
ග�භ�භාවය ෛවද� �ද�ාමකව අවස� ��ම -  

� ලංකා �� ෙක��ෂ� සභාෙ� ෙය ජනා 

ස්$ %ෂණෙ'( සහ බරපතල කලල හා.යක( ග�භ�භාවය ෛවද�  

�ද�ාමකව අවස� ��ම සඳහා �0�ධාන සැලැස්3මට  

 

� ලංකා �� ෙක��ෂ� සභාෙ� ෙය ජනා  

පැහැ56 ��ෙ7 සටහ� 

1. ��ෙ' වම� තවය 

ග�භ�භාවය අවස� �ම සහ ග�සා �ම� �� �ම ස�බ�ධ වැර�  හ�නාග�නා ද�ඩ �  

සං"හෙ$ අදාළ වග�  පහත ද�වා ඇත.  

“ස්+යකෙ- ./තය ෙ�ෙ� කා�යය සඳහා ස1භාවෙය� කර2 ලබන ග�සා �ම� ෙන4වන ග�සා 

�ම�, ගැ�ග6 ස්+යකට, ස්ෙ89ජාෙව�ම �� කරන කවර ; ෙහ< තැනැ6ත=ට අ>?� @න� ද�වා 

A�ඝ /ය හැ� කාලයකට ෙදයාකාරෙය� එ� ආකාරයක බ�ධනාගාරගත �ම�� ෙහ< දඩය�� ෙහ< 

ඒ දFව� ෙද��ම ෙහ< දFව� කළ G@ය. තවද  එH ස්+ය ස.ව ද?ව= ගැෙබI දරJ� �KයA ග�සා 

�ම �� කර2 ලැLෙ8 න�, ඔNට අ>?� හත� ද�වා A�ඝ /ය හැ� කාලයකට ෙදයාකාරෙය� එ� 

ආකාරයක බ�ධනාගාර ගත �ම�� දOව� කළ G@ අතර ඔN දඩයකටද යට6 ව�ෙ�ය” 

 

පැහැ�P �� -  ග�සා �ම තමා ම කරග�නා ස්+ය� ෙ� වග� ෙ$ අ�ථ කථනයට ඇ@ළ6 ව��ය. 

 

 

1.2 ද�ඩ �  සං"හෙ$ 304 වග� ය  

“ස්+ය ස.ව ද?ව= ගැෙබI දරJ� �K�� >වද ෙන4>වද ඇයෙ- කැමැ6ත ෙන4මැ ව, ඉහ � ; 

වග� ෙ$ අ�ථ කථනය කර ඇ  වරද �� කරන කවර ෙහ< තැනැ6ෙත=ට, අ>?� /ස්ස� ද�වා A�ඝ 

/ය හැ� කාලයකට ෙදයාකාරෙය� එ� ආකාරයක බ�ධනාගාර ගත �ම�� දOව� කළ G@ අතර ඔN 

දඩයකටද යට6 ව�ෙ�ය“. 

 

1.3 ද�ඩ �  සං"හෙ$ 305 වග� ය 

“ගැ� ග6 ස්+යක ග�සා �ෙ� ෙ9තනාෙව� කර2 ලබන ය� Yයාව� එH ස්+යකෙ- මරණය �� 

කරන කවර ෙහ< තැනැ6ෙත=ට, අ>?� /ස්ස� ද�වා A�ඝ /ය හැ� කාලයකට ෙදයාකාරෙය� එ� 

ආකාරයක බ�ධනාගාර ගත �ම�� දOව� කළ G@ අතර ඔN දඩයකටද යට6 ව�ෙ�ය". 

පැහැ�P �� -  එH Yයාෙව� මරණය �� \මට ඉඩ ඇ  බව වරදක? දැන �]ම ෙ� වරද සඳහා 

අත^වශ^ ෙන4ෙ8. 



 

1.4 ද�ඩ �  සං"හෙ$ 306 වග� ය 

“ය� ද?ව= පණ ඇ ව ඉපAම වැළැ�\ෙ� ෙහ< එම ද?වා ඉපAෙම� පa, ඔNෙ- මරණය �� �ෙ� 

ෙහ< ෙ9තනාෙව� ඒ ද?වා ඉපAමට ෙපර ය� Yයාව� කර2 ලැබ, එH Yයා bසා පණ ඇ ව ද?වාෙ- 

ඉපAම වළ�වන ෙහ< ද?වා ඉපAෙම� පa ඔNෙ- මරණය �� කරන කවර ෙහ< තැනැ6ෙත=ට, ඒ Yයාව 

මවෙ- ./තය ගැල\ෙ� කා�යය සඳහා ස1භාවෙය� කරන ල1ද� ෙන4ෙ8 න�, අ>?� දහය� ද�වා 

A�ඝ /ය හැ� කාලයකට ෙදයාකාරෙය� එ� ආකාරයක බ�ධනාගාර ගත �ම�� ෙහ< දඩය�� ෙහ< 

දOව� ෙද��ම ෙහ< දOව� කළ G@ය" 

ඒ අ2ව,  පව6නා � ය ග�සාව cdබඳ දැe තහනම� පනවා ඇ  අතර, ඒ සඳහා ඇ  එකම ව^ ෙ�කය 

ව2ෙ$ මවෙ- ./තය ගැල\ම පමf. 

2. අෙන; අ0කරණ බල <ෙ=ශය�?  �� 

ෙල4ව වටා අgකරණ බල hෙ1ශය�I ෙහi@ හත� මත ග�සාවට අවසර ෙද2 ලැෙ�. එH ෙහi@ 

ෙබෙහ/� jමාකා �ට ෙබෙහ/� PIk ද�වා පරාසයක පව න අතර එම ෙහi@ ව2ෙ$ - (1) 

කා�තාවෙ- ./තය ගැල\මට (2) කා�තාවකෙ- ශාoක ෙසpඛ^ය ආර�ෂා �මට  (3) කා�තාවකෙ- 

මාන�ක ෙසpඛ^ ආර�ෂා �මට  (4) ග�භ�භාවය ස්s tෂණෙ$ ෙහ< ව^uචාරෙ$ h ඵලය� \ම (5) 

කලල හාbය (6) සමා.ය සහ ආ�xක ෙහi@ bසා සහ (7) ඉkzම මත ෙ8. 1 ග�සාවට අදාළ �  

h සංස්කරණ /ශාල සංඛ^ාව� ම{� ග�සාව bත^ා2|ල ව�නා ; අවස්ථා2ගත ත66වය� 1974 

�ට ~�k කර ඇතැ� වා�තා ෙ8. ඉහත සඳහ� කළ පo�, � ලංකාව අය6 ව2ෙ$ ෙබෙහ/� jමාකා 

කා�ඩයටය. 2 

 

3. � ලංකාෙ� �� <�සංස්කරණ ඉ�හාසය 

1995 A, අgකරණ අමාත^ාංශය ද�ඩ �  සං"හය (සංෙශ<ධන) පන6 ෙක��පත� පා�Pෙ��@වට 

ඉ�oප6 කළ අතර එI 3 වන වග� ෙය� ග�භ�භාවය අවස� �ම cdබඳ පනවා  � දැe තහනම 

PIk �ම සඳහා සහ ස්s tෂණය, ව^uචාරය සහ ./තය සමග අන2සා වන සහජ අසාමාන^තාව�IA 

ග�භ�භාවය අවස� �ම සාපරාg ෙලස ෙන4සලකා හැම සඳහා /g/ධාන සලස්වන ලA. ෙකෙසi 

ෙවත6, පන6 ෙක��පත පා�Pෙ��@වට ඉ�oප6 �ෙ�A එවකට �K අgකරණ අමාත^වරයා 3 වන 

වග� ය ඉව6 කර ග�නා ලද අතර ඡ�ද /මjමට ල� ෙන4කරන ලA. එබැ/� 306 වග� යට �� කළ 

සංෙශ<ධනය ස�මත ෙන4\ය. ග�සාව දැeව තහන� �මට සංෙශ<ධනය� හ��වා Aම සඳහා ; 

උ1ෙඝ<ෂණ අඛ�ඩව පැවැ  අතර, ව6ම� h පාදන සමාෙල<චනය� සඳහා අවශ^තාව �  ෙක4Jෂ� 

සභාව සලකා බලන ල1ෙ1 ෙමම සංද�භය @ළය. 

 

                                                           
1
 ග�සාව cdබඳ එ�ස6 ජා��ෙ- ෙල<ක h ප6 ය-2011 එ�ස6 ජා��ෙ- ආ�xක හා සමාජ කටG@ 

ෙදපා�තෙ��@ව/ජනගහන අංශය 
2
 "ෙල4ව වටා ��වන ග�සාව: දහහ6 (17) වසරක h සංස්කරණ" යන මැෙය� hජනක IJක� මධ^ස්ථානය මI� Pයන ලද 

උපෙදස් ප+කාව ආ�ෙයb. 

  www.reproductiverights.org. 

 



4. ෛවද� වෘ�කය�ෙD අදහස් �මEම 

�ය ව6ම� ෙය<ජනා ස�පාදනෙ$A සාක9ඡා සඳහා �  ෙක4Jෂ� සභාව /�� � ලංකා ෛවද^ 

සභාෙ8, � ලංකා hසව ෛවද^ සහ නාo ෛවද^ /ද^ාලෙ$ සහ � ලංකා මෙන< ��6සක /ද^ාලෙ$ 

bෙය<�තය�ට සාක9ඡා සඳහා ආරාධනා කරන ලA. ෙක4Jෂ� සභාෙ8 සාමා�කය� සමග සාක9ඡා 

මාලාවකට සහභා{ ; ෛවද^ වෘ6 කය�ට �  ෙක4Jෂ� සභාව �ය hසාදය පළ කර�. ෛවද^ 

වෘ6 යට අදාළ ත6වය� cdබඳව බලපා�නා ; ෙය<ජනා ෙබ4ෙහ4මය� ඔ>නෙ- b�ෙ1ශ මත ෙත<රා 

ග�නා ලA. 

