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              ހުނަާރއި ޤާިބލުކަން އިތުރުކުރުުމގެ ޕްޮރގްރާމްންގުމުގެ ދާއިާރގެ އިސްުމވަްއޒަފުންގެ ހި

(Executive Enhancement and Enrichment Program )2021-2023 ، އިފްތިތާހުކުރުމުެގ

ސަރުކާުރގެ ވާަހކަފުޅުތަކަީކ،  ދެއްކެވިުތގައި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަްއމަދު ޞާލިޙު ރަސްމިއްޔާ

މުަވއްޒަފުްނގެ  ،ާއއި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިުލކުރުމުގައި  ތަންފީޒުކުރުމުގަ ސިޔާސަތު ކުރުމުގެމުވަްއޒަފުން ތަމްރީނު

ތަކެއް  ވިސްނުން ބަހައްޓަންީވގޮތުގެ މައްޗަށް އަލި އަުޅއްވާަލއްަވިއ ދައްކަވާފަިއވާ ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅު

ވާހަކަފުޅުަގއި މި ޓެްއގެ ގޮުތަގއި ރަީއސްގެ ޕޮލިސީ ޑޮކިއުމެންސަރުކާރު މުަވްއަޒފުން ތަމްރީނުކުރުމުގައި ކަމަށްވާތީ، 

މަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ކުރުމަށް ރިާޢޔަތް ފާހަގަކުރެްއވި ކަންކަ

  ވާހަކަފުޅު ިމފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާެނއެވެ.ޞާލިޙު ދެއްކެވި 

މި ފޮތުަގއި ިއފްތިތާހީ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްޭރނަރުން ނަންގަވައިެދއްވި ަބއިަތކާއި،  ،މީގެ އިތުރުން

 ހިމަނާފައި ވާނެެއވެ.ލިޔުންތަްއވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފޯކަސް އޭިރާޔތަކާ ބެހޭގޮތުން ތައްޔާުރކޮށްފަިއވާ 

_________________________ 

 2021ޑިސެންބަރު  27
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ލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ޤާބި  ހުނަރާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އިސް  ދާއިރާގެ  ހިންގުމުގެ

ޞާލިޙް  މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ވާހަކަފުޅު  ދެއްކެވި
 

 )ހޯމަ( 2021ޑިސެންބަރު  27 - 1443ޖުމާދަލްއޫލާ  23

 10:00ގަޑި: ހެނދުނު  -އެމް.އެން.ޔޫ. ެމއިން އޮޑިޓޯިރައމް 

 

 

ْحٰمنِِ ٱّللِِٰ بِْسمِِ ِحيمِِ ٱلرَّ  ٱلرَّ

ގެ ޙަޟްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަން. މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްާޔ  َوتَعَالَى ُ س ْبَحانَه ُ اللَّـه ُ

دُ  َحمَّ މި ޞަލަވާާތިއ  .ދުޢާކުރަން އެދި ލެއްވުން ސަލާމް ޞަލަވާތާއި  އަށް  َوَسلَّمَُ َعلَْيهُه للا ُ َصلَّى للاهُ َرس ْولُ  م 

 ސަލާމުގައި އިތުރު އެކަޭލގެފާުނގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލުކުރަން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ދައުލަތުގެ ވަޒީރުން،  ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްބެވި 

 ؛ އެންމެހައި ބޭފުޅުން

 .َوبََرَكات ه للاهُ َوَرْحَمة ُ َعَلْيك مُْ السَََّلمُ 

ވަރަށް ދުވަސްތަކަކަށްފަހު، އަުޅގަނުޑމެން އެންމެން އެއް ތަނަކުން ބައްދަލުވާ ކަމަށްޓަކައި 

ރައީސް އޮީފހުގެ ޕަބްލިކް ސަރވިްސ ިމ ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމު ކުރެްއވި ކަމަށްޓަަކއި  ،އުފާކުރަން. އެހެންކަމުން

ޓްރޭނިންގ ޔުނިޓާިއ، ސިވިްލ ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ އިްނސްޓިޓިއުްޓގެ އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
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ޓްރީތަކާއި ސަރުކާުރގެ ެއކި ޮއފީސްތަކުަގއި، ހިންގުމުގެ ާދިއރާގައި މިތާ މި ތިއްބެވީ، މިނިސް

މަސައްކަތް ކުަރއްވާ އެންމެ އިސް ބޭފުޅުން. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި، ސަރުާކރަށް ތިން އަހަރު ފުރި، 

ކަމާމެދު ވިސްނައިލުަމީކ ހަތަރުވަނަ އަހަރަކަށް އަޅާަފއިާވއިރު، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކުެރވުނު ކަްނކަމާއި، ކުރަްނވީ ކަން 

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.

ައޅުަގނޑުމެން މި މަޤާމުތަކުގައި މިތިބީ، ރައްޔިތުން އަުޅގަނުޑމެންނާ  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ޙަވާލުކުރި ވަރަށް މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އަދާކުުރމަށް. މިއަދު ބޭނުންވަނީ މި ދެންނެވި މަސްއޫލިއްޔަުތ 

ެއ މަސްއޫލިއްޔަުތގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާކުެރުވނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލައިލަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއުޅެނީ 

 އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަްނކަން ފުރިހަމަކުރަން.

ހަމައެކަނި ަވޒީފާެއއް އަދާުކރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ަކމަށް،  ،ސިޔާސީ މަޤާމެއްަގއި ހުރުމަކީ 

ސަރުކާރު  ،ގެ ފުަރބަންދަށްފަހ19ު-ކޯވިޑްޤީން. އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދެިކވަަޑއިުނގަންނަވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަ

މިަވގުުތ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް މިދެނީ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ، އަލުން ހުޅުވުމާއެކު 

 އޮފީސްތަުކގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް.

މެ ފަސޭހަ އަދި އަޅުގަނޑުމެން މި ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ވާޞިލުެވވޭނެ އެން

އެންމެ ކުރު މަގަކީ ކޮބައިތޯ ެދނެގަނެ، ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަުތތައް ވީހާ ައވަހަކަށް އަދި ފަޭސހައިން ތަންފީޒު ކުރުމަކީ 

ިސވިލް ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނީ، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންނާއި

 ފުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ުގޅިގެން މަަސްއކަތް ކުރަްއވަިއގެން.ސަރވިސް މުަވއްޒަ

އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމާ ޙަވާުލވީ، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ވަަރށް ގިނަ 

މެްނެގ އަސާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކެއް، ވަކި ުމއްދަތުތަކެްއގައި ފުރިހަމަކޮށްދޭން ވަޢުުދެވގެން. ައޅުގަނޑު

ހަނދާނުން އެކަން ފޮހެވިގެން ނުވާނެ. އެއީ ަވކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ ވަކި މުައއްސަާސއަކަްށ އެކަނި ފުރިހަމަކުރެވޭނެ 

 ވަޢުދުތަކެއް ނޫން.
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އަޅުަގޑުމެން މި މަސައްކަތް ުކރަނީ، ވަިކވަކި އޮފީސްތަެކއްެގ ގޮތުަގއި ކަމަްށވިޔަްސ، މިީއ އެްއ 

ޔާސަތެއް. ާޙޞިލުކުރަން ޭބނުންވަނީ އެްއ ނަތީޖާއެއް. އެެހން ނަމަވެސް، ެއ ނަތީޖާ ސަރުކާރެއް. އޮންނާނީ ެއއް ސި

 ނެރެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތއް ުގޅިގެްނ، ެއްއ މިޞްރާބަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން.

މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލް ކުަރން ޖެހުނު ތަޖުރިބާއަކީ، ައުޅގަނޑު 

ގެ ބަިލމަޑުކަމުން އަރަިއގަތުމަްށ 19-އްކަން މިއުޅޭ ވާހަކަިއގެ ަވރަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާއެއް. މި ދަންނަވަނީ ކޯވިޑްދަ

 އަޅުގަނޑުމެން ކުރި އަދި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަަސއްކަތްތަުކގެ ވާހަކަ.

ވުމަށް ދުރާލައި ކޯވިުޑގެ ނުަރއްކާ ކުރިމަތިުވމާއެކު، އަުޅގަނޑުމެން ެއ ވަބާއިން ަރއްކާތެރި 

މަސައްކަތް ފެށިން. ބަލިން ރައްކާތެިރވުމަށް އަޅާނެ ފިަޔވަޅުތަްއ ކަނަޑއެޅީ، ވަރަްށ ގިނަ މުައއްސަސާަތްއ 

ތަފާތު ވިސްނުމުގެ އަިދ ތަފާތު ފަންނުގެ އެތައް ބަޔަކު މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު  ،އެއްތަްނވެގެން. ތަފާތު ފިކުރާއި

 ބަދަލުކޮށްގެން.

ަރއްކާތެިރވުމަށް ެއޅި ފިޔަވަޅުަތއް ތަންފީޒުކުރުމާ ަޙާވލުވީވެްސ، ތަފާތު މުައއްސަާސތަކުގެ ކޯވިޑުން 

ތަފާތު ބޭފުޅުން. ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް ތަފާތު. ައަޅންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއވެްސ 

 ންފީޒުކުރީ، ސަރުކާރުން ކަނަޑއެޅި ެއއް ސިޔާސަެތއް.އެ ުހރިހާ މުއައްސަސާތަކުްނވެސް ތަ ،ވަރަށް ތަފާތު. ނަމަވެސް

ގެ ބަލިމަުޑކަމުން ދިވެހީންނާއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ުއޅޭހާ ބަޔަުކ ރަްއކާތެރިުކރުން. 19-އެއީ ޯކވިޑް

ަޤއުމު އަލުން ތަަރއްޤީ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް ، އަދި އެ ވަބާގެ ސަބަބުން ކުިރމަތިވި އިޤްތިޞާދީ ދަތިތަކުން އަރަިއގަނެ

ވީހާ އަވަހަކަށް ފެށުން. ބަލި ފެތުރެން ފެށިތާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތު މުޅިން އުވާލައި، 

އަލުން ހިންދެމިލާނެ ފުރުޞަތު މި ލިބުނީ، މިދެންނެވި އެްއ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު  ،އިޤްތިޞާދީ ޙަރަކާތްތަާކއެކު 

 ަޒކަށް މަސައްކަތް ކުުރމުން.ެއއް އަމާ ،ކުރުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން 

، އަުޅގަނޑުެމންގެ ލީޑަރުްނގެ ކިަބއިން ެފނުނީ ،ކޯވިުޑގެ ޙާލަުތ އެންމެ ގޯްސވި ުދވަސްވަރު 

ރެެޔއް ުދވާލެއް ނުަބއްލަަވއި މަަސއްކަތް ކުރެްއިވ ތަން. ކެތްތެރިކަާމިއ  ،ވަރުބަލިކަމެްއނެތި ،ބިރުވެރިކަމެއް 
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ިއސް ސަފުަގއި ޙަރަކާްތތެރިވި ތަން. އެ ުދވަހު އެ ަމސައްކަތް އެހާ ފުރިހަމައަށް  ކޮންމެ ކަެމއްަގިއވެސް ،ހިތްވަރާއެކު 

ނުކުރެއްވިނަމަ، ިމއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި ފޯރަމްގައި ނުތިބީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ލޯބިވާ ައޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ގިަނ 

 ބަޔަކު މިއަދު ދުނިޔޭަގިއވެސް ނުތިބީސް.

ޢަޖާއިެބއްފަދަ ހިތްވަރުގަދަ ލީޑަރުންނަށާއި، ، އުރު އަދާކުރެއްވި އެ މަސައްކަުތގެ ލީޑަރޝިޕް ދަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު އަޅުގަނުޑގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި، އެ ރޫުޙގައި އެްއ 

އެުކަގއި ޙަރަކާތްތެރިވާ ވަުރގަދަ  ،އިދާރާ އަނެއް އިދާރާއާ ގުިޅެގން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ޮކންމެ ވަގުތެްއަގއިެވސް

 ޓީމެއްގެ ގޮތުަގއި ކޮންމެ ކަމަާކވެސް ކުރިމަތިލެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން.

 

 

 

 

 

 

އަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް ދަްއކާ ވާހަކަައކީ، އަުޅގަނޑުމެން މި މަޤާމުގައި މި ތިބެނީ ރައްޔިުތންނަށް 

އެ ވިސްުނން އަބަދުވެސް ހަރުލާފައި ސް ައޅުގަނޑުގެ ިސކުނީޑގައި މުވެޚިދުމަތްތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށޭ. ހަމަގައި

އެބަހުރޭ. ޤައުމީ ތަރައްޤީއާ ުގޅިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް މިހާރުެވސް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން. ނަމަވެސް މިއީ 

 ހަމައެކަނި ސިޔާސަތެއް ކަނަޑއަޅަިއގެން ޙާޞިލުކުެރވޭނެ ަކންކަމެއް ނޫން.
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 ކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުަގއި ތިއްބެވީ ތިޔަބޭފުޅުން. ިސޔާސީ މި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު

މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަނުކޮށްފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން. އަުޅގަނުޑމެން ސިޔާސީ މީހުންނަކީ، ހަމައެކަނި ކަންކަމުަގއި 

މެންގެ އެންމެ އިސް ގޮެތއް ނިންމަން ތިބޭ ބައެއް ނޫން. ޢަމަލީގޮތުން ކަންކަން ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ،ބަސްކިަޔއި

 މަސްއޫލިއްޔަތު.

ިސވިލް ސަރވިްސގެ  ،ސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތުތައް ަތންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެޭދން ތިބޭ ބަޔަކީ

ތިަޔބޭފުޅުންގެ ޙަރަކާތް އިތުރުުކރިވަރަކުން. ސަުރކާރުެގ  ،މުވަްއޒަފުން. އެ މުަވއްޒަފުްނގެ ހަކަތަ އިތުުރވާނީ

އެ އޮފީހެްއގައި ތިބޭ ިސވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުްނ  ،ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒު ނުވުމުން، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ

 އެކަންޏެއް ނޫން.

