
CUSTOMS
JOURNAL

ISSUE 183 | AUGUST

Badminton Champion - CRC                                    Imports Increased by 33%   

Customs Night 2018                                                   School Events                                                                                                                                           



I welcome dear readers to the 183rd issue of CJ! 

As I lift my pen to write the note for this month, my mind goes back in time to 
the year I joined Customs. I was an excited freshly out of high school 19-year 
old, stepping myself in to the corporate world. Export/Import, Valuation, Import 
Duty and many of the terms related to Customs sounded very unfamiliar to me. 
The three-story head office of Customs which I stepped in at that time is a part 
of the Commercial Harbor now. Every day after “punching-in” the time record 
card, the new recruits head to the training branch stationed at the Ahmedhee 
Building for the induction classes and soon to our respective sections. Time 
flies. 

That was over sixteen years ago! It is an ongoing long journey with so much life 
experiences. I learnt a lot of things about Customs, the business world and life 
in general. Reporting to duty on time in uniform, facing people every day, at-
tending to the needs of customers, training people and attaining higher educa-
tion during the process, I must say that Customs helped shape me in to a more 
confident person. The journey taught me about the importance of community, 
teamwork, creativity, innovation, commitment, and hard work. These attributes 
are central for me at home and at work today.

Its undeniably true that the current workforce of Customs is very educated and 
talented. Our workforce is robust with experts from different creative fields 
and marking their positions nationally and internationally. It is heart-warming 
to see our officers build power careers and high public profiles of them that the 
younger generation looks up to. 

Today as we all welcome the new recruits who joined our organization, we 
all should aim to nurture them along with us to lift enhance the image of the 
organization.  Fresh ideas and new changes should always be welcomed for 
growth. It is the colliding of the new and the experienced that really drives a 
place further and higher. 

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

aishath.wilny@customs.gov.mv
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Aishath Willinee
Chief Customs Officer

Aishath Willinee
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Tracking Device for monitoring of vessels 

 
As per CG Directive 39/2018, a guideline (2018/U-IN-004) has been issued for effective implemen-
tation of Procedures on Vessel Tracking Device, to those vessels carrying restricted goods like 
alcohol and ones carrying goods imported for projects in various islands across the country. 

Changes in the registration of Customs Bro-
ker Companies 

 
According to the CG Directive 38/2018, effective from 14th August 2018, Customs Broker Company 
shall be registered for operation even if its shareholder, director or an employee is included as a 
shareholder, director or an employee of a previously registered “C numbered” company.
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INTERNATIONAL
Mohamed Majid
Senior Customs Officer I

Workshop on e-Commerce in Asia and the 
Pacific: A Holistic Approach, Thailand

Chief Customs Officer Hassan Farish Rasheed attended the “Workshop on e-Commerce in Asia 
and the Pacific: A Holistic Approach” held in Bangkok, Thailand from 27 to 28 August 2018. The 
workshop was funded by the Asian Development Bank (ADB) and jointly organized by ADB and 

the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).

The workshop was aimed to identify programmatic approaches for promoting e-commerce and 
cross-border e-commerce development in Asia and the Pacific. Participants were exposed to glob-
al trends, issues, and identify key development opportunities in e-commerce through interactive 
discussions. 

Customer Service Training

Five officers from Maldives Customs Service attended the one-day Customer Service Training 
Program conducted by the Focus Education Center which was held on 11th August 2018. 

The training was aimed at developing skills and behaviors to offer exceptional customer care. 

LOCAL
Hawwa Suma
Customs Officer II

Boat Operator Training 

Three officers from Maldives Customs Service took part in the annual Boat Operator Training 
Program conducted by the Alia Investment Private Limited in association with Maldives Insti-
tute of Technology (MIT). The training program was held through 07 to 09 August 2018.  

The aim of this program was to enhance the knowledge and skills of Boat Captains to ensure safe 
operating practices. The program included both theory and practical sessions with qualified ex-
perts in the respective field. 



Refresher Program for Vehicle Operators 

Two officers from Maldives Customs Service 
attended the 03-day Refresher Program 
for Vehicle Operators organized by the 

Maldives Institute of Technology (MIT) which 
was held through 16 to 18 August 2018. 

The objective of this training was to refresh the 
knowledge of drivers while developing the skills 
to maintain vehicles for a longer period of time. 

Information Session on Tracking for Ship-
ping Agents 

Information Session on Tracking for Shipping 
Agents facilitated by Customs Academy was 
conducted on 29th August 2018 for the reg-

istered shipping agents of Maldives Customs 
Service. 