 

5. �� ෙක��ෂ� සභාෙ� .�ෙ=ශ 

5.1 ස්s tෂණයකA සහ කලල හාbය හ�නාග6 ත6වය�IA ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා 

අවසර �ය G@ බව cdගැbම cfස ග�සාව මත ඇ  දැe තහනෙම� ඉව6ව යාෙ� සාධාර�කරණය� 

ඇ  බව �  ෙක4Jෂ� සභාෙ8 මතය ෙ8. ෙ� සඳහා වන පන6 ෙක��පත� �ට අ�ණා ඇත. 

 

5.2 ��ය <�සංස්කරණය සඳහා ෙය ජනා ��ෙ7(, පහත දැHෙවන කIJ සැල�Kලට ග�නා 

 ල5. 

 (අ) 306 වන වග� ෙයI දැනට පව6නා  ආකාරයට ග�සාව දැe සාපරා� Yයාව� බවට ප6 

�ම කා�තාව�ෙ- මාන�ක ෙසpඛ^ය ෙකෙරI අIතකර බලපෑම� ඇ  කර  ෙ�. 

/කkපය� ෙන4මැ \ෙ� h ඵලය� ෙලස කා�තා /��තය�ට �  /ෙර<� ග�සා �� 

කරවා ගැ�මට ෙහ< අනවශ^ ගැ� ගැ�� ද? උපත� ද�වා පව6වා ගැ�මට ��ව 

 ෙබන අතර එම ත6වය� ෙදකම �6තෙ8�ව �ඩාකා වන අතර ��කාzන බලපෑ� 

ඇ  කර�. 

 (ආ) අපෙය<ජනයකA tෂණය ෙක4ට /නාශයට ප6 කර2 ලැ� ස+්යකට ඇයට කරන ලද 

අපරාධයක h ඵලය� වන ගැ� ගැ�ම අවසාන �මකට IJකම  �ය G@ය. ෙ� bසා, 

ගැ� ගැ�ම අවසාන �ම ස�බ�ධෙය� ආර��ත �ම සඳහා hෙ8ශය� සැලjම 

අත^ාවශ^ ෙ8. එෙම�ම, බරපතල ෙලස හාb; �ෑණයක දරා �Kන ස්+යකටද, ගැ� 

ගැ�ම ආර��තව අවසාන කර2 ලබන hෙ8ශ  �ය G@�. 

 (ඇ) ව^uචාරෙ$ /��තෙය= ස්s tෂණෙ$ද /��තෙය= /ය හැ� අතර එබැ/� ව^uචාරය 

tෂණෙය� ස්වා�න ෙක4ට cdගැ�ම අවශ^ ෙන4ෙ8. ව^uචාරය �� �ෙ�A bහඩව 

කැමැ6ත ද�වන කා�තාව� වරදක?ව= Jස /��තෙය= ෙන4වන බැ/� 

අපෙය<ජනෙ$ /��තෙය= ෙලස ව��කරණය �ම අවශ^ ෙන4ෙ8. ෙකෙසi ෙවත6, 

ව^ාuචාරයට වරදක?ව= වන කා�තාවකට, අපෙය<ජනෙ$ /��තෙය= ෙලස ෙන4ව 

කලලයට බරපතල ෙලස හාb ��ව ඇ6න� කලලය හාb\ෙ� ෙහi@ව මත ග�භ�භාවය 

අවස� �ම තහන� ෙන4කර2 ඇත. 

 

 



 (ඈ) ග�භ�භාවය අවස� �මට /g/ධාන හ��වාAම ග�භ�භාවය අවස� කර\ම සඳහා 

බල �ම� ෙසi සලක2 ෙන4ලබන අතර එය ඒ ආකාරෙය� ෙන4දැ�ය G@ය. දැe 

තහනම PIk �ම Nෙද�ම කා�තාවකට ඇය කැම  ව�ෙ� න� ද?වා දරා �]මට 

bදහස ඇයට ලබා ෙදJ� ඇෙ- ��ණ අuමතය මත ඇෙ- ග�භ�භාවය අවස� �oම 

සඳහා වන අ� ය cdගැ�ම පමණ� ව�ෙ�ය. 

 (ඉ) ස්s tෂණෙ$ /��තය� අ>?� දහසයට (16ට) අO වන අවස්ථාව�IA, වයස අ>?� 16ට 

අO ගැහැ� ළමෙය= සමග Pං{ක සංස�ගය දැe වරද� බව සහ සංස�ග කා�යය සඳහා 

ඇයෙ- කැමැ6ත hකාශ �ම අදාළ ෙන4වන ක?ණ� බව ද�ඩ �  සං"හෙ$ 

අ�ත�ගත අපරාධ � ය cdග�නා බැ/�, ස්s  tෂණෙ$ /��තය� අ>?� දහසයට 

අOවන අවස්ථාව�IA අපරාධය� �� කර2 ලැLෙ$ද ෙන4ලැLෙ$ද යන ක?ණ ම@ 

ෙන4ෙ8. එම වයෙසi ගැහැ� ළමෙය=ට Pං{ක සංස�ගය සඳහා කැමැ6ත hකාශ �මට 

මාන�ක ශ�2තාව  ෙබන බවට ෛවද^ වෘ6 කය� ක?� ෙගන හැර දැ�\මට ඉඩ 

ඇත6 ෙමය ෙමෙලසම පව�. එබැ/�, අපරාධ � ය hකාරව ගැහැ� ළමෙය= වයස 

අ>?� 16ට වඩා අO න� සහ ග�භ� න� ඇය අපරාධයක /��තෙය= ෙ8. එෙහ�� 

එබ� අවස්ථාව�IA අ2ගමනය කළ G@ ග�භ�භාවය අවස� �ෙ� Yයාදාමය සරල 

/ය G@ අතර ග�භ�භාවයට ෙහi@ ; ක?� මත අවධානය ෙය4� �ෙම� ෙත4ර /ය 

G@ය. 

 (ඊ) ග�භ�භාවය අවස� �ෙ� Yයාදාමය අ�ථ b�පණෙ$A සැබැ/�ම සත^ ��\�වලA 

අවස� �ම සඳහා පහa hෙ8ශය සැප�ම සහ වරදක /��තය� ෙන4ව�න� ෙහ< 

කලල හාbය� �� ෙන4\ ඇ  /ටකA � ය අයථා අ�දJ� භා/තා ෙන4කර2 ලබන බව 

සහ ක �ම අතර සම@Pත බව� පව6වා ගැ�ම වැදග6 ෙ8. 

 (උ) ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා ෛවද^ මැ�හ6\ම ලබාගැ�ෙ�A අ2ගමනය කර2 

ලැ�මට bයJත කා�ය පKපාKය cdබඳ /ස්තර දැ�\ම අවශ^ යැ� සලක2 ලැෙ�. 

ෙමම{� YයාවPෙ$A ��වන අකටG@තාවළක2 ඇත. එබැ/�, Nෙද� ද�ඩ �  

සං"හය සංෙශ<ධනය කර2 ෙව2වට ස්වා�න hඥ¡ ය� පැන\ම b�ෙ1ශ කර2 ලැෙ�. 

 

5.3 ෙ� සමග අ�ණා ඇ  පන6 ෙක��පෙ6 අ�ත�ගත කර ඇ , �  ෙක4Jෂ� සභාෙ8  

b�ෙ1ශය�I hධාන ල�ෂණ පහත පo� ෙ8. 

 

5.3.1 ග�භ�භාවය අවස� ��ම සඳහා ෙහLM 

 පහත දැ�ෙවන අවස්ථා2ගත ත66වය�IA හැර, ඉහත සඳහ� කර ඇ  පo�,  ග�භ�භාවය 

අවස� �ම (ද�ඩ �  සං"හෙ$ 306 වග� ෙ$ ද�වා ඇ  පo�) සාපරා� වරද� \ම 

අඛ�ඩව පැවැ ය G@ය. 

  (අ) ස්s tෂණය� ��ව ඇ  /ටකA, 

  (ආ) බරපතල කලල හාbය� ��ව ඇ  /ටකA, 



5.3.2 බරපතල කලල හා.3ම 

 ෛවද^ වෘ6 කය�ෙ- b�ෙ1ශය ව2ෙ$ පහත දැ�ෙවන ත66වය�, කලලය ඉප�ණෙහ46 

එය .වන�ෂම ෙන4වන බවට ප6 �මට තර� ස්වභාවෙය� බරපතල බැ/� එව� 

ග�භ�භාවය� අවස� �ම සාධාරණ බව�. 

• අස���ණ අස්x ජනනය 

• ඔස්Kෙය< ෙක4�ෙ¢4eස්¡ෙk�යාව 

• ළද? ඔස්Kෙය<ෙප£ෙර<�ස් (�ස්සාධ^ ආකාරය) 

• 1/පා�ශ්\යවෘ�Hය ඔජෙන�ස ්

• බNෙක<ෂ්ඨකවෘ�Hය (bPන ආකාරය) 

• බNෙක<ෂ්ඨක eස්¡ෙk�යාව වෘ�ක  

• =ලාල සහල�ෂණය 

• සංජාන�ය ෙනෙh<Kක සහල�ෂණය (ජලෙශ<ථ සIතව) 

• කෙශi?ව, පාGව, ත�@-වාI� ප1ධ ය, ශ්වාසනාලය, ගලනාලය, වෘ�ක ප1ධ ය සහ P�බ¥ස ්

(Vacterl) සහල�ෂණය බ� ෙම4ළය සහ ව=ගO ස�බ�ධ ¦ෙජනෙරK8 z�ෙය4�ස් සඳහා 
ෙහi@වන ව�ණෙ1හ �බලතා  

• උ" 1/පා�ශ්/ක හ�¥ෙර4ෙනෙh<�ස ්

• හ� ෙ¢4¡�ස් §ටාzස් සමග ඇkෆා- තැලjJයාව 

• සමG-ම  ෙ©4�ෙබ4Kක ෙර<ගය (එන� ෙh<]න j ෙහ< \ සාධක ෙල�ෙඩ� ඌනතාවය)  

• «ෙස4J 8 

• «ෙස4J 13 

• «ෙස4J 16 

• «ෙස4J 18 

• «ෙස4J 3 

• තහ>? කරන ලද ෙවන6 ඕනෑම මාරා� ක ෙ�4මෙස<ම අසාමාන^තාව�  

• අවbක�පරතාව 

• �ෑණ ජලෙශ<ථය 

• �� O චැ£ සහල�ෂණය 

• ස්�සෙනෆPයාව 

• �o�ෙග4මයPයාව 

 

�  ෙක4Jසෙ� b�ෙ1ශය ව2ෙ$, ඉහත දැ�; ත66වය� කවර�� ෙහ< කලලය  �ඩා /®�ෙ� න�, 

ෛවද^ ම�ඩලයක b�ෙ1ශය මත පදන�ව ග�භ�භාවය අවස� �මට අවසර �ය G@ බව�. එවැb 

b�ෙ1ශය� කළ G6ෙ6 ෛවද^ වා�තාපදන� කරෙගනය. 

