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I welcome dear readers to the 184th issue of CJ! 

Time is limited and unpredictable. A fact of life everyone knows yet most choose 
to ignore. 

As we grow up in to adult life, full of responsibilities, never-ending tasks and 
deadlines, is it wise to learn how to master the art of meaningful living. There 
won’t be a life manual or script for us to look in to and find the adjustments 
needed for every short come that life throw at us. Our biggest teacher are 
our mistakes. Many of us are afraid of failing at some point of life. Some of us 
prepare in advance and look way ahead to take measurements to be proactive 
towards the obstacles we face in our path. Others procrastinate and take im-
portant decisions spontaneously without much thought or preparations. 

September taught us some precious lessons. Lessons that we, as an organi-
zation or individually can learn a lot. Among all, the best is the great win of 
Maldives against India in the SAFF Championship 2018. No one expected a win 
much, in fact most people underestimated the National Football Team.  It came 
as a pleasant surprise to see that we won. The hard work and faith of the team 
drew the results we as a nation celebrate today. The remarkable victory taught 
us not to judge and jump in to conclusions. In life many a time, people tend to 
take decisions without giving much thought to the situation. 

The whole of Maldives came out to celebrate the huge victory. It was with pa-
triotic spirit; our officers wore red color to attend the official work on the day 
the “Red Snappers” returned home with the SAFF Championship Trophy. An 
occasion have to be extraordinary for us as an organization to report to duty 
in an attire other than our official uniforms. The great love we all have for our 
country drove us to join in the mass celebration across the country. 

There is nothing impossible if we work hard enough and work as a team, be it 
an individual, team or even an organization. There will come times that seems 
giving up is the only choice however that is the exact point to fiercely work hard 
to achieve the goal. There will be obstacles, demotivating factors and distrac-
tions but nothing is stronger than a person or a team that refuses to give up. 

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

Editor’s Note
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In reference to the General Regulation 272

CG Directive 41/2018 stated that, vessels with an in-built tracking device carrying restricted goods 
like alcohol and those traveling to atolls for unloading of cargo imported for resorts and develop-
ment projects across the country, can load goods from other locations during the journey, tempo-
rarily with the permission of Customs. 
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2018 Regional Cooperation Meeting of the 
UNODC-WCO Container Control Programme 
with a special focus on Air Cargo, Bangla-
desh

The following five officers attended the “2018 Regional Cooperation Meeting of the UNO-
DC-WCO Container Control Programme with a special focus on Air Cargo” held in Dhaka, Ban-
gladesh, from 4 to 6 September 2018. 

1- Chief Superintendent Ismail Hamdhoon
2- Senior Superintendent Mohamed Shah
3- Superintendent Mohamed Naseer
4- Senior Customs Officers Grade 3 Mohamed Niyaz Moosa
5- Customs Officer Grade 2 Mohamed Saeed

 The main purpose of this workshop was to share and discuss work of both CCP Air Cargo Control 
Units and CCP Port Units in the region. Apart from this, discussions were also based on the key 
lessons learned from the CCP implementation in the region. In addition to this, workshop also 
identified core elements for a recommendation for a strengthened regional enforcement network, 
by creating and making use of CCP Air Cargo and Port Control Units. 

Joint Advance Passenger Information Sys-
tems Workshop, Singapore

Senior Customs Officer Grade 1 Ahmed Azeem attended the “Joint Advance Passenger Informa-
tion Systems Workshop” held in Singapore from 24 to 25 September 2018.

The main objective of the workshop was to assist the states in building a State API System, with the 
expertise from International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport Associa-
tion (IATA) and Singapore Ministry of Transport. 

The United Nations Security Council Resolutions 2178 (2014), 2309 (2016) and 2396 (2017) called 
on the States to require airlines to transmit API to the appropriate national authorities and Stan-
dard 9.5 of Annex 9 – Facilitation to the Convention on the International Civil Aviation also required 
ICAO Member States to implement an API System, which is auditable under ICAO’s Universal Audit 
Programme – Continuous Monitoring Approach (USAP)



Workshop for South Asia Sub-Regional 
Economic Cooperation (SASEC) Customs 
Administration on Trade Facilitation Mea-
sures for Authorized Operators, India

The following three officers attended the “Workshop for South Asia Sub-Regional Economic 
Cooperation (SASEC) Customs Administration on Trade Facilitation Measures for Authorized 
Operators” held in Faridabad, India from 12 to 14 September 2018.

