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ශ්රී ලංකාහේ අඛණ්ඩ ආර්ථික වර්ථධනයට 
 උරදීම වසේ දිවා රාත්රී හවහ හසන, 
සුව සක් කර්ථමාේත හිමියේට,  

නව වයාපාර අරඹේනේට, පරිපාලකයිේට ස   
අධයාපනය ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවේට 
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ලීේ කළමනාකරණය ජපානහේ හටාහයෝටා ආයතනහේ දී ආරම්භ වේහේ 

මීට වසර  ැත්තෑවකට පමණ ඉ තදීය. හටාහයෝටා ආයතනහයේ ආරම්භ 

වන හමම සංකල්පය අද වන විට හලාව පුරා සෑම රටකම පාහ ේ විවිධ ක්හෂ්ේත්ර 

වල ඵලදායීතාවය වර්ථධනය කරෙැනීමට භාවිත කරන ප්රධානතම 

මූහලෝපායයකි. ඉේදියාව, ඉේුනීසයාව, වියට්නාමය, තායිලේතය, 

තායිවානය වැනි අප අසල්වාසී ආසයානු රටවල පසුගිය දශකහේ ඇතිවූ විශාල 

ආර්ථික වර්ථධනයට හ ේතු වූ කාර්ථමික පිබිදීහම් ප්රධාන අවියක් වූහේ ලීේ 

ක්රමහේදයයි.  

 

දැනට දියුණු හලෝකහේ කතා බ ට ලක්වන  තරවන කාර්ථමික විප්ලවය, 

කෘතිම බුද්ධිය, සේවයංක්රීයකරණය, හරාහබෝ තාක්ෂ්ණය ස  දත්ත විදයාව ආදී 

නවීන සංකල්ප, කර්ථමාේතශාලාවක හ ෝ හසේවා සේථානයක ප්රාහයෝගිකව 

සේථාපනය කරෙැනීමට අවශය පදනම සකසේහේ ලීේ කළමනාකරණ 

ක්රමහේදය යි. ලීේ සංකල්ප ආශ්රිත ශක්තිමත් පදනමක් හනාමැතිව, හමම 

නවීන සංකල්ප තම වයාපාරයට ඈඳා ෙැනීමට යාම කාලයත් මුදලත් අපහත් 

යවන ආහයෝජනයක් වීමට හබාහ ෝ ඉඩ කඩ ඇත.  

 

අප මාසේ හ ාල්ිේසේ ආයතනහේ හසේවය කරන අවිහේදී හමම ලීේ සංකල්ප 

ස  ක්රමහේද පිළිබඳ ව පූර්ථණ අවහබෝධයක් ලබා ෙැනීමට  ැකිවූහේ ජපානහේ 

ස  ඇමරිකාහේ හටාහයෝටා ආයතන වල හසේවය කළ, හමම සංකල්පහේ මුල් 

ගුරුවරුේහෙේ ම අපට ඉහෙන ෙැනීමට  ැකිවූ නිසාය. ලීේ සංකල්ප  පිළිබඳ  

දැනුම ස  කුසලතාව හනාමසුරුව අප හවත තිළිණ කළ අපහේ සයලුම ලීේ 

ගුරුවරුේ හම් හමාහ ාහත්දී ආදරහයේ සහිපත් කරමු.  ශ්රී ලංකාහේ 

ආයතනයකට හමවැනි දැනුම් සම්භාරයක් ලබා ෙැනීමට ඉතා දූරදර්ථී ව 

කටයුතු කළ මාසේ හ ෝල්ිේසේ හි අිපති මහ ේෂ්ේ අමලීේ ම තා, අධයක්ෂ්ක 

මණ්ඩලය ස  ෙමහේදී අපට මඟ හපේවූ සයලුම ලීේ නායකයිේ අප සහිපත් 

කරේහන  ද පිරි කෘතඥතාහවනි.  

 

පසුගිය වසර හදක තුළ අප ශ්රී ලංකාහේ ගුවේ, හරදි පිළි, ඇඟලුම්, ුම්හකාළ, 

හපෝසහල්ේ, අධයාපන, කෘෂිකාර්ථමික, ආ ාර ස  හතාරතුරු තාක්ෂ්ණ ආදී 

විවිධ ක්හෂ්ේත්රවල ලීේ සංකල්පය පුහුණු කිරීහම් ස  උපහද්ධශන හසේවා 



 
 

සැපයීහම් නිරත වීහම්දී අපට පසක් වූ එක් කරුණක් වූහේ ලංකාහේ කර්ථමාේත 

තුළ හමම සංකල්පවල ප්රාහයෝගික භාවිතය තුළිේ අති විශාල දියුණුවක් ස  

හවනසක් ඇති කරෙත  ැකි බවයි. 

 

හම් වනවිට අප ලීේ සංකල්ප  ර ා මෙ හපේවූ ආයතන වලට වාර්ථෂික 

පිරිවැය 5%-15% අතර ප්රමාණයකිේ අඩු කර ෙැනීමටත්, පාරිහභෝගික 

තෘප්තිය හපර හනාවූ හලස උපරිම තලයකට හෙන ඒමටත්, ඒ  ර ා 10%-

30% අතර අමතර වයාපාර වර්ථධන හේෙයක් ළඟා කරෙැනීමටත්  ැකිවිය. අප 

විශේවාස කරේහේ ලංකාහේ හබාහ ෝ කර්ථමාේතශාලාවල, හසේවා ආයතනවල 

ස  රාජය ආයතනවල දැනට වැයහවන වාර්ථෂික පිරිවැය 5% -15% අතර 

ප්රමාණයකිේ, අමතර ආහයෝජනයකිේ හතාරව ඉතිරි කර ෙැනීමටත්, ීඝ්ර 

වර්ථධනයක් තුළිේ ජාතයේතර තරෙකාරී තලයට හෙන ඒමට  ැකි බවයි. 

 

ශ්රී ලාංකික කර්ථමාේත හිමියේට, අලුතිේ වයාපාර අරඹන අයට, පරිපාලනයට 

සම්බේධ පුද්ධෙලයේට ස  අනාෙතය හවනුහවේ වයාපාරික හ ෝ තාක්ෂ්ණික 

අධයාපනය ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවේට හමම ලීේ සංකල්ප  දාරා ජාතික 

ඵලදායීතාවට උපරිම දායකත්වය දැක්වීමට ඇති එක් ප්රධානතම බාධාවක් 

හලස අප ු ටුහේ හම් පිළිබඳ ව ලියවී ඇති හබාහ ෝ හපාතපත ඉංග්රීස භාෂ්ාහවේ 

පමණක් ලියවී තිබීමය. 

 

හමම බාධාව අවම කරනු වසේ,  ශ්රී ලංකාහේ සෑම අසේසක මුල්ලකම සටින 

වයාපාරික පාර්ථශවකරුවේ  ට ලීේ සංකල්ප වල ප්රාහයෝගික භාවිතය ඉතා 

සරලව, සං ල බසේ වයාපාරික නව කතාවක් වශහයේ ලබා දීමට  ැකි වීම 

පිළිබඳව අපට ඇත්හත් ඉම ත් සතුටකි. 

 

හමම හපාත රචනා කරන අවිහේදී අපට අහේක ස ායක්  ා කාලය ලබා 

ුේ අප හදමාපියේ, තිළිණි ස  පුෂ්ේපමාලා, ආදරණීය දූ දරුවේ වන හයනාරා, 

හසනාරි ස  චාතුර්ථය  ඇතුළු පවුහල් සැමට සේතුතිය පුද කර සටිමු. 

 

හපාත කියවා භාෂ්ා වැරදි නිවැරදි කර ුේ ආනේදා ගුණසං  ම ත්මියටත්, 

අේතර්ථෙතය ෙැන වටිනා අද සේ වලිේ අප ප්රතිහපෝෂ්ණය කළ සරණී 

විහේරත්න හමහනවියටත් ඉසුරු විහේතුංෙ ම තාටත් එහසේම හපාහත් කවරය 

නිර්ථමාණය පිළිබඳ අපට මඟ හපේවූ කවී රාජපක්ෂ් ම ත්මියටත්  ද පිරි 

සේතුතිය පුද කර සටිමු. 



 
 

අපගේ ලීන් මුල් ගුරුවරුන්ට කෘතඥපූර්වක උපහාරය... 

හටාහයෝටා හකේටකි, USA ආයනහේ හිටපු මානව සම්පත් ප්රධානී-හජෝේ 

ඇලේ, පරිපාලන නිලධාරී-හෙේ හතාම්සේ, කලමණාකරු නිෂ්ේපාදන 

ඉේිහේරු ස  තත්ත්ව ආරක්ෂ්ණ-කාල් රික්මේ ස  කණ්ඩායම් නායක- 

හඩනිසේ හර්ථමර්ථ යන ලීේ ගුරුවරුේටද උප ාරය පුද කරමු. 
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;SrKh 

 

“එහ නම් ලක්ශාේ තීරණය කරල ඉවරයි අයිේ හවනවා කියල?”  

 

“ඔේ සංජය. මම හිතේහන නෑ හම් වහේ අවසේථාවක් ආහයත් මට  ම්බ හවයි 

කියල” 

 

“ඔයා දේනවා දැේ හම් බිසේනසේ එහක් තත්ත්වය. අවුරුු හදකක් තිසේහසේ අපි 

හම්කත් එක්ක ඔට්ටු හවනවා, ඒත් තාම බැරි වුණා ලාභ ලබේන. මම හම්හක 

ණය හෙවේහන මහෙ අනිත් බිසේනසේවලිේ එන ආදායහමේ. ලක්ශාේ ව මම 

හම්හක සාමානයාිකාරී විදි ට හෙනාහේ, නලිේ ඔයාව හ ාඳට දේනවා 

කියල නිර්ථහද්ධශ කරපු නිසා. මම බලාහපාහරාත්තු වුණා ඔයා නලිේ එක්ක 

එකතු හවලා හම් බිසේනසේ එක හොඩ දමාවි කියලා.” 

 

ලක්ශාේ බිම බලා ෙත්හත් ය. කරන රැකියාහේ සට හවනත් රැකියාවකට යාම 

වරදක් හනාවුණත්, මීට අවුරුු හදකකට හපර තමේ සංජයට වූ හපාහරාේුව 

ලක්ශාේහේ මතකහේ පිළිරැේ හදයි. 

 

“සංජය බය හවේන එපා. මට හම් ක්හෂ්ේත්රහේ අවුරුු 18 ක අත්දැකීම් 

තිහයනවා. රේි බිසේකට් එහක්ම අවුරුු 12 ක් නිෂ්ේපාදන අංශහේ හිටියා. මට 

ඔබ තුමාහෙ බිසේනසේ එක අවුරුු එක  මාරකිේ හොඩ දාේන පුළුවේ” මීට 

අවුරුු කිහිපයකට හපර සංජයව  මු වුණු හවලාහේ දැි ආත්ම විශේවාසයකිේ 

ප්රකාශ කළා ඔහුට අද වහේ මතකය.  

 

ලක්ශාේව සංජයට මුණ ෙැහ ේහේ නලිේ නානායක්කාර මගිනි. සංජය 

යනු සසරි වයාපාර සමූ හේ කළමනාකාර අධයක්ෂ්ක වරයාය. නලිේ යනු 

සංජය සරිවර්ථධනහේ පාසල් මිතුහරකි. රේි බිසේකට් ආයතනහේ වැඩ කරන 

කාලහේ ලක්ශාේහේ ප්රධානියා නලිේ  ය. නලිේ රේි ආයතනහයේ විශ්රාම 

ගිය පසු සංජය සමෙ එකතු වී සසරි බිසේකට් ආයතනය ආරම්භ කහළේ ය. 

ආයතනයට සම්පූර්ථණ ආහයෝජනය කහළේ සංජය ය. අවශය කරන තාක්ෂ්ණික 
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දැනුම ලබා ුේහේ නලිේ  ය. නමුත් නලිේට ආයතනහේ හකාටසේ හිමි දැයි 

ලක්ශාේ හනාදනියි.  

 

සසරි බිසේකට් ආයතනය ආරම්භ කරන විට එහි සාමානයාිකාරී හලස 

ලක්ශාේ ට ආරාධනා කරේහේ නලිේ ය. ඒ දිනවල කළමනාකරුහවකු 

හලස හසේවය කළ ලක්ශාේට හමය කදිම අවසේථාවක් විය. වැටුහප් හලාකු වැි 

වීමක් නැතත් තනතුහර්ථ ඉ ළ යාමත්, තමාට රිස හසේ වැඩ කළ  ැකි වීමත් 

නිසා ලක්ශාේ හකාළඹ රේි ආයතනහයේ ඉවත් වී අවිසේසාහේල්හල් 

නවාතැේ හෙන සසරි ආයතනයට සම්බේධ විය.  

 

සංජය සරිවර්ථධනට බිසේකට් පිළිබඳ හලාකු දැනුමක් නැති නිසා නිෂ්ේපාදන 

කටයුතුවලට කිසම ඇඟිලි ෙැසීමක් සු කහළේ නැත. වයාපාරය හොඩනැගීහම් 

සට වර්ථධනය කිරීම දක්වා සයලු වෙකීම් නලිේට ස  ලක්ශාේට පැවරිණි. 

නලිේ ප්රධාන වශහයේ බිසේකට්වල රස වට්හටෝරු සෑදීමට ස  තත්ත්ව 

පාලනයට නායකත්වය ුේ අතර ලක්ශාේට පැවරුහණ් නිෂ්ේපාදන ක්රියාවලිය 

ක්රමවත් ව පවත්වා හෙන යාමය. ඔවුේ හදහදනා ම බිසේකට් වයාපාරය පිළිබඳ 

තිබූ  සළ දැනුම මත පිහිටා දැි ආත්ම විශේවාසයකිේ කටයුතු කහළේ හකටි 

කාලයකිේ ම වයාපාරය සාර්ථථක කර ෙැනීහම් අරමුහණනි. ඇත්හතේ ම 

හකටි කාලයක් ඇතුළත රේි ආයතනයට අභිහයෝෙයක් වීහම් සැලසුමක් ද 

ඔවුේ තුළ තිබුණි. එහ ත් කිසවක් සතූ පැතූ ආකාරයට සු වූහේ නැත. අවුරුු 

හදකක් හෙවී ගියත්, තවම ආයතනය ලාභ ලබන තත්ත්වයට හෙන ඒමට  ැකි 

වුහණ් නැත. තමා දේනා සයලු උපක්රම දැනටමත් භාවිත කර ඇතැයි 

ලක්ශාේට සතුණි. සසරි ආයතනහේ ප්රශේනයට මුල හම් පළාහත් බිසේකට් 

අහලවිහේ අඩු බව කියා ඔහුට සහත්. නමුත් දැේ හම් හද්ධවල් ෙැන සතා 

හත්රුමක් නැත. ලක්ශාේට ලැබුහණ් තවත් බිසේකට් නිෂ්ේපාදන ආයතනයක 

සාමානයාිකාරී තනතුරක් ම ය. හකාළඹටත් ළඟය. තවුරටත් හම් 

වයාපාරයත් සමෙ ඔට්ටු වී පලක් නැත. 

