
 

කායව්යව්ච්ඡේද ඡදපාර්තඡේන්තුව් 
වෛද්ය පීඨය, ක ොළඹ විශ්ෛවිද්යොලය. 

කිංසි පොර, ක ොළඹ 08, ශ්රි ලිං ොෛ. 
දුර ථන: +94-0-11-2695300 දිගුෛ : 119, 120  ෆැක්ස් : +94-0-11-2691581  

විද්ුත් ලිපිනය :head@anat.cmb.ac.lk 
 

 

මහත්මයොකෙනි/ මහත්ියණි,              

අධ්යයන කටයුු සහ වව්දය පර්ඡේෂණ සඳහා වව්දය පිඨයට මෘත 

ශරීර පරිතයාග කිරිඡේ ඡතාරුරු පත්රිකාව් 

 

ඔබකේ ශරීරය මරණින් පසු අධ්යයන   ටයුතු සහ වෛද්ය පර්කේෂෙ සඳහො 

භොරදීමට ඔබ විසින් කෙන ඇති තීරෙය පිළිබඳෛ ්ූතිෛන්ත කෛමු. මෘත ශරීරයක්ස 

වෛද්ය පීඨය කෛත භොරදීම සඳහො භොර රුෛන්කේ එ ඟතොෛයද් අෛශය ෛන අතර 

ඔවුන් විසින් අනුෙමනය  ළයුතු ක්රියො පටිපොටිය පහත ද්ක්සෛො ඇත. 

1. මෘත ශරීරය භොර දීම පිණිස දිනය සහ කේලොෛ වෛද්ය පීඨ  ොයෛයෛච්කේද් 

කද්පොර්තකේන්තුෛට පැිෙ කහෝ දුර තනකයන් අමතො [2696243, 2688748, 

2688749 ඡහෝ 2695300 (දිගුව් 119/120)] නියම  රෙත යුතුය. ඒ සඳහො  

සතිඡේ දින ව්ල ඡප.ව්.8.30 සිට ප.ව්. 3.30 දක්ව්ා ඇමතිය හැක අතර, මෘත 

ශරීර භොරෙනු ලබන්කන් සතිඡේ දිනව්ල (රජකේ නිෛොඩු හැර) ඡප.ව්.9.00 

සිට ප.ව්. 2.00 දක්ව්ා පමණි. කසනසුරොද්ො හො ඉරිද්ො දිනයන්ි දි මෘත ශරීර 

භොරෙනු කනොලබන බෛ  රුෙොකෛන්  සල න්න. 

2. මෘත ශරීරයක්ස භොරදීම ට පැිකෙන තැනැත්තො අනිෛොර්යකයන්ම පහත 

සඳහන් ලිපි කේඛෙ  ොර්යොලයට භොරදිය යුතු අතර එම ලිපිකේඛෙ කසිදු 

කේතුෛක්ස මත නැෛත භොර රුෛන් හට ලබො කනොකද්න බෛද්  රුෙොකෛන් 

සල න්න. 

I. මරණ ලියාපදිිංචි කිරිඡේ ඡේඛණඡේ මුේ පිටපත ඡහෝ මරණ 

දැන්තීඡේ සහතිකය (41 (1) (අ) ව්ගන්තතිය).  

o කේහය ක ොළඹ විශ්ෛවිද්යොලකේ වෛද්ය පීඨයට භොර කද්න බෛ 

එම කේඛෙකේ අනිෛොර්යකයන් සද්හන්  ළ යුතුය. 

o කමම සහති ය කනොමැතිෛ කසිදු කේතුෛක්ස මත කේහය භොරෙනු 

ඡනාලැඡේ. 

II. මෘත ඡේහඡේ නීතයානුකූල භාරකරු තමා බව්ට, දිවුරුේ 

ප්රකාශයක් (සොමවිනිසුරුකෛකු විසින් සහති   ළ යුතුය). 

III. මෘත ඡේහය භාරඡදන තැනැත්තාඡේ ජාතික හැදුනුේපඡත් 

ඡායාපිටපතක් (සොමවිනිසුරුකෛකු විසින් සහති   ළ යුතුය). 

IV. ෛයස 18ට අඩු අකයකුකේ මෘත කේහයක්ස භොර කද්න්කන් නේ 

කද්මොපියන්කේ ජොති  හැදුනුේපත් ෛල ඡොයොපිටපත් සහ 

කද්මොපියන්කේ විෛොහ සහති කේ ඡොයොපිටපතක්සද් ඉදිරිපත්  ළ යුතුය 

(සොමවිනිසුරුකෛකු විසින් සහති   ළ යුතුය). 

