
DFCC Pay (ඩී.එෆ.්සී.සී. පේ) නියමයන් හා ප ොන්පේසි 

පහතින් ඇති “මම එ ඟ පෙමි” ප ොත්තම එබීපමන්, ගනුපෙනු රු විසින් පහත සඳහන් පරිදි එ ඟ වී 

සනාථ  රනු ඇත:  

ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ පසේොෙට අොල විස්තර ඇතුලුෙ, පහත සඳහන් නියමයන් හා ප ොන්පේසි ගනුපෙනු රු 

හට පහො දුන් අතර ගනුපෙනු රු විසින් එම විස්තර, නියමයන් හා ප ොන්පේසි කියො පත්රුම්පගන, එම 

විස්තර, නියමයන් හා ප ොන්පේසි ෙලට එ ඟවී  ැඳී සිටීමට එ ඟ පෙයි. 

 

1. අර්ථ ෙැක්වීම්  

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

පහසුකමට අදාලෙ:   

ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංගය (mobile application)- යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් App 

Store (ඇේ ස්වටෝර්) වහෝ Play Store (ේවල් ස්වටෝර්) හරහා බාගත හැකි ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ පහසුකම සඳහා 

වූ ජංගම වයදුම් මෘදුකාාංගයයි.  

ගනුපෙනු රු - යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය බාගත වකොට 

ස්ථාපනය කිරීමත් සමඟ වමම නියමයන් හා වකොන්වේසි ෙලට එකඟවෙමින් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම 

වයදුම් මෘදුකාාංගය හරහා ලැවබන වසේො අාංග භාවිත කරන පුේගලයකු වේ.  

පෙපෙන්ො - යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් භාණ්ඩ සහ/වහෝ වසේො සපයන්වනක් DFCC බැාංකුෙ සමඟ 

ලියාපදාංචි වී තම වෙළඳ කටයුතු සඳහා ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය හරහා ලැවබන වසේො 

අාංග භාවිතා කිරීවම්දීය.  

QR සංපේතය (QR Code) - යනුවෙන් අදහස ්කරන්වන් QR වෙවළන්දා හඳුනාගැනීම පිණිස බැාංකුෙ 

විසින් උපදෙන ලද, එකිවනකට අනනH ේවිමාන තීරු සාංවේතය (Bar Code) එක වේ.  

QR ගනුපෙනුෙ - යන්වනහි වත්රුම ෙන්වන් QR සාංවේතය හරහා QR වසේොෙ භාවිතා කරන 

වෙවළන්වදකු වෙත කරන ලද ගනුවදනුෙකි.  

පගවීම් සඳහා ස් ෑන්  රන්න - වමයින් අදහස ්කරන්වන් වෙවළන්දාවේ විස්තර රැගත් QR සාංවේතය 

ගනුවදනුකරු විසින් ස්කෑන් කර, අෙශHනම් ගනුවදනුවේ අගය ඇතුලත් කර, තහවුරු කිරීමයි. 

හැඳුනුම් නාමය - ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය පරිශීලනය සඳහා ගනුවදනුකරු විසින් 

ලියාපදාංචි කර ඇති නම/පිවිසුම් විස්තර.  

පුේගල හැදුනුම් අං ය (PIN) – යනුවෙන් අදහස ් කරන්වන් QR මෘදුකාාංගයට පිවිසීම සඳහා භාවිතා 

කරන පුේගල හැදුනුම් අාංකයයි. 

DFCC බැාංකුෙ PLC – 2007 අාංක 7 යන සමාගම් පනතට යටත්ෙ ඩිෙ   ේමන්ට් ෆි  න්ස් වකෝපවර්ශන් 

ඔෆ ්සිවලෝන්, DFCC බැාංකුෙ PLC යන නමින් සාංසථ්ාගත කරන ලදී.  

