
 

 

ස ේවා නියුක්තයන්සේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය - ප්රතිලලාභ සවීම 
ස ොදු උ සද ් : 
 

1. යම් ආයතනයක සසේවය කළ පුද්ගලසයකු සිය සසේවා නියුක්තිය අවසන් කළ පසු ඔහුට / ඇයට හිමි ප්රතිලා  ුදල්  ආපසු ලා ා 
ගැනීම සඳහා හිමිකම් ඇත. සකසසේ සවතත්, 

(i) යම් ආයතනය සසේවය කරමින් සිට සකටි කාලයක් සඳහා සසේවය අවසන් කර නැවත එම ආයතනසේ තවත් සාමාජික 
අංකයක් යටසත් සසේවය කරන විටක සහෝ එකම සසේවාසයෝජක යටසත් පාලනය වන සවනත් ආයතනයකට මාරුවී සවනත් 
අංකයකින් ලායක ුදල්  ා ැර කරන විටක ප්රතිලා  ුදල්  ල් ුමම් කළ සන හැක. 

2. ඔා සේ සසේවා නියුක්තිය අවසන් කළ ා ව තහවුරු කිරීම සඳහා ඕනෑම ලියවි් ලක් ලදිරිපත් කරන සලස ල් ලා සිටීමට 
මණ්ඩලයට අයිතිය ඇත. 

3. ආයතන කිහිපයක සසේවය සක ට ඇත්නම්, අවසාන ආයතනසයන් අයදුම්පත සහතික කරවාසගන වසා සන මැති ඊට සපර 
සසේවය කළ ආයතන සඳහා සසේවය සනාථ කරන ලියවි් ලක් (B Card පසතහි පිටපතක්,  පත්වීසම් ලිපිසේ පිටපතක්, වැටුප් 
පත්රිකාවක්  සමඟ අයදුම්පත  ාරදිය හැකිය. වසා ලමා ඇති ආයතන සඳහා උපසලස් (4  අනුව අයදුම්පතක් සම්පූර්ණ කර  ාරදිය 
යුතුය. වතුවල සසේවය කර ඇති විසටක VI-A අයදුම්පත් සසේවාසයෝජකයින් ලවා සවන සවනම සහතික කර එකවර ලදිරිපත් කළ 
යුතු අතර, PF අක්ෂරය යටසත් ලායක ුදල්  සගවන ලල ආයතනවල සසේවය කර ඇති විට එම ආයතන සඳහා සම්පූර්ණ 
අයදුම්පතම (form VI) සම්පූර්ණ කර ලදිරිපත් කළ යුතුය. 

4.  වසා ඇති ආයතනවලට අලාල ප්රතිලා  ල් ුමම්කිරීසම්ී  සමම ල් ුමම්ප්රසයහි ()  වන සක ටස සාමාජිකයා විසින් සම්පූර්ණ 
සක ට, ඒ සමඟ පුද්ගල විසත්ර පත්රිකාව හා හානිපූර්ණ ලිපිය සහ ජාතික හැනුනුම්පසත් පිටපත තමා පදිංචි ප්රසද්යසේ ්ාම 
නිලධාරි සහ ප්රාසද්යය ස් කම් විසින් සහතික සක ට ලදිරිපත් කළ යුතුය.  සසේවය සනාථ කිරිම සඳහා (පත්වීම් ලිපිසේ 
පිටපතක්/ B Card පසතහි පිටපතක්/ වැටුප් පත්රිකාවක්/ මහ ා ැංකුව නිකුත් කළ සසේ.අ.අ. ගිණුම් ප්රකායනයක්   ස් ඛනයක් 
අනිවාර්යසයන්ම ලදිරිපත් කළ යුතුය.  

