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Special Iftar for “Kudakudhinge Hiyaa” Kids
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Editor’s NoteEditor’s Note
I welcome dear readers to the 172nd  issue of CJ! 

This edition of CJ fell into the Holy Month of 
Ramzan. Therefore, most of our activities 
were related to this blessed month.

In this regard, Annual Iftar was held at 
Giyasudheen School on 20th June 2017, 
which was participated by more 300 staff and 
family members. The Iftar event was followed 
by a special Iftar event held for children of 
“kudakudhinge Hiyaa”. This was held as part 
of our CRS initiative. CRC 6th Inter Section 
Quran Competition was among the highlights 
of Ramzan activities, which was participated 
by a large number of staff and their kids.  We 
congratulate all winners of this tournament.

There was a very important SASEC regional 
level Meeting held in Bhutan, which was 
participated by the Commissioner General of 
Customs Ibrahim Shareef Mohamed along with 
3 senior officers of Customs. Various issues 
relating to regional and national Customs 
matters were discussed in the Meeting.

On International training, Senior Customs 
Officer Gr.3, Mr. Muaviath Ilham attended the 
program on Enhancing Capacity for Sanitary 
and Phytosanitary Measures of Trade in 
Animal and Animal Products in South Asia. 
Chief Customs Officer, Ms. Moomina Rasheeda 
attended the WCO AP Regional Workshop on 
Customs valuation, with the support of the 
Japan Customs Cooperation Fund (CCF Japan). 

On local trainings, ten officers from Sea Cargo 
Examination completed the X-Ray training 
held in Maldives customs Service On 22 June 
2017.Additionally , an awareness session was 
conducted regarding the regulation on the 
procedure of giving customs clearance to heavy 
load vehicles and vessels that are imported for 
Duty free projects and for economic welfare.

On sports, Air Cargo won the first ever Inter-
section Garlando Tournament which was 
held in the past month. The tournament 

was inaugurated by  Commissioner General 
of Customs Mr. Ibrahim Shareef Mohamed. 

In the area of enforcement, our officers did a 
remarkable job in the month of June. There were 
three cases of drug seizures from passengers 
arriving to the Maldives. Furthermore, 
Maldives Customs Service and Maldives 
Police Service coordinated operations led 
to seizures of drugs weighing 23kg, whose 
street value is estimated to be MVR 30 million.

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

  

 

Aishath Willinee
Editor
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Transfers and Appointments 

As per CG Directive 25/2017, from 12th June 2017, Hulhumale Customs and Bonded Warehouse Section under Sea Port 
Operations Division has been merged  and renamed as Hulhumale’ Customs. With this change, bonded warehouse 
functions will be included in the mandate of Hulhumale’ Customs Section.

Merging of Hulhumale’ Customs and Bonded 
Warehouse Section 

DIRECTIVES

Under the CG Directive (ref: 24/2017 ,  27/2017 ,  29/2017 ),  following changes have been brought to the appointments. 

Aishath Wilny
Chief Customs Offi  cer
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Stock management work assigned to the 
Inventory Management Section 
As per CG Directive 25/2017, eff ective from 12th June 2017 all tasks relating to the stock management have been 
include in the mandate of the Inventory Management Section.

Changes to the Agent Committee

As per CG Directive 28/2017 (with reference to 83/2015) eff ective from 19th June 2017, the following changes have been 
made to the Agent Committee.

Assistant Commissioner of Customs Ismail Nashid  (Chairperson)

Senior Superintendant Ibrahim Mafaz  (Vice Chairperson)

Senoir Superintendant Mohamed Ahmed Didi 

Senior Superintendant Saudhulla Mufeed 

Senior Superintendant Ahmed Iyad 

Superintendent  Ahmed Abdulla  

Chief Customs Offi  cer Aminath Abdul Hakeem 

Procedures on clearance of heavy vehicles and 
vessels imported duty free and special economic 
projects of the Government 

A set of guidelines regarding the Clearance of heavy vehicles and vessels imported to be used in duty free and special 
economic projects of the government has been published in the Commissioner General’s directive 30/2017. 

The purpose of this Directive is to provide a detailed guideline on how establish a proper mechanism to monitor and 
keep records of such vehicles and vessels  .
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Maldives Customs Service seized 8kg of drugs

ENFORCEMENT
Shifna Waheed
Assistant Customs Offi  cer

Maldives Customs Service seizes 8kg of drugs (Heroin, Hashish Oil). The seizure included 7.2 kilograms of 
Cannabis from a Bangladeshi male passenger who arrived Maldives on 5 June 2017 from Bangladesh and 
1.2 kilograms of Cannabis from a Sri Lankan male passenger who arrived Maldives on 12 June 2017 from Sri 

Lanka.

Customs offi  cers at the Velana International Airport, through routine checks found the drugs which was concealed in 
the luggage of these passengers.

These passengers along with the seized drugs have been handed over to Maldives Police Service for further 
investigations.

Joint media briefi ng by MCS and Police

Speaking in the media briefi ng, Chief Superintendent of Customs Ismail Hamdoon noted an increase in drug seizures 
and on the challenged drug concealment methods being encountered these days. Therefore, he urged public to be 
more cautious while accepting parcels when travelling from abroad.

The Controlled Delivery Operation conducted with the Maldives Police Service had also led to a seizure of 14.75kg of 
(Heroin and Hashish Oil) from a shipment imported through air cargo. The quantity of drugs seized in these coordinated 
operations was recorded at 23kg, and street value was estimated to be MVR 30 million.
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TRAININGS - INTERNATIONAL

The Sixth Meeting of the South Asia Sub regional 
Economic Cooperation (SASEC) Customs Subgroup 
meeting was held in Bhutan, from 14 to 15 June 

2017and attended by the representative Customs 
Authorities of the SASEC countries. The meeting was 
attended by the Commissioner General of Customs, 
Ibrahim Shareef Mohamed, Senior Superintendent,  Ahmed 
Niyaz, Superintendent, Ali Mahir and Superintendent, 
Mohamed Ziyad. The meeting was sponsored by the 
Asian Development Bank (ADB).

