වැදගත් :
ෙමය ඔෙබ් ඔප්පුෙව් සිංහල පරිවර්තනයක් වන අතර එය කියවා ෙත්රුම් ගැනීම සඳහා පමණි.
ෙමහි අඩංගු කරුණු පිලිබඳ යම් අවිනිශ්චිතතාවයක් මතුවූ විටක ෙහෝ යම්කිසි නීතිමය
කටයුත්තකදී බලපැවත්ෙවනුෙය් ෙමම ඔප්පුෙව් ඉංගීසි පිටපත බව කරුණාෙවන් සලකන්න.

ඔෙබ් රක්ෂණය
ෙමම අත්ෙපොත ඔෙබ් ඔප්පු ෙල්ඛනය වන අතර, ඔෙබ් රක්ෂණාවරණය පිළිබඳ සම්පුර්ණ ෙතොරතුරු
ඇතුළත් ෙවයි.
ඔෙබ් රක්ෂණ ඔප්පුව සැකසී ඇත්ෙත්,
•
•
•
•

ෙමෝටර් රක්ෂණ ෙයෝජනා පතය
ෙමම අත්ෙපොත
ෙමෝටර් රක්ෂණාවරණ සහතිකය
ඔප්පු ෙල්ඛනය

යන ෙකොටස් මඟිනි.
ෙමම ඔප්පුව ඔෙබ් සුරක්ෂිතතාවය උෙදසා ඔබ සහ LOLC ෙජනරල් ඉන්ෂුරන්ස් ලිමිටඩ් අතර, ගිවිසුමට
සාක්ෂියකි. එය පරික්ෂාකාරීව කියවන්න. ෙමම ඔප්පුව යටෙත් සලසා ඇති ආවරණය මඟින් ඔෙබ්
අෙප්ක්ෂාවන්ට/විෙශේෂිත අවශ9තාවන්ට අනුකූල ෙනොවන යම් ෙදෝෂයක් හමුවුවෙහොත්, එය
නිවැරදි/සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා සමාගම ෙවත වහා නැවත එවිය යුතුය.

වැදගත් සටහන්
1.

2.

3.

අහිමිවීම ෙහෝ හානි වැළැක්වීම උෙදසා ඔෙබ් වගකීම
ඔෙබ් වාහනය අහිමිවීම් සහ හානි වලින් වළක්වාගැනීම උෙදසා ඔබ විසින් සියළු අවස්ථාවන්හිදී,
සියළු සාධාරණ පියවර ගත යුතුය. ඔෙබ් වාහනය මාර්ග ධාවනයට සුදුසු තත්වෙයන් නඩත්තු කල
යුතුය.
ඔප්පු ෙකොන්ෙද්සි පිළිපැදීෙම් වගකීම
ෙමම ඔප්පුෙව් ෙකොන්ෙද්සි, විධිවිධාන, වගන්ති, වගකීම් සහ පිටසන් කිරීම් සම්පුර්ණ කිරීම සහ
පිළිපැදීම මත පදනම්ව ෙමම ඔප්පුෙවන් ලබාෙදන ආවරණය ෙකොන්ෙද්සි සහිත ෙව්.
ඔප්පුව යාවත්කාලින කිරීම
ලබාදී ඇති ෙතොරතුරු වල ඕනෑම ෙවනසක් වහා දනුම් දිය යුතු අතර, එෙසේ කිරීමට අෙපොෙහොසත්
වුවෙහොත් එය ඔෙබ් හිමිකම් ඉල්ලුෙම් පතිලාභයට බලපෑ හැකි අතර, ඇතැම්විට කිසිදු හිමිකමක්
ලබාගැනීමට ෙනොහැකිවනු ඇත.
ඉදිරිපත් කර ඇති තත්වයන්හි කැපී ෙපෙනන ෙවනසක් සිදුවුවෙහොත් එය ඔෙබ් ඔප්පුව අවලංගු
කිරීමටද ෙහේතුවිය හැක. තත්වයන්හි ෙතොරතුරු ෙවනසක් යනු රක්ෂණයට පදනම් වූ ෙයෝජනා
පතෙයන් ඔබ දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු ඔප්පුෙව් කරුණුවලට පරස්පර විෙරෝධී වීමකි.
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වSාජ හිමිකම් අයදුම් වගන්තිය
ඕනෑම හිමිකම් අයදුමක් කවරාකාරයකින් ෙහෝ වංචාසහගතව ඉදිරිපත් කර ඇති විට ෙහෝ
රක්ෂිතයා ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින අයකු ඉහළ නැංවූ ෙහෝ පමාණය ඉක්මවා දැක්වූ
හිමිකම් අයදුමක් ව9ාජ ෙහෝ වංචාසහගත ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කර ඇතිවිට ෙහෝ රක්ෂිතයාෙග්
ෙයෝජනා පතෙය් සපයා ඇති කරුණු ෙහෝ ෙවනත් ෙල්ඛන ව9ාජ බව ෙහෝ යම් ෙතොරතුරක් සඟවා
ඇති බව ඔප්පු වුවෙහොත් ෙමම ඔප්පුව යටෙත් සියළු වරපසාද අත්හිටවනු ලබන අතර, ඔප්පුව එහි
ආරම්භෙය් සිටම අවලංගු කරනු ලැෙබ්.
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ෙපොලිස් වාර්තා / හිමිකම් අයදුම් දැන්වීම
ෙමම ඔප්පුෙව් අෙනකුත් වගන්තිවලට පටහැනි ෙනොවන පරිදි, ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති
වාහනයකට ඔප්පුව යටෙත් සමාගමට නීතිමය වගකීමක් පැවරිය හැකි හානියක් සිදුවූ විට 1951
අංක 14 දරන ෙමෝටර් වාහන ආඥා පණෙත් සහ එහි සංෙශෝධනවල දක්වා ඇති පරිදි, පැය 24 ක
කාලයක් තුල ලඟම ඇති ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත වාර්තා කල යුතුය. එෙමන්ම සමාගම ෙවතද වහා
දැනුම්දීමක් සිදුකල යුතු ෙව්. එෙසේම සමාගෙම් පූර්ව අනුමැතියකින් ෙතොරව වාහනෙය්
අළුත්වැඩියාවන් කිසිවක් ආරම්භ කිරීම, කිසිදු ෙකොටසක් විනාශ කිරීම ෙහෝ එවැනි වාහනයක්
අළුත්වැඩියා කිරීෙම් ඇස්තෙම්න්තු ලබාගැනීම සිදු ෙනොකළ යුතුය.
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රක්ෂණය පැවරීම
රක්ෂණ සහතිකය පැවරීම සමාගම විසින් පිළිගනු ලබන්ෙන් ෙමෝටර් වාහන පණෙත් 112 (a)
වගන්තියට අනුව පැවරීම සිදුකර දින 44 ක කාලයක් ඇතුලත වන අතර, 1951 අංක 14 දරන
ෙමෝටර් වාහන ආඥා පණතට අනුව එහිදී තුන්වන පාර්ශ්වෙය් වගකීම් සහිත රක්ෂණාවරණයක්
ලබාගැනීම අනිවාර්ය ෙව්. ෙමම පිළිගැනීම ෙමම රක්ෂණ ඔප්පුෙව් පරිපුර්ණ රක්ෂණාවරණය
යටෙත් පිරිනමන අෙනකුත් ආවරණ සහ දිගුවන් සඳහා වලංගු ෙනොෙව්.
වාහනය පවරනු ලැබූ පුද්ගලයා විසින් රක්ෂණ හිමිකම් ලැබිය හැකි ආපදාවකදී සිදුවූ අලාභ හානි
ෙවනුෙවන් රක්ෂණ වන්දි ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් නම්, පැවරීෙම් නීතිමය ෙල්ඛන සහ
වාහනය ලැබුන වහාම සමාගම ඇමතිය යුතුය. එහිදී ඔහු විසින් සමාගෙම් ලිපිනයට ෙයොමුකළ
ෙල්ඛනයක් මඟින් නියමිත ෙහළිදරව් කිරීම සහ පකාශ සිදුකිරිම අවශ9තාවකි. එෙසේ කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වන්නන්ෙග් රක්ෂණාවරණය, වාහනය නව හිමිකරු ෙවත පැවරූ දිනෙය් සිට,
අකිය වනු ඇත.

අන්තර්ගතය
රක්ෂණ ගිවිසුම
ආවරණ අවකාශය
පළමු ෙකොටස

-

වාහනයට හානියක් සිදුවීම ෙහෝ අහිමිවීම
හිමිකම් අයදුම් ෙනොකිරීෙම් පාරිෙතෝෂිකය
ෙදවන ෙකොටස
තුන්වන පාර්ශ්වයන් සඳහා නීතිමය වගකීම්
පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ
යතුරුපැදි
අනිකුත් සියළු වාහන
තුන්වැනි ෙකොටස
ෛවද9 වියදම් (පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සඳහා පමණි)
ඇතැම් ෙකොන්ෙද්සි මඟ හැරීම සහ ආපසු ලබාගැනීෙම් අයිතිය.
සාමාන9 හැරදැමීම් (සියළු වාහන සඳහා බලපැවැත්ෙව්.)
තත්වයන්
ෙබ්රුම් කිරීම
වගන්ති සහ පිටසන්
වගන්තිය 1
වගන්තිය 2
වගන්තිය 3
වගන්තිය 4
වගන්තිය 5
වගන්තිය 6
වගන්තිය 7
වගන්තිය 8
වගන්තිය 9
වගන්තිය 10
වගන්තිය 11
වගන්තිය 12
වගන්තිය 13
වගන්තිය 14
වගන්තිය 15
වගන්තිය 16
වගන්තිය 17
වගන්තිය 18
වගන්තිය 19
වගන්තිය 20
වගන්තිය 21
වගන්තිය 22
වගන්තිය 23
වගන්තිය 24
වගන්තිය 25
වගන්තිය 26
වගන්තිය 27

- තුන්වැනි පාර්ශ්වයට පමණි.
- තුන්වැනි පාර්ශ්වය, ගිණි සහ ෙසොරකම්
- ජල ගැලීම් සහ ස්වභාවික ආපදා
- වර්ජන, කැරළි, සහ මහජන කැළඹීම්
- තස්තවාදය
- ෙසේවක වන්දි
- ෙසේවක වන්දි - තස්තවාදී ආවරණය
- ඇදෙගන යාෙම් ගාස්තු
- වායු මළු, (Air Bag) දිගුව
- විදුරු, වින්ඩ්ස්කින්/ජෙන්ල බිඳීම
- තුන්වැනි පාර්ශ්වය ෙද්පළ හානි
- පුද්ගලික අනතුරු පතිලාභ
- මගී අවදානම් (වාණිජ වාහන පමණි)
- අයත් ෙනොවන අයිතම (කුලී වාහන පමණි)
- කුලී වාහන (කුලියට ලබාගත් අය පදවන)
- සංචරණ භාණ්ඩ (අනතුරුදායක ෙනොවන)
- සංචරණ භාණ්ඩ (අනතුරුදායක )
- සංචරණ භාණ්ඩ (තස්තවාදී ආවරණය)
- මාර්ග බලපත සහිත ඔමිනි බස්රථ
- ෙකොටස් ෙසොරකම් ආවරණය (පුද්ගලික ද්විත්ව කාර්ය වාහන පමණි)
- පුහුණුවන රියදුරු/යතුරුපැදිකරු
- කුලී සින්නක්කර/කල්බදු
- රියදුරු පුහුණුව
- ආයතනික ණය
- ස්ෙව්ච්ඡා අතිරික්තය (සියළු හිමිකම් අයදුම් සඳහා)
- අනිවාර්ය අතිරික්තය
- තීරු බදු රහිත වාහන

ෙමෝටර් රථ රක්ෂණාවරණය
ෙමම ෙල්ඛනෙය් සඳහන් රක්ෂිතයා (මින් පසු එෙලස හදුන්වනු ලබන) ෙයෝජනා කර පකාශයට පත් කළ
සම්බන්ධතාව මත පදනම්ව ස්ථාපිත කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්,
LOLC ෙජනරල් ඉන්ෂුරන්ස් ලිමිටඩ්
(මින් ඉදිරියට සමාගම ෙලස හදුන්වනු ලබන) රක්ෂණාවරණයක් සඳහා අයදුම් කර ඇති අතර අදාළ
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් කාල පර්ච්ෙජ්දය තුළ ෙහෝ සමාගම විසින් කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ෙගවීම් පිළිගනු
ලබන “ආවරණය බල සහිත” යම් කාලයක් තුළ සිදුවන අනතුරක් නැතිවීමක් ෙහෝ හානියක් ෙවනුෙවන්,
රක්ෂණ හිමිකම් සලකා බැලීමට අදාළ ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වාරිකය ෙගවා ෙහෝ ෙගවීමට ෙපොෙරොන්දු වී
ඇත.
දැන් ෙමම ඔප්පුව සාක්ෂි සහිතව ස්ථාපිතයි:
එය ෙමහි දක්වා ඇති පිටසන් කර ඇති ෙවනත් ආකාරයකින් සඳහන් කර ඇති වගන්ති බැහැරකිරීම් සහ
ෙකොන්ෙද්සි වලට යටත් ෙව්.

01 වන ෙකොටස :
වාහනයට හානි සිදුවීම ෙහෝ නැතිවීම
1. සමාගම විසින් ෙල්ඛනෙය්/ෙල්ඛන වල සඳහන්
ඕනෑම ෙමෝටර් වාහනයකට ෙහෝ එහි අමතර
ෙකොටස් වලට පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී සිදුවන
නැතිවිමකට ෙහෝ හානියකට වන්දි හිමිකම්
ලබාෙදයි.
I.

බාහිරව සිදුවන අනතුරු

II. ගිණි, බාහිර පිපිරීම්, ස්වයං ගිණි ගැනීම්,
අකුණු, නිවාස බිඳීම්, ෙහෝ ෙසොරකම්
III. ද්ෙව්ශ සහගත කියා
IV. ෙගොඩබිම් මාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, අභ9න්තර
ජල මාර්ග ෙසෝපාන ෙහෝ ඔසවනයන් මඟින්
පවාහනය කිරීෙම්දී
නමුත් පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවලින් බාහිරව:
i. (a) වාහනයක් ෙවනත් හානියකට ලක්වූ
අවස්ථාෙව්දි හැර ටයර්, ටියුබ් සහ එන්ජින්
උපාංග වලට සිදුවන හානි; එවැනි
අවස්ථාවකදී ටයර් ටියුබ් සහ එන්ජින්
උපාංග වලට සිදුවන හානි සඳහා සමාගෙම්
වගකීම ඒවා නැවත ෙයදීම සඳහා වැයවන
මුදලින් 50% ෙනොඉක්මවිය යුතුය.

(b) මැලියම් සීලන්ට් ඇතුළු පාවිච්චිය නිසා
වැඩිපුර ෙගවී යන සියළු උපාංග නැවත
ෙයදවීෙම් වියදමට අදාළ සමාගෙම් වගකීම
ඉන් 50% ෙනොඉක්මවිය යුතුය.
ii. වාහනය ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථයක් ෙලස
රක්ෂණය කර ඇති අවස්ථාවන්හිදී හැර
උපාංග, අමතර ෙකොටස් ෙහෝ අභ9න්තර
ෙකොටස් නැතිවීම ෙහෝ ඒවාට හානි සිදුවීම
සඳහා වන්දි හිමිවන්ෙන් ෙසොරකමකින්,
නිවාස බිඳීමකින්, පැහැර ගැනීමකින්,
වාහනය ෙසොරාගත් අවස්ථාවකදී පමණි.
iii. යතුරු පැදි හැර අනිකුත් වාහනවල වායුමළු
සඳහා වන්දි හිමිකම් ලබාෙදන්ෙන්
වාහනයට ෙවනත් හානියක්ද සිදුවූ
අවස්ථාෙව්දී වන අතර, එවැනි අවස්ථාවකදී
සමාගෙම් වන්දි වගකීම ඒවා නැවත ෙයදීම
සඳහා වැයවන මුදලින් 50% ෙනොඉක්මවන
පමාණයකි.
iv. බස්රථ ෙපොදුබස්රථ හා ෙමෝටර් ෙකෝච්
ෙලස ලියාපදිංචි කල රථවල වින්ඩ්ස්කින්
සහ ජෙන්ල සඳහා වන්දිය
a) උපාංග සහ අමතර ෙකොටස් ඇතුළුව
රක්ෂිතයාෙග් ඇස්තෙම්න්තු අගෙයන්
ෙහෝ

1

b) අනතුර සිදුවන අවස්ථාෙව්
වාහනෙය් සැබෑ වටිනාකමින් 10%
ෙනොඉක්මවන අගය

∗
∗

අතුරින් අඩු අගයයි.
v. කුලී ෙහෝ බදු පදනම මත ෙයදවීම සඳහා
ලබාගත් රක්ෂිත වාහනවල ලාම්පු,
ටයර්, බෆර්, මඩ්ගාඩ්, බෆර් ඇමිණුම්,
බෆර් ආරක්ෂණ සහ තීන්ත ආෙල්ප
කිරීෙම් වියදම්
2. (a) ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ යතුරු පැදි
සඳහා අනියම් ෙහෝ වකාකාර අහිමිවීම්, අගය
අඩුවීම, පාවිච්ච්ය නිසා ෙගවීයාම, කාර්මික
ෙහෝ විදුලි බිඳ වැටීම් ෙහෝ තිරිංග
කියාෙනොකිරිම නිසා සිදුවන හානි සඳහා
කිසිදු ෙගවීමක් සිදුකිරීමට සමාගම බැඳී
ෙනොසිටි.
(b) ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ යතුරු පැදි
හැර අෙනකුත් සියලුම වාහනවල, අනියම්
ෙහෝ වකාකාර අහිමිවීම්, අගය අඩුවීම,
පාවිච්ච්ය නිසා ෙගවීයාම, කාර්මික ෙහෝ
විදුලි බිඳ වැටීම් ෙහෝ තිරිංග කියාෙනොකිරිම,
අධික බර පැටවීම නිසා ඇතිවන ආතතිය
භාණ්ඩ ෙතොගෙය් ස්වභාවය නිසා ඇතිවන
හානි සඳහා කිසිදු ෙගවීමක් සිදුකිරීමට
සමාගමට වගකීමක් ෙනොමැත.
3. සියළු අවස්ථාවන්හිදී - සෑම සිදුවීමකදීම, ෙම්
යටෙත් ඇති ඕනෑම වැයකිරීමකදී පහත
සඳහන් කර ඇති පමාණයන් (ෙහෝ දැරීමට
සිදුවන ඊට අඩු පිරිවැයක්) රක්ෂිතයා විසින්
දැරිය යුතුය. සමාගම විසින් දරන ලද
පිරිවැයට, රක්ෂිතයා විසින් දැරිය යුතු
පමාණයද ඇතුලත් නම්,එම මුදල රක්ෂිතයා
විසින් සමාගම ෙවත වහා ෙගවිය යුතුය.
ෙමම උප ෙකොටස යටෙත් සිදුවීමක් යනු
ආවරණය සලසා ඇති එක් වාහනයකට
අදාළ එක් ෙහේතුවක් නිසා ඇතිවන සිදුවීම්
ෙපළක් විය හැක.

