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Dear Readers,

I wish you all, dear readers, a very warm welcome to the 
192nd issue of CJ! 

Looking back over the past months, this pandemic has 
transformed almost every aspect of our lives, promising 
to have much longer lasting effects. Changes in work and 
personal life routines, distant learning, virtual trainings, 
the need for a flexible mindset in planning and on top 
of that having to be extra cautious at all times in order 
to reduce the virus spread, it feels like our lives will never 
be the same again. 

As the new editor of CJ, I take this opportunity to 
acknowledge the tremendous efforts and contributions 
rendered by the previous Editors of CJ. The Journal we see 
today is the profound product of staff spirit, enthusiasm, 
dedication and love for the organization over the years. 

This issue features news of important events that took 
place over the past months along with a special interview 
with Senior Superintendent (Retired) Mohamed Didi, 
who served customs for 39 years. While he spent most of 
his career in Customs Documentation, the outstanding 
contributions he gave for customs administration, 
especially in developing the documentation work 
is inexpressible. One thing I particularly noticed 
throughout the interview was the strong principles 
that he mentioned which are important for any young 
officer to be successful in both work and life; be true to 
oneself, always strive to do better, educate yourself and 
appreciate every opportunity at hand.  

One major highlight of this year so far, was the signing 
of two significant MOUs; first, Customs signed MOUs 
with Maldives Police Service and Maldives Immigration 

to share information, on the “Direct Access to Advance 
Passenger Information and Passenger Name Record 
data through Global Travel Assessment System (GTAS)” 
and second, Central Board of Indirect Taxes and Customs 
(CBIC-India) and Customs signed an MOU to exchange 
pre-arrival cargo data between CBIC and Customs. 

As we celebrated the 131st anniversary of our beloved 
organization this year, we hosted the first ever virtual 
event in Customs history and I feel extremely grateful to 
be a part of the organizing team.

I have to say, appreciation for the remarkable efforts 
of our officers through day and night goes beyond 
words, especially for my colleague; Senior Customs 
Officer Grade 2, Hamdhoon Faisal who produced the 
graphics and video content for the event. Hosting the 
event virtually this year gave us an opportunity to live 
stream the event via multiple social media platforms 
and broadcast it to the general public as well. Hence, a 
huge round of applause to each and everyone involved 
in making this virtual event a huge success!

I would also like to express my gratitude to all the authors, 
reviewers, the advisors, management and the staff of 
Customs, for their support in bringing out yet another 
volume of CJ and look forward to their unrelenting 
support in the future.

Flip through the pages to find out more information 
on the events that made headlines in the past months. 
Happy reading everyone!

Editor’s Note 
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This year also we commemorated the International 
Customs Day 2021 during a special ceremony held 
in Customs Head Office building. The ceremony 
commenced with the video message by The 
Secretary General Mr.Kunio Mikuriya. 

A total of 20 Officers were awarded with the WCO 
Certificate of Merit under this year’s theme “Customs 
bolstering Recovery, Renewal and Resilience for 
a sustainable supply chain”.  The certificates were 

awarded by Chief Guest Commissioner General Mr. 
Abdulla Shareef.

In this ceremony, a Fitness program for customs 
officers was launched, under the government’s 
initiative to build a healthy nation. The Covid-19 
pandemic has taught us that good health plays a 
huge role in our life. The pandemic further reminded 
us the importance of overall well-being and fitness. 
Therefore with the introduction of this program, 

MCS marks International 
Customs Day
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customs officers will be able to improve their fitness 
level as well as learn to make healthier choices both 
at work and in life. 

Another key highlights of the function were the 
announcement of moving of Customs Support 
Centre to a regional customs office. As part of 
government’s pledge to decentralized services, 
the Customs Support Centre will be residing in 
Hdh.Kulhudhuffushi customs and the necessary 
arrangements are already in place. This change 
will bring a positive impact on the development of 
regional customs.

In accordance to the Covid-19 health guidelines, 
this year’s ceremony was kept short. Commissioner 
General Mr. Abdulla Shareef, Deputy Commissioners, 
Senior Management, WCO Merit award recipients 
and other customs officers attended this Ceremony.

Group photo: Commissioner General Mr. Abdulla Shareef, Deputy Commissioners, Senior 
Management, WCO Merit award recipients
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އަދި  ކައުންސިލު   )WCO( ޖަމިއްޔާ  ކަސްޓަމްސް  ދުނިޔޭގެ 
މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން  އިރުޝާދުގެ  ކޮމިޝަނުގެ  ޕޮލިސީ  އެޖަމިއްޔާގެ 
ޗެއާޕާރސަންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  ސަބް-ކޮމިޓީގ2021ެ  އިންޓެގްރިޓީ 
އެސިސްޓަންޓް  ސަރވިސްގެ  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  މަޤާމަށް 
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އިސްމާޢިލް ނާޝިދު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ.

މަސައްކަތްތައް  ޖަމިއްޔާގެ  ސަބް-ކޮމިޓީއަކީ،  އިންޓެގްރިޓީ 
»ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު« ރާވާ ހިންގުމަށް މެންޑޭޓްކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 
ހިމެނެނީ، ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މައިގަނޑު  މިކޮމިޓީގެ 

 
އިންޓެގްރިޓީ 	  އަދި  ޕްލޭން«  އެކްޝަން  އިންޓެގްރިޓީ   WCO

ހަރުދަނާކުރުން؛  އިތުރަށް  ތަންފީޒްކުރުމާއިއެކު  އެކުލަވާލާ  ޓޫލްސް« 

އިންޓެގްރިޓީ ނުވަތަ ނަޒާހަތްތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށާއި ރިވައިސްޑް 	 
ކަސްޓަމްސް«  އޮފް  އިންޓެގްރިޓީ  އޮން  ޑިކްލަރޭޝަން  އަރޫޝާ 
ގެ   WCO ތަންފީޒްކުރުމަށްޓަކައި   ގޮތެއްގައި  އެދެވޭ  އެންމެ 
ލަނޑުދަނޑިތައް ބައްޓަންކުރުމަށް WCO ކައުންސިލަށް ލަފާދިނުމާއި، 

ތަޖުރިބާ 	  އަދި  ފިކުރު  ޚިޔާލާއި  މެދުގައި  މެންބަރުންގެ  ކޮމިޓީގެ 
ހިއްސާކުރެވޭނެ ފަދަ ފޯރަމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ 
އޮންނަ  މެދުގައި  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި 
ގުޅުންތަކާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ 
ކަށަވަރުކުރުމާއި؛  ހާސިލްކުރެވޭކަން  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ނަތީޖާ 

އެސިސްޓަންސް 	  ޓެކްނިކަލް  ތަމްރީންތަކާ،  ހިންގާ  އިން   WCO
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކޮންވެންޝަންތައް ރާވާ ހިންގަނީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ 
ކަށަވަރުކުރުމެވެ.  އެއްގޮތަށްކަން  މިންގަނޑުތަކާ  އަސާސީ 

WCO ގެ މެންބަރު ޤައުމުތައް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތައް ތަމްސީލްކުރާ 
މިކޮމިޓީގައި  އުފައްދާފައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް  ބޭފުޅުން  ފަންތީގެ  މަތީ 
ތަމްސީލްކުރައްވާ  އިދާރާތައް  ކަސްޓަމްސް  ޤައުމުތަކުގެ  އެކި  ތިއްބަވަނީ 
މަސައްކަތްކުރާ  ކުރިއެރުވުމަށް  ނަޒާހަތްތެރިކަން  އިތުރުން  ބޭފުޅުންގެ 
އޯގަނައިޒޭޝަންތަކެވެ.  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އަދި  ސެކްޓަރ  ޕްރައިވެޓް 
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ އިންތިހާބަކުން 
އިންތިޚާބުކުރެއެވެ. ބޭފުޅަކު  މަޤާމަށް  ޗެއާޕާރސަންގެ  ކޮމިޓީގެ 

 
ނާޝިދަކީ  އިސްމާޢިލް  ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އެސިސްޓަންޓް 
އެކްރެޑިޓޭޝަން   WCO ދާއިރާއަކުން   2 ތަފާތު  ކަސްޓަމްސްގެ 
ލިިބިފައިވާ ޢިލްމީ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 
ކަސްޓަމްސްގެ  ކާމިޔާބީއަކީ،  ފަހުރުވެރި  މި  ލިބުނު  ސަރވިސް 
ކުރިއެރުވުމަށް  ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް  ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި  މުވައްޒަފުންގެ 
ކުރިއެރުމެކެވެ.  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުނު  މަސައްކަތްތަކަށް  ކުރަމުންދާ 

WCO ގެ އިންޓެގްރިީޓ ސަބް-ކޮމިޓީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 
ޗެާއޕާރސަންގެ މަޤާމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް

އިސްމާޢިލް ނާޝިދު 
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1 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ވަނަ އަހަރު އިންޓެގްރިޓީ އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް 
ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  ނަމުގައި  ސެކްޝަންގެ  ސްޓޭންޑަރޑް 
»އިންޓެގްރިޓީ  އުފައްދާފައެވެ.  ސެކްޝަނެއްވަނީ  ސަރވިސްގައި 
އެންޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑް«ގެ ނަމުގައި ވަކި ސެކްޝަނެއް 
އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ނަޒާހާތްތެރި 
އަދި ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން، 
ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރާ މުއްސަސާއަކަށް 
ކޮމިޝަނަރ  ދެމެހެއްޓުމަށް  އެގޮތުގައި  ހަދައި  ކަސްޓަމްސް 
މިގޮތުން،  އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.  ކަސްޓަމްސްއަށް  އޮފް  ޖެނެރަލް 
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހައިބަތު  ގަދަރާއި  ޝަރަފާއި  މުއައްސަސާގެ 
މުވައްޒަފުންގެ  )ވެލިއުސްތައް(  އަގުކުރުންތައް  ނަގަހައްޓަންޖެހޭ 
ފުށުއަރާ  ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި  އަދި  އާލާކޮށް،  އަށަގަންނުވައި  ކިބައިގާ 
އެކަށީގެންވާ  ދެކޮޅަށް  ޢަމަލުތަކާ  އެފަދަ  ދެނެގަނެ  ޢަމަލުތައް 
ނަޒާހާތެރިކަމާއެކު  މާހައުލަކީ  ކަސްޓަމްސްގެ  ފިޔަވަޅުއަޅައިގެން، 
ހެދުމެވެ. މާހައުލަކަށް  ފަހި  މަސައްކަތްކުރަން  ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް 

