
 

(න ොමිනේ නිකුත් කරනු ලැනේ/,ytrkhf toq;fg;gLfpd;WJ/ISSUED FREE OF CHARGE)       ආකෘති අංක VI /  gbt ,y VI /  Form No. VI 

න ේවා නියුක්තයන්නේ භාර අරමුදේ මණ්ඩලය 

CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpar; rig 
EMPLOYEES’ TRUST FUND BOARD 

  011-7747200 / 011-7747800    011-7747229     071-3101917   mgrclm@etfb.lk                       

                

 
       

       ප්රතිලාභ අයදුම්පත 

                               CLAIM APPLICATION FORM     
                                       Nfhuy; tpz;zg;gg;gbtk;                  (කාර්යාලයීය ප්රයයජනයය ඳහාා පමණි.) 
                 (mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk;) 
               (for office use only.) 

යඳේවා නියුක්තිය අවඳන් වීම / njhopy; KbTWj;jy; /  Cessation of Employment. 
 

වැදගත්          :  කරුණාකර අයදුම්පත පිරවීමට ප්රථම උපනද ් කියවන් . අ ම්පූර්ණ නල  ඉදිරිපත් කර  අයදුම්පත්  ඳහා ප්රතිලාභ 

නගවීම ප්රමාද විය හැකිය.  
Kf;fpakhdJ :tpz;zg;gg;gbtj;ij epug;Gtjw;F Kd;dH jaTnra;J gpd;dpizg;gpd;  mwpTWj;jy;fis thrpf;fTk ;.  
  G+uzkhf epug;gg;glhj tpz;zg;gg;gbtq;fs; nfhLg;gdtpid Nkw;nfhs;tjpy;  fhyjhkjj;ij Vw;gLj;Jk;.   
Important   :  Please read instructions in the Annexure before filling the application form.  Incomplete applications 

would cause delay in payment.  

පළමු නකොට  / Kjyhk; gFjp / PART ONE . 
 

 ( ාමාජිකයා විසින්  ම්පූර්ණ කළ යුතුය)   (mq;fj;jtuhy; epug;gg;gLtjw;F)   (TO BE COMPLETED BY THE MEMBER) 
  

1(i) ඳාමාජිකයායේ යම (මුලකුරු ඳමඟ) :  මාතා/මාත්මිය/යමයවිය      ………………………………………………       
       mq;fj;jtupd; ngaH (KjnyOj;Jf;fSld;) : jpU/jpUkjp/nry;tp 
    Member’s  name (with initials):Mr./Mrs./Miss                              …………………………………………………..……                                           

 (ii) ඳම්පූර්ණ යම:  
      KOg;ngaH :          ….……………………………..............................................……………………………………….........……… 
      Name in full:  

(iii) යවයත් යම්: 
      Vida ngah;fs; :  ………….........................……………………………........................……………………………………….. 
      Other names: 

2.  (i)   ලිපියය :          …………………………………………………………………………………………………………… 
                 Kftup  : 
                   Address :          ..…………………………………………………………………………………………………………. 

            (ii)    දුරකථය අංකය : නිවඳ   :                                                     (iii) නංගම :  
     njhiyNgrp ,yf;fk; / tjptplk;:    …………...……..…………        ifalf;fj; njhiyNgrp     ………............… 
                  Telephone No. :  Home  :                                                     Mobile: 
 

 

       (iv) විද්යුත් ලිපියය/ kpd;dQ;ry;  /E-mail :  ………………………………………………………………………… 
 

3 (i)   වයඳ :                                                                               (ii)  උපන් දියය :  
        taJ :   ..................………………                       gpwe;j jpfjp :  ………………………… 

                       Age:                                                            Date of birth: 

4. නාතික ාැඳුනුම්පත් අංකය   : 
Njrpa milahs ml;il ,yf;fk;  :         

                 National  Identity  Card  No.  :  

5.   ඔබ ප්රතිලාභ අයදුම් කරනු ලබය ආයතය පිළිබහ විඳ්තර පාත යකොටුයේ පැාැදිලිව ඳහාන් කරන්ය. 
     ePq;fs; rkHg;gpf;fpd;w Nfhuy; njhlHghd njhopy;jUeupd;  tpguq;fis fPNoAs;s ml;ltizapy; njspthf vOjTk;  
        Write clearly the details of the Employers in respect of which you are submitting the claim in the box below. 

