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නිවේදන අංකය: 504/2020 
නිකුත් කළ වේලාව:22.50 

අධ්යක්ෂ  ප්රවතත්ති) 

්රවතත්ති කර්තත 

්රවතත්ති නිවේදනය 

 
ව ෞඛ්ය ව  වා අධ්යක්ෂ  නනාා්වායා විසින් වකාවිඩ් 19 ආ ාදිත වාෝගීන්වේ මාණ 

07ක්ෂ මීට   ව්ප වේලාවකට වපා තහවුරු කාන ලද අතා ඒ අනුව ශ්රී ලංකාවවන් 

වාර්තා වන මුළු වකාවිඩ් 19 ආ ාදිත වාෝගීන්වේ මාණ  ංඛ්යාව 1 7 කි. 

 

01.  බණ්ඩාාගම ්රවශයව  පදිංි  91 හවවිිදදි ිරිදි  ුදශගලවයකි. 2020 

වද වම්බර් 0  වන දින නිවව  දී ි යවගා   ඇත. මාණයට වහ තුව වල  

දවක්ෂවවන්වන් වකාවිඩ් 19 ආ ාදනය නි ා ඇති  හ හතද වාෝගයකි. 

02. බන්ධ්නාගාා රැඳවිවයක්ෂ වන  5  හවවිිදදි ිරිදි  ුදශගලවයකි. 2020 

වද වම්බර් 01 වන දින ි යවගා   ඇත. මාණයට වහ තුව වල  දවක්ෂවවන්වන් 

වකාවිඩ් 19 ආ ාදනය නි ා ඇති  හ නියුවමෝනියා තත්ත්වයයි.  

03.   වදමටවගාඩ ්රවශයව  පදිංි  5  හවවිිදදි කාන්තාවකි. නාතික වබෝවන 

වාෝග විදයා ආයතනව  දවි  ත්කාා ඒකකව  ්රතිකාා ලබි න් සිටින අතා 

2020 වද වම්බර් 04 වන දින ි යවගා   ඇත. මාණයට වහ තුව වල  

දවක්ෂවවන්වන් වකාවිඩ් 19 නියුවමෝනියාවයි.  

04.  බණ්ඩාාගම ්රවශයව  පදිංි  11 හවවිිදදි කාන්තාවකි. 2020  

වනාවවම්බර් 21 වන දින නිවව   දී ි යවගා   ඇත.  මාණයට වහ තුව වල  

දවක්ෂවවන්වන් වකාවිඩ් 19 ආ ාදනය  මඟ ඇති  හ පුදවේ ආ ාදනය, උග්ර  

වපනහලු වාෝගී තත්ත්වය  හ හතද වාෝග තත්ත්වයකි.  

05.   වකාළඹ 1  ්රවශයව  පදිංි  14 හවවිිදදි කාන්තාවකි. 2020 වද වම්බර් 

04 වන දින නිවව  දී ි යවගා   ඇත. මාණයට වහ තුව වල  දවක්ෂවවන්වන් 

වකාවිඩ් 19 නියුවමානියා තත්ත්වයයි.  

06.   වවලිකඩ බන්ධ්නාගාා රැඳවිවයකු වන    හවවිිදදි ිරිදි  ුදශගලවයකි. 

බන්ධ්නාගාා වාෝහව්දී 2020 වද වම්බර් 02 වන දින ි යවගා   ඇත. මාණයට 

වහ තුව වල  දවක්ෂවවන්වන් වකාවිඩ් 19 නියුවමෝනියා තත්ත්වයයි.  

07.  වව්ලම්ිරටිය ්රවශයව  පදිංි   2 හවවිිදදි කාන්තාවකි. නාතික වබෝවන 

වාෝග විදයා ආයතනව  ්රතිකාා ලබමන් සිටින අතා 2020 වද වම්බර් 05 වන 

දින ි යවගා   ඇත. මාණයට වහ තුව වල  දවක්ෂවවන්වන් දියවවියාව, අධි 

රුධිා පීඩනය  හ  වකාවිඩ් 19 නියුවමෝනියා තත්ත්වය  මඟ ඇති  හ බහු ඉන්ීය 

අක්රීයමයමයි.    

 

    

 

 
නාලක කලුවවව 
ානව  ්රවතත්ති අධ්යක්ෂ  නනාා් 
 


