
 සණස ලයිෆ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්ඳනි පී.එල්.සී. 

 

රක්ෂණ ඳරිභ ෝගික ඳමිණිලි පිළිබව කටයුතු කිරීභම් 

ක්රියා  පිළිභවළ 

සණස ලයිෆ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්ඳනි  පී.එල්.සී. ,ජීවිත රක්ෂණය සම්බන්ධයයන් උසස් 

තත්ත්වයේ රක්ෂණ ඳරිය ෝගික යස්වවක්  සඳයීමට කඳවී සිටින ආයතනයකි. 

යේශයයහි රක්ෂණ සුරක්ෂිත බව තහවුරු කරන  සමගමක් යලස අපි රක්ෂණ 

ඳරිය ෝගික ඳමිණිලි අගය කරන අතර,එම ඳමිණිලිවලට අදළ යතොරතුරු අඳයේ 

යස්ව ප්රමිීනන් විදියයුු කර ගනීමට ලයබන මහඟු  අවස්ථවක් වශයයන්ද  

සලකමු. 

අඳයේ යස්වවන් පිළිබව ඔබ  ස්හීමකට ඳත් යනොවන්යන් නම්, ඳමිණිල්ලක් 

මර්ගයයන් එය අඳට දනුම් ියය හකිය. එවිට සධරණ සහ අඳයේ සලකිලිමත් 

විමර්ශනයට  ලක්ව   ප්රතිචාරයක් ලබ ීම මගින් අපි ඔයේ ගටලුව විසඳීමට කටයුතු 

කරන්යනමු.  

යමම යල්ඛනය, ඳමිණිලි සම්බන්ධයයන් අඳ ක්රිය කරන ආකරය  සහ ඔබට  

ඳමිණිල්ලක් කළ හක්යක් යකයස්ද යන්න විස්තර කරයි. තවද එය අඳයේ යස්ව 

ප්රමිීනන් සහ ඔබට අයඳයගන්  අයේක්ෂ කළ හකි යේ පිළිබව ද සහන් යේ. 

ඳමිණිල්ලක් යා නු කුමක්ද? 

එය අඳ විසින් සඳයනු ලබන ඕන්ම ආකරයක යස්වවක් පිළිබව අඳ යවත 

අතෘේතිචමත් බව  ප්රකශ කරනු ලබීමකි. 

විසඳුමක් යා නු කුමක්ද? 

එය ඳමිණිල්ලට සම්බන්ධ සියලු ඳර්ශ්වයන් අතර ඇතිච කරගත් එකඟතවකි. 

එයස්ම ඳමිණිල්ල සධරණව, අඳක්ෂඳීනව සහ විනිවිද වයයන් යුතුව විස ඇතිච 

බවට ඳමිණිලිකරු (ඳමිණිල්ල ඉියරිඳත් කළ තනත්ත) ස්හීමකට ඳත්වන බවත්, 

ගන්න ලද ක්රියමර්ගය විසමකමක් ලබීයම් අයේක්ෂයවන් කරන ලද බවත් 

දනගනීමද වදගත් යේ. 

ඳමිණිල්ලක් භ ොනු කරන්භන් භකභස්ද? 

ඳමිණිලි යඳෝරමය  විතයයන් අඳයේ ඕන්ම කර්යලයකට පුේගලිකව, 

දුරකථනයයන්, ෆක්ස් මර්ගයයන්, ලිඛිතව, විදුත් තඳ්යලන් යහෝ සමගයම් යවේ 

අඩවිය හරහ ඔබට සිිංහල යහෝ යදමළ යහෝ ඉිංග්රීසි  ෂයවන් ඳමිණිල්ල ඉියරිඳත් 

කළ හකිය. අදළ ඳමිණිලි යඳෝරමය අඳයේ කර්යලයන්හි  පිළිගනීයම් කවුළුයවන් 



යහෝ අඳයේ යවේ අඩවියයන් ලබ ගත හකිය. ඔබයේ ඳමිණිල්ල ඳහත විස්තර 

දක්යවන අඳයේ ඳමිණිලි පිලිබව කටයුතු කරන  නිලධරිය යවත යයොමු කළ 

යුතුය. 

ඳමිණිල්ලට අදළ ලිපි/යල්ඛනවල පිටඳත් නිසි ඳරිිය සම්පුර්ණ කරන ලද ඳමිණිලි 

යඳෝරමය සමඟ ඉියරිඳත් කළ යුතුය. 

