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ජාතික ප්රවාහන වවද්ය ආයතනය

2017 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනවාර්තාව

1/29/2018 NTMI 1

වවද්ය පරීක්ෂණ

සිදුකල කාර්යාල

සිදුකරන ලද් මුළු 

වවද්ය පරීක්ෂණ

සංඛ්යාව

සසෞඛ්යමය සහේතූන්

මත වවද්ය 

පරීක්ෂණය 

තාවකාලිකව අසමත්

වූ රියදුරන් හා රියදුරු 

බලපත්ර අසේක්ෂකයින් 

සංඛ්යාව

තාවකාලිකව අසමත් වූ 

රියදුරන් හා රියදුරු බලපත් 

අසේක්ෂකයින්සේ 

ප්රතිශතය %

2016 2017 2016 2017 2016 2017

ප්රධාන කාර්යාලය 102302 110619 7739 9872 7.56% 8.92%

ශාඛ්ා කාර්යාල 694964 641167 61983 64232 8.92% 10.02%

මුළු වවද්ය

පරීක්ෂණ
797266 751786 69722 74104 8.75% 9.86%

2017 වර්ෂයේ සිදුකරන ලද මුඵ වවදය පරික්ෂණ
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 2017 සද්සැම්බර් මස 31 ද්ක්වා සිදු කරන ලද් මුළු වවද්ය පරීක්ෂණ සංඛ්යාව 751,786

ක් සේ. 2016 වර්ෂයට අනුව සසේවාලාභීන් 45480ක අඩුවක් සපන්නුම් කරයි.

 තාවකාලිකවවවද්ය පරීක්ෂණඅසමත්සසේවාලාභින්74,104 සංඛ්යාවක්සේ.

 2017 සද්සැම්බර්මස 31 ද්ක්වාවවද්ය සහේතූන් මත රියදුරු වෘත්තිසේ සයද්වීමට නුසුදුසු

බවටවවද්යවරුන්විසින්නිගමනයකර ඇති ප්රමාණය 9.86%ක් සේ.

 වවද්ය පරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් වූ සෑම අසේක්ෂකයන් 100 සද්සනකුසගන් 9-10 ත්

අතරවවද්යසහේතූන්මතරිය පැද්වීමටනුසුදුසු බවටහදුනාගනුලැසේ.

 2016 වර්ෂයට සාසේක්ෂව 1.11% කින් වවද්ය සහේතූන් මත රියදුරු වෘත්තිසේ

සයද්වීමටනුසුදුසු බවටවවද්යවරුන්විසින්නිගමනයකර ඇති ප්රමාණය වැඩිවී ඇත.
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තාවකාලිකවවවදය පරීක්ෂණඅසමත් වීමට ය ේතු වූ යරෝගාබාධ-2017 

(2017 තාවකාලික අසමත් මුළු වවදය පරීක්ෂණ සංඛ්යාව වු 74104 න් )

