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සැ.යු: ගිණුම් හිමියා විසින් පිරවිය යුතුය/මෙෙ අයදුම්පත ඔබමේ සහභාගිකරුවා හරහා මයාමු කළ යුතුය     
Fwpg;G: fzf;FupikahsH %ykhf epug;gg;gl Ntz;Lk;/,e;j tpz;zg;gg; gbtk; cq;fSila gq;Fgw;Wdu; *ykhf rkHg;gpf;fgl Ntz;Lk;; 

  NOTE: To be filled by the account holder/This Application should be submitted through your Participant 

 

විද්යුත් ස ේවා  ඳහා ආකෘති පත්රය/e-NritfSf;fhd gbtk; /eService Form 
 

විද්යුත් ප්රකාශන පහසුකම/කකටි පණිවුඩ ක ේවාව/ ලාභාාංශ , ලාක කපාලී  හ කල්පිරීම් කේෂණය කිරීම  ඳහා බ ාංකු වි ේතර 
ලියාපදාංචිය හා  ාංකශෝධනය කිරීකම් ආකෘති පත්රය 

,yj;jpudpaw; mwpf;if trjp/ FWe;jfty; trjp/ gq;fpyhgq;fs;> $g;gd;fs; kw;Wk; Kjpu;Tfis Neulpahf 
itg;gpypLtjw;fhd tq;fpj; jfty;fs; gjpT kw;Wk; jpUj;jk; gbtk; 

Registration/Modification Form for e-Statement Facility/ SMS Alerts Facility/ Bank Details to Remit Dividends, 

Coupons and Maturities 
 

සීමාසහිත මධ්යම තැන්පතු ක්රමය( පුද්ගලික) සමාගම සමග  පවත්වාගගන යනු ලබන පහත සඳහන් සුරැකුම්පත් ගිණුම සඳහා   
පහත සඳහන් පහසුකම/පහසුකම් ලබාගැනීමට මම/අපි කැමැත්ගතමු. 
tiuaWf;fg;gl;l kj;jpa itg;Gj;jpl;l jdpahu; fk;gdpAld; guhkupg;G nra;ag;gLfpd;w fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s   
vdJ gpizfs; fzf;fpw;F fPo;tUk; Nritfis gad;gLj;jpf; nfhs;s ehd;/ ehq;fs; tpUk;Gfpd;Nwd;/Nwhk;;. 
I/We wish to avail the following facility/ies for my below mentioned Securities Account maintained with the Central 

Depository Systems (Pvt.) Ltd: 
 

CDS ගිණුම් අාංකය /CDS fzf;fpyf;fk; /CDS Account number: 
 

 

ගිණුම් හිමියාකේ නම /fzf;Fupikahsupd; ngau; /Name of the Account Holder: 

 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

කරුණාකර අාංක 1, 2 හා 3 කකාටු තුළ අද්යාළ අයිතමය  ඳහා (√)  ලකුණ කයාද්යන්න.  

  1, 2, 3 Mfpatw;Wf;F nghUj;jkhd $l;bDs; (√) milahskpLf. 
  Please put a tick (√) in the relevant box for the items 1, 2 & 3. 

 
1. සී.ඩී.එ ේ විද්යුත්-ප්රකාශන පහසුකම* - කමම පහසුකම කනාමිකල්ප  පයනු ල කේ / CDS ,yj;jpudpay; mwpf;ifr; Nrit* 

- ,e;jr; Nrit ,ytrkhf toq;fg;gLfpd;wJ /CDS e-Statement Facility* - This facility is provided free of 

charge. 

ලියාපදිංචිය 

gjpT  

Registration 

පවතින ගතාරතුරු සිංග ෝධ්නය 
jw;NghJs;s jfty;fspy;; jpUj;jk; 
Modification of existing information 

  

 
විද්යුත්-ප්රකා න යැවිය යුතු විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය /,yj;jpudpay; mwpf;iffs; mDg;gg;gl Ntz;ba kpd;dQ;ry;  
Kftup / E-mail address to which e-Statements are to be sent: 
 

                          

                          

 
             *  සිංස්ථාපිත ආයතන සහ සාමූහික ආගයෝජන ගයෝජනා ක්රම ඔවුන්ගේ නිල ආයතනික විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය ලබා දය යුතුයි. 

