
මැදපෙරදිග කලාෙපේ ප ේවපේ නියුතු විපේශගතවූ ශ්රීම ලාිකක ශ්රවමිකකින්   හාා ප ේවා පජ කකජා විින්  පගවු  ලන  ීවවිත 

රක්ෂණ ක්ර මජක් ්රිුජාමකමක කමම. 

1.ඉ ්ලාමීජ අරාබි රක්ෂණ  මාගම PSC-SALAMA 

1.1 මැද පෙරදිග කලාෙපේ ඇති ශාඛාවල ලැින ්තුව 

 

රට 

 

කාර්ජාල ලිපි ජ 

 

දුරකථ  අිකජ 

 

රක්ෂණජ 

 ම්න් ධීකාරක 

UAE EIFFEL 2 ග ොඩනැගිල්ල, පළමු වන 

මහල උම් අල් ගෙයිෆ්, ගෙයික් සයිඩ් පාර 

(උම් අල් ෂිෆ්, ගමගෝය ම්ම්ය ස ස්නානස 

අසල) තැ.පැ. අංක 80864, ඩුබායි, UAE 

+97142708000  අයිගසක් සාන්තකුමාර් 
ගෙල්ලතම්බි 

uae.slbfe@salama.ae 

කුගේට් කුගේට් වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලස 
ග ොඩනැගිල්ල, පළමු වන මහල වාරණ 

අංක 9, අබ්ම්ල් අසීස් හමාඩ් අල්-
සා ර්ස්ට්, කිබ්ලා, කුගේට් න රස 

+96522413385 නවීඩ් සුබයිය  

kwt.slbfe@salama.ae 

ගසෞදී 
අරාබිසාව 
(K.S.A.) 

අල් රබිසා සහ නසාර් ග ොඩනැගිල්ල. 

102, අබ්දල්ලා රජු පාර, තැ.පැ. අංක 

30455, අල් ගකොබාර් 31952,K.S.A. 

+966138988910 අයිගසක් සාන්තකුමාර් 
ගෙල්ලතම්බි 

ksa.slbfe@salama.ae 

ඕමානස ග ොඩනැගිල්ල # 1022,Way # 1013, 

වාරණ #210, පළමු වන මහල,#17, 

එඩාරා ග ොඩනැගිල්ල, කුරම්, තැ.පැ. 

අංක 548, PC 115, මස්කට්, ඕමානස 

+968 24655800 නවීඩ් සුබයිය  

omn.slbfe@salama.ae 

බහගර්නස ගනයර්ඩික් ටවර්, 13 වන මහල, 

කාර්සාලස අංක.131 & 132 

ග ොඩනැගිල්ල 79, පාර 2802 වාරණ 

428, අල් සීෆ් දිස්ත්රිාක්කස, තැ.පැ. අංක 

198442 මනමා, බහගර්න් රාජධානිස 

+97317382721 අයිගසක් සාන්තකුමාර් 
ගෙල්ලතම්බි 

bhr.slbfe@salama.ae 

ගජයර්දානස ණට් ගහල්ත්, ඇල් මඩිනහ් ඇල් 

ගමොනවරහ් ස්ට්රීmට්, ග ොඩනැගිල්ල, 

අංක.194, අම්මන් 19153, තැ.පැ. අංක 

750, ගජයර්දානස 

+962(6)5511010 අයිගසක් සාන්තකුමාර් 
ගෙල්ලතම්බි 

jrd.slbfe@salama.ae 

ගලබනානස   ෆාදර් ණාම්ටල්ලහ්කහගල ස්ට්රීmට්, 

සගලෞමි සින් ELෆිල් ගබ්යිරුට් – 

ගලබනානස තැ.පැ. අංක 55-630 සින් 

El ෆිල් 

+961-1-504030 අයිගසක් සාන්තකුමාර් 
ගෙල්ලතම්බි 

lbn.slbfe@salama.ae 

කටාර් 6 වන මහල– කාර්සාලස 604D, Al 

ගජඩා ගකොටුව වයාපර මධයස්නානස63, 

ගුවන්ගතොටුපල පාර, උම්ම් ගුවයිලිනා – 

මණ්ඩලස 27 ගඩයහා, කටාර් 

+97440318600 නවීඩ් සුබයිය  

qtr.slbfe@salama.ae 
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1.2. . රක්ෂණ පජ ක ා ක්ර මපේ අවම ්ර තිලා  පඛඛ ජ. 

