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නිවේදන අංකය: 478 /2021 
නිකුත් කළ වේාල:22:15 

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

අද  වකොවිඩ් නරණ 19 යි 

 
2021  මැයි 10  දින සිට මැයි 17 දක්ලා සිදුල ඇති ක ොවිඩ් 19 ආවාදිත කරෝගීන්කේ මරණ 19  ක් කවෞඛ්ය 
කවේලා අධයක් නනරා්වලරයා විසින් අද 117) තශවුරු  රන දී. ඒ අනුල ශ්රී ා ාකලන් ලාතාතා ලන ළු  
ක ොවිඩ් 19 ආවාදිත කරෝගීන්කේ මරණ වාඛ්යාල 981 කි. 

 
01. ක ොරැව්ගළුල ප්රකශක  දදිාි  81 ශැවිරිදි පුරුකයකි. ක ොෂඹ නාති  කරෝශක්ව ප්රති ාර 

 මින් සිටින අතර 2021 මැයි 16 ලන දින මියකගොව ්ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් 

ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල වශ ඇදුම කරෝගයයි. 

 

02. මැදකීඹීය ප්රකශක  දදිාි  66 ශැවිරිදි පුරුකයකි. 2021 මැයි 14 ලන දින නිලකවේ දී මියකගොව් ඇත. 

මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

03. ලව් ඩුල ප්රකශක  දදිාි  75 ශැවිරිදි පුරුකයකි. 2021 මැයි 15 ලන දින   තර මශ කරෝශ කලත 

ඇතුෂත්  රන අලව්ථාල ලන විට මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 19 

ආවාදනය, ක්ව විවීම, දියලැඩියාල වශ අධි රුධිර පීඩනයයි.. 

 

04. මේකගොන ප්රකශක  දදිාි  89 ශැවිරිදි පුරුකයකි. 2021 මැයි 15 ලන දින   තර මශ කරෝශ 

කලත ඇතුෂත්  රන අලව්ථාල ලන විට මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක්ව 

විවීම වශ ක ොවිඩ් ආවාදනයයි 

 

05.   තර ප්රකශක  දදිාි  89 ශැවිරිදි පුරුකයකි. 2021 මැයි 14 ලන දින   තර මශ කරෝශට 

ඇතුෂත්  රන අලව්ථාල ලන විට මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක්ව 

විවීම, ක ොවිඩ් ආවාදනය, නිධන්ගත ලකුගඩු කරෝගය, ශෘද කරෝගී තත්ත්ලය වශ අධි රුධිර 

පීඩනයයි.  

 

06. දයාග ප්රකශක  දදිාි  79 ශැවිරිදි පුරුකයකි. 2021 මැයි 13 ලන දින   තර මශ කරෝශ කලත 

ඇතුෂත්  රන අලව්ථාල ලන විට මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක්ව විවීම 

වශ ක ොවිඩ් 19 ආවාදනයයි. 

 

07. කමොරටුල ප්රකශක  දදිාි  63 ශැවිරිදි පුරුකයකි. ක ොව්ගම කරෝශක්ව සිට ක ොවිඩ් ආවාදිතකයකු 

කව ශඳුනා ගැනීකමන් දසුල කශෝමාගම මූලි  කරෝශ කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම 

කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 17 ලන දින මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් 

නියුකමෝනියාලයි. 

 

08. අකේපුව්ව ප්රකශක  දදිාි  45 ශැවිරිදි පුරුකයකි. ීරරිගම මූලි  කරෝශක්ව සිට කශෝමාගම මූලි  

කරෝශ කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 16 ලන දින මියකගොව් ඇත. 

මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

 

 



09. ගා්ව ප්රකශක  දදිාි  57 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. හික් ඩුල ක ොවිඩ් ප්රති ාර මධයව්ථානක  සිට 

කශෝමාගම මූලි  කරෝශ කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 15 ලන දින 

මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

10. රඹුක් න ප්රකශක  දදිාි  89 ශැවිරිදි පුරුකයකි.  ෑග්ව ිකක්ණ කරෝශක්ව සිට ක ොෂඹ 

නාති  කරෝශ කලත මාරු  ර යලා ඇති අතර එම කරෝශක්ව දී 2021 මැයි 16 ලන දින මියකගොව ්

ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාලයි. 

 

11.  කදෝවකගෝව ප්රකශක  දදිාි  83  ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. මශනුලර නාති  කරෝශක්ව ප්රති ාර 

 මින් සිටියදී  ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා තත්ලය කශේතුකලන් 2021 මැයි 16 ලන දින මියකගොව් ඇත.  

 

12.  ගා්ව ප්රකශක  දදිාි  81  ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. 2021 මැයි 15 ලන දින නිලකවේදී මියකගොව් ඇත. 

මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියා තත්ලයයි. 

 

13.  ටුලන  ප්රකශක  දදිාි  54 ශැවිරිදි පුරුකයකි.  රාපිටිය ිකක්ණ  කරෝශක්ව ප්රති ාර  මින් 

සිටියදී ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල කශේතුකලන්  2021 මැයි 16 ලන දින මියකගොව් ඇත.  

 

14. දාදුක්  ප්රකශක  දදිාි  76 ශැවිරිදි පුරුකයකි. කශෝමාගම මූලි  කරෝශක්ව ප්රති ාර  මින් 

සිටියදී 2021 මැයි 16 ලන දින ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල කශේතුකලන් මිය කගොව් ඇත. 

 

15. දඹු්ව ප්රකශක  දදිාි  63 ශැවිරිදි පුරුකයකි. ලැලි න්ද විකේ ප්රති ාර මධයව්ථානක  ප්රති ාර  

 මින් සිටින අතර 2021 මැයි 17 ලන දින මියකගොව් ඇත.  උග්ර ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල 

කශේතුකලන් මියකගොව් ඇත.  

 

16. කදනිය ප්රකශක  දදිාි  59 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. මාරවි මූලි  කරෝශට ඇතුත් කිරීකමන් දසුල 

නාති  ක ෝලන කරෝග විදයායතනය කලත මාරු  ර යලා ඇත. එහිදී  2021 මැයි 16  ලන දින 

මියකගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල, අධි රුධිර පීඩනය, 

ශා දියලැඩියා තත්ලයයි. 

 

17 ශපුගව්තාල ප්රකශක  දදිාි  79  ශැවිරිදි පුරුකයකි. නාලපිටිය දිව්ත්රික් මශ කරෝශට ඇතුත් 

 රන අලව්ථාකේදී  2021 මැයි 10 ලන දින ක ොවිඩ් 19 අවාදනය කශේතුකලන් ඇති ව ශෘද කරෝගී 

තත්ලය.  

 

18. උඩපිටිල ප්රකශක  දදිාි  42 ශැවිරිදි පුරුකයකි. කත්වකදණිය  මූලි  කරෝශක්ව ප්රති ාර 

 මින් සිටියදී  2021 මැයි 16 ලන දින මිය කගොව් ඇත. මරණයට කශේතුල කව දැක්කලන්කන් උග්ර 

ක ොවිඩ් නියුකමෝනියාල, දියලැඩියාල, අධි රුධිර පීඩනය වශ අදව්මාර කරෝගී තත්ලය 

   

19.  ඩුකල ප්රකශක  දදිාි  80 ශැවිරිදි  ාන්තාලකි. ක ොෂඹ නාති  කරෝශක්ව ප්රති ාර  මින් 

සිටියදී  2021 මැයි 12  ලන දින ක ොවිඩ් 19 ආවාදනය වමග අධි රුධිර පීඩනය කශේතුකලන් 

මියකගොව් ඇත.  

 

     

 
 වනොහාන් සනරනායක 

රජවේ ප්රල ත්ි  අධායක්ෂ  ජනරා් 