යරෝගා බාධය

යසෞඛ්යමය ය ේතූන් මත වවදය

පරීක්ෂණය තාවකාලිකව අසමත්වූ 

රියදුරන්  ා රියදුරු බලපත්ර 
අයේක්ෂකයින් සංඛ්යාව

යසෞඛ්යමය ය ේතූන් මත 

වවදය පරීක්ෂණය 

තාවකාලිකව අසමත් වූ රියදුරු 
බලපත්ර අයේක්ෂකයින් 

සංඛ්යායේ ප්රතිශතය

2016 2017 2016 2017

ඇස් සපනීම දුර්වලතා 43481 43461 62.36% 58.65%

දියවැඩියාව 12542 13708 17.99% 18.50%

අධි රුධිර පීඩනය 7631 9278 10.94% 12.57%

හෟද්යාබාද් 1987 2309 2.85% 3.11%

සවනත් 4081 5348 5.85% 7.21%

69722 74104
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යරෝගා බාධය

යසෞඛ්යමය ය ේතූන් මත වවදය

පරීක්ෂණය තාවකාලිකව අසමත්වූ 

රියදුරන්  ා රියදුරු බලපත්ර 
අයේක්ෂකයින් සංඛ්යාව

යසෞඛ්යමය ය ේතූන් මත 

වවදය පරීක්ෂණය 

තාවකාලිකව අසමත් වූ රියදුරු 
බලපත්ර අයේක්ෂකයින් 

සංඛ්යායේ ප්රතිශතය

2016 2017 2016 2017

ඇස් සපනීම දුර්වලතා 43481 43461 5.78% 5.78%

දියවැඩියාව 12542 13708 1.67% 1.82%

අධි රුධිර පීඩනය 7631 9278 1.02% 1.23%

හෟද්යාබාද් 1987 2309 0.26% 0.31%

සවනත් 4081 5348 0.54% 0.71%

69722 74104

තාවකාලිකවවවදය පරීක්ෂණඅසමත් වීමට ය ේතු වූ යරෝගාබාධ -2017 

(2017 සිදු කරන ලද මුළු වවද්ය පරීක්ෂණ සංඛ්යා ව   751,786 න්)
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සම්පුර්ණ වශයයන් අසමත්  යසේවාලාභින් සංඛ්යාව - 13

 සම්පුර්ණ වශසයන් අසමත්  සසේවාලාභින් සංඛ්යාව මුඵ 

සසේවාලාභින් සංඛ්යාවට  සාසේක්ෂව ප්රතිශතය 0.001%

කි. 

 සම්පුර්ණ අසමත් සසේවාලාභින් සංඛ්යා සේ ප්රමාණය අඩු 

අගයක් ගැනීමට සහේතුවී ඇත්සත් ආබාධිත තත්වසේ 

පසුවන පුද්ගලයින්ට පවා යම් යම් සංසශෝධන යටසත් 

සමෝටර් රථ වාහන සද්පාර්ත්තුසම්න්තුසේ තාක්ෂණික 

නිර්සද්ශ  සහිතව රියදුරු බලපත්ර නිකුත් කිරීම සිදුවන 

නිසාය.
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යපොලිස් යදපාර්තයම්න්තුයවන්  ා අධිකරණයයන් වවදය පරීක්ෂණය  සඳ ා 

යයොමුකරන  සංඛ්යාව

වර්ෂය 2016 2017 

මාසය
සසේවාලාභීන් 

සංඛ්යාව

වවද්ය 

පරීක්ෂණයට 

සපනී සිටින  

අවස්ථාසේදී 

අසමත් සංඛ්යාව

අසමත් 

සසේවාලාභී

න්සේ 

ප්රතිශතය %

සසේවාලාභීන් 

සංඛ්යාව

වවද්ය 

පරීක්ෂණය

ට සපනී 

සිටින  

අවස්ථාසේදී 

අසමත් 

සංඛ්යාව

තාවකාලික

අසමත්

සසේවාලාභී

න්සේ 

ප්රතිශතය %

එකතුව 3,759 347 9.23 4,208 479 11.38
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2016 වර්ෂයට සායේක්ෂව වවදය පරීක්ෂණයට යපනී සිටින

අවස්ථායේදී අසමත් සංඛ්යායේප්රතිශතය 23.29% කින් වැඩි වි ඇත.

ජංගම යසේවාවන් ක්රියාත්මක කිරීම-2017

ජනපති නිල 

යමය වර 

පැවැත්වු දිස්ත්රික් යේකම් 

කාර්යාල සංඛ්යාව

යසේවාලාභින් සංඛ්යාව

කුරුණෑගල 

දිස්ත්රික්කය

25 12385

ව නියාව 

දිස්ත්රික්කය

05 898

කිලිසනොච්චිය

දිස්ත්රික්කය

04 362

මුලතිේ දිස්ත්රික්කය 06 1139

මන්නාරම 

දිස්ත්රික්කය

05 679

මුළු  සංඛ්යාව 35 15,463
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වර්ෂය

බර වා න

(රු.මි.)

බර වා න 

අලුත්

කිරීම(රු.මි)

සැ ැේලු

වා න

(රු.මි)

මාර්ග 

බලපත්ර

(රු.මි.)

 දිසි අනතුරු

(රු.මි.)

යවනත්

(රු.මි.)

මුළු මුදල

(රු.මි.)

2017 25.88 107.03 426.95 4.21 3.40 30.93 598.40

2016 26.50 86.43 478.76 4.00 3.03 28.03 626.75

ආද්ායම් වාර්තාව -2017

 2016 වර්ෂයට සාසේක්ෂව මුඵ ආද්ායම 4.52% කින් අඩුවී ඇත.
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ආදායම විස්තරය 2017(රු.) 2016(රු.)

