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ඔබ DFCC බ ැංකු ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුම් පිලිබඳව ද නගතයුතු සියලුම කරුණු 

අප සමඟ දැනටමත් ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කර ඇති හ ෝ අනාගතහේදී එවැනි ගිණුමක් විවෘත කිරීමට 

බලාහපාහරාත්තු වන ඔබට, එම ගිණුහේ උපාාංග මැනවින් හත්රුේ හගන එයින් උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳ ා 

ඔබ ට ස ය වීමට අපි හමයින් බලාහපාහරාත්තු වන්හනමු.  

 

පටුන 

අoකය  මතෘකාව පිටු අoකය 

1.  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුේ පිලිබඳ විස්තර 3 

2.  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කල  ැකි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 3 

3.  ගිණුමට පුද්ගලයින් නේ කිරීම 4 

4.  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමට අනනය ලක්ෂණ ස  උපාාංග 4 

5.  හපාලිය 5 

6.  හපාලිය මත පනවා ඇති රඳවා ගැනීහේ බදු 5 

7.  ස්ථාවර තැන්පතු කල්පපිරීම  5 

8.  කල්පපිරීමට හපර ස්ථාවර තැන්පතු මුදල්ප ආපසු ගැනීම 6 

9.  ගිණුම වසා ආපසු ගනු ලැබූ ස්ථාවර තැන්පතු මුදල්ප පැවරීම 6 

10.  ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීහේදී තැන්පතු නියමයන් හවනස් කිරීම 7 

11.  ස්ථාවර තැන්පතුව ඇපයට තබා ණය ගැනීම 7 

12.  ඇපයට තබා ඇති ස්ථාවර තැන්පතුවක  මුදල්ප කල්පපිරීමට හපර හ ෝ  කල්පපිරීහේදී  

ආපසු ගැනීම 

7 

13.  අප අමතන්න 7 
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1. ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුම් පිලිබඳ විස්තර  

ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුමක් යනු ආරක්ෂාකාරී, හකටි කාලීන හ ෝ දීර්ඝ කාලීන ආහයෝජනයකි. අවම මාස 01 සිට 

උපරිම අවුරුදු 10ක් දක්වා කාලයකට ඔබහේ මුදල්ප ආහයෝජනය කිරීමට DFCC බැoකුහේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුේ 

 ර ා ඔබ  ට දැන්  ැකියාව ඇත.  

ආහයෝජනය කරන කාල පරාසය අනුව, ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුේවලට සාමනය ඉතුරුේ ගිණුේවලට වඩා හපාලී 

අනුපාතයක් ලැහබනු ඇත. ස්ථාවර තැන්පතුව මත ඉපැයූ හපාලිය කල්පපිරීහේදී හ ෝ මාසිකව, කාර්තුවකට වරක්, 

අර්ධ වාර්ිකව, වාර්ිකව හ ෝ ලබාගැනීමට ඔබට  ැකියාව ඇත. 

 

2. ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමක් විවෘත කල හ කි පුද්ගලයින් කවුරුන්ද? 

 

▪ වයස අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනෑම ශ්රී ලාාංකික ජාතිකයන් 

▪ වලාංගු හන්වාසික වීසා ඇති විජාතිකයන්  

අපලේ නව පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත  

ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම විවෘත කිරීම සඳ ා ඔබට සමීපතම DFCC බැoකු ශඛාව හවත පැමිහනන හමන් 

අපි සාදරහයන් ආරධනා කරමු. ඔබ කලයුත්හත් ඔබහේ ජාතික  ැඳුනුේපත/විහද්ශගමන් බලපත්රය හ ෝ රියැදුරු 

බලපත්රය රැහගන DFCC බැoකු ශඛාවට පැමිණ අප කාර්යමණ්ඩලය විසින් පිරිනමන ගිණුේ විවෘත කිරීහේ පත්රිකාව 

සේූර්ණ කිරීම පමණි.  