1- Senior Superintendent Mohamed Nizar
2- Senior Customs Officers Grade 1 Aiman Mohamed 
3- Customs Officer Grade 2 Khashia Dawood

The workshop was organized by the Asian Development Bank (ADB).

The workshop was aimed at discussing the synergistic impact of the WTO’s Trade Faciliation Agree-
ment and the WCO Authorized Economic Operator (AEO) scheme as global standards in trade 
facilitation and shared India’s experience on a functioning AEO program, including field visits to a 
customs house. The workshop also guided the participants on the critical factors for the design 
and implementation of an effective AEO program.

LOCAL
Hawwa Suma
Customs Officer II

Drug Awareness Session

Four officers from Maldives Customs Service attended the Drug Awareness Session conducted 
by the National Drug Agency held on 08th September 2018. 

The session was  aimed at providing an awareness for youth, which mainly covered information 
concerning addiction, social stigma and the characteristics and consequences of psychoactive 
substances. 



Commissioner General of Customs Mohamed Junaid met with the Chairman of the Lily Group 
Lily Enterprises Pvt Ltd and the Chairperson of the Maldives Water and Sewerage Company 
Limited (MWSC) MWSC Solutions Mr. Ahmed Nasir (Mallaa Nasir), on 02th September 2018. 

He is a prominent businessman in the country with more than 35 years of experience in interna-
tional trade and shipping.

During the Meeting Mr. Nasir shared his experience in trade and shipping and expressed his strong 
commitments and willingness to contribute for development of international cargo clearance pro-
cess. Mr. Nasir also shared his views and suggestions on improving cargo clearance process, giving 
assurance to assist Customs on various areas including trade facilitation and faster cargo clear-
ance process.

Customs as the main enforcement agency at the border, welcome suggestions and views of pio-
neer business personalities such as Mr. Nasir, to improve and strengthen our services.

EVENTS
Hawwa Suma
Customs Officer II

Commissioner General Mohamed Junaid 
met with the Chairman of the Lily Group

Customs Staff Reports in Red

All staff of Customs attended official duty in RED to celebrate the National Football Team’s re-
markable success in the SAFF Championship. Staff in all Customs offices across the country 
attended the work in RED, to symbolize that we all are with the National Team’s proud victo-

ry. In addition to this, a Special Celebration Event was held in-front of the Customs Headquarter 
Building. Officers expressed their happy feelings and views on the remarkable achievement of our 
heroes, where the venue was decorated with National Tri-color balloons, and celebratory songs 
were played throughout the event.

EVENTS



EVENTS



President-Elect Honorable Ibrahim Mo-
hamed Solih and VP-Elect Faisal Naseem  
visited Customs

Staff of the Maldives Customs Service organized a special ceremony to extend their heartfelt 
felicitations to the newly elected President Honorable Ibrahim Mohamed Solih and Vice-Pres-
ident-elect Faisal Naseem.

The Commissioner General of Customs Mohamed Junaid in his speech at the ceremony highlight-
ed that Customs is the first Government Organization to host such an event to commend the win-
ners of the recent presidential election. 

Addressing at the Ceremony the President-Elect noted that staff of different mind-set would be 
working in Government agencies and institutions, and that no pressure  would be put on staff to 
support certain political ideology. Also, Ibrahim Mohamed Solih further stressed that freedom to 
perform to the best of their abilities would be provided to every staff despite their political  affilia-
tions. Moreover, the President-elect expressed that he will remain  as the President of the people 
and will continuously work for the benefit of the entire nation.

EVENTS
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ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ 

 .މަނާތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ބޭނުންވާތަކެތި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

ައި، އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ ބަލ

 އެފަދަ އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން

، އަތުލުމާއިއުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް 

ުވީ ހިފެހެއްޓުމާއި، ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނ

ތުގެ ނުވަތަ ބޭރުނުކުރެވޭ ތަކެތި އެގޮ އެތެރެނުކުރެވޭ

ދީ މަތިން މެނުވީ އެތެރެވިޔަނުދީ ނުވަތަ ބޭރުވިޔަނު

ބެލެހެއްޓުމަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުން 

 . ކަސްޓަމްސްއާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 އަދާކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ 

ރެޔާއި ދުވާލު ސައުވީސް ގަޑިއިރު  ބެލުމަށްޓަކާ،

ހުއްޓުމެއްނެތި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަންނަ އަދި ފުރާ މީހުންނާއި 

ބޭރުކުރާ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ ބަލައި 

މިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ފާސްކުރަމުންނެވެ. 

ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރާ 

މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފަރާތްތަކުގެ 

ތަޙްޤީޤްކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ 

 އަޅަމުންދެއެވެ. ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު 

ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން 

ޤާނޫނީގޮތުން މުޅިން މަނާކުރެވިފައިވާ އިރު، 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދައާއެކުގައި 

ެނުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ މ

ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ. އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު، 

އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދާއި ތަކެއްޗާއި، މަސްތުވާ 

އިސްލާމްދީނަށް އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވަތަ 

ޖިންސީ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި، އިހާނެތިކޮށް ހިތޭފަދަ 

ހަދާފައި ނުވަތަ  ފަކޮށްދޭގޮތަށްގުނަވަން ސި

ނުރައްކާތެރި  ކުރަހާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި،

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މުޅިން ޖަނަވާރަކީ 

 މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. 

ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވެނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޚާއްސަ 

ގަސްގަހާގެއްސާއި، ހުއްދަ އެއްލިބިގެންނެވެ. 

ނުރައްކާތެރި ނޫން  އޭގެ ބިހާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި،

ޖަނަވާރު އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ހަވާ ލްޗަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެންޑް އެގްރިކަ

 ފަޓާސްފަދަ ތަކެއްޗާއި، މަސްމަރާ ބަޑިއާއި،

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެންމެހައި ތަކެތި 

ޑިފެންސް އެންޑް އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ

ި ޑައިވިންގ ވަޅިއާއި ފްލިކް ނައިފާއި ބަޓަރފްލައ
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އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވަޅި ނައިފާއި، އެނޫންވެސް 

އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ުގެ އެހެންކަމުން، މިފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމ

ކުރިން ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ މަގުން ގެނައުމަށްޓަކާ 

ހޭ ެކަމާބއެފަދަ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހު ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ

އެތަކެތި ގެނައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ރާއްޖެއިން އިސްވެދެންނެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން، 

އަންނަނިވި ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ގެންނަ ލަގެޖްގައި ހިމެނޭ 

ތަކެއްޗަކީ މީހަކަށް ގެނެސްދޭ ތަކެތި ކަމުގައިވިއަސް 

ނުވަތަ މީހަކު ހަވަލުކުރި ތަކެތިކަމުގައިވިޔަސް 

މާވާންޖެހޭ ތުން އެހުރިހާ ތަކެއްޗަަކަށް ޒިންޤާނޫނީގޮ

ކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތަކީ އެތަ

ެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުވ މީހާކަމަށްވުމުން،

ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި 

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ 

ހަވާލުވެގެން އަންނަމީހާ ކަސްޓަމްސަށް 

އަދި ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޮށިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަބަހެއްފަދަ ޕާރްސަލެއް، ފ

އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންގޮސްދޭށޭ ބުނި 

ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް 

ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

 ހަވާލުނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް ރާއްޖ

ަން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކ

 ހިދުމަތްކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި 

ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،އަވަސްކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ މަތި

 ގޮތުންމިމަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ހުއްޓުމެއްނެތި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ތަކެތި 

 ދަނީދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިބަލައިފާސްކޮށް 

ަސް ލުއިފަސޭހަ އަވހަރުދަނާކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

 

1 
 

އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވަޅި ނައިފާއި، އެނޫންވެސް 

އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ުގެ އެހެންކަމުން، މިފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމ

ކުރިން ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ މަގުން ގެނައުމަށްޓަކާ 

ހޭ ެކަމާބއެފަދަ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހު ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ

އެތަކެތި ގެނައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ރާއްޖެއިން އިސްވެދެންނެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން، 

އަންނަނިވި ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ގެންނަ ލަގެޖްގައި ހިމެނޭ 

