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 Telephone 

Alexander Graham Bell 
(1847–1922)  
 

Telescope Steam engine 

light bulb.  

Orville Wright (1871 –  1948)  |  
Wilbur Wright (1867 – 1912) 

Thomas Edison 

Galileo Galilei 

 
James Watt  
(1736 – 1819) 

air aeroplane.  

Guglielmo Marconi 

Radio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone


Tim Berners Lee(1955– ) 

World Wide Web 

iPod, iPad and MacBook. 

  

Charles  Babbage  
(1791–1871) 

mechanical computer, 

Mark Elliot Zuckerberg  

2004. 

Steve jobs1955 – , 2011 
  

Face book 

 two-wheeled, 
 (Walking tractor) 
1924-2010 
  

Ray Wijewardhane 



විද්වත් මත 

• “Creative is thinking up new things. Innovation 
is doing new things”   -    Theodore Levitt  

 ks¾udKYS,s;ajh hkq kejqï f,i is;Suhs'       

 kjHlrKh hkq kejqï foa l%shd;aul lsÍuhs ‘ 

• “The enterprise that does not innovate, 
inevitably ages & declines. And in a period of 
rapid change such as the present the decline 
will be fast.” -   Peter-F-Drucker 
kjHlrK isÿ fkdlrk wdh;k ksielfhkau mßydksh lrd .uka 
lrhs' j¾;udkh jeks laIKslj fjkia ùï isÿjk hq.hl tu 
mrsydksh jvd fõ.j;a fõ'˜ 



• A person who never made a mistake never 
tried anything new - Albert Einstein 
 zzhï mqoa.,hl= w;aje/oaola isÿ lr fkdue;s kï Tyq w,q;a fohla 
lsÍugo W;aidy ord fkdue;ZZ 

 

• “Sometimes when you innovate, you make 
mistakes. It is best to admit them quickly, and get 
on with improving your other innovations.” -  
     Steve Jobs  

 
Tn w¨;a foa lrk úg Tn w;ska w;ajeroSïs isÿfõ' tu w;ajeroSï b;d 
blaukska ksjeros lr.ksñka wksl=;a kjHlrKhkaf.a jeä oshqKqj 
iuÕska bosßhg hdu jvd jeo.;a fõ'˜  



 

 

kjHlrKh 
 
 අළුත් පෙයක් අළුත් විදියට කිරීම සහ  වත්වා පෙන 

යාම 
 
 
 
 
 
 



මලලස ේකර ශබ්දසකෝෂය අනුව 

• w¨;a woyia" kj l%u Ndú;hg f.fkkjd" 
w¨;a fjkialï" kùlrKh lrkjd 

 

Oxford definition 

  

• Make changes in something established, 
especially by introducing new methods, ideas 
or products. 

• Introduce something for the first time. 



OSLO Manual 
• An Innovation is the implementation of a new or significantly 

improved product (good or service), process, a new marketing 
method, or a new organizational method in business practices, 
workplace organization or external relations. 

  
• kjHlrK hkq w¨;a fyda lemSfmfkk jeäoshqKq lsÍula isÿ 

lrk ,o ksmehqï ^NdKAv fyda fiajd&, l%shdj,s" wf,úlrK 
l%ufõo fyda ixúOdk l%ufõohs' kj ixúOdk l%ufõohka 
wdh;khl jHdmdr පිළිසවත්වල, වැඩබිම  ංවිධානසේදී ස ෝ බාහිර 

 ම්බන්ධතාවලදී  දුන්වාදිය  ැකිය.  



kjHlrKhක ලක්ෂණ 

1& kj fyda lemS fmfkk jeä oshqKqj (New or Significantly 

 improved)  

´kEu kjHlrKhl ;sfnk jeo.;a u .=Kdx.hla jkafka th kj 
fyda —lemS fmfkk˜ jeä oshqKqjla isÿl< wjia:djla ùuhs'  

2& l%shd;aul lsÍu (Implementation)  

kj woyia ,ndoSu hkq kjHlrKhla fkdfõ" kj woyia 
m%dfhda.slj l%shd;aul lsÍu kjHlrKh fõ' th kjHlrKfha 

jeo.;a .=Kdx.hls'  

3& n,mEu (Impact)  

kjHlrKh ;=<ska M,odhs m%;sM, ,eìh hq;=h' th ksuejqï 

(output) iy os.= ld,Sk m%;sM, (outcome) úh yelsh' 



නිර්මාණශිලීත්වය 

• විස්මිත මනසින් අළුත් පෙයක් සිතමු. 