The aim of this session was to provide informa-
tion on the newly enacted Vessel Monitoring 
Procedure Code (2018/U-IN-004) which is to be 
implemented on 01st of September 2018. 

LOCAL



Officers at Kulhudhuffushi Customs con-
tributed to the Main road cleaning event 
by the Haa Dhaalu Branch of Maldivian 

Red Crescent titled “Emmen Ekugai Ameenee 
Magu Saafukohlan” held on 31st August 2018. 
A total of 453 participants from government of-
fices, schools, private sector, NGOs and groups 
contributed to the event held on Friday morn-
ing.

The main objective of the event was to prevent 
from a main cause for cold and other respira-
tory diseases due to the accumulated dust on 
the main road. According to the event coordi-
nator Mr. Ahmed Abdulla who is also the head 
of Maldivian Red Crescent Haa Dhaalu branch, 
the event was first targeted for 17th of August 
2018 to complete prior to Eid-al-alha as a lot of 
people was expected to visit on the Eid. Howev-
er, due to unavoidable issues the event had to 
be postponed.

Customs has been a notable contributor to the 
society over the years, with central and regional 
officers involved in such events. 

EVENTS
Mohamed Moosa
Customs Officer  II

Kulhudhuffushi Customs officers rolled up 
their sleeves to sweep the dust from Main 
Road

Commissioner General of Customs meets 
with the Managing Director of MACL

Commissioner General of Customs Mo-
hamed Junaid held a meeting with the 
Managing Director of Maldives Airports 

Company Limited (MACL) Mr. Adil Moosa on 
28th August discuss on strengthening Air Car-
go security measures and coordinated cargo 
operations at the Velana International Airport. 
The meeting was attended by senior executives 
from both agencies. Customs being the lead-
ing enforcement agency in the coordinated 
border related activities, Mr. Junaid assured his 
commitment towards an efficient cargo supply 
chain. 

To meet the tremendous increase in the flow 
of goods, people and conveyances, Customs 
along with other border agencies face a chal-
lenge to facilitate trade with a balance towards 
compliance. Maldives being an import oriented 
country, a fair share of goods pass through the 
airports as well. Therefore, strengthening the 
coordination between the border agencies is of 
utmost importance for facilitation of trade and 
increase efficiency without compromising safe-
ty and security of the economy.



ADB Fact Finding Mission met with the 
Commissioner General

The Asian Development Bank Fact Finding 
Mission on the Implementation of the Na-
tional Single Window (NSW) met with the 

Commissioner General of Customs Mohamed 
Junaid on 14th August 2018 at the Customs 
Building.

During the meeting CG Junaid assured the com-
mitment towards the NSW project on behalf of 
Maldives Customs Service. The meeting was 
attended by Senior Executives from Maldives 
Customs Service.

NSW will be a key project to increase the effi-
ciency of import export cargo clearance. Upon 
Completion of the project inaugurated at Ku-
rumba Village early this year, it will provide the 
traders to submit all international trade related 
documents through a single platform, hence 
reducing the time and lost in the process.

EVENTS

Society for Health Education (SHE) conduct-
ed Awareness sessions for Customs Offi-
cers

Society for Health Education (SHE) conduct-
ed awareness sessions on reproductive 
health and Family Planning for Officers of 

the Maldives Customs Service on 12th August 
2018 at the Customs Building. The sessions 
were carried out by the Counselors from SHE.

In addition to these sessions, SHE also provid-
ed the opportunity to check Blood pressure, 
Sugar level, Body Mass Index (BMI) along with 
VCT and GBV screening.



EVENTS
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Aishath Willinee

Chief Customs Officer

އަހަރުގެ އަލީ ނަޢީމްއަކީ  24ހއ ތަކަންދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 
އިބުރަތްތެރި  އެތައް ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް

ކަންކަމުގައި ދުރުވިސްނާ ހަޔާތުގެ އެކިއެކި  ފިލާވަޅުތަކެކެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ސަޕޯޓް 

މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ގެ  1ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ލީމީޢުތަމަތްކުރަމުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދުޚި

ި ހުރިހާ އެކުވެރީން ދޫކޮށް ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، ރަށާއ
ކާއި ހަމައަށް ރަށުން ކިޔެވުމަށް ފަހު  5ގްރޭޑް ނައީމް މާލެއައީ 

މޮޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މައިންބަފައިން  ރެވެ.ވަނަ އަހަ 2005
ދެކުނު ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން 

ން ގަލޮޅު ޖާގަ ލިބޭތޯކުރި މަސައްކަތަށް އަލިމަގެއް ނުލިބުމު
މަދަރުސާއަށް ވަނެވެ. ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ މާޙައުލަށް ފެތި ގިނަ 

ން ލިބުނު ފަހުން މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތީން މަދަރުސަތުލް އްޓެހިރަ
އަޙްމަދިއްޔާއަށް ބަދަލުވެ އޯލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރީ 

 އެސްކޫލުންނެވެ.

