
DFCC Pay Merchant (ඩී.එෆ.්සී.සී. පේ පෙපෙඳ) නියමයන් සහ ප ොන්පේසි 

පහතින් ඇති “මම එ ඟ පෙමි” යන ප ොත්තම එබීපමන් පෙෙඳ භෙතුන් විසින් පහත සඳහන් පරිදි එ ඟ 

වී සනාථ  රනු ඇත:  

ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ පෙපෙඳ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංග පසේොෙට අදාල විස්තර ඇතුලුෙ, පහත සඳහන් 

නියමයන් හා ප ොන්පේසි පෙෙඳභෙතා හට පහදා දුන් අතර පෙෙඳභෙතා විසින් එම විස්තර, නියමයන් 

හා ප ොන්පේසි කියො පත්රුම්පගන, එම විස්තර, නියමයන් හා ප ොන්පේසි ෙලට  ැඳී සිටීමට එ ඟ 

පෙ .  

1. අර්ථ දැක්වීම  

වෙනත් යැයි නියම ෙශවයන් සඳහන් කර ඇති විට හැවරන්නට, වමම ලියවිල්ල ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ වෙවෙඳ 

ජංගම වයදුම් මෘදුක ංග පහසුකම භ විතයට අද ල ෙනු ඇත:   

පාරිපභෝගි යකු - යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් ජංගම දුරකථනයක් භ විතවයන් ගනුවදනු කරන්න වූ 

ක ඩ්පත් හිමිකරුෙකු වහෝ ගිණුම් හිමිකරුවෙකි. එම ගිණුම බැංකු ගිණුමක්, මූලH ආයතනයක් මගින් 

නිකුත් කරන ලද හර පතක් වහෝ බැර පතක්, එවසේත් නැත්නම් වගවීම් කෙ හැකි හිමික ර ජංගම වයදුම් 

මෘදුක ංගයක් විය හැකිය.  

පෙපෙන්දා - යනුවෙන් අදහස ්කරන්වන් ඩී.එෆ්.සී.සී බැංකුෙ සමඟ ලිය පදංචි, බැංකුෙ විසින් සපයන QR 

ආශිsත ගනුවදනු පිළිගන්න  වෙවෙන්වදක්ය.   

QR සංපේතය (QR Code) - යනුවෙන් අදහස ්කරන්වන් QR වෙවෙන්ද  හඳුන ගැනීම පිණිස බැංකුෙ 

විසින් නිර්ම ණය ලද, එකිවනකට අනනH ද්විම න තීරු සංවේතය (bar code)වේ. ස්ථිතික    ගතික 

වලස QR සංවේත ෙර්ග වදකක් ඇත. 

QR ගනුපදනුෙ - යන්වනහි වත්රුම ෙන්වන් QR සංවේතය හරහ  QR වසේෙ ෙ භ විත කරන 

වෙවෙන්වදකු වෙත කරන ලද ගනුවදනුෙකි.  

ජංගම දුර ථන අං ය - යනුවෙන් අදහස ්කරන්වන් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ මර්චන්ට් වසේෙ ෙ සඳහ  ලිය පදංචි 

ෙන අෙස්ථ වේදී වෙවෙන්ද  විසින් බැංකුෙට ඉදරිපත් කරන ලද අයදුම් පත sවේ සඳහන් කර ඇති ජංගම 

දුරකථන අංකයයි.  

පගවීම් සඳහා ස් ෑන් කිරීම - වමයින් අදහස ් කරන්වන් වෙවෙන්ද වේ විස්තර රැගත් QR සංවේතය 

ගනුවදනුකරු විසින් ස්කෑන් කිරීමය. වෙවෙන්ද  විසින් QR ගනුවදනුවේ ෙටින කම ඉල්ලුම් කෙ හැකිය. 

එවසේත් නැත්නම් ප රිවභෝගිකභෙත  විසින් එය එය ජංගම වයදුම් මෘදුක ංගයට ඇතුලත් කෙ හැකිය. 

හැඳුනුම් නාමය - යනු වෙවෙන්ද  විසින් QR මෘදුක ංගයට පිවිසීම සඳහ  භ විත  කරන න මයයි. 

පුේගල හැදුනුම් අං ය (PIN) – යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් QR මෘදුක ංගයට පිවිසීම සඳහ  භ විත  

කරන පුද්ගල හැදුනුම් අංකයයි. 

 



2. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංගය 

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ වෙවෙඳ ජංගම වයදුම් මෘදුක ංගය නිරිම ණය කර ඇත්වත් ප රිවභෝගිකභෙතුන් හට 

ජංගම දුරකථනයක් මගින් QR සංවේතයක් ස්කෑන් කිරීවමන් ගනුවදනු කිරීමට හැකිෙන අයුරිනි. වමම 

වගවීම් කsමය හරහ  ඕනෑම මූලH ගිණුමකින් වෙවෙන්ද වේ ගිණුමට ඍජුෙම වගවීම් කෙ හැකිය. 