හේ සමඟම, ඉතිරිකිරීහේ හ ෝ ජoගම ගිණුමක් විවෘත කිරීමට අපි අනුබල හදන්හන්, එය ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතුව 

මත උපයන හපාලිය පැවරීමට උපහයෝගී වන නිසාහවනි.  

අපලේ වත්මන් පාරිලභෝගිකභවතුන් ලවත  

අපහේ වත්මන් පාරිහභෝගිකහයකු වශහයන්, ඔබට ප සු ඕනෑම DFCC බැoකු ශඛාවක් හවත පැමිණ ස්ථාවර 

තැන්පතු ගිණුමක් විවෘත කිරීහේ  ැකියාව ඇත. හේ සඳ ා ඔබ කලයුත්හත් ඔබට අවැසි තැන්පතුහේ විස්තර; 

ආහයෝජනහේ කාලය, ආහයෝජනය කරන මුදල, තැන්පතුව මත උපයන හපාලිය සේබන්ධහයන් උපහදස් යනාදී 

විස්තර සමඟ ගිණුේ විවෘත කිරීහේ පත්රිකාව සේූර්ණ කිරීම පමණි.   

ඔබ දැනටමත් අප  ා ඉතුරුේ හ ෝ ජoගම ගිණුමක් පවත්වාහගන යන්හන්නේ, ඔබ කල යුත්හත් එම ගිණුමකින් 

ස්ථාවර තැන්පතුව සඳ ා මුදල්ප පැවරීම පමණි. 

නැතහ ාත් ප ත සඳ න් ක්රමයකින්ද ඔබහේ මුදල්ප  ස්ථාවර තැන්පතුවක් සඳ ා හයාමුකල  ැකිය:  

▪ මුදල්ප හනෝට්ටු වශහයන් 

▪ හෙක්පත් වශහයන් 

▪ හගවීේ අණකර වශහයන්  

▪ අභයන්තර මුදල්ප පැවරීමක් වශහයන් (DFCC බoකු ගිණුමකින් මුදල්ප පැවරීහමන්) 

▪ ශ්රි ලාංකා අන්තර් බැoකු හගවීේ පද්ධතිය (SLIPS)/ විදුත් අරමුදල්ප පැවරීම සඳ ා වූ හපාදු යාන්ත්රණය 

(CEFT)/ තත්කාලීන දළ පියවීේ පද්ධතිය (RTGS)  ර ා මුදල්ප පැවරීම (ඉතුරුේ ගිණුේ හ ෝ ජoගම 

ගිණුේ වලට) 
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ඔබට අවශයනේ ඉ ත සඳ න් ක්රමයන් වලින් කිහිපයක්ම හයාදාගනිමින් ඔබහේ මුදල්ප ස්ථාවර තැන්පතුවක් 

සඳ ා හයාමුකල  ැකිය. එනමුත් ඔබහග ස්ථාවර තැන්පතුව ක්රියාත්මක වන්හන් මුලු තැන්පත් මුදලම ඔබහේ 

ඉතුරුේ හ ෝ ජoගම ගිණුමට බැර වීහමන් පසුවයි. එහස් බැර වු මුදල්ප ස්ථාවර තැන්පතුව හවත හයාමුකරනු ඇත. 

 

3. ගිණුමට පුද්ගලයින් නම් කිරීම 

ඔබහේ අභාවහයන් පසු, ඔබ ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුහේ ඇති මුදල්ප ලබාගැනීම සඳ ා ඔබට යේ පුද්ගලයකු නේ 

කිරීමට අවශයනේ, එවන් නේ කිරීමක් ඔබ ගිණුම විවෘත කරන අවස්තාහේදී හ ෝ ඉන්පසුව කල  ැකියි.  

හේ සඳ ා ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුහේ විස්තර සමඟ නාමහයෝජකයා/නාමහයෝජකයන්හේ නම, ඔවුනට හයෝජිත 

ප්රතිශතය සඳ න් කරමින් නාමහයෝජනා හපෝර්මයක් පිරවිය යුතු හේ. හේ සඳ ා ඔබ පැමිහණන DFCC බැoකු 

ශාඛහේ කාර්යමණ්ඩලහේ ස ය පතන්න.  