∗
∗
∗
∗

ෙගවීමක් ෙනොමැත
පළමු රු.2000 සහ
රු.4000
ඉන්පසු ඕනෑම්
ඔප්පු කාලයක්
තුළ
පළමු රු 1000
සියළු කුලී වාහන
පළමු රු 5000
සියළු බදු වාහන
පළමු රු 2000
සියළු බදු යතුරු පැදි
වාහනය නිපදවූ දින සිට කාලය අනුව
අනිවාර්ය අමතර වැය
a) වසර 10 ට වැඩි - ෙනොමැත
b) වසර 15 ට වැඩි - රු.2000
c) වසර 20 ට වැඩි - රු.5000
ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ
යතුරු පැදි

4. ෙමම ඔප්පුව යටෙත් ආවරණය සලසන
ෙමෝටර් වාහනය අලාභ හානි වීම මඟින්
අකිය තත්වයට පත්වූ විට එය සමාගම විසින්
අනුමත කල ළගම ඇති ගරාජය ෙවත සහ
නැවත රක්ෂිතයා ෙවත රැෙගන යාම සඳහා
වැයවන මුදෙලන් සාධාරණ ෙකොටසක්
සමාගම විසින් දරනු ලබන අතර එය
යතුරුපැදි සඳහා රු 500 සහ අෙනකුත් සියළු
වාහන සඳහා රු 1000 ෙනොඉක්මවන මුදලක්
විය යුතුය. අනිකුත් සියළු වාහන සඳහා
ඕනෑම එක් අනතුරකදී ඔප්පු ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් කර ඇති මුදල බලපැවැත්ෙව්.
5. (a) ෙමම ඔප්පුව යටෙත් සමාගමට වගකීම්
පැවෙරන ආකාරෙය් හානියක් ෙමෝටර්
රථයට සිදුවූ විට වාහනය සහ ඊට සිදු වූ
හානිය නිසි ෙලස හඳුනාගත හැකි පරිදි
සමාගම ෙවත වහා ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.
සමාගෙම් පුර්ව ලිඛිත අවසරයකින් ෙතොරව
එහි කිසිදු කාර්යක් ආරම්භ කිරීම, ෙමෝටර්
රථෙය් කිසිදු ෙකොටසක් විනාශ කිරීම ෙහෝ
අලුත්වැඩියාව සඳහා වියදම් ඇස්තෙම්න්තු
රක්ෂිතයා විසින් ලබා ෙනොගත යුතුය.
(b) ෙමහිදී හානියට පත් වාහනෙය් නිසි
හඳුනාගැනීෙම් සලකුණු ෙලස එහි ලියාපදිංචි
අංකය සහ/ෙහෝ චැසි අංකය සැපයිය යුතුය.
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හිමිකම් අයදුම් ෙනොකිරීෙම් පසාද (‘NCB’)
රක්ෂිත කාලසීමාව තුළ හිමිකම් අයදුම්
ෙනොකෙල් නම් ෙහෝ වන්දි හිමිකම් අවශ9තාවක්
මතු ෙනොවුෙය් නම්, ඔප්පුව අළුත් කිරීෙම්දී, පහත
දැක්ෙවන පසාද හිමිවන අතර, එම
රක්ෂණාවරණ කාලසීමාව සඳහා නැවත අළුත්
කිරීෙම් ගාස්තුව පහත දැක්ෙවන පරිදි අඩු
ෙකෙර්.
යතුරු පැදි

අනිකුත්
වාහන

අළුත්කිරීම 1

15%

20%

අළුත්කිරීම 2

20%

30%

අළුත්කිරීම 3

25%

40%

අළුත්කිරීම 4

30%

50%

අළුත්කිරීම 5

35%

60%

අළුත්කිරීම 6

70%

අළුත්කිරීම 7

75%

ෙමම ඔප්පුෙව් කාලසීමාව තුළ එහි හිමිකම්
පැවරීමට සමාගම එකඟ වුවද, අදාළ වරපසාද
ලබන්නා ෙවත හුවමාරු ෙනොෙව්.
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් එක් වාහනයකට වැඩිෙයන්
රක්ෂණය කර ඇත්නම් N. C. B. අදාළ වන්ෙන්
එක් එක් වාහනයට ෙවන් ෙවන්ව ඔප්පු නිකුත්
කර ඇත්නම් පමණි.
02 වන ෙකොටස :
තුන්වන පාර්ශ්වය සඳහා වගකීම්
A. පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සඳහා පමණි
1. රක්ෂිතයා ෙවතින් සිදුවූ ෙහෝ ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් ඕනෑම ෙමෝටර් රථයක් මඟින් සිදුවූ
අනතුරකදී ඔප්පුෙව් සඳහන් වගකීම්
සීමාවන්ට යටත්ව, වන්දි අෙප්ක්ෂිතයාෙග්
වියදම් ඇතුළු රක්ෂිතයා නීතිමය වශෙයන්

ෙගවීමට බැඳී සිටින වියදම් ඇතුළුව මුළු
එකතුව සඳහා සමාගම වන්දි වගකීම දරයි.
a) රැකියාවට අදාළ කියාමාර්ගයකදී සහ
ෙමෝටර් රථයක් රැෙගන යන
රක්ෂිතයාෙග් නිවෙසේ සාමාජිකයකු හැර
රක්ෂිතයා ෙවතින් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට
මරණය ෙහෝ ශාරීරික තුවාල සිදුවීම
b) රක්ෂිතයාට අයත් ෙහෝ භාරයක් මඟින්
ෙහෝ ආරක්ෂක භාරෙය් රඳවා ෙගන
සිටින ෙහෝ රක්ෂිතයාෙග් ෙහෝ
රක්ෂිතයාෙග් ගෘහස්ථ සාමාජිකයකුෙග්
පාලනය යටෙත් පවතින ෙද්පළ හැර
අෙනකුත් ෙද්පළ වලට සිදුවන හානි.
2. සමාගම විසින් ලිඛිත එකඟතාව අනුව
ෙගවීමට සිදුවන සියළු වැය සහ වියදම්
ෙගවනු ලැෙබ්.
3. ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහන් වන්දි මුදෙල්
සීමාවන් පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව
සමාගම වන්දි ෙගවනු ලබන්ෙන් එවැනි
ෙමෝටර් රථයක් පදවන පහත දැක්ෙවන
පුද්ගලයකු සඳහා පමණි.
a) ෙවනත් ඕනෑම රක්ෂණ ඔප්පුවක්
යටෙත් හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම්
ෙනොලබන
b) ඔහු රක්ෂිතයා වන නමුදු හිමිකම් අයදුම්
කිරීමට ඔප්පුෙව් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි,
සහ අෙප්ක්ෂාවන් සපුරාලිය යුතු අතර
ඊට යටත් ෙව්.
4. ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි පිරිනැමීමට
රක්ෂිතයා විසින්ම ඔහුට අයත් ෙනොවන
සහ/ෙහෝ කුලී සින්නක්කර ගිවිසුමකින්
කුලියට ෙනොගත් ෙල්ඛනෙය් සඳහන්
පුද්ගලික ෙමෝටර් රථයක් (යතුරු පැදියක්
ෙනොව) පදවන අවස්ථාවක සමාගම වන්දි
ෙගවයි. (ආයතන මඟින් රක්ෂණය කරන
ලද වාහන සඳහා ෙමය අදාළ ෙනොෙව්.)
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5. ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි හිමිකම්
ලැබීමට සුදුසුකම් ලබා සිටින ඕනෑම
පුද්ගලයකුෙග් මරණයකදී , එවැනි
පුද්ගලයකුෙග් ෙපෞද්ගලික නිෙයෝජිතයකුට
ඇතිවී තිෙබන වගකීම් වලට ගරුකරමින්
සමාගම වන්දි ෙගවයි. එය ඔප්පුෙව් ෙමම
ෙකොටෙසේ සඳහන් වන්දි හිමිකම් සීමා
ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව රක්ෂිතයා විසින්
ඔප්පුෙව් ෙකොන්ෙද්සි, සපුරාලීම මත සිදු
ෙකෙරන්නකි.
6. ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි පිරිනැමීමට
අදාළ ඕනෑම මරණ පරික්ෂණයකදී සිය
නිෙයෝජිතයකු ඉදිරිපත් කිරීෙම් විකල්පය
සමාගම සතුවන අතර , වන්දි ෙගවීමට අදාළ
යම් සිද්ධියකට සම්බන්ධෙයන් මෙහේසත
් ාත්
අධිකරණයක ෙහෝ පළමුව එය ඉදිරිපත්
ෙකෙරන අධිකරණදී නිදහසට කරුණු
දැක්වීෙම් කියාවලියට එක්වීමට අවස්ථාව
තිෙබ්.
නීතිමය වගකීෙම් සිමා
පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ
2 (A) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම් වගකීෙම්
සිමාවන්
1. (a) - අසීමිත
2 (A) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම්
වගකීෙම් සිමාවන්
1. (b) - අසීමිත
එක් සිද්ධියකින් පැන නගින ඕනෑම එක්
හිමිකම් අයදුමක් ෙහෝ අයදුම් ෙපළකට
අදාළව
B. යතුරු පැදි සඳහා පමණයි
1. රක්ෂිතයා ෙවතින් සිදුවූ ෙහෝ ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් ඕනෑම යතුරුපැදියක් මඟින් සිදුවූ
අනතුරකදී ඔප්පුෙව් සඳහන් වගකීම්
සීමාවන්ට යටත්ව, වන්දි අෙප්ක්ෂිතයාෙග්
වියදම් ඇතුළු රක්ෂිතයා නීතිමය වශෙයන්

ෙගවීමට බැඳී සිටින වියදම් ඇතුළුව මුළු
එකතුව සඳහා සමාගම වන්දි වගකීම දරයි.
a. රැකියාවට අදාළ කියාමාර්ගයකදී සහ
යතුරුපැදිෙය් රැෙගන යන රක්ෂිතයාෙග්
නිවෙසේ සාමාජිකයකු හැර, රක්ෂිතයා
ෙවතින් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට මරණය
ෙහෝ ශාරීරික තුවාල සිදුවීම. යතුරුපැදිය
මත ෙහෝ රැෙගන යන ෙවනත්
පුද්ගලයන් ඊට අයත් ෙනොෙව්.
b. රක්ෂිතයාට අයත් ෙහෝ භාරයක් මඟින්
ෙහෝ ආරක්ෂක භාරෙය් රඳවා ෙගන
සිටින ෙහෝ රක්ෂිතයාෙග් ෙහෝ
රක්ෂිතයාෙග් ගෘහස්ථ සාමාජිකයකුෙග්
පාලනය යටෙත් පවතින ෙද්පළ ෙහෝ
යතුරුපැදිෙය් රැෙගන යන ෙහෝ රැෙගන
යන පුද්ගලයකුෙග් හැර අෙනකුත්
ෙද්පළ වලට සිදුවන හානි.
පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවන්හිදී සමාගම, නීතිමය
වගකීමක් ෙනොදරයි. ගමන් මග ඔස්ෙසේ ඕනෑම
අවස්ථාවක යතුරු පැදිෙය් සීමාවන් ඉක්මවීම
නිසා සිදුවන මරණ, තුවාල ෙහෝ හානි එවැනි
යතුරු පැදියකට බර පැටවිෙම්දී, රැෙගන යාෙම්දී,
ෙහෝ ෙගොඩබෑෙම්දී ෙහෝ ඉවතට ෙගනයාෙම්දී
සිදුවන අනතුරු
2. සමාගම විසින් ලිඛිත එකඟතාව අනුව
ෙගවීමට සිදුවන සියළු වැය සහ වියදම්
ෙගවනු ලැෙබ්.
3. ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහන් වන්දි මුදෙල්
සීමාවන් පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව
සමාගම වන්දි ෙගවනු ලබන්ෙන් එවැනි
යතුරු පැදියක් පැදවූ පුද්ගලයා පහත
දැක්ෙවන පුද්ගලයකු නම් පමණි.
(a) ෙවනත් ඕනෑම රක්ෂණ ඔප්පුවක්
යටෙත් හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම්
ෙනොලබන අෙයකු විය යුතු අතර,
(b) ඔහු රක්ෂිතයා වන නමුදු හිමිකම් අයදුම්
කිරීමට ඔප්පුෙව් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි,
4

සහ අෙප්ක්ෂාවන් සපුරාලිය යුතු අතර ඊට
යටත් ෙව්.
4. ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි හිමිකම්
ලැබීමට සුදුසුකම් ලබාසිටින ඕනෑම
පුද්ගලයකුෙග් මරණයකදී , එවැනි
පුද්ගලයකුෙග් ෙපෞද්ගලික නිෙයෝජිතයකුට
ඇතිවී තිෙබන වගකීම් වලට ගරුකරමින්
සමාගම වන්දි ෙගවයි. එය ඔප්පුෙව් ෙමම
ෙකොටෙසේ සඳහන් වන්දි හිමිකම් සීමා
ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව රක්ෂිතයා විසින්
ඔප්පුෙව් ෙකොන්ෙද්සි, සපුරාලීම මත සිදු
ෙකෙරන්නකි.
5. ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි පිරිනැමීමට
අදාළ ඕනෑම මරණ පරික්ෂණයකදී සිය
නිෙයෝජිතයකු ඉදිරිපත් කිරීෙම් විකල්පය
සමාගම සතුවන අතර, වන්දි ෙගවීමට අදාළ
යම් සිද්ධියකට සම්බන්ධෙයන් මෙහේසත
් ාත්
අධිකරණයක ෙහෝ පළමුව එය ඉදිරිපත්
ෙකෙරන අධිකරණදී නිදහසට කරුණු
දැක්වීෙම් කියාවලියට එක්වීමට අවස්ථාව
තිෙබ්.

නීතිමය වගකීෙම් සිමා
යතුරුපැදි සඳහා
2 (B) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම් වගකීෙම්
සිමාවන්
1. (a) - අසීමිත
2 (B) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම්
වගකීෙම් සිමාවන්
1. (b) – රු.15,000
එක් සිද්ධියකින් පැනනගින ඕනෑම එක්
හිමිකම් අයදුමක් ෙහෝ අයදුම් ෙපළකට
අදාළව
C. පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි හැර
අනිකුත් සියළු වාහන සඳහා බලපවත්වයි.

1) (i) රක්ෂිතයා ෙවතින් සිදුවූ ෙහෝ ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් ඕනෑම වාහනයක් මඟින් සිදුවූ
අනතුරකදී ඔප්පුෙව් සඳහන් වගකීම්
සීමාවන්ට යටත්ව, වන්දි අෙප්ක්ෂිතයාෙග්
වියදම් ඇතුළු රක්ෂිතයා නීතිමය වශෙයන්
ෙගවීමට බැඳී සිටින වියදම් ඇතුළුව මුළු
එකතුව සඳහා සමාගම වන්දි වගකීම දරයි.
a. ෙල්ඛනෙය් (වල) සඳහන් වාහනයක්
භාවිතා කිරීෙම්දී සිදුවන ෙහෝ
පැනනගින ඕනෑම පුද්ගලයකුෙග්
මරණය ෙහෝ ශාරීරික තුවාල (එවැනි
වාහනයක් පැටවීෙම්දී සහ/ෙහෝ
ෙගොඩබෑෙම්දී ඇතුළුව)
b. ෙල්ඛනෙය් (වල) සඳහන් වාහනයක්
භාවිතා කිරීෙම්දී ෙද්පළවලට සිදුවන
හානිය (එවැනි වාහනයක් පැටවීෙම්දී
සහ / ෙහෝ ෙගොඩබෑෙම්දී ඇතුළුව)
(ii) පහත දැක්ෙවන අවස්ථාවන්හිදී සමාගම,
නීතිමය වගකීමක් ෙනොදරයි.
a. ගමන් මග ඔස්ෙසේ ඕනෑම
අවස්ථාවක යතුරු පැදිෙය් සීමාවන්
ඉක්මවීම නිසා සිදුවන මරණ, තුවාල
ෙහෝ හානි එවැනි යතුරු පැදියකට
බර පැටවිෙම්දී, රැෙගන යාෙම්දී,
ෙහෝ ෙගොඩබෑෙම්දී ෙහෝ ඉවතට
ෙගනයාෙම්දී සිදුවන අනතුරු.
b. රක්ෂිතයාෙග් රැකියාවට අදාළ
කියාමාර්ගයකදී ඕනෑම
පුද්ගලෙයකුට මරණය ෙහෝ ශාරීරික
තුවාල සිදුවීම.
c. එවැනි වාහනයක් මඟින් රැෙගන
යනු ලබන (ෙහේතු සහිතව ෙහෝ
රැකියා ෙකොන්ෙද්සි මත රැෙගන යන
මගියකු හැර) එවැනි වාහනයකට
ඇතුළුවීෙම්දී ෙහෝ ෙගොඩවිෙම්දී ෙහෝ
බැසයාෙම්දී ඇතිවූ හිමිකම් ඉල්ලීමට
ෙහේතුවන සිද්ධිෙය්දී ඕනෑම
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d.

e.

f.

g.

පුද්ගලයකුට ඇතිවන මරණයක්
ෙහෝ ශාරීරික තුවාල.
රක්ෂිතයාට අයත් ෙහෝ භාරයක්
මඟින් ෙහෝ ආරක්ෂක භාරෙය් රඳවා
ෙගන සිටින ෙහෝ රක්ෂිතයාෙග් ෙහෝ
රක්ෂිතයාෙග් ගෘහස්ථ
සාමාජිකයකුෙග් ෙහෝ එවැනි
වාහනයක රැෙගන යන
පුද්ගලයකුෙග් පාලනය යටෙත්
පවතින ෙද්පළ.
එවැනි වාහනයකින් ඇතිවන
කම්පනයකින්, බර නිසා ෙහෝ
රැෙගන යනු ලබන බර ෙහේතුෙවන්
පාලමකට, කිරුම් පාලමකට,
ෙබෝක්කුවකට, මාර්ගයකට ෙහෝ
පහලින් වූ ඕනෑම ෙදයකට සිදුවන
ඕනෑම හානියක්.
එවැනි වාහනයක පුලිඟු ෙහෝ අළු
මඟින් ෙහෝ වාහනෙය්
ෙබොයිෙල්රුව පිපිරිම නිසා
පැනනගින ෙද්පළ හානි.
ෙල්ඛනෙය් මහාමාර්ගයක් ෙලස
හදුන්වා ඇති මාර්ගයක වාහනය
භාවිතා කරන අවස්ථාවක හැර,
එවැනි වාහනයක ෙබොයිෙල්රුව
පිපිරිම නිසා සිදුවන මරණ ෙහෝ
ශාරීරික තුවාල.