 

“සංජය, මට ඔබතුමා කියන හද්ධ හත්හරනවා. ඒත් දැේ මහේ පවුහල වෙකීම් 

වැි හවලා. හපාි එකා දැේ ඉසේහකෝහල යන නිසා වයිෆේට තනියම වැඩ ටික 

කර ෙේන අමාරුයි. ඒක නිසා තමා මම හම් තීරණය ෙත්හත. එහ ම නැත්නම් 

මම හම්ක දාල යේහන නෑ” 
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“ඔයාහෙ තීරණය ඔයාහෙ අහත් තිහයේහන. ඒත් හම් හිේද මම වැටුහණ් 

හලාකු අමාරුවක.” සංජය ලක්ශාේහේ මුහුණ හදස බලා හෙන කතා කළත් 

ලක්ශාේ සටිහේ හම්සය මත තිබුණු කැලැේඩරය හදස බලා හෙන ය.  

 

“මට කියේන බැ ැ ලක්ශාේට යේන එපා කියල. ඒත් හම් බිසේනසේ එක හම් 

තත්වහේ තිහයන එකට ඔයත් වෙ කියේන ඕන.”  

 

“හම්කයි සංජය, ඔබ තුමාට මතක ඇති මම හමතැනට එද්ධදී හම්හක හම්කර්ථ 

මැෂිේ හදකවත්  රියට සකසල තිබුහණ නැ ැ. පළමුහවනි මාස කිහිපය ම 

ගියා යේත්ර ටික  දල කරල  රි තත්ත්වයට බිසේකට් ටික එළියට ෙේන. අනිත් 

එක හමතන වැඩ කරන හසේවකයේ ටික මුල ඉඳල ම පුරුු කරල ෙත්හතත් 

මම.”  

 

“ඔයා  රි ලක්ශාේ! ඒකහන ඔයාව මම සාමානයාිකාරී කරල පියක් දීල අර 

ෙත්හත. ඒක ඔයාහෙ රාජකාරිහය හකාටසක්.” 

 

“ඒක  රි සංජය, ඒත් අපි නිෂ්ේපාදනය වැි කරන හකාට විකුණුම් අංශය අළුත් 

ඇණවුම් හේේන ඕන. මම  ැමදාම මාසක රැසේවීම්වල ඔය කතාව කියල 

තිහයනවහන.” තමාට ටිකක් හක්ේති ගිය බව දැනෙත් ලක්ශාේ සය 

වාේවිලාශය හවනසේ කහළේ ය. 

 

“මම ඔබ තුමාට පසුගිය වතාහවත් පැ ැදිලි කරේන උත්සා  කහළේ ඒ 

කාරණය. හමතන අපට එන ඇණවුම් ටික තව ටිකක් වැි කර ෙේන පුළුවේ 

නම් ලාභ ලබේන පුළුවේ” 

 

“ඒත් ලක්ශාේ විකුණුම් අංශය ඒහොල්ලේහේ ඉලක්කවලට ගිහිේ 

තිහයනවා. හමතන අහප් නිෂ්ේපාදන වියදම තමා ඉ ළ ගිහිේ තිහයේහන. 

ඔයහොල්හලා තරම් බිසේකට් ෙැන දේහන නැති වුණාට බිසේනසේ එකක් 

හත්රුම්ෙේන නම් මම හ ාඳට දේනවා.” 

 

සංජය අසුනිේ නැගිට ජහේලය හවත ගිහේ ය. ජහේලයට දමා තිබූ පැළලි 

මෑත් කර මෑතිේ හපහනන සසරි බිසේකට් ආයතනහේ ප්රධාන හොඩනැගිල්ල 

හදස බලා සටිහේ ය. එහසේ විනාි තුන  තරක් ම හදහදනා අතර කතාවක් 

හනාමැති නි ැඬියාවක් පැවතුණි.  
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සසරි බිසේකට් වයාපාරය ට තවම ලාභ ඉපයීමට හනා  ැකි වීමට තමා 

නායකත්වය ුේ නිෂ්ේපාදන අංශහේ ද විශාල දායකත්වයක් තිහබන බව 

ලක්ශාේ දනී. තමාට රිස හසේ වැඩ කිරීමට  ැකිහේය යන අද සේ රැකියාවට 

පැමිණියත්, හබාහ ෝ විට වැඩ කිරීමට සු වූහේ නලිේට උවමනා  ැටියට ය. 

ලක්ශාේට ප්රධානීේ හදහදහනකුට වෙ කීමට සු විය. නලිේ හබාහ ෝ විට 

විවිධ අළුත් බිසේකට් වර්ථෙ  ඳුේවා ුේහේ ය. බිසේකට් වර්ථෙම ද තුනක් සසරි 

ආයතනහේ නිෂ්ේපාදනය විය. බිසේකට් වර්ථෙ ෙණන වැි හවනවාත් සමෙම 

නිෂ්ේපාදන ක්රියාවලිය සංකීර්ථණ විය. නිෂ්ේපාදිත බිසේකටවල ගුණාත්මක භාවහේ 

ප්රශේන නිසා විශාල වශහයේ නිෂ්ේපාදිත හතාෙ ඉවත දැමීමද සුවිය. එහමේම 

විවිධ වර්ථෙවල ඇසුරුම් ස  ක්රමහේදයේහි සංකීර්ථණත්වය නිසා හබාහ ෝ 

හසේවකයිේ අතිේ වැරදි අඩුපාඩු ද සු විය. ඊට අමතරව සැලකිය යුතු මුදලක් 

වියදම් කරමිේ විශාල වශහයේ අමුද්රවය හතාෙ හෙනැවිත් තබා ෙත්හත් 

ඕනෑම වර්ථෙයකිේ ඕනෑම හවලාවක බිසේකට් සැපයීම  ැකි වීමට ය. 

 

ලක්ශාේ හම් පිළිබඳ ව නලිේ සමෙ හබාහ ෝ විට සාකච්ඡා ස  වාද විවාද සු 

කහළේ ය. නලිේට තමේ රේි ආයතනය  ා කරට කර වැඩ කරන බවක් 

හපේවීමට අවශය වූ නිසා, නිෂ්ේපාදනය කරන බිසේකට් වර්ථෙ ෙණන අඩු කිරීමට 

ද අකමැති විය. ඇත්හතේම නිෂ්ේපාදන වර්ථෙ ෙණන වැි කිරීමට සංජය හේ 

ස  විකුණුම් අංශහේ සුපුේ හේ ද අනුමැතිය ලැබුණි. ඒ නලිේට හමේම 

සංජයටත් තමාහේ වයාපාරය රේි  ා සම මට්ටහම් ුවන බව හපේවීමට 

අවශය වීමත් විවිධ නිෂ්ේපාදන වර්ථෙ තිහබන විට අහලවිකරණහේ දී අවදානම 

අඩු කර ෙැනීමට  ැකි වීමත් නිසාය. 

 

විකුණුම් අංශය ඉලක්ක වලට ළඟා හවන බව පැවසුවද, නිෂ්ේපාදනය කරනු 

ලබන හබාහ ෝමයක් බිසේකට් වර්ථෙ ෙබඩාහේ හොඩ ෙසා තිහබන නිසා 

ලක්ශාේ සතුහේ විකුණුම් අංශහේ ප්රශේනයක් තිබිය යුතු බවය. අපි නිපදවන 

හේෙහයේ ම හවළඳ අංශය විකුණනවා නම් ප සුහවේ ලාභ ඉපයිය  ැකි බව 

නලිේ ඇතුළු නිෂ්ේපාදන කණ්ඩායහම් අද ස විය.  

 

“හම් බිසේනසේ එක හමහ ම ු වේන බැ ැ. මට හම් හවනහකාටත් බිසේනසේ එකට 

ලංසුවක් ඇවිත් තිහයේහන. මම හම්ක ෙැන තීරණයක් ෙේනවා” නි ැඬියාව 

බිඳිමිේ සංජය කීහේ පිටත බලාහෙනමය.  
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“ලක්ශාේ දේනවා මම බිසේනසේ වලට ආහව හපාි කාහල ඉඳල. ඉසේහකෝහල 

ගිහිේ ආපු ෙමේ, ඒ කලිසම ම ඇඳහෙන හකළිේම යේහන තාත්තහෙ 

හේකරියට. එහ ම ගිහිේ මම  ැමහද්ධම ඉහෙන ෙත්ත. පිටි මුට්ටත් කර ෙැහුව. 

ඉසේහකෝහලේ එළියට ආපු ෙමේ බිසේනසේ එකට සම්පූර්ථණහයේ බැ ැල වැඩ 

කළා. අද හවද්ධදී, මට හේකරි  යක් තිහයනවා. දිසේික්ක ප ක අහප් අවේ ල් 

තිහයනවා. ඒ  ැම එකම මම හොඩනැඟුහේ හල්සහයේ හනහේ.”  

 

“ඊට පසේහස බලංහොඩ අහප් මාමාහෙ පුතා එක්ක එකතු හවලා හත් වලටත් 

අත ෙැහුවා. මිනි ත් එක්ක එකතු හවලා අේතිමට හත් ෆැක්ටරි හදකක් දාන 

තත්ත්වයට දියුණු කළා. හේකරි බිසේේසේ එකයි හත් බිසේනසේ එකයි තිහයන 

එහක් බිසේකටුත් පටේ ෙේන කියල අද ස දැම්හම නලිේ. නලිේව මම 

දේහන ඉසේහකෝහල කාහල ඉඳල ම තමයි. නලිේ බිසේකට්  දන  ැටි දැන 

ෙත්තාට හලාකුවට කළමනාකරණය දේන හකහනක් හනහවයි. ඒක මම 

දේන හිේදම තමයි නලිේට කිේහව හම්ක කළමනාකරණය කරේන 

හකහනක් ව ෙමු කියල. ලක්ශාේ දේනවහන ඉතිරි ටික.” ලක්ශාේ හිස 

හසලවීහමේ සංජයහේ ප්රකාශය අනුමත කහළේ ය. සයල්ල ිත්රපටයක් හසේ 

ඔහුහේ මනහසේත් විකාශනය හවයි. 

 

“මට හලාකු බලාහපාහරාත්තුවක් තිබුණා අනික් බිසේනසේ හදක වහේ හම්කත් 

සාර්ථථක හවයි කියල. ඒත් අේතිමට වුහණ් අනික් බිසේනසේවල සල්ලිත් හම්කට 

දාේන වුණ එක. ඒ මදිවට මහෙ කාලයත් සෑහ ේන විනාස වුණා.” නැවතත් 

නි ැඬියාවක් ඇති විය. 

 

“මට හම් හකහ ල්මළ පටේ ෙත්හත නැත්තේ අපූරුවට මහේ අවේ ල් ටික 

වයාප්ත කරේන තිබුණා.” සංජයට තර  හොසේ ඇති බව ලක්ශාේට ඔහුහේ 

මුහුණිේ වැටහුණි. සංජයට සාමානයහයේ තර  හනා ගියත් තර  ගිය විට 

සයල්ල උඩු යටිකුරු හවයි. 

 

“නලිේ මට තමුේ ෙැන විශේවාසය ඇති කරපු නිසා තමා මම තමුේව වැඩට 

ෙත්හත. අේතිමට අවුරුු හදකක් නාසේති කරල දැේ හම්ක දාල යනවා” සංජය 

සාක්කුහවේ ජංෙම ුරකථනය අතට ෙත්හත් ය. 

 

“හම්ක මට ඔයත් එක්ක විතරක් කතා කරල වැඩක් නැ ැ. නලිේවත් 

හමතැනට හෙේනේන ඕන.” සංජය ුරකථනය කහණ් තියා හෙන සටියත් 
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අනික් පසේ පිළිතුරක් ලැහබන බවක් හනා හපහේ. ඔහු නැවතත් ඇමතුමක් 

ලබා ෙත්හත්ය. විනාියක් පමණ ෙත වු මුත් ප්රතිචාරයක් නැත.  

 

නලිේ අද තමා සංජය  මු වීමට එන බව දේනා නිසා, සතා මතාම 

ුරකථනයට පිළිතුරු හනා හදනවා විය  ැකි බව ලක්ශාේ සතුහේය. 

 

“නලිේ හෆෝේ එක ෙේහන නැ ැ.” තම ුරකථනය හම්සය මතට දැමූ සංජය 

නැවත කතා කහළේ ය. 

 

“මට තමුේ එක්ක තව ුරටත් කතා කරල වැඩක් නැ ැ. දැේ යේන පුළුවේ” 

 

ලක්ශාේට හමය ම ත් ස නයකි. ඒත් සංජයව තර  කර ෙැනීමත් ඇඟට ගුණ 

නැත. මක්නිසාද යත් බිසේකට් ස  හේකරි ක්හෂ්ේත්රහේ සංජයට හබාහ ෝ 

ඇඳුනුම් කම් ඇත. ලක්ශාේ සසරි ආයතනහයේ පිටවූවද යේහේ බිසේකට් 

නිෂ්ේපාදන ක්හෂ්ේත්රයට ම ය. සංජයව සමනය කර හෙන තියා ෙැනීම 

හකාහ ාමත් අනාෙතයට හ ාඳය. 

 

“සංජය මම සති හදකක් ඇතුළත මං හවනුවට එන හකනා ව පුහුණු කරල 

හදේනම්” 

 

“හම්..හම්.., දැේ තව කට්ටිය පුරුු කර කර ඉේන හවලාවක් මට නැ ැ. මම 

කරේහන හමාකක්ද කියල මම දේනවා. ඔයාට දැේ යේන පුළුවේ. ආහයත් 

එේන ඕන නැ ැ.” සංජය ලක්ශාේහේ මුහුණ හදස බලා හෙන පවසා නැවත 

ජහේලය හදසට  ැරුහණ් ය.  

 

“හ ාඳයි එහ නම් සංජය” ලක්ශාේ සංජය සමඟ අතට අත දිමට සැරසුනත්, 

සංජය ජහේලහයේ පිටත බලා හෙන සටිය නිසා එම අද ස අත ැර 

දැම්හම්ය. 

 

සංජයට ලක්ශාේ ෙැන ඇති වූහේ දැි කලකිරීමක් සහිත හක්ේතියකි. අවුරුු 

හදකකට හපර හමම වයාපාරය ආරම්භ කහළේ ඔවුේ පිළිබඳ දැි 

විශේවාසයකිනි. වයාපාරය පටේ ෙැනීමට විශාල ණයක් ලබා ෙත්හත් බැංකුව 

සමෙ සංජය හේ තුබූ දැි හිතවත්කම නිසාමයි. ඉේදියාහවේ අළුත්  යේත්ර 

හදකක් හෙේවා ෙැනීමට මූලික වුහේද ලක්ශාේ ස  නලිේය. ඒ රේි 
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ආයතනයට යේත්ර සපයේහනකුහේ මාර්ථෙහයනි. යේත්ර බැලීමට සංජය 

ඉේදියාවට ගිහේ ලක්ශාේ ස  නලිේ සමඟ ය. ඒ ඔවුේ රේි ආයතනහේ 

වැඩ කරන කාලහේ දීමය. එම ෙමහේ දී තුේහදනා සමෙ අනාෙත වයාපාර 

සැලසුම් සකසේ කහළේ ඉම ත් බලාහපාහරාත්තු ඇතුව ය.  