යඳේවය ඇරඹු දියය 
epakdj; jpfjp 
Date of  
commencement of 
employment 

යඳේවය අවඳන් වූ දියය 

njhopy; KbTWj;jy; 
jpfjp 
Date of cessation of 
employment 

ආයතයයේ / වත්යත් යම 
epWtdj;jpd; / Njhl;lj;jpd; 
ngaH 
Name of  
Establishment / Estate 

යඳේවායයජනක අංකය 
njhopy; toq;Feu; 
,y. 
Employer No. 

ඳාමාජික අංකය 
mq;fj;jtupd; ,y. 
Member No. 

අවඳන් වරට ද්යරය ලද්ය 
තයතුර 
,Wjpahf tfpj;j gjtp 
Last Position held 

      

      

      

      

      

; 
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6. යඳේවය අවඳන් කිරීමට යාේතුව : 
    njhopy; KbTWj;jYf;fhd fhuzk ;      ................................................................................................................................. 
     Cause of cessation of employment : 
 

7. යමම යඳේවා ඳ්ථායයේ යඳේවය අවඳන් කිරීයමන් පසු ද්යැයට යඳේවයේ  යයදී සිටී යම්, එම ආයතයයේ:                      

   ,e;j Nrit epiyaj;jpy; Nrit KbTWj;jg;gl;l gpd;du; jw;NghJ gzpapy; mkHj;jg;gl;bUe;jhy; me;j Nrit epiyaj;jpd; ngaH.:  
    If employing after the cessation of above employment, details of present Employer:  

    යම   යඳේවායයජනක අංකය:-     ඳාමාජික අංකය:-  
    ngaH     ..............................................................  njhopy; toq;FeH ,y:-  ………………    mq;fj;jtH ,y:-   …………….   
    Name                                                           Employer No. :-                                  Member No.:-   
 

8.  ඳාමාජිකයායේ පියායේ ඳම්පූර්ණ යම:    .................................................................................................................................... 
    mq;fj;jtupd; je;ijapd; KOg; ngaH :    

   Full name of member’s father:             …………………………………………………………………………………........ 
 

9.  විවාාක අවිවාාක බව  විවාාක    අවිවාාක 

 Civil Status    Married    Unmarried 
 rptpy; epyik    tpthfkhdtu;   tpthfkhfhjtu; 

 කලත්රයායේ යම  tho;f;ifj;Jizapd; ngau;  Name of Spouse :-               

....................................................................................................................................... 
(විවාායේ දී යම යවයඳ් වුයේයම් විවාා ඳාතිකය ද්ය යවයත් ආකාරයකින් යම යවයඳ්කර ඇත්යම් උප්පැන්ය ඳාතිකයේ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්ය. 
Tpthfj;jpd; NghJ ngau; khw;wk; ngw;wpUg;gpd; tpthfr; rhd;wpjioAk; NtW Kiwapy; ngau; khw;wk; nra;ag;gl;bUg;gpd; gpwg;Gr; 
rhd;wpjopd; gpujpiaAk; ,izf;f  / If the name changed during marriage, submit the marriage certificate and if the name changed in 
another way, submit a copy of the Birth certificate .) 

10. බැංකු ගිණුම පිළිබහ යතොරතුරු / tq;fpf; fzf;fpd; tpguq;fs; / Details of bank account : 

      (බැංකු යපොයතහි / ගිණුම් ප්රකානයයයහි පැාැදිලි ාායා පිටපතක් අමුණන්ය. tq;fpg; Gj;jfj;jpd; / fzf;F $w;wpd; njspthd gpujpnahd;iw    
,izf;fTk; Attach a clear photocopy of the Passbook of Bank/ Statement of Accounts) 

 

බැංකුයේ යම  
tq;fpapd; ngaH  

Name of bank  

බැංකු නාඛාව 
tq;fpf; fpis  

Bank branch 

ගිණුම් අංකය   
 fzf;F ,y. 