The meeting discussed SASEC Customs Subgroup (SCS) 
work plan 2014-2016 and SASEC operational plan 2016-
2025. The meeting also discussed the implementation of 
the WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) provisions 
along with Electronic Cargo Tracking system initiatives.

 

A memorandum of intent for cooperation of Customs 
Capacity Building between SCS and Central board of 
Excise and Customs/National Academy was signed in this 
meeting as well.  

After concluding the meeting, Ibrahim Shareef Mohamed 
and the Deligation returned on 17 June 2017.

Sixth Meeting of the South Asia Sub regional 
Economic Cooperation (SASEC) Customs 

Shifna Waheed
Assistant Customs Offi  cer

Sixth SASEC Customs Subgroup Meeting (SCS-6)
14-15 June 2017 | Thimphu, Bhutan
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WCO AP Regional Workshop on Customs 
Valuation

WCO AP Regional Workshop on Customs 
valuation, with the support of the Japan 
Customs Cooperation Fund (CCF Japan) took 

place on 5 June 2017 in Kobe, Japan. The Workshop was 
attended by Chief Customs Offi  cer,  Moomina Rasheeda.

The objective of the workshop was to provide the most 
recent technical information on Customs Valuation while 
discussing the eff ective valuation controls. The workshop 
deliberated on various customs valuation related issues 
as well as topics relating to risk management and post 
clearance audit. 

An important aspect of the WCO’s Revenue Package 
programme, designed to enhance fair and effi  cient 
revenue collection and the importance of a valuation 
database was also highlighted in the workshop.

Moomina Rasheeda returned after completing the 
workshop on 6 June 2017.

Group photo - Participants of WCO AP Regional Workshop 
on Customs Valuation.

Training on Enhancing Capacity for Sanitary and 
Phytosanitary Measures of Trade in Animal and 
Animal Products in South Asia

From 19 to 22 June 2017, a training program on 
Enhancing Capacity for Sanitary and Phytosanitary 
Measures of Trade in Animal and Animal Products 

in South Asia was held under the sponsorship of Food 
and Agriculture Organization (FAO) in Kathmandu, Nepal. 
The program was attended by Senior Customs Offi  cer 
Gr.3, Muaviath Ilham.

The aim of this training was to enhance regional 
capacity among the SAARC member states for safe and 

enhanced trade in livestock and livestock products. 
The training also addressed the need for strengthening 
regulatory framework relating to disease control and 
trade promotion. The training intended to promote 
International Animal Health Regulations by exchanging 
knowledge and experience relating to disease control 
and trade protocols.  

Muaviath Ilham completed the training program and 
returned on 23 June 2017.

Group photo - Participants of the training on Enhancing Capacity for Sanitary & Phytosanitary Measures of Trade in 
Animal & Products in South Asia.
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Training program on cargo X-ray screening was held on 22 

June 2017, which was participated by 10 offi  cers from Sea 

Cargo Examination section.

The purpose of this two-day training program was to provide 

technical information and practical knowledge on cargo screening, 

including special techniques to detect prohibited and restricted 

items. 

Training Program on cargo X-Ray screening  

TRAININGS - LOCAL

An awareness session was held on the procedure governing clearance of heavy vehicles 

and vessels imported for duty free and special economic projects of the government. The 

purpose of this procedure is to provide a detailed guideline on how to establish a proper 

mechanism to monitor and keep records of such vehicles and vessels.

A total of 15 offi  cers from Sea Caro Documentation Section participated in the session, which was held 

on 21 June 2017. 

Awareness Session on Procedure
No: 2017/U-003

Mohamed Majid
Senior Customs Offi  cer 1
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EVENTS
Shifna Waheed
Assistant Customs Offi  cer

CRC 6th Quran Competition

The 6th CRC Quran Competition organized by CRC 

was successfully completed on 21st June 2017. The 

Competition was participated by 128 contestants in which 

83 competed in Age Categories whereas 45 Staff  from 9 sections 

competed in Intersection Category. The Inter-section Category 

was won by the Sea Cargo Examination Section.
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Annual Iftar 

As a special event to mark the blessed month of Ramazan, CRC hosted the Annual Iftar 
at Giyaasudheen School, which was participated by more than 300 staff  along with 
their family members. Apart from the CG and senior executives of Customs, the event 

was participated by the MD of State Trading Organization (STO) and the CEO of Maldives Ports 
Limited (MPL).

The Iftar event was jointly organized by the CG Bureau and the Customs Recreation Club (CRC).



1111

Staff  of the Maldives Customs Service host a special Iftar for children of “Kudakudhinge Hiya” 
in Villimale’. 63 children along with senior offi  cials of the “Kudakudhinge Hiya”, Commissioner 
General of Customs, Customs executives and staff  participated in the Iftar.

The event was held as part of the ongoing CSR initiatives by the Customs.Various other events 
have also been arranged for these children in the months to come.

Special Iftar hosted for “Kudakudhinge Hiyaa” 
kids
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WE ARE PROUD OF YOU 

WE ARE PROUD OF YOU

Our proud offi  cer, Chief Customs Offi  cer Minna Rasheed has been 

appointed as the Member and Vice Chairperson of the Local 

Government Authority (LGA) Board. The Authority is mandated 

to administer all tasks relating to the functioning of Local Government 

System in the Maldives.

We wish Minna Success as the Member of LGA Board.

Aishath Wilny
Chief Customs Offi  cer
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Follow-up Regional Workshop 
on Counterfeiting and Piracy

I got the opportunity to participate in the “WCO Follow-
up Regional Workshop on counterfeiting and piracy” 
which was held from 15 to 18 May 2017 in Japan. The 

workshop was organized by the WCO Secretariat in 
cooperation with the WCO Asia/Pacifi c Regional Offi  ce 
for Capacity Building (ROCB A/P), under the sponsorship 
of the Japan Customs Cooperation Fund (CCF/Japan). 

The main objective of the workshop was to share the 
experiences in respect to Action IPR A/P 2, to outline 
national IPR-related administrative procedures and to 
discuss the challenges that faced during the operation. 

