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ජාතික පරදායිතා දේකම් කාර්ඹාරඹ 



පරදායිතා 

මිනිා 

ඹන්ත්ර 

අමුද්රය 

ක්රභදේද 

මුදේ 

කාරඹ 

තාක්ණඹ 

දැනුභ 

දතොයතුරු 

කාර්ඹක්භතාඹ පරතාඹ 

 

ඳාරිදඵෝගික 

අලයතාඹ 

 

 

ගුණාත්භකබාඹ 

පරදායිතා 



කයිදන් කුභකටද....? 

ආඹතනික ඉරක්ක දත ඹාභ වා නිභැවුම් 

ර්ධනඹ තුලින් පරදායිතා ර්ධනඹට 

ගුණාත්භකඵ ර්ධනඹට 

ආඹතනඹක නා්තීන් ඉත් කිරීභ භගින් පිරිැඹ 

අභ කිරීභට 

දේාරාභී තෘප්තිඹ ර්ධනඹට 

නියඳදතා ඉවර නැැංවීභට 

දේක චිත්ත ධධර්ඹඹ ර්ධනඹට 

ඳරිය වානිඹ අභ කිරීභට 



   KAI          +        ZEN 
         CHANGE   GOOD(FOR BETTER) 

     දන ්වීභ        ාර්ථක (ඩා ඹවඳත්) 

 

අඛණ්ඩ ැඩිදියුණු (Continueous Improvement) 

ඩා දවො තත්ඹක් වා සිදු කයන දන ්කම් 

දවෝ අඛණ්ඩ ැඩි දියුණු 

 



ෑභ දදඹක්භ,ෑභ දිනකදීභ,ෑභ ආකායඹකින්භ 

ැඩි දියුණු කය ගනිමින් එඹ ඩාත් දවො තත්ඹට 

ඳත් කය ගැනීභයි. 

ආඹතනඹක කශභනාකාරීත්ඹ වා කාර්ඹඹ 

භණ්ඩරඹ එක් ආඹතනදේ ැඩ ඳරියඹ ,ැඩ 

ක්රභ,ක්රිඹාලි,ඹන්ත්ර,ද්රය වා ආඹතනික ැං්කෘතිඹ 

ඩාත් ැඩි ර්ධනඹ කිරීභ දභහි අදවයි.  



The way of packing  

oranges 



I need  

help. 

Productivity: 1 net per 

minute. 



Orange Packing (2) 

Cooperation increases a work efficiency. 

Productivity:  5 nets per 

minute. 



A selection of better means  

or a change of current method 

for achieving an objective. 



Productivity: 5 nets per minute. 
with 1 worker 



Invention,Innovation & Kaizen 

Invention - දරෝකදේ දභදතක් දනොතිබූ 

බාණ්ඩඹක්, ක්රිඹාලිඹක් අළුතින් දොඹා ගැනීභ 

Innovation – එභ නිර්භාණඹ දේාරාභී 

අලයතාඹට වා දශඳරට ගැරදඳන ඳරිදි 

විලාර දනකට බාජනඹ කිරීභ 

Kaizen - එා වා කයනු රඵන කුඩා කුඩා ැඩි 

දියුණු කිරීම් 



Kaizen vs Innovation 
අඛණ්ඩ ැඩිදියුණු නයකයණඹ 

01 කුඩා කුඩා ැඩි ර්ධනඹන් සිදු කයයි 01 විලාර දන් කභක් එකය සිදු කයයි 

02 විඹදභක් යහිත දවෝ කුඩා විඹදභකින් 

සිදු කයයි 

02 විලාර මුදරක් ැඹ දේ 

03 නියන්තයදඹන්භ කශ වැක 03 ර් ගණනාකට එක් යක් සිදු කශ 

වැක 

04 ඳවශ භට්ටදම් දේකඹන් වබාගී දේ 04 ඉවශ භට්ටදම් නිරධාරීන් වා ශිේපීන් 

ම්ඵන්ධ දේ 

05 සුවිදලේෂී දැනුභක් අලය දනොදේ 05 විදලේඥ දැනුභක් අලය දේ 

06 කුඩා කුඩා රාබඹන් ැභදා රැබිඹ වැකිඹ 06 විලාර රාබඹක් එකය රැබිඹ වැක 

07 ක්රිඹාත්භක කිරීභ ඉතාභත් ඳවසුඹ 07 ක්රිඹාත්භක කිරීභ ඉතාභත් ඳවසුඹ 

08 දඳයදිග ක්රභඹකි 08 ඵටහිය ක්රභඹකි 

09 ඊරඟ පිඹයට දනොගිඹත් ආඹතනඹ 

කඩා දනොැදට් 

09 ඊරඟ නයකයණඹ ඇති දනොකදරොත් 

ය කිහිඳඹකින්භ ආඹතනඹ කඩා 

ැදට් 

 

