
ආචාර්ය. එස්.එම්.එන් සමරක ෝන් 

ඵලදායිතා පාරිසරි  සමාජ සුබසාධ  ආචාර්ය, කේශමාන්ය, සාමදාන් විනිශ්චය ාර 

(මුළු දිවයින්ටම) ඵලදායිතා උපකේශ , ප්රවීණ  කේශ . 

ප ෞද්ගලික ප ොරතුරු 

උපන්දින්ය  1966.11.07 

ස්ී/පුරුෂ භාවය පුරුෂ 

ජාතිය සිංහල 

ස්ිර ලිපින්ය අිං  : 05, රත්න්ගිරිය, ලිදුල. 

රාජ ාරි ලිපින්ය ලිං ා විදුලිබල මණ්ඩලය, හැටන් 

විේුත් ලිපින්ය samnimal@gmail.com 

දුර ථන් අිං ය +94 714761920   ාර්යාලය : +94 51 4932049 

 

අධ්යො ක කස බිම  

 විදුලිය සහ විේුත් ඩිපකලෝමා 

 

වෘත්තීයස බිම  

 ලිං ා විදුලිබල මණ්ඩලකේ, ලිදුල පාරිකභෝගි  කස්වා මධයස්ථාන්කේ විදුලි 

අධි ාරිවරයා කලස 1996 සට කම් දක්වා  ටුතු කිරීම (වසර 19 ට අධි   ාලයක්) 

 

විශයොනුබද්ධ්සබිදුබිකම් 

 ඵලදායිතා පාරිසරි  හා සමාජ සුභ සාධන් අචාර්යය (ජාති  සමිමාන් උපාධි සරසවි 

ආයතන්ය ) - 2011. 

 ඵලදායිතාවය පිළබද ඩිපකලෝමා (Diploma in productivity) – National Productivity 

Secretariat  

 

පවනත්තසබිදුබිකම් 

mailto:samnimal@gmail.com


 වසර 20  ට අධි   ාලයක් ඵලදායිතාවය සම්බන්ධව  ටුතු කිරීම. 

 පිංචවිධි සිං ල්පය හා ඵලදායිතාවය සම්බන්ධව රාජය අයාතන්, කප ේගලලි  

ආයතන්, පාසල්, හා සමාජයීය මට්ටකමන් කේශන් 500 ට අධි  ප්රමා යක් 

පැවැත්වීණම.  

 බලශක්ති සිංරක්ෂ ය පිළිබදව වැඩමුළු 60  ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්වීණම. 

 හරිත ඵලදායිතාවය සම්බන්ධ වැඩමුළු 40 ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්වීණම 

 තත්ත්ව  ව සම්බන්ධව වැඩමුළු 150 ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්වීණම. 

 ධන්ාත්මත චින්තන්ය සම්බන්ධව වැඩමුළු 80 ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්විම. 

 සරි ත, දින්මි , න්වලිය, දියණිය, ස ස, ලිං.වි.ම වැනි පුවත් පත් රාශියක් සදහා 

පිංචවිධි හා ඵලදයිතාවය පිළිබදව පුවත් පත් ලිපි මගින් ප්රජාව දැුවවත් කිරීම.  

 රූපවාහිනි න්ාලි ා ඔස්කස්ද ඵලදායිතාවය සම්බන්ධ වැඩසටහන් ඉදිරිපත්  ර 

තිබීම' 

(ජාති  රූපවාහිනිය, ස්වාධීන් රූපවාහිනිය, ස්වර් වාහිනිය) 

 www.5slanka.lk  න්මින් සිංහළ, කදමළ, ඉිංග්රීසී ම මාධයයන් ඔස්කස් පිංචවිධි හා 

ඵලදායිතාවය සම්බන්ධව කතාරතුරු ලබා ගලත හැකි කවබ් අඩවියක් නිර්මා ය  ර 

තිබීම. 

 සමාජය කවුවකවන් කල් දන්ීකම්  දවුරු 25 ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්වීණම, ජිංගලම 

කස්වාවන් 20 ට අධි  ප්රමා යක් පැවැත්වීණම, අක්ෂි  සායන් සහ ෛවදය සායන් 

රාශියක් පැවැත්වීණම. 

 ලිං.වි.ම ලිදුල පාරිකභෝගි  කස්වා මධයස්ථාන්ය දිවයිකන් අිං  එකක් මධයස්ථාන්ය 

බවට වසර 15ක් පුරා ජාති  හා ජාතයන්තර සම්මාන් ලබා ගලැීමකම් නියමුවා කලස 

 ටුතු කිරීම. (සම්මාන් සහ සහති  පත් 90 ට අධි  ප්රමා යක් ලබා තත) 

 JASTECA ආයතන්කේ ඵලදායිතා තරගල මගින් අඛණ්ඩව වසර ගල න්ක් ප්රථම 

ස්ථාන්ය ලබාගලැීමම 

 ජාති  ඵලාදයිතා කල් ම්  ාර්යලකේ තරගලාවලි වලින් අඛණ්ඩව ජයග්රහ  

ලබාතිබීම 

 ලිං ා  ර්මාන්ත මණ්ඩලකේ විශිෂ්ඨතම  ර්මාන්ත රුවා සම්මාන්කයන් 

පිදුම් ලැබීම. 

 ලිං ා  ම් රු සම්බන්ධතා අයාතන්කේ සමාජ  ි ා තරගලාවලිකයන් රන් 

පදක් කමන් පිදුම් ලැබීම. 

 තත්ත්ව  ව සම්බන්ධව ජාති  හා ජාතයන්තර මට්ටකම් සහති  හා 

සම්මාන් ගල න්ාවක් ලබා තිබීම. 

