මෙමෙයුම් කළෙනාකරණය
“අරමුණු සෙ පරොර්ථ ඉටු කර ගැනීෙ සඳො සංවිධානමේ මෙමෙයුම් කටයුතු සැළසුම්
කිරීෙ, සංවිධානය, මෙමෙයවීෙ සෙ පාලනය සම්බන්ධ කටයුතු”
මයදවුම් නිෙවුම් බවට පත් කිරීෙ සඳො සිදු කරන ක්රියාකාරකම් ‘මෙමෙයුම් ක්රියාකාරම්’ මේ.
මයදවුම් උපමයෝගී කරමගන ගුණාත්ෙක නිෙවුෙක් බිහි කිරීෙ මෙහි මුලික කාර්යයයි.
පරිවර්තන ක්රියාවලිය

• නිෂ්පාදන
ක්රිොපටිපාටි
අනුගමනෙ කිරීම
• නිෂ්පාදන ක්රම
තීරණෙ කිරීම
• සම්පත් යෙදවීම
• තාක්ෂණික දැනුම
යෙොදා ගැනීම

මෙමෙයුම් කළෙනාකරණමේ වැදගත්කෙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

අරමුණු සෙ පරොර්ථ ඉටු කර ගැනීෙ සඳො
මෙමෙයුම් ක්රියාවලිමේ කාර්යක්ෂෙතාව ඉෙළ නැංවීෙ සඳො
පිරිවැය අවෙ කර ගැනීෙ සඳො
තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීෙ සඳො
නවයතාවමයන් යුතු නිෂ්පාදිත ෙඳුන්වා දීෙ සඳො
තිරසර සංවර්ධනයට දායක වීෙ සඳො

මෙමෙයුම් කළෙනාකරණමේ ක්රියාවලිය
1.
2.
3.
4.
5.

නිෂ්පාදන ඉංජිමන්රුකරණය
නිෂ්පාදන සැළසුම්කරණය
ද්රවය මිලදී ගැනීෙ
නිෂ්පාදන පාලනය
පර්මේෂණය සෙ සංවර්ධනය
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නිමවුම්

යෙදවුම්

• භුමිෙ
• ශ්රමෙ
• ප්රාග්ධනෙ
• ව්යව්සාෙකත්ව්ෙ

පරිව්ර්තන ක්රිොව්ලිෙ

මයදවුම් නිෙවුම් බවට පත් කිරීමම් ක්රියාවලිය

• නිෂ්පාදිත
(භාණ්ඩ හා
යසේව්ා)

1. නිෂ්පාදන ඉංජිමන්රුකරණය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය සඳො අවශ්ය යන්ත්රාගාර සෙ යන්මත්රෝපකරණ, නිෂ්පාදන කාලසටෙන්, අවශ්ය
ද්රවය වල ප්රොණය සෙ ගුණත්වය ආදිය තීරණය කිරීෙ
නිෂ්පාදන ඉංජිමන්රුකරණමේ ක්රියාවලිය
a. නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය තීරණය කිරීෙ
b. අවශ්ය යන්ත්රාගාර සෙ උපකරණ තීරණය කිරීෙ
c. නිෂ්පාදන කාලසටෙන් තීරණය කිරීෙ
d. අවශ්ය ද්රවය ප්රොණය සෙ ගුණත්වය තීරණය කිරීෙ
2. නිෂ්පාදන සැළසුම්කරණය
කිසියම් නිෂ්පාදන ආයතනයක නිශ්්චිත අනාගත කාලපරිච්මේදයක් තුළ කුෙන භාණ්ඩ, මසේවා
මකමසේ, මකොපෙණ, කවර දිනක නිෂ්පාදනය කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව පුළුල්ව කරන කටයුතු
මෙහිදී නිෂ්පාදන සැළසුම් සකස් කරනු ලබයි.
3. ද්රවය මිලදී ගැනීෙ
නියමිත ද්රවය අවශ්ය ප්රොණමයන් අවශ්ය අවස්ථාමේදී, අවෙ පිරිවැයකින් යුතුව සපයා ගැනීෙ
4. නිෂ්පාදන පාලනය
ස්ථාපිත කරගත් නිෂ්පාදන සැළසුම් අනුව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුවන්මන්ද යන්න මසොයා බැලීෙ සෙ
විචලනයන් පවතින්මන් නම් ප්රතිකර්මිය ක්රියාොර්ග ගැනීෙ
උදා: යාන්ත්රික පාලනය, මතොග පාලනය, තත්ත්ව පාලනය, පිරිවැය පාලනය

5. පර්මේෂණය සෙ සංවර්ධනය
පවත්නා නිෂ්පාදිතය පිළිබඳවත්, නිෂ්පාදන ක්රියවලිය පිළිබඳවත් නව නිෂ්පාදන සැළසුම් පිළිබඳවත්
මතොරතුරු රැස් කිරීෙ සෙ වැඩි දියුණු කිරීෙ
පර්මේෂණ සෙ සංවර්ධනමේ වැදගත්කෙ
1. නිෂ්පාදිතමේ ගුණත්වය වර්ධනය කිරීෙට
2. නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේ කාර්යක්ෂෙතාව ඉෙළ නැංවීෙට
3. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීෙට
4. නව නිෂ්පාදිත ෙඳුන්වා දීෙට
5. නාස්තිය සෙ අපමත් යාම් අවෙ කිරීෙට
6. පාරිමභෝගිකයන් වඩාත් මෙොඳින් තෘප්තිෙත් කිරීෙට

නිෂ්පාදන ක්රෙ
“නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් නිෂ්පාදනය සිදු කරන විවිධ ආකාර”
නිෂ්පාදන ක්රෙයක් මතෝරා ගැනීමම්දී අවධානය මයොමු කළ යුතු කරුණු





