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CDS ආයතනය විසින් විද්යූත් ප්රකාශ ්හසුකකා ්සැපයීම පාලනය වන නියමයන් හා ක ොන්කේසි 

CDS epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk kpd;dQ;ry; mwpf;if Nritia fl;Lg;gLj;Jk; 
epge;jidfSk; epajpfSk; 

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE PROVISION OF THE E-STATEMENT FACILITY BY THE CDS 

 
1.  ගේ/අහගේ CDS්ගිණු ට්අද්යශළ්CDS්ගිණුම්්රකාශ ්ග ි ්ද්ය්වාශ්ති්විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනයට්එානු්ලබන්බාට්  ්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. අද්යශළ්විද්යූත් ප්රකාශ ය්හස්ටට්අයත් ප්ගානත් ප්වියයශ ග්ගාත්කාිනනමි් ්රගශ ්ාන්බාටත් ප ්වාශ්හ ශගල නනයට්සුකකානන්බාටත් ප ්යම්්ානද්ය්ව්ගස ්

ගානත් ප්විය තශා්ව්ගාගතොත් ප්ව්පිළිබඳා්්CDS්අයතනය්ගාත්ගනොහ ශා ්ලිඛිතා්ද්ය් ානු්ලබන්බාටත් ප්  /අපි්පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.්්අද්යශළ්

විද්යූත් ප්රකාශ ය්ගාත්ගානත් ප්අගයුගගේ්රගශ යට් ශ/අහ්ඩ ්ගනොදිය්යුතු්බාට්  /අපි්අාගබ ධ්කානගගන්සිටිමි./සිටිමු.්ගකාගහේවුාද්ය ්අද්යශළ්

විද්යූත් ප්රකාශ ගයි ්ිියය්සැි ්යම්්ාැනදි්ගස ්ගානත් ප්විය තශ්හ ශගල නනයට්ාශනනය්ි ීමගම්්හම්ූර්ණ ්ාගීම ් විසි් /අහ්විසි් ්බශනගනු්

ලබ් ගනමි./ලබ් ගනමු. 

[ඔබගේCDS්ගිණු ට්අද්යශළ්අාහන්ගනොලත් ප්ගණුගද්යනු්ගස ්එ ්ගිණුග ි ්හඳස් ්යම්්ාැනදි්සශ්අත් පසැීමම්්ගස ්ඔබගේ්CDS්ගිණු ්සනසශ්සිදු්කාන්

ති්ගණුගද්යනු්්ආශ්රිත්ගානත් ප්ර ණ ්හම්බ් ධගය් ්ගනු්ලබන්පියාන්CDS්්රකාශ ය් ගි් ්ගහ් ාශ්ගද්යනු්තත.  
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 e-
statement. 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. ගානත් ප්යම්්හරිග කා්ය් ත්රයි ් ්පිවිසිය්සැි ්ගස ්පිටහත් ප්කාළ්සැි ්ගස ්තැ් හත් පකාන්ගත්සැි ්ා් නශූ ්්CDS්ආයතනය්විසි් ්ගයොමු්කානනු්

ලබන් විද්යූත් ප් රකාශ ගයි ් අ  ු ් ගතොනතුුවාල් නසහයතශා් හාත් පාශ් ගැනී ් හුගද්ය්ව ්  ගේ/අහගේ් ාගීම ්ව් බා්   /අපි් ග යි් ් තසවුුව්

කානමි./කානමු. 
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. ග ි ලශ් හහයශ් ති් විද්යූත් ප් තැහැල්් ලිපිනය ් කාලි් ් ලබශ් දී් ති් යම්් විද්යූත් ප් තැහැල්් ලිපිනය්ව් ගානුාට් ගයොද්යශගනු් ලබන් බා්   /අපි්

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. යග  ්වත්ගහේාය්හලහශදී ්පිණිහ්  /අපි් ගේ/අහගේ්ඩුගත් ප්සශ්ඩදිරි්නනිකා්අයිිාශසිකාම්්්CDS්ආයතනය්ගානුගා් ්රකාශිතතා ්නිද්යසහණ්

කාන්සරින්අතනCDS්ආයතනය්විසි් ්හම්ගරේය ය්කානනු්ලබන්විද්යූත් ප්රකාශ ාල්අාද්යශනම්්ගස ්ාගීමම්් විසි් /අහ්විසි් ්හම්ූර්ණ ගය්  ්

බශනගනු්ලැගේ. 

