CDS 26

විදKත්පකාශ පහසුකම සඳහා ඉල්ලීම
kpd;dQ;ry; mwpf;if trjpfSf;fhd tpz;zg;gk;
REQUEST FOR E STATEMENT FACILITY

කළමණාකරු,
ෙසන්ටල් ඩිෙපොසිටරි සිස්ටම්ස් (පයිෙව්ට්) ලිමිටඩ්,
# 04-01, බටහිර කුළුණ, ෙලෝක ෙවෙළ ඳ මධ.ස්ථානය,
එචිලන් චතුරශය, ෙකොළඹ 01.
Kfhikahsu;>
nrd;wy; bNghrl;lup rp];lk; ( jdpahu; ) fk;gdp>
# 04 – 01 Nkw;F NfhGuk;> cyf tu;j;jf epiyak;>
vtpypd; rJf;fk;>
nfhOk;G 01.
The Manager,
Central Depository Systems Private Limited,
#04-01, West Block, World Trade Centre,
Echelon Square,
Colombo 01

පිය මහත්මයාෙණනී/මහත්මියනී,
පහත දැක්ෙවන ගිණුම පිළිබඳCDS පකාශ විදKත් තැපෑල මගින් ෙයොමු කිරීමට කටයුතු කරන ෙමන් කාරුණිකව ඉල්ලමි.
md;Gf;Fupa Iah / mk;kzp:
gpd;tUk; vdJ CDS fzf;fpd; mwpf;iffis kpd;dQ;ry; Clhf mDg;Gtjw;F eltbf;if vLf;FkhW jq;fsplk; gzpTld;
Ntz;bf;nfhs;fpd;Nwd;.
Dear Sir/Madam,
Please arrange to forward CDS statements of the following account via e mail:

ගිණුම් අංකය/ fzf;fpyf;fk;/ Account number:

ගිණුෙම් නම/ fzf;F itj;jpUg;gtupd; ngau;/ Account Name :

..........................................................................................................................................................................................................................
විදKත් තැපැල් ලිපිනය/ kpd;dQ;rypd; milahsf; FwpaPL/ E mail Address:

උපන් දිනය/ (දි/මා/අවු)/ gpwe;j jpfjp / jhgpf;fg;gl;l jpfjp∗ (jp/kh/t)/Date of Birth (DD/MM/YYYY)
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පකාශ ය/ gpufldk;/ DECLARATION
1.

මෙග්/අපෙග් CDS ගිණුමට අදාළ CDS ගිණුම් පකාශ ෙමහි දක්වා ඇති විදKත් තැපැල් ලිපිනයට එවනු ලබන බවට මම පිළිගනිමි.
vdJ / vkJ CDS fzf;fpw;Fupa CDS fzf;fwpf;iffs; ,q;F fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s kpd;dQ;ry; Kftupf;F
mDg;gg;gLfpd;wd vd;gij ehd; / ehk; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;.
I/We hereby acknowledge that the CDS Account Statements pertaining to my/our CDS Account will be sent to the email address
provided herein.

2.

