
UNIVERSITY OF COLOMBO  
 

MEDICAL WELFARE SCHEME – 2017 
 

APPLICATION FOR REIMBURSEMENT OF MEDICAL EXPENSES. 

OPD TREATMENT / SPECTACLES 
 

EMP. No: ………………….………………… Scheme I           Scheme II        Scheme III                               S.No.: 
                                                                    (FOR OFFICE USE ONLY) 

Name of Applicant: (Rev/Prof/Dr/Mr/Mrs/Ms).………………………………………………………..………………………

  

Designation : …………………………………………………….……… Department: …………….………….…..…………..  
 

Telephone No (Office/Mobile) : ……………………………………………………………………………………….………………………………. 

 

Age:  ………..……………………………………..…..……..….…     Whether married/Single: …….…...…..… 
(Please submit the form with all the bills pasted on the separate paper by entering the relevant register at the Student 

and Staff Welfare Branch. Also ensure that all the bills contain the dates and the seal of the Doctor.)  
 

 

Re. 

No 

Name /Names of Patient/s who has 

received treatment 

Relationship to 

Applicant 

Name of the Doctor 

who treated 

Date/Dates on 

which treatment 

was received. 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

 

Details regarding bills (Medical/Hospital/Pharmacies) 
 

(While the Doctor’s prescription should be annexed to bills obtained from Pharmacies, all required documents to 

substantiate the information provided below should be submitted along with the application form.) 
 

No Bill No. Purpose 
Date of issue of 

the bills 

Amount  

Rs. 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

4. 

    

Total  

 

I hereby state that I have claimed Rs. ………………..…….. as  Medical expenses as aforesaid and that the information 
provided in the claim form are true and accurate. 
 

Date: …………………………..                    ……………………………………. 

                             Signature of Applicant 

(For Office use only) 
u 

Deputy Registrar / Student and Staff Affairs 

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 

 

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 

   



ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය

සුභ සාධන වවද්ය ්රමය 201  

 

ප්රතිලලාභ ල්ලුම්  ත්රය 

බාහිර ප්රතිල ාර   සස්  ්නනාි

සාමාජික අංකය: ……….…යයෝජනා ක්රමය 1           යයෝජනා ක්රමය   II               යයෝජනා ක්රමය   III   

 අනු අංකය: ………… 
(කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි) 

අයදුම්කරුයේ නම (පූජය/මමහාාාර්ය/මචාාර්ය) :........................................................................................................................ (  මයා/මමිය/මයමය)                                                                                       

තනතුර:.............................................................................   යසේවය කරන අංශය: …………………………..…………………

දුරකථන අංකය: (කාර්යාල/මජංගම) ............................................................................................................................................................... 

වයස: …..……………………………...………….…..….                විවාහක/මඅවිවාහක: …..……………………………...……………. 

(සියලුම බිල්පත් යවනත් යකොළයක අලවා යමම ඉල්ලුම් පත්රය සම  අුණාා ිෂ්ය හා යසේවක කටයුතු අංශයේ ඇති අදාල යල්ඛනයේ සටහන් කිරීමට 
කාරුණිකවන්න.සියලුම බිල්පත් වල දිනය හා වවදයවරයායේ ිලල ුණ්ාව තියැදි බ නලන්න.) 

ප්රතිල ාර  රන ලද් කර ියයාක  නම   න්  අයදු්  රුට සකි 

නෑ ම 

ප්රතිල ාර  ළ වවද්යවරයාක  

නම 

ප්රතිල ාර ලද් ිනනය   

ිනන 

1. 

2. 

3. 

4. 

බිල්පත් පිළිනඳ විස්තර (වවදය /ම චයරෝගයශාලා /ම යනයහත් ශාලා)

(යනයහත් ශා ලා බිල්පත් සඳහා වවදයවරයායේ යනයහත් ව්ටයටෝරුව ද ඇමිණිය යුතු අතරපපහත ද්වවන යතොරතුරු තහුරරු කිරීම සඳහා අවශය 
සියලුම ලියකියවිලි අයදුම්පත සම  ඉදිරිපත් කළ යුතුය.)

අනු 

අං ය 
බි්ලතත් අං ය කුමක් සඳහාද් යන වග 

බි්ලතත් නිකුත්  ළ 

ිනනය 

මුද්ල  

රු. 

1. 

2. 

3. 

4. 

එකතුව

ඉහත සඳහන් පරිදි මා විසින් රුපියල් …………………………..්ව සඳහා වවදය ගාස්තු ඉල්ලුම් කරනු ලනන අතරප ඉල්ලුම් පයති  ද්වවා ඇති 
යතොරතුරු අවංකව හා සතයවාීවව ඉදිරිපත් කර ඇති නව ප්රකාශ කරමි.

                                       .....................................................
         
                        අයදුම්කරුයේ අත්සන 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(කාර්යාලයීය ප්රයයෝජනය සඳහා පමණි)
ිලයයෝජය යල්ඛකාිකකාරී /ම ිෂ්ය හා යසේවක කටයුතු 
අංශ ප්රධාාීගයේ ිලර්යශශය

අයදුම්කරු විසින් සපයන ලද සියලු යතොරතුරුපවවදය වාර්තා හා බිල්පත් පිළිනඳ සලකා නිලීයමන් පසු ඔහු /ම ඇය විසින් වවදය 

ප්රතිකාර සඳහා දරන ලද සම්පූර්ා ුණදල /ම සම්පූර්ා ුණදලින් රු ……………..……………………… ්ව ප්රතිපූරාය කිරීම  මම ිලර්යශශ 

කරමි/මයනොකරමි. 

දිනය……………………………….     ..............................................

             අත්සන /ම අංශ ප්රධාාන

අයදුම්කරු විසින් සපයා ඇති යතොරතුරු සහ අදාල වාර්තා පරී්ව්ා කළ අතර ුණදල් ප්රතිපූරාය කිරීම ිලර්යශශ කරමි /ම යනොකරමි.
              ...............................................................
         වවදය ීඨ  චාාර්ය ම්ඩලල සාමාජික
    

  
   



 