 

සංජය හම් වයාපාරය සඳ ා ම ඉඩමක් සේනක්කර මිළදී ෙත්හත් 

අවිසේසාහේල්හලනි. හකාළඹට ළඟ නිසාත්, ඉඩම් වල මිහලහි යම් අඩුවක් තිබූ 

නිසාත්, එම තීරණය හ ාඳ එකක් යැයි සයල්හලෝ ම සතුහවෝ ය. ඉඩම මිළ දී 

ෙැනීහම් සට හොඩනැගිලි ඉදිකිරීම දක්වා සයල්ල සැලැසේහම් විදි ට සු 

වුණත්, ප්රශේන ඇති හවේනට ෙත්හත් ඉේදියාහවේ හෙනා යේත්ර එකලසේ 

කිරීමට යාහම්දීය. යේත්රවල හිතුවාට වඩා අඩුපාඩු විය. ඉේදියාහවේ කිහිප 

වරක් ම තාක්ෂ්ණ නිලධාරීේ හෙේවීමට ද සු විය. හම් හ ේතු නිසා වයාපාරය 

ආරම්භ කිරීම මාස කිහිපයකිේ ම කල් ගිහේය. සසරි වයාපාරය මීට අවුරුු 

හදකකට හපර නිෂ්ේපාදන ආරම්භ කරන හතක් ම ලක්ශාේ රේි ආයතනහේ 

වැඩ කහළේ ය. නලිේ ඒ වන විටත් රේි ආයතනහයේ විශ්රාම හෙන සටිහේ 

ය.  ආයතනය හොඩ නැගීම, යේත්ර හෙේවීම ආදියට ලක්ශාේ ස භාගී වූහේ 

නිවාඩු දිනවල ස  සති අේතවලය. සංජයට හම් පිළිබඳ යම් හනා රිසේසුමක් 

තිබුණි. තමා සමෙ වැඩ කිරීමට පැමිහණනවා නම් ලක්ශාේ රේි 

ආයතනහයේ ඉවත් විය යුතු බව සංජයහේ මතය විය. නලිේ සංජයට 

පැවසූහේ ලක්ශාේ වහේ හවනත් ආදායමක් නැති හකහනක් එච්චර හලාකු 

අවදානමක් හනාෙේනා එක සාධාරණ බවය. 

 

“හම්කහන සංජය. හොඩක් පුද්ධෙලික ආයතන වල වැඩ කරන අය අනුෙමනය 

කරේහන කූඩැල්ලා තියරිය. කූඩැල්ල තමේ ඉේන තැන අත රිේහන 

 ැමහවහල්ම තවත් තැනක් අල්ල හෙන.” 

 

සංජයට හම් පිළිබඳ තිබුහණ් හවනත් අද සකි. ඔහු  ැම විටම සතුහේ දියුණු 

වීමට නම් අවදානමක් ෙත යුතු බවයි. හමහතක් කල් ජීවිතහේ ඔහු ලැබූ සෑම 

සාර්ථථකත්වයක් පිටුපසම ඔහු යම් අවදානමක් හෙන තිබුණි. සම ර හවලාවට 

ඔහු තම සටින අත්හතේ පනිේහේ හොඩක් ඈතිේ ඇති අත්තකට ය. ඒ 

වැටුහණාත් වැහටද්ධහදේ කියාය. නමුත් එහසේ වැටුණු අවසේථාවලට වඩා 

ඇත්හත් හකහසේ හ ෝ ඉ ළ අත්තක් අල්ලා ෙත් අවසේථා ය. 
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“ ැබැයි නලිේ,  ැහමෝම කූඩැල්හලා වහේ නැ ැ. වඳුහරා වහේ කට්ටියත් 

ඉේනවා” 

 

“ඒ කිේහව?” 

 

“වඳුහරා හලාකු අතුවලට යේහන අනිත් අත්ත අල්ල හෙන හම් අත්ත අත 

ඇරල හනහේ. හකලිේම හම් අත්හතේ අනිත් අත්තට පැනල. ඒක තමා 

කූඩැල්ල හ මීටත් වඳුර හේෙහයනුත් තමේහෙ ෙමන යේහන”  

 

තමා එදා නලිේට කියූ හද්ධ නිවැරදි ය. තමා ලක්ශාේව රැකියාවට ෙැනීමට 

හපර තව ුරටත් හිතේනට තිබුහණ් යැයි සංජය කල්පනා කහළේ ය. ලක්ශාේ 

අවදානමක් හෙන යම් ඉලක්කයක් කරා ලඟාවීමට හවර දරණ පුද්ධෙලහයකු 

හනාහේ. හමවැනි නව වයාපාරයක් සඳ ා මුල් අවුරුු කිහිපහේ අවදානමක් 

හෙන සය කර්ථතවය හවනුහවේ කැපහවන පුද්ධෙලහයකු බඳවාෙත යුතුව  

තිබුහණ්යයි සංජයට සතුණි. හමම සතිවිල්ලත් සමඟ සංජය හේ සහත් යම් 

පසුතැවීමක් ඇතිවිය. 

 

තමා කුඩා කළ තම පියාහේ හේකරිය දියුණු කිරීමට ම ේස වුණ අයුරු 

සංජයට සහි විය. තාත්තාහේ හේකරිය තිබුහණ් හේයේහොඩය. මුලිේ 

හසේවකයිේ කිහිප හදහනකු පමණක් වැඩ කළ හේකරිය, හසේවකයිේ ති ක් 

වැඩ කරන තත්ත්වයට දියුණු කහළේ සංජයහේත් පියාහේත් ම ේසහයනි. 

ටවුහම් හපාියට පටේ ෙත්  අවේ ලද ටිහකේ ටික දියුණු විය. ඉේපසු 

අවේ ල් ජාලය ක්රමහයේ හේයේහොඩ නෙරහේත් පසුව අහනක් 

නෙරවලත් වයාප්ත කහළේ ය. මුලදී නිදා ෙේනා කාලය  ැර අනිත්  ැම 

විනාියක් ම සංජය වැය කහළේ වයාපාරය හවනුහවේ  ය.  

 

සංජය තමේට ප ළිේ විශේවාසවේත ස  හ ාඳ නායකත්වයක් ඇති 

හසේවකයිේ රැසක් බිහි කහළේ ය. පසු කාලයක දී සංජය හවනුහවේ අවශය 

තීරණ ඔවුහු ම ෙනු ලැබුහවෝ ය. තමාහේ හේකරි ස  අවේ ල් වල වැඩ කරන 

සම්මත ක්රමහේදයක් සකසේ කර ෙැනීමට ඔවුේට  ැකි විය. ඉේ පසුව අලුතිේ 

හේකරියක් හ ෝ අවේ ලක් අරඹන විට හමම සම්මත ක්රමහේදය භාවිතා වන 

හසේ වැඩ පිළිවල සකසේ කහළේ ය. ඒ සමෙම වයාපාරය ඉතා ක්රමවත් ව ෙලා ගිය 

අතර සංජයට හවනත් වයාපාර හවනුහවේ සත හයදවීමට කාලය ඉතිරි විය. 

 



ලීේ හපරළිය 

9 
 

ඉේ පසු සංජය අත ෙැහුහේ හත් වයාපාරයට ය. ඒ බලංහොඩ සටින තමේහේ 

මාමාහෙ පුතා සුරංෙත් සමඟයි. ඒ වන විටත් සුරංෙ අක්කර හදකක හත් 

වත්තක් නඩත්තු කළ අතර ඔහුහේ ඉඩමට යාබදව තවත් අක්කර ප ක පමණ 

හකාටසක් විකිණීමට යන බව සංජයට දැේවීමත් සමෙ එයට ද ආහයෝජනය 

කිරීමට සංජය සතුහේ ය. 

  

“අයිහය වැහේ  රියට කහළාත් හ ාඳ ලාභයක් ෙේන පුළුවේ. හවලාවට 

හපාහ ාර ටික දාල, තණහකාළ ටික ෙලවල, දළු ටික කඩේන පුළුවේ නම් 

ප්රශේනයක් නැ ැ. මම හකාහ ාමත් හම්කට ඇරිල ඉේන නිසා මට ඕක 

බලේන පුළුවේ. හම් අක්කර ප  නියම ඉඩම. වතුර එහ මත් තිහයනවා.” 

 

සුරංෙ පැවසූ අයුරු ම ඔහු තමේහේ සම්පූර්ථණ කාලය හම් සඳ ා මිඩංගු කහළේ 

ය. සංජය සති හදක තුනකට වරක් වත්තට හොසේ දින කිහිපයක් එහි ෙත කිරීම 

පුරුද්ධදක් කර ෙත්හත් ය. ටික කාලයකිේ සංජයට ද හත් කර්ථමාේතය හුරු විය.  

 

“අයිහය,  ැටේවල මම අඳුරන යාළුහවක් හෙ හත් ෆැක්ටරියක් තිහයනවා. 

මිනි  විකුණේන හකහනක් හ ායනවා. හමාකද කියේහන අර හෙන කරමු 

ද?”  

 

හම් වන විට හත් පිළිබඳ යම් පළපුරුද්ධදක් තිහබන සංජය, ඒ හයෝජනාවට 

කැමති විය. බැංකුහවේ ණයක් හනාහෙන ම ආහයෝජනය කිරීමට මුදල් ඒ වන 

විට සංජය ළඟ තිබුහණ් ය. තමාට ම කියා හත් ෆැක්ටරියක් තිබුහනාත් එම හත් 

හවේහද්ධසයට යවේනත්, තවත් හකාටසක් තමාහේ අවේ ල් ජාලය  ර ා 

ප්රාහද්ධීය ව විකුණේනත්  ැකි බව ඔහුට වැටහුණි. එදා ඔහු ෙත් ඒ තීරණය 

නිවැරදි බව හත්හරේහේ හම් වන විට පළමු හත් ෆැක්ටරිහේ ලාභහයේ තවත් 

හත් ෆැක්ටරියක් සමෙ අක්කර ති ක් පමණ මිළ දී ෙැනීමටත්  ැකි වීහමනි. 

 

හම් සයලු අත්දැකීම් සමෙ තමේහේ බිසේකට් වයාපාරයට අත්වූ ඉරණම පිළිබඳ 

සංජයට දැි කනසේසල්ලක් ඇති විය.  

 

“බිසේනසේ එකක් කියේහන  රියට ළමහයක්  දනවා වහේ”  

 

සංජයහේ පියා ඒ දවසේ වල කියනවා මතකය. ඒ කතාව ඇත්තක් බව සංජයට 

සහි වුහණ් ඔහුට පළහවනි දරුවා ලැබුණ පසුයි. දරුවා බිහිවුණ පළහවනි 
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දිනහේ සටම සංජයහේත් බිරිඳ ප්රියේතිහේත් දින චරියාව සම්පූර්ථණහයේ 

හවනසේ විය. හදහදනාහෙේ එක් අයකුහේ කාලය තනිකරම දරුවා 

හවනුහවේ  හයදවීමට අවශය විය. ප්රියේතිහේ අම්මා ඒ දිනවල ළඟ හනා 

සටිහේ නම් සංජයට හකහසේ වත් හේකරිහේ වැඩ කර ෙැනීමට  ැකි හවේහේ 

නැත. 

 

ඇත්තටම හේකරිහේත් හත් වයාපාරහේත් සාර්ථථකත්වයට හ ේතුව තමේ 

දරුහවකුට වහේ වයාපාරයට අවධානය හයාමු කිරීම බව සංජයට වැටහුණි. 

හත් වයාපාරය හවනුහවේ සුරංෙ තමාටත් වඩා කැප කිරීමක් කහළේ ය. නමුත් 

තමා අලුතිේ පටේ ෙත් බිසේකට් වයාපාරයට එතරම් කාලයක් මනසේ හ ෝ 

ක්රියාහවේ හනාහයදූ බව සංජයට සහි විය.  

 

“මම නලිේ ස  ලක්ශාේ ෙැන විශේවාසය තිේබ වැියි. මම හිතුහව මුදල් 

හයහදේවට පසේහස ඒ හදේන ඔක්හකාම  රියට කරයි කියල. දැේ තමා 

හත්හරේහන ලක්ශාේට හම්ක තව එක හජාේ එකක් විතරයි කියල. බිසේකට් 

එකක හරහසපි  දේන නලිේට වඩා වැඩ කාරහයක් නැති උනත්, 

වයාපාරයක් පාලනය ස  දියුණු කිරීමට මිනි ට හලාකු  ැකියාවක් නැ ැ. 

දැනුම තිේබාට මදි. බිසේනසේ කියන හද්ධ ඇහේ තිහයේනත් ඕන.” සංජය හිතුහේ 

ය. 

 

කලිේ වයාපාර වලට කාලය වැය කළා හසේ තමේ සසරි බිසේකට් සඳ ා කාලය 

වැය හනා කිරීහමේ සුවූ හලාකුම අඩුපාඩුව වයාපාරය ෙැන හ ාඳිේ දැන 

ෙැනීමට තිබූ අවසේථාව ගිලිහී යාමය. තමාට අළුත් හදයක් වූ හත් වයාපාරය 

ෙැන ඔහු හ ාඳිේ ඉහෙන ෙත්හත් හත් වත්හත් ස  ෆැක්ටරිහේ ඇවිදිමිේ 

සුරංෙ හමේම අනික් අය සමෙ කාලය ෙත කළ නිසාය. සසරි බිසේකට්වල 

දැනුම තිබුහණ් ලක්ශාේ ස  නලිේ සමඟය. දැේ ලක්ශාේ නැත. නලිේ 

තමාව  ැර හනා ගියත් ඔහු හදයක් යහමකුට කියා හදන හකහනක් හනහේ. 

ඔහුහේ දැනුම තව හකහනකුට ගිහයාත් ඔහුහේ රැකියාව අනතුහර්ථ බව ඔහු 

සතයි. 

 

අලුතිේ හකහනක් රැකියාවට බඳවා හෙන වයාපාරය ඉදිරියට හෙන ගියත් දැේ 

පවතින තත්වහයේ හොඩ ඒමට තව වසර කිහිපයක් වත් ෙත හවනු ඇත. 

අවුරුු හදකක් තිසේහසේ පාඩු ලැබූ වයාපාරය, තවුරටත් පාඩු පිට වසර 
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ෙණනාවක් පවත්වා හෙන යන එක හකාහ ත්ම හිතකර හනාහේ. සංජය 

තමාහේ ුරකථනය හෙන ඇමතුමක් ලබා ෙත්හත් ය. 

 

“හ හලෝ, මිසේට ශාේදීේ. මම සංජය” 

 

“ඔේ. ඔේ සසරි එහක් සංජය තමයි.” 

 

“හ ාදයි හ ාදයි. හ ාඳිේ ඉේනවා. මම ෙත්හත ශාේදීේ..., ඔයා එදා මහේ 

වයාපාරය මිළට ෙේන කැමතියි කියපු එක ෙැන තව ුරටත් කතා කරේන. 

මම කැමතියි ඒ කතා බ  දිෙටම හෙනියේන.” 

