
QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee PPrrooggrraamm iinn FFiinnaannccee DDiivviissiioonn

AA QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee pprrooggrraamm hhaass bbeeeenn llaauunncchheedd ffoorr tthhee FFiinnaannccee DDiivviissiioonn,, ttoo
eeffffeeccttiivveellyy ccoonnttrrooll aanndd iimmpprroovvee iittss ooppeerraattiioonnaall qquuaalliittyy,, ppeerrffoorrmmaannccee aanndd ccuussttoommeerr ssaattiissffaaccttiioonn..
TThhee pprriimmee ffooccuuss ooff tthhiiss pprrooggrraamm iiss ttoo iinnccrreeaassee iittss ccuussttoommeerrss’’ ssaattiissffaaccttiioonn lleevveell,, rraaiissee iittss sseerrvviiccee
qquuaalliittyy,, iimmpprroovvee iinntteerrnnaall wwoorrkkiinngg eeffffiicciieennccyy,, aanndd ggiivvee tthhee MMiinniissttrryy aa ssttrroonngg llooccaall aanndd gglloobbaall
ccrreeddiibbiilliittyy.. TThhiiss qquuaalliittyy AAssssuurraannccee pprrooggrraamm hhaass aabbssoolluuttee aanndd ffuullll ssuuppppoorrtt ooff FFiinnaannccee MMiinniisstteerr,,
FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy aalloonngg wwiitthh ffuullll ccoommmmiittmmeenntt ooff AAddddiittiioonnaall SSeeccrreettaarriieess//SSrr.. JJooiinntt SSeeccrreettaarriieess
lleeaaddiinngg vvaarriioouuss wwiinnggss ooff tthhee DDiivviissiioonn..

OOrrggaanniizzaattiioonnaall SSttrruuccttuurree ooff QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee PPrrooggrraamm

11.. SSttrraatteeggiicc QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt CCoommmmiitttteeee
IIttss ppuurrppoossee iiss ttoo ppllaann,, rreevviieeww aanndd ccoonnttrrooll tthhee QQuuaalliittyy PPoolliiccyy ooff FFiinnaannccee DDiivviissiioonn aatt ssttrraatteeggiicc lleevveell..
TThhee FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy iiss aa hheeaadd ooff tthhee SSttrraatteeggiicc QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt CCoommmmiitttteeee ((SSQQMMCC));;
wwhheerreeaass tthhee AAddddiittiioonnaall FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy ((HHRRMM)) iiss tthhee sseeccoonndd iinn ccoommmmaanndd.. JJooiinntt SSeeccrreettaarryy
((HHRRMM//QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee)) iiss ccoommmmiitttteeee ccoooorrddiinnaattoorr aanndd AAddddiittiioonnaall FFiinnaannccee SSeeccrreettaarriieess ((AAFFSS)) //
SSeenniioorr JJooiinntt SSeeccrreettaarriieess aarree mmeemmbbeerrss ooff tthhee ccoommmmiitttteeee..

22.. QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee WWiinngg ((QQAA))::

SSeenniioorr JJooiinntt SSeeccrreettaarryy ((HHRRMM//QQAA)) iiss hheeaaddiinngg tthhiiss sseeccttiioonn.. HHee iiss aauuttoonnoommoouuss ffrroomm tthhee iinnfflluueennccee
ooff aannyy ootthheerr WWiinngg//ddeeppaarrttmmeenntt.. HHee llooookkss aafftteerr tthhee eennttiirree QQAA pprrooggrraamm eessttaabblliisshheedd iinn tthhee FFiinnaannccee
DDiivviissiioonn,, mmoonniittoorr aanndd ffaacciilliittaattee tthhee aacchhiieevveemmeennttss ooff tthhee QQuuaalliittyy PPoolliiccyy aanndd qquuaalliittyy oobbjjeeccttiivveess iinn
tthhee DDiivviissiioonn..

33.. DDeeppaarrttmmeennttaall QQAA CCoooorrddiinnaattoorrss ((DDQQAACC))::

TThheeyy aarree ddeessiiggnnaatteedd ppeerrssoonnss aatt tthhee lleevveell ooff DDSS oorr SSOOss.. TThheeyy wwoorrkk wwiitthhiinn eeaacchh WWiinngg uunnddeerr tthheeiirr
AAddddiittiioonnaall FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy.. TThheeyy llooookk aafftteerr tthhee mmeeaassuurreemmeenntt,, ccoonnttrrooll aanndd iimmpprroovveemmeenntt ooff
tthheeiirr WWiinngg’’ss QQuuaalliittyy OObbjjeeccttiivveess iinn cclloossee ccoooorrddiinnaattiioonn wwiitthh SSeenniioorr JJooiinntt SSeeccrreettaarryy ((QQAA)).. TThhee aaccttuuaall
ssttrreennggtthh ooff tthhee ddeeppaarrttmmeennttaall QQAA CCoooorrddiinnaattoorrss vvaarriieess ttiimmee ttoo ttiimmee bbaasseedd uuppoonn tthhee qquuaannttuumm ooff
ttaasskkss iinn hhaanndd.. TThhee cchhaannggee iinn ccoommppoossiittiioonn aanndd aannyy ssuubbsseeqquueenntt cchhaannggeess tthheerreettoo,, aarree jjooiinnttllyy
aapppprroovveedd bbyy tthhee rreessppeeccttiivvee AAddddiittiioonnaall FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy aanndd SSeenniioorr JJooiinntt SSeeccrreettaarryy ((QQAA))

44.. QQuuaalliittyy IImmpprroovveemmeenntt TTeeaammss ((QQIITT))::