2) සමාගම විසින් ලිඛිත එකඟතාව අනුව
ෙගවීමට සිදුවන සියළු වැය සහ වියදම්
ෙගවනු ලැෙබ්.
3) ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහන් වන්දි මුදෙල්
සීමාවන් පිළිබඳ ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව
සමාගම වන්දි ෙගවනු ලබන්ෙන් එවැනි
වාහනයක් පැදවූ පුද්ගලයා පහත දැක්ෙවන
පුද්ගලයකු නම් පමණි.
a. ෙවනත් ඕනෑම රක්ෂණ ඔප්පුවක්
යටෙත් හිමිකම් ලැබීමට සුදුසුකම්
ෙනොලබන අෙයකු විය යුතු අතර,

b. ඔහු රක්ෂිතයා වන නමුදු හිමිකම් අයදුම්
කිරීමට ඔප්පුෙව් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි,
සහ අෙප්ක්ෂාවන් සපුරාලිය යුතු අතර
ඊට යටත් ෙව්.
4) ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි හිමිකම්
ලැබීමට සුදුසුකම් ලබාසිටින ඕනෑම
පුද්ගලයකුෙග් මරණයකදී , එවැනි
පුද්ගලයකුෙග් ෙපෞද්ගලික
නිෙයෝජිතයකුට ඇතිවී තිෙබන වගකීම්
වලට ගරුකරමින් සමාගම වන්දි ෙගවයි.
එය ඔප්පුෙව් ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහන්
වන්දි හිමිකම් සීමා ෙකොන්ෙද්සි වලට
අනුව රක්ෂිතයා විසින් ඔප්පුෙව්
ෙකොන්ෙද්සි, සපුරාලීම මත සිදු
ෙකෙරන්නකි.
5) ෙමම ෙකොටස යටෙත් වන්දි පිරිනැමීමට
අදාළ ඕනෑම මරණ පරික්ෂණයකදී සිය
නිෙයෝජිතයකු ඉදිරිපත් කිරීෙම්
විකල්පය සමාගම සතුවන අතර, වන්දි
ෙගවීමට අදාළ යම් සිද්ධියකට
සම්බන්ධෙයන් මෙහේස්තාත්
අධිකරණයක ෙහෝ පළමුව එය ඉදිරිපත්
ෙකෙරන අධිකරණදී නිදහසට කරුණු
දැක්වීෙම් කියාවලියට එක්වීමට
අවස්ථාව තිෙබ්.
නීතිමය වගකීෙම් සිමා
පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි හැර
අනිකුත් සියළුම වාහන සඳහා
2 (C) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම් වගකීෙම්
සිමාවන්
1. (a) - අසීමිත
2 (C) ෙකොටස යටෙත් සමාගෙම් වගකීෙම්
සිමාවන්
1. (b) – රු.15,000
එක් සිද්ධියකින් පැනනගින ඕනෑම එක්
හිමිකම් අයදුමක් ෙහෝ අයදුම් ෙපළකට
අදාළව.
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තුන්වන ෙකොටස:
ෛවදS පතිකාර සඳහා වියදම් (ෙපෞද්ගලික
ෙමෝටර් රථ සඳහා පමණක් වලංගු ෙව්.)
ෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන ඕනෑම ෙමෝටර් රථයක
ගමන් ගන්නා රක්ෂිතයා ෙහෝ ෙවනත්
පුද්ගලෙයකුට ශාරීරිකව සිදුවන තදබල, හදිසි,
බාහිර සහ දෘශ9මාන තුවාල සිදුවීම් සඳහා ෛවද9
පතිකාර ෙවනුෙවන් රක්ෂිතයා ෙවත සමාගම
සාධාරණ ෙගවීමක් සිදු කරයි. එෙහත් එවැනි
ෙමෝටර් රථයකට සිදුවන අනතුරක ඍජු
පතිඵලයක් ෙලස තුවාල ලබන, මුදල් ෙගවා
ෙයොදවන රියදුෙරකු, සහායකයකු ෙහෝ
ක්ලිනර්වරෙයකු සඳහා ෙමම කාණ්ඩය යටෙත්
එක් සිද්ධියකදී සමාගම විසින් ෙගවනු ලබන මුළු
මුදල රුපියල් 1500 කි.

ඇතැම් ෙකොන්ෙද්සි මගහැරීම සහ නැවත
අයකරගැනීෙම් අයිතිය
ෙමම ඔප්පුෙව් කිසිවක් ෙහෝ කිසිදු වගන්තියක්
එමගින් වන්දි ලැබීම සඳහා ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට
ඇති අයිතියට ෙහෝ 1951 (සංෙශෝධිත) අංක 14
දරන ෙමෝටර් වාහන පණෙත් 102 සහ 105
ෙකොටස් වල විධි විධාන යටෙත් යම් මුදලක්
ලබාගැනීමට ෙවනත් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට
පවතින අයිතියට බලපෑමක් සිදු ෙනොකරයි.
එෙහත් සමාගම විසින් නීතිමය වගකීමක්
ෙනොදරන එම වගන්ති යටෙත් ෙගවනු ලැබූ සියළු
මුදල් රක්ෂිතයා විසින් නැවත සමාගම ෙවත
ෙගවිය යුතුය.

වන්දි ලැබීෙම් සීමාවන් පිළිබඳ අයදුම් කිරීම
(පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ යතුරුපැදි හැර
අනිකුත් සියළුම වාහන සඳහා)
එක් පුද්ගලයකුට වඩා වන්දි ලැබීමට සම්බන්ධ
ඕනෑම අනතුරකදී ෙමම ඔප්පුෙව් ෙහෝ එහි
වගන්තියක් මඟින් දක්වා ඇති ෙකොන්ෙද්සි යටෙත්
සීමාවන් පනවා ඇත්නම් වන්දි ලැබිය යුතු සියළු
පුද්ගලයන් ෙවනුෙවන් මුළු වන්දි මුදල සඳහා
අයදුම් කල යුතු අතර, එවැනි වන්දි ඉල්ලීමක්
රක්ෂිතයාට පමුඛත්වය හිමිවන පරිදි ඉදිරිපත් කල
යුතුය.

ෙපොදු බැහැරකිරීම්
(සියළු වාහන සඳහා අදාළ ෙව්)
ෙමම ඔප්පුව යටෙත් සමාගම පහත අවස්ථා සඳහා
වගකීමක් දරනු ෙනොලැෙබ්.
1) ශී ලංකාෙව් ෙගොඩබිම් සීමාෙවන් පිටතදී ඇතිවූ
ඕනෑම අනතුරක් අහිමිවීමක් හානියක් සහ/ෙහෝ
දැරීමට සිදුවූ ෙහෝ පැනවුණු වන්දි වගකීම්.
2) ෙකොන්තාත් ගිවිසුෙම් වගකීම් වලට පිටස්තරව
පැන නැෙගන ඕනෑම හිමිකම් ඉල්ලීමක්.
3) ෙමම ඔප්පුව යටෙත් රක්ෂණාවරණය පිරිනමා
ඇති වාහනය,
a. වත්මන් ෙමෝටර් රක්ෂණාවරණය මගින් අනුමත
ෙනොකරන කාර්යයක් සඳහා ෙයොදවා ගැනීෙම්දී
ෙහෝ
b. වත්මන් රක්ෂණ සහතිකය යටෙත් අවසර
ෙනොලද පුද්ගලයකු විසින් පදවන ලද ෙහෝ
ෙවනත් පුද්ගලයකුෙග් භාරකාරීත්වය යටෙත්
පැදවීමට සිදුවූ අවස්ථාවන්හිදී සිදුවන අනතුරු
අහිමිවීම් හානි ෙහෝ දැරීමට සිදුවූ ෙහෝ පැනවුණු
වගකීම්.
4) පහත සඳහන් අවස්ථාවන් ඍජුව ෙහෝ වකව,
සමීපස්ථව ෙහෝ දුරස්ථව ෙහේතුවීෙමන්,
දායකත්වෙයන්, ඒ තුලින් පැන නැගුනු ෙහෝ ඊට
සම්බන්ධව ඇතිවන ඕනෑම අනතුරක්,
අහිමිවීමක්, හානියක් සහ/ෙහෝ නීතිමය
වගකීමක්, (නීතිමය අවශ9තාවන් සපුරාලීම
සඳහා අවශ9 අවස්ථාවන් හැර)
a. යුද්ධයක්,විෙද්ශීය සතුරු කියාවක්,
ආකමණයක්, යුධ ෙමෙහයුමක් වැනි
එදිරිවාදිකමක් (යුද්ධයක් පකාශයට පත් කිරීමට
ෙපර ෙහෝ ඉන්පසු) සිවිල් යුද්ධයක්, කැරැල්ලක්,
විප්ලවයක්, ආකමණයක්, හමුදා ෙහෝ මහජන
නැගී සිටීමක්.
b. වර්ජන, කැරලි ෙකෝලාහල, මහජන කැළඹිලි.
c. රඳවාගැනීම, අත්පත් කරගැනීම, තහනම් කිරීම
ෙහෝ ඕනෑම තර්ජන උත්සාහයක්.
d. ජලගැලීම්, සුලිසුළං, මාරුත, ෙටොෙන්ෙඩෝ, සුළි
කුණාටු, කුණාටු, චණ්ඩ මාරුත, ගිණි කඳු
පිපිරීම්, භූමිකම්පා, ෙහෝ ස්වාභාව ධර්මෙය්
7

විපරිතභාවය ෙහෝ වායුෙගෝලීය කැළඹීම්වල
පතිඵලයක් නිසා ඇතිවන තත්වයන්.
වන්දි හිමිකම් අෙප්ක්ෂිත පුද්ගලයා ඕනෑම
හිමිකම් අයදුමකදී එම අනතුර, අහිමිවීම, හානිය
ෙහෝ නීතිමය වගකීම ස්වාධීනව ඉහත
අවස්ථාවන්ට කිසිදු ආකාරයකින් සම්බන්ධ
ෙනොවූ බව තහවුරු කල යුතුය. එෙසේ කිරිමට
අෙපොෙහොසත් වන වන්දි ඉල්ලීම් සඳහා සමාගම
කිසිදු ෙගවීමක් කරනු ෙනොලැෙබ්.
5) මත්වීමට ෙහේතුවන ඕනෑම මත්පැන් වර්ගයක්

ෙහෝ මත්දව9යක් භාවිතා ෙකොට, රක්ෂිතයා
විසින් ෙහෝ ඔහුෙග් අනුමැතිය මත එෙලස
මත්පැන් ෙහෝ මත්දව9යක් භාවිතා කල ෙවනත්
පුද්ගලයකු විසින් වාහනය පදවන විට ඍජුව
ෙහෝ වකාකාරව සිදුවන අනතුරක්, අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක්.
6) (a)ඕනෑම ආනුෂංගික හානියක් මඟින් ෙහෝ ඒ
තුලින් පැන නගින ෙහෝ එහි කවරාකාරෙය්
පතිඵලයක් ෙහේතුෙවන් ඇතිවන අනතුරක්,
අහිමිවීමක්, ෙද්පළ හානියක් ෙහෝ වියදමක්.
(b)න9ෂ්ටික අපදව9 ෙහෝ න9ෂ්ටික ඉන්ධන
දහනය කිරීෙමන් ඇතිවන විකිරණ අපාචනයන්
ෙහෝ එමඟින් ඇතිවූ අයනීකරණ විකිරණ ඍජුව
ෙහෝ වකාකාරෙයන් බලපෑම නිසා පැනනගින
ඕනෑම නීතිමය වගකීමක්. ඕනෑම ස්වයංපාලිත
න9ෂ්ටික පිපිරීමක්ද ඊට ඇතුලත්ය.

ෙකොන්ෙද්සි
1)ෙමම ඔප්පුව, ෙල්ඛනය සහ වත්මන් ෙමෝටර්
රක්ෂණ සහතිකය එක් ෙකොන්තාත්තුවක් ෙලස
කියවිය යුතු අතර ඒවාෙය් ඕනෑම ෙකොටසකට
සම්බන්ධ ඕනෑම වදනක් ෙහෝ පකාශනයක් එම
විෙශේෂිත අරුතින්ම කියවිය යුතු ෙව්.
2)a)ෙමම ඔප්පුව යටෙත් රක්ෂිත ෙමෝටර්
වාහනයක් අනතුරකට අහිමිවිමකට ෙහෝ
හානියකට මුහුණ දුන් වහාම නිසි හඳුනාගැනීෙම්
සලකුණු සහිතව සමාගෙම් නිකුත් කිරීෙම්

කාර්යාලයට ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය. හිමිකම්
අයදුමකදී සෑම ලිපියක්ම, ආඥාපතය, සිතාසි
සහ / ෙහෝ නීතිමය පියවර ලද වහාම රක්ෂිතයා
විසින් සමාගමට ඉදිරිපත් කල යුතුය. ෙමම
ඔප්පුව යටෙත් හිමිකම් අයදුමක් පැනනැගිය
හැකි ඕනෑම සිද්ධියකට අදාළව අධිකරණයට
ඉදිරිපත් විය හැකි ෙචෝදනා පිළිබඳ දැනගත්
වහාම සමාගම ෙවත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.
ෙමම ඔප්පුව යටෙත් හිමිකම් වලට අදාළ විය
හැකි ෙසොරකම් ෙහෝ ෙවනත් අපරාධ කියා
සම්බන්ධෙයන් වහා ෙපොලිසිය ෙවත දැනුම් දිය
යුතු අතර වරදකරුට එෙරහි නීතිමය කියාමාර්ග
වලදී සමාගමට සහය දැක්විය යුතුය.
b) ෙමහිදී හානියට පත් වාහනෙය් නිසි
හඳුනාගැනීෙම් සලකුණු ෙලස එහි ලියාපදිංචි
අංකය සහ / ෙහෝ චැසි අංකය සැපයිය යුතුය.
3 a) සමාගෙම් ලිඛිත එකඟතාවක් ෙනොමැතිව
රක්ෂිතයා විසින් ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් මුදලක්
පිළිගැනීම, ෙපොෙරොන්දුවීම, ෙගවීම ෙහෝ
වන්දියක් ලබාදීම සිදු ෙනොකළ යුතුය.එෙසේ
එකඟතාව ලබන්නක් රක්ෂිතයාෙග් සුභ සිද්ධිය
ෙවනුෙවන් නීතිමය කියාමාර්ග උෙදසා
අත9වශ9 වූෙය් නම් ඒ සඳහා හිමිකම් පිරිනැමිය
හැකිෙව්. හානි ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතූන් මත
සිදුෙකෙරන ඕනෑම හිමිකම් ඉල්ලීමක් නීතිමය
කියාවලියක පුර්ණ අභිමතය අනුව ෙහෝ හිමිකම්
ඉල්ලීමක් සමථයකට පත් කිරීමට විය යුතු අතර,
එම සියළු ෙතොරතුරු සහ සමාගමට අවශ9 වන
සහාය රක්ෂිතයා විසින් ලබාදිය යුතුය.
(b) ෙමම ඔප්පුෙව් 2(8)ෙකොටෙසේ 1(b)
උපෙකොටස යටෙත් යතුරුපැදියක් ෙහෝ 2 (c)
ෙකොටෙසේ 1(b) උපෙකොටස යටෙත් පුද්ගලික
ෙමෝටර් රථයක් ෙහෝ යතුරු පැදියක් ෙනොවන
ෙමෝටර් වාහනයක හිමිකම් අයදුමක් පැනනගින
ඕනෑම අවස්ථාවක පුර්ණ රක්ෂණ මුදල
රක්ෂිතයාට ෙගවා නීතිමය සහ සමථ කියාමාර්ග
වලට මැදිහත් වීෙමන් ඉවත්වීමට සමාගමට
හැකියාවක් ඇත. එෙලස නීතිමය කරුණු
දැක්වීෙමන් සමාගම ඉවත් වීම නිසා රක්ෂිතයාට
8

සිදුවිය හැකි හානියකට සමාගම වගකියනු
ෙනොලැෙබ්. සමාගම විසින් එම කියාමාර්ග
අත්හැරීෙමන් පසු රක්ෂිතයාට දැරීමට සිදුවන
කුමන ආකාරයක ෙහෝ වැය සහ වියදම් සඳහා
ෙමන්ම, ෙවනත් පුද්ගලයකුෙග් හිමිකම් ඉල්ලීම්
සඳහා සමාගම නීතිමය වගකීමක් ෙනොදරයි
(පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සඳහා අදාළ ෙනොෙව්.)
4)ෙල්ඛනෙය් / වල සඳහන් වාහනය ෙහෝ එහි
උපාංග ෙහෝ අමතර ෙකොටස් අළුත්වැඩියාකිරිම,
යථා තත්වයට පත් කිරීම, නැවත ෙයදවීම,
අහිමිවීම ෙහෝ හානිය මුදලින් ෙගවීම යන
විකල්ප සමාගම සතුෙව්. එහිදී සමාගෙම් වගකීම
අහිමිවූ ෙහෝ හානියට පත්වූ ෙකොටස්වල සැබෑ
වටිනාකම සහ සවිකිරීමට වැයවූ සාධාරණ
මුදලක් ෙනොඉක්මවිය යුතුය. කිසිදු අවස්ථාවකදී
එවැනි වාහනයක (ෙල්ඛනෙය් සඳහන් උපාංග
සහ අමතර ෙකොටස් ඇතුළුව)රක්ෂිතයාෙග්
ඇස්තෙම්න්තු වටිනාකම (Est. Value) ෙහෝ
අනතුරට පත් වන අවස්ථාෙව් වාහනෙය්
වටිනාකම (උපාංග සහ අමතර ෙකොටස් ඇතුළුව)
යන ෙදකින් අවමය ඉක්මවිය ෙනොහැක.
වාහනයට සහ / ෙහෝ එහි අමතර ෙකොටස් වලට
අහිමිවීමක් / හානියක් සිදුවූ අවස්ථාෙව් එහි
ෙකොටසක් ශිලංකාෙවන් ලබාගත ෙනොහැකිනම්
ෙහෝ හානිය මුදලින් ෙගවීෙම් විකල්පය සමාගම
විසින් ෙයොදාගන්ෙන් නම්, එවැනි අවස්ථාවක
සමාගෙම් වගකීම පහත සීමාවන්ට යටත් ෙව්.
a (i) නිෂ්පාදකයා ෙහෝ එහි ශිලංකාෙව්
නිෙයෝජිතයන් විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම
මිල ගණන් නාමාවලිෙය් දැක්ෙවන මිල ගණන්
ෙහෝ
(ii) එවැනි මිල ගණන් නාමාවලියක් ෙහෝ මිල
දර්ශනයක් ෙනොමැතිනම්, නිෂ්පාදකයා ෙවතින්
අවසන් වරට එෙසේ ලබාගත් මිල සහ ෙවනත්
විකල්පයක් ෙනොමැති නම් ගුවනින් ඒවා
ශිලංකාවට පවාහනය කිරීෙම් සාධාරණ වියදමක්
ෙමන්ම අදාළ ආයතන බදු සහ එවැනි ෙකොටසක්
සවිකිරීම සඳහා වැයවන සාධාරණ මුදලකට
සීමාෙව්.

b) එවැනි ෙකොටස් නැවත සවිකිරීෙම් සාධාරණ
ගාස්තුවක්.
5)ෙල්ඛනෙය් /වල සඳහන් වාහනය අලභහානි
වලින් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ෙමන්ම
වාහනය මාර්ගයට සුදුසු සහ කාර්යක්ෂම
තත්වෙයන් පවත්වා ගැනීමට රක්ෂිතයා විසින්
සියළු සාධාරණ පියවර ගත යුතු අතර වාහනය
එහි ෙකොටසක් ෙහෝ රක්ෂිතයා විසින් ෙයොදවන
ලද රියදුෙරකු ෙහෝ ෙසේවකයකු පරික්ෂාව සඳහා
සමාගමට සෑම අවස්ථාවකම පෙව්ශය සැලසිය
යුතුය. ෙමෝටර් රථය අනතුරකට ෙහෝ බිඳ
වැටීමකට ලක්වූ අවස්ථාවක රැකවරණයකින්
ෙතොරව හැර ෙනොයා යුතු අතර ඊට තවදුරටත්
අලාභ හානි සිදුවීම වැළැක්වීමට කටයුතු කළ
යුතුය. එෙමන්ම එෙසේ අනතුරට පත් වාහනයක්
අළුත්වැඩියාව සඳහා රැෙගන යාෙම්දී වාහනයට
තවදුරටත් සිදුවිය හැකි අලාභ හානි සඳහා
රක්ෂිතයා විසින් අවදානම දරාගත යුතුය.
6)දින හතක කාලසීමාවක් ලබාදී රක්ෂණ
ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට සමාගමට හැකියාවක්
පවතී. එහිදී අදාළ ලිපිය රක්ෂිතයාෙග් අවසන්
වරට භාවිත ලිපිනය ෙවත ලියාපදිංචි තැපෑෙලන්
එවනු ලැෙබ්. එහිදී රක්ෂණාවරණය බල
පැවැත්වූ කාලසීමාව හැර ඉතිරි වාරික මුදල
රක්ෂිතයා ෙවත ලබාෙදනු ඇත. රක්ෂිතයා
විසින්ද දින හතක කාලසීමාවක් ලබාදී රක්ෂණ
ඔප්පුව අවලංගු කළ හැක.(වර්තමාන
රක්ෂණාවරණ සමෙය් හිමිකම් ඉල්ලීම් මතු
ෙනොවුෙය් නම්) එහිදී රක්ෂණය බලපැවැත්වූ
කාලසීමාව හැර ඉතිරි කාලය සඳහා සමාගෙම්
ෙකටිකාලීන අනුපාත වලට අනුව වාරික මුදල්
රක්ෂිතයාට ලබාගත හැකිෙව්.
7 (A)යතුරුපැදි හැර පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සහ
ෙමෝටර් වාහන සඳහා බල පැවැත්ෙව්.
ෙමම රක්ෂණාවරණය යටෙත් හිමිකම් අයදුම්
කල අවස්ථාවක එම අලාභ හානි සඳහා ෙවනත්
රක්ෂණාවරණයක්ද පවතීනම්, අදාළ අලාභ හානි
වන්දි ෙහෝ වියදම් සඳහා සමාගෙම් තක්ෙසේරු
9

ගාස්තුව ඉක්මවන මුදලක් ෙගවීමට සමාගම බැඳී
ෙනොසිටි. ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් සමාගමට
කිසිදු වගකීමක් පැනවිය ෙනොහැකි අතර, ෙමම
ඔප්පුෙව් 2 (A) ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස
යටෙත් පුද්ගලික ෙමෝටර් රථ සඳහාත්, 2 (C)
ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස යටෙත් ෙමෝටර් රථ
ෙහෝ යතුරුපැදි හැර අනිකුත් ෙමෝටර් වාහන
සඳහාත්, එය මුදාහැරීමට හැකිවනු ඇත.

