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ލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  މޯ
ރާއްޖެ ދިވެހި

ކަސްޓަމްސް ބްޯރކާރސް ޓްރެއިނިންގ ޯކސް

ގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުޞަތު  ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުންގެ ގޮތު

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސް

ކޯހުގެ ނަން:ކަސްޓަމްސް ބްރޯކާރސް ޓްރެއިނިންގ ކޯސްލެވެލް: ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3

ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް މަދުވެގެން 3 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން؛ ނުވަތަ
     

ލެވެލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވުން  ނުވަތަ
ގައި މަދުވެގެން 01 އަހަރުދުވަހު މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ރެއް ޑީ.ޓީ.އައި ސެންޓަ

ރޭޑް 6 ނިންމާފައިވުން ލިބި، ގް
އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށްވުން

ކޯހުގެ ޝަރުތު:

 

ންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް ސެންޓަރ ފޮރ ކަސްޓަމްސް އެ

     ދިވެހިރާއްޖެ                         
             

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/print/101905
http://www.gazette.gov.mv/iulaan/type/thamreenu


ހާއެކު މިކޯހުގެ މަޤްސަދަކީ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި މިއޮފީ
ނޑަ އެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން ޚާއްޞަ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ކަ
ތަމްރީނުތަކެއް ލިބިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތްތަކަކަށް ހެދުމެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 4 މޮޑިއުލްގެ މައްޗަށެވެ. މިކޯސް އެކުލެވިގެންވަނީ ތިރީ

Module 1- Brokers Regulation and Customs Procedures 

Module 2- Valuation Process

Module 3- Documentation Process

Module 4- Harmonized System

 

މިކޯސް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ޖޫން 2019 އިން ފެށިގެން 5 މަސްދުވަހުގެ
ލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ސެންޓަރ ފޮރ ކަސްޓަމްސް މުއްދަތަށް، މޯ
ގައި ޑީ.ޓީ.އައި ންޑް އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒް ގައެވެ. ކޯހަށް މީހުން ހޮވުމު އެ

ޕޯޓް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޕޯޓް/އިމް ގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ އެކްސް ރެއް ސެންޓަ
ގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރާކާތްތެރިވާ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް މަސައްކަތްތަކު

ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މިކޯހަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެފަރާތެއް

ގައި ބައިވެރިނުކުރުމުގެ އަދި ކޯހުން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ކޯހު
ވެއެވެ. ލިބިގެން

ކޯހުގެ ފީއަކީ -/6000 ރުފިޔާއެވެ.
ގައި ކުރިން ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތަކުން ފާސްނުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް މިކޯހު
ސަބަބަކާހުރެ އަލުން މިކޯސް ނުވަތަ ކޯހުގެ ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރަންބޭނުންވާނަމަ،

ންޑް ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ސެންޓަރ ފޮރ ކަސްޓަމްސް އެ ކޯހު
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެވެ. އެކްސައިޒް ސްޓަޑީޒްއިން ކަ

 

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު www.customs.gov.mv ވެބްސައިޓް އިން ލިބެންހުންނާނެވެ.

އިތުރު
މަޢުލޫމާތު:



ކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމް
ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

ރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮޕީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އެކް
ގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ނުވަތަ ރެއް ޑީ.ޓީ.އައި ސެންޓަ

ޕޯޓް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ޕޯޓް/އިމް އެކްސް
ގައިދޭ ކުންފުނީގެ ހެއްކަން އަން ގައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރާކާތްތެރިވާ މީ މަސައްކަތްތަކު

ލިޔުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި:

ލްޑިވްސް ގަޑި:  23  މެއި 2019  (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން މޯ ސުން
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ފޮނުވުން އެދެމެވެ.

ކޯހަށް އެދޭ ފޯމް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓް   www.customs.gov.mv އާއި މިއޮފީހުން
ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ޅުއްވުމުން ލިބި އިތުރު މަޢުލޫމާތު: 3334106 އަދި 3334108 އާ ގު
 

   

 

07 މެއި 2019

07 މޭ 2019
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ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު: 07 މޭ 2019

ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1244

ގަޑި: 23 މޭ 2019 1430 ސުން
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© ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް 2013 - 2019 

 

 

ހޯދާ 

ބާވަތް

ތަމްރނު

އޮފީސް

ތަފުސީލު

ފެށޭ ތާރީޚު

ނިމޭ ތާރީޚު

ގަޑި ހަމަނުވާ އިޢުލާންތައް އެކަނި  ސުން

ރިސެޓް  ހޯދާ  



Application Form

WORK EXPERIENCE

Name:

Permanent Address:

Tel.number:

Email Address:

Date of Birth

Mobile:

Age:

National Identity Card no:

Name of the Company Period Served

ACADEMIC CERTIFICATES / QUALIFICATIONS

Year of Completion

Declaration by the applicant:

I have noted and understood the implication of giving incorrect

information, I confirm that the information given on this form

to the best of my knowledge, is true and correct

,

.

Applicant’s Signature:__________________

Form no:

Tel Fax E-mail:3334106,3334108 :3345686 :academy@customs.gov.mv

Centre for Customs and Excise StudiesCentre for Customs and Excise Studies
Maldives Customs Service

Course Title:

Customs’ Brokers Training Course

Required Documents:

- Copy of National Identity Card
- Attested Academic Certificates
- Curriculum Vitae
- Work Experience letter

Date:__________________

MCS-113
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