TThheessee aarree ssmmaallll pprroobblleemm ssoollvviinngg ggrroouuppss tteemmppoorraarriillyy nnoommiinnaatteedd oorr mmaaddee oonn iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff
qquuaalliittyy iissssuueess oorr oonn vvoolluunntteeeerr bbaassiiss,, ttaasskkeedd ttoo ccaarrrryy oouutt eexxtteennssiivvee rreesseeaarrcchh oonn rroooott--ccaauussee
aannaallyyssiiss aanndd pprrooppoossiinngg ssoolluuttiioonnss aanndd cchhaannggee iinn tthhee ccuurrrreenntt pprroocceesssseess aanndd ssyysstteemmss.. TThheessee ccoouulldd
bbee ffrroomm aannyy lleevveell bbuutt ffrroomm wwiitthhiinn tthhee rreessppeeccttiivvee WWiinngg..
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TToowwaarrddss UUllttiimmaattee OObbjjeeccttiivvee ooff QQuuaalliittyy EEdduuccaattiioonn
((BByy:: MMuunniirr SSaaddiiqq))

AAss wwee aarroouunndd iinn ddaarrkknneessss wwee mmoovvee aahheeaadd wwiitthh
tthhee hheellpp ooff oouurr ddyynnaammiicc pphhyyssiiqquuee ssttuuddddeedd wwiitthh sseennssee
oorrggaannss aanndd eeqquuiippppeedd wwiitthh mmeemmoorryy.. HHaavviinngg ggoooodd oorr bbaadd
mmeemmoorryy wwee lleeaarrnn ffrroomm eexxppeerriieennccee aanndd tthhuuss aavvooiidd
ssttuummbblliinngg oovveerr nnooww aanndd tthhee EEdduuccaattiioonn iiss nnootthhiinngg bbuutt aa
ccoolllleeccttiioonn ooff oouurr eexxppeerriieennccee iinn oorraall,, wwrriitttteenn oorr
ccoonnssttrruucctteedd ffoorrmm.. DDuurriinngg tthhee ccoouurrssee ooff ttrraannssffeerreennccee ttoo
tthhee nneexxtt ggeenneerraattiioonn tthhiiss iinn--hheerriittaannccee ooff kknnoowwlleeddggee aanndd
sskkiillllss nnoott oonnllyy aaccccuummuullaatteess bbuutt aallssoo rreeffiinneess iittsseellff iinn iittss
oowwnn iinnccrreeaasseedd lliigghhtt.. TThhee ssuupprreemmaaccyy ooff hhuummaann bbeeiinnggss
mmaaiinnllyy eemmaannaatteess ffrroomm ttrraannssmmuuttiinngg aanndd ttrraannssmmiittttiinngg ooff
eexxppeerriieennccee wwhhiicchh ccaann aallssoo bbee ccaalllleedd rreeccoolllleeccttiioonn ooff tthhee
ccrreeaattiivvee mmoovveemmeennttss..

IIff tthhiiss oorraall oorr wwrriitttteenn rreeccoorrdd ooff hhaappppeenniinngg iiss iinn
tthhee ffoorrmm ooff ssiimmppllee aanndd ssttrraaiigghhtt nnaarrrraattiivvee,, iiff iitt ccaalllleedd
hhiissttoorryy,, iiff ssyysstteemmaattiicc,, ddiisscciipplliinneedd aanndd llooggiiccaall,, iitt
bbeeccoommeess sscciieennccee aanndd iiff wwhhiimmssiiccaall,, iitt iiss lliitteerraattuurree.. WWhheenn
iitt aassssuummeess ccoonnssttrruucctteedd ffoorrmm iitt mmaanniiffeessttss iinn ccuullttuurree ((tthhee
ttoottaalliittyy ooff ssoocciiaallllyy ttrraannssmmiitttteedd bbeehhaavviioorr ppaatttteerrnnss,, aarrttss,,
bbeelliieeffss,, iinnssttiittuuttiioonnss,, aanndd aallll ootthheerr pprroodduuccttss ooff hhuummaann
wwoorrkk aanndd tthhoouugghhtt)) aanndd cciivviilliizzaattiioonn ((aann aaddvvaanncceedd ssttaattee
ooff iinntteelllleeccttuuaall,, ccuullttuurraall,, aanndd mmaatteerriiaall ddeevveellooppmmeenntt iinn
hhuummaann ssoocciieettyy,, mmaarrkkeedd bbyy pprrooggrreessss iinn tthhee aarrttss aanndd
sscciieenncceess,, tthhee eexxtteennssiivvee uussee ooff rreeccoorrdd--kkeeeeppiinngg..

