පංචවිධ සංකල්පය - ඇගයිම
ආයතනයේ නම
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01. Seiri - අනවශ්ය ය වව්  ිරීම
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රොඡකොරි පරිශ්රය ුල සහ පිටත බිම,
අල්මොරි හො කැබිනට් මත, යට යහෝ පිටුපස
අනවශ්ය ද යනොිබීම
අල්මොරි හො කැබිනට්වල අනවශ්ය
ලිපියගොනු හො ලිපි යල්ඛන තබො යනොගැනීම
ලිපිද්රවය අිබරි්ත යනොමැීවවිම.
කල් වකු්  වු දින දර්ශ්න හො දැන්විම් ආදිය
දැන්විම් පුවරුවල යමන්ම යම්සයේ වීදුරුව
යට ද්නට යනොලැීම.
අනවශ්ය විදුලි ැහහැන් සහ බට ද්නට
යනොලැීම.
අනවශ්ය ප න් හො පැන්සල් යම්ස මත
ද්නට යනොලැීම සහ අනවශ්ය ද
වව් ිරරිමට පිලිග්  ක්රමයේදය් ිබීම.
සොමොනයයයන් රොඡකොරි කටුතුවලට
ප්රමොණව්  වකකක පැවීවම.
පොවිච්චිකරන උපකරණවල කැඩුණු යහෝ
දිරොගිය යකොටස් ද්නට යනොලැීම
බි් ිබ හො තොප්ප මත අනවශ්ය ද ඇලවීම
යහෝ එල්ීම ද්නට යනොලැීම
අනවශ්ය ද හුනනොගැනිම සහහො පුර්ව
පරි්ෂොව් සිදුිරරිම.
අනවශ්ය ද වව් ිරරිම සම්බන්ධයයන් පු
විපරම් ිරීම.
දිනපතො අනවශ්ය ද වව් ිරරිමට
ක්රමයේදය් පැවීවම

0

1

2

3

4

5

එකුව

අනු
අං
කය

ලකුණු
විස්තරය
( උපරිම ලකුණු 60යි )

02. Seiton - පිලියවලකට තබොගැනීම
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ස ම කොමරය්ම හො ශ්ොලොව්ම අංක
කර, යදපොර්තයම්න්ු සහ ශ්ොඛො
හුනනොගැනීමට අදොල පුවරු ප්රදර්ශ්ණය
ිරීම.
ගිනි නිවියම් උපකරණ පහුයවන්
හුනනොගත හැිරවීම සහ නියමිත පරිදි
නක් ු ිරීම.
ආයතනයේ නොම පුවරුව පැහැදිලිවම
ද්නට ලැීම, යගොකනැගිලි සැලැස්ම්
ප්රදර්ශ්ණය කර ිබීම සහ පිවිුයම් සිට
ස ම අංශ්ය්ම දැ්යවන පරිදි පුවරු
ප්රදර්ශ්ණය කරිබීම.
ස ම අල්මොරිය්ම හො කබඩ් එක්ම
හුනනොගැනියම් අංක යයොදො ිබීම හො
ස්ථොවර ව් කම් යටය්  වට්යටෝරු අංක
පහුයවන් හුනනොගත හැිරපරිදි සහහන්
කර ිබීම.
ස ම අල්මොරිය්ම හො රෝකය්ම යල්බල්
කර ිබීම සහ ලිපියගොනු යල්ඛනය නියමිත
පරිදි නක් ු ිරීම.
ස ම ලිපියගොනුව්ම ලිපියගොනු
කැබියනට්ටුයේ තැීම, යල්බල් ිරීම සහ
ඕන ම ලිපියගොනුව් ත් පර 30ිරන්
යසොයොගත හැිරවීම/ ලිපි සහ යපෝ ප් 
හුනනොගැනීමට වර්ණ භොවිතො ිරීම.
හදුනොගැනීයම් පහුව සහහො විදුලි
පංකො,ස්විච, විදුලි ැහහැන් සහ දුරකථන
ැහහැන් ලකුණුකර අංක යයොදො ිබීම
ප න, පැන්සල, අඩියකෝදුව, ස්යට්ප්ලරය
ආදිය ත් පර 30ිරන් යසොයගැනීයම්
හැිරයොව සහ යම්ස ලොච්චු පිලියවලකට
ිබීම සහ අනවශ්ය ද මිශ්රවීම වැලැ්වීම.
වුර වීදුරු, යකොප්ප, බන්ය සි, යඡෝගු
ආදිය අමු් තන්ට යනොයපයනන යලස
තැීම.
දැන්විම් පුවරුයේ දැන්ේම් වහල සිට
පිලියවලින් දැ්වීම
, දැන්විම් පුවරුයේ වගිරම් දරණ අයයේ
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නම එහි දැ්වීම
. වව් කල ුතු දිනය දැ්වීම සහ ස ම
ඡොයොරූපය්ම එකම උසිරන් ද්නට
ලැීම.
ස ම කැබිනට්ටුව්ම, අල්මොරිය්ම
නිශ්චිත අනු පිලියවලකට සකසො ීවීම /
යම්සය මත වීදුරුව යටින් ඇිබ ද
පිලියවලකට තබොගැනීම
ස ම අංශ්යකම ඇිබ යම්ස එක යකලින්
පිළියවලකට ීවබිම / X හො Y නීිබය
අනුගමනය ිරරිම / ගමන් මොර්ග, යුරු
කරකවන සීමොවන් ලකුණු කර ිබීම සහ
රථගොල ුල විවිධ රථ සහහො ස්ථොන
යවන්කර ිබීම.
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අං
කය