ހުސްކުރުމާއި އީމް ބަދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ނަ
 އެކިއެކި ކާމިޔާބީބައިވެރިވެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި

އަދި ގިނަ ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ާއިރު އޭނާއަކީއިވލްކޮށްފަޙާސި
ފުޓުބޯޅަކުޅުމަށް ފޯރިދޭ ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އަދަބީ ކަންކަމުގައި 

އް ހުޅުވާލީ އޭރުގެ އުޅެމުން ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މައުޙަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމީއްޔާގެ 

 އިންަމައިންބަފކުޑައިރުއްސުރެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. 
ހަރަދުކޮށް ކިޔަވައިދީ ބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން 

އްލަ އެހެނިހެން މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އަމި
ނަޢީމް  ގޮތަކަށް އެއްވެސް، ްފަހަރެއްގައިވެސބޭނުންތައް ފުއްދުމަކީ 

 އެދިއެދިއެހެންކަމުން ވަޒީފާއަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫނެވެ.
ހުއްޓާ ބޭބެގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަޒީފާއެއް އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުން އެއީ މަސައްކަތު ވ

މީހެއްގެ ވަޒީފާކަމާއި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހާނާ 
 ކަންހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި ވެކިއުމްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން

ޔާރުކޮށް، ހިބޭބެގެ އެދުމަކަށް ކަސްޓަމްސް  އެނގުނެވެ. ނަޢީމަށް
ރަގަޅުކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރީތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ނައީމް ކަސްޓަމްސްގެ އެކު 
އަހަރު  2ުމަތުގައި ދހި ކަސްޓަމްސްގެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީއެވެ. 
 ގަ ކުރައްވާގޮތުގައި މިއޮފީހަކީހަވެފައިވާއިރު ނައީމް ފާ

 މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެކުވެރިަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މ
އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޙުމަތްތެރީން 
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ރަނގަޅުކަން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހަލާލު މަސައްކަތަކީ "
ހަޑި މަސައްކަތެއްނޫން. ލިބޭ އުޖޫރަ ރަގަޅިއްޔާ ކުރަން ޖެހޭ 
މަސައްކަތަށް ނުބަލާށޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ޓައި އަޅައިގެން 
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ދަށުން ފަށައިގެން ތަޖުރިބާ 

  "ދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން ކާމިޔާބު އޮންނާނީ ދާދި ކައިރީގައި.ހޯ

ަތުގައި އުޅެމުން ކިޔަވަމުން ކުރި ހީވާގި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމ
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ. ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 
ބޭނުން ވެގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް 

ކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންް މަތީ އައަލީ ނަޢީމް ކުރަންފެއްޓެވި 
ފަރާތެކެވެ.  ްވެނިވުމުގެ މަގުމަތީގައިވާތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށް ދަސ

ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ އުންމީދަކީ 
ޕްރެސެންޓް ކުރަން ލް ޓީމްގައި ހިމެނި ކަސްޓަމްސް ރެލީގަ

 ވަކާލާތުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.  ކުގައިކޯޓުތަ

ކީ އައަލީ ނަޢީމް  1 ްރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑސަޕޯޓް ސަ 
ރުވެރިވާ ފަދަ ހުމުވައްޒަފުންވެސް ފަކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ 

 އެކުވެރިއެކެވެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ.

 

އަހަރުގެ އަލީ ނަޢީމްއަކީ  24ހއ ތަކަންދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 
އިބުރަތްތެރި  އެތައް ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް

ކަންކަމުގައި ދުރުވިސްނާ ހަޔާތުގެ އެކިއެކި  ފިލާވަޅުތަކެކެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ސަޕޯޓް 

މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ގެ  1ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ލީމީޢުތަމަތްކުރަމުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދުޚި

ި ހުރިހާ އެކުވެރީން ދޫކޮށް ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، ރަށާއ
ކާއި ހަމައަށް ރަށުން ކިޔެވުމަށް ފަހު  5ގްރޭޑް ނައީމް މާލެއައީ 

މޮޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މައިންބަފައިން  ރެވެ.ވަނަ އަހަ 2005
ދެކުނު ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން 

ން ގަލޮޅު ޖާގަ ލިބޭތޯކުރި މަސައްކަތަށް އަލިމަގެއް ނުލިބުމު
މަދަރުސާއަށް ވަނެވެ. ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ މާޙައުލަށް ފެތި ގިނަ 

ން ލިބުނު ފަހުން މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތީން މަދަރުސަތުލް އްޓެހިރަ
އަޙްމަދިއްޔާއަށް ބަދަލުވެ އޯލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރީ 

 އެސްކޫލުންނެވެ.

