CDS 1(B)
uOHu ;ekam;= l%uh
nrd;l;uy; bNghrpl;lhp rp];lk;]; (gpiwNtl;) ypkpl;nll;
wxl 04-01" ngysr fldgi" f,dal fj<| uOHia:dkh" tõ,ka p;=rY%h" fld<U - 01
#04-01, Nkw;Fj; njhFjp> cyf th;j;jf epiyak;> vr;rpyd; rJf;Fk;> nfhOk;G 01
uOHu ;ekam;= l%ufha iq/l=ïm;a .sKqula újD; lsÍSu ioyd jQ
whÿïm;%h iïmQ¾K lsÍfï Wmfoia ud,dj ^jeâÿr f;dr;=re ioyd
uOHu ;ekam;= l%ufha ud¾. ks¾foaYh wkq.ukh lrkak'&
^w& m%Odk whÿïlreg wod, Wmfoia
01' whÿïlref.a ;;ajh i|yka lrkak' 1' uhd 2' ñh
3' fufkúh 4' ffjoH 5' fjk;a
02' whÿïlref.a wjidk ku i|yka l< hq;=h'
03' kfuys uq,l=re i|yka l< hq;=h' ^wxl 02' i|yka l<
wjidk kfuys uq,l=re i|yka fkdlrkak'&
04' uq,l=rej,ska i|yka jk kï fuys ,shkak'
05' ,sms túh hq;= ,smskh fuys ,shkak'
06' j¾;udkfha Tn mÈxÉ ia:dkh wh;a osia;%slalh i|ykalrkak'
07' ,sms túh hq;= ,smskhg wod, ;eme,a ixfla;h i|yka lrkak'
08' whÿïlref.a iaÓr ,smskh i|yka l< hq;=h'
09' nexl=fõ ku" nexl= YdLdfõ ku" nexl= YdLdfõ ,smskh iy
nexl= .sKqfï wxlh we;=<;a lrñka ,dNdxY f.ùfï Wmfoia
fuys i|yka lrkak'
10' Wmamekak iy;slfha i|yka mßos Wmka oskh i|yka lrkak'
11' whÿïlref.a mqrjeisNdjh fuys i|yka lrkak'
12' cd;sl ye÷kqïm;a wxlh fyda õfoaY .uka n,m;%fha wxlh
fuys i|yka lrkak' ^fï ms<sn|j jeâÿr f;dr;=re wjYH
kï uOHu ;ekam;= l%ufha ud¾. ks¾foaYh wkq.ukh
lrkak'&
13' fkajdisl whÿïlrefjl=o ke;akï wfkajdisl whÿïlrefjl=o
hkak fuys i|yka lrkak'
14' whÿïlref.a /lshdj fuys i|yka l< hq;=h' fuu fldgi
ysiaj fkd;nd wksjd¾fhka msrõh hq;=h'
15' iq/l=ïm;a .sKqu iïnkaOfhka Wmfoia §u i|yd n,h ,;a
mqoa.,hd$mqoa.,hska ms<sn| õia;r fuys i|yka lrkak' .sKqï
ysñhdg wu;rj fjk;a mqoa.,fhl= $ mqoa.,hska .sKqu
iïnkaOfhka Wmfoia ,nd fokafka kï ffk;sl n,h mejÍfï
m;%sldj $ weg¾ks n,m;%h wuqkkak'
16' kshuhkA iy fldkAfoAiÞ i|yd CDS 1(B) 2-3 msgq n,kAk.
17. kshuhkA iy fldkAfoAiÞ i|yd CDS 1(B) 4-6 msgq n,kAk.
^wd& yjq,a whÿïlre $ whÿïlrejka i|yd Wmfoia
01' whÿïlref.a ;;ajh i|yka lrkak' 1' uhd 2' ñh
3' fufkúh 4' ffjoH h' 5' fjk;a
02' whÿïlref.a wjidk ku i|yka l< hq;=h'
03' kfuys uq,l=re i|yka l< hq;=h' ^wxl 01' i|yka l<
wjidk kfuys uq,l=re i|yka fkdlrkak'&
04' uq,l=rej,ska i|yka jk kï fuys ,shkak'
05' ,sms túh hq;= ,smskh fuys ,shkak'
06' Wmamekak iy;slfha i|yka mßos Wmka oskh i|yka lrkak'
07' whÿïlref.a mqrjeisNdjh fuys i|yka lrkak
08' cd;sl ye÷kqïm;a wxlh fyda õfoaY .uka n,m;%fha wxlh
fuys i|yka lrkak' ^fï ms<sn|j jeâÿr f;dr;=re wjYH
kï uOHu ;ekam;= l%ufha ud¾. ks¾foaYh wkq.ukh
lrkak'&
09' fkajdisl whÿïlrefjl=o ke;akï wfkajdisl whÿïlrefjl=o
hkak fuys i|yka lrkak'
10' ,sms túh hq;= ,smskhg wod, ;eme,a ixfla;h i|yka lrkak'