 
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  މަސައްކަތްތައް  މިސެކްޝަންގެ  މިގޮތުން، 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ތަމްރީނާއި  ބައްޓަންކުރެވިފައިވަނީ 
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެނޫންވެސް ވަޞީލަތްތަކާއި އުކުޅުތައް ބޭނުންކޮށްގެން 
ކޯޑް  ޕްރޮމޯޓުކޮށް،  ނަޒާހާތްތެރިކަން  ކިބައިގާ  މުވައްޒަފުންގެ 
ޢަމަލުތަކުން  ޚިލާފު  އެތިކްސްއާ  އޮފް  ކޯޑް  އަދި  ކޮންޑަކްޓް  އޮފް 
ޤާނޫނާއި  މަސައްކަތާއި  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ދުރުކޮށް  މުވައްޒަފުން 
އޮފް  ކޯޑް  އަދި  ކޮންޑަކްޓް  އޮފް  ކޯޑް  ޢަަމަލުތަކާއި  ޚިލާފު  ޤަވާއިދާ 

ދެކޮޅަށް  ޢަމަލުތަކާ  އެފަދަ  ދެނެގަނެ،  ޢަމަލުތައް  ޚިލާފު  އެތިކްސްއާ 
އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ.

އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެެންނެވިފައިވާ ކަންކަން ހާސިލް ކުރުމުގެ ގޮތުން 
މިސެކްޝަނަށް މެންޑޭޓް ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ގުޅުންހުރި  އެފަދަ  އަދި  ޖަމިއްޔާއާއި  ކަސްޓަމްސް 
މަތިން  ގައިޑްލައިންތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އިރުޝާދުތަކާއި  އިދާރާތަކުގެ 
ހިމެނެއެވެ. އެކުލަވާލުން  ފްރޭމްވޯކް  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސް 

ގޮތުން  އެކުލަވާލުމުގެ  ފްރޭމްވޯކް  އިންޓެގްރިޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ 
ކުރެވުނެވެ.  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  ޕްލޭނެއް  އެކްޝަން  އިންޓެގްރިޓީ 
ކުރެވިފައިވާނީ  އަމަލު  އެކުލަވާލުމުގައި  ފްރޭމްވޯކް  މިއިންޓެގްރިޓީ 
އެއްގޮތުގެ  ގައިޑްލައިންތަކާއި  ޖަމިއްޔާގެ  ކަސްޓަމްސް  ދުނިޔޭގެ 
ގްރޫޕެއް  ވޯކިން  ކުރުމަށް  މިމަސައްކަތް  އެގޮތުން  މަތީންނެވެ. 
އެކުލަވާލެވުނެވެ.މި ވޯކިންގ ގްރޫޕް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ 
ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އޮފިސަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 15 މެމްބަރުންގެ 
މައްޗަށެވެ. އަދި މިފްރޭމްވޯކް އެކުލަވާލުމަށް ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި 
އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އިސްމާއިލް ނާޝިދު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ.

އެކްޝަން ޕްލޭން ހެދުމަށް ކުރެވެނު މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ 
 21 އިން  ޖެނުއަރީ   17 ހެދުމަށް  އެސެސްމެންޓެއް  އިންޓެގްރިޓީ 
ޖެނުއަރީ އަށް 5 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިވޯކްޝޮޕް 
އިތުރުން  މެމްބަރުންގެ  ގްރޫޕްގެ  ވޯކިންގ  ގެންދެވިފައިވަނީ  ކުރިއަށް 

ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ.  އޮފިސަރުން  ދާއިރާއަކުންނާއި  ހުރިހާ  ކަސްޓަމްސްގެ 
މިވޯކްޝޮޕްގެ ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމިއްޔާގެ ރިވައިސްޑް އަރޫޝާ 
ޑިކްލަރޭޝަނާއި އިންޓެގްރިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10 
ކުރެވިފައިވާ  ހާސިލް  ކަސްޓަމްސްއިން  ގުޅޭގޮތުން  ތަކާއި  ފެކްޓަރސް  ކީ 
އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ފެންނަ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންތައްތަކާއި، 
ނެޝަނަލް  އިތުރުން  މީގެ  ދެނެގަނެވިފައިވެއެވެ.  ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތައް 
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިންޓެގްރިޓީއާއި 
އެންޓި ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅޭ މަައުލޫމާތު ވޯކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންނަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ކަންތައްތަކުގެ  ދެނެގަނެވުނު  އެސެސްމަންޓްއިން  ހެދުނު  ވޯކްޝޮޕުގައި 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަސްޓަމްސްގެ އިންޓްގްރިޓީ ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ކަސްޓަމްސްގެ 
މަސައްކަތްކުރާ  ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއެކު  އަދި  ނަޒާހާތްތެރި  މުވައްޒަފުންނަކީ 
ރައްޔިތުން  ޢާންމު  ފަރާތްތަކާއި  ޚިދުމަތްހޯދާ  ކަށަވަރުކުރުމަށާއި  ބައެއްކަން 
އިންޓެގްރިޓީ  ހެދުމަށްޓަކައި  ކަސްޓަމްސް  މުއްސަސާއަކަށް  އިތުބާރުކުރާ 
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގައިޑްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 10 ކީ ފެކްޓަރސްއަށް އަލިއަޅުވާލައި 
އެކުލަވާލެވިފައެވެ.  ވަނީ  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ފްރޭމްވޯކާއި  އިންޓެގްރިޓީ 

ވަނީ  ފްރޭމްވޯކް،  އިންޓެގްރިޓީ  ކުރެވި  ފައިނަލް  ޕްލޭން  މިއެކްޝަން  އަދި 
މިއެކްޝަން  ކޮށްފައެވެ.  އިފްތިތާހް  ދުވަހު  އަހަރީ  ކަސްޓަމްސްގެ  މިއަހަރު 
ކޮށް  ނިޔަލަށް  2023ގެ  ކަންކަން  އެންމެހައި  ހުށަހެޅިފައިވާ  ޕްލޭންގައި 
ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އިންޓެގްރިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި 
ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް ހާސިލް ކުރެވޭތޯ 
ބެލުމަކީ  ކުރިއަށްދޭތޯ  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާއި  އެކްޝަން  ބަލައި 
އެއްކަންތަކެވެ. އިސްކަންދޭނެ  އެންމެ  މިސެކްޝަނުން  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް 

އިންޓެގްރިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން 
އެކުލަާވލުން
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Customs entered into two significant Memorandum 
of Understandings (MOU) with Maldives Police Service 
and Maldives Immigration to share information, on 
the “Direct Access to Advance Passenger Information 
(API) and Passenger Name Record (PNR) data through 
Global Travel Assessment System (GTAS).”

The Global Travel Assessment System (GTAS); a 
comprehensive WCO tool for improving border 
security, was implemented in Maldives in the year 
2019 with the assistance of WCO and CBP experts. 
GTAS enables government agencies to automate the 
identification of high-risk air travelers in advance of 
their intended travel.

As Customs is responsible for safeguarding and 
protecting the Maldives national borders from 
smuggling of narcotics, contrabands and against 
other illegal cross-border activities, this agreement 
will facilitate in sharing and exchange of API and PNR 
data between Maldives Customs Service and Maldives 
Police Service as well as Maldives Immigration, 
thereby enabling coordination between national law 
enforcement agencies.

The MOUs were signed during a special ceremony 
held on 3rd May 2021 at Meerubahuru Maalam in the 
presence of senior officials from three parties as well 
as public media. Commissioner General of Customs 
Abdulla Shareef signed both MOUs on behalf of 
Maldives Customs Service, Commissioner of Police 
Mohamed Hameed signed the MOU on behalf of 
Maldives Police Service and Controller General of 
Immigration Mohamed Ahmed Hussain signed the 
MOU on behalf of Maldives Immigration. 

Establishing this system paves way for combating 
crimes such as terrorism, money-laundering and 
human trafficking, smuggling of drugs and goods 
prohibited in Maldives, and be vigilant against other 
illegal activities, refining the work of protecting the 
entry and exit doors of Maldives, establishing a safe 
and easy environment for international trade and 
travel, and implementing the laws and regulations at 
its fullest. And, such agreements will be signed with 
other relevant government agencies to refine this 
system. 

Customs signed an MOU with Maldives Police Service and 
Maldives Immigration to share information via Global Travel 
Assessment System (GTAS)!

GTAS MOU Signing Ceremony 
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Central Board of Indirect Taxes and Customs 
(CBIC-India) and Customs signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) to exchange pre-arrival cargo 
data between CBIC and Customs. The MOU’s were 
signed during a special ceremony held on 22nd July 
2021 at Meerubahuru Maalam in the presence of 
senior officials from Customs, senior members from 
India Central Board of Indirect Taxes and Customs 
(CBIC), senior members of India High Commission in 
Maldives as well as public media.  

The main objective of this agreement is to establish 
a system where information regarding export cargo 
can be shared between the two countries. In this 
regard, due to the data shared under this agreement, 
full information required to establish the “transaction 
value” stated under Customs General Regulation 
will be received on real time basis. It will also ease 
in identifying the type and actual price of the cargo, 
which eases in ensuring the duty to be paid to 

Customs, identify “commercial fraud” done at export 
stage and thereby ensuring government revenue 
collection. Also, due to this agreement, the time 
taken to complete Customs clearance procedures will 
be reduced, trade and supply chain security will be 
further strengthened and exporters and traders will 
receive additional eases. 

Commissioner General of Customs Abdulla Shareef 
signed the MOU on behalf of Maldives Customs 
Service and Chairman of CBIC Mr. Shri M. Ajit Kumar 
signed the MOU on behalf of CBIC.

Trade Facilitation Agreement (TFA) and Revised Kyoto 
Convention (RKC) which Maldives is a Contracting 
party of, enforces data exchange between two 
countries under MOUs as well. Customs has signed 
such agreements with other countries previously as 
well. And also, work of establishing such agreements 
with additional countries are underway. 