What is Action IPR? 

Action IPR A/P is a joint enforcement activity 
involving WCO Member administrations in the 
Asia/Pacifi c region initiated by the WCO. 

WCO conducted the fi rst Joint Enforcement Action 
against Counterfeiting and Piracy in the Asia/Pacifi c 
Region (Action IPR A/P) in 2015, aimed in targeting illicit 
products that endanger people’s health and safety. With 
all the knowledge and experience obtained from the fi rst 
operation, the WCO secretariat considered that it would 
be extremely useful to arrange the second operation 
(Action IPR A/P 2). 

Thus the second operation, Action IPR A/P 2 took place 
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from 6 -24 February 2017. Maldives Customs Service 
actively engaged in the operation even though IPR 
laws (except Copyright and Related Rights Law) are 
not enacted yet in Maldives. By participating in such 
operation it helps to enhance the knowledge and to 
address the issues in relating to IPR in the international 
community. 

Experience and knowledge 
gained from the workshop

By participating in this workshop, a broad 
understanding of how member administrations 
conducted IPR border measures and what were 

the best practices employed in tackling such issues 
was understood. In addition, the workshop helped to 
understand the role of border enforcement agencies 
and the importance of controlling IPR to secure national 
health and safety was also realized. 

The workshop provided the opportunity to the 
participants to share their overall impressions of the 
operation such as their achievement and challenges 
faced through the operation. In this session I discussed 
the situation in Maldives and the challenges in combating 
counterfeiting and piracy products due to lack of 
appropriate laws. Even though with the limitations, 
they commended and appreciated the great eff orts by 
Maldives Customs Service by participating and reporting 
suspected IPR infringing goods.

Importance of risk analysis and targeting was addressed 
in the workshop and opportunity was given to some 
participants to presented their practices of risk analysis 
and targeting. In this regard I presented how risk analysis 
and targeting is practiced in Maldives Customs Service. 

Participants of the workshop were able to receive 
practical product identifi cation training from the Right 
Holders of brands such as Louis Vuitton, Nikon, Canon, 
Honda and Casio. This session on product identifi cation 
training included information as to distinguish authentic 
and counterfeit products. 

The workshop helps to exchange opinions between 
Customs and Right Holders, and discussions were made 
for better IPR Border Enforcement. A plenary discussion 
was conducted on better cooperation between Customs 
and Right Holders in order to understand each other’s 
perspectives and situations as well as identify what both 
Customs and Right Holders can do for better IPR border 
control. 
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SPORTS

Air cargo wins the Inter-Section Garlando 
Tournament 2017

Team Air cargo wins the Inter-Section Garlando 
Tournament 2017 after beating Passenger 
Clearance. The fi rst ever Inter-Section Garlando 

Tournament was held at Maldives Customs Service 
Game Centre on 11 - 15 of June 2017. The tournament 

was innaugrated by Commissioner General of 
Customs Mr. Ibrahim Shareef Mohamed. Offi  cers 
from various departments of MCS participated in 
the fi ve-day tournament.

Hamdhoon Faisal
Senior Customs Offi  cer 1
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ކުރާ  އިޙްތިރާމް  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  ތިއީ  ތިބާ 

މީހެއް ހެއްޔެވެ. ތިބާ ތިބާގެ ނަފްސަށް ނުކުރާ އިޙްތިރާމެއް 

ވެސް  މީހަކީ  ކޮންމެ  ހެއްޔެވެ.  ކުރާނެ  މީހަކު  އެހެން 

ބޭނުންވާނެ  ލޯބި  އިޙްތިރާމާއި  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެހެން 

އަމިއްލަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކަމަށްވާނަމަ  އެހެން  މީހެކެވެ. 

ހިނގާށެވެ.  ފަށަމާ  އިޙްތިރާމްކުރަން  ނަފްސަށް 

ތިބާގެ  އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 

އަގު އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ހިފެހެއްޓުމެވެ. ތިބާއަކީ 

އަގެއްހުރި  ތިބާގެވެސް  ނުދެކުމެވެ.  މީހެއްކަމަށް  ދަށް  މާ 

ނަފްސަށާއި  ތިބާގެ  ޤަބޫލުކުރުމެވެ.  އަށް  އަމިއްލަ  ކަމަށް 

އަގުގެ ކަރާމާތް ކެނޑޭފަދައިން ތިބާއާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނަމަ 

ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި އަމިއްލައަށް ތެދުވުމެވެ. އެހެނެއްކަމަކު 

ހަނުހުރުން ބުއްދިވެރި ޙާލަތްތަކުގައި ހަނުހުރުން މުހިންމެވެ. 

ތިބާ އަކީ އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާށެވެ. 

ތިބާގެ  ކުރުމަކީ  އިޙްތިރާމް  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 

ކާމިޔާބު މީހަކަށް  ހަމަޖެހުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގައި  ފުރާނައިގެ 

ވުމަށް ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ހެއްޔެވެ. 

ޔަޤީންކަން  އިތުބާރާއި  އޮންނަ  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  އެއީ 

އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ 

ކުރިމަތިލާ، ތިބާއަށް ކަންކަން ވާނެކަމުގެ ހެޔޮފާލެއްކަމުގައި 

ދިރިއުޅުން  ތިބާގެ  އެއީ  އަދި  ނުވެއެވެ.  އެކަން  މެނުވީ 

ކަމެކެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ  އިތުރަށް  އުފާވެރިކޮށްދީ، 

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަޅާލައި، އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ލޯބިވެ، 

މަސައްކަތްކުރެވޭނީ،  ކުރިއަރުވަން  ތަރައްޤީކޮށް،  ނަފްސު 

އެއާ  ނަމައެވެ.  އިޙްތިރާމްކުރެވޭ  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 

ކުރަން  ޙާޞިލް  ތިމާ  ޙަޤީޤަތުގައި  ދިރިއުޅުމުގައި  ނުލައި، 

ދެނެގަތުމުގައިވެސް  ކަންތައްކެއްކަން  ކޮންކޮން  ބޭނުންވަނީ 

ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  އެހެންކަމުން  ކުރިމަތިވެއެވެ.  ދަތިތަކާ 

އިޙްތިރާމްކުރުމަކީ އެންމެންވެސް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. 