5.3.3 ග�භ�භාවය අවස� ��ම NOකළ හැ� ෙර හK 

 /ෙශiෂඥ hසවෙ8ද ෙසiවා පව න රජෙ$ ෙර<හලක පමණ� ග�භ�භාවය අවස� �මට අවසර 

�ය G@ ව b�ෙ1ශ ෙකෙ�. 

 

 

 



5.3.4. ග�භ�භාවය අවස� ��ම NO කළ හැHෙH කQI� �N�ද? 

 ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා සාධෘරණ ෙහi@  ෙ�ද ය�න bශ්චය �මට අවශ^ව�නා ;, 

අදාල වෘ6 කය�ෙග� සම�/ත ම�ඩලයක b�ෙ1ශය මත පදන�ව hසව /ද^ා හා නාoෙ8ද 

/ෙශiෂඥෙය= /�� (එන� ෛවද^ /ද^ාව cdබඳ පශ්චා6 උපාg ආයතනය� /�� hසව /ද^ාව හා 

නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය= ෙලස සහ ක කළ අෙය=) පමණ� ග�භ�භාවය අවස� �ම �� කළ 

G@ යැ� b�ෙ1ශ ෙකෙ�.  (ම�ඩලෙ$ b�ෙ1ශය සඳහා පදනම cdබඳ වැe /ස්තර 5.3.6 ෙ¯දෙ$ ද�වා 

ඇත.) 

 ~1ගPක ෙහi@� මත ග�භ�භාවය අවස� �ම �� �ම h �ෙෂiප �මට /ෙශiෂඥ 

ෛවද^වරයාට ඇ  අ� යට බාධා ෙන4ෙකෙ�. 

 ෙමම පනෙ6 /g/ධානවලට අ2|ලව ග�භ�භාවය අවස� �ම �� කරන ෛවද^ 

වෘ6 කෙය= එෙලස අවස� �ම �� �ම ෙව2ෙව� �/k නO සහ අපරාධ නOවP� �� දානය 

කළ G@ය. 

5.3.5 ග�භ�භාවය අවස� ��ම NO කළ හැHෙH කවර අවස්ථාව�?(ද ? 

 ෙමම ක?ණ cdබඳව ෛවද^ වෘ6 කය� සමග /ස්තරා6මක උපෙදස් ලබාගැ�ම �� කළ අතර 

ෙප4� එකඟතාව ;ෙ$, ස්s tෂණයකA ගැ� ගැ�ම ��ව ස  දහ හතර� (14) ඇ@ළත ග�භ�භාවය 

අවස� �මට අවසර �ය G@ බව�. කලල හාb අවස්ථාවකA, කලලෙ$ ��ය� හාbය� / 

අසාමාන^තාවය� cdබඳව හඟවන cdගත හැ� ෛවද^ වා�තා දැ�\ම �k අවgෙ$A දැ�/ය ෙන4හැ� 

බැ/� ගැ� ගැ�ම ��ව ස  /� ෙදක� (22) @ළ ග�භ�භාවය අවස� �ම b�ෙ1ශ ෙකෙ�. 

5.3.6 වෘ�කය�ෙD මUKල 

 ග�භ�භාවය අවස� �ම ඉ� කරන ෙර<හල cIK �ස්+�කයට පoබාIo� (පහත /ස්තර කර 

ඇ  පo�) අදාළ වෘ6 කය�ෙග� එම මOkල සංස්ථාපනය �ම b�ෙ1ශ ෙකෙ�. �ස්+�කෙය� 

පoබාIර ~1ගලය� ප6 �ම cdබඳ b�ෙ1ශය පදන�ව ඇ6ෙ6 සමස්ත කා�ය පKපාKෙ$ 

aර��තතාව සහ රහස^භාවය cdබඳ අවශ^තාව මතය. එම ෙහi@ව bසාම, මOkෙk �Kන 

~1ගලය�ෙ- අනන^තාව රහස^ව තබාගැ�ම b�ෙ1ශ ෙකෙ�. 

 ෙවනස් අවස්ථා2ගත ත66වය�IA මOkෙk සංG ය පහත සඳහ� පo� /ය G@ යැ� b�ෙ1ශ 

ෙකෙ�. 

(1) ස්$ %ෂණයH ස7බ�ධෙය� වන �ට 

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද අgකරණ ව^ාgෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 (ඇ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 

       

 



      (2) වයස අQIO 16 ට අU දැVයකෙD ස්$ %ෂණයH ස7බ�ධෙය� වන �ට- 

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 

Wෑණ Oබලතා ස7බ�ධෙය� වන �ට 

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� සහ; 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද ළමා හා ළමා ෙර<ග (Pediatrics) ෙහ< bෙය<ෙ�ෙට4ෙල4� 

(Neonatology) cdබඳ  සහ ක කරන ලද /ෙශiෂඥ ම�ඩලය� සහ; 

 (ඇ) අවම වශෙය� පහත සඳහ� එක=�ව6, 

I. ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද /�රණෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය�  

II. ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

මOkෙලI  සාමා�කය� /�� �� කරන b�ෙ1ශ පදන�ව, පැවමට ඉඩ ඇ  �/k නO සහ අපරාධ 

නOවP� ඔ>� ආර�ෂා �ම සඳහා පනෙතI වගHෙම� bදහස් �ෙ� වග� ය� ඇ@ළ6 �මට 

b�ෙ1ශ ෙකෙ�. 

ස්s tෂණය ෙහ< ව^uචාරය සඳහා වන ඕනෑම අපරාධ නO පැවමකA, අපරාධය� �� �ම cdබඳ 

වරදකාo6වය cdබඳ ෙහ< අන^ාකාරෙ$ සා��ය� ෙලස මOkෙk b�ෙ1ශ ආෙ8ශ^ ෙන4/ය G@ බවට 

වන /g/ධාන අ�ත�ගත �මද වැදග6 ෙසi සලක2 ලැෙ�. b�ෙ1ශය ���මට අවශ^ වන 

අවස්ථාෙවI, එන� ස  ෙද4ලහකට වඩා අO කාලjමාව� @ළ, මOkල හ�ෙ8 පව න ක?� මත 

මOkෙk මතය සකස් වන බැ/� ±�තයාෙ- වරද ෙහ< එෙසi ෙන4වන බව තහ>? �මට එය අදාල 

ෙන4ෙ8ය යන ත�කාංගය මත ෙමය පදන�ව  ෙ�. 

 

5.3.7 මUKල �N� .�ෙ=ශය�  NOකරZ ලැ[ම සඳහා අදාළ සාධක 

 ස1භාවෙය� G@ව ස්ථාcත කර2 ලැ� මOkෙk b�ෙ1ශ මත සහ 

 (අ) ස්s tෂණය� ��ව ඇ  /ටකA  -  ස්s tෂණය� ��;ෙ$ යැ� හැඟෙවන අවස්ථා2ගත  

  ත66වය� @ළ ග�භ�භාවය ඇ  කර2 ලැLෙ$ යැ�, 

 (ආ) වයස අ>?� 16ට ගැහැ� ළමෙය= cdබඳව වන /ටA - ග�භ�භාවය අවස� �මට  

  bයJත ගැහැ� ළමයාෙ- වයස අ>?� දහසය (16) ට අO යැ�, 

 (ඇ) කලලය හාb \ ඇ  /ටකA -  /ස්තර ෙක4ට ඇ  සහජ අසාමාන^තාව�ෙග� කවර  

  ෙහ< එක�� කලලය ෙපෙළන බවට hමාණව6 ෛවද^ සා��  ෙ� යැ� 

/ශ්වාස �මට සාධාරණ ෙහi@ ඇ  /ටකA පමණ� ග�භ�භාවය අවස� �ම �� කළ G@ බව 

ෙක4Jෂ� සභාෙ8 b�ෙ1ශය ෙ8. 



ස1භාවෙ$ ²ලධ�මය අ�ත�ගත �ම b�ෙ1ශ කර2 ලබ2ෙ$ සාවද^ bගමන cdබඳව එkල /ය හැ� 

ෙච<දනාවP� මOkල ආර�ෂා �ම සහ ක කර2 cfසය. පව6නා ෙහ4ඳම සා�� මත පදන� ; 

b�ෙ1ශය� ස1භාවෙය� G@ව කළ එක� ෙසi cPග2 ලැෙ�. � ෙයI ද�වා ඇ  පo�, ග�භ�භාවය 

අවස� �ම සාධාර�කරණය කර�නා ; අවස්ථා2ගත ත66වය� සත^ ෙලසම පව �ෙ� යැ� 

/ශ්වාස �ම සඳහා සාධාරණ ෙහi@ පැව�ම මත මOkෙk b�ෙ1ශය පදන�ව ඇ  බවද ෙමIලා සටහ� 

කළ G@ය. /ශ්වාසය තැ� සා�� ෙකෙසiද ය6 සාධාරණ Jbෙස= එම �රණයටම එළ³ය හැ�ව  � බව 

මOkල සහ ක �ම පමණ� ෙමම{� අවශ^ කර2 ලැෙ�. මOkෙලI b�ෙ1ශය P´තව  �ම 

අවශ^ කර2 ලබන අතර තම මතය ඇ  කර ගැ�මට ෙහi@ කාරක ; පදනම ඇ@ළ6 /ය G@ය. 

