




بمس الهل الرمحن الرح�ي
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"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް

1	
	

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ"ގްރީން ބޮކްސް"
 އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހައަޅާ މައްސަލަ ،ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން

 2018އޮގަސްޓް  27
 ތަޢާރަފު .1

 1ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުން އަނބުރާ  2018މާރިޗް  1 ،އަށްމޫސާ އަހްމަދު ،ނާރެސް ،މަޑަވެލި.ގދ ،އަހަރުގެ 53ޢުމުރުން 
ހުރި މީހާ ކޮޅުގައި އަނެއް  ،ޖަހާކަންހާއިރު ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޯނު ކޯލެއް އައެވެ. މި ކޯލަށް އަޙްމަދު މޫސާ ޖަވާބުދިނުމުން

  ބުނީ އޭނާއަކީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަޒްމޫންކަމަށެވެ.
 
ނޑުވާލި"އަޒްމޫން އަޅުގަނޑުގާތުގައި "  އުޅޭކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ދޯނީގެ ނަންބަރެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޯޓަކުން ބޭނުންކޮށްގެން "ކަ

އުޅޭކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ރާއްޖެއި ބޭރުގެބޯޓުން ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުކަމަށް ބުނާ ނަންބަރު އަޅުގަނޑަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރިއެވެ. 
ނޑާއި ފޯނުން ވާހަކަދައްކަމުން އެ ނަންބަރު (އަޒްމޫ ) އެއްވެސްފަރާތަކަށް ޙިއްސާކޮއްފައި 455123170	No.	MMSIން އަޅުގަ

ނޑުވާލި  ،ވާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން ނޑު އެއްވެސްފަރާތަކަށް ކަ ނޑަކަށް އެއީކޮން ނަންބަރެއްކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި އަޅުގަ އަޅުގަ
 2018އެޕްރީލް  4ފުލުހުންނަށް  އަޙްމަދު މޫސާ" މިހެން ޙިއްސާކޮއްފައި ނުވާނެކަމަށް ބުނީމެވެދޯންޏާއިބެހޭ އެއްވެސް ނަންބަރެއް 
 ގައި ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 
ނޑުވާލި ދޯނީގެ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަންބަރާހެދި  އެ ދޯނީގެ ނަންބަރު  ،ހިލިގަތް ކަންތައްތަކުން ފެންމަތިވީއަޙްމަދު މޫސާގެ ކަ

ކިޔާ ތެޔޮ ބޯޓެއް  "18"ޒިން ޔުއާން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަޔަކު ތެޔޮ ރައްދުކޮށްފައިވާކަމެވެ.  ބޭނުންކޮށްގެން
މާރިޗް  15އިން ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސާރވިސް(އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުމެދުވެރިކޮށެވެ. 

" އިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް އަޅާފައިވާ 18ދިވެހި ދިދަ ޖެހި "ޒިން ޔުއާން "ގައި ނެރިފައިވާ އިންޓެލިޖަންސް ރިޕޯޓުކަމުގައިވާ  2018
މި ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ " ،"1ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވުން

ވެ، އުތުރު ކޮރެޔާއާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ސިފަކުރުވަންކަމަށް ފުޖެއިން ޔޫ.އެން.އެސް.ސީ ގެ ޤަރާރާ ޚިލާދިވެހިރާއް
 ބެލެވެއެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއާއި ރާއްޖެއާ ގުޅުން އޮތްކަމަށް ސިފަކުރުމަކީ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާމެދު އޮންނަ

 ،އަކީ އަޙްމަދު މޫސާ 8QQ2238 ،ކޯލްސައިން ބޭނުންކުރި " 18"ޒިން ޔުއާން . 2އް" ކަމަށެވެރާނެ ކަމެއިތުބާރަށް ބުރޫ އަ
ނޑުވާލި"ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ  ،ގދ.މަޑަވެލި ،ނާރެސް ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދަކަށް ރަސްމީކޮށް  "ކަ

ދޫކުރެވިފައިވަނީ  ،455123170 ،މި ކޯލްސައިންއާއި އެއާގުޅޭ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރ ،އްކަމަށާއިދޫކުރެވިފައިވާ ކޯލްސައިނެ
 . 3ކަމަށެވެވަނަ ދުވަހު 2016އޮކްޓޯބަރ  24
ނޑުގެ  0000ވަނަ ދުވަހު ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން އެރޭ  2018ފެބްރުއަރީ  24 ގައި ޖަޕާނުގެ ކަ

" ނަމަކަށްކިޔާ 18މަތިންދާބޯޓަކުން ކުރި ސާރވެއިލަންސް ޕެޓްރޯލެއްގައި، ދިވެހި ދިދަ ޖެހި، "ޒިން ޔުއާން  P-3Cސިފައިންގެ 
) ކިޔާ ތެޔޮއުފުލާބޯޓެއް 8660313ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓަކާއި، އުތުރު ކޮރެޔާގެ ދިދަޖެހި، ޗޮން މާ ސަން (އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރ: 

																																																													
"18"ދިވެހި ދިދަ ޖެހި "ޒިން ޔުއާން 1	  ،ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސާރވިސް ،" އިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވުން

 : "(މީގެ ފަހުން  2018މާރިޗް  ED22، 15-2018-001ރިޕޯޓް ނަންބަރު  ) "އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް
" ޞ.  2  .1"އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް
" ޞ.  3	  .4"އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓް



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް

2	
	

ނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގަ . އަދި މި ބޯޓުތަކުގެ ޢަމަލުތައް 4އި އެލޯންގްސައިޑް ކުރެވިފައި އޮތްވައި ފެނިފައިވެއެވެބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަ
ހުރިގޮތުން، އެ ބޯޓުތަކަކީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފު 

ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދިވެސް ބަޔާނުގައި  މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް ވަރަށް
ވީ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މާލީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ޗޮން މާ ސަން ކިޔާ އުޅަނދު، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު  2018ފެބްރުއަރީ  23ވާގޮތުން، 

. ހަމަ މިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ "ޒިން 5ވެއެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަރުވާފައެ
" އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އުނޅަދެއް ނޫންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޞަރަޙައްދުން ބޭރުގައި 18ޔުއާން 

 . 6ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިނުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ 

އިހު ނަންގަތް ކަނޑުވާލިދޯނީގެ ވެރިފަރާތުގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ކޮއްކޮކަމުގައިވާ  ،ކޮންމެއަކަސް މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން  ،ގައި ހައްޔަރުކުރެވުނެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް 2018މާޗް  ފަހުމީ هللاއަރިނަގާގޭ ޢަބްދު މަޑަވެލި،.ގދ

ވްސް އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ވައްޓާލުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވުމާއި، މޯލްޑި
މުގައި ޞައްޙަނޫން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ޞައްޙަ ނޫން ޑޮކިޔުމެންޓްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް އަދި އެއޮތޯރިޓީގެ ނަ
ނަމުގައި ޞައްޙަނޫން  ތައްގަނޑެއް ހަދައި އެތައްގަނޑު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އެ އޮތޯރިޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އިސްފަރާތެއް

އްޙަ ނޫން އޯ) އަށް ޞަ.އެމް.އިއަޖީމެއިލްއެއް ހަދައި އެ ޖީމެއިލް ބޭނުންކޮއްގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން (
މައުލޫމާތުތަކެއް ފޮނުވައި ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިނުވާ ބޯޓަކަށް ޞައްޙަނޫން ކޯލްސައިންތަކެއް 
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މެއިލްކޮށް އެ ބޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ބޭނުންކޮއްގެން ޓެރެރިޒަމްއަށް މަގުފަހިވާފަދަ އަމަލުތަކެއް 

 ތީކަމަށްބުނެ ޓެރަރިޒަމަށް ދަޢުވާކުރެވުނެވެ. ފައިވާހިންގާ
 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަހުމީ ކުރީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ " ،އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ބަޔާންކުރާގޮތުގައި ،ކަންމިހެން ވެފައިވާއިރު
ރާއްޖޭގެ ބައެއްފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ  ،ކުރީގެ ކާނަލެއްކަމުގައި މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ހިމެނޭގޮތަށް
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" އާިއ ރައީްސ ޔާމީާނ ހުިރ ގުޅުން .2  "ގްރީްނ ބޮކްސް
 ،ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅެނީ "18"ޒިން ޔުއާން އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓު ބަޔާންކުރަނީ މައްސަލަ ޖެހުނު ތެޔޮބޯޓުކަމުގައިވާ 

ހަމަ އެ ކުންފުނީގެ  ،ކިޔާ ބައެއްކަމަށްވާއިރު އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ލޯންގްލައިންހޮންގްކޮންގެ 
 15މި އުޅަނދުގައިވެސް  ،ންނަކަމަށާއި) ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދެއް ވެސް އPROSPERYޮ( ޕްރޮސްޕެރީބެލުމުގެ ދަށުގައި 

. އަދި މި އުޅަނދުގައި ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށެވެގެ ފަހުން ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ 2018ޖެނުއަރީ 
 11ޓްރާންސްފިއުލް  ،ކަމަށާއި) ބޭނުން ކުރެވިފައިވ8QJWާގެ ކޯލް ސައިން ( 11ޓްރާންސްފިއުލް ތެޔޮއުފުލާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ 

																																																													
4	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	 Japan,	Suspicion	of	 illegal	 ship-to-ship	 transfers	of	goods	by	Chon	Ma	San,	North	
Korean-flagged	tanker,	and	Xin	Yuan	18,	Maldivian-flagged	tanker	(February	24,	2018)		
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000775.html	
5The	U.S.	Department	of	the	Treasury’s	Office	of	Foreign	Assets	Control	(OFAC)	ISSUES	GLOBAL	SHIPPING	ADVISORY,	
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0297	
6	https://pbs.twimg.com/media/DXHlr08VQAATc5p.jpg	
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3	
	

ގްރީން ބޮކްސް މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ ދަށުގައި ހިންގަމުންދާ  ކުރީގެ ކާނަލް މުޙައްމަދު ޒިޔާދުގެގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ 
 .8މަށެވެކިޔާ ކުންފުންޏެކަ ޕވޓ. ލޓޑ.