ඳමිණිලි පිළිබව කටයුතු කිරීභම් නිළධරියා භේ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳමිණිලි කළමනකරණ ක්රියා වලියා ට අදළ වූ  ක්රියා දමයා  

කුමක්ද? 

අඳයේ සමනය ක්රියවලිය මලික පියවර හතරකින් (04) සමන්විත වන අතර එහිී 

අනුගමනය කළ යුතු පියවර ගණන ඔයේ ඳමිණිල්යල් සිංකීර්ණත්වය අනුව ීනරණය 

යේ.  යමහිී ස්ම විටම අඳයේ අරමුණ වන්යන් ඔයේ ඳමිණිල්ල හකි ඉක්මනින් 

විසඳීමට කටයුතු කිරීමයි. 

1. ලියා ඳදිංචි කිරීම: 

ඔබයේ සියලුම ඳමිණිලි අඳයේ ඳමිණිලි යල්ඛනයේ (දත්ත ගබඩයේ) සටහන් කර 

ඳසුව එහි ඉියරි කටයුතු කිරීයම්ී අදළ යතොරතුරු යගොනුගත කිරීමට හ ඒ පිළිබව  

විමසීම් කිරීමීී  විත කිරීමට ඳමිණිලිවලට අදළව යයොමු අිංකයක් නිකුත් කරනු 

ලයේ. 

2. දනුම්දීම: 

ඔබයේ ඳමිණිල්ල ලබුු ියන සිට වඩකරන ියන තුනක් (03) ඇතුළත එය ලබුු 

බව දනුම් ීමට අපි කටයුතු කරන්යනමු. ඒ සමඟම ඔයේ ඳමිණිල්ල පිළිබව 

නම ජයන්ත හල්යලොලුව 

තනතුර  ඳමිණිලි පිළිබව කටයුතු කිරීයම් නිළධරී 

ලිපිනයා   සණස ලයිෆ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්ඳනි පී.එල්.සී.,         

340 2/1 ,ආර්.ඒ. ිද යමල් මවත,යකොළඹ 03.    

ස්ථවර දුරකථන 0112002021  

ජිං ම දුරකථන 0774429942  

ෆක්ස් 011257405  

විදුත් තඳ්ල jayantha@sicl.lk 



කටයුතු කරන  නිළධරී කවුරුන්ද යන්න සහ ඔහුයේ/අයයේ  සම්බන්ධත අිංකයද  

අපි ඔබට දන්වන්යනමු. 

3. සමභලෝචනයා  සහ විමර්ශනයා : 

ඔබයේ  ඳමිණිල්යල් ස්ව වය සහ එහි සිංකීර්ණත්වය මත ඳදනම්ව එය , අදළ 

නිළධරී යවත යහෝ අදළ අිංශය/යදඳර්තයම්න්තුව  ර නිළධරී යහෝ සමගයම් 

ඉහළ යඳයේ යජයෂ්ඨ ක කළමනකරුවන්යගන් සමන්විත ඳමිණිලි කළමනකරණ 

කමිටුව යවත යයොමු කරනු ලයේ. 

වඩ කරන ියන තුනක් (03) ඇතුළත ඔයේ ඳමිණිල්ලට විසමකමක් ලබ ීමට හකි  

වුයේ නම්, එම විසමකම, ඳමිණිල්ල ලබුන බව දනුම් යදන අවස්ථයවහිීම   ඔබ යවත 

දනුම් යදන්යනමු . 

 යකයස් යවතත්, ඔබයේ ඳමිණිල්යල් විමර්ශන ක්රියවලිය අවසන් කිරීමට සහ එය 

විසඳීමට ගතවන කලය, ඳමිණිල්ල ලබුු ියන සිට වඩකරන ියන දහහතරක් (14) 

යනොඉක්මවන බවද සහන් කිරීමට කමත්යතමු.  

4. ඳසු විඳරම: 

අඳයේ විසමකම ඔබට දනුම් දුන් ඳසු, අපි ඔබව දුරකථනයයන් අමත ඔබයේ 

ඳමිණිල්ල සම්බන්ධයයන් දනටමත් ලබ ී ඇතිච විසමකම පිළිබව ඔබ ස්හීමකට 

ඳත්යේද යන්න විමසන්යනමු. 

ඔබ ඒ පිළිබව  ස්හීමකට ඳත් යනොවන්යන් නම්, අපි ඔබට අභියාන ක්රියවලිය 

සම්බන්ධයයන් ඳහියලි කරන්යනමු. 