 Account No. 

ගිණුම් වර්ගය (ඉතිරි කිරීම් /නංගම/බද්ධ ගිණුම්) 
fzf;fpd; tif (Nrkpg;G / eilKiw / ,ize;jJ) 

Type of account (savings/current/joint) 

 
 
 
 

   

  

  අ  යතාවය තහුරරු කරගැීමමට ුද්ගගලිනන් ියයාපදිංි කිරීනම් නදපාර්තනම්න්තුනේ ප්ගධතිය හරහා ජාතික හැඳුනුම්පත්  
 අංකය පරික්ෂා කිරිමට එකඟ නවමි. / milahsj;ij cWjpnra;a Ml;fisg; gjpT nra;Ak; jpizf;fsj;jpd; juTj;  
 jsj;jpD}lhf Njrpa milahs ml;il ,yf;fj;ijg; gupNrhjpf;f ,zq;Ffpd;Nwd;. / I agree to check the national  

 ID number through the system of the Department for Registration of Persons to confirm the Identity.  
 

 ඉාත ද්යැක්වූ යතොරතුරු ඳතය ඳා නිවැරදි බව මම යමයින් ප්රකාන කරමි. යමහි අඳතය යතොරතුරු ඳැපයුවයාොත්, මට 
 විරුද්ධව උඳාවියක යඩු පවරනු ලැබිය ාැකි බව මම ද්යනිමි. 
 ,e;j tpz;zg;gg;gbtj;jpy; vd;dhy; jug;gl;l NkYs;s tpguq;fs; midj;Jk; cz;ikahditAk;> rupahditAk; 
 vd;gij ehd; ,j;jhy; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. VNjDk; jtwhd jfty;fis ehd; toq;fpdhy; rl;l ePjpkd;w  
nkhd;wpy; tof;Fj; njhLg;gpw;F MshNtd; vd;gij ehd; mwpNtd;. 

  I  do  hereby  certify that  the foregoing  facts  given  by  me  in  this  application  are true and  correct. I am 
  aware that  if  I  furnish  any  false  information,  I shall  be  liable  to  be  prosecuted  in  a  Court  of  Law. 
 

  ඳාමාජිකයායේ මාපට ඇඟිලි ඳලකුණු: 
 mq;fj;jtupd; iftpuy; milahsk;: 
 Thumb  impressions  of  member :                                                         
 

                                                                                         ………………………………………. 

                                            ඳාමාජිකයායේ අත්ඳය 

                                               mq;fj;jtupd; ifnahg;gk; /Signature  of  member 
  

 
 
               

         වම                       ද්යකුණ    
           ,lJ             tyJ                                    

            Left                    Right                   දියය jpfjp Date:……………………………    

                                                                                                                                 
 

II ව  නකොට  / gFjp 11 / PART  II 

 අව ා  න ේවා නයෝජකයා විසින්  ම්පූර්ණ කළ යුතුින / ,Wjp njhopy; toq;Feuhy; epug;gg;gly; Ntz;Lk;/To be completed by the last employer. 
 
 

1. (i)    ඳාමාජිකයා යවනුයවන් ද්යායක මුද්යල් යගවය ලද්ය යම           ………………………………………………………….. 
                 mq;fj;jtu; rhu;gpy; gq;fspg;Gj; njhif nrYj;jg;gl;l ngau;  

           Name of member against which contributions were paid        ………………………………………………………….………………… 
 

 

2 

 

  

  



  (ii)   නාතික ාැඳුනුම්පතට අනුව ඳාමාජිකයායේ යම:                                 ……………………………………..….............. 
    Njrpa milahs ml;ilf;F mikthf gzpahsupd; ngaH:                                    
     Name  of the employee according to National  Identity  Card (NIC)   ………………………………………………...    

          (යයමහි යවයඳක් වුයේ යම් ඒ ඳද්යාා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්ය. ngaupy; khw;wk; ,Ug;gpd; mJ njhlu;gpy; fbjk; xd;iw 

rku;g;gpf;fTk; / If name was changed, submit a letter for the same.) 
 