එක්ස්-සර් / ඊ .සී.ජී. රු .4,400,720.00 රු .5,449,680.00

රසායනාගාර පරීක්ෂණ රු .3,221,445.00 රු .2,735,455.00

වවද්ය වාර්තා අලුත් කිරීම / වවද්ය 

සපෝරම සවනත්

රු .235,535.00 රු .325,185.55

ආයතන සඳහා බඳවාගැනීම් සඳහා 

වවද්ය පරීක්ෂණ

රු .1,804,050.00 රු .2,042,500.00

රියදුරුඋපසද්ශක / මාර්ගසථ් මගී 

ප්රවාහන / සපෞද්ගලික බස ්

සකොන්සද්ොසත්ර බලපත්ර / ශ්රී ලංගම 
සඳහා නව / වවද්ය කඳ රු

රු .15,851,575.00 රු .11,176,550.00

සපර සිදුකල වවද්ය පරීක්ෂණ රු .470,725.00 රු .685,030.00

ඖෂධාගාරය රු .3,929,098.89 රු .4,583,056.72

වාහන රථගාල සහ විදුලි උත්පාද්ක

යන්ත්ර කුලියට දීසම් ආද්ායම

රු .1,017,500.00 රු .1,035,000.00

මුඵ මුදල රු.30,930,648.89 රු.28,032,457.27

යවනත් ආදායම් වර්ගීකරණය-2017
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 2016 වර්ෂයට සාසේක්ෂව පුනරාවර්තන වියද්ම 5.3%
කින් වැඩිවී ඇත.

 2016 වර්ෂයට සාසේක්ෂව ප්රාේධන වියද්ම 148.91 %කින් 

වැඩිවී ඇත.
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වියදම
2017

(රුපියේ මි.)

2016

(රුපියේ මි.)

පුනරාවර්තනවියදම 386.29 366.82

ප්රාග්ධනවියදම 41.22 16.56

වියදම සාරාංශය-2017

වර්ෂය

ශාඛ්ා කාර්යාලය  
ශාඛ්ා කාර්යාල සංඛ්යාව

2016 සේරහැර,ගම්පහ 02

2017 කුරුණෑගල, කළුතර,මහනුවර ,
පුත්තලම
මන්නාරම,යාපනය, 
කිලිසනොච්චිය, ව නියාව, 
අනුරාධපුර, රත්නපුර, 
ත්රිකුණාමලය, මුලතිේ , 

මඩකලපුව, අම්පාර, බදුල්ල, 
ගාල්ල,මාතර,හම්බන්සතොට, 
මාතසල්,සමොනරාගල,නුවරඑළිය,
කෑගල්ල

23

2018 සපොසලොන්නරුව 01

ශාඛ්ා කාර්යාල ප්රධාන කාර්යාලය සමඟ පරිගණක ජාලගත කිරීම 

1/25/2018

 සම්  වනවිට සියළුම ශාඛ්ා කාර්යාල ප්රධාන 

කාර්යාලයසමඟ ජාලගත කිරීම අවසන් කර ඇති අතර 
සමම වර්ෂසේදී සමෝටර් රථ ප්රවාහන සද්පාර්තසම්න්තුව 

සමඟ ජාලගත කිරීමට කටයුතු සිදු කිරිමට 
බලාසපොසරොත්තුසේ.

12
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සංවර්ධන වැඩසට න් යවන් කල

මුදල 

රු.මිලියන

වැය වු මුදල

රු.මිලියන

යවනත් කරුණු

1)වවද්ය උපකරණ 

මිලදී ගැනීම.(රුධිර
පීඩන මාපක/සවද් 

නලා/උස බර මනින 

තරාදි/ද්ෘෂ්ටි උපකරණ/

ේදුලි උදුන්)

2 2.24 පුත්තලම, සපොස ොන්නරුව, නුවරඑළිය, මුලතිේ, 

කෑගල්ල, මාතසල්, කළුතර , කිලිසනොච්චිය, 

යාපනය, ත්රිකුණාමලය, මාතර, මන්නාරම, 

ව නියාව, අම්පාර, මඩකලපුව, සමොනරාගල, 

බදුල්ල, රත්නපුර සහ ගාල්ල සඳහා ේදුලි උදුන් 

මිලදී ගැනීමට රු.1.6 ක මුද්ලක් වැය කර ඇත.