BBeessiiddeess tthhee mmeeddiiuumm ooff eedduuccaattiioonn ((oorraall,, wwrriitttteenn oorr
ccoonnssttrruucctteedd)) tthhee ddiimmeennssiioonn eedduuccaattiioonn ((EExxtteerrnnaall oorr
IInntteerrnnaall)) aarree aallssoo iimmppoorrttaanntt.. EExxtteerrnnaallllyy eedduuccaattiioonn
rreeaacchheess oouutt ttoo ddiissccoovveerr,, uunnddeerrssttaanndd aanndd ccoonnttrrooll tthhee
oouutteerr aanndd tthhee ttaannggiibbllee wwoorrlldd.. HHeerree iitt iiss oobbjjeeccttiivvee aanndd
vveerriiffiiaabbllee.. IInntteerrnnaallllyy iitt ddeellvveess ddeeeepp iinnttoo iinnttrriiccaacciieess ooff
iinnnneerr--sseellff.. IItt iiss mmoossttllyy ssuubbjjeeccttiivvee aanndd uunnvveerriiffiiaabbllee,,
hheennccee vvuullnneerraabbllee ttoo nneessttllee ssoommeewwhheerree iinn tthhee ffoorreesstt ooff
sseellff--ddeecceeppttiioonn aanndd iiss ffuunnddaammeennttaallllyy ggoovveerrnneedd oovveerr bbyy
pprroopphheecciieess,, iimmaaggiinnaattiioonn,, mmyysstteerriieess,, ssppeeccuullaattiioonnss aanndd
ssuuppeerrssttiittiioonnss.. NNoonneetthheelleessss,, wwhheerreevveerr iitt mmaakkeess
aappppeeaarraannccee iinn tthhee ddoommaaiinn ooff eetthhiiccss aanndd mmoorraalliittyy,, iitt iiss
eesssseennttiiaallllyy mmaanniiffeesstteedd iinn hhuummaann cchhaarraacctteerr aanndd
ccoonndduucctt.. TThheerreeffoorree,, iinnsstteeaadd ooff ddiissppeennssiinngg wwiitthh iitt ffoorr
ggoooodd wwee mmaayy eemmbbrraaccee iitt iinn aass mmuucchh aass iitt ssttaannddss tthhee tteesstt
iinn tthhee rreeaallmm ooff hhuummaann bbeehhaavviioorr aanndd aattttiittuuddeess bbyy
ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoowwaarrddss cchhaarraacctteerr bbuuiillddiinngg..

WWhhiillee cchhaarraacctteerr bbuuiillddiinngg hhaass rreemmaaiinneedd aa hhiigghh
pprriioorriittyy ooff eedduuccaattiioonn,, tthhee iinnddiissppeennssaabbiilliittyy ooff ttoolleerraannccee aass
aann iimmppoorrttaanntt iinnggrreeddiieenntt ooff HHuummaann RReessoouurrccee MMaannaaggeemmeenntt
((HHRRMM)) aanndd HHuummaann RReessoouurrcceess DDeevveellooppmmeenntt ((HHRRDD)) ccaann
nnoott bbee oovveerrllooookkeedd.. TThhee hhiissttoorryy ooff hhuummaann--kkiinndd iiss
iinntteerrssppeerrsseedd wwiitthh tthhee iinntteelllleeccttuuaall eennddeeaavvoorrss tthhaatt cclleeaarrllyy
ssppeellll oouutt tthhee rraattiioonnaallee aanndd iinneevviittaabbiilliittyy ooff ttoolleerraannccee ffoorr
aannyy eedduuccaatteedd ppeerrssoonn.. CCeerrttaaiinn gglliimmppsseess aarree ffoolllloowwiinngg:: --

IInntteelllleecctt iiss ssuubbsseerrvviieenntt ttoo eemmoottiioonnss.. IInn tthhee ffiirrsstt
ppllaaccee iitt ccoonnnnootteess tthhaatt nnoo ppeerrssoonn,, ccoommmmuunniittyy oorr nnaattiioonn,,
sseellff--rriigghhtteeoouuss oorr ootthheerrwwiissee,, sshhoouulldd bbee aa jjuuddggee ooff hhiiss//hheerr
oowwnn aaffffaaiirrss.. OOtthheerrwwiissee oobbjjeeccttiivviittyy aanndd ttrraannssppaarreennccyy
wwoouulldd bbee jjeeooppaarrddiizzeedd.. SSeeccoonnddllyy,, tthhee eedduuccaattiioonn wwoorrkkss
ccoonnvveenniieennttllyy oonnllyy iinn lliinnee wwiitthh tthhee aappttiittuuddeess,, iinntteerreessttss aanndd
nnaattuurraall aaddvvaannttaaggeess.. HHeennccee wwee sshhoouulldd ccaarrrryy oouutt tthhee
aappttiittuuddee tteessttss ffoorr oouurr cchhiillddrreenn bbeeffoorree iimmppaarrttiinngg qquuaalliittyy
eedduuccaattiioonn ttoo tthheemm..

AAss ppeerr tthheeoorryy ooff ddeetteerrmmiinniissmm tthhee hhuummaann cchhaarraacctteerr
iiss pprree--ddeetteerrmmiinneedd oonnllyy bbyy ttwwoo ffaaccttoorrss ii..ee.. tthhee hheerreeddiittyy aanndd
tthhee eennvviirroonnmmeenntt.. AAss bbootthh tthhee ffaaccttoorrss aarree bbeeyyoonndd tthhee ““ffrreeee
wwiillll”” ooff aann iinnddiivviidduuaall,, tthheerree iiss,, tthheerreeffoorree,, nnoo rroooomm oorr llooggiicc
ffoorr aannyy aabbssoolluuttee ggoooodd oorr bbaadd oorr bbllaammiinngg ootthheerrss oonn aannyy
aaccccoouunntt.. HHoowweevveerr aass ppeerr ddeemmaannddss ooff eexxppeeddiieennccyy tthhee tteerrmmss
bbee uusseedd oonnllyy rreellaattiivveellyy..

IInn lliinnee wwiitthh tthhee ““PPrriinncciippllee ooff SSuuffffiicciieenntt rreeaassoonn””
eexxppoouunnddeedd bbyy tthhee llooggiicciiaannss,, tthheerree eexxiisstt ssuuffffiicciieenntt
ggrroouunnddss//rreeaassoonnss//ccaauusseess ttoo jjuussttiiffyy aannyy hhaappppeenniinngg oorr
pphheennoommeennoonn iinn aannyy ggiivveenn ssiittuuaattiioonn.. SSoo aaggaaiinn,, wwee nneeeedd ttoo
bbee mmoorree ttoolleerraanntt,, ccoonnssiiddeerraattee,, ssyymmppaatthheettiicc aanndd
aaccccoommmmooddaattiivvee iinnsstteeaadd ooff bbeeiinngg tthhee hhaarrdd lliinneerrss –– mmaakkiinngg
nnoo aalllloowwaannccee ffoorr ccaauussaalliittyy ((ccaauussee aanndd eeffffeecctt rreellaattiioonnsshhiipp))..