(අ) ස්s tෂණය cdබඳ ෙච<දනා පව න /ටකA - 

ෙප4P�යට කරන ලද පැJfkල� අbවා�යෙය�  �ය G@ව  � බව b�ෙ1ශ ෙකෙ�. තම 

ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා  ඉkzම� කරන කා�තාව සත^ ෙලසට සs් tෂණෙ$ /��තෙය= 

බවට /ශ්වාස �මට සාධාරණ ෙහi@ පව න බවට උ�ත අවස්ථාෙ8 පව න, හැ� ෙහ4ඳම සා�� මත 

පදන�ව ���ව� ග2 ලැ�මට අවශ^ \ම ෙමIA ඇ  අuෙය<ගය�. ෙමIA ක?� �Iපය� අදාළ 

ෙ8. 

I. කාලය cdබඳ බාධක ෙහi@ෙක4ට ෙගන, අgකරණය /�� වරදක?ව= �ම cdබඳව ��� 

/ශ්වාසය� තැ�මට ෙන4හැ� \ම (ෙකෙසi ෙවත6, සැකක? ෙච<දනාෙව� bෙද4ස් �ම, 

කා�තාව ස්s tෂණෙ$ /��තෙය= ෙන4වන බව අවශ^ෙය�ම අදහස් ෙන4කර2 ඇත.) ෛවද^ 

වෘ6 කයක�ෙ- මOkලක  �න�ව මත /ශ්වාසය තබ2ෙ$ එබැ/b. 

II. ෙමIA අuෙය<ගය ව2ෙ$ තම ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා ඉkzම� කරන කා�තාව සත^ 

ෙලසම ස්s tෂණෙ$ /��තය= බව /ශ්වාස �මට සාධාරණ ෙහi@ පව න බවට ; b�ෙ1ශය� 

සාධාර�කරණය කර�නා ; ���ව� ගැ�මට ෙමම අවස්ථාෙ8 වඩා ෙහ4®�ම ස්ථානගත \ 

ඇ6ෙ6 ක>දැ� හ�නාගැ�ම�. අgකරණ ෛවද^ bලධා /�� පමණ� සකස් �මට bයJත 

ඒ cdබඳ වා�තාවකට 1995 පන6 ෙක��පෙ6 /g/ධාන සලස්වා ඇ  බව ෙක4Jෂ� සභාෙ8  

අවධානයට ෙය4� /ය. බN /ෂය �ෙෂi© මOkල� අgකරණ ෛවද^ bලධා ෙව2වට වඩා 

cdගත හැ� ආෙ1ශකය� බව ෙක4Jසෙ� මතය ෙ8. ෛවද^ වෘ6 කය�ෙ- b�ෙ1ශය ;ෙ$ද 

ෙමය�. 

III. තම bගමනය සඳහා සහාය \මට මOkලට අෙන=6 බලධා�ෙග� (උදා : ෙප4P�ය, ෛවද^ 

වා�තා) hකාශ / වා�තා ලබාගැ�මට අවශ^ \මට ඉඩ ඇත. 

IV. ෙප4z�යට කරන ලද පැJfkල� අbවා�ය අවශ^තාවය� වන අතර, පැJfkල hමාද 

>වෙහ46 මOkලට hෙය<ජනව6 /ය හැ� අgකරණ සා�� හා ෙප4Pස ් ප�ෂණයක වා� එයට 

අIJ ව2 ඇත. 

V. hමාද \ ෙප4P�යට කර2 ලබන පැJfkල� අgකරණ නO /භාගයකA එම සා��ෙ$ 

/ශ්වාස�ය6වය ත�ෙසi? �ෙ�A පැJfkෙk b�ව^ාජභාවය cdබඳව සැකය� ඇ  කරත6, 

යථා�ථය ව2ෙ$ hමාදය සඳහා ෙබෙහ/� වලං� ෙහi@  �ය හැ� බව�. එබැ/�,  සාධාරණ 

ෙහi@ මත කාරණය bශ්චය �ම සඳහා අවශ^ ව�නා ; අgකරණමය ෙන4වන Yයා මා�ගයකA 

hමාද\ �� කරන පැJfkලකට බැµ පව6නා සැකෙ$ hමාණය ෙවනස් ගම^ා�ථය� 

උපකkපනය කර�. 



VI. ඒ6@ ග�වන a� සහ hබල අgකරණ සා�� ඇ  /ටA අj?තාව�� ෙත4රව ���ව� ගත 

හැ� න�6, අgකරණ සා�� ��වල ෙහ< ෙන4පව න /ටකA, අපරාධය� �� කළ බවට ; සා�� 

මත පදන�ව එබ� �රණය� ගැ�ම අ ශ��ම �ෂ්කරය. 

VII. අදාළ අවස්ථාෙ8A ෙප4P�යට ¶ස් කළ හැ�ව  � සා�� ෙබ4ෙහ< වKනාකම� සIත ව2 ඇත. 

VIII. /��තයා යැ� �ය2 ලබ�නා ඉතා පa අවgයකA ග�භ�භාවය අවස� �oම සඳහා ඉkzම� 

කළෙහ46 සහ ඒ වන /ට ෙප4z�ය /ම�ශනය� පව6වා ෙන4මැ  න�, සලකා බැzම සඳහා 

/ම�ශන සා�� ෙන4පව 2 ඇත. 

IX. යථා�ථය ව2ෙ$ ඉහත ඇතැ� අවසථ්ාව�IA, අය��ක? සත^ ෙලසම ස්s tෂණෙ$ /��තෙය= 

>ව6, තම bගමනයට එළ·මට cdගත හැ� සා�� ෙන4මැ \ම ෙහi@ ෙක4ට ෙගන 

ග�භ�භාවය අවස� �ම b�ෙ1ශ �මට මOkලට ෙන4හැ� /ය හැ� බව�. 

(අ) වයස අQIO 16ට අU ගැහැZ ළමෙය; \6බඳ NO3මක(,  

 වයස අ>?� 16ට අO ගැහැ� ළමය= cdබඳ ��\මකA, මOkෙk b�ෙ1ශය� සාධාර�කරණය 

cfස තහ>? කළ G@ ක?� ව2ෙ$ 

 (අ) ගැහැ� ළමයා සත^ ෙලසම වයස අ>?� 16ට අO බව සහ 

 (ආ) ගැහැ� ළමයා සත^ ෙලසම ග�භ� බව පමf. ෙමම ක?� ෙදකම පo�1gය ක?ණ  

  /නා මතය� ෙන4වන අතර අපහaව�� ෙත4රව තහ>? කළ හැක. 

  වයස උ¡පැ�න සහ කය මත පදන� වන අතර ඇතැ� /ට ගැහැ� ළමයා වයස අ>?� 

16ට අO බවට වන hකාශය වලං� කර�නා ; ශාoක ප�ෂණය� ම{� තහ>? කර2 

ඇත.  ග�භ� භාවය තහ>? �ම ෛවද^ වා�තා මත පාදක ව2 ඇත. එබැ/� 

සාමා�කය� ෙදෙදෙන= �Kන මOkල� hමාණව6 යැ� /ශ්වාස ෙකෙ�. ග�භ�භාවය 

අවස� �මට �� �මට ෙපර ගැහැ� ළමයාෙ- සහ bත^ා2|ල  භාරක?ෙ- 

කැමැ6ත අbවා�ය ෙ8. 

 (ඇ) කලල හා.යH NOව ඇ� �ටක( 

  කලලය ඉහත ද�වා ඇ  ලැ�ස්@ෙ8 ද�වා ඇ  ත66වය� කවර�� ෙහ< 

ෙපෙළ�ෙ�ද ය�න ත�ෙසi? �ම� අත^වශ^ අතර එය Nෙද�ම ෛවද^ සා�� මත 

පමණ�  පදන� /ය G@ය. එබැ/�, අදාළ ෛවද^ වා�තා මත පදන�ව වෘ6�යමය 

���ව� ලබා ෙද�නා ; බN /ෂ�ක ෛවද^ වෘ6 කය�ෙග� සම�/ත මOkලක 

b�ෙ1ශය අවශ^ ෙ8. 

 

 

 



5.3.8 බාල වයස්කIව� සහ ම�ද මානNක _=ගලය� 

 බාල වයස්වක?ව= සඳහා වන අය��ප©ය� අත^වශ^ෙය�ම ඇෙ- ෙදම8cය� ෙහ< භාරක? 

/�� ඉ�oප6 කළ G@ ෙ8. ෙකෙසi ෙවත6, තම ග�භ�භාවය අවස� �oම සඳහා බාල 

වයස්ක?ෙ- කැමැ6ත  hකාශ �මද වැදග6 ෙසi සලකන අතර ඇයෙ- කැමැ6ත සටහ� 

කරJ� අය��ප©ය අ6ස� කළ G@ය. ෙමම b�ෙ1ශය �� කර2ෙ$, කැමැ6ත hකාශ �ම 

සඳහා ශ�2තාව ගැහැ� ළමයාට  ෙබන බවට ෛන කව cdග2 ෙන4ලැ�මට ඉඩ ඇත6 

ගැ�ගැ�මට  තර� වයසක පaවන ඇයට ෛවද^ කා�ය පKපාKය සඳහා �ය කැමැ6ත දැ2�Aමට 

hමාණව6 පoණත බව�  ෙ�ය යන පදනJb. 

