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CDS 27-A 

CDS ආයතනය විසින් SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ සසේවා සැපයීම පාලනය වන නියමයන් හා ස ොන්සේසි 

CDS epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk SMS epidT+l;ly;  nra;jpr;  Nritia fl;Lg;gLj;Jk; 
epge;jidfSk; epajpfSk 

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE PROVISION OF THE SMS ALERT SERVICE BY THE CDS 
 

1. සසේවය ලබාදීම/ Nrit toq;fy;/ Availability 

 
1.1. මෙෙ SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ ම ේවය (මෙහි මින්ෙතු ‘ම ේවය’ යනුමවන් හඳුන්වනු ලබන) අදාළ ගිණුම් හිමි තැනැත්තාට ඔහුමේ/ඇයමේ ඉල්ලීෙ 

ෙත ප යනු ලැමේ. 
,e;j SMS epidT+l;ly;  nra;jpr;  Nrit (,jdfj;Jg; gpd;du; “ Nrit” vd miof;fg;gLk;) Vw;Gila fzf;F 
cupikahsUf;F mtuJ Ntz;LNfhspd; Ngupy; toq;fg;gLk;. 

The SMS Alert Service (hereinafter referred to as the ‘Service’) will be provided to the Account Holder at his/her request. 

 

1.2. ම ේවය ක්රියාත්ෙක කාවා නැම ෙ  ාහා CDS ආයතනයට ඉදිරිපත් කාන ලද ලියාපදිිංචි කිරීමම් ආකෘති පත්රමයහි ගිණුම් හිමියා ිසිනන්  පයන 
ලද ඔහුමේ/ඇයමේ ජිංනෙ දුාකථන අිංකය මවත අදාළ SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ යවනු ලැමේ. 

Nritia nraw;gLj;Jtjw;F CDS epWtdj;jpw;F rku;g;gpf;fg;gLk; gjpT nra;Ak; gbtj;jpy; fzf;F cupikahsupdhy; 

jug;gl;Ls;s mtuJ ifalf;f njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F Vw;Gila SMS epidT+l;ly;  nra;jpr;  Nrit toq;fg;gLk; 

The SMS Alerts will be sent to the Account Holder on the mobile phone number provided by him/her in the Registration Form 

submitted to the CDS for activation of the Service. 

 

1.3. ගිණුම් හිමියාමේ ජිංනෙ දුාකථනය GSM ප්රමිතිය ට අනුකූල ිසය යුතු අතා අක්ෂා 160 කට  වැඩි ප්රොයයක් ඇතුළත් වන SMS ඇලර්ට් 
පණිවුඩ ලබා නැම ෙට හැකියාව තිබිය යුතුය. 

fzf;F cupikahsupd; ifalf;f njhiyNgrp GSM juj;jpy; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJld; 160 mf;~uq;fSf;F Nky; 

SMS epidT+l;ly;  nra;jpfisg; ngw;Wf;nfhs; KbAkhdjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

The Account Holder’s mobile device should be GSM standard complaint and should have capacity to receive SMS Alerts which 

include more than 160 characters. 

 
1.4. SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ යැවීෙ මුළුෙනින්ෙ ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්නන්මේ ම ේවා  ල ාදීෙ ෙත  හ මවනත් ම ලියුලර් 

ජිංනෙ දුාකථන පද්ධති  ෙඟ අදාළ ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්නන් ිසිනන් පවත්වා නනු ලබන  ම්බන්ධතාව මහෝ එබඳු ජිංනෙ 
දුාකථන ම ේවා  පයන්නන් අතා පවත්නා මාෝමිිං පහසුකම්  ෙන්ිසතGSMජාල ම ේවයක මකොට ක් වන්නාවූ ජිංනෙ දුාකථන පද්ධති ෙත 
පදනම්ව ඇත. 

