ල.ප. අංකය ..................
කායව්යවච්ඡේඡේද අංශය
මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව, දන්තම ෛවද්ය පීඨය
ේපේරාේදනිය විශ්ව විද්යාලය, ේපේරාේදනිය
............../.................../.......................
..............................................................
මහත්මයාේණෙනි/මහත්මියනි,
ෛවද්ය පර්ේයේෂණෙ සදහා දන්තම ෛවද්ය පීඨයට මෘතම ේදේහ පරිතම්යාග කිරීම
ඉහතම කරුණෙ සමේබන්ධයේයන් ඔබේගේ ........................................................ දිනැති ලපියට ස්තූතිය
මරණින් පසුව එම මෘතම ශරිරය සමේපූර්ණෙේයන් අයතිවන්ේන් තමම භාරකරුවන්ටය . එබැවින් මෘතම ශරීරය
ේමම පීඨයට භාරගතම හැක්කේක්ක තමම (භාරකරුවන්ේගේ) අවසරය මතමය. එමනිසා කිසියමේ තමැනැත්ේතමක
ඔහුගේගේ/ඇයේගේ මරණින් පසුව මෘතම ශරීරය දන්තම ෛවද්ය පීඨයට ලබා දීමට අදහස්කරන්ේන් නමේ ඒ සදහා
භාරකරුවන්ට අදාල උපේදස් දී තිබිය යුතුය.
මරණෙය සිදු වූ වහාම භාරකරුවන් විසින් ඒබව සතිේයේ දින වල (සදුදා සිට සිකරාදා දක්කවා) ේප.ව. 8.30
සිට ප.ව. 4.00 දක්කවා ේවේලාවන් තුලදී ඉහතම සදහන් ලපිනයට ේහාෝ දුරකථන අංක 0812397221,
0812397222, 0717804140, 0812388948 (ෆැක්කස්) ේහාෝ දැනුමේ දිය යුතුය.
මරණෙය සිදුවූ දිනේයේම මෘතම ශරීරය භාර ේදන්ේන් නමේ එමේබාමේ (ස්වරක්කෂණෙය) කිරීම අවශ්ය ේනාේවේ.
එේස් නැත්තමමේ මෘතම ශරීරය එමේබාමේ (ස්වරක්කෂණෙය) කළ යුතුය. එම කාර්යය භාර ගන්නා තමැනැත්තමා හට
පහතම උපේදස් දීමට සටහන් කර ගන්ේන් නමේ මැනවි.
1. එමේබාමේ කිරීම කළයුත්ේත්
කළවා ේපේදේස් ඉහළ ේකාටස ඉදිරිේයන් පිහිටි ඌරු ධයමනිය
කැපීේමන් පමණි. එමේබාමේ කිරීම නිසිේලස සිදු ේනාකළේහාත් එම මෘතම ශරීරය භාර ගැනීමට
අපහසුවන අතමර ඉන් ප්රයේයාෝජනයක්ක ගතම ේනාහැකි බව කරුණොේවන් දන්වමි.
2. ශරීරේයේ ේවනත් කිසිදු ේකාටසක්ක කැපිය යුතු ේනාේවේ . පශ්චාත් මරණෙ පරීක්කෂණෙයකට භාජනය
කල ේහාෝ විශාල ශල්යකර්මයකට භාජනය වූ ේදේහ අධය්යයන කටයුතු වලට නුසුදුසු නිසා භාර ගනු
ේනාලැේබ.
3. අක්කෂිදාන සංගමයට ඇස් දන් දීම ගැන විරුදේධයත්වයක්ක නැතම.
මෘතම ශරීරය දන්තම ෛවද්ය පීඨයට භාර ේදන විට
1. විවාහ, උපේපැන්න හා මරණෙ ලයාපදිංචි කිරීේමේ ේරජිස්ට්රාර් විසින් නිකත් කරනු ලබන මරණෙ
ලයාපදිංචි කිරීේමේ සහතිකය ඉදිරිපත් කල යුතුය.
2. උරුමක්කකාරයන් ේහාෝ භාර කරුවන් හැදින්වීමක්ක සහිතමව ඉදිරිපත් වී මෘතම ශරීරය භාරදිය යුතුය.
3. මෘතම ශරීරය සතිේයේ දිනක ප:ව: 1.00 ට ේපර ේමම ේදපාර්තමේමේන්තුවට භාරදිය හැකිය. සති
අන්තමවල මෘතම ශරීරය භාර දීමට අවශ්යනමේ ඒ බව ේදපාර්තමේමේන්තු ප්රයධයානියාට දන්වා කටයුතු
සූදානමේ කල හැකිය.
සැලකිය යුතුය
1. අවුරුදු 18 ට අඩු මෘතම ශරීර භාරගනු ේනාලැේබ.
2. මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව ඇතුලතම දී ආගමික උත්සව පැවැත්වීමට ඉඩකඩ සහ පහසුකමේ
ේනාමැති බව කරුණොේවන් සලකන්න.
3. මෘතම ශරීරය බහාලන ේපට්ටිය නැවතම රැගේගන යා හැක.
4. මෘතම ශරීරය පරිතම්යාග කිරීේමන් පසු එහි සමේපූර්ණෙ අයතිය මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව සතු බව
කරුණොේවන් සලකන්න.
මෘතම ශරීරය පරිතම්යාග කිරීම සමේබන්ධයේයන් ඔබ දක්කවන සැලකිල්ල ේපේරාේදනිය විශ්ව විද්යාලය ඉතමා අගය
ේකාට සලකය.
ස්තූතිය,
මීට විශ්වාසි,
අංශ ප්රයධයාන, මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව

දන්තම ෛවද්ය පීඨය,
ේපේරාේදනිය විශ්ව විද්යාලය,
ේපේරාේදනිය.

ල.ප. අංකය: .......................................

අධය්යයන හා පර්ේයේෂණෙ කටයුතු සදහා මෘතම ශරීර පරිතම්යාග කිරීම

අදාල කරුණෙ සමේබන්ධයේයන් ඔබ විසින් දක්කවන ලද ප්රයතිචාරය ේකේරහි ස්තූතිවන්තම ේවම . ඒ
අනුව අදාල ේතමාරතුරු ේමේ සමග ඔබ ේවතම එවා ඇති අතමර ේමහි ඇති කැමැත්තම ප්රයකාශ කිරීේමේ
ේපාෝරමය නිසි පරිදි පුරවා අප ේවතම එවන ේමන් ඉල්ලා සිටිමි.

මින් ඉදිරියට අප සමග කරන ලපි ගනුේදනු වලදී ඉහතම දැක්කේවන ලයා පදිංචි අංකය භාවිතමා
කිරීමට කටයුතු කරන ේලසද ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තූතිය,
ේමයට,

අංශ ප්රයධයාන,
මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව,
දන්තම ෛවද්ය පීඨය.
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මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව
දන්තම ෛවද්ය පීඨය
ේපේරාේදනිය විශ්ව විද්යාලය
ේපේරාේදනිය
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............................................
මහත්මයාේණෙනි/මහත්මියනි,

; ශරීර පරිතම්යාග කිරීම
ෛවද්ය පරිේයේෂණෙ සදහා දන්තම ෛවද්ය පීඨයට මෘක
ේපේරාේදනිය

විශ්ව

විද්යලේයේ

දන්තම

ෛවද්ය

පීඨේයේ

කාය

ව්යවඡේේඡේද

අංශේයේ

අධය්යයන

හා

පර්ේයේෂණෙ කටයුතු සඳහා ේයාදා ගැනීම පිණිස ඔබේගේ ඥාතිවර ...............................................
මහතමා/මහත්මියේගේ

මෘතම

ේදේහය

පරිතම්යාග

කිරීම

පිළිබඳව

අපේගේ

ේෙගෟරව

පූර්වක

ස්තූතිය

පිරිනමම.
.................................
අංශ ප්රයධයාන, මූලක විද්යා ේදපාර්තමේමේන්තුව
භාරකරුේගේ ප්රයකාශය
...............................................

දිනැති

හා

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

අංක

දරන

................................................... දී ලයාපදිංචි කරන ලද මරණෙ සහතිකයට අදාල මාේගේ
ඥාොතිවර

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

මහතමා/මහත්මිෙිය

ේගේ

මෘතම

ශරීරය

ේපේරාේදනිය

විශ්ව

විද්යාලේයේ දන්තම ෛවද්ය පීඨේයේ අධය්යයන හා පර්ේයේෂණෙ කටයුතු සඳහා ේයාදා ගැනීම පිණිස සිය
කැමැත්ේතමන් පරිතම්යාග කරන ලද බවත් මින් මතු ේමම මෘතම ශරීරය පිළිබඳව සමේපූර්ණෙ අයතිය
දන්තම ෛවද්ය පීඨය සතුවන බවත් මා ේහාදාකාරව අවේබාෝධයකරේගන ඇති බවත් ේමයන්
සහතික කරමි.
භාරකරුේගේ නම :- ........................................................................................
ලපිනය :- .....................................................................................................
ජාතික හැඳුනුමේපත් අංකය හා නිකත් කල දිනය:- ...................................................
අත්සන :- ...............................................................