މި މައްސަލައާ އޭނާޔާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް  ،ގައި ކާނަލް ޒިޔާދު "މިހާރަށް" ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި 2018މާރިޗް  1ނަމަވެސް 
 އެއްވެސް ވާހަކަތަކުގައި އެ ވިދާޅުވީ ޒިޔާދު ދެންނެވުމުން ސުވާލު އިން" މިހާރު" ގުޅޭގޮތުން މިކަމާނެތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. "

 ކަމަށް ވައްޓާލަން އަގު ނާގެއޭ ފަތުރަނީ، ވާހަކަ ބުނެ ކަމަށް ބޯޓެއް އޮތް ގުޅުން ކުންފުންޏާ އޭނާގެ. ކަމަށެވެ ނެތް ހަގީގަތެއް
ނޑުގެ އެއީ، ނޫން ބޯޓެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ" .އެވެ ވިދާޅުވި ވެސް  ޒިޔާދު" ޑޮކްގައި، މެލޭޝިއާ އޮތީ އެ އޮތަސް ބޯޓެއް އަޅުގަ
 ވެސް ލޯނެއް އެއްވެސް އިން) ބީއެމްއެލް( މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް މިހާތަނަށް ކުންފުނިން އެ ގޮތުގައި ވިދާޅުވި އޭނާ .އެވެ ވިދާޅުވި

 ކަމަށް ވާހަކަތަކެއް ނެތް އަސްލެއް އެއްވެސް ދައްކަނީ ގުޅޭގޮތުން ކުންފުންޏާ އެ އެހެންކަމުން،. އެވެ ނޯންނާނެ ނަގައިފައެއް
 .9"އެވެ ވިދާޅުވި

 
އޭނާގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި އިލްޒާމްތަކެއް  ،ފަހުމީ މަތިކޮށްهللا ޢަބްދު(މިހާރު ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ) މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ މުޑަނަކަށް 

ހަމަ ކާނަލް ޒިޔާދުގެ މައްޗަށްވެސް ކުރިމަތިވެއެވެ. އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ  ،އެ ހުރިހާ ތުހުމަތުތައް ،އެޅުވިއިރު
 ބޯޓުތަކެއް އުފުލާ ތެޔޮ ޝިޕިންގއިން ޕެސިފިކް އޭޝިއާ އުފެދުނީ ފަހުމީއާގުޅުމެއް ޒިޔާދާއި، ކާނަލް ކުރީގެ އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް

 ފަހުމީ އެއްގޮތުގައި ރެޕްރެސެންޓިޓިންގ ސޭލްސް އެއީ ،ކަމަށާއިޤަބޫލުކުރެވޭ ތެރެއިންކަމަށް މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރި ޒިޔާދު ގަތުމަށް
 . 10ކަމަށެވެކުރިއިރު މަސައްކަތް ކުންފުނީގައި އެ
 

އޮގަސްޓްމަހު ރާއްޖެއައުމުގެ ކުރިން ދެއަހަރުވަންދެން  2017 އޭނާއަކީ ،ފަހުމީ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި ބުނަނީهللا ޢަބްދު
ސިންގަޕޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްގައި އެކުންފުނީގެ އޮތަރައިޒްޑް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކޮއްފައިވާ 

ގްރީންބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ވެފައިވާ  އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްއާއި ،އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު އޭނާ ،އްކަމަށާއިމީހެ
މިގޮތުން އެކުންފުނީގެ  ކަމަށެވެ.އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން އެކުންފުންޏާއެކު ގިނައަދަދެއްގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގާފައިވާނެ

ގްރީންބޮކްސް  ،ކަމަށާއިހަކަދައްކާހަދާފައި ހުންނާނެލާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވާއި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަމެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ ކާނަލް ޒިޔާދާ
އަދި  ކަމަށެވެ.އޭޝިޔާ ޕެސިފިކްއާއި ދެމެދުގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގާފައި ހުންނާނެ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި

 ފަހުމީ ބުނެއެވެ.  ވާނެކަމަށްވެސްތެޔޮބޯޓުފަހަރު ގަތުމުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުތަކެއް ވެސް ހިންގާފައި
 

هللا އަބްދު ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނުގައި (ސެންކޯ) ޝަރީފް މުޙައްމަދު ،ސަނީކޯސްޓް. މ ،ގްރީންބޮކްސްގެ މުވައްޒަފެއްކަމުގައިވާ
ބޯޓު ތަކެއް ވިއްކާކަމަށް ބުނެ  ފަހުމީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން هللاއަބްދު ،ކަމަށާއިވާހަކަ ދެކެވިފައި ވަނީ މާލެއިންފުރަތަމަ ފަހުމީއާދިމާވެ 

  ބައްދަލުކުރީކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެދުމުންސެންކޯ ޝަރީފުގާތު ޒިޔާދު އެފަރާތާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް 
 

ނޑު ފުރަތަމަ ބައްދަލު ކުރީ ފަހުމީهللا ޢަބްދުސެންކޯ ޝަރީފު ބުނަނީ " އަދި އެއަށްފަހު  ގްރީން ބޮކްސް އޮފީހުގައެވެ.އާއި އަޅުގަ
ފަހުމީ މަސައްކަތް ކުރާ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކުން ވިއްކާ ބޯޓުތައް ބެލުމަށް އަޅުގަނޑު މެލޭޝިޔާގެ 

ދަލުކޮށް އާއި ބައް ފަހުމީهللا ޢަބްދުޖޮހޯބާ އަށް ދިޔައިމެވެ. އަދި ބޯޓުތައް އޭރުހުރީ ޕަސީރުގޮޑާން ގައެވެ. އަދި އެތަނުން އަޅުގަނޑު 
ދެންނެވުނު ބޯޓުތައް ބަލާ ސަރވޭކޮށް ބޯޓުތަކުގެ ހާލަތު ޒިޔާދުއާއި ޙިއްޞާ ކުރީމެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ގްރީން ބޮކްސް އިން 

ނޑު މަސައަކަތް ކޮއްފައި ވާނެ  " ކަމަށެވެ. ގަނެފައިވާ ބޯޓުތަކުގެ ކުރާންޖެހުނު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި އަޅުގަ
																																																													