අදාළ විදKත් පකාශය සහ ඊට අයත් ෙවනත් විෂයාංග ෙවත කඩිනමින් පෙව්ශ වන බවටත්, ඒවා සමාෙලෝචනයට හසුකරන බවටත්, යම් වරදක්
ෙහෝ ෙවනත් විෂමතාවක් ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳව CDS අයතනය ෙවත ෙනොපමාවම ලිඛිතව දන්වනු ලබන බවටත් මම/අපි පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.
අදාළ විදKත් පකාශය ෙවත ෙවනත් අෙයකුෙග් පෙව්ශයට මා/අප ඉඩ ෙනොදිය යුතු බවට මම/අපි අවෙබෝධ කරෙගන සිටිමි./සිටිමු. ෙකෙසේවුවද,
අදාළ විදKත් පකාශෙයහි තිබිය හැකි යම් වැරදි ෙහෝ ෙවනත් විෂමතා සමාෙලෝචනයට භාජනය කිරීෙම් සම්පූර්ණ වගකීම මවිසින්/අප විසින්
බාරගනු ලබන්ෙනමි./ලබන්ෙනමු.
[ඔබෙග්CDS ගිණුමට අදාළ අවසර ෙනොලත් ගණුෙදනු ෙහෝ එම ගිණුෙමහි සඳහන් යම් වැරදි හා අත්හැරීම් ෙහෝ ඔබෙග් CDS ගිණුම හරහා සිදු
කර ඇති ගණුෙදනු ආශිත ෙවනත් පශ්ණ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර CDS පකාශය මගින් ෙපන්වා ෙදනු ඇත.]
Vw;Gila kpd;dQ;ry; mwpf;iffs; kw;Wk; mjNdhL njhlu;Gw;w gpw tplq;fs; njhlu;ghf cldbahf ftdk;
nrYj;jg;gLtjhfTk;> mit kPsha;Tf;F cl;gLj;jg;gLtjhfTk;> VNjDk; jtW my;yJ NtW Kuz;ghLfs; ,Ug;gpd;
mJ njhlu;ghf CDS
epWtdj;jpw;F cldbahf vOj;J %yk; mwptpf;fg;gLk; vd;gijAk; ehd; / ehk;
Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;. Vw;Gila kpd;dQ;ry; mwpf;if NtnwhU egupd; ifahlYf;F
cl;gLj;Jtjw;F ehd; / ehk; ,lkspf;fkhl;Nld; / ,lkspf;fkhl;Nlhk; vd;gij ehd; / ehk; ed;F Gupe;Jitj;Js;Nsd; /
itj;Js;Nshk;. MapDk; Vw;Gila kpd;dQ;ry; mwpf;ifapy; cs;s VNjDk; jtW my;yJ Kuz;ghLfis kPsha;Tf;F
cl;gLj;Jk; nghWg;ig ehd; / ehk; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;. jq;fsJ CDS fzf;fpw;Fupa
rl;ltpNuhj nfhLf;fy; thq;fy;fs; my;yJ mf;fzf;fpYs;s VNjDk; jtWfs; / kw;Wk; iftpLg;Gf;fs; jq;fsJ CDS
fzf;fpDhlhf nra;ag;gl;l nfhLf;fy; thq;fy;
njhlu;ghd NtW tpdhf;fs; gw;wp vLf;fg;gLk; eltbf;iffs; CDS
fzf;fwpf;iffs; %yk; fhl;lg;gLk;.
I/We acknowledge that I/we must promptly access/review the e-statement and any accompanying items and notify the CDS in
writing immediately of any error or any other irregularity. I/We understand that I/we should not allow someone else to access the estatement. However, I/we undertake to remain fully responsible to review the e-statement for errors or any other irregularities.
[Please note that actions to be taken for unauthorized transactions or any errors/omissions or other queries regarding the
transactions carried out in your CDS Account are set out in the CDS Statement].

3.

ෙවනත් යම් පරිගණක යන්තයකින් පිවිසිය හැකි ෙහෝ පිටපත් කළ හැකි ෙහෝ තැන්පත්කර ගත හැකි වන්නාවූ CDS ආයතනය විසින් ෙයොමු කරනු
ලබන විදKත් පකාශෙයහි අඩංගු ෙතොරතුරුවල රහස.තාව පවත්වා ගැනීම හුෙදක්ම මෙග්/අපෙග් වගකීමක් බව මම/අපි ෙමයින් තහවුරු
කරමි./කරමු.
NtW VNjDnkhU fzdpapd; %yk; ,af;f KbAkhd my;yJ gpujpnaLf;f KbAkhd my;yJ jutpuf;fk; nra;J
ghJfhf;f KbAkhd CDS epWtdj;jpdhy; kpd;dQ;ry; Clhf mDg;gg;gLk; fzf;fwpf;ifapYs;s jfty;fspd;
,ufrpaj;jd;ikiag; ghJfhg;gJ vdJ / vkJ nghWg;G vd;gij ehd; / ehk; ,q;F cWjpg;gLj;JfpNwd; /
cWjpg;gLj;JfpNwhk;.
I/We hereby confirm that I/we will be solely responsible to keep the secrecy of the information contained in the e-statement
forwarded by the CDS which is accessible or which can be copied or stored from any other computer.

