
STAT MOIC  

ර ෝහල් රේවාසික ර ෝගීේරේ සංඛ්යා රල්ඛ්න 

ර ෝහල : ....................................................................................  වර්ෂය: ...................................    මාසය : ............................................ 

01) ඇතුලත් වීරේ සංඛ්යාරේඛ්න 

මාසය අවසානරේදී අවසානයට ඇතුලත් 

කල ර ෝගියාරේ අංකය (1) 
මාසය පටේගැනීරේදී පළමුව ඇතුලත් කල 

ර ෝගියාරේ අංකය (2) 
මාසය තුල ඇතුලත් වූ ර ෝගීේ සංඛ්යාව 

(3) = (1) + (2) 
ඇතුල්ීරේ සාමානය 

(3) / මාසරේ දින ගණන 
    

 

02) වාට්ටු සංඛ්යා රේඛ්න 
   

වාට්ටුරේ අංකය මාසය අවසානරේදී අවසානයට 

ඇතුලත් කල ර ෝගියාරේ අංකය (4) 
මාසය පටේගැනීරේදී පළමුව ඇතුලත් 

කල ර ෝගියාරේ අංකය (5) 
මාසය තුල ඇතුලත් වූ ර ෝගීේ සංඛ්යාව 
 (6) = (4) + (5) 

1 වාට්ටුව    

2 වාට්ටුව    

3 වාට්ටුව    

4 වාට්ටුව    

5 වාට්ටුව    

  මුළු එකතුව  

     

03) වයස අනුව  

 ඇඳන් 
ගණන 

සරී / පුරුෂ අවු. 1ට අඩු අවු. 1-4 
දක්වා 

අවු. 5-16 
දක්වා 

අවු. 17-49 
දක්වා 

අවු. 50 – 69 
දක්වා 

අවු. 70 ට 
වැඩි 

වයස 
රනාදත් 

වාට්ටුව භා  වවදය නිලධාරීව යාරේ නම 

1 වාට්ටුව           

2 වාට්ටුව           

3 වාට්ටුව           

4 වාට්ටුව           

5 වාට්ටුව           

 

 



 

04)   

 විසරත ය 01 02 03 04 05 මුළු එකතුව 

01 මාසය පටන් ගැනීරේදී වාට්ටුරේ සිටි ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

02 මාසය අවසානරේ වාට්ටුරේ සිටි ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

03 මාසය තුල ඇතුලත් වූ ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

04 ජීවී තත්ත්වරයන් වාට්ටුරවන් පිටවූ ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

05 රවනත් වාට්ටුවකට මාරුකල ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

06 රවනත් ර ෝහලකට මාරුකල ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

07 ර ෝහලට ඇතුලත් ක  පැය 48ක් තුල මියගිය සංඛ්යාව       

08 මිය ගිය ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

09 අතුරුදහන් වූ ර ෝගීන් සංඛ්යාව       

10 සේූර්ණ දිනපතා ර ෝගීන් සංඛ්යාව (ඇතුේවී සිටින ර ෝගීන්රේ සංඛ්යාරේ දිනපතා එකතුව)       

11 දිනපතා ප්රතිකා  ක න ලද ර ෝගීන්රේ සාමානයය (සේූර්ණ දිනපතා ර ෝගීන් සංඛ්යාව / මාසරේ 
දින ගණන) 

      

 

සංඛ්යා රල්ඛ්න සැකසූ නිලධාරියා සඳහා 

සැලකිය යුතුය - රමම සංඛ්යා රල්ඛ්න ඉතා සැලකිලිමත්ව සැකසිය යුතුය. රමම දත්ත වල නි වදයතාවය / සතයතාවය කලට රේලාවට ලබාදීම පිළිබඳ වගකීම ඔබ සතුය. 

 

සකස් කල නිළධාරියාරේ නම : ...............................................................................     තනතුරු : ........................................................................... 

       දිනය : ....................................................        අත්සන : ...................................................... 

සහතික ක නු ලබන නිලධාරියා සඳහා  

කරුණාක  සංඛ්යා රල්ඛ්න නිසි පරිදි පවතින බවට පරික්ෂා ක  බලා, ඇතුලත් කළ සංඛ්යා පිළිබඳව වගකීරමේ යුතුව සහතික ක ේන. 

 

සහතික කළ නිළධාරියාරේ නම : ...........................................................        තනතුරු : ........................................................................... 

           දිනය : ....................................................       අත්සන / නිල මුද්රාව : ...................................................... 

 