ހުސްކުރުމާއި އީމް ބަދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ނަ
 އެކިއެކި ކާމިޔާބީބައިވެރިވެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި

އަދި ގިނަ ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ާއިރު އޭނާއަކީއިވލްކޮށްފަޙާސި
ފުޓުބޯޅަކުޅުމަށް ފޯރިދޭ ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އަދަބީ ކަންކަމުގައި 

އް ހުޅުވާލީ އޭރުގެ އުޅެމުން ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މައުޙަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމީއްޔާގެ 

 އިންަމައިންބަފކުޑައިރުއްސުރެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. 
ހަރަދުކޮށް ކިޔަވައިދީ ބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން 

އްލަ އެހެނިހެން މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އަމި
ނަޢީމް  ގޮތަކަށް އެއްވެސް، ްފަހަރެއްގައިވެސބޭނުންތައް ފުއްދުމަކީ 

 އެދިއެދިއެހެންކަމުން ވަޒީފާއަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫނެވެ.
ހުއްޓާ ބޭބެގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަޒީފާއެއް އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުން އެއީ މަސައްކަތު ވ

މީހެއްގެ ވަޒީފާކަމާއި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހާނާ 
 ކަންހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި ވެކިއުމްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން

ޔާރުކޮށް، ހިބޭބެގެ އެދުމަކަށް ކަސްޓަމްސް  އެނގުނެވެ. ނަޢީމަށް
ރަގަޅުކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރީތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ނައީމް ކަސްޓަމްސްގެ އެކު 
އަހަރު  2ުމަތުގައި ދހި ކަސްޓަމްސްގެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީއެވެ. 
 ގަ ކުރައްވާގޮތުގައި މިއޮފީހަކީހަވެފައިވާއިރު ނައީމް ފާ

 މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެކުވެރިަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މ
އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޙުމަތްތެރީން 
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ރަނގަޅުކަން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހަލާލު މަސައްކަތަކީ "
ހަޑި މަސައްކަތެއްނޫން. ލިބޭ އުޖޫރަ ރަގަޅިއްޔާ ކުރަން ޖެހޭ 
މަސައްކަތަށް ނުބަލާށޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ޓައި އަޅައިގެން 
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ދަށުން ފަށައިގެން ތަޖުރިބާ 

  "ދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން ކާމިޔާބު އޮންނާނީ ދާދި ކައިރީގައި.ހޯ

ަތުގައި އުޅެމުން ކިޔަވަމުން ކުރި ހީވާގި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމ
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ. ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 
ބޭނުން ވެގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް 

ކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންް މަތީ އައަލީ ނަޢީމް ކުރަންފެއްޓެވި 
ފަރާތެކެވެ.  ްވެނިވުމުގެ މަގުމަތީގައިވާތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށް ދަސ

ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ އުންމީދަކީ 
ޕްރެސެންޓް ކުރަން ލް ޓީމްގައި ހިމެނި ކަސްޓަމްސް ރެލީގަ

 ވަކާލާތުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.  ކުގައިކޯޓުތަ

ކީ އައަލީ ނަޢީމް  1 ްރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑސަޕޯޓް ސަ 
ރުވެރިވާ ފަދަ ހުމުވައްޒަފުންވެސް ފަކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ 

 އެކުވެރިއެކެވެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ.

 

އަހަރުގެ އަލީ ނަޢީމްއަކީ  24ހއ ތަކަންދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 
އިބުރަތްތެރި  އެތައް ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް

ކަންކަމުގައި ދުރުވިސްނާ ހަޔާތުގެ އެކިއެކި  ފިލާވަޅުތަކެކެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ސަޕޯޓް 

މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ގެ  1ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ލީމީޢުތަމަތްކުރަމުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދުޚި

ި ހުރިހާ އެކުވެރީން ދޫކޮށް ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، ރަށާއ
ކާއި ހަމައަށް ރަށުން ކިޔެވުމަށް ފަހު  5ގްރޭޑް ނައީމް މާލެއައީ 

މޮޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މައިންބަފައިން  ރެވެ.ވަނަ އަހަ 2005
ދެކުނު ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން 

ން ގަލޮޅު ޖާގަ ލިބޭތޯކުރި މަސައްކަތަށް އަލިމަގެއް ނުލިބުމު
މަދަރުސާއަށް ވަނެވެ. ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ މާޙައުލަށް ފެތި ގިނަ 

ން ލިބުނު ފަހުން މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތީން މަދަރުސަތުލް އްޓެހިރަ
އަޙްމަދިއްޔާއަށް ބަދަލުވެ އޯލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރީ 

 އެސްކޫލުންނެވެ.

