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නිවේදන අංකය: 558/2021 
නිකුත් කළ වේලාව:22:30 

ප්රධාන කර්තෘ / ප්රවෘත්ි කර්තෘ  
අධයක්ෂ (ප්රවෘත්ි) / ප්රවෘත්ි කළමනාකරු 
 

අද (09) වකාවිඩ් මරණ වාර්තා වී නැහැ: 
මැයි 17 සිට මැයි 31 දක්වා වකාවිඩ් මරණ19 යි: 
ජුනි 01 සිට ජුනි 08 දක්වා වකාවිඩ් මරණ 48 යි  

 
අද 2021 ජුනි 09 දින වමවතක් වකාවිඩ් 19 අසාදිතයන්වේ මරණ වර්තා වී නැත . 
 
මැයි 17 සිට මැයි 31 දක්වා සිදුව ඇි බවට වසෞඛ්ය වසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු 
කළ වකාවිඩ් මරණ සංඛ්යාව - 19 යි. 
 
ජුනි 01 සිට ජුනි 08 දක්වා සිදුව ඇි බවට වසෞඛ්ය වසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු 
කළ වකාවිඩ් මරණ සංඛ්යාව - 48 යි. 
 
 මැයි 17 - මරණ 03 
 මැයි 19 - මරණ 02 
 මැයි 20  -  මරණ 03 
 මැයි 21 - මරණ 01 
 මැයි 22   -  මරණ 04  
 මැයි 23  -  මරණ 01 
 මැයි 24 - මරණ 01 
 මැයි 26   -  මරණ 01 
 මැයි 27   -  මරණ 01 

මැයි 31   -  මරණ 02 
ජුනි 01 - මරණ 02 

 ජුනි  02   -  මරණ 05 
 ජුනි 03  - මරණ 05 
 ජුනි 04 - මරණ 05 
 ජුනි 05 - මරණ 10 

ජුනි 06 - මරණ 09 
ජුනි 07 - මරණ 08 
ජුනි 08 - මරණ 04 

 
 
අද වේ දක්වා වාර්තා වී ඇි වකාවිඩ් ආසාදිතයන්වේ සමසේත මරණ සංඛ්යාව - 1910 
 
මියගිය පුද්ගලයින් පිළිබඳ විසේතර 

• සේී පුරුෂ භාවය  
කාන්තාවන්  -  24 
පුරුෂයින්     -  43 



• පදිංචි ප්රවද්ශ  

වකාළඹ 15, වත්තල, වැල්ලේපිටිය, අවිසේසාවේල්ල, මීගමුව, වාලච්වච්න,වකාළඹ 14, 

වකාටවහේන, දුලංකඩවල, මීගම, වැලිසර, බණ්ඩාරගම, ගාල්ල, පූජාපිටිය, ගේවපාළ, 

අවේපුසේස, වදණියාය, වබාගවන්තලාව, පරකඩුව, දැඩිගමුව, වැල්ලවාය, වහේමාතගම, 

ගවණ්මුල්ල, වගෝනවල, ඒකල, පරන්දන්, කරන්වදණිය, වමාරටුව, වාද්ූව, මඩපාත, 

අලුවබෝමුල්ල, පිළියන්දල, මාතවල්, එරාවූර්, වත්වත්ගම, බලංවගාඩ, කැලණිය, වහෝමාගම, 

කටුවන්රිය, ගේපහ, පුසේසැල්ලාව, වවලේබඩ, වකන්ගල්ල, කටුගසේවතාට, මහනුවර, 

වකාළඹ 07, නුවරඑළිය, ගලවගදර, කළුතර, වකාළඹ 10, අේපාර, පසේසර, මාතර, මාරවිල, 

කළුතර දකුණ, වදහිවල සහ ගිංවතාට 

• ඔවුන් අයත් වයසේ කාණ්ඩ 

අවුරුදු 20 ට අඩු   - 01 
අවුරුදු  20 - 29  -  02 
අවුරුදු  30 - 39  -  01 
අවුරුදු  40 - 49   -  03 
අවුරුදු  50 - 59   -  05 
අවුරුදු  60 - 69   -  16 
අවුරුදු  70 - 79   -  19 
අවුරුදු  80 - 89  -  18 
අවුරුදු  90 - 99  -  02 
අවුරුදු  99 ට වැඩි   -  00 
 

• මියගිය සේථාන අනුව  

 නිවවසේ දී මියගිය සංඛ්යාව       -  06  

 වරෝහල් ගත කරන අවසේථාව වන විට මියගිය සංඛ්යාව  -  05 

වරෝහල් ගතව ප්රිකාර ලබමින් සිටින අතර මියගිය සංඛ්යාව  -  56  

 

• මරණයට වහේතු  

 
වකාවිඩ් ආසාදනය සමග වකාවිඩ් නියුවමෝනියාව, මහා ධමනිය සිහින්වීවේ සංකූලතා, අධි 

රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව, අපසේමාරය, උග්ර වකාවිඩ් නියුවමෝනියාව, මසේිෂේකවාහිනී 

අනතුර, වමාලයට රුධිර  සැපයීම බාධාවීම  සහ එම තත්ත්වය ආසාදිත එන්වඩාකාර්ඩයිටිසේ 

තත්ත්වය සමග සංකීර්ණ  බවට පත්වීම, පිළිකා වරෝගය, හෘද වරෝගී තත්ත්වය, උග්ර හෘද 

වරෝගී තත්ත්වය, උග්ර ශේවසන අපහසුතා සින්වරෝමය, වකුගඩු අකර්මණයතාව, බහු ඉන්ීය 

අකර්මණයතාව, හෘද ශේවසන අකර්මණයතාව, උග්ර කිරීටක සින්වරෝමය, ආඝාතය, 

නිධන්ගත වකුගඩු වරෝගය, ඇදුම වරෝගය, ඩිසේලිපිඩිමියා, වල් විෂවීම, හෂ වමාවටෝ වරෝගය, 

වපනහළු වරෝගය සහ සංකූලතා. 

 

ම ොහොන් ස රනොයක 
රජමේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරොල් 