SMS epidT+l;ly;  nra;jpfis mDg;Gk; nraw;ghL Kw;WKOjhf ifalf;f njhiyNgrp Nritia toq;Fk; 
jug;gpduJ kw;Wk; ifalf;f njhiyNgrp fl;likg;Gld; Vw;Gila ifalf;f njhiyNgrp Nritia toq;Fk; 
jug;gpduhy; Ngzg;gLk; njhlu;G my;yJ mt;thwhd ifalf;f njhiyNgrp Nritia toq;Fk; jug;gpdu;fSf;F 

kj;jpapy; cs;s Nuhkpq; trjpiaf; nfhz;l GSM tiyg;gpd;dy; Nritapd; xU gFjpahd ifalf;f njhiyNgrp 
fl;likg;Gf;fs; kPJ jq;fpAs;sd. 

The delivery of the SMS Alert would be entirely based on the service availability of the Cellular Service Provider and connectivity 

with other cellular circles of the Cellular Service Providers or in circles forming part of the roaming GSM network agreement 

between such Cellular Service Providers.  

 

 

2. ඇලර්ට් පණිවුඩ ලබා ගැනීම/ SMS epidT+l;ly;  nra;jpfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;/ Receiving Alerts 

 
2.1. CDS ආයතනයමයහි මල්ඛනනතවී ඇති තෙ ජිංනෙ දුාකථන අිංකමේ ිනදුවන යම් මවන ක් මහෝ තෙ ජිංනෙ දුාකථනය නැතිවීෙක්/ ම ොාකම් 

කිරීෙක් මහෝ  ම්බන්ධමයන් ිනය  හභාගිකරු හාහා CDS ආයතනය මවත වහාෙ ලිඛිතව දැනුම් දීෙ ගිණුම් හිමියා  තු වනකීෙකී. යම් 
මහයකින් ගිණුම් හිමියා  තු ජිංනෙ දුාකථනයනැතිවීෙක්/ ම ොාකම් කිරීෙක් ිනදුවී ඒ පිළිබාව CDS ආයතනයට දැන්වීෙට ගිණුම් හිමියා 
අමපොමහො ත් වුවමහොත් CDS ආයතනමයහි මල්ඛනනතවී ඇති ඔහුමේ/ඇයමේ ජිංනෙ දුාකථනය මවත SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ යැවීමම් 
ප්රතිළුලයක් වයමයන් ගිණුම් හිමියා ට ිනදුවන යම් හානි කිිනවක්  ම්බන්ධමයන් CDS ආයතනය වනකීමෙන් මනොබැමාේ. 

CDS epWtdj;jpy; gjpTnra;ag;gl;Ls;s ifalf;f njhiyNgrp ,yf;fj;jpy; Vw;gLk; VNjDk; khw;wk; my;yJ jdJ 

ifalf;f njhiyNgrp njhiye;JNghjy; / fsTNghjy; Nghd;w tplaq;fis jdJ gq;Fjhuu; jug;gpDhlhf CDS 

epWtdj;jpw;F cldbahf vOj;J%yk; mwptpg;gjw;F fzf;F cupikahsu; jtWk; gl;rj;jpy; CDS epWtdj;jpy; 

gjpTnra;ag;gl;Ls;s mtuJ ifalf;f njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F SMS epidT+l;ly;  nra;jpfis mDg;Gtjdhy; 

fzf;F cupikahsUf;F Vw;gLk; ghjpg;Gf;fSf;F CDS epWtdk; nghWg;Gf; $wkhl;lhJ. 

The Account Holder is solely responsible for immediately notifying the CDS in writing through his/her Participant of any change 

in his/her mobile phone number recorded with the CDS or loss/ theft of his/her mobile phone. In the event the Account Holder 

fails to notify the CDS as aforesaid, the CDS will not be liable for any damages caused to the Account Holder as a result of sending 