AAnnggeerr iiss tthhee cchhiilldd ooff iiggnnoorraannccee,, ssuurrpprriissee bbeelloonnggss ttoo
iinnnnoocceennccee aanndd uunnddeerrssttaannddiinngg iiss uullttiimmaattee ffrruuiittiioonn ooff
eedduuccaattiioonn.. TThhiiss uunnddeerrssttaannddiinngg ddooeess nnoott sseeee oonnllyy tthhrroouugghh
tthhee tthhiinnggss bbuutt aallssoo iinn rriigghhtt ppeerrssppeeccttiivvee aanndd ttoottaalliittyy..

DDooiinngg aawwaayy wwiitthh tthhee eexxtteennssiivvee ddiissccuussssiioonn iitt iiss
ppllaaiinnllyy ppuutt aass aa ccoorroollllaarryy tthhaatt aann eedduuccaatteedd ppeerrssoonn sshhoouulldd
ffeeeell hhiiss ooaattss bbyy wweeeeddiinngg oouutt bbiiaasseess aanndd ddiisssseemmiinnaattiinngg ffaaiirr
uunnddeerrssttaannddiinngg aanndd ssyymmppaatthhyy..

Our nature is the mind. And the mind is our nature. 

"Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs, even though 
checkered by failure...than to rank with those poor spirits who neither enjoy 
much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not 
victory nor defeat."
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IIss iitt iimmppoorrttaanntt ttoo ccrreeaattee mmoottiivvaattiioonn iinn tthhee
wwoorrkkppllaaccee?? WWeellll,, iiff yyoouu ccaarree aabboouutt yyoouurr bboottttoomm lliinnee,, tthheenn iitt''ss
vveerryy iimmppoorrttaanntt.. TThhee ffaacctt iiss tthhaatt wwhheenn ppeeooppllee aarree mmoottiivvaatteedd,,
tthheeyy wwiillll ddoo mmoorree.. WWhheenn tthheeyy aarree nnoott mmoottiivvaatteedd,, tthheeyy wwiillll bbee
lleessss pprroodduuccttiivvee.. SSoo wwhhaatt ccaauusseess ssoommee eemmppllooyyeeeess ttoo bbee
mmoottiivvaatteedd ttoo ddoo tthheeiirr wwoorrkk tthhaann ootthheerrss??

LLeett mmee sshhaarree hheerree ssoommee ttiippss ttoo hheellpp yyoouu iinnccrreeaassee
eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn aanndd iinn ttuurrnn iinnccrreeaassee wwoorrkkppllaaccee
pprroodduuccttiivviittyy.. AAtt ffiirrsstt yyoouu wwiillll hhaavvee ttoo rreeaalliizzee tthhaatt mmoosstt ppeeooppllee
ddoonn''tt lliikkee tthheeiirr jjoobbss.. IItt''ss jjuusstt tthhee rreeaalliittyy.. TThhee bbeesstt tthhiinngg ttoo ddoo iiss
ttoo hhiirree tthhee rriigghhtt ppeeooppllee ffoorr tthhee rriigghhtt jjoobb.. IItt ddooeess nnoott mmeeaann
hhiirriinngg tthhee mmoosstt ccaappaabbllee ppeerrssoonn ffoorr tthhee jjoobb tthhoouugghh,, aatt lleeaasstt nnoott
aallwwaayyss.. IItt''ss aabboouutt hhiirriinngg tthhee ppeerrssoonn wwhhoo wwiillll lloovvee tthhee jjoobb..
PPeeooppllee wwiillll tteenndd ttoo bbee mmoorree mmoottiivvaatteedd ttoo ddoo tthheeiirr wwoorrkk wwhheenn
tthheeyy lloovvee wwhhaatt tthheeyy ddoo,, oorr aatt tthhee lleeaasstt ddoonn''tt hhaattee wwhhaatt tthheeyy ddoo..
SSiinnccee iitt''ss hhaarrdd ttoo ggaauuggee wwhheetthheerr ssoommeeoonnee wwiillll lloovvee tthheeiirr jjoobb
dduurriinngg aann iinntteerrvviieeww ssiinnccee eevveerryyoonnee ppuuttss oonn tthheeiirr bbeesstt ffaaccee,,
mmoosstt ooff tthhee ttiimmee yyoouu wwiillll hhaavvee ttoo ttaakkee aa ddiiffffeerreenntt aapppprrooaacchh ffoorr
sseelleeccttiioonn..

TThhee sseeccoonndd tthhiinngg yyoouu wwiillll wwaanntt ttoo ddoo iinnccrreeaassee
eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn iinn tthhee wwoorrkkppllaaccee iiss ttoo ffiinndd oouutt iiff iitt iiss aann
eennvviirroonnmmeenntt ffiixxaattiioonn oorr jjuusstt aann iinnddiivviidduuaall mmaanniiaa tthhaatt hhee//sshhee iiss
nnoott mmoottiivvaatteedd ttoo wwoorrkk.. IIff iitt''ss aann eennvviirroonnmmeenntt tthhiinngg tthheenn yyoouu
ccaann ddoo ddiiffffeerreenntt tthhiinnggss ttoo mmaakkee tthhee wwoorrkkppllaaccee aa bbiitt mmoorree ffuunn..
IIff iitt''ss aann iinnddiivviidduuaall tthheenn yyoouu wwiillll nneeeedd ttoo ffiinndd oouutt wwhhaatt
mmoottiivvaatteess tthheemm aanndd uussee tthhaatt kknnoowwlleeddggee ttoo ggeett tthheemm ttoo bbee
mmoorree eenntthhuussiiaassttiicc aabboouutt wwoorrkk..