 .8-7. ޞ" ރިޕޯޓް އިންޓެލިޖެންސް"8	
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 .9. ޞ" ރިޕޯޓް އިންޓެލިޖެންސް"10	
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 ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔަނާނުގައި ބުނެފައިވަނީ  ،ޙަސަން ފަލާޙު ،ސިތާނާ ފުވައްމުލަކު މާދަޑު،. ޏ ،ސްގެ ވަކީލުގްރީންބޮކް
هللا ތަކުގައި އޭޝިޔާޕެސިފިކްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ލިޔުންތަކުގައި ޢަބްދުމަލާތްޢާތެޔޮޓޭންކަރުތައް ގަތުމުގެ މުއިން ގްރީންބޮކްސް

ވަކީލު ކަމަށެވެ. ފަރާތުން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކޮއްހަދާފައިވަނީ މުޙައްމަދު ޒިޔާދްފެ ގްރީންބޮކްސް ،ވާކަމަށާއިފަހުމީ ސޮއިކޮށްހަދާފައި
ގެ ޓޭންކަރު ތެޔޮ 5އޭޝިޔާޕެސިފިކްއާ ދެމެދުގައި ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ގަނެފައިވާ އާއި ގްރީންބޮކްސްފަލާޙު ބުނަނީ 

 ކަމަށެވެ.ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްގެން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާގެ ރާއްޖެގެނެސް ގްރީންބޮކްސްޓޭންކަރު  3ތެރެއިން 
އެދެޓޭންކަރަކީވެސް ކުންފުނީގެނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި  ،ގައި ކަމަށާއިޓޭންކަރު އަދިވީ މެލޭޝިޔާ 2އަނެއް 

  މުގައި ވަކީލު ފަލާޙު ބުނެއެވެ.ކަޓޭންކަރު 2ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްފައިވާ 
 
ގްރީންބޮކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އޭޝިޔާޕެސިފިކްއާ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން ތެލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ "

ނޑަށް އެ"އާސެނަލް"(ކުރީގެ ނަމުންނަމަ  10އާއި ޓްރާންސްފިއުލް  " ފަލާޙު ނގެއެވެ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާހުރިކަން އަޅުގަ
 ބުނެފައިވެއެވެ. 

 
 ކާނަލް ޒިޔާދު "މިހާރު" ނޫހުގައި ބުނި ފަދައިން ގްރީންބޮކްސް ކުންފުނިން ،ނުރަސްމީކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނަނީ

 ،ވަނަ އަހަރު 2016ނަމަވެސް ނުވާކަމަށެވެ.  މިހާތަނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އެއްވެސް ލޯނެއް ނަގައިފައި
އަދި މި ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ސީދާ  ،ނެގުމަށް ގްރީންބޮކްސްއިން ބީ.އެމް.އެލްގައި އެދުނުކަމަށާިއ ތެޔޮބޯޓު ގަތުމަށްޓަކައި ލޯުނ 5

 ،ވަނަ އަހަރު 2016ނަމަވެސް ހަމަ  .ބޭންކުެގ ބުޯޑ މެންބަރުންނަްށ ގުޅުއްވައިގެްނ ބާުރ އެޅުއްވިކަމަށެެވ ،ރައީްސ ޔާމީނު
ރައީސް ޔާމީނު  ،އެ ފަޟީޙަތުގައި ބީ.އެމް.އެލްގެ ނަންވެސް ހަޑިވެފައިވާތީ ،މް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެއެ

 ކަމަށެވެ. އެދިވަޑައިގަތަސް ގްރީންބޮކްސްއަށް ލޯނު ދެވެން ނެތްކަމަށް ބީ.އެމް.އެލް އިން ނިންމި

" ެގ ތެޔޮބޯޓުތަކުެގ ކޯލްސައިްނ ބިދޭީސ ބޯޓުތަކުްނ ބޭނުންކޮށްފައިވުން ގްރީން" .3  ބޮކްސް
 ދިދަ ދިވެހިޤަވައިދާޚިލާފަށް  އުޅަނދުގައިވެސް ކިޔާ ނަމަކަށް) PROSPERY( ޕްރޮސްޕެރީ ،އިސްވެ ނަންގަނެވުނު ފަދައިން

 ކޯލް ގެ 11 ޓްރާންސްފިއުލް ކަމުގައިވާ ބޯޓެއް ތެޔޮއުފުލާ ނިސްބަތްވާ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދުގައިމި  ،މަށާއިބޭނުންކުރެވިފައިވާކަ
 ޒިޔާދުގެ މުޙައްމަދު ކާނަލް ކުރީގެ ފަރާތަކީ މިލްކުވެރި ގެ 11 ޓްރާންސްފިއުލް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ބޭނުން) 8QJW( ސައިން
ގައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ކުންފުންޏެކަމު ކިޔާ. ލޓޑ. ޕވޓ ބޮކްސް ގްރީން ހިންގަމުންދާ ދަށުގައި ކަމުގެ ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ

-202: ނަންބަރުސިޓީ ވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މޯލްޑި ،މި މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެންބަޔާންކުރެއެވެ. އަދި 
M/INDIV/2018/17 )02  ް3މި ، ޕްރޮސްޕެރީއަދި  "18ޒިން ޔުއާން "، "އޯޝަން ޕޯޕޮއިސް" އިން )2018މާރިޗ 

  އެވެ.ބުނެފައިވެއުޅަނދުން ހުއްދަނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ބޭނުން ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 

 އަދި ،އެނގޭއިރުގެ ކޯލްސައިންކަންވެސް ޓްރާންސްޕޯޓަށް  11ޓްރާންސްފިއުލް އިން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ  ޕްރޮސްޕެރީ ،މިގޮތުން
މި އުޅަނދު އައި.އެޗް.އެސް.ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް  ،އިންރަޖިސްޓްރީނަގުލީ ގެ ޕްރޮސްޕެރީލިބިފައިވާ  ޓްރާންޕޯޓް އޮތޯރިޓީއަށް