විස්තරය
( උපරිම ලකුණු 60යි )

03. Seiso - පිරිසිදුිරීම
1

කොර්යොලයේ ිරසිම ස්ථොනයක මකුළුදැල්
ද්නට යනොලැීම.

2

යපොලව, ඡයන්ල, ඡයනල් පඩි, විදුලි පංකො,
අල්මොරි, කැබිනට් , රෝක සියල්ලම දුවලි හො
කුණුවලින් යතොරවීම.
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යුරු ලියන උපකරණ හො ඡොයොපිටප් 
යන්ර පිරිසිදු ත් වයේ ිබීම.
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බි් ිබවල දිීර, පුස් ද්නට යනොලැීම.
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පිවිුම් යදොරටු වදිරියේ පොපිස්න් ීවබිම
සහ යදොර ඡයනල් යරදි වතො පිරිසිදු
ත් ් වයේ පැවීවම.
පිරිසිදු ිරරිම් සම්බන්ධ යල්ඛනය්
පව් වොයගනයොම සහ පිරිසිදු ිරරිම්
සම්බන්ධ වගකීම් දැ්යවන යල්ඛන ද්නට
ලැීම.
ප්රමොණව්  තරම් පිරිසිදුිරරියම් උපකරණ
පැවීවම / පිරිසිදු ිරීමට අවශ්ය රසොයන
ද්රවය පැවීවම සහ එම උපකරණ හො
රසොයන ද්රවය නිසිපරිදි ගබකොකර ිබය .
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දිනකට මිනි් ු 5් පිරිසිදු ිරරියම් කටුතු
සහහො යවන්කර ිබීම.

9

පිරිසිදුිරරිම් අධි්ෂණයට ප්රමොණව් 
කොර්යමණ්කලය් සිටීම සහ යපොලිිබන් හො
ප්ලොස්ටි් ද්රවය එ්ැහස්වීම වැලැ්වීමට
ක්රියොමොර්ග යගන ඇත.

10

කුකො ප්රය ශ් පිරිසිදු ිරරිමට ක්රියොමොර්ග
යගන ිබීම.

11

12

අ් පත්රිකො සහ ක්රියොපටිපොටි විදයු්  /
විදයු්  යනොවන යන්ර හො උපකරණ
නිසිපරිදි ිබීම.
පිරිසිදුිරරියම් සංස්කෘිබය් ඇිබිරරිම
සහහො ක්රයමෝපොයන් අනුගමනය ිරරිම /
වවතලන ද්රවයවල සංුතිබය හො ප්රමොණය
පිලබහ දැනුව් වීම සහ පිරිසිදු බව
පව් වොයගන යොමට ඇිබ කැමැ් ත

එකුව

අනු
අං
කය

ලකුණු
විස්තරය
( උපරිම ලකුණු 60යි )
0

04. Seiketsu - ශි්ෂණය හො පුහුණුව

1

සම්මත පිරි්ුම් ක්රමයේදය් අනුගමනය
ිරරිම

2

සම්මත දෘෂය පොලන යකයරහි නැුරරුව

3

පරිපොලන කටුතු සිදුිරරියම්දි දින, සිහිප් 
සැකසීම සහහො ක්රමයේදය් ිබීම.