އިޙްތިރާމް  ފަރާތުން  މީހުންގެ  އެހެން  ތިބާ 

ނަފްސަށް  އަމިއްލަ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ބޭނުންވާއިރު، 

އަމިއްލަ  ތިބާއަކީ  މިސާލަކަށް،  ޖެހެއެވެ.  އިޙްތިރާމްކުރަން 

ފަސްޖެހޭ  ކަންކަމާކުރިމަތިލާން  ތެދުވެ،  ދިފާޢުގައި 

މީހެއްކަމުގައިވާ ނަމަ، ތިބާ އާ އެއްކޮޅަށް ތިބޭނީ ކޮންބައެއް 

ހެއްޔެވެ. އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއަކީ 

އަމިއްލަ ނަފްސާމެދު އަޅާލައި، ތިބާގެ ދިރިޅުމުގައި ކުރަން 

ދެކޮޅުހަދަން  ބުނެ،  ނޫނެކޭ  ކަންތައްތަކުގައި  ނޫން  ބޭނުން 

މީހުންގެ  އެހެން  އެބަޖެހެއެވެ.  މީހަކަށްވާން  ކެރެންޖެހޭ 

ދަށްވާ  އަގު  ތިމާގެ  ހަދައިގެން  އުޅެން  ހޯދަން  ރުހުން 

ޖެހެއެވެ.  ދުރުހެލިވާން  ކުރުމުން  ކަންތައްތައް  ފަދަ 

ނުވަތަ  އިޙްތިރާމްކުރުމުން،  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރުމުން ތިމާ 

ހީވެސްނުކުރާފަދަ ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން، 

ތިމާއަކީ ކިހާ އަގުހުރި މީހެއްކަމާއި، ތިމާ އަކީ ކިހާ މުހިންމު 

މީހެއްކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ 

ލިބިގެންދާނެއެވެ.  އުފާވެރިކަން  ރޫޙަށް  ބޮޑުވެ،  އިތުބާރު 
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މީހުންނާ  އެހެން  ހިތްހެޔޮކަމާއެކު  އުފާވެރިކަމާއި 

ކުރިމަތިލުމުގެ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެހެނީ، އެހެން 

މީހަކަށް ހަޤީޤީ އުފަލެއް ދެވޭނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު 

އެހެން  ބަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން  އުފާވެރިކޮށް 

މީހުންނާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ، ކަންކަން ކުރުމުގައި 

ބޭނުންވާ  ޙާޞިލްކުރަން  ތިމާ  ދިރިއުޅުމުގައި  ފަސޭހަވެ، 

ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ވާސިލްވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މީހުންގެ  އެހެން  ނަމަވެސް،  އޮތް  ކަންމިހެން 

ފޮރުވިފައި  ފަހަތުގައި  އޭގެ  ދެނެގަނެ،  އިޙްސާސްތައް 

އޮވެދާނެ ސަބަބުތައް އެނގެން މަސައްކަތްކުރަންވާނެއެވެ. 

އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު މާ ބޮޑުވެގެންގޮސް 

އިޙްތިރާމް  އިޙްސާސްތަކަށް  މީހުންގެ  އެހެން 

ނުވާނެއެވެ.  ވެގެން  މީހަކަށްވެސް  ނުކުރާ 

އިޙްތިރާމަކީ ދެފަރާތުން ބަދަލުކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ. 

ތިމާ އެހެން މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ނުދެވޭނަމަ، 

ތިމާއަށްވެސް އެމީހުންގެ ފަރާތުން އިޙްތިރާމް ނުލިބޭނެކަން 

އިޙްތިރާމަކީ  އެހެނީ  ޖެހޭނެއެވެ.  ބަހައްޓަން  ހަނދާން 

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ހޯދަން ޖެހޭ އެއްޗެކެވެ. މިސާލަކަށް 

މުވައްޒަފުންނާ  ވެރިން،  އެތަނުގެ  ނަމަ  އޮފީހެއްގައި 

ކުޑަވާ  އިޙްތިރާމް  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރަނީ  ޢަމަލު  މެދު 

ގޮތަށްނަމަ، މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ވެރިން ބޭނުންވާފަދަ 

ކަމެކެވެ.  ގާތް  ވަރަށް  ނުލިބުމަކީ  އިޙްތިރާމް 

އަމިއްލަ  އިޙްތިރާމްކޮށް  ނަފްސަށް  އަމިއްލަ 

ބިންގަލެކެވެ.  އެޅޭ  ކާމިޔާބަށް  ލޯބިވުމަކީ  ނަފްސުދެކެ 

ތިމާއާމެދު އެހެން މީހުން ކަންކަން ކުރަމުންދަނީ ތިމާއަކީ 

ދޭހަވާގޮތަށް  މީހެއްކަން  ބޭކާރު  ނެތް  އަގެއް  އެއްވެސް 

ނަމަ، އެފަދަ މީހުންގެ ކުޅިސަމާ ބަލަން ކެތް ނުކުރާށެވެ.  

މީހުންގެ  އެފަދަ  ދުރުހެލިވާށެވެ.  މީހުންނާ  އެފަދަ  އަދި 

އަގު  ތިމާގެ  ނުކުރާށެވެ.  އާދޭސް  ވެއްޓި  ފައިބުޑަށް 

ދޭން  ފުރުސަތުތައް  ގިނަ  މާ  މީހަކަށް،  ވަޒަންނުކުރެވޭ 

އެއީ  ހިފަހައްޓާށެވެ.  ތިމާ  އަގު  ތިމާގެ  ނުހަދާށެވެ. 