නිෂ්පාදිතමේ ස්වභාවය
මිලදී ගැනීමම් රටාව
පිරිවැය
මවළඳපල ප්රොණය
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සම්පත් ලබා ගැනීෙ
මයොදාගන්නා තාක්ෂණය

1. කාර්ය නිෂ්පාදනය

ගනුමදනුකරුවකුමේ නිශ්්චිත ඇණවුෙක් ෙත වර්තොන ඉල්ලුෙ පදනම් කර ගනිමින්
නිෂ්පාදනය සිදු කිරීෙ
උදා : ෙංගල ඇඳුම්, උපන්දින මක්ක්, ඇස් කන්නාඩි, මකොණ්ඩා මෙෝස්තර, නිවාස සැළසුම්







වාසි
ගනුමදනුකරුමේ අවශ්යතා සෙ
වුවෙනා අනුව නිෂ්පාදනය සිදු කිරීෙ
පාරිමභෝගික තෘප්තිය ඉෙළව පවත්වා
ගත ෙැකි වීෙ
මවළඳපල අවධානෙ අඩු වීෙ
වැඩි මිලක් අය කර ගත ෙැකි වීෙ
විශ්ාල ආමයෝජනයක් අවශ්ය මනොවීෙ






අවාසි
පිරිවැය ඉෙළ වීෙ
පුහුණු ශ්රමිකයන් අවශ්ය වීෙ
විමශ්ේෂිත උපකරණ ො මෙවලම්
අවශ්ය වීෙ
මවළඳපල මුල් කරමගන නිෂ්පාදන
කටයුතු සිදු මනොවීෙ

2. කාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
එක වරකට එක සොන භාණ්ඩ සමුෙයක් නිෂ්පාදනය කිරීෙ
අඛණ්ඩ ක්රියාවලියකින් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන අතර මබොමෙෝ දුරට ස්වභාවය අතින් සොන
වුවද කාණ්ඩමයන් කාණ්ඩයට මයොදා ගනු ලබන අමුද්රවය, ශ්රෙය, ප්රොණ, වර්ග මවනස් විය
ෙැකිය.
උදා : මේකරි නිෂ්පාදන, නිළ ලාංඡන, නිළ ඇඳුම්

වාසි




අවාසි


කාණ්ඩමයන් කාණ්ඩයට නිොව
මවනස් කළ ෙැකි වීෙ
සාමප්ක්ෂව විශ්ාල මතොග වශ්මයන්
නිපදවිය ෙැකි වීෙ
සාමප්ක්ෂව ඒකක පිරිවැය අඩු වීෙ




කාණ්ඩමයන් කාණ්ඩයට මයොදන
මයදවුම් මවනස් කිරීෙට සිදු වන නිසා
පිරිවැය ඉෙළ යාෙ
ප්රවාෙ නිශ්්පාදනයට සාමප්ක්ෂව
පිරිවැය වැඩි වීෙ
ප්රවාෙ නිශ්්පාදනයට සාමප්ක්ෂව
පිරිෙැසුම් අඩු වීෙ

3. ප්රවාෙ නිෂ්පාදනය

එකෙ වර්ගයක භාණ්ඩ අඛණ්ඩව, මර්ඛියව ගලා යන ආකාරයට විශ්ාල ඒකක ප්රොණයකින්
අනාගත ඉල්ලුෙ පදනම් කරමගන නිපදවීෙ
උදා : මෙොටර් රථ, බිස්කට්, විදුලි උපකරණ, සිසිල් බිෙ, ජෑම්

වාසි




ඒකක පිරිවැය අඩු වීෙ
නව තාක්ෂණය පෙසුමවන් මයොදා ගත
ෙැකි වීෙ
අවශ්ය මසේවක සංඛයාව අඩු වීෙ

අවාසි




නිෂ්පාදන ක්රෙ එකිමනක මවනස් වන නිර්ණායක





නිෙවුම් පරිොණය
නිෂ්පාදිතය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේ නෙයශීලි බව
නිපදවන්මන් ඇණවුෙට ද මතොග සඳො ද යන්න ෙත
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විශ්ාල ආමයෝජනයක් අවශ්ය වීෙ
මවළඳපල අවධානෙ වැඩි වීෙ
නෙයකරණය අපෙසු වීෙ

කම්ෙල් පිරියත සැළසුම් කිරීෙ
“කාර්යක්ෂෙ නිෂ්පාදන ක්රියාවලියක් සඳො අවශ්ය මභෞතික පෙසුකම්, හිස් අවකාශ්ය තුළ ෙනාව
ස්ථානගත කිරීෙ”
එනම් කාර්ය ෙධයස්ථාන, ද්රවය, උපකරණ, සෙය මසේවා ආදිය සැළසුම් කිරීෙ යි.
කම්ෙල් පිරියත සැලැස්ෙක අවශ්යතාව/ වැදගත්කෙ/ ප්රමයෝජන
1.
2.
3.
4.
5.
6.

මෙමෙයුම් කාර්යක්ෂෙතාව ඉෙළ නැංවීෙට
ඉඩකඩ ප්රශ්ස්ත මලස භාවිතා කිරීෙට
පිරිවැය අඩු කර ගැනීෙට
අනතුරු අවෙ කර ගැනීෙට
ද්රවය ො මසේවකයන් චලනය වීමම් දී ඇතිවන බාධා අවෙ කර ගැනීෙට
කාලය ෙනා මලස කළෙනාකරණය කර ගැනීෙට

කම්ෙල් පිරියත සැලැස්ෙක් සකස් කිරීමම්දී සළකා බැලිය යුතු සාධක
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

නිෂ්පාදන ක්රෙය
නිෂ්පාදිතමේ ස්වභාවය
නිෂ්පාදන ධාරිතාවය
පවත්නා ඉඩකඩ
සංවිධානමේ ප්රාේධන ශ්ක්තිය
තාක්ෂණය
නීතිෙය අවශ්යතාවන්
පවත්නා යන්මත්රෝපකරණ වල ස්වභාවය

කම්ෙල් පිරියත සැළසුම් වර්ග 4 කි.
1.
2.
3.
4.