CDS fzf;F Muk;gpf;Fk; gbtj;ij epug;Gtjw;fhd
mwpTWj;Jjy;fs;
(I) gpujhd tpz;zg;gjhuh; njhlh;gpyhd mwpTWj;Jjy;fs;
01. jiyg;G Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 01.jpU 02.jpUkjp
03.nry;tp 04.tz 05.fyhepjp 06.nghUj;jkhd NtW.
xJf;fg;gl;l $l;by; jaTnra;J Fwpg;gplTk;
02. tpz;zg;gjhuupd; filrpg;ngah; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.
03. tpz;zg;gjhuupd; KjnyOj;Jfs Fwpg;gplg;gLjy;
Ntz;Lk;. (,y 02 ,y; Fwpg;gpl;l filrpg; ngaupd;
KjnyOj;ij vLf;fNtz;lhk;)
04. KjnyOj;Jf;fs; Fwpj;J epw;Fk; ngah;fis Fwpg;gplTk;.
05. jghy; Kftupapidf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
06. ePq;fs; jw;NghJ trpf;Fk; khtl;lj;jpidf; Fwpg;gpl
Ntz;Lk;.
07. jghy; Kftupf;Fupa jghy; FwpaPl;bid Fwpg;gplTk;.
08. tpz;zg;gjhuupd; epue;ju Kftupapidf; Fwpg;gpLjy;
Ntz;Lk;.
09. gq;Fyhgq;fisg; ngw;Wf;nfhs;s gpd;tUk; jfty;fs;
Kiwahf ntspg;gLj;j Ntz;Lk;. tq;fpapd; ngah;>
tq;fpf;fpisapd; ngah;> tq;fpapd; Kftup> tq;fpf;fzf;F
,yf;fk; Nghd;wd rupahf nfhLf;fg;gLk; re;jh;g;gj;jpy;
gq;Fyhgq;fs; cq;fs; tq;fpf;fzf;Ff;F Neubahf
mDg;gpitf;fg;gLk;.
10. gpwg;G mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpy; cs;sthwhd gpwe;j jpfjp
Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.
11. Njrpa ,dj;jpidf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
12. Ml;gjpTj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa
milahs ml;ilapy; cs;sthwhd milahs ml;il
,yf;fk;.
my;yJ FbtuT kw;Wk; Fbafy;T jpizf;fsj;jpdhy;
toq;fg;gl;l flTr;rPl;by; cs;sthwhd ,yf;fj;jpidf;
Fwpg;gplTk;. (Nkyjpf jfty;fSf;F kj;jpa itg;Gj;jpl;l
topfhl;biag;ghh;f;fTk;).
13. tpz;zg;gjhuh; tjpTs;stuh my;yJ tjptw;wtuh vd
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
14. tpz;zg;gjhuupd; njhopy; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. ,e;j
,lj;jpid ntWikahf tplNtz;lhk;.
15. mwpTj;jy;fis toq;Ftjw;F mjpfhukspf;fg;gl;l
egh;/egh;fspd; ngah;/ngah;fis Fwpg;gplTk;.
tpz;zg;gjhuh; jtph;e;j NtWvtNuDk; egh;/egh;fs;
ifnahg;gk; ,Ltjhapd; mw;Nuhzpj; jj;Jtj;jpd;
cWjpg;gLj;jg;gl;l gpujp ,izf;fg;gLjy; Ntz;Lk;.
tjptw;wth;fSf;FupaJ gpizaq;fs; KjyPl;Lf; fzf;F
tpguq;fs; ntspg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;.
16. epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F CDS 1(B) 2-3 gf;fj;ij
ghh;f;fTk;;.
17. epajpfs; kw;Wk; epge;jidfSf;F CDS 1(B) 4-6 gf;fj;ij
ghh;f;fTk;;.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

09.
10.

