CDS e-Connect පිලිබඳව…
e-connect ස ේවාව හඳුන්වා දීම හරහා CDS ගිණුම් හිමියන් සවත විද්යුත් ස ස ව
ේ ාවන් නයඅ ෙසඅත්ත් ස
ජාතයන්තර සට ස ුවවමාුනන් ම ක්  ීමසම් ෙවටායය, ශ්රී කාටාවස ද්ය කෙස අ ෙතර ටකානසඉ ාතාම
ප්ර ක සට ස සවසඳපසන ඳ වකද්ය සම් හා මාඅ නහුකටම් යසය ජටිනන්ස නයු කෙසේ.
සමම අව හඳුන්වාදීම හරහා CDS ගිණුම් හිමියන්ස ගණුසද්යු සත රතුුන, යසය ජඅ ටඳඹ පිළි ප වාර්තා හ
සනර මාසිට වාර්තා යදිය ාතා නහුකසවන් හා ා් මනින් ක ා ගෙනීසම් ෙව ථාව උද්යාසේ. යන්තිට නහුකටම්
(Margin Facility) නයඅ යයතඅ වකස නවා ක්  නරිශීකට ෙඅඅයතාව්  (User ID) හරහා ගිණුම්
කිහිනයටස ෙවතීර්ණ ීමසම් හෙකියාව සමහි ඇති ුකවිසයේෂී තාවයකි.
ාහඳ මට්සසම් වටිඅාටමකින් යුත් ස තා් ෂණිට ප්රතිකා ෙත් සනත් ස ටරසද්යඅ සමම අව ප්රසේයය හරහා
යසය ජටිනන් හා CDS යයතඅය ෙතර නවතිඅ දුර ථ ාවය නහව යඅ ෙතරම, ජාගම දුරටථඅ, සෙේ හා
සනෞද්ගලිට නරිගණට යදිය හරහා ෙවතීරණ විය හෙකි නි ා CDS ස ේවාවන්හි මීන ව හා කාර්ය් ෂමතාවය
අව මාඅයටස රැසගඅ යු ක ින.

CDS e-Connect හරහා නයඅ ස ේවාවන්
 මීඳ සවසඳපසන ඳ දිඅයස ෙද්යාඳ ාාගමිට ක්රියාටාරටම්, ගුසද්යු හා යසය ජඅ ටඳඹ සවඅ ීමම්
පිළි ප ද්යෙන්ීමම් හා පූර්ව ද්යෙුම්දීම්.
 කටම නරිශීකට ෙඅඅයතාවකින් ගිණුම් කිහිනයටස ෙවතීර්ණ ීමසම් හෙකියාව.
 ගිණුම් සයේෂය නරි් ෂාව.
 නුකගිය මා හය තුඳ ගුසද්යු ාතිහා ය.
 CDS නද්ධතිසයහි ද්යත් සත නරි් ෂාව.
 වර්තමාඅ මාසිට වාර්තාව.
 මා හයට ටාක සීමාව්  පහා මාසිට වාර්තා නරිශීකඅය.
 ෙතිසර්ට මාසිට වාර්තා ාල්ලුම් කිරීම.
යසය ජට ුකර් ෂිතතාව ාහඳ මට්සමකින් තහවුුන සටසරඅ සමම නහුකටම යසය ජට ඔ ස ඔසේ ගිණුම්
වි තර හා යසය ජඅ ටඳඹ පිළි පවද්ය වි තර ක ාගෙනීම ාතාම රඳ හා නහුක සට ස ඇත.
ඔබට CDS e-Connect පහසුකම සදහා ලියාපදිංචි විය හැක්කක් කකකසේද?
 ෙයදුම් නත්රය CDS යයතඅසඉ සවේ ෙඩවිසයන් ාගතටර ගන්අ
(සවේ දිගුව http://www.cds.lk/cds_forms.php)
 ඔ CDS ගිණුම් හිමිසය්  අම් , ඍජුවම ාහත ද්යහන් ෙයදුම් නත්රය (CDS 29A/29B)
ම්පූර්ණ ටර
ලියානදිංචි ගා තුව සගවු රිසිට් නත මග CDS ෙයතඅයස කීමසමන් සහ ගිණුම් හිමියා ලියානදිාචි ව සිටිඅ
තෙරේටාර යයතඅය්  හරහා CDS සවත ාර දීම තුලින් සමම නහුකටම ක්රීය ටරගත හෙකිය.

