.............................................
ාර්යායීය ප්රකයෝජනය වශා
ඳමණි)

ක ොෂඹ වි්ලවිදයාය

සුභවාධන වලදය ්රමය-2018
වැත් ම් ශා කරෝශල් වියදම් ආරක්ණය- ප්රතිාභ ඉල්ලුම් ඳත්රය
වාමාජි

අං ය: ………………

කයෝජනා ්රමය I

කයෝජනා ්රමය III

කයෝජනා ්රමය III

1.

නම (වම්පූර්ණකයන්): :…………..…………..………………………………………………..………......…………......................

2.

තනතුර (වම්පූර්ණකයන් විව්තර

3.

අනධයයනඅඅධයයනවශාය අඳිඳානඅඅනධයයන යන ල :.…………………………………….……………........................…….

4.

අධයයනාංයඅඅංය: ……………………………………………………………………................

5.

කඳෞද් ලි

6.

දුර ථන අං : ( ාර්යා) ;…………………….……

රන්න) :…………….….………………………………….…………………......................…….

ලයව : ………...........….…

ලිපිනය:……………………………………………………………….……..……………......................…………….
(කඳෞද් ලි ) :…….........……..…………

(ජං ම). :……….….……...

(සියලුම බිල්පත් වෙනත් වකොළයක අලො වමම ඉල්ලුම් පත්රය මම අුණාා ිෂ්ය ාා වමෙක කයුතු  අශයව ති  අාාල වල්නනව
කිරීමය කාරුණික ේන. සියලු බිල්පත් ෙල දිනය ාා වොයෙයයාව ිල ුණද්රාෙ ි වැාි ප පරීෂා්ා කය නල්න.

මයා්

යිවප්න් - (ඉල්ලුම් කයනු ලනන අය පිළිනඳ විම්කය
1.
2.

නම (වම්පූර්ණකයන්): ………………………………………………………………………..………………….......…..…………
ඥාති වම්බන්ධය:………………………………….…………………………..……………………….....……………….………..

ු ොල - (කරුාාකය පාත විම්තය මඳා් කය්න
1.
2.
3.

ශදිසි අනතුර සිදු වූ දිනය ශා ව්ථානය :…………………………………………….……...............……………………………………
ශදිසි අනතුර සිදු වූ ආ ාරය (නිලැරදිල) :………………………………..……………….............………………………….…………
තුලා ල ව්ලභාලය ශා ප්රමාණය :………………………………………..……………..........……………………………………….

වයෝගය - (කරුාාකය පාත විම්තය මඳා් කය්න
1.
2.
3.
4.

කරෝ කේ ව්ලභාලය කශෝ විව්තරය : ……………………………………..……........………………………………………………….
කරෝ ය ඳටන් ත් දිනය :……………………………..……………………..……………........………….………………………….
කරෝ ය වශා මුලුන්ම ප්රති ාර බා ත් දිනය :………….………….…………………………...........………….……………………
කරෝ ය වශා මුලින්ම ප්රති ාර බා ත් වලදයලරයාක නම වශ ලිපිනය :…………………................……………...……………….
……………………………………………………………………………………………….………………….…………………...

වයෝාල් ගත වූ කාල සීමාෙ

…………..…………….……….. සිට

………..…….………………… දක්ලා

වාමානය කතොරතුු
1. ඔබට මීට ලින් කමම කරෝ ය ලැෂදී තිබුණාද? එකවේ නම් අදාෂ දින ශා විව්තර.
2.

ඔබට ඳසුගිය ලවර 5
ාසීමාල තුෂ වලදය ප්රති ාර අලය ලන ුමමන කශෝ ශදිසි
අනතුරක් කශෝ කරෝ යක් වූකේද?එකවේ නම් වම්පූර්ණ විව්තර වඳයන්න.

3.