 

 



 

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

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය නිර්මාණය කර ඇත්වත් ගනුවදනුකරු හට වතෝරාගත් කාඩ් 

වයෝජනා කsමයකින්, ගිණුමකින්, වෙනත් වගවීම් කsමයකින්, සැපයුම්කරුෙකුවගන්, එක්රැස් 

කරන්වනකුවගන් යනාදී මූලාශ sයකින් වකලින්ම ජාංගම දුරකථනයක් මගින් QR වගවීම් කිරීමට හැකියාෙ 

සැලවසන ආකාරයටයි.  

QR වගවීම් පහසුකම සඳහා කාඩ් ගනුවදනු ෙලට වමන් විදHQත් දත්ත රැස් කිරීවම් වමෙලම් අෙශH ෙන්වන් 

නැත. ඒ වෙනුෙට වෙවළන්දා සතුෙ ජාංගම දත්ත සබඳතාෙයක් සහිත ස්ථිතික වහෝ ගතික QR සාංවේතයක් 

උපදෙන උපකරණයක් තිවබනු ඇත.  

බැාංකුෙ විසින් පාරිවභෝගිකයාට සපයන QR වසේොෙ සහ පාරිවභෝගිකයා විසින් එම වසේොෙ පරිශීලනය 

වමම ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ගිවිසුවමහි සඳහන් නියමයන් සහ වකොන්වේසි යටවත් බල පැෙැත්වේ. QR ඔස්වසේ 

ගනුවදනු කිරීම පිලිබඳ ෙැඩි විස්තර සඳහා පාරිවභෝගිකයින් බැාංකුවේ ඇමතුම් මධHස්ථානය අමතන්න. 

එවසේත් නැත්නම් බැාංකුවේ වෙබ් අඩවියට www.dfcc.lk ඔස්වසේ පිවිවසන්න. වමම නියමයන් සහ 

වකොන්වේසි ෙලට අදාළ සාංවශෝධනයන් එම වෙබ් අඩවිවේ පsකාශයට පත් කරන අතර, පාරිවභෝගිකයාට 

විදHQත් පණිවිඩයක් මගින්ද දැනුම් වදනු ඇත. 

 

3. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ ආරම්භ කිරීම  

වමම වසේොෙ භාවිතය ආරම්භ කිරීමට: 

a) ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය Play Store (ේවල් ස්වටෝර්) වහෝ App Store (ඇේ ස්වටෝර්) 

ෙලින් බාගත කරන්න. 

 

b) පරීශීලකයකු තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ජාතික හැඳුනුම්පත අාංකය සහ ජාංගම දුරකථන අාංකය 

වයොදන්න. එක් ෙරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුරපදය ඇතුලත් කරන්න. 

 

c) තහවුරු කර ගැනීම සාර්ථක වූ පසු හැඳුනුම් නාමයක් සහ පුේගල හැදුනුම් අාංකයක් (PIN) ඇතුලත් 

කර ඔබවේ පරිශීලක ගිණුම නිර්මාණය කරන්න. 

 

d) වමම වසේොෙට පිවිසීම සඳහා, ප sථමවයන්ම පුේගල හැදුනුම් අාංකය භාවිතා කර ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම 

වයදුම් මෘදුකාාංගය සකිsය කළ යුතුය. 

 

e) කාඩ්පතක් වහෝ ගිණුමක් එක් කර ගැනීමට කාඩ්පවතහි ඡායාරූපයක් ස්කෑන් කරන්න, එවසේත් 

නැත්නම් කාඩ්පවතහි අාංකය වහෝ ගිණුම් අාංකය ඇතුලත් කරන්න. 

සැ.යු.: ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ගිණුම නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කළ ජාංගම දුරකථන අාංකය සහ කාඩ්පත/බැාංකු 

ගිණුම සඳහා බැාංකුවේ ලියාපදාංචි කර ඇති ජාංගම දුරකථන අාංකය අතර වෙනසක් ඇති නම්, 

කාඩ්පත/බැාංකු ගිණුමට සම්බන්ධ ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය ඔස්වසේ කරන්නාවූ සියලු 

කිsයාකාරකම් ෙල වතොරතුරු කාඩ්පත/බැාංකු ගිණුම සඳහා බැාංකුවේ ලියාපදාංචි කර ඇති ජාංගම දුරකථන 

අාංකයට පමණක් යෙනු ලැවබ්. 

