සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණය

“SURAKSHA” Student Insurance scheme
අධ්යාපන අමාත්යාාංශය
Ministry of Education

දැක්ම-VISION

සදා සුරකිමු- දැයේ දරුවන්
Protect forever- The children of the
Nation
රජය සිසුන් සඳහා නනාමිනේ ලබා නදන
රක්ෂණාවරණයකි.

අරමුණ
•යරෝග, අනතුරු හා ආබාධ තත්තත්තවවල දී
ඉක්මන් යසෞඛ්ය යසේවා සදහා ය ාමු කරමින්
පාසල් පැමිණීම වැඩි කිරීම, 13 වසරක පාසල්
අධයාපන ට සහභාගිත්තව වැඩි කිරීම, ආබාධ
තත්තත්තවවල දී අවශ්ය ප්රතිකාර සදහා ය ාමු වීමට
සහා වීම.

ප්රතිලාභීන්- Beneficiaries
වයස 5ත් 19ත් අත්ර මිලියන 4.5 වන ශ්රී
ලාාංකීක පාසේ සිසුන්•රජයේ පාසල්
•රජයේ අනුමත ආධාර ලබන යහෝ යනාලබන
යපෞද්ගලික පාසල්
•උපකෘත වියශ්ේෂ පාසල්
•ජාතයන්තර පාසල්
•පිරියවන්

වලාංගු කාලය
2017 ඔක්යතෝම්බර් 01 දින සිට
රක්ෂණ ආයත්නය
ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසේථාව

රක්ෂණ අවස්ථා-Benefits of Insurance Cover
1. නසෞඛ්ය රක්ෂණාවරණය
Health benefits
2.අනතුරු රක්ෂණාවරණය
Accident covers
3. විනශ්ෂ ප්රතිලාභ
Special Bonus Allowances

නසෞඛ්ය රක්ෂණාවරණය-Health Benefits
 නන්වාසික ප්රතිකාර සඳහාHospitalization- Rs, 200,000
 බාහිර ප්රතිකාර සඳහාoutdoor coverage- Rs. 10,000

1.නන්වාසික ප්රතිකාර සඳහා
නන්වාසික නරෝගීන්ට සහ වවදය නස්වා
සැපයීමට අයත් ප්රතිලාභ - Rs,

200,000

1.1 A. පුද්ගලික නරෝහලක, රජනේ නරෝහලක නගවන
වාට්ටුවක(ආයුනවේ්ද ප්රතිකාර ද තතුු  ව)

1.1B. රජනේ නරෝහලක නනානගවන වාට්ටුවක
(ආයුනවේ්ද ප්රතිකාර තතුු  ව)

1.1 A. නන්වාසික නරෝගීන්ට සහ වවදය නස්වා සැපයීමට අයත් ප්රතිලාභ - පුද්ගලික නරෝහලක, රජනේ නරෝහලක නගවන වාට්ටුවක (ආයුනවේ්ද ප්රතිකාර ද තතුු  ව)
එක් අයකු සඳහා වාෂේික රක්ෂණාවරණය
රු.200,000
(එක් නරෝහේගත් වීමක් සදහා උපරිමය රුපියේ 100,000)
i.

ii.

iii.

ආයරෝගය ශ්ාලාවක කාමර ක්/ශ්ාලාවක් සදහා උපරිම
කාමර ගාසේතු දිනකට උපරිම - රු.5,000
එක් යරෝහල් ගතවීමකට උපරිම රු 30,000
ශ්ලය වවදයවර කු, නිවර්ින්දිත වවදයවර කු, MBBS යහෝ DAMS
යහෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකම් සහිත වවදයවර කු, වවදය
උපයද්ශ්කවර කු, වියශ්ේෂඥ වවදයවර කු සඳහා එක් යරෝහල්
ගතවීමක් සඳහා උපරිම රු.30,000

වෂර් කට
රු.60,000

උපරිම

වෂර් කට
රු.60,000

උපරිම

විවිධ ආයරෝගයශ්ාලා යසේවා සහ සැපයීම් එක් යරෝහල්ගත වීමක් සඳහා වෂර් කට උපරිම
උපරිම රු. 40,000
රු. 80,000
(ඖෂධ සහ යබයහත්ත, සැත්තකම් ගාසේතු පරීක්ෂණ, වියශ්ේෂ ප්රතිකාර)