QR වගවීම් කsමය සඳහ  ජංගම දුරකථනයකට අමතර වෙනත් කිසිඳු උපකරණයක් අනෙශH බැවින් එය 

සරල, සුරක්ෂිත සහ වේගෙත් වේ. QR වගවීම් ක sමය දත්ත සබඳත ෙයක් ඇති ඇන්ව ො sයිඩ් ෙර්ගවේ 

ස්ම ර්ට් ජංගම දුරකථන ෙල ෙැ  කරනු ඇත. 

DFCC Pay හි සඳහන් නියමයන් සහ වකොන්වද්සි, බැංකුෙ විසින් සපයන ලද වෙවෙඳ ගිවිසුමට අනුකූලෙ 

බල පැෙැත්වේ. ප රිවභෝගික ජංගම වයදුම් මෘදුක ංගය ප රිවභෝගිකය ට ලබ දී ඇති බැංකු ම ර්වගෝපවද්ශ 

යටවත් බල පැෙැත්වේ. 

ගනුවදනු සඳහ  සීම  නියම කිරීම සඳහ  බැංකුෙට අයිතියක් ඇත. 

3. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ පෙපෙඳ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංගය ආරම්භ කිරීම  

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ වෙවෙඳ වසේෙ ෙ ලබ  ගැනීම සඳහ  වෙවෙන්ද  විසින් ඩී.එෆ්.සී.සී.  වෙවෙඳ ගිවිසුමක් 

සහ අයදුම් පත sයක් පුරෙ  භ ර දය යුතු වේ. වයදුම් මෘදුක ංගයට අමතරෙ බැංකුෙ විසින් වෙවෙඳසැවලහි 

පsදර්ශනය පිණිස මුදsත ස්ථිතික QR සංවේතයක් ලබ  වදනු ඇත.  

ස්ථිතික වහෝ ගතික QR සංවේත ඔස්වසේ වෙවෙඳභෙතුන් හට ගනුවදනු කෙ හැකිය. 

4. හැඳුනුම් නාම සහ මුරපද  

 

a) බැංකුෙ විසින් වෙවෙන්ද වේ ලිය පදංචි විදHQත් තැපැල් ලිපිනයට හැඳුනුම් න මය එෙනු ඇත. 

 

b) බැංකුෙ විසින් වෙවෙන්ද වේ ලිය පදංචි විදHQත් තැපැල් ලිපිනයට මුරපදය ස්ෙයංකී sයෙ එෙනු ලැවේ. 

මුරපදය සුරක්ෂිත වගොනුෙක ඇතුලත් කර තිවබන අතර එය විෙෘත කිරීම සඳහ  වෙවෙන්ද  විසින් 

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ මර්චන්ට් වසේෙ ෙ ලබ  ගැනීම සඳහ  පිරවූ අයදුම් පත sවේ සඳහන් කෙ හැඳුනුම් අංකය 

ඇතුලත් කෙ යුතුය.  

 

c) වමම වතොරතුරු ෙල රහසHභ ෙය තහවුරු කර ගැනීම වෙවෙන්ද  සතු ෙගකීමකි. 

 

5. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ පෙපෙඳභෙපතකු වීම සඳහා අෙශHතා  

වෙවෙන්වදකු වලස බැංකුෙ විසින් පිළිගනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලයකු වහෝ සම ගමක්. වෙවෙඳභෙත වේ 

ෙHdප රයට අනුකූලෙ බැංකුෙට ආධ රක ලියකියවිලි අෙශH ෙනු ඇත. 

 

 

 



6. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ පෙපෙඳ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංගය ඔස්පසේ ගනුපදනු කිරීම  

ප රිවභෝගිකයින් හට QR සංවේතයක් ලබ දීවමන් වෙවෙඳභෙතුන් හට ඕනෑම ස්ථ නයකින්, ඕනෑම 

වේල ෙක වගවීම් භ රගත හැකිය.  

a) මුදල් පරිහරණය වනොවකොට වෙවෙන්ද ට ඕනෑම වේල ෙකදී, ඕනෑම ස්ථ නයකදී ගනුවදනු කෙ 

හැකිය. 

 

b) QR වගවීම් ක sමය වේගෙත් සහ පහසු ෙන අතර ඉත  වකටි පිටවීවම් ක ලයකින් යුක්තවේ. 

 

c) වගවීම් ඍජුෙම ඔබවේ ගිණුමට යන බැවින් ඔබ ෙංච  සහ වසොරකම් ෙලින් සුරක්ෂිත ෙනු ඇත.  

 

d) ඔබවේ මුදල් සංසරණය පහසුවෙන් ප ලනය කිරීම සඳහ  ඔබවේ ගනුවදනු ඉතිහ සයට පියෙර 

කිහිපයකින් පිවිසිය හැකිය.   

 

7. පෙපෙන්දාපේ පsතිඥාෙ 

 

a) ජංගම දුරකථනවයහි සුරක්ෂිතභ ෙය වෙවෙන්ද  සතු ෙගකීමකි.  