the SMS Alerts to the mobile phone number recorded with the CDS.  
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2.2. ශ්රී ලිංකාව තුළ හා ඉන් පිටත පවත්නා යතතල පහසුකම්, ජාල  ම්බන්ධතාවයන්  හ ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්නන් ිසිනන් 
 ල ා මදනු ලබන මවනත් ම ේවා ෙත මෙෙ ම ේවය ාාා පවත්නා බව ගිණුම් හිමියා පිළිනනියි.  ඒ අනුව, ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා 
 පයන්නන් හා ඒ ආශ්රිත මවනත් ම ේවා  පයන්නන් ිසෂමයහි බලපාන  ාධක ෙත SMS ඇලර්ට්  ්පණිවුඩවලකාලානුරූපතාව, නිාවදයතාව 
 හ ඒවා කියවීමම් හැකියාව ාාා පවත්නා බව ගිණුම් හිමියා පිළිනනියි.  ගිණුම් හිමියා මවත SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ  ම්මප්රේෂයය කිරීමම්දී එෙ 
පණිවුඩ නිකුත් මනොකිරීෙ මහෝ ප්රොදවී නිකුත් කිරීෙ  හ ඒවාමයහි දක්නට ලැමබන වැාදි, ෙැකීයාම් මහෝ ිසකෘතිවීම් පිළිබාව CDS ආයතනය 
වනකීෙක් මනොදායි. 
,yq;if ehl;Lf;Fs; kw;Wk; ehl;Lf;F ntspNa fhzg;gLk; cs;fl;likg;G xOq;F> njhlu;G kw;Wk; ifalf;f 
njhiyNgrp Nrit toq;Fk; jug;gpduhy; toq;fg;gLk; Vida Nritfs; kPJ ,e;j Nrit jq;fpAs;sJ vd;gij 
fzf;F cupikahsu; Vw;Wf;nfhs;fpd;whu;. mjw;fpzq;f njhiyNgrp Nrit toq;Fk; jug;gpdu; kw;Wk; mjNdhL 

njhlu;Gw;w Nritfis toq;Fk; jug;gpdu;fspd; tplaj;jpy; ghjpg;ig Vw;gLj;Jk; fhuzpfs; kPJ SMS epidT+l;ly; 
nra;jpfspd; fhyyvy;iyfs;> cz;ikj;jd;ik kw;Wk; mtw;iw thrpf;Fk; jpwd; jq;fpAs;sJ vd;gij fzf;F 

cupikahsu; Vw;Wf;nfhs;fpd;whu;. fzf;F cupikahsUf;F SMS epidT+l;ly; nra;jpfis gupkhw;wk; nra;Ak;; NghJ 
mr;nra;jpfis toq;Fjy; my;yJ jhkjkhf toq;Fjy; kw;Wk; mtw;wpy; fhzg;gLk; jtWfs;>mope;JNghjy; my;yJ 

rpijTWjy; njhlu;ghf CDS epWtdk; nghWg;Gf; $wkhl;lhJ. 

The Account Holder acknowledges that the Service is dependent on the infrastructure, connectivity and other services provided 

by the Cellular Service Providers within and outside Sri Lanka. Accordingly, the Account Holder accepts that the timeliness, 

accuracy and readability of the SMS Alerts will depend on factors affecting the Cellular Service Providers and other related 

Service Providers. The CDS will not be liable for non-delivery or delayed delivery of SMS Alerts and errors, loss or distortion of 

SMS Alerts in transmission to the Account Holder. 

 
2.3. දැරිය හැකි ිසශිෂ්ඨතෙ ප්රයත්න පදනෙක් ෙත මෙෙ ම ේවය  ල ා දීෙට CDS ආයතනය  ෑෙ උත් ාහයක්ෙ දාන අතා CDS ආයතනමේ 

පාලනමයන් පරිබාහිා කරුණු ෙත ිනදුිසය හැකි මහේතූන් ෙත ම ේවය මනොලැබී යාෙ මහෝ කිිනයම් ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා 
 පයන්මනකු මහෝ මවනත් යම් ම ේවා  පයන්නන් ිසිනන් ම ේවා කටයුතු ඉටු මනොකිරීෙ මහෝ අදාළ ම ේවය භාිසතා කිරීමම් ප්රතිලලයක් වයමයන් 
ගිණුම් හිමියාට ිනදුවන යම් අලාභ (ගිණුම් හිමියාමේ ආමයෝජන මහෝ වයාපා කර්තවයයන්  ම්බන්ධමයන් මහෝ මවනත් යම් අාමුණු 
 ම්බන්ධමයන් මහෝ ඇලර්ට් ් පණිවුඩ ෙත ිසය්වා ය තබා කටයුතු කිරීමෙන් ිනදුවන අලාභද ඇතුළත්ව) පිළිබාවCDS ආයතනය වනකීෙ 
මනොඋසුලයි. 
jd;dhy; KbAkhd rpwg;ghd Nritia toq;Ftjw;F CDS epWtdk; vg;nghOJk; $ba fuprid nrYj;jp tUfpd;wJ. 