$l;lhz;ik mikg;Gf;fs; kw;Wk; $l;L KjyPl;Lj; jpl;lq;fs; vd;gd jq;fs; mjpfhug;g+h;t kpd;dQ;ry; Kftupia 
toq;f Ntz;Lk;. 

   Corporate Bodies and Collective Investment Schemes should provide their Official Corporate e-mail address. 
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2. CDS කකටි පණිවුඩ ක ේවාව/CDS FWe;jfty; trjp /CDS SMS Alerts Facility 
               

 

ලියාපදිංචිය 

gjpT  

Registration 

පවතින ගතාරතුරු සිංග ෝධ්නය 
jw;NghJs;s jfty;fspy;; jpUj;jk; 
Modification of existing information 

  

 

ගකටි පණිවුඩ එවිය යුතු දුරකථන අිංකය / FWe;jfty;;fs; mDg;gg;gl Ntz;ba ifalf;fj; njhiyNgrp 
,yf;fk;/Mobile Phone Number to which messages are to be sent: 
 

           

 

        **  ාං ේථාිත ආයතන,  ාමූහික කයෝජනා ක්රම  හ විකේශීය පුේගලයන්  තුව පවතින CDS ගිණුම්  ඳහා කමම පහසුකම ද්ය නට 

ක්රියාත්මක කනාම ති බව කරුණාකවන්  ලකන්න / $l;lhz;ik mikg;Gf;fs;> $l;L KjyPl;Lj; jpl;lq;fs; kw;Wk; 
ntspehl;L jdpegu; Mfpa CDS fzf;FfSf;F jw;NghJ ,e;j Nrit toq;fg;gLtjpy;iy vd;gij 
ftzj;jpy; nfhs;sTk; /Please note that this facility is currently not available to CDS Accounts held by 

Corporate Bodies, Collective Investment Schemes and Foreign Individuals. 
 

*** කකටි පණිවුඩ ක ේවාව අක්රිය කිරීම  ඳහා කරුණාකර CDS 27-B ආකෘති පත්රය  ම්ූර්ණ කර ඔකේ කකාට ේ 

ත රැව්කාර ආයතනය/භාරකාර බ ාංකුව හරහා CDS ආයතනය කවත ඉදරිපත් කරන්න / FWe;jfty; trjpr; Nrit 
nraw;ghl;il epWj;Jtjw;F >  CDS 27-B gbtj;jpid  G+u;j;jp nra;J  cq;fSila gq;Fj;jufu;/ fhg;gf 
tq;fpA+lhf kj;jpa itg;Gj;jpl;l Kiwikf;F  rku;g;gpf;fTk ; /To de-activate the SMS Alerts Facility, please 

complete the CDS 27-B form and submit same to the CDS through your Stockbroker Participant / Custodian 

Bank. 

 

3. ලාභාාංශ,  ලාක කපාලී  හ කල්පිරීම් කේෂනය කිරීම  ඳහා බ ාංකු කතාරතුරු*/ gq;fpyhgq;fs; / $g;gd;fs; / 
Kjpu;Tfis Neulpahf itg;gpypLtjw;fhd tq;fp tptuq;fs;*/Bank Details to Remit 

Dividends/Coupons/Maturities* 
 

* නිවැරදි බව තහවුරු කිරීමට සුදුසු සේඛනයක් අවශ්යය/Mtzg;gLj;jy; rhd;W mtrpak;/Documentary proof 

required 
 

ලියාපදිංචිය 

gjpT  

Registration 

පවතින ගතාරතුරු සිංග ෝධ්නය 
jw;NghJs;s jfty;fspy;; jpUj;jk; 
Modification of existing information 

  

 

බැිංකු ගේත 
අිංකය/tq;fp 
FwpaPL/BANK 

CODE 

 ාඛා ගේත 
අිංකය/fpisf; 

FwpaPL 

/BRANCH 

CODE 

 

ගිණුම් අිංකය/fzf;F ,yf;fk;/ACCOUNT NUMBER 

                   

 