10 මිනිසුන් දකදයහි විල්ා දකොට ඇත 10 තාක්ණඹ වා විදලේඥ දැනුභ දකදයහි 

විල්ා කය ඇත 









යර කයිදන් 

කිහිඳඹක් 





දඳය ඳසු 



දඳය ඳසු 



ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 





ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 



ඳසු දඳය 















කයිදන් මරධර්භ 

 ඳතින තත්ත්ඹ දවොභ තත්ත්ඹ දර 

දනොසිතීභ. 

 ැඩි ර්ධනඹන් නියන්තයදඹන්භ සිදු කශ වැකි 

ඵ සිතීභ. 

 විඹදභකින් දතොය දවෝ කුඩා විඹදභක් හිත 

ැඩි ර්ධනඹන් සිදු කිරීභ. 

 ැඩි ර්ධනඹන් සිදුකිරීභට සිඹළු දදනාටභ ඉඩ 

ප්ර්ථා රඵා දීභ.  



කයිදන් කුඩඹ 

මලික කයිදන් 

දභරම් 
ඳැංච විධ ැංකේඳඹ (5S) 

දෘය ඳාරන ක්රභ 

දඹෝජනා ක්රභ 

කුඩා කණ්ඩාඹම් 

ක්රිඹාකායකම් 

තත් ඳාරන දභරම් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උ් කයිදන් 

දභරම් 
කාර්මික ඉන්ජිදන්රු 

ක්රභ 

පර්ණ තත්ත් 

කශභනාකයණඹ 

පර්ණ පරදායිතා 

නඩත්තු 

JIT (Just In Time) 

LEAN 

 

 

 

 



GEMBA KAIZEN 



 

 

Gemba – The Real Work Place 

 



Gembutsu – ැඵෑ ද්රය 

ඹන්ත්ර,අමුද්රය,දදෝ හිත බාණ්ඩ 

 

Gemjitsu - ැඵෑ කරුණු 

ක්රිඹාකායකම් රට අදාර දතොයතුරු 



ැඵෑ ැඩඳරට නා්තීන් ඇතින එකිදනකට 

ම්ඵන්ධ ව තත්ඹන් 03කි 

3Mu’s 

 
 

Mura - ක්රිඹාලිදඹහි ඳතින ම්ඳත් බාවිතදේ අභානඵයි. 

දභඹ ආයම්බක අ්ථායි. 

Muri - අධික දදව/්බාවික තත්ත්ඹ ඉක්භා ගිඹ අධික ැඩ 

ඵයක් හිත මිනිසුන් දවෝ ඹන්ත්ර 

Muda - අාන ප්රතිපරඹට කිසිඳු අගඹ එකතු කිරීභක් සිදු දනොකයන, 

නමුත් ම්ඳත් ඳරිදබෝජනඹ කයන ක්රිඹාකායකම් දේ. 

 එනම් දභහිදී තභාට ඳවසු ැඩ ඳරියඹක් නිර්භාණඹ කය ගැනීභ 

වා මිනිසුන් දනොදැනුත්භ නා්තීන් සිදු කයයි. 

   





Mura 
unbalance 

Muri 
Overload 

 

Muda 
Non - value 

added 

 

creates 

 

creates 



දකිමු, වදුනා ගනිමු, රක්මු 



MUDA 08 – නා්තීන්  

 අාන ප්රතිපරඹට කිසිදු අගඹ එකතු කිරීභක් දනොකයන කාර්ඹඹන්  

 දභභ අදව TOYOTA ආඹතනදේ ප්රධාන ඉන්ජිදන්රු යදඹකු Taiichi Ohno 

භවතා විසින් ඉදිරිඳත් කයන රදි. 

 

Defects/Rework - දදෝ/නැත සිදු කිරීභ 

Overproduction - ැඩිපුය නි්ඳාදනඹ 

Waiting - රැඳී සිටීභ 

Non utilized people - නිසි දර ප්රදඹෝජන දනොගන්නා භාන ම්ඳත 

Transportation - අනලය ප්රාවනඹ 

 Inventry - අනලය දතොග 

Motion - අනලය චරන 

Extra processing - අනලය ක්රිඹාලි 





බාවිතඹට ගත දනොවැකි දර නි්ඳාදනඹ න 

බාණ්ඩ දේ. 

