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ವಯಾ ವಹಾರ ನಿವಹ೯ಣ

   

ಉದ್ಧೇಶಗಳು /ಸಾಮಥಯಾ ೯ಗಳು :
ವಯಾ ವಹಾರ ನಿಹ೯ಣಯ ಅಥ೯

 ವಹಾರ ನಿಹ೯ಣಯ ತತವ ಗಳು 
               ನಿಧಾ೯ರ ಕೌಶಲಯಾ  ಮತು ತು ಅದರ ಪರಕ ರಯ

                    ನಿಹ೯ಣಯ ಕಾಯ೯ ಕ್ಷೇತ ರ ಮತು ತು  ವ್ಯಾಪ್ ತು 

ನಿಹ೯ಣ ಎ೦ದರೇನು? 

 ಜಾಜ೯ ಆರ್ ಟೆರ್ರರ್ರಯವರ ಪರಕಾರ . ನಿವ೯ಹಣ ಎ೦ಬುವುದು ಜನರ ಮತು ತು ಸ೦ಪನೂಮೂಲಗಳ 
ಬಳಿಕೆಯಿ೦ದ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಧೇಶಗಳ ನಿಧಾ೯ರ ಮತು ತು ಈಡೆರಿಕೆಗಾಗ 

ಯೋಜನ .ಸ೦ಘಟನ ,ಕ ರಯಾಶೇಲಗೂಳು ಳುವಿಕೆ.ಮತುತು ನಿಯ೦ತ ರಣ ಗೂ೦ಡಿರುವ ಒ೦ದು ಪರತ್ ಯಾಕವ್ದ 
ಪರಕ ರಯಯಾಗದ್. 

  

ಜ .ಎಲ್ ಜೇನಸ ರವರ ಪರಕಾರ ನಿವ೯ಹಣ ಎ೦ಬುವುದು ಬೇರಯವರಿ೦ದ ಕೆಲಸವನು ನು ಮಾಡಿಸುವ 
ಕಲೆಯಾಗದ್ .



ನಿವ೯ಹಣಯ ತತವ ಗಳು

According to Henry Fayol management has 14 principles. Henry 
Fayol listed the 14 principles of management as follows:

                                
1. ಕಾಮಿರ್ರಕ ವಿಶೆೇಷತ್ / ವಿಭಾಗ
ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಮತುತು ವಿಶೆೇಷ ಎ ತತವ  ಕೌಶಲಯಾ  ಮತುತು ಅಥರ್ರಮಾಡಿಕೊಳುಳುವಿಕೆಯ ವಿಶೆೇಷ , ಹೆಚ್ಚುಚು ಕೆಲಸ ಗಮನ ಮತುತು 
ಸಾಮಥಯಾ ರ್ರ ಸಕ ರಯಗೂಳಿಸಲು ಚ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಗಮನವನುನು ಕೆೇಂದ್ರಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ್ಂದ .

2. ಅನುರೂಪ ಹೊಣಗಾರಿಕೆಯನುನು ಪ್ರಧಿಕಾರ
ಜವ್ಬ್ದಾರಿಗಳನುನು ನಂತರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತುದದಾ ರ ಪೊೇಸಟ ್ ಮಾಡಿದವರು ಕತರ್ರವಯಾ ಗಳನು ನು ಕೈಗೂಳಳು ಲು 
ಹೊಣಗಾರಿಕೆಯ ಪರದ್ೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಗತಯಾ  ಹಕಕ ನು ನು ಒಳಗೂಂಡಂತ್ ಈ ಕೈಗೂಳಳು ಲು ಅಗತಯಾ  ಅಧಿಕಾರ ಅಗತಯಾ ವಿದ್ .