රක්ෙණ ගසයජනා ක්ර මවලට අදාළ ්රරතිලලා  පහත පය දි ගේ; 

අික ආවරණජ ්රරතිලලා  (USD) 

1 මරණස (කුමන ගහේතුවක් වුවත්) 15 000 

2 ස්ථිර පූර්ණ ආබාධිත ාවස (අනතුරක් ගහේතුගවන්) 15 000 

3 ස්ථිර අර්ධ ආබාධිත ාවස (අනතුරක් ගහේතුගවන්) 10 000 

4 තාවකාලික ආබාධිත ාවස  5 000 

5 හදිසි අනතුරු සඳහා ්රරතිලකාර කිීමගම්දී ඇතිලවන විසදම් (ගරයහල්  තවී 

්රරතිලකාර ලබන හදිසි සහ බාහිර ගරයගී ්රරතිලකාර, ගරයහල විසින් 

ගමගහසවනු ඇත) පුද් ලගසකුට වසරකට 

3 000 

6 බරපතල ගරයගී තත්ත්ව (ගපර හම්නා ත්) අතිලගර්කසට අනුව 3 000 1 ⋆ 

7 ගන්වාසික - COVID ගහය ගවනත් වසං ත තත්වසක් 

ගහේතුගවන්, දැඩිසත්කාර ඒකකස තුළ ්රරතිලකාර 

5 000 

8 හිය හැර ගහේතුගවන් නැවත ග න්වා  ැනීම (ශාීමය ක, ලිංගික, 

මානසික) 

වවදය නිලධාීමන්ග  ිරය වැස 
ඇතුළුව ශ්රීු ලංකාවට ආපසු 
පැමිණීමට දරණ ිරය වැස 

9 (i) ශාීමය ක ගසය යතාවස ම්ර්වල වීම ගහේතුන් නිසා නැවත ගමරටට 
ග න්වා  ැනීම 

වවදය නිලධාීමන්ග  ිරය වැස 
ඇතුළුව ශ්රීු ලංකාවට ආපසු 
පැමිණීමට දරණ ිරය වැස 9 (ii) කිසිසම් වසං ත තත්වසක් ගහේතුගවන් නැවත ග න්වා  ැනීම 

10  ැබ්  ැනීම ගහේතුගවන් නැවත ග න්වා  ැනීම අතිලගර්කසට අනුව ශ්රීු ලංකාවට 
ආපසු පැමිණීමට දරණ ිරය වැස 
1⋆⋆ 

11 (i) සමා ම වසා දැමීම වැනි අවස්නාවක, ගසේවාගසයජකසා විසින් 
ගකොන්ත්රාත්තුව කල්තිලසා අවසන් කිීමම ගහේතුගවන් නැවත 
ගමරටට ග න්වා  ැනීම 

ශ්රීු ලංකාවට නැවත පැමිණීමට 
දරණ ිරය වැස 

11 (ii) කිසිසම් ගහේතුවක් නිසා අදාළ ශ්රීු ලංකා ත ත මණ්ඩලස හරහා 
ආපසු ග න්වා  ැනීම 

ශ්රීු ලංකාවට නැවත පැමිණීමට 
දරණ ිරය වැස 

12 රක්ෂිත සාමාජිකගසකුග  නීතිලමස විසදම් සනු වැටුප් 

ගනොග වීම, ශාීමය ක හිය හැර ගහය අපගසයජන, ලිංගික හිය හැර 

ගහය අපගසයජන, ගසේවා ගසයජකසා විසින් රැකිසා 
ගකොන්ත්රාාත්තුව උල්ලංයනස කිීමම වැනි රක්ෙණ ගනොවන 

සම්බන්ධ සිද්ධීන්ස.  

එක් සිද්ධිසක් සඳහා තනය ිරය වැස 
(පුර්ණ ිරය නැමීමකදී ගසේවකසාග  
මාසික වැටුපට වඩා වැඩි ගනොගේ) 

13 මිනිස් සිරුරු නැවත ග න්වා  ැනීම මෘත ශීමරා ාරස සහ එම්බාම් 
 ාස්තු ඇතුළුව ශ්රීු ලංකාවට ආපසු 
ග න්වා  ැනීගම් සැබෑ ිරය වැස 
රැකිසා කරන රට තුළ දරනු ලැගබ්. 