ކުރަން ނިންމާ  ވަކި އޮފީހަކުން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއް ނުވަތަ

ކަމެއް އެގޮަތކަށް ތަންފީޒުނުވީާމ، އެ ފެއިލްވަނީ އެ އޮފީހުގެ ސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަފުްނނެއް ނޫން. އެ ފެއިލްވަނީ 

މުޅި އޮފީސް. ސަބަބަކީ، އޮފީސް ހިންގަނީ، ސިޔާސީ މަގާުމތަކުަގއި ތިބޭ މީހުންނާއި، ސިިވލް ސަރވަންޓުން ގުިޅގެްނ 

 ކަމަށްވާތީ.

 ،ސަރުކާރު މި ހިނގަީނ، ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒަުފންނާއި ،ކޮށް ދަންނަވާނަމައާދެ، ކުރު 

 ،އެ އިންޖީނު އޭގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި ހިނގާނީފައި އޮންނަ އެއް އިްނޖީނަކުން. ސިޔާސީ މުވަްއޒަފުން އެުކެވެގން އުފެދި

 ވަރަށް ބަދަހި ގުޅުެމއް ޮއވެގެން. ،މި ދެ ބައިގެ މެދުގައި ވަރަށް ރަނގަޅު

ވެރިކަން ކުރަނީ ކޮން ޕާޓީެއްއތޯ، ސަރުކާރުަގއި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ ބެލުމަކީ، ިސވިލް ސަރވިްސގެ 

ދައުރެއް ނޫން. ިސވިލް ސަރވިްސގެ ދައުރަީކ، ެއއިރަކު ޮއންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަުތތައް ތަންފީޒު ކުރުން. 

ޒު ކުރުމަށް، އެިއރަކު އުފެދިފައި އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބިގެން، ވަކި މެނިފެސްޓޯެއއް ތަންފީ

 ސަރުކާރަކަށް، ިސވިލް ސަރިވސްގެ މުހިންމުކަން ބޮޑުވަނީެވސް އެ ސަބަބަށްޓަަކއި.
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އިްނސާނީ ، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ަރްއޔިތުންނަށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނަގޅު ކުެރވޭނީ

ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ، ޕްރޮގްރާމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީވަސީލަތް ތަރައްީޤކޮށްގެން. ިމއަދު މި ފަށާ 

 ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅުެވގެންދިޔުން.

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޢާންުމ ރައްޔިތުންނާިއ ސަރުކާާރ ެދމެދު ކުރިން މުޢާމަލާތު ކުރަމުން އައީ 

ކަށް ކަމަކު ެއދެންޏާ ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ުހށަހަޅަންވިޔަސް، އެކަން އެމީހަކު އޮފީހަ، ވަރަށް ހަނި މަގަކުން. އާދެ

ކުރެވެނީ ިސޓީބިޓީ ބަދަލުކޮްށގެން. ނަމަވެްސ މިހާރު މިއޮީތ ވަރަށް ފުާޅ މަެގއް ޤާއިުމުކރެވިފައި. އެމީހަކު ހުރި 

ށް މިހާރު ސަރުކާާރ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތް މެުދވެރިކޮ GOV.MVރަށަކުން ހުރި ތަނަކުން، އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރީާޢއިން 

 މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ މިހާރު އަަރއި ހަމަކޮށްފައި މިއޮީތ ޓެކްޮނލޮޖީގެ ޒަމާން. ސަރުކާުރ ހިންގުމުގެ 

ދާއިރާއަށް ޓެކްނޮލޮީޖގެ ލުއިަފސޭހަތައް ތަޢާރުފްކުރިޔަސް، އެކަމުގެ ުލއިފަސޭހަކަން ލިޭބނީ، ޚިދުމަތް ދޭން ތިބޭ 

  ނޮލޮޖީއަށް ައހުލުވެރިވި މިންވަރަކުން.މުވަްއޒަފުން ޓެކް
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މި ޚިދުމަތާއެކު ސަރުކާުރ އޮފީސްތަުކގެ އިްސވެރިްނގެ ޒިންމާ ކުިރއަށްވުރެ ޮބޑުެވއްޖެ. 

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ. އަުޑއަހަންޖެހޭ ޝަކުވާތައް ގިަނވެްއޖެ. ޙައްލު ހޯދައިދޭންޖެހޭ 

އް އިތުުރވެއްޖެ. ެއަކމަށްޓަކައި، ސަރުކާރު އޮފީސްަތކުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން އެ ިޚދުމަތަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ މައްސަލަތަ

 ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް.

އާދެ، ސަރުކާެރްއގެ ގޮުތަގިއ މަސައްކަތް ކުރުަމކީ، އެ ދައުލަތެއްަގއި ޝާމިުލވާ އެްނމެންގެ 

ށް ަޙއްލު ހޯދައިދޭްނ މަސައްކަތް ކުރުން. ސަރުާކރުން ކަމެއް ނިންމާއިރު، އަުޑއަހައި، އެންމެންގެ ކަންޮބޑުވުންތަކަ

ސަރުކާުރެގ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު  ،އެްއގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮްތގޮަތށް ވިސްނުން ގެންުގޅެންޖެހޭ. އެހެންކަމުން

 ރަްށ ބޭނުންވާނެ.ޤާބިލު އެަތއް ަބއެްއގެ ބަިއވެިރވުން ސަރުކާ، ކުރުމަށްޓަކައި ތަފާތު ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ 

ރައްޔިތުންގެ މުހުތާދުތައް ފުްއދައިދިނުމަށްޓަކައި، ސަުރކާރުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށް، 

ޙައްލުތައް ަވޒަންކޮށް، ޙިކްމަްތތެރިކަމާއެކު ކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރަްއަވންވާނީ މިއަދު މިތަނުގައި 

ފުޅުން ތިޔަ ކޮށްެދއްވަީނ، ެއއްވެްސ ޝަްއކެއްނެްތޮގތުގަިއ ވަރަްށ ައގުހުރި މި ތިއްބެިވ ބޭފުޅުން. ތިަޔބޭ

 މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް.

ތިޔަބޭފުޅުންނަކީ އޮފީސްަތކުގެ ލީޑަރުންގެ ގޮތުަގއި މަަސއްކަތް ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން. އެ މަސަްއކަތުަގއި 

ކަންކަން ޙައްލުކުރުމަްށ  ،ންތަކުން އަރަިއގަނެކޮންމެ ދުވަހަކު އެަތއް ގޮންެޖހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ. އެ ގޮންޖެހު

 ލީޑަރުންގެ ގޮުތަގއި މަސައްކަްތ ކުރަްއވާއިރު، ވަރަށް ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ބޭނުންވާނެކަން ައުޅގަނޑަށް ޔަޤީން.

