2012 අංක 02 දරණ පනතින් සංශ ෝධනය කළ 1958 අංක 15 දරණ ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අනුව
සාමාජිකශයකුශේ ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් වවදය ප්රතිකාරවල කාර්යය සඳහා 30% ක ප්රතිලාභ ශෙවීම
වවදයවරයාශේ සහතිකය
කම්කරු ශකාමසාරිසේ ජනරාල් ශවතටයි,
ශ්රී ලංකා වවදය මණ්ඩල ලියාපදංචි අංක ............................................... දරණ රජශේ ලියාපදංචි වවදයවරශයකු වු
................................................................ වන මම , 20....... ක් වූ ........................... මස .......... දන ශසේවක අර්ථසාධක
අරමුදශල් සාමාජිකශයකු වූ ............................................................................. (අරමුදශල් සාමාජිකයාශේ නම) නම් අය
ශහෝ ඔහුශේ/ඇයශේ භාර්යාව/සේවාමිපුරුෂයා වන ........................................................................................... නම් අය ශහෝ
ඔහුශේ/ඇයශේ දරුවන් වන ......................................................................... නම් අය පරික්ෂා කළ බව ප්රකා කරන අතර ,
මශේ සම්ූර්ණ දැනීශම් හැටියට .............................................................. (වවදයවරයා විසින් පරික්ෂා කරන අය) යන අය
ශවනුශවන් පහතින් සළකුණු කරන ලද ශහේතුව සඳහා වවදය ප්රතිකාර ලබාෙත් බව/ ලබා දය යුතු බව ශමයින් සහතික කරමි.
I
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III
IV
V
VI
VII

බයිපාසේ ශනාවන හෘදය සැත්කම්
බයිපාසේ සැත්කම
පිළිකා සඳහා ප්රතිකාර
වකුෙඩු බද්ධ කිරීම්
සිශසේරියන් සැත්කම්
අනතුරක් සිදුවීම් ශහේතු ශකාටශෙන දන දාහතරකට ශනාඅඩු කාලයක් ශරෝහල් ෙතව සිටීම.
ශවනත් සැත්කම්

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

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

සාමාජිකයාශේ අත්සන

වවදයවරයාශේ අත්සන

දනය:............................

දනය:..............................

......................................
නිල මුද්රාව

(රජශේ ශරෝහලක නම් අධයක්ෂ/ වවදය අධිකාරී ශහෝ ඔහු විසින් බලය පවරා ශදන ලද යම් නිලධාරිශයකු ශහේ ශපෞද්ෙලික
ශරෝහලක නම් පරිපාලන කළමණාකරු මඟින් ශමම ශකාටස අනිවාර්යශයන් සහතික කරවා ෙත යුතුය)
ශරෝහශල් නම: .....................................................................................................................
රජශේ ශරෝහලක නම්:
.................................................... .....

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

අධයක්ෂ / වවදය අධිකාරිශේ අත්සන

නිලමුද්රාව

දනය: ...................................
ශපෞද්ෙලික ශරෝහලක නම්:
.................................................... ..

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

පරිපාලන කළමණාකරුශේ අත්සන

නිලමුද්රාව

දනය: ....................................
(ප්රතිලාභ ඉල්ුම්කරු විසින් සම්ූර්ණ කළ යුතුය)
ඔබට ඇති ශසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් මුළු ශ ේෂශයන් ඉල්ුම් කරනු ලබන ප්රතිලාභ ප්රති තය (30% උපරිම සීමාවට යටත්ව
ආසන්නතම ූර්ණ සංඛ්යාව) :- .........................................

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

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

ඉල්ුම් කරුශේ අත්සන

දනය

PAYMENT OF 30% BENEFIT FROM A MEMBER’S EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ACCOUNT FOR MEDICAL
PURPOSE AS PER EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND ACT NO 15 OF 1958 AMENDED BY EMPLOYEES’ PROVIDENT
FUND ACT,NO 02 OF 2012
MEDICAL CERTIFICATE
To The Commissioner General of Labour
I……………………………………………………………. being government registered medical practitioner bearing the
registration no ……………………………………… of Sri Lanka Medical Council, do hereby declare that ………………… (Name
of member of the fund) who is a member of the Employees’ Provident Fund or ………………………………………… who is
his/her spouse or ………………………………….. who is his/her child has been examined by me on ………. day of
………………………… 20…………….. , and I do hereby certify that to the best of my knowledge, the said
………………………………………………………… (Who was examined by medical practitioner) obtained / should be given
medical treatment due to the reason marked below.
I
II
III
IV
V
VI
VII

Heart surgery (Excluding By –pass)
By-pass surgery
Treatment for Cancer
Kidney transplant
Cesarean operation
Hospitalization for not less than fourteen days on account of an accident
Other surgery

Signature of Member

Signature of Medical practitioner

Date: ............................

Date: ..............................

Official Frank

(This part should necessarily get certified by the Director/ Medical superintendent or an officer authorized by him
in case of government hospital and by the Administrative Manager if it is a private hospital )
Name of the hospital: .....................................................................................................................
In case of government hospital:
Signature of Director / Medical superintendent

Official Frank

Date: ...................................
In case of private hospital:
Signature of Administrative Manager

Official Frank

Date: ....................................
(To be filled by applicant)
The percentage of benefit claimed out to total balance of your Employees’ Provident Fund account (to the
nearest Cardinal number of percentage subject to maximum 30%) :- .........................................

Signature of Member

Date