CDS epWtdj;jpd; fl;Lg;ghl;Lf;F mg;ghYs;s tplaq;fs; fhuzkhf Nrit fpilf;fhik my;yJ VNjDk; ifalf;f 
njhiyNgrp Nrit toq;Fdu; my;yJ NtW Nrit toq;Fdu;fspdhy; nraw;glhJ ,Uj;jy; my;yJ Vw;Gila 
Nritia gad;gLj;Jtjd; ngWNgwhf fzf;F cupikahsUf;F VNjDk; el;lk; ( fzf;F cupikahsupd; 
KjyPLfs; my;yJ tpahghu tplaq;fs; njhlu;ghf my;yJ NtW VNjDk; Nehf;fq;fSf;F my;yJ epidt+l;ly; 

nra;jpapd; kPJ ek;gpf;ifitj;J nraw;gl;ljdhy; Vw;gLk; el;lq;fs; cs;slq;fshf) njhlu;ghf CDS epWtdk; 
nghWg;Gf;$wkhl;lhJ. 

The CDS will endeavor to provide the Service on a best effort basis and the CDS will not be responsible for the non-availability 

of the Service or non-performance by any Cellular Service Provider or other Service Providers or any loss caused to the Account 

Holder as a result of use of the Service (including relying on the Alerts for his/her investment or business or any other purposes) 

for causes which are attributable to/and are beyond the control of the CDS.   

 

3. SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ සසේවය ලබාදීසමන් ඉවත්වීම සහෝ එම සසේවය ලබාදීම අවසන් කිරීම./ NritapypUe;J tpyfy; my;yJ 

Nritia KbTWj;jy;/ Withdrawal or Termination 

 

 
3.1. පහත දැක්මවන මහේතු ෙත ගිණුම්  හිමියා මවත මකමාන පූර්ව දැනුම් දීෙකින් මතොාව ම ේවය අත්හිටුවීෙට මහෝ අව න් කිරීෙට CDS 

ආයතනයට කටයුතු කළ හැක. 
- ම ේවය  ැපයීෙහසුරුවන නියෙයන් හා මකොන්මද්ින ගිණුම් හිමියා ිසිනන් තෙ අභිෙතය පරිදි උල්ලිංඝනය කා ඇති අව ථ්ාවකදී 

; මහෝ, 
- ගිණුම් හිමියාමේ ොයය, බිංමකොමලොත් භාවය මහෝ නනතික හැකියාමේ හීනත්වය  ම්බන්ධමයන් CDS ආයතනය මවත 

ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති අව ්ථාවකදී; යනුමවනි. 
gpd;tUk; fhuzq;fSf;fhf fzf;F cupikahsUf;F Kd;dwptpj;jy; ,d;wp Nritia ,ilepWj;Jtjw;F my;yJ 

KbTWj;Jtjw;F CDS epWtdj;jpw;F KbAk;. 
 

- Nritia toq;fiy fl;Lg;gLj;Jk; epge;jidfs; kw;Wk; epajpfis fzf;F cupikahsu; kPWfpd;wNghJ 
my;yJ 

- fzf;F cupikahsupd; kuzk; > tq;FNuhj;J epyik my;yJ rl;luPjpahd Mw;wypy; FiwghL njhlu;ghf 

CDS epWtdj;jpw;F vOj;J%yk; mwptpf;fg;gLk; NghJ. 