DDiiffffeerreenntt ppeeooppllee aarree mmoottiivvaatteedd oonn ddiiffffeerreenntt wwaayyss.. FFoorr
ssoommee ppeeooppllee,, aallll yyoouu nneeeedd ttoo ddoo iiss ttoo ppaayy tthheemm ddeessiirraabbllee ssuumm
ooff mmoonneeyy.. FFoorr ootthheerrss,, mmoonneeyy wwoonn''tt ddoo aa tthhiinngg,, bbuutt rreeccooggnniittiioonn
wwiillll.. SSttiillll ffoorr ootthheerrss,, iitt''ss aallll aabboouutt ffeeeelliinngg aapppprreecciiaatteedd ffoorr wwhhaatt
tthheeyy ddoo.. TThhee llaacckk ooff mmoottiivvaattiioonn iinn tthhee wwoorrkkppllaaccee ccaann bbee aa
ccoommbbiinnaattiioonn ooff mmaannyy ddiiffffeerreenntt tthhiinnggss.. IItt ccoouulldd bbee bbootthh tthhee
eennvviirroonnmmeenntt,, ppeeooppllee hhaavviinngg tthhee wwrroonngg jjoobbss,, aanndd aarree nnoott
ggeettttiinngg wwhhaatt tthheeyy wwaanntt oouutt ooff aa ccaarreeeerr.. SSoo aass aann eemmppllooyyeerr,, iitt''ss
aa ttoouugghh ssiittuuaattiioonn ttoo hhaavvee ttoo ddeeaall wwiitthh.. OOnnee tthhiinngg yyoouu ccaann ddoo iiss
ttoo hhaavvee aa ttaallkk wwiitthh tthhee eemmppllooyyeeeess tthhaatt aarreenn''tt vveerryy mmoottiivvaatteedd
wwiitthh tthheeiirr wwoorrkk aanndd ffiinndd oouutt wwhhaatt iitt wwiillll ttaakkee ttoo ggeett tthheemm ggooiinngg
aaggaaiinn..

NNooww iiff yyoouu aarree aann eemmppllooyyeeee wwhhoo hhaass aa llaacckk ooff
mmoottiivvaattiioonn aatt yyoouurr jjoobb,, tthheenn oonnee tthhiinngg yyoouu ccaann ddoo iiss ttoo ffiigguurree
oouutt wwhheetthheerr oorr nnoott yyoouu sshhoouulldd kkeeeepp wwoorrkkiinngg tthheerree.. ““LLiiffee rreeaallllyy
iiss ttoooo sshhoorrtt ttoo wwaassttee yyoouurr lliiffee ddooiinngg ssoommeetthhiinngg yyoouu ddoonn''tt lliikkee.. IIff
iitt''ss ssoommeetthhiinngg tthhaatt iiss jjuusstt tteemmppoorraarryy tthhaatt wwiillll hheellpp yyoouu ggeett ttoo
wwhheerree yyoouu rreeaallllyy wwaanntt ttoo ggoo,, tthheenn ssttiicckk wwiitthh iitt.. OOtthheerrwwiissee,, yyoouu
mmaayy wwaanntt ttoo tthhiinnkk aabboouutt wwhhaatt iiss ttrruullyy iimmppoorrttaanntt iinn yyoouurr lliiffee””..
BBeeiinngg aann eemmppllooyyeeee,, ffiigguurree oouutt wwhhaatt iiss iitt?? TThhaatt yyoouu wwaanntt iinn lliiffee
aanndd ffooccuuss oonn tthhaatt.. EEvveerryy ttiimmee yyoouu iinnccrreeaassee yyoouurr pprroodduuccttiivviittyy,,
yyoouu aarree ggeettttiinngg cclloosseerr ttoo yyoouurr ggooaallss..

IInn tthhiiss ttyyppee ooff ccoommppeettiittiivvee eennvviirroonnmmeenntt,, HHooww
iimmppoorrttaanntt iiss bbeeiinngg aabbllee ttoo iinnccrreeaassee eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn?? FFiinndd
oouutt wwhhaatt mmoottiivvaatteess yyoouurr eemmppllooyyeeeess aanndd ggiivvee tthheemm wwhhaatt tthheeyy
nneeeedd.. GGiivviinngg tthheemm aa sseennssee ooff ppuurrppoossee ffoorr ddooiinngg wwhhaatt tthheeyy ddoo
wwiillll ggoo aa lloonngg wwaayy..

IItt’’ss ggrreeaatt ttoo hhiirree eemmppllooyyeeeess wwhhoo aarree sseellff mmoottiivvaatteedd
aanndd iinn aa ppeerrffeecctt wwoorrlldd,, tthhee ppeerrssoonnaa yyoouu sseeee iinn tthhee iinntteerrvviieeww
wwiillll bbee wwhhoo yyoouu sseeee oonn iinn tthhee wwoorrkkppllaaccee.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, tthhiiss
iissnn''tt nnoorrmmaallllyy tthhee ccaassee.. MMoosstt ppeeooppllee wwiillll ppuutt tthheeiirr bbeesstt ffaaccee oonn
dduurriinngg tthhee iinntteerrvviieeww aanndd wwiillll tteellll aa ggrreeaatt ssttoorryy bbuutt wwhheenn iitt
ccoommeess ddoowwnn ttoo tthhee wwoorrkk,, iitt ccaann bbee aa ccoommpplleetteellyy ddiiffffeerreenntt
ssttoorryy..