 

“ රි එහ නම් ලබන සතිහය  ම්බහවලාම කතා කරමු” 

 

ශාේදීේ සසරි වයාපාරය මිළදී ෙැනීමට කැමති බව ප්රකාශ කහළේ මීට මාස 

කිහිපයකට හපරය. නමුත් ඒ දින වල සංජය හිතුහේ හකහසේ හ ෝ වයාපාරය 

හොඩ දැමීමට ය. නමුත් දැේ තත්ත්වය හවනසේ ය. සංජය කල්පනා කහළේ 

බැංකු ණය ශාේදිේට හෙවන හලස සකසා ඉඩමට ස  හොඩනැගිල්ලට 

සරිලන මුදලක් ඔහුහෙේ ලබා ෙැනීමට ය. ශාේදීේ හම් වන විටත් බිසේකට් 

කර්ථමාේතශාලාවක හිමි කරුහවක් නිසා ඔහු හමම වයාපාරයත් සාර්ථථක කරනු 

ඇත. සංජයහේ හිහත් යම් කනසේසල්ලක් තිබුණත් දැේ කළ  ැකි යමක් නැත. 

එමනිසා හ ාඳම තීරණය හම් යැයි සලකා ඔහු හිත  දා ෙත්හත් ය. 
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සංජය පසු දිනම සසරි වයාපාරහේ ඉ ළ කළමනාකාරිත්වය රැසේවීමකට 

කැඳවීය. ඒ සඳ ා තත්ත්ව ආරක්ෂ්ණ ස  නව නිෂ්ේපාදන අංශහයේ නලිේ 

නානායක්කාරත්, විකුණුම් අංශහයේ සුපුේ සපරමාුත්, මුදල් අංශහයේ 

ජයේත වීරහසේකරත්, මානව සම්පත් අංශහයේ ගි ානි සුරවීරත්,  නිෂ්ේපාදන 

අංශහයේ ලක්ශාේ හවනුවට රහම්ෂ්ේ තිලකරත්නත් ස භාගී වූ . 

 

“සුබ උදෑසනක් හේවා  ැහමෝටම. මම හිතනවා ඔයහොල්හලා සම ර විට 

දේනවා ඇති ඇයි අපි අද  ම්බ හවේහන කියල. හම් බිසේනසේ එක පසුගිය 

අවුරුු හදහක් ම අපට ලාභ ලබේන බැරි වුණා. ඒක අපි එක්හකහනක්හෙ 

වරදක් හනහේ, මම හිතනවා අපි  ැහමෝම ඒකට වෙ කියේන ඕන කියල” 

සංජය සයල්ලේහේ ම මුහුණු හදස බැලීය. සයල්හලෝ ම පාහ ේ සංජයහේ ඇසේ 

මෙ  ැරිහයෝ ය. නමුත් රහම්ෂ්ේ පමණක් සංජය හදස බලා හෙන සටිහේ ය. 

රහම්ෂ්ේට හම් සයල්ල අළුත් අත්දැකීමක් විය. ඔහු හමවැනි ප්රධාන රැසේවීමකට 

ස භාගී හවේහේ පළමු වතාවටය. 

 

“මම පහුගිය මාස කිහිපහය ම ඔයහොල්ලේහෙේ ඉල්ලුවා හම් බිසේනසේ එක 

ලාභ ලබන තත්ත්වයට හේේන කියල. නමුත් ඒ ඉලක්කයට යේන බැරි 

වුණා. සම රු ඉලක්කය පැත්තක තියල රසේසාහවනුත් අයිේ වුණා. 

හකාහ ාම  රි දැේ හම් බිසේනසේ එක හම් විදි ට හෙනියන එක හලාකු බරක් 

හවලා තිහයේහන. ඔයහොල්හලා දේනවා ඇති හම්කට ෙත්ත ණය වාරික 

හෙවේහන මහේ අනිත් වයාපාරවල එන ආදායහමේ. එහ ම බිසේනසේ එකක් 

කරන එක ආහයෝජකහයක් විදි ට මට කිසම හත්රුමක් තිහයන හදයක් 

හනහේ.” 

 

“ඒ නිසා මම තීරණය කළා සසරි බිසේකට් වයාපාරය විකුණල දාේන.” සයලු 

හදනාම පුුමහයේ හමේ සංජය හදස බැලූ . හමම තීරණය කුමන හවලාවක 

හ ෝ ප්රකාශ වන බව දැන ෙත්තත් හමය සංජයහේ මුවිේ පිටවීම සයල්ලේ ම 

සසල කරවන කරුණක් විය. 
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“ඔයහොල්ලේහෙ රසේසාවලට ප්රශේනයක් හනාවන විදි ට තමා මම ගිවිසුම 

 දේහන. ඒ නිසා රැකියා ෙැන බය හවේන ඕන නැ ැ.  ැබැයි අළුත් 

කළමනාකාරිත්වයක් එක්ක වැඩ කරේන ඔයාලාට සද්ධධ හවනවා. ඒකට 

දැේම ඉඳල  ැඩ ෙැහ ේන” 

 

“හබාහ ෝ විට තව මාස හදක තුනක් ඇතුළත ෙනුහදනුව සු හවයි. එතකේ 

ඔයහොල්හලා පුරුු විදි ට වැඩ කර හෙන යේන. හම් ෙැන අනික් අයට 

දැේම කියේන එපා. අපි ඔක්හකාම හසේවකහයෝ කැඳවල හම් ෙැන  රියට 

දැනුම් හදේන ඕන.” 

 

“ රි එහ නම් යේන පුළුවේ කට්ටියට. ගි ානි යි ජයේත යි හපාේඩක් 

ඉේන”.  

 

රැසේවීම විනාි ද යකිේ පමණ නිමා විය. රහම්ෂ්ේ ඇතුලු අහනක් අය 

කාමරහයේ පිටතට පැමිණිහේ ප්රශේන දා ක් ඔලුහේ රඳවා හෙන ය.  

 

“මචං සුපුේ, දැේ හමාකද හවේහන” රහම්ෂ්ේ ඇසුහේ හකාරිහඩෝහේ ඇවිද 

හෙන යන ෙමේ  ය. 

 

“ඒක තමා මචං, මම නම් බැලුහේ හවන හජාේ එකක් හ ායා ෙේන කියල”  

“යමුද හත් එකක් හබාේන” රහම්ෂ්ේ ඇසුහේ ය 

 

“යමු” හදහදනා ම කළමනාකාරිත්වය සඳ ා හවේ කර තිබූ විහේක කාමරය 

හවත ගිහයෝ ය. එහි කවුරුත් හනා සටිහේ තවමත් උහද්ධ නිසා විය යුතු ය. 

 

“මම කලිේ ආයතනහයේ අයිේ හවලා ඇවිත් තාම මාස  යක් වත් ගිහේ නෑ. 

කවුද හිතුහව හමහ ම හවයි කියල” රහම්ෂ්ේ කීහේ විුලි හක්තලයට 

කරාමහයේ වතුර පුරවන ෙමේ ය. 

 

“හම් තිහයන තත්ත්වය යටහත් හවන හජාේ එකක් හ ායන එකත් හල්ස නැ ැ 

මචං. අනිත් එක මට හිහතනවා හම් බිසේනසේ එක හොඩ දාේන පුළුවේ කියල” 

රහම්ෂ්ේ හක්තලය විුලියට සම්බේධ කහළේ ය. 
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“උඹට පිසේසු මචං. ලක්ශානුත් හම්ක දාල ගිහය කර ෙේන බැරි හිේදහන” 

සුපුේ කීහේ රහම්ෂ්ේ කී හද්ධ වැි ෙණනකට හනාහෙනය. 

 

“නෑ මචං මම වෙකීමක් ඇතුව කියේහන. දැේ මට කියපං, උඹල විකුණුම් 

අංශහයේ මාසයකට හකාච්චර විතර විකුණනවා ද කියල?”  

 

“විකුණුම් වල හලාකු ප්රශේනයක් නෑ. දැනට  ැදිල තිහයන හවළඳහපාළ 

තිහයනවහන. ඒක නිසා හ ාඳට බිසේනසේ යනව. අනික මචං, අහප් බිසේකට් වල 

රසට මිනිසේසු කැමතියි. අහප් ‘හචාහකෝ ිලයිට්’ බිසේකට් එක එහ ම නම 

කියල ම ලු සම ර අය කඩවල් වලිේ ඉල්ලේහන. ඒ අතිේ නම් නලිේ 

සෑහ න වැඩකාරයා. නලිේ හෙ හරසපි වලට ෙ ේන බෑ රේි එකටවත්” 

සුපුේ කීහේ ඉ ළ රාක්කහයේ හකෝප්ප හදකක් ඉවතට ෙනිමිනි. 

 

“ රි මට කියපං, හකාච්චර විතර මාසයකට විකිහණනවා ද කියල?”  

 

“පසුගිය මාහසට අපි රුපියල් මිලියන  තක විතර විකුණුම් කළා.  රියටම 

ොන මතක නැ ැ” 

 

“තව වැිපුර විකුණේන බැරි ද?” 

 

“පුළුවේ මචං. ඔය ොන ආහවත් ෆැක්ටරිය උපරිමහයේ ුවල අතිකාලත් 

කරල. මම ‘හනක්සේසටි’ සුපර්ථමාකට් එක එක්කත් කතා කර හෙන යනවා. 

ඒක හොඩ ගිහයාත් අපිට හවන ෆැක්ටරි වලට ඇණවුම් දීල  රි නිෂ්ේපාදනය 

කර ෙේන පුළුවේ. ඒ වහේ තව හොඩක් ඇණවුම් හේේන අවසේථා තිහයනවා. 

හමච්චර විකිහණද්ධදී බිසේනසේ පාඩුයි කියන එක හලාකු ප්රශේනයක්. සංජය අතිේ 

දාල තමා ණය ටික හෙවේහන.” 

 

“ඒක තමයි සුපුේ මමත් කියේහන. මම හම්හක වැඩට ආපු දවහස ම හත්රුණා 

මාර විදි ට දියුණු කරේන පුළුවේ තැේ හොඩක් තිහයනවා කියල. මම 

කලිේ ආයතනහේ වැඩ කරද්ධදි, එහ  අනුෙමනය කරපු ක්රමහේදයක් තිබුණා 

‘ලීේ මැහේේමේට්’ (lean management) කියල. ඒ  ර ා, අපිව පුරුු 

කළා අහප් ක්රියාවලිවල තිහයන නාසේති  ඳුනා හෙන ඒව නැති කරන විදි  

ෙැන. ඇත්තටම මචං, කලිේ ආයතනහේ ක්රියාවලි සෑහ න දියුණු කළා ඒ 

විදි ට” රහම්ෂ්ේ කීහේ හකෝප්පයට උණු වතුර වත් කරමිේ ය. 
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“හමානවද උඹ දැකපු නාසේති අහප් සසරි එහක්” 

 

“එකක් හනහේ මචං, සය ෙණනක් කියේන පුළුවේ. දැේ බලපං, අහප් 

ක්රියාවලිහය තිහයන අඩුපාඩු හිේද බිසේකට්  දේන කලිේ,  දන අතරතුර, 

 දල ඉවර වුණාට පසේහස හකාච්චරක් අ ක දානවද කියල. ඒ විතරද, අපි 

හකාච්චර හතාෙ තියාහෙන ඉේනවද කියල බලේන. ෙබඩාව පිහරේන පිටි 

මුට්ට. කූල් රූම් හදහක් ම මාෙරිේ පුරවල, එක එක අංශ වල හම්ස අසේහසත් 

බිසේකට් බිේ. නිෂ්ේපාදන අංශහේ මිනිසේසු ඇවිදිේහන වැටිච්ච බිසේකට්වලට 

පයිේ ෙෙ . බිසේකට් හම්කර්ථ මැෂිේ හදක ුවනවට ුවනවා. මැෂිම පිටිවලිේ 

වැහිල තිහයේහන. ඔබන හබාත්තම් ටික විතරයි හප්ේන තිහයේහන. 

කවදාවත් කිසම ඇණවුමක් ඉවර හවන කල් ුවේන බෑ, මැෂිම නවතිනවා. 

ඊට පසේහස සුසේතය ඇවිල්ල හකාහ ාම  රි අටවල හදනවා,  ැබැයි ඊළඟ 

ඇණවුම ට තව ප්රශේනයක්. ඇසුරුම් අංශහේ වැඩ කරන අය ඉේනවා 

ඔක්හකාම 15 ක් විතර.  ැබැයි හොඩක් හවලාවට ප ක්  යක් බලාහෙන 

ඉේනවා වැඩ එනකල්.” 

 

“ඉතිේ රහම්ෂ්ේ අපි හිතාහෙන ඉේහන ෆැක්ටරිය උපරිම ධාරිතාහවේ ුවනවා 

කියල. ලක්ශාේ දීල තිහයන ධාරිතාවට  තමා අපි විකුණුම් සැලසුම් කරේහන. 

සම ර හවලාවට එන ඇණවුම් ටිකත් පරක්කු කරනවා  දේන ඉඩ මදි කියල” 

සුපුේ පැවසූහේ උණු වතුර දැමූ හකෝප්ප වලට හත් බෑේ හදකක් දමමිේ ය.  

 

“මට විශේවාසහයේ කියේන පුළුවේ හම් ෆැක්ටරිහය ධාරිතාව කිසම අමතර 

ආහයෝජනයක් නැතිව සීයට ති කිේ වැි කරේන පුළුවේ කියල.” 

 

“නිෂ්ේපාදනය සීයට ති කිේ වැි කහළාත් ඒ ටික විකුණන එක අපිට 

හල්සහයේ ම කරේන පුළුවේ. අහප් බිසේකට් වලට හ ාඳ ඉල්ලුමක් 

තිහයනවා හවළඳහපාහළේ.”  

 

“උඹට සීනි  ැඳි කීයක් දාේනද?” රහම්ෂ්ේ ඇසුහේ සීනි හබෝතලය විවර 

කරමිනි. 

 

“එකක් දාපං. සීනි හබාන එක අඩු කළා” 
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“මචං උඹට බැරිද හලාක්කාට ගිහිේ ඔය කතාව කියේන. ඔය ලීේ ද 

හමාකක්ද කියන ක්රමහේදහයේ සීයට ති ක් ධාරිතාව වැි කරේන උඹට 

පුළුවේ කියල” සුපුේ රහම්ෂ්ේහෙේ විමසුහේ හත් හකෝප්පය හතාල ොන ෙමේ 

ය. 

 

“අප්පා මචං සීනි මදි. හකාච්චර හිතුවත් සීනි අඩුහවේ හබානවා කියල හත් එක 

කහට් තියද්ධදී සීනි ඕන හවනවා” කියමිේ සුපුේ තව සීනි  ැදි හදකක් ම දමා 

කළවම් කහළේ “පුළුවේ කාහල හ ාඳට කාල බීල ඉේන ඕන” කියමිනි.  

 

“ඉතිං බේ, හලාක්ක මාව  රියට දේහනත් නැතුව ඕකට කැමති හවයිද” 

රහම්ෂ්ේ ඇසුහේ කුතු ලහයනි. 

 

“දැේ මචං න යට උිේ වතුර ගිහිේ තිහයේහන. ඕක ගිහිේ කියල බලපං. 