ක්රියාවලි පිරියත (Process Layout)
නිෂ්පාදිත පිරියත (Product Layout)
කුටි පිරියත (Cellular Layout)
ස්ථාවර ස්ථානීය පිරියත (Fixed-Position Layout)
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ක්රියාවලි පිරියත
“නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේ එක අදියරක් සම්පුර්ණ කිරීෙට අවශ්ය සියලු මේ එක ස්ථානයක සිදු වන
ආකාරයට පිරියත සැළසුම් කිරීෙ”
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය වටා කාර්යයන් ගලා යන ආකාරයට පිරියත සැළසුම් කරයි.
උදා : ගෘෙ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන කර්ොන්තාශ්ාලාවක්

1.
2.
3.
4.
5.

වාසි
මසේවා සපයන ස්ථාන සඳො මයෝගය
වීෙ
යන්ත්ර ක්රියා විරහිත වීෙ නිසා ඇතිවන
වැඩ ඇනහිටීම් වැළකීෙ
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය නෙයශීලි වීෙ
සුපරික්ෂකයන් අවශ්ය මනොවීෙ
මසේවකයින්ට මසේවය නීරස මනොවීෙ

1.
2.
3.
4.

අවාසි
අමුද්රවය අවශ්යතා පුමරෝකථනය කළ
මනොෙැකි වීෙ
අර්ධ නිමි ද්රවය ප්රොණය වර්ධනය වීෙ
වැඩි ඉඩ ප්රොණයක් අවශ්ය වීෙ
ඒකක පිරිවැය ඉෙළ යාෙ

නිෂ්පාදිත පිරියත
“සෙස්ත නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය එක් කාර්ය ස්ථානයකින් ඊළඟ කාර්ය ස්ථානයට මර්ඛියව
අනුපිළිමවලට ගලා යන ආකාරයට පිරියත සකස් කිරීෙ”
උදා : මෙෝටර් රථ, බිස්කට්, සිසිල් බිෙ නිෂ්පාදන කර්ොන්තශ්ාලාවක්

වාසි
1. මකටි කාලයකින් ඉෙළ නිෙවුෙක් ලබා
ගත ෙැකි වීෙ
2. ප්රොදයන් අඩු වීෙ
3. පිරිවැය අඩු වීෙ
4. මසේවකයන් පුහුණු කිරීෙ පෙසු වීෙ

1.
2.
3.
4.

අවාසි
විශ්ාල ආමයෝජනයක් අවශ්ය වීෙ
නෙයශීලි බව අඩු වීෙ
මසේවකයින්ට මසේවය නීරස වීෙ
එක් අංශ්යක බිඳ වැටීෙ සෙස්ත
නිෂ්පාදනයටෙ බලපෑෙ

කුටි පිරියත
“නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේදී එක සොන යන්ත්ර සෙ විෂෙ යන්ත්ර මවන මවනෙ කුටි වල සවි කර
නිෂ්පාදන කටයුතු ගලා යන ආකාරයට සිදු කිරීෙ”
උදා : ඇඟලුම් කම්ෙල්, රන් භාණ්ඩ නිපදවීෙ, මුද්රණ කටයුතු

ස්ථාවර-ස්ථානීය පිරියත
“අවශ්ය මයදවුම් නිෂ්පාදනය සිදු කරන ස්ථානයටෙ මගනවිත් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීෙ”
උදා : මගොඩනැගිලි ඉදි කිරීෙ, ගුවන් යානා, නැේ නිෂ්පාදනය

වාසි
1. එො මෙො මගන යා මනොෙැකි
නිෂ්පාදිත සඳො මයෝගය වීෙ
2. ස්ථාවර පිරිවැය අඩු වීෙ
3. මසේවකයන් කාර්ය අතර පෙසුමවන්
ොරු කළ ෙැකි වීෙ
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අවාසි
1. ඒකක පිරිවැය ඉෙළ වීෙ
2. මතොග වල ආමයෝජනය ඉෙළ යාෙ
3. පිරිවැය නිශ්්චිත මලස අයවැය ගත
කිරීෙ අපෙසු වීෙ

සෙච්මේදන ලක්ෂය විග්රෙය (BEP)
“වයාපාරයක් ලාභ මෙෝ අලාභ මනොලබන නිෂ්පාදන මෙෝ අමලවි ෙට්ටෙ”
𝐵𝐸𝑃 =

මුළු ස්ථාවර පිරිවැය (TFC)
ඒකක දායකය (c)

දායකය/ සෙභාගය
“ඒකකයක විචලය පිරිවැය ඉක්ෙවා ඇති විකිණුම් මිල”
ඒකක දායකය = ඒකකයක විකිණුම් මිල − ඒකකයක විචලය පිරිවැය
ඒකක දායකය = ඒකකයක ලාභය + ඒකකයක ස්ථාවර පිරිවැය