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.  
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6. CDS්ආයතනය්විසි් ්කාලි් ්කාල්හ නිගශද්යනය්ි ීම ට්්අගේ්වයශ්කානන්ගහේාශ්ආශ්රිත්ගතොනතුුව්ගස ්ගානත් ප්යම්්නිගශද්යන/ගතොනතුුව්ද්ය් ාශ්එම ්

හඳසශ්  ගේ/අහගේ් විද්යූත් ප් තැහැල්් ලිපිනය/ලිපින් උහගය ගීකාන් ගැනී ් හම්බ් ධගය් ්  ගේ/අහගේ් එකාඟත් පාය් තාදුනටත් ප් ග ි ලශ්

හළකානමි./හළකානමු. 

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.  ගේ/අහගේ්විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනය් හී්සිදුාන්යම්්ගානහණකාකාම්්ගස ්ග  ්ගහේාය්නතන්ි ීම ්හඳසශ්ූ ්යම්්ඩල්ලී ්ව්ගස ්ාසශ  CDS්ආයතනය්

ගාත් ගේ/අහගේ්හසාශගිකාුව්සනසශ්ලිඛිතා්හ නිගශද්යනය්කානන්බාට්  /අපි්තසවුුව්කානමි./කානමු. 

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. විද්යූත් ප්ලිපිනගයි සිදුාන්ගානහණකාම්ද්ය්තතුළුාවිද්යූත් ප්රකාශ යට්්අද්යශළ්කානණු්හම්බ් ධගය් ්දුනකා නය්ඔහණගහේ්උහගද්යහණ්ලබශ්ගැනී ්හඳසශ්CDS්

ආයතනයට් ශ/අහ්ත ිය්සැි ්බාත් ප ්දුනකා න් ගි් ්ලබශදු් ්එබදු්උහගද්යහණ් ්අනුා්ක්රියශ්ි ීමග ් ්උද්ගත්ාන්යම්්අලශා්හම්බ් ධා්CDS්

ආයතනය්අද්යශළ්ාගීමම්ාලි් ්නින් තනගය්  මුද්යාන්බාත් ප්  /අපි්පිළිගනිමි./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; Vw;gLk; el;lj;jpypUe;J CDS 

epWtdj;ij Vw;Gila nghWg;Gf;fspypUe;J tpLtpg;gjw;Fk; ehd; / ehk; 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 e-statement 
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. විද්යූත් ප්ලිපිනය්ගානහණ්ි ීම ්ද්ය් ාශ්ගනොයැම ්ගසේතුගා් ්යමිි සි්ගහේාය්ව්ලබශගැනීග ි ලශ්සිදුූ ්අහ ත් පකා  ්අද්යශළ්විද්යූත් ප්රකාශ ය් ශ/අහ්ගාත්

ගනොලැිය ැයි්යනුගා් ්ි මිකාම්්හෑගම්්අයිිය් ට/්අහට්ලබශ්ගනොගද්යන්බා්  /අපි්පිළිගනිමි./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.  විසි් /අහ්විසි් ්එකාඟත් පාය්හළ්කානනු්ලැබ්ති්ග  ්නිය ය් ්්සශ්ගකාෝ ගද්සි්හම්බ් ධගය් ්අහ්අතන්එකාගතශා්ව්ගනො ැි්අාහණ ශාලදී්

ව්බා්ගනොහ ශා ් ගේ/අහගේ්සවුල්කාුව්හශ්ණ ාය්සනසශ්CDS්ආයතනය්ගාත්ද්යැනුම්්ගද්යමි./ගද්යමු. 

vd;dhy; / vk;khy; Xg;Gjy; toq;fg;gl;Ls;s ,e;j epge;jidfs; kw;Wk; epajpfs;  njhlu;ghf vq;fSf;F kj;jpapy; 

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. ි සිදු්ගසේතු්ද්යැ්වම ි ් ්ගතොනා්ත ්ගහේායට්කාලි් ්කාල්එකාතුි ීමම්්සිදු්ි ීම ටත් ප ්ගහේාය්නතන්ි ීම ටත් ප ්එය්ගානහණ්ි ීම ටත් ප ්අද්යශළ්නිය ය් ්

සශ්ගකාෝ ගද්සි්ගස ්CDS්ආයතනගේ්නීිීමි්අා ය්හරිදි්ගානහණ් ි ීම ටත් ප්CDS්ආයතනයට්සැි බා්  /අපි්පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.්එබඳු්ගානහණ්

ි ීම ්ව්සිදුි ීම ්අා යූ ්විට ්CDS්ආයතනය්විසි් ්නිුගත් ප්කානනු්ලබන්විද්යූත් ප්තැහැල්්නිගශද්යනය්ව්සනසශ්හණිවු ය්ව්රද්ය්ණ නය්ි ීම ් ගි් ්

ගස ්CDS්ආයතනය්විසි් ්තීන ය්කානනු්ලබන්හරිදි්ගානත් ප්ආකාශනය්ව්අනුා්ගස ්එගහේ්සිදුකාළ්සැි ්ා් ග් ය. 
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.  


