
කාය ව්යව්ච්ඡේද අධ්යයනාාංශය, වව්දය පඨීය 
ශ්රී ලාංකා ව්යඹ විශව්්විදයාලය, කලුයිාපටිිය 

உடற்கூறியல் பிரிவு, மருத்துவ பீடம் 

இலங்கை வயம்ப பல்ைகலை்ைழைம், குளியாபிடிய 
 

DEPARTMENT OF ANATOMY, FACULTY OF MEDICINE 
WAYAMBA UNIVERSITY OF SRI LANKA, KULIYAPITIYA 

 

 

දුරකථන     ෆැක්ස්    විද්යුත් තැපෑල 

தெலை பேசி       (+94)373139795  தேக்ஸ் (+94)372284663  மின் அஞ்சை்

Telephone    Fax    E-mail  
 

 

 

 

මෘතදේහ පරිතයාග කිරීම සඳහා අයදුම්පත 

01. දායකයාදේ විස්තර 

1.1 සම්ූර්ණ නම: ..................................................................................................................    

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

1.2 ලිපිනය :...........................................................................................................................                     

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

1.3 ජා.හැ. අංකය :................................................................................................................... 

1.4 වයස             :.............................................................................................................. 

1.5 දුරකථන අංක :  1...............................................   2....................................................   

1.6 ස්ි පුරුෂ භාවය         : ස්ි / පුරුෂ 

1.7 ශල්යකර්මයකට භාජනය වී ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර : ............................................................. 

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

1.8 පහත දැක්දවන කුමන දහෝ දරෝගයකින් ඔබ පසුවන්දන්ද?                                                                                               
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දවනත්.............................................................................................................................               

02. දායකයාදේ ආසන්න ඥාතියා / භාරකරුදේ විසත්ර 

2.1 සම්ූර්ණ නම :................................................................................................................... 

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

2.2 ලිපිනය    :................................................................................................................. 

2.3 ජා.හැ. අංකය  :................................................................................................................. 

2.4 දායකයාට ඇති ඥාති සම්බන්ධතාවය   : .................................................................................. 

2.5 දුරකථන අංක : 1................................................  2........................................................... 

 

මා මිය යාදමන් පසුව මාදේ මෘත දේහය වවදය අධයාපනය සහ වවදය පර්දේෂණ සදහා වයඹ 

විශ්වවිදයාල්දේ වවදය පීඨදේ කායවයවච්දේද අධයනාංශයට පරිතයාග කිරීමට කැමැත්ත දමයින් ප්රකාශ කර 

සිටිමි.                                                                                     
 

දම් සම්බන්ධදයන් වයඹ විශ්වවිදයාල්දේ වවදය පීඨදේ උපදදස් පිකාදේ දක්වා ඇති උපදදස් අනුව කටයුතු 

කරන බවද දමයින් ප්රකාශ කරමි. 

දමයට විශ්වාසී, 

 

......................................                                                                   ....................................                                                                                          
    දායකයාදේ අත්සන                                                                                     දිනය                                                                                                               

ලියාපදිංචි අංකය   WU/FOM/BD/…………................ 



 

 

සැල්කිය යුතුයි :  

• අයදුම්පදතහි පිටපතක් ඔබදේ ඥාතිදයකු/භාරකාරදයකු භාරදයහි තැබිය යුතු අතර, මෘත දේහය 
පරිතයාග කිරිදම්දි අදාළ අයදුම්පදතහි පිටපත සමග දේහය දදපාර්තදම්න්තුව දවත භාර දියයුතුය. 

• මෘත දේහ පරිතයාග කිරිම සදහා දදපාර්තදම්න්තුදේ ලියාපදිංචි වී සිටියද වවදය පීඨදයන් නිකුත් කළ 
උපදදස් පිකාදේ කරුණු සම්ූර්ණ දේ නම් පමණක් දේහය භාරගන්නා බව දන්වා සිටිමි. 