14 කිසිසම් ගහේතුවක් නිසා ගසේවකසා (ශ්රීු ලාංකික) ආරක්ෂිත 
නිවසක නවාතැන්  ත්ගත් නම් 

දිනකට USD 10. මූලික අවශයතා 

සඳහා එක් පුද් ලගසකුට. 

 

⋆ Addendum 1 

"බරපතල ගරයගී තත්ත්වස" සනු ජීවිත අවදානමක් ඇතිල නැතිලනම් පුද් ලසාග  වදනික ක්රිකසාකාය ත්වසට අහිතකර 

ගලස බලපෑ හැකි ගසෞඛ්යය තත්ත්වසක් ගහය ජීවන තත්ත්වසකි. එවැනි අවස්නා: 

i ාෘද  ැමකකම්  ම්න් ධ විජදම් 

1. හෘදසාබාධස – (Myocardial Refraction) 

2. හාර්දික ධමනිස-Coronary artery disease  

3.Stroke (Cerebra Vascular Accident) 

 

 

 



ii ශලකර්ම ඇතුුව, 

 

i. ිරළිකා 

ii. වකු ඩු අසමත්වීම, 

iii. ්රරධාන අවසව බද්ධ කිීමම, ගපනහළු ගහය ඇට(අස්ථීන්) වැනි; 

iv. අංශ ා ස 

v. Multiple Sclerosis (බහු සක්්ගලගරයසිස්) 

vi. ්රරාන්මික ගපනහළු ධමනි අධි රුධිර ඩනඩනස 

vii. Fulminate Hepatitis 

 

එගසේත් නැතිලනම්, ඉහත සඳහන් කළ තත්ත්වසන් හැර, එම රගට් වවදය අධිකාය ස සටගත් ලිසාපදිංි  වී ඇතිල, එම 

ක්ගෙේත්රාගේ විගශේෙඥ වවදයවරසකු විසින් බරපතල ගරය සක් බවට සහතිලක කර ඇතිල ගවනත් ගරය . 

 

⋆⋆ විගද්ශ ත විගමන් පසු කාන්තාවකට සිම්කළ  ර් ණී පීමක්ෙණගසන්, ඇස  ැබ් ග න ඇතිල බව අනාවරණස 

වුවගහොත් ඇසව නැවත ගමරටට ග න්වා  ැනීම. 

 

 

1.3. අතිපර්ක ආවරණජ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 අවම අවශතාවජ අමතර මුදල 

මරණස (කුමන ගහේතුවක් වුවත්) 15,000  

ස්ථිර පූර්ණ ආබාධිත ාවස (අනතුරක් ගහේතුගවන්) 15,000 USD 1,000 

ස්ථිර අර්ධ ආබාධිත ාවස (අනතුරක් ගහේතුගවන්) 10,000 USD 1,000 

තාවකාලික ආබාධිත ාවස  5,000  

හදිසි අනතුරු සඳහා ්රරතිලකාර කිීමගම්දී ඇතිලවන විසදම් 

(ගරයහල්  තවී ්රරතිලකාර ලබන හදිසි සහ බාහිර ගරයගී 

්රරතිලකාර, ගරයහල විසින් ගමගහසවනු ඇත) පුද් ලගසකුට 

වසරකට 

3,000  

බරපතල ගරයගී තත්ත්ව (ගපර හම්නා ත්) 3,000  

ගන්වාසික - COVID ගහය ගවනත් වසං ත 

තත්වසක් ගහේතුගවන්, දැඩිසත්කාර ඒකකස තුළ 

්රරතිලකාර 

5,000  

කිසිසම් ගහේතුවක් නිසා ගසේවකසා (ශ්රීු ලාංකික) 

ආරක්ෂිත නිවසක (Safe house) නවාතැන්  ත්ගත් 

නම් 

මූලික අවශයතා සඳහා 

පුද් ලගසකුට දිනකට 

ගඩොලර් 10කි 

 

මාරාන්තිලක ගරය  (ගේ වත් ්රරතිලලා )  මරණ ්රරතිලලා ගසන් 20% 



1.4. ප ේවාපජ කකජා විින්  පගවිජ යුතු වාරිකජ 

රට 
 
බහගර්නස 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

රට 

 
ගජයර්ධානස 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

රට 

 

කුගේට් 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

රට 

 

ගලබනානස 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

රට 

 

ඔමානස 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

රට 

 

කටාර් 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 

 

 

 

 

රට 

 

ගසෞදී අරාබිසාව (K.S.A.)  

