
පාරිභ ෝගිකයන්භේ පැමිණිලි පිළිබඳව ක්රියාකිරීභේ කාර්ය පටිපාටිය 

ශ්රී ලංකා ඉන්ුවරන්් 

භකෝපභර්ෂන් ලිමිටඩ් 

ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම විශ්වසනීය රක්ෂණ සමාගම වශවයන් අප සමාගම, අපවේ 

හිතෛෂී පාරිවභෝගික භවතුන් සමඟ තිරසාර සම්බන්ධෛාවක් පවත්වාවගන යාමට 

ඉමහත් පරිශ්රමයක් දරන අෛර,  පාරිවභෝගික ගමන් මවේ දී වනෛ ගැවටන සෑම 

කාරණාවක දී ම, සාධනීය පාරිවභෝගික අත්දැකීම් සාක්ෂාත් කරගැනීම උවදසා අප 

සමාගම වඩවඩාත් සවිඤ්ඤාණිකව ක්රියාකරනු ලැවේ. වමම අරමුණ මුඳුන් පමුණුවා 

ගැනීවම් දී, අප සමාගම සමඟ නිබඳවම මුසුවන ඔබවේ අගනා අත්දැකීම් සමුදාවයන් 

ඔබ ෛෘප්තතිමත්වනු දැකීම සහතික කිරීම උවදසා, ඔබවේ පැමිණිලි සම්බන්ධවයන් 

වකවේ ක්රියාකරන්වන් ද යන්න පිළිබඳව වමම කාර්ය පටිපාටිවයන් සවිේෛරව 

කරුණු ඉදිරිපත් කරනු ලැවේ. 

1. පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්භන් භකභ් ද? 

වාචිකව 

 අංක  0112357357 / 0112357000 දරන දුරකථන ඔේවේ ඇමතීවමන්; 

 ශ්රී ලංකා ඉන්ුවරන්ේ වකෝපවර්ෂන් ලිමිටඩ් සමාගවම් ප්රධාන කාර්යාලය  වවෛ 

වහෝ ඕනෑම ශාඛා  කාර්යාලයක් වවෛ පැමිණීවමන්;  

ලිඛිතව 

 විද්යුත් ෛැපෑල වන email@srilankainsurance.com / slic@srilankainsurance.com 

වවෛ වයාමු කිරීවමන්; 

 

 සාමානය ෛැපෑවලන් “පැමිණිලි කළමනාකරණ ඒකකය,  

   ශ්රී ලංකා ඉන්ුවරන්ේ වකෝපවර්ෂන් ලිමිටඩ්, 

   අංක 21, වවාක්වෂෝල් වීදිය, වකාළඹ 02.”  

  යන ලිපිනයට වයාමු කිරීවමන්; 

mailto:email@srilankainsurance.com
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 ෆැක්ේ අංක 94112447742 වවෛ වයාමු කිරීවමන්; 

 වවේ අඩවිය වන www.srilankainsurance.com වවෛ වයාමු කිරීවමන්; 

 පාරිවභෝගික වයදවුම (Customer App) වවෛ වයාමු කිරීවමන්; 

 

2. සෘජුවම ඇමතිය හැකි පැමිණිලි  ාර නිලධාරිණිය පිළිබඳ භතාරතුරු 

 

නම අනූෂා වහට්ටටිආරච්චච්ච 

ෛනතුරු නාමය කළමනාකරු - ඇමතුම් මධයේථානය 

ලිපිනය අංක 21, වවාක්වෂෝල් වීදිය, වකාළඹ 02. 

සෘජු දුරකථන අංකය 0112357000 

ජංගම දුරකථන අංකය 0771940696 

ෆැක්ේ අංකය (94 11) 2357843 

විදුත් ෛැපැල් ලිපිනය anushahe@srilankainsurance.com 

3. පැමිණිල්ල සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු භල්ඛන සහ භතාරතුරු  

 

       පැමිණිලි කරුවේ නම 

 ඇමතුම් වෛාරතුරු 

 රක්ෂණ ඔප්තු අංකය / වාහන අංකය (රථවාහන රක්ෂණය) 

 පිළිතුර අවප්තක්ෂා කරන  ක්රමය 

 පිළිතුර අවප්තක්ෂා කරන  භාෂාව 

 පැමිණිල්ල පිළිබඳ විේෛරය 

 පැමිණිලිකරු රක්ෂණ ඔප්තුහිමියා වනාවන විවටක දී, ඔප්තුහිමියාට තිවබන 

සම්බන්ධෛාව  

 අවශය වන වල්ඛනවල පිටපත් 
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4. පිළිතුරක් දැනුේ දීමට ගතවන කාලසීමාව 

 

සියළුම පැමිණිලි වැඩකරන දින තුනක් (3) ඇතුළෛ වල්ඛනගෛ කර, ඒ 

පිළිබඳව දැනුම් වදනු ලැවේ. යම් පැමිණිල්ලක් සඳහා දින තුනක් (3) ඇතුළෛ 

විසඳුමක් සපයන්වන් නම්, අදාළ විසඳුම, පැමිණිල්ල ලැබුණු බව සඳහන් 

කරමින් දැනුම් වදනු ලැවේ. 