ހުސްކުރުމާއި އީމް ބަދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ނަ
 އެކިއެކި ކާމިޔާބީބައިވެރިވެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި

އަދި ގިނަ ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ާއިރު އޭނާއަކީއިވލްކޮށްފަޙާސި
ފުޓުބޯޅަކުޅުމަށް ފޯރިދޭ ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އަދަބީ ކަންކަމުގައި 

އް ހުޅުވާލީ އޭރުގެ އުޅެމުން ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މައުޙަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމީއްޔާގެ 

 އިންަމައިންބަފކުޑައިރުއްސުރެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. 
ހަރަދުކޮށް ކިޔަވައިދީ ބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން 

އްލަ އެހެނިހެން މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އަމި
ނަޢީމް  ގޮތަކަށް އެއްވެސް، ްފަހަރެއްގައިވެސބޭނުންތައް ފުއްދުމަކީ 

 އެދިއެދިއެހެންކަމުން ވަޒީފާއަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫނެވެ.
ހުއްޓާ ބޭބެގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަޒީފާއެއް އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުން އެއީ މަސައްކަތު ވ

މީހެއްގެ ވަޒީފާކަމާއި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހާނާ 
 ކަންހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި ވެކިއުމްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން

ޔާރުކޮށް، ހިބޭބެގެ އެދުމަކަށް ކަސްޓަމްސް  އެނގުނެވެ. ނަޢީމަށް
ރަގަޅުކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރީތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ނައީމް ކަސްޓަމްސްގެ އެކު 
އަހަރު  2ުމަތުގައި ދހި ކަސްޓަމްސްގެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީއެވެ. 
 ގަ ކުރައްވާގޮތުގައި މިއޮފީހަކީހަވެފައިވާއިރު ނައީމް ފާ

 މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެކުވެރިަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މ
އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޙުމަތްތެރީން 
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ރަނގަޅުކަން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހަލާލު މަސައްކަތަކީ "
ހަޑި މަސައްކަތެއްނޫން. ލިބޭ އުޖޫރަ ރަގަޅިއްޔާ ކުރަން ޖެހޭ 
މަސައްކަތަށް ނުބަލާށޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ޓައި އަޅައިގެން 
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ދަށުން ފަށައިގެން ތަޖުރިބާ 

  "ދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން ކާމިޔާބު އޮންނާނީ ދާދި ކައިރީގައި.ހޯ

ަތުގައި އުޅެމުން ކިޔަވަމުން ކުރި ހީވާގި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމ
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ. ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 
ބޭނުން ވެގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް 

ކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންް މަތީ އައަލީ ނަޢީމް ކުރަންފެއްޓެވި 
ފަރާތެކެވެ.  ްވެނިވުމުގެ މަގުމަތީގައިވާތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށް ދަސ

ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ އުންމީދަކީ 
ޕްރެސެންޓް ކުރަން ލް ޓީމްގައި ހިމެނި ކަސްޓަމްސް ރެލީގަ

 ވަކާލާތުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.  ކުގައިކޯޓުތަ

ކީ އައަލީ ނަޢީމް  1 ްރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑސަޕޯޓް ސަ 
ރުވެރިވާ ފަދަ ހުމުވައްޒަފުންވެސް ފަކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ 

 އެކުވެރިއެކެވެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ.

