
5S සංකල්පය

අභීතා එදිරිසංහ-ලල්කම් (ඉංග්රීස)

නිලයෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී කාර්යයායය

යක්ෂපාන්



ජපනා හපනා කියල කතාවක් අහල ඇතිනේ. නේකත් ඉතිේ

ජපනනෙම වැඩක් තමා. අපි කවුරුත් දේනවනේ, ජපානය

කියේනන කාර්මික ක්නෂේත්රනයේ ඉතා ඉහළ දියුණුවක් ලබල

තිනයන රටක්ය කියන එක. ජපානන එච්චර දියුණු රටක්

වුනාට, ඒ රනේ ඔය කාර්මික නිෂේපාදන වලට අවශ්ය කරන

සේවභාවික සේපත් අඩුයි, ඒ වනේම නදනවනි නලෝක යුද්නදදි

විශ්ාල විනාශ්යක් වුන රටක්. ඉතිේ එනහම තත්ත්වයක්

තිනයද්දිත් නේ රට නමච්චරටම දියුණු වුනේ නකානහාමද? ඒ

දියුණුනේ රහස නමාකක්ද?



නමම විශ්ේමයජනක සංකල්පය හඳුේවනු ලබේනේ එස් 5 සංකල්පය

නලසය. එනලස හැඳිේනවේනේ නමය ජපේ භාෂානේ නමේම ඉංග්රීසි

භාෂානේද "එස"් අකුනරේ හැඳිේනවන ශීර්මෂ 5කිේ සමේවිත වීම

නිසානවනි.නමයට සිංහල "ස" අකුර ආශ්රනයේද වචන නිර්මමාණය කර

ඇත. ඒ සියල්ල පහත දක්වි. විනශ්ේෂනයේම නමය නසේවාසේථානය

නිසිපරිදි සංවිධානය කරෙැනීනේ ක්රමනේදයක් නලස භාවිත වන අතර

නබාොනහෝනදනනකු තම නපෞද්ෙලික නිනවසේ වල පවා නමම සංකල්පය

භාවිත කරයි. තම පරිසරය නිසි පරිදි සංවිධානය කර ෙැනීනේ විනයානුකූල

ආේපේනයක් නලස නමය හැඳිේවිය හැකිය. නලෝකනේ ප්රසිද්ධ

නිෂේපාදන ආයතන සියල්ලකම පානහේ ඉතා සාර්මථකව නමම සංකල්පය

නයාදා ෙනී.



01. සංවිධිත බව ලහවත් ලත්රීම - SORTING (SEIRI)

02. සුපිළිලවළ ලහවත් සැකසීම - STRAIGHTEN OR SET IN ORDER 

(SEITON)

03. සුපිරිසදුකම ලහවත් පිරිසුදු කිරීම - SWEEPING, SHINNING OR 

SYSTEMATIC CLEANING (SEISO)

04. සම්ුතිය ලහවත් ප්රමිතිකරණය - STANDARDIZING (SEIKETSU)

05. සංවරය පවත්වා ගැනීම ලහවත් ශික්ෂණය - SUSTAINING THE 

DISCIPLINE (SHITSUKE)





එසේ 5 සංකල්පය ඉතාමත් සරල සංකල්පයක් වන අතර ඔබ

නනාදැනුවත්වම ිේ කිහිපයක් නහෝ භාවිත කරනු විය

හැකිය. නමුත් සැබෑ ප්රතිඵලයක් හා විශ්ේවසනීය නවනසක්

සහිත සුබ අනාෙතයකට ප්රවිෂේට වීමට නේ සංකල්පනේ

අඩංගු කරුණු 5 ම අනුෙමනය කිරීම අතයවශ්ය නේ. නමම

සංකල්පයට ආයතනයක් පමණක් නනාව රටක් පවා

සංවර්මධනනේ මාවනත් ඉහළටම රැනෙන යාමට අවශ්ය

අනයෝමය ශ්ක්තිය ඇත.එය විනශ්ේෂනයේම නමහි සරල බව

මත රඳා පවතී.



අවශ්ය දෑ අනවශ්ය දෑ හඳුනා ෙැනීම හා අනවශ්ය නද් ඉවත් කිරීම ඔබට

ඉතාම පහසුනවේ කළ හැකි පළමු පියවර නලස නසයිරි හඳුේවා දිය

හැකිය.ඔබට අවශ්ය යයි සිනතන සියලු නද් නවේ කරේන.

1.නසයිරි (සංවිධිත බව)





2.නසයිනතාේ (සුපිළිනවළ)

අවශ්ය නද් පහසුනවේ පරිහරණය කළ හැකි පරිදි පිළිනවලකට සකසේ කිරීමො

ඉහත නසයිරි වලදී විසේතර කර දුේ ආකාරයට අවශ්ය නද් නතෝරාෙේන.ඔබටො

අවශ්ය නද් නතාරා ෙත් පසුව ඒවා නිසි පරිදි සේථානවලො

පිළිනවළට ඇසිරීම නසයිනතාේ නහවත් සුපිළිනවළයි.





3.නසයිනසා (සුපිරිසිදුකම)

දූවිලි බිඳක්වත් නනාතිනබන නසේ පිරිසිදු කිරීම.දිනපතා ඔබ

පිරිසිදු කිරීමට පමණක් විනාඩි කීපයක් නවේ කර ෙේන





4.නසයිනකත්සු (සේමුතිය)

අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීමයි. නසයිනකත්සු යනුනවේ හඳුේවා නදේනේ

නසයිරි,නසයිනතාේ, නසයිනසා යන පියවර තුනේදී අනුෙමනය කළ විධිො

වැඩි දියුණු කරිේ අඛණ්ඩව ඉදිරියට රැනෙන යාමයි.





5.ෂිත්සුනක් (ශික්ෂණය)

දැනුවත් කිරීමයි. ඔබ පිළිනවළට ක්රමවත්ව වැඩ කරන විට ඔනේ කාලය

තව තවත් ඉතුරු නේවි.ඔබ සැමදාම සතුටිේ ඉඳීවි.ඔබ තුළ ඇති වූ නේො

නවනස දියුණුව දුටු විටක ඔනේ ිතුරේ ඔනේ දියුණුවට නහේතු විමසාවි.

එවිට ඔබ ඔවුේ එසේ පහ සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කරේන.





ඒ අනුව ෂිත්සුලක් යනුනවේ හඳුේවා නදේනේ අේ අය ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හාො

එසේපහ සංකල්පය පුරුද්දක් බවට පත් කර ෙේනා ආකාරය පිළිබඳවයි.

එසේපහ සංකල්පය පිළිබඳව ඔබ අනනක් අය දැනුවත් කරේන.

• ඔබ ඔනේ ිතුරේ ඔනේ නෑදෑයිේ ඔනේ වැඩිහිටියේ හා සතුටිේ සිටිේන.

• සියළුොනදනාට නහාඳිේ ඇහුේකේ නදේන.

• ඔබ නීති ෙරුක නවේන.

• නීතිොඅකුරටමොපිළිපදිේන.

• ඔබ කලට නවලාවට වැඩ කරේන.

• නියිත වැඩොනියිත දිනට ඉවර කරේන.

• පිරිසිදුව අලංකාරව ඔනේ වැඩ නිමො කරේන