އުތުރު ކޮރެޔާއަށް ތެޔޮ ރައްދުކުރަނިކޮށް  ،މިރަޖިސްޓްރީއާއިއަދި ، ން އެނގޭއިރުފޮނުވާފައިވަނީ ޞައްޙަ ނޫން ރަޖިސްޓްރީ އެއްކަ
އެ  ،ގްރީންބޮކްސްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ،ވާއިރުވެސްސާބިތު އެއްގޮތްކަން އާރަޖިސްޓްރީނަގުލީ އިގެ  "18 ޒިން ޔުއާން" ފަޅާއެރި
 ފިޔަވަޅު އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އޮތޯރިޓީން

 



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް
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" ެގ ތެޔޮބޯޓުތަކުން .4  ޤަވައިދާޚިލާފަްށ ކޯލްސައިްނ ބޭނުންކޮށްފައިވުްނ ރާއްޖޭްނ ބޭރުގަިއ "ގްރީްނ ބޮކްސް
	

 އާދަމް ޝިހާމް هللاޢަބްދުލް ރަތްކެޔޮގޭ ،ކެލާ. ހއ ،ޑެޕިޔުޓީ ޑައިރެކްޓަރކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 
ފަހުމީ هللا ޢަބްދު(މިހާރު ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ) ވަނަދުވަހު  4ޖަނަވަރީ  2018 ،ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދުއްވާ ބޯޓްތަކަކަށް ކޯލްސައިންއާއި  ،ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީހަށް އައިސް
އިން ގަނެފައިވާ ކޯލްސައިންއާއި ފީޖީއެމް.އެމް.އެސް.އައި. ގަންނަން ބޭނުންވާތީ އެކަން ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އަދި 

ފަހުމީ ބުނުމުން هللا މިހެން ޢަބްދުފައިވެއެވެ. ބުނެ ،ހުރިކަމަށް ފަހުމީ ބުނިކަމަށްއެމް.އެމް.އެސް.އައި. ޓްރެކް ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް 
 هللاޢަބްދުލްކަމަށް ފަހުމީ ބުނިهللا އިން އެކަންކުރެވޭކަމަށް ޢަބްދުފީޖީއިން ކޯލްސައިންއާއި އެމް.އެމް.އެސް.އައި. ވިއްކާތޯ އެހުމުން  ފީޖީ
 11" ބޯޓުގެ ރިޕޯޓުގައ18ިންޔުއާން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ނެރިފައިވާ "ޝި ،ގައި 2018މާޗް  19އަދި  .ބުނެފައިވެއެވެ ޝިހާމް

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ފީޖީއަށްވެސް ރާއްޖެއަށް މި ދިމާވި ހާދިސާކަހަލަ ހާދިސާއެއް  2017" ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
ބޯޓު ފޯޖު ޑޮކިއުމަންޓް ބޭނުންކޮށްގެން ފީޖީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  91ބެލި ބެލުމުން  ދިމާވެފައިވާކަމަށާއި އެ ހާދިސާގައި

 :13ބޯޓުގެ ނަން ހިމެނެއެވެ 3ގްރީންބޮކްސްގެ  ،ބޯޓުގެ ތެރޭގައި 91ފިޖީއިން އިޢުލާނުކުރި  ،. މިގޮތުނ12ްކަމަށެވެއޮތް" 

.އޯ ނަންބަރުބިދޭސީ ބޯޓުގެ  ބޯޓުގެ ބިދޭސީ ނަން .އެމް ރާއްޖޭގައި ގްރީންބޮކްސްއިން  އައި
 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަން

PUTERI AUR 84917 TRANSFUEL 11 
ARSENAL 9058880 TRANSFUEL 10 
SEA TREASURE 83497 TRANSFUEL 7 

ނޑުގެ" އަދި ވަކީލު  ،ގައި ބުނެފައިވާއިރު 2018މާޗް  1ކަމަށް ކާނަލް ޒިޔާދު " ޑޮކްގައި މެލޭޝިއާ އޮތީ އެ އޮތަސް ބޯޓެއް އަޅުގަ
 ނަމުގައި ގްރީންބޮކްސްގެ ރާއްޖެގެނެސް ޓޭންކަރު 3 ތެރެއިން ޓޭންކަރުގެ ތެޔޮ 5 ގަނެފައިވާ ގްރީންބޮކްސްއިން ،ފަލާހުގެ ބަޔާނުން
 ކަމަށާއި، މެލޭޝިޔާގައި އަދިވީ ޓޭންކަރު 2 އަނެއް ،އިގެންދާކަމަށާ ބޭނުންކުރަމުން މިހާރުވެސް ކޮއްގެން ރަޖިސްޓްރީ

 ވަކީލު ޓޭންކަރުކަމުގައި 2 ކޮއްފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ކުންފުނީގެނަމުގައި އެދެޓޭންކަރަކީވެސް
  ވަކީލު ފަލާޙު ބުނެފައިވެއެވެ.  ،ކަމުގައި އާސަނަލްގެ ކުރީގެ ނަމަކީ  10އަދި މީގެ ތެރެއިން ޓްރާންސްފިއުލް  .ބުނެއެވެ ފަލާޙު