3. කේහය වෛද්ය පිඨයට රැඡගන ඒමට ඡපර ඉහත ලිපි කේඛෙ නිෛැරදිද්ැයි 

තහවුරු  ර ෙැනීම සඳහො අද්ොල ලිපි කේඛෙ රැකෙන  ොයෛයෛච්කේද් 

කද්පොර්තකේන්තුකේ  ොර්යොලයට පැිණිය යුතුය. 



 

 

4. මරෙය සිදුවි පැය හතලිස් අටක්  ඇතුළත කේහය භොරදිය යුතු අතර පැය 

අටක් ඇතුළත කේහය භොර කද්නු ලබන්කන් නේ ්ෛරක්සෂෙය (එේබොේ) කරීම 

අෛශය නැත. ්ෛරක්සෂෙය  රන්කන් නේ එය  ළ යුත්කත් ශරිරඡේ ඡව්නත් 

කිසිම අව්යව්යක් කපා  ඉව්ත් ඡනාකර  ලෛ කපකද්කසි ඉහළ ක ොටක් 

ඉදිරිකයන් පිිටි ඌර්ෛ ධ්මනිය තුළින් ්ෛරක්සෂ තරලය විදීකමන් පමණි. 

කේහය අධ්යයන  ටයුතු සඳහො පරිතයොෙ  රන බෛ ්ෛර ෂෙය (එේබොේ) 

 රන ආයතනයට ද්ැන්විය යුතුය. 

5. පහත සඳහන් කේහයන් භොර ෙැනිකේදි අෛසොන තීරෙය අිංශ ප්රධ්ොනි සතු ෛන 

බෛ  රුෙොකෛන් සල න්න. 

i. පශ්චොත් මරෙ පරික්සෂෙයට බඳුන්  ළ කේහ. 

ii. කසිංෙමොලය/එච්.අයි.වී. එඩ්ස් ෛැනි කබෝෛන කරෝෙ ෛලින් කපළුණු 

කරෝගින්කේ කේහ. 

iii. ඇඳ ෛෙ කහෝ මෑත දි සිදු ළ ශලය  ර්ම නිසො ඇති වු විෛෘත තුෛොල 

ඇති කේහ. 

iv. අධි  සන්ධි වි ෘතිතො කේතුකෛන් පැතලි පෘෂ්ඨිය  තැබිමට 

කනොහැක කේහ. 

v. බේධ් කරිේ ඉන්ියන් ද්න් දී ඇති අයකේ කේහ (අක්සිද්ොන සිංෙමයට 

ඇ් ප්රද්ොනය  රනු ලැබු කේහයන් භොරෙැනීමට බොධ්ොෛක්ස  කනොමැත). 

vi. විශොල ශලය  ර්මය ට බඳුන් වු කේහ කහෝ අතපය  පො ඉෛත්  ළ 

කේහ. 

vii. අධි  ්ුල කහෝ  ෘෂ කේහ. 

viii. ඇතැේ පිළි ො ෛර්ෙ ෛලින් කපලුනු කරෝගින්කේ කේහ.  

6. භොර දිමට කෙන ආ මෘත කේහය අධ්යයන සහ පර්කේෂෙ  ටයුතු සඳහො 

සුදුසු තත්ෛය  නැතිනේ කහෝ නරක්ස කෛින් පෛතින්කන් නේ එය ප්රතික්සකෂ්ඨප 

කරිකේ අයිතිය වෛද්ය පීඨය සතුෛ ඇති අතර, එෛැනි අෛ්ථොෛ දී කේහය 

වෛද්ය පීඨකයන් ෛහොම ඉෛත්  ර ෙැනිකේ ෛෙකීම මෘත කේහකේ 

භොර රුෛන්ට පැෛකර්. 

7. මෘත කේහය ප්රෛොහනය කරිම සඳහො පහසු ේ පීඨය මගින් සපයො කනොකද්න 

බෛ  රුෙොකෛන් සල න්න.  

8. මෘත කේහය භොරදීකමන් පසුෛ  නැෛත එයට බුහුමන් ද්ැක්සවීමට අෛසර දීම , දිගු 

 ොලීනෛ මෘත කේහ තබොෙැනීමට  ටයුතු කරිම කහෝ කේහකේ 

ක ොට්/ක ොටසක්ස ආපසු ඔබකේ භොර රුෛන් හට ලබො දීම  ළ කනොහැ . 

9. මෘත කේහය කද්පොර්තකේන්තුෛ කෛත ලබොදුන් පසු මෘත කේහය රැකෙන ආ 

කපට්ටටිය භොර රුෛන් විසින් කද්පොර්තකේන්තු පරිශ්රකයන් රැකෙන යොයුතුය. 