2)කාර්යාල උපකරණ 

හා පිරිවිතර

5 3.35 ප්රධාන කාර්යාලය හා ශාඛ්ා කාර්යාල වල 

අවශයතා පරිදි මිලදී ගැනීම් සිදුකර ඇත.
බදුල්ල, සමොනරාගල, මඩකලපුව, අම්පාර, 

ව නියාව, මන්නාරම, මාතර, ත්රිකුණාමලය, 

කිලිසනොච්චිය, මාතසල්, කෑගල්ල, මුලතිේ, 

නුවරඑළිය, සපොස ොන්නරුව සහ පුත්තලම

ශාඛ්ාවල මුද්ල් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා

ආරක්ෂක සසේේපු මිලදී ගැනීමට වැඩි මුද්ලක් 

වැය තර ඇත.

3)ප්රධාන කාර්යාලය

නවීකරණය 

- 9.39 උපසද්ශක සසේවා හා අත්තිකාරම් මුද්ල් සගවීම 

සද්හා වැය කර ඇත.

සංවර්ධන වැඩසට න්

1/25/2018 NTMI

සංවර්ධන වැඩසට න් යවන් කල 

මුදල 

රු.මිලියන

වැය වු මුදල රු.මිලියන යවනත් කරුණු

4)අනුරාධපුර ශාඛ්ා 
කාර්යාලය ප්රාසද්ශීය සල්කම් 

සතු අනුරාධපුර පිහිටි ඉඩම 

දීර්ඝකාලීන බදු පද්නම මත 

ලබා ගැනීම.

- - අනුරාධපුර ශාඛ්ා කාර්යාලය ප්රාසද්ශීය 

සල්කම් සතු අනුරාධපුර පිහිටි ඉඩම 

දීර්ඝකාලීන බදු පද්නම මත ලබා ගැනීසම්

කටයුතු නිමකර ඇත

5)මහනුවර ඉඩම නිර ල් 

කිරීම.
- - මහනුවර ඉඩම නිර ල් කිරීම අවසන් කර 

ඇත.

6) ගම්පහ ශාඛ්ාවට  ඉඩමක්

මලදී ගැනීම .

22.5 21.5 ගම්පහ ශාඛ්ාවට  ඉඩමක් මිලදී ගැනීම

සිදුකර ඇත.

 මහනුවර, ගම්පහ, අනුරාධපුර ශාඛ්ා සඳහා සගොඩනැඟිලි ඉදි 
කිරීම ආරම්භ කිරීමට අවශය කටයුතු සඳහා අමාතයංශ 

සල්කම්තුමා විසින් රාජය වයාපාර සද්පාර්තසම්න්තුව සවත 
සයොමු කර ඇත.

සංවර්ධන වැඩසට න්

14
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සංවර්ධන වැඩසට න් යවන් කල 

මුදල 

රු.මිලියන

වැය වු මුදල රු.මිලියන යවනත් කරුණු

7) විදුලි ජනක යන්ත්ර  

සවිකිරීම

6 0.005 සසේවාලාභීන් වැඩි ප්රමාණයක් පැමිසණන 

ගම්පහ,මාතර,රත්නපුර,පුත්තලම ,කුරුණෑ

ගල,අම්පාර,කළුතර ශාඛ්ා සඳහා විදුලි 

ජනක යන්ත්ර ගැනීමට මිල ගණන් කැඳවා 

අවශය කටයුතු කර ඇත

8)මන්නාරම දිස්ත්රික්ක 
කාර්යාලය සඳහා 

සගොඩනැඟිල්ලක් 

නවීකරණය .

4.1 4.03 මන්නාරම දිස්ත්රික් සල්කම් කාර්යාලයට 

අයිති සගොඩනැඟිල්ලක ප මු මහසල්

කාර්යාලය පවත්වා සගන යාම.

සංවර්ධන වැඩසට න්
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සංවර්ධන වැඩසට න් යවනත් කරුණු

 පුහුණු ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීම. ජාතික ප්රවා න වවදය ආයතනය යවන්වු පුහුණු ප්රතිපත්තියක් සකස්

කර අධයක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව ක්රියාත්මක යේ.

• වවදය රසායනාගාර තාක්ෂණික 

විදයාඥයින් බදවා ගැනීම.

වඩාත් ගුණාත්මක යසේවාවක් සැපයීම සඳ ා යසේවක පුරේපාඩු යලස

පැවති වවදය රසායනාගාර තාක්ෂණික විද්යාඥයින් සියළුම ශාඛ්ා

කාර්යාල සඳ ා බඳවා ගැනීම.