2. යඳේවය අවඳන් වීමට යාේතුව: 
  njhopy; KbTWj;jYf;fhd fhuzk;:      …………………………………………………………………………………………. 
  Cause of cessation of employment: 
 

 

 

3. අවඳන් යඳේවායයජනක යටයත් ඳාමාජික අංක කිහිපයකින් යඳේවය කර ඇත්යම්, යඳේවා කාලයන් යවන් යවන්ව ඳහාන්        
කළ යුතුය. / .,Wjp Nrit toq;Feupd; fPo; gy mq;fj;Jt ,yf;fq;fspd; fPo;  Nritahw;wp ,Ug;gpd; Nritf; fhyj;ij 

jdpj;jdpahf Fwpg;gplTk;.  / If several member numbers have been worded under the same employer, the period of service should 

be mentioned separately.) 
 

 (i)  යඳේවායයජනක අංකය:                (ii)    ඳාමාජික අංක :           ............................................ 
     njhopy; toq;FeH ,y:   ......……………………           mq;fj;jtH ,y:      
       Employer  No.:                Member Nos.:        ....................................................... 
 

4.   ඳාමාජිකයා යවනුයවන් දායක මුදේ බැර කළ කාල පරිච්නේදය පාත ඳහාන්  කරන්ය. 
mq;fj;;jtH rhHghf cjT njhiffs; mDg;gg;gl;l fhyg;gFjpia fPNo Fwpg;gplTk;. 
State below the period for which contributions were remitted on behalf of the  member.     
  

ආරම්භය/Muk;gk/ Started  in:   වර්ෂය        ..................          මාඳය             .................. 
                     Mz;L          khjk;          

                       Year       ..................               Month               .................. 
 

 

අවඳායය/KbTWjy;/Ended  in:            වර්ෂය            ..................                    මාඳය             .................. 
         Mz;L    .  khjk;         

                Year                 ..................       Month               .................. 
 

  5.  ාමාජික ගිණුම් ප්රකායය ලැී  තති වර්ෂයට පුව  යමම ඳාමාජිකයා යවනුයවන් එවා ඇති ද්යායක මුද්යල් විඳ්තර පාත   වගුයවහි 
ඇතුළත් කරන්ය.  අවඳාය වාර්ෂික ගිණුම් ප්රකානය අමුණන්ය. 

 ,Wjp tUlhe;j mq;fj;jtH fzf;F $w;W fpilf;fg;ngw;w Mz;bd; gpd;du; mq;fj;jtH rhHgpy; ePq;fs; nrYj;jpa cjT 
njhiffspd; tpguq;fis fPNoAs;s ml;ltizapy; jaT nra;J cs;slf;fTk;. ,Wjp tUlhe;j fzf;F $w;iw ,izf;fTk;. 
Please include in the following table the details of contributions you have made on behalf  of the Member after the year for which 
the last Annual Member Statement of Accounts was issued.  Please attach last Annual Member Statement of Accounts. 

 

වර්ෂය 
Mz;L 
Year 

පළමු  අර්ධ 
වර්ෂය 

1 MtJ 
miuahz;L 

1st  Half Year 

නදව   අර්ධ 
වර්ෂය 

2 MtJ 
miuahz;L 

2nd  Half Year 

එකතුව  
රු. යත 

nkhj;jk; 
&gh rjk; 

Total 

Rs. Cts. 

අව ා  මා  12    ාමාජිකයා  නවනුනවන්  නගව  ලද      
දායක මුදේ වි ්තරය මාසිකව  ඳහන් කරන් . 
cWg;gpdUf;fhf toq;fg;gl;l ,Wjp 12 
khjq;fSf;Fkhd gq;fspg;G tpguq;fs;; 
State monthly details of contributions remitted on 

behalf of the member for the last 12 months 

    මා ය/khjk;/Month මුදල / njhif /Amount 

    නය. /[dtup/Janu.  

    යපබ./ngg;utup/Feb.  

    
මාර්තු/khu;r;/Mar.      

    අයප්රේල්/Vg;uy;/April  

    මැයි/Nk /May  

    ජූනි/[{d; /June  

    ජූලි/[{iy /July  

    අයගජ./Mf];l;/Aug.  