ލީޑަރުންގެ ކިބަިއގައި ހުންނަންޖެހޭ ހުނަރުގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިުރ، ައޅުގަނުޑގެ ހަނދާނަށް ައންނަނީ 

ކުރީގެ ަރއީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާުޅވެފަިއވާ ާވހަކަކޮޅެއް. އޮބާމާ ވިދާުޅވަނީ، ލީޑަރަކަށްވުމާެއކު، ެއ އެމެރިކާގެ 

ަބއެއް ލީޑަުރންނަށް ހެދޭ ވަރަށް ބޮޑު  ،ލީޑަރޝިޕެްއގެ ދަށުގައި ތިބި އެންމެން އޭނާގެ ބާރުގެ ދަުށަގއި ފިއްތާލުމަކީ

 ގޯހެއްކަމަށް. 
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ނުގައި މަސައްކަްތކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ ައޑު ކަނުޑވާލަިއ، އެ އަދިވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެަފއިޭވ؛ ތަ

ފަރާތްތަކުގެ ފަންނީ ލަފާ ބޮލާލާޖަހައި، އެ މުަވއްޒަފުން އޮފީހަށް ދީފައިވާ ޤަދަރު ކުަޑާވގޮތްޮގތަށް ލީޑަރުގެ ޢަމަލުތަްއ 

ރޫއަރައި، އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހޭ ހުރެއްޖެނަމަ، އޮފީހުގެ ވެރިންާނއި މުވަްއޒަފުންނާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުމަށް ބު

. އަދި މިގޮތަށް ކަްނ އެ މުަވއްޒަފުްނގެ ފުލް ކެޕޭސިޓީަގއި ނުލިބޭނެ ކަަމށްއެ ުމވަްއޒަފުންގެ ޭބނުން،  ،ވަގުތު 

އެ ލީޑަަރކީ ކޮންމެ އޮފީހެއްގެ ުނވަތަ ކުންފުންޏެްއގެ މީހެއް ކަމަްށވިޔަްސ، އަދި ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކިތަންމެ ކުރާނަމަ، 

 ފުންނާބު އުސް މީހެއް ކަމަށްވިޔަސް، އެތަނަކުން އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާޞިލުކުރުމަކީ ނާދިރު ކަމެއް ކަމަށް.

އެަބހުރި. ލަންވީ ވަރަށް ގިނަ ނުކުތާތަެކއް އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނާ ،އާދެ، އޮބާާމގެ އެ ވާހަކަފުުޅގައި 

ތިމާގެ ދަށުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީހުން ކަމަށް ދެކިގެްނ ، މީހުންނަކީއަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގަިއ، ެއކުަގއި މަސަްއކަތްކުރާ 

ނުވާނެ. އޭގެ ބަދަލުަގއި، އަުޅގަނޑުމެން ދެކެންވީ، އޮފީހުަގއި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ާއދައިގެ މުަވއްޒަފަީކވެްސ، 

 ަރަކށްވުމުގެ ބިންގަަލކީ ެއއީ.ތިމާ ކުރާ މަސައްކަތުގެ ަބއިެވރިއެްއގެ ގޮުތަގއި. ފުރިހަމަ ލީޑަރޝިޕެްއގެ ނުވަތަ ލީޑަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮފީސްތަުކގަިއ ތިއްބެވި ސިވިލް ސަރވިްސ މުވަްއޒަފުންނަކީ، އެތައް އަހަރެއްެގ 

ތަޖުރިބާއާއި ތަމްރީނު ލިބިވަޑައިގެން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެބޭފުޅުންގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަމާއި ތަޖުރިބާގެ އެންމެ އެދެޭވ 

، މި ަތނުގައި މި ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނެގ ކިބަިއގަިއ، އެ ނަތީޖާ ނެރުުމގެ ޤާބިލުކަން ހުރެގެން. ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭނީ

 އޭރުން އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްތަްއެވސް ރަނގަުޅވާނެ، ރަްއޔިތުންެގ އިތުބާރުވެސް ލިބޭނެ.

ތް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ، ތިޔައިގެ ތެރެއިން ކޮންެމ ލީޑަރަކީވެސް އެުކަގއި މަސައްކަ

ކުރަްއވާ މުަވއްޒަފުންެގ ވާހަަކތައް ައޑުައއްަސވަިއ، އެ ުމވަްއޒަފުންގެ ކުިރއެރުމަކީ ތިޔަ ީލޑަރުންެގވެސް ކުިރއެރުްނ 

 ެއކަން އެގޮތަށް ބަަލއިގަތުުމގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން. ،ކަމުގައި ޤަބޫލުކުަރްއވާނެ ބޭފުޅުން. ލީޑަރޝިޕް ހުނަރަކީ
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ަދއުލަތުގެ އޮފީސްަތކުަގއި ، މިޒަމާނުގެ ިސޔާސީ އަދި ޑިޮމކްރެޓިކް ިނޒާމުަގއި ސަުރކާރު ހިންގާއިރު

ސިވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަުފން. މި މުވައްޒަފުންެގ  ،ަވއްޒަފުންނާއި ދެ ބާވަތެްއގެ މުވަްއޒަފުން ތިބޭނެ. ސިޔާސީ މު

މެދުގައި ގުޅުން އެހާ ރަނގަުޅ ނޫން އޮފީސްތައްވެސް އެބަހުރި. މިއީ، ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި މިއަދު ދިމާވެގެން އުޭޅ 

 ކަމެއް ނޫން.

 

 

 

 

 

 

އްޒަފުން ގޮަވއިެގން، އެ ވެސް، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ަދންނަވާލަން އޮތީ، ިސވިލް ަސރވިސް މުވަ ނަމަ

ބޭފުޅުންގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ހިފައިގެން، ވެރިކަުމގެ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން، ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް 

 އެންމެން އެުކގައި އަތުކުރި އޮޅާލަމާ ހިންގަާވށޭ. ،ފުއްދައިދިނުމަށް

ޞޫލުތަކަށްވެސް މިހާރު މިއޮީތ ވަރަށް ސަރުކާރުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވައްޓަފާިޅއަްށވެސް އަދި އު 

، ކުރިން ޤަޫބލުކުރި ކިތަންމެ ކަމެއް ،ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ައއިސްފައި. އޮފީހުގައި އިނދެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް

ގޭަގއި ތިބެގެން ކުރުމަށް، ޯކވިުޑގެ ވަބާ އަުޅގަނޑުމެން ފަރިތަކޮށްދީފި. މިކަން ކުރެވުީނ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ފަރިތަ 

ވެރިންތަކެްއގެ ަމގުދެއްކުާމއެުކ، ައއު ކަންކަން ދަްސކުުރމަށް އޮފީސްތަކުގެ ުމވަްއޒަުފންގެ ހިތްތަކުަގއި އޮތް 

 ޝައުޤުވެިރކަމެްއގެ ބޮޑުކަމުން.
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ކޯވިުޑަގއި ައޅުގަނޑުމެން ކުިރ ތަޖުރިބާއަށް ބަލާއިރު، ަސރުކާރުގެ ޑިޖިޓަިއޒޭޝަން ިސޔާސަތު 

ސަރުކާުރގެ މަސަްއކަުތގެ މާޙައުލަށް އިތުރު އާރޯކަން ެގނައުމަށް ވަރަށް މުހިންމު  ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒު ކުރުމަީކ،

ކަމެއް. ސަުރކާރުެގ އޮފީސްތަަކކީ މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް އަދި ބަރާބަރަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހެދުމަށްޓަކައި، 

 ނަށް ގޮވައިލަން.ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އަޅުގަނޑު ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން

ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ވެިރޔާގެ ަހއިސިްއޔަތުން ދައުލަުތެގ މުއައްސަސާަތކުެގ ހިންގުންެތރިކަމާ 

 ،ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަނޑު ެދކެން ބޭނުންވާ ދުވަހެއް ޮއވޭ. ެއއީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ައދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް 

ރަްއޔިުތން ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަންނަ ިޚދުމަތްތަކަކަށް ެވގެންާދ  ،ސަރުކާރުެގ އޮފީސްތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ

މި ފޯރަމަކީ އެަކމުގެ ފެށުން. އަޅުގަނުޑގެ ިމ ހުވަފެން ޙަޤީޤަތަކަށް  ،ދުވަސް. އަުޅގަނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި

 ހައްދަވައި ެދއްވާނީ ތިޔަބޭފުުޅން.