 

އަހަރުގެ އަލީ ނަޢީމްއަކީ  24ހއ ތަކަންދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 
އިބުރަތްތެރި  އެތައް ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް

ކަންކަމުގައި ދުރުވިސްނާ ހަޔާތުގެ އެކިއެކި  ފިލާވަޅުތަކެކެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ސަޕޯޓް 

މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ގެ  1ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ލީމީޢުތަމަތްކުރަމުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދުޚި

ި ހުރިހާ އެކުވެރީން ދޫކޮށް ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، ރަށާއ
ކާއި ހަމައަށް ރަށުން ކިޔެވުމަށް ފަހު  5ގްރޭޑް ނައީމް މާލެއައީ 

މޮޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މައިންބަފައިން  ރެވެ.ވަނަ އަހަ 2005
ދެކުނު ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން 

ން ގަލޮޅު ޖާގަ ލިބޭތޯކުރި މަސައްކަތަށް އަލިމަގެއް ނުލިބުމު
މަދަރުސާއަށް ވަނެވެ. ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ މާޙައުލަށް ފެތި ގިނަ 

ން ލިބުނު ފަހުން މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތީން މަދަރުސަތުލް އްޓެހިރަ
އަޙްމަދިއްޔާއަށް ބަދަލުވެ އޯލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރީ 

 އެސްކޫލުންނެވެ.

ހުސްކުރުމާއި އީމް ބަދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ނަ
 އެކިއެކި ކާމިޔާބީބައިވެރިވެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި

އަދި ގިނަ ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ާއިރު އޭނާއަކީއިވލްކޮށްފަޙާސި
ފުޓުބޯޅަކުޅުމަށް ފޯރިދޭ ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އަދަބީ ކަންކަމުގައި 

އް ހުޅުވާލީ އޭރުގެ އުޅެމުން ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މައުޙަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމީއްޔާގެ 

 އިންަމައިންބަފކުޑައިރުއްސުރެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. 
ހަރަދުކޮށް ކިޔަވައިދީ ބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން 

އްލަ އެހެނިހެން މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އަމި
ނަޢީމް  ގޮތަކަށް އެއްވެސް، ްފަހަރެއްގައިވެސބޭނުންތައް ފުއްދުމަކީ 

 އެދިއެދިއެހެންކަމުން ވަޒީފާއަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫނެވެ.
ހުއްޓާ ބޭބެގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަޒީފާއެއް އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުން އެއީ މަސައްކަތު ވ

މީހެއްގެ ވަޒީފާކަމާއި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހާނާ 
 ކަންހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި ވެކިއުމްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން

ޔާރުކޮށް، ހިބޭބެގެ އެދުމަކަށް ކަސްޓަމްސް  އެނގުނެވެ. ނަޢީމަށް
ރަގަޅުކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރީތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ނައީމް ކަސްޓަމްސްގެ އެކު 
އަހަރު  2ުމަތުގައި ދހި ކަސްޓަމްސްގެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީއެވެ. 
 ގަ ކުރައްވާގޮތުގައި މިއޮފީހަކީހަވެފައިވާއިރު ނައީމް ފާ

 މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެކުވެރިަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މ
އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޙުމަތްތެރީން 
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ރަނގަޅުކަން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހަލާލު މަސައްކަތަކީ "
ހަޑި މަސައްކަތެއްނޫން. ލިބޭ އުޖޫރަ ރަގަޅިއްޔާ ކުރަން ޖެހޭ 
މަސައްކަތަށް ނުބަލާށޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ޓައި އަޅައިގެން 
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ދަށުން ފަށައިގެން ތަޖުރިބާ 

  "ދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން ކާމިޔާބު އޮންނާނީ ދާދި ކައިރީގައި.ހޯ

ަތުގައި އުޅެމުން ކިޔަވަމުން ކުރި ހީވާގި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމ
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ. ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 
ބޭނުން ވެގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް 

ކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންް މަތީ އައަލީ ނަޢީމް ކުރަންފެއްޓެވި 
ފަރާތެކެވެ.  ްވެނިވުމުގެ މަގުމަތީގައިވާތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށް ދަސ

ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ އުންމީދަކީ 
ޕްރެސެންޓް ކުރަން ލް ޓީމްގައި ހިމެނި ކަސްޓަމްސް ރެލީގަ

 ވަކާލާތުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.  ކުގައިކޯޓުތަ

ކީ އައަލީ ނަޢީމް  1 ްރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑސަޕޯޓް ސަ 
ރުވެރިވާ ފަދަ ހުމުވައްޒަފުންވެސް ފަކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ 

 އެކުވެރިއެކެވެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ.