4. ස්ථාවර ත න්පතු ගිණුමට අනනය ලක්ෂණ සහ උපාැංග 

ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුේවලට අදාල සම රක් ලක්ෂණ ස  උපාාංග ප ත දක්වා ඇත; 

▪ ස්ථාවර තැන්පතුවක් සඳ ා අවම තැන්පතු අගය (මුල්ප මුදල) ශ්රී ලoකා රුපියල්ප 10,000.00 විය යුතුයි  

 

▪ තැන්පතු අගය උපරිමයකට යටත් හනාහේ  

 

▪ තන්පතුහේ අගය, කාලසීමාව ස  අදාල හපාලී අනුපාතය සඳ න් කරමින් ස්ථාවර තැන්පතු රිසිට්ට 

පතක් නිකුත් කරනු ඇත 

 

▪ ස්ථාවර තැන්පතුවක් අවම මාස 01ක සිට උපරිම වශහයන් අවුරුදු 10ක් දක්වා දිහවන ස්ථාවර කාලීන 

ගිවිසුමකට යටත්හේ 

 

▪ තැන්පතුව කල්පපිරීහේදී මුල්ප මුදල පමණක් නැවත ආහයෝජනය කිරීම හ ෝ මුල්ප මුදල්ප ස  ඒ මත ඉපැයූ 

හපාලිය නැවත ආහයෝජනය කිරීම වශහයන් වන කල්පපිරීහේ උපහදස් විකල්පප හදහකන් එකක් ස්ථාවර 

තැන්පතු ගිණුම විවෘත කරන අවස්තාහේදී හතෝරාගත යුතුහේ. එහමන්ම, ඉපැයූ හපාලිය හවනත් 

බැoකුවක ගිණුමක් හවත පැවරීමටද ගිණුම විවෘත කරන අවස්තාහේදීම උපහදස් දිය  ැකිය 

 

▪ ස්ථාවර තැන්පතු රිසිට්ටපත ගනුහදනුකල හ ෝ පැවරිය  ැකි හල්පඛනයක් හනාහේ 

 

▪ කල්පපිරීහමන් පසු ස්ථාවර තැන්පතු මුදල්ප ඕනෑම DFCC බැoකු ශාඛාවකින් ආපසු ගැනීමට  ැක 

 

▪ ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීහමන් පසුව මුල්ප මුදල පමණක් හ ෝ මුල්ප මුදල්ප ස  ඒ මත ඉපැයූ හපාලිය 

හවනත් තුනවන පාර්ශවයක් හවත පැවරීමට අද ස් කරන්හන් නේ, එම තුනවන පාර්ශවය නමට 

හගවීේ අණකරයක් නිකුත් කිරීමට බැoකුව  ට උපහදස් දිය  ැකිය. අදාල ගාස්තු සඳ ා අප හවබ් 

අඩවිහේ ගාස්තු ස  තීරුබදු පිුව බලන්න 

 

▪ ඔහබ් ස්ථාවර තැන්පත් හපාලිය මත රැදවු බදු, හද්ශීය ආදායේ බදු හදපාර්තහේන්තුහේ නියමයන්ට 

අනුව අය කරගන්නා අතර එම නියමයන්ට අනුව විවිධ බදු ස න වලට (හජයෂ්ඨ පුරවැසියන් වැනි) 

ඔබට සුදුසුකේ ලැබිය  ැකිය 

 

▪ ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීහමන් පසුව මුදල්ප ආපසු හගවනු ලබන්හන් බැoකුව හවත ගිණුම විවෘත 

කරන අවස්තාහේදී ලබාදී ඇති ගිණුේ හමහ යුේ උපහදස් අනුවම පමණි 
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▪ තැන්පතුව කල්පපිරීහේ උපහදස් හවනස්කල  ැක්හක් ගිණුේ හමහ යුේ උපහදස් වලට අනුකූලව 

කල්පපිරීහේ දිනට ප්රථම බැoකුව හවත දැනුේදීහමන් පමණි  

 

5. ලපාලිය 

ඔබ ස්ථාවර තැන්පතුවට අදාල හපාලී අනුපාතය බැoකුව විසින් ස්ථාපනය කර ඇත්හත් පවතින හවළඳපළ අනුපාත 

 ා ශ්රී ලාංකා ම ා බැoකුව විසින් විටින් විට ප්රතිපත්ති හපාලී අනුපාත වලට සිදුකරන සoහශෝධන වලට අනුකූලවයි.  

ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතුවට අදාල හපාලිය තැන්පතු මුදල මත දදනිකව ගණනයහකාට, එය තැන්පතුව 

කල්පපිරීහේදී හ ෝ ඔබ විසින් ඉල්පලුේකල හපාලී හගවීහේ වාර ගණන අනුව ගිණුමට බැර හකහරනු ඇත.  

යාවත්කාලීන හපාලී අනුපාත සඳ ා www.dfcc.lk යන අප හවබ් අඩවියට පිවිහසන්න.  

ලපාලී ලගවීම  

ඔබට හපාලී හගවීහේ වාර ගණන මාසිකව, කාර්තුවකට වරක්, අර්ධ වාර්ිකව, වාර්ිකව හ ෝ කල්ප පිරීහේදී යන 

විකල්පප වලින් එකක් හපාලී හගවීහේ උපහදස් වශහයන් හතෝරගත  ැකිය.  

කල්ප පිරීහේදී හපාලී හගවන තැන්පතුවකට වඩා, මාසිකව, කාර්තුවකට වරක්, අර්ධ වාර්ිකව, වාර්ිකව යනාදී 

වශහයන් හපාලී හගවන තැන්පතුවකට අදාල වන්හන් අඩු හපාලී අනුපාතයකි.  

ඔබ හපාලී හගවීහේ උපහදස් වශහයන් කල්ප පිරීහේදී  ැර හවනත් හපාලී හගවීහේ වාර ගණනක් හතෝරගත්හත් නේ, 

ඉතුරුේ ගිණුමක් හ ෝ ජoගම ගිණුමක් විවෘත කිරීහමන් එයට හපාලිය බැර කිරීමට සලසාගත  ැකි හේ.  

ඉපැයූ හපාලිය හවනත් බැoකුවක ගිණුමක් හවත පැවරීමට අවශය නේ, ඔබට එය අන්තර් බැoකු මුදල්ප හුවමරුවක් 

වශහයන් සිදුකල  ැකිය.  

6. ලපාලීය මත පනවා ඇති රඳවා ග නීලම් බදු (WHT) 

ශ්රී ලාංකාහේ හද්ශීය ආදායේ හදපාර්තහේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද මාර්හගෝපහද්ශයට අනුව, රඳවා ගැනීහේ 

බදු සඳ ා සුදුසුකේ ලැබුවහ ාත්,  තක්හස්රු වර්ෂයට අදාල රඳවා ගැනීහේ බදු ගිණුහමන් අඩුහකාට, ශ්රී ලාංකා 

හද්ශීය ආදායේ හදපාර්තහේන්තුවට එම මුදල හේෂණය කරනු ලැහබ්.  

බදු තක්හස්රු වර්ෂය වත්මන් වර්ෂහේ  අහේල්ප මස 01 වැනිදා සිට ඊළඟ වර්ෂහේ මාර්තු 31 වැනිදා හතක් හේ. වැඩි 

විස්තර සඳ ා ලඟම පිහිටි DFCC ශාඛාව හවත පියනගන්න.  

7. ස්ථාවර ත න්පතු කේපිරීම 

ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීහේදි එම මුදල්ප ආපසු ආහයෝජනය කිරීම හ ෝ ගිණුම විවෘත කරනවිට ලබාදී 

ඇති ගිණුේ හමහ යුේ උපහදස් වලට අනුව ගිණුම වසා මුදල්ප ආපසු ගැනීම යන විකල්පප ක්රමයන් හදකක් ඇත. හේ 

පිළිබඳ විස්තර ප ත දක්වා ඇත.  