3. ಶಸು ತು

ಶಸ್ ತುನ ಬಗಗೆ ಸಾಮಾನಿಯಾೇಕರಣ ಎಂದು ಶಸು ತು ವ್ಯಾಪ್ರದ ಮೆದು ರನಿನುಂಗ್ ಅಗತಯಾ  ಮತು ತು ಇದು 
ತಗುಲುವುದ್ಲಲ  - ಸಾಟಂಡಡಸ ್ರ್ರ ಕ ರಯಯನುನು ಸ್ ಥೆರತ್, ನಿಯಮಗಳು ಮತು ತು ಮೌಲಯಾ ಗಳು 
ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತತುದ್ - ಯಾವುದ್ೇ ಉದಯಾ ಮದ ಏಳಿಗ ಸಾಧಯಾ ವಿಲಲ . "ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವ್ಗ - 
ವಿಧೆೇಯತ್, ಅಪ್ಲಕೆೇಶನ, ಶಕತು, ನಡವಳಿಕೆ ಮತು ತು ಸಂಸ್ ಥೆಗಳು ಮತು ತು ತನನು  ನೌಕರರಿಗ ನಡುವೆ ನಿಂತು 
ಒಪಪ ಂದಗಳಿಗ ಅನುಸಾರವ್ಗ ಗಮನಿಸ್ದ ಗೌರವದ ಬ್ಹಯಾ  ಅಂಕಗಳನು ನು"

4. ಕಮಾಂಡನು  ಯೂನಿಟಿ

ಕಲಪ ನ ನೌಕರನ ಮಾತ ರ ಉನನು ತ ಒಂದರಿಂದ ಸೂಚ್ಚನಗಳನು ನು ಸ್ ವೇಕರಿಸಲು ಎನು ನುವುದ್ಗದ್. ಈ 
ಸಾಮಾನಿಯಾೕೇಕರಣ ಇನೂನು ಹೊಂದ್ದ್ - ಅಥವ್ ಹಲವ್ರು ಗಾರಹಕರಿಗ ಹೊಣಗಾರರಾಗಲು - 
ನಾವು ಒಂದಕಕ ಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚು ಮುಖಯಾ ಸಥೆ  ವರದ್ ಒಳಗೂಂಡ ತಂಡ ಮತು ತು ಮಾಯಾಟಿರಕ್ಸ್ ರಚ್ಚನ 
ತ್ೂಡಗಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂಲಭೂತ ಕಾಳಜಿ ನಾವು ಎರಡು ಅಥವ್ ಹೆಚ್ಚುಚು 
ಮೆೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಾಗದದಾ  ವರದ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ವಗನು ತ್ ಮತು ತು ಇಕಕ ಟು ಟಗಳು ಉದಭ ವಿಸುವ ಆಗದ್. ಒಂದು 
ಮುಖಯಾ ಸಥೆ  ಎಕ್ಸ್, ಇತರ ವೈ ಮತು ತು ಅಧೀೇನ ದ್ವವ ದ ಮತು ತು ಆಳವ್ದ ನೀೇಲಿ ಸಮುದರದ ನಡುವಿನ 
ಸ್ಕಕ ಹಾಕಕೊಂಡರ ಬಯಸಬಹುದು.

5. ನಿದ್ೇರ್ರಶನ ಐಕಯಾ ತ್

ಒಂದು ತಲೆ (ಮುಖಯಾ  ಕಾಯರ್ರನಿವ್ರ್ರಹಕ, ಕಾಯಾಬಿನಟ್ ಒಮಮೂ ತದ) ಜೂತ್ ಹೊಂದುವ ಆಜ್ಞೆಯನುನು 



ಕಲಪ ನಯನುನು ಐಕಯಾ ತ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗ ಮತು ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನು ನು ಒಪ್ಪತ್ ತುೇರಿ ಮತು ತು ಚ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 
ಒಂದು ಗುಂಪ್ಗ ಒಂದು ಯೋಜನ) ಸಪ ಷಟ ವ್ಗುತತುದ್.