 

 ැයදි දර මුද් යණඹ න වා ඡාඹා පිටඳත් වා ලිපි, 

ම්පර්ණ දනොන අඹඳුම්ඳත් ආදිඹ ද ගත වැක. 

දදෝ හිත බාණ්ඩ නි්ඳාදනඹ  

ශක්ා ගැනීභට නම් 

• නිසි අධානඹකින්  

• භනා ප් යමිතිඹකින්  

• ැරසුභකින් කටයුතු කිරීභ 

 

 

 

D 



 
  නිඹමිත ැරැ්භක් දනොභැති විභ 

  නිඹමිත කාරඹට දඳය නි්ඳාදනඹ 

  ැයදි පුර්ානුභාණ කිරිභ 

  නිසි තත්ත් ඳාරනඹක් 

      දනොභැති විභ 

අලය ප්රභාණඹට ඩා නි්ඳාදනඹ කිරීභ 

O 



ැඩිපුය නි්ඳාදනඹ  ැශැක්වීභ 

• නිැයදි ැරසුම් ක් කිරීභ 

• දත්ත බාවිතා කිරීභ 

• අලය ප්රභාණඹ වඳුනා ගැනීභ 

• අලය කාරඹ වඳුනා ගැනීභ 

• අතුරු නි්ඳාදන සිදු කිරීභ 

• නැත බාවිතා කිරීභ 

 

 



ඹම් කාර්ඹඹක් ආයම්බ කිරීභට ප්රභාද වීභ දවෝ කාර්ඹඹන් 

නිභකිරීභට නිඹමිත කාරඹට ඩා ැඩි කාරඹක් ගතවීභ 

අනලය ප්රභාදඹ දර වැඳින්දේ.  

         අනලය ප්රභාදඹට දවේතු  
  පුහුණුක් දනොභැතිවීභ 

  නිසි අදඵෝධඹක් නැති විභ 

  දැනුභක් දනොභැතිවීභ 

  අලය ඳවසුකම් දනොභැතිවීභ 

  කාර්ඹඹ දකදයහි අධානඹක් 

      දඹොමු දනොකිරීභ 

       

W 



නි්ඳාදනදේදී දවෝ දේා ැඳයීදම්දී බාවිතා 

දනොකයන රද භාන ම්ඳත්. 

දේකඹන් තුර ඳතින 

විදලේ වැකිඹාන් 

දක්තාඹන් වා නිර්භාණශීලී 

බාදඹන් නිසි ප්රදඹෝජනඹට 

දනොගැනීභ විදලේදඹන් 

වන් කශ වැකිඹ. 

N 



T 

කිසිඹම් කාර්ඹඹක් සිදුකිරීභ වා 

නිකරුදන් ්ථාන කිහිඳඹකට ගභන් 

කිරීභට සිදුවීභ දවෝ ලිපිදගොනු අනලය 

දර තැන තැන හුභාරු වීභ අනලය 

ප්රාවනඹ දර වැඳින්දේ. නිසි ැඩ 

ැරසුම් ක්රිඹා පිටිඳාටි ්ථාඳනඹ කය 

දනොභැතිවීභ  

අනලය ප්රාවනඹට දවේතුක් දේ. 



I 

ආඹතනඹක දේා ැඳයීභ 

වා අලයන ද්රය දවෝ 

උඳකයණ අලය ප්රභාණඹට 

ඩා රැක්ය තිබීභ අනලය 

දතොග දර වැඳින්දේ. 

අනලය දතොග නිා 

නාත්ිඹ ැඩි වී විඹදම් 

ැඩිවීභක් සිදුදේ.  



අනලය දතොග ශක්ා ගැනීභ 

• අලය ප්රභාණඹ ගැන අදඵෝධඹකින් ඇණවුම්/මිරදී 

ගැනීභ  

• FIFO ැනි ක්රභදේද බාවිතඹ 

• නිැයදි පර්ානුභාන කිරීභ 

– දේාරාභී අලයතා 

– බාවිත කයන යටා 

– බාවිත කිරීදම් ප්රමුඛතා වඳුනා ගැනීභ 



අනලය චරන නිා 

ඉක්භනින් දදවට 

ඳත්වීභ නිා පුද්ගරඹාදේ 

කාර්ඹක්භතා අඩුන 

අතය එඹ දිගුකාලීන 

දෞඛය තත්ඹ පිරිහීභටද 

දවේතු දේ. 

ඹම් කාර්ඹඹක් කිරීදම්දී ලරීයඹ දවෝ ලරීයදේ අැංගඹක් 

අාභානය දර  ඉ්සීභකට, ඇදීභකට, තැලීභකට, දවෝ 

ඇමරීභකට රක්දේනම් එැනි අ්ථා  

අනලය චරන දර වැඳින්දේ. 