(II) $l;L tpz;zg;gjhuh;/fs; njhlh;gpyhd
mwpTWj;Jjy;fs;
jiyg;G Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;. 01.jpU 02.jpUkjp
03.nry;tp 04.tz 05.fyhepjp 06.nghUj;jkhd NtW.
xJf;fg;gl;l $l;by; jaTnra;J Fwpg;gplTk;
tpz;zg;gjhuupd; filrpg;ngah; Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gjhuupd; KjnyOj;Jfs; Fwpg;gplg;gLjy;
Ntz;Lk;. (,y 01 ,y; Fwpg;gpl;l filrpg; ngaupd;
KjnyOj;ij vLf;fNtz;lhk;)
KjnyOj;Jf;fs; Fwpj;J epw;Fk; ngah;fis Fwpg;gplTk;.
jghy; Kftupapidf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
gpwg;G mj;jhl;rpg;gj;jpuj;jpy; cs;sthwhd gpwe;j jpfjp
Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk;.
Njrpa ,dj;jpidf; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
Ml;gjpTj; jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l Njrpa
milahs ml;ilapy; cs;sthwhd milahs ml;il
,yf;fk;.my;yJ FbtuT kw;Wk; Fbmfy;T
jpizf;fsj;jpdhy; toq;fg;gl;l flTr;rPlb
; y; cs;sthwhd
,yf;fj;jpidf; Fwpg;gplTk;. (Nkyjpf jfty;fSf;F
kj;jpa itg;Gj;jpl;ltopfhl;biag;ghh;f;fTk;).
tpz;zg;gjhuh; tjpTs;stuh my;yJ tjptw;wtuh vd
Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.
jghy; Kftupf;Fupa jghy; FwpaPl;bid Fwpg;gplTk;.

1

CDS 1(B)
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;
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;.

2.
අද්යශළ්විද්යූත් ප්රකාශ ය්හස්ටට්අයත් ප්ගානත් ප්වියයශ ග්ගාත්කාිනනමි් ්රගශ ්ාන්බාටත් ප ්වාශ්හ ශගල නනයට්සුකකානන්බාටත් ප ්යම්්ානද්ය්ව්ගස ්ගානත් ප්විය තශා්ව්
ගාගතොත් ප්ව්පිළිබඳා්්CDS්අයතනය්ගාත්ගනොහ ශා ්ලිඛිතා්ද්ය් ානු්ලබන්බාටත් ප් /අපි්පිළිගනිමි./පිළිගනිමු.්්අද්යශළ්විද්යූත් ප්රකාශ ය්ගාත්ගානත් ප්අගයුගේ්රගශ යට් ශ/අහ්
ඉඩ්ගනොදිය්යුතු්බාට් /අපි්අාගබ ධ්කානගගන්සිටිමි./සිටිමු.්ගකාගහේවුාද්ය ්අද්යශළ්විද්යූත් ප්රකාශ ගයි ්ිියය්සැි ්යම්්ාැනදි්ගස ්ගානත් ප්විය තශ්හ ශගල නනයට්ාශනනය්ි ීමගම්්
හම්පූර්ණ්ාගකී ් විසි් /අහ්විසි් ්බශනගනු්ලබ් ගනමි./ලබ් ගනමු.
[ඔබගේCDS්ගිණු ට්අද්යශළ්අාහන්ගනොලත් ප්ගණුගද්යනු්ගස ්එ ්ගිණුග ි ්හඳස් ්යම්්ාැනදි්සශ්අත් පසැීමම්්ගස ්ඔබගේ් CDS්ගිණු ්සනසශ්සිදු්කාන්ති්ගණුගද්යනු්්ආශ්රිත්ගානත් ප්
ර ණණ්හම්බ් 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;.

3.
ගානත් ප්යම්්හරිගණකා්ය් ත්රයි ් ්පිවිසිය්සැි ්ගස ්පිටහත් ප්කාළ්සැි ්ගස ්තැ් හත් පකාන්ගත්සැි ්ා් නශූ ්්CDS්ආයතනය්විසි් ්ගයොමු්කානනු්ලබන්විද්යූත් ප්රකාශ ගයි ්
අඩ ගු්ගතොනතුරුාල්නසහයතශා්හාත් පාශ්ගැනී ්හුගද්ය්ව ් ගේ/අහගේ්ාගකී ්ව්බා් /අපි්ග යි් ්තසවුරු්කානමි./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;.

4.