ල.ප. අංකය :- .................................................

මෘතම ශරීර පරිතම්යාග කිරීම සඳහා කැමැත්තම ප්රයකාශ කිරීම
..........................................................................................................................
ලපිනේයහි

පදිංචිෙි

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

වන

මම

මරණෙේයන් පසු මාේගේ මෘතම ශරීරය ෛවද්ය පර්ේයේෂණෙ හා අධය්යයන කටයුතු සඳහා ේපේරාේෙදනිය
විශ්ව විද්යාලයීය දන්තම ෛවද්ය පීඨය ේවතම භාර දීමට ේමයන් කැමැත්තම ප්රයකාශ කර සිටිමි.
ේමේ

පිළිබඳ

කටයුතු

කිරීම

සඳහා

මවිසින්

මාේගේ

ඥාොතිවර/භාරකරු

වන

ලපිනේයහි

පදිංචි

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

............................................................................................... යන නමේ සඳහන් අයට හා
දන්තම ෛවද්ය පීඨය ේවතම අවශ්ය උපේදස් දී ඇති බවද ේමය සිය කැමැත්ේතමන්ම කරනු ලබන
ප්රයකාශයක්ක බවද සහතික කරමි.
ේමයට,
විශ්වාසි,

..........................................
(ප්රයකාශකරුේගේ අත්සන)
දිනය :- .................................................
ඉහතම ප්රයකාශය උක්කතම ප්රයකාශකරු විසින් ................................................ දින මවිසින් කියවා
ේත්රුමේකර දීේමන් අනතුරුව මා ඉදිරිපිටදී අත්සන් කරන ලද බවට සහතික

ේවමි.

සහතික කරන අයේගේ නම :- .......................................
ලපිනය :- ...............................................
අත්සන :- ...................................................
ඉහතම ප්රයකාශය සහතික කර ගතමහැකි අය: පූජ්ය පක්කෂය, ග්රාමනිළධයාරී, විදුහල්පති, ේපාලස් ස්ථානාධිපති ේහාෝ
විශ්රාමික ඉහතම ....

Ref. No: …...................................

Division of Anatomy,
Dept. of Basic Sciences,
Faculty of Dental Sciences,
University of Peradeniya,
Peradeniya.
…............. / …............... / …...........

…......................................
Dear Sir/Madam,

DONATION OF BODY AFTER DEATH TO THE FACULTY OF DENTAL SCIENCES
Thank you for your letter dated ….....................................
After death the body becomes the property of the executors of the deceased. Therefore it is necessary for
the executors to grant permission before the body could be accepted by the Faculty of Dental Sciences.
Any person wishing to donate his/her body to th Faculty should therefore give appropriate instructions to
those who will be the executors. The Donor should be over 18 years old.
Immediately after death, the executors should contact the Division of Anatomy/Department of Basic
Sciences, Faculty of Dental Sciences, Peradeniya. Telephone numbers 0812397221.........
If the body is being handed over the same day, it will not be necessary to embalming if. If not, the body
should be embalmed. Please inform the undertakers to follow the instructions given below.
1. Embalming should be done by cutting only the femoral artery in front of the uper part of the thigh.
If the embalming is not done properly we will not be able to accept the body.
2. No other part should be cut.
3. Bodies on which post-Morten of extensive surgery have been done will not be accepted.
4. There is no objection to the eyes donated to the Eye Donation Society.
When handling over the body to the Faculty:
1. a Certificate of Death from the Registrar of Marriages, Births and Deaths should be produced.
2. The executors should come with identification to hand over the body.
3. The body could be handed over to the Division of Anatomy/ Department of Basic Sciences on a
working day before 01.00pm. Arrangements could be made in consultation with the Head of the
Department to hand over a body during a weekend.
Please note that:
1. Bodies of persons under 18years of age are not accepted.
2. There are no facilities for religious ceremonies available in the Department.
3. The coffin may be removed after handling over the body.
4. Once handed over a body it will become a property of Department of Basic Sciences.
Your cooperation in making this donation is greatly appreciated by the University of Peradeniya.
Thanking you,
Yours faithfully,
Head/ Department of Basic Sciences,
Faculty of Dental Sciences,
University of Peradeniya.