 
අයදුම් ත පිරීම  ඳහා උ සද ් : 

5. පළුද පිටුසේ ) (i) සේලසේ සාමාජිකයාසේ නම ඉංග්රීසි ක පිපි්ල් අරින්න්යනයන්න. 
6. අයදුම්පත ලදිරිපත් කිරීසමන් අනතුරුව ලිපිනසේ සවනසක් සිදුවූවසහ ත්, එය මණ්ඩලය සවත ලන්වා එවිය යුතුය. 
7. ඔා ට පහසුසවන් ඇමතිය හැකි දුරකථන අංකය සඳහන් කරන්න. 
8. සසේවා සයෝජකයා විසින් සහතික කරන ලල ජාතික හැනුනුම්පසත් ඡායා පිටපතක් අයදුම්පත සමඟ ලදිරිපත් කරන්න. 
9. විවාහසයන් පසුව නම සවනසව්ී ඇති විසටක ඒ ා ව සනාථ කිරිම සඳහා විවාහ සහතිකසේ පිටපතක් ලදිරිපත් කරන්න.  සවනත් 

ආකාරයකින් නම සවනස් කර ඇත්නම් උප්පැන්න සහතිකසේ )3 වන තීරුසේ නසම් සවනස ඇතුලත්ව තිබිය යුතු අතර එහි 
පිටපතක් ලදිරිපත් කරන්න. 

10. ජාතික හැනුනුම්පසතහි සඳහන් නම, අයදුම්පසතහි සඳහන් නම, සසේවා නියුක්තයන්සේ  ාර අරුදල්  ගිණුම් ප්රකායනසේ 
සඳහන් නම අතර සවනසක් ඇති විට ඒ ා ැේ සසේවාසයෝජක මඟින් සහතික කර ලිපියක් ලදිරිපත් කළ යුතුය. 

11. අයදුම්පසතහි ඇතුලත් කරන සියළු සසේවා සථ්ාන (සසේ.අ.අංක  වල සසේවය ඇරඹු දිනය හා අවසන් කළ දිනය අනිවාර්යසයන්ම 
සඳහන් කළ යුතුය. 

12. ා ැංකු ගිණුසමහි සත රතුරු අනිවාර්යසයන්ම අයදුම්පසතහි ඇතුලත් කළ යුතු අතර, ා ැංකු ගිණුසමහි ා ැංකුසේ නම, යාඛාව, 
ගිණුම් අංකය පැහැදිලිව සටහන්ව ඇති ඡායා පිටපතක් ඇමිණිය යුතුය. (ජංගම ගිණුම් සඳහා සහ ා ැංකු සප ත්  ාවිතා 
සන කරන ගිණුම් සලහා ගිණුම් ප්රකායයක් ඇතුලත් කළ යුතුය.   අුදණා ඇති පිටපසතහි ා ැංකු යාඛාව අයදුම්පසතහි ලියා ඇති 
ා ැංකු යාඛාවට සමාන විය යුතුය. 

13. ඔා ට ා ැංකු ගිණුමක් සන මැති නම්, ල් ුමම් පත ලදිරිපත් කිරීමට ප්රථම  ඔා ට පහසු ඕනෑම ා ැංකු යාඛාවක  ඔා  නමින් 
ගිණුමක් විවෘත කර, එම සත රතුරු අයදුම්පසතහි සඳහන් කරන්න.  (ා ැංකු සන වන සවනත් මූලයායතනයක් සන විය යුතුය.  

(i) ා ැංකු ගිණුසම් සලහන් නම සහ ජාතික හනුනුම්පසතහි සඳහන් නම අතර, සවනසක් ඇති විට ඒ ා ැේ ා ැංකුව ලවා 
සහතික කරවාසගන ලදිරිපත් කළයුතු අතර, ඒසසේ සන මැති නම් ජාතික හැනුනුම්පසතහි සඳහන් නමින් සගවීම් 
කරන සලසට ල් ලීම් කරන ලල ලිපියක් අයදුම්පතට ඇමිණිය යුතුය. 

(ii) අයදුම්පත් කිහිපයක් ලදිරිපත් කර ඇති විසටක සියළුම අයදුම්පත්වල එකම ා ැංකු ගිණුමක සත රතුරු ඇතුලත් කළ 
යුතුය.  ා ැංකු ගිණුසමහි සත රතුරු සවනස් කර ඇති විසටක අයදුම්කරුසේ සුපුරුදු අත්සන සය ලා ඒ ා ැේ සනාථ 
කළ යුතුය. 