    ඳැප්./nrg;lk;gu;/Sep.  

    ඔක්./ xf;Nlhgu;/Oct.  

    යයොවැ./etk;gu;/Nov.  

    යද්යඳැ./brk;gu;/Dec. 
  

එකතුව 
nkhj;jk;/Total 
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යමම යඳේවකයා අප ආයතයයේ යඳේවයයන් ඉවත්වී ඇති බවත්, ප්රතිලාභ ඉල්ලුම්පත්රය අත්ඳන් යකොට ඔහුයේ / ඇයයේ 
මාපටැඟිලි ඳලකුණු මා ඉදිරිපිට තැබූ බවත් ඳාතික කරමි. 
NkYs;s gzpahsH vkJ NritapypUe;J tpyfpAs;shu; vd;gijAk; vdJ Kd;dpiyapy; Nfhuy; tpz;zg;gj;jpw;fhd jdJ 
iftpuy; milahsj;ijAk; ifnahg;gj;ijAk; ,l;lhH vd;Wk; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. 

The above employee has ceased his / her employment with us and the employee placed his/ her thumb impressions 
and signature in my presence. 
 
 

ඉාත ඳහාන් කරුණු ඳතය ඳා නිවැරදි බව ප්රකාන කරමි. අයදුම්කරුට යගවනු ලබන්යා වූ ද්යායක මුද්යල ඳතය වනයයන් අයදුම්කරු 
යවනුයවන් අරමුද්යලට යප්රේෂණය කර ඇති ද්යායක මුද්යලට වඩා වැඩි වුවයාොත්, අප ඳමාගම/ වතුයාය/ආයතයය විසින් එම යවයඳ 
යඳේ.නි.භා.අරමුද්යල් මණ්ඩලයට යගවය බවට යපොයරොන්දු යවමි.  යමම ප්රතිලාභ ඉල්ලීම ඳම්බන්ධයයන් වැරදි වාර්තා යාජ යතොරතුරු 
ඳැපයීම/ඉදිරිපත් කිරීම යාජ එයඳේ කිරීමට අනුබල දීම යාේතූයකොට යගය වරද්යකරුයවකු වුවයාොත් 1980 අංක 46(1) ද්යරණ යඳේවා 

නියුක්තයන්යේ භාර අරමුද්යල් පයයත් 39 වය වගන්තිය යටයත් ද්යඩයකට යාජ සිර ද්යඬුවමකට යටත් විය ාැකි බව මම ද්යනිමි. 
 

NkNy rkHg;gpf;fg;gl;Ls;s jfty;fs; cz;ikahditAk; rupahditAk; vd;gij ehd; rhd;Wg;gLj;Jfpd;Nwd;.  NkNy 
Fwpg;gpl;lthW tpz;zg;gjhup rhh;ghf mDg;gg;gl;l cz;ikahd gq;fspg;Gj; njhifapYk; ghh;f;f tpz;zg;gjhupf;F 
mjpfkhd njhif kPsspf;fg;gl;bUe;jhy;> mj;jifa NtWghL CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;G epjpar; rigf;F vkJ 
fk;gdpapdhy; / Njhl;lj;jpdhy; / epWtdj;jpdhy; nrYj;jg;gLk; vd;gij ehd; cWjpg;gLj;Jfpd;Nwd;. mj;Jld; ,e;j 
Nfhuy; njhlHghd VNjDk;  jtwhd jpul;bid my;yJ jftiy ehd; rkh;g;gpj;jhy; my;yJ rkHg;gpg;gjw;F cle;ijahf 
,Ue;j fhuzj;jpdhy;  1980 Mk; Mz;bd; 46 (1) Mk;  ,yf;f CopaH ek;gpf;ifg; nghWg;Gr; rl;lj;jpd; 39 Mk; gpuptpd; 
fPo; Fw;wthspahf;fg;gl;L jz;lg;gzj;jpw;F my;yJ rpiwj;jz;lidf;F MshNtd; vd;gijAk; ehd; mwpNtd;. 
 