CDS ආයතනය විසින් පාලනය කරන විද්යුත්ප්රකා න පහසුකම් සහ ගකටි පණිවුඩ ගස්වාව පිළිබඳව CDS 26 සහ CDS 27-A හි 
ද්යේවා ඇති “නියමයන් සහ ගකාන්ගද්සි”  කියවා ගත්රුම් ගත් අතර වරින්වර CDS ආයතනය විසින් සිදු කරනු ලබන ඕනෑම 
සිංග ෝධ්නයේ අනුගමනය කිරීමට එකඟ ගවමි. 
kj;jpa itg;Gj;jpl;l Kiwikapdhy;  toq;fg;gLfpd;w ,yj;jpudpay; mwpf;if trjp kw;Wk; FWe;jfty; 
trjpfspd; MSif njhlu;ghf CDS 26 kw;Wk; CDS 27-A Mfpatw;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s 'tpjpKiwfs; kw;Wk; 
epge;jidfis' ehd; /ehq;fs; thrpj;J Gupe;J nfhz;Nld;/ nfhz;;Nlhk;> NkYk; ,J njhlu;gpy; mt;tg;NghJ 
;CDS ,dhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;  ve;jnthU jpUj;jq;fisAk; gpd;gw;w xg;Gf;nfhs;fpNwhk;.  
I/We have read and understood the ‘terms and conditions’ set out in the CDS 26 and CDS 27-A governing the provision 

of the e- Statement Facility and the SMS Alerts Facility by the CDS and agree to abide by same and any amendments 

thereto made by the CDS from time to time. 
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මගේ පුද්ගලික ද්යත්ත ගකාළඹ ගකාටස් හුවමාරුව ගවත ලබා  දීගමන් හා ඒවා පද්ධ්තියට ඇතුළත් කිරීගමන්ම, එම ද්යත්ත පරිහරණය කිරීම 
පිළිබඳව ගකාළඹ ගකාටස් ගවගළඳගපාළ සමුහගේ ගපෞද්ගලික ද්යත්ත පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය මා විසින් අවගබෝධ්ගයන්ම පිළිගන්නා අතර, අද්යාළ 
පුද්ගලික ද්යත්ත පරිහරණය කිරීගම්දී  පුද්ගල ආරේෂණ ගරගුලාසි වලට යටත්ව මාගේ  ද්යත්ත පරිහරණ හිමිකමට අද්යාළ ඕනෑම කරුණේ 
dpo@cse.lk යන විද්යුත් ලිපිනයට එවීමට හැකි බව පිළිගනිමි. 
எனது தரவுகளை முளைளைக்குை்ைாக உடச்ெலுத்துளகயில்> சகாழுை்பு பங்குப்பரிவரத்்தளன குழுைத்தின்> 
தரவுகளை இரகசியைாக பாதுகாத்தல் சகாை்ளகயில் குறிப்பிடப்படட்ிருப்பதை்கு இணங்க எனது தனிப்படட் 
தரவுகைின் செய்முளையிளனயுை்> எனக்கு உரித்தான தரவுகைின் செய்முளையுடன் சதாடரப்ுளடய தனிநபர ்
பாதுகாப்புக்கான  ஏததனுை் விதிமுளைகைில் விதெடைாக குறிப்பிடப்படட்ுை்ை விடயங்களை விைங்கிக் 
சகாண்தடன் எனவுை்> dpo@cse.lk என்ை முகவரிக்கு மின்னஞ்ெல் ஒன்ளை அனுப்புவதனூடாக எனது தரவுகளை 
உபதயாகிப்பதை்கு நான் தகுதியுளடயவன் எனவுை் ஏை்றுக்சகாை்கின்தைன். 

By entering my data, I expressly accept the processing of my personal data as defined in the privacy policy of the CSE Group and 

understand that, as provided for under any regulation laying down specific provisions for the protection of persons with regard to 

the processing of personal data applicable to me, I am entitled to exercise my data subject rights by sending an email to the 

following address: dpo@cse.lk 

ෙෙ /අප විසින් ඉහත සඳහන් කර ඇති මතාරතුරු සතය හා නිවැරදි බවට දිවුරා ප්රකාශ කරමි/මු/vd;dhy;/vq;fshy; NkNy toq;fpa 
jfty;fs; cz;ikahdit kw;Wk; rupahdit vd;W ehd; / ehq;fs; mwptpf;fpd;Nwd; /Nwhk;/I/We declare that the information 

furnished above by me is true and correct. 