ކާރު އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިވަގުތު ސަރުކާރުން އެންމެ ސަރު

ބޮޑު އިްސކަމެއް ޭދ ެއއް ަކމަކީ، ސަރުކާުރ އޮފީސްަތކުެގ ސަރވިްސ ޗާޓަރުަތއް ަތއްާޔރުކޮށް ޢާންމުކުރުން. ިމ 

އަށްވުެރ ގިނަ އިދާރާެގ  680ރިވސްެގ ސިވިްލ ސަ، ދެންނެވި ޗާޓަާރ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަެކއް

 މުވަްއޒަފުންނަށް މިހާރުވަނީ ބާއްވާަފއި.

ސަރވިސް ޗާޓަރު  ،އަްށވުރެ ގިނަ އިދާާރއިން 200އޭގެ ތެެރއިން މިހާތަނަށް ސިިވލް ސަރވިްސގެ 

ރވިސް ޗާޓަރު ސިިވލް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ އިދާރާަތކެްއގެ ސަ ،ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކޮށްފި. މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން

 ތައްޔާރުކޮށް ޢާންމުކުރުމަށް ަސރުކާރުން މި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.

ިސވިްލ ސަރވިސް އިންސްޓިިޓއުްޓގެ ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެްއޗެއް  ،މި ދަނޑިވަޅުަގއި

 ،ގްރާމްތަކުގެ އަީލަގއިދަންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ބޭނުން. މިއަދުގެ މި ފޯރަމާއެކު ފެށިގެންދާ ސިލްސިލާ ތަމްރީނު ޕްރޮ

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް މިހާރަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް މަސައްކަތް ުކރާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން. ރައްޔިތުންެގ 

 ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާަތކާއި މަްއސަލަތައް ަމދުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑު އުްނމީދު ކުރަން.
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 ނޫނީ  ،މަކީ ބުރަކަމެއް. އެއީ ެއއް ދުވަހުންއިންސާނީ ަވސީލަތް ިބނާކުރު

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ުގޅިގެން ސިވިލް ސަރވިްސ  ،ދެ ދުވަހަކުން ވާނެކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އެދެނީ

 ކާމިާޔބު މިންވަރު ކުރެއްވުން. މީހުން ބިނާކުރުމުގައި އެންމެهللا މާތް ، އިންސްޓިޓިއުޓުން ތިޔަ ފަށްޓަވާ މަސައްކަތަށް

އިސް ސަފުަގއި މަސައްކަތް ުކރައްވާ ބޭފުޅުންކޮަޅކާެއކު، މި ފޯރަމް ފެށުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިާވކަމީ، މި ޕްރޮގްރާމްެގ 

ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމުގެ ހެތްކެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާގެ ައލީގަިއ، މި ސަރުކާރުެގ 

ރަްއަވއި، ވިސްނުންތެރިަކން އިތުރުކުރަްއަވއި، މަަސއްަކތަށް ޝައުޤުވެިރކުރުވާެނ ލީޑަރުންގެ ވިސްނުންފުޅުތައް ތާޒާކު

 މަގު ދައްަކއިދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެދެން.

މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް އިންތިޒާމު ކުރެްއިވ ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ގުިޅވަަޑއިގެން 

ަސރވިސް ޓްެރއިނިންގ އިންްސޓިޓިއުޓަށާިއ، މި ފޯރަމްެގ ކަމަށްޓަކަިއ، ސިވިލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް 

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރަކމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ުހރިހާ ބައިވެރިންނަށްވެސް ، ޓްރެއިނަރުންނާއި ފެސިލިޓޭޓަުރންނަށް

 ލަން.ވަރަށް ފައިދާހުރި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވާެނކަމުގެ އުންީމދުގައި އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާ

َوبََرَكات ه للاُه  .َوالسَََّلم َُعَلْيك ْمَُوَرْحَمةُ 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Building a World Class Service Culture 

 

Hussain Afeef 

(Senior Director, Talent and Culture – Lux* Resorts and Hotels Maldives/ President, 

Maldives Association of Human Resource Professionals (MAHRP)  

 

We all wonder why some organizations provide outstanding service, and some 

does not. Our curiosity around wanting to find what makes a great service 

culture starts with a series and sets of elements that help them to do what they 

do best. In today's world, we cannot compete in the line of products, but we can 

always set ourselves apart by using service as a competitive differentiator.  

Building a World-Class Service Culture is not an easy task. It has never been 

and will never be. It requires constant effort, time, relentless pursuit of 

excellence and activities that keep the people aligned. Creating a World Class 

Service Culture requires a team to be fully committed doing what they do best 

regardless of the challenges and circumstances.  

When we study some of the best companies and organizations in the world, 

they have five things in common which makes them world class.  

1 - A vision that keeps their people-focused and wants to come to work every 

day. 

2 - All the employees in such organizations have a purpose that drives them to 

deliver their best at work. This could be an organizational or personal purpose 

that deliver specific the behaviors. Observable behavior is always seen through 

personal values.  

3- A learning culture where they believe "they don't know everything". 

Therefore, they invest time and energy in learning and living a life of growth 

mindset.  
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4 - Personal commitment to always making their customer's day and living the 

mantra of Be There for the Customers and always living with a positive mindset. 

Living with a positive attitude is not being naive; it is a fundamental value of 

leadership and humankind.   

5- Culture and Genuine commitment to Taking Personal Responsibility for 

getting things done and delivering the best possible service at all times. 

After all, everything rises and falls on leadership. This was once said by John 

C. Maxwell, which became a mantra of good leadership learning and lessons 

across the globe. Therefore, using this as a guideline, one could say Service 

Culture in an organization will always rise and falls to the levels.  

To create a Service Excellence Culture mindset, organizations and their 

leadership must build up the below qualities. These qualities will keep the 

organization on the right path to Excellence. 

 

1- Declare Service Excellence as the Number One Priority: - Declaring is 

not just enough. Leaders must practice, share, and walk through the 

organization’s values, mission, and vision. Leaders must be the role model and 

the change they want to see in their workplace. 

2 - Speak and Promote the Language or Communication that matters to 

the Core of the Business:- The Core of every single business is PEOPLE. 

This is the same for every single product or service related. Leaders must speak 

daily about its importance and take customers or people related matters as a 

priority.  