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) signed 
an MOU with Customs to exchange pre-arrival cargo data!

CBIC MOU Signing Ceremony 
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As per the government’s pledge to build a healthy nation “dhulhaheyohashiheyo”, Customs has 
launched a “Fitness program” for customs officers. This program was launched on 26th January 2021, 
during the special ceremony held to mark this year’s International Customs Day.

The program is scheduled to be carried out in phases and will be conducted by three of our certified 
senior instructors and Coach Ibrahim Moosa from swimming association to conduct the swimming 
classes.  The first phase of the program “Fitness Instructors training” began on 01st February 2021 with 
a total of 22 instructors; 14 male and 08 female trainers who will be trained to carryout fitness program 
for customs officers. This program is a good initiation to support our employees in improving overall 
health and fitness levels.

“Fitness program” 
for customs officers
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ޑެޕިއުޓީ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް )ރިޓަޔަރޑް( މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ީދީދީ, އާއްމުކޮށް ކިޔާ 
ނަމުން ނަމަ »މުޙައްމައިދީ« ނުވަތަ »ޑީޑީ« އަކީ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނަށް 
އައު މޫނަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން 
ބޭފުޅެކެވެ.  ޙާއްސަ  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ  މަސައްކަތުގައި 
އޮގަސްޓް   09 ގުޅިވަޑައިގަތީ  އާއި  ކަސްޓަމްސް  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު 
ހޭދަކުރެއްވުމަށްފަހު  އަހަރު   39 ހިދުމަތުގައި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   1980
ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  މި  ގައެވެ.   2020 އޭޕްރީލް   20 ކުރެއްވީ  ރިޓަޔަރ 
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވަނީ ކަސްޓަމްސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން މަސައްކަތްތައް 
ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  މުހިއްމު  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  ހިންގާ  ރާވާ 
މުޙައްމަދު  މިކޮށްލަނީ  ޚާއްސަ  އަދަދު  ވަނަ   192 ޖާނަލްގެ  ކަސްޓަމްސް 
އަޙްމަދު ދީދީގެ ހަޔާތާއި ކަސްޓަމްސްގައި ހޭދަކުރެއްވި ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

ތައުލީމް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  އުފަން  އަށް  ގދ.ތިނަދޫ 
އަހަރުގައި   23 އުމުރުން  އެއަށްފަހު،  މަދަރުސާގައެވެ.  ރަށު  ޙާސިލްކުރެއްވީ 
ކިޔަވަން  އިތުރަށް  ހުރެ  ގޭގައި  ރަހްމަތްތެރިޔެއްގެ  ބައްޕަގެ  އަައިސް  މާލެ 
 2 ކުލާހުން  ޓިއުޝަން  އާމުލީގެ  އަހަރެވެ.  ވަނަ   1976 އެއީ  ފެއްޓެވިއެވެ. 
އިލްމުވެރިއެއް  ހިސާބު  ދިރިއުޅޭ  މާލޭގައި  ކިޔެވުމަށްފަހު  ކާތިބުކަން  ނަންބަރު 
ގާތުން ހިސާބު ކިޔަވަން ވެސް ދަސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން 
މަސައްކަތުން  ކުރެއްވި  ހޯދުމަށް  ވަޒީފާއެއް  ހުރިގޮތުން  ހާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ 
 8 އެވަޒީފާގައި  ފެއްޓެވިއެވެ.  އަދާކުރަން  ވަޒީފާ  މިނިސްޓްރީގައި  ހެލްތް 
އުފަންވާ  އަލަށް  މަސައްކަތަކީ  ކުރެއްވި  އިރު  ކުރެއްވި  ހޭދަ  ދުވަސް  މަސް 
ހެއްދުމެވެ.  ރަޖިސްޓްރީ  ތައްޔާރުކުރުމާއި  ސެޓްފިކެޓް  ފަރާތްތަކުގެ 

ރު ހަ ގައި 39 އަ ޚިދުމަތު

11

ރު  ..  ..  .. ތު ރުދަ ތު ނު  ދަ ށު ނުފެ ށު ން  ފެ ޒު ންމޭ ޒު ީޓ  މޭ އު ީޓޑި އު ޑި
CUSTOMS JOURNAL SEPTEMBER2021



 »ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންގައި...އެއީ 
ސެކްޝަންތަކުގައި  ތަޖުރިބާއެއް...އެހެން  ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުނު  އަޅުގަނޑަށް 
މަސައްކަތްކުރި އިރުވެސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން މަސައްކަތާ ވަރަށް ގުޅުން ހުންނަ 

މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައި ހުންނާީނ

  ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުން ކަސްޓަމްސް ޚިޔާރު ކުރެއްވުން 
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މުޙައްމަދު  ކިޔާދެއްވަމުން  ގޮތް  ވަދެވުނު  އަށް  ވަޒީފާ  ކަސްޓަމްސްގެ 
އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެދުވަސްވަރު ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އޮފީސް 
ހުންނަނީ އަތިރިމަތީގައި ކަމަށާއި، ކަސްޓަމްސްގެ ޑިއުޓީ މޭޒު އިންނަނީ 
ކަމަށެވެ.  އިމާރާތެއްގައި  އެހެން  ހުންނަ  ގާތުގައި  ވަރަށް  އޮފީހާއި 
ގެންނަ  ބޭރުން  ރާއްޖޭން  އެޒަމާނުގައި  މޭޒަކީ  ޑިއުޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ 
މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ނެގުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރި މޭޒުކަމަށާއި، ޑިއުޓީ މޭޒުގައި 
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީގެ ގާތްތިމާގެ ބޭފުޅުންނާއި ގާތް ރައްޓެހިންވެސް 
އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތްކުރެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުން 
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ އަށް ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާން ހިޔާލު 
ޝައުގުވެރިކަން  އެކަމަށް  ވެސް  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  ދިނުމާއި، 
އެވެ. ލިބުނީ  ވަޒީފާ  ކުރިމަތިލައިގެން  ވަޒީފާއަށް  ހުރުމާއެކު 

އެގޮތުން، ކަސްޓަމްސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަދެވުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ވެސް އިންނެވީ 
އެއްމަސްދުވަހު  ފުރަތަމަ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ދޮށުގައި  މޭޒު  ޑިއުޓީ 
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުލިބި އެހެން އޮފިސަރުން ކުރާ މަސައްކަތް 
ބަލަން އިންނެވީކަމަށް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެހެން 
އިންނަން ޖެހުމުން ވަރަށް ފޫހިވިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއްމަސް ދުވަސް 
ޑިކްލަރޭޝަންތަކުގެ ހުންނަ  ނިންމާފައި  އޮފިސަރުން  އެހެން  ފަހުން 

އޭގެ  ލިބި،  ނޯޓްކުރުމަށް  ފޮތެއްގައި  ލެޖަރ  ނަންބަރު    '' ''އާރް   
ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ފޯމް ތައްޔާރުކުރަން ފެއްޓެވިކަމަށެވެ. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 
ދީދީ އަކީ ހިސާބު އިލްމަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެއްކަމުން މަސައްކަތްތައް ވަރަށް އަވަހަށް 
ދަސްކުރެވުނު ކަމަށްވެސް  މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

 ކަސްޓަމްސްގައި ހޭދަވީ މުއްދަތު
އަހަރުގެ   39 ހޭދަކުރެއްވި  ކަސްޓަމްސްގައި  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު 
ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން  ކަސްޓަމްސް  ހޭދަކުރެއްވީ  އަހަރު   27 ތެރެއިން 
ދާއިރާގައިކަން ފާހަގަކޮށް، މިތަޖުރިބާ ކުރު ގޮތަކަށް ކިޔާދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ 
»ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތުގައި ގިނަ ދުވަސްވީ ޑޮކިއުމަންޓޭޝަންގައި...އެއީ 
އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް...އެހެން ސެކްޝަންތަކުގައި 
މަސައްކަތްކުރި އިރުވެސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން މަސައްކަތާ ވަރަށް ގުޅުން 
ހުންނާނީ''« ހުންނާނީ«ކުރެވިފައި  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތައް  ހުންނަ 

އެދުވަސްވަރު މަސައްކަތް ކުރި ދަތި އުނދަގޫ ގޮތުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރަމުން 
ވިދާޅުވީ، އެދުވަސް ވަރުު މަސައްކަތް ކުރީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ކަމަށެވެ. 
ރާއްޖެ އަންނަ ބޯޓު ފަހަރުން މުދާ ބޭލުމުން، މުދާ ކަނޑައިގެން ޗެކްކޮށް 



ވަރު  ދުވަސް  އެކި  އިރު  އަހަރުވި  އުފާވީ... 40  އެންމެ   «
މަތިން އެކި ފަރާތްތަކާ ދިމާވެ، ހިދުމަތް ދެވުނުއިރުވެސް...އެކަކުވެސް 

އަޅުގަނޑާއި މެދު ބުރަހިތެއް ނުގެންގެޅޭކަން އެނގޭތީ 
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ބިލްތަކާއި  ގެންނަ  އިމްޕޯޓަރު  ކޮށް،  ނޯޓް  ބަލާ  ތަކެތި  ހުރި  އޭގައި 
ނޯޓްތައް ކަލްކިއުލޭޓަރުން ހިސާބު ހެދުމަށްފަހު ފޯމް ތައްޔާރުކުރަނީ އަތުން 
ލިޔެގެން ކަމަށެވެ. އެދުވަސްވަރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މުދަލުގެ އަގު 
ފޮއްޓަކަށް  އިންވޮއިސްތައް  ނިންމުމުން،  ސަރުކާރުން  ގޮތަށް  ފާސްކުރާ 
އަޅައިގެން މިނިސްޓްރީއަށް ގެންގޮސް، މިނިސްޓްރީން އަގު ފާސްކޮށްގެން 
ފޯމް ގެނައުމުން ފޯމް ނިންމަނީއެވެ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު އޯޑިޓް 
އަބަދުވެސް  އެހެންކަމުން  ގެންދެއެވެ.  އޯޑިޓްކުރަން  ފޯމްތައް  އޮފީހުން 
ދިމާނުވާނެގޮތަށް  މައްސަލައެއް  ވިސްނައިގެން  ވަރަށް  އަޒުމަކަށްވީ 
މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށާއި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމްތައް ޑަބަލްކޮށް ޗެކްކުރަން 
ވިދާޅުވިއެވެ.   ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  އެހިސާބުންކަމަށް  ފެށުނީ 