 එෙල��ම, ම�දමාන�ක ~1ගලෙය= ෙව2ෙව� අය��ප©ය� ඉ�oප6 �මට b6 යා2|ල 

භාරක?ට, ෙහ< ළඟම ඥා ෙය=ට ෙහ< ස�ප ඥා ෙය=ට ෙහ< කා�තාවෙ- aබසාධනය cdබඳ 

බැ®යාව� ඇ  ෙවන6 ~1ගලෙය=ට අවසර ලබා �ය G@ බවට b�ෙ1ශ කර2 ලැෙ�. 

 ම�ද මාන�ක ~1ගලය� යන කා�ඩයට අgකරණය� /�� ම�ද මාන�ක ~1ගලය� ෙලස 

hකාශයට ප6 කර2 ලැ� අය ෙම� ම එෙලස hකාශයට ප6 කර2 ෙන4ලැLවද මාන�ක �බලතා 

bසාෙව� කැමැ6ත ලබාAමට හැ�යාව� ෙන4මැ  අයද �Kන බවට ෙක4Jෂ� සභාව 

අවෙබ<ධෙය� �]. ෙක4Jෂ� සභාෙ8 b�ෙ1ශය ව2ෙ$ ‘ම�ද මාන�ක ~1ගලයා’ cdබඳ අ�ථ 

b�පණයට කා�ඩ ෙදකම අය6 /ය G@ බව�. අgකරණ ���ව� ෙන4මැ  අවස්ථාවකA, 

කා�තාවෙ- අශ�2තාව cdබඳ සා��ය� ෙලස, ඇයෙ- මාන�ක ත6වය ෙහi@ෙක4ට ෙගන 

ඇයෙ- ග�භ�භාවය අවස� �මට කැමැ6ත hකාශ�මට ඇය අෙප4ෙහ4ස6 බව තම මතය 

බවට hකාශ කරJ� කා�තාව ප�ෂා කර2 ලැ�, ම�ඩලය /�� සහ ක කරන ලද මෙන< 

��6සකය=ෙ- සහ ක �ම� ඉ�oප6 කළ G@ය. 

5.3.9  ග�භ�භාවය අවස� ��ම සඳහා අZමැ�ය ලබා (ෙ7 පaපාaය  

ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා වන ඉkº�ප©ය සම{� ආර�භ \ ග�භ�භාවය අවස� 

�ෙම� අවස� වන Yයාදාමය සඳහා කා�ය පKපාKය පහත දැ�ෙවන පo� ෙ8. 

cයවර Yයාදාමෙ$ cයවර කාලjමාව 

1. ග�භ�භාවය අවස� කරවා ගැ�ම cfස, ග�භ� 

කා�තාව ෙහ< ෙදම8cය� / ම�ද මාන�ක 

~1ගලයාෙ- ෙහ< බාල වයස්ක?ෙ- භාරක? /�� 

ෙර<හෙk පoපාලන hධා� (අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකා) 

ෙවත ඉ�oප6 කරන අය��ප©ය 

• පනෙ6 bයJත ආකෘ යට අ2ව අය�� ප©ය� 

• ෛවද^ වා�තා සහ ෙප4Pස් පැJfkෙk 

cටපත� (අදාළ /ටA ෙහ<  ෙබන /ටA) 

ඇJfය G@ය. 

 

අදාළ ෙන4ෙ8 

2. ෛවද^ වා6 ක මOkල ස්ථාපනය කරන ෙලසට 

අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකා /�� ෙසpඛ^ ෙසiවා 

ෙන4පමාව එන� අය�� ප©ය 



hාෙ1»ය  අධ^�ෂ (ෙසp.ෙසi.hා.අ.) ෙවත ෙය4� �ම ලැL� වහාම 

3. මFkල ස්ථාcත ෙකෙ�. අධ^�ෂ/ෛවද^ 

අgකාoෙග� අය�� ප©ය 

ලැ� �න 3 � ඇ@ළත 

4. මOkෙk සාක9ඡා පව6වා අවස� ෙකෙ�. ස්s tෂණය -  එ� ස ය� 

ඇ@ළත  

කලල හාbය - ස  ෙදක� 

ඇ@ළත 

 

5. ෙසp.ෙසi.hා.අ. ම{� ෙර<හෙk අධ^�ෂ / ෛවද^ 

අgකා ෙවත වා�තාව� ෙලස මFkෙk b�ෙ1ශය 

ඉ�oප6 කර2 ලැෙ�. 

සාක9ඡා අවස� ; වහාම 

6. ග�භ�භාවය අවස� �oම b�ෙ1ශ කළෙහ46, ශල^ 

කා�ය පKපාKය �� කර2 ලැෙ�. 

ව^වස්ථාcත කාලjමාව @ළ 

 

6. දැZවබව 

ෙය<ජනා කර ඇ  පo� නව b ය පැන\මට එය  Yයාවට නැං\ෙ� අවශ^තා cdබඳ hමාණව6 

දැ2ව6බව� ම{� අ2බල ලබා �ය G@ය.  අදාළ බලධාo� /�� දැ2ව6 �ෙ� වැඩසටහ� පව6ව2 

ලැ�ම b�ෙ1ශ ෙකෙ�. ඒ අ2ව ස6තා\ � ය, එI අවශ^තා, ග�භ�භාවය අවස� �ෙ� කා�ය 

පKපාKය ඉ� �මට පහaක� ඇ  ෙර<හk සහ ෙර<හk කා�ය පKපාKය cdබඳ /ස්තර මහජනයාට 

පහaෙව� ලබාගත හැ� පo� ෙව� අඩ/වල පළ �ම ඇ@�ව ~�kව hචාරණය කළ G@ය. 

7. අනාරHbත ගcසා 

ග�භ�භාවය අවස� �ෙ� අනාර��ත �මෙ8දය�I cIට පතන බNතරය ස්s tෂණෙ$ ෙහ< 

ව^uචාරෙ$ /��තය� ෙන4වන බව සහ කලල හාbය bසා ග�භ�භාවය අවස� �මට අෙ¡�ෂා 

ෙන4කර�න� බව bගමනය කළ අධ^යනය� cdබඳව �  ෙක4Jසම දැ2ව6ව �]. එබැ/� 

අනාර��ත �මෙ8දය�I cIට පතන බNතරය� b�ෙ1¼ත h සංස්කරණෙය� h ලාභ ෙන4ලබ�. 

ඉහත ෙය<ජනා කර ඇ  h සංස්කරණ අනාර��ත ග�සා �� වැළැ�\ෙ� ගැට�වට h චාරය� ෙන4ව 

අපෙය<ජනෙ$ h ඵල ෙලස  ග�භ�භාවයට  ප6වන /��තය� ව�නා ; සහ / ෙහ< බරපතල සහජන 

ආබාධ සIත කලලය� දරා �K�නා ; cIට ලැ�මට a�a කා�තාව� කා�ඩයකට h ක�මය� 

සැප�ම සඳහා ; උ6සාහය� පමf. අනාර��ත ග�සාව� සහ අනාර��ත ග�සාව�I h ඵලය� ෙලස 

��වන මාතෘ මරණ අ2පා කය අෙන=6 h ප6 මය මැ�හ6\� ම{� cdය� ෙය�ය G@ ක?ණ�. 

 



ෙය dත පන ෙකe7පත 

ස්s tෂණ සහ කලල හාb ��; අවසථ්ාව�IA ග�භ�භාවය ෛවද^ /1 යා6මකව අවස� �ම සඳහා 

වන � ය. 

1. ෙමම පනත 2013 අංක ................. දරන ෛවද^ /ද^ා6මකව ග�භ�භාවය අවස� �oම (/ෙශiෂ 

/g/ධාන) පනත ෙලස ය2ෙව� හැ��/ය G@ය. 

2. ද�ඩ �  සං"හෙ$ ෙහ< ත6කාලෙ$ බලා6මකව පව6නා ෙවන6 කවර ෙහ< � යක =ම� 

සඳහ�ව  Lණද, ෙමම පනෙ6 /g/ධානවලට අ2|ලව ග�භ�භාවය අවස� කරන ~1ගලෙය= ද�ඩ 

�  සං"හය ෙහ< එබ� ෙවන6 � ය� යටෙ6 වරදකට වරදක? ෙන4ව�ෙ�ය. 

ග�භ�භාවය අවස� ��ම සඳහා ෙහLM 

3. ද�ඩ �  සං"හෙ$ =ම� සඳහ�ව  Lණද, 

1) ග�භ�භාවය ඇ  කර2 ලැLෙ$ ස්s tෂණය හඟවන අවස්ථා2ගත ත66වය� යටෙ6 බවට 

/ශ්වාස �මට සාධාරණ ෙහi@ ඇ  බවට ෙමI 4 වන වග� ෙ$ (1) වන උප වග� ෙ$ bශ්�තව ද�වා 

ඇ  bලධා�ෙග� සම�/ත මOkල� ස1භාවෙය� G@ව ඇ  කර ග6  මතයක �ට කරන ලද 

b�ෙ1ශය� මත ම�ඩල ය� /�� සහ ක කරන ලද නාoෙ8දය හා hසවෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥය� 