 



4. ඩී.එෆ්.සී.සී. පේ ජංගම පයදුම් මෘදු ාංග පරිශීල යකු වීම සඳහා අෙශHතා  
 

a) ෙයස 18ට ෙැඩි, ශී sලාාංකාවේ පදාංචිකරුෙකු වීම 

 

b) ගැලවපන වමවහයුම් පේධතියක් සහිත ජාංගම දුරකථනයක් සතු වීම 

 

c) ශී s ලාාංකාවේ සුදුසු ජාංගම දුරකථන සම්බන්ධතාෙක් සතු වීම 

 

d) ශී s ලාාංකාවේ විෙෘත කළ සහ කිsයාත්මක ෙන කාඩ්පතක් සහ බැාංකු ගිණුමක් 

 

 

5. පාරිපභෝගි යාපේ පsතිඥාෙ 

 

a) තමාවේ ප sවේශවීවම් වතොරතුරු රහසිගතෙ තබා ගැනීම සහ ඔහුවේ/ඇයවේ ණය කාඩ්පත, බැාංකු 

ගිණුම වහෝ QR වසේොෙ ඔස්වසේ ඇති වෙනත් වගවීවම් කsම ොංචනික වහෝ අෙසර වනොලත් 

භාවිතවයන් ෙළක්ො ගැනීම පාරිවභෝගිකයා සතු ෙගකීමකි. තෙද QR වසේොෙ භාවිතාකර කරන්නාවූ 

සෑම QR ගනුවදනුෙකම නිරෙදHතාෙය සහතික කරගැනීම පාරිවභෝගිකයාවේ ෙගකීමකි. 

 

b) ජාංගම දුරකථනය නැතිවූ අෙස්ථාෙකදී සහ/වහෝ පාරිවභෝගිකයාවේ ගිණුවමහි රහසිගතභාෙය සහ 

සුරක්ෂිතභාෙය කඩ වූ විට වහෝ එවසේ වීමට අෙකාශයක් ඇති විට, එය සැවණකින් බැාංකුවේ 

අෙධානයට වගන ඒම පාරිවභෝගිකයාවේ හුදු ෙගකීම ෙනු  ඇත. එෙැන්නක් සිදුවූ විගසම එය 

දැනුම්දීම සඳහා පාරිවභෝගිකයා විසින් බැාංකුවේ ඇමතුම් මධHස්ථානය ඇමතිය යුතු අතර බැාංකුෙ විසින් එය  

නිෙැරද කිරීමට වහෝ වෙනත් ආකාරයකට එම ගැටලුෙ නිරාකරණය කිරීම සඳහා පාරිවභෝගිකයා හට 

ලබාවදන්නාවූ සියලු උපවදස ්අනුගමනය කළ යුතුවේ. 

 

c) බැාංකුෙට තමන්වේ විදHQත් අවලවිකරණ පණිවිඩ ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගවේ 

පsදර්ශනය කිරීමට සහ ෙරින් ෙර වකටි පණිවුඩ පsෙර්ධනයන් කිරීමට අයිතිය ඇත. 

 

d) හැදුනුම් නාමය, රහසH අාංකය, මුරපදය, එක් ෙරක් පමණක් භාවිතා කළ හැකි මුරපදය (OTP), 

හරපත්/බැරපත් ආදවයන් තහවුරු කළ වෙවළඳ ස්ථාන, ඇේ ස්වටෝර් (app stores), වෙබ් අඩවි, 

කිසියම් යන්තsයක වහෝ උපකරණයක් ඔස්වසේ කරන්නාවූ ගනුවදනු සඳහා වූ උපවදස් බැාංකුෙ විසින් 

නැෙත සතHdයනය වනොකරන අතර එවසේ ලැබුනු උපවදස් කිsයාත්මක කිරීම පිළිබඳෙ බැාංකුෙ ෙග 

කියනු වනොලැවබ්. 