ආදායෙ/පිරිවැය

TR
TC

TVC

BEP
TFC
ආරක්ෂණ
ආන්තිකය
BEP ඒකක ගණන

විකිණුම්/නිෂ්පාදිත ඒකක
ගණන

ඒකක ගණන

ආරක්ෂණ ආන්තිකය
“ආයතනයක අයවැයගත විකිණුම්/ නිෂ්පාදන ඒකක සංඛයාව සෙ සෙච්මේද විකිණුම්/ නිෂ්පාදන
ඒකක සංඛයාව අතර ඇති පරතරය”
සෙච්මේදන ලක්ෂය විග්රෙමේ ප්රමයෝජන
1. වයාපාර කටයුතු සැලසුම් කිරීෙ සඳො
2. මිල නියෙ කිරීමම්දී උපකාරී වීෙ
3. විවිධ ෙට්ටෙ වලදී ලාභය/ අලාභය ෙඳුනා ගැනීෙට
4. අදායෙ, මිල, පිරිවැමයහි ඇති වන විචලනයන් විග්රෙ කිරීෙට
සෙච්මේදන ලක්ෂය විග්රෙමේ සිො
1. දිගු කාලින තීරණ සඳො මයොදා ගැනීෙට මනොෙැකි වීෙ
2. උපකල්පන ෙඟින් ඇති කරන සිො
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ද්රවය මිලදී ගැනීෙ
උදා:
ද්රවය මිලදී ගැනීෙ : අමුද්රවය, යන්මත්රෝපකරණ, අෙතර මකොටස්, කාර්යාල උපකරණ
මසේවා මිලදී ගැනීෙ : ආරක්ෂණ මසේවා, නඩත්තු මසේවා, ප්රවාෙන මසේවා, විදුලිය සෙ ජලය, පිරිසිදු කිරීම් මසේවා

මිලදී ගැනීමම් ක්රියාවලිය
1.
2.
3.
4.
5.

ද්රවය අවශ්යතාව මිලදී ගැනීම් මදපාර්තමම්න්තුවට දැනුම් දීෙ
සැපයුම්කරුවකු මසොයා ගැනීෙ
ඇණවුම් කිරීෙ
භාණ්ඩ ලැබීෙ
මුදල් මගවීෙ

ද්රවය මිලදී ගැනීමම්දී සැළකිලිෙත් විය යුතු කරුණු
1.
2.
3.
4.
5.
6.

මිල
ද්රවයවල ගුණත්වය
මපොමරොත්තු කාලය
මගවීම් මකොන්මේසි
නිෂ්පාදිත පිරිවිතර
අඛන්ඩව ලබා ගත ෙැකි වීෙ

ද්රවය නිසි පරිදි මිලදී මනොගැනීෙ නිසා ඇති විය ෙැකි ප්රතිවිපාක
1.
2.
3.
4.
5.

අපමත් යාම් වැඩි වීෙ
පිරිවැය ඉෙළ යාෙ
නිෙවුමම් ගුණත්වය පිලිබඳ ගැටලු ෙතු වීෙ
අමප්ක්ෂිත නිෙවුෙ කරා ළඟා වීෙට අපෙසු වීෙ
නිෂ්පාදන කටයුතු අඛණ්ඩව කරමගන යාෙට මනොෙැකි වීෙ

මතොග පාලනය
“නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව කරමගන යාෙ සඳො ප්රශ්ස්ත ෙට්ටමෙන් ො අවෙ පිරිවැයකින්
මතොග පවත්වා ගැනීෙ”
මතොගය යනු සාොනය වයාපාරික කටයුතු වලදී විකිනීෙට තබා මගන ඇති(නිමි), එවැනි විකිණීෙක්
සඳො නිෂ්පාදනය මවමින් පවතින(මනොනිමි), නිෂ්පාදන ක්ර්යවලිය තුල මෙෝ මසේවා සැපයීමම්දී
පරිමභෝජනය සඳො තබා ගන්නා ද්රවය(අමුද්රවය) මේ.
ප්රශ්ස්ත මතොගයක් යනු “ඌන මෙෝ අතිරික්ත මතොග ඇති මනොවන ආකාරයට අවෙ පිරිවැයකින්
යටමත් රඳවා ගන්නා මතොග ප්රොණය” යි.
මතොග පාලනමේ අරමුණු/ වැදගත්කෙ/ අවශ්යතාව
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ප්රශ්ස්ත මතොගයක් පවත්වා ගැනීෙ
නිෂ්පාදන සෙ අමලවි කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාමගන යාෙ
පිරිවැය අවෙ කර ගැනීෙට
සම්පත් වලින් උපරිෙ ප්රමයෝජන ගැනීෙට
අනමප්ක්ෂිත ඉල්ලුම් තත්වයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීෙට
කාරක ප්රාේධන ගැටළු ෙඟ ෙරවා ගැනීෙට
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මතොග පාලන ක්රෙ
1. මතොග ෙට්ටම් නිශ්්චය කිරීමම් ක්රෙය
උපරිෙ මතොග ෙට්ටෙ, අවෙ මතොග ෙට්ටෙ, යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ, ආර්ථික ඇණවුම් ප්රොණය
ආදී වශ්මයන් විවිධ මතොග ෙට්ටම් නිශ්්චය කර ඒ අනුව මතොග රඳවා ගැනීෙ
2. ABC විශ්්මල්ෂණ ක්රෙය
ද්රවය අයිතෙ වල වටිනාකෙ ො අවශ්ය ඉඩකඩ ෙත සිදු කරන මතොග පාලනය
ද්රවය අයිතෙ විශ්ාල සංඛයාවක් ඇති ආයතන බහුලව මයොදා ගනියි.
වටිනාකමෙන් වැඩි එමෙත් සංඛයාමවන් අඩු මතොග A වශ්මයන්ද, ෙධයස්ත වටිනාකෙක් සෙ ෙධයස්ත
අයිතෙ සංඛයාවක් ඇති මතොග B මලසද, අඩු වටිනාකෙක් ඇති වැඩි අයිතෙ සංඛයාවක් සහිත මතොග
C මලසද මවන් කර මතොග පාලනය කිරීෙ සිදු කරයි.