 

އަހަރުގެ އަލީ ނަޢީމްއަކީ  24ހއ ތަކަންދޫއަށް އުފަން އުމުރުން 
އިބުރަތްތެރި  އެތައް ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ. އަދުގެ ޒުވާނުންނަށް

ކަންކަމުގައި ދުރުވިސްނާ ހަޔާތުގެ އެކިއެކި  ފިލާވަޅުތަކެކެވެ.
ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާސިލްކުރަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއިއެކުއެވެ. ސަޕޯޓް 

މަޤާމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ގެ  1ސަރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
 ލީމީޢުތަމަތްކުރަމުން ދަނީ ހީވާގިކަމާއި މުރާލިކަމާއިއެކުގައެވެ. ދުޚި

ި ހުރިހާ އެކުވެރީން ދޫކޮށް ރޮނގުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ، ރަށާއ
ކާއި ހަމައަށް ރަށުން ކިޔެވުމަށް ފަހު  5ގްރޭޑް ނައީމް މާލެއައީ 

މޮޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މައިންބަފައިން  ރެވެ.ވަނަ އަހަ 2005
ދެކުނު ހުވަފެން ހަޤީގަތަކަށް ހެދުމަށް  ސަރުކާރުގެ ސްކޫލަކުން 

ން ގަލޮޅު ޖާގަ ލިބޭތޯކުރި މަސައްކަތަށް އަލިމަގެއް ނުލިބުމު
މަދަރުސާއަށް ވަނެވެ. ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ މާޙައުލަށް ފެތި ގިނަ 

ން ލިބުނު ފަހުން މަންމަގެ އެދުމުގެ މަތީން މަދަރުސަތުލް އްޓެހިރަ
އަޙްމަދިއްޔާއަށް ބަދަލުވެ އޯލެވެލްއާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރީ 

 އެސްކޫލުންނެވެ.

ހުސްކުރުމާއި އީމް ބަދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބިކުރާ ނަ
 އެކިއެކި ކާމިޔާބީބައިވެރިވެ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ މުބާރާތްތަކުގައި

އަދި ގިނަ ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް  ާއިރު އޭނާއަކީއިވލްކޮށްފަޙާސި
ފުޓުބޯޅަކުޅުމަށް ފޯރިދޭ ޒުވާނެކެވެ. ކުޅިވަރާއި އަދަބީ ކަންކަމުގައި 

އް ހުޅުވާލީ އޭރުގެ އުޅެމުން ތަޢުލީމީ ހަޔާތުގެ އާ ސަފްޙާއެ
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް މައުޙަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމީއްޔާގެ 

 އިންަމައިންބަފކުޑައިރުއްސުރެ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ. 
ހަރަދުކޮށް ކިޔަވައިދީ ބޮޑުކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރަށް އެޅުމުން 

އްލަ އެހެނިހެން މައިންބަފައިންގެ ހަރަދުގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އަމި
ނަޢީމް  ގޮތަކަށް އެއްވެސް، ްފަހަރެއްގައިވެސބޭނުންތައް ފުއްދުމަކީ 

 އެދިއެދިއެހެންކަމުން ވަޒީފާއަކަށް  ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލެއްނޫނެވެ.
ހުއްޓާ ބޭބެގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި ސަޕޯޓް ސަރވިސް 

ވަޒީފާއެއް އޮތްކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން  1އޮފިސަރ ގްރޭޑް 
ަޒީފާއާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވުމުން އެއީ މަސައްކަތު ވ

މީހެއްގެ ވަޒީފާކަމާއި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހާނާ 
 ކަންހިމެނޭ ސާފުކުރުމާއި ވެކިއުމްކޮށް ސާފުކުރުން ފަދަ ކަންކަން

ޔާރުކޮށް، ހިބޭބެގެ އެދުމަކަށް ކަސްޓަމްސް  އެނގުނެވެ. ނަޢީމަށް
ރަގަޅުކޮންމެ މަސައްކަތަކީ ރީތި މަސައްކަތެއްކަމުގައި ދެކޭތީއާއި 

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ކިޔަވަން ބޭނުންވާތީ ނައީމް ކަސްޓަމްސްގެ އެކު 
އަހަރު  2ުމަތުގައި ދހި ކަސްޓަމްސްގެވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީއެވެ. 
 ގަ ކުރައްވާގޮތުގައި މިއޮފީހަކީހަވެފައިވާއިރު ނައީމް ފާ

 މާޙައުލެއް އޮންނަ ތަނެކެވެ. އެކުވެރިަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަ މ
އެހެން އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަޙުމަތްތެރީން 
ހިއްސާކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްގެ ރަނގަޅުކަން 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހަލާލު މަސައްކަތަކީ "
ހަޑި މަސައްކަތެއްނޫން. ލިބޭ އުޖޫރަ ރަގަޅިއްޔާ ކުރަން ޖެހޭ 
މަސައްކަތަށް ނުބަލާށޭ. ކޮންމެ މީހަކީ ޓައި އަޅައިގެން 
މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ މީހެއްނޫން. ދަށުން ފަށައިގެން ތަޖުރިބާ 