සම ර විට හලාක්කහෙ හිත හවනසේ හවේන පුළුවේ” සුපුේ කීහේ ය. 

 

“හම් මට යේන ඕන. හවළඳ නිහයෝිතහයෝ  කීප හදහනකුට කතා කරේන 

තිහයනවා.” කියමිේ හත් හකෝප්පයත් අතැතිව සුපුේ විහේක කාමරහයේ 

පිටතට පැමිණිහේ ය. 

 

“ආ මතක ඇතිවම යේන කලිේ මූලය අංශහේ ජයේත අයියව  ම්බ හවලා 

කතාව කියල බලපං. එයා උඹට ඉලක්කම් ටික හදයි. ඒ ටිකත් අර හෙන 

හලාක්ක ළඟට ගිහයාත් නම්ම ෙේන පුළුවේ හවයි. එහ නම් අපි ගියා.”  

 

රහම්ෂ්ේ හකළිේම ගිහේ මූලය අංශහේ ජයේත හසහනවිරත්න ළඟට ය. ඔහු 

සය ආසනහේ සටිහේ නැත. ‘සංජය එක්ක කතාව තවම ඉවර නැතිව ඇති, 

පසේහස එනවා’ කියා සතා රහම්ෂ්ේ  ැහරනවාත් සමෙම ජයේත පැමිණිහේ ය. 

 

“ආ රහම්ෂ්ේ, හමාකද හම් පැත්හත” කියා හෙන ම ජයේත තම අසුන හවත ගිහේ 

ය. 

 

“ජයේත, මට හපාේඩක් කතා කරේන පුලුවේද?” 

 

“ඔේ හමානවද දැන ෙේන තිහයේහන?” 
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“ජයේත, අපිට සසරි එහක් නිෂ්ේපාදන වියදම හකාච්චර අඩු කරේන ඕහන ද 

ලාභ ලබේන?’’ 

 

රහම්ෂ්ේ හදස මද හවලාවක් බලා සටි ජයේත, “දැේ නම් ඕකට පරක්කු වැියි 

රහම්ෂ්ේ. පසුගිය අවුරුු හදහක් ම අපි ඔක්හකාම උත්ස  කළා. ඒත් හලාකු 

ප්රෙතියක් තිබුහණ නැ ැ” 

 

“ඔයහොල්හලා හමාන වහේ හද්ධවල් ද කහළේ?” ජයේත නැවතත් රහම්ෂ්ේ හදස 

බැලුහේ ය. ජයේතට රහම්ෂ්ේ පිළිබඳ යම් නුරුසේසන ෙතියක් ද ඇති විය. 

‘හමච්චර කල් අපි උත්ස  කරල බැරි වුණා, අලුතිේ ආපු හමයා හමානවා 

කරේනද?’ කියා ජයේතට සතිනි. එම සතුවිලි හත්රුම් ගියා හසේ රහම්ෂ්ේ 

නැවතත් පැ ැදිලි කිරීමට පටේ ෙත්හත් ය 

 

“හම්කයි ජයේත, මම කලිේ වැඩ කරපු ආයතනහේත් හම් වහේම ප්රශේන 

තිබුණා. එහතන දී කළමනාකාරිත්වය ‘ලීේ මැහේේමේට්’ (lean 

management) ක්රමහේද  ර ා හලාකු වයාපෘතියක් පටේ ෙත්තා. හකටි 

කාලයක් ඇතුළත නිෂ්ේපාදන පිරිවැය සෑහ න අඩු කිරීමක් කළා. ඊට අමතරව 

අනවශය හතාෙ ඉවත් කිරීම, තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රශේන අඩු කිරීම වහේම, 

මිනිසේසුේහෙ වැඩත් සැහ ේන හල්ස කරල ුේනා. සසරි බිසේකට් ආයතනය 

ෙත්හතාත් දියුණු කරේන පුළුවේ හොඩාක් තැේ තිහයනවා. මට විශේවාසයක් 

තිහයනවා කිසම අමතර ආහයෝජනයක් හනා කර, සීයට විසේසක් ති ක් විතර 

වියදම අඩු කරල නිෂ්ේපාදන ධාරිතාවත් වැි කරේන පුළුවේ හවයි කියල” 

 

“හ ාඳයි රහම්ෂ්ේ ඔහ ාම හිතන එක. ඒත් ඕවා හකාච්චර ප්රාහයෝගික ද කියල 

මට නම් ප්රශේනයක් තිහයනවා” 

 

“ඇයි ජයේත එහ ම කිේහව?” 

 

“අහප් හිටපු සාමානයාිකාරී ලක්ශානුත් ඔය ලීේ සක්සේ සේමා කළු පටියක් 

කළා. ආයතනහයේම තමයි වියදම් කහළේ. මම ම තමා හෙවීම අනුමත කහළේ.” 

 

“ඒ කියේහන හමහ  ලීේ ක්රමහේද භාවිතා කරල තිහයනවා ද? මම ඇවිත් 

මාස  යකට කිට්ටුයි, මට හත්රුහණ් නැ ැහන කවුරුත් ඒ ක්රමහේද පාවිච්ි 

කරනවා කියල ” 
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“ඒක ම තමා මාත් කියේහන. සංජය ලක්ශාේව කළු පටි කරේන යැේහව දැේ 

අවුරුු එක  මාරකට විතර කලිේ. සංජය හිතුහවත් හම්හකේ ලක්ශාේ 

ආයතනහේ හලාකු හවනසක් කරයි කියල. මුල් දවසේ වල පසුගිය දත්ත එහ ම 

සෑහ න එකතු කරල විශේහල්ෂ්ණ හොඩක් කළා. ඔය ‘පවර්ථ හපායිේට්’ වලිේ 

ඉදිරිපත් කිරීමුත් හොඩක් කළා. අේතිමට ඉතුරු වුහණ් ඒ හකාළ ටික විතරයි. 

ලක්ශානුත් අේතිමට කිේහව ඔය කතේදර හමහ ට ෙැළහපේහන නෑ 

කියල.”  

 

“එහ ම හවේන පුළුවේ හපාහත් විදි ට කරේන ගියා ම.  ැබැයි මම ලීේ 

කියන හද්ධ ප්රාහයෝගික ව කරල ප්රතිඵල ෙත්ත හකහනක්. ඇත්තටම මම ඔය 

හබල්ට් කරල නෑ.  ැබැයි කරන විදි  ෙැන හ ාඳ අවහබෝධයක් තිහයනවා. 

ජයේතට කියේන, මම කලිේ වැඩ කරපු හකේට් ආයතනහේ ලීේ පටේ 

ෙේන කලිේ, මාස තුනක විතර නිෂ්ේපාදනයට ඇතිහවන අමුද්රවය ෙබඩාවල 

හොඩ ෙ  හෙන තිබුණා. බාහෙට ම ල ඉවර කරපු ඇඳුම් කඳු පිටිේ නිෂ්ේපාදන 

අංශහේ හොඩ ෙ ල තිබුහණ. මුළු ෆැක්ටරියම අවුල් ජංජාලයක්, තත්ත්ව 

පාලන ප්රශේන, මැෂිේ ප්රශේන පිරිල.  ැබැයි අේතිමට හකාහ ාම  රි අතිකාල 

කරල ඇණවුම් ටික හවලාවට යවනවා, හමාකද නැත්නම් අහප් පරිපාලන 

නිලධාරීේ හෙ රසේසා ඉවරයි හන.” 

 

“ඉතිේ හමාකද කහළේ ඔයහොල්හලා” 

 

“අපිට උපහදසේ හදේන කණ්ඩායමක් ආවා. ඒ හොල්හලා ලංකාහව කට්ටිය. 

සෑහ න පළපුරුද්ධදක් තිබුණා. ජපානහේ හටාහයෝටා එහක් වැඩ කරපු අයත් 

එයාලත් එක්ක හිටියා. මුළු ආයතනයම කණ්ඩායම්  තරකට හබදලා එක එක  

අංශහේ ප්රධාන වයාපෘති  ඳුනා ෙත්තා. මම හිටිහය අමුද්රවය ආයතනයට එන 

තැන ඉඳල නිමි ද්රවය නැේ ෙත කරන හතක් ෙත හවන කාලය අඩු කරන 

කණ්ඩායහම්. ඒ දවසේ වල සම්පූර්ථණ පූරක කාලය (lead time) තිබුණා මාස 

 ය  මාරක්.  ැබැයි අපිට එක ඇඳුමක් ම ේන ගිහේ විනාි හදාළ ක් 

විතර.” ජයේතහේ නළල මඳක් රැලි විය. ඒ ඇඟලුම් කර්ථමාේතය ෙැන 

අවහබෝධයක් නැති නිසා යැයි රහම්ෂ්ේ ට සතිණි. 

 

“හිතේන ඔයා හට්ලර්ථ සාප්පුවකට යනවා කමිසයක් ම ේන කියල. ඔයා 

කියනවා මට අදම කමිහස ඕන කියල. එයා නිෂ්ේපාදනය කරේහන ඔයාහෙ 

ඉල්ලීම විතරයි කියල හිතේන. එතහකාට එයා ඔයාහෙ මිනුම් අර හෙන ළඟ 
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තිහයන හරදි කහඩේ හරදි අර හෙන නූල් හෙනත්, කපල ම ල තත්ත්වය 

පරීක්ෂ්ා කරල ඔයාට ලබා හදනවා. හම් ඔක්හකාම කරේන වැිම පැය තුනක් 

 තරක් ෙතහවයි. අේන හ ාඳ ලීේ ක්රියාවලියක්.” රහම්ෂ්ේ කීහේ තවත් ප්රශේන 

කිහිපයක් බලාහපාහරාත්තුහවනි. 

 

“නමුත් රහම්ෂ්ේ ෆැක්ටරි එකක තත්ත්වය හවනසේ හේද. විවිධ වර්ථෙහේ ඇණවුම් 

ලැහබනවා. එක ඇණවුමක ට ඇඳුම් ද  දා  විස දා  විතර එේන පුළුවේ. 

හරදි ස  අහනක් අමුද්රවය හේේහන එක්හකෝ චීනහයේ නැත්නම් 

ඉේදියාහවේ. ඉතිේ ඕකට සෑහ ේන කාලයක් යනවා හේද?” 

 

“ රියටම  රි. බිසේනසේ එකක් හකාච්චර හලාකු වුණත්, ඇණවුම් ප්රමාණය කීය 

වුණත්, මිනිසේසු හකාච්චර ප්රමාණයක් වැඩ කළත් අපි ම ේහන කමිස නම් 

අපි කළ යුත්හත අර හට්ලර්ථ කරන වැඩ ටික මයි හේද. හරදි හෙනාව, කැපුව, 

මැහුව, පරික්ෂ්ා කළා පාරිහභෝගිකයාට ලබා ුේන. නමුත් ඔයා කිේව වහේ, 

සැබෑ ජීවිතහයදි ඇණවුහම් ප්රමාණය, හරදි වල සේවභාවය, ම න 

හසේවකයිේහේ  ැකියාව ස  පුහුණුව, යේත්ර වර්ථෙය ස  ඒව වල 

ක්රියාකාරීත්වය වහේම ඇඳුහම  ැඩයට අදාළ හතාරතුරු වහේ විචලයය 

හොඩක් නිසා ඔය ම න ක්රියාවලිය සංකීර්ථණ හවලා තිහයේහන. ඔය 

සංකීර්ථණත්වය කළමනාකරණය කරේන තමා අපි වහේ කළමනාකරුහවෝ 

දාල තිහයේහන. නමුත් මිනිසේසු විදි ට කාලයක් තිසේහස, අපි ඔය 

සංකීර්ථණත්වය එක්ක ජීවත් හවේන හුරු හවනවා. ඊට පසේහස ඔය කියන 

සංකීර්ථණත්වය සාමානය හදයක් හවනවා ” නැවතත් ජයේත නළල රැලි 

කරනවා රහම්ෂ්ේ ුටුහේ ය. 

 

“මම ජයේතට හපාි උදා රණයක් හදේනම්. මතකද දැේ මාස හදකකට 

විතර කලිේ සුලි සුළඟට අර පිටි පසේහස වතුර කරාම තිහයන  රියට, එ ා 

වත්හත හලාකු හකාසේ ෙ ක් ඇල වුණා? අපි කතා වුණා එතන වතුර හබාන 

එක අවදානම් කියල. ඒක කපේන අවසර ෙේන කල් යන නිසා ඒ තිේබ වතුර 

බහට් කපල අළුත් වතුර කරාම ටිකක් තාවකාලිකව මීටර්ථ සීයක් විතර ුරිේ 

දාල ුේන.” 

 

“ඔේ අහප් සුසේතලහන කහළේ. මම ම තමයි බට ෙේන බිල් වලට අත්සේ 

කහළේ.” 
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“සති හදකකට කලිේ අර හකාසේ ෙ  අයිේ කළා.  ැබැයි තාම වැඩ කරන අය 

වතුර හබාේන, කාල අත හ ෝදේන මීටර්ථ සීයක් විතර ඇවිද හෙන යනවා. 

තාම කාහෙේ වත් ඉල්ලීමක් ආහවත් නෑ, ුර වැියි, වතුර කරාම නැවත 

තිබුණ තැනට හවනසේ කරේන කියල. ඒහොල්හලාම තමා ඒ දවසේ වල කිේහව 

ුර වැියි, යේන අමාරුයි, වැඩ පාඩු හවනවා කියල. ඒත් දැේ ඒක 

ඒහොල්හලාේට ොනක් නෑ. අලුතිේ ජීවිතයට එකතු හවච්ච සංකීර්ථණත්වත් 

එක්ක ජීවත් හවේන පුරුු හවලා” 

 

“ඒක  රි” 

 

“දැේ ජයේත හිතේන අර හට්ලර්ථ සාප්පුව ෙැන. ඒහක වැඩ හ ාඳ නිසා දිෙටම 

ඇණවුම් එේන ෙේනවා. ඊට පසේහස ඒහක අයිතිකාරයා ම න හසේවකයිේ 

ොන ටික ටික වැි කරනවා. යේත්ර වැි කරනවා, අළුත් හොඩනැගිල්ලක් 

 දනවා. දැේ අයිතිකාරයාට නිෂ්ේපාදනය ෙැන හ ායේන හවලාවක් නෑ 

හමාකද පාරිහභෝගිකයිේට කතා කරේන තිහයනවා, අළුත් සැපයුම්කරුවේ 

 ම්බ හවේන තිහයනවා, වැඩ හකෝටියයි. ඉතිේ නිෂ්ේපාදන 

කළමනාකරුහවකු බඳවා ෙේනවා. දැේ හ ාඳට බිසේනසේ එන නිසා 

ආයතනහේ හොඩනැගිලි තව හලාකු කරනවා. මිනිසේසු හොඩක් ඉේන නිසා 

මානව සම්පත් කළමනාකරණයටත් එක් හකහනක් ෙේනවා. පි හෙවන ඒව, 

ඉේහවායිස කළමනාකරණය කරේන මූලය අංශයටත් එක් හකහනක් 

ෙේනවා. ඔය විදි ට වයාපාරය හලාකු හවද්ධදී අලුතිේ මිනිසේසු එකතු හවනවා. 