ތަކެއްޗަކީ މީހަކަށް ގެނެސްދޭ ތަކެތި ކަމުގައިވިއަސް 

ނުވަތަ މީހަކު ހަވަލުކުރި ތަކެތިކަމުގައިވިޔަސް 

މާވާންޖެހޭ ތުން އެހުރިހާ ތަކެއްޗަަކަށް ޒިންޤާނޫނީގޮ

ކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތަކީ އެތަ

ެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުވ މީހާކަމަށްވުމުން،

ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި 

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ 

ހަވާލުވެގެން އަންނަމީހާ ކަސްޓަމްސަށް 

އަދި ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޮށިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަބަހެއްފަދަ ޕާރްސަލެއް، ފ

އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންގޮސްދޭށޭ ބުނި 

ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް 

ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

 ހަވާލުނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް ރާއްޖ

ަން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކ

 ހިދުމަތްކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި 

ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،އަވަސްކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ މަތި

 ގޮތުންމިމަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ހުއްޓުމެއްނެތި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ތަކެތި 

 ދަނީދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިބަލައިފާސްކޮށް 

ަސް ލުއިފަސޭހަ އަވހަރުދަނާކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވަޅި ނައިފާއި، އެނޫންވެސް 

އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ުގެ އެހެންކަމުން، މިފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމ

ކުރިން ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ މަގުން ގެނައުމަށްޓަކާ 

ހޭ ެކަމާބއެފަދަ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހު ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ

އެތަކެތި ގެނައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ރާއްޖެއިން އިސްވެދެންނެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން، 

އަންނަނިވި ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ގެންނަ ލަގެޖްގައި ހިމެނޭ 

ތަކެއްޗަކީ މީހަކަށް ގެނެސްދޭ ތަކެތި ކަމުގައިވިއަސް 

ނުވަތަ މީހަކު ހަވަލުކުރި ތަކެތިކަމުގައިވިޔަސް 

މާވާންޖެހޭ ތުން އެހުރިހާ ތަކެއްޗަަކަށް ޒިންޤާނޫނީގޮ

ކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތަކީ އެތަ

ެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުވ މީހާކަމަށްވުމުން،

ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި 

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ 

ހަވާލުވެގެން އަންނަމީހާ ކަސްޓަމްސަށް 

އަދި ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޮށިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަބަހެއްފަދަ ޕާރްސަލެއް، ފ

އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންގޮސްދޭށޭ ބުނި 

ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް 

ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

 ހަވާލުނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް ރާއްޖ

ަން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކ

 ހިދުމަތްކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި 

ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،އަވަސްކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ މަތި

 ގޮތުންމިމަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ހުއްޓުމެއްނެތި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ތަކެތި 

 ދަނީދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިބަލައިފާސްކޮށް 

ަސް ލުއިފަސޭހަ އަވހަރުދަނާކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވަޅި ނައިފާއި، އެނޫންވެސް 

އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ުގެ އެހެންކަމުން، މިފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނައުމ

ކުރިން ނުވަތަ ޕޯސްޓުގެ މަގުން ގެނައުމަށްޓަކާ 

ހޭ ެކަމާބއެފަދަ ތަކެއްޗަށް އޯޑަރު ކުރުމުގެ ކުރިން 

ހު ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ ހުއްދަ

އެތަކެތި ގެނައުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން 

  އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ރާއްޖެއިން އިސްވެދެންނެވުނު ނުކުތާތަކުގެ އިތުރުން، 

އަންނަނިވި ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ގެންނަ ލަގެޖްގައި ހިމެނޭ 

ތަކެއްޗަކީ މީހަކަށް ގެނެސްދޭ ތަކެތި ކަމުގައިވިއަސް 

ނުވަތަ މީހަކު ހަވަލުކުރި ތަކެތިކަމުގައިވިޔަސް 

މާވާންޖެހޭ ތުން އެހުރިހާ ތަކެއްޗަަކަށް ޒިންޤާނޫނީގޮ

ކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ފަރާތަކީ އެތަ

ެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުވ މީހާކަމަށްވުމުން،

ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި 

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި 

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ 

ހަވާލުވެގެން އަންނަމީހާ ކަސްޓަމްސަށް 

އަދި ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

ޮށިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަބަހެއްފަދަ ޕާރްސަލެއް، ފ

އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންގޮސްދޭށޭ ބުނި 

ކަމުގައިވިޔަސް އޭގެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއް އެއްވެސް 

ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު މެނުވީ 

 ހަވާލުނުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ.

ޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް ރާއްޖ

ަން ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކ

 ހިދުމަތްކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މާތް މަޤްޞަދުގައި 

ދެވޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު  ،އަވަސްކޮށް

ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ މަތި

 ގޮތުންމިމަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  ހުއްޓުމެއްނެތި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ތަކެތި 

 ދަނީދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް މިބަލައިފާސްކޮށް 

ަސް ލުއިފަސޭހަ އަވހަރުދަނާކޮށް، ދުވަހުން ދުވަހަށް 

ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

 ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
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ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އިަދ ބޭރުކުރެވޭ 

 .މަނާތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ބޭނުންވާތަކެތި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

ައި، އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ ބަލ

 އެފަދަ އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން

، އަތުލުމާއިއުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް 

ުވީ ހިފެހެއްޓުމާއި، ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނ

ތުގެ ނުވަތަ ބޭރުނުކުރެވޭ ތަކެތި އެގޮ އެތެރެނުކުރެވޭ

ދީ މަތިން މެނުވީ އެތެރެވިޔަނުދީ ނުވަތަ ބޭރުވިޔަނު

ބެލެހެއްޓުމަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުން 

 . ކަސްޓަމްސްއާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 އަދާކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ 

ރެޔާއި ދުވާލު ސައުވީސް ގަޑިއިރު  ބެލުމަށްޓަކާ،

ހުއްޓުމެއްނެތި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަންނަ އަދި ފުރާ މީހުންނާއި 

ބޭރުކުރާ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ ބަލައި 

މިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ފާސްކުރަމުންނެވެ. 

ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރާ 

މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފަރާތްތަކުގެ 

ތަޙްޤީޤްކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ 

 އަޅަމުންދެއެވެ. ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު 

ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން 

ޤާނޫނީގޮތުން މުޅިން މަނާކުރެވިފައިވާ އިރު، 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދައާއެކުގައި 

ެނުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ މ

ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ. އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު، 

އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދާއި ތަކެއްޗާއި، މަސްތުވާ 

އިސްލާމްދީނަށް އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވަތަ 

ޖިންސީ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި، އިހާނެތިކޮށް ހިތޭފަދަ 

ހަދާފައި ނުވަތަ  ފަކޮށްދޭގޮތަށްގުނަވަން ސި

ނުރައްކާތެރި  ކުރަހާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި،

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މުޅިން ޖަނަވާރަކީ 

 މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. 

ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވެނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޚާއްސަ 

ގަސްގަހާގެއްސާއި، ހުއްދަ އެއްލިބިގެންނެވެ. 

ނުރައްކާތެރި ނޫން  އޭގެ ބިހާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި،

ޖަނަވާރު އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ހަވާ ލްޗަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެންޑް އެގްރިކަ

 ފަޓާސްފަދަ ތަކެއްޗާއި، މަސްމަރާ ބަޑިއާއި،

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެންމެހައި ތަކެތި 

ޑިފެންސް އެންޑް އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ

ި ޑައިވިންގ ވަޅިއާއި ފްލިކް ނައިފާއި ބަޓަރފްލައ
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ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ އަދި ބޭރުކުރެވޭ 

 .މަނާތަކެއްޗާއި ހުއްދަ ބޭނުންވާތަކެތި

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

ައި، އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ ބަލ

 އެފަދަ އެއްޗެއް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން

، އަތުލުމާއިއުޅެނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ އެއްޗެއް 

ުވީ ހިފެހެއްޓުމާއި، ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނ

ތުގެ ނުވަތަ ބޭރުނުކުރެވޭ ތަކެތި އެގޮ އެތެރެނުކުރެވޭ

ދީ މަތިން މެނުވީ އެތެރެވިޔަނުދީ ނުވަތަ ބޭރުވިޔަނު

ބެލެހެއްޓުމަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުން 

 . ކަސްޓަމްސްއާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ ފުރިހަމަގޮތުގައި 

 އަދާކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި

ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި 

އެތެރެކުރޭތޯ އާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރޭތޯ 

ރެޔާއި ދުވާލު ސައުވީސް ގަޑިއިރު  ބެލުމަށްޓަކާ،

ހުއްޓުމެއްނެތި ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަންނަ އަދި ފުރާ މީހުންނާއި 

ބޭރުކުރާ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ ބަލައި 

މިގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި، ފާސްކުރަމުންނެވެ. 

ތަކެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް 

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ތަކެތި ބޭރުކުރާ 

މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފަރާތްތަކުގެ 

ތަޙްޤީޤްކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ 

 އަޅަމުންދެއެވެ. ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު 

ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން 

ޤާނޫނީގޮތުން މުޅިން މަނާކުރެވިފައިވާ އިރު، 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދައާއެކުގައި 

ެނުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާކުރެވިފައިވާ މ

ތަކެތިވެސް ހިމެނެއެވެ. އެފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަލާއިރު، 

އަޅުކަންކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދާއި ތަކެއްޗާއި، މަސްތުވާ 

އިސްލާމްދީނަށް އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ނުވަތަ 

ޖިންސީ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި، އިހާނެތިކޮށް ހިތޭފަދަ 

ހަދާފައި ނުވަތަ  ފަކޮށްދޭގޮތަށްގުނަވަން ސި

ނުރައްކާތެރި  ކުރަހާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި،

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މުޅިން ޖަނަވާރަކީ 

 މަނާކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. 

ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވެނީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ޚާއްސަ 

ގަސްގަހާގެއްސާއި، ހުއްދަ އެއްލިބިގެންނެވެ. 

ނުރައްކާތެރި ނޫން  އޭގެ ބިހާއި، ދޫނިސޫފާސޫތްޕާއި،

ޖަނަވާރު އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް 

ހަވާ ލްޗަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އެންޑް އެގްރިކަ

 ފަޓާސްފަދަ ތަކެއްޗާއި، މަސްމަރާ ބަޑިއާއި،

ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބެލެވިދާނެ އެންމެހައި ތަކެތި 

ޑިފެންސް އެންޑް އެތެރެކުރެވެނީ މިނިސްޓްރީ 

 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ

ި ޑައިވިންގ ވަޅިއާއި ފްލިކް ނައިފާއި ބަޓަރފްލައ
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SPORTS
Mohamed Majid
Senior Customs Officer I

Team LA Finance crowned as the Champi-
ons of the CRC CUP 2018.  

Team LA Finance lifted the trophy after beating Team Sarujan in the 19th Customs Recreation 
Club Cup 2018. Seven teams from various departments of the MCS competed in the tourna-
ment.  The Tournament was held from 09th to 19th September 2018  at the Maafannu Turf 

Ground. 

As per major highlights of the Tournament, the Top-scorer and the Best Player was won by Mumth-
az Abdul Rasheed of Team LA Finance. In the recent editions of the Tournament, Mumthaz has al-
ways been among the most decorated and successful players of the series. He also plays vital role 
as the key striker in the Customs Futsal Team in various tournaments including the Club Maldives 
Futsal Cup and various other inter-office level competitions.

Apart from this,  the Best Five Players of the Tour-
nament were named as follows:

             Mumthaz Abdul Rasheed – LA Finance

              Abdul Mueen Ahmed – LA Finance

              Imad Mohamed – Sarujan

              Hassan Noorish – Air Cargo

              Mahmood Shujau – MT United 

This year’s slogan was “rebuild, reunite and reform 
via social connection” where several activities in-
cluding social media coverage was targeted to pro-
mote this slogan. 

CRC Cup as one of the oldest Futsal Tournaments 
in the country, has always been the most awaited 
cup among the staff of Customs, since the begin-
ning of the series in 1997.
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The CIF value of goods imported during 
September increased by 28% compared 
to September last year. Approximately 

MVR 2.94 billion worth of goods were imported 
during September 2017, whereas this year the 
figure was recorded at MVR 3.78 billion. Among 
the top importing countries, China recorded 
the highest with 18% and United Arab Emirates 
at the second with 15%.

The FOB value of goods exported during last 
September showed an increase of 124% to 
that of the same period last year, which is an 
increase from MVR 156.61 million in Septem-
ber 2017 to MVR 350.46 million in September 
2018. The largest quantity of the exports was 
to Germany which is 23.5% of the total exports 
for the month of August and United States of 
America coming at second with 11.9% of the 
total exports.

The total revenue collected through customs 
duty and other fees and fines during September 
2018 showed an increase of 20% compared to 
that of September 2017. A total of MVR 264.78 
million was collected through Customs duty 
last month.

STATISTICS
Hamdhoon Faisal

Senior Customs Officer  I

Exports increases by 
124% in September