3. ේවිත්ව භාජන ක්රෙය
විශ්ාල ො කුඩා වශ්මයන් භාජන මදකක එක් වර්ගයක මතොග රඳවා පළමු ව විශ්ාල භාජනමේ
මතොග භාවිතා කර එය අවසන් වූ පසු නැවත මතොග ඇණවුම් කර, ඇණවුෙ ලැමබන මතක්
කුඩා භාජනමේ මතොග භාවිතා කිරීමම් ක්රෙය
ඇණවුෙ ලැබුන පසු මුලින් කුඩා භාජනය පුරවා පසුව විශ්ාල භාජනය පුරවනු ලැමේ.
ප්රාථමික මතොග පාලන ක්රෙයකි.
4. අඛණ්ඩ මතොග වාර්තා කිරීමම් ක්රෙය
මතොගමයහි ඇති වන මවනස්වීම් එමලසින්ෙ වාර්තා කරන අතර කවර අවස්ථාවක වුවද
ගබඩාමේ තිමබන මශ්ේෂය දැන ගත ෙැකි පරිදි මතොග වාර්තා කිරීමම් ක්රෙය
උදා : රාක්ක පත්ර

5. පරිගණක වැඩසටෙන්
මතොග පාලනය සඳො නිපදවා ඇති පරිගණක වැඩසටෙන් භාවිතා කිරීෙ
6. JIT ක්රෙය
“නිෂ්පාදනයට අවශ්ය ද්රවය අවශ්ය මේලාවට නිවැරදි ප්රොණමයන් නිෂ්පාදන ක්රියාවලියට
එකතු කිරීමම් ො නිෙැවුෙ එසැනින්ෙ මවළඳපලට ඉදිරිපත් කිරීමම් ක්රෙය”
අමුද්රවය සෙ නිමිද්රවය මතොග ශුනය මලස පවත්වා ගනියි.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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වාසි
ගබඩා පිරිවැය අවෙ වීෙ
ගබඩා ඉඩකඩ ඉතිරි වීෙ
නිෂ්පාදන පාලනය පෙසු වීෙ
මතොග නාස්තිය අවෙ වීෙ
කාරක ප්රාේධනයට හිතකර වීෙ
මතොග තුළ අනවශ්ය මලස මුදල්
සිර මනොවීෙ
ඉක්ෙනින් නශ්ය වන භාණ්ඩ
සඳො මයෝගය වීෙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

අවාසි
ආරක්ෂිත මතොගයක් මනොෙැති වීෙ
ෙො පරිොණ පිරිෙැසුම් මනොෙැති වීෙ
ප්රවාෙන පිරිවැය ඉෙළ වීෙ
පරිපාලන වියදම් ඉෙළ යාෙ
සැපයුෙ ප්රොද වුවමෙොත් නිෂ්පාදනය
ඇණ හිටීෙ
සැපයුම්කරුවන්මේ විශ්්වාසය ෙත
රඳා පැවතීෙ

මතොග ෙට්ටම්
මතොග ෙට්ටම් නිශ්්චය කිරීමම්දී සැළකිල්ලට ගන්නා ප්රධාන කරුණු
1. කාලච්මේදමේ ද්රවය පරිමභෝජනය
2. යළි ඇණවුම් කාලය (මපොමරොත්තු කාලය)
3. යළි ඇණවුම් ප්රොණය / ආර්ථික ඇණවුම් ප්රොණය
කාලච්මේදමේ ද්රවය පරිමභෝජනය
කිසියම් නිශ්්චිත කාල පරිච්මේදයක නිෂ්පාදන කටයුතු සඳො අවශ්ය ද්රවය ප්රොණය
මෙෙ පරිමභෝජනය ආකාර 3කි.

a. උපරිෙ පරිමභෝජනය
b. අවෙ පරිමභෝජන ප්රොණය
c. සාොනය පරිමභෝජනය
යළි ඇණවුම් කාලය / මපොමරොත්තු කාලය
ද්රවය ඇණවුම් කළ අවස්ථාමේ සිට ගබඩාවට ද්රවය ලැබීෙ දක්වා ගත වන කාලය
මෙය ආකාර 3ක් යටමත් දැක්විය ෙැකිය.

a. උපරිෙ ඇණවුම් කාලය
b. අවෙ ඇණවුම් කාලය
c. සාොනය ඇණවුම් කාලය
යළි ඇණවුම් ප්රොණය/ ආර්ථික ඇණවුම් ප්රොණය (EOQ)
මුළු මතොග පිරිවැය අවෙ වන පරිදි වරකට ඇණවුම් කළ යුතු මතොග ඒකක ප්රොණය

𝐸𝑂𝑄 =




D
C
PC

√2DC
PCs

=
=
=

වාර්ෂික මතොග පරිමභෝජනය/ අවශ්යතාව
එක් ඇණවුෙක් සඳො පිරිවැය
එක් ඒකකයක් සඳො රඳවා ගැනීමම් පිරිවැය

ආර්ථික ඇණවුම් ප්රොණමේ වැදගත්කෙ

පිරිවැය

1. මුළු මතොග පිරිවැය අවෙ කර ගැනීෙට
2. ප්රශ්ස්ත මතොගයක් පවත්වා ගැනීෙට

ආර්ථික
ඇණවුම්
පිරිවැය

මුළු පිරිවැය

අවෙ
පිරිවැය

පවත්වාමගන යාමම්
පිරිවැය

ඇණවුම් කිරීමම් පිරිවැය

ආර්ථික ඇණවුම්
ප්රොණය (EOQ)
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ඒකක ගණන