 

b) ප රිවභෝගිකභෙතුන් විසින් කරන්න වූ වගවීම් ෙල රහසිගතභ ෙය සහ සුරක්ෂිතභ ෙය වෙවෙන්ද  

විසින් පෙත්ෙ ගත යුතුය.  

 

c) ජංගම දුරකථනය නැතිවූ අෙස්ථ ෙකදී සහ/වහෝ ප රිවභෝගිකය වේ ගිණුවමහි රහසිගතභ ෙය සහ 

සුරක්ෂිතභ ෙය ක  වූ විට වහෝ එවසේ වීමට අෙක ශයක් ඇති විට, එය සැවණකින් බැංකුවේ 

අෙධ නයට වගන ඒම වෙවෙන්ද වේ හුදු ෙගකීම ෙනු  ඇත. එම ගැටලුෙ නිර කරණය 

කරගැනීමට වෙවෙන්ද  බැංකුෙ සමඟ එක්ෙ කටයුතු කෙ යුතුය. 

 

d) වෙවෙන්ද  විසින් තමන්වේ ගිණුමට පsවේශවීමට අෙසරදී ඇති අවනකුත් පුද්ගලයින් විසින් 

කරන්න වූ සියලු ගනුවදනු සඳහ   වෙවෙන්ද  ෙගකිය යුතුවේ.  

 

e) බැංකුෙට තමන්වේ විදHQත් අවලවිකරණ පණිවි  ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ මර්චන්ට් ජංගම වයදුම් 

මෘදුක ංගවේ පsදර්ශනය කිරීමට සහ ෙරින් ෙර වකටි පණිවු  පsෙර්ධන කිරීමට අයිතිය ඇත. 

 

f) වෙවෙන්ද  බැංකුෙ සමඟ අත්සන් කර ඇති වෙවෙඳ ගිවිසුවමහි සඳහන් සියලු නියමයන් සහ 

වකොන්වද්සි ෙලට බැඳී සිටිනු ඇත. 

 

 

 

 

 



8. නැතිවූ ජංගම දුර ථනයක් පිළි ඳෙ දැනුම් දීම  

ජංගම දුරකථනය නැතිවූ සැවණකින් එය වෙවෙන්ද  විසින් බැංකුෙට දැන්විය යුතුවේ. වෙවෙන්ද  

විසින් ජංගම වයදුම් මෘදුක ංගවේ මුරපදය සුරක්ෂිතෙ තැබිය යුතු අතර එම වතොරතුරු කිසිෙකුට 

වහලිදරේ වනොකෙ යුතුය. 

9. උපපදස් සහ තහවුරු කිරීම්  

වෙවෙන්ද  විසින් බැංකුෙට එෙන කිසියම් වහෝ උපවදස් බැංකුෙට ලැබුණ වලස සලකනුවේ එම 

ඉල්ලීම බැංකුවේ බලයලත් නිලධ රිවයකුට වපර නියමිත පරිද ලැබුණ විට පමණි. එෙැනි ඉල්ලීම් 

කිsය ත්මක කිරීම සඳහ  බැංකුෙට ස ධ රණ ක ල සීම ෙක් අෙශH ෙනු ඇත. 

10. ආරවුල් නිරා රණය  

ආරවුලක් වූ විටදී වෙවෙන්ද  විසින් එය බැංකුෙට ෙ ර්ත  කෙ යුතුවේ. එවිට බැංකුෙ විසින් එම 

ආරවුල සඳහ  නිර්වද්ශ අංකයක් නියම කරන අතර, එම ආරවුල සෑම වගවීවම් 

කsමයකට/ක ඩ්පත්හිමික ර ගිවිසුමකට අද ෙ නීති ෙලට අනුකූලෙ නිර කරණය කිරීම සඳහ  තම 

ඉහෙම ප sයත්නය වයොදනු ඇත. 

11. අෙසන් කිරීම 

 

a) ප රිවභෝගිකය  විසින් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ වෙවෙඳ ජංගම වයදුම් මෘදුක ංග ගිණුම භ විතය අෙසන් 

කිරීමට අෙශH නම් එය ලිඛිතෙ බැංකුෙට දැනුම් දය යුතුවේ. ගිණුම අෙසන් කිරීමට ප sථමවයන් 

අද ෙ ග ස්තු වහෝ අය කිරීම් සහ අතිරිත ආපසු වගවීම්, ණය, එකතුෙ, ගනුවදනු ආදය වගවිය 

යුතුවේ. 

 

b) බුද්ධික වහේතුන් සඳහ  වතොරතුරු විමසීමකින් වතොරෙ, තමන්වේ අභිමතයට අනූෙ ගිණුම අෙසන් 

කිරීම, අත්හිටුවීම වහෝ ගිණුමට සීම ෙන් පැනවීම බැංකුෙ සතු අයිතියකි. 

 

පමහි සඳහන් නියමන් සහ ප ොන්පේසි කියො පත්රුම්පගන එයට එ ඟවී සැමවිටම  ැඳී සිටීමට මම 

එ ඟ පෙමි. 