RReeaalliizzee tthhaatt aa hhuuggee ppeerrcceennttaaggee ooff ppeeooppllee oonnllyy wwoorrkk
bbeeccaauussee tthheeyy nneeeedd ttoo wwoorrkk,, nnoott bbeeccaauussee tthheeyy wwaanntt ttoo wwoorrkk.. IIff
yyoouu ccaann uunnddeerrssttaanndd tthhaatt,, iitt wwiillll hheellpp ttrreemmeennddoouussllyy wwhheenn iitt
ccoommeess ttoo ttrryyiinngg ttoo mmoottiivvaattee yyoouurr eemmppllooyyeeeess.. IItt wwiillll aallssoo hheellpp yyoouu

ttoo aavvooiidd tthhee mmiissttaakkeess tthhaatt mmoosstt oowwnneerrss mmaakkee.. TThhee cchhaalllleennggee iiss tthhaatt
yyoouu ccaann''tt jjuusstt hhaavvee ppeeooppllee ppuurrssuuiinngg tthheeiirr ddrreeaammss aanndd qquuiittttiinngg oonn
yyoouu wwhheenn yyoouu nneeeedd tthheemm ttoo ggeett tthheeiirr wwoorrkk ddoonnee iinn oorrddeerr ttoo mmeeeett
yyoouurr oorrggaanniizzaattiioonnaall ggooaallss.. TThhee mmoosstt oobbvviioouuss ssoolluuttiioonn iiss ttoo ffiinndd
tthhee rriigghhtt ppeeooppllee ffoorr tthhee rriigghhtt ppoossiittiioonnss..

IIss bbeeiinngg aa SSeeccrreettaarryy//AAssssiissttaanntt ooff hhiigghh uuppss ssoommeetthhiinngg
tthhaatt iiss iinnssppiirriinngg tthhee mmoosstt ppeeooppllee?? IIss iitt ssoommeetthhiinngg tthhaatt wwiillll mmaakkee
mmoosstt ppeeooppllee jjuummpp oouutt ooff bbeedd iinn tthhee mmoorrnniinngg wwiitthh aa ssmmiillee
bbeeccaauussee tthheeyy jjuusstt ccaann’’tt wwaaiitt ttoo ggeett ttoo wwoorrkk?? IItt''ss pprroobbaabbllyy nnoott
lliikkeellyy.. HHoowweevveerr,, tthheerree aarree ppeeooppllee wwhhoo lloovvee tthhaatt ttyyppee ooff wwoorrkk ssoo iiff
yyoouu ccaann ffiinndd tthheessee ppeeooppllee;; yyoouurr lliiffee wwiillll bbee aa lloott eeaassiieerr.. OOnnccee yyoouu
ddoo tthhaatt,, aallll yyoouu hhaavvee ttoo ddoo iiss ffiinndd ssoommeeoonnee ffoorr eeaacchh aanndd eevveerryy
ppoossiittiioonn yyoouu hhaavvee wwhhoo wwiillll aabbssoolluutteellyy lloovvee tthheeiirr jjoobb.. IInn tthhee
ppeerrffeecctt wwoorrlldd,, tthhiiss ccaann hhaappppeenn aanndd tthhee pprroobblleemm ooff eemmppllooyyeeee
mmoottiivvaattiioonn wwoonn''tt eevveenn eexxiisstt.. UUnnffoorrttuunnaatteellyy,, wwee ddoonn''tt lliivvee iinn aa
ppeerrffeecctt wwoorrlldd.. SSoo wwhhaatt''ss tthhee nneexxtt bbeesstt tthhiinngg??

FFiinndd ppeeooppllee wwhhoo aarree ccaappaabbllee ooff ddooiinngg tthheeiirr wwoorrkk aanndd
wwhhoo aallssoo ddoonn''tt mmiinndd ddooiinngg tthhee wwoorrkk.. IIff yyoouu ccaann''tt hhiirree tthhee ppeerrffeecctt
ppeeooppllee ffoorr tthhee ppoossiittiioonnss tthheenn wwhhaatt yyoouu wwiillll wwaanntt ttoo ddoo iiss ttoo
iinnssppiirree tthhee ppeeooppllee wwhhoo ddoo wwoorrkk ffoorr yyoouu.. GGiivvee tthheemm ssoommeetthhiinngg ttoo
llooookk ffoorrwwaarrdd ttoo wwhheenn tthheeyy ccoommee iinnttoo wwoorrkk eeaacchh ddaayy iinnsstteeaadd ooff
jjuusstt aa ppaayycchheecckk..

HHeerree iiss oonnee mmiissttaakkee tthhaatt eemmppllooyyeerr’’ss mmaakkeess tthhaatt hhee//sshhee
eexxppeecctt eevveerryyoonnee ttoo bbee sseellff mmoottiivvaatteedd oorr mmoosstt eemmppllooyyeerrss wwoonn''tt
eevveenn bbootthheerr aanndd wwiillll jjuusstt ssttiicckk ttoo tthhee ""ddoo yyoouurr jjoobb aanndd yyoouu ggeett ttoo
kkeeeepp iitt,, iiff nnoott,, yyoouu''rree ffiirreedd"",, tthheerreeffoorree wwoonn''tt eevveenn bbootthheerr ttrryyiinngg ttoo
iinnssppiirree oorr mmoottiivvaattee tthheeiirr wwoorrkkeerrss.. GGooiinngg bbaacckk ttoo tthhee nnoorrmmaall
wwoorrkkppllaaccee,, iinn tteerrmmss ooff eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn iiddeeaass,, yyoouu ccaann ddoo
ssoommeetthhiinngg ssiimmiillaarr.. EEvveerryyoonnee wwaannttss ssoommeetthhiinngg oouutt ooff aa jjoobb aanndd
mmoosstt ooff tthhee ttiimmee iitt''ss mmoorree tthhaann jjuusstt aa ppaayycchheecckk.. SSoommeettiimmeess aallll
tthheeyy nneeeedd iiss ttoo kknnooww tthhaatt tthheeyy mmaayy bbee aapppprreecciiaatteedd ffoorr wwhhaatt tthheeyy
ddoo.. FFoorr ssoommee ppeeooppllee,, tthheeyy nneeeedd ttoo kknnooww tthhaatt wwhhaatt tthheeyy ddoo iiss
mmaakkiinngg aa ddiiffffeerreennccee iinn tthhee ccoommppaannyy''ss bboottttoomm lliinnee.. FFoorr ootthheerrss,,
tthheeyy wwaanntt ttoo bbee rreeccooggnniizzeedd ppuubblliiccllyy ffoorr aa jjoobb ttoo bbee ddoonnee wweellll.. IInn
ootthheerr wwoorrddss,, ttaakkee ppaarrtt iinn iinnccrreeaassiinngg tthheeiirr mmoottiivvaattiioonn iinnsstteeaadd ooff
jjuusstt ttaakkiinngg tthhee,, ""TThheeyy sshhoouulldd bbee sseellff--mmoottiivvaatteedd"" aapppprrooaacchh.. TThhaatt''ss
jjuusstt aann eexxccuussee ttoo nnoott hhaavvee ttoo ddoo aannyytthhiinngg..