/�� /ෙශiෂඥ නාoෙ8ද ෙසiවා සIත රජෙ$ ෙර<හලක, ගැ�ගැ�ම ��ව ස  දහ හතරක කාල jමාව� 

@ළ ග�භ�භාවය අවස� �ම �� කර�ෙ� න�, සහ ස්s tෂණ ��\ම cdබඳව ෙප4P�යට 

පැJfkල� කර ඇ6න�, ෙහ< 

2) ගැ� ගැ�ම ��; අවස්ථාෙ8 ග�භ�භාවය අවස� �මට bයJත කා�තාවෙ- වයස අ>?� 

දහසයට අO බවට ෙමI 4 වන වග� ෙ$ (2)  වන උපවග� ෙ$ bශ්�තව ද�වා ඇ  ෛවද^ 

bලධා�ෙග� සම�/ත මFkල� ස1භාවෙය� G@ව ඇ  කර ග6 මතයක �ට කර2 ලබන 

b�ෙ1ශය� මත �රක ම�ඩලය� /�� සහ ක කරන ලද hසවෙ8දය සහ නාoෙ8දය cdබඳ 

/ෙශiෂඥෙය� /�� /ෙශiෂඥ නාoෙ8ද ෙසiවා සIත රජෙ$ ෙර<හලක, ගැ� ගැ�ම ��ව ස  දහ හතරක 

කාල jමාව� @ළ ග�භ�භාවය අවස� �ම �� කර�ෙ� න� ෙහ< 

3) ෙමI 1 වන උපෙkඛනෙ$ ද�වා ඇ  ත66වය�� කලලයට හාb \ ඇ  බවට හැඟ\මට hමාණව6 

සා�� ඇ  බවට, ෙමI 4 වන වග� ෙ$ (3) වන උප වග� ෙ$ bශ්�තව ද�වා ඇ  bලධා�ෙග� 

සම�/ත මOkල� ස1භාවෙය� G@ව ඇ  කර ග6 මතයක �ට කර2 ලබන b�ෙ1ශය� මත �රක 

ම�ඩලය� /�� සහ ක කරන ලද hසවෙ8දය සහ නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� /�� /ෙශiෂඥ 

නාoෙ8ද ෙසiවා සIත රජෙ$ ෙර<හලක, ගැ�ගැ�ම ��ව ස  දහ හතරක කාලjමාව� @ළ ග�භ�භාවය 

අවස� �ම �� කර�ෙ� න�, 

ග�භ�භාවය අවස� �ම, ග�සාව� �� �ෙ� වරද ෙහ< ද�ඩ �  සං"හෙ$ 306 වන වග� ෙ$ 

අ�ථ b�පණය ෙක4ට ඇ  වරද� සංස්ථාපනය ෙන4කරන බවට සැල�ය G@ය. 

 

 

 



 

(4)  (1) ඉහත  3 වන වග� ෙ$ (1) වන උප වග� ෙ$ දැ�; කJ�ව පහත දැ�ෙවන ම�ඩල වP� 

සම�/ත /ය G@ය. 

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය�; සහ 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද අgකරණ ව^ාgෙ8දය cdබඳ සහ ක කරන ලද 

/ෙශiෂඥෙය�; සහ 

 (ඇ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 

(2) ඉහත 3 වන වග� ෙ$ (2) වන උප වග� ෙ$ දැ�; කJ�ව පහත දැ�ෙවන ම�ඩල වP� 

සම�/ත /ය G@ය  

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය�; සහ 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

(3) ඉහත 3 වන වග� ෙ$ (3) වන උප වග� ෙ$ සඳහ� කර ඇ  මOkල පහත දැක ්ෙවන ම�ඩල 

වP� සම�/ත /ය G@ය.  

 (අ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද hසව හා නාoෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය�; සහ 

 (ආ) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද ළමා හා ළමා ෙර<ග (Pediatrics) ෙහ< bෙය<ෙ�ෙට4ෙල4� 

(Neonatology) cdබඳ /ෙශiෂඥෙය�; සහ 

 (ඇ) අවම වශෙය� පහත සඳහ� එක=�ව6, 

(i) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද /�රණෙ8දය cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

        (ii) ම�ඩලය� සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥෙය� 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

කා�ය පaපාaය 

5. (1) ෙමම පනෙ6 3  වන වග� ෙ$ ද�වා ඇ  කවර ෙහ< ෙහi@ව� මත කා�තාවකෙ- 

ග�භ�භාවය අවස� �ෙ� අය��ප©ය� පහත දැ�ෙවන පo� ඉ�oප6 කළ හැක. 

  අ. bෙර<� මනස� ඇ  වැeIK කා�තාව� වන /ටකA, එම කා�තාව /��ම 

  ආ. බාල වයස්කාර ද?ව= වන /ටකA ඇය ෙව2ෙව� ඇයෙ- ෙදම8cය� ෙහ< 

bත^ා2|ල භාරක? සහ 

  ඇ. ම�ද මාන�ක සIත ~1ගලය= වන /ටකA ඇය ෙව2ෙව� ඇයෙ-                       

bත^ා2|ල භාරක? ෙහ< ළඟම ඥා යා ෙහ< එම ~1ගලයාෙ- aබසාධනය cdබඳ 

බැ®යාව� සIත ඥා ෙය= ෙහ< ෙවන6 ~1ගලෙය= 

 (2) (1) වන උපවග� ය යටෙ6 වන අය��ප©ය ෙමI 1 වන උපෙkඛනෙ$ සඳහ� 

ආකෘ ය අ2ව සකස් ෙක4ට ග�භ�භාවය අවස� �ම �� �මට bයJත ෙර<හෙk 

පoපාලන hධා� ෙවත ඉ�oප6 කළ G@ අතර ලබාගත හැ� ෛවද^ වා�තා, අදාළ /ටA 

ෙප4z�යට �� කරන ලද පැJfkෙk cටපත�, අය��ක?ෙ- උ¡පැ�න සහ කය සහ 

අය��ප©යට අදාළ /ය හැ� ෙවන6 අදාළ ෙkඛන අ�ණා  �ය G@ය. 

 (3) සෑම අය�� ප©ය�ම ග�භ�භාවය අවස� �මට කැමැ6ත පල�ම හඟවJ� 

අය��ක? /�� අ6ස� කළ G@ අතර, bෙර<� මනස� සIත බාල වයස්ක?ෙව= 

ෙව2ෙව� මව ෙහ< cයා ෙහ< bත^ා2|ල භාරක? /�� ඉ�oප6 කරන අය�� ප©ය�ද 

ඇයෙ- කැමැ6ත hකාශ කරJ� බාල වයස්ක? /�� අ6ස� කළ G@ය. 

6. 5 වන වග� ය යටෙ6 අය�� ප©ය� ලැ�ෙම� පa, ෙර<හෙk පoපාලන hධා� - 

 (1) ෙර<හල ග�භ�භාවය අවස� �ම �� �මට /ෙශiෂඥ නාoෙ8ද ෙසiවා පව න සහ ඒ 

අ2ව අවශ^ ශල^ ෛවද^ කා�ය පKපාKය ඉ� �මට පහaක� ඇ  ෙර<හල�  න�, 

ග�භ�භාවය අවස� �ම �� �ම ස�බ�ධෙය� b�ෙ1ශය� ලබා ගැ�මට 

මFkල� ප6 කළ G@ බවට ඉkලා �KJ�, අය��ප©ය ෙන4පමාව (ෙමI J� ම@ 

‘hාෙ1»ය අධ^�ෂ’ ෙල�� සඳහ� කර2 ලබන) ෛවද^ ෙසiවා hාෙ1»ය අධ^�ෂ ෙවත 

ෙන4පමාව අය��ප©ය ෙය4� කළ G@ය. 

 (2) ඉහත (1) වන උප වග� ෙ$ සඳහ� පහaක� ෙර<හෙk ෙන4මැ  න�, ඒ බැ8 වහාම 

අය��ක?ට දැ2� �ය G@ය. 

 (3) (1) වන උපවග� ය යටෙ6 ෙය4� �ම� කර ඇ  /ටකA, ෙමI bශ්�තව ද�වා ඇ  

කාලjමාව�ට අ2ගත ෙවJ� මFkලක b�ෙ1ශය ලබාගැ�ම cfස ; කා�ය පKපාKය 

ඉ� කරන බවට වග බලා ගත G@ය. 

 

 

 



7. 6 වන වග� ය යටෙ6 ෙය4� �ම� ලැ�ෙම� පa, එබ� ෙය4� �ම� �� ෙක4ට �න @න� 

ඇ@ළත hාෙ1»ය අධ^�ෂවරයා, අය��ප©ය ෙය4� කර2 ලැ� ෙර<හෙk පoපාලන �ස්+�කයට 

පoබාIරව ෙසiවය කරන ~1ගලය� අ@o� 4 වන වග� ෙ$ සඳහ� කර2 ලැ� අදාළ 

~1ගලය�ෙග� සම�/ත මOkල� සංස්ථාපනය කළ G@ අතර 3 වන වග� ය hකාරව මතය� 

අඩං� b�ෙ1ශය� සඳහා අය��ප©ය  එෙසi සංසථ්ාපනය කර2 ලැ� මOkෙk සාමා�කය� මත 

ඉ�oප6 කළ G@ය. 

8. අය��ප©ය ෙය4� කර2 ලැ� මOkල - 

 (1) 3 වන වග� ෙ$ ද�වා ඇ  පo� මතය� ඇ  කර ගැ�මට අදාළ /ය හැ� �යº 

Pcෙkඛන සලකා බැPය G@ අතර එම කා�යය සඳහා ෙප4z�ෙ$ /ම�ශන වා�තා 

ඇ@�ව අදාළ /ය හැ� වා�තා සහ අෙන=6 ෙත4ර@? ඉkලා �]මට සහ ලබාගැ�මට 

ඉඩ ඇ  අතර අවශ^ පo� ග�භ� කා�තාව cdබඳව අදාළ සායbක ප�ෂණ �� 

�මට ඉඩ ඇත. 

සහ 

 (2) පහත දැ�ෙවන කාලjමා @ළ ෙහ< ග�භ�භාවය� අවස� �ම ඉ� කර2 ලැ�ය හැ� 

කාලjමා සැල�kලට ගbJ� hාෙ1»ය අධ^�ෂ ලබාAමට ඉඩ ඇ  පa කාලය� @ළ 

�ය b�ෙ1ශය අඩං� P´ත වා�තාව� hාෙ1»ය අධ^�ෂට ඉ�oප6 කළ G@ය. 