• සංවිධාන වු ය, බඳවා ගැනීම්, උසස් 

කිරීම්  ා අන්තර්ග්ර ණය කිරීයම් පරිපාටි 

සකස් කිරීම

කලමණාකරන යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව සමග යම් දිනවලසාකච්ඡා

වාර පවත්වා ආයතනය සඳ ා යයෝජිත තනතුරු ා යසේවකසංඛ්යාව

සඳ ා කළමණාකරන යසේවා යදපාර්තයම්න්තුයේ අනුමැතිය ලැබී

ඇත. පවතින සංයශෝධන පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර එම

අනුමැතිය ලද ව ාම බඳවා ගැනියම් පටිපාටි සකස් කර අනුමැතිය

ලබා ගැනිමට බලායපොයරොත්තුයේ.

මානව සම්පත් සංවර්ධන වැඩසට න්
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 පුහුණු වැඩසට න් ක්රියාත්මකකිරීම

එක් දින පුහුණු 

වැඩසට න

ස භාගි වු

යසේවක 

සංඛ්යාව

වියදම (රු.)

කාර්යාලකටයුතු 02 රු .15,000.00

විනය කාර්යය පටිපාටිය 03 රු .18,000.00

ගිණුම්කරණකාර්යය 

භාරය සහ ප්රාසයෝගික

භාවිතය

05 රු .30,000.00

නිවාඩු භාර නිලධාරින්සේ 

කාර්යභාරය

12 රු .48,000.00

සපෞද්ගලිකලිපිසගොනුවක් 

ඵලද්ායී සලස පවත්වා 

සගන යාම

01 රු .3,000.00

ලිපිසගොනුකරණය 03 රු .9,000.00

වාර්ෂික ගබඩා

සමීක්ෂණය

01 රු .6,000.00
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උපාධි  ා 

ඩිේයලෝමා 

පාඨමාලාව

ස භාගිවු

යසේවක 

සංඛ්යාව

වියදම (රු.)

විද්යාසේදි

සතොරතුරු 

තාක්ෂණ පිළිබඳ 
උපාධිය

01 රු .45,000.00

රාජය ප්රසම්පාද්න 

පිළිබඳ උසස ්

ඩිේසලෝමාව

01 රු .100,000.00
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වවදය නිර්ණායක යාවත්කාලීන කිරිම  ා නීතිගත කිරීම.

 අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද් වවද්ය නිර්නායක සම් ද්ක්වා ක්රියාත්මක

විය. යාවත්කාලින කිරීම් සසෞඛ්ය අමාතයංශය යටසත් ක්රියාත්මක වන විසශේෂඥ වවද්ය 
පාසල්, අක්ෂි, විකලාංග ආදි පාසල් වල එකඟත්වය ලබා ගැනිමට සයොමු කර ඇත. 
සමෝටර් රථ ප්රවාහන සද්පාර්තසම්න්තුව ද් එම විසශේෂඥ පාසල් සමග සාකච්ඡා වාර 
කිහිපයක් පවත්වා ඇත.

 සම් වන විට අක්ෂි සම්බන්ධ නීති මාලාව අක්ෂි විසශේෂඥ වවද්ය පාසල් එකඟතාවය 

ලැබීසමන් පසු අධයක්ෂක මණ්ඩලය විසින් ක්රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත. 
විකලාංග සම්බන්ධ නීති මාලාව සකස් කිරීම සම් වන විට විකලාංග වවද්ය පාසැල සමඟ 
සාකච්ඡා කරමින් පවතී.
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මාර්ග අනතුරු සම්බන්ධ පර්යේෂණ කටයුතු සඳ ා ස ය වීම.

අප ආයතනය සවත සයොමු වන සසේවාලාභීන්සේ සබෝ සනොවන සරෝග ගණයට අයත් අධික 
රුධිර පීඩනය, දියවැඩියාව හා අක්ෂි සම්බන්ධ සරෝගාබාධ වැනි තත්ත්වයන් හදුනාගනු ලබන 
ආයතන අතුරින් අප ආයතනය ප්රමුඛ් ස්ථානයක් ගන්නා අතර එම ද්ත්ත සවනත් පර්සේෂණ 

කටයුතු සද්හා සයොද්ා ගත හැකි වන ආකාරයට නිකුත් කර ඇත. ද්ැනටමත් සේරාසද්ණිය විශ්ව 
විද්යාලසේ වවද්ය පීඨය සමඟ පරීක්ෂණ කිහිපයක් කර ඇත. 

1/25/2018 NTMI 19

1/25/2018 NTMI 20

ස්තුතියි!


