ත<ෙයතාවු අතඅයදුම්කරුත/ත1Mk; $l;Lf;fzf;F itj;jpUg;gth;; / 1st Joint Holder
(ඉංග්රීසිතකනටලට අතඅකුන්්පතටලරවියතයුු යි.)තතත(ngupa Mq;fpy vOj;Jf;fspy; G+uzg;gLj;Jjy; Ntz;Lk; )තත(Should be filled in English capital letters)
1. TITLE :

Mr. Mrs. Miss. Rev. Dr. Other.

2. SURNAME

:

3. INITIALS

:

4. NAMES DENOTED BY
INITIALS

:

5. CORRESPONDENCE
ADDRESS

:

6. DATE OF BIRTH

:

8. NIC No. /SRI LANKAN
PASSPORT No.

:

9. RESIDENT / NON –
RESIDENT

:

.

.

.

.

.

.

.

.

7. NATIONALITY :

10. POSTAL CODE:

යෙෙයතාවු අතඅයදුම්කරුත/ත2Mk; $l;Lf;fzf;F itj;jpUg;gth;; /ත2nd Joint Holder
(ඉංග්රීසිතකනටලට අතඅකුන්්පතටලරවියතයුු යි.)තතත(ngupa Mq;fpy vOj;Jf;fspy; G+uzg;gLj;Jjy; Ntz;Lk; )තතත(Should be filled in English capital letters)
1. TITLE :

Mr. Mrs. Miss. Rev. Dr. Other.

2. SURNAME

:

3. INITIALS

:

4. NAMES DENOTED BY
INITIALS

:

5. CORRESPONDENCE
ADDRESS

:

6. DATE OF BIRTH

:

8. NIC No. /SRI LANKAN
PASSPORT No.

:

9. RESIDENT / NON –
RESIDENT

:

.

.

.

.

.

.

.

.

7. NATIONALITY :

10. POSTAL CODE:

CDS 1
(I)

මාගේ/අපගේ නමින්/නම්වලින් සුරැකුම්පත් ගිණුමක් විවෘත කරන ගෙස හා පවත්වාගෙන යන ගෙස ද වරින් වර මාගේ/අපගේ සුරැකුම්පත් ගිණූමට
තැන්පත් කරනු ඇති ගකොළඹ වයාපාර වසු හ වමවමාවෙගව ල ෙැස්සු හෙත කර ඇති සුරැකුම්පත් වෙට අදාෙව මාගේ/අපගේ තැන්පත්කවෙ ගෙස කටයු හ
කරන ගෙසද මම/අපි ඔගෙන් ඉල්ො සිටිමි/සිටිමු.
vdJ/vkJ ngahpy;/ngah;fspy; gpizaq;fs; fzf;nfhd;iw Muk;gpj;Jg; NgZkhWk;> fhyj;Jf;Ff; fhyk; vdJ/vkJ
gpizaq;fs; fzf;fpy; itg;Gr; nra;ag;glf;$ba nfhOk;G gq;Fg; ghpth;j;jidapy; gl;baw;gLj;jg;gl;l gpizaq;fs; njhlh;gpy;
vdJ/vkJ itg;gfkhfr; nraw;gLkhWk; ,j;jhy; ehd;/ehk; jq;fSf;F Ntz;LNfhs; tpLf;fpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We hereby request you to open and maintain a Securities Account in my/our name/s and to act as my/our depository in relation to the
securities listed on the Colombo Stock Exchange that may be deposited in my / our Securities Account from time to time.