M 



• කයිදන් ක්රිඹාලිඹ භග එ් 5 

ැංකේඳඹ බාවිතඹ 

• යර,නිර්භාණශීලී,අඩු විඹදම් ක්රභ 

අනුගභනඹ 



E 

ප්රධාන ක්රිඹාලිඹ තුලින් 

ඵරාදඳොදයොත්තු න අන් 

නි්ඳාදනඹට දවෝ දේාට 

කිසිභ අගඹක් එකතු දනොන 

ක්රිඹාලීන් අනලය ක්රිඹාලීන් 

දර වැඳින්දේ.  

                             

• රැදී සිටීදම් කාරඹ ැඩි වීභ 

•දේාරාභී තීප්තිඹ අභ වීභ 

• දේක කාර්ඹක්භතා අඩුදයි. 

•  කාරඹ, ශ්රභඹ, මුදේ නා්තිඹ 



අනලය ක්රිඹාලි 

 ශකමු 

ක්රිඹාලිඹක අනලය පිඹය වඳුනා ගැනීභ    

වා ඉත් කිරීභ 

   ආකෘති ඳත්ර අඩුකිරීභ වා යර කිරිභ 

 



කයිදන් පිඹයඹන් 

කයිදන් දොදවේන් 

  ඹම් කාර්ඹඹක් සිදු කිරීභ වා බාවිතාකයන උඳකයණඹන්හි ැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කයමින් 

එභ කාර්ඹඹ දඳයට ඩා කාර්ඹක්භ වා පරදායී සිදු කිරීභත් සිඹළු නා්තීන් අඩු 

කිරීභත්ඹ.  

කයිදන් චුදවේන් 

 ඹම් කාර්ඹඹක් සිදු කිරීභ වා බාවිතාකයන ක්රිඹාලීන්හි ැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කයමින් 

එභ කාර්ඹඹ දඳයට ඩා කාර්ඹක්භ වා පරදායී සිදු කිරීභත් සිඹළු නා්තීන් අඩු 

කිරීභත්ඹ. 

කයිදන් දතදවේන් 
 ඹම් කාර්ඹඹක් සිදු කිරීභ වා බාවිතාකයන ද්රයඹන්හි ැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කයමින් එභ 

කාර්ඹඹ දඳයට ඩා කාර්ඹක්භ වා පරදායී සිදු කිරීභත් සිඹළු නා්තීන් අඩු 

කිරීභත්ඹ. 





ක්රිඹාලි ැඩි දියුණු කිරීම් 















cutting board එක පිරිසිදු කිරීභ 





Thin 

sponge 





ාඩි දන්න 

නිදා ගන්න 

වකුරන 

ඵයිසිකේ 



 
ගැරදන - Set දන ාවන 

 



Self Driving Car Vehicle to Vehicle Communication 

High Speed trains 



 තනි පුද්ගර දඹොජනා 

 

 කණ්ඩාඹම් දඹොජනා 



KAIZEN l%shd;aul l, yels 

wdldr  

• Eleminate / Remove -  ඉත් කිරීභ 

• Combine   - කාර්ඹඹන් කිහිඳඹක් එකතු කිරීභ 

• Rearrange  - දඳශ ගැ්භ නැත ැකසීභ  

• Simplify   - යර කිරීභ 

• Do Simultaneously - එක්ය කාර්ඹඹන් කිහිඳඹක් කිරීභ 

• Reduce   - අඩු කිරීදම් වැකිඹා දොඹා ඵැලීභ 

• Modify   - නවීකයණඹ කිරීභ 

• Alternate  - විකේඳ ක්රිඹාත්භක කිරීභ  



කයිදන් වා කයිදන් දනොන 

 කයිදන් ැඩි දියුණු කිරීම් ව ධදනික නඩත්තු කටයුතු ඳටරා ගැනීදභන් 

රකින්න 

කයිදන් දනොන උදා :-  

 දුර්ර්ණ වී ඇති බිත්තිඹක ඵැඳී ඇති භකුළු දැේ ඉත් කය බිත්තිදඹහි තීන්ත ගෑභ  

 බිභ ැටී ඇති  කුණු දැමීභට කුණු දභන බාජනඹක් තැබීභ 

 දරොක් එකක් නැති දදොයකට දරොක් එකක් වි කිරීභ 

 