 3ޞައްޙަނޫން ދިދައިގައި ދަތުރުކުރިކަމަށް ފީޖީއިން އިޢުލާނުކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ގްރީންބޮކްސްގެ  ،ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ
 ކުރީގެ( 7 ޓްރާންސްފިއުލްއަދި  )އާސެނަލް ނަމުންނަމަ ކުރީގެ( 10 ޓްރާންސްފިއުލްބޯޓުކަމުގައިވާ  2 ،ތެޔޮ ބޯޓުގެ ތެރެއިން

 ،ބޯޓުވެސް އޮތީ މެލޭޝިޔާގައިކަމަށް ކާނަލް ޒިޔާދާއި އޭނާގެ ވަކީލު ޙަސަން ފަލާޙު އިޢުތިރާފުވާއިރު 2މި  )ރެޝަރސީ ޓް ނަމުންނަމަ
ފީޖީ ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާއިރުވެސް ދިވެހިސަރުކާރުން  ،ބޯޓުކަމުގައި 2ކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މުޢާމަލާތްކުރާ ބޯޓަ 2އަދި މި 

 ފިޔަވަޅު އަޅަން ނޫޅޭކަމެވެ. 
           

																																																													
" ބޯޓުގެ" 18 ޝިންޔުއާން"11	 (މީގެ  2018މާރިޗް  19 ؛202	M/202/2018/2-(11): ރިޕޯޓް ނަންބަރު ،މޯލްޑިވްސް ޓްރަންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ،ރިޕޯޓު

" "ޝިންޔުއާން ފަހުން  )ރިޕޯޓް
" "ޝިންޔުއާން 12	  . 4ޞ. ރިޕޯޓް

13	Maritime	Safety	Authority	of	Fiji,	Letter	Number:	MS	5(R)	01,	28	September	2017	addressed	to	the	International	
Maritime	Organisation.		
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ނޑުތައް .5  ބޭނުންކޮށްފަިއ ވުމުެގ މައްސަަލ ނާޖާއިޒުގޮތުގަިއ ޓްރާންސްޕޯުޓ އޮތޯރިޓީެގ ތައްގަ
(މިހާރު ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ) ގާތުގައި،  އޭނާ ،ވަނީ ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ފަލާހުގްރީން ބޮކްސްގެ ވަކީލު ޙަސަން 

ފަހުމީއަކީ މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ "އޮތޮރައިޒްޑް" ފްލެގްޝިޕް އޮތޯރިޓީ ދިނުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ هللا ޢަބްދު
ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ  ފަހުމީގެ މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގައި ފްލެގްޝިޕްهللا ފަރާތެއްކަމަށާއި ޢަބްދު

 ކަމަށެވެ. ވާފަރާތްތަކުގެ ސްޓޭމްޕްތައް ހުންނާނެކަމަށް ބުނެފައި
 

މަސައްކަތްކުރާ އޮފީހަށް  ފަހުމީهللا ޢަބްދު ،ސިންގަޕޫރަށްދިޔަ ދަތުރެއްގައި ޝަރީފު ،އަދި ސެންކޯ ޝަރީފުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ
ވްސް އިން މޭޒުމަތީގައި މޯލްޑި ފަހުމީهللا ޢަބްދުގޮސް އޭޝިޔާޕެސިފިކްގެ އޯނަރ މިސްޓަރ މައިކަލްއާ ބައްދަލުކުރުމަށް އިންއިނުމުގައި 
ޓަރ ސެޓިފައި މިސްޓު  އިޒް ޖަހާ "ދިސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ލެޓަރހެޑްގައި "ފްލެގް އޮފް ކޮންވީނިއަނސް" ސުރުޚީގައި

  ވާކަމަށެވެ.ފެނިފައި ޝަރީފަށްފަހުމީ" އިނގިރޭސިން ޖަހާފައިއޮތް ލިޔުމެއްގެ ތަންކޮޅެއް  هللاއަބްދު
 

 ،) ކާނަލް ޒިޔާދ1ުފަހުމީ ބުނަނީ މި ތައްގަނޑުތައް ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނެނީ (هللا ނަމަވެސް ޢަބްދު
) މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް 3( ؛އިމާދުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މަހުދީ ޓީގެ ޗެއަރމަން) މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރ2ި(

) ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ސާވެޔަރ ޢަބްދުއްނާޞިރު 4( ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު
 މީހުންކަމަށެވެ.  4މި  ،މުޙައްމަދު

 
 ފަރުވާ ޙިއްސާކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު އޯއަށް.އެމް.އައި އޮތޯރިޓީއިން "ޓްރާންސްޕޯރޓްއިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރިޓައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި  ކުރެވޭ" ފާހަގަ ކުޑަކޮށްފައިވާކަން
އިންޓަލިޖެންސް  .14ކަމެއް" ކަމަށެވެގެ ގޮތުގައި އައި.އެމް.އޯއިން ބަލައިގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ (ޕޮއިންޓް އޮފް ކޮންޓެކްޓް) ޕީ.އޯ.ސީ

ރާއްޖޭގެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އައި.އެމް.އޯއަށް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕީ.އޯ.ސީންގެ ގޮތުގައި ގެ  18ޒިންޔުއާން  ރިޕޯޓު ބުނަނީ
 އެއީ ކަމަށެވެ. ސް ޑޭޓާބޭސްގައިވާޖީސިފަރާތެއް  5
 
 އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް (ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން)  .1
 އިބްރާހިމް ޔާސިރު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ)  .2
 ރު މުޙައްމަދު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ)  ޞިއަބްދުއްނާ .3
 އަޙްމަދު ރަޝީދު (އެމް.ޕީ.އެލް)   .4
 މް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހި .5
 

މީހުންގެ ވާހަކަ އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި  2މީހުންގެ ތެރެއިން  4ފަހުމީ ތުހުމަތުކުރާ هللا ޙަޤީޤަތަކީ ޢަބްދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ
 ފާހަގަކޮށްފައިވާކެމެވެ. 