5. අභියා චන ක්රියා වලියා : 

අඳයේ ප්රතිචාරය ඔබ විසින් පිළි යනොගන්යන් නම් සහ අදළ ඳර්ශව යදයකහි 

එකඟත්වයයන්  විසමකමකට එළඹිය යනොහකි නම්, යයෝජනවට එයරහිව අභියාන 

කිරීමට ඔබට අයිතිචයක් ඇත.අභියානය ඉියරිඳත් කිරීම සහ සම්බන්ධ කර ගත 

යුතු නිළධරී වන්යන්, අභියාන පිළිබව කටයුතු කරන නිළධරී වන අතර 

ඔහු/ඇයයේ විස්තර ඳහත දක්යේ.යමහිී  දනටමත් ඳමිණිල්ල පිළිබව කටයුතු 

කිරීයම්ී අනුගමනය කර ඇතිච වඩ පිළියවළ, සමගයම් යජයෂ්ඨ කතම නිළධරීන්යගන් 

සමන්විත වියශ්ෂ කමිටුවක  නවත විමර්ශනයකට ලක්යේ.  

තවද ඳමිණිල්ලක් ලබුු ියන සිට ියන තිචහක් (30) ඇතුළත අභියානයකට ප්රතිචාර 

දක්වන බවට අපි සහතිචක වන්යනමු. 

 

 

 



අභියා චන පිළිබව කටයුතු කිරීභම් නිළධරියා භේ විස්තර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. අධීක්ෂණයා : 

දනුම් ීයම් අියයයර්ී  යතොරතුරු දන්වන ලද ඔබයේ ඳමිණිල්ල පිළිබව කටයුතු 

කරන නිළධරී සම්බන්ධ කර ගනීයමන් සහ එහිී ඔබට ලබදුන් ඳමිණිලි 

ලියඳියිංචි අිංකය  විතයයන් ඳමිණිලි කළමනකරණ ක්රියවලියේ ඕන්ම 

අියයරකී ඔයේ ඳමිණිල්යල් ප්රගතිචය පිළිබව විමසීමට ඔබට අයිතිචයක් ඇත. 

 ඳමිණිල්ල සම්බන්ධභයා න්, ඔබ තවමත් අතෘප්තිමත් නම් කුමක් 

කළ යුතුද? 

අඳ විසින් සම්පර්ණයයන් විමර්ශනය කර අභියාන කමිටුයේ ීනන්දුව ලබ ීයමන් 

ඳසුව, එහි අවසන විසමකම යහෝ ඔයේ ඳමිණිල්ල සම්බන්ධයයන් අඳ කටයුතු කළ 

ආකරය පිළිබව ඔබ තවමත් ස්හීමකට ඳත් යනොවන්යන් නම්, එය රක්ෂණ 

ඔම්බුඩ්ස්මන්වරය (ombudsman) යවත යහෝ ශ්රී ලිංක රක්ෂණ නියමන යකොමිෂන් 

ස ව (IRCSL) යවත යයොමු කළ හක.  

 

ඔම්බුඩ්ස්මන්වරයා භේ විස්තර 

දුරකථන අිංකයා : 0114528671 

ලිපිනයා : රක්ෂණ ඔම්බුඩ්ස්මන්, 

           අිංක 143 A වජිර ඳර, යකොළඹ 05 

විදුත් තඳ්ල: info@insuranceombudsman.lk 

   

නම ාන්දන සී ියවිගල්පිටිය  

තනතුර  වියශ්ෂිත නිළධරී 

ලිපිනයා   සණස ලයිෆ ඉන්ෂුවරන්ස් කම්ඳනි පී.එල්.සී.,         

340 2/1 ,ආර්.ඒ. ිද යමල් මවත,යකොළඹ 03.    

ස්ථවර දුරකථන 0112002027  

ජිං ම දුරකථන 0773744219 

ෆක්ස් 011257405  

විදුත් තඳ්ල chandanad@sicl.lk 



                

ශ්රී ලිංක රක්ෂණ නියා මන භකොමිෂන් ස භවහි විස්තර  

දුරකථන අිංකයා : 011 2396184-9 / 011 2335167 

ලිපිනයා : අධයක්ෂ  විමර්ශන 

    ශ්රී ලිංක රක්ෂණ නියමන යකොමිෂන් ස ව 

   11 වන මහල නයගනහිර කුළුණ, යලෝක යවළ මධයස්ථනය, යකොළඹ 01 

විදුත් තඳ්ල : investigation@ircsl.gov.lk / info@ircsl.gov.lk 