6. ಸಾಮಾನಯಾ  ಆಸಕತುಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಸಕತುಯ ಅಧೀೇನತ್ಯ

Fayol ಲೈನ ಒಂದು ನೌಕರನ ಆಸಕತುಗಳು ಅಥವ್ ಒಂದು ಗುಂಪ್ನ ಆ ಇಡೀೇ ಸಂಘಟನಯ 
ಮೆೇಲೆ ಮೆೇಲುಗೖ ಎಂದು ಆಗತು ತು. ಈ ಸಮಗ ರ ಸಂಘಟನಯಾಗ ಹಿತಾಸಕತುಯನುನು ಎಂದು 
ನಿಧರ್ರರಿಸುತತುದ್ ಬಗಗೆ ಯಥಾವತಾತುದ ಚ್ಚಚೆರ್ರಗಳು ಕಡಿ ಎಂದು . ಕಾಪೊರ್ರರೇಟ್ ಅಪ್ಯ ಮತುತು 
ಮಾಲಿಕ "chancers" ವತರ್ರನಯನುನು ನೖತ್ಕ ಇಕಕ ಟು ಟಗಳು ಮತು ತು ವಿಷಯಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ 
ತ್ೂಡಗಕೊಂಡಿವೆ. Fayol ಕೆಲಸವು - ಸಾಂಸ್ಥೆಕ ಚ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನು ನು ಮತು ತು ನಿಧಾರ್ರರಗಳನು ನು 
ಕಾರಣಗಳನು ನು ತಟಸಥೆ  ಮತು ತು ಸಮಂಜಸವ್ದ ರೀೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು unitarism - 

ಸಂಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೌಲಯಾ ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ ಭಾವಿಸುತತುದ್

 7. ಸ್ಬಬ ಂದ್ಯ ಸಂಭಾವನ
ಸಾಮಾನಯಾ  ತತವ  ಪರಿಹಾರ ಮಟಟ ವನು ನು "ನಾಯಾಯಯುತ" ಮತುತು ದೂರದ ಸಾಧಯಾ ವ್ದಷುಟ ಎರಡೂ 
ಸ್ಬಬ ಂದ್ ಮತು ತು ಸಂಸ್ ಥೆ (ಲಾಭ / ಹೆಚ್ಚುಚುವರಿ ತನನು  ವೆಚ್ಚಚು  ರಚ್ಚನಗಳು ಮತು ತು ಬಯಕೆ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ) ಗ 
ತೃಪ್ ತು ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು .

 8. ಕೆೇಂದ್ರೇಕರಣ
ಹೆನಿರ Fayol ಫಾರ್ ಕೆೇಂದ್ರೕೇಕರಣ ಸಂಘಟನ ಮತು ತು ಸಂಘಟಿಸುವ ಒಂದು ಸಾವಭಾವಿಕ ಪರಿಣಾಮ 
ಆವಶಯಾ ಕ . ಆಗರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನುನು ವಿದ್ೇಶ ಹೊೇಗುವುದ್ಲಲ , ಪ್ರತ್ನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ ಥೆಗಳು 
ಮಾಯಾಗ ನುಟ್ . Decentralisation - ಇದು ಆಗಾಗಗೆ centralisaed-ವಿಕೆೇಂದ್ರೕೇಕರಣ ! ಪ್ರತ್ನಿಧಿಕ 
ಸಂಸ್ ಥೆಗಳ ಕ ರಮಗಳು ಮತು ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಯಂತ ರಣ ವಿಧಾನಗಳು ಇನೂನು ಗಮನಾಹರ್ರ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ .

 9. ಸ್ ಕಲಾರ್ ಚೈನ / ಪ್ರಧಿಕಾರದ ಲೈನ

ಅಗ ರ ಕಾಯರ್ರನಿವ್ರ್ರಹಕ ಸಾಮಾನಯಾ  ಅಂಗಡಿ ಆಪರೇಟಿವ್ ಅಥವ್ ಡೆರ ೖವಗರ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವರದ್ 
ಆಫ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಕಲಾರ್ ಸರಣ , ಸಂವೆೇದನಾಶೕೇಲ ಸಪ ಷಟ  ಮತು ತು ತ್ಳಿದ್ರುವುದು ಅಗತಯಾ ವಿದ್

