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නිවේදන අංකය: 470 /2021 
නිකුත් කළ වේාල:22:45 

ප්රධාාන ක්තෘ  / ප්රල ත්ි  ක්තෘ   
අධායක්ෂ  පප්රල ත්ි   / ප්රල ත්ි  කළනනාකු 
 

අද  වකොවිඩ් නරණ 20 යි 

 
2021  මැයි 07  දින සිට මැයි 15 දක්ලා සිදුල ඇති ක ොවිඩ් 19 ආවාදිත කරෝගීන්කේ මරණ 20  ක් කවෞඛ්ය 
කවේලා අධයක් නනරා්වලරයා විසින් අද (15) තශවුරු  රන දී. ඒ අනුල ශ්රී ා ාකලන් ලාතාතා ලන ළු  
ක ොවිඩ් 19 ආවාදිත කරෝගීන්කේ මරණ වාඛ්යාල 941 කි. 

 
 01. පන්වි ප්රකශක  පදිාි 67 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. මශනුලර නාති  කරෝශක්ව ප්රති ාර මිනන් 

සිටින අතර 2021 මැයි 11 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 

නියුකමෝනියාලයි. 

 

02.  ැණිය ප්රකශක  පදිාි 60 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. 2021 මැයි 08 ලන දින කිරිම්ගක ො  ූලික  

කරෝශට ඇතුෂ්ග  රන අලව්ථාල ලන විට ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් 

ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල,ආඝාතය, දියලැඩියාල ත්ගලයයි. 

 

03. බු්ගසිාශ ප්රකශක  පදිාි 61 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. 2021 මැයි 12 ලන දින නිලකවේ දී ිනයක ොව් 

ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 19,  ය ආවාදනය වශ වාකූතා, 

දියලැඩියාල වශ ශෘද කරොගී ත්ගලයයි. 

 

04. ක ෝනකපො ප්රකශක  පදිාි 87 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. 2021 මැයි 13 ලන දින නිලකවේ දී ිනයක ොව් 

ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

05.  ම්පශ ප්රකශක  පදිාි 70 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. ලැික න්ද විකේ ප්රති ාර මධයව්ථානක  

ප්රති ාර මිනන් සිටින අතර 2021 මැයි 14 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව 

දැක්කලන්කන් උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

06.  ලාන ප්රකශක  පදිාි 71 ශැවිරිදි ුරරුකයකි.  ලාන කරෝශක්ව සිට ිඹුරර ූලික  කරෝශ 

කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 15 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට 

කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි.   

 

07. කපොකෂොන්නරුල ප්රකශක  පදිාි 73 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. ලැික න්ද විකේ ප්රති ාර 

මධයව්ථානක  ප්රති ාර මිනන් සිටින අතර 2021 මැයි 14 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට 

කශේතුල කව දැක්කලන්කන් උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

08. අඹතැන්න ප්රකශක  පදිාි 72 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි.  ුග ව්කතොට කරෝශක්ව සිට මශනුලර නාති  

කරෝශ කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 15 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. 

මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

09. කුණ් වාක්ව පදිාි 65 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. මශනුලර නාති  කරෝශක්ව ප්රති ාර මිනන් සිටින 

අතර 2021 මැයි 14 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 

නියුකමෝනියාලයි. 

 



10. උතුරු   තර ප්රකශක  පදිාි 75 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි.   තර මශ කරෝශක්ව ප්රති ාර මිනන් 

සිටින අතර 2021 මැයි 15 ලන දින ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 

නියුකමෝනියාලයි. 

 

11. කපොකොන්නරුල ප්රකශක  පදිාි 76 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. කපොකොන්නරුල දිව්ත්රික් මශ කරෝශක්ව 

ප්රති ාර මිනන් සිටියදී 2021 මැයි 15 ලන දින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා ත්ගලය කශේතුකලන් 

මරණයට ප්ගවී ඇත. 

 

12. නවු්ගතුඩුල ප්රකශක  පදිාි 75 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි.   තර දිව්ත්රික් මශ කරෝශක්ව ප්රති ාර 

මිනන් සිටියදී 2021 මැයි 14 ලන දින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා ත්ගලය කශේතුකලන් ිනයක ොව් ඇත.  

 

13. මේක ොන ප්රකශක  පදිාි 78 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි.   තර දිව්ත්රික් මශ කරෝශක්ව ප්රති ාර 

මිනන් සිටියදී 2021 මැයි 15 ලන දින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල කශේතුකලන් ිනයක ොව් ඇත. 

 

14. ක ොෂඹ 13 ප්රකශක  පදිාි 68 ශැවිරිදි ුරරුකයකි.  2021 මැයි 13 ලන දින ක ොෂඹ නාති  

කරෝශට ඇතු්ග  රන අලව්ථාකේදී ිනයක ොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් 

ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල, ශෘදකරෝගී ත්ගලය වශ දියලැඩියා ත්ගලයයි. 

 

15. රුලන්ලැ්ව ප්රකශක  පදිාි 83 ශැවිරිදි ුරරුකයකි.  රලනැ්ව ූලික  කරෝශක්ව ප්රති ාර 

මිනන් සිටියදී  ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා ත්ගලය කශේතුකලන් 2021 මැයි 12 ලන දින ිනයක ොව් ඇත.  

 

16 ලවුනියාල ප්රකශක  පදිාි 79 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. ලවුනියාල දිව්ත්රික්  කරෝශක්ව ප්රති ාර මිනන් 

සිටියදී  2021 මැයි 14 ලනදින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා ත්ගලය කශේතුකලන් ිනයක ොව ්ඇත.  

 

17. ක ොෂඹ - 14  ප්රකශක  පදිාි 63 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. 2021 මැයි 14 ලන දින නිලකවේදී ිනය ක ොව ්

ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල වශ මවත්ි්  ලාහිනී කරෝ ය .

  

18. නෑකමො  ප්රකශක  පදිාි 65 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. කශොරණ ූලික  කරෝශක්ව සිට ඉ්ගතෑපාන 

දිව්ත්රික් කරෝශ කලත ඇතු්ග  ර ඇත. එහිදී  2021 මැයි 07 ලන දින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා 

ත්ගලය කශේතුකලන් ිනයක ොව් ඇත.  

 

19. දියතාල ප්රකශ ක  පදිාි 66 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. දියතාල ූලික  කරෝශක්ව සිට මදු්ව මශ 

කරෝශ කලත මාරු ර යලා ඇත. එහිදී  2021 මැයි 15  ලන දින උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල වශ  

පානය කනොව දියලැඩියා කරෝ ය  කශේතුකලන් ිනයක ොව් ඇත.  

 

20. පව්වර ප්රකශක  පදිාි 70 ශැවිරිදි ුරරුකයකි. පව්වර කරෝශක්ව සිට මදු්ව මශ කරෝශ කලත 

මාරු  ර යලා ඇති අතර එහිදී 2021 මැයි 15 ලන දින උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල  වශ ව්නායු 

කරෝගී ත්ගලයක් කශේතුකලන් ිනයක ොව් ඇත. 

 

    

 
 වනොහාන් සනරනායක 

රජවේ ප්රල ත්ි  අධායක්ෂ  ජනරා් 