• අක්ි දන් දදන්දන් නම්, මෘත දේහය කායවයවච්දේද දදපාර්තදම්න්තුවට භාර දීමට දපර අක්ිදාන 
සංගමයට මියගිය තැනැත්තාදේ ඇස් දන් දීම සිදුකල් යුතුය.  

• මෘත දේහය පරිතයාග කිරිම සදහා දදපාර්තදම්න්තුදේ  ලියාපදිංචිය අතයාවශය දනාදේ. 

 

 

 

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

අංශ ප්රධානි                                                                             
කායවයවච්දේද දදපාර්තදම්න්තුව 
වවදය පීඨය 
වයඹ විශ්ව විදයාල්ය                                                                                             
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ගරු ස්වාමීන්වහන්ස / ූජකතුමනි, 

මහත්මයාදණනි/ මහත්මියනි / දමනවියනි, 
 

වවදය අධයාපනය හා වවදය පර්දේෂණ සඳහා මෘත දේහ පරිතයාග කිරීදම්දී අනුගමනය කල් යුතු ක්රියා පිළිදවත් 

  

මරණින් පසුව ඔබදේ දේහය වවදය පීඨයට ප්රදානය කිරීම සඳහා ඔබ තුළ ඇති කැමැත්ත ඉතා අගය දකාට සල්කමු. 
මරණින් පසු මෘත දේහදේ භාරකාරත්වය ඥාතීන් / භාරකරුවන් සතුදේ. එම නිසා ඔබ ඒ සඳහා ඥාතීන් පහත සඳහන් 
උපදදස් පරිදි දැනුවත් කර තිබීම වැදගත් දේ. 
 

01. මෘත දේහයක් පරිතයාග කළ හැක්දක් ස්වාභාවික මරණයක් නම් පමණක් වන අතර  පහත  සඳහන් 

ආකාරදේ මෘත දේහ පරිතයාග කල් දනාහැක. 

 

• අවුරුදු 21ට අඩු නම්.  

• මිය යන විට පිළිකා, දමනින්ි ප්රදාහය (Meningitis), ක්ෂය දරෝගය, දසංගමාල්ය, එච් .අයි.වී /ඒඩ්ස,් 

දද, කුෂ්ඨ වැනි දරෝග වැළදී තිබීම.     

• පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සිදු කළ මෘත දේහ.     

• ඇස් හැර අදනකුත් අවයව ඉවත් කල් දහෝ පරිතයාග කල් මෘත දේහ. 

• මරණින් පසු අවශය පරිදි එම්බාම්(ස්වාරක්ෂණය)  කිරීමකින් දතාරව පැය 18 ක් කල් ඉකුත් වූ මෘත 

දේහ. 

• ප්රධාන ශල්යකර්මවල්ට භාජනය කල් මෘත දේහ 

 

02. 

2.1  දදපාර්තදම්න්තුවට භාරදීමට ප්රථම මෘත දේහය අනිවාර්යදයන්ම එම්බාම් කළ යුතු දේ. එම්බාම් කළ 

යුත්දත් පාදදේ කල්වා දපදදදස් ඉහල් දකාටදස් ඉදිරිදයන් පිහිටි ඌර්ව ධමනිය තුළින් ස්වාරක්ෂක 

තරල්ය (40% ද ෝමලින්) ලීටර් 5 ක් ශරීරයට ඇතුළු කිරීදමනි. 

 

2.2  ඉහත කී ආකාරයට හැර අන් කිසිදු ආකාරයකින් එම්බාම් කර භාරදදන මෘත දේහ භාරගනු දනාල්ැදේ. 

 

2.3  අක්ිදාන සංගමයට මියගිය තැනැත්තාදේ ඇස් දන් දීම ගැන විරුේධත්වයක් දනාමැත. (ශරීරදේ දවනත්   

දකාටසක් කැපීම දහෝ ඉවත් කිරීම දනාකළ යුතුය.)  

 

03. 