The CDS may suspend or terminate this Service without prior notice to the Account Holder, if; 

 - the Account Holder has breached the terms and conditions governing the provision of the Service; or, 

 - the CDS has been notified in writing of the death, bankruptcy or lack of legal capacity of the Account Holder. 
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3.2. ම ේවය තාවකාලිකව අත්හිටුවීෙ අවයය මවතැයි CDS ආයතනය ිසිනන් හඟින යම් නඩත්තු කටයුතු මහෝ අලුත්වැඩියා කිරීම් ඉ ටුකිරීෙ  ාහා 
මහෝ යම් හදිින අව ්ථා මහෝ ආාක්ෂක මහේතු අාබයා මහෝ ම ේවය  ාහා ලියාපදිිංචිවී ඇති ගිණුම් හිමියන් මවත පූර්ව දැනුම් දීෙකින් මතොාව 
ඕනෑෙ අව ්ථාවකදී ම ේවය  ැපයීෙ තාවකාලිකව අත් හිටුවීෙට  CDS ආයතනයට කටයුතු කළ හැක. 
Nritia jw;fhypfkhf epWj;jpitg;gjw;F ,aYkhd CDS epWtdj;jpd; VNjDk; guhkupg;G eltbf;iffs; my;yJ 
gOJghu;g;Gf;fs; my;yJ VNjDk; mtru epyikfs; my;yJ ghJfhg;G Nehf;fk; fUjp gq;fspg;Gr; nra;Js;s fzf;F 
cupikahsUf;F Kd;dwptpj;jy; ,d;wp ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; Nrit toq;fiy jw;fhypfkhf epWj;Jtjw;F 

CDS epWtdj;jpw;F KbAk; 

The CDS may temporarily suspend the provision of the Service at any time, without prior notice to the Account Holders who 

have subscribed for the Service, in order to carry out any maintenance work or repair or in case of any emergency or for security 

reasons, which in the opinion of the CDS require the temporary suspension of the Service.  

 
3.3. තෙ අභිෙතය පරිදි මෙහි  ාහන් කරුණු කිිනවකට ප්රතිිසරුද්ධත්වයක් මනොදක්වා, ිනය  හභාගිකරු ෙගින් ම ේවය ක්රියා ිසාහිත කිරීමම් ආකෘති 

පත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඕනෑෙ අව ්ථාවකදී මෙෙ ම ේවය අව න් කිරීෙට ගිණුම් හිමියාට පුළුවන. 
,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s tplaq;fSf;F khw;Wf; fUj;J njuptpf;fhky; jdJ gq;Fjhuu; jug;gpd; %yk; Nritia 
nraypog;Gr; nra;Ak; gbtj;ijg; g+uzg;gLj;jp ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; ,r;Nritia KbTWj;jpf;nfhs;s fzf;F 
cupikahsUf;F KbAk;. 

Notwithstanding anything to the contrary, the Account Holder may terminate this Service at any time, upon submitting a duly 

completed De-activation Form through his/her Participant. 

 

4. වගකීම්වලින් වියාචනය වීම/ nghWg;Gf;fspypUe;J tpLgly;/ Disclaimerof Liability 

 
4.1 මෙෙ ම ේවය ගිණුම් හිමියා දැනුවත් කිරීමම් යාන්ත්රනයක් පෙයක් වන අතා CDS ආයතනය ිසිනන්  පයනු ලබන ප්රකාය මහෝ මකොට  ්

තැරැේකාා  හභාගිකරුවන් ිසිනන් යැිසය යුතු ිසකිණීම් හා මිලදී නැම ම් පත් මවනුවට හිලේ මකමාන්නක් මනොමේ. එමහයින්, අදාළ CDS 
ගිණුමෙහි  ාහන් තෙ නණුමදනු  හා මයේෂ  තයාපනය කා නැම ෙ ගිණුම් හිමියා ිසිනන් කළ යුතු අතා කුෙන මහෝ අාමුයක්  ාහා   SMS 
ඇලර්ට් පණිවුඩ ෙත පෙයක් හුමදක් ිසයව්ා ය තබා කටයුතු මනොකළ යුතුය.   