5. පැමිණිල්ලක් සේබන්ධභයන් කටයුතු කරන ක්රියාවලිය 

 

යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු විට, පැමිණිලි කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ලැබුණු 

පැමිණිල්ල සමාවලෝචනයට භාජනය කර, ෛවදුරටත් වෛාරතුරු අවශය 

වන්වන් නම්, පැමිණිලිකරු වවෛ ඒ බව දන්වනු ලැවේ. විවශ්ෂවයන් බලය 

පවරා ඇති පැමිණිලි නිලධාරිවයකු වවෛ සියළුම පැමිණිලි භාරවදනු ලැවේ. 

බලය පවරා ඇති එම පැමිණිලි නිලධාරියාවේ ඇමතුම් විේෛර සහ එක් එක් 

පැමිණිල්ල සඳහා වන වයාමු අංකය, පැමිණිල්ල ලැබුණු බව සඳහන් කරමින් 

දැනුම් වදනු ලැවේ. 

 

අදාළ ක්රියාවලි අයිතිකරුවන් හා සම්බන්ධ වී පැමිණිලි සම්බන්ධවයන් කටුතු 

කරන අෛර, යම් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු දින සිට දින දාහෛරක් (14) ඇතුළෛ 

පිළිතුරු සපයනු ලැවේ. යම් විමර්ශන කටුත්ෛක් නිසා, අදාළ විසඳුම දින 

දාහෛරක් (14) ඇතුළෛ ලබාදීමට වනාහැකි වුවවහාත්, ඒ බව පැමිණිලිකරු 

වවෛ දන්වනු ලැවේ. 

 

විසඳුමකට එවරහිව ඉදිරිපත් කරන අභියාචනයක් සඳහා වන පිළිතුර, 

පැමිණිල්ල ලැබුණු දින සිට දින තිහක් (30) ඇතුළෛ යවනු ලැවේ. 

 



6. ඉදිරිපත්  කර  ඇති  පැමිණිල්ලක්  සේබන්ධභයන් වර්තමාන තත්ත්වය 

පරීක්ෂා කරන්භන් භකභ් ද? 

 

පැමිණිලිකරු විසින්, පැමිණිල්ල ලැබුණු බවට වන දැන්වීමත් සමඟ, දී ඇති 

ඇමතුම් විේෛර ඔේවේ අදාළ පැමිණිලි නිලධාරියා සෘජුවම ඇමතීම කළ 

හැකිය. 

 

7. පැමිණිලි  ාර නිලධාරියාභේ මූලික විසඳුම  සේබන්ධභයන් 

පැමිණිලිකරු තෘප්තතියට  පත්භනාවුවභහාත්, ඊට අදාළ කාරණාව 

(අභියාචනය)  භයාමු කළ යුත්භත් කා භවත ද ? 

ඉදිරිපත් කර ඇති විසඳුම සම්බන්ධවයන්  පැමිණිලිකරු / පැමිණිලිකාරිය 

සෑහීමකට පත්වනාවන්වන් නම්, ඔහු/ඇය විසින් පහෛ සඳහන් නිලධාරිණිය 

හමුවේ  අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

 

නම නාමලී ඒ. සිල්වා 

ෛනතුරු නාමය නිවයෝජය සාමානයාධිකාරී - අවලවි ප්රධානි 

ලිපිනය අවලවි අංශය, ශ්රී ලංකා ඉන්ුවරන්ේ වකෝපවර්ෂන් 

ලිමිටඩ්, 

අංක 21, වවාක්වෂෝල් වීදිය, වකාළඹ 02  

සෘජු දුරකථන අංකය 0112357834 

ජංගම දුරකථන 

අංකය 

0773423755 

ෆැක්ේ අංකය (94 11) 2357843 

 විදුත් ෛැපැල් 

ලිපිනය 

namalees@srilankainsurance.com 

 

 

 

 

mailto:namalees@srilankainsurance.com


8. සමාගභේ තිභබන විකල්ප ආරවුල්  විසඳීභේ  යාන්රණ 

(පැමිණිලිකරු අභියාචනභේ අවසන් විසදුම සේබන්ධභයන් 

සෑහීමකට පත්භනාවන අව්ථාවක දී.) 

[ රක්ෂණ ඔම්බුඩ්ේමන්වරයා, ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන වකාමිෂන් සභාව,  

වේරුම්කරණය ආදිය.] 

 රක්ෂණ ඔේුඩ්්මන්වරයා පිළිබඳ ඇමතුේ භතාරතුරු   

දුරකථන අංකය : 0114528671, 0112505542 

ලිපිනය : අංක143A, වජිර පාර, වකාළඹ 05. 

විද්යුත් ෛැපැල් ලිපිනය : info@insuranceombudsman.lk 

 

 ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන භකාමිෂන් ස ාව පිළිබඳ ඇමතුේ 

භතාරතුරු   

අධයක්ෂ - විමර්ශන, 

ශ්රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන වකාමිෂන් 

සභාව,   

11 වන මහල, නැවගනහිර කුලුන, 

වලෝක වවළඳ මධයේථානය, 

වකාළඹ 01 

දුරකථන අංකය : 0112396184-9 / 0112335167 

විදුත් ෛැපැල් ලිපිනය : investigation@ircsl.gov.lk / info@ircsl.gov.lk 
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