ග ි ලශ්හහයශ්ති්විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනය ්කාලි් ්ලබශ්දී්ති්යම්්විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනය්ව්ගානුාට්ගයොද්යශගනු්ලබන්බා්

/අපි්පිළිගනිමි./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;.
5.
යග ්වත්ගහේාය්හලහශදී ්පිණිහ් /අපි් ගේ/අහගේ්ඉුත් ප්සශ්ඉදිරි්නනිකා්අයිිාශසිකාම්්්CDS්ආයතනය්ගානුගා් ්රකාශිතතා ්නිද්යසහණ් කාන්සරින්අතනCDS්
ආයතනය්විසි් ්හම්ගරේයණය්කානනු්ලබන්විද්යූත් ප්රකාශ ාල්අාද්යශනම්්ගස ්ාගකීම්් විසි් /අහ්විසි් ්හම්පූර්ණගය්  ්බශනගනු්ලැග..
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;.

6.
CDS්ආයතනය්විසි් ්කාලි් ්කාල්හ නිගශද්යනය්ි ීම ට්් අගේ්වයශ්කානන්ගහේාශ්ආශ්රිත්ගතොනතුරු්ගස ්ගානත් ප්යම්්නිගශද්යන/ගතොනතුරු්ද්ය් ාශ්එම  ්හඳසශ් ගේ/අහගේ්
විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනය/ලිපින්උහගය ගීකාන්ගැනී ්හම්බ් ධගය් ් ගේ/අහගේ්එකාඟත් පාය්තාදුනටත් ප්ග ි ලශ්හළකානමි./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;.

2

CDS 1(B)

7.
ගේ/අහගේ්විද්යූත් ප්තැහැල්්ලිපිනය් හී්සිදුාන්යම්්ගානහණකාකාම්්ගස ්ග
හසාශගිකාරු්සනසශ්ලිඛිතා්හ නිගශද්යනය්කානන්බාට් /අපි්තසවුරු්කානමි./කානමු.

්ගහේාය්නතන්ි ීම ්හඳසශ්ූ ්යම්්ඉල්ලී ්ව්ගස ්ාසශ CDS්ආයතනය්ගාත් ගේ/අහගේ්

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;.

8.
විද්යූත් ප් ලිපිනගයි සිදුාන් ගානහණකාම්ද්ය් තතුළුාවිද්යූත් ප් රකාශ ය්ට්අද්යශළ් කානණු් හම්බ් ධගය් ් දුනකා නය්ඔහණගහේ් උහගද්යහණ් ලබශ් ගැනී ් හඳසශ් CDS් ආයතනයට් ශ/අහ්
ත ිය්සැි ්බාත් ප ්දුනකා න් ගි් ්ලබශදු් ්එබදු්උහගද්යහණ්්අනුා්ක්රියශ්ි ීමග ් ්උද්ගත්ාන්යම්්අලශා්හම්බ් ධා්CDS්ආයතනය්අද්යශළ්ාගකීම්ාලි් ්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;.

9.
විද්යූත් ප් ලිපිනය් ගානහණ් ි ීම ් ද්ය් ාශ් ගනොයැම  ් ගසේතුගා් ් යමිි සි් ගහේාය්ව් ලබශගැනීග ි ලශ් සිදුූ ් අහ ත් පකා ් අද්යශළ් විද්යූත් ප් රකාශ ය් ශ/අහ් ගාත් ගනොලැියණැයි්
යනුගා් ්ි 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;.

10.
විසි් /අහ්විසි් ්එකාඟත් පාය්හළ්කානනු්ලැබ්ති්ග ්නිය ය් ්්සශ්ගකාෝ ගද්සි්හම්බ් ධගය් ්අහ්අතන්එකාගතශා්ව්ගනො ැි්අාහණ ශාලදී්ව්බා්ගනොහ ශා ්
ගේ/අහගේ්සවුල්කාරු්හශර් ා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;.