,e;j epidT+l;ly; nra;jpr; Nrit mwptpg;gjw;fhd xU topKiw khj;jpuk; vd;gNjhL CDS epWtdj;jpdhy; 
toq;fg;gLk; mwpf;iffs; my;yJ gq;Fjhuu; jug;gpduhy; mDg;gg;gLk; xg;ge;j Fwpg;Gf;fSf;F <Lnra;Ak; Kiway;y. 

vdNt Vw;Gila CDS fzf;fpy; cs;s jdJ nfhLf;fy; thq;fy;fs; kw;Wk; epYitfis cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tJ 

fzf;F cupikahsupdhy; nra;ag;gly; Ntz;Lk;. VNjDk; Nehf;fj;jpw;fhf SMS epidT+l;ly; nra;jpfspd; kPJ 
khj;jpuk; ek;gpf;if itj;J nraw;glf;$lhJ. 

This Service is only an Alert mechanism for the Account Holder and is not in lieu of the Statements sent by the CDS or the 

Contract Notes required to be sent by the Stockbroker Participants. Therefore, the Account Holder is required to verify the 

transactions and the balances in his/her CDS Account concerned and should not solely rely on the SMS Alerts for any purpose. 

 
4.2CDS ආයතනය, ගිණුම් හිමියා  හ ඔහුමේ/ඇයමේ ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්නා  අතා උද්නත වන ෙතමේද කිිනවක් 

 ම්බන්ධමයන් පාර්යවකරුවකු මනොවන අතා ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්නා ිසිනන්  ල ා මදනු ලබන ම ේවාවල ගුයාත්ෙක 
භාවය  ම්බන්ධමයන්කිිනදු නිමයෝජනයක් මහෝ  හතිකයක් මනොකායි. එමෙන්ෙඑක් එක් ඇලර්ට් පණිවුඩමයහි අන්තර්නත කරුණු  කලට 
මේලාවට මබදා හැරීෙ මහෝ එහි නිාවදයතාව පිළිබාවද වන මනොකියයි. 

 CDS epWtdk;> fzf;F cupikahsu; kw;Wk; mtuJ ifalf;f njhiyNgrp Nrit toq;Fdu; kj;jpapy; Vw;gLk; 
fUj;J Kuz;ghLfspd; NghJ xU jug;gghf nraw;glkhl;lhJ vd;gJld; ifalf;f njhiyNgrp Nrit 
toq;Fdupdhy; trjpaspf;fg;gLk; Nritfspd; juk; Fwpj;J ve;jtpj gpujpepjpj;Jtj;ijNah my;yJ 
rhd;Wg;gLj;jiyNah nra;akhl;lhJ. mt;thNw xt;nthU epidt+l;ly; nra;jpfspd; cs;s tplaq;fis cupa 
Neuj;jpw;F tpepNahfpg;gjw;Nfh my;yJ mjd; cz;ikj;jd;ik gw;wpNah nghWg;Gf; $whJ. 

 The CDS shall not be a party to any dispute that may arise between the Account Holder and his/her Cellular Service Provider 
and makes no representation or gives no warranty with respect to the quality of the service provided by the Cellular Service 
Provider or guarantee for timely delivery or accuracy of the contents of each Alert.   

 
4.3ඇලර්ට් පණිවුඩ යැවීමම්දී ිනදුවන යම් ප්රොද මහෝ එෙ පණිවුඩය යැවීෙට CDS ආයතනයට  මනොහැකිවීම් මහෝ අදාළ පණිවුඩ  ම්මප්රේෂයමේ දී 

ිනදුවන යම් මතොාතුරු ෙැකීයාම් මහෝ   ම්බන්ධමයන්ද CDS ආයතනය වනකීම් දාන්මන් නැත. 

epidt+l;ly; nra;jpfis mDg;Gfpd;w NghJ Vw;gLk; jhkjq;fs; my;yJ me;j nra;jpfis mDg;g CDS epWtdj;jpw;F 
,ayhky; Nghjy; my;yJ Vw;Gila nra;jpfis gupkhw;wk; nra;Ak;NghJ Vw;gLk; jfty; mope;JNghjy; njhlu;ghfTk; 

CDS epWtdk; nghWg;Gf; $whJ. 

The CDS will not be liable for any delay or inability of the CDS to send the Alert or for loss of any information in the Alerts in 

transmission. 