ප්රශ්ස්ත මතොග ෙට්ටෙක් පවත්වා ගැනීමම්දී සැළකිලිෙත් විය යුතු මතොග ෙට්ටම්
1. යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ
2. අවෙ මතොග ෙට්ටෙ
3. උපරිෙ මතොග ෙට්ටෙ
යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ
වයාපාරය නිෂ්පාදන මෙෝ විකිණීමම් කටයුතු සඳො මතොග භාවිතා කිරීෙත් සෙඟ ක්රෙමයන් මතොගය
අඩු වන විට, නැවත ඇණවුෙක් කළ යුතු යැයි තීරණය කරන මතොග ෙට්ටෙ
යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ = උපරිෙ මතොග භාවිතය × උපරිෙ ඇණවුම් කාලය
යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ = ආරක්ෂිත මතොගය + මපොමරොත්තු කාල ඉල්ලුෙ
අවෙ මතොග ෙට්ටෙ
වයාපාරයක මතොග ප්රොණය, යම් ෙට්ටෙකට වඩා අඩු වීෙට ඉඩ මනොතබන මතොග ෙට්ටෙ
අවෙ මතො: ෙ: = යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ − (සාොනය මතොග භාවිතය × සාොනය ඇණවුම් කාලය )
අවෙ මතොග ෙට්ටෙට වඩා ගබඩාමේ මතොග ෙට්ටෙ පෙළ යාමම් ප්රතිවිපාක
1.
2.
3.
4.

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය අඛණ්ඩව සිදු කිරීෙට මනොෙැකි වීෙ
අක්රිය පිරිවැයක් දැරීෙට සිදු වීෙ
මසේවක නිරර්ථක කාලය ඉෙළ යාෙ
ෙදිසි ඇණවුම් සපුරාලීෙට මනොෙැකි වීෙ

උපරිෙ මතොග ෙට්ටෙ
වයාපාරයක අදාළ මතොග ප්රොණය, යම් ෙට්ටෙකට වඩා වැඩි වීෙට ඉඩ මනොතබන මතොග ෙට්ටෙ
උපරිෙ මතො: ෙ: = යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ − (අවෙ මතොග භාවිතය × අවෙ ඇණවුම් කාලය)
+ යළි ඇණවුම් ප්රොණය

මතොග ෙට්ටෙ

උපරිෙ මතොග ෙට්ටෙට වඩා ගබඩාමේ මතොග ෙට්ටෙ ඉෙළ යාමම් ප්රතිවිපාක

යළි
ඇණවුම්
ප්රොණය

1. මතොග නශ්ය වීෙ, යල් පැනීෙ, ොනි වීම් සිදු වීෙ
2. ගබඩා පිරිවැය ඉෙළ යාෙ
3. කාරක ප්රාේධන දුෂ්කරතා ඇති වීෙ

උපරිෙ මතොග ෙට්ටෙ

යළි ඇණවුම් ෙට්ටෙ

මපොමරොත්තු
කාල
ඉල්ලුෙ

ආරක්ෂිත
මතොගය

අවෙ මතොග ෙට්ටෙ

මපොමරොත්තු
කාලය
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කාලය
මතොග චක්රීය කාලය

මතොග පිරිවැය
මුළු මතොග පිරිවැය ප්රධාන මකොටස් 2 කි.
මුළු මතොග පිරිවැය = මතොග ඇණවුම් කිරීමම් පිරිවැය + මතොග රඳවා ගැනීමම් පිරිවැය
1. මතොග ඇණවුම් කිරීමම් පිරිවැය
මතොගයක් ඇණවුම් කිරීමෙන් පසු එය ආයතනයට ලැබීෙ දක්වා දැරීෙට සිදුවන පිරිවැය
උදා : මතොග ගැනුම් මිල, ඇණවුම් පිළිමයළ කිරීමම් වියදම්, ද්රවය පරික්ෂා කිරීමම් වියදම්, ද්රවය මගන
ඒමම් වියදම්
2. මතොග පවත්වා ගැනීමම් පිරිවැය

ගබඩාවට මතොග ලැබුන අවස්ථාමේ සිට මතොග නිකුත් කිරීෙ මතක් දැරීෙට සිදුවන වියදම්
මතොගය නඩත්තු කිරීෙ සඳො දරණ පිරිවැයයි.
උදා : ගබඩා වියදම්, ගබඩා විදුලි වියදම්, ගබඩා රක්ෂණ ගාස්තු, මතොග ොනි, වාර්තා තබා ගැනීමම්
වියදම්, ගබඩා මුරකරු වැටුප, ද්රවය එො මෙො කිරීමම් වියදම්

 ආර්ථික ඇණවුම් ප්රොණමේ (EOQ) දී මතොග ඇණවුම් කිරීමම් පිරිවැයත්, මතොග පවත්වා ගැනීමම්
පිරිවැයත් එකිමනකට සොන මේ.
ගබඩා පාලකමයකුමේ කාර්යයන්
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ගබඩාව මවත පැමිමණන ද්රවය භාර ගැනීෙ
අදාල ස්ථානයන්හි ද්රවය තැන්පත් කිරීෙ
ගබඩා කටයුතු සුපරීක්ෂණය
මතොග සම්බන්ධ මල්ඛන නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීෙ
ගබඩාමේ ආරක්ෂාව තෙවුරු කිරීෙ
අවශ්ය අවස්ථා වල මතොග ඇණවුම් කිරීෙ

ඉෙළ මතොග පිරිවැටුෙක් පවත්වා ගැනීමෙන් ආයතනයකට අත්වන වාසි
1.
2.
3.
4.