(II)

වරින් වර ෙොත්මක ගකගරන රීති, අදාෙ මාර්ෙ නිර්ගේශයන්, ක්රියාපටිපානන් සහ එයට අදාෙ සංගශෝධනයන්ට අනුකූෙව සුරැකුම්පත් ගිණුම
ගමගහයවන ෙවට හා සුරැකුම්පත් ෙණුදනු සිදු කරන ෙවට මම /අපි එකඟ වන්ගනමි /මු.
nfhOk;G gq;Fg;gupth;j;jidapd; jd;dpaf;f tpahghu tpjpfs; kw;Wk; fhyj;Jf;Ff; fhyk; eilKiwg;gLj;jg;gLk; kj;jpa kj;jpa
itg;Gj;jpl;l tpjpfSf;F mikthf gpizaq;fs; fzf;F nraw;gLj;jg;gLk; vd;gjw;F ehd;/ehk; cld;gLfpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We agree that the Securities transactions will be carried out and Securities Account will be operated in accordance with the Automated
Trading Rules of the CSE and CDS Rules in force from time to time.

(III) සුරැකුම්පත් ගිණුමට තැන්පත් කිරීම සඳහා වරින් වර ඔෙට ොර ගදනු ඇති සුරැකුම්පත් ොර ෙැනීම ප්රති්රහනය කිරීමට මම/අපි ගමස්න් ඔෙට ෙෙය පවරා
ගදන්ගනමි/ගදන්ගනමු. එම සුරැකුම්පත් වෙට මට/අපට නීතයානුකූෙ අස්තියක් ඇති ෙවත් එම තැන්ප හව කරන සහගාගිකවෙට එගස තැන්පත් කිරීමට
නීතයානුකූෙ අස්තියක් තිගෙන ෙව හා ඔවමට ට නිසි පරි බ ෙෙය පවරා තිගෙන ෙවත් මම/අපි ගමස්න් සහතික ගකොට ප්රකාශ කර සිටිමි/ සිටිමු.
gpizaq;fs; fzf;fpy; itg;Gr; nra;tjw;fhf fhyj;Jf;Ff; fhyk; jq;fSf;F xg;gilf;fg;glf;$ba gpizg;gj;jpuq;fspd;
xg;gilg;Gf;fis Vw;Wf;nfhs;tjw;F ,j;jhy; ehd;/ehk; jq;fSf;F mjpfhukspf;fpd;Nwd;(Nwhk;). ehd;/ehk; mj;jifa
gpizg;gj;jpuq;fSf;F jFe;j chpj;ijf; nfhz;Ls;Nsd;(Nshk;) vdTk; mj;jifa itg;Gf;fisr; nra;Ak; gq;Fgw;Weh;
rl;lg;gb chpj;Jilath; vdTk;> mt;thW nra;tjw;F mjpfhukspf;fg;gl;Ls;shh; vdTk; ,j;jhy; ehd;/ehk; ntspg;gLj;jp
cj;juthjk; nra;fpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We hereby authorize you to accept delivery of the securities certificates that may be delivered to you from time to time for deposit into the
Securities Account. I hereby represent and warrant that I/We have good title to such securities certificates and that the participant making
such deposit is lawfully entitled and duly authorized to do so.
(IV) මා/අප ගවනුගවන් සුරැකුම්පත් ගිණුමට කවර ගහෝ සුරැකුම්පතක් තැන්පත් කිරීමට, තැන්පත් කරන ෙද සුරැකුම්පත් ආපසු ෙො ෙැනීමට සහ සහතික පත්ර
අනිකුත් ගල්ඛන මා/අපි ගවනුගවන් ඔගෙන් ෙො ෙැනීම ප්රති්රහනය කිරීමට මාගේ /අපගේ සහගාීකකවෙට ූරර් අිකකාරිය තිගෙන ෙව මම/අපි ගමස්න්
සුථිර කරමි/මු.
vdJ/vkJ gq;Fgw;Weh; gpizaq;fs; fzf;fpy; vitNaDk; gpizaq;fis itg;Gr; nra;tjw;Fk;> itg;gPL nra;ag;gl;l
vitNaDk; gpizaq;fis vdJ/vkJ rhh;gpy; kPsg;ngWtjw;Fk; gpizg;gj;jpuq;fspdJk;
NtW Mtzq;fspdJk;
xg;gilg;Gf;fis jq;fsplkpUe;J vdJ/vkJ rhh;gpy; Vw;Wf;nfhs;;tjw;Fk; KO mjpfhuk; nfhz;Ls;shh; vd ,j;jhy; ehd;/ehk;
cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;(Nwhk;).
I/We hereby confirm that my/our participant has full authority to deposit any security into the Securities Account, to withdraw any deposited
security on my/our behalf and to accept the delivery of securities certificates and other documents from you on my/our behalf.