 

e) ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය අන්තර් කි sයාකාරී බැවින් පාරිවභෝගිකයින්ට ජාංගම වයදුම් 

මෘදුකාාංගය ඔස්වසේ ගනුවදනු කිරීම සඳහා ඕනෑම වේශීය කාඩ්පත් නිකුත්කරන්නන්/බැාංකු/වෙනත් 

ආයතන ෙල කාඩ්පත් වහෝ බැාංකු ගිණුම් එයට සම්බන්ධ කළ හැකිය. ඩී.එෆ්.සී.සී. කාඩ්පත් සහ බැාංකු 

ගිණුම් හැර, අන් සියලු ආරවුල් පාරිවභෝගිකයා විසින් අදාල කාඩ්පත් නිකුත්කරන්නන්/බැාංකු/වෙනත් 

ආයතන ෙලට ොර්තා කළ යුතුවේ. 

 

f) පාරිවභෝගිකයා විසින් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ගිණුම භාවිතා කර ගනුවදනු කිරීම උවදසා තම ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ 

ගිණුමට කාඩ්පතක්/බැාංකු ගිණුමක් නම් කර සම්බන්ධ කිරීමට එකඟ වෙයි. එම කාඩ්පත සහ/වහෝ 



බැාංකු ගිණුම විෙෘත කිරීවම්දී පාරිවභෝගිකයාට ඔහුවේ/ඇයවේ බැාංකුෙ විසින් ලබාදී ඇති වමවහයුම් 

උපවදස් පාරිවභෝගිකයාවේ ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය හරහා කරන ගනුවදනු සඳහා 

ගිණුම හර කරන විට උල්ලාංඝනය විය හැකිය. පාරිවභෝගිකයා විසින් වම් සඳහා ෙගකීම බාර ගැනීමට 

එකඟ වෙයි. 

 

g) ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ගනුවදනු සඳහා සීමා නියම කිරීමට බැාංකුෙට අයිතියක් ඇත. 

 

6. අසාමානH සිදුවීම් ොර්තා කිරීම  

 

a) තමන් භාවිතා කරන ඉවලක්වටො sනික උපකරණ නැතිවූ විට, වසොරකම්වූ විට වහෝ අෙභාවිතවූ විට 

පාරිවභෝගිකයා එය සැවණකින් බැාංකුෙට ොර්තා කළ යුතුවේ. 

 

b) පාරිවභෝගිකයා විසින් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගයට පsවේශ වීම සඳහා භාවිතා කරන 

කාඩ්පත, බැාංකු ගිණුම, ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංගය වහෝ ඉවලක්වටො sනික උපකරණ ෙලට අනෙසර 

පsවේශ වීමක් සිදුවූ විට. 

 

c) වතෙැනි පාර්ශෙයක් විසින් පාරිවභෝගිකයාවේ හැඳුනුම් නාමය සහ මුරපදය දැනගත් විට.  

 

7. උපපෙස් සහ තහවුරු කිරීම්  

පාරිවභෝගිකයා විසින් බැාංකුෙට එෙන කිසියම් වහෝ උපවදස් බැාංකුෙට ලැබුණ වලස සලකනුවේ එම 

ඉල්ලීම බැාංකුවේ බලයලත් නිලධාරිවයකුට වපර නියමිත පරිද ලැබී, එම ඉල්ලීම  කිsයාත්මක කිරීම සඳහා 

බැාංකුෙට සාධාරණ කාල සීමාෙක් ලැබුණු විට පමණි. 