 

 މެއިްލ ބޭނުންކުރުމުެގ މައްސަލަ-ޢަބްދުއްރަޝީުދ ނާފިޒުެގ އީ .6
 ސުރުޚީގެ ގެ" ޕޯރޕޮއިސް އޯޝަން އެންޑް 18 ޔުއާން ޒިން އޮފް ސައިން ކޯލް ދަ އަޕްޑޭޓިންގ"އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ 

 ،ކަމަށާއިނަމުގައިގެ ޛުރަޝީދް ނާފިއްޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަބްދުފޮނުވައިފައިވަނީ  އީމެއިލް ފޮނުވުނު ދަށުން

																																																													
 6ޞ. ،އިންޓްލިޖެންސް ރިޕޯޓު 14	



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް

7	
	

މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ  ،ގައި އެ މަޤާމުން ބަދަލުކުރެވި 2017ފެބްރުއަރީ  1އޭނާ ވަނީ 
އައި.އެމް.އޯ ޑޭޓާބޭސްގައި ފެސިލިޓޭޝަން  ،ނަމަވެސް މިހާދިސާ ހިނގި އިރުވެސްހަމަޖައްސާފައިކަމަށެވެ.  މިނިސްޓަރެއްގެ މަޤާމު
އެއީ  ނާފިޛުގެ ނަންކަމުގައި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ބަޔާންކުރެއެވެ.ންޖެހޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ވަނީ ކަންތަކުގައި ގުޅަ

naafizrasheed@gmail.com ްއެއީ  ،މި އީމެއިލްގައި ނާފިޒްގެ މަޤާމު ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި"ކަމަށާއި މި އެޑްރެސް އިނ
 ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.  "15ޑޭޓާބޭސްގައި ވާ ގޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

  ހިމެނުމަށް ޖީސިސްގައި މައުލޫމާތުތައްއުތުރު ކުރެޔާއަށް ތެޔޮ ރައްދުކުރި ބޯޓުގެ  ،ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީއިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައިވަނީ
ބޭރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް  ،އިސްވެނަންގަނެވުނު ޖީމެއިލް އިން ،ކުރުމަށްފަހު އެޓޭޗް ސެޓްފިކެޓް އެ ،ހަދައި ސެޓްފިކެޓެއް ފޯޖް

 ހުށަހަޅާފައިވާ ،ކަމަށާއިނޫން އެއް އައިޑީ މެއިލް ބޭނުންކުރާ އޮތޯރިޓީގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މެއިލްއަކީނަމަވެސް މި  ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.
 . 16ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު ރިޕޯޓުގައި ވެއެވެފޯމެޓެއްނޫން ބޭނުންކުރާ ރިޓީގައިއޮތޯ ޓްރާންސްޕޯޓް މޯލްޑިވްސް ފޯމެޓަކީވެސް ރަޖިސްޓްރީގެ

މަންގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާއޭނާ  ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނަނީޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު  ،ލިލީޒް. މ
ހުރިއިރު އެ އޮތޯރިޓީގެ އެންމެ އިސްފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި  މަޤާމުގައި
މަންގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭނާ ޗެއާ ،އޭނާއަކަށް ނޭނގޭކަމަށާއިނަން ޖަހާފައިވާކަމެއް އޭނާގެ 

ނުވާނެކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ  އޮގަނައިޒޭޝަންއަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި މެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން މުއާމަލާތް ކޮއްފައިމެރިޓައިމް 
 ކަމަށެވެ. ނުވާނެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބަދަލުކުރިފަހުންވެސް އެފަދައެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ކޮށްފައެއް

 
ޤައުމުގެ  173ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އައި.އެމް.އޯ ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ނީ "ނަމަވެސް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ބުނަ

އިލްތަކުގެ ބަދަލުގައި ޖީމެއިލްފަދަ ތެރެއިން ބައެއް ޤައުމުތަކުން އައި.އެމް.އޯ އާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ސަރުކާރުތަކުގެ ޑޮމެއިން މެ
. އެހެންކަމުން ސައްޙަނޫން މެއިލްތަކުން ފޮނުވައިފާވާ ހުންނަ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ކޮމާޝަލް އީމެއިލް ބޭނުންކުރަމުން ދެއެވެ

އަދި މި ރިޕޯޓުގައި އިތުރަށް . އް" ކަމަށެވެވެރިފައި ކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ވުމުން އެމަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެ
ދެމެދު ކުރެވޭ އީމެއިލްތަކުގައި ރަސްމީ އެކައުންޓްތަކުގެ  އޯއާ.އައި.އެމް ،ތްތަކާއިބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ"ބުނެފައިވަނީ 

އައި.އެމް.އޯއިން ބަލައިގަންނަމުންދާތީ އުފެދިފައިވާ  ،ބަދަލުގައި އެ ފަރާތަކުން ކޮމާޝަލް އީމެއިލް ބޭނުންކުރަމުންދާ ދިއުން
 . 17ކަމަށެވެ "ލޫޕްހޯލްއެއްގެ ބޭނުން މިކަންކުރި ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެ

 

" ެގ ތެޔޮބޯޓުތަކުްނ ތެޮޔ ޑިކްލެއާނުކުާރ މައްސަލަ .7  "ގްރީްނ ބޮކްސް
ބޯޓެއް މި މައްސަލައާބެހޭ އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ބުނަނީ 