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 ්
නිුත් ප්කානනු්ලබන්විද්යූත් ප්තැහැල්්නිගශද්යනය්ව්සනසශ්හණිවුඩය්ව්රද්යර් නය්ි ීම ් ගි් ්ගස ්CDS්ආයතනය්විසි් ්තීනණය්කානනු්ලබන්හරිදි්ගානත් ප්ආකාශනය්ව්අනුා්ගස ්එගහේ්
සිදුකාළ්සැි ්ා් 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;.
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CDS ආයතනය විසින් SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ කසේවා සැපයීම පාලනය වන නියමයන් හා ක ොන්කේසි
CDS epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk SMS epidT+l;ly;
1.

nra;jpr;

Nritia fl;Lg;gLj;Jk; epge;jidfSk; epajpfSk

කසේවය ලබාදීම/ Nrit toq;fy;/

1.1.
ග ්SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්ගහේාය්(ග ි ්මි්  තු්‘ගහේාය’්යනුගා් ්සඳු් ානු්ලබන)්අද්යශළ්ගිණුම්්ි මි්තැනැත් පතශට්ඔහුගේ/තයගේ්ඉල්ලී ් ත්හහයනු්ලැග..
,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;.
1.2.
ගහේාය්ක්රියශත් ප කා්කානාශ්ගැනී ්හඳසශ්CDS්ආයතනයට්ඉදිරිහත් ප්කානන්ලද්ය්ලියශහදි චි්ි ීමගම්්ආකාෘි්හත්රගයි ්ගිණුම්්ි මියශ්විසි් ්හහයන්ලද්ය්ඔහුගේ/තයගේ්න ග ්දුනකා න්
අ කාය්ගාත්අද්යශළ්SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්යානු්ලැග..
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;
1.3.
ගිණුම්්ි මියශගේ්න ග ්දුනකා නය්GSM්රමිිය්ට්අනුකූල්විය්යුතු්අතන්අ්වයන්160්කාට්්ාැින්ර ශණය්ව්තතුළත් ප්ාන්SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්ලබශ්ගැනී ට්සැි යශා්ිියය්
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;.
1.4.
SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්යැම  ්මුළු නි්  ්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් න් ගේ්ගහේාශ්හලහශදී ් ත්හස්ගානත් ප්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්හද්ධි්හ ඟ්අද්යශළ්
ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් න් ්විසි් ්හාත් පාශ්ගනු්ලබන්හම්බ් ධතශා්ගස ්එබඳු්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් න් ්අතන්හාත් පනශ්ගන මි ්හසුකකාම්්හ ් විතGSMනශල්
ගහේායකා්ගකාොටහ්ව්ා් නශූ ්න ග ්දුනකා න්හද්ධි් ත්හද්යනම්ා්තත.
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.

2.

ඇලර්ට් පණිවුඩ ලබා ගැනීම/ SMS epidT+l;ly;

nra;jpfisg; ngw;Wf;nfhs;sy;

2.1.
CDS්ආයතනයගයි ්ගල්ඛනගතම ්ති්ත ්න ග ්දුනකා න්අ කාගේ්සිදුාන්යම්්ගානහ්ව්ගස ්ත ්න ග ්දුනකා නය්නැිම  ්ව/්ගහොනකාම්්ි ීම ්ව්ගස ්හම්බ් ධගය් ්සිය්
හසාශගිකාරු්සනසශ්CDS්ආයතනය්ගාත්ාසශ ්ලිඛිතා්ද්යැනුම්්දී ්ගිණුම්්ි මියශ්හතු්ාගකී කී.්යම්්ගසයි ් ්ගිණුම්්ි මියශ්හතු්න ග ්දුනකා නයනැිම  ්ව/්ගහොනකාම්්ි ීම ්ව්සිදුම ්
ව්පිළිබඳා්CDS්ආයතනයට්ද්යැ් ම  ට්ගිණුම්්ි මියශ්අගහොගසොහත් ප්වුාගසොත් ප්CDS්ආයතනගයි ්ගල්ඛනගතම ්ති්ඔහුගේ/තයගේ්න ග ්දුනකා නය්ගාත්SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්
යැම ගම්්රිළුලය්ව්ා ගය් ්ගිණුම්්ි මියශ්ට්සිදුාන්යම්්සශනි්ි සිා්ව්හම්බ් ධගය් ්CDS්ආයතනය්ාගකීග ් ්ගනොබැගඳේ.
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.