I certify that the information furnished above is true and correct. If the amount refunded to the applicant is greater than 
the actual amount of contributions remitted on behalf of the applicant, I undertake to pay such difference to Employees’ 
Trust Fund Board by our Company / Estate/ Institute. I also certify I am aware that if I furnish or cause to be furnished any 
false return or information related to this claim I shall on conviction be liable to a fine or imprisonment under Section 39 
of the Employees’  Trust Fund Act, No. 46 (1) of 1980. 
 
 

යඳේවායයජනකයේ යම          ඳාතික කරය නිලධාරියායේ / rhd;Wg;gLj;Jk; mYtyupd ; /  

njhopy; toq;Feupd; ngaH   ………………………………    Certifying officer’s             

Employer’s Name 
     

ලිපියය:            …………………………………………..    යම/; ngaH /  Name……………………………………… 
Kftup  :   

Address:               …………………………………………               අත්ඳය / ifnahg;gk; /  Signature ……………………….. 
 

දුරකථය අංක                              තයතුර / gjtp / Designation……………………….. 

njhiyNgrp;  ………………..………… 

Telephone No.               නිල මුද්රාව 
    mYtyf Kj;jpiu 
දියය / jpfjp / Date: …………………….......   Official Seal 

 ආයතයය ඳතුව නිල මුද්රාවක් යයොමැති යම් ඒ බැේ ඳයාථ කර ලිපියක් අමුණන්ය. 
epWtdj;jplk; ,wg;gu; Kj;jpiu ,y;iy vdpd;> mJ njhlu;gpy; fbjk; %yk; cWjpg;gLj;jTk;. 

 If the institution does not have an official seal, submit it in a letter certified by the employer. 

 ඳම්පූර්ණ කරය ලද්ය අයදුම්පත  අපයේ ප්රධාය කාර්යාලයට යාජ පාත ප්රායද්ය ය කාර්යාලයන් යවත භාරදිය ාැකිය. 
G+uzg;gLj;jpa tpz;zg;gj;ij vkJ gpujhd mYtyfj;jpw;F my;yJ gpuhe;jpa mYtyfj;jpw;F xg;gilf;f KbAk;. 

The completed application may be delivered to our Head office or following Regional offices. 
 

ප්රධා  කාර්යාලය / gpujhd mYtyfk; /Head Office 

කළමණාකරු (ප්රතිලාභ), 19 මහල, නමනහවර පිනය , තැ.නප.807,  ාරානහේන්පිට, නකොළඹ 05. 
Kfhikahsu; (eyd;fs;)> 19 Mk; khb> nk`tu gpa]> j.ng. 807> ehuhN`d;gpl;l> nfhOk;G 05.  
Manager (Claims), 19th Floor,  Mehewara Piyesa,  P.O. Box 807,  Narahenpita,  Colombo 05. 

0117747200 /  0117747800 
ප්රාන්ගය ය කාර්යාල  gpuhe;jpa mYtyfq;fs; 
මාරගම - k`ufk                    -  0112745511  ගම්පා - fk;g`h  -   0332234520 මානුවර fz;b     -  0812233793 
ගාල්ල - fhyp                      -  0912245814  අනුරාධපුර - mDuhjGuk; -   0252222185 රත්යපුර  ,uj;jpdGup -  0452222529  
කුරුණෑගල - FUehfy;    -  0372228194  මාතර - khj;jiw  -   0412231877 කළුතර  fSj;Jiw      -  0342237722 
නුවරඑළිය  - Etnuypah    -  0522224457  බදුල්ල - gJis  -   0552224482 කෑගල්ල Nffhiy      -  0352222991 
ාම්බන්යතොට - `k;ghe;Njhl;il -  0472222460  අම්පාර - mk;ghiw  -   0632222845 යාපයය aho;g;ghzk ; -  0212220010 
ත්රීකුණාමලය - jpUNfhzkiy    -  0262056606  වවුනියාව  - tTdpah -   0242228225   
 

උප කාර්යාල - cg mYtyfk; 
කටුබැද්ද්ය - fl;Lngj;j     -  0112655080  යවම් මාවත - etk; khtj;ij - 0112302240 
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