 މަސައްކަތުގެ ާމހައުލުގައި ދިމާވި އެންމެ އުފާވެރި ދުވަސް
މެދު  ދުވަހާއި  އުފާވެރި  އެންމެ  ދިމާވި  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 
ސުވާލުކޮށްލުމުން، ވަރަށް އުފާވެރި ހިނިތުންވުމަކާއެ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 
އެކި  އިރު  އަހަރުވި   40 އުފާވީ...  »އެންމެ  ކިޔާދެއްވިއެވެ.  ދީދީ 
ދުވަސް ވަރު މަތިން އެކި ފަރާތްތަކާ ދިމާވެ، ހިދުމަތް ދެވުނުއިރުވެސް...
އެނގޭތީ«.  ނުގެންގެޅޭކަން  ބުރަހިތެއް  މެދު  އަޅުގަނޑާއި  އެކަކުވެސް 
މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރަކީ ކޮބައިކަން ކިޔާ ދެއްވަމުން މުޙައްމަދު 

އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ އަބަދުވެސް ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދާ އުސޫލުތަކާއި 
ޒާތީ  މީހަކާ  އެއްވެސް  ބެއްލެވިކަމަށާއި،  ކުރަން  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް 
ހިދުމަތްދޭއިރު  އާއްމުންނަށް  އެހެންކަމުން  ކަމަށެވެ.  ނުބާއްވާ  ކަމެއް 
ދިނުމަށް ސަމާލުކަން  ހިދުމަތް  ކަމާއެކު  މަޑުމައިތިރި  ރުޅި އިސްނުކޮށް 
އާދެވުނު  ރުޅި  ކިތަންމެ  ދެކެ  މީހެއް  އެއްވެސް  ދިނުމަށާއި، 
ރަނގަޅަށް  މީހާއަށް  އަންނަ  ހޯދަން  ހިދުމަތް  ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި 
ވިދާޅުވިއެވެ.  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  ކުރަންވާނެކަމަށް  ކަންތައް 

ކަސްޓަމްސްގައި މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  ސިފަކޮށްދެއްވަމުން  އެކުވެރިން  ލިބުނު  ފުރުސަތު 
ދީދީ ވިދާޅުވީ، އެންމެންވެސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ އާ ވަރަށް ގުޅޭ 
ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އަދިވެސް ބާއްވަވާ 
ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް  ސީނިއަރ  ހާއްސަކޮށް  ވަކިން  އެގޮތުން  ކަމަށެވެ. 
މުޙައްމަދު  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ނަން  މުޙައްމަދުގެ  ޝަހީމާ  )ރިޓަޔާޑް( 
އަޙްމަދު ދީދީ އަށް ދަސްވެފައިވާ ކަންތައް ތައް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 
ކުރިމަގު  އޮފިސަރުންގެ  ހިއްސާކޮށް،  އަބަދުވެސް  އޮފިސަރުންނާ  ހުރިހާ 

ބައްޓަން ކުރުމުގައި ވިސްނަންވީ ކަންތައްވެސް ކިޔައިދޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ރިޓަޔަރ ކުރެއްވުމަށްފަހު 
ގޮތާއި  ކުރައްވާ  ހޭދަ  ވަގުތުތައް  މިހާރު  ފަހު  ކުރެއްވުމަށް  ރިޓަޔަރ 
މެދު ސުވާލުކޮށްލުމުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ގެ މޫނު ފުޅަށް ވަރަށް 
އުފާވެރި ހިނިތުންވެލުމެއް އައެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ވަޒީފާގައި އުޅުން 
އަދި  ކުރުމަށްފަހު  ހޭދަ  މަސައްކަތުގައި  އޮފީސް  އިރު  ގަޑި   8 އިރު 
އާއިލާ  ދިޔުމުން  ކުރަމުން  މަސައްކަތްތައް  ގޭގެ  ގޮސް  ވިލިނގިއްޔަށް 
އާއެކު ހޭދަކުރެވުނީ ވަރަށް މަދު ވަގުތު ކޮޅެކެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު 
ހޭދަކުރައްވަނީ  ވަގުތެއްވެސް  ހުރިހާ  ގެ  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު 
ދެ  ކިޔާ  ކާފަ  އަށް  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  އާއެކުގައެވެ.  އާއިލާ 
ކުރައްވާ ވަގުތަކީ އެންމެ  ދަރިން ލިބިފައިވާއިރު އެކުދިންނާ އެކު ހޭދަ 
ހިތްހަމަޖެހޭ ވަގުތުކަމަށާއި އެކުދިންނާ އެކު އުޅޭ އިރު ވަގުތު ދާ ގޮތް 
ވެސް ނޭނގޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ވަގުތަކީ އެކުދިންވެސް ވަރަށް 
ވެސް  ވުރެ  އަށް  މަންމަ  އާ  ބައްޕަ  އެކުދިން  ވަގުތެއްކަމާއި  އުފާވާ 
ހިނިތުންވުމަކާއެކުއެވެ. ބޮޑު  ވަރަށް  ވިދާޅުވީ  ލޯބިވާކަމަށް  ދެކެ  ކާފަ 

  
ކަސްޓަމްސްގައި އެހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް އުޅުއްވާފައިވާ އަދި ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ 
އަލީގައި މިހާރު ކަސްޓަމްސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އޮފިސަރުންނަށް ދޭނެ 
މެސެޖަކީ ކޮބާތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ. 
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވަޒީފާ އާއި ގުޅުނު ދުވަސްވަރާ މިހާރާ ވަރަށް 
ތަފާތުކަމަށެވެ. މިހާރު ކޮންމެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތަކަށްވެސް ކިޔަވައިގެންތިބި 
އެތައް ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިގެން އެންމެ ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތު ލިބި، އެކުއްޖާ 
ނަަމަވެސް  ގުޅުނު  ވަޒީފާއާއި  ހެދުމަށްފަހު  ޓްރެއިނިންގް  އިންޑަކްޝަން 
މަސައްކަތެއް  ނުގުޅޭ  އާ  ދާއިރާ  ހާސިލްކޮށްފައިވާ  ތައުލީމް  އެކުއްޖަކު 
ގިނައިން  ވަރަށް  ފޫހިވާތަން  މަތިން  ވަޒީފާ  ހަވާލުކުރުމުން  ކުރުމަށް 
ފެންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހުރިހާ އޮފިސަރުންވެސް ހަނދާންކުރަންވީ 
މަސައްކަތެއް  ހުރިހާ  ކަސްޓަމްސްގެ  ވައްދަނީ  އަށް  ވަޒީފާ  ކަމަކީ 
އަދާކުރުމުގައި  ވަޒީފާ  އެހެންކަމުން  އެއްބަސްވެފައިކަމެވެ.  ކުރަން 
ކޮންމެ  އިޚުތިޔާރުކޮށް  އަމާނާތްތެރިކަން  ތެދުވެރިކަމާ  ވިސްނުންތެރިކަމާ 
ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަންވާނެ  ވުމަށް  މީހަކަށް  ޤާބިލް  އޮފިސަރަކީވެސް 
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޝައުޤުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް 
ކުރުމުން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ރަނގަޅަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް 
ވިދާޅުވިއެވެ.  ލިބޭނެކަމަށް  ވެސް  ހިތްހަމަޖެހުން  ކަމުގެ  ކުރެވުނު 

ނަމަވެސް  މަސައްކަތްކުރި  ސެކްޝަނެއްގައި  ކޮންމެ  އިތުރުން  މީގެ 
ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާއި 
ގުޅުން ހުރި މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތައް ހުރިހާ އޮފިސަރުންނަށްވެސް އެނގުން 
ވަރަށް މުހިއްމުކަމަށް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ހަވާލު 
ކުރެވޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރެވޭނެ ފަދަ ޤާބިލް މީހަކަށް ވުމަށް 
މަސައްކަތަށް  ބަދަލުތަކާއެކު  އަންނަ  ޒަމާނަށް  ކުރުމަށާއި،  މަސައްކަތް 
އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ބަލައިގަނެ އެކަންކަމަށް މީހާ އަބަދުވެސް ތައްޔާރުވެ 
ކުރެއްވިއެވެ.  ފާހަގަ  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  މުހިއްމުކަމަށް  ތިބުން 

 ކަސްޓަމްސްގެ މުސްތަޤްބަލާމެދު ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް
މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ސިފަކުރައްވާ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިމަގު 
އޮތީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޒަމާން އަދި 
ގޮތް  ކުރާ  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  ތަރައްޤީތަކާއި  އަންނަ  ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 
މަސައްކަތް  މުވައްޒަފުންކޮޅަކާއެކު  މަދު  ލުއިފަސޭހަވެ  މިހާރަށްވުރެ 
ވިދާޅުވިއެވެ.  ދީދީ  އަޙްމަދު  މުޙައްމަދު  ކަމަށް  ދާނެ  ކުރެވިގެން 
ހޭލުންތެރިވެ  މެދު  ބަދަލުތަކާ  އަންނަ  ދުނިޔެއަށް  އެހެންކަމުން 
މަސައްކަތުގެ  ދިރިއުޅުމާއި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގުޅިގެން  އެކަމާ 
އަޅުގަނޑުމެންވެސް  އެއްގޮތަށް  ބަދަލުތަކާ  ގެންނަންޖެހޭ  މާހައުލަށް 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކަމަށް  މުހިއްމު  ތިބުން  ތައްޔާރަށް  ބަދަލުވާން 

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ޢަބްދުهللا ޝަރީފް ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް 
)ރިޓަޔަރޑް( މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ީދދީ އާއި ބައްދަލު ކުރަށްވަނި

 ވަގުތުުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފަމާ!
އިންޓަވިއު ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ކިޔުންތެރީންނަށް ދޭނެ މެސެޖަކީ ކޮބައިތޯ 
ސުވާލުކޮށްލުމުން ވިދާޅުވީ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ވަގުތުގެ ބޭނުން 
ދިނުން  ސަމާލުކަން  އެންމެންވެސް  އާދަކުރުމަށް  ހިފުމަށް  ހެޔޮގޮތުގައި 
ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ މީހާއަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް 
ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ. 



މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ީދދީ އަކީ ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓާ، ތެދުވެރިކަމާއެކު އެންމެނާވެސް ގުޅިގެން 
މަސައްކަތްކުރައްވާ، އެންމެނަށްވެސް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރި ބޭފުޅެއް. އަދި 
ކަސްޓަމަރުންާނ މުާހތަބުކުރުމުގައި އޯގާތެރި، މައްސަލަ އެއް ދިމާވާ ާހލަތެއްގައި ވެސް އެމައްސަލައެއް 

އިސްާލހުކުރާނެ ގޮތް ކިޔާދެއްާވ ބޭފުޅެއް.

                ސީނިއަރ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް )ރިޓަޔާޑް( ޝަހީމާ މުޙައްމަދު 

މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ީދދީ އަކީ ކަސްޓަމްސް ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ވަރަށް 
ބޮޑަށް ހުރި ބޭފުޅެއް. އަބަދުވެސް އެބޭފުޅާއަށް އެނގިލައްވާ ކަންކަން ހުރިހާ ސްޓާފުންނަށްވެސް 

ކިޔާދެއްާވ، ހުރިހާ ސްޓާފުންވެސް ވަރަށް އެކުގައި ގެންގުޅެން މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅެއް. އަޅުގަނޑު 
ޑޮކިއުމަންޓޭޝަން މަސައްކަތަށް ބޮޑަށް ޝައުޤުވެރިވީ ވެސް މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ީދދީ ގާތުން 

ތަމްރީންވެ ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ ސަބަބުން.
 

                                 ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ހައްވާ ޝިފާ

‘‘

‘‘
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This year we mark the 131st anniversary of Customs as the oldest government 
organization in Maldives. A number of events were held throughout the day 
to mark the occasion.  

The day began with a special flag hoisting ceremony held at Customs head 
office at 6.am. During this ceremony the Maldives National flag was hoisted 
by Commissioner General of Customs Abdulla Shareef and the flag of 
Maldives Customs Service was hoisted by Deputy Commissioner of Customs 
Mahmood Riyaz. In addition to the Customs head office, the flag hoisting 
ceremony was also held at regional customs offices.

Later in the morning a second ceremony was held to award promotions for 

Customs officers. The ceremony was honored by Customs Minister, Minister 
of Defence Uza. Mariya Ahmed Didi as the chief guest. During the ceremony, 
the promotions were awarded to the officers by Customs Minister, Minister 
of Defence Uza. Mariya Ahmed Didi and Commissioner General of Customs 
Abdulla Shareef. Speaking during the ceremony, both Customs Minister and 
Commissioner General of Customs recognized and thanked all officers for the 
strong effort and dedication in providing important services to the citizens 
during the difficult days of Covid-19 pandemic.

Celebrating Customs’ 131st 
Anniversary!
131YEARS OF 

SERVICE
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Customs Mv 
Mobile Application

Maldives Authorized Economic 
Operator (AEO) Programme
 
AEO is a programme which promotes voluntary compliance with 
benefits such as simplified customs procedures and less intervention 
by customs. This program will enhance and streamline supply chain 
security against illegitimate cross border trades and global terrorist 
exploitation.
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Recognizing support 
from stakeholders

Launching of Integrity 
Framework -Action Plan



Aminath Agila
SSP

Abdulla Rasheed
SSO Gr.4

Ahmed Hussain
SCO II

Mohamed Ibrahim
CCO

Muaviyath Gasim
SCO II

Aishath Ibrahim
CCO

Abdulla Ajwad
SCO I

Ali Rasheed
CCO

Ali Rifau
CCO

Nazeema Ali
CCO

Nazha Ibrahim
SSP

Ismail Nihaadh
CCO

Rameez Ali
CCO

Aishath Rizna
CCO

Aishath Athifa
CCO

Bunyamin Ahmed
CCO

Fathimath Dhiyana
DCSP

Fanaaru Mohamed
CCO

Fathmath Abdul Rahman
SSP

Sadhuma Moosa
CCO

Aminath Shazlyn
SP

Hawwa Shifa
SP

Ahmed Hussain Fulhu
CCO

Abdul Gaffar Moosa
CCO

Ismail Hamdoon
ACC

Ahmed Haneef
SP

Aminath Sobeeha
CCO

Mohamed Sobah
CCO

Ahmed Thaufeeq
CCO

Ibrahim Saeed
SP

Ibrahim Shareef
SP

Inayath Abd. Razzaq
CCO

Maahliga Adam
CCO

Yoosuf Sifaah
CO II

Aminath Zeena
CCO

Mohamed Ibrahim
CCO

Ahmed Rasheed
SCO II

Aminath Naseer
CCO

Mohamed Waheed Moosa
CO II

Ahmed Shujau
SP

Ibrahim Mauroof 
SCO I

Ahmed Luthfee
CCO

Aiminath Uigath
SSP

Nasiha Abdul Hakeem
CCO

Ahmed Shareef
CCO

Ismail Nashid
ACC

Hussain Haleem
CCO

Officers honored 
for completing 

20 years of 
service
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Abdul Bagir Ab.Kareem
SP

Mohamed Sobah
CCO

Shehenaz Saleem
SCO I

Nasiha Abdul Hakeem
CCO

Fathmath Abdul Rahman
SSP

Mohamed Ibrahim
CCO

Ali Muruthala
SCO II

Ahmed Abdulla
CO II

Mahmoodh Jiyaadh Hameed
ACO

Shifan Hassan
CO III

Officers who recieved 
Appreciation Award

Fathimath Hooriyya Moosa
SP

Mohamed Rasheed
SCO I

Mariyam Nazeefa
SCO I

Aishath Zakariyya
SP

Inaya Rafeeq
CCO

Mohamed Shahid
SCO I

Azhad Najeeb
SCO II
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Ismail Nashid
ACC

Dr. Fathimath Mohamed
CSP

Aishath Lamha Hussain Rameez
ACO

Aminath Haleem
CCO

Hussain Haleem
CCO

Mumthaz Abdul Rasheed
SSP

Officers honored for their 
Special Accomplishments
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ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ، ގިނަ ބަޔެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަރެމެންނަށްވެސް 
އަހަރު  ވަނަ   2019 އަހަރެކެވެ.   ކުރެވުނު  ތަޖުރިބާތަކެއް  ތަފާތު 
އާލަމީވަބާ  ކުރިމަތިވި  ދުނިޔެއަށް  އިރު  އައި  ނިމުމަކާހަމައަށް 
އޭޕްރިލް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2020 އައިސް  ހަމައަށް  ރާއްޖެއާ  ދިވެހި 
ތަޖުރިބާ  ކުރިން  ދިޔުންވީ،  ދިޔަ  ފުރަބަންދަކަށް  ޤައުމު  މަހުގައި 
ކަމަކަށެވެ. ކުރިމަތިކުރުވި  އިޙުސާސްތަކެއް  އެތައް  ނުކުރާ 

އެހެން އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކެކޭ އެއްގޮތަށް  ރައްޔިތުންނަށް 
އެހެން  ފިޔަވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  މަދު  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ކޮންމެހެން 
ބަންދުކުރެވިގެން  ސެކްޝަންތައް  ސަޕޯރޓިންގ  މަސައްކަތްތައްކުރާ 
ދިޔައެވެ. މިއާއެކު، އާންމު ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެ، ގޭގައި ތިބެންޖެހުމުގެ 
ކުރަމުންނެވެ. ދިޔައީ  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  މީހުންނަށް  އެކި  އަސަރު 

އެމަރޖެންސީ  ނެޝަަނަލް  ހޭދަވުމަށްފަހު  ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް  މިގޮތަށް 
މަސައްކަތްތަކަށް  ގެ  )އެން.އީ.އޯ.ސީ(  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޝަންސް 
އެންގުމާއެކު،  އޮފީސްތަކަށް  ބޭނުންވާކަމަށް  ވޮލަންޓިއަރުން 

ކުރިމަތިލާން  އިޖާބަދީ،  ގޮވާލުމަށް  މި  ވަނީ  ކަސްޓަމްސްއިންވެސް 
ބޭނުންވާ އޮފިސަރުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއާއެކު، ގިނަ 
ވޮލެންޓިއަރކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުވެސް  އެއްގޮތަށް  އޮފިސަރުންތަކެކޭ 
އުޅޭއިރު،  ދިމާވެގެން  ޤައުމަށް  ކަމެއް  ބޮޑު  މިފަދަ  ކުރިމަތިލީމެވެ. 
ބޭނުންވާތީއާއި،  އެހީވާން  މިންވަރަކުން  އޮތް  ވެވެން  އެހީ 
ސައްވީސް ގަޑިއިރު ގޭގައި ހުރުމުގެ ބަދަލުގައި، މާހައުލު ތަފާތުވެ، 
ލިބޭނޭތީއެވެ. ފުރުސަތު  އިންޓަރެކްޓްވުމުގެ  މީހުންނާ  އެކި 

ވޮލެންޓިއަރކުރުމަށް ކުރިމަތިލީތާ މާގިނަދުވަހެއް ނުވެ، އޭޕްރިލް 24 
ވަނަ ދުވަހު އެން.އީ.އޯ.ސީ ގެ މައި މަރުކަޒުގެ ގޮތުގައި ހިންގަމުން 
ކަސްޓަމްސްއިން  އެންގުމުން،  ހާޟިރުވުމަށް  ދަރުބާރުގެއަށް  އައި 
އަޅުގަނޑުވެސް  އެއްގޮތަށް  އޮފިސަރުންނެކޭ  އެހެން  ވޮލެންޓިއަރކުރި 
އެމަރުކަޒަށް ދިޔައީމެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން މަސައްކަތްފެށުނު ދުވަސްވީ 
އެން.އީ.އޯ.ސީ  ފުރަތަމަދުވަހަށެވެ.  ރަމަޟާންމަހުގެވެސް  އެއަހަރުގެ 
ގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޑިޕާޓްމެންޓެއް ޚިޔާރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން 
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވީ ޑިސްއިންފެކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ޓާސްކްފޯސްއާއި 