ගා තු සහඅ
ස ේවාදායක
කාණ්ඩය
සද්ශීය තනි
පුද්ගක
සද්ශීය යයතනිට
විසද්ශීය තනි
පුද්ගක ගිණුම්
විසද්ශීය
යයතනිට
යන්තිට ණය
ෙනයුම් යයතඅ Category A
යන්තිට ණය
ෙනයුම් යයතඅ Category B
යන්තිට ණය
ෙනයුම් යයතඅ Category C
යන්තිට ණය
ෙනයුම් යයතඅ Category D

වි ්තරය

ලියාපදිංචි
ගා ්තුව

වාර්ෂික දායක
ගා ්තුව (ප්රථමම
වර්ෂය සදහා
ක ොමිකේ)

ඉදරිපත් කල
යුතු CDS
අයදුම් පත

2,600.00

1,300.00

CDS 29-A

5,200.00

2,600.00

CDS 29-B

4,200.00

2,100.00

CDS 29-A

සද්ශීය තනි පුද්ගක ගිණුම් සක
CDS හි ලියානදිංචි ීම ඇති යසය ජට
ටාන්ඩය
සද්ශීය යයතනිට ගිණුම් සක CDS
හි ලියානදිංචි ීම ඇති යසය ජට
ටාන්ඩය
විසද්ශීය තනි පුද්ගක ගිණුම් සක
CDS හි ලියානදිංචි ීම ඇති යසය ජට
ටාන්ඩය
විසද්ශීය යයතනිට ගිණුම් සක
CDS හි ලියානදිංචි ීම ඇති යසය ජට
ටාන්ඩය
යන්තිට ණය ෙනයුම් යයතන ගණුසද්යුටුනවන්(01 -50 ෙතර)

8,300.00

4,200.00

CDS 29-B

10,300.00

6,200.00

CDS 29-B

යන්තිට ණය ෙනයුම් යයතන ගණුසද්යුටුනවන්(50 -200 ෙතර)

20,300.00

12,200.00

CDS 29-B

යන්තිට ණය ෙනයුම් යයතන ගණුසද්යුටුනවන් 200 -500 ෙතර

30,900.00

18,600.00

CDS 29-B

යන්තිට ණය ෙනයුම් යයතන ගණුසද්යුටුනවන් ස 500 වෙඩි

36,100.00

26,000.00

CDS 29-B

 ඔසේ ම් න්ධතාවයස ෙද්යාක ග තුව නහත ද්යහන් බ ිංකු ගිණුමටස ෙරටක හෙකි සේ.
ම්නත් ස බ ිංකු ගිණුම් අිංකය: 0029 3000 3150

ලිංකා බ ිංකු ගිණුම් අිංකය: 00 7005 5852

සට මර්ෂල් බ ිංකු ගිණුම් අිංකය: 0014 1607 1101
 විටල්න සක ගිණුම් හිමියාස ලියානදිාචි ගා තුව CDS ටවුන්සරය සවත ද්ය ඍජුවම සගවිය හෙට.
 සම් ද්යහා ලියානදිාචි වඅ CDS ගිණුම්හිමියන් මීස ෙද්යාක ෙයදුම් නත්රසඉ ුලල්පිසනත තෙන්නතු නසතහි
ගණුසද්යු ටුනසේ ුලල් පිසනත මග CDS යයතඅය සවත කවිය යුතුසේ.
 ඔ විසින් විද්යුත් ගණුසද්යු ක්රමය්  ාවිතා ටරන්සඅ අම් ුලද්යල් ෙර ටක ව අාථ ටකහෙකි
ලියවිල්ක්  ාදිරිනත් ස ටක යුතුසේ.
 e-connect නහුකටම ක්රීයටක විග ම ඔ සවත e-mail නණිවිඩය්  මගින් ද්යෙුම් සද්යු ක ින.
 ඔසේ ගිණුමස ෙද්යාක රහ අිංකය ලියානදිාචි තනෑසකන් CDS ගිණුසම් ද්යහන් ලිපිඅයස කවු කසේ.
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