ඇණවුම් වර්ථෙ හවනසේ හවනවා. සංකීර්ථණත්වය වැි හවනවා. ඊට පසේහස 

තත්ත්වය පිළිබඳ ප්රශේන, හවලාවට ඇණවුම් යේහන නැති ප්රශේන, පාරිහභෝගික 

පැමිණිලි වහේ එේන ෙේනවා. ඒ ප්රශේන වලට සේීර විසඳුම් හ ෝ තාවකාලික 

විසඳුම් විදි ට අළුත් ක්රමහේද  ඳුේවල හදනවා.” 

 

“ රියට හකාසේ ෙහ ේ ප්රශේහනට ටැප් එක හවන තැනකට හෙනිච්ච වහේ” 

 

“ රියට  රි. හිතේන අවුරුු ෙණනක් තිසේහස ඔය වහේ සය ෙණනක් ප්රශේන 

ස  විසඳුම් අමතර ක්රියාවලි විදි ට වැහටන හකාට, අපි හිතේහන නැතුව ම 

අහප් වැඩ පරිසරය සංකීර්ථණ හවනවා. ඒ විතරක් හනහවයි, එක් හකහනක් ට 

විතරක් විසඳුමක් හදේන බැරි නිසා මිනිසේසු ඒ ක්රියාවලියක් එක්ක ජීවත් 

හවේන පුරුු හවනවා.” 
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“එතහකාට හම්ක විසඳේන ක්රමයක් තිහයනවද?” 

 

“ඒකට තමා ලීේ ක්රමහේදය උදේ හවේහන. ජයේත දේනවද ලීේ කියන 

වචහන හත්රුම?” 

 

“ලීේ කියන එහක් තාක්ෂ්ණික හත්රුම හකාහ ාමද දේහන නෑ. නමුත් 

සාමානය හත්රුම කියේහන හකට්ටු, නිහරෝගී ම ත නැති කියන එකහන?” 

 

“ රියට  රි. ලීේ කියන එහක් අර්ථථය ඒක තමා. ලීේ මැහේේමේට් (lean 

management) කියල අපි කරේහන කලිේ කිේව වහේ අමතර ක්රියාවලි, 

නාසේති, අළුත් විචලයය එකතු හවලා ම ත් හවලා සංකීර්ථණ හවලා හ මිේ 

ුවන ක්රියාවලියක් නැවත හකට්ටු කරල, සරල කරල, හේෙහයේ ුවන, 

නිෂ්ේපාදන ධාරිතාව ස  කාර්ථයක්ෂ්මතාව වැි ක්රියාවලියක් බවට පත් කිරීම.” 

 

“ රි දැේ තමා හත්හරේහන” 

 

“ම ත සංකීර්ථණ මේදොමී ක්රියාවලියක් හකට්ටු සරල හේෙවත් ක්රියාවලියක් 

කරේහන ප්රධාන පියවර තුනකිේ. මුලිේ ම අපි දකිේන ඉහෙන ෙේන ඕන 

අහප් ක්රියාවලි වල තිහබන නාසේති එහ ම නැත්තේ හම් අනවශය විදි ට 

සංකීර්ථණ හවලා තිහයන ක්රියාවලි හමානවද කියල. හදවනුව කරේහන, 

විදයානුකූලව හම් සංකීර්ථණත්වය ලි ා හෙන, ඊට අදාළ හ ේතු මූල හ ායා 

ෙේන එක. හතවනුව කරේහන, එම හ ේතු මූල විසඳීම ස  නැවත එම ප්රශේන 

ඇති හනාවන හලස නව සම්මත වැඩ කිරීහම් ක්රමහේද ඇති කිරීම. ඇත්තටම 

මම හම්ක සරලව කිේවට හම් පියවර තුන ඇතුහළේ හොඩක් ක්රමහේද භාවිතා 

හවනවා. ඒව ෙැන හපාත් ෙණනක් ලියේන පුළුවේ” 

 

“මට දැේ සෑහ ේන අවහබෝධයක් ආව. තව ප්රශේනයක්, ඕක නිසා අහප් රසේසා 

වුණත් නැති හවේන පුළුවේ හේද” 

 

“හකේට් එකටත් ලීේ උපහද්ධශකහයෝ එද්ධදි අපි  රි බහයේ හිටිහය, අහප්ත් 

රසේසා නැති කරයි කියල. නමුත් අේතිමට අපිට පුළුවේ වුණා මාස  ය 

 මාරක් තිබුණ ආයතනහේ පූරක කාලය (lead time) මාස එක  මාරකට 

අඩු කරේන. කාහෙවත් රසේසා නැති වුහේ නෑ. ඒ විතරක් හනහේ, 

කණ්ඩායහම් හිටපු කීප හදහනකුට උසසේ වීමුත් ලැබුණ ඒ කරපු හද්ධවල් නිසා.” 
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රහම්ෂ්ේහේ වචන වල තිබුණු ආත්ම විශේවාසය පිළිබඳ ජයේත සෑහීමකට පත් 

විය. 

 

“ ේම්ම්, කියේන බලේන රහම්ෂ්ේ මාව  ම්බ හවේන ආපු කාරණය.” 

 

“මට දැන ෙේන පුළුවේ ද, අපිට ලාභ ලබේන බැරි හවලා තිහයන ප්රධාන 

කාරණා හමානවද කියල.” 

 

“ ම්ම්..ප්රධානතම කාරණාව තමා අහප් නිෂ්ේපාදන පිරිවැය. අහප් බිසේකට් 

කිහලෝ එකකට යන ොන රේි බිසේකට් කිහලෝ එකකට යන ොනට වඩා සීයට 

විසේසක් විතර වැියි. අනිත් එක තමා මුදල් චක්රය. අපි සැපයුම්කරුවේහෙේ 

ෙේන අමුද්රවය වලට මුදල් හෙවේන ඕන මාසයක් ඇතුළත. විකුණන බඩු 

වලිේ අපට සල්ලි ලැහබේනත් මාසයක් යනවා. අහප් කර්ථමාේතශාලාව 

ඇතුළට බඩු හෙනල්ල සතියක් හදකක් යනවා බිසේකට් ටික  ැදිල එේන. 

එතහකාට ඉතිේ හරෝල ෙ ේන අමාරුයි. බැංකුහවේ ණයට සල්ලි අර හෙන 

තමා එදිහනදා වැඩවලට මුදල් හයාදවේහන. ඒකත් හලාකු ප්රශේනයක්. අපිට 

එන ආදායම අහප් පිරිවැය ආවරණය කර ෙේන ප්රමාණවත්.  ැබැයි ණය 

වාරික හපාලිය හෙවේන ගිය ම තමා හිර හවේහන. මිලියනයක විතර ණය 

වාරිකයක හපාලියක්  ැම මාහස ම හෙවේන ඕන. ඒක හෙවේහන හබාසේහෙ 

අතිේ දාල. ඕක තමා ඉතිේ අපිට තිහයන ප්රධාන ප්රශේනය.” 

 

“ඒ කියේහන සීයට විසේසකිේ නිෂ්ේපාදන පිරිවැය අඩු කහළාත් අපිට ලාභ 

ලබේන පුළුවේ” 

 

“ඔේ අනිවාර්ථයහයේ පුළුවේ හවේන ඕන.” 

 

“රහම්ෂ්ේට පුළුවේ ද හවනසක් කරේන. ලක්ශානුත් දේන හද්ධවල් ඔක්හකාම 

වහේ කළා. නමුත්  රි ගිහේ නෑ” 

 

“උත්ස  කරල බලේන ඕන. නමුත් මට හලාකු විශේවාසයක් තිහයනවා 

හවනසක් කරේන පුළුවේ කියල” 
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“හොඩක් හ ාඳයි. සංජයට කියල බලේන. සම ර විට හිත හවනසේ කර ෙේන 

පුළුවේ හවයි. අපි කියන හද්ධවල් වලට එයා දැේ එච්චර කේ හදේහන නැ ැ. 

ඔයා අළුත් හිේද කියන හද්ධ අ ේන පුළුවේ” 

 

රහම්ෂ්ේ ඉේ පසු ගිහේ ෆැක්ටරිය තුළටය. නාසය පිනා යන බිසේකට් සුවඳක් 

ශාලාව පුරාම විහිහද්ධ. රහම්ෂ්ේ ආයතනයට අළුත් නිසා හ හතම තවමත් එම 

සුවඳ අත් විේහද්ධ ය. තමාහේ හම්සය හවත ගිය රහම්ෂ්ේ සංජයව  මු විය යුතු 

ආකාරය ෙැන කල්පනා කහළේ ය. කලිේ ආයතනහේ තමා වැඩ කළ ආකාරය 

ඔහු සහිපත් කහළේය. රහම්ෂ්ේ හකේට් ආයතනහේ රැකියාවට එකතු වුහණ් වයස 

විස  තහර්ථදීය. ඒ කණ්ඩායම් නායකහයකු හලසය. එහිදී ඉතා උනේුහවේ 

ස  කැපවීහමේ තම රැකියාව කළත් රහම්ෂ්ේ බලාහපාහරාත්තු වූ පරිදි උසසේවීම් 

ලැබුහණ් නැත. ඔහුට වඩා අත්දැකීම් අඩු, වයසේ බාල අය හබාහ ාමයක් 

ඔහුට හපර උසසේවීම් ලැබුහවෝ ය. තමාහේ කණ්ඩායහම් හ ාඳ 

නායකහයකුහේ ගුණාංෙ හපේවමිේ වැඩ කළත් ආයතනහේ ඉ ළ 

නිලධාරීේ ඔහුහේ  ැකියාවේ දැක තිබුණා දැයි සැක සහිතය. රහම්ෂ්ේහේ 

නායකත්වහයේ කර්ථමාේතශාලාහේ සු කළ ලීේ දියුණු කිරීම් හබාහ ෝ 

හවලාවට ඉ ළ කළමනාකාරිත්වයට ඉදිරිපත් හකරුහණ් හවනත් අය විසනි. 

රහම්ෂ්ේහේ ඉ ළ නායකත්වය කර්ථමාේතශාලාහේ නිරීක්ෂ්ණ චාරිකා වල 

හයහදන විටද, සු කරන ලද දියුණු කිරීම් පිළිබඳ ව විසේතර කහළේ රහම්ෂ්ේහේ 

කළමනාකරු විසනි. අනික් අතට තමා ද තමාහේ නායකත්වහයේ 

කර්ථමාේතශාලාව තුළ සු කළ අඛණ්ඩ වර්ථධන වයාපෘති පිළිබඳ ව ඉ ළ 

නායකයිේ දැනුවත් කිරීමට වැි උත්ස යක් හනාෙත් බවත් ඔහුට සහි විය.  

 

ඔහුහේ උසසේ වීම් පමා වීමට හලාකුම හ ේතුව හමය බව ඔහු ඉවත් වන දින 

ඔහුහේ කළමනාකරු ඔහුට පැවසුහේය. රහම්ෂ්ේට ඔහු ෙැන කලකිරීමක් ඇති 

වූහේ එහතක් එවැනි හදයක් ඔහු තමාට පවසා හනා තිබූ නිසායි. හකහසේ 

හවතත් තමාහේ කළමනාකරු හලස හ හතම තම වෙකීම පැ ැර  ැර ඇති 

බව රහම්ෂ්ේ හත්රුම් ෙත්හත් ය.   

 

රහම්ෂ්ේ සසරි බිසේකට් ආයතනයට එකතු වේහේ නිෂ්ේපාදන කළමනාකරුහවකු 

හලසට ය. තමා හමහතක් කල් හලාකු හපාකුණක හපාි මාළුහවක් විදි ට 

කාලය ෙත කරමිේ හොඩක් අවසේථා මෙ  ැර ෙත් බව ඔහුට සහත්. නමුත් 

හපර සු කළ හද්ධවල් නැවත හනා කළ යුතු ය. හපර සු හනා කළ හද්ධවල් දැේ 

කළ යුතු ය.  ැමදා ම තල වැපිරුහවාත් ලැහබේහේ තලමයි කියා කතාවක් ද 
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තිහේ. සසරි එහක් දැේ නැති හවේනට හදයක් නැත. අළුත් කළමනාකාරිත්වය 

හකහසේ හේ දැයි කිව හනා  ැක. සම ර විට තමාට රැකියාහවේ ඉවත් වීමටද 

සු වේනට ද බැරි නැත. අලුතිේ රැකියාවට පැමිණ තවම මාස කිහිපයක් 

පමණක් නිසා රැකියාව අහිමි වුවහ ාත් සැලකිය යුතු වේදි මුදලක් ද හනා 

ලැහබනු ඇත. කලිේ ආයතනහේ සටියා නම් හ ාඳ යැයි රහම්ෂ්ේට සතුණි. 

එහකහනහිම තමා කියවූ හපාතක තිබූ හදයක් නැවතත් රහම්ෂ්ේහේ සතට 

නැඟුණි. තමාහේ දදවහේ තීරකයා තමාමය, හවනත් හකහනකුට ඔහේ 

දදවය තීරණය කළ හනා  ැක. තමා කලිේ රැකියාහවේ ඉවත් වූහේ ද 

අවදානමක් ෙැනීමට සූදානහමනි. එහසේ නම් දැේ අවසේථාව පැමිණ ඇත. තමා 

ම හොසේ සංජයට සසරි වයාපාරය ලාභ ලබන තැනකට ෙේන පුළුවේ බව 

ප්රකාශ කළ යුතු ය. ඔහු එය අසා සනාහසේනට ද බැරි නැත. ඇඟලුම් 

කර්ථමාේතශාලාවක ලීේ මැහේේමේට් කරපු දැනුහමේ බිසේකට් වයාපාරයක් 

හවනසේ කරේනට හපර බිසේකට්  දන දැනුම ලබා ෙත යුතු බව කියේනට ද 

බැරි නැත. හකාහ ාම වුණත් කමක් නැත. හමයට මුහුණ දිය යුතුමය. 

නැත්නම් හම් ෙැනත් අනාෙතහේ දී පසු තැවීමට සු හවනු ඇත. 

 

“සාර්ථථකත්වහේ ර ස, ලැහබන අවසේථාවට හ ාඳිේ සූදානම්ව මුහුණ දීමයි.” 

හමය රහම්ෂ්ේහේ කලිේ ආයතනහේ ලීේ ගුරුවරහයකු වූ ශානක ද සල්වාහේ 

කහට් නිතරම තිහයන වැකියයි. ඇත්හතේම ශානකහෙේ රහම්ෂ්ේ ලීේ 

සංකල්ප වහේම ආයතනයක වැඩ කරන ආකාරයත් හ ාඳිේ ඉහෙන ෙත්හත් 

ය. ශානක පැවසූ ආකාරයට රහම්ෂ්ේ ඔහුට  මුවූ හ ාඳම හෙෝලහයකි.  

 

එහසේ නම් සංජය  මු වීමට හපර එයට සූදානම් වී යා යුතු ය. එවිට ශානක ඔහුට 

කියා ුේ A3 ිේතනය පිළිබඳ පාඩම මතක් විය. රහම්ෂ්ේ සය මතකය තුලිේ 

අතීතයට පියමැේහේය. 