4.

ෙමහිලා සපයා ඇති විදKත් තැපැල් ලිපිනය, කලින් ලබා දී ඇති යම් විදKත් තැපැල් ලිපිනයක් ෙවනුවට ෙයොදාගනු ලබන බව මම/අපි
පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.
,q;F vk;khy; toq;fg;gl;Ls;s kpd;dQ;ry; Kftup Vw;fdNt toq;fg;gl;l kpd;dQ;ry; Kftupf;F gfukhf
gad;gLj;jg;gLfpd;wJ vd;gijAk; ehd; /ehk; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / nfhs;fpd;Nwhk;.
I/We acknowledge that the e-mail address provided herein will replace any previously provided e-mail address.

5.

යෙථෝක්ත ෙසේවය සලසාදීම පිණිස මම/අපි මෙග්/අපෙග් ඉකුත් හා ඉදිරි ෛනතික අයිතිවාසිකම් CDS ආයතනය ෙවනුෙවන් පකාශිතවම නිදහස්
කර හරින අතරCDS ආයතනය විසින් සම්ෙපේෂණය කරනු ලබන විදKත් පකාශවල අවදානම් ෙහෝ වගකීම් මවිසින්/අප විසින් සම්පූර්ණෙයන්ම
බාරගනු ලැෙබ්.
NkYs;s Nritia toq;Fk; nghUl;L ehd; / ehk; vdJ / vkJ fle;j kw;Wk; vjpu;fhy rl;luPjpahd cupikfis
CDS epWtdk; rhu;ghf tpLtpg;gNjhL
mt;Tupikfs; CDS epWtdj;jpdhy; gwpkhw;wk; nra;ag;gLk; kpd;dQ;ry;
mwpf;iffspd; mghaq;fs; my;yJ nghWg;Gf;fs; vd;dhy; / vk;khy; KOikahf nghWg;Ngw;fg;gLk;.
I/We hereby expressly waive my/our legal rights, past or future, against the CDS for providing the aforesaid service and fully accept
the risks and responsibilities of the e-statements transmitted by the CDS.

6.

CDS ආයතනය විසින් කලින් කල සංනිෙව්දනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන ෙසේවා ආශිත ෙතොරතුරු ෙහෝ ෙවනත් යම් නිෙව්දන/ෙතොරතුරු දන්වා
එවීම සඳහා මෙග්/අපෙග් විදKත් තැපැල් ලිපිනය/ලිපින උපෙයෝගීකර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මෙග්/අපෙග් එකඟත්වය තවදුරටත් ෙමහිලා
පළකරමි./පළකරමු.
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CDS epWtdj;jpdhy; jtid Kiwapy;
toq;f vjpu;ghu;f;fg;gLk; jfty;fis my;yJ NtW mwptpj;jy;fis
mwptpg;gjw;F vdJ / vkJ kpd;dQ;ry; Kftupia / Kftupfisg; gad;gLj;jpf;nfhs;tJ njhlu;gpy; vdJ / vkJ
rk;kjj;ij njuptpf;fpd;Nwd; / njuptpf;fpd;Nwhk;.
I/We further agree to the CDS utilizing my/our email address/addresses to communicate service related information or any other
notices/information that the CDS may wish to communicate periodically.
7.

මෙග්/අපෙග් විදKත් තැපැල් ලිපිනයන්හී සිදුවන යම් ෙවනස්කකම් ෙහෝ ෙමම ෙසේවය නතර කිරීම සඳහා වූ යම් ඉල්ලීමක් ෙහෝ වහාම CDS
ආයතනය ෙවත මෙග්/අපෙග් සහභාගිකරු හරහා ලිඛිතව සංනිෙව්දනය කරන බවට මම/අපි තහවුරු කරමි./කරමු.
vdJ / vkJ kpd;dQ;ry; Kftupfspy; Vw;gLk; VNjDk; khw;wq;fs; my;yJ ,r;Nritia epWj;JkhW nra;ag;gLk;
Ntz;LNfhs; cldbahf CDS epWtdj;jpw;F vdJ / vkJ gq;Fjhuu; jug;gpdu; Clhf vOj;J %yk; mwpaj;jug;gLk;
vd;gij ehd; / ehk; cWjpg;gLj;JfpNwd; / gLj;JfpNwhk;.
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.