 න්වය ර  තරගලාවලි වලින් ජාති  මිටටකම් සම්මාන් ගල න්ාවක් ලබා 

සටීම. 
 

http://www.5slanka.lk/


 

විපේෂසබිදුබිකම් 

 ජාති  ඵලදායිතා කල් ම්  ාර්යාලකේ විනිශ්චය මණ්ඩලකේ සමාජි යකු කලසත් 

සම්පත් දාය යකු කලසත් උපකේශ  වරයකු කලසත් 2006 වසකර් සට  ටුතු 

කිරීම.  

 ලිං ා විදුලිබල මණ්ඩලකේ ඵලදායිතා උපකේශ  වරකයකු හා ඵලදායිතා තරගල 

විනිශ්චය මණ්ඩලකේ සමාජි යකු කලස  ටුතු කිරීම.  

 තාක්ෂ , පර්කේෂ  හා පරමාණු  බලශක්ති අමාතයිංශකේ ඵලදායිතා හා 

පිංචවිධි සිං ල්ප සම්බන්ධ උපකේශ  වර කයකු කලස  ටුතු කිරීම.  

 තලව ැකල් ලිදුල න්ගලර සභාකේ හා ුවවරඑළිය මහ න්ගලර සභාකේ ඵලදයිතා 

උපකේශ  වරකයකු කලස  ටුතු කිරීම.  

 මධයම පළාත්  ර්මාන්ත අමාතයිංශකේ ඵලදායිතා උපකේශ  වරකයකු කලස 

 ටුතු කිරීම. 

 කස ඛයය අමාතයිංශකේ උතුරුමැද සහ මධයම පළාත්තුළ ඵලදායිතා උපකේශ  

වරකයක් කලස  ටුතු කිරීම. 

 රාජය ආරක්ෂ  අමාතයිංශකේ කේශ කයකු කලස  ටුතු කිරිම. 

 ශ්රි ලිං ා ඛනිජ කතල් ීමතිගලත සිංස්ථාකේ උපකේශ  වරකයක් කලස  ටුතු කිරීම. 

 ශ්රි ලිං ා ස්වාධීන් රුපවාහිණි කස්වකේ උපකේශ  වරකයක් කලස  ටුතු කිරීම. 

 

ඵලදොයි ොවසසම්බන්ධ්වසවිපද්ශියසපුහුණුවීම් 

 න්ව නිර්මා  කවුවකවන් කපටන් බලපත්ර 30 ට ආසන්න් ප්රමා යක් ලබාතිබීම. 

(ශ්රී ලිං ාව තුල වැඩිම කපටන් බලපත්ර ලබාගලැීමම) 

 ග්රන්ථ  තුවරකයකු කලස ග්රන්ථ රාශියක් එළි දක්වා තිබීම. 

(ප්රකයෝගි  5s, ඵලදායිතා කමවලම්, සමරක ෝන් න්යයාන් හා ්රම ශිල්ප, පළමුව 

ආරක්ෂව කපාදු අත්කපාත, ප්රථමාධාර ඵලදායිතාව අරමමු, සතන්න්, තුලන්ාත්ම  

පාලන් සටහන්) 

 අප රටට ආකේනි   ළම ා රන් ශිල්ීය ්රම රාශියක් හදුන්වා ී තිබීම. (එම 

ශිල්ීය ්රම රටවල් 20ක් භාවිතා කිරීම) 



1. Energy Management Capacity Building – China 

 
2. Attended The Training Programmer On Multi Observational Study Mission On Green 

Energy Technology  (JAPAN) 

 
3. Attended The Energy Efficiency And Energy Management System ( ISO 50001) Conducted 

By – (Japan) 

 
4. Attended The Information Security Management System ( ISO 27001) –( Japan) 

 
5. Attended The Climate Change Impacts And Adaptation : Basic Course Conducted By APO – 

Basic Course ( Japan) 

 
6. Attended Good Agricultural Practices Conducted By APO   (GAP) Japan 

 
7. Attended The  Productivity Tools And Techniques (Basic) Conducted By  APO     ( Japan) 

 

8. Attended The Productivity Tools And Techniques ( Advanced) Conducted By APO   (Japan) 

 
9. Attended The Productivity Tools And Techniques ( Value Addition To Agriculture Products) 

Conducted By APO –( Japan) 

 
10. Occupational Health And Safety Management System  Sa 8000 - 2014              APO   (Japan) 

 
11. Social Accountability International - APO     ( Japan) 

 

12. Development Of Productivity  Practices ( Advanced Programmer) - APO     ( Japan) 

 
13. Self-Learning E-Course On Value Addition To Agriculture Products- APO (Japan) 

 

ඵලදොයි ොවසසම්බන්ධ්වසපද්ශියසපුහුණුවීම් 

 Occupational Safety – IESL Centre, Central Province  

 Energy Conservation – Srilanka Sustainable Authority  

 Balance Scorecard – National Productivity Secretarial  

 Green Productivity Concept -  National Productivity Secretariat  

 Effective Speaking and Presentations Skill- Srilanka Foundation Institute  

 Energy Conservation Tea Industry - Srilanka Sustainable Authority  

 Presentation Skills - National Productivity Secretariat  

 LV Aerial Bundled Conductors – TTC Castlereagh  

 Leadership – TTC Colombo  

 Business Improvement – Business Association of Sri Lanka  

 Enterprises Management – Ministry Of Industries  

 Team work and role of Quality Circles – Srilanka Standard Institution  



 Total Productive Maintenance – National Institute Of Management  

 Quality Circles - Srilanka Standard Institution  

 Positive Thinking – Mind Development Service Organization  

 First Aid – TTC Castlreagh  

 

 

 

.....................................       ........................................ 

             දින්ය                                    අත්සන් 