• පවනත් පෙයක් ෙකිමු. 

• අළුත්ම සැලසුමක් හෙමු. 





Creativity - ks¾udKYS,S;ajh 
  
 

ks¾udKYS,S;ajh hkq kj woyiaj, W;amdokhhs' fuh hï 
mqoa.,fhl=f.a ukfia wefok fjkia wdldrhl is;=ú,a,ls'  

kj ksmehqula" l%shdj,shla fyda l%ufõohla ìysùfï uQ,sl moku 
ks¾udKYS,s;ajhhs‘ 

 

                     



පමම රූ පේ සිටින සතුන් ෙණන කීය ෙ? 



 
 















Invention – kj ksmehqï 
 

kj ksmehqula hkq m<uq j;djg y÷kajd 
fokq ,nk ks¾udKhls' kj ksmehqï i|yd 
fmagkaÜ n,m;% ksl=;a lsÍu isÿ lrkq ,efí‘ . 
සම්වා පර්සේෂණ මට්ටසම් පවතී. 



• kjHlrKh hkq kejqï woyia Ndú;fhka 
m%fhdackj;a jQ ksmehqula ks¾udKh lsÍuhs‘ 
kj ksmehqula m%dfhda.slj Ndú;hg .ekSu 
uÕska kjHlrKhla ìysfõ. 

 

   kjHlrK - w¨;a iy m%fhdackj;a fohla 

Innovation (kjHlrKh) 



                   නව නි ැයුම්          kjHlrK 

සවළදසපොළ ඉලක්ක සනොකරයි සවළදසපොළ ඉලක්ක කරයි. 

ආර්ථිකමය  ා ආර්ථිකමය සනොවන අභිලාශ 

ඇත. 
ආර්ථිකමය වාසි ඇත. 

මිට සපර දැන සිටි සදයක් සනොසේ. විෂය lafIa;%hg ආයතනයට අලුත් වුවත් 

සලෝකයට අලුත් සදයක් සනොවිය  ැකිය 

යම් අද  ක් මුදුන්පත් කර ගැනීමට ගත්  

m%d:ñl උත් ා යකි. 
යම් අද  ක් මුදුන්පත්  කර ගත් අව ්ථාවකි. 

kjHlrK හා නව නි ැයුම් අතර පවනස 





kjHlrK l%sයාවලිය  

අද  ් ජනනය අද  ් සත්රීම 
අද  ්  ංවර්ධනය 

 ා ඒ  ද ා 
ආසයෝජනය 

අසලවිය ස ෝ 
වයාප්තිය 

IDEA VALUVE 

Knowledge, Human, Money, Technology, Physical Resources 



kjHlrKfha p;=¾úO m%fNao 

• ksmehqï kjHlrKh Product Innovation 

 

w¨;au NEW) NdKAvhla$fiajdjla y÷kajdoSu fyda 
ld¾hhkaf. aiy ,laIKj, lemS fmfkk jeäoshqKqjla 
lrk,o (SIGINIFIGANTLY IMOPROVED) NdKavhla$ 
fiajdjla wdh;khlg y÷kajd oSu ksmehqï 
kjHlrKhhs' 

 



 ksmehqï kjHlrKh   

• තාlaIKsl msßú;rhkaf.a 

• fldgia $ ix>glhkaf.a 

• wkaa;¾.; uDÿldx.hkaf.a 

• Ndú;d lsÍfï myiq;djfha 

• ls%hdldß;ajhg iïnkaO  ,laIKhkaf.a 

 
වැඩි දියුණුව 



NOODLES 



ICE CREAM 



Auto Mobile sector 

Self Driving Car Vehicle to Vehicle Communication 

High Speed trains 



ෙැලපවන - Set පවන වාහන 
 



වාඩිපවන්න - නිොෙන්න 
 



ඇඳුම් මදිමු - රුව නරඹමු 
 



හකුළන බයිසිකය 
 



ජංෙම දුරකතනපේ  පේෙවත්  රිණාමය   



නවතම පසේවාවන් 

පෙෙරදීම බැංකු ෙණුපෙනු පෙෙරටම භාණ්ඩ 



ඉස්සර සල්ලි ෙත්ත 
ෙැන් සල්ලි ෙන්නත් පුළුවන්. 