ފަސްމަންޒަރުފަސްމަންޒަރު
ޑިސްއިންފެކްޝަން ޓާސްކްފޯސްގައި މަސައްކަތްކުރުންޑިސްއިންފެކްޝަން ޓާސްކްފޯސްގައި މަސައްކަތްކުރުން
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ގުޅުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ 4 އޮފިސަރަކު މި 
މަސައްކަތާ ގުޅުނެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، އެން.އީ.އޯ.ސީގެ 
ކޯލް ސެންޓަރުގައްޔާއި، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ މަސައްކަތުގައިވެސް 
ކަސްޓަމްސްގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް ޚިދުމަތްކުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑުމެން  ގައި  ޓާސްކްފޯސް  ޑިސްއިންފެކްޝަން 
ބެލުމުގެ  އިސްވެރިޔެއްގެ  ގެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ދިޔައީ  ކުރަމުން 
ސްކައުޓުންނާއި  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ސްކައުޓް  މޯލްޑިވްސް  ދަށުން، 
ގުޅިގެން، ޓީމެއް އެކުލަވާލައިގެންނެވެ. މި ޓާސްކްފޯސްގެ މައިގަނޑު 
މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްވީ، ހުޅުމާލޭ ހިމެނޭ ގޮތަށް، މާލޭ އޭރިޔާގައި ކޮވިޑް 
ކްލަސްޓާރތައް ފެނިފައިވާ ތަންތަނުން ވައިރަސް ނައްތާލާ އެތަންތަން 
ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  އެގޮތުން  ކުރުމެވެ.  ބޭނުންކުރެވޭވަރު  އަލުން 
މުދާ  ސުޕަމާޓްތަކާއި،  ދިޔަ  ފޯރުކޮށްދެމުން  ތަކެތި  ޒަރޫރީ  ބޭނުންވާ 
ބަލި  ގެ  ކޯވިޑް-19  ގުދަންތަކުން  ވިޔަފާރި  ހުންނަ  ރައްކާކޮށްފައި 
އަލުން  އެތަން ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް  ޖެހިއްޖެނަމަ،  ބަންދުކުރަން  ފެނި 
ހުޅުވޭވަރުކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން އެންމެ އިސްކަމެއްދީގެން 
ދިރިއުޅޭ  މީހުން  އިތުރުންވެސް،  މީގެ  މަސައްކަތެވެ.  ކުރި 
ކުއާޓާރސްގެ  ސްޓާފް  ދިރިއުޅޭ  މަސައްކަތްތެރިން  ގޭބީސީތަކާއި، 
ވެހިކަލްތަކާއި،  ގެންދިޔަ  އުފުލަމުން  ބަލިމީހުން  ކޮވިޑް  އިތުރުން 
ކުރި  ކަންކަން  ކަށުކަމާކެމީގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ނިޔާވި  ބަލީގައި 
ސަރަހައްދުތައްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ ޑިސްއިންފެކްޓްކުރަމުންނެވެ.

ފެނިފައިވާ  ވައިރަސް  ތަންތަނަކީ  ދާންޖެހޭ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް 
ކުރުމަށް  މަަސައްކަތް  ޑިސްއިންފެކްޝަން  ތަންތަންކަމުން، 
އަޅައިގެންނެވެ.  ފިޔަވަޅުތައް  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ދަނީ  އަޅުގަނޑުމެން 
އެގޮތުން ފުލްބޮޑީ ކޯޓާއި، ގަންބޫޓާއި، ޑަބަލް ގްލޯވިންގގެ އިތުރުން 
ގޭސް މާސްކް އަދި ގޮގުލް ހިމެނޭގޮތަށް ފުލްބޮޑީ ކިޓެއް އަޅާ މުޅި 
އަޅައިގެން،  ކިޓެއް  ފުލްބޮޑީ  ޖެހެއެވެ.  ރައްކާތެރިކުރަން  ހަށިގަނޑު 
ވަގުތެއް  އެތައް  ހިފައިގެން  ކެނެސްޓަރ/ޓޭންކް  ކުރާ  ޑިސްއިންފެކްޓް 
އުނދަގޫތަކާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފުރަތަމަކޮޅު  ހޭދަކުރަންޖެހުމުން 
ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެންމެ އުނދަގުވި އެއްކަމަކަށްވީ، 
މުޅި ހަށިގަނޑު ކަވަރކޮށް، 20 ލީޓަރު އެޅޭ، ބަރު ކެނެސްޓަރއެއް 
ގަޑިއިރުވެ،  ހަތަރު  ތިން  ބައެއްފަހަރު  އަޅުވައިގެން  ކޮނޑުގައި 
ފޮހެލަންވެސް  އެ  އޮހޮރުނުނަމަވެސް  ދާތިކި  މޫނުމަތިން  ހޫނުވެގެން 
އަތްނުލެވި ހުންނަންޖެހޭކަމެވެ. ރޯދައަށް ހުރެ މި މަސައްކަތް ކުރަން 
ކަމެކެވެ.  ތަހަންމަލުކުރަންޖެހުނު  އުނދަގޫތައް  އިތުރު  ޖެހުމަކީވެސް 

މީގެއިތުރުންވެސް، މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ކިޓް އަޅާ ބޭލުމަށް 
ވެސް  މީހާ  ނިމުމުން  ޓާސްކް  ފޮލޯކޮށް،  ޕްރޮސީޖަރއެއް  ވަކި 
ލާންޖެހުމަކީވެސް  އަންނައުނު  އައު  ފެންވަރާ،  ޑިސްއިންފެކްޓްކޮށް، 
ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އުސް އިމާރާތްތަކަށް ސިޑިން އަރާފޭބުމަށްފަހު 

ވެފައި ހުންނަ ވަރުބައްޔާއެކުވެސް، މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި 
އައިސް، މީހާ ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރުމަށް މުޅި ގަޔަށް ސްޕްރޭކޮށް، ބޮޑީ 
ކިޓް ވަކި ތަރުތީބަކުން ނަގާ، ދޮވެ، ދެންފަހަރަކަށް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް 
ކަމެކެވެ.  ހޭދަވާ  ހަކަތަ  ވަގުތާއި  ބެހެއްޓުމަކީވެސް  ތައްޔާރުކޮށްފައި 
ނުބަލާ  ނުރައްކަލަށް  ކަމުގެ  މެމްބަރުން،  ޓާސްކްފޯސްގެ  ނަމަވެސް، 
ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ހުރި ޝައުގެއްގެ ބޮޑުކަމުންނާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގައި 
ބެހެއްޓި ޖޯޝާއި ފޯރީގެ ސަބަބުން، މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި، ވަރުބަލިކަމާ ކުރިމަތިލުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ނުވިއެވެ. 

ޑިސްއިންފެކްޝަން ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތް ޖޫން މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި 
ކަސްޓަމްސް  ޗީފް  އިތުރުން  އަޅުގަނޑުގެ  ހަމައަށް،  ނިންމާލުމާއި 
އޮފިސަރ އާދަމް ސަލާޙް، ސީނިޔަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑު 1 
މުޙައްމަދު ޝާހިދު އަދި  ސީނިޔަރ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ ގްރޭޑު 1  
ޝެހެނާޒް ސަލީމް މި ޚިދުމަތުގައި ޝާމިލުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
ދޫނުކޮށް  ވޮލަންޓިއަރަކަށް  ފިރިހެން  މަސައްކަތުގައި  ބުރަ  މި  އަދި 
މިފުރުސަތުގައިވެސް  ސާބިތުކަން  ގާބިލުކަމާއި  ދެއްކެވި  ޝެހެނާޒް 
އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު  ޓާސްކްފޯސްގައި  އަދި  ފާހަގަކުރަމެވެ. 
ސްކައުޓް  ލީޑަރުންނާއި،  ގެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ކުރި  މަސައްކަތް 
ސްކައުޓުންގެ  ވޮލެންޓިއަރކުރި  ފަރާތުން  އެސޯސިއޭޝަންގެ 
އެއްބާރުލުމާއި، ދެއްކި ޓީމްވަންތަކަންވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެނަށް މި ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ ވެގެންދިޔައީ، ވަރަށް ތަފާތު 
އިހުސާސްތަކެއް ކުރުވި، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވި އަދި މުހިއްމު ޚިދުމަތެއް 
ދެވުނުކަމުގެ އުފާވެރިކަން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބިގެންދިޔަ ތަޖުރިބާއަކަށެވެ.
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Drug Seizures 
JANUARY - AUGUST (2021)

Amphetamine

MDMA (Ecstacy)

Cannabis (herbal)

Cocaine

Opium poppy seeds Heroine

14g

2.458kg

165g

25.112kg

358pcs 666.16g
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Customs seized a total of 28.415 kilogram 
and 358 opium poppy seeds over the past 
eight months. This includes 12 different cases 
identified at Post & Express Consignment 
Section, Air Cargo Examination and 
Passenger Clearance Section. The seized 
narcotics include amphetamine, MDMA 
(ecstasy), cannabis (herbal) and cocaine, 
concealed in post parcels, courier packages 
and passenger luggage as well. 