ތިމާދެކެ ނުވި  ތިމާ  ލޯބިވުމެވެ.  ދެކެ  އަމިއްލަ ނަފްސު 

ޤަބޫލުކުރާށެވެ.  ނުވާނެކަން  މީހަކު  އެހެން  ލޯތްބެއް 

-އިޙްތިރާމް ކުރާށެވެ. އިޙްތިރާމް ލިބިގަންނާށެވެ- 
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މިފަހަރު  ފަރާތުން  ޖާނަލްގެ  ކަސްޓަމްސްގެ    

ކަސްޓަމްސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ޑެޕިއުޓީ  މިގެނެސްދެނީ 

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުهللاގެ ޚާއްސަ ޕްރޮފައިލްއެކެވެ. 

ލ.ފޮނަދޫއަށް އުފަން ޑީ.ސީ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުهللا، ތަޢުލީމު 

ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ޢުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 8 އަހަރުގައި 

އިތުރުން،  ކިޔެވުމުގެ  ވަޑައިގަތެވެ.  ބަދަލުވެ  މާލެއަށް 

ގިނަ  ކުރަންޖެހުނު  އެދުވަސްވަރު  ގޭގައި  ހުރި  ކިޔަވަން 

ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ޖެހުމުގެ  ކުރައްވަން  މަސައްކަތްތަކެއް 

ބޭފުޅަކަށްވެ  ހީވާގި  ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަސްކުރައްވައި 

ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު އޭރު ލިބެން ހުރި ތަޢުލީމުވެސް 

އޭރާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޙާސިލްކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު 

ވަޒީފާއަށް  ސަރުކާރުގެ  އަހަރުގައި   15 އެންމެ  ޢުމުރުން 

ވެންނެވިއެވެ. އެއީ 04 ނޮވެންބަރު 1979 ގައެވެ. އެއަށްފަހު 

އޭގެ 2 އަހަރުފަހުން ޢުމުރުން 17 އަހަރުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ސިޓީ  އެދި  ވަޒީފާއަށް 

ވަޒީފާއާ  ކަސްޓަމްސްގެ  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ 

ތެރޭގައި،  ސަބަބުތަކުގެ  ޝައުޤުވެރިވި  ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް 

ލިބޭ  އާމްދަނީއެއް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެޒަމާނުގައިވެސް 

ރާއްޖޭގެ  ކަސްޓަމްސްކަމުގައިވުމާއި،  އޮފީހަކީ  އެއް 

ތެރޭގައި  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދުވަސްވީ  އެންމެ 

މަސައްކަތްތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ހިމެނުމާއި  ކަސްޓަމްސް 

ހިމެނެއެވެ.  ޝައުޤުވެރިކަން  އުފެދުނު 

ޚިދުމަތާ  ކަސްޓަމްސްގެ  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ 

ގުޅިވަޑައިގަތީ 12 އޯގަސްޓް 1981 ގައެވެ. މެދުނުކެނޑި 

ކަސްޓަމްސްއަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން އަންނަތާ މިހާރު 36 

އަހަރު ވީއެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ ދަށް މަޤާމުން ކެރިއަރ 

Aishath Wilny
Chief Customs Offi  cer
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ފެއްޓެވި ޑީ.ސީ އިސްމާޢީލް ޢަބްދުهللا ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދިގު 

މަސައްކަތް  ދާއިރާއެއްގައި  ހުރިހާ  ކަސްޓަމްސްގެ  މާޒީގައި 

ފައިސާ  ހޭދަކުރެއްވީ  ދުވަސް  ގިނަ  އެންމެ  ކުރައްވާފައެވެ. 

ބެހެލެއްޓުމުގެ ދާއިރާގައެވެ.  ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގައި 

ގާތްގަނޑަކަށް 11 ވަރަކަށް އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

އެއަށްފަހު ދެން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވަނީ 

ދާއިރާގައެވެ.  އެންފޯސްމަންޓުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކަސްޓަމްސްގައި ހޭދަކުރެއްވި ދިގު މުއްދަތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ  ހުރިކަމުގައި  ކަންތައްތައް  ގިނަ  ވަރަށް 

ޢަބްދުهللا ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން، ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރީ 

މުވައްޒަފުން  ފާހަގަކުރުމަށްޓަކާ  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ދުވަހެއް 

ފޯރިއާއެކު ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ހަރުދަނާ  ކަންތައްތައް  ރެކްރިއޭޝަން  އާއި  ވެލްފެއަރ 

ކުރުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި ކަސްޓަމްސް 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި، 

އެންފޯސްމަންޓުގެ ދާއިރާގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

ހިންގެވި ކާމިޔާބު ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި، ކަސްޓަމްސްގައި 

(ޑިކްލަރޭޝަނާއި  ފައިލްތައް  ޒަމާންތަކެއްވެފައިވާ  އެތައް 

އެއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފައިލްކުރެވިފައިވާ) ނައްތާލަން ތިލަފުށީގައި 

އިތުރުން،  އޭގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޙަރަކާތް  ހިންގުނު 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ކުރި  ކަސްޓަމްސްއިން  ލެވެލްގައި  ޤައުމީ 

ކަންތައްތައްވެސް ޑީ.ސީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ 

މުވައްޒަފުން  ކަސްޓަމްސްގެ  ތައްޔާރީތަކުގައި  ފާހަގަކުރުމުގެ 

ބައިވެރިވެ ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި، މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ 

މުވައްޒަފުން  ކަސްޓަމްސްގެ  ބައިވެރިވެ  މަސައްކަތުގައި 

ޝައުޤުވެރިކަމާއި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ދައުރު  އަދާކުރި 

ތެރެއިން  މި މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރި  މުވައްޒަފުން  ފޯރިއާއެކު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާ 

ކަސްޓަމްސްއިން  ގުޅިގެން  ތައްޔާރީތަކާ  ފާހަގަކުރުމުގެ 

އިސް  ކުރެއްވުމުގެ  ވިލަރެސް  ކުރިމަސައްކަތްތައް 

ޢަބްދުهللاއެވެ.  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ  މޭސްތިރިއަކީ 

މާޙައުލެއްގައި  މަޖާ  އެންމެ  ހަޔާތުގައި  ކަސްޓަމްސް  މިއީ 

ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ކަމުގައިވެސް ޑީ.ސީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޚާއްސަކޮށް، މާލޭގެ މަގުތައް ފުރަތަމަ ހަދަން ފެށިއިރު ފިނޮޅުތަކުން 