  
4.4 ගිණුම් හිමියා  ම්බන්ධමන්  හ/මහෝ තෘතීය පාර්යවයක්  ම්බන්ධමයන් වන මනො ැලකිලිෙත් භාවය, විංචා කිරීම්, දු ් න්ධානය මහෝ මෙහි 

 ාහන් නියෙයන් උල්ලිංඝනය කිරීම් යනාදිය නි ාඋද්නත වන්නාවූ යම් අලාභ, හිමිකම් හා හානි පිළිබාව CDS ආයතනය වනකීම් දාන්මන් 
නැත. 
fzf;F cupikahsu;fs; njhlu;ghf kw;Wk; / my;yJ %d;whk; jug;G njhlu;ghd ftdaPdk;>Nkhrb> KiwNfL 
my;yJ ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s epajpfis kPWjy; vd;gd fhuzkhf vof;$ba VNjDk; el;lk;> cupikfs; kw;Wk; 
ghjpg;Gf;fs; njhlu;ghf CDS epWtdk; nghWg;Gf; $whJ. 
The CDS shall not be liable for any losses, claims and damages arising from negligence, fraud, collusion or violation of the terms 
herein on the part of the Account Holder and/or a third party. 
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4.5 ගිණුම් හිමියා මනොවන යම් තැනැත්මතකු ිසිනන් SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ කාා ප්රමේයය  ල ා නැම ෙ  ම්බන්ධමයන් මහෝ ගිණුම් හිමියා  ාහා 

පෙයක් අදහ ් මකරුණු මතොාතුරුවලට අනව ා  ප්රමේයයක්  ල ා නනු ලැබීෙ මහේතුමවන් ම ලියුලර් ජිංනෙ දුාකථන ම ේවා  පයන්මනකු 
මහෝ   මවනත් යම් තෘතීය පුද්නලමයකු එෙ පණිවුඩවල ාහ යභාවය කඩකිරීෙ  ම්බන්ධමයන් CDS   ආයතනය වනකීම් දාන්මන් නැත. 

fzf;F cupikahsu; my;yhj NtW xUtupdhy; SMS epidt+l;ly; nra;jpiag; ngw;Wf;nfhs;sy; my;yJ fzf;F 
cupikahsUf;F khj;jpuk; toq;fg;gLk; jfty;fis mwpe;Jnfhs;s rl;luPjpaw;w Kiwapy; <Lgly; fhuzkhf 
ifalf;f njhiyNgrp  Nritia toq;Fdupd; my;yJ NtW %d;whk; egnuhUtu; me;j nra;jpfspd; 

,ufrpaj;jd;ikia kPWjy; njhlu;ghf CDS epWtdk; nghWg;Gf; $whJ. 

The CDS shall not be liable for access of SMS Alerts by any other person other than the Account Holder and any breach of 

confidentiality by the Cellular Service Provider or by any third person due to unauthorized access to the information meant for 

the Account Holder. 

 

5. ගිණුම් හිමියාසේ අවසර සනොමැතිව සිදුවන ගනුසෙනු/ rl;luPjpaw;w nfhLf;fy; thq;fy;fs;/ Unauthorized Transactions 

 
ගිණුම් හිමියාමේ අව ා මනොෙැතිව ිනදුවන නැනුම්/ිසකුණුම් පිළිබා පැමිණිලි කිිනවක් මවමතොත්, ඒවා වහාෙ අදාළ තැරැේකාා  ොනෙට අයත් 
ප්රධාන ිසධායක නිලධාරිවායාට/අනුකූලතා නිලධාරිවායාට ලිඛිතව දන්වා යැිසය යුතු බව කරුයාමවන්  ලකන්න.  එබඳු පැමිණිල්ලක් 
ඉදිරිපත්කා දින 7 ක් ඇතුළත අදාළ  ොනෙ ඔමේ පැමිණිල්ල  ම්බන්ධමයන් ප්රතිචාා දැක්වීෙට අ ෙත් මවමතොත්, ඒ බව මකොළ  මකොට  ්
මවමළාපළ මවත මනොපොවෙ දැනුම් මදන මල  ඔබට මෙයින් උපමද ් මදනු ලැමේ. 