(B) යතුරුපැදි සඳහා බල පැවැත්ෙව්.
ෙමම රක්ෂණාවරණය යටෙත් හිමිකම් අයදුම්
කල අවස්ථාවක එම අලාභ හානි සඳහා ෙවනත්
රක්ෂණාවරණයක්ද පවතීනම්, අදාළ අලාභ හානි
වන්දි ෙහෝ වියදම් සඳහා සමාගෙම් තක්ෙසේරු
ගාස්තුව ඉක්මවන මුදලක් ෙගවීමට සමාගම බැඳී
ෙනොසිටි. ෙමම ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් සමාගමට
කිසිදු වගකීමක් පැනවිය ෙනොහැකි අතර, ෙමම
ඔප්පුෙව් 2 (B) ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස
යටෙත් පමණක් යතුරුපැදි සඳහා එය
මුදාහැරීමට හැකිෙව්.

8) ෙබ්රුම්කරණය
ෙමම ඔප්පුව යටෙත් යම් විෂමතාවක්
මතුවුවෙහොත් එය ෙබ්රුම්කරුෙවකුෙග් විනිශ්චය
සඳහා ෙයොමුකළ යුතුය.
i. විෂමතාවට බඳුන් වූ පාර්ශ්වයන් විසින්
ෙබ්රුම්කරු ලිඛිතව පත් කර ගත යුතුය.
එක් ෙබ්රුම්කරුෙවකු යටෙත්
විනිශ්චයක් ලැබීමට ෙදපාර්ශ්වය අතර
එකඟත්වය පල ෙනොවන්ෙන් නම්,
අපක්ෂපාති පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනකු
ෙබ්රුම්කරුවන් ෙලස පත්කර ගත යුතු
ෙව්. එක් පාර්ශ්වයකින් ෙයොමුකළ ලිඛිත
දැනුම්දීමකින් ලිත් මසක් ඇතුළත
අෙනක් පාර්ශ්වෙය් ෙබ්රුම්කරු නම්
කල යුතුය. සිය ෙබ්රුම්කරු නම් කරන

ෙලස දැනුම්දී, එෙසේ කිරීමට
අෙපොෙහොසත් වූ විට ෙහෝ එය
පතික්ෙෂේප කලවිට අෙනක් පාර්ශ්වයට
සිය අභිමතය අනුව තම ෙබ්රුම්කරු
ෙවත විනිශ්චය භාර කල හැක.
ii. ෙබ්රුම්කරුවන් පිළිබඳ ගැටළුවකදී එම
විෂමතාව ෙදපාර්ශ්වය විසින් ලිඛිතව
පත් කරගනු ලබන විනිශ්චයකරුෙවකු
ෙවත ෙයොමුකළ යුතුය. විනිශ්චයකරුට
තමා යටෙත්, ෙබ්රුම්කරුවන් සමඟ
ෙබ්රුම්කරණ රැස්වීම පවත්වා ෙගන
යාහැකි අතර, එහිදී සිදුකරන
පිරිනැමීමක් හිමිකම් උෙදසා සමාගමට
එෙරහි ඕනෑම කියාමාර්ගයකදී
ෙකොන්ෙද්සි සහිත පුර්වාදර්ශයකි.
iii. ෙමම ඔප්පුව යටෙත් රක්ෂිතයාෙග්
ඕනෑම හිමිකම් අයදුමක් සඳහා නීතිමය
වගකීම සමාගම විසින් පතික්ෙෂේප කල
විට, එදින සිට ලිත් මාස ෙදොළහක්
ඇතුළත ෙබ්රුම්කරුෙවකු ෙවත
ෙයොමුකළ යුතු අතර, ඉන් පසුව එය
අතහැර දැමුවාෙසේ සැලෙක්.ඔප්පුෙව්
පතිපාදන වලට අනුව නැවත අයකරගත
ෙනොහැක.
iv. ෙබ්රුම්කරණය ෙකොළඹදී සිදු කල
යුතුය.
9) ෙමම ඔප්පුෙව් නියමයන්, වගන්ති හා
ෙකොන්ෙද්සි, එමඟින් සිදුෙකෙරන
කාර්යයන් සඳහා ෙමන්ම, රක්ෂිතයා
ෙවනුෙවන් කියා කිරීමට අදාළ ෙහයින් ඒවා
නිසිෙලස පිළිපැදීම හා සපුරාලීම අත9වශ9
ෙවයි. රක්ෂණාවරණ ෙයෝජනාෙව්
පකාශයන් සහ රක්ෂිතයා විසින් සිදු කරන
ලද අනිකුත් සියළු පකාශයන් සත9 විය යුතු
අතර එය ෙමම ඔප්පුව යටෙත් ඕනෑම
ෙගවීමක් සිදුකිරීමට පුර්වාදර්ශ
ෙකොන්ෙද්සියක් වනු ඇත.
10)වන්දි පිරිනැමීෙමන් පසුවද අවශ9 විය
හැකි, ෙමම ඔප්පුව යටෙත් සිදුවන
අහිමිවීමකට ෙහෝ හානියකට අදාළව
10

සමාගමට නීතිමය වගකීමක් පැවරීෙම්
අවස්ථා පවතින, තුන්වන පාර්ශ්වයන්
ෙවතින් වන්දි සහනයක් ලබාගැනීම ෙහෝ ඒ
සඳහා අයිතීන් සහ කියාමාර්ග ෙයදවීම
සඳහා අවශ9 වන සමාගෙම් වියදමින් ගනු
ලබන සාධාරණ පියවර සඳහා රක්ෂිතයා
විසින් ඉඩ සැලසිය යුතු අතර පුර්ණ සහය
ලබාදිය යුතුය.

ෙල්ඛනෙය් සඳහන් නියමිත දිනට ෙපර
සමාගම ෙවත ෙගවිය යුතුය. ෙමම ඔප්පුෙව්
දීර්ඝ කිරීෙම් සහතිකෙය් සහ තහවුරු කිරීෙම්
ආවරණ ලිපිෙය් සඳහන් (රක්ෂණාවරණෙය්
ආරම්භෙය් පටන් දින 60ක් ඇතුළත) එම
දිනට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙමම ෙගවීම් සිදුකල
යුතුෙව්. එම වාරික මුදල නියමිත දිනට
ෙනොලැබුනෙහොත් රක්ෂණය ආරම්භකර දින
60ක් ගතවීමට ෙපර රක්ෂිතයා විසින් වාරික
මුදල් සියල්ල ෙගවීම අවශ9තාවයකි.
රක්ෂණාවරණෙය් ආරම්භය,දීර්ඝ කිරීම,ෙහෝ
තහවුරු කිරීෙම් තාවකාලික ආවරණ
සහතිකය නිකුත් කිරීෙම් දින සිට දින 60
කින් එළෙබන එම දිනය (මින් ඉදිරියට
නියමිත දිනය “ due date” ෙලස හදුන්වනු
ලබන ) නියමිත දිනය ෙලස හදුන්වනුලෙබ්.
ෙමම සහතිකෙය් අවශ9තාව උෙදසා
නියමිත දිනය රක්ෂණාවරණෙය් ආරම්භක
දිනය ෙහෝ ආවරණය ලැබුන දිනය ෙසේ
සැලෙක්.

11) රක්ෂිතයා ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන්
කියාකරන අෙයකු ෙමම ඔප්පුව යටෙත්
පතිලාභ ලැබීම සඳහා වංචා සහගත ෙලස
හිමිකම් අයදුම් කලෙහොත්, නැතිනම් ඒ
සඳහා ව9ාජ වංචා සහගත ෙතොරතුරු, දව9
ෙහෝ ෙල්ඛන ෙයොදාගන්ෙන් නම්, ෙහෝ
රක්ෂිතයාෙග් අනුදැනුම සහිතව ෙහෝ සිතා
මතා අලාභ හානියක් සිදුකෙල් නම්, ෙහෝ ඊට
සහය ෙලස ව9ාජ පකාශනයක් සිදුකරන්ෙන්
නම් ෙහෝ ඉදිරිපත් කෙල් නම් ෙමම ඔප්පුව
යටෙත් ලබාෙදන සියළු වරපසාද අත්හිටවනු
ලැෙබ්.
12) මධSක ෙකොන්ෙද්සිය.
ඔප්පුව මඟින් ආවරණය සලසා ඇති
රක්ෂණය කරන ලද වාහනය, අනතුරකින්
හානියක් සිදුවන අවස්ථාෙව්, ඒවාෙය්
ෙවළඳෙපොළ වටිනාකම රක්ෂණෙය්දී පකාශ
කරන ලද වටිනාකමට වඩා වැඩිනම්
රක්ෂිතයා විසින් එම ෙවනසින් තක්ෙසේරු
කල පතිශතයක් දැරිය යුතුය. වාහන
සංඛ9ාව එකට වඩා වැඩිනම්, ඒවා ෙවන්
ෙවන්ව ෙමම තත්වයට මුහුණ දිය යුතු ෙව්.
වාහනෙය් ෙවළඳෙපොළ වටිනාකම යනු ඊට
සමාන තත්වෙය් පවතින එම මාදිලිෙය්
නිෂ්පාදනයක වටිනාකම බව අවෙබෝධෙයන්
එකඟ වී ඇති බවද කිව යුතුය.
13) වාරිකය ෙගවීෙම් වගකීම.
1.

ෙමම ඔප්පුෙව් 2 වන සහ 3වන වගන්තිවලට
අනුව එකඟවී පකාශයට පත් කර ඇති පරිදි
රක්ෂණයට අදාළ සම්පුර්ණ වාරික මුදල්

2.

එෙමන්ම මුළු වාරිකය නියමිත දිනට ෙහෝ
ඊට ෙපර ෙගවීම ෙමම ඔප්පුව යටෙත්
සමාගෙම් වගකීම් ෙහෝ හිමිකම් ලබාදීම,
දීර්ඝ කිරීෙම් ෙහෝ ආවරණය තහවුරු කිරීෙම්
සටහන සඳහා පූර්ව ෙකොන්ෙද්සියකි.
හිමිකම් අයදුම ආරම්භක දිනය සහ
රක්ෂණෙය් නියමිත දිනය අතර එලබුන
අවස්ථාවක සමාගම මඟින් වගකීම පිළිබඳ
තීරණ ගැනීම කල් තැබීම ෙහෝ වන්දි ෙගවීම
කල් දැමීම වැනි තීරණයකට එලබිය හැක.
එහිදී එවන් හිමිකමක් මුළු වාරිකය නියමිත
දිනට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙගවීෙමන් අනතුරුව
ලබාෙදනු ඇත.
ෙමහිදී තවදුරටත් පකාශෙකොට එකඟවී ඇති
පරිදි නියමිත දිනෙය්දී රක්ෂකයාෙග් ව9ාපාර
කටයුතු වසා ඇත්නම් ෙමම රක්ෂණය
යටෙත් පවතින වගකීම් අවලංගුෙකොට
අත්හිටවා ඉවත්කරනු ලැෙබ්. එෙහත් එවැනි
අවලංගු කිරීමකදී රක්ෂණය ෙගවී ගිය
කාලය සඳහා රක්ෂිතයා විසින් ෙගවිය යුතුව
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තිබු මුළු වාරික මුදල අයකරගැනීම සඳහා
නීතිමය කියාමාර්ගයකට එළබීමට
සමාගමට පවතින අයිතිය අගතිෙයන් ෙතොර
ෙව්.
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති පරිදි පහත
දැක්ෙවන වගන්ති ඔප්පු ෙල්ඛනෙය් සඳහන්
ෙකොට ඇත්නම්, එම වගන්ති ෙමම ඔප්පුවට
නිත9ානුකූලව සංයුක්ත ෙකොට තිෙබ්.
විෙශේෂෙයන් ෙවනස්වන අවස්ථාවක හැර ෙමම
ඔප්පුෙව් සියළු වගන්ති ෙකොන්ෙද්සි සහ බැහැර
කිරීම් බලපැවැත්ෙව්.
1වන වගන්තිය - තුන්වන පාර්ශ්වයන් සඳහා
පමණයි
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති පරිදි,ෙමම
ඔප්පුෙව් පළවන(1) වන ෙකොටස (සහ එහි
බැහැර කිරීම්) සහ තුන්වන ෙකොටස(3) අවලංගු
ෙකෙර්.
තවදුරටත් අවෙබෝධාත්මකව එකඟවී ඇති පරිදි
ඔප්පුෙව් පස්වන (5)ෙකොන්ෙද්සිෙය් මුදිත වචන
ෙපළද අවලංගු වන අතර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොන්ෙද්සිය ඇතුලත් කරනු ලැෙබ්.
“5වන ෙකොන්ෙද්සිය; ෙමෝටර් වාහනය
කාර්යක්ෂම තත්වෙයන් පවත්වාගැනීම සඳහා
රක්ෂිතයා විසින් සියළු සාධාරණ පියවර ගත යුතු
අතර, වාහනය ෙහෝ එහි ඕනෑම ෙකොටසක් ෙහෝ
රියදුරු / පදවන්නා ෙහෝ ෙසේවකෙයකු පරික්ෂා
කිරීමට සියළු අවස්ථාවන්හිදී සමාගමට පුර්ණ
පෙව්ශයක් හිමිෙව්.”
2 වන වගන්තිය - තුන්වන පාර්ශ්වෙය් ගිණි සහ
ෙසොරකම්
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති පරිදි ෙමම
ඔප්පුෙව් පළවන(1) වන ෙකොටෙසේ අඩංගු
කිසිවකට පරස්පර ෙනොවන පරිදි ගිණි, බාහිර
පිපිරීම්, ඉෙබ් ගිණිගැනීම්, අකුණුසැර, ෙසොරකම්,
නිවාස බිඳීම්, පැහැරගැනීම් වලට අදාළ
අහිමිවීමක් ෙහෝ හානියක් හැර ෙම් යටෙත්

නීතිමය වගකීම් ෙනොදරයි. තවදුරටත්
අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති පරිදි ඔප්පුෙව්
තුන්වන (3) ෙකොටස අවලංගු වන බවට
සැලෙක්.
3 වන වගන්තිය - ජලගැලීම් සහ ස්වාභාවික
ආපදා
ෙමම ඔප්පුෙව් 4 වන සාමාන9 බැහැර කිරීම්
((d)ෙකොටස)යටෙත් අඩංගු කිසිවකට පරස්පර
ෙනොවන පරිදි අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන, ෙමමඟින් එකඟවී පකාශයට
පත්කර ඇති පරිදි ජලගැලීම්, සුළි සුළං, චණ්ඩ
මාරුත, කුණාටු, ෙටොෙන්ෙඩෝ, උදම්රළ, හිම
කුණාටු ෙහෝ ෙවනත් වායුෙගෝලීය කැළඹීම්,
ගිනිකඳු පිපිරීම්, භූමි කම්පා, නායයාම්, පස්කඳු
කඩාවැටීම්,ෙහෝ ඔප්පුෙවන් ආවරණය කර ඇති
ෙවනත් ස්වභාවික කම්පනයක් ඍජුව,
වකාකාරව, සමීපව ෙහෝ දුරස්ථව ඒ නිසා ෙහෝ
එමඟින් පැන නැඟුනු ඕනෑම අනතුරක්,
අහිමිවීමක් ෙහෝ හානියක් සහ / ෙහෝ නීතිමය
වගකීමක් ෙමම ඔප්පුව යටෙත් ආවරණය
ෙකෙර්.
ෙමම වගන්තියට අදාළව “ ජලගැලීම්” යනු
ජලාශයක්, ඇලක්, ෙහෝ ෙව්ල්ලක් ඕනෑම
ස්වභාවික ෙහෝ කෘතීම ජල පවාහයකින් ජලය
පිටතට ගලා ඒම ෙව්.
බැහැර කිරීම් : ඉහත දක්වන ලද ආවරණය ලැබූ
ආපදා හැර ෙවනත් වායුෙගෝලීය කැළඹීම්,
ස්වභාවික කම්පන, නායයෑම් ෙහෝ සමුදඛාදන
ආදිය නිසා මුහුදු ජලෙයන් යටවීම.
4 වන වගන්තිය - වැඩ වර්ජන කැරළි
ෙකෝලාහල සහ මහජන කැළඹිම්.
ෙමම ඔප්පුෙව් ෙපොදු බැහැර කිරීම් 4 යටෙත්
“වර්ජන ෙකෝලාහල සහ මහජන කැළඹිම්” යන
සඳහන් ෙකොට ඇති වදන් පහත දැක්ෙවන
අවස්ථාවන් ෙහේතුෙවන් සිදුවන අනතුරක්,
අලාභයක්, හානියක් ෙහෝ හිමිකමක් සඳහා බල
ෙනොපැවැත්ෙව්.
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1 ඕනෑම පුද්ගලයකු තවත් අය හා එක්ව මහජන
සාමයට බාධා වන අයුරින් සිදුකරන ඕනෑම
කියාවක් (වර්ජනයක් අවහිර කිරීමක් ෙහෝ ඊට
සම්බන්ධ ෙහෝ ෙනොමැති)
2

3

4

එවැනි බාධාකිරීමක් මර්ධනය කිරීමට,ඒ
සඳහා උත්සාහ කිරීමට,ෙහෝ එවැනි
බාධාවක හානිය අවම කිරීමට
නිත9නුකූල අධිකාරිය මඟින් ගනු ලබන
පියවර.
වර්ජකෙයකු ෙහෝ ෙසේවාස්ථානය අවහිර
කල ෙසේවකෙයකු එම වර්ජනය ෙහෝ
බාධාව වැඩිදියුණු කිරීමට සිතාමතා
සිදුකරන ඕනෑම කියාවක්.
එවැනි තත්වයක් වැළැක්වීම සඳහා ෙහෝ
බලපෑම් අවම කරලීම සඳහා
නිත9නුකූල ව9ස්ථාපිත ආයතන/
බලධරයකු මඟින් ගනු ලබන පියවර.