3.1  මරණය සිදු වූ වහාම ඒ බව ඥාතීන් / භාරකරුවන් විසින් පහත සඳහන් නිල්ධාරීන්දගන් එක් අයකු 

දැනුවත් කල් යුතුය. 

   

• එච්. පි. එස්.ජයවීර මහත්මිය ( තාක්ෂණික නිල්ධාරි )    0713880944 

• ආචාර්ය දක්. එම්. චන්දිමාල් ( අංශ ප්රධාන )    0711141591  

• ඩේ. එම්.යූ. කීර්තිරත්න මහතා (දජයෂ්ඨ සහකාර දල්ඛකාධිකාරි ) 0712434603 

• කායවයවච්දේද දදපාර්තුදම්න්තුව     0373139795 

(සතිදේ දිනයන්හිදී කාර්යයාල් දේල්ාවන් තුල්දී පමණි ) 

   



 

 

 

3.2 දප.ව. 8.00ත් ප.ව. 5.00ත් අතර දේහය දදපාර්තදම්න්තුවට භාරදිය යුතු අතර දේහය භාරදීමට දපර 

ඉහත දක්වා ඇති  දුරකථන අංකවල්ට දහෝ දදපාර්තදම්න්තුව දවත පැමිණ දැනුම්දිය යුතුය. 

 

3.3 ඉඩකඩ ප්රමාණවත් දනාවන අවස්ථාවන්හිදී මෘත දේහ භාර දනාගන්නා බව කරුණාදවන් සල්කන්න. 

 

3.4 මෘත දේහය වවදය පීඨයට භාර දීදම්දී අනිවාර්යදයන් සැපයිය යුතු ලිපි දල්ඛන, 

 

• මරණය ලියාපදිංචි කිරීදම් සහතිකදේ මුල් පිටපත හා සහතික කල් ඡායා පිටපතක්  

• දායකයාදේ ජාතික හැදුනුම්පදතහි මුල්පිටපත හා සහතික කල් ඡායා පිටපතක් 

• ඥාතීයාදේ / භාරකරුදේ ජාතික හැදුනුම්පදතහි මුල්පිටපත හා සහතික කල් ඡායා පිටපතක් 

• මෘත ශරිර භාරදීදම්  දපාදරාන්දු පත්රදේ පිටපත 

 

(සැ.යු. : සියලුම මුල් පිටපත් නැවත බාර දදනු ල්ැදේ. ) 

 

3.5 මෘත දේහයක් පරිතයාග කිරීමට පැමිදණන පුේගල්යන් විසින් සැල්කිලිමත් විය යුතු අදනකුත් කරුණු, 

 

• වවදය පීඨයට ප්රදානය කල් මෘත දේහයක් යලිත් දැක ගැනිමට කිසිදවකුට අවසර දනාල්ැදේ.  

• වවදය පීඨය විසින් ප්රවාහන පහසුකම් දහෝ වියදම්  සපයනු දනාල්ැදේ. 

• වවදය පීඨය තුල් ආගමික දහෝ දවනයම් උත්සවයක් පැවැත්වීමට අවසර දනාල්ැදේ. 

• ඥාතින්දේ / භාරකරුදේ ඉල්ලීම පරිදි වවදය පීඨය තුල්දී දායකයාදේ දේහදයන් සාදනු ල්බන 

ඇටසැකිල්ල් දහෝ ඇටසැකිල්දල් දකාටස්  පිලිදයල් කර දදනු දනාල්ැදේ. 

 

04.  මෘත දේහ, අධයනාංශය දවත භාරගැනීදම් අවසාන තීරණය කායවයවච්දේද දදපාර්තදම්න්තුදේ අංශ                 

       ප්රධානියා සතුදේ. 

 

                             

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
....................................................                                                                                                   
අංශ ප්රධානි                                                                           
කායවයවච්දේද දදපාර්තදම්න්තුව 
වවදය පීඨය  
වයඹ විශ්ව විදයාල්ය                                                                                             

 