TThhee cchhaalllleennggee iiss tthhaatt ddiiffffeerreenntt ppeeooppllee aarree mmoottiivvaatteedd
ddiiffffeerreennttllyy ssoo wwhheenn iitt ccoommeess ttoo eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn,, oonnee iiddeeaa
mmaayy wwoorrkk oonn oonnee ppeerrssoonn bbuutt iitt mmaayy nnoott wwoorrkk oonn aannootthheerr ppeerrssoonn..
WWhhaatt yyoouu mmaayy wwaanntt ttoo ttrryy ddooiinngg iiss ttoo ggiivvee tthheemm aann eemmppllooyyeeee
mmoottiivvaattiioonn ssuurrvveeyy ttoo ffiinndd oouutt wwhhaatt iitt iiss tthhaatt mmoottiivvaatteess tthheemm.. WWhhaatt
ttoo ddoo ttoo ggeett tthheemm ttoo wwoorrkk hhaarrdd aanndd bbee mmoorree pprroodduuccttiivvee??
SSoommeettiimmeess iitt''ss mmuucchh mmoonneeyy bbuutt aa lloott ooff tthhee ttiimmee,, iitt''ss oonnee ooff tthhee
tthhiinnggss mmeennttiioonneedd aabboovvee.. TThheerree aarree aa lloott ooff eemmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn
rreewwaarrddss tthhaatt yyoouu ccaann ggiivvee oouutt aass wweellll.. YYoouu ccaann eevveenn hhiirree aa
ccoommppaannyy tthhaatt wwiillll ccoommee iinn aanndd iimmpplleemmeenntt aann eemmppllooyyeeee
mmoottiivvaattiioonn pprrooggrraamm ttoo hheellpp iinnccrreeaassee tthhee oovveerraallll mmoottiivvaattiioonn ooff tthhee
wwoorrkkppllaaccee..

EEmmppllooyyeeee mmoottiivvaattiioonn ccoommeess ddoowwnn ttoo kknnooww wwhhaatt
mmoottiivvaatteess tthhee eemmppllooyyeeee aanndd ffiinndd oouutt tthhee wwaayyss ttoo ggiivvee iitt ttoo tthheemm..
OOnnee ooff tthhee mmoosstt ppoowweerrffuull tthhiinnggss yyoouu ccaann ddoo iiss ttoo ccrreeaattee aa wwoorrkk
eennvviirroonnmmeenntt wwhheerree tthhee ppeeooppllee wwhhoo wwoorrkk aarree pprroouudd ttoo bbee aa ppaarrtt
ooff tthhaatt oorrggaanniizzaattiioonn.. TThheeyy wwiillll nnaattuurraallllyy wwaanntt ttoo wwoorrkk hhaarrdd
bbeeccaauussee tthheeyy wwiillll ffeeeell lliikkee tthheeyy aarree ccoonnttrriibbuuttiinngg ttoo ssoommeetthhiinngg
ggrreeaatt..

AAtt tthhee eenndd II ccaann ssaayy,, “God is ready to direct if you are 
ready to act!"

LLiiffee iiss rreeaallllyy ttoooo sshhoorrtt ttoo wwaassttee yyoouurr lliiffee ddooiinngg ssoommeetthhiinngg yyoouu ddoonn''tt lliikkee.. IIff iitt''ss ssoommeetthhiinngg tthhaatt iiss jjuusstt tteemmppoorraarryy tthhaatt wwiillll hheellpp yyoouu
ggeett ttoo wwhheerree yyoouu rreeaallllyy wwaanntt ttoo ggoo,, tthheenn ssttiicckk wwiitthh iitt.. OOtthheerrwwiissee,, yyoouu mmaayy wwaanntt ttoo tthhiinnkk aabboouutt wwhhaatt iiss ttrruullyy iimmppoorrttaanntt iinn yyoouurr
lliiff
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Budget 2011-12 in Pictures

FFeeddeerraall MMiinniisstteerr ffoorr FFiinnaannccee,, DDrr.. AAbbdduull HHaaffeeeezz SShheeiikkhh ssppeeaakkiinngg
aatt tthhee llaauunncchhiinngg cceerreemmoonnyy ooff PPaakkiissttaann EEccoonnoommiicc SSuurrvveeyy 22001100--
22001111 iinn IIssllaammaabbaadd oonn JJuunnee 22,, 22001111..