කලනත් රක්ණ වමා මකින් කශෝ සුභවාධන වමිතියකින් අඅරමුදකින් හිම් ම්
ඉල්ලීමක් ඳැන නැගුනා වූ ශදිසි අනතුු තුලා ලලින් කශෝ කරෝ යකින් ලින් ඔබ
කඳලුකන්ද? එකවේ නම් වම්පූර්ණ විව්තර වඳයන්න.
ඔබට සිදු වූ තුලායක් කශෝ කරෝ යක් වම්බන්ධකයන් කිසියම් කලනත් රක්ණ
ආයතනයක් කශෝ වමිතියක් කශෝ අරමුදක් ක කරහි වූ හිමි ම් ඉල්ලීමක් වැකිල්ට
භාජනය කලසින් තිකේද? නැතකශොත් එලැනි හිමි ම් ඉල්ලීමක් කිරීමට ඔබට අයිතියක්
තිකේද?

4.

5.

කම් හිමි ම් ඉල්ලීමට අදා තුලා කශෝ කරෝ ය වශා ප්රති ාර බන්කන් නම් ඳශ
වශන් විව්තර වඳයන්න.
අ ) කරෝ කේ ව්ලභාලය
ආ) ප්රති ාර ල ව්ලභාලය
ඇ) කරෝශකින් නම්, එහි නම
ඈ) ඔබ නු බනඅ ක න ඇති ප්රති ාර නිර්කද් කෂේ පඳකද් විකේඥ
වලදයලුන් නම් ඔුනන්ක නම් ශා ආදා ප්රති ාර බා ත් කලනත් විකේඥ කවේලා
පිළිබ විව්තර වශන් රන්න.

මා ඉශත විව්තර ෂ තුලා ත් බල අඉශත විව්තර ෂ කරෝ කයන් කඳකෂන බල ප්ර ා රන අතර, කලනුකලන් මා විසින් දරණ ද වියදම්
ඉශත වශන් සුභ වාධන වලදය ්රමය යටටත් ප්රතිපූරණය රන කව කමයින් ඉල්ා සිිමමි. ඉශත දැක්කලන ප්ර ා ශා ුු  වතය බල ද ,කම්
හිමි ම් ඉල්ලීමට වම්බන්ධ කිසිම ලැද ත් කතොරතුරක් මවිසින් කනොවඟලන ද බල ද වශති
රමි.
වාක්ෂි …………………………………..
දිනය ………………………………….

ඉල්ලුම් ුක අත්වන……………………………
දිනය ……………………………….……….……

බිල්ඳත්ල මුළු එ තුල ු…………………………………………………….
TO BE COMPLETED BY THE PATIENT’S GENERAL PRACTITIONER/ SURGEON

a) Name of patient (in full) ……………………………………………………………………..……………………….
b) Condition that necessitated investigation or treatment ……………………..…………………………......................
c) General practitioner by whom referred ………………………………………………….…………………………..
d) Diagnosis of disease ………………………………………………………….………………………………………
e) Details of treatment or operation and prognosis ……………………………..……………………………...…….....
f) Was the onset of illness acute, sub acute or chronic? ……………………..………………………………………....
g) For how long would the patient have suffered from these symptoms and signs?........................................................
h) Period of hospitalization …………………………………………………………………………..…..………….….
Date of admission……………………………
i)

Date of discharge ……………………………….……..…………

State approximately when, in your opinion the ailment could have BEGUN or been CONTRACTED by the
patient …………………………………………………………………………….……………………………..…...

I certify that I am the General Practitioner/ Surgeon of the patient of the referred to above, and that I approved the services
for which this claim is made.
Date: …………………..

…………………………………………………..
Signature of the Practitioner/ Surgeon/ Specialist
who attended on this patient for this ailment

Name of Practitioner/ Surgeon:………………………………………………..…………………………
Qualifications:……………………………………………………………..………………………………
Address:………………………………………………………………………………..…………………..
T.Phone No.:……………………………………………………………………………………..………..
(To be completed by surgeon all cases as surgical and surgical treatment)
-----------------------------------------------------------------------------------(For Office use only---------------------------------------------------------------------------------------------Recommendation of the Head of the Department
After considering the medical certificates, receipts and other information provided by the applicant in relation to the medical treatment
received, I recommend the re-imbursement of total expenses /an amount of Rs. …………………………….of total expenses incurred by
him/her in this connection.
Date: ……………………..

……………….………………………………………..
Signature of the Head of the Department (Seal)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------The information given by the applicant and the document attached herewith have been checked and recommended/ not
recommended reimbursement of the total expenses.
Date: ……………………..

…………………..…..………………………………………..
Academic Staff member of the Medical Faculty (Seal)
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