8.

විදKත් ලිපිනෙයහිසිදුවන ෙවනස්කම්ද ඇතුළුවවිදKත් පකාශයට අදාළ කරණු සම්බන්ධෙයන් දුරකථනය ඔස්ෙසේ උපෙදස් ලබා ගැනීම සඳහා CDS
ආයතනයට මා/අප ඇමතිය හැකි බවත්, දුරකථන මගින් ලබාදුන් එබදු උපෙදස් අනුව කියා කිරීෙමන් උද්ගත වන යම් අලාභ සම්බන්ධවCDS
ආයතනය අදාළ වගකීම්වලින් නිරන්තරෙයන්මුදවන බවත් මම/අපි පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.
kpd;dQ;ry; Kftupapy;
Vw;gLk; khw;wq;fs; kw;Wk; rpyNghJ kpd;dQ;ry; mwpf;ifAld; njhlu;ghd tplaq;fs;
Nghd;tw;wpw;F
njhiyNgrp %yk; mwpTiufisg; ngw;Wf;nfhs;s CDS epWtdj;jpw;F vd;Dld; / vk;Kld;
njhlu;Gnfhs;s KbAk; vd;gJld; mt;thW njhiyNgrp Clhf toq;fg;gl;l mwpTiuapd; gpufhuk; nraw;gl;ljpdhy;
CDS epWtdj;ij
Vw;Gila
nghWg;Gf;fspypUe;J
tpLtpg;gjw;Fk;
ehd;
/
ehk;
Vw;gLk;
el;lj;jpypUe;J
Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;.
I/We acknowledge that the CDS may contact me/us to receive instructions over the telephone on matters relating to the estatement service including change of e-mail address and shall keep the CDS indemnified against any losses arising out of acting on
such instructions given over the telephone.

9.

විදKත් ලිපිනය ෙවනස් කිරීම දන්වා ෙනොයැවීම ෙහේතුෙවන් යමිකිසි ෙසේවයක් ලබාගැනීෙමහිලා සිදුවූ අසමත්කම, අදාළ විදKත් පකාශය මා/අප
ෙවත ෙනොලැබිණැයි යනුෙවන් හිමිකම් පෑෙම් අයිතිය මට/ අපට ලබා ෙනොෙදන බව මම/අපි පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.
kpd;dQ;ry; Kftupapy; Vw;gl;l khw;wj;ij mwptpf;fhikapdhy; VNjDnkhU Nritiag; ngw;Wf;nfhs;tjpy; Vw;gl;l
FiwghL Vw;Gila kpd;dQ;ry; mwpf;if vdf;F / vkf;F fpilf;ftpy;iy vd cupikf;NfhUtjw;fhd cupikia
vdf;F / vkf;F toq;fg;gltpy;iy vd;gijAk; ehd; / ehk; Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwd; / Vw;Wf;nfhs;fpd;Nwhk;.
I/We acknowledge that failure to receive any service due to change of e-mail address not communicated to the CDS will not give us
any right to claim non-receipt of the e-statement.

10. මවිසින්/අප විසින් එකඟත්වය පළ කරනු ලැබ ඇති ෙමම නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි සම්බන්ධෙයන් අප අතර එකගතාවක් ෙනොමැති අවස්ථාවලදී
ඒ බව ෙනොපමාවම මෙග්/අපෙග් හවුල්කරු පාර්ශවය හරහා CDS ආයතනය ෙවත දැනුම් ෙදමි./ෙදමු.
njhlu;ghf vq;fSf;F kj;jpapy;
vd;dhy; / vk;khy; Xg;Gjy; toq;fg;gl;Ls;s ,e;j epge;jidfs; kw;Wk; epajpfs;
fUj;njhw;Wik ,y;yhj re;ju;g;gj;jpy; mJ njhlu;ghf cldbahf vdJ / vkJ gq;Fjhuu; jug;gpDhlhf CDS
epWtdj;jpw;F mwpaj;jUNtd; / mwpaj;jUNthk;.
The CDS is sending me/us e-statements based on these terms and conditions being agreed to by me/us. Where I/we are in
disagreement over the terms and conditions, I/we will immediately inform the CDS in writing through my/our participant.