කේ සඳහො අෛමිංෙලය  ටයුතු කරීමට භොරදී ඇති ආයතනය සමඟ කහෝ ඔබ 

 ැමති ආයතනයක්ස (ෛැඩිිටි නිෛොස/කරෝහේ) සමඟ අෛශය ඉදිරි  ටයුතු 

සලසො ෙැනිම ඔබකේ භොර රුෛන්ට පැෛකර්. 

10. අධ්යොපනි   ටයුතු සඳහො මෘත ශරීර සහ එි ක ොට් විකශ්ෂ ආ ොරකයන් 

ස සො කසෞඛය/ වෛද්ය අධ්යොපන  ටයුතු සඳහො පොසේ සහ කෛනත් උස් 

අධ්යොපන ආයතන ෛලට ලබො කද්න අෛ්ථො ෛලදී ඒ සඳහො ෛැය ෛන මුද්ල අද්ොළ 

පොර්ශෛයන් කෙන් අය ර ෙනු ලැකේ. ඒ පිළිබඳෛ ඔබකේ  විරුේධ්ත්ෛයක්ස 

නැතැයි අපි අකේක්සෂො  රමු. 



 

 

11. ඔබකේ කමම සත් ක්රියොෛ සමොජ කමකහෛරක. කේ සඳහො ඔබ කහෝ ඔකේ 

පවුකේ සමොජි යින් කසිදු කෙවීමක්ස වෛද්ය පිඨයට කහෝ වෛද්ය පිඨ  ොර්යය 

මණ්ඩලයට සිදුඡනාකළ යුුය.  

 

්තුතියි. 
 

කමයට 

විශ්ෛොසි, 
 
 
 

ඡජයෂ්ඨ මහාචාර්ය ව්ජිර එච්. ඩේ. දිසානායක 

අිංශප්රධ්ොන         

 ොයෛයෛච්කේද් කද්පොර්තකේන්තුෛ,      

වෛද්ය පීඨය,  

ක ොළඹ විශ්ෛවිද්යොලය,      

කන්සි පොර,  

ක ොළඹ 8. 



 

කායව්යව්ච්ඡේද ඡදපාර්තඡේන්තුව් 
වෛද්ය පීඨය, ක ොළඹ විශ්ෛවිද්යොලය. 

කිංසි පොර, ක ොළඹ 08, ශ්රි ලිං ොෛ. 
දුර ථන: +94-0-11-2695300 දිගුෛ : 119, 120  ෆැක්ස් : +94-0-11-2691581  

විද්ුත් ලිපිනය :head@anat.cmb.ac.lk 
 

 

 අධ්යයන කටයුු සහ වව්දය පර්ඡේෂණ සඳහා මෘත 

ශරීර පරිතයාග කිරිම 

සඳහා කැමැත්ත ප්රකාශ කිරිම. 

 

සේුර්ෙ නම  : ................................................................................................................................... 

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

ජො.හැ. අිං ය  :  ................................................................................................................................... 

දුර තන අිං ය : ................................................................................................................................... 

ලිපිනය  : ................................................................................................................................... 

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

ඉහත වි්තර සද්හන් ෛන මො “අධ්යයන  ටයුතු සහ වෛද්ය පර්කේෂෙ සඳහො මෘත ශරීරය 

පරිතයොෙ කරිම” පිළිබඳ කතොරතුරු පත්රි ොෛ කයෛො කත්රුේෙත් අතර මොකේ මෘත කේහය 

වෛද්ය පර්කේෂෙ සහ අධ්යයන  ටයුතු සඳහො  පරිතයොෙ කරීමට මොකේ අත්සන තබො 

කමයින්  ැමැත්ත ප්ර ොශ  ර සිටිි.  

 
 

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

අත්සන        දිනය 
  

සොක්සි:-         

1.        2.     

නම  : ...............................................  නම  : ............................................... 

ලිපිනය  : ...............................................  ලිපිනය  : 

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

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

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

ජො. හැ. අිං ය : ...............................................  ජො. හැ. අිං ය : ............................................... 

ඥොතීත්ෛය : ...............................................  ඥොතීත්ෛය : ...............................................  

දුර ථන අිං ය : ...............................................  දුර ථන අිං ය : 

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

 

 



 

 

(ඡමම පත්රිකාව් පුරව්ා භාරකරුව්න්ත හට භාර ඡදන්තන, නැතිනේ ඡපඡනන 

තැනක එේළා තබන්තන. මෘත ඡේහය පරිතයාග කිරිමට පැමිඡණන විට ඡමම 

පත්රිකාව්ද භාරකරුව්න්ත විසින්ත රැඡගන ඒඡමන්ත කාර්යාලීය කටයුු සඳහා 

පහසුව්ක් ව්නු ඇත.) 