කයිදන් න 

 බිභ ඇති කුණු ඳවසුදන් ඉත් කිරීභට උඳකයණඹක් නිඳද වීභ 

 බිත්තිඹ දුර්ර්ණ වීභ ැරැක්වීභට ක්රභඹක් ැකසීභ 



කයිදන් වා දාඹකත්ඹ 

 cmka cd;sl fiajlhskaf.a olakg ,efnk uq,sl 

.=Kdx.hla jkafka Tjqka ;u oE; yd iudkju 

fud<h o fhdod .ekSuhs' jd¾Islj wmf.a 

fiajlhska fhdackd ñ,shk 1'5 la ,ndfok w;r 

bka 95] la muK m%dfhda.slj l%shd;aul l< 

yels fhdackd fõ' 

Eiji Toyoda 

fgdfhdagd iNdm;s 



   නා්තීන් අභ කය ගැනීභ වා 

   අබයන්තය දවෝ ඵාහිය ඳරියඹ ැඩිදියුණු කිරීභ වා 

  දේා ඳඹන ක්රභදේදඹ ැඩිදියුණු කිරීභ දවා 

  නි්ඳාදන බාණ්ඩදේ දවෝ දේදේ ගුණත්ඹ වා 

  නි්ඳාදන බාණ්ඩදේ ඇසුරුභ ගුණාත්භක කිරීභ වා 

  කාරඹ අඩු කිරිභ වා 

  දේා ැඳයීභට අලය කයන ආකෘති ඳත්ර ැනි දද් 

ැඩිදියුණු කිරීභ දවා 

  ඳත්නා අඩුඳාඩුකම් වා දුර්රතාඹන් භගවයා ගැනීභ 

වා 

 

 
 



කයිදන් දඹෝජනා 
කයිදන් දඹෝජනා ඳත්රඹ 

 
නිරීක්ෂිත ගැටළු : ................................................................................. 

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

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

 

දඹෝජනා : .......................................................................................... 

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

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

 

රැබිඹ වැකි ප්රතිපර : 

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

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

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

 

දඹෝජකඹාදේ නභ : ............................................................. 

 

 

අත්න : ...........................         දිනඹ : .......................... 







කයිදන්හි ාසි 
 ැඩ ක්රභ,ඹන්ත්ර,උඳකයණ,ැඩ ඳරියඹ නියන්තය ැඩි දියුණු 

 දේක වබාගීත්ඹට ැඩි ඉඩක් රඵා දිඹ වැකි වීභ 

 දේක නිර්භාණශීලීත්ඹ ආඹතනදේ දියුනුට දඹොදා ගත වැකි වීභ 

 ආඹතනදේ නාත්ි වීම් අඩු වීභ 

 කණ්ඩාඹම් ැඩ ඳරියඹක් බිහි වීභ 

 ැඩ ඳරියදේ ඇති ඒකාකාරිත්දඹන් මිදිඹ වැකි වීභ 

 පරදායිතා ැඩි ර්ධනඹ වීභ 

 දේක තෘප්තිඹ ඉවර ඹාභ වා ආත්භ වි්ාඹ ැඩි වීභ 

 ආඹතනඹ වැය ඹාභ අඩු වීභ 

 මුදේ ඉතිරි වීභ 

 කඩාකප්ඳේ ක්රිඹා අභ වීභ 

 දේකඹන් ඇගයීභට රක් වීභ 

 ආඹතනදේ කීර්ති නාභඹ ැඩි ර්ධනඹ වීභ 

 අඩු විඹදභකින් දවෝ විඹදභක් යහිත සිදු කශ වැකි වීභ  



කයිදන් ද ඳනත 

1. එේඵගත් භත තිදඵ නම් ඒා ඉත රන්න 

2. ඹම් දදඹක් ාර්ථක කශ වැකි ආකායඹ ගැන සිතන්න 

3. නිදවට කරුණු ඉදිරිඳත් කිරීදභන් රකින්න 

4. යර ම්පර්ණ විඳුම් ගැන සිතන්න 

5. දුටු විග ැයදි අඩු ඳාඩු නිැයදි කයන්න 

6. මුදේ ඳසුම්බිඹ දනො කේඳනා ලක්තිඹ ඳාවිච්චි කයන්න 

7. ගැටළු ව කලි ඉඩ ප්ර්ථා ඵ රක්න්න 

8. ඒ භන්ද ඹන්න ඳ් යක් අවන්න 

9. දඵොදවෝ දදනාදගන් අදව් රඵා ගන්න 

10. ැඩි දියුණු කිරීභට ඉභක් දකොනක් නැති ඵ රකන්න  



 



RESOURCES  ARE  LIMITED 
CREATIVITY  IS  UNLIMITED 