පහත නම් කර ඇති ඕනෑම සිදුවීමක් නිසා
එමගින් ෙහෝ සෘජු ෙහෝ වකාකාර බලපෑමක් මත
සිදුවන ඕනෑම අනතුරක්, අහිමිවීමක් හානියක්
ෙහෝ වගකීමක්(වස්ථාදායකෙය් අවශ9තාවන්
සපුරාලීම සඳහා අවශ9 පියවරහැර ) ෙමම
රක්ෂණය මඟින් ආවරණය කරනු ෙනොලබයි.
(a)යුද්ධ, ආකමණ, විෙද්ශ සතුරු කියාමාර්ග,
එදිරිවාදිකම්, ෙහෝ යුද්ධයක් වැනි ෙමෙහයුම්
(සිවිල් යුද්ධයක් පකාශයට පත් කර ෙහෝ
ෙනොමැතිව).
(b)හමුදා කැරැල්ලක් ෙහෝ මහජන නැගී
සිටීමකට සම්බන්ධ මහජන කැලඹිලි, හමුදා
නැඟි සිටීම්, විප්ලව, ෙකෝලාහල, හමුදා ෙහෝ
ෙවනත් බලෙව්ග, යුධ නීතිය ෙහෝ වැටලීම්
තත්වයක් පකාශයට පත්ෙකොට පවත්වාෙගන
යාමට ෙහේතුවන ඕනෑම සිදුවීමක්.
(c)තස්තවාදී කියා ෙලස හඳුන්වනු ලබන බලය
ෙයදවීම ෙහෝ පචණ්ඩත්වය ෙහෝ/සහ එහි
තර්ජනයන්ට සීමා ෙනොවූ යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ
පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් තනිව කියාකරමින්
ෙහෝ ෙද්ශපාලනික, ආගමික, මූලධර්මවාදී ෙහෝ

වාර්ගික අරමුණු සහ ෙහේතූන් උෙදසා කැපවු යම්
සංවිධානයක් (සංවිධාන) ෙහෝ රජය (රජයන්) හා
එක්ව ෙහෝ ඔවුන් ෙවනුෙවන්, යම් රජයකට
බලපෑම් කිරීම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ යම්
ජන ෙකොටසක් බියගැන්වීමට සිදුෙකෙරන කියා
ඇතුළු ඕනෑම කියාවක්.රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා
සහ ෙගොඩබිම මුහුද ෙහෝ ගුවන ෙක්න්ද කරගත්
යම් කණ්ඩායමක් අතර ඕනෑම ගැටුම්
තත්වයකදී පාලනය,වැළැක්වීම සහ මර්ධනය
උෙදසා ගනු ලබන ඕනෑම පියවරක සෘජු ෙහෝ
වක බලපෑමක් ෙලස සිදුවන ඕනෑම අහිමිවීමක්,
ෙහෝ හානියක්, වියදමක් ෙහෝ කවර ආකාරෙය්
වැයක්, තස්තවාදය යටෙත් අර්ථ දැක්ෙව්. ෙමම
ෙකොන්ෙද්සිෙය් පතිපාදන මත යම් අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම රක්ෂණයමඟින්ආවරණය
ෙනොවීමට එෙරහි ඕනෑම නීතිමය ෙහෝ ෙවනත්
කියාමාර්ගයකින් එම අහිමිවීම, ෙහෝ හානිය
ෙමම රක්ෂණය මඟින් ආවරණය වන බව ඔප්පු
කිරීෙම් වගකීම රක්ෂිතයාට පැවෙර්.
එවැනි තත්වයක් යටෙත් ඕනෑම හිමිකම් අයදුම්
කිරීමක් සඳහා එම අනතුර, අහිමිවීම, හානිය
ෙහෝ මතුවූ වගකීම ස්වාධීනව සහ කිසිදු
ආකාරයකින් සම්බන්ධ ෙහෝ අවස්ථානුකූලව
ෙහෝ දායකවීෙමන් ඡායාමාත වශෙයන් ෙහෝ
ඉහත සිද්ධීන්ෙග් පතිඵලයක් ෙලස ඇති ෙනොවූ
බව රක්ෂිතයා විසින් තහවුරු කල යුතුය. එෙසේ
කිරීමට අෙපොෙහොසත් වන්ෙන් නම්, අදාළ
හිමිකම් ඉල්ලීම් සඳහා කිසිදු ෙගවීමක් කිරීමට
සමාගම බැඳී ෙනොසිටි.
එෙසේම තවදුරටත් ෙමම ඔප්පුෙව් 6
(හයවන)ෙකොන්ෙද්සිය ෙලස සඳහන් වී ඇති
පරිදි රක්ෂකයාට ඕනෑම විෙටක ෙමම රක්ෂණය
අවලංගු කල හැකි බවට පකාශ ෙකොට
එකඟත්වය පලවී තිෙබ්. රක්ෂිතයාෙග් අවසන්
ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑෙලන් ෙයොමුකරන
දැනුම් දීමක් මඟින් ෙමෙලස රක්ෂණය අවසන්
කල හැක. එවැනි අවස්ථාවක කල් ඉකුත් ෙනොවූ
කාලසීමාව සඳහා තක්ෙසේරු කල වාරික මුදල්
පමාණයක් රක්ෂිතයා ෙවත ලබාදීමට රක්ෂකයා
බැඳී සිටි. එෙහත් රක්ෂිතයාෙග් ඉල්ලීම මත
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රක්ෂණය අවලංගු කලෙහොත් වාරික මුදල්
කිසිවක් ආපසු ෙගවීමට සමාගම නීතිමය
වශෙයන් බැඳී ෙනොමැත. ෙමහිදී එකඟවී
පකාශයට පත් කරන පරිදි ෙමම දිගුව පහත
දැක්ෙවන බැහැර කිරීම් වලට යටත්ෙව්.
A විකිරණශීලී ආපාචනය, රසායනික, ෛජව
රසායනික, සහ විද}ත් චුම්භක අවි ආයුධ බැහැර
කිරීෙම් වගන්තිය.
ෙමම වගන්තිය පමුඛ වගන්තියක් වන අතර
ෙමම රක්ෂණෙය් දක්වා ඇති ෙම් හා
ෙනොගැලෙපන යමක් ඇත්නම්, එය ෙනොසලකා
හැෙර්.
1 කිසිදු අවස්ථාවක පහත සඳහන් කරුණු වලින්
හටගන්නා, ඒ නිසා සිදුවූ ෙහෝ ඊට දායකවූ
අලාභයක් අහිමිවීමක්, හානියක්, වගකීමක්
ෙහෝ වියදමක් ෙමම රක්ෂණ මඟින් ආවරණය
ෙනොෙව්.
1.1 න9ෂ්ටික අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්ටික
ඉන්ධන දහනය කිරීමකින් ඇතිවන විකිරණ
ආපාචනයක් ෙහෝ එමඟින් ඇතිවූ
අයනීකරණ විකිරණ ෙහෝ දුෂණය වීම.
1.2 ඕනෑම න9ෂ්ටික පිහිටුවීමක,
පතිකියාකාරකයක ෙහෝ ෙවනත් න9ෂ්ටික
එකලස් කිරීමක ෙහෝ උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ
1.3 පරමාණුක ෙහෝ න9ාෂ්ටික විඛණ්ඩනය සහ
/ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන පතිකියා
ෙහෝ විකිරනශීලි බලයක් ෙහෝ පදාර්ථ
භාවිතා කරන ආයුධයක් ෙහෝ උපකරණයක්
1.4 ඕනෑම විකිරණශීලි පදාර්ථයක උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ ෙමම උප වගන්තිෙයන් වන බැහැර
කිරීම වාණිජ, කෘෂිකාර්මික, ෛවද9මය,
විද9ාත්මක ෙහෝ එවැනි සාමකාමී කාර්යයක්
සඳහා න9ාෂ්ටික ඉන්ධන හැර විකිරණශීලි

සමස්ථානික සකස් කිරීම රැෙගනයාම හා
ගබඩා කිරීමට අදාළ ෙනොෙව්.
1.5 ඕනෑම , රසායනික, ෛජව රසායනික,ෙහෝ
විදÍත් චුම්භක අවි ආයුධ

B සයිබර් ආකමණ බැහැරකිරීෙම් වගන්තිය
1.1 පහත සඳහන් 1.2 වගන්තියට පමණක්
යටත්ව යම් පරිගණකයක්, පරිගණක
පද්ධතියක්, පරිගණක මෘදුකාංගයක්, ද්ෙව්ශ
සහගතව සකසන ලද පරිගණක ෙක්තයක්.
පරිගණක ෛවරසයක් ෙහෝ කියාවලියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක් හානිකාරක
කමෙව්දයක්ෙලස භාවිතෙයන් හටගන්නා ඊට
දායකවූ ෙහෝ ඒ ෙහේතුෙවන් සිදුවූ කිසිදු
අහිමිවීමක්, හානියක්, බැරකමක්,ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණාවරණෙයන් ආවරණය ෙනොෙව්.
1.2 යුද්ධ, සිවිල් යුද්ධ ,විප්ලව, කැරලි,
අභිෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළඹීම්, ෙහෝ ෙවනත්
රාජ9 විෙරෝධී කියාකාරකම් තස්තවාදය ෙහෝ
ෙද්ශපාලනික අභිපායකින් කියාත්මක වන
පුද්ගලයකුෙග් කියා ආවරණය කරනු ලබන
රක්ෂණාවරණයක ෙමම වගන්තිය ඇතුලත්
ෙකොට ඇතිවිට 1.1 වගන්තිෙයන් කරනු ලබන
බැහැර කිරීමට (එෙසේ නැතිනම් අදාළවන)
පරිගණකයක්, පරිගණක පද්ධතියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක පරිගණක
මෘදුකාංග වැඩසටහනක් යම් ආයුධයක ෙහෝ
මිසයිලයක දියත් කිරීම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ /
ෙහෝ ෙවඩි තැබීෙම් යාන්තනය සඳහා භාවිත
කිරීමකදී අදාළ ෙනොෙව්.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සඳහා සහ ඒ
ෙවනුෙවන් ලබාෙදන ෙමම විෙශේෂිත දිගුව
යටෙත් පැනනැෙගන ඕනෑම නීතිමය වගකීමක්
අදාළ අරමුදල ෙවත පැවෙර්. ඕනෑම අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම පිටසන මඟින් ආවරණය
ෙනොෙකෙරන විට එය ෙමමඟින් ආවරණය
ෙකෙරන බවට පැවෙරන නඩුවක් පැමිණිල්ලක්
ෙහෝ ෙවනත් නීතිමය කියාමාර්ගයකදී එම
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අහිමිවීම ෙහෝ හානිය ෙමමඟින් ආවරණය වන
බවට ඔප්පු කිරීම රක්ෂිතයා විසින් සිදුකල යුතුය.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් සහ අත්හැරීම් ඒ අයුරින්ම
කියාත්මකයි.

5 වන වගන්තිය - තස්තවාදී පිටසන - ෙමෝටර්

ෙනොවීමට එෙරහි ඕනෑම නීතිමය ෙහෝ ෙවනත්
කියාමාර්ගයකින් එම අහිමිවීම, ෙහෝ හානිය
ෙමම රක්ෂණය මඟින් ආවරණය වන බව ඔප්පු
කිරීෙම් වගකීම රක්ෂිතයාට පැවෙර්.
එහිදී ෙමම දිගුව මඟින් පහත දැක්ෙවන
අවස්ථාවන් ආවරණය ෙනොෙකෙර්.
(a)අතුරු පතිඵලයක් ෙලස ෙහෝ වකාකාරව
කිසිදු සහ කවර ආකාරයකින් ෙහෝ සිදුවන
අහිමිවීමක්, ෙහෝ හානියක්

අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමහිදී පකාශ කර එකඟ වී ඇති පරිදි ලිඛිත
ඔප්පුව යටෙත් ඇති වර්ජන, කළහ සහ සිවිල්
ෙකෝලාහල පිටසන /වගන්තිය / දිගුවට පරස්පර
ෙනොවන පරිදි පහත සඳහන් අවස්ථාවන්
ඇතුලත් කිරීම සඳහා රක්ෂණය ෙමයින් දිගු
ෙකෙර්.

(b) මුළුමනින්ම ෙහෝ පාර්ශ්වික වශෙයන් ෙසේවය
නතර කිරීම, නැවත විකිණීම, බාධා ෙහෝ ඕනෑම
කියාවලියක් ෙහෝ ෙමෙහයුමක් අත්හිටුවීම නිසා
සිදුවන අහිමිවීම් සහ හානි.

තස්තවාදී කියා ෙලස හඳුන්වනු ලබන බලය
ෙයදවීම ෙහෝ පචණ්ඩත්වය ෙහෝ/සහ එහි
තර්ජනයන්ට සීමා ෙනොවූ යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ
පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් තනිව කියාකරමින්
ෙහෝ ෙද්ශපාලනික, ආගමික, මූලධර්මවාදී ෙහෝ
වාර්ගික අරමුණු සහ ෙහේතූන් උෙදසා කැපවු යම්
සංවිධානයක් (සංවිධාන) ෙහෝ රජය (රජයන්) හා
එක්ව ෙහෝ ඔවුන් ෙවනුෙවන්, යම් රජයකට
බලපෑම් කිරීම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ යම්
ජන ෙකොටසක් බියගැන්වීමට සිදුෙකෙරන කියා
ඇතුළු ඕනෑම කියාවක්.

ඕනෑම එක් සිද්ධියකදී හානියට පත් එක්
වාහනයක් ෙවනුෙවන් උපරිම වගකීම රු.
.............ෙහෝ රක්ෂිත මුදල ෙහෝ යන ෙදකින් අඩු
අගය ෙව්.

රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙගොඩබිම
මුහුද ෙහෝ ගුවන ෙක්න්ද කරගත් යම්
කණ්ඩායමක් අතර ඕනෑම ගැටුම් තත්වයකදී
පාලනය,වැළැක්වීම සහ මර්ධනය උෙදසා ගනු
ලබන ඕනෑම පියවරක සෘජු ෙහෝ වක බලපෑමක්
ෙලස සිදුවන ඕනෑම අහිමිවීමක්, අලාභයක් ෙහෝ
හානියක්, වියදමක් ෙහෝ කවර ආකාරෙය් වැයක්,
තස්තවාදය යටෙත් අර්ථ දැක්ෙව්. ෙමම
ෙකොන්ෙද්සිෙය් පතිපාදන මත යම් අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම රක්ෂණයමඟින්ආවරණය

(c)ඕනෑම නිත9ානුකූල ව9වස්ථාපිත
අධිකාරියක් මඟින් තාවකාලිකව ෙහෝ ස්ථිරව
පවරා ගැනීම නිසා සිදුවන අහිමිවීම් ෙහෝ හානි.

ඔප්පුෙව් සඳහන්ව ඇති නමුදු, ඒ සඳහා ලබාදී
ඇති තස්තවාදී ආවරණ දිගුව රක්ෂකයා විසින්
අවලංගු කල හැකි අතර එහිදී තක්ෙසේරු කළ
මුදලක් රක්ෂිතයා ෙවත නිකුත් කිරීමට අවසර
ලැෙබ්. එෙහත් රක්ෂිතයාෙග් ඉල්ලීම මත එම
දිගුව අවලංගු කලෙහොත් වාරික මුදල් කිසිවක්
ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් ඒ අයුරින්ම කියාත්මකයි.
ෙමහිදී එකඟවී පකාශයට පත් කරන පරිදි ෙමම
දිගුව පහත දැක්ෙවන බැහැර කිරීම් වලට
යටත්ෙව්.
A විකිරණශීලී ආපාචනය, රසායනික, ෛජව
රසායනික, සහ විද}ත් චුම්භක ආයුධ බැහැර
කිරීෙම් වගන්තිය.
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ෙමම වගන්තිය පමුඛ වගන්තියක් වන අතර
ෙමම රක්ෂණෙය් දක්වා ඇති ෙම් හා
ෙනොගැලෙපන යමක් ඇත්නම්, එය ෙනොසලකා
හැෙර්.
1 කිසිදු අවස්ථාවක පහත සඳහන් කරුණු වලින්
හටගන්නා, ඒ නිසා සිදුවූ ෙහෝ ඊට දායකවූ
අහිමිවීමක්, හානියක්, වගකීමක් ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණ මඟින් ආවරණය ෙනොෙව්.
1.6 න9ෂ්ටික අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්ටික
ඉන්ධන දහනය කිරීමකින් ඇතිවන විකිරණ
ආපාචනයක් ෙහෝ එමඟින් ඇතිවූ
අයනීකරණ විකිරණ.
1.7 ඕනෑම න9ෂ්ටික පිහිටුවීමක,
පතිකියාකාරකයක ෙහෝ ෙවනත් න9ෂ්ටික
එකලස් කිරීමක ෙහෝ උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ
1.8 පරමාණුක ෙහෝ න9ෂ්ටික විඛණ්ඩනය සහ
/ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන පතිකියා
ෙහෝ විකිරනශීලි බලයක් ෙහෝ පදාර්ථ
භාවිතා කරන ආයුධයක් ෙහෝ උපකරණයක්
1.9 ඕනෑම විකිරණශීලි පදාර්ථයක උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ ෙමම උප වගන්තිෙයන් වන බැහැර
කිරීම වාණිජ, කෘෂිකාර්මික, ෛවද9මය,
විද9ාත්මක ෙහෝ එවැනි සාමකාමී කාර්යයක්
සඳහා න9ාෂ්ටික ඉන්ධන හැර විකිරණශීලි
සමස්ථානික සකස් කිරීම රැෙගනයාම හා
ගබඩා කිරීමට අදාළ ෙනොෙව්.
1.10 ඕනෑම , රසායනික, ෛජව
රසායනික,ෙහෝ විදÍත් චුම්භක ආයුධ

සහගතව සකසන ලද පරිගණක ෙක්තයක්.
පරිගණක ෛවරසයක් ෙහෝ කියාවලියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක් හානිකාරක
කමෙව්දයක්ෙලස භාවිතෙයන් හටගන්නා ඊට
දායකවූ ෙහෝ ඒ ෙහේතුෙවන් සිදුවූ කිසිදු
අහිමිවීමක්, හානියක්, බැරකමක්,ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණාවරණෙයන් ආවරණය ෙනොෙව්.
1.2 යුද්ධ, සිවිල් යුද්ධ ,විප්ලව, කැරලි,
අභිෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළඹීම්, ෙහෝ ෙවනත්
රාජ9 විෙරෝධී කියාකාරකම් තස්තවාදය ෙහෝ
ෙද්ශපාලනික අභිපායකින් කියාත්මක වන
පුද්ගලයකුෙග් කියා ආවරණය කරනු ලබන
රක්ෂණාවරණයක ෙමම වගන්තිය ඇතුලත්
ෙකොට ඇතිවිට 1.1 වගන්තිෙයන් කරනු ලබන
බැහැර කිරීමට (එෙසේ නැතිනම් අදාළවන)
පරිගණකයක්, පරිගණක පද්ධතියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක පරිගණක
මෘදුකාංග වැඩසටහනක් යම් ආයුධයක ෙහෝ
මිසයිලයක දියත් කිරීම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ /
ෙහෝ ෙවඩි තැබීෙම් යාන්තනය සඳහා භාවිත
කිරීමකදී අදාළ ෙනොෙව්.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සඳහා සහ ඒ
ෙවනුෙවන් ලබාෙදන ෙමම විෙශේෂිත දිගුව
යටෙත් පැනනැෙගන ඕනෑම නීතිමය වගකීමක්
අදාළ අරමුදල ෙවත පැවෙර්. ඕනෑම අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම පිටසන මඟින් ආවරණය
ෙනොෙකෙරන විට එය ෙමමඟින් ආවරණය
ෙකෙරන බවට පැවෙරන නඩුවක් පැමිණිල්ලක්
ෙහෝ ෙවනත් නීතිමය කියාමාර්ගයකදී එම
අහිමිවීම ෙහෝ හානිය ෙමමඟින් ආවරණය වන
බවට ඔප්පු කිරීම රක්ෂිතයා විසින් සිදුකල යුතුය.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් සහ අත්හැරීම් ඒ අයුරින්ම
කියාත්මකයි.