10 . ಆಡರ್ರರ್

ಸಾಮಾನಿಯಾೇಕರಣ ಮಟಟ ವನು ನು ಈ ಸ್ದ್ಧಂತದ್ೂಂದ್ಗ ಕಷಟ ಸಾಧಯಾ ವ್ಗುತತುದ್ . ಅವರ ಪ್ತ ರವನು ನು 
ಸಂಸ್ ಥೆಯ ಒಳಗ ಸೂಕತುವ್ದ ಮತು ತು , ಅವರನು ನು ಸಂಸ್ ಥೆಗಳು ವತರ್ರನಯನುನು ಊಹಿಸಲು 
ಸಾಧಯಾ ವ್ಯಿತು ಭರವಸ್ ಎಂದು ಹೆೇಗ ನೂೇಡಲು ಅಗತಯಾ ವಿದ್ ಯಾರು - ಮೂಲತಃ ಸಂಘಟನಯ 



ಪರತ್ಯೊಂದು ಸದಸಯಾ  ಒಂದು ಕ ರಮಬದಧ ವ್ದ ಸಥೆ ಳವನು ನು ಒದಗಸುವುದು " ಬೇಕು " . ಆದದಾ ರಿಂದ 
ನೀೇತ್ಗಳು , ನಿಯಮಗಳು , ಸೂಚ್ಚನಗಳನು ನು ಮತು ತು ಕ ರಮಗಳು ಅಥರ್ರವ್ಗುವ ಮತು ತು 
ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು . ವಯಾ ವಸ್ ಥೆತ ಸ್ ಥೆರ ವಿಕಾಸಾತಮೂ ಕ ಚ್ಚಳುವಳಿ ಬದಲಾಗ ಕಾಡು  ಆತಂಕ ಹಚ್ಚು ಚುವ , 

ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಚ್ಚಲನಯನುನು ಸೂಚಿಸುತತುದ್ .

11 . ನಿೇತ್

ಇಕವ ಟಿ , ಸ್ೂಗಸು ಮತು ತು ನಾಯಾಯದ ಒಂದು ಅಥರ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ ಥೆಯ ಪಸರಿಸು " ಬೇಕು " - ತತವ  ಮತು ತು 
ಆಚ್ಚರಣಯಲ್ಲಿ .

12 . ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸ್ ಥೆರತ್ಯನುನು

ಟೆರ್ೖಮ್ ತನನು  / ತನನು  ಕೆಲಸ ಹೊಂದ್ಕೊಳು ಳುವ ಮತು ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ನಿವರ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ೂಯಾೇಗ  
ಬೇಕಾದ ಇದ್ . ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ ಟಬಿಲಿಟಿ ತನನು  ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗ ಮತು ತು ಮೌಲಯಾ ಗಳು , ಸಂಸ್ ಥೆಗ ನಿಷೆಠೆ 
ಉತ್ತುೇಜಿಸುತತುದ್ .

13 . ಪ್ರರಂಭ

ಸಾಂಸ್ಥೆಕ ರಚ್ಚನಯ ಎಲಾಲ  ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ , ಉತಾಸಹ , ಉತಾಸಹ ಮತು ತು ಶಕತು ವೈಯಕತುಕ ಉಪಕ ರಮದ 
ವ್ಯಾಪ್ ತು ಹೊಂದ್ರುವ ಜನರು ಸಕ ರಯಗೂಳಿಸಲಾಗದ್ . ( ಗಮನಿಸ್ : ಟಾಮ್ ಪ್ೕೇಟಸ್ರ್ರ 
ಶಫಾರಸುಗಳನು ನು ಉದ್ೂಯಾೇಗ ಸಬಲೀೇಕರಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ )

14 . ಸಂಘಹಿತಾಶಕತು

ಇಲ್ಲಿ , Fayol , ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತು ತು ಧವ ನಿ ಪರಸಪ ರ ಸಂಬಂಧಗಳನು ನು ನಿಮಿರ್ರಸಲು 
ಮತು ತು ಸಾಮರಸಯಾ ಕೆ ಕ ಪ್ಲನಯ ಅಗತಯಾ ದ ಬಗಗೆ ಪರತ್ಪ್ದ್ಸುತತುದ್ . 

