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දැක්ම
த ொலயந ொக்கு

VISION
වදා සුරකිමු- දැයේ දරුලන්

நிதமும் காப்ப ாம்-நாட்டின்  ிள்ளைகளை
Protect forever- The children of the Nation

රජය සිසුන් වශා නනොමිනේ බා නදන රක්ණාලරණයකි.
அசொங்கத் ினொல், அலனத்து ொணலர்களுக்கும்

இயலசொக லறங்கப்படும் கொப்புறு ித்  ிட்டொகும்
 Free insurance scheme for all Sri Lankan students from the Government

 



කා සීමාල
கால எல்ளல
Time Period

From 1stof December 2018- 30th November 2019

ලයව් සීමාල வயததல்ளல-AGE GROUP

5-21 YEARS



රක්ණ අලව්ථා
காப் டீ்டு சந்தர்ப் ங்கள்

Benefits of Insurance Cover 
1.නවෞඛ්ය රක්ණාලරණය- சுகாதாரக் காப் டீு

Health Insurance
2.අනතුරු රක්ණාලරණය - வி த்துக் காப் டீு

Accidental  Insurance
3. ජිවිත් රක්ණාලරණය- ஆயுட் காப்புறுதி

Life Insurance
4.විනේ ප්රතිාභ- விபேட நன்ளைகள்

Special Bonus Allowances



 නන්ලාසික ප්රතිකාර වශා- 
 ங்கிிருந்து சிகிச்லசதபமல்-

Hospitalization- Rs, 200,000
 බාහිර ප්රතිකාර වශා- 

தலரிச் சிகிச்லசகளுக்கொக
outdoor coverage- Rs. 20,000

 අවාධය නරෝග ප්රතිකාර
ஆபத் ொன ந ொய்களுக்கொன 
சிகிச்லசகள்

Critical Illness coverage- Rs. 200,000 /above

නවෞඛ්ය රක්ණාලරණය சுகொ ொக் கொப்பீடு -Health Benefits



නන්ලාසික ප්රතිකාර ප්රතිාභ – Rs.200,000

• යන්ලාසික ප්රතිකාර වශ ඖධ වියදම ( රජයේ යරෝශක යගවීම් ලට්ටුලක, පුද්ගලික යරෝශක, 
පුද්ගලික ආයුර්යේද යරෝශක)

• tjptpl rpfpr;irfs;> kUe;JfSf;fhd nryTfs; (mur itj;jparhiy; fl;lz
thl;by;> jdpahu; itj;jparhiy> jdpahu; MAu;Ntj itj;jparhiy rpfpr;irfs;)

• වලද  ගාව්ු/ වියේඥ වලද  ගාව්ු -itj;jpau;/tpN~l itj;jpa epGzu; fl;lzk;

• වලද  ිරර්යද් ම  යරෝියයාය  වා්තුල වශා යයදවීම  යන වියදම්

itj;jpa gupe;Jiuapd; fPo; Nehahspia ftdpg;gjw;fhd nryT

 

• රජයේ යරෝශ/ රජයේ ආයුර්යේද යරෝශක යනොයගලන ලාට්ටුලක- රු.3000/ වදිරක දීමනා 
(යරෝියයාය  රුකබා ගැනීම,යරෝියයාය  සුලදුක් විමසීම, අතියර්ක ආශාරඳාන ශා යලන්ත 
අල  ා බා දීම)

• mur / jdpahu;>/ MAu;Ntj itj;jparhiy fl;lzk; nrYj;jhj thl;L- &.3000/-
ehshe;j nfhLg;gdT (Nehahspia guhkupj;jy;> Nehahspapd; Rf Jf;fk; tprhupj;jy;> 
Nkyjpf czTfs; kw;Wk; NtW NjitfSf;fhf)



නන්ලාසික ප්රතිකාර ප්රතිාභ – Rs.200,000
•   කර්ම වියදම්, යරෝග ශදුනා ගැනීයම් ඳරීක්ණ, ඖධ වශ යබයශ්ත, වැ්තකම් ගාව්ු ඳරීක්ණ, 
වියේ ප්රතිකාර 

• rj;jpurpfpr;ir nryTfs;> Neha; epu;za gupNrhjid> kUe;Jfs;> rj;jpu rpfpr;ir
Muk;gepiy gupNrhjid nryTfs;> tpN~l rpfpr;irfs;.

• යරෝශල් ග වීමකින් ය ොරල සිදු කරනු බන   කර්ම වශා ලන වියදම් 

• itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;glhJ nra;ag;gLk; rj;jpu rpfpr;ir nryTfs;

• යරෝශල් ග වීමකින් ය ොරල වුලද ඳශ  ඳරීක්ණ වශා වියදම් ප්රතිපුරණය යකයර්. 
itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;glhJ nra;ag;gLk; gupNrhjidfSf;fhd nryTfs; 
(EEG, MRI, CT Scan, DMSA Scan, DTPA Scan, Ultra Sound Scan and NSI Dengue antigen test)

• ආවාධ  යශෝ බරඳ  යරෝග වශා ිරර්යද්ශි  වියේ යඳෝණ අතියර්ක වශා ලන වියදම්
fLikahd my;yJ Mgj;jhd Neha;fSf;fhf gupe;Jiuf;fg;gl;l tpN\l Jizg; 
Ngh\hf;F czTfSf;fhd nryTfs;



• දිගුකකාලින යරෝග/  කර්ම/අනුරු ලදී ිරලයවේ සිටිම  වලද ලරයා 

විසින් ිරයම කරන දින වශා දීමනා(suffering cost) 
• ehl;gl;l Neha;fs;/rj;jpu rpfpr;irfs;/ tpgj;jpd;NghJ tPl;bypUf;Fk; fhyj;Jf;fhf
itj;jpaupd; rpghuprpd; mbg;gilapy; toq;fg;gLk; nfhLg;gdT (suffering cost)

•    යරෝශල් ග වීම  යඳර දින 7ක් වශා දීමනා- වලද  උඳයදව් අනුල
itj;jparhiyapy; mDkjpf;fg;gl Kd; 7 ehl;fSf;fhd nfhLg;gdT- (itj;jpaupd; 
MNyhridapd; mbg;gilapy;); 

 

• යරෝශයන් පි වී දින 14 දක්ලා දීමනා වලද  උඳයදව් ම  වියේක 

ගැනීම යශෝ ප්රතිකාරවලද  ිරර්යද් ම  වියද්යකදී සිදු කරන ප්රතිකාර
• itj;jparhiyapy; ,Ue;j ntspNawp 14 ehl;fs; itj;jpaupd; MNyhridapd; 
mbg;gilapy; Xa;T ngWjy; my;yJ rpfpr;ir ngWjy; Nghd;wtw;Wf;fhf

නන්ලාසික ප්රතිකාර ප්රතිාභ – Rs.200,000



නන්ලාසික ප්රතිකාර ප්රතිාභ – Rs.200,000
• දිගුකකාලින යරෝග/  කර්ම/අනුරු ලදී භාවි  කිරීම  සිදුලන උඳකරණ වශ 
ද්රල  වශා ලන වියදම 
ehl;gl;l Neha;fs;/rj;jpu rpfpr;irfs;/ tpgj;jpd;NghJ gad;gLj;jg;gLk; 
cgfuzq;fs; kw;Wk; nghUl;fs; Mfpatw;Wf;fhd nryTfs; 
(Eg-TED/ Stockings/ air mattress/ water mattress/ rehabilitation accessories/ special 
shoes/ walking aids/ crutches etc.)

• ශදිසි අනුරකින් ඳසු යශෝ ශදිසි අනුරකින් ඇතිලන කැෂැල් ම   සිදු කරනු 
බන ඳාව්ටික් වැ්තකම් වදශා යන වියදම
tpgj;njhd;wpd; gpd;du; nra;ag;gLk; gpsh];bf; rj;jpurpfpr;irf;fhd nryT

• යනොමියල් අල  ා ම  ියාන් රථ යවේලා වැඳයීම
mk;gpAyd;]; Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy;.



ප්රතිාභ අලව්ථාල-
ed;ikis ngWtjw;fhd re;ju;g;gq;fs;

ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි - rku;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

1. රජනේ නරෝශේ ගත්විමකදී

mur itj;jparhiy rpfpr;irfs;

ඇද ඉද්දර ඳත්රිකාල/යරෝග ිර්චය ඳත්රිකාල, වායන ඳ , බාහියරන් බා 

ගන්නා ඖධ ශා ඳරීක්ණ වදශා වලද ලරයා විසින් අනුම  කෂ 

ලට්ය ෝරුල(ිර මුද්රාල වහි ල), යගවිම් කෂ බිල්ඳ්ත

fl;by;Nru; ml;il/ Neha; epu;za ml;il my;yJ rhad ml;il

ntspapy; ngw;Wf;nfhz;l kUe;Jfs;> gupNrhjidfSf;fhf

itj;jpaupdhy; toq;fg;gl;l kUe;j ml;il fhupahya Kj;jpiuAld;

$ba fl;lzk; nrYj;ja urPJ.

1. පුද්ගලික නරෝශේ ගත්වීමකදී-
jdpahu; itj;jparhiyfSf;fhf

-වෘජු නගවීමකදී- Neub nfhLg;gdT

  -ප්රතිපූරණයකදී- nryT <Lnra;jy;

යරෝගීයයාය  නම, සුරක්ා කාඩ්ඳ්ත අංකය/ ඳාවල් ඇුෂ්ත කිරීයම් අංකය, ඳාව, 

යරෝශයල් නම, කාමර අංකය, දුරකථන  අංකය.

Nehahspapd; ngau;> Ruf;~h ml;il ,yf;fk;/ ghlrhiy fzf;nfLg;G

,yf;fk;> ghlrhiy> itj;jparhiyapd; ngau;> miw ,yf;fk;>

njhiyNgrp ,yf;fk;.

යරෝග විිර්චය ඳත්රිකාල, යගවිම් කෂ කුවි ාන්සි(අලවන් ශා අ්තතිකාරම්), 

විව් රා්තමක බිල්ඳ්ත.

Neha; epu;za ml;il> fl;lzk; nrYj;jpa urPJ (,Wjp kw;Wk; Kw;gzf;

nfhLg;gdT njhlu;ghdJ) tpguj;Jld; $ba gw;Wr;rPl;L



බාහිර ප්රතිකාර- ntsp rpfpr;ir ed;ikfs; Rs.20,000

• ඳශ  වශන් ශදුනා ගනු ැබු ජිවි  අලදානමක් වහි  වියේ යරෝග අලව්ථාලන්  
අදාෂල ඖධ ශා යබයශ්ත ඳරීක්ණ ශා අනාලරණයන්  අදාෂ වියදම් ආලරණය- 

• fPo;fhZk; ,dq;fhzg;gl;l tho;f;ifg; ghjpg;Gld; $ba tpNrl Neha;fSf;fhd
kUe;J kw;Wk; gupNrhjid kw;Wk; fz;lwpjYf;Fupa nryTfspd; jOty;

• පිළිකා- Gw;WNeha; cancer

• අංභාගය- gf;fthjk; Paralysis

• අන්ධභාලය- FUL Blindness

• ුන් ලන මට් යම් පිළිව්සීම- %d;whk; epiy vupfhaq;fs; Third degree burns Bronchitis, 

• ක්ය යරෝග- raNuhfk; T.B., 

• අඳව්මාරය-fhf;fha; typg;G epilepsy 

•  ැසීමියාල-jyrPkpah thalassemia, 

• මානසික ආබාධ-kdNeha; psychiatric disorders, 

• උ්තඳ්තතියයන්ම ඳලතින ආබාධ - gpwg;Gf; FiwghL congenital diseases, 

•



• ලකුගඩු ආබාධ- rpWePuf Neha; kidney diseases, 
• ශෘද යරෝග- ,Uja Neha;fs; heart diseases, 
• ිරයුයමෝිරයාල- epANkhdpah Pneumonia, 
• දියලැඩියාල- ePupopT diabetes, 
• අධ ා තිය- kdmOj;jk; young hypertension, 
• obstructive sleep apnoea, 
• අන් ාවර්ග ග්රන්ථි ආශ්රි  ගැ ලු - mfQ;Ruf;FUQ; njhFjp gpur;rpidfs; 

endocrine problems, 
• මන්ද යියරොයිඩ ාල- ja;nuha;l; hypothyroidism, 
• වි මින් ඌණ ා- tpl;lkpd; FiwghL vitamin deficiencies, 
• අක්මා අශ්රි  ආබාධ- EiuaPuy; cghijfs; liver diseases ……. etc. 

• අක්ෂි, කර්ණ, ශ්රලන ආබාධ වදශා ප්රතිකාර වශ ආබාධ ිරලැරදි කිරීයම් 
උඳකරණ බා ගැනීම

• fz;> fhJ> Nfl;ly; FiwghLfSf;fhd rpfpr;irfs;> FiwghL rPu; nra;jy; 
rpfpr;irfSf;F cgfuzq;fis thq;Fjy;



• ලවංග  යරෝග අලව්ථාල දී ගනු බන  ඖධ ශා යබයශ්ත ඳරීක්ණ Eg. Influenza.
njhw;W Neha;fSf;fhd (cjh) kUe;JfSk; gupNrhjidfSk;

• දන් ාබාධ වශා ප්රතිකාර- ද්ත ගැවීම ශා පීරවීම ඳමණි
gy; cghijfSf;fhd rpfpr;irfs; (gy; mfw;wy;> epug;Gjy; khj;juk;)

• යරෝග/ ආවාදන වශා ආයුර්යේද ප්රතිකාර වශා ලන වියදම
MAu;Ntj rpfpr;irfs;

• වියේඥ වලද  ප්රතිකාර බා ගැනීම  අදාෂ ගාව්ු- බිල්ඳ්ත/බැංකු 
මියන්/යලබ් අඩවි මඟින්/ වියේ ආය න මියන්/ ජංගම දුරකථන මඟින් 
ගාව්ු යගවීම් වුලද පියයේ.

• itj;jpa epGdu;fsplkpUe;J rpfpr;ir ngWtjw;fhd fl;lzq;fs;- gw;Wr;rPl;L/tq;fp
%yk;/ntg;jsk;/ tpN~l epWtdq;fs;/ifj;njhiyNgrp MfpaitA+lhfTk; fl;lzq;fs; 
nrYj;jg;gLk;. 

• g) ප්රතික්තිකරණ එන්න්ත බා දීම ශා ක්රිඩාලදී ඇතිලන අනුරු 
ලෂක්ලා ගැනීම

jLg;G+rp NghLjy; kw;Wk; tpisahl;bd;Nghj Vw;gLk; mdu;j;jfisj; jLj;jy;



ප්රතිාභ අලව්ථාල-
ed;ikis ngWtjw;fhd re;ju;g;gq;fs;

ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි
rku;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

බාහිර ප්රතිකාර
ntspNeha; rpfpr;irfs;

වලද ලරයාය  අ්තවන ශා ිර මුද්රල 

වහි  ලට්ය ෝරුල, විව් රා්තමක බිල්ඳ , 

යගවීම් කෂ දුඳ 
itj;jpaupd; xg;gk; kw;Wk; fhupahya Kj;jpiuAld; 
$ba kUe;J ml;il
fl;lzk; nrYj;ja urPJ



අවාධය නරෝග ආලරණය- රු. 200,000 නශෝ ඉශෂ
கடுலொன ந ொய்கள்- ரூ.200,000 அல்யது அல லிட அ ிகம்

• ශල්ත වැ්තකම් (Heart surgery)

• පිලිකා ප්රතිකාර (Cancer Treatments)

• ලකුගඩු බද්ධ කිරීයම් වැ්තකම (Kidney transplantation)

• රුධිර කාන්දුකරණය (Dialysis)

• උකුල්, උරහිව් ශා දණහිව් අව්ථි ප්රති්ඨාඳනය (Hip, Shoulder, Knee Replacements)

• යමොෂයේ වැ්තකම්(Brain Surgery)

• යකොදුඇ  යඳෂ විකෘතිවීම ිරලැරදි කිරීයම් වැ්තකම (Scoliosis)

• කර්ණවංඛ බද්ධ කිරීයම් වැ්තකම් (Cochlear Implantation)

• යකොදු ඇ  යඳෂ ය රපුම වශා ව වැ්තකම (Spinal cord Compression)

• අක්මාල බද්ධ කිරීයම් වැ්තකම් (Liver Transplantation)

• අක්ෂි වැ්තකම් (Eye Surgery)

• කෘත්රිම අ්ත/ ඳාද උඳකරණ මිදී ගැනීම (Artificial limbs)

• ඇ මිදුලු බද්ධ කිරීයම් වැ්තකම් (Bone Marrow transplantation)

• වියේ අල  ා වශා උඳකරණ මිදී ගැනීම (Equipment for Special Needs)

• අවාධ  යරෝග ප්රතිකාර වශා යඳෝණ අතියර්ක බා දීම

• (Nutrition supplementation for critical illnesses)

• ශදුනා ගනු බන යලන්ත අවාධ  යරෝග



ප්රතිාභ අලව්ථාල
ed;ikis ngWtjw;fhd re;ju;g;gq;fs;

ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි
rku;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

අවාධය නරෝග ප්රතිාභ ැබීමකදී

fLikahd Neha;fs;

වලද  ලාර් ාල, යරෝශල් බිල්ඳ්ත යශෝ යරෝශයන් 

ද ඇව් යම්න්ුල

itj;jpaupd; mwpf;if> itj;jparhiy fl;lzk;

nrYj;jpa urPJ my;yJ itj;jparhiyapypUe;J

ngw;Wf; nfhz;l nryT kjpg;gPL



2. ශදිසි අනතුරු ආලරණය - வி த்துச் பசளவ காப்புறுதி

• Permanent Disability- Rs. 200,000
• KOikahd kw;Wk; epue;ju Cdk
;
• Partially Disability- Rs150,000-Rs200,000

• epue;ju miw Fiwahd ghjpg;Gfs;



• 2.0 පුර්ණ ශා වදාකාීකක අබ ා ප්රතිාභය-  රු.150,000 සි  රු. 200,000 

epue;ju miw Fiwahd ghjpg;Gfs;- &.150,000 - &.200,000

• 2.1පුර්ණ වදාකාීකක අබ ා රු 200,000

KOikahd kw;Wk; epue;ju Cdk; &.200,000

• 2.2 වදාකාීකක අර්ධ අබ ා

epue;ju miw Fiwahd ghjpg;Gfs; 

• 2.2.1ඇව් යදයකහිම යඳනීම අහිමිවීම රු.200,000

,uz;L fz;fspYk; ghu;it ,og;G &.200,000  
2.2.2 ගාත්ර යදකක්  අහිමි වීම රු.200,000

,uz;L fhy;fisAk; ,oj;jy; &.200>000

• 2.2.3එක් ඇවක ශා  එක් ගාත්රයක් අහිමිවීම රු.150,000

• xU fz; kw;Wk; xU fhy; ,og;G &.150>000

• 2.2.4.එක් ඇවක යශෝ එක් ගාත්රයක් අහිමිවීම රු.150,000

• xU fz; my;yJ xU fhy; ,og;G &.150>000



ප්රතිාභ අලව්ථාල ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි
rku;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

1. පුර්ණ/ අර්ධ අකර්මණයත්ාලකදී

epue;ju miw Fiwahd ghjpg;Gfs;

යරෝග විිර්චය කාඩ්ඳ , වලද  

වශතිකය ශා ිරර්යද්
Neha; epu;za ml;il> itj;jpa mwpf;ifAk;

rpghupRk;.



3. ජිවිත් රක්නාලරණය- MAl;fhg;GWjp

2.1. මාපිය  විනයෝල Parent accidental death 
එක් අනයකුට රු200,000 බැගින් 

නදනදනාටම ආලරණය

ඳවුනේ සියලු දරුලන් වශා නලන් නලන්ල ප්රතිාභ

ngw;Nwhu; /rl;léu;tkhd ghJfhtsu; kuzkiljy; &.200>000

• tUlj;jpy; jha;Æje;ij ,UtUf;Fk;

• FLk;gj;jpy; ghlrhiy khztu;fs; midtUf;Fk; fhg;gPL cz;L

2.2 ශිය විනයෝලකදී-Student accidental death –Rs. 150,000

(යදමාපියන්  යශෝ ිර  ානුකූ භාරකරු )
khztu; kuzj;jpd;NghJ (,Wjpf; fpupiffSf;fhf) &.150>000



ප්රතිාභ අලව්ථාල- 

ed;ikis ngWtjw;fhd re;ju;g;gq;fs ;

ඉදිරිඳත් කෂ යුතු ලියවිලි
rku;g;gpf;f Ntz;ba Mtzq;fs;

1.නදමාපිය මරණයකදී
jha;Æje;ij mtru tpgj;jpdhy;

Vw;gLk; kuzk;

 ාලකාලික මරණ වශතිකය, ශි ාය  උප්ඳැන්න 

වශතිකයේ පි ඳ 

jw;fhypf ,wg;Gr; rhd;wpjo;> khztu; gpwg;Gr;

rhd;wpjo; gpujp> gps;isapd; tq;fp fzf;Fg;

Gj;jfj;jpd; gpujp

1.සිසු මරණයකදී මරණ වශතිකය, ශි ාය  උප්ඳැන්න වශතිකයේ 

පි ඳ  

,wg;Gr; rhd;wpjo;> khztu; gpwg;Gr; rhd;wpjo;

gpujp> ngw;Nwhu; tq;fp fzf;Fg; Gj;jfj;jpd;

gpujp



විනේ ප්රවාද දීමනා-
tpN~l ed;ikfs

• නන්ලාසික නරෝශේ ගාව්තුලලින්  20% අඩු කිරීම -
• tjptpl itj;jparhiy fl;lzq;fspy; 20% Fiwj;jy;

• යරෝශල් ගාව්ු, itj;jparhiyf; fl;lzk;
•වලද  ගාව්ු- itj;jpau; fl;lzk;
• ඳරීක්ණ ගාව්ු ද ඇු්තල අයනකු්ත වියදම්-

•kUe;J kw;Wk; gupNrhjidf; fl;lzk;>gjpTf; fl;lzk;

;



• අලියාන්ව් ඉන්ෂුරන්ව ්ංකා ලිමි ඩ් ආය නය  ාඛාලක  භාර දීම- අධ ාඳන අමා  ාංයේ ඳාවල් යවෞඛ  ශා යඳෝණ 
ාඛාල  භාරදීම

• අලියාන්ව් ඉන්ෂුරන්ව ්ංකා ලිමි ඩ් ආය නය ප්රධාන කාර්යායය   භාරදීම යශෝ 

• ඳශ  ලිපිනය   ැඳැල් මඟින් යැවීම

• කෂමනාකරු, අධ ාඳන අධ ක්

“සුරක්ා” රක්ණාලරණය, ඳාවල් යවෞඛ  ශා යඳෝණ ාඛාල

අලියාන්ව් ඉන්ෂුරන්ව ්ංකා ලිමි ඩ් ආය නය  අධ ාඳන අමා  ාංය, ඉසුරුඳාය

යනො 46/10, නලම් මාල ,යකොෂඔ 02. බ්ත රමුල්
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