අනවශ්ය මලස මතොග තුළ මුදල් සිර මනොවීෙ
වයාපාරමේ ලාභදායිත්වය ඉෙළ යාෙ
කාරක ප්රාේධනයට හිතකර මලස බලපෑෙ
ගබඩා පාලන කටයුතු කාර්යක්ෂෙ ව සිදු කළ ෙැකි වීෙ

11 | P a g e

ගුණත්වය / තත්වය
“පාරිමභෝගික අවශ්යතා ො වුවෙනා තෘප්තිෙත් කිරීෙට නිෂ්පාදිතයකට ඇති ෙැකියාව”
ගුණත්වයට අයත් අංමගෝපාංග
1. ෙනා ක්රියාකාරිත්වය
2. කල්පැවැත්ෙ
3. විශ්්වාසවන්ත බව
4. ප්රමිතියකට අනුකුල වීෙ
5. උචිත බව
6. ආරක්ෂිත බව
තත්ත්ව පාලනය/ ගුණත්ව පාලනය
“නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් ස්ථාපිත කරගන්නා ප්රමිති වලට අනුව නිෂ්පාදනය සිදු වන්මන්ද
යන්නත් අවෙ නනතික අවශ්යතාවලට අනුව නිෂ්පාදනය සිදු කරන්මන්ද යන්නත් තෙවුරු කර
ගැනීමම් ක්රියාවලිය”
නිෂ්පාදනය සඳො මයොදා ගන්නා අමුද්රවය ඇතුළු සියලු මයදවුම් මෙන්ෙ අවසන් නිෂ්පාදිතයද
ඇතුලත්ව නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේ සෑෙ අදියරක්ෙ පරික්ෂාවට ලක් කිරීෙ මෙහිදී සිදු මේ. එනම්
ආරම්භක අවස්ථාමේ සිට අවසානය දක්වාෙ තත්ත්ව පාලනය සිදුමේ.
මම් සඳො නියැදි පරික්ෂාව, මයදවුම් නිෙවුම් පරික්ෂාව වැනි ක්රියාොර්ග මයොදා ගනු ලබයි.

තත්ත්ව පාලනමේ වැදගත්කෙ/ ප්රමයෝජන
1.
2.
3.
4.
5.
6.

නියමිත ගුණත්වමයන් යුතුව භාණ්ඩ සැපයීෙට ෙැකි වීෙ
අපමත් යාම් අඩු කර ගත ෙැකි වීෙ
තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීෙට ෙැකි වීෙ
අඛන්ඩව මවළඳපල තුළ රැඳී සිටීෙට ෙැකි වීෙ
ලභාදායිත්වය වර්ධනය වීෙ
සෙස්ත පිරිවැය අවෙ වීෙ
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තත්ත්ව පාලනය සඳො මයොදාගන්නා ක්රෙශිල්ප
1. තත්ත්ව ආරක්ෂණය
“නිෂ්පාදිතමේ ගුණත්වය ආරක්ෂා කිරීෙ සඳො නිෂ්පාදිතමේ සෑෙ අදියරක්ෙ විධිෙත්ව සිදු කිරීෙට
අදාළව ගනු ලබන ක්රියාොර්ග”
සිදුවන ගැටළු මසවීෙට වඩා ගැටළු සිදුවීෙ වැළක්වීෙ මෙහි අරමුණයි.
නිෂ්පාදනමේදී තත්ත්ව පරීක්ෂකවරු විසින් සිදු කරන පාලනයට අෙතරව මසේවකයින් විසින් තෙ
කාර්යය පරික්ෂාවට ලක් කිරීෙ, නිෂ්පාදිත සඳො වගකීම් සෙතික ලබා දීෙ, ජාතික ො ජාතයන්තර
ප්රමිති ලබා ගැනීෙ ෙඟින් මෙෙ කාර්යය සිදු මේ.
2. ශුනය මදෝෂ
“සෑෙ නිෂ්පාදිතයක්ෙ මදෝෂ වලින් මතොරව නිපදවන බව සෙතික කිරීෙ”
මෙහිදී මදෝෂයක් වැළක්විය මනොෙැකි යැයි පිළිගැනීෙට වඩා ප්රථෙ වතාවට ෙ නිවැරදි කිරීෙට වග
බලා ගැනීෙ සිදු කරයි.
3. තත්ත්ව කව
“එක ෙ කාර්යයක නියැළි මසේවකයන් කුඩා කණ්ඩායම් වශ්මයන් එක් වී සාකච්ඡා ෙඟින් ඔවුමනොවුන්
මුහුණ පාන ගැටළු ෙඳුනා මගන ඒවාට විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීෙ”
4. ගුණත්ව ප්රමිති
“ජාතික මෙෝ ජාතයන්තර ප්රමිති වලට අනුකුලව නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීෙ”
මෙෙඟින් ගුණත්වය පිලිබඳ පාරිමභෝගිකයාමේ විශ්්වාසය දිනා ගත ෙැකි මේ.
5. සංඛයානෙය ක්රියාවලි පාලනය
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිමේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳව දත්ත රැස් කර ඒවා වගු සෙ ප්රස්තාර ෙඟින් අදාළ
පාර්ශ්්ව මවත සන්නිමේදනය කිරීෙ”
මෙය වියදම් අධික සෙ සෑෙ විටෙ ප්රාමයෝගික මනොවන ශිල්ප ක්රෙයකි.
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ඵලදායිතාව
වයාපාරයකට ඵලදායිතාව වැදගත් වීෙට මෙේතු
1.
2.
3.
4.

සම්පත් මබදා ෙැරීෙ පිලිබඳ තීරණ ගැනීෙට
වයාපාරය පුළුල් කිරීෙ පිලිබඳ තීරණ ගැනීෙට
මසසු ආයතන සෙඟ ඵලදායිතාව සංසන්දනය කිරීෙට
ආයතනමේ ප්රගතිය අවමබෝධ කර ගැනීෙට

සෙස්ත ඵලදායිතාව වර්ධනය කර ගත ෙැකි ක්රෙ
1.
2.
3.
4.
5.