  (අ) 3 වන වග� ෙයI (1) ෙහ< (2) වන උපවග���I කා�යය සඳහා සංස්ථාපනය 

 කර2 ලැ� මOkල� වන /ටකA, මOkල සංස්ථාපනය ෙක4ට එ� ස ය� 

 ඇ@ළත 

  (ආ) 3 වන වග� ෙයI (3) වන උපවග� ෙයI කා�යය සඳහා සංස්ථාපනය කර2 

 ලැ� මOkල� වන /ටකA, මOkල සංස්ථාපනය ෙක4ට ස  ෙදක� ඇ@ළතA 

              ��/ය G@ය. 

 

  මOkෙk b�ෙ1ශය අඩං� වා�තාව ලැ�ෙම� පa hාෙ1»ය අධ^�ෂ 

 ෙන4පමාව අදාළ ෙර<හෙk පoපාලන hධා� ෙවත එය ඉ�oප6 කළ G@ අතර 

 මFkල /�� ග�භ�භාවය අවස� �ම ඉ� �ම b�ෙ1ශ කර ඇ  /ටA 

 පoපාලන hධා� ෙමම පනෙ6 3 වන වග� ෙ$ ද�වා ඇ  කාලjමා @ළ 

 ශල^ක�ම කා�ය පKපාKය ඉ� �මට අවශ^ පo� �යº Yයාමා�ග ගත G@ය. 

 

 

 

 



��ධ 

10.  (1) ෙමම පනෙ6 /g/ධාන hකාරව ඉ�oප6 කර ඇ  වා�තාවක ඉ�oප6 කර ඇ  කවර ෙහ< 

මතය� ෙහi@ ෙක4ට ෙගන 7 වග� ය hකාරව සංස්ථාපනය කර2 ලැ� මFkලක 

සාමා�කෙය=ට එෙරIව �/k ෙහ< අපරාධ නOව� පැවම� ෙන4කළ G@ය. 

 (2) ෙමම පනෙ6 /g/ධාන අ2ව කටG@ කරJ� ග�භ�භාවය අවස� �ම ඉ� �ම 

ෙව2ෙව� ෛවද^ වෘ6 කෙය=ට එෙරIව �/k ෙහ< අපරාධ නOව� ෙන4පැවoය 

G@ය. 

11. ෙමම පනෙ6 /g/ධාන hකාරව ඉ�oප6 කර2 ලැ� මOkලක වා�තාව� ස්s tෂණ වරද සඳහා 

ඕනෑම ~1ගලෙය=ට අපරාධ නOව� ෙග42 �මට සා�� ෙලස අවශ^ ෙන4ව�ෙ�ය. 

12. (1) ෙමම පනෙ6 /g /ධාන hකාරව කවර ෙහ< ක�තව^ය� ඉ� කරන සෑම ~1ගලෙය=ම 

අය��ක?ෙ- අනන^තාව, අය��ක? /�� සපය2 ලැ� ෙහ< මOkල /�� ලබාග6 වා�තා සහ 

අෙන=6 ෙත4ර@?, ග�භ�භාවය අවස� කර2 ලැ� ~1ගලයාෙ- අනන^තාව සහ ෙමම 

පනෙ6 /g/ධාන hකාරව �� කර2 ලැL ෙහ< ඉ� කර2 ලැ� අෙන=6 �යº ක?� 

ස�බ�ධෙය� පරම රහස^බව පව6වා ගත G@ය. 

 එෙසi >වද, ෙමම පනෙ6 /g/ධානය�ට අ2ව කටG@ �ම තහ>? �ෙ� සා�� ෙලස 

මFkෙk වා�තා සහ b�ෙ1ශ අgකරණයකA භා/තා �ම6 එව� ~1ගලය�ට තහන� ෙන4කළ 

G@ය. 

 (2) ෙමම වග� ෙ$ (1) වන උප වග� යට පටහැbව කටG@ කර�නා ; ඕනෑම 

~1ගලෙය= ෙමම පනත යටෙ6 වරදකට වරදක? වන අතර වරදක? කර2 ලැ� /ටA ?cයk 

ල�ෂ පහ ෙන4ඉ�මවන දඩයකට යට6 /ය G@ය. 

13. ෙමම පනෙතI,  

 ‘රජෙ$ ෙර<හලක පoපාලන hධා�’ ය�ෙන� රජෙ$ ෙර<හෙk අධ^�ෂ ෙහ< අධ^�ෂවරෙය� 

ප6 කර ෙන4මැ  ෙර<හල� අදාළ වන /ටA එම ෙර<හෙk ෛවද^ අgකාoවරයා අදහස් ෙ8. 

 ‘ම�ඩලය සහ ක කරන ලද /ෙශiෂඥයා’ ය�ෙන� අංක ............. දරන පනත යටෙ6 ස්ථාcත 

කර2 ලැ� ෛවද^ /ද^ා පශ්චා6 උපාg ආයතනෙ$ අදාළ අධ^යන ම�ඩලය /�� සහ ක 

කරන ලැ� තැනැ6ත= අදහස් ෙ8. 

 ‘රජෙ$ ෙර<හල’ ය�ෙන� රජෙ$ අර�දP� පව6වාෙගන ය2 ලබන ෙර<හල� අදහස් ෙ8. 

 ‘බාල වයස්ක? ’ ය�ෙන� අ>?� 18 ට අO ගැහැ� ළමෙය= අදහස් ෙ8. 

 ‘ම�ද මාන�ක ~1ගලයා’ ය�ෙන� අgකරණෙ$ ආඥාව� ම{� ම�ද මාන�ක ~1ගලෙය= 

ෙලස hකාශයට ප6 කර2 ලැ� ෙහ< ම�ඩලය සහ ක කර2 ලැ� මෙන< ��6සකෙය=ෙ- 

මතය අ2ව ඇයෙ- මාන�ක �බලතාව ෙහi@ෙව� ග�භ�භාවය අවස� �මට කැමැ6ත 

පල�මට හැ�යාව� ෙන4මැ  තැනැ6ත= අදහස් ෙ8. 

 

 



 ‘ෙසpඛ^ ෙසiවා hාෙ1¼ය අධ^�ෂ’ ය�ෙන� ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා අය��ප©ය 

ඉ�oප6 කර ඇ  ෙර<හල cIටා ඇ  hෙ1ශය සඳහා එම තන@රට ප6 කර ඇ  bලධාoයා අදහස ්

ෙ8. 

 

උපෙKඛනය 1 

          [වග��ය 3 (3) ]

 කලල හා.    

• අස���ණ අස්x ජනනය 

• ඔස්Kෙය< ෙක4�ෙ¢4ස්¡ෙk�යාව 

• ළද? ඔස්Kෙය<ෙප£ෙර<�ස් (�ස්සාධ^ ආකාරය) 

• 1/පා�ශ්\යවෘ�Hය එෙජෙන�ස ්

• බNෙක<ෂ්ඨක වෘ�Hය (bPන ආකාරය) 

• බNෙක<ෂ්ඨක eස්¡kසJයා වෘ�ක  

• =ලාල සහල�ෂණය 

• සංජාන�ය ෙනෙh<Kක සහ ල�ෂණය (ජලෙශ<ථ සIතව) 

• කෙශi?ව, පාGව, ත�@-වාI� ප1ධ ය, ශ්වාසනාලය, ගලනාලය, වෘ�ක ප1ධ ය සහ P�බ¥ස ්

(Vacterl) සහ ල�ෂණය බ� ෙම4ළය සහ ව=ගO ස�බ�ධ ¦ෙජනෙරK8 z�ෙය4�ස් සඳහා 
ෙහi@වන ව�ණෙ1හ �බලතා 

• උ" 1/පා�ශ්/ක හ�¥ෙර4ෙන¡�යාව 

•  හ� ෙ¢4¡�ස්  §ටාPස් සමග ඇkෆා- තැලjJයාව 

•  සමG-ම  ෙ©4�ෙබ4Kක ෙර<ගය (එන� ෙh<]න j ෙහ< \ සාධක ෙල�ෙඩ� ඌනතාවය)  

• «ෙස4J 8 

• «ෙස4J 13 

• «ෙස4J 16 

• «ෙස4J 18 

• «ෙස4J 3 

• තහ>? කරන ලද ෙවන6 ඕනෑම මාරා� ක ෙ�4මෙස<ම අසාමාන^තාව� 

• අවbක�පරතාව 

• �ෑණ ජලෙශ<ථය 

• �� O චැ£ සහල�ෂණය 

• ස්�සෙනෆPයාව 

• �o�ෙග4මයPයාව 

 

        [වග� ය 3 (3) ] 

 

 

 

 



උපෙkඛනය 2 

[අ] 

[වග� ය 5 (2) ] 

2013 අංක ............ දරන ෛවද� �ද�ාමකව ග�භ�භාවය අවස� ��ම (�ෙශLෂ �0�ධාන) පනත 

ග�භ�භාවය ෛවද� �ද�ාමකව අවස� ��ම සඳහා අයO7පmය 

[වයස අ>?� 18ට වැe bෙර<� මන�� G6 තැනැ6ත� /�� ෙමම ආකෘ ප©ය භා/ත කළ G@ය.] 

 

ෙවත : 
රජෙ$ ෙර<හෙk අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකා  

 

................................ (ෙර<හෙk cI]ම සඳහ� කර�න.) 

 

1. ..................................................( නම Pය�න) (ජා. හැ. අංකය .........................)  
වන මා /�� පහත දැ�ෙවන ෙහi@� මත ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා ෙම�� 
අය��ප©ය� ඉ�oප6 කර2 ලැෙ�. 

 (අ) ග�භ�භාවය ස්s tෂණයක h ඵලය�; ෙහ< 

 

 (ආ) මා දරා �Kන කලලයට 2013 අංක ............ දරන ග�භ�භාවය ෛවද^ /ද^ා6මකව 
 අවස� �ෙ� පනෙ6 1 වන උපෙkඛනෙ$ ද�වා ඇ  ත66වය�  ෙ�. 

 

2. මට වයස අ>?� 18ට වඩා වැe අතර මෙ- ග�භ�භාවය අවස� �oම සඳහා මාෙ- ��ණ 
කැමැ6ත ෙම�� ලබා ෙදJ. 