B සයිබර් ආකමණ බැහැරකිරීෙම් වගන්තිය
1.1 පහත සඳහන් 1.2 වගන්තියට පමණක්
යටත්ව යම් පරිගණකයක්, පරිගණක
පද්ධතියක්, පරිගණක මෘදුකාංගයක්, ද්ෙව්ශ
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6 වන වගන්තිය - ෙසේවක වන්දි රක්ෂණය
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවූ බව
සැලකිල්ලට ෙගන 1934 ෙසේවක වන්දි විධි
විධාන පනත සහ එහි සංෙශෝධන වලට
අනුකූලව වන්දි පිරිනැමීමට සමාගම කටයුතු
කරයි. ෙමම වගන්තිය නිකුත් කිරීමට ෙපර
සම්මත විධි විධාන වලට අනුව ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් මුදල් ෙගවන රියදුෙරකු සහ / ෙහෝ
සහයකයකු ක්ලිනර්වරෙයකු ෙහෝ කම්කරුෙවකු
/කම්කරුවන් රක්ෂිතයා ෙවනුෙවන් ෙසේවය
කරමින් සිටියදී ෙපෞද්ගලික අනතුරු සඳහා
ලිඛිත එකඟතාවකට අනුව අදාළ අමතර වැය
සහ වියදම් සඳහා වගකීම දරනු ඇත.
රක්ෂිතයා විසින් සෑම රක්ෂණ වාරයකම කල්
ඉකුත්වීම සහතික කල යුතු අතර එම කාලය තුළ
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වාහනය / වාහනවල
ෙසේවෙය් ෙයොදවන රියදුරන් සහ / ෙහෝ
සහයකයන් සහ / ෙහෝ ක්ලිනර්වරුන් සහ /ෙහෝ
කම්කරුවන් උපරිම සංඛ9ාවද දැනුම් දිය යුතුය.
ඒ අනුව රක්ෂණාවරණය සඳහා වාරිකය සකස්
කරනු ඇත.
යුද්ධ, ආකමණ, විෙද්ශීය සතුරු
කියාමාර්ග, එදිරිවාදිකම්,යුද්ධයක්
වැනි ෙමෙහයුම්, (යුද්ධයක්
පකාශයට පත් කර ෙහෝ නැතිව )
සිවිල් යුද්ධ, කැරැළි,ෙකෝලාහල,
විප්ලව, කුමන්තණ, හමුදා ෙහෝ
ෙවනත් බලෙව්ග වලට දුරස්ථව,
සමීපව ඍජුව ෙහෝ වකාකාරෙයන්
ෙගොදුරු වූ වාහන සඳහා රක්ෂිතයා
ෙවත වන්දි ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
ii. රක්ෂිතයා ෙවනත් රක්ෂකයකු ෙහෝ
රක්ෂකයන් සමූහයක් ෙවතින්
බලපෑම් වලට ලක්ව සිටින ෙහෝ
හිමිකම් ගැටළු ෙහේතුෙවන්
රඳවාෙගන සිටින අවස්ථාවක
සමාගම රක්ෂිතයා ෙවත වන්දි
ෙනොෙගවයි. රක්ෂණ ඔප්පුෙව්
වගන්තිවලට අනුව ෙමම

i.

රක්ෂණාවරණය සාමාන9
ෙසේවකයන් සඳහා රක්ෂණයක්
ෙලස සලකනු ලැෙබ්.
iii. රක්ෂිතයා විසින් අනතුරු
වැළැක්වීම සඳහා පමාණවත්
පියවර ගත යුතු අතර සියළු නීති
පකාර කටයුතු වලට
එකඟත්වෙයන් කටයුතු කල යුතුය.
iv. රක්ෂිතයා විසින් එක් එක් රියදුරු
සහයක ක්ලිනර් ෙහෝ
කම්කරුවන්ෙග් නම්, ෙව්තන සහ
අනිකුත් ඉපයීම් පිළිබඳව සටහනක්
තබාගත යුතු අතර අවශ9
අවස්ථාවන්හිදී සමාගමට අදාළ
සටහන් පරික්ෂාවට ඉඩ ලබාදිය
යුතුය.
v. රක්ෂණ ඔප්පුෙව් ෙමම වගන්තිය
යටෙත් ෙගවන ලද හිමිකම් අයදුම්
ෙනොකිරීෙම් පසාද (‘NCB’ )
වගන්තිය ෙහේතුෙවන් නැවත
ෙගවීමට අදාළ ෙනොෙව්. ෙමම
වගන්තිය යටෙත් සිදුකරන ලද
ඕනෑම ෙගවීමක් ඔප්පුව අනුව
හිමිකම් අයදුම් ෙනොකිරීෙම්
වගන්තිය යටෙත් යලි ලබා
ගැනීමට ෙනොහැක.
vi. රක්ෂිතයාෙග් ඉල්ලීම අනුව ඔප්පුව
අවලංගු කල අවස්ථාවක ෙමම
වගන්තිය යටෙත් ෙගවන ලද,
වාරික මුදල් නැවත ෙගවීමට ඉඩ
ලබා ෙනොෙද්.
vii. බඩු පැටවීෙම් සහ බෑෙම්
අෙප්ක්ෂාෙවන් රක්ෂිතයාෙග්
වාහනෙය් රැෙගන යන
කම්කරුවන් ෙමම ඔප්පුව යටෙත්
සහායකයන් ෙලස හැදින්විය
ෙනොහැක.
viii. එවැනි වන්දියක් ෙගවිය හැකි
වන්ෙන් ෙසේවකයා සහ ඔහුෙග්
යැෙපන්නන් පුර්ණ වශෙයන්
තෘප්තිමත්ව රක්ෂිතයාට එෙරහිව
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සියළු වගකීම් මුදාහැරීමට
එකඟත්වය පළකිරීෙමන් පසුව
පමණි. එවැනි එකඟත්වයක් ඇති
ෙනොවූ විටදී සමාගම විසින්
සාමාන9 නීතිය යටෙත්
රක්ෂිතයාෙග් නීතිමය වගකීම්
වලට එෙරහිව සහ ඔහුෙග් ලිඛිත
අවසරෙයන් වැය සහ වියදම් සඳහා
වන්දි ෙගවීමක් සිදු කරයි.
(ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ සඳහා
පමණි.)

7 වන වගන්තිය - රියදුරු/ ක්ලිනර් / සහයක
ෙසේවක වන්දි රක්ෂණය සඳහා තස්තවාදී
ආවරණය.
අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන,
ෙමමඟින් එකඟවී පකාශ කරන පරිදි, ෙමම
ඔප්පුවට සම්බන්ධ ෙසේවක වන්දි රක්ෂණ
පිටසනෙය් (a) ෙකොන්ෙද්සියට පරස්පර
ෙනොවන පරිදි ඕනෑම තස්තවාදී කියාවකට සෘජු
ෙලස සම්බන්ධ අහිමිවීමක් ෙහෝ හානියක්
ආවරණය කිරීම සඳහා ෙමම ආවරණය දිගු
ෙකෙර්.
ඕනෑම තස්තවාදී කියාවකින් ෙහෝ එහි ඍජු
බලපෑෙමන් ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති ෙසේවක
කාණ්ඩවලට සිදුවන ශාරීරික තුවාලයක් ෙහෝ
මරණෙය්දී වන්දියක් ලබාදීමට එමඟින්
පතිපාදන සැලෙසේ. එහිදී තස්තවාදී කියා ෙලස
හඳුන්වනු ලබන බලය ෙයදවීම ෙහෝ
පචණ්ඩත්වය ෙහෝ/සහ එහි තර්ජනයන්ට සීමා
ෙනොවූ යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ පුද්ගලයන්
කණ්ඩායමක් තනිව කියාකරමින් ෙහෝ
ෙද්ශපාලනික, ආගමික, මූලධර්මවාදී ෙහෝ
වාර්ගික අරමුණු සහ ෙහේතූන් උෙදසා කැපවු යම්
සංවිධානයක් (සංවිධාන) ෙහෝ රජය (රජයන්) හා
එක්ව ෙහෝ ඔවුන් ෙවනුෙවන්, යම් රජයකට
බලපෑම් කිරීම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ යම්

ජන ෙකොටසක් බියගැන්වීමට සිදුෙකෙරන කියා
ඇතුළු ඕනෑම කියාවක්.
රජෙය් ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙගොඩබිම මුහුද ෙහෝ
ගුවන ෙක්න්ද කරගත් යම් කණ්ඩායමක්
අතර ඕනෑම ගැටුම් තත්වයකදී
පාලනය,වැළැක්වීම සහ මර්ධනය උෙදසා
ගනු ලබන ඕනෑම පියවරක සෘජු ෙහෝ වක
බලපෑමක් ෙලස සිදුවන ඕනෑම අහිමිවීමක්,
ෙහෝ හානියක්, වියදමක් ෙහෝ කවර
ආකාරෙය් වැයක්, තස්තවාදය යටෙත් අර්ථ
දැක්ෙව්.ෙමම පිටසන යටෙත් ලබාෙදන
වන්දිය එක් ෙසේවකෙයකු සඳහා රු.550,000
ෙනොඉක්මවිය යුතුඅතර ෙපොදු නීතිය යටෙත්
මතුවන නීතිමය වගකීම් හැර ෙසේවෙය් දී
සිටියදී ඇතිවන සිදුවීම් සඳහා සීමා ෙකෙර්.
තස්තවාදය සම්බන්ධ දිගුව සමාගම විසින්
අවලංගු කරනු ලැබුවෙහොත්, අනුපාතික මුදලක්
රක්ෂිතයා ෙවත නැවත ෙගවීමට ෙමම ඔප්පුෙව්
වගන්ති වලින් බාධාවක් ෙනොමැත.එෙහත්
රක්ෂිතයාෙග් ඉල්ලීම මත අවලංගු කරනු
ලැබුවෙහොත්, කිසිදු වාරික මුදලක් යලි ෙගවනු
ෙනොලැෙබ්.ෙමහිදී තවදුරටත් එකඟ වී පකාශයට
පත් කර ඇති පරිදි ෙමම දිගුව පහත දැක්ෙවන
බැහැර කිරීම් වලට යටත් ෙව්.
ෙමහිදී එකඟවී පකාශයට පත් කරන පරිදි ෙමම
දිගුව පහත දැක්ෙවන බැහැර කිරීම් වලට
යටත්ෙව්.
A විකිරණශීලී ආපාචනය, රසායනික, ෛජව
රසායනික, සහ විද}ත් චුම්භක ආයුධ බැහැර
කිරීෙම් වගන්තිය.
ෙමම වගන්තිය පමුඛ වගන්තියක් වන අතර
ෙමම රක්ෂණෙය් දක්වා ඇති ෙම් හා
ෙනොගැලෙපන යමක් ඇත්නම්, එය ෙනොසලකා
හැෙර්.
1 කිසිදු අවස්ථාවක පහත සඳහන් කරුණු වලින්
හටගන්නා, ඒ නිසා සිදුවූ ෙහෝ ඊට දායකවූ
අහිමිවීමක්, හානියක්, වගකීමක් ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණ මඟින් ආවරණය ෙනොෙව්.
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1.11 න9ෂ්ටික අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්ටික
ඉන්ධන දහනය කිරීමකින් ඇතිවන විකිරණ
ආපාචනයක් ෙහෝ එමඟින් ඇතිවූ
අයනීකරණ විකිරණ.
1.12 ඕනෑම න9ෂ්ටික පිහිටුවීමක,
පතිකියාකාරකයක ෙහෝ ෙවනත් න9ෂ්ටික
එකලස් කිරීමක ෙහෝ උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ
1.13 පරමාණුක ෙහෝ න9ාෂ්ටික විඛණ්ඩනය
සහ /ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන
පතිකියා ෙහෝ විකිරනශීලි බලයක් ෙහෝ
පදාර්ථ භාවිතා කරන ආයුධයක් ෙහෝ
උපකරණයක්
1.14
ඕනෑම විකිරණශීලි පදාර්ථයක
උපාංගයක විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය
හැකි ෙහෝ ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ
ආපාචනශීලි ගති ලක්ෂණ ෙමම උප
වගන්තිෙයන් වන බැහැර කිරීම වාණිජ,
කෘෂිකාර්මික, ෛවද9මය, විද9ාත්මක ෙහෝ
එවැනි සාමකාමී කාර්යයක් සඳහා න9ාෂ්ටික
ඉන්ධන හැර විකිරණශීලි සමස්ථානික සකස්
කිරීම රැෙගනයාම හා ගබඩා කිරීමට අදාළ
ෙනොෙව්.
1.15 ඕනෑම , රසායනික, ෛජව රසායනික,
ෙහෝ විදÍත් චුම්භක අවි ආයුධ

1.2 යුද්ධ, සිවිල් යුද්ධ ,විප්ලව, කැරලි,
අභිෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළඹීම්, ෙහෝ ෙවනත්
රාජ9 විෙරෝධී කියාකාරකම් තස්තවාදය ෙහෝ
ෙද්ශපාලනික අභිපායකින් කියාත්මක වන
පුද්ගලයකුෙග් කියා ආවරණය කරනු ලබන
රක්ෂණාවරණයක ෙමම වගන්තිය ඇතුලත්
ෙකොට ඇතිවිට 1.1 වගන්තිෙයන් කරනු ලබන
බැහැර කිරීමට (එෙසේ නැතිනම් අදාළවන)
පරිගණකයක්, පරිගණක පද්ධතියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක පරිගණක
මෘදුකාංග වැඩසටහනක් යම් ආයුධයක ෙහෝ
මිසයිලයක දියත් කිරීම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ /
ෙහෝ ෙවඩි තැබීෙම් යාන්තනය සඳහා භාවිත
කිරීමකදී අදාළ ෙනොෙව්.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සඳහා සහ ඒ
ෙවනුෙවන් ලබාෙදන ෙමම විෙශේෂිත දිගුව
යටෙත් පැනනැෙගන ඕනෑම නීතිමය වගකීමක්
අදාළ අරමුදල ෙවත පැවෙර්. ඕනෑම අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම පිටසන මඟින් ආවරණය
ෙනොෙකෙරන විට එය ෙමමඟින් ආවරණය
ෙකෙරන බවට පැවෙරන නඩුවක් පැමිණිල්ලක්
ෙහෝ ෙවනත් නීතිමය කියාමාර්ගයකදී එම
අහිමිවීම ෙහෝ හානිය ෙමමඟින් ආවරණය වන
බවට ඔප්පු කිරීම රක්ෂිතයා විසින් සිදුකල යුතුය.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් සහ අත්හැරීම් ඒ අයුරින්ම
කියාත්මකයි.

B සයිබර් ආකමණ බැහැරකිරීෙම් වගන්තිය
1.1 පහත සඳහන් 1.2 වගන්තියට පමණක්
යටත්ව යම් පරිගණකයක්, පරිගණක
පද්ධතියක්, පරිගණක මෘදුකාංගයක්, ද්ෙව්ශ
සහගතව සකසන ලද පරිගණක ෙක්තයක්.
පරිගණක ෛවරසයක් ෙහෝ කියාවලියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක් හානිකාරක
කමෙව්දයක්ෙලස භාවිතෙයන් හටගන්නා ඊට
දායකවූ ෙහෝ ඒ ෙහේතුෙවන් සිදුවූ කිසිදු
අහිමිවීමක්, හානියක්, බැරකමක්,ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණාවරණෙයන් ආවරණය ෙනොෙව්.

8 වන වගන්තිය ඇදෙගන යාෙම් ගාස්තු
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන පකාශ ෙකොට එකඟ වී ඇති
පරිදි ෙමම ඔප්පුෙව් පලවන ෙකොටෙසේ හතරවන
අයිතමයට අදාළව ෙගවිය හැකි උපරිම මුදල
ෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන වගන්ති අත්හැරීම් සහ
ෙකොන්ෙද්සි වලට යටත්ව එහි සඳහන් මුදල
දක්වා ඉහල නංවා ඇත.
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9වන වගන්තිය වායු මළු දිගුව (Air Bag)
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන, පකාශ ෙකොට එකඟ වී ඇති
පරිදි ලිඛිත ඔප්පුෙව් සීමාවන් තුළ දක්වා ඇති
පරිදි වාහනයට සිදුවන හානියක් ෙහෝ අහිමිවීමක්
නිසා වායු මළු (Air Bag) අළුතින් ෙයදවීම සඳහා
ආවරණය දිගු කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්. එෙහත් ඒ
ලිඛිත ඔප්පුෙව් ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙකොට ඇති
සීමාවන් තුළ පමණි. ෙමය වාහනය සම්බන්ධ
එක් සිද්ධියකට අදාළ ෙව්.
10වන වගන්තිය සුළංවාමුවා / කවුළු විදුරු බිඳීම්
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන රක්ෂිතයාෙග් වාහනෙය්
වින්ඩ්ස්කින් වීදුරුවක් ෙහෝ ජෙන්ල වීදුරුවක්
වාහනයට ෙවනත් හානියක් ෙනොවී බිඳී
ගියෙහොත්, එය නැවත ෙයදීමට සහ සිරුණු තැන්
පතිස්ථාපනයට අවශ9 වියදම සමාගම විසින්
ෙගවනු ලැෙබ්. එය ඔප්පු ෙල්ඛනෙය් සඳහන්ව
ඇති එක් අවස්ථාවක උපරිම මුදල ෙනොඉක්මවිය
යුතුය.එවැනි ෙගවීමක් හිමිකම් අයදුම්
ෙනොකිරීෙම් පසාද (‘NCB’ ) වලට අගතිෙයන්
ෙතොරව සහ ඔප්පුෙව් අමතර ෙමෙහයුම් ගාස්තු
වලට අයත් ෙනොෙව්. ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති,
ෙකොන්ෙද්සි සහ බැහැර කිරීම් ඒ අයුරින්ම
කියාත්මකයි.
11 වන වගන්තිය තුන්වන පාර්ශ්වෙය් ෙද්පළ
හානි
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟ
වී ඇති පරිදි ඔප්පුෙව් වගන්ති, අත්හැරීම් සහ
ෙකොන්ෙද්සි වලට අනුව රක්ෂිතයා විසින්
තුන්වන පර්ශ්වෙය් ෙද්පළකට සිදුකල
හානියකට එෙරහිව රක්ෂිතයාෙග් වියදම්
ඇතුළුව සමාගම වන්දි ෙගවයි. රක්ෂිතයා විසින්
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ඕනෑම වාහනයක් පාවිච්චි
කිරීෙම්දී ෙද්පළකට සිදුකල හානියකට එහි
අලාභය ෙගවීම සඳහා රක්ෂිතයාට නීතිමය
වගකීමක් පැවරුනෙහොත් ෙමම වන්දි පිරිනැමීම

සිදුවනු ඇත. එක් සිද්ධියකදී එෙසේ ෙගවන වන්දි
මුදල ෙල්ඛනෙය් සඳහන් මුදලට සීමාෙව්.
12 වන වගන්තිය පුද්ගල හදිසි අනතුරු පතිලාභ
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟ
වී ඇති පරිදි ශාරීරික තුවාල සඳහා පහත
දැක්ෙවන සටහනට අනුව සමාගම විසින් වන්දි
පිරිනමයි. ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති වාහනයකට
ෙගොඩවිෙම්දී, බැසිෙම්දී ෙහෝ ගමන්කිරීෙම්දී
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට දැඩි
අනතුරකින්, බාහිර සහ දෘශ9මාන ෙලස
ස්වාධීනව ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් සිදුවන
ශාරීරික තුවාල සඳහා ෙමම වන්දි ෙගවීම් සිදු
ෙකෙර්. (එවැනි තුවාල ෙහේතුෙවන් සිදු ෙකෙරන
ෛවද9 පතිකාර සහ ශල9 ගාස්තු හැර ) අදාළ
සිද්ධිෙයන් ලිත් මාස තුනක් ඇතුළත පමණක්
ෙමම ෙගවීම් සිදු ෙකෙර්.
වන්දි ලබාදීෙම් පරිමාණය
(ෙමම වගන්තියට අනුව ඔප්පු ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් රක්ෂිත මුදලට අදාළ ෙව්.)
1.
2.