(v)

මා/අප විසින් CDS 1 ආකෘති පත්රගය ල 16 වන අස්තමය යටගත් විදුත් තැපැල් ලිපිනයක් සපයා ඇති විට එ ල සපයා ඇති විදුත් තැපැල් ලිපිනයට මගේ/
අපගේ CDS ගිණුමට අදාෙ ගිණුම් ප්රකාශ යවනු ෙෙන ෙව මම/අපි පිළිෙනිමි/පිළිෙනිමු. මගේ/අපගේ විදුත් තැපැල් ලිපිනගේ යම් ගවනසක් ගහෝ ගමම
ගසවය නතර කිරීම සඳහා ලිඛිතව ගකගරන යම් ඉල්ලීමක් මගේ/අපගේ සහගාගිකවෙ මගින් ගනොපමාව දැනුම් දීමට ගමස්න් ගපොගරොන්දු ගවමි/ගවමු.
vd;dhy;/vk;khy; CDS 1 khjpupg; gbtj;jpd; 16 MtJ gpuptpd; fPo; kpd;dQ;ry; Kftup xd;W toq;fg;gl;bUg;gpd; me;j
kpd;dQ;ry; Kftupf;F vdJ/vkJ CDS fzf;fpd; fzf;fwpf;iffs; mDg;gg;gLk; vd;gijAk; ehd/ehk; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd;
/Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;. vdJ/vkJ kpd;dQ;fy; Kftupapy; VNjDk; khw;wq;fs; my;yJ ,r;Nritia epWj;JkhW vOj;J%yk;
Kd;itf;fg;gLk; Ntz;LNfhs; vdJ/vkJ gq;Fgw;Wdu; Clhf CDS epWtdj;Jf;F cldbahf mwptpf;fg;gLk; vd;gijAk;
ehd;/ehk; cWjpahff; $Wfpd;Nwd/$Wfpd;Nwhk;.
I/We hereby acknowledge that, in the event I/We have provided an email address/s under item 16 of Form CDS1, the CDS Account
Statements pertaining to my/our CDS Account will be sent to the email address provided therein. I/We confirm that any change in my/our
e-mail address or any request in writing for discontinuation of this service will be immediately communicated by me/us in writing to the CDS
through my/our participant.

(VI) ඉහත දී ඇති විසුතර වෙ කිසියම් ගවනසක් සිදු කෙ ගහොත් ඔෙට සහ මාගේ / අපගේ සහගාීකකවෙට ලිඛිතව දැනුම් දීමට එකඟ වන්ගනමි/මු.
NkNy jug;gl;Ls;s tpguq;fspy; vitNaDk; khw;wq;fs; gw;wp jq;fSf;F vdJ/vkJ gq;Fgw;Weh; Clhf 14 ehl;fSf;Fs;
vOj;J %ykhd mwptpj;jypid ehd;/ehk; nghWg;Ngw;fpd;Nwd;(Nwhk;)
I/We undertake to give you notice in writing through my/our participant of any change of particulars given above within 14 days of such
change.

1. ________________________________
2. ________________________________
3. ________________________________

අයදුම් කවෙගේ/ කවෙවන්ගේ අත්සන/න්
tpz;zg;gjhuh;/tpz;zg;gjhuh;fspd; ifnahg;gk;
Signature of Applicant/s

 බනය/jpfjp/Date: ___________________
 අදාෙ ගනොවන ඒවා කපා හරින්න./tplaj;jpw;Nfw;g fPwptplTk;./Delete accordingly.