*** නියමයන් සහ ගකාන්ගද්සි ඔගේ ගකාටස් තැරැව්කාර ආයතනය / භාරකාර බැිංකුව හරහා ගහෝ www.cds.lk මඟින් ද්යැනගත 
හැකිය/tpjpKiwfs; kw;Wk; epge;jidfisg; ngw cq;fs; gq;F jufu; / fhg;gf tq;fpiaj; njhlu;G nfhs;Sq;fs; my;yJ www.cds.lk ,y; 

ghu;itapLf./Contact your Stockbroker Participant / Custodian Bank to obtain the terms and conditions or log on to 

www.cds.lk. 

 
 

 
….…............................................................... ........................................ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
කාර්යාල ප්රසයෝජනය  ඳහා පමණි -  හභාගිකරුවා විසින් පිරවිය යුතුය 

mYtyf ghtidf;F kl;Lk; - gq;Fgw;Wduhy; G+uzg;gLj;jg;gly; Ntz;Lk; 
For Office Use Only – To be completed by the Participant 

 
අප විසින් ගිණුම් හිමියාමේ අත්සමෙහි සතයවත්භාවය තහවුරු කරෙ අතර, මෙෙගින් 

විද්යුත් ප්රකාශෙ පහසුකෙ, මකටි පණිවුඩ මසේවාව, ලාභාාංශ ,සලාක මපාලී සහ කල්පපිරීම් 

මේෂණය කිරීෙ සඳහා බැාංකු විසේතර, ඉහත සඳහන් CDS ගිණුෙට ලියාපදිාංචි කිරීෙට ෙධ්යෙ 

තැන්පතු ක්රෙය පුද්ගලික සොගෙ මවත බලය මද්යනු ලැමේ. 
 

fzf;F itj;jpUg;gtupd; ifnahg;gj;jpd; ek;gfj;jd;ikia ehq;fs; 
cWjpnra;fpNwhk;> NkYk; Nkw;$wpa kj;jpa itg;Gj;jpl;l fzf;fpw;fhd 
gq;fpyhgq;fs; /  $g;gd;fs; /  Kjpu;Tfis mDg;g ,yj;jpudpay; mwpf;;if 
trjp> FWe;jfty; mwptpg;Gf;fs; kw;Wk; tq;fp tptuq;fSf;F gjpT nra;a 
kj;jpa itg;Gj;jpl;lk; jdpahu; epWtdj;ij ,jd;%yk; mq;fPfupf;fpd;Nwhk;. 
 

We confirm the authenticity of the signature of the account holder and hereby 
authorize the Central Depository Systems Private Limited to register for the 
eStatement facility, the SMS Alerts Facility and Bank Details to remit the 
Dividends/ Coupons/ Maturities for the above mentioned CDS Account. 
 

 
 

 හභාගිකරුවාසේ බලයලත් අත් න්කරුසේ අත් න 
හා මුද්රාව 

mq;fPfupf;fg;gl;l ifnahg;gk; kw;Wk; 
gq;Fgw;Wdupd; Kj;jpiu 

Authorized Signature & The 

Stamp of the Participant 

 

(ප්රධාන විධායක නිලධාරී සහෝ 

අනුකුලතා නිලධාරී අත් න් කල 

යුතුය) 
     (gpujhd epiwNtw;W mjpfhup my;yJ 
,zf;fg;ghl;L mjpfhup ifnahg;gkpl Ntz;Lk;) 

(CEO or Compliance Officer Should Sign) 

 

ගිණුම් හිමියාගේ අත්සන/ බලයලත් 
අත්සන්කරුගේ/අත්සන්කරුවන්ගේ අත්සන 

fzf;Fupikahsupd; ifnahg;gk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l ifnahg;gkpl;ltu;/ ifnahg;gkpl;ltu;fs; 
Signature of the account holder

 

Date 

Authorized Signatory / Signatories 

 
 
 

 

 

             දනය 

      jpfjp 
             Date 
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