2.2.
ශ්රී්ල කාශා්තුළ්සශ්ඉ් ්පිටත්හාත් පනශ්යටිතල්හසුකකාම් ්නශල්හම්බ් ධතශාය් ්හස්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් න් ්විසි් ්හලහශ්ගද්යනු්ලබන්ගානත් ප්ගහේාශ්
ත්ග ්ගහේාය්නඳශ්හාත් පනශ්බා්ගිණුම්්ි මියශ්පිළිගනියි.්්ව්අනුා ්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් න් ්සශ්ව්ආශ්රිත්ගානත් ප්ගහේාශ්හහය් න් ්වියගයි ්බලහශන්හශධකා්
ත් SMS් තලර්ට්හණ් හණිවුඩාලකාශලශනුරූහතශා ් නිනාද්යයතශා් හස් වාශ් ි යම ගම්් සැි යශා් නඳශ් හාත් පනශ් බා් ගිණුම්් ි මියශ් පිළිගනියි.් ් ගිණුම්් ි මියශ් ගාත් SMS් තලර්ට්් හණිවුඩ්
හම්ගරේයණය් ි ීමගම්දී් එ ් හණිවුඩ් නිුත් ප් ගනොි ීම ් ගස ් ර ශද්යම ් නිුත් ප් ි ීම ් හස් වාශගයි ් ද්ය්වනට් ලැගබන් ාැනදි ් ැකීයශම්් ගස ් විකාෘිම ම්් පිළිබඳා් CDS් ආයතනය් ාගකී ්ව්
ගනොද්යනයි.
,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.
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2.3.
ද්යැරිය්සැි ්විිතයණඨත ්රයත් පන්හද්යන ්ව් ත්ග ්ගහේාය්හලහශ්දී ට්CDS්ආයතනය්හෑ ්උත් පහශසය්ව ්ද්යනන්අතන්CDS්ආයතනගේ්හශලනගය් ්හරිබශි න්කාරුණු් ත්
සිදුවිය්සැි ්ගසේතූ් ් ත්ගහේාය්ගනොලැබී්යශ ්ගස ්ි සියම්්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් ගනු්ගස ්ගානත් ප්යම්්ගහේාශ්හහය් න් ්විසි් ්ගහේාශ්කාටයුතු්ඉටු්ගනොි ීම ්
ගස ්අද්යශළ්ගහේාය්ාශවිතශ්ි ීමගම්්රිලලය්ව්ා ගය් ්ගිණුම්්ි මියශට්සිදුාන්යම්්අලශා්(ගිණුම්්ි මියශගේ්ආගය නන්ගස ්ායශහන්කාර්තායය් ්හම්බ් ධගය් ්ගස ්ගානත් ප්යම්්
අනමුණු්හම්බ් ධගය් ්ගස ්තලර්ට්හණ්හණිවුඩ් ත්වි ණාශහය්තබශ්කාටයුතු්ි ීමග ් ්සිදුාන්අලශාද්ය්තතුළත් පා)්පිළිබඳාCDS්ආයතනය්ාගකී ්ගනොඋුකලයි.
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.
3.

SMS ඇලර්ට් පණිවුඩ කසේවය ලබාදීකමන් ඉවත්වීම කහෝ එම කසේවය ලබාදීම අවසන් කිරීම./ NritapypUe;J tpyfy; my;yJ Nritia KbTWj;jy;/

3.1.
හසත්ද්යැ්වගාන්ගසේතු් ත්ගිණුම්්්ි මියශ්ගාත්ගකාගනන්පූර්ා්ද්යැනුම්්දී ි ් ්ගතොනා්ගහේාය්අත් පි ටුම  ට්ගස ්අාහ් ්ි ීම ට්CDS්ආයතනයට්කාටයුතු්කාළ්සැකා.
ගහේාය්හැහයී සුකරුාන්නිය ය් ්සශ්ගකාෝ ගද්සි්ගිණුම්්ි මියශ්විසි් ්ත ්අභි තය්හරිදි්උල්ල ඝනය්කාන්ති්අාහණ ශාකාදී ; ගස
ගිණුම්්ි මියශගේ් නණය ්බ ගකාොගලොත් ප්ාශාය්ගස ්නනිකා්සැි යශගශ්හීනත් පාය්හම්බ් ධගය් ්CDS්ආයතනය්ගාත්ලිඛිතා්ද්යැනුම්්දී්ති්අාහණ ශාකාදී;්යනුගානි.
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.