ಈ ಕೆಳಗನ ಲಿ೦ಕನು ನು ಅವಶಯಾ ವ್ಗ ನೂೇಡಿರಿ ..
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ಸ೦ಘಟನಯ ಕಾಯ೯ಕ್ಷೇತ ರದಲ್ಲಿ  ನಿಧಾ೯ರ
ವಯಾ ವಹಾರ ಸ೦ಘಟನಯಲ್ಲಿ ಉ೦ಟಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಾಗಳಿಗ ಒಳ್ಳುಯ ನಿಧಾ೯ರಗಳನು ನು ಪರಿಹಾರ 

ಕೊಡುತತುದ್ .ನಿಧಾ೯ರಗಳನು ನು ತ್ಗದು ಕೊಳು ಳುವ ಮುನನು  ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅ೦ಶಗಳು ಸ೦ದಭ೯ 
ಅನುಭವ ,ವಿವೆೇಚ್ಚನ ,ದೃಡತ್ ,ಧೈಯ೯ ಮು೦ತಾದವುಗಳು .
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ವಯಕತುಕ ನಿಧಾ೯ರಗಳು ಮತು ತು ಗ೦ಪ್ ನಿಧಾ೯ರಗಳು 
• ಏಕ ಒಡೆತನರೂಪವ್ದ ಸಣಣ  ಪರಮಾಣದ ವಯಾ ವಹಾರ ಸ೦ಘಟನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬ  ವಯಾ ಕತು 

ವೈಯಕತುಕವ್ಗ ನಿಧಾ೯ರ ತ್ಗದು ಕೊಳು ಳುತಾತುನ .ಇದಕೆಕ ವಯಕತುಕ ನಿಧಾ೯ರಗಳು ಎನು ನುತಾತುರ .

ಒ೦ದು ತ೦ಡ ಅಥವ್ ಗು೦ಪ್ನಿ೦ದ ತಗದು ಕೊಳು ಳುವ ನಿಧಾ೯ರಗಳನು ನು ಗು೦ಪ್ ನಿಧಾ೯ರ 
ಎನು ನುವುರು .

http://www.csupomona.edu/~wcweber/301/301slide/ch06301/index.

http://www.csupomona.edu/~wcweber/301/301slide/ch06301/index.htm


ನಿಧಾ೯ರ ತಗದುಕೊಳಳು ಲು ಪ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ತತವ ಗಳು 

1. ಗುರಿಗಳನು ನು ಸ್ ತುರ ಪಡಿಸುವುದು . 

2. ಗುರಿಗಳ ನಿದ್೯ಷಟ ತ್ .

3. ಪಯಾರ್ರಯ ನಿಧಾ೯ರಗಳನು ನು ಹುಡುಕುವುದು .

4. ಯೋಜನಗಳನು ನು ಪಕವ ಗೂಳಿಸವುದು .

5. ವಿವೆೇಚ್ಚನಾಯುಕತು ತಕ೯ಬದದಾ  ಯೋಜನಗಳು .

6. ವಸು ತುಸ್ ಥೆತ್ ಅರಿಯುವುದು .

7. ಮೌಲಿಯಾೇಕರಿಸುವುದು .



ನಿಧಾ೯ರ ತ್ಗದುಕೊಳಳು ಲು ಪ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ತತವ ಗಳು 

http://kalyan-city.blogspot.com/2011/08/importance-of-decision-making-in.html

ಹೆಚಿಚುಗ ತ್ಳಿಯಲು ಮೆೇಲಿನ ಲಿ೦ಕನುನು  ಬಳಿಸ್ರಿ....

•

•

•

• ನಿವ೯ಹಣಯ ಕಾಯ೯ ವ್ಯಾಪ್ ತು  
• ಯೋಜನ .

• ಸ೦ಘಟನ
• ಸ್ಬಬ ೦ಧಿ ಪೂರೖಕೆ

• ನಿದ್ೇ೯ಶನ
• ಸ೦ಯೋಜನ
• ನಿಯ೦ತ ರಣ

http://kalyan-city.blogspot.com/2011/08/importance-of-decision-making-in.html


http://www.bized.co.uk/educators/level2/busactivity/presentation/functional1
_map.htm

 ಈ ಮೆೇಲಿನ ಲಿ೦ಕನು ನು ನೂೇಡಿರಿ ...

http://www.bized.co.uk/educators/level2/busactivity/presentation/functional1_map.htm
http://www.bized.co.uk/educators/level2/busactivity/presentation/functional1_map.htm
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