ވެލިގެނެސް މަގުތަކަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް މަޖާކޮށް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މަސައްކަތެއްކަމަށް  ކުރެވުނު 

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފުންނާވެސް ގުޅޭ މަޖާ މިޒާޖެއްގެ 

ގޮތުގައި  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ 

މަސައްކަތްތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  އަޅާބަލާއިރު  މިހާރާ  އޭރާ 

އެގޮތުން،  އައިސްފައިވެއެވެ.  ކުރިއެރުމެއް  ބޮޑު  ވަރަށް 

އައިޓީގެ  ކަމެއް  އެތައް  ދިޔަ  ކުރަމުން  އޭރު  މެނުއަލްކޮށް 

ލުއިފަސޭހަ  ވަރަށްބޮޑަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ވަސީލަތްތައް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ކުރެވިފައިވާކަން  ހަލުވި  ކުރެވި 

އިތުރުވެފައިވާ  ޤާބިލުކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކުރެވިފައިވާ  ސިމްޕްލިފައި  މަސައްކަތްތައް  މިންވަރާއި، 

ކަސްޓަމްސްގެ  އޭރު  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މިންވަރުވެސް 

Aishath Wilny
Chief Customs Offi  cer



2020

ޢަދަދެއްގެ  މަދު  ވަރަށް  ތިބީ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް 

ރެޔާއި  މުވައްޒަފަކުވެސް  ކޮންމެ  މުވައްޒަފުންނަށްވުމުން، 

ކަމަށާއި،  އޮފީހުގައި  ހޭދަކުރަންޖެހެނީ  ވަގުތު  ދުވާލުގެ ދިނަ 

މަސައްކަތްތައް  ކަސްޓަމްސްގެ  އަޅާބަލާއިރު  އޭރާ  ނަމަވެސް 

އިތުރުވެ، މުވައްޒަފުން އިތުރުވެ، މުވައްޒަފުންނަށް ޙިމާޔަތާއި 

ރައްކާތެރިކަމާއި އިމްތިޔާޒްތައް ލިބިދޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޑީ.ސީ  ކަން  ހެދިފައިވާ 

ޑީ.ސީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި، ކަސްޓަމްސްގެ ކޭޝިއަރެއްގެ 

މަޤާމުގައި އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު، ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އެއްކޮށް 

ދުއްވުމުގައެވެ.  ވެހިކަލް  ލޯންޗާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅުއްވަނީ 

ރޭގަނޑުއެވެ. ކުރައްވަނީ  ކަންތައް  ފައިސާއާބެހޭ 

ކަސްޓަމްސްގެ  އެދިލެއްވުމަށް  ވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  އޭރު 

ލޯންޗާއި ވެހިކަލް ދުއްވަށް ފެއްޓެވި ޑީ.ސީ ވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ 

އެހީތެރިކަމާއެކު ގިނަ ބާވަތެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދާއި ކަނޑު 

އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްވެސް ނަންގަވާފައެވެ.

ގިނަ  ދުވާލުގެ  ރޭގަނޑާއި  ގޮތުގައި،  ފާހަގަކުރެއްވި  ޑީ.ސީ 

ދިރިއުޅުމުގެ  އޭރު  ހޭދަކުރެއްވިއިރު،  އޮފީހުގައި  އޭރު  ވަގުތު 

ކަންކަން ހުރިގޮތުން ޑީ.ސީގެ 2 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ 

ގެންދެވިއެވެ.  ނަންގަވަމުން  އެކަނި  ޑީ.ސީ  ޒިންމާތަކެއްހެން 

ދެއްވަމުންވެސް  ވަގުތު  ދެއްވަންޖެހޭ  އޮފީހަށް  ނަމަވެސް 

ފަރުވާ  ވަރަކަށް  އެއްވެސް  ކަންތައްތަކަށް  ދަރިންގެ   2 އެ 

ކުޑަނުކުރައްވާ ކަމުގައި ޑީ.ސީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ޑީ.ސީ،  ލޯބިކުރައްވާ  އަބަދުވެސް  ކުޅުއްވުމަށް  ކުޅިވަރު 

ކުޅިވަރުތައް  ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ނޫނަސް ވަރަށް ގިނަ 

ވަރަށް  ވޮލީބޯޅަ  ނޫނަސް  ފެންވަރުގައި  ގައުމީ  ކުޅުއްވިއިރު، 

ރަނގަޅަށް ކުޅުއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ފުޓްބޯޅަ އާއި ބެޑްމިންޓަން 

ފާހަގަކުރެވޭއިރު، މިހާރު އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ކުޅުއްވަނީ 

ބިލިއާޑެވެ. މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބްގެ 

އެކިގޮތްގޮތުން  ހަރަކާތްތަކަކީ  ކުޅިވަރު  ހިންގާ  ފަރާތުން 

ޑީ.ސީގެ ބައިވެރިވުން ލިބިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމުގައި 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ މިހާރުގެ 

ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ޑީ.ސީ އަކީ އެކްލަބު އަލަށް އުފެދިގެން 

އައިއިރުވެސް ކުލަބުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

މުވައްޒަފުންގެ  މަޤާމުތަކެއް  އިސް  ކުޅިވަރާބެހޭ  ޚާއްސަކޮށް 

އޭގެއިން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ކާމިޔާބު  ވޯޓުލައިގެން  ތެރޭގައި 

ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތުގައި ޑީ.ސީއަކީ އޭރުވެސް އޮފީހުގެ ކަންކަމުގައި 

ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އަދި  އުޅުއްވި  އިސްނަންގަވައިގެން 

ކެއުމަކީ  މީރު  އެންމެ  އަށް  ޑީ.ސީ  ބޭފުޅެކެވެ.  މަޤުބޫލު 

ދިވެހިކެއުމެވެ. މިގޮތުން ބަތް، ރިހާކުރު، ހިކިމަސް، ވަޅޯމަސް، 

އަދި ތެލުލިމަހަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ފޭވަރިޓެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ  އަކީ  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ 