3.2.
ගහේාය් තශාකාශලිකාා් අත් පි ටුම  ් අා ය් ගාතැයි CDS් ආයතනය් විසි් ් සඟින් යම්් නඩත් පතු් කාටයුතු් ගස ් අලුත් පාැිනයශ් ි ීමම්් ඉ්ටුි ීම ් හඳසශ් ගස ් යම්් සදිසි් අාහණ ශ් ගස ්
ආන්වයකා්ගසේතු්අනබයශ්ගස ්ගහේාය්හඳසශ්ලියශහදි චිම ්ති්ගිණුම්්ි මිය් ්ගාත්පූර්ා්ද්යැනුම්්දී ි ් ්ගතොනා්ඕනෑ ්අාහණ ශාකාදී්ගහේාය්හැහයී ්තශාකාශලිකාා්අත් ප්ි ටුම  ට්්CDS්
ආයතනයට්කාටයුතු්කාළ්සැකා.
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;
3.3.
ත ් අභි තය් හරිදි්ග ි ් හඳස් ් කාරුණු් ි සිාකාට් රිවිරුද්ධත් පාය්ව් ගනොද්ය්වාශ ් සිය් හසාශගිකාරු් ගි් ්ගහේාය් ක්රියශ් විනි ත් ි ීමගම්් ආකාෘි් හත්රය්ව් ඉදිරිහත් ප්ි ීමග ් ්
අනතුරුා්ඕනෑ ්අාහණ ශාකාදී්ග ්ගහේාය්අාහ් ්ි ීම ට්ගිණුම්්ි මියශට්පුළුාන.
,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;.

4.

වගකීම්වලින් වියාචනය වීම/ nghWg;Gf;fspypUe;J tpLgly;/

4.1්ග ්ගහේාය්ගිණුම්්ි මියශ්ද්යැනුාත් ප්ි ීමගම්්යශ් ත්රනය්ව්හ ණ්ව්ාන්අතන්CDS්ආයතනය්විසි් ්හහයනු්ලබන්රකාශ ්ගස ්ගකාොටහණ් තැැවශකාශන්හසාශගිකාරුා් ්විසි් ්යැවිය්
යුතු්විි ණීම්්සශ්මිලදී්ගැනීම්්හත් ප ගානුාට්ි ලශ්ගකාගන් න්ව්ගනොගශ.්එගසයි්  ්අද්යශළ්CDS්ගිණුග ි ්හඳස් ්ත ්ගණුගද්යනු් සශ ග ේය්හතයශහනය්කාන්ගැනී ්ගිණුම්්ි මියශ්විසි් ්
කාළ්යුතු්අතන්ු න්ගස ්අනමුණ්ව්හඳසශ් SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ් ත්හ ණ්ව්හුගද්ය්ව්වි ණාශහය්තබශ්කාටයුතු්ගනොකාළ්යුතුය.්්
,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.
.
4.2CDS්ආයතනය ්ගිණුම්්ි මියශ්හස්ඔහුගේ/තයගේ්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් නශ් අතන්උද්ගත්ාන් තගේද්ය්ි සිා්ව්හම්බ් ධගය් ්හශර් ාකාරුාු්ගනොාන්අතන්
ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් නශ්විසි් ්හලහශ්ගද්යනු්ලබන්ගහේාශාල්ගුණශත් ප කා්ාශාය්හම්බ් ධගය් ි සිදු්නිගය නනය්ව්ගස ්හසිකාය්ව්ගනොකානයි.්එග ්  එ්ව්එ්ව්
තලර්ට්්හණිවුඩගයි ්අ් තර්ගත්කාරුණු්්කාලට්ගශලශාට්ගබද්යශ්සැීම ්ගස ්එි ්නිනාද්යයතශා්පිළිබඳාද්ය්ාග්ගනොි යයි.
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.
4.3තලර්ට්් හණිවුඩ් යැම ගම්දී් සිදුාන් යම්් ර ශද්ය් ගස ් එ ් හණිවුඩය් යැම  ට් CDS් ආයතනයට් ගනොසැි ම ම්් ගස ් අද්යශළ් හණිවුඩ් හම්ගරේයණගේ් දී් සිදුාන් යම්් ගතොනතුරු් ැකීයශම්්
ගස ් හම්බ් ධගය් ද්ය්CDS්ආයතනය්ාගකීම්්ද්යන් ග් ්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; $whJ.
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4.4
ගිණුම්්ි මියශ්හම්බ් ධග් ්හස/ගස ්තෘතීය්හශර් ාය්ව්හම්බ් ධගය් ්ාන්ගනොහැලි ලි ත් ප්ාශාය ්ා නශ්ි ීමම් ්දුහණහ් ධශනය්ගස ්ග ි ්හඳස් ්නිය ය් ්උල්ල ඝනය්
ි ීමම්්යනශදිය්නිහශඋද්ගත්ා් නශූ ්යම්්අලශා ්ි මිකාම්්සශ්සශනි්පිළිබඳා්CDS්ආයතනය්ාගකීම්්ද්යන් ග් ්නැත.
fzf;F cupikahsu;fs; njhlu;ghf kw;Wk; / my;yJ %d;whk; jug;G njhlu;ghd ftdaPdk;>Nkhrb> KiwNfL my;yJ ,q;F Fwpg;gplg;gl;Ls;s
epajpfis kPWjy; vd;gd fhuzkhf vof;$ba VNjDk; el;lk;> cupikfs; kw;Wk; ghjpg;Gf;fs; njhlu;ghf CDS epWtdk; nghWg;Gf; $whJ.
4.5 ගිණුම්්ි මියශ්ගනොාන්යම්්තැනැත් පගතු්විසි් ්SMS්තලර්ට්්හණිවුඩ්කානශ්රගශ ය්හලහශ්ගැනී ්හම්බ් ධගය් ්ගස ්ගිණුම්්ි මියශ්හඳසශ්හ ණ්ව්අද්යසහණ්ගකාරුණු්ගතොනතුරුාලට්
අනාහන් රගශ ය්ව්හලහශ්ගනු්ලැබී ්ගසේතුගා් ්ගහලියුලර්්න ග ්දුනකා න්ගහේාශ්හහය් ගනු්ගස ් ගානත් ප්යම්්තෘතීය්පුද්ගලගයු්එ ්හණිවුඩාල්නසහයාශාය්කාඩි ීම ්
හම්බ් ධගය් ්CDS් ආයතනය්ාගකීම්්ද්යන් ග් ්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.
5.