3- Focused on measuring what matters most: To Create a Culture of 

Excellence, Organizations and their leaders must ensure to measure what 

matters most - what is related to the people and the experience of customers.   

4- Create and lead a culture where front liners are empowered to do 

whatever it takes to provide excellent service to customers, regardless of the 
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experience. This is all about ensuring that all roadblocks to making decisions 

where customers will always receive the proactive approach when it comes to 

resolving issues or providing additional services or requests, they may have 

during a particular service encounter. 

5 - Maintain the Energy and Enthusiasm within the Team:- Energy is 

everything. It is how we show others how passionate we are about the service 

we provide and deliver. A team which is energized and enthusiastic is always 

one step ahead. This starts with the leaders too. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellence is not a milestone. It is a journey. A journey that we have to live 

every single day. Once a commitment is made, Excellence is all about doing 

what we do best every day. Excellence starts with small things that we do. 

Smiling, acknowledging, coming to work with the utmost energy and passion, 

consistently wanting to help others and contribute, and taking personal 

responsibility every day are excellent attributes of an excellence service culture 

and mindset. When a group of people does these almost every day, it creates 

a level of energy, which exudes positivity and forms the Culture of Excellence. 

To maintain the Culture, a team must repeat these attributes and do it every 

day.  
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Excellence is the result we get based on what we do every day. World Class 

Service Cultures are not created overnight. It results from a dedicated group of 

service professionals committed to a higher cause just than having a job. 

Excellence is a MINDSET, nothing less, nothing more. 
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 ތް ކުރަންވީގޮ  މަސައްކަތް  ލްކުރުމަށް ހާޞި  ނަތީޖާ

 

 މަސްޢޫދު ޢަލީ 

ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ކަސްޓަމަރ ސާރވިސް އެްނޑް ރީޖަނަލް އޮޕަރޭޝަންސް )ދިރާގު(/ ަފއުންޑަރ، ސްީޕކަރ )
 (އެންޑް ޓްރެއިނަރ/ އެމްޕަވަިރންގ އޯލް

 

 

  

 

  

 

 

 

ކަންކަުމގަިއވެްސ ުނވަތަ އަމިްއލަ ދިރިއުޅުމުގަިއކުރާ ވީނަމަވެސް ކަުމގައި މަސައްކަުތގެ މާޙައުލުަގއި 

އޮފީސްތަުކގެ ސަރުކާރުގެ . މު ކަމެކެވެ ންތަަޞއްވުެރއް ކަނަޑއެޅުމަކީ މުހި ޓަކައިބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް

ކުރެެވއެެވ. ފާހަގައެޅިފައިާވކަން ކަނޑަބަލާއިރު، މިފަދަ ތަޞައްވުރުަތއް މިހާރު މަސައްކަތް ތަރުތީބުކުރެވިފަިއާވ ގޮތަށް 

ިލޔެފައި އޮތުެމއްނޫނެވެ. ެއއާ ތަސަްއވުރު  އެ، ަތޞައްވުެރއް ކަނޑައެޅުމަކީ ަކރުދާހުގައި ،ނަމަވެސް ހަގީގީ މާާނގައި 

 ގެންޖެހެެއެވ. ނުމވަްއޒަފުންނަށް އެއޮފީހުގެ ޚިލާފަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ތަަޞއްވުަރކީ ކޮބަިއކަން 
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އަހަރު ާރއްޖޭގެ އެކި އޮފީސްތަުކގަިއ  20ދަންނަވާަނމަ، ފާއިތުވި ރިބާގެ އަލީަގއި މަަސއްކަުތގެ ަތޖުއަޅުގަނޑުގެ 

ތަަޞއްވުަރީކ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިާވއިރު، ައޅުގަނޑަށް ފާަހގަކުެރވޭކަމަީކ، މުވަްއޒަފުންނާ ސުވާުލކުރުމުން 

ެއކަން މުވަްއޒަފުންނާ ހަމައަްށ ތިލަކޮށް، މުަވްއޒަފަށް އި ކަމާކޮބައިކަން ުމވަްއޒަފުންނަށް ފުރިހަމައަށް ނޭނގޭ

 ވިސްނޭގޮތަށް ބުނެދެވިަފއި ނެތްކަމެވެ. 

 

 

 

 

 

 

ނަށް މުަވްއޒަފުން ،ދިރާސާތަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭކަމަކީ ްއސަތޭކަ އެތަ ނިޔޭގައި ކުރެވިަފއިވާ ދު

ވެރިން ނުވަަތ  ،މިގޮތުން ހަމައަށް އަދާކުރެިވގެންކަެމވެ.ވެެވނީ، އިްސވާރުންގެ ދައުރު ފުރި ނަތީޖާއާއި ހަމަޔަށް ވާސިލު 

މުކަން ންބޭނުމާއި މުހި އެތަެންއގެ ތަޞަްއވުރު ކަނޑައަަޅއި، ޭއގެ ،އިސްވާރުން އަދާކުރެންޖެހޭ އެްނމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ 

ސިލުކުރުމަށް ކިހާ ހާަނތީޖާ ، ުމވަްއަޒފުން ކުރާ  މަސައްކަތަކީ  މުވަްއޒަފުންނަށް ވިސްނައިދިުނމެވެ. އިދާާރއެްއގައި

އެތަޞަްއވުރަްށ ދީ، ފީހުން އެމުަވއްޒަފުންނަށް ިވސްނައިއޮމުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުާރ މަސައްކަެތއްކަން 

ތަޞައްވުެރއް ކަނަޑއެޅުަމީކ ވާޞިލުވުމަށްަޓކައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމެވެ. ހަޤީޤީމާނާގައި 

މު ން މުޖުަތމައަށް ފައިދާހުރި މުހި ،ތިމާކުރާ މަސައްކަތަކީ މިއީެއވެ. ހަމައެކަނި ފޮތެއްަގއި ލިޔެފައި އެކަން އޮތުމެއްނޫނެވެ.

 ފޯރީގަެއވެ. އިކުރާހިތުން ޖޯޝާ ،މުަވއްޒަފުން މަސަްއަކތްކުރަނީ ،މަސައްކަތެްއކަމުަގއި ޤަބޫލުކުެރވޭނަމަ
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 ކުރެއްވި ޒިޔާރަުތަގިއ ނާާސގެ ސްޕޭސް ސްޓޭަޝނަށް ،ރުގެ ަރއީސް ޖޯން.އެފް.ކެެނޑީއެމެރިކާގެ އޭ ،އަހަރުވަނަ  1962

އާަދއިެގ މަސަްއކަތްކުރާ މުަވއްޒަފަކު ގާުތގައި ެއއްސެިވެއވެ. "މިީއ ޖެކް ކެެނޑީ، މިތަނުަގއިކުރަނީ ކޮްނ  އިއެތަނުގަ 

 ."؟ނެވެ. "ހަނދަށް މީހުން ފޮނުވުމުގެ މަސަްއކަތްމަސައްކަތެއް ؟" އޭނާ ޖަވާުބަގއި ދެންނެވީ މިހެން

އޭާނއަކީ ހަމައެކަިނ  ،އަށް"ރީމާ"އަުޅގަނޑުމެންެގ އޮފީހުގައި މަސަްއކަތްކުާރ  ،ސުވާލަކީ 

މީހެއްކަން ެއނގޭތޯެއވެ. ތަޞަްއވުރެްއ  މަސައްކަތެއް ކުރާ ރިސެޕްޝަނިސްޓެއް ނޫންކަމާއި އެއަށްވުރެ މުހިންމު އަދި ބޮޑު

 ކަނޑައަާޅ، ޭއގެބޭނުން މުަވްއޒަފުންނަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ އިސްވާރުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއްމަސަްއކަތެވެ. 

ތިބޭއިރު  ތަުކގައިަބއްދަލުވުންއޮފީުހގައި ހުންނަ ދުވަސްތަުކގަ އާއި  ޗުއްީޓަގއި ާއއި އަޅުގަނޑުމެން ނިދާ ވަގުތުތަުކގައި

އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެމީހުންނާމެދު ، ކުރަނީ މުވައްޒަފުންނެވެ. ސުވާލަކީ  ވެސް އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތް

ލޯތްބާއެކު ކަންތަްއކުރެވޭާބަވެއވެ. އެމީހުންގެ ހާލު ބެލޭބާވަެއވެ. ބަެއއްވެރިންާނއެކު މުަވްއޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަނީ، 

 ުމަވއްޒަފުން މަސަްއކަތްކުރަނީއެހެން ވެރިންާނއެކު ކުރާހިތުންނެވެ. ެއއްެވސް ަމޖުބޫރުކަމެއް ނެތިެއވެ. ނަމަެވސް 

މަސަްއކަތް ކުރާނަމަ، ެއމީހަކު މަސައްކަތްކުރާނީ ކިިހނެއްކަން ައޅުގަނޑުމެން ، ނުވެ ކުރަންޖެހޭތީއެވެ. ކުރާހިތް

 އެންމެންނަށްވެސް އެނގެެއވެ.

ެވރިޔަކާެއުކ  ދުނިޔޭގެ ކަންޮކޅުތަުކގައި ެއތައްއަހަރަކު ކުރެވިަފއިވާ ިދރާސާތަކުން އެނގެނީ އެ

ވެރިަޔކާެއކު  ިހތްވާ ވެރިްނގެ ސިފަތައް ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަެކއްަގިއވެސް ެއްއޮގތް ކަމެވެ. އެމުވަްއޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ

އަޅާލުމާއި، ކެތްތެރިކަާމއި،  ،ހުންނަ ބައެއްސިފަތަކަކީ އޯގާތެިރކަމާއި ކިބައިަގއި މަސައްކަތްކުރާހިްތވާ ވެރިންެގ 

ވެރިންނާެއުކ  އެކަންތައްތަެކވެ.  އި، ތަފާތުނުކުރުންފަދައިތުބާރުކުރުމާ ،ތެދުވެރިކަމާިއ، އެހީތެރިވުާމއި، އަޑުއެހުމާއި 

 އިިދކޮޅު ސިފަތަެކވެ. ހުންނަނީ މިދެންނެވި، ސިފަތަާކއި މުޅީން ކިބަިއަގއި މަސައްކަތް ކުރާހިތްނުވާ ވެރިްނގެ
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ުޚލާސާކުރާނަމަ ފާހަގަކުރެވެީނ މަސައްކަތްކުރާހިްތވާ ވެރިްނގެ ހުންނަ ސިފަތައްކަމަށް ވެރިންނާެއުކ  އެ ،މުވަްއޒަފުން

 ދެކަމެކެވެ.

 މާޙަުއލު ހިތްހަމަޖެހޭތަނަކަށް ހަދައެވެ. ތްކުރާއެމީހުން މަސައްކަ .1

 އަދި ުގޅުން ބަދަހި ކުރެެއވެ. އެމީހުން މުވައްޒަފުންނާމެދު ިވސްނައެވެ. .2

 

 

 

 

 

 

 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުސާރަދެނީ ކާކުތޯެއވެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ަވޒީފާގެ ބޭނުމަކީ ޮކބައިތޯެއވެ. 

ޚިދްމަތްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރެވިފަިއާވ ރަްއޔިތުންނަށް މުސާރަދެނީ ރައްޔިތުންނެވެ. މިވަޒީފާއަކީ 

ތިރާމާއެކު ކަންަތއްކުެރވޭތޯެއވެ. ކަންަތއްތައް ކުރަންީވ އަުޅގަޑުމެންނަށް ލޯތްބާއި ިއޙްަރއްޔިތުންނާމެދު ޒިންމާއެެކވެ. 

ަމތް ހޯދުމަށް އޮފީސްތަކަށް ޚިދުމުވައްޒަފުްނވެސް ދުމަތް ޭދންތިބި ޚިެގެއވެ. އެއީ ނރަނގަޅުގޮްތ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެ

ފަސޭހައިްނ ކަންކަން  ބޭނުންވާދުމަތްތައް ައވަހަށް ލިބުމާއި ޚިހޯދުމަށް އެދޭ ެއގޮްތތަކަކީ ދާއިރު ބޭނުންވާގޮެތވެ. 

ތަފާތުނުުކރުން ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. މަތް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޚިދުބުނާގޮތަށް ކަންތަްއވުމާއި  ،ނިންމުމާއި

ކަްނ  އެ ގޮތަށްމިގޮތަށް އަުޅގަޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރެވޭތޯެއވެ. އެކަކަށް ިމގޮތަށް ކަންތައްތައް ކޮށްދީފައި ައނެކަކަށް 
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ގޮތްެވްސ  ކުރަްނވީ ކުރަންާވކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެންނަން އެނގޭކަެމވެ. އަދި ،އެނގޭކަމަކީ  ކޮށްނުދެވުމުން

 އެނގޭކަެމވެ. 

ތެރިކަމެވެ. ވަރުގަދަ ޢަްޒމެކެވެ. ޞްބޭނުންވަނީ އިްޚލާމަތީގަިއވާ ކަންކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި 

ލާކުރުމެވެ. ަރއްޔިތުންނަްށ މަތްކުރުންކަން ދެނެގަނެ، އެހަނދާން އާޚިދުމު ވަޒީފާައކީ ރައްޔިތުންނަށް ންތިމާގެ އެންމެ މުހި

 މު މަސްއޫލިއްޔަތުކަން ޤަބޫލުުކރުމެވެ.ން މަތްކުރުމަކީ އެންމެ މުހިޚިދު

 އެގޮތަށް ކަންަތއް ތީ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް މިއަދު ުކރާގޮތަށްވުރެ ރަނަގޅަށް މޮޅަށް މާދަމާ ކުރެވޭނެ

ކުރުމަށްޓަކައި އާ ނިންމުންތަކެއް ނިންމަންޖެހެއެވެ. އާ ނިންމުންތަކެއް ނިންމޭނީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާގޮްތ 

އިއްެޔވެސް ނިންމި ގޮތަށެވެ. އަިދ މޭނީ ވިސްނާނަމަ، ކަންތައްތައް ނިން ށް މިއަދުކޮށްގެންނެވެ. ިއއްޔެ ިވސްނިގޮތަބަދަލު