އިސްކަން  ނުހަނު  ކަންތައްތަކަށް  ވެލްފެއަރ  މުވައްޒަފުންގެ 

ދެއްވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ 

ކަސްޓަމްސް  ކުރުމަށްޓަކާ  ހަރުދަނާ  ކަންތައްތައް  ވެލްފެއަރ 

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދެވުމުގައި ޑީ.ސީ އިސް ދައުރެއް 

ޗީފް  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ  ކަސްޓަމްސް  އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާ ޑީ.ސީ އިސްމާޢީލް 

ޢަބްދުهللاގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން ގިނަ 
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މަސައްކަތްތަކެއް ރާވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ޙަޔާތުގައި ޑީ.ސީ އެންމެ އުފާވި ދުވަސްތަކުގެ 

އެތަނުގައި  ލިބި  ބިމެއް  އަމިއްލަ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ތެރޭގައި، 

އެޅި،  ޢިމާރާތެއް  ނަމުގައި  ގެ  ބިލްޑިންގ“  ”ކަސްޓަމްސް 

ފެއްޓުނު  ދެވެން  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމްސްގެ  ޢިމާރާތުގައި  އެ 

ފާސްކުރެވި  އަލަށް  ޤާނޫނެއް  ކަސްޓަމްސްގެ  ދުވަހާއި 

ކަސްޓަމްސްގައި  ހިމެނެއެވެ.  ދުވަސް  ކުރެވުނު  ތަސްދީޤް 

ކަސްޓަމްސްގެ  ދުވަހަކީ  ބޭނުންފުޅުވާ  ދެކެން  އެންމެ 

އިތުރަށް  އަދިވެސް  ޕްރޮސެސް  ޑޮކިއުމެންޓޭޝަން 

އޮޓޮމޭޓްވެގެންދާނެ ދުވަހެއްކަމަށާއި އަދި މީގެއިތުރުން ދިވެހި 

ޤައުމުތަކަށް ނަމޫނާއެއްގެ  ކަސްޓަމްސްއަކީ މި ސަރަހައްދުގެ 

ކަސްޓަމްސްއަކަށް  ހިނގާ  ނަން  ދުނިޔޭގައި  ގޮތުގައިވެ، 

ވިދާޅުވިއެވެ. ދުވަސްކަމުގައި  ވެގެންދާ 

ހޭދަކުރައްވާ  ވަގުތު  ގިނަ  ވަރަށް  މަސައްކަތުގައި  އޮފީހުގެ 

ނުލިބޭއިރު،  ހުސްވަގުތު  ނޫނީ  މަދުން  ވަރަށް  ޑީ.ސީއަށް 

އެންމެ  ބައްލަވާއިރު،  ޓީވީ  ހުސްވަގުތުތަކުގައި  ބައެއް  ލިބޭ 

ކްރިކެޓް  އަދި  ބާސްކެޓް  ފުޓްބޯޅަ،  ބައްލަވަނީ  ގިނައިން 

އަޑުއެއްސެވުމަކީ  ލަވަ  ބެއްލެވުމާއި  ފިލްމް  މެޗްތަކެވެ. 

ނޫނެވެ.  ކަމެއް  ކުރައްވާ  ނޫނީ  މަދުން  ވަރަށް 
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އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް ބަލާއިރު، ޑީ.ސީ އަކީ 4 ދަރިންނާއި 

އުޅުއްވަމުން  ދިރިއުޅުމެއް  އުފާވެރި  ވަރަށް  އަތްބަކާއެކު 

ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދަރިންގެ  ޑީ.ސީގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ގެންދަވާ 

އަފާ އިސްމާޢީލް އަކީ އެތުލެޓިކްސްގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި 

މީޓަރާއި   100 އަފާއަކީ  ތަރިއެކެވެ.  އަންނަ  ފިޔަޖަހަމުން 

ދުވުމުގެ ރެކޯރޑް ޙާސިލްކޮށްފައިވާ  މީޓަރު ރާއްޖޭގެ   200

ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި  ދުވުންތެރިއަކަށްވާއިރު، 

ކާމިޔާބީތައް  ފަޚުރުވެރި  ބައިވެރިވެ  މުބާރާތްތަކުގައި  ތަފާތު 

ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ތަރިއެކެވެ. ތަފާތު އެކި މުބާރާތްތަކުގެ 

މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް އެކިފަހަރުމަތީން ރާއްޖެއަށް 

ރީތިނަން ހޯދާދީފައިވާ ފަޚުރުވެރި ދިވެހި ދަރިއެކެވެ.

ކިޔެވުމުގެ ހަޔާތުގައި އަމިއްލަފުޅަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރެއްވި 

ނަމަވެސް މިހާރު ބަދިގޭގައި އަނބިކަނބަލުންނަށް އެހީތެރިކަން 

ފޯރުކޮށް ނުދެވުނަސް ކޮފީއެއް ނުވަތަ ސައިތައްޓެއް ބޭނުންފުޅު 

އަބަދުވެސް  ތައްޔާރުކޮށްލެއްވުމަކީ  އަމިއްލަފުޅަށް  ވެއްޖެނަމަ 

ކުރައްވާ ކަމެއްކަމުގައި ޑީ.ސީ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ކަސްޓަމްސްގެ  މަޤާމުން  ދަށް  އެންމެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

ކެރިއަރ ފައްޓަވައި ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހިތްވަރާއެކު ކުރެއްވި 

ކޮމިޝަނަރގެ  ޑެޕިއުޓީ  ކަސްޓަމްސްގެ  މަސައްކަތުން  ބުރަ 

ޙާސިލް  ތައުލީމް  މަތީ  ވާސިލްވުމުގައި،  ހަމައަށް  މަޤާމާ 

ކުރައްވައިގެން ކަސްޓަމްސްގައި ތިއްބެވި ސީނިއަރ ބޭފުޅުންގެ 

އެއްބާރުލެއްވުން  އެހީތެރިކަމާއި  ލިބިވަޑައިގެންނެވި  ފަރާތުން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޑީ.ސީ  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު  ވަރަށް 