 

“රහම්ෂ්ේට මතකයිහන මම ‘ටයිි ඕහනා’ (Taiichi Ohno) ෙැන කියල 

ුේන,” ශානක ඇසුහේ කලිේ ආයතනහේ වයාපෘති ඇෙයීමක් අවසේ 

වීහමේ අනතුරුවයි. 

 

“ඔේ. ටයිි ඕහනෝ කියේහන ජපාහන හටාහයෝටා නිෂ්ේපාදන ක්රියාවලිය 

ආරම්භ කරපු එක් හකනා. ජපානහයේ හම් සංකල්පය ඇරඹුණාට, පසේහස 

ඇමරිකේකාරහයා තමා හම්කට ලීේ මැහේේමේට් කියල නම දාේහන” 
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“හවරි ගුේ. මතකයි හේ.  රි හම් ‘ටයිි ඕහනෝ’ කියේහන  රිම දර දඬු 

නායකහයක්.  ැහමෝම වහේ හමයාට බයයි. ඒ වහේම හ ාඳ දැක්මක් තිබුණ 

නායකහයක්.  ඉතිේ ඒ දවසේ වල ඉංිහේරුහවෝ හමයාට වයාපෘති හයෝජනා 

වාර්ථතා අරහෙන එේහන ෙැහි ෙැහීලු. වැි හ ාඳට පිටු  තක් අටක් පිහරේන 

විසේතර ඇතුවලු අරේ එේහන. එහ ම හෙනාවාම බනිනවලු. හමච්චර පිටු 

හොඩක් කියවේන මට හවලාව නැ ැ හම් මුළු කතාවම මට එක හකාළයක 

ලියාහෙන හේේන කියල.” 

 

“මාර හක්සේ එක. ඉතිං” 

 

“ඉතිං උනුත් ඉංිහේරුහවාහන. උනුත් හ ායා ෙත්තලු ඒ දවසේ වල තිබුණ 

හලාකු ම කඩදාසය ටායිි ඕහනෝට වයාපෘති හයෝජනා ලියේන. ඒ දවසේ වල 

තිබුණ හලාකු ම කඩදාසහය විශාලත්වය තමා A3 සයිසේ එක. ඉතිේ ඒකට මුළු 

වයාපෘතිය ම දාහෙන ගියාලු. ඒක කිහයේවම ටයිි ඕහනෝ හොඩක් සතුටු 

වුණාලු. ඊට පසේහස නීතියක් දැම්මලු, එයාට හේන ඕනෑම වයාපෘති 

හයෝජනාවක් A3 පිටුවක එකම ආකෘතියට දාහෙන එේන ඕන කියල. අනිත් 

එක ඒ දවසේ වල ෆැක්සේ කරේන පුළුවේ හලාකුම කඩදාසහය ප්රමාණයත් A3 

ප්රමාණය ම තමා. ඉතිේ ඊහම්ල් හනා තිබුණු ඒ කාහල්, හම් A3 ක්රමහේදය 

හොඩක් ජනප්රිය වුණාලු. අේන එහ ම තමා ඔය A3 ිේතනය කියන එක 

හලෝකයට එේහන. හකාහ ාම වුණත් 1960 ෙණේ වල හටාහයෝටා වල 

තත්ත්ව කව වල වයාපෘති වාර්ථතා සඳ ාත් A3 කඩදාස භාවිත කරල 

තිහයනවා.” 

 

“එතහකාට හමාකක්ද ඔය ආකෘතිය?” 

 

“ඒ ආකෘතිය අපි  ැහමෝම දේන PDCA කියන ආකෘතිය.” 

 

“ඒ කිේහව ඉංිහේරුහවා A3 කඩදාසහය කරුණු ලිේහව PDCA කියන 

ආකෘතිය පාේච්ි කරල. PDCA කියේහන Plan, Do, Check, Adjust 

කියන එකහන.” 

 

“ රි. ඕක ඔය විදි ට තිහයද්ධදී ටිකක් හත්හරනවා හ ාරයි හේ. මම ඕක 

හත්හරන සං හලේ කියල හදේනම්.” කියමිේ ශානක වයිට් හබෝේ එක 

ළඟට ගිහේ ය. 
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“හම්හක හම් Plan කියල කියේහන අපි විසඳේන යන ප්රශේනය හමාකක්ද 

කියන එක, ප්රශේනහේ හ ේතුව හ ායා ෙැනීම ස  ප්රශේනය විසඳීමට මාර්ථෙයක් 

 ඳුනා ෙැනීම. Plan එකට තමා වැිම හවලාවක් මනස හයාදවේන ඕන. A3 

හකාළහය බාෙයක් ම යේහන හම් ප්ලෑේ කියන හකාටස කරේන” 

 

“ රි. හත්රුණා” 

 

“එතහකාට Do කියන එහකේ කියේහන අපි කලිේ සැලසුම් කරපු හද්ධ 

කරේහන හකාහ ාමද කියන එක. එතනදි තමයි සවිසේතර ක්රියා සැලසුම 

සකසේ කරේහන. එතැනිේ පසේහස තිහයන Check & Adjust හකාටහසදි 

තමා අපි බලේහන  දපු සැලසුමට අනුව වයාපෘතිය කර හෙන යද්ධදි අපිට ඕන 

කරන ප්රතිඵල ලැහබනවද කියල.”  

 

“ශානක කියද්ධදී හත්හරනවා,  ැබැයි කරන විදි  තව ටිකක් හත්රුම් ෙේන 

ඕන.” 

 

එදා ශානක රහම්ෂ්ේට නිවැරදිව A3 වයාපෘති හයෝජනාවක් සකසේ කරන 

ආකාරය විවිධ උදා රණ වලිේ පැ ැදිලි කහළේ ය. හම් ිේතනය ම තමාට 

සංජය  මු වීම සඳ ා හපර සූදානමට හයාදා ෙත  ැකි බව රහම්ෂ්ේට පසක් විය. 

‘තමේට ලැහබන අවසේථාහවේ උපරිම ප්රහයෝජන ෙැනීමට නම් නිවැරදිව 

සූදානම් විය යුතු ය.’ යන වැකිය ඔහුහේ මනහසේ නැවතත් රැේ හදේනට විය. 

 වස සංජය නිවසට යාමට හපර ඔහුව  මු වීමට රහම්ෂ්ේ සතා ෙත්හත් ය. සංජය 

අද  වස  ය පමණ වන හතක් සසරි ආයතනහේ සටින බව සංජයහේ 

රියුරාහෙේ රහම්ෂ්ේ දැන ෙත්හත් ය. ඉේ පසු හ හතම A3 හකාළයක් හෙන 

හයෝජනාව පිළිහයල කරන ආකාරය සැලසුම් කහළේ ය.  

 

“මුලිේ ම බලමු හමතන තිහයන ප්රශේනය  රියටම හමාකක්ද කියල. සංජය 

කියපු විදි ට  ැම මාසයක ම පාඩු පිට තමා ුවේහන. පිරිවැය වැි නිසා තමා 

එහ ම හවනවා කිේහව. ජයේත කියපු විදි ට පිරිවැය 20% කිේ අඩු කහළාත් 

අපිට පුළුවේ ලාභ ලබේන. අහප් අමුද්රවය පිරිවැය මාසයකට රුපියල් 

4,062,500 ක්. නිෂ්ේපාදන පිරිවැය මාසයකට  රුපියල් 1,875,000 ක්. අමුද්රවය 

පිරිවැයට යනවා කිේහව පිටි, මාෙරිේ, අහනකුත් අමුද්රවය ස  ඇසුරුම් ද්රවය. 

එතහකාට නිෂ්ේපාදන පිරිවැයට දාල තිහයේහන හසේවකයේහේ පි, 

හබදා ැරීහම් වා න ස  ලයිටි බිල් වතුර බිල් වහේ ඒව.” 
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“ප්රශේනයක් කියල කියේහන දැේ තිහබන තත්ත්වය ස  තිබිය යුතු තත්ත්වය 

අතර හවනසට. ශානක කියේහන ප්රශේනය  රියට ලියා ෙත්හතාත් එතනම 

ප්රශේනහයේ භාෙයක් විසහඳනවා කියල.” 

 

A3 චින්තනය 
 

1. Plan (සැලසුම) 

1.1 ප්රශේනය 

දැේ තිහබන තත්ත්වය = මාසක වියදම රුපියල් 5,937,500 

තිබිය යුතු තත්ත්වය     = මාසක වියදම රුපියල් 4,750,000 (20% අඩුහවේ) 

ප්රශේනය                      = මාසක වියදම 1,187,500 ක් වැි වීම ( දැේ ස  තිබිය 

යුතු තත්වහේ හවනස) 

 

ප්රශේනය පැ ැදිලියි. මාසයකට දළ වශහයේ රුපියල් මිලියන එකකට වැිය 

පාඩු හවනවා.  රි දැේ ඊළඟට බලේන ඕන හමම ප්රශේනයට හ ේතු හමානවද 

කියල. ඒව  රියටම කියේන බැරි එක තමා ප්රශේහන.  ැබැයි මාස  යක් වැඩ 

කරල මම දැකපු විදියට හ ේතු ටික දානවා, රහම්ෂ්ේ සතුහේ ය. 

 

1.2 ප්රශේනයට හ ේතු 

I. තත්ත්වහේ අසමත් වීම් නිසා හවන අමුද්රවය නාසේතිය ස  අපහත් යාම 

II. අික හලස හතාෙ ෙබඩා කර තිබීම 

III. යේත්ර කැඩීම ස  අඩු හේෙයකිේ දිවීම 

IV. අමුද්රවය හෙහනන දින සට විකිණීම දක්වා ෙතවන කාලය වැි වීම 

V. සම ර හසේවකයේට වැඩ අඩුහවේ තිබීම ස  සම රුේ අික හලස 

වැඩ කිරීම 

VI. බිසේකට් පැකට් කිරීහම්දී නිස උපහදසේ හනා ලැබීහමේ බලා සටීම 

 

තව හපාි හපාි හ ේතු හොඩක් තිහයනවා. ඇහුහවාත් කියේන පුළුවේ. 

ඉේපසු රහම්ෂ්ේ හමම හ ේතු මාළු කටු සට නකට (fishbone diagram) 

හොනු කහළේ ය. 
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1.3 ප්රශේනය නැති කරන ආකාරය 

 

හම් තිහබන ප්රශේන 6ටම හවන හවනම විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම ප්රාහයෝගික නැ ැ. 

හමාකද තිහබන අඩු කාලයත් සමෙ ඉක්මනිේ ප්රතිඵලයක් ලබා ෙත යුතුයි.  

 

ඒ නිසා මම හයෝජනා කරේන ඕන ලීේ නාසේති අවම කිරීහම් ස  කයිසේ 

(kaizen) වැඩපිළිහවළක් මගිේ ඉ ත සයලූම ප්රශේන ආවරණය කරේන. 

 

2.Do 

2.1 ප්රශේනය නැති කරන ක්රියා සැලසුම 

 

ක්රියාව වෙකීම කාල රාමුව 

ලීේ පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබා 

දීම 

රහම්ෂ්ේ දින 2 

කුඩා කණ්ඩායම්  ර ා ප්රශේන 

විසඳීම 

කණ්ඩායම් 

නායකයිේ 

සෑම සතියකම 

ප්රශේන මූල වලට කයිසේ සු 

කිරීම 

කණ්ඩායම් 

නායකයිේ 

සෑම සතියකම 

 

ක්රියා සැලසුමට තවත් හද්ධවල් එකතු විය යුතු වුණත් සංජයට හපේවීමට හමය 

ප්රමාණවත් යැයි රහම්ෂ්ේට සතිනි. තවද A3 සැලසුමක Check & Adjust 

මාසක වියදම 

1,187,500 

ක් වැි වීම 

 යේත්ර (machine) 

යේත්ර කැඩීම

අමුද්රවය (material)

තත්ත්වහේ අසමත් වීම් නිසා

 හවන අමුද්රවය නාසේතිය 

සම ර හසේවකයේට 

වැඩ අඩුහවේ 

තිබීම ස  සම රුේ 

අික හලස වැඩ කිරීම

බිසේකට් පැකට් 

කිරීහම්දී නිස 

උපහදසේ හනා 

ලැබීහමේ බලා සටීම

සසරි ආයතනහේ මාසක වියදම වැිවීමට හ ේතු 

අික හලස හතාෙ 

ෙබඩා කර තිබීමඅඩු හේෙයකිේ දිවීම

අමුද්රවය හෙහනන දින සට 

විකිණීම දක්වා ෙතවන 

කාලය වැි වීම
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එහ ම නැත්තම් පරික්ෂ්ාව ස  නැවත සැකසුම සු කළ යුත්හත් හමම ක්රියා 

සැළසුම ක්රියාත්මක වන විට ය. එනම් අදාළ ක්රියා සු වන විට ආයතනහේ 

වියදම අඩුවිය යුතු ය. එය සු කළ යුත්හත් සැලසුම ක්රියාත්මක කරන අතරතුර 

නිසා දැේම ඒ ෙැන වද විය යුතු නැත. රහම්ෂ්ේ නැවතත් තමා ලියූ හකාළය 

පරික්ෂ්ා කහළේ ය. එය අතිේ ලියා තිබුණත් ඕනෑම හකහනකුට පැ ැදිලිව 

කියවා හත්රුම් ෙත  ැක.  

 

දැේ හවලාව  වස තුනට කිට්ටු ය. රහම්ෂ්ේ දවල් ආ ාරය ෙත්හත්ද නැත. හම් 

ෙමේ ම සංජයව  මු හවනවායි සතූ රහම්ෂ්ේ තම හම්සහයේ නැගිට සංජයහේ 

කාමරය හවත ගිහේය. එය තිහබේහේ අනික් හොඩනැගිල්හල් ය. රහම්ෂ්ේ එහි 

යනවිට සංජය ුරකතන ඇමතුමක සටිහේ ය. රහම්ෂ්ේ වීුරු හදාර ළඟට හොසේ 

සංජය හදස බැලුහේ ය. රහම්ෂ්ේ පිටත සටිේහේ තමේ  මුවීමට යැයි හත්රුම් 

ෙත් සංජය මඳක් එළිහේ රැඳී සටින හලස සේ කහළේ ය.  ුරකතන සංවාදය 

අවසේ වූ පසු රහම්ෂ්ේට කැඳවීම ලැබුණි. 

 

“ඔේ රහම්ෂ්ේ” 

 

“මට සංජය එක්ක හපාේඩක් කතා කරේන ඕන.” 

“හමානවා ෙැනද රහම්ෂ්ේ?” හ හතම තම අහත් තිබූ A3 හකාළය රහම්ෂ්ේ සංජය 

හදසට  රවා ලබා ුේහේය. 

 

“සංජය...මට හිහතනවා හම් වයාපාරය ලාභ ලබන තත්ත්වයට හේේන 

පුළුවේ මාස තුනක් වහේ ඇතුළත.” 

 

සංජය රහම්ෂ්ේහේ මුහුණ හදස බලා හෙන ම A3 පිකාව අතට ෙත්හත් ය. 

විනාි හදකක් පමණ හ ාඳිේ එය කියවූහේ ය.  

