
 සංශ ෝධනයයි   
08.06.2021 

නිශේදන අංකය: 555/2021 
නිකුත් කළ ශේලාව:21:30 

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

අද (08) ශකාවිඩ් මරණ වාර්තා වී නැහැ: 
මැයි 10 සිට මැයි 31 දක්වා ශකාවිඩ් මරණ15 යි: 
ජුනි 02 සිට ජුනි 07 දක්වා ශකාවිඩ් මරණ 39 යි  

 
අද 2021 ජුනි 08 දින ශකාවිඩ් 19 අසාදිතයන්ශේ මරණ වර්තා වී නැත . 
 
 
මැයි 10 සිට මැයි 31 දක්වා සිදුව ඇි බවට ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු 
කළ ශකාවිඩ් මරණ සංඛ්යාව - 15 යි. 
 
ජුනි 02 සිට ජුනි 07 දක්වා සිදුව ඇි බවට ශසෞඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු 
කළ ශකාවිඩ් මරණ සංඛ්යාව - 39 යි. 
 
 මැයි 10 - මරණ 01 
 මැයි 15 - මරණ 01 

මැයි 19  -  මරණ 02 
 මැයි 20  -  මරණ 02 
 මැයි 21 - මරණ 01 
 මැයි 22   -  මරණ 02  
 මැයි 23  -  මරණ 01 
 මැයි 28   -  මරණ 02 
 මැයි 29   -  මරණ 01 

මැයි 31   -  මරණ 02 
 ජුනි  02   -  මරණ 08 
 ජුනි 03  - මරණ 06 
 ජුනි 04 - මරණ 07 
 ජුනි 05 - මරණ 07 

ජුනි 06 - මරණ 07 
ජුනි 07 - මරණ 04 

 
 

අද ශේ දක්වා වාර්තා වී ඇි ශකාවිඩ් ආසාදිතයන්ශේ සමසේත මරණ සංඛ්යාව - 1843 

 
මියගිය පුද්ගලයින් පිළිබඳ විසේතර 

• සේී පුරුෂ භාවය  
කාන්තාවන්  -  22 
පුරුෂයින්     -  32 



• පදිංචි ප්රශද්   

කටාන, උඩුශවල, මාවනැල්ල, අරනායක, මාළිගාවත්ත, ඒරාවූර් 02, කඩවත, ශමාරටුව, 

අළුශබෝමුල්ල, වාද්ූව, වළසේමුල්ල, ශකාළවැනිගම, ශකාළඹ 15, ජාඇල, වත්තල, 

බත්ගේමුල්ල, තලාතුඔය, බදුල්ල, කිළිශනාච්චචිය, නිකවැරටිය, මරදණ්කඩවල, මැදවච්චචිය, 

අතුරුගිරිය, ඇල්පිටිය, කරන්ශදණිය, ශපරියනීලාවනයි, කන්තශල්, මාතශල්, රත්ශතාට, 

ශහාරේපැල්ල, බටුශගාඩ, ශේයන්ශගාඩ, මහනුවර, අකුරණ, උඩිසේපත්තුව, ලුනුවත්ත, 

ශතෝරපිටිය, මහියංගණය, රාගම, ශකාළඹ 13, කඳාන, අවිසේසාශේල්ල, වතුපිටිවල, 

පන්නිපිටිය, වග සහ මාරවිල.    

 

• ඔවුන් අයත් වයසේ කාණ්ඩ 

අවුරුදු 20 ට අඩු   - 00 
අවුරුදු  20 - 29  -  00 
අවුරුදු  30 - 39  -  02 
අවුරුදු  40 - 49   -  05 
අවුරුදු  50 - 59   -  10 
අවුරුදු  60 - 69   -  11 
අවුරුදු  70 - 79   -  15 
අවුරුදු  80 - 89  -  08 
අවුරුදු  90 - 99  -  03 
අවුරුදු  99 ට වැඩි   -  00 
 

• මියගිය සේථාන අනුව  

 නිවශසේ දී මියගිය සංඛ්යාව       -  06  

 ශරෝහල් ගත කරන අවසේථාව වන විට මියගිය සංඛ්යාව  -  02 

ශරෝහල් ගතව ප්රිකාර ලබමින් සිටින අතර මියගිය සංඛ්යාව  -  46  

 

• මරණයට ශහේතු  

 
ශකාවිඩ් ආසාදනය සමග ශකාවිඩ් නියුශමෝනියාව, උග්ර නිධන්ගත වකුගඩු ශරෝගය, ආඝාතය, 

උග්ර ශකාවිඩ් නියුශමෝනියාව, නිධන්ගත වකුගඩු ශරෝගය, සේනායු ශරෝග උග්ර සින්ශරෝමය,  

උග්ර ඇදුම ශරෝගය, හෘද ශරෝගී තත්ත්වය, දියවැඩියාව, ශමාළයට ඔක්සිජන් සැපයීම අඩාල 

වීම, අධි රුධිර පීඩනය, උග්ර  ේවසන අපහසුතා සින්ශරෝමය, ශකාවිඩ් 19 ලය ආසාදන, 

 ේවසන අකර්මණයතාව, ඩිසේිපිඩිමියා, බහු ඉන්ීය අකර්මණයතාව, ශකාවිඩ් මශයෝකඩිටීසේ 

හෘදයාබාධ තත්ත්වය, ශල් විෂවීම, මසේිෂේකවාහිනී අනතුර, ශ ෝලංගයිටිසේ,  

නියුශරෝශසප්සසිසේ, ශල් විෂවීශේ කේපනය, පුප්සුශීය එඩීමා තත්ත්වය සහ සංකූලතා. 

 

මමොහොන් සමරනොයක 
රජමේ ප්රවෘත්ති අධ්යක්ෂ ජනරොල් 