1.1B. නන්වාසික නරෝගී ප්රතිලාභ - රජනේ නරෝහලක නනානගවන වාට්ටුවක
(ආයුනවේ්ද ප්රතිකාර තතුු  ව) වදනික ගාස්තු (වෂේයකට උපරිම දින 30ක් දක්වා)
රු. 1,000
එක් දිනක් යනු පැය 24ක කාලසිමාවකි.
නරෝහලින් සැපයිය නනා හැකි ඖෂධ් හා නබනහත්, පරීක්ෂණ, ස්කෑන්, එක්ස්නේ රු. 10,000
පිටතින් සිදු කිරීම සදහා එක් අවස්ථාවකට නහෝ වෂේයකට
1.1A හා 1.1B සදහා අතිනේක පහසුකම්
නන්වාසික නරෝගින් සදහා පසු නරෝහේ නස්වා යටනත් නරෝහේ ගත් කාලනයන් පසුව ඉදිරි සතියක
කාලයක් සදහා වන ඖෂධ් හා නබනහත් සදහා යන වියදම ආවරණය නකනේ. (නරෝහනලන් පිට
වන අවස්ථානේ දී වවදයවරයා විසින් නිනදේ්ශ කර තිබිය යුතු ය.)
1A- iii අදාළව නරෝහේ ගත් වීමකින් නත්ාර ව වුව ද පහත් පරීක්ෂණ සඳහා වියදම් ප්රතිපූරණය
නකනේ.
1. EEG, 2. MRI, 3. CT scan, 4. DMSA scan, 5. DTPA scan, 6. Ultra Sound scan and 7. NIS
Dengue Antigen test 8. Endoscopy, 9. Colonoscopy, 10. Bronchoscopy, 11.
Sigmoidoscocy

ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි නේඛ්න
පුද්ගලික නරෝහේ සඳහා
•
•
•
•

යරෝග නිශ්ේච පත්රිකාව
යගවවීම් කළ කුවිතාන්සි (අවසන් හා අත්තතිකාරම් යගවීම්)
විසේතරාත්තමක බිල්පත
නිල මුද්රාව සහිත ව විදුහලපති සහතික කරන ලද නිවැරැදි ව සම්ූණර් කරන ලද හිමිකම් අ ැදුම් පත්ර -

රජනේ නරෝහේ සඳහා
- ඇඳ ඉහ පත්රිකාව/ යරෝග නිශ්ේච පත්රිකාව යහෝ සා න පත
- බාහිරය න් ලබා ගන්නා ඖෂධ හා පරීක්ෂණ සඳහා වවදයවර ා
විසින් අනුමත කළ ව්යටෝරුව (නිල මුද්රාව සහිත ව)
- යගවීම් කළ බිල්පත්ත
- නිල මුද්රාව සහිත ව විදුහලපති සහතික කරන ලද නිවැරැදි ව සම්ූණර්
කරන ලද හිමිකම් අ ැදුම් පත්ර

බාහිර ප්රතිකාර ආවරණය වෂේයකට
රු. 10,000
පහත සඳහන් හඳුනා ගනු ලැබූ ජීවිත අවදානමක් සහිත වියශ්ේෂ යරෝග අවසේථාවලට
අදාළ ව ඖෂධ හා යබයහත්ත පරීක්ෂණ හා අනාවරණවලට අදාළ වි දම් ආවරණ - පිළිකා, cancer
- අවසන් අදි යර් වකුගඩු අකමර්ණයතාව - End state rental failure
- ප්රධාන ඉන්ි බද්ධ කිරීම
Major organ transplantation
- අංශ්භාග ,
Paralysis
- අන්ධභාව ,
Blindness
- බහුවිධ ජාරිධය ,
Multiple-sclerosis
- තුන් වන ම්ටයම් පිළිසේීම
Third degree burns
යකාන්යද්සි
1. සි ලු ම වවදය ගාසේතු හා යසේවා සඳහා වන වි දම යවළයඳයපායළේ පවතින මිල
ගණන් අනුව මිල ගණන කිරීම
2. බිල්පත්ත ප්රතිූරණ කිරීම පමණක් සිදු යකයර්.

ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි නේඛ්න
- වවදයවර ා යේ අත්තසන හා නිල මුද්රාව සහිත ව්යටෝරුව

- යගවීම් කළ බිල්පත්ත
- නිල මුද්රාව සහිත ව විදුහලපති සහතික කරන ලද නිවැරැදි ව සම්ූණර් කරන
ලද හිමිකම් අ ැදුම් පත්ර - අ දුම් පයතහි අඩංගු සිසුවා යේ අත්තසන
අනිවා ර් යනා යේ.

2. හදිසි අනතුරු ආවරණය
Accident covers
2.1. අනතුරකින් මිය යාම
අ. ශිෂය ා මි

ාම

Student accidental death –Rs. 100,000
(යදමාපි න්ට යහෝ නිතයානුූලල භාරකරුට)
ආ. මව/පියා මිය යාම
Parent accidental death Rs. 75,000

(එක් අයකු සඳහා පමි.)

ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි නේඛ්න
(අ) ශිෂයයා නේ මරණනේ දී
•
•
•
•
•

මරණ සහතික
පශ්ේචාත්ත මරණ පරීක්ෂක වාතර්ාව
උප්පැන්න සහතිකයේ පිටපත
හදිසි මරණ පරීක්ෂක යේ වාතර්ාව
නිල මුද්රාව සහිත ව විදුහලපති සහතික කර නිවැරැදි ව සම්ූණර් කරන ලද හිමිකම් අ ැදුම්
පත්ර

• (ආ) මව/පියා නේ හදිසි අනතුරකින් සිදු වන මරණයක දී
- මරණ සහතික - පශ්ේචාත්ත මරණ පරීක්ෂණ වාතර්ාව
- ශිෂය ා යේ උප්පැන්න සහතික
- හදිසි මරණ පරීක්ෂක වාතර්ාව
- නිල මුද්රාව සහිත ව පරියේනාධිපති/විදුහල්පති සහතික කර නිවැරැදි ව
සම්ූණර් කරන ලද හිමිකම් අ ැදුම් පත්ර

සැලකිය යුතු යි. - පැවිදි ශිෂයයින් සඳහා ද 2A - ආ යටනත් ප්රතිලාභ හිමි වන අත්ර
මව/පියා නලස ගිහි ජීවිත්නේ නදමාපියන් ආවරණය නේ.

2. හදිසි අනතුරු ආවරණය
2 .2. පුණේ හා සදාකාලීක
අබලත්ා ප්රතිලාභය - Total &
Permanent disability
සිසුන් සඳහා පමි.
2.2A

පුණේ සදාකාලික අබලත්ා

2.2B

සදාකාලික අධර් අබලතා
I.
ඇසේ යදයකහි ම යපනීම අහිමි වීම
II.
ගාත්ර යදකක් අහිමි වීම
III. එක් ඇසක හා එක් ගාත්ර ක් අහිමි වීම
IV. එක් ඇසක් යහෝ එක් ගාත්ර ක් අහිමි වීම

රු.
100,000
රු. 100,000
රු. 100,000
රු. 100,000
රු. 50,000

ප්රතිලාභ ලැබීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපි නේඛ්න
(ත) ශිෂයයා නේ ශාරීරික අකමේණයත්ාවක දී - වවදය වාතර්ාව
- යරෝග නිශ්ේච පත්රිකාව
- නිවැරැදි ව සම්ූණර් කරන ලද හිමිකම් අ දුම් පත්ර

3. විනශ්ෂ ප්රසාද දීමනාSpecial Bonus Allowances

• 3.1 නන්වාසික නරෝහේ ගාස්තුවලින් 20% අඩු කිරීම • යරෝහල් ගාසේතු, hospital charge
• වවදය ගාසේතු- doctor fee

• පරීක්ෂණ ගාසේතු ද ඇතුලත්තව අයනකුත්ත වි දම්- Investigation cost and

Registration fee

• 3.2 වවදය උපනද්ශකවරයකු නහෝ විනශ්ෂඥ වවදයවරයකු නේ

ගාස්තුවලින් 20% ක් අඩු කිරීම-

සිසු රක්ෂණ කා්පත්-Suraksha-student insurance card
• සෑම ශිෂය කු සඳහා ම සුරක්ෂා කාඩ්පත යනාමියල් ලබා යදයි.
• වියශ්ේෂ ප්රසාද ලබා ගැනීමට කාඩ්පත අවශ්ය යේ. පළමු මාස 3දී රක්ෂණ ප්රතිලාභ ලබා
ගැනීමට කාඩ්පත අවශ්ය යනාවුනද ඉදිරියේ දී කාඩ්පත ඉදිරිපත්ත කළ තු .
• කාඩ්පත සිසුන් අතට පත්ත කිරීම පාසයල් විදුහල්පති මඟින් යේ.
• නව පාසලකට ඇතුළත්ත වූ විට තමා සතු කාඩ්පත ලබා දී නව කාඩ්පතක් ලබා ගත යුතු .

සුරක්ෂා කමිුව
• සෑම පාසලකම සුරක්ෂා කමිටුවක් පත්ත යකයර්.
• සිසුන්ට රක්ෂණාවරණ ලබා දීයම්දී ඇතිවන ගැටලු පිළිබඳ
යසා ා බලා කටයුතු කළ යුතු .
• අ දුම් පත්ර සම්ුණර් කර ලබා දි යුතු
• පාසයල් සුරක්ෂා ප්රතිලාභ ලබා ගැනීම පිළිබඳ වාතර්ා
යගානුවක් නඩත්තතු කළ යුතු.

නේඛ්න භාරදීම
• ළගම ඇති ශ්රී ලංකා රක්ෂණ සංසේථායේ ශ්ාඛ්ාවකට
• ප්රධාන කා ර්ාල ට
• අතින් යහෝ ලි ාපදිංචි තෑපෑයලන්

බිේපත් ප්රතිපූරණය
• යල්ඛ්න ඉදිරිපත්ත කිරීම සිද්ධි සිදු වී දින 90ක් ඇතුළත
• නිවැරදිව යතාරතුරු ඉදිරිපත්ත කර දින 7ක් ඇතුළත යචක්පත්ත
මඟින් ලබා යදයි.

නත්ාරතුරු ලබා ගැනීම
ශ්රී ලාංකා රක්ෂණ සාංස්ථාවඅධ්යාපන අමාත්යාාංශය-

0112357357
0113641555