PPrriimmee MMiinniisstteerr SSyyeedd YYuussuuff RRaazzaa GGiillaannii pprreessiiddiinngg oovveerr tthhee SSppeecciiaall
BBuuddggeett 22001111--1122 CCaabbiinneett MMeeeettiinngg iinn IIssllaammaabbaadd oonn JJuunnee 33,, 22001111..

PPrriimmee MMiinniisstteerr SSyyeedd YYuussuuff RRaazzaa GGiillaannii aaccccoorrddiinngg aapppprroovvaall oonn tthhee BBuuddggeett
22001111--1122,, ddooccuummeenntt bbeeffoorree pprreesseennttiinngg ttoo tthhee PPaarrlliiaammeenntt oonn JJuunnee 33,, 22001111..
TThhee FFiinnaannccee MMiinniisstteerr DDrr.. AAbbdduull HHaaffeeeezz SShheeiikkhh aanndd FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy,, DDrr..
WWaaqqaarr MMaassoooodd KKhhaann aarree aallssoo pprreesseenntt oonn ooccccaassiioonn..

PPrriimmee MMiinniisstteerr SSyyeedd YYuussuuff RRaazzaa GGiillaannii aalloonnggwwiitthh FFeeddeerraall MMiinniisstteerr ffoorr
FFiinnaannccee,, DDrr.. AAbbdduull HHaaffeeeezz SShheeiikkhh ccoommiinngg ttoowwaarrddss tthhee PPaarrlliiaammeenntt ffoorr
pprreesseennttiinngg BBuuddggeett 22001111--1122 oonn JJuunnee 33,, 22001111..

FFeeddeerraall MMiinniisstteerr ffoorr FFiinnaannccee,, DDrr.. AAbbdduull HHaaffeeeezz SShheeiikkhh ddeelliivveerriinngg
BBuuddggeett SSppeeeecchh 22001111--1122 iinn NNaattiioonnaall AAsssseemmbbllyy oonn JJuunnee 33,, 22001111..

PPrriimmee MMiinniisstteerr SSyyeedd YYuussuuff RRaazzaa GGiillaannii ccoonnggrraattuullaattiinngg FFeeddeerraall
MMiinniisstteerr ffoorr FFiinnaannccee,, DDrr.. AAbbdduull HHaaffeeeezz SShheeiikkhh oonn pprreesseennttiinngg FFeeddeerraall
BBuuddggeett 22001111--1122 iinn NNaattiioonnaall AAsssseemmbbllyy oonn JJuunnee 33,, 22001111..
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Customer Feedback Survey conducted by Quality Assurance Section 

Finance Division’s Website Statistics during Month of June, 2011
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AUSTERITY MEASURES TAKEN IN FINANCE DIVISION DRUING FINANCIAL YEAR 2011-12

1. There will be a ban on new recruitment.
2. There will be a ban on purchase of physical assets including all types of vehicles. Ban on purchase of vehicles will also be

applicable to development expenditure.
3. Expenditure on travelling allowance, stationary, entertainment, advertisement, repair/maintenance and utilities will be

curtailed by 20% of Budget Estimates.
4. Entitlement of periodical, magazines etc. of all officers has been withdrawn. Only one copy of periodical/magazine will be

available in the library of each Ministry/Division/Department/Organization for reference purposes. Only one daily newspaper
will be allowed to the entitled officers.

5. Officers will not be allowed to use air conditioner before 11.00 a.m. and below 26 degrees.
6. Principal Accounting Officers will ensure rationalization of utility bills.
7. Both sides of papers should be used.
8. Serving of official lunches/dinners should be restricted.
9. Ministries/Divisions will not be authorized to re appropriate funds from the above mentioned heads of expenditure.

TToo aacchhiieevvee tthhee oobbjjeeccttiivvee,, ““CCoonnttiinnuuaallllyy IImmpprroovvee WWoorrkk EEffffiicciieennccyy ooff FFiinnaannccee DDiivviissiioonn””,, QQuuaalliittyy AAssssuurraannccee SSeeccttiioonn iiss rreessppoonnssiibbllee ffoorr ccoonndduuccttiinngg
SSuurrvveeyy ttoo mmeeaassuurree ((aa)) tthhee aavveerraaggee dduurraattiioonn ooff ddiissppoossaall ooff ccaasseess,, ((bb)) aavveerraaggee NNoo.. ooff ddaayyss ttaakkeenn bbyy eeaacchh WWiinngg ffoorr tthhee ffiinnaall ddiissppoossaall ooff ccaasseess aanndd ((cc))
ppeerrcceennttaaggee ooff ccaasseess ddiissppoosseedd aatt eeaacchh lleevveell,, ii..ee.. SSOO,, DDSS,, JJSS,, AAFFSS aanndd FFiinnaannccee SSeeccrreettaarryy.. TToo ttaakkee ddeecciissiioonnss ffoorr ffuurrtthheerr iimmpprroovveemmeenntt iinn wwoorrkkiinngg ooff
FFiinnaannccee DDiivviissiioonn rreessuullttss ooff tthheessee mmeettrriiccss oobbttaaiinneedd bbyy ssuurrvveeyy wweerree pprreesseenntteedd iinn SSttrraatteeggiicc QQuuaalliittyy MMaannaaggeemmeenntt CCoommmmiitttteeee ((SSQQMMCC))..

% of cases 
disposed off by FS

% of cases 
disposed off by 
AFSs / Sr. JSs

% of cases 
disposed off by JSs

% of cases 
disposed off by 

DSs

% of cases 
disposed off by Sos 

& Equi

Survey 2006-07 20% 19% 46% 7% 8%
Survey 2007-08 17% 16% 43% 14% 10%
Survey 2010-11 15% 20% 45% 18% 2%
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2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-102010-11
Average duration of Delay of

Files (Days per file) 5 4 2.65 0 0 2.5
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