 (iii)  ඔා  නමින් ඇති ා ැංකු ගිණුසමහි  පසුගිය මාස 6 ක කාලය තුල ගනුසලනු සිදු කර සන මැති නම්, ගිණුසමහි     විස්තර 
සමම  අයදුම්පසතහි සටහන් කිරීමට සපර ගිණුම ක්රියාත්මකව පවතින ා ව තහවුරු කර ගන්න.  

14. සාමාජිකසයකු විසින් ල් ුමම් පසතහි ඔහුසේ/ඇයසේ ඇඟිලි සලකුණු සහ අත්සන් සටහන් කළ යුත්සත්, සසේවා සයෝජකයා 
ලදිරිපිට ී  ය. 

15. සසේවා සයෝජකයා සතුව නිල රා ර් ුදද්රාව සන මැති නම්, ඒ ා වට  සසේවා සයෝජකයා විසින් ලිපියක් ලදිරිපත් කළ යුතුය. 
16. හැකි සෑම විටම අයදුම්පත  ාරී ම සඳහා අලාල සාමාජිකයාම පැමිණීම වඩාත් සුදුසු සේ.  සවනත් අසයකු මඟින් අයදුම්පත 

ලදිරිපත් කරන විසටක ඔහුසේ / ඇයසේ ජාතික හැනුනුම්පසතහි පිටපතක් රැසගන පැමිණිය යුතුය. 
17. අයදුම්පත  ාරී මට පැමිසණන විට ජාතික හැනුනුම්පත සහ ා ැංකු සප ත රැසගන ස ඒම සුදුසු සේ. 
18. සම්පූර්ණ කරන ලල ප්රතිලා  අයදුම්පත් සමම මණ්ඩලසේ ප්රධාන කාර්යාලයට සහෝ අපසේ ප්රා සද්ශීය කාර්යාල සවත  ාර දිය  

හැකිය. 
 

 
 



 

CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;Gepjpar; rig - cupikf; Nfhuy;fSf;fhd nfhLg;gdT 

nghJthd mwpTWj;jy;fs;  
 

1. VNjDk; epWtdnkhd;wpy; Nritahw;wpa MnshUtu; jdJ Nritia KbTWj;jpa gpd;du; mtUf;F cupj;jhd eyd; 
njhifia kPsg;ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd cupik cz;L. vdpDk;> 
(i) VNjDnkhU epWtdnkhd;wpy; Nritahw;wpa MnshUtu; jdJ njhopy; KbTWj;jypd; NghJ eyd;fid kPsg; 

ngw;Wf;nfhs;tjw;F cupj;JilatH Mthu;. vdpDk;> 
(ii) VNjDnkhU epWtdj;jpy; Nritahw;wpf;nfhz;bUf;Fk; NghJ FWfpa fhyg; gFjpnahd;Wf;F Nrit 

KbTWj;jg;gl;L kPz;Lk; me;j epWtdj;jpy; ,d;DnkhU mq;fj;Jt ,yf;fj;jpd; fPo; Nritahw;Wk; NghJ 
my;yJ xNu njhopy; toq;Feupd; fPo; epu;tfpf;fg;gLk; NtW epWtdnkhd;Wf;F ,lkhw;wk; ngw;W NtW 
,yf;fnkhd;wpd; fPo; gq;fspg;Gj; njhiffis itg;gpypLk; NghJ eyd; Nfhupf;ifia rku;g;gpf;f KbahJ.                            

2. jq;fsJ njhopy; KbTWj;jYf;fhd rhd;whjhukhf VNjDk; Mtzq;fisr; rkHg;gpf;FkhW Nfl;gjw;fhd cupik 
CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; epjpar; rigf;F cz;L. 