මරණය
100%
සම්පුර්ණ සහ නැවතත් පකෘතිමත් කළ
ෙනොහැකි පරිදි ඇස් ෙදෙකහිම ෙපනීම
නැතිවීම ෙහෝ අත් ෙදෙකහිම ෙහෝ
ෙදපාවල මැණික් කටු සහ වළලුකර
අසලින් ෙහෝ ඊට ඉහලින් කපා ඉවත්
කිරීම ෙහෝ එක් අතක සහ පාදයක එෙසේ
කපා ඉවත් කිරීමක් තුළින් සම්පුර්ණ
අහිමිවීම.100%
3.
එක් අතක ෙහෝ පාදයක මැණික් කටුව
ෙහෝ වළලුකර අසලින් ෙහෝ ඊට
ඉහලින් කපා ඉවත් කිරීම නිසා
සම්පුර්ණ අහිමිවීම ෙහෝ එක් ඇසක
ෙපනීම සම්පුර්ණෙයන් සහ නැවත
පකෘතිමත් කළ ෙනොහැකි අන්දමින්
නැතිවීම.50%
ෙමහිදී සැමවිටම
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a)

c)

d)

e)

f)

එක් පුද්ගලෙයක් සඳහා ඕනෑම
එක් අවස්ථාවකදී පැනනැෙගන
(1) සිට (3) දක්වා එක් අංශයක්
යටෙත් පමණක් වන්දි ෙගවීම්
සිදුෙකෙරනු ඇත. එහිදී
සමාගෙම් සමස්ථ වගකීම්
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන්දියට
සාෙප්ක්ෂව ඉහත සටහෙන්
දක්වා ඇති පතිශතය
ෙනොඉක්මවිය යුතුය.
b) සිතාමතා සිදුකරගන්නා ලද
තුවාල, දිවි නසාගැනීම
(අපරාධයක් වුවත් නැතත් )ෙහෝ
දිවිනසා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම
කායික අබාධ සහ දුර්වලතා
ෙමන්ම මත්වීමට ෙහේතුවන
මත්පැන් ෙහෝ මත්දව9 වල
බලපෑමට යටත්ව සිටින අතර
අනතුරට ලක්වීෙමන් ඍජුව
ෙහෝ අනියම් ආකාරෙයන්
සිදුවන ශාරීරික තුවාල ෙහෝ
මරණය ෙවනුෙවන් කිසිදු
මුදලක් ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
එවැනි වන්දියක් රක්ෂිතයාෙග් අවසර ඇතිව
ඍජුවම තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට ෙහෝ ඔහුෙග්
නීතීමය නිෙයෝජිතයා ෙවත ෙගවනු ලබන
අතර ඔහුෙග් ලදුපත තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාට
මුළු වන්දිය ලබාදීෙම් අවසන් පියවර වනු
ඇත.
අදාළ වාහනය ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහතිකෙය්
සඳහන් මඟින් සංඛ9ාව, සිද්ධිය වූ
අවස්ථාෙව්දී ෙනොඉක්මවා තිබිය යුතු අතර,
එය මගීන් සඳහා ලබාගත් ආවරණයට
පමණක් අදාළ වනු ඇත.
මරණයට පත්වුන ෙහෝ තුවාල ලබන
අවස්ථාෙව් අදාළ පුද්ගලයා අවුරුදු 16
ඉක්මවා සිටිය යුතු අතර වයස අවුරුදු 65
ෙනොඉක්මවා සිටිය යුතුය.
ෙමම ඔප්පුව යටෙත් ඇති වැඩ වර්ජන,
කැරලි ෙකෝලාහල, මහජන කැළඹීම් සහ
තස්තවාදය දීර්ඝ කිරීම ෙමම වගන්තිය

සඳහාද විෙශේෂෙයන් ආවරණය කර
ෙනොමැති නම්, එය එම වගන්තිය සඳහා
අදාල ෙනොෙව්.

13 වන වගන්තිය මගී අවදානම (මගීන් ෙගන
යන වාහන සඳහා )
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන ෙමම ඔප්පුෙව් 2C ෙකොටෙසේ
1(ii)(c) උපෙකොටෙසේ අඩංගු කරුණු වලට
පරස්පර ෙනොවන පරිදි ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති
නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි වලට යටත්ව
ආවරණය ලබා ඇති රක්ෂිතයා ෙහෝ එෙසේ
ආවරණ ලැබූ ෙවනත් පුද්ගලෙයකු ෙවනුෙවන්
ඉල්ලුම් කරන්නාෙග් වියදම් සහ ගාස්තු ඇතුළුව
වන්දි වගකීම් දැරීමට සමාගම කටයුතු කරනු
ඇත.
එය ෙල්ඛනෙය් /වල සඳහන් පුද්ගලෙයකු
වාහනයට ෙගොඩවන බසින ෙහෝ ගමන් කරන
අවස්ථාවක ලබන ශාරීරික තුවාල ෙහෝ මරණය
ෙවනුෙවන් නීතීමය වශෙයන් ෙගවිය යුතු
වන්දියට අදාළය. නමුත් එවැනි වන්දියක්
ෙල්ඛනෙය් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කර ඇති එක්
මඟියකු සඳහා වන නිශ්චිත මුදලට සීමාෙව්.
ෙමහිදී සැමවිටම අනතුරට මුහුන දුන් වාහනය
ෙල්ඛනෙය් /වල සඳහන් කල ආසන සංඛ9ාව
ඉක්මවා (ෙකොන්ෙදොස්තර,සහායකයකු ඇත්නම්
සහ රියදුරු හැර ) මඟින් රැෙගන ෙගොස් ඇත්නම්
එවැනි වාහනයකට සම්බන්ධ අනතුරකදී ෙමම
වගන්තිය යටෙත් සමාගමට ෙගවීමට සිදුවන
මුදලින් තක්ෙසේරු කල ෙකොටසක් රක්ෂිතයා
විසින් යලි සමාගමට ෙගවිය යුතුය.
14 වන වගන්තිය - ඉවත් කරන ලද අයිතම
(කුලී වාහන සඳහා පමණයි.)
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන ෙමහිදී පකාශ කර එකඟ වී
ඇති පරිදි ලාම්පු, ටයර්, මඩ්ගාඩ්, බෆර්, බෆර්
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ඇමිණුම්, බෆර් ආරක්ෂණ සහ ෙහෝ තීන්ත
ආෙල්පන සඳහා සමාගම විසින් රක්ෂිතයාට
වන්දි ෙගවයි.

එවැනි වාහනයක් කුලීකරුෙවකු ෙවත කුලියට
ලබාදුන් විට පහත අවස්ථාවන්හිදී සමාගම
වගකීම ෙනොදරයි.

ෙමහිදී සෑම හිමිකම් අයදුමක් සඳහාම රුපියල්
1000 ක අතිරික්තයකට යටත්ව සමාගම විසින්
හානිපුරණය කරනු ලබයි.

i කුලීකරු විසින් මාරු කිරීම නිසා ෙහෝ
ෙසොරකම් කිරීම ෙහේතුෙවන් පැනනගින
අහිමිවීමක් හානියක් ෙහෝ නීතිමය වගකීමක්

ෙවනත් අතිරික්ත වියදම් ෙමහිදී සැලකිල්ලට
ෙනොගැෙන්.

ii එවැනි වාහනයක් කුලීකරු විසින් කුලියක්
ෙහෝ පතිලාභයක් ෙවනුෙවන් මගීන් සහ / ෙහෝ
භාණ්ඩ පවාහනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා විට.

15 වන වගන්තිය - කුලී වාහන - කුලී වාහන
පැදවීම.
ෙමම ඔප්පුෙව් පතිපාදන වලට පටහැනි ෙනොවන
ෙසේ එකඟත්වය ඇතිවී තිෙබන පරිදි අමතර
වාරිකයක් ෙගවා ඇති රක්ෂිතයා විසින්
ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති වාහනයක් ඔහුෙග්
අනුදැනුම ඇතිව ෙහෝ සිය ෙසේවකයකුෙග්
අනුදැනුම මත ෙවනත් අයකු විසින් පදවාෙගන
යනු ලබන විටද රක්ෂණාවරණය කියාත්මක
වන අතර එෙසේ කියාත්මක වන්ෙන් එම වාහනය
පහත කරුණු සම්පුර්ණ ෙකොට ඇතිවිට පමණි.
රක්ෂිතයා විසින් ෙවනත් ඕනෑම පුද්ගලෙයකු
(මින් ඉදිරියට කුලීකරු ෙලස හඳුන්වනු ලබන
අතර) ෙවත කුලියට දුන් විට,

ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති පරිදි ෙමම
ඔප්පුව යටෙත් ඕනෑම නීතිමය වගකීමක් සඳහා
ඉහත සඳහන් කුලී ෙකොන්තාත්තුෙව් සහතික
කල පිටපතක් රක්ෂිතයා විසින් වහා සමාගම
ෙවත ඉදිරිපත් කල යුතු අතර එය කුලීකරු
විසින්ද සම්පුර්ණ කල යුතු ෙව්. එෙමන්ම එවැනි
වාහනයක් කුලියට ලබාදී ධාවනය කිරීෙම්දී
සිදුවන අනතුරකින් වන්දි ලබාගැනීමට අදාළ
වගන්ති සහිත ඔප්පු පකාශනය සහ ෙයෝජනා
පතයද සමාගම ෙවත ඉදිරිපත් කිරීම පුර්වාදර්ශ
ෙකොන්ෙද්සියකි.
පහත අනිවාර්ය අතිරික්තයන්ද අදාළෙව්.
යතුරු පැදි සඳහා

රු 2000

(1)රක්ෂිතයා සමඟ කුලී ෙකොන්තාත්තුවකට
අත්සන් කර ඇත්නම්

අනිකුත් සියළු වාහන රු 5000

(2) රක්ෂිතයා සෑහීමකට පත්වන පරිදී

16 වන වගන්තිය - මාර්ගස්ථ භාණ්ඩ (අනතුරු
රහිත)

(a) වාහනය රිය පැදවීම සඳහා නිසි බලපතයක්
සහිත පුද්ගලයකු විසින් පදවාෙගන යන විට
(b)එම පුද්ගලයාට ෙමෝටර් වාහන
රක්ෂණාවරණයක් පතික්ෙෂේප වී ෙනොතිබීම ෙහෝ
ඔහුෙග් රක්ෂණ අවලංගු කර ෙනොතිබීම ෙහෝ
අදාළ පුද්ගලයා පිළිබඳ හිමිකම් අත්දැකීම් තුළින්
රක්ෂණය සඳහා විෙශේෂ ෙකොන්ෙද්සි පැනවීමක්
ෙහෝ වාරිකය ඉහල නැංවීමක් සිදුකර
ෙනොමැතිවිට එය බලපැවැත්ෙව්.

අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමම ඔප්පුෙව් වගන්ති ෙකොන්ෙද්සි බැහැරකිරීම්
සහ අත්හැරීම්වලට යටත්ව ෙමමඟින් පකාශ කර
එකඟ වී ඇති පරිදි ෙල්ඛනෙය් සඳහන්
වාහනයක් මඟින් භාණ්ඩ පවාහනය කරද්දී
එවැනි වාහනයක් ෙවනත් යමක ඍජුව ගැටී ෙහෝ
ෙපරලී හානියට පත්වූ (ඍජුව ෙහෝ වකාකාරව
ගින්නකට ෙගොදුරුවීම, පිපිරීමකට ලක්වීම ෙහෝ
වර්ජන, කළහ සහ සිවිල් ෙකෝලාහල ෙහෝ
තස්තවාදය නිසා සිදුවන හානි හැර ) වාහනය
ෙවනුෙවන් වන්දි ලැබීම සඳහා රක්ෂිතයා
22

ආවරණය ෙකෙර්. නමුත් ෙමම වන්දිය එක්
අවස්ථාවක් සඳහා ෙල්ඛනෙය් සඳහන් සීමාවට
යටත් ෙව්.
ෙමහිදී අනතුර සිදුවන විට අදාළ වාහනය මඟින්
රැෙගන යමින් තිබූ භාණ්ඩ වල වටිනාකම
රක්ෂිත වටිනාකම අභිබවා යන්ෙන් නම්,
රක්ෂිතයා තමාෙග් රක්ෂකයා ෙලස කියා
කරමින් එවැනි හානියක තක්ෙසේරු පතිශතයක්
ඊට අනුකූලව දරාගත යුතුය.
ෙමහිදී තවදුරටත් පකාශ කර එකඟ වී ඇති පරිදි
පහත සඳහන් භාණ්ඩ පවාහනය කිරීෙම්දී සිදුවන
හානි සඳහා ෙමම වගන්තිය යටෙත් සමාගම
වගකීමක් ෙනොදරයි.
ඔරෙලෝසු
වීදුරු භාණ්ඩ
විසිතුරු භාණ්ඩ
ස්වර්ණාභරණ
වයින් ෙහෝ ස්පිතු
ගෘහ භාණ්ඩ
පශු සම්පත්
විද9ාත්මක උපකරණ
පිගන් භාණ්ඩ ෙහෝ මැටි භාණ්ඩ
විදුලි උපකරණ ෙහෝ උපාංග
පින්තුර,මුදණ සහ සිතුවම්
විදුරු බහලුම් තුළ ඇති භාණ්ඩ
ඉන්ධන
ෙකොහු
කපු අපදව9
කඩදාසි අපදව9

පුපුරන දව9
ෙමම වගන්තිෙය් සිදුවීම යන්ෙනන් අදහස්
කරන්ෙන්, ඒ යටෙත් වන්දි හිමිකම් ආවරණ
සහිත එක් වාහනයක එක් සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන ඒ තුලින් මතුවූ සිදුවීම් මාලාවක් විය
හැක.
17 වන වගන්තිය - මාර්ගස්ථ භාණ්ඩ
(අනතුරුදායක )
අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමම ඔප්පුෙව් වගන්ති ෙකොන්ෙද්සි බැහැරකිරීම්
සහ අත්හැරීම්වලට යටත්ව ෙමමඟින් පකාශ කර
එකඟ වී ඇති පරිදි ෙල්ඛනෙය් සඳහන්
වාහනයක් මඟින් භාණ්ඩ පවාහනය කරද්දී
එවැනි වාහනයක් ෙවනත් යමක ඍජුව ගැටී ෙහෝ
ෙපරලී හානියට පත් (ඍජුව ෙහෝ වකාකාරව
ගින්නකට ෙගොදුරුවීම, පිපිරීමකට ලක්වීම ෙහෝ
වර්ජන, කළහ සහ සිවිල් ෙකෝලාහල ෙහෝ
තස්තවාදය නිසා සිදුවන හානි හැර ) වාහනය
ෙවනුෙවන් වන්දි ලැබීම සඳහා රක්ෂිතයා
ආවරණය ෙකෙර්. නමුත් ෙමම වන්දිය එක්
අවස්ථාවක් සඳහා ෙල්ඛනෙය් සඳහන් සීමාවට
යටත් ෙව්.
ෙමහිදී අනතුර සිදුවන විට අදාළ වාහනය මඟින්
රැෙගන යමින් තිබූ භාණ්ඩ වල වටිනාකම
රක්ෂිත වටිනාකම අභිබවා යන්ෙන් නම්,
රක්ෂිතයා තමාෙග් රක්ෂකයා ෙලස කියා
කරමින් එවැනි හානියක තක්ෙසේරු පතිශතයක්
ඊට අනුකූලව දරාගත යුතුය.
ෙමම වගන්තිෙය් සිදුවීම යන්ෙනන් අදහස්
කරන්ෙන් ඒ යටෙත් වන්දි හිමිකම් ආවරණ
සහිත එක් වාහනයක එක් සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන ඒ තුලින් මතුවූ සිදුවීම් මාලාවක් විය
හැක.
විෙශේෂෙයන් ආවරණයක් ලබා ෙනොමැති නම්,
ෙමම වගන්තිය යටෙත් ඉන්ධන, ෙකොහු, කපු
අපදව9, කඩදාසි අපදව9, පුපුරන දව9 පවාහන
සහ වර්ජන කළහ ෙහෝ මහජන කැළඹීම්
23

ෙහේතුෙවන් ඇතිවන අනතුරු වලට ආවරණයක්
ලබා ෙනොෙද්.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් ඒ අයුරින්ම කියාත්මකයි.
18 වන වගන්තිය - මාර්ගස්ථ භාණ්ඩ තස්තවාදී
ආවරණය
අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් පකාශයට පත් කරන
පරිදි ෙමම ඔප්පුවට අමුණන ලද වර්ජන, සිවිල්
ෙකෝලාහල සහ තස්තවාදී පිටසන එයින්
පිරිනමන ආවරණය ලබාදීම සඳහා ෙමමඟින්
බලාත්මක ෙකෙර්. ෙකෙසේ නමුත් වර්ජන කළහ
ෙහෝ මහජන කැළඹීම් පිටසන සහ තස්තවාදී
ආවරණ පිටසන හැර පැනනගින ඕනෑම හිමිකම්
අයදුමක් ෙගවීමට සමාගම බැඳී ෙනොසිටින අතර
රක්ෂිත භාණ්ඩ වලට සිදුවන සෑම හානියකදිම
රු. 5000ක අවමයක් සහිත පළමු 10%
රක්ෂිතයා විසින් දරාගත යුතුය.
ඕනෑම එක් අහිමිවීමට අදාළ සමාගෙම් නීතිමය
වගකීම, රු.මිලියන පහක උපරිමයක් ෙහෝ
රක්ෂිත මුදල යන ෙදකින් අවමය ෙව්.
ෙම් යටෙත් හිමිකම් අයදුමක් පැනනගින ඕනෑම
සිද්ධියකදී රක්ෂිතයා විසින් රක්ෂිත මුදල සඳහා
ගණනය කරන ලද අමතර වාරිකයක් ෙගවා
ෙමම රක්ෂණය පුනස්ථාපනය කල යුතුය.
ඔප්පුෙව් සඳහන්ව ඇති නමුදු, ඒ සඳහා ලබාදී
ඇති තස්තවාදී ආවරණ දිගුව රක්ෂකයා විසින්
අවලංගු කල හැකි අතර එහිදී තක්ෙසේරු කළ
මුදලක් රක්ෂිතයා ෙවත නිකුත් කිරීමට අවසර
ලැෙබ්. එෙහත් රක්ෂිතයාෙග් ඉල්ලීම මත එම
දිගුව අවලංගු කලෙහොත් වාරික මුදල් කිසිවක්
ආපසු ෙගවනු ෙනොලැෙබ්.
තවදුරටත් එකඟවී පකාශයට පත් කරන පරිදි
ෙමම දිගුව පහත බැහැර කිරීම් වලට යටත් ෙව්.

