
එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකුයේ මරණෙ 

එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙක් මිෙ ගිෙ විට ළඟ ම ඥාතිො යසොො දැනුම් දීමත්, එම රයේ භූමදානෙ කිරීම 

ය ෝ  සිරුර එක්සත් ජනපදෙට ආපසු යෙන්වා ෙැනීයම් කටයුතු පිළිබඳ ය ොරතුරු සැපයීමත්  

යකොන්සියුලර් කටයුතු කාර්ොාංශෙ සිදු කරයි. සිරුර බැ ැර කිරීම එක්සත් ජනපද නීතිෙ, එම පුද්ෙලො 

මිෙගිෙ රයේ යද්ශීෙ නීති, එක්සත් ජනපද  ා වියද්ශීෙ රයේ යර්ගු අවශ් ෙ ා  ා එක්සත් ජනපදෙට වඩා 

යබොය ෝ දුරට යවනස ්විෙ  ැකි වියද්ශීෙ රයේ ඇති ප සුකම් ආදිෙ ම  රැඳී පවතී. 

වියද්ශීෙ රට තුළ අදාළ කාර්ොලවලට උපයදස් ලබා දීමටත්, වියද්ශීෙ රයේ දී යම් සඳ ා ෙන විෙදම්  

යවනුයවන්  අවශ් ෙ පුද්ෙලික අරමුදල් සම්ප් යර්ෂණෙ කළ  ැකි ආකාරෙ ෙැන ය ොරතුරු පවුලට ලබා 

දීමටත්  යකොන්සියුලර් කටයුතු පිළිබඳ  කාර්ොාංශෙ කටයුතු කරනු ඇ . වියද්ශවල දී මිෙ ෙන එක්සත් 

ජනපද පුරවැසිෙන්යේ මල සිරුරු ය ෝ අළු ආපසු යෙන ඒමට  ආධාර කළ  ැකි අරමුදලක්  රාජ් ෙ 

යදපාර් යම්න්තුයේ නැ . යද්ශීෙ මරණ ස තිකෙ නිකුත් කිරීයමන් පසු  ආසන්න ම  ානාපති කාර්ොලෙ 

ය ෝ යකොන්සියුලර් කාර්ොලෙ වියද්ශෙක දී ඇයමරිකානුයවක් මිෙ ෙෑම පිළිබඳ  යකොන්සියුලර් වාර් ාව 

පිළියෙල කරනු ඇ . යමම වාර් ායේ පිටපත්  ළඟ ම ඥාතිොට ය ෝ  නීත් ෙනුකූල නියෙෝජි ොට ලබා 

යදන අ ර  යද්පළ  ා සම්බන්ධ කටයුතු නිරාකරණෙ කිරීමට  එෙ එක්සත් ජනපද උසාවිෙක දී  භාවි ෙට 

ෙ   ැකි යේ. 

වියද්ශෙක දී එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙක් මිෙ ගිෙ විට, මරණෙ සිදු වූ රයේ ඔහුයේ ළඟ ම ඥාතියෙකු ය ෝ 

නීත් ෙනුකූල නියෙෝජි යෙකු ය ෝ නැත්නම්  යද්ශීෙ නීතිවලට ෙටත් ව  එක්සත් ජනපද පුරවැසිොයේ 

යපෞද්ෙලික යද්පළ පිළිබඳ නනතික වෙකීම ඇත්යත් ඒ රයේ සිටින එක්සත් ජනපද යකොන්සියුලර් 

නිලධාරිොටයි.  එවැනි අවස්ථාවක යකොන්සියුලර් නිලධාරිො  විසින් මිෙගිෙ  ැනැත් ායේ  ආභරණ, 

පුද්ෙලික ලිපි යල්ඛන  ා ඇඳුම් වැනි පුද්ෙලික භාණ්ඩ  ම භාරෙට ෙනී. 

යමම පුද්ෙලික භාණ්ඩවල ඉන්යවන්ටරිෙක් පිළියෙල කරන නිලධාරිො  ඒ පිළිබඳ නීත් ෙනුකූල 

නියෙෝජි ො ය ෝ ළඟ ම ඥාතිො විසින් යදන උපයදස් ක් රිොත්මක කරනු ඇ . වියද්ශෙක ඇමරිකන් 

පුරවැසියෙක් මිෙ ෙෑම පිළිබඳ යකොන්සියුලර් වාර් ාව ෙැන  ා ඔයේ ආදරණීෙ යකයනකු වියද්ශෙක දී 

මිෙගිෙ විට යකොන්සියුලර් නිලධාරියෙකුට ඔබට උදේ කළ  ැකි ආකාරෙ  ා ලබා ෙ   ැකි යසේවා  ෙැන 

වැඩි විස් ර ප   දැක්යවන සබඳ ා වලින් ලබාෙ   ැකියි. 

අතියේක සම්පත් 

 එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙක් වියද්ශෙක මිෙ ෙෑම පිළිබඳ යකොන්සියුලර් වාර් ාව 

 මිෙගිෙ එක්සත් ජනපද පුරවැසිෙන්යේ සිරුරු ආපසු යෙන ඒම 

 මිෙගිෙ එක්සත් ජනපද පුරවැසිෙන්යේ යද්පළ 

 වියද්ශවල එක්සත් ජනපද පුරවැසිෙන්යේ මරණ පිළිබඳ වාර් ා 

 

අතියේක සම්පත් 

ශ් රී ලාංකායේ දී සිරුරු බැ ැර කිරීම  (PDF 112KB) 

මාල දිවයියන් සිරුරු බැ ැර කිරීම   (PDF 270KB) 

 

හදිසි අවස්ථාවක දී සම්බන්ධ වීම 

ඉ- ැපෑල: colomboacs@state.gov 

ශ් රී ලාංකායේ දී ඇමතීමට: දුරකථනෙ: 011-249-8500  ෆැක්ස:් 011-249-8590 

එක්සත් ජනපදයේ දී ඇමතීමට: දුරකථනෙ: 011-94-11-249-8500 ෆැක්ස්: 011-94-11-249-8590 

http://travel.state.gov/content/passports/english/abroad/events-and-records/death/CRDA.html
http://travel.state.gov/content/passports/english/abroad/events-and-records/death/return-remains.html
http://travel.state.gov/content/passports/english/abroad/events-and-records/death/estates-of-deceased-u-s--citizens-.html
http://travel.state.gov/content/travel/english/statistics/deaths.html
https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/11/Disposition_of_remains_report_Oct2015.pdf
https://lk.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/149/2016/11/Disposition_of_remains_report_Oct2015.pdf
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