3. mq;fj;jtH gy epWtdq;fspy; Nritahw;wpapUg;gpd; ,Wjpahf gzpahw;wpa epWtdj;jpypUe;J tpz;zg;gj;ij 
cWjpg;gLj;jp mjw;F Kd;du; gzpahw;wpa epWtdq;fspd; Nritia cWjpg;gLj;Jk; Mtzq;fSld; (B Card 
ml;ilapd; gpujp> epakdf; fbjj;jpd; gpujp> rk;gsg; gj;jpuj;jpd; gpujp) tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;f KbAk;. 
%lg;gl;Ls;s epWtdq;fs; njhlu;gpy; mwpTWj;jy; (4) ,w;F mika tpz;zg;gg;gbtk; xd;iw G+uzg;gLj;jp 
rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Njhl;lq;fspy; Nritahw;wp ,Ug;gpd;  VI –A tpz;zg;gg;gbtj;ij njhopy; toq;Feu; Clhf 
jdpahf cWjpg;gLj;jp xNu jlitapy; rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  PF FwpaPl;bd; fPo; gq;fspg;Gj; njhif nrYj;jpa  
epWtdq;fspy; Nritahw;wp ,Ug;gpd; me;j epWtdq;fSf;F KOikahd tpz;zg;gbtj;ijAk; (Form VI) 
G+uzg;gLj;jp rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.    

4. %lg;gl;Ls;s epWtdq;fs; njhlu;gpy; rku;g;gpf;Fk; cupikf; Nfhuy; tpz;zg;gq;fspd; NghJ ,e;j tpz;zg;gj;jpd 
gFjp (1) I mq;fj;jtu; epug;Gjy; Ntz;Lk;. mj;NjhL> Mspd; jfty; gj;jpuk; kw;Wk; ,og;gPl;Lf; fbjk; kw;Wk; 
Njrpa milahs ml;ilapd; gpujpia jhd; trpf;Fk; gpuNjrj;jpd; fpuhk mYtyu; kw;Wk; gpuNjr nrayhsu; %yk; 
cWjpg;gLj;jp rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. Nritia cWjpg;gLj;Jtjw;fhf (epakdf; fbjj;jpd; gpujp / (B Card 

ml;ilapd; gpujp / rk;gsg; gj;jpuj;jpd; gpujp / kj;jpa tq;fpapdhy; toq;fg;gl;l C.Nr.ep. fzf;F $w;W) Mfpa 
Mtzq;fis fl;lhakhf rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;.  
 

tpz;zg;gj;ijg;  G+uzg;gLj;Jtjw;fhd mwpTWj;jy;fs;  
5. Kjyhk; gf;fj;jpYs;s I (i) ,y; mq;fj;jtupd; ngaiu ngupa Mq;fpy vOj;Jf;fspy; jaT nra;J 

vOjTk;. 
6. tpz;zg;gg;gbtk; rkHg;gpf;fg;gl;ljd; gpd;dH Kftupapy; khw;wk; epfOk; re;jHg;gj;jpy; Gjpa Kftup 

rigf;F mwptpf;fg;gly; Ntz;Lk;. 
7. jq;fis ,yFtpy; njhlu;Gnfhs;s KbAkhd njhiyNgrp ,yf;fnkhd;iw Fwpg;gplTk;. 
8. njhopy; toq;Feupdhy; cWjpg;gLj;jg;gl;l Njrpa milahs ml;ilapd; epow;glg; gpujpnahd;iw tpz;zg;gj;Jld; 

rkh;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 
9. tpthfj;jpd; gpd;du; ngaupy; khw;wk; epfo;e;jpUg;gpd; mjid cWjpg;gLj;j tpthfr; rhd;wpjopd; gpujpnahd;iw 

rku;g;gpf;fTk;. NtW Kiwapy; ngau; khw;wk; epfo;e;jpUg;gpd; gpwg;Gr; rhd;wpjopd; 13 Mk; epuypy; ngau; khw;wk; 
nra;ag;gl;bUj;jy; Ntz;Lk;. Mj;NjhL> me;jg; gFjpapd; gpujpnahd;iw rku;g;gpf;fTk;. 

10. Njrpa milahs ml;ilapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngau;> tpz;zg;gg;gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngau;> Copau; 
ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpar; rig fzf;F $w;wpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s ngau; Mfpatw;Wf;F ,ilapy; tpj;jpahrk; 
,Ug;gpd; mJ njhlu;gpy; njhopy; toq;Feuhy; cWjpg;gLj;jp fbjk; xd;iw rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. 

11. tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplg;gLk; midj;J Nrit epiyaq;fspYk; (C.Nr.ep. ,y) Nritia Muk;gpj;j jpfjp kw;Wk; 
KbTWj;jg;gl;l jpfjp vd;gtw;iw fl;lhakhf Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;. 