2019 ඔක්හතෝබර් 01 දිනට හපර විවෘත කරන ලද සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු සඳ ා ස්ථාවර තැන්පතු ස තික 

පත්රයක් නිකුත් කර ඇති අතර, එම ස්ථාවර තැන්පතුව වසා දැමීම සඳ ා බැාංකුවට එම ස තික පත්රය ඉදිරිපත් 

කළ යුතුය. ප්රකාිත දිනට පසුව විවෘත කරන ලද සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුේ වසා දැමීම සඳ ා නිසි ලිඛිත 

ඉල්පලීමක් පමණක් ප්රමාණවත් බව කරුණාහවන් සලකන්න.  
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මුදේ ආපසු ආලයෝජනය කිරීම 

මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ හපාලිය හ ෝ මුල්ප මුදල පමණක් ඔබ කැමති කාලයකට නැවත ආහයෝජනය කිරීමට පුලුවන. 

මුල්ප මුදල පමණක් නැවත ආහයෝජනය කරන්හන් නේ ඉපැයු හපාලිය ඉතිරිකිරීහේ හ ෝ ජoගම ගිණුමකට පැවරීමට 

හ ෝ එම මුදල ආපසු ගැනීමට කටයුතු කල යුතුය.  

නැවත මුදල්ප ආහයෝජනය සඳ ා ලිඛිත උපහදස් බැoකුව හවත ලබාදිය යුතුහේ.  

ගිණුම වසා මුදේ ආපසු ග නීම 

ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීහේදි ගිණුම වසා මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ හපාලිය ආපසු ගැනීමට  ැකිය.  

හේ සඳ ා ලිඛිත උපහදස් බැoකුව හවත ලබාදිය යුතුහේ.  

ත න්පතුව ස්වයoක්රීයව අලුත් කිරීම 

ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිහරන අවස්තාහේදී පැ ැදිලි කල්පපිරීහේ උපහදස් ලබාදී හනාමති නේ, බැoකුව 

විසින් ඔබ තැන්පතුහේ මුල්ප මුදල ස  ඉපැයූ හපාලිය  ස්වයoක්රීයව මුල්ප තැන්පතුහේ කාලයට සමාන කාලයකට අලුත් 

කරනු ඇත. 

8.  කේපිරීමට ලපර ස්ථාවර ත න්පතු මුදේ ආපසු ග නීම 

බැoකුව හවත ලිඛිත උපහදස් ලබාදීහමන් ඔබ ස්ථාවර තැන්පතුව කල්පපිරීමට ප්රථම මුදල්ප ආපසු ලබගැනීමට ඔබ ට 

 ැකියාව ඇත. නමුත්, එම නිසා මුල්ප තැන්පතු ගිවිසුේ කාලය බිඳවැහටන හ යින් ඉපැයූ හපාලිහයන් හකාටසක් 

කපා රිනු ඇත.  

ඔබ ස්ථාවර තැන්පතුව බද්ධ ගිණුමක් වී, එහි හමහ යුේ උපහදස් ‘හදහදනාම අත්සන් කරන්න’ යනුහවන් නේ, 

ගිණුම වසා මුදල්ප ලබාගැනීම/හවනත් ගිණුමකට මුදල්ප පැවරීම සඳ ා හදපාර්ශවයම බැoකුවට පමිණීම අනිවාර්ය 

හේ.  

බද්ධ ගිණුමක හමහ යුේ උපහදස් ‘අප අතරින් ඕනෑම අහයක්’ යනුහවන් නේ, එක් පාර්ශවයක අත්සනකින් ගිණුම 

වසා මුදල්ප ලබාගත  ැකිය.  

 

9. ගිණුම වසා ආපසු ගනු ල බූ ස්ථාවර ත න්පතු මුදේ ප වරීම 

බැoකුවට ලිඛිතව දැනුේදීහමන්  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම වසා ආපසුගත් මුදල්ප හවනත් බැoකුවක් හවත පැවරිය 

 ැකිය. හේ සඳ ා බැoකු ගාස්තු අදාල වනු ඇත.  

අදාල ගාස්තු සඳ ා අප හවබ් අඩවිය www.dfcc.lk හවත පිවිහසන්න.  