11. කිසිදු ෙහේතු දැක්වීමකින් ෙතොරව තම ෙසේවයට කලින් කල එකතුකිරීම් සිදු කිරීමටත්, ෙසේවය නතර කිරීමටත්, එය ෙවනස් කිරීමටත්, අදාළ
නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි ෙහෝ CDS ආයතනෙය් නීතිරීති අවශ. පරිදි ෙවනස් කිරීමටත් CDS ආයතනයට හැකිබව මම/අපි පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.
එබඳු ෙවනස් කිරීමක් සිදුකිරීම අවශ.වූ විට, CDS ආයතනය විසින් නිකුත් කරනු ලබන විදKත් තැපැල් නිෙව්දනයක් හරහා පණිවුඩයක් පදර්ශනය
කිරීම මගින් ෙහෝ CDS ආයතනය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ෙවනත් ආකාරයක් අනුව ෙහෝ එෙසේ සිදුකළ හැකි වන්ෙන්ය.
vt;tpj mwptpj;jYk; ,d;wp jdJ Nritf;F mt;tg;NghJ Nrfupg;Gf;fis nra;tjw;Fk;> Nritia epWj;Jtjw;Fk;> mij
khw;Wtjw;Fk; Vw;Gila epge;jidfs; kw;Wk; epajpfs;
njhlu;ghf CDS epWtdj;jpw;F mwpaj;jUNtd; /
mwpaj;jUNthk;.
I/We acknowledge that the CDS may add to, discontinue or vary the service from time to time or as necessary, change the terms and
conditions or CDS Rules without assigning any reasons therefor. In the event such a change is necessary, the same shall be carried
out by displaying a message via e-mail notification by the CDS or any other means as determined by the CDS.
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...................................................
ගිණුම් හිමියාෙග් අත්සන/ fzf;F cupikahsupd; ngau;/
Signature of the Account holder

........................................
දිනය/jpfjp/ Date

කාර්යාලීය පෙයෝජනය සඳහා පමණි -සහභාගිකරු විසින් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහාය.
mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk; -gq;Fjhuu; jug;ghy; g+uzg;gLj;jg;gly;
Ntz;Lk;
For Office Use Only – To be completed by the participant
සහභාගිකරුෙග් බලයලත් අත්සන සහ මුදාව
ගිණුම් හිමියාෙග් අත්සන සත. බවට සහතික කරන අතර යෙථෝක්ත ගිණුම් හිමියා සඳහා විදKත්
පකාශන පහසුකම කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙසන්ටල් ඩිෙපොසිටරි සිස්ටම්ස් (පයිෙව්ට්) ලිමිටඩ්
ආයතනයට ෙමයින් බලය පවරමු.
fzf;F cupikahsupd; xg;gk; rupahdJ vd cWjpg;gLj;JtNjhL NkYs;s
fzf;F cupikahsUf;F kpd;dQ;ry; mwpf;if Nritia toq;Ftjw;F nrd;wy;
bNghrl;lup rp];lk; ( jdpahu; ) fk;gdpf;F mjpfhuj;ij toq;FfpNwhk;
We confirm the authenticity of the signature of the account holder and hereby authorize
the Central Depository Systems Private Limited to activate e statement facility for the
above account holder
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gq;Fjhuu; jug;gpd; mjpfhuk; ngw;wtupd; Xg;gKk;
gjtp Kj;jpiuAk;
Authorized signature &
The Stamp of the participant
(CEO or Compliance Officer Should Sign)
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