12. tq;fpf; fzf;fpd; jfty;fis fl;lhakhf tpz;zg;gg;gbtj;jpy; cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;. tq;fpf; fzf;F cs;s 
tq;fpapd; ngau;> fpis> fzf;fpyf;fk; vd;gd njspthfj; njupAk; gpujpnahd;iw ,izj;jy; Ntz;Lk;. 
(eilKiwf; fzf;F kw;Wk; tq;fpg; Gj;jfk; gad;gLj;jhj fzf;FfSf;F fzf;F $w;iw cs;slf;Fjy; 
Ntz;Lk;.) ,izf;fg;gl;Ls;s gpujpapYs;s tq;fpf; fpis tpz;zg;ggj;jpy; vOjg;gl;l tq;fpf; fpisAld; 
,zq;Fjy; Ntz;Lk;. 

13. jq;fsJ ngaupy; tq;fpf; fzf;nfhd;W ,y;yhj tplj;J tpz;zg;gg;gbtj;ij rku;g;gpg;gjw;F Kd;du; jkf;F 
trjpahd VNjDk; tq;fpf; fpisapy; jq;fsJ ngaupy; fzf;nfhd;;wpidj; jpwe;J me;jf; fzf;F gw;wpa 
tpguq;fis tpz;zg;gg;gbtj;jpy; toq;fTk;. (tq;fp my;yhj NtW epjp epWtdq;fspy; fzf;F jpwj;jy; MfhJ) 
(i)  tq;fpf; fzf;fpy; cs;s ngaUf;Fk; Njrpa milahs ml;ilapy; cs;s ngaUf;Fk; ,ilapy; tpj;jpahrk; 

,Ug;gpd; mJ njhlu;gpy; tq;fp %yk; cWjpg;gLj;jp rku;g;gpj;jy; Ntz;Lk;. ,d;Nwy; Njrpa milahs 
ml;ilapYs;s ngaupy; nfhLg;gdT nra;AkhW Nfhup fbjnkhd;iw tpz;zg;gj;Jld; ,izj;jy; Ntz;Lk;. 

(ii)  gy tpz;zg;gq;fs; rku;g;gpf;fg;gl;bUf;Fk; NghJ midj;J tpz;zg;gg;gbtq;fspYk; xNu tq;fpf; fzf;fpd; 
jfty;fis cs;slf;Fjy; Ntz;Lk;. tq;fpf; fzf;fpd; jftyfs;; khw;wk; nra;ag;gl;bUf;Fkplj;J 
tpz;zg;gjhupapd; toikahd ifnahg;gj;ij ,l;L mJ njhlu;gpy; cWjpg;gLj;jy; Ntz;Lk;. 

(iii) cq;fsJ tq;fpf; fzf;fpid ePq;fs; 06 khj fhyj;jpw;F nraw;gLj;jhjpUe;jhy;> ,e;j tpz;zg;gj;jpy; me;j 
tq;fp gw;wpa tpguq;fis toq;Ftjw;F Kd;dH mJ nraw;ghl;bYs;sjh vd;gJ gw;wp guprPypf;fTk;. 
 

14. mq;fj;jtH njhopy; toq;Feupd; Kd;dpiyapy; jdJ ngUtpuy; milahsj;ijAk; ifnahg;gj;ijAk; ,Ljy; 
Ntz;Lk;. 

15. njhopy; toq;FeH trk; ,wg;gH Kj;jpiu ,y;yhjpUg;gpd; mJ gw;wp njhopy; toq;Feuhy; fbjnkhd;wpd; %yk; 
njupag;gLj;Jjy; Ntz;Lk;. 

16. KbAkhd vy;yh re;ju;g;gq;fspYk; tpz;zg;gj;ij xg;gilg;gjw;F cupa mq;fj;jtNu r%fkspj;jy; Ntz;Lk;. 
NtW xUtu; %yk; tpz;zg;gj;ij rku;g;gpf;fpd;w NghJ mtuJ (mq;fj;jtupd;) Njrpa milahs ml;ilapd; 
gpujpnahd;iw vLj;Jtuy; Ntz;Lk;. 

17. tpz;zg;gj;ij xg;gilg;gjw;F r%fkspf;Fk; NghJ Njrpa milahs ml;iliaAk; tq;fpg; Gj;jfj;ijAk; 
vLj;Jtuy; nghUj;jkhFk;.  