ගිණුම් හිමියාකේ අවසර කනොමැතිව සිදුවන ගනුකෙනු/ rl;luPjpaw;w nfhLf;fy; thq;fy;fs;/

ගිණුම්්ි මියශගේ්අාහන්ගනො ැිා්සිදුාන්ගැනුම්/විුණුම්්පිළිබඳ්හැමිණිලි්ි සිා්ව්ගාගතොත් ප ්වාශ්ාසශ ්අද්යශළ්තැැවශකාශන්හ ශග ට්අයත් ප්රධශන්විධශයකා්නිලධශරිානයශට/අනුකූලතශ්
නිලධශරිානයශට්ලිඛිතා්ද්ය් ාශ්යැවිය්යුතු්බා්කාරුණශගා් ්හලකා් න.්්එබඳු්හැමිණිල්ල්ව්ඉදිරිහත් පකාන්දින්7්්ව්තතුළත්අද්යශළ්හ ශග ්ඔග.්හැමිණිල්ල්හම්බ් ධගය් ්රිනශන්
ද්යැ්වම  ට්අහ ත් ප්ගාගතොත් ප ්ව්බා්ගකාොළඹ්ගකාොටහණ්ගාගළඳහළ්ගාත්ගනොහ ශා ්ද්යැනුම්්ගද්යන්ගලහ්ඔබට්ග යි් ්උහගද්යහණ්ගද්යනු්ලැග..
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.
6.
ගාස්තු/ fl;lzq;fs;/
ගහේායහැහයී හඳසශත ් විසි් කාලි් කාලටුකදුුකයැයිහලකානුලබනි සියම්ගශහණතුර ශණය්ව්අයකාන්ගැනීගම්්අයිිය්CDS ආයතනයහතුගශ.
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.
7.
සංක ෝධන/ jpUj;jq;fs;/
ගිණුම්්ි මිය් ්ගාත්පූර්ා්ද්යැනුම්්දී ්ව්හි තා්ගස ්එගහේ් ද්යැනුම්්දී ්ව්නි තා්ගහේාශ්හැහයීගම්්කාටයුතු සුකරුාන්නිය ය් ්සශ්ගකාෝ ගද්සි්හ ග ධනය්ි ීම ට්CDS ආයතනයට්
සැි ය.
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;
බලපැවැත්කවන නීතිය හා අධි රණ බලසීමාව/ epWtfpf;Fk;; rl;lk; kw;Wk; ePjpkd;w epahahjpf;fk;/
ගහේාශ්හැහයීගම්්කාර්තායය ්ශ්රී්ල කාශගශ්නීිය් ගි් ්හශලනය්ාන්අතන්ශ්රී්ල කාශගශ්අකරකානණාල්අනනය්අකරකානණ්බලීම ශාට්යටත් පගශ.
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;
8.
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