rl;luPjpaw;w Kiwapy;  Nkw;nfhs;sg;gLk; thq;fy;fs; / tpw;gidfs; njhlu;ghf VJk; Kiwg;ghLfs; ,Ug;gpd; mit 

cldbahf Vw;Gila gq;Fjhhu; fk;gdpapd; gpuhjd epiwNtw;W mjpfhhpf;F / Vw;Gila mjpfhupf;F vOj;J %yk; 
njupag;gLj;jg;gly; Ntz;Lk; vd;gij jaT nra;J ftdj;jpw;nfhs;f. mt;thwhdnjhU Kiwg;ghL Kd;itf;fg;gl;L 
7 ehl;fSf;Fs; Vw;Gila fk;gdp jq;fsJ Kiwg;ghL njhlu;ghf gjpyspf;ftpy;iy vdpd;> mJ njhlu;ghf nfhOk;G 
gq;Fr; re;ijf;F cldbahf mwpaj;jUkhW ,j;jhy; jq;fSf;F mwpTiu toq;fg;gLfpd;wJ. 

Please note that any complaint pertaining to unauthorized purchases /sales should be made to the Chief Executive 

Officer/Compliance Officer of the relevant Broker Firm immediately, in writing. If the Firm fails to respond to your complaint 

within 7 days of the complaint, you are advised to inform the CSE immediately. 

 

6. ගාස්තු/ fl;lzq;fs;/ Fees 

ම ේවය ැපයීෙ ාහාතෙන්ිසිනන්කලින්කලටසුදුසුයැයි ලකනුලබනකිිනයම්නා ්තුප්රොයයක් අයකා නැම මම් අයිතිය CDS ආයතනය තුමේ. 

Nritia toq;Fk; nghUl;L mt;tg;NghJ nghUj;jnkdf; fUjg;gLk; fl;lzq;fis mwtpLk; cupik SMS 
epidt+l;ly; nra;jpr; Nritf;F cz;L. 

The CDS reserves the right to levy such fees from time to time as it deems fit for the provision of the Service. 
 

7. සංස ෝධන/ jpUj;jq;fs;/ Amendments 

ගිණුම් හිමියන් මවත පූර්ව දැනුම් දීෙක්  හිතව මහෝ එම ේ දැනුම් දීෙක් ාහිතව ම ේවා  ැපයීමම් කටයුතු හසුරුවන නියෙයන් හා මකොන්මද්ින 
 ිංමයෝධනය කිරීෙට CDS ආයතනයට හැකිය. 
fzf;F cupikahsu;fSf;F Kd;dwptpg;Gr; nra;ag;gl;L my;yJ Kd;dwptpg;Gr; nra;ahkNyh Nrit toq;Fk; 

tplaq;fis fl;Lg;gLj;Jk; epajpfis kw;Wk; epge;jidfis jpUj;jk; nra;tjw;F CDS epWtdj;jpw;F KbAk; 

The CDS may amend the terms and conditions governing the provision of the Service with or without giving any prior notice to 

the Account Holders. 
 

 

8. බලපැවැත්සවන නීතිය හා අධි රණ බලසීමාව/ epWtfpf;Fk;; rl;lk; kw;Wk; ePjpkd;w epahahjpf;fk;/ Governing Law and 

Jurisdiction 

 ම ේවා  ැපයීමම් කර්තවයය, ශ්රී ලිංකාමේ ම තිය ෙගින් පාලනය වන අතා ශ්රී ලිංකාමේ අකරකායවල අනනය අකරකාය බලසීොවට යටත්මේ. 
Nrit toq;Fk; nraw;ghL ,yq;if rl;lj;jpdhy; fl;Lg;gLj;jg;gLk; vd;gNjhL ,yq;if ePjpkd;wq;fspd; gpuj;jpNaf 
epahahjpf;fj;jpw;F cl;gl;bUf;Fk; 

Provision of the Service shall be governed by the laws of Sri Lanka and will be subject to the exclusive jurisdiction of the Sri Lankan 

Courts.  
 

 

 