 

“රහම්ෂ්ේ ප්රශේහන  රියට  ඳුනා හෙන තිහයනවා කියල හප්නවා.  ැබැයි අහප් 

කණ්ඩායම හම් ඔයා දාල තිහයන ප්රශේන ටික  ඳුනා හෙන ඒව විසඳේන වැඩ 

කළා. ඒත්  රි ප්රතිඵලයක් ලැබුහණ නැ ැ.   ේම්ම්...ඔයා ලීේ මැහේේමේට් 

ෙැන දේනවද?” 

 

“ඔේ සංජය. මම හකේට් ආයතනහේ වැඩ කරද්ධදි ලීේ කණ්ඩායමකට 

සම්බේධ හවලා වැඩ කළා. අපි හොඩක් පිරිවැය අඩු කරන වයාපෘති කළා.” 
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“ඔයා දේනවා ඇති ලක්ශානුත් ලීේ සක්සේ සේමා (lean six sigma) හමහ  

කරේන උත්ස  කළා. මමත් විශේවාස කළා හවනසක් කරේන පුළුවේ හවයි 

කියල. නමුත් සාර්ථථක වුහණ් නැ ැ. ඉතිේ අපි හම්ක ආහයත් කළා කියල 

හවනසක් කරේන පුළුවේ කියල ඔයාට විශේවාස ද?” 

 

“සංජය හම් වහේ වයාපෘතියක් ආයතනහේ කිහිප හදහනකුට විතරක් කරේන 

අමාරුයි.  ැහමෝහෙම දායකත්වය තිහයේන ඕන. යුද්ධධය දිනේන 

හකාමාේඩර්ථ ස  අනික් නායකයිේහේ සැලැසේම විතරක් මදි. ඒ සැලැසේමට 

අනුෙත හවච්ච ඒ වහේම සැලැසේම ක්රියාත්මක කරන වෙකීම ෙත්ත හසබළ 

කණ්ඩායමකුත් ඉේන ඕන. හමාකද අේතිමට යුද බිහම්දි සටේ කරේහන 

ඔවුේ නිසා.” 

 

“එතහකාට රහම්ෂ්ේ දකින අඩුපාඩු හමානවද. මම අ ේහන ලක්ශාේ කරපු 

වයාපෘති වල” 

“සංජය මට ඒ ෙැන  රියටම අද සේ දක්වේන බැ ැ. හමාකද මම ඒ වයාපෘති 

වලට දායක වුහණ් නැති නිසා.  ැබැයි මට එක හදයක් කියේන පුළුවේ. අහප් 

වැඩ කරන හසේවකයිේ නම් හම් වයාපෘති ෙැන  රියට දැනුවත් නැ ැ. ඒ 

හොල්හලා දැනට අවුරුු හදකකට කලිේ ආයතනය පටේ ෙනිද්ධදී තිබුණ ක්රම 

වලටම තමා තාම වැඩ කරේහන. මම හිතේහන දැහනන හවනසක් ඇති 

කරේන නම්  ැම සේථරයක ම ඉේන හසේවකයිේට, තමේ වැඩ කරන විදිය 

තව ුරටත් දියුණු කරන දැනුම හදේන ඕන.” 

 

“අහප් වැඩ කරන අය එච්චර උෙත් අය හනහවයි. ඒ හොල්ලේට ඔය කියන 

හද්ධවල් හත්හරයිද?” 

 

“මම කලිේ ආයතනහේ වැඩ කරද්ධදි දැකපු හදයක් තමා, අපි උෙත්කම ෙැන 

හනා සලකා ආයතනහේ කණ්ඩායම් සාමාිකයිේට නිවැරදි දැනුම 

ුේහනාත්, නිවැරදිව මෙ හපේනුහවාත් ඒ හොල්හලා උපාියක් තිහයන 

අයට වඩා හ ාඳට ඒ හද්ධවල් කරල හපේවනවා. හොඩක් අයට හවලා 

තිහයේහන නිස අවසේථාවක් ලැබිල නැති එක. හමතනදි අපි  ඳුනා ෙේන 

ඕන, ඕහනම හදයකට ඉදිරිපත් හවන පිරිස. ඒ හොල්හලාේව තමා කුඩා 

කණ්ඩායම් වල නායකහයෝ කරේන ඕන. අපි ඒ හොල්ලේට හම් සංකල්ප 

කියල ුේන ම කණ්ඩායමක්  ැටියට ඒ අය ඔවුේට ලබා හදන ඉලක්කය 

කරා ෙමේ කරනවා” 
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“ඔය කතාව හේද හම් තනි කඩදාසහය ඔයා ලියල තිහයේහන? හම්ක  රිම 

පැ ැදිලියි.” 

 

“ඕකට කියේහන A3 ිේතනය කියල. අපිට ඔය සංකල්පය ම පාවිච්ි 

කරේන පුළුවේ කුඩා කණ්ඩායම්වල වයාපෘති කරේන.” 

 

“හම් මාතෘකා  රියට චතුරාර්ථය සතය වහේ හේද.” සංජය පැවසුහේ නළල රැළි 

කරමිනි. තමා ලියූ හද්ධ යම් වැරැද්ධදක් තිහේ දැයි සැකහයේ රහම්ෂ්ේ නැවත 

හකාළය හදස බැලීය.” 

 

“ ේම්ම් පැ ැදිලි නැ ැ සංජය” 

 

“හම් බලේන ඔයාහෙ මාතෘකා... ප්රශේනය, ප්රශේනයට හ ේතුව, ප්රශේනය විසඳන 

ආකාරය ස  ප්රශේනය විසඳන ක්රියා සැලසුම. දැේ බලේන චතුරාර්ථය සතය දි ා. 

ුක, ුකට හ ේතුව, ුක නැති කිරීම ස  ුක නැති කිරීහම් මාර්ථෙය. හම් හදහක් 

ම හිතන ක්රමහේදය ටිකක් එක වහේ හේද?” 

 

“මටත් ඒක සංජය කියද්ධදි තමා ඔළුවට ආහේ. සම ර විට ජපේනුේට හබෞද්ධධ 

ආභාෂ්ය තිහයන නිසා ඒ සංකල්ප වයාපාර වලටත් හයාදා ෙේන ඇති. ඒ 

නිසාම හම් සංකල්ප අපටත් හල්සහයේ ම හත්රුම් ෙේන පුළුවේ හවේන 

ඕන.” ලීේ සංකල්ප ස  අහප් සංසේකෘතිය අතර සම්බේධයක් සංජය විසේ ම 

හොඩ නැගීම ෙැන රහම්ෂ්ේ ට සතුටක් ඇති විය. හම් සංකල්ප ප්රාහයෝගික නැ ැ 

කියන සතුවිල්ල යම් තරමකට හ ෝ ඉවත් කිරීමට එය පිටිව ලක් වනු ඇත. 

සංජය පෑහනේ හිස කසමිේ හමානවහදෝ කල්පනා කරමිේ සටිහේ ය. 

 

සංජය වයාපාරහේ තත්ත්වය පිළිබඳ කල්පනා කහළේ ය. තමාට ඇත්ත 

වශහයේ ම හමම වයාපාරය විකිණීමට අවශය වුහණ් හමය සතූ හලසේ ලාභ 

ඉපයීමට අසමත් වූ නිසාය. හකහසේ හ ෝ නැවත හොඩ ෙැනීමට උත්ස  කිරීම 

හ ාඳ හදයකි. යම් හ යකිේ වයාපාරය හොඩ ෙැනීමට හම් අළුත් ක්රමහේද 

වලිේ  ැකි වුහණාත් හමය විකුණා දැමීම ම ත් වූ අපරාධයකි. සංජයට නැවත 

වරක් වයාපාරය දියුණු කිරීමට උත්ස යක් ෙැනීමට සතක් ඇතිවිය.  

 

මීට හපර සංජය විසේ සාර්ථථක කර ෙත් වයාපාර පිළිබඳ සංජය කල්පනා 

කරේනට විය. ඒ වයාපාරවල සාර්ථථකත්වයට හ ේතු වූහේ කාලය  ා ශ්රමය 
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කැප කිරීමයි. සසරි බිසේකට් ආයතනයටත් නිස කැප කිරීමක් කළ හ ාත් එය 

හොඩ ෙැනීමට තවම කාලය ඇතැයි ඔහුට සතුනි. නමුත් කලිේ ලක්ශාේ කළ 

වැරදි නැවත සු වීමට ඉඩ හනා දිය යුතු ය. 

 

“රහම්ෂ්ේ හකාහ ද ඉේහන” 

 

“මම ඉේහන ෙම්ප ” 

 

“එතහකාට  ැමදාම උහද්ධ  වස යනව එනවද?” 

 

“ඔේ. යක්කලිේ දාල විනාි 45ේ අවිසේසාහේල්ලට එේන පුළුවේ” 

 

“කසාද බැඳලද?” 

 

“ඔේ. හපාි හකාල්හලක් ඉේනවා අවුරුු හදකයි.” 

 

“වයිෆේ වැඩ කරනවද?” 

 

“ඔේ එයා හකේට් ආයතනහය වැඩ කරේහන.” 

 

“එතහකාට ළමයා බලා ෙේහන?” 

 

“වයිෆේහෙ අම්මලත් එක්ක ඉේහන සංජය.” 

 

සංජයට දැන ෙැනීමට අවශය වූහේ රහම්ෂ්ේට හකතරම් ුරකට කැප කිරීමක් 

කළ  ැකිද යේනයි. රහම්ෂ්ේ යම් තාක් ුරකට සේථාවරත්වයකට පැමිණ ඇත. 

නමුත් සංජයට ඇත්හත් ලක්ශාේ හමේ රහම්ෂ්ේ ද මෙදී අත ැර යාවිහදෝ යන 

බියයි. එහසේ වුව හ ාත් සසරි ආයතනය විකිණීමට ඇති හම් අවසේථාව ද නැති 

වනු ඇත. 

 

“මම දැනටමත් හම් ආයතනය විකුණේන ගිවිසුම ෙ ේන උපහදසේ දීල 

තිහයේහන. මට හම් ෙැන ටිකක් හිතේන ඕන. රහම්ෂ්ේට හම් ක්රියා සැලසුමට 

ගිහිේ ප්රතිඵල ෙේන හකාච්චර කල් ඕනද?” 
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“කණ්ඩායම පුහුණු කරල ප්රතිඵල වලට යේන මාස  යක් මට හදේන සංජය” 

 

සංජය නිකට අත ොමිේ කල්පනා කරේනට විය. ඔහුහේ මුහුණ රවුම්  ය. 

රැවුල සම්පූර්ථණහයේ කපා ඇති ඔහුහෙේ සෑහ න පරිණත හපනුමක් දිසේ හේ. 

මම තව එක පාරක් උත්ස යක් ෙේනවා යැයි සංජය සතීය. ඔහු තම අහත් වූ 

ජංෙම ුරකතනහයේ කාටහදෝ ඇමතුමක් ෙත්හත්ය. 

 

“හ හලෝ මිසේට ශාේදීේ. හකාහ ාමද?” 

 

“ඔබතුමා හවළඳ ගිවිසුහම් වැඩ පටේ ෙත්තද?” 

 

“හම්කයි මිසේට ශාේදීේ, මට තව ටිකක් කල් ඕන කියේන තමා මම ඔයාට 

කතා කහළේ” 

 

“නෑ නෑ වැහේ හවනවා. නමුත් මට තව හපාි වැඩ හදක තුනක් තිහයනවා 

හමතන. මම ඒකත් ඉවර කරල ම හදේනම්.” 

 

“එහ මද? බැංකු ණයක් ද?  රි, මාසයක් හනහේ. කරුණා කරල මට මාස 

තුනක් හදේන. අපි ඊට පසේහස වැහේ කරමු.” 

 

“ රි  රි. හබාහ ාම සේතුතියි මිසේට ශාේදීේ” සංජය ුරකථනය විසේි කහළේ 

ය. 

 

“රහම්ෂ්ේ ඔයාට මාස තුනක් තිහයනවා වැඩ හපේනේන. ඔයාට ඕන හද්ධවල්, 

කරන විදි  හ ට උහද්ධ ප්රධාන රැසේවීහම දි කතා කරමු” 

 

ලැබුණු ආරංිහයේ සතුටු හවනවාද බිය හවනවාද කියා රහම්ෂ්ේට සතා 

ෙැනීමට හනා ැකි විය. තමා විසේ අවශය හද්ධ ලබා ෙත්තා යන සතුට සමෙ ම 

තමා අසමත් හේවි ය යන බියජනක  ැඟීමකිේ පපුවත් උදර ප්රහද්ධශයත් හවලී 

යනු රහම්ෂ්ේට  ැඟී ගිහේ ය. 

 

“රහම්ෂ්ේ මම හිතනවා ඔයාට හම්ක කරේන පුළුවේ කියල. ඔයා ආයතනයට 

ආපු දවහස ඉඳල ඔයාහෙ කැපවීම මම දැක්ක. අපි හම්ක හකාහ ාම  රි හොඩ 
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දාමු” සංජය කීහේ රහම්ෂ්ේ හදසට දකුණු අත දිගු කරමිනි. රහම්ෂ්ේ අසුනිේ 

නැගිට සංජයට අතට අත ුේහේ ය. 

 

“ඔේ සංජය. සේතූතියි මාව විශේවාස කළාට. ඔේ අපි හම්ක හකාහ ාම  රි 

හවනසේ කරමු.”  

 

රහම්ෂ්ේ කාමරහයේ පිටවී යාමට නැගිටින විටම සංජය හමහසේ ඇසීය. “රහම්ෂ්ේ, 

මහෙේ විය යුතු හද්ධවල්  ැටියට ඔයා දකිේහන හමානවද හම් වැහේ සාර්ථථක 

කර ෙේන?” 

 

මදක් කල්පනා කළ රහම්ෂ්ේ, “සංජය, හමතන මට වඩා හොඩක් හජයේෂ්ේඨ අය 

ඉේනවා, බිසේකට් ෙැන හ ාඳට දේන අය ඉේනවා. සම ර විට මම අළුත් 

නිසා ඒ අය හම් අළුත් ක්රමහේදයට එකතු හනාහවේන පුළුවේ. සංජයට 

පුලුවේ නම් හ ට ඒ අයට නිල වශහයේ දැනුම් හදේන හම් වයාපෘතිය එක්ක 

එකතු හවේන කියල, ඒක හලාකු උදේවක්. අනික් කාරණය අපි වයාපෘතියක් 

පටේ ෙත්තට පසේහස  ැම සතියකට ම පාරක් වයාපෘති ඇෙයීම කරේන 

සංජය ස භාගී හවේන ඕන.” රහම්ෂ්ේ පැවසුහේ සංජය හම්වාට එකඟ හේහදෝ 

හනාහේහදෝ යන අවිශේවාසහයනි. 

 

“ඒක හ ාඳයි රහම්ෂ්ේ. ඔේ මම හ ට රහම්ෂ්ේ හෙ අළුත් වෙකීම ෙැන 

කණ්ඩායමට කියේනම්. එහ ම නැත්තම් ඔයාට හම්ක කර ෙේන අමාරු 

හවනවා” යැයි සංජය කී විට රහම්ෂ්ේ ට දැි අසේවැසල්ලක් ලැබුණි.



 

 
 

 