. ނަމަވެސް ގްރީންބޮކްސްގެ ތެޔޮބޯޓުތައް އަދިވެސް ދަނީ ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކަމަށެވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ނުވާ
ވަނަ  2017ން ވަނީ ) އި"ސަމަރާއި"(ކުރީގެ ނަމުންނަމަ  9ޓްރާންސްފިއުލް ސްގެ ގްރީންބޮކް ،ބަލާއިރުކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން 

 600ބަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމަށް ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވަނީ  ރާއްޖޭން ބޭރުން ،ޓަނުގެ ތެޔޮ 1300އަހަރު ކުރީކޮޅު 
ން ވަނީ ) އި"ޕުޓެރި އައުރު"(ކުރީގެ ނަމުންނަމަ  11ޓްރާންސްފިއުލް ގްރީންބޮކްސްގެ  ،ގައި 2017ޓަނުގެ ތެލެވެ. އަދި ޖުލައި 

 ޓަނުގެ ތެލެވެ. 100ބަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމަށް ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވަނީ  ރާއްޖޭން ބޭރުން ،ޓަނުގެ ތެޔޮ 400
" ތެޔޮ ރައްދުވަނީ އުތުރު ކޮރެޔާއަށްތޯ ކުރެ  .ވޭ ސުވާލެވެސުވާލަކީ މިގޮތަށް "އުނިވެގެންދާ

																																																													
 6ޞ. ،އިންޓްލިޖެންސް ރިޕޯޓ15ު	
" "ޝިންޔުއާނ16ް	  . 2ޞ. ރިޕޯޓް
 6ޞ. ،އިންޓްލިޖެންސް ރިޕޯޓ17ު	
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 ނިންމުން .8

އަންނަނިވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށާއި ގްރީންބޮކްސްގެ  ،އާތަކުގެ އަލީގައިއިސްވެ ނަންގަނެވުނު ވާޤި
 ވެރިންނަށް މަޖްބޫރުވެއެވެ. 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން  ،ތެޔޮ ޓޭންކަރުގަތުމަށްޓަކައި 5 ގްރީންބޮކްސްއިން ،ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި .1
 ؟ބާރު އެޅުއްވީ ކީއްވެ އެ ބޭންކަށް ،ރައީސް ޔާމީނު ،ދިނުމަށްލޯނު 

 ؟ޓޭންކަރުތައް ގަންނަން ފައިސާ ހޯދީ ކޮންތާކުން ،ބީއެމްއެލް އިން ލޯނު ނުދިންއިރު .2
 ؟ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ޚުދް ރައީސް ޔާމީނުތޯގްރީންބޮކްސްގެ އަސްލު ވެރިންނަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ކޮއްކޯފުޅު އަލްޤީން  .3
އަދި ރާއްޖޭގެ ކޯލްސައިންއާއި އެމްއެމްއެސްއައި ބޭރަށް  ،ބޯޓުފަހަރުގެ ޞައްޙަނޫން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިގެން ވިއްކުމަށް .4

) މޯލްޑިވްސް 2( ،) ކާނަލް ޒިޔާދ1ު(ރައީސް ޔާމީނާއި  ،"ނުރަސްމީ އެއްބަސްވުމެއް" ،ވިއްކުމަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި
) މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް 3( ؛ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއަރމަންގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މަހުދީ ޢަޤީލް
) ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ ސާވެޔަރ 4( ؛ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޛު

 ؟ހުނާއެކު އޮތްތޯމީ 4މި  ،ޢަބްދުއްނާޞިރު މުޙައްމަދު
ނޑުތައް ސިންގަޕޫރުގައިތަޓްރާސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީގެ  .5 ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަކަން ރައީސް ޔާމީނަށް  ،އްގަ

 ؟އަދި އެކަން ކާނަލް ޒިޔާދަށް އެނގޭތޯ ؟އެނގިވަޑައިގަނޭތޯ
ގްރީންބޮކްސްއިން ބަރުކުރާ ތެލުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެނުކޮށް  ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ .6

 ؟ހުރިތޯ

ޚާއްޞަކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ސުވާލުގެ އިތުރުންވެސް ގިނަގުނަ ސުވާލުތައް މި މައްސަލައާގުޅިގެން ކުރިމަތިވެއެވެ.  6މި 
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އުތުރުކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ  ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކުން އ.ދ.ގެ ،ބަލާއިރު

މިއީ ރާއްޖެއަށް މިގޮތަށް ދިމާވި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައިވެސް ބުނަނީ "ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. 
  . 18އް" ކަމަށެވެއަށް އޮތްތަނުގައި ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެމިފަދަ ކަންކަން ކުރި ،ފުރަތަމަ ޙާދިސާކަމުގައި ވީނަމަވެސް

 

 

																																																													
 12ޞ. ،ރިޕޯޓުއިންޓްލިޖެންސް 18	
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 : އިންޓެލިޖެންްސ ރިޕޯޓ1ްޖަދުވަްލ 
 

 ނޯޓް: މި ރިޕޯޓު މި ވަނީ އަޞްލާ އެއްގޮތަށް އަލުން ޓައިޕް ކުރެވިފައެވެ.

 ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސާރވިސް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
 ED22-2018-001ނަންބަރު:        2018މާރިޗް  15ތާރީޚް: 

 " އިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވުނ18ްދިދަ ޖެހި "ޒިން ޔުއާން ދިވެހި 
 

" މި ބޯޓަކީ އައިޑެންޓިޓީ ފްރޯޑްގެ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ، އަދި 18ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި "ޝިން ޔުއާން 
ޚިލާފަށް ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ބޯޓެކެވެ. މިގޮތުