
2. National Lifeශාප ොදු රක්ණ ආයතනය (S.A.O.G) 

 මැද ප රදිග කා පේ ාඛා ැයිව්තුල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

රට කාර්යාය ලිපිනය දුරකථන අංකය රක්ණ වම්බන්ධීකාරක 

ඕමළනය තෆ. ඳෆ 798,තෆඳෆල් කේතය 
117,ඕමළනකේ සුල්තළන් රළජ්යයය . 

කගොඩනෆගිල් අංක.115, plot no. 

330,ලළරණ අංකය .146,ඳළර 

අංකය:  .4202 

+96824730832 වමීර් C.නළයර් 

+96892510825 

sameer@nlicgulf.com 

 

 

 

 

 

එේවත් 
අරළබි 
එමීර් 
රළජ්ය ය 

ඩුබළයි කළර්යළය අංක .803,ටලර්  

A1, ද ඔඳවහ ඔම්නියළට් ,A1 A 

අමල් ඳළර, ව්යළ ඳළරික වහථළනය ,  
ඩුබළයි 

+96824730832 අකෝේ කුමළර් 

+96892510825 

ashokkumar@nlicgulf.

com 

අබුඩළබි , 

ඳෂමු ලන මශ , දළෆීර් ටලර් , 
සළතිමළ බින්ට් මුබළරේ ඳළර 
එකේට්රළන ණජ්ඩළ ශන්දිය,  තෆ. ඳෆ 

26551,  අබුඩළබි 

+96824730832 රළකජ්හ කුමළර් 

+96892510825 

rajeshk@nlicgulf.com 

කුකව්ට් 
රළජ්ේය 

අශමඩ් ටලර්, 25 ලෆනි මශ, 

කගොඩනෆගිල් අංකය -03, ගල්සහ 

ඳළර, ළර්ේ, 

කුකව්ට් 

+96522260760 ඇනි වදළසිලම් 

+96892510825 

ani@nlicgulf.com 

 

කටළර් කනේවහට්කකයළර් , 6ලන මශ – 

කළර්යළය  604D A1 කෙඩළ 

කකොටුල , ව්යළ0ඳළර වහථළනය 63, 

ගුලන්කතොටුඳ ඳළර, උම් 
ගුලයිලිනළ 
 

97440318600 Country Head 

97440318600 

nextcare@nextcarehea

lth.com 

බශකර්න් කනේවහට්කකයළර් , කෆපිටල් ප්වහ 

ටලර්  13 ලන මශ ,  කළර්යළය 

අංක. 131 &132,  කගොඩනෆගිල්  

79 ඳළර 2802,  ලළරණ අංකය  428, 

A1 සීසහ දිවහත්රි ේකය 

97317382721 Country Head 

 

+97317382721 

nextcare@nextcarehea

lth.com 

කවෞදි 
අරළබි  
රළෙධළනිය 

කනේවහට්කකයළර් , A1 රැබියළ 

&නළවර්  කගොඩනෆගිල් 102 

අබ්දල්ළ කරෝේ රෙලරු 

+966138988910 Country Head 

+966138988910 

ksa@nextcarehealth.co

m 

කබනන් කනේවහට්කකයළර්, සළදර් 

නළමතල්ළ කශලි වීදිය වකෝමි , 

සින්  El ෆිල් , බීරට්  කබනන් 

+9611504000 Country Head 

+9611504000 

lebanon@nextcareheal

th.com 



2.2. රක්ණ පයෝජනා ක්රරමපේ අලම ප්රනතිාභ පේඛනය 

අංක ආලරණය ප්රණතිාභ US $ ඉේලීමට අදාෂ පේඛන 
01 මරණය,කිසිදු කශේතුලකින් නිවළ 15,000 මරණ වශතික 

වලද්යශ වශතික 

02 වහථිර පූර්ණ ආබළධිතභළලය (අනතුර) 15,000  වලද්ය0 වශතික 

03 වහථිර අර්ධ ආබළධිතභළලය 10,000  වලද්ය0 වශතික 

04 තළලකළලික ආබළධිතභළලය 5,000  වලද්ය  වශතික 

05 ශදිසි අනතුරු කශේතුකලන් වලද්ේ වියදම් (ශදිසි 
වශ බළහිර කරෝගී ප්රලතිකළර ඇතුළුල කරෝගියළ 
තුෂ කරෝශ තුෂ ඳරිඳළනය කකකර්) 

පුද්ගකයකුට ලවරකට 

3,000  වලද්ය  වශතික 

06 කන්ලළසික වශ බළහිර කරෝගී ප්කර්තිකළර කරෝග 3,000  වලද්ය  වශතික 

07 ICU ප්රබතිකළර 5,000   වලද්ය  වශතික 

08 හිරිශෆර නිවළ නෆලත කගන්ලළ ගෆනීම 

(කළයික, ලිංගික, මළනසික) 

වෆබ වියදම් 1. ආගමන පිටවීකම් 
මුද්දරය 

2. වීවළ අලංගු කිරීම 

3. වලද්යඅ කයෝග්යනතළ 
ලළර්තළකව් පිටඳත 
(වලද්යඳ ඳරීේණය 
අවමත් වීම) වශ / 
කශෝ කළර්යයන් ඉටු 
කිරීමට කනොශෆකි 
වීමට කශේතු විවහතර 

කරන ලළර්තළල. 
(ගර්භණී වංකූතළ, 

කලනත් කරෝග) 

4. කුලියට ගෆනීකම් පිරිලෆය 
වශළ ඉන්කලොයිසි 

09 වලද්යඉ කයෝග්යගතළලය නිවළ නෆලත කමරටට 
කගන්ලළ ගෆනීම 

වෆබ වියදම් 

10 ශදිසි අනතුරේ කශේතුකලන් කයෝග්යයතළලයේ 
කනොමෆතිකම කශේතුකලන් නෆලත කමරටට 
කගන්ලළ ගෆනීම 

වෆබ වියදම් 

11 ගෆබ්ගෆනීකම් වංකූතළ කශේතුකලන් නෆලත 
කගන්ලළ ගෆනීම 

 

 

 

 

වෆබ වියදම් 

12 කිසියම් කශේතුලේ නිවළ අදළෂ හරීල ංකළ දූත 
මණ්ඩය ශරශළ ආඳසු කගන්ලළ ගෆනීම 

වෆබ වියදම් (රේණකරුකග් 

අභිමතය ඳරිදි) 

1.විගමන පිටවීකම් මුද්දරය 

2. වීවළ අලංගු කිරීම 

3.නෆලත කගන්ලළ ගෆනීමට 
කශේතුල පිළිබ වම්පූර්ණ 
ලළර්තළල 

13 රැකියළ ආධළර - මුල්යත කගවීම - රැකියළ අහිමි 
වීම - නිලවට ප්රුලළශන වියදම 

වෆබ වියදම් 1.විගමන පිටවීකම් මුද්දරය 

2. වීවළ අලංගු කිරීම 

3. කුලියට ගෆනීකම් පිරිලෆය 
වශළ ඉන්කලොයිසි 

 

14 රැකියළ ආධළර - මුල්ය  කගවීම - රැකියළ අහිමි 
වීම - ආරේෂිත නිලව 

දින 90කට දිනකට කඩොර් 

10ේ 

 

15 කවේලළ කයෝෙකයළ විසින් ලෆටුප් කනොකගවීම 
ළරීරික හිරිශෆර කශෝ අඳකයෝෙන ලිංගික 
හිරිශෆර කශෝ රැකියළ කකොන්ත්රළත්තුකව් අනිසි 
කව උල්ංඝනය කිරීම ලෆනි රේණ 
වම්බන්ධ කනොලන නඩු වශළ නීතිමය වියදම්. 

රේෂිත වළමළජිකකයකුකග් 

වෆබ වියදම් කගලන ද නීතිමය වියදම් 
වශළ ඉන්කලොයිසි 

16 මිනිවහ සිරුරු නෆලත කගන්ලළ ගෆනීම වෆබ වියදම් 1. මරණ වශතික 

2.මරණයට කශේතුල වශන් 
කරන කඳොලිවහ ලළර්තළල 

3. කුලියට ගෆනීකම් පිරිලෆය 
වශළ ඉන්කලොයිසි 
 

 

 

 

 



 

3.අතිපර්ක ආලරණය 

අංක ආලරණය ප්රණතිාභ US $ ඉේලීමට අදාෂ පේඛන 
01 සිවිල් කනොවන්සුන්තළල / අනළගත 

ලවංගතය කශේතුකලන් ශදිසි ඉලත් කිරීම් 
500 ආගමනපිටවීකම්මුද්දරය 

වීවළ පිටඳත 

 

02 අලමංගල්ය  වියදම් 1000 මරණ වශතික 
වලද්යශ වශතික 

03 යෆකඳන්කනකුකග් මරණය 1000 වලද්ේ වශතික 

04 යෆකඳන්කනකුකග් මරණයේ 
කශේතුකලන් ගමන් කිරීමට ගුලන් ටිකට් 
ඳත 

වෆබ වියදම් මරණ වශතික 
වලද්යශ වශතික 

 

4. පගවිය යුතු ලාරික 

 

රට 

 
බශපර්නය 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රට 

 
පජෝර්ධානය 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

රට 

 

 

කුපේට් 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ වශළ 140 

ලවර 3ක කළයේ වශළ 210 

ලවර 4ක කළයේ වශළ 280 

රට 

 

 

පබනානය 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ වශළ 140 

ලවර 3ක කළයේ වශළ 210 

ලවර 4ක කළයේ වශළ 280 



 

 

රට 

 

 

ඔමානය 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

 

රට 

 

 

කටාර් 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

 

 

රට 

 

 

පවෞදී අරාබියාල 
(K.S.A.)  

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

 

රට 

 

 
එේවත් අරළබි එමීර් 

රළජ්ේය 

ලාරික මුද(බදු ශැර) 
USD 

ලවර 2 ක කළයේ 
වශළ 

140 

ලවර 3ක කළයේ 
වශළ 

210 

ලවර 4ක කළයේ 
වශළ 

280 

 

 



2.5 පවේලාපයෝජකයා විසින් රක්ණ ඔප්පුල ක්රිිියා  ටි ාටිය මිදී ගැනීම 

ඉශත වශන් කෂ ඳරිදි, අලවන් අනුමෆතිය වශළ ඉල්ලුම් කරන විට ඉශත වශන් විකද් කවේලළ කයෝෙකයළ විසින් කගන 

දුන් රේණ ආලරණයට අදළෂ වශතිකය / ප්රවතිඳත්තිය, හරීද ංකළකව් ේරි යළත්මක බයත් විකද් රැකියළ ආයතන විසින් 

බළදිය යුතුය. රේණ කවේලළ ආයතනය විසින් අදළෂ වශතිකය / ප්රනතිඳත්තිය තශවුරු කකකරනු ඇත. 

 

 

 

හිමිකම්  ටි ාටිය 

NC පලත හිමිකම්  ෑම (Nextcare) 

පියලර 1 - දුරකථනය කශෝ Whatsappශරශළ NC හිමිකම් කණ්ඩළයම අමතන්න 

පියලර 2 - Portal කශෝ Whatsappශරශළ අන්තර්ෙළය ශරශළ හිමිකම් ඉදිරිඳත් කරන්න 

පියලර 3 -හිමිකම් බළ  ගෆනීම 

පියලර 4 -හිමිකම් ඳළන්නළට තශවුරු කිරීකම් විද්යු ත් තෆඳේ යවීම 

පියලර 5 - යලන ද හිමිකම් ඳම තේකවේරු කර අලහය  අමතර කල්ඛන ඇත්නම් හිමිකම් ඳළන්නළට විද්යු ත් තෆඳ යවීම 

පියලර 6 - අමතර ලියකියවිලි ඉදිරිඳත් කර හිමිකම් ඳම ේරිතයළලට නංවීම 

පියලර 7 - ප්රරතිේකේඳ- අලවළන තීරණය වමඟ විද්යුනත් තෆඳේ බළ ගනීම 

පියලර 8 - අනුමතයි - ආඳසු කගවීම ේරිාළයළලට නංවීම 

 

හිමිකම්  ෑම IC පලත ඉදිරි ත් කරන දී (රක්ණ ආයතනය) 

පියලර 1 - විද්යුාත් තෆඳ ශරශළ IC හිමිකම් කණ්ඩළයම අමතන්න කශෝ ඇතුල්වීම 

පියලර 2 - විද්යුතත් තෆඳ  ශරශළ කශෝ අතට හිමිකම් ඉදිරිඳත් කරන්න 

පියලර 3 - විද්යුාත් තෆඳ ශරශළ හිමිකම් ඉදිරිඳත් කරන්න 

පියලර 4 - හිමිකම් බළ  ගෆනීම 

පියලර 5 -හිමිකම් ඳළන්නළට තශවුරු කිරීකම් විද්යුකත් තෆඳේ යඈවීම 

පියලර 6 - යලන ද හිමිකම් ඳම තේකවේරු කර අලහය  අමතර කල්ඛන ඇත්නම් හිමිකම් ඳළන්නළට විද්යුත් තෆඳ යලන්න යවීම 

පියලර 7 - අමතර ලියකියවිලි ඉදිරිඳත් කර හිමිකම් ඳම ේරියයළලට නංවීම 

පියලර 8 - ප්රරතිේකේඳ- අලවළන තීරණය වමඟ විද්යුයත් තෆඳේ බළ ගනීම 

පියලර 9 - අනුමතයි - ආඳසු කගවීම ේරිාළයළලට නංවීම 

 

 