▪ හවනත් බැoකු ගිණුේ හවත ශ්රි ලාංකා අන්තර් බැoකු හගවීේ පද්ධතිය (SLIPS)/ විදුත් අරමුදල්ප පැවරීම 

සඳ ා වූ හපාදු යාන්ත්රණය (CEFT)/ තත්කාලීන දළ පියවීේ පද්ධතිය (RTGS)  ර ා මුදල්ප පැවරීය 

 ැකිය 

 

▪ බැoකු ගාස්තු වලට යටත්ව හගවීේ අණකර නිකුත්කල  ැකිය. ඒවා ඔහබ් නමට ‘ආදායකයාහග 

ගිණුමට පමණක්’ යනුහවන් හර්ඛනය කර නිකුත් කරනු ඇත.  
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10. ස්ථාවර ත න්පතුව කේපිරීලම්දී ත න්පතු නියමයන් ලවනස් කිරීම 

ස්ථාවර තැන්පතුව කල්ප පිරීමට ප්රථම බැoකුව හවත ලිඛිතව ඉල්පලුේ කිරීහමන් ගිණුේ කල්පපිරීහේ උපහදස් හවනස් 

කල  ැකිය. එහලස ඉල්පලුේකල සoහශෝධන ක්රියාවට නැoහවන්හන් මුල්ප තැන්පතුව කල්පපිහරන දිනහේදී බව 

කරුණාහවන් සලකන්න.  

පවතින මුල්ප තැන්පතු ගිණුම වසා හවනස් කල ගිණුේ කල්පපිරීහේ උපහදස් වලට අනුකූලව නව ස්ථාවර තැන්පතු 

ගිණුමක් විවෘත කරනු ඇත.  

11. ස්ථාවර ත න්පතුව ඇපයට තබා ණය ග නීම 

අදාල ණය හකාන්හද්සි වලට යටත්ව, ස්ථාවර තැන්පතුව ඇපයට තබා තැන්පතු අගහයන් 90% දක්වා ගණනකට 

ණයක් හ ෝ අයිරා ප සුකමක් ලබා ගත  ැකිය.  

ඉ ත හස්වාව බුක්තිවිඳීම සඳ ා ඉල්පලුේ පත්රයක් සමග හිලවුකරයක් පුරවා බාරදිය යුතුය.  

12. ඇපයට තබා ඇති ස්ථාවර ත න්පතුවක  මුදේ කේපිරීමට ලපර ලහෝ  කේපිරීලම්දී  ආපසු ග නීම 

ඔබ දැනටමත් ඔබහේ ස්ථාවර තැන්පතුව ඇපයට තබා ණයක් හ ෝ අයිරා ප සුකමක් ලබාහගන ඇත්නේ ස  

දැන් ඔබට එම ස්ථාවර තැන්පතුහේ මුදල්ප ආපසු ගැනීමට අවශයනේ, ඔබ මුලින්ම කල යුත්හත් ඔබහේ උවමනාව 

සඳ ා ලිඛිතව බැoකුහවන් ඉල්පලුේ කිරීමයි.  

ඔබහේ  ස්ථාවර තැන්පතු ගිණුම වසා දැමීමට ප්රථම, එම තැන්පතුව ඇපයට තබා දී ඇති සියලුම ණය ප සුකේ 

ස  අයිරා ප සුකේ, ගාස්තු ඇතුලත්ව, සේූර්ණහයන්ම පියවාගනු  ඇත. ඉන්පසු ඉතිරිහවන මුදල ආපසු ගැනීමට 

ඔබට  ැකියාව ඇත.  

13. අප අමතන්න 

ඔබට අපහේ 24 පැය ඇමතුේ මධයස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්හස් ඇමතිය  ැකි අතර, info@dfccbank.com 

මගින්ද අප සමඟ සේබන්ධ විය  ැකිය. තවද ඔබට වැඩි විස්තර සඳ ා අපහේ ඕනෑම ශාඛාවකට හ ෝ හවබ් 

අඩවියට පිවිසිය  ැකිය.  

 