، ލިބޭނީ އިއްެޔވެސް ލިބުނު ނަތީޖާއެވެ. ައުއ ނަތީޖާއެއް ބޭނުންވާނަމަމަ ކަންކަން އިްއޔެ ނިންމި ގޮަތށް ނިންމާނަ

 ،ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހެެއވެ. އެްއގޮތަކަށް އެަތއްއަހަރަުކ ވިސްނުމުެގ ނަތީޖާއަީކ، ެއހެންގޮތަކަށް ިވސްނުމާއި 

 ށް އައު ނިންމުންތަކެއް ނުނިންމޭނެއެވެ. ޢަމަލުކުރަން ފަސޭހަ ނުވުމެވެ. ނަމަވެސް އާ ވިސްނުމަކަށް ޮގސްގެން ނޫން ގޮތަކަ

އައު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަިއގެން ނޫން ގޮތަކަށް އައު ަކންތައްތަކެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ. އައު ކަންަތއްތަެކއް ކޮށްގެން 

 ނުކުެރވޭނެެއވެ.  އްނަތީޖާއެއް ޙާޞިލެނޫން ގޮތަކަށް ތަފާތު 
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އަބަދުވެްސ ިއތުރަށް މޮޅުވާން، އިތުރަށް ުއނގެނެން ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި، އަުޅގަނޑުމެން 

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެެއވެ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ދަްސކުރި އެްއޗެއް މެދުނުކެނޑި  ބަަދލުވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުްނ 

މަދުވެގެްނ  ދުވާަލކު ،ވާގޮުތގައި އުނގެނުމަކީ ކެނޑިނޭޅި ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތެކެވެ. ަބެއއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅު 

ތިމާ ެއ  ،މަދު އަހަުރތަކެްއގެ ތެރޭަގއިއުނގެނުމަށް ހޭދަ ކުރަންޖެހެއެވެ. މިގޮތަށް ަމސައްކަތް ކުރާނަމަ އެްއގަިޑއިރު 

 ވާނެެއވެ.ފުރުޞަތު ަވރަށް ބޮޑުވުމުގެ ތިމާއުނގެނޭ ދާއިާރއެްއގެ އެކްސްާޕޓަކަށް 

އެއް އޮެވެއެވ.  ުއޒުރެއް 2ކާ މައިގަނޑު މިކަންތައް ނުކުރުަމށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ދައް ،ނަމަވެސް

ައޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަންތައް  ،ވިްސނާލާއިރު އެނގޭކަަމކީއުޒުރާމެދު  މިވަގުތު ނެތުމެވެ. ުއގެނުމަށް  ،އުޒުރަކީ 

ބުއިން ފަދަ ކަންތަކަށް ވަގުތުެވެއވެ.  ކޮފީ ،ބޭނުންކުރުމަށް ލް މީޑިއާސޯޝަކުރުމަށް ވަގުތު ޮއވެެއވެ. ޓީީވ ބަލަން، 

މުކަމެްއެގ ންމުހި ،އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންނަމަ، އުނގެނުަމށްވެސް ަވގުތު ހޯދޭނެކަމެވެ. ުއނގެނުމަކީއެނޭަގކަމަކީ މިކަމުން 

ނުމަްށ ނޫން ކަންތައްތަކުަގއި ހޭދަކުރާ ަވގުތު މަދުކޮށް، އުނގެ މު ންގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންފަށާ ހިސާބުން މުހި

 ވަގުތު ހުްސކުރާނެެއވެ.

ވަގުތު ފާއިުތވެއްޖެ ވާހަކަެއެވ. ނުވަަތ  ،ދެވަނަ އުޒުަރކީދައްކާ  އަުޅގަނުޑމެންއުނގެނުމާ ދެކޮޅަށް 

     މިހާރު އުމުރުން މާ ދޮށީވެްއޖެ ކަމުގެ ަޝކުާވއެެވ. މިީއ މުޖުތަމަޢުން އަޅުގަނޑުމެްނ ދަސްކުރި ެއްއޗެެކވެ. އަދި 

ނަމަވެސް އިތުރަށް އުނގެނުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ކުރާ ވާހަކަެއކެވެ. ވެސްމަށް ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުޙަޤީޤަތެއްކަ މިއީ،

ކިެޔވުމަށް ވަިކ އުމުެރއް ނެެތވެ. ކޮންމެ އުމުރެްއގަިއވެސް އިތުރަށް ކިެޔވުމަކީ އަުޅގަނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 

ެއަކންތައް ނުކުރާނަމަ، އެ ކަންތައް އޮންނާނީ ުދވަހަުކވެްސ  ެދކި ކިެޔވުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށްދޮށިވުމަީކ އުމުރު 

 ެއވެ.ނުވެ

އަޅުގަނޑު ކިޔެވުމަކީ އިތުރަށް  ،ރިބާއަށް ބަލާއިރުޙަޔާތުގެ ތަޖުއަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ 

އެކަން  ،ގެންވާސިލުވާން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމަށް ދެކި

މުރުން ދުވަސްވެފައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުކުރުމަށް ވިސްނާލިއިރު، އަޅުގަނޑުވެސް ހުރީ މިދެންނެވިފަދައިން 

      މުރުން އުއަޅުގަނޑުގެ ، މަތީތަޢުލީމު ފަށައިގަތުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ އާދެ! ޑިޕްލޮމާ ނިންމާލެވުނުއިރު
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ނޑަކީ މިއަދު އަޅުގަ  ،ވެސްގައިތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުއަހަރު ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިމަ 40އޭރު ވަނީ 

އޭރު  ލީމު ޙާޞިލުކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ދާއިރާއިން މަސައްކަތުގައި ދެމިހުރި މީހަކީމެވެ.މާސްޓާރސް ލެވެލްއަށް ތަޢު 

 ނިންމައި، އެ މަގުން މަސައްކަތް ނުކުރެވުނުނަމަ، މިއަދު މިހިސާބަށް އަޅުގަނޑަށް ވާސިލު  އެ ނިންމުން

 ވެވުނީސްކަން ކަށަވަރެވެ. ނު

ލަދުގަންނަން ޖެހޭ  ،ސް އިތުރަށް އުނގެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީޔައެހެންކަމުން، ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ވި

ނުވުމުން ތިމާ އެކަމަކާ ހިތާމަ  ލުހާސިކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ނުވާނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. މާދަމާ އެކަމެއް 

އެކު މަސައްކަތް ފަށާށެވެ. ޔަގީންކަމާ ތިމާ މިއަދު ލު ކުރުމަށް ހާސި އެކަން ކަމެއް އޮތްނަމަ، ކުރާނެފަދަ 

މަސައްކަތްނުކޮށް ދޫކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވާކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހާސިލުއެނގޭކަމަކީ 

މަސައްކަތްފަށައިގަތުމަށް ވަކި ވަގުތެއް، ވަކި އުމުރެއް  ލުނުވާނެކަމެވެ. ތިމާ އެދޭފަދަ ހެޔޮބަދަލު ގެނައުމަށްސިހާ

 މު ކަމެކެވެ.ންކަތްކުރުމަކީ މުހި މަސައް އިކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް ގަދައަޅަނުވެއެވެ. 
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