ޑޭޓާ އާއި މަޢުލޫމާތަކީ ކިހާ މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމާއި އޭގެ އަގު އިންތިހާއަށް 
ނުޖެހޭނެއެވެ.  ކުރާކަށް  މިހާރު  ބަހުސެއް  މާބޮޑު  ކަމާމެދު  ހުންނަ 
ހެކީގެ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  ބިނާވެގެންވަނީ  ވިސްނުން  ސައިންޓިފިކް  މިއަދުގެ 
ނެތް  ދެބަސްވެވެން  ކަމީ  މައްޗަށް  ނިންމުމުގެ  ގޮތް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 
ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  ބޮޑެތި  އެންމެ  ދުނިޔޭގެ  ހަގީގަތެވެ. 
ވެސް  ރައުސުލްމާލަކީ  ހަގީގީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ފަދަ  ގޫގުލް  ފޭސްބުކާއި 
ބުނެވިދާނެއެވެ. އޭ  ޑޭޓާ  އެއްކުރެވޭ  ނުވަތަ  ލިބޭ  އެކުންފުނިތަކަށް 

 
ކަސްޓަމްސް ފަދަ ގިނަ އަދަދަކަށް ޑޭޓާ އެެއްކުރެވޭ މުއައްސަސާ އަކުން 
އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ޑޭޓާ އަަދި ތަފާސްހިސާބަށް ދޭ 

ތަފާސްހިސާބަށް  ދިރާސާކޮށް،  ޑޭޓާ  އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.  ސަމާލުކަން 
ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ސަގާފަތް އިތުރަށް އާލާކުރަންޖެހެއެވެ. 
ޢާންމުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އޭގެ ލާބަ އާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތަށް 
ޤާނޫނުގައި،  ކަސްޓަމްސް  ދޭންޖެހެއެވެެ.  ހިތްވަރު  ދިރާސާކުރުމަށް 
ދެވަނައަށް  ތެރޭގައި  ވާޖިބުތަކުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ގެ  ކަސްޓަމްސް 
ބެހޭ  މުދަލާ  އިމްޕޯޓުކުރާ  މުދަލާއި،  އެކްސްޕޯޓުކުރާ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
ކުރުމާއި،  ކަންތައްތައް  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  ކަސްޓަމްސްއިން  ގޮތުން 
ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ކަން  ބެލެހެއްޓުން«  ހިސާބުތަކެއް  ހުރިހާ  ކަމާބެހޭ 

»ތަފާސްހިާސބުގެ މުހިއްމުކަމާމެދު ސުވާލެއް ނެތް

ކަސްޓަމްސްގެކަސްޓަމްސްގެ
ތަާފސްހިާސބު ތަާފސްހިާސބު 

ޒަާމީނ ކަސްޓަމްސްއަކަށްޒަާމީނ ކަސްޓަމްސްއަކަށް
ާވިސލްވުމަށް އޮތް މަގުާވިސލްވުމަށް އޮތް މަގު
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Ali Zubair 
Superintendent

Mariyam Fizama 
Senior Customs Officer  I
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ރާއްޖޭގެ  ހިސާބަކީ  އިމްޕޯޓު  އެކްސްޕޯޓު  އެއްކުރެވޭ  ކަސްޓަމްސްގައި 
އިގްތިސާދީ، އިޖުތިމާއީ އަދި އުމްރާނީ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ 
ބޮޑަށް  ވަރަށް  އިމްޕޯޓަށް  އެކްސްޕޯޓު  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ވަސީލަތެކެވެ. 
ބަރޯސާވެފައިވާ ގައުމަކަށް ވީހިނދު، ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކުގެ 
އިޤްތިސާދީ  އަންނަ  ބޭރުން  އެތެރެއިންނާއި  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުންނާއި، 
ދިވެހި  ގޮތުގައި  އިގްތިސާދެއްގެ  ވިލުންތެރި  ސަބަބުން،  ލޮޅުންތަކުގެ 
އިގްތިސާދު ދެމިއޮވޭތޯ މިންކޮށްލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއް ތަރާދަކީ ވެސް 

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބެވެ. މިސާލަކަށް، ކޮވިޑު 19 ބަލިމަޑުކަމުން 
އިގްތިސާދު އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި އެބަ އަރައިގަނޭތޯ ބަލައިލުމަށް 
ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދިރާސާކުރެވިދާނެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން 
ނިސްބަތް  ތަކެތީގެ  އިމްޕޯޓުކުރެވޭ  ދާއިރާއަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަދި 
ދިވެހި  ގްރާފުތަކުން  ތިރީގައިވާ  ބަލައިލެވިދާނެއެވެ.  ކިހިނެތްތޯ  ހުރީ 
ދައްކުވައިދެެއެވެ. އަންނަކަން  ރަނގަޅުވަމުން  ހަރަކާތްތައް  އިގްތިސާދީ 

މަހަކު އިމްޕޯޓުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު 2020 - 2021

އިގްތިާސދީ، އިޖުތިާމީއ އަދި އުމްރާނީ ބަދަލުތައް ވަޒަންކޮށްލެވޭ
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މައިގަނޑު ސިނާއަތްތަކަށް އިމްޕޯޓުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު



ސަފްޓާ އިނާޔަތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 2020

އިގްތިސާދެއްގައި،  ބަރޯސާވެފައިވާ  އިމްޕޯޓަށް  ފަދަ،  ދިވެހިރާއްޖެ 
އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ހިސާބަކީ ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށާއި ޕްލޭންކުރުމަށް 
ނުހަނު މުހިއްމު އާލާތެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ތަފާތު ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން 
ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނަ ބަދަލު ތަފާސްހިސާބުގެ އެހީގައި ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. 
ވިޔަފާރިތަކުން އެ ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރު ނުވަތަ މާކެޓް ދިރާސާކުރުމަށާއި، 
ތަފާސްހިސާބު  ކަސްޓަމްސް  ހޯދުމަށް  ފުރުސަތުތައް  އިތުރު  ވިޔަފާރީގެ 
އެހީވެދޭނެއެވެ. އަދި ސިޔާސަތައް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ 
ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނަކަމަށް ތަފާސްހިސާބުން ނުދައްކާނަމަ، އެ ސިޔާސަތެއް 
ގޮތުން،  މި  އެހީވެދެއެވެ.  ތަފާސްހިސާބު  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް 
މަޢާފުކުރުމާއި  ޑިއުޓީ  ދިނުމާއި،  އިނާޔަތް  ޑިއުޓީ  ބާވަތްތަކަށް  ތަފާތު 
ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް  މިފަދަ  ބޮޑުކުރުމުގައި  ޑިއުޓީ 
ކުރެވިފައިވާ  ގައުމުތަކާއެކު  ސަރަހައްދުގެ  މި  މިސާލަކަށް  ބެލެވެއެވެ. 
ކުރެވޭ  ދަށުން  ގެ  »ސަފްޓާ«  އެއްބަސްވުން  ވިޔަފާރީގެ  މިނިވަން 
ވިޔަފާރިއަށް ބަލައިލިކަމުގައި ވިޔަސް ފެންނަނީ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް 
ޑިއުޓީ އިނާޔަތާއެކު ވިޔަފާރި ނުހިނގާކަމެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑިޔާ އާއެކު 
ކޮންމެވެސް  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ސަފްޓާ  ގުޅުމާއެކު  ބަދަހިވަމުންދާ 
ވަރަކަށް ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ކޮޗިން ކާގޯފެރީގެ 
ބެލެވެއެވެ. ފުޅާވާނެކަމަށް  އިތުރަށް  ވިޔަފާރި  ދެގައުމުގެ  ހިދުމަތާއެކު 

އިމްޕޯޓުކުރެވި  އަގުހެޔޮކޮށް  އިމްޕޯޓުކުރާނަމަ  އިނާޔަތާއެކު  ސަފްޓާގެ   
އެންމެ  ރާއްޖެއަށް  ހުންނާނެއެވެ.  ލިބެން  މުދާ  އަގުހެޔޮކޮށް  ބާޒާރުގައި 
ގިނަ އަދަދަކަށް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ސަރަހައްދުގެ 
ތަކެތި  އިނާޔަތާއެކު  ޑިއުޓީ  ގައުމުތަކުން  މި  ހިމެނޭއިރު،  ގައުމުތައް 
މުޖުތަމައަށް  ގޮތުންވެސް  އިޖުތިމާއީ  އަދި  އިގްތިޞާދީ  އިމްޕޯޓުކުރުމަކީ 
ކުރެވޭ  އިނާޔަތާއެކު  ޑިއުޓީ  ދަށުން  ސަފްޓާގެ  ފައިދާތަކެއްވާނެކަމެކެވެ. 
ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުންދާ ނިސްބަތާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އިނާޔަތްހޯދަން ހުރި 
ގްރާފުތަކުން  ތިރީގައިވާ  ހާމަވެއެވެ.  ގްރާފުން  ތިރީގައިވާ  ފުރުސަތުު 
ހުރި  ލިބެން  ލިބިގަންނަނީ  ގޮތުގައި  އިނާޔަތުގެ  ޑިއުޓީގެ  ދައްކާގޮތުން 
އެހެންކަމުން،  މިންވަރެކެވެ.  ކުޑަ  ވަރަށް  ތެރެއިން  އިނާޔަތްތަކުގެ 
ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުންނަށް މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހުރި ލާބަ އާއި މަންފާާތައް 
ލިބިގަތުމަށްޓަކައި މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ފޯރުކޮށްދީ، ގެންނަންޖެހޭ 
ދެކެމެވެ.  ކަމުގައި  މުހިއްމުކަމެއް  ކުރުމަކީ  އެކަން  ބަދަލެއްވާނަމަ 
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ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މުދަލާއި މީހުން ދައުރުވާ މިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް 
ކަސްޓަމްސްއަށް  ގައުމުތަކުގެ  އެ  ދައުލަތްތަކުން  ދާއިރު،  އިތުރުވަމުން 
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި 
ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ  ނަތީޖާ  ތަޖުރިބާކޮށް،  ބަލައިގަނެ،  ދުނިޔެވެސް  މުޅި 
ނިޒާމަކީ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ނުވަތަ ހިރާސް ނިޒާމެވެ. ޝައްކެއްނެތް 
ބިނާވާނީ  ކާމިޔާބުކަން  ސިސްޓަމެއްގެ  މެނޭޖްމަންޓް  ރިސްކް  ގޮތުގައި، 
މައްޗަށެވެ.  ޑޭޓާއެއްގެ  ކުރެވޭ  ޕްރޮސެސް  އިންޕުޓްކޮށް  ނިޒާމަކަށް  އެ 
އެހެންކަމުން، ހިރާސްނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ފަސޭހައިން އެއްކުރެވޭނެ 
އަދި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެފައި އޮތުން މުހިއްމެވެ. 
މުދަލާއި، މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ »ޕްރޮފައިލިންގ، ޓާރގެޓިން އަދި 
މިއީ  އަދި  އަދާކުރެއެވެ.  ރޯލެއް  މުހިއްމު  ޑޭޓާގެ  ގައި  ސެލެކްޓިވިޓީ« 
ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ޒަމާންކަމުން، ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ. 
މެޝިން ލާރނިންގ އާއި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އާއި »ބިގްޑޭޓާ« 
ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމްސް މަސައްކަތްތައް ހާނުވާލަންޖެހެއެވެ. ދުނިޔޭގެ 
ދަށުންވެސް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ    ''   BACUDA  '' ޖަމިއްޔާގެ  ކަސްޓަމްސް 
އެނެލިޓިކްސް  ޑޭޓާ  ލެވެލްގައި  ސްޓްރެޓެޖިކް  އަދި  އޮޕަރޭޝަނަށް 
އަގު  ކަސްޓަމްސްގެ  ދެއެވެ.  ހިތްވަރު  މަގުކޮށައިދީ  ބޭނުކުރުމަށް 
ކަނޑައެޅުމާއި މުދާ ގިންތިކުރުމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މެޝިން ލާރނިންގ  
ފުރުސަތުގައި  މި  ތައްޔާރުކުރެވެމުންދާކަން  އެއް  އެލްގޮރިތަމް/މޮޑެލް 
ޑިކްލަރޭޝަން  ގެ  ކަސްޓަމްސް  ސަބަބުން  މިކަމުގެ  ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 
ނިންމުން ހަރުދަނާކަމާއެކު އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންދެވޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