 



Pick me 
 



E learning - NPS 
 



l%shdj,s kjHlrKh  
(Process Innovation) 

l%shdj,s kjHlrKhl§ w¨;a fyda lemS fmfkk f,i jeä ÈhqKq 
lrk ,o  

• ksIamdok l%ufõohla y÷kajd §u fyda  

• NdKav fnod yeÍfï fyda fiajd ,ndoSfï   l%ufõohla y÷kajd 
§u isÿ fõ'  

 

fuys§ ksIamdokh lsÍu i|yd fyda fnodyeÍu i|yd jeh jk 
tall msßjeh wvqùulao"ksIamdok fyda fnodyerSfï l%shdj,sfha 
.=Kd;aulNdjh byළ යාමක්ද සිදු සේ. 



අලුත් ksIamdok l%ufõohla  



ජංෙම දුරකථනයට  ැමිණි පසෞඛ්ය පසේවා. 
 



e- Shopping 
  



wf,ú kjHlrKh  
(Marketing Innovation) 

• hï lsis NdKavhla fyda fiajdjla i|yd 
mdßfNda.slhskaf.a b,a¨u jeä lrñka tys 
wf,úය by< kexùu fuu kjHlrKfhys 
m%Odk wruqK fõ' 



ආකර්ශනිය නි ැයුම් 



අපුරු පෙොඩම් ඇසුරම 
 



කමු කිට්කැට් ............. 
 



ව ර්ණ ෙැන් වු කන්පට්නර් 

 



Mobile Apps 



ixúOdkuh $ jHdmdr kjHlrKh 
(Organizational / Business Innovation) 

wdh;khla úiska wkq.ukh lrk jHdmdßl ms<sfj;aj,, jevìu 
ixúOdkfha§ fyda ndysr f,dalh iuÕ isÿlrk iïnkaO;d j,§ 
kejqï l%ufõo fhdod .ekSu ixúOdkuh $jHdmdr kjHlrKhhs' 
fuu kjHlrK j, wruqK my; m%;s,dN <Õd lr .ksñka 
wdh;kfha ld¾hidOkh by< kexùuhs' 
• wdh;khl mßmd,kuh úhoï wvq lsÍu 
• jevìfï fiajl ;Dma;sh we;s lsÍu 
• Y%u M,odhs;djh jeälsÍu 
• oekqu ,nd .ekSug wjia:dj WodlsÍu 
• iemhqï úhou wvq lsÍu 



kjHlrKhට පවතින අව ්ථා 

• දිරිගන්වන ආයතනික පරි රය 

• කණ්ඩායම්  ං ්කෘතිය 

• ඉසගනුම් පරි රය 

• නමයශීලි නීති රීති 

• බාහිර පුද්ගලයින්  මග  ම්බන්ධ වීසම් අව ්ථා පැවතීම. 





kjHlrKhට පවතින බාධා 

•  ංකීර්ණ දැඩි නීතිරීති 

• සතොරතුරු ගලායාමට ක්රමසේද සනොමැතිවීම 

• පර්සේෂණ  ඳ ා ආසයෝජන සීමිත වීම 

• අවධානම දරා ගැනීමට ආයතන සුදානම් සනොමැති වීම 

• සවන ්වීමට දක්වන අකමැත්ත 



kjHlrKfha වාසි 

• කාර්යක්ෂමතාව වැඩිකරයි 

• ගුණාත්මකභාවය වැඩිකරයි 

• පාරිසභෝගික තෘප්තිය ඇතිකරයි 

• වියදම අඩුකරයි 

• පරි ර  ානිය අඩුකරයි 

• ස ේවක තෘප්තිය වර්ධනය කරයි 

 

ආයතනපේ ඵලොයිතාව වර්ධනය පේ. 



Hippo troller – Africa 
 



Help Desk - India 



Tomato products 



පෙෝලීය නවයකරණ ෙර්ශක 
( The Global Innovation Index - GII ) 
 

යම් රටක් නවයකරණය  ඳ ා සයොමුව ඇති දිශානතින්    එහි ප්රතිඵල මැන බැලීම 

 ඳ ා සගෝලීය නවයකරණ දර්ශකය භාවිතා කරයි. සමම දර්ශකය නිර්මාණය  ඳ ා 

සජොන් න් සකොනල් විශ්වවිදයාලය ( Johnson Cornell University), සලෝකය  ඳ ා 
වන වයාපාරික පා ල සල   ඳුන්වනු ලබන INSEAD ආයතනය    සලෝක බුද්ධිමය 
සද්පළ  ංවිධානය ( WIPO )  දායක සේ. 







Thank you 
 


