං ය මමම ෙන්දි ූරණය සඳහො මමග් ලියොපදිංි ජංගම 

දුර ථන අං ය ම ස බ ොේම  ෙනු ඇත. 

ii. ඉහත සඳහන් පරිදි USSD හරහො  ැබුණු උපමද් අනුෙ  ටයුතු  රන සමොගම එෙැනි උපමද් මත පදනේ වූ ගනුමදනු 

ෙලින් මො හට සිදු වූ අ ොභ / හොනිෙ ට ෙගකිෙ යුතු නැති බෙ මම එ ඟ මෙමි. විමශ්චෂමයන්, මො මහෝ මෙනේ ඕනෑම 

මතෙන පොර්ශ්ෙයක් විසින් මමග් ලියොපදිංි ජංගම දුර ථන අං ය හරහො සිදු  ළ ෙංෙො මහෝ අපරොධ මේතුමෙන් සිදුවිය 

හැකි ප්රතිවිපො  සඳහො සමොගම ෙගකීමමන් බැහැර  රනු  ැමබ්. 

9. අන්තර්ජො /මොර්ගගත ම්ෙො 

a. මමග් පහසුෙ සඳහො, අනුල  උපොංගයක් (“උපොංගය” තුළ සමොගම විසින් සපයනු  බන මොර්ගගත ම්ෙොෙට අනුල  ඕනෑම 

ජංගම දුර ථනයක් සහ භොවිතමේ ඇති සිේ  ොඩ් පත, ටැබ් මහෝ මෙනේ ඕනෑම උපොංගයක් ඇතුළේ මේ.) හරහො මට ප්රමේශ් 

විය හැකි ඇතැේ මොර්ගගත පහසු ේ සමොගම විසින්  බො මදනු ඇති බෙට මම එ ඟ මෙමි.  

b. එෙැනි මොර්ගගත ම්ෙොෙන්ට ප්රමේශ් වීමට අදොළ OTP මක්ත ඇතුළුෙ භොවිතො  රන ඕනෑම මුරපදයක් මමග් භොවිතය සඳහො 

පමණක් ීමො  ර ගන්නො බෙට මම එ ඟ මෙමි. ඒෙො මම රහසයෙ තබො ගන්නො අතර මෙනේ ඕනෑම මතෙන පොර්ශ්ෙයක් 

සමඟ කිසිදු මේ ොෙ , කිසිදු මේතුෙක් මත එෙැනි මුරපද මබදො මනොගනිමි. 

c. එෙැනි මොර්ගගත ම්ෙොෙන්ට ප්රමේශ් වීම සඳහො භොවිතො  රන උපොංගය නැතිවීම මහෝ මසොර ේ කිරීමකින් එහි අඩංගු 

මමග් සංමේදී දේත මතෙන පොර්ශ්ෙයන්ට නිරොෙරණය කිරීමට අෙදොනමක් ඇති බෙ මම මේරුේ මගන එ ඟ මෙමි. මමග් 

උපොංගමේ කිසියේ අ ොභයක් මහෝ මසොර මක් පිළිබඳෙ අදොළ බ ධොරීන්ට ෙහොම දැනුේ දීමට මම එ ඟ මෙමි. 

d. එෙැනි අ ොභයක් මහෝ මසොර මක් පිළිබඳෙ කිසිදු ප්රමොදයකින් මතොරෙ සමොගමට දැනුේ දීමට මම තෙදුරටේ එ ඟ ෙන 

අතර ෙරින් ෙර සමොගම විසින් මට දැනුේ දී ඇති සන්නිමේදන මොර්ග හරහො මතෙන පොර්ශ්ෙයක් විසින් ගිණුමට පිවිීම 

අෙහිර  රන ම ස සමොගමමන් ඉල්ස ො සිටිමි.  

e. මපර සඳහන්  ළ පරිදි සමොගමට දැනුේ දීමට මපර උපොංගය නැතිවීම මහෝ මසොර ේ කිරීම මේතුමෙන් මතෙන පොර්ශ්ෙයක් 

විසින් මමග් ගිණුම මෙත අනෙසර ප්රමේශ්යකින් මො විසින් අේවිඳින  ද, හිමි ේ, අ ොභ, හොනි, පිරිෙැය, ෙගකීේ සහ වියදේ 

සඳහො සමොගම කිසිදු ෙගකීමක් මහෝ ෙගකීමක් මනොදරන අතර එය මමග් ූර්ණ ෙගකීම බෙට මම එ ඟ මෙමි. 

f. මමහි සඳහන් පරිදි සමොගමට නිසි ම ස දැනුේ දීමට අමපොමහොසේ වුෙමහොේ උපොංගය නැතිවීම මහෝ මසොර ේ කිරීම 

මේතුමෙන් මතෙන පොර්ශ්ෙයක් විසින් මමග් ගිණුමට අනෙසරමයන් පිවිීම නිසො මො මුහුණ මදන අ ොභහොනි මමග් ූර්ණ 

ෙගකීම බෙට පේෙන අතර සමොගම විසින් කිසිදු හිමි ේ පෑමක්, අ ොභයක්, හොනියක්, පිරිෙැයක්, ෙගකීමක් සහ වියදේ 

සඳහො ෙගකීමක් මනොදරයි. 

 

10. ෙරින් ෙර ගිණුමේ නියමයන් හො ම ොන්මේසි සංමශ්ෝධනය කිරීමට මහෝ මෙන් කිරීමට සමොගමට අයිතියක් ඇති බෙ මම මේරුේ 

මගන එ ඟ වී ඇති අතර, නෙ නියමයන් හො ම ොන්මේසි ක්රියොේම  කිරීමට මපර ඒෙොමේ සිදු රන  ද මෙන් ේ පිළිබඳෙ 

සමොගම මට දන්ෙනු ඇත. 