 

3. පහත දැ�ෙවන ෙkඛන අ�ණා ඇත 

 (අ) ෛවද^ සහ ක 

 (ආ) ෙප4P�යට ඉ�oප6 කළ පැJfkෙk සහ ක කළ cටපත� 

  (ස්+ tෂණෙ$ h ඵලය� ෙලස ඇ වන ග�භ�භාවය සඳහා අbවා�ය ෙ8) 
 (ඇ) උ¡පැ�න සහ කය 

 

4. ඉහත සපයා ඇ  ෙත4ර@? සත^ හා bවැර� බව මම ෙම�� �>රා hකාශ කරJ / සහ ක ෙවJ. 

 

 

 

..................................................               ............................................ 
අය��ක?ෙ- අ6සන                                   �නය 

(ෙර<හෙk පoපාලන hධාbයා ඉ�ocටA අ6ස� තැ�ය G@�) 

 

ෙර හෙK අධ�Hෂ / ෛවද� අ0කා� �N� ස7o�ණ කරZ ලැpය qMය. 
ෙමම අය��ප©යට අය��ක? අද �න ............ (�නය ඇ@ළ6 කර�න) මා ඉ�oෙ$ අ6ස� තබන ලA. 

 

............................................ 
අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකාoෙ- අ6සන 

 

රජෙ$ ෙර<හල, ...................... 



[ආ] 

2013 අංක ............ දරන ෛවද� �ද�ාමකව ග�භ�භාවය අවස� ��ම (�ෙශLෂ �0�ධාන) පනත 

 

බාල වයස්කාVයකෙD ග�භ�භාවය ෛවද� �ද�ාමකව අවස� ��ම සඳහා ෙදම�\ය� / භාරකI �N� 
ඉ5Vප කරන අයO7පmය 

(වයස අ>?� 18 ට අO bෙර<� මන�� G6 තැනැ6ත� සඳහා ෙමම ආකෘ  ප©ය භා/ත කළ G@ය.) 
ෙවත : 
රජෙ$ ෙර<හෙk අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකා  
................................ (ෙර<හෙk cI]ම සඳහ� කර�න.) 

 

1. ...................................................................... (නම Pය�න) (ජා.හැ. අංකය : ........................)  

වන මම බාල වයස්කාර / bෙර<� මනස�� G@ වන ..................................................... (ජා.හැ. අංකය 
...................................) යන අයෙ- මව / cයා / bත^ා2|ල භාරක? ෙවJ. 

 

2. පහත දැ�ෙවන ෙහi@ මත එH බාල වයස්ක?ෙ- / bෙර<� මන�� G@ අයෙ- ග�භ�භාවය අවස� 
�ම සඳහා මම ෙම�� අය��ප©ය� ඉ�oප6 කරJ. 

 (අ) ග�භ�භාවය ස්s tෂණෙ$ h ඵලය� \ම ෙහ< 

 (ආ) ගැ�ගැ�ම �� ; අවස්ථාෙ8 එH බාල වයස්කාර ළමයා අ>?� 16ට වඩා වැe අෙය� ෙහ< 

 (ඇ) එH බාලවයස්ක? දරා �Kන කලලයට 2013 අංක .................... දරන ග�භ�භාවය   
  ෛවද^ /ද^ා6මකව අවස� �ෙ� පනෙ6 1 වැb උපෙkඛනෙ$ ද�වා ඇ  ත66වය�  �ම 

   

3. පහත දැ�ෙවන ෙkඛන අ�ණා ඇත. 
 (අ) ෛවද^ වා�තා 
 (ආ) අදාළ න� ෙප4z�යට ඉ�oප6 කළ පැJfkෙk සහ ක කළ cටපත� 

(අ>?� 16ට වැe බාල වයස්ක?ව= tෂණය �ෙ� h ඵලය� ෙලස ඇ වන ග�භ�භාවෙ$A 
පමණ� අbවා�ය ෙ8.) 

 (ඇ) උ¡පැ�න සහ කෙ$ සහ ජා.හැ. පෙ6 cටප6 

 

4. එH බාලවයස්ක?ෙ- ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා අය��ප©ය� ඉ�oප6 කර2 ලබන බවට මම 
ඇයට පැහැ�P කළ අතර, ඒ අ2ව ෛවද^ කා�ය පKපාKය Yයා6මක �මට ඇය එකඟතාව පළ කර 
 ෙ�. 

 

       5. ඉහත සපයා ඇ  ෙත4ර@? සත^ හා bවැර� බව මම ෙම�� �>රා hකාශ කරJ / h ඥා ෙදJ. 

 

               .................................       ................................ 
                     අය��ක?ෙ- අ6සන          �නය 

බාල වයස් කාVය �N� ස7o�ණ කළ qMය. 

ෙමම අය��ප©ෙ$ ස්වභාවය මා /�� ෙ6?� ෙගන ඇ  අතර, ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා මෙ- 

කැමැ6ත ෙම�� hකාශ කරJ. 

  .......................................                                                             .......................... 

බාල වයස්කාoයෙ- අ6සන             �නය 

 ෙර හෙK අධ�Hෂ / ෛවද� අ0කා� �N� ස7o�ණ කරZ ලැpය qMය. 
ෙමම අය�� ප©යට අය��ක? අද �න ............ (�නය ඇ@ළ6 කර�න) මා ඉ�oෙ$ ඉkº�ක? සහ බාල 

වයස්කාoය /�� අ6ස� තබන ලA. 

 

............................................ 
අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකාoෙ- අ6සන 

රජෙ$ ෙර<හල, ...................... 



[ඇ] 

2013 අංක ............ දරන ෛවද� �ද�ාමකව ග�භ�භාවය අවස� ��ම (�ෙශLෂ �0�ධාන) පනත 

 

ග�භ�භාවය ෛවද� �ද�ාමකව අවස� ��ම සඳහා අයO7පmය   
 (ම�දමාන�ක ~1ගලය� සඳහා ෙමම ආකෘ  ප©ය භා/ත කර2 ලැ�ය G@ය)  

 

රජෙ$ ෙර<හෙk අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකා  

 

................................ (ෙර<හෙk cI]ම සඳහ� කර�න.) 

1. ...................................................................... (නම Pය�න) (ජා.හැ. අංකය : ...........................) වන මම ම�ද 

මාන�ක අය වන වන ..................................................... (නම Pය�න)  (ජා.හැ. අංකය ...................................) 

යන අයෙ- මව / cයා / bත^ා2|ල භාරක?/ ළඟම ඥා ෙය=/ aබ සාධනය cdබද බැ®යාව� සIත තැනැ6ෙත� 
ව�ෙනJ. 

 

2. එH ම�දමාන�ක තැනැ6තාෙ- ග�භ�භාවය පහත දැ�ෙවන ෙහi@ මත අවස� �ම සඳහා මම ෙම�� 
අය��ප©ය� ඉ�oප6 කරJ. 

 

 (අ) ග�භ�භාවය ස්s tෂණයක h ඵලය�; ෙහ< 

 (ආ) එ� ම�දමාන�ක තැනැ6තා දරා �Kන කලලයට, 2013 අංක ............ දරන ග�භ�භාවය ෛවද^ 
/ද^ා6මකව අවස� �ෙ� පනෙ6 1 වන උපෙkඛනෙ$ ද�වා ඇ  ත66වය�  ෙ�. 

 

3.  (අ) ෛවද^ සහ ක 

 (ආ) අදාළ න� ෙප4z�යට ඉ�oප6 කළ පැJfkෙk සහ ක කළ cටපත� 

(අ>?� 16ට වැe බාල වයස්ක?ව= tෂණය �ෙ� h ඵලය� ෙලස ඇ වන  ග�භ�භාවෙ$A 
පමණ� අbවා�ය ෙ8.) 

(ආ) උ¡පැ�න සහ කෙ$ සහ ජා.හැ. පෙ6 cටප6 

(ඇ)  ලබාෙගන ඇ6න�, අදාළ ~1ගලයා ම�දමාන�ක බව hකාශයට ප6කරJ� ��කළ උසා/ 
bෙය<ගෙ$ cටපත�  

 

4. එH ම�දමාන�ක තැනැ6තාෙ- ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා අය��ප©ය� ඉ�oප6 කර2 ලබන 

බවට මම ඇයට පැහැ�P කර �bJ.  

5.  ඉහත සපයා ඇ  ෙත4ර@? සත^ හා bවැර� බව මම ෙම�� �>රා hකාශ කරJ / ¡ ර ඥා ෙදJ. 

 

              ............................................                                                  ....................... 
                        අය��ක?ෙ- අ6සන               �නය 

මrඩලය සහ�ක කරන ලද මෙන  t�සාව \6බඳ �ෙශLෂඥ �N� ස7o�ණ කළ qMv. 

............................. යන අය ෙව2ෙව� ඉ�oප6 කර ඇ  ෙමම අය��ප©ය මම ප�ෂා කර2 ලැ� අතර මාන�ක 

�බලතාව ෙහi@ ෙක4ට ෙගන ඇයෙ- ග�භ�භාවය අවස� �ම සඳහා කැමැ6ත hකාශ �මට ඇයට ශ�2තාව� 

ෙන4මැ බව මාෙ- මතය බව මම සහ ක කරJ.  

..........................................................................    .............................. 
ම�ඩලය සහ ක කරන ලද මෙන< ��6සාව cdබඳ /ෙශiෂඥ                                      �නය 

මෙන< ��6සකවරයාෙ- අ6සන     

  ෙර හෙK අධ�Hෂ / ෛවද� අ0කා� �N� ස7o�ණ කරZ ලැpය qMය. 
ෙමම අය��ප©යට අය��ක? අද �න ............ (�නය ඇ@ළ6 කර�න) මා ඉ�oෙ$ අ6ස� තබන ලA. 
........................................... 
අධ^�ෂ / ෛවද^ අgකාoෙ- අ6සන 
රජෙ$ ෙර<හල, ...................... 