4

සියළුම 5s ක්රියොකොරකම් ප්රමිිබකරණය

5

ස ම නොමපුවරුව්ම ප්රමිිබයකට අනුව
සකස්ිරරිම.

6

කොර්යොල උපකරණ භොවිතය ප්රමිිබයකට
අනුව සිදුවීම.

1

2

3

4

5

7

පරිපොලන ක්රියොවලිය ප්රමිිබයකට අනුව
සිදුවීම.

8

ක්රමොනුූලල අභයන්තර විධිවිධොන සලසො
ිබීම.

9

සන්නියේදන ක්රියොවලිය විධිම් ව සකසො
ිබීම.

10

භොණ්ක ගබකො ිරීම ප්රමිිබයකට අනුව
සිදුයේ.

11

භොණ්ක නිකු්  ිරරිම ප්රමිිබයකට අනුව
සිදුයේ.

12

ඡලය හො විදුලි භොවිතය ප්රමිිබයකට අනුව
සිදුයේ.

එකුව

අනු
අං
කය

ලකුණු

විස්තරය
(උපරිම ලකුණු 60යි)
0

05. Seitsuke - ශි්ෂණය
1

2

3

4

5

6

5s ක්රියෝ මක වන බවට සිහි කැහවිම
ද්නට ලැීම සහ සංචොරක කණ්කොයම්
ක්රියෝ මක වීම.
සොර්ථක හො දුර්වල ක්රියොකොරකම්
රොඡකොරිවල හුනනොගැනීම සහහො යල්බල්
භොවිතො කරිබීම.
5s පිලිබහ වගකීම් හො සියළු යදනොුල ඇිබ
දැනුම සහ ස්වයං විනය ුලින් 5s
ක්රියෝ මක වීම.
යස්වක ප්රශ්චණවලට, අදහස් යයෝඡනොවලට
සොවධොනව සවන්ීම සහ ප්රශ්චණ
හුනනොගැනිම, ක්රියොිරරිම යහෝ ප්රිබකර්ම
සහහො විධිම්  පියවරවල් අනුගමනය
ිරරිම.
යස්වය යස්වක අවයබෝධය වහල මට්ටමක
පැවීවම සහ යස්වයකයින් සමඟ අයනෝනය
සහයයෝගය, විශ්චවොසය වතො වහල
මට්ටමක පවිබ.
විධිම්  පුහුණු සැලැස්ම් පැවීවම.
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9

පිලිග්  විනය පටිපොටියකට අනුව වැක
ිරීම.
5s භොවිතය යස්වකයන්යේ නිවොස ද්වො
වයොප්ත ිරරිම සහ දැනුම හුවමොරු
වැකසටහන්වල ක්රියොකොරි් වය
හදිසි අවස්ථොවී ක්රියෝ මකවීම
සම්බන්ධයයන් සියළුයදනො අවයබෝධයයන්
පුවීම.

10

5s ක්රියොකොරකම් දිරිගැන්වීම සහහො වොික
සන්නියේදන ක්රම පැවීවම

11

5s ක්රියොකොරකම් දිරිගැන්වීම සහහො ඇගයිම්
හො සහිබක ලිපි නිකු් ිරරිම.

12

5s තරග, 5s දැන්විම් පුවරුව් පැවීවම, 5s
බි් ිබපුව් පත් ිබීම, 5s පිළිබහ අ් 
පත්රිකො ිබීම.

එකුව

5s

ලකුණු

ලබොගත හැිර උපරිම
ලකුණු

යසයිරි

60

යසයියතෝන්

60

යසයියසෝ

60

යසයියකට්ු

60

සි් ුය්

60

ලබොග්  මුළු ලකුණු

300

ප්රිබශ්තය

..................... x 100
300

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