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2 ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4 ක කාලසක් සඳහා 280 



රට 
 
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජයස 

වාරික මුදල (නදු ාැර) 
USD 

වසර 2ක කාලසක් සඳහා 140 

වසර 3ක කාලසක් සඳහා 210 

වසර 4ක කාලසක් සඳහා 280 

 

1.5. ප ේවාපජ කකජා විින්  රක්ෂණ ඔප්පුව ්රිුජා ෙපාොපාජ මිකල ග ගැමම 

SLBFE ලිසාපදිංි සට ගපර ශ්රීු ලාංකික  ෘහ ගසේවිකාවන් ගවනුගවන් ගකොන්ත්රාාත්තු කාලසට අනුව ගසේවාගසයජකසා ඉහත 

සඳහන් රක්ෙණ සමා ගමන් රක්ෙණ ඔප්පුවක් මිලදී  නී. 

. 

හිමිකකම් ෙපාොපාජ 

NC පවත හිමිකකම් ෙෑම (Nextcare) 

ිරසවර 1 - ම්රකනනස ගහය Whatsapp හරහා NC හිමිකම් කණ්ඩාසම අමතන්න 

ිරසවර 2 - Portal ගහය Whatsapp හරහා අන්තර්ජාලස හරහා හිමිකම් ඉදිය පත් කරන්න 

ිරසවර 3 - හිමිකම් ලබා   ැනීම 

ිරසවර 4 - හිමිකම් පාන්නාට තහවුරු කිීමගම් විදහත් තැපෑලක් සෑවීම 

ිරසවර 5 - සවන ලද හිමිකම් පෑම තක්ගසේරු කර අවශය අමතර ගල්ඛ්යන ඇත්නම් හිමිකම් පාන්නාට විදහත් තැපෑල සෑවීම 

ිරසවර 6 - අමතර ලිසකිසවිලි ඉදිය පත් කර හිමිකම් පෑම ක්රිකසාවට නංවීම 

ිරසවර 7 - ්රරතිලක්ගෙේප- අවසාන තීරණස සමඟ විදහත් තැපෑලක් ලබා  නීම 

ිරසවර 8 - අනුමතයි - ආපසු ග වීම ක්රිකසාවට නංවීම 

 

හිමිකකම් ෙෑම IC පවත ඉදිරිෙමක කර  ල ග (රක්ෂණ ආජත ජ) 

ිරසවර 1 - විදහත් තැපෑල හරහා IC හිමිකම් කණ්ඩාසම අමතන්න ගහය ඇතුල්වීම 

ිරසවර 2 - විදහත් තැපෑල  හරහා ගහය අතට හිමිකම් ඉදිය පත් කරන්න 

ිරසවර 3 - විදහත් තැපෑල හරහා හිමිකම් ඉදිය පත් කරන්න 

ිරසවර 4 - හිමිකම් ලබා   ැනීම 

ිරසවර 5 - හිමිකම් පාන්නාට තහවුරු කිීමගම් විදහත් තැපෑලක් සීවීම 

ිරසවර 6 - සවන ලද හිමිකම් පෑම තක්ගසේරු කර අවශය අමතර ගල්ඛ්යන ඇත්නම් හිමිකම් පාන්නාට විදහත් තැපෑල සවන්න සෑවීම 

ිරසවර 7 - අමතර ලිසකිසවිලි ඉදිය පත් කර හිමිකම් පෑම ක්රිකසාවට නංවීම 

ිරසවර 8 - ්රරතිලක්ගෙේප- අවසාන තීරණස සමඟ විදහත් තැපෑලක් ලබා  නීම 

ිරසවර 9 - අනුමතයි - ආපසු ග වීම ක්රිකසාවට නංවීම 

 