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ගිණුමක් අෙහිර කිරීම, වෙනස් කිරීම වහෝ නැෙත කිsයාත්මක කිරීම සඳහා ලැබුණාවූ 

උපවදස් කි sයාත්මක ෙනුවේ එම උපවදස් බැාංකුෙ විසින් සතHdයනය කරගැනීවමන් අනතුරුෙය.  

 

8. ආරවුල් නිරා රණය  

ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ වසේොෙ සම්බන්ධවයන් ආරවුලක් ඇතිවූ අෙස්ථාෙකදී, පාරිවභෝගිකයා විසින් ඔහුවේ වහෝ 

ඇයවේ කාඩ්පත නිකුත් කරන ලද බැාංකුෙට වහෝ ගිණුම පෙත්ොවගන යන බැාංකුෙ/මූලH 

ආයතනය/වෙනත් ආයතනයන් හට ඒ පිළිබඳෙ දැනුම් දය යුතුය. 

ඩී.එෆ්.සී.සී. කාඩ්පත්හිමිකරුෙන් සහ බැාංකු ගිණුම්හිමිකරුෙන් සඳහා, බැාංකුෙ විසින් එම ආරවුල් සෑම 

වගවීවම් කsමයකට/කාඩ්පත්හිමිකාර ගිවිසුමකට අදාළ නීති ෙලට අනුකූලෙ නිරාකරණය කිරීම සඳහා තම 

ඉහළම ප sයත්නය වයොදනු ඇත. 

QR වසේොෙ භාවිතා කර වෙවළන්දා විසින් පාරිවභෝගිකයාට සපයන භාණ්ඩ වහෝ වසේොෙන් ෙල ඇති 

කිසියම් වදෝෂයන් වහෝ අඩුපාඩු ෙලට බැාංකුෙ විසින් ෙග කියනු වනොලැවබ්.  

QR වසේොෙ කිsයාත්මක වීම වහෝ කිsයාත්මක වනොවීම නිසා ඇතිවූ කිසියම් වහෝ අලාභ, හානි, ගාස්තු 

සහ/වහෝ වියදම්, QR වසේොෙ ඔස්වසේ ගනුවදනුෙක් කිරීමට ඇතිවූ පsමාදයන් වහෝ වනොහැකි වීම් වහෝ QR 



වසේොෙ භාවිතා කිරීම වහේතුවෙන් ඔබට අත්විදීමට සිදුවූ අවනකුත් අලාභ, තුොළ වහෝ අපහසුතා සඳහා 

බැාංකුෙ විසින් ෙග කියනු වනොලැවබ්. 

 

9. අෙසන් කිරීම 

 

a) පාරිවභෝගිකයා විසින් ඩී.එෆ්.සී.සී. වේ ජාංගම වයදුම් මෘදුකාාංග ගිණුම භාවිතය කිසියම් වහෝ වහේතුෙක් 

මත අෙසන් කිරීමට අෙශH නම් එය ලිඛිතෙ බැාංකුෙට දැනුම් දය යුතුවේ. ගිණුම අෙසන් කිරීමට 

පsථමවයන් අදාළ ගාස්තු වහෝ අය කිරීම් සහ අතිරිත ගනුවදනු ආදය වගවිය යුතුවේ. 

 

b) බුේධික වහේතුන් සඳහා වතොරතුරු විමසීමකින් වතොරෙ, තමන්වේ අභිමතයට අනූෙ ගිණුම අෙසන් 

කිරීමට, අත්හිටුවීමට වහෝ ගිණුමට සීමාෙන් පැනවීමට බැාංකුෙට අයිතියක් ඇත. 

කරුණාකර අපවේ 24 පැය ඇමතුම් මධHස්ථානය +94(11)2350000 ඔස්වසේ වහෝ info@dfccbank.com 

යන විදHQත් තැපැල් ලිපිනය ඔස්වසේ අප අමතන්න.  

 

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

එ ඟ පෙමි. 

 

එ ඟ පෙමි        එ ඟ පනොපෙමි  

 

 

 

 