ෙමහිදී එකඟවී පකාශයට පත් කරන පරිදි ෙමම
දිගුව පහත දැක්ෙවන බැහැර කිරීම් වලට
යටත්ෙව්.
A විකිරණශීලී ආපාචනය, රසායනික, ෛජව
රසායනික, සහ විද}ත් චුම්භක ආයුධ බැහැර
කිරීෙම් වගන්තිය.
ෙමම වගන්තිය පමුඛ වගන්තියක් වන අතර
ෙමම රක්ෂණෙය් දක්වා ඇති ෙම් හා
ෙනොගැලෙපන යමක් ඇත්නම්, එය ෙනොසලකා
හැෙර්.
1 කිසිදු අවස්ථාවක පහත සඳහන් කරුණු වලින්
හටගන්නා, ඒ නිසා සිදුවූ ෙහෝ ඊට දායකවූ
අහිමිවීමක්, හානියක්, වගකීමක් ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණ මඟින් ආවරණය ෙනොෙව්.
1.16 න9ාෂ්ටික අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්ටික
ඉන්ධන දහනය කිරීමකින් ඇතිවන විකිරණ
ආපාචනයක් ෙහෝ එමඟින් ඇතිවූ
අයනීකරණ විකිරණ.
1.17 ඕනෑම න9ෂ්ටික පිහිටුවීමක,
පතිකියාකාරකයක ෙහෝ ෙවනත් න9ෂ්ටික
එකලස් කිරීමක ෙහෝ උපාංගයක
විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය හැකි ෙහෝ
ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ ආපාචනශීලි ගති
ලක්ෂණ
1.18 පරමාණුක ෙහෝ න9ාෂ්ටික විඛණ්ඩනය
සහ /ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන
පතිකියා ෙහෝ විකිරනශීලි බලයක් ෙහෝ
පදාර්ථ භාවිතා කරන ආයුධයක් ෙහෝ
උපකරණයක්
1.19
ඕනෑම විකිරණශීලි පදාර්ථයක
උපාංගයක විකිරණශීලි විෂ සහිත, පිපිරිය
හැකි ෙහෝ ෙවනත් උපදවශීලි ෙහෝ
ආපාචනශීලි ගති ලක්ෂණ ෙමම උප
වගන්තිෙයන් වන බැහැර කිරීම වාණිජ,
කෘෂිකාර්මික, ෛවද9මය, විද9ාත්මක ෙහෝ
එවැනි සාමකාමී කාර්යයක් සඳහා න9ාෂ්ටික
ඉන්ධන හැර විකිරණශීලි සමස්ථානික සකස්
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කිරීම රැෙගනයාම හා ගබඩා කිරීමට අදාළ
ෙනොෙව්.
1.20 ඕනෑම , රසායනික, ෛජව
රසායනික,ෙහෝ විදÍත් චුම්භක අවි ආයුධ

අහිමිවීම ෙහෝ හානිය ෙමමඟින් ආවරණය වන
බවට ඔප්පු කිරීම රක්ෂිතයා විසින් සිදුකල යුතුය.
ඔප්පුෙව් අනිකුත් වගන්ති, ෙකොන්ෙද්සි සහ
බැහැර කිරීම් සහ අත්හැරීම් ඒ අයුරින්ම
කියාත්මකයි.

B සයිබර් ආකමණ බැහැරකිරීෙම් වගන්තිය
1.1 පහත සඳහන් 1.2 වගන්තියට පමණක්
යටත්ව යම් පරිගණකයක්, පරිගණක
පද්ධතියක්, පරිගණක මෘදුකාංගයක්, ද්ෙව්ශ
සහගතව සකසන ලද පරිගණක ෙක්තයක්.
පරිගණක ෛවරසයක් ෙහෝ කියාවලියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක් හානිකාරක
කමෙව්දයක් ෙලස භාවිතෙයන් හටගන්නා ඊට
දායකවූ ෙහෝ ඒ ෙහේතුෙවන් සිදුවූ කිසිදු
අහිමිවීමක්, හානියක්, බැරකමක්,ෙහෝ වියදමක්
ෙමම රක්ෂණාවරණෙයන් ආවරණය ෙනොෙව්.
1.2 යුද්ධ, සිවිල් යුද්ධ ,විප්ලව, කැරලි,
අභිෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළඹීම්, ෙහෝ ෙවනත්
රාජ9 විෙරෝධී කියාකාරකම් තස්තවාදය ෙහෝ
ෙද්ශපාලනික අභිපායකින් කියාත්මක වන
පුද්ගලයකුෙග් කියා ආවරණය කරනු ලබන
රක්ෂණාවරණයක ෙමම වගන්තිය ඇතුලත්
ෙකොට ඇතිවිට 1.1 වගන්තිෙයන් කරනු ලබන
බැහැර කිරීමට (එෙසේ නැතිනම් අදාළවන)
පරිගණකයක්, පරිගණක පද්ධතියක් ෙහෝ
ෙවනත් ඉෙලක්ෙටොනික පද්ධතියක පරිගණක
මෘදුකාංග වැඩසටහනක් යම් ආයුධයක ෙහෝ
මිසයිලයක දියත් කිරීම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ /
ෙහෝ ෙවඩි තැබීෙම් යාන්තනය සඳහා භාවිත
කිරීමකදී අදාළ ෙනොෙව්.
ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල සඳහා සහ ඒ
ෙවනුෙවන් ලබාෙදන ෙමම විෙශේෂිත දිගුව
යටෙත් පැනනැෙගන ඕනෑම නීතිමය වගකීමක්
අදාළ අරමුදල ෙවත පැවෙර්. ඕනෑම අහිමිවීමක්
ෙහෝ හානියක් ෙමම පිටසන මඟින් ආවරණය
ෙනොෙකෙරන විට එය ෙමමඟින් ආවරණය
ෙකෙරන බවට පැවෙරන නඩුවක් පැමිණිල්ලක්
ෙහෝ ෙවනත් නීතිමය කියාමාර්ගයකදී එම

19 වන වගන්තිය - මාර්ග ධාවන බලපත සහිත
බස්රථ
ෙමහිදී එකඟවී පකාශයට පත් කරන පරිදි ෙමම
ඔප්පුෙව් 2 (C ෙකොටෙසේ ) අඩංගු කරුණු වලට
පරස්පර ෙනොවන ෙලස, එෙහත් ෙමම ඔප්පුෙව්
වගන්ති නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි වලට
යටත්ව ෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන වාහනයකට
නැගීෙම්දී, රැෙගන යන විට සහ බැසයාෙම්දී
සිදුවන අනතුරකින් ශාරීරික තුවාල, ෙද්පළ හානි
ෙහෝ මරණය සිදුවන මඟියකු ෙවනුෙවන්
සමාගම රක්ෂිතයාට වන්දි ෙගවයි. ඔප්පුෙව් 2
වන ෙකොටසට අදාළව හිමිකම් ඉල්ලන්නන්ෙග්
වැය සහ වියදම් ඇතුළුව රක්ෂිතයාට නීතිමය
වශෙයන් ෙගවීමට සිදුවිය හැකි වගකීම්ද ඊට
ඇතුලත්ය.
ෙමහිදී සැමවිටම අදාළ වාහනය අනතුරට
පත්වන අවස්ථාෙව්, ලියාපදිංචි සහතිකෙය්
සඳහන් ආසන සංඛ9ාවට (ෙකොන්ෙදොස්තර /
සහයක / රියදුරුට අමතරව) වඩා රැෙගන ගිෙය්
නම්, එම වාහනයට අදාළ අනතුර ෙවනුෙවන්
ෙමම වගන්තිය යටෙත් සමාගම ෙගවිය යුතු මුළු
මුදෙලන් තක්ෙසේරු කල පතිශතයක් රක්ෂිතයා
විසින් සමාගමට ෙගවිය යුතුය.
ෙමම දිගුව සැලකීෙම්දී ඔප්පුෙව් 1ෙකොටස
යටෙත් ෙවනත් ඕනෑම අතිරික්තයකට
පරිබාහිරව සෑම හිමිකම් අයදුමකදීම රක්ෂිතයා
විසින් රු.1500ක අනිවාර්ය අතිරික්තයක්
දරාගත් යුතුය.
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20 වන වගන්තිය - අමතර ෙකොටස් ෙහෝ
ෙසොරකම් ආවරණ දිගුව (පුද්ගලික ද්විත්ව
කාර්ය වාහන සඳහා පමණයි.)
අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමමඟින් පකාශ කර එකඟ වී ඇති පරිදි
ෙසොරකම්, නිවාස බිඳීම්, ආදි සිද්ධියකදී වාහනය
ෙසොරාෙගන ෙනොමැතිවිට, වාහනෙය් උපාංග,
අමතර ෙකොටස්, ෙහෝ අනුකලන ෙකොටස් වලට
සිදුවන හානිය ෙහෝ අහිමිවීම ආවරණය කිරීම
සඳහා ෙමම ඔප්පුෙව් ආවරණය දිගු ෙකෙර්.
එහිදී අමතර වියදම් සැළකිල්ලට ෙනොෙගන
ඔප්පුෙව් වගන්ති නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි
වලට යටත්ව සෑම හිමිකම් අයදුමටම පළමු
රු.2000 සඳහා රක්ෂිතයා වගකීම් දැරිය යුතුය.

21 වන වගන්තිය - පුහුණුවන රියදුරු / පැදිකරු
අමතර වාරිකයක් ෙගවීම සැලකිල්ලට ෙගන
ෙමමඟින් පකාශ කර එකඟ වී ඇති පරිදි ලිඛිත
ඔප්පුවට පරස්පර ෙනොවන ආකාරෙයන්
ෙල්ඛනවල සඳහන් කර ඇති පුද්ගලයා /
පුද්ගලයන් ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති වාහනයක්
පැදවීමට ඉගනගන්නා විට ෙමෝටර් වාහන
පනෙත් රියදුරු / පැදිකරු පුහුණුවට අදාළ
අවශ9තාවන්ට අනුකූලව ෙමම ඔප්පුව දිගු
ෙකෙර්.
රක්ෂණ ඔප්පුෙව් ෙමම දිගුව සැලකීෙම්දී රු
2500 ෙහෝ ඊට අඩු පළමු වැය සඳහා රක්ෂිතයා
විසින් වගකීම දැරිය යුතුය. ෙමම ඔප්පුෙව් 1වැනි
සහ 2වැනි ෙකොටස් යටෙත් සඳහන් වැය ඊට
අදාළය. වැය සහ වියදම් සඳහා කල ෙගවීම්ද ඊට
ඇතුලත්ය. ෙමම ඔප්පුෙව් 2වන වගන්තිය
යටෙත් සමාගෙම් අභිමතය කියාත්මක කිරීෙම්දී
සිදුෙකෙරන වියදම්ද මිට අයත් ෙව්. ෙල්ඛනෙය්
/වල සඳහන් කර ඇති පුද්ගලයා / පුද්ගලයන්
සම්බන්ධ සෑම සිදුවීමක් සම්බන්ධවම ෙමය
අදාළය.

සමාගමට ෙමහිදී දැරීමට සිදුවන වැයට
රක්ෂිතයා වගකිය යුතු වියදම්ද ඇතුලත්
වුවෙහොත් එම මුදල රක්ෂිතයා විසින් වහාම
ආපසු ෙගවිය යුතුය.
ෙමම වගන්තිෙය් සිදුවීම යන්ෙනන් අදහස්
කරන්ෙන් ඒ යටෙත් වන්දි හිමිකම් ආවරණ
සහිත එක් වාහනයක එක් සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන ඒ තුලින් මතුවූ සිදුවීම් මාලාවක් විය
හැක. ෙමම වගන්තිය යටෙත් රක්ෂිතයා
වගකීමක් දරන පමාණය ඔප්පුෙව් දැනටමත්
අඩංගු අමතර වගන්තිවලට අතිෙර්කව
එක්වන්නකි.
22වන වගන්තිය කුලී සින්නක්කර / කල්බදු
රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන, අවෙබෝධෙයන් එකඟවූ පරිදි
ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ආයතනය (මින් ඉදිරියට
හිමිකරුවන් ෙලස හදුන්වන) එහි දැක්ෙවන
වාහනෙය් හිමිකරුවන් ෙලස සැලෙක්. එෙමන්ම
අදාළ වාහනය හිමිකරුවන් එක් පාර්ශ්වයකින්
සහ රක්ෂිතයා අනිත් පාර්ශ්වෙයන් ඇතිකරගත්
කුලී සින්නක්කර / කල්බදු ගිවිසුමකට යටත්
ෙව්. එෙමන්ම වාහනයට සිදුව ඇති අලාභ හානි
එය අළුත්වැඩියා කිරීමට ෙහෝ පතිස්ථාපනය
කිරීමට නුසුදුසු තත්වයට පත්කර ඇත්නම්,
ෙමම ඔප්පුෙව් වගන්ති වලට අනුව එම
අලාභහානි ෙවනුෙවන් රක්ෂිතයාට ෙගවිය යුතු
මුදල හිමිකරුවන්ට ලැබියයුතු බවට එකඟ වී
තිෙබ්. වාහනෙය් හිමිකරුවන් ෙලස සිටිනතාක්
ෙවනත් වාහනයක් ෙයදවීම ඇතුළු අලාභ හානි
ෙවනුෙවන් සමාගම මුදාහරින සම්පුර්ණ සහ
අවසාන මුදල ඔවුන් ෙවත ෙගවනු ලැෙබ්.
ෙමම වගන්තියට අනුව විෙශේෂෙයන් එකඟ වී
ඇති පරිදි ඔප්පුෙව් සඳහන් රක්ෂිතයාෙග් සහ
සමාගෙම් හිමිකම් සහ වගකීම්වලට බලපාන
ෙකොන්ෙද්සි ෙහෝ වගන්ති ෙවනස් කිරීමක් ෙහෝ
සැකසීමක් සිදුකල ෙනොහැක.
23වන වගන්තිය - රිය පැදවීම පුහුණුව
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රක්ෂිතයා විසින් අමතර වාරිකයක් ෙගවීම
සැලකිල්ලට ෙගන, ෙමහිදී එකඟත්වය පළකර
ඇති පරිදි ලිඛිත ඔප්පුෙව් වගන්තිවලට පටහැනි
ෙනොවන පරිදි රක්ෂිතයා ෙහෝ ඔහුෙග් අවසරලත්
නිෙයෝජිතයකු විසින් ෙල්ඛනෙය් සඳහන්
වාහනයක් රිය පැදවීම ඉගැන්වීම සඳහා
ෙයොදාගන්නා විටද ලිඛිත ඔප්පුව බලාත්මක
කිරීම සඳහාආවරණය ෙමමඟින් දිගු ෙකෙර්.
1951 අංක 14 දරන ෙමෝටර් වාහන පණෙත්
(සංෙශෝධිත) රිය පුහුණුවට අදාළ
අවශ9තාවයන්ට අනුකූලව අදාළ රිය පුහුණුව
කියාත්මක විය යුතුය.

පරිදි සෑම සිදුවීමකදීම ෙම් යටෙත් පතිපාදන
සලසා ඇති (වැය සහ අනිකුත් වියදම්වලට අදාළ
ෙගවීම් ඇතුළුව) ෙල්ඛනෙය් සඳහන් මුදල සහ
(ෙහෝ එෙලස සිදුකල ඊට වැඩ අඩු වැයක් )
ඔප්පුෙව් 4 වන ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් සමාගම
සිය අභිමතය කියාත්මක කිරීෙම්දී සිදුකරන
වැයක් ෙව් නම් රක්ෂිතයා ඊට වගකීම දරයි.

ෙමම දිගුව සැලකීෙම්දී ෙමම ඔප්පුව යටෙත් ඇති
ෙවනත් අතිරික්තයන්ට බාහිරව සෑම හිමිකම්
අයදුමකදිම රක්ෂිතයා විසින් මුල් රු.2500 වැය
දරාගත යුතුය.

ෙමම වගන්තියට අදාළව සිදුවීම යන්ෙනන්
අදහස් කරන්ෙන් ඒ යටෙත් වන්දි හිමිකම්
ආවරණ සහිත එක් වාහනයක එක් සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන ඒ තුලින් මතුවූ සිදුවීම් මාලාවක් විය
හැක.

24 වන වගන්තිය - ආයතනික ණය උකස්
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟත්වය පළකර ඇති
පරිදි ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වාහනය ඇපයක් ෙලස
තබා ෙල්ඛනෙය් දක්වා ඇති ආයතනය ෙවතින්
මුදලක් ලබාෙගන ඇත්නම්, එම වාහනය
සම්බන්ධෙයන් අයිතියක් ඇති තාක් කල්
වාහනයට සිදුවූ (අළුත්වැඩියා කිරීෙමන්, යථා
තත්වයට පත්කිරීෙමන්, පතිස්ථාපනය කිරීෙමන්
පිරිමසින ලද අලාභය ෙහෝ හානිය) අලාභයක්
ෙහෝ හානියක් උෙදසා ෙමම ඔප්පුව යටෙත්
රක්ෂිතයාට ෙගවිය හැකි සියළුම මුදල්
සම්බන්ධෙයන් අයිතියක් දක්වන අතර එම
ආයතනයට ෙගවිය යුතු අදාළ මුදල් තමාට
ලැබුන බවට අදාළ ආයතනය මඟින් සහතික
කිරීම එවැනි හානියක් ෙහෝ අහිමිවීමක්
ෙවනුෙවන් සමාගෙම් පුර්ණ සහ අවසන් වගකීම්
මුදාහැරිම ෙලස සැලකිය යුතුය.
25 වන වගන්තිය - ස්ෙවච්චා අතිරික්තය නැවත
ෙගවීම
ෙමම රක්ෂණ ඔප්පුෙව් පලවන සහ ෙදවන
ෙකොටස්වල අඩංගු කරුණු වලට පටහැනි
ෙනොවන ෙලස අවෙබෝධෙයන් එකඟවී ඇති

සමාගමට ෙමහිදී දැරීමට සිදුවන වැයට
රක්ෂිතයා වගකිය යුතු වියදම්ද ඇතුලත්
වුවෙහොත් එම මුදල රක්ෂිතයා විසින් වහාම
ආපසු ෙගවිය යුතුය.

26 වන වගන්තිය - අනිවාර්ය අතිරික්ත
ෙමහිදී අවෙබෝධෙයන් එකඟත්වය පළකර ඇති
පරිදි ෙමම රක්ෂණ ඔප්පුෙව් පලවන ෙකොටෙසේ
අඩංගු කරුණු වලට පටහැනි ෙනොවන ෙලස
සෑම සිදුවීමකදීම ෙම් යටෙත් පතිපාදන සලසා
ඇති (වැය සහ අනිකුත් වියදම්වලට අදාළ
ෙගවීම් ඇතුළුව) ෙල්ඛනෙය් සඳහන් මුදල සහ
(ෙහෝ එෙලස සිදුකල ඊට වඩා අඩු වැයක් )
ඔප්පුෙව් 4 වන ෙකොන්ෙද්සිය යටෙත් සමාගම
සිය අභිමතය කියාත්මක කිරීෙම්දී සිදුකරන
වැයක් ෙව් නම් රක්ෂිතයා ඊට වගකීම දරයි.
සමාගමට ෙමහිදී දැරීමට සිදුවන වැයට
රක්ෂිතයා වගකිය යුතු වියදම්ද ඇතුලත්
වුවෙහොත් එම මුදල රක්ෂිතයා විසින් වහාම
ආපසු ෙගවිය යුතුය.
ෙමම වගන්තිෙය් සිදුවීම යන්ෙනන් අදහස්
කරන්ෙන් ඒ යටෙත් වන්දි හිමිකම් ආවරණ
සහිත එක් වාහනයක එක් සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන ඒ තුලින් මතුවූ සිදුවීම් මාලාවක් විය
හැක
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27 වන වගන්තිය - තීරු බදු රහිත වාහන
ෙමමඟින් පකාශ කර එකඟ වී ඇති පරිදි
රක්ෂිතයා විසින් ෙද්ශීය තීරු බදු රහිතව
ලබාගන්නා ලද ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වාහනය
උපාංග සහ අමතර ෙකොටස්වල
ඇස්තෙම්න්තුගත අගය සමාගම ෙවත ෙහළිදරව්
කල යුතුය.
ඉහත සඳහන් කරුණ සැලකිල්ලට ෙගන ෙමම
ඔප්පුෙව් පලවන ෙකොටස යටෙත් රක්ෂණ
හිමිකම් ඉල්ලා සිටීමකට අදාළව අමතර ෙකොටස්
නැවත ෙයදවීෙම් අවශ9තාවයක් මතුවූ විට
සමාගම විසින් ඒ සඳහා දරන වගකීමට ෙද්ශීය
තීරු බදු ගාස්තු ඇතුලත් ෙනොෙව්.
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