ސިޔާސަތުތައް  ހަރުދަނާކުރުމަށާއިި  ހިންގުން  އެތެރޭގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 
ބޭނުންކުރުމުގެ  ތަފާސްހިސާބު  އާއި  ޑޭޓާ  ވެސްް  އެކުލަވާލުމުގައި 
ވަސީލަތްތައް  އިތުރު  މިގޮތުން  ކުރަންޖެހެއެވެ.   ވަރުގަދަ  ސަގާފަތް 
ޑޭޓާ  ވެސް  ކުރުމަށް  އެލޮކޭޓު«  »ރިސޯސް  ނުވަތަ  ގާއިމުކުރުމަށް 
ކަސްޓަމްސް  ބޭނުންކުރަންޖެހެއެވެ.  އިތުރަށް  ތަފާސްހިސާބު  އާއި 
»އޮގަނައިޒޭޝަނަލް  އޭރިޔާ  ފޯކަސް  ވަނަ   2 ޕްލޭންގެ  ސްޓެރެޓެޖިކް 
ސްތްރެންތަނިންގ« ގައި ވެސް ތަފާސްހިސާބަށް ބިނާކޮށް ނިންމުންތައް 
ކަސްޓަމްސްގެ  އަލީގައި  ތަފާސްހިސާބުގެ  އަޅައެވެ.  ބާރު  ނިންމަން 
ބަދަލުތައް  އަންނަ  މާހައުލަށް  ވަށައިގެންވާ  މަސައްކަތްތަކަށާއި 
އެންޑް  »ޓްރަސްޓެޑް  މިދެކޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. 
އޭރުންނެވެ. ކުރެވޭނީ  ހާސިލު  ތަސައްވަރު  ކަސްޓަމްސްގެ  ލީޑިންގ« 
ހުށަހެޅުނު  އޮފީހަށް   2 މައިގަނޑު  ކަސްޓަމްސްގެ  އެވަނީ  ތިރީގައި 
ޑިކްލަރޭޝަން ތަކުގެ ހިރާސްލެވެލް ހުރި ގޮތަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލެވެ. 
މަސްތެރޭ  ދެތިން  ދިޔަ   ފާއިތުވެ  ބަލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބަށް  މި 
ބޮޑުތަނުން  ވަނީ  ނިސްބަތް  ހުށަހެޅޭ  ޑިކްލަރޭޝަން  ރިސްކު«  ހައި 
ބޭނުން  ވަޞީލަތްތަކުގެ  ބަލައިގެން  ތަފާސްހިސާބަށް  ދަށްވެފައެވެ. 
މިސާލެކެވެ.  ކުޑަ  ކުޑަ  މިއީ  ދެނެގަންނަން  ހިފިދާނެކަން  އިތުރަށް 
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ސައްޙަ  އަވަސްކަމާއެކު  ފަސޭހަކަމާއި  އެކުލަވާލުމާއި،  ތަފާސްހިސާބު 
އެބަހުއްޓެވެ.  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ގިނަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތަފާސްހިސާބު 
ޤާއިމުވެގެން  މާހައުލެއް  ފަހި  ވިޔަފާރިއަށް  ދަށުން  ނިޒާމްގެ  ހިރާސް 
ތަފާސްހިސާބުގައި  ނުވަތަ  ތަކަށް   އެރަރ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ދާއިރު،  
ނުބެލެވެއެވެ.   ދެވޭކަމަށް  ސަމާލުކަމެއް  އެކަށީގެންވާ  ކުށްތަކަށް  ހުންނަ 
އޭރިއާ  ހުރި  ނުކުރެވި  ހަރުދަނާ  ކޮންޓްރޯލް  ޚާއްޞަކޮށް ސިސްޓަމްގައި 
އަސަރުކުރުވާފާނެފަދަ،  ޞައްހަކަމަށް  ތަފާސްހިސާބުގެ  މުޅި  ތަކުން، 
އިތުރަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ފާހަގަކުރެވޭކަމީ  މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑެތި 
ކިލޯގްރާމަށް  ގްރާމު  މިސާލަކަށް،  ކަމެކެވެ.  ސަމާލުކަންދޭންޖެހިފައިވާ 
ޕެކިންގ  އަސިކުޑާގެ  ގޮތުގައި  ލީޓަރުގެ  މިލިލީޓަރ  ވުމާއި،  
ގޯސްވެއެވެ.  އަށް  އިންތިހާ  ތަފާސްހިސާބު  ޖެހުމުން  ކޮލަމުގައި 
ކަހަލަ  ބައެއް  ހުރިގޮތުން  އިންތިޒާމުތައް  ވަސީލަތްތަކާއި  މިހާރުގެ 
ނޫނެވެ.  ފަސޭހަކަމެއް  ވެސް  ގެނައުމަކީ  އަސިކުޑާއިން  އިސްލާހުތައް 

އިހްތިޔާރެއް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަކީ  ނުވަތަ  ޑޭޓާ  ދުނިޔޭގައި  މިއަދުގެ 
އާއި  ޑޭޓާ  ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި،  އަމާޒުތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ނޫނެވެ. 
ތަފާސްހިސާބަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވާން ޖެހެއެވެ. އަދި ފަހުގެ 
ޓެކޮނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ސްޓާފުންގެ ފަންނީ ގާބިލުކަން އިތުރުކުރަން 
ތަފާސްހިސާބަށް  އިތުރުކޮށް  ސަމާލުކަން  ދޭ  ތަފާސްހިސާބަށް  ޖެހެއެވެ. 
އަހުލުވެރިވެ، އެއަށް ބިނާކޮށް ގޮތް ނިންމުގެ ސަގާފަތަށް އިތުރަށް ހިތްވަރު 
ލިބޭނީ އޭރުންނެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ހެޔޮބަދަލު ފެންނާނީ އޭރުންނެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ؛ ތަފާސްހިާސބުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ
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CRC in association with Free Dive Maldives, organized a PADI Free Dive Course for our officers. The 
Course was conducted at two levels; Basic Free Diver and Level 1 – Free Diver. Total 5 officers (3 Basic 
Free Diver, 2 Level 1 – Free Diver) completed the course which was held from 28th March to 5th April 
2021.

PADI Free Dive 
Course
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Maldives Customs Service wins the trophy of this year’s Ramadan Cricket Carnival organized by Cricket 
Board of Maldives. Customs team won by 9 runs against Ministry of Youth, Sports & Community in the 
Final. Another proud highlight of the Final Match was Senior Customs Officer Grade 1 Mohamed Amir 
who scored the most runs during the Match. The Ramadan Cricket Carnival was held from 25th to 29th 
April at Ekuveni Cricket ground. 

Customs Team was awarded the Champion’s Trophy by the Chairman of the Lily Group Enterprises Pvt 
Ltd. Teams from Maldives Immigration, People’s Majlis, Maldives Inland Revenue Authority and Maldives 
Monetary Authority also participated in the Office Category of the Ramadan Cricket Carnival.

Ramadan Cricket 
Carnival 2021
Customs team won by 9 runs
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CRC Blood 
Donating Event
CRC along with Maldives Blood Services organized a blood donating event for Customs Officers. The 
event was held at Customs Meeru bahuru Maalam on the 14th of August 2021 from 0900 – 1600 hrs. 
Senior management staff as well as customs officers donated blood during the event.  
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CRC 09th Quran 
Competition

CRC’s 09th Quran competition was held this year from 24th April to 25th April. Participants of this year’s 
competition included 10 officers and 30 family members of officers. Commissioner General of Customs 
Abdulla Shareef, Deputy Commissioner Mohamed Maniu and Ahmed Safwath, the President of the CRC 
handed over the certificates and trophies to the winners in a special ceremony held on the 21st August 
2021. 

35

CUSTOMS JOURNAL SEPTEMBER2021



CRC organized and held a Carrom competition from 16th to 20th August 2021 at Customs 
Head office. The competition was carried out for both single and team events categories. 
A total of 8 teams participated in this competition and 32 males and 20 female officers 
participated in the singles category. 

CRC Carrom 
competition 2021
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Team event Champion: 
Team Aircargo

Team event runnersup: 
Sarujan

Team event second runnersup: 
Team PC

Singles female runners up: 
Aishath Nahula (Staff no 1206)

Singles female second runnersup: 
Aminath Haleem (Staff no 573)

Singles male runners up: 
Ahmed Niyaz (Staff no 841)

Singles male second runnersup: 
Abdulla Saeed (Staff no 590)

Three most highlighting female 
participants: 
Dr. Fathimath Mohamed (staff no 550), 
Aminath Haleem (Staff no 573) and Uthusiyya 
Thaufeeq (staff no 74)

Three most highlighting male 
participants: 
Abdulla Saeed (staff no 590), Ahmed Saeed 
(Staff no 696) and Ahmed Faheem (staff no 
554)

Singles female Champion: 
Aminath Suba Adam (Staff no 1201)

Singles male Champion: 
Adam Solah (Staff no 605)
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