18. G+uzg;gLj;jpa cupikf; Nfhuy; tpz;zg;gq;fis rigapd; jiyik mYtyfj;jpy; my;yJ gpuhe;jpa 
mYtyfq;fspy; xg;gilf;f KbAk;. 



 

 

EMPLOYEES’ TRUST FUND BOARD - PAYMENT OF CLAIMS 

General Instructions  

1. A member is entitled to withdraw ETF balance on termination of employment. However,  

(i) A claim for refund of contributions cannot be made while being employed, in respect of the same institution under another 
member number terminating the previous employment within a short period or crediting contributions under another 
member number transferring to another Institution controlled by the same employer.  

2.  Employees’ Trust Fund Board has the right to request the member to submit whatever documents in proof of termination of 
employment.  

3.  If you have worked in several institutions, you can get certified the application from the last institution, and submit the 
application along with a document ( a copy of B Card, a copy of the letter of Appointment, Salary slip) confirming the service for 
the previous institutions which have not closed down business. An application in respect of the Institutions closed down business 
shall be completed as per the instructions No. 4 and hand over the same. VI-A applications for estates and institutions previously 
employed with the PF letter must be certified separately by each employer and submitted simultaneously. 

4. In the event the Employer has closed down business, member shall fill Part I of this application form. In addition, the Sheet of 
Personal Details and Indemnity letter along with a copy of the National Identity Card shall be certified and forwarded by the 
Grama Niladhari and the Divisional Secretary in the member’s area. It is compulsory to submit a document (a copy of the letter 
of appointment / a copy of B Card / Salary slip / a statement of Accounts of Employees’ Trust Fund issued by the Central Bank) 
for the proof of employment.  

Instructions for the completion of Claim Application  

5. Write the member’s name in English block letters in Paragraph 1 (i) in the 1st page. 

6. Any change of address after submission of the application should be notified to the Board.  

7. State a telephone number to contact you easily. 

8. Submit a photo-copy of the National Identity Card certified by the last Employer along with the application.  
9. At the event of changing the name after marriage, submit the certificate of marriage as a proof. If name changed in another way, 

submit a copy of the part which depicts the change of name in Column 13 of the Birth Certificate.  

10. In case of any difference in name in National Identity Card, in the application and in the Statement of Accounts of Employees’ 

Trust Fund, it shall be certified by the Employer in a letter.  

11. The dates of commencement and termination of service at all places of work (EPF Nos.) included in the application shall 

compulsorily be mentioned.  

12. Details of Bank account shall compulsorily be included into the application. A photocopy bearing the name of Bank, Branch, 

Account No. of the Bank account clearly shall be attached. (A statement of Accounts shall be included for current accounts and 

for the accounts for which Passbooks are not used.) The Branch of Bank in the copy attached shall be identical to the branch of 

bank in the application.  

13. If you don’t have a Bank account, open a bank account in your name at any branch of a Bank convenient to you before 

submitting the application and include the details in the application.  (It shall not be a Commercial Institution none other than a 

Bank.) 

(i)  If there is any difference between the names in the bank account and the National Identity Card, it shall be get certified by 

the bank before submitting the application. Otherwise, a letter of request shall be attached to the application as to make 

payments in the name mentioned in the National Identity card. 

(ii)   At the event of submitting several applications, all applications shall bear the details of the same Bank account. If bank 

details have been altered, applicant’s usual signature shall be placed to confirm the same.  

(iii)   If there are no any transactions made in your bank account during the period of last 6 months, make sure that the account 

is in operation before mentioning the bank details in application.  

14.  Member shall place his /her thumb impressions and signatures on the application in the presence of the Employer.  

15.  If the Employer does not possess an official Rubber stamp, employer shall submit a letter for the proof.  

16.  It is more suitable to present the applicant personally at every instance to hand over the application. If the application is handed 

over by another person, a copy of the applicant’s National Identity Card shall be brought.  

17.   It is suitable to bring the National Identity card and Passbook at the event of handing over application.  

18.  Completed Claim application may be handed over to the Head Office or Regional Offices of this Board.  

 