  "ދައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމުން ކާމިޔާބު އޮންނާނީ ދާދި ކައިރީގައި.ހޯ

ަތުގައި އުޅެމުން ކިޔަވަމުން ކުރި ހީވާގި ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމ
މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ވަރަށްވެސް ފޮންޏެވެ. ލޯ ޕްރެކްޓިސް ކުރަން 
ބޭނުން ވެގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުން މަތީ ތަޢުލީމް ޙާސިލް 

ކީ މިއަދު ޤާނޫނީ ދާއިރާއިންް މަތީ އައަލީ ނަޢީމް ކުރަންފެއްޓެވި 
ފަރާތެކެވެ.  ްވެނިވުމުގެ މަގުމަތީގައިވާތަޢުލީމް ޙާސިލްކޮށް ދަސ

ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަށް އޭނާގެ އުންމީދަކީ 
ޕްރެސެންޓް ކުރަން ލް ޓީމްގައި ހިމެނި ކަސްޓަމްސް ރެލީގަ

 ވަކާލާތުކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތްކުރުމެވެ.  ކުގައިކޯޓުތަ

ކީ އައަލީ ނަޢީމް  1 ްރވިސް އޮފިސަރ ގްރޭޑސަޕޯޓް ސަ 
ރުވެރިވާ ފަދަ ހުމުވައްޒަފުންވެސް ފަކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ 

 އެކުވެރިއެކެވެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނަށް ހުރި ނަމޫނާ ޒުވާނެކެވެ.

 



SPORTS
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Invincible Customs RC Women concludes 
the Badminton tournament as Champions 

Customs RC Women crowned as the Cham-
pions of 4th Government Office / Compa-
ny Badminton Championship after com-

prehensively beating Bank of Maldives Plc Ltd 
in the finals played on 13th August 2018 at the 
Indoor Badminton Court of Ekuveni.

Customs RC won all of the matches they played 
in the tournament as they defeated State Elec-
tric Company in the Semi Finals of the tourna-
ment after a 100% record at the group stage. 
Customs RC was drawn against Ministry of 
Home Affairs and Ministry of Housing and In-
frastructure in the group games.

On the other hand, BML’s only loss came in the 
Finals as they managed to win 2 group games 
against Maldives Airports Company Limited 
and Housing Development Corporation before 
registering a win over Ministry of Environment 
and Energy in the Semi Finals.



The search for Silverware drags for Cus-
toms RC team at Kulhudhuffushi 

STO RC managed to limit Customs RC to 39 
points after scoring 51 points to be named 
the Champions of the Elite Men’s category 

of 1st WSA Inter-Office Basketball Tournament 
2018 held from 19th – 27th August 2018 at 
the outdoor basketball court of Zone Stadium 
1. The tournament was organized by W Sports 
Academy.

STO RC came into the final after claiming a nar-
row win over Haa Dhaalu Atoll Education Cen-
tre by beating them by 60 to 54 points while 
Customs RC registered a comprehensive win 
over Dhiraagu to confirm their spot at the final 
as they beat Dhiraagu by 50 to 35 points. As per 
the format of the tournament 2 players from 
outside of the office can be included in each of 
the squads.

This was the second silver medal for Kulhudhuf-
fushi Customs this year, as they were named 
runners-up in the Badminton Tournament held 
earlier this year. Kulhudhuffushi Customs also 
played an enormous role in the organizing of 
the Badminton Tournament held this year.
This was the 3rd competitive tournament in 

which Kulhudhuffushi Customs featured in-
cluding the Inter-Office Volleyball Tournament 
in the early part of the year. 
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The CIF value of goods imported during August 
increased by 33% compared to August last year. 
Approximately MVR 3.16 billion worth of goods 
were imported during August 2017, whereas 
this year the figure was recorded at MVR 4.1 
billion. Among the top importing countries, Chi-
na recorded the highest with 19% and United 
Arab Emirates at the second with 18%.

The FOB value of goods exported during last 
August showed a decrease of 18% to that of 
the same period last year, which is a decrease 
from MVR 315 million in August 2017 to MVR 
259 million in August 2018. The largest quantity 
of the exports was to Germany which is 20% of 
the total exports for the month of August.

The total revenue collected through customs 
duty and other fees and fines during August 
2018 showed an increase of 14% compared 
to that of August 2017. A total of MVR 280 mil-
lion was collected through Customs duty last 
month.
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Imports increases by 
33% in August