මයදවුම් ස්ථාවරව තබාමගන නිෙැවුෙ වැඩි කිරීෙ
නිෙැවුෙ ස්ථාවරව තබාමගන මයදවුම් අඩු කිරීෙ
මයදවුම් අඩු කිරීෙ සෙ නිෙවුම් වැඩි කිරීෙ
මයදවුම් වැඩි කිරීෙට වඩා වැඩි මේගයකින් නිෙැවුෙ වැඩි කිරීෙ
මයදවුම් අඩු කිරීෙට වඩා අඩු මේගයකින් නිෙැවුෙ අඩු කිරීෙ

ද්රවය ඵලදායිතාව ↑
1. ඉෙළ තත්වමයන් යුතු
අමුද්රවය මයොදා ගැනීෙ
2. අපතය සෙ නාස්තිය
අවෙ කිරීෙ
3. ප්රශ්ස්තව ද්රවය මතොග
පවත්වා ගැනීෙ
4. ද්රවය නැවත නැවත
භාවිතයට ගැනීෙ

ශ්රෙ ඵලදායිතාව ↑
1. පුහුණු මසේවකයින්
මයොදා ගැනීෙ
2. මසේවකයින් පුහුණු
කිරීෙ
3. මසේවක අභිමප්රේරණය
4. තත්ත්ව කව මයොදා
ගැනීෙ
5. ෙනා මසේවක
සම්බන්ධතා පවත්වා
ගැනීෙ

ඵලදායිතාව පෙළ ෙට්ටෙක පැවතීෙට මෙේතු
1.
2.
3.
4.
5.
6.

බාල තත්වමේ අමුද්රවය මයොදා ගැනීෙ
පුහුණු මසේවකයන් මනොෙැති වීෙ
කළෙනාකරණ දුර්වලතා
මනොදියුණු තාක්ෂණික ශිල්පක්රෙ මයොදා ගැනීෙ
මසේවක ගැටළු
අපතය සෙ නාස්තිය බහුල වීෙ
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යන්ත්ර ඵලදායිතාව ↑
1. දියුණු තාක්ෂණික
උපකරණ මයොදා
ගැනීෙ
2. නිසි පරිදි යන්ත්ර
නඩත්තු කිරීෙ
3. අබලන් මනොවූ යන්ත්ර
මයොදා ගැනීෙ

නිෂ්පාදන තාක්ෂණ ශිල්ප ක්රෙ
1. පරිගණක ආධාරක මෙොස්තරකරණ ක්රෙය (CAD – Computer Aided Design)
පරිගණක රූ සටෙන් මයොදා ගනිමින් නිෂ්පාදිත සැළසුම් කිරීෙ
මකොලයක අඳින ලද රූ සටෙනකට වඩා විවිධ පැතිකඩ වලින් නැරඹිය ෙැකි වන පරිදි පරිගණක තිරයක
නිර්ොණය සිදු කළ ෙැකිය.
උදා : autoCAD ෙරො නිවාස සැළසුම් නිර්ොණය කිරීෙ
2. පරිගණක ආධාරක නිෂ්පාදන ක්රෙය (CAM – Computer Aided Manufacturing)

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය කළෙනාකරණයට පරිගණක වැඩසටෙන් මයොදා ගැනීෙ
ෙො පරිොණ නිෂ්පාදන සඳො මබොමෙෝ විට භාවිතා කරයි.
උදා : මෙෝටර් රථ නිෂ්පාදනය සෙ අලුත්වැඩියාව

3. පරිගණක සමෙෝධානික නිෂ්පාදන ක්රෙය (CIM – Computer Integrated Manufacturing)

නිෂ්පාදිත නිර්ොණය මෙන්ෙ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය කලෙනාකරණයටත් පරිගණක මයොදා ගැනීෙ
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය සංවර්ධනය සෙ පාලනය කිරීෙ සඳො මෙෙ ක්රෙය මයොදා ගනියි.

4. පරිගණක අංකිත පාලනය (CNC - Computer Numerical Control)
සංවිධානයක මෙමෙයුම් කටයුතු ක්රියාත්ෙක කිරීෙ සඳො මයොදා ගනු ලබන පරිගණක
වැඩසටෙන්
පරිගණක තිරය ඔස්මසේ දිස්වන ක්රියාකාරම් නිරීක්ෂණය කරමින් සිදුවන අපගෙනයක් පරිගණකය ෙරොෙ
නිවැරදි කිරීෙ සිදු මේ.
උදා : වාෙන අලුත්වැඩියාව, ලියවන පට්ටල්, කැපීම් යන්ත්ර ආදිය පාලනය සඳො පරිගණක වැඩසටෙන්
මයොදා ගැනීෙ
5. නෙයශීලි නිෂ්පාදන ක්රෙය (FMS – Flexible Munufacturing System)

කර්ොන්තශ්ාලාව මුළුෙනින්ෙ යාන්ත්රිකරණය කිරීෙ
ඉතා සංකීර්ණ සෙ වියදම් අධික ක්රෙයකි.
පරිගණක සෙ යන්මත්රෝපකරණ ඒකාබේධ පේධතියකට සම්බන්ධ මකොට සියලු කාර්යය නියාෙනය කරයි.

නව තාක්ෂණය මයොදා ගැනීමම් වාසි-අවාසි
වාසි
නාස්තිය අවෙ වීෙ
නිෂ්පාදිත වල ගුණත්වය ඉෙළ යාෙ
කාර්යක්ෂෙතාව ඉෙළ යාෙ
පිරිවැය අඩු කරගත ෙැකි වීෙ
නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි වීෙ
නව නිෂ්පාදිත මවළඳපලට ෙඳුන්වා
දීෙට ෙැකි වීෙ
7. ෙො පරිොණ පිරිෙැසුම් අත් වීෙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

අවාසි
තාක්ෂණය ශීඝ්රමයන් මවනස් වීෙ
විශ්ාල ආමයෝජනයක් අවශ්ය වීෙ
පරිසර දුෂණය
පුහුණු ශ්රමිකයන් අවශ්ය වීෙ
තාක්ෂණික බිඳවැටීම්
මසේවක සබඳතා දුර්වල වීෙ