ހޯދުނު  މާޒީގައި  ދިގު  ހޭދަކުރެއްވި  ކަސްޓަމްސްގައި  އަދި 

ކާމިޔާބީތަކަކީ ޢާއިލާގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަރަށް ދީލަތި 

އެހީތެރިކަމާއެކު ހޯދުނު ކާމިޔާބީތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާ 

އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ޑީ.ސީ ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 

ޚާއްސަގޮތެއްގައި ޑީސީގެ އަނބިކަނބަލުން ޒުލައިޚާ ނިޒާރުގެ 

ކަސްޓަމްސްގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ޑީ.ސީ  ނަން 

އެންމެހައި  ޙަވާލުވެވަޑައިގެން  ދުވަސްވަރު  އެކު  ހިންގެވުމާ 

ފަރާތްތަކުން ލިބިލެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުންވެސް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޑީ.ސީ  ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 

ދިމާވި  ކަރަށް  ޑީ.ސީގެ  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2015

އިތުރަށް  ފަހުކޮޅު  އަހަރުގެ  ވަނަ   2016 ޙާލަތު  ސިއްޙީ 

ހޭދަކުރެއްވިހެން  ވަގުތު  އޮފީހުގައި  ކުރިން  ގޯސްވެފައިވާތީ، 

މިހާރު ވަގުތު ހޭދަނުކުރެއްވުނަސް، އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 

ފަރުވާ  މިހާރުވެސް  މިންވަރަކުން  ވެވުނު  ޑީ.ސީއަށް 



2323

ސިއްޙީ  ޑީ.ސީގެ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  ބަހައްޓަވާކަން 

ޙާލަތާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ބަހައްޓަވާ ގާތްކަމާއި 

ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުން ޑީ.ސީ އުފަލާއި ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު 

މުވައްޒަފުން  ކަސްޓަމްސްގެ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  ގާތްކަމަށްޓަކާ  ބަހައްޓަވާ 

އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ޝުކުރު  ޑީ.ސީ 

މަސައްކަތުގެ  ކިޔަވާވިދާޅުވެ،  ބުރަމަސައްކަތުން  ޑީ.ސީއަކީ 

ކެރުމާއެކު  ސާބިތުކަމާއި  ނިކުންނަވާ،  މާހައުލަށް 

އެމީހަކު  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ 

ހާސިލްވާނެކަން  ކަންތައްތައް  ބޭނުންވާ  ޙާސިލްކުރަން 

ދައްކުވައިދޭ ވަރަށްވެސް ރީތި މިސާލެކެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ޒުވާން 

މުވައްޒަފުންނަށް ޑީ.ސީ ކުރައްވާ އިލްތިމާސަކީ، ތެދުވެރިކަމާ 

އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށާއި، 

ބަލައި  ކަންތައްތައް  ކުރެވިދާނެ  ތަރައްޤީއަށް  މުއައްސަސާގެ 

ބެހެއްޓުމަށާއި،  ވިސްނުން  އަބަދުވެސް  ކުރުމަށް  އެކަންކަން 

ލަނޑުދަނޑިތަކެއް  ވަކި  އަޒުމަކާއެކު  ވަރުގަދަ  އަބަދުވެސް 

މަސައްކަތްކުރުމަށެވެ.  ޙާސިލްކުރުމަށް 

ރައްޔިތުންނަށް  ތަރައްޤީކޮށް  މަސައްކަތްތައް  ކަސްޓަމްސްގެ 

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް 

ކަސްޓަމްސްގެ  ޑީ.ސީއަކީ  ބަހައްޓަވާ  ވިސްނުންފުޅު 

ބޭފުޅެކެވެ.  ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ  ވަރަށް  ވިދާޅުވާން  ޖާނަލް 

އަތުރާލެވިފައިވަނީ  އެކިބައިތައް  ޖާނަލްގައި  މިހާރު  މިގޮތުން 

ފޮޓޯތައް  ކުރީގެ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި،  ރަނގަޅަށް  ވަރަށް 

ފާހަގަކުރެއްވިއިރު،  މަދުކަމަށް  މިންވަރު  ހުންނަ  ހިމެނިފައި 

މައްޗަށް  އުޞޫލެއްގެ  ކޮންމެވެސް  ކަސްޓަމްސްގެ 

މައުލޫމާތުކޮޅެއް  އަދަދެއްގައިވެސް  ކޮންމެ  ބިނާކޮށް 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މުހިންމުކަމުގައި  ހިމެނުން 

ކުރިއަށްއޮތް  އެދެނީ  ފަރާތުން  ޖާނަލްގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

އަށް  ޢަބްދުهللا  އިސްމާޢީލް  ޑީ.ސީ  ދުވަސްތަކުގައިވެސް 

ކަސްޓަމްސްގައާއި ދިރިއުޅުމުގައި ކާމިޔާބު، ފާގަތި އަދި ދުޅަހެޔޮ 

ކުރެއްވުމެވެ. މިންވަރު  މާތްهللا  ދުވަސްތަކެއް 
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STATISTICS

Imports increases by 7% in June

The CIF value of goods imported during June increased by 7% 
compared to June last year. Approximately MVR 2.7 billion worth of 
goods were imported during June 2016, whereas this year the fi gure 

was recorded at MVR 2.9 billion. Among the top importing countries, 
United Arab Emirates recorded the highest with 19% and China at the 
second with 15%.

The total revenue collected through customs duty and other fees and fi nes 
during June 2017 showed an increase of 11% compared to that of June 
2016. A total of MVR 210 million was collected through Customs duty last 
month. 

The FOB value of goods exported during last June showed an increase 
of 118% to that of the same period last year, which is an increase from 
MVR 204 million in June 2016 to MVR 446 million in June 2017. The largest 
quantity of the exports was to Thailand which is 67% of the total exports 
for the month of June.

For further details please refer to ‘Monthly Statistics Sheet’.

Shifna Waheed
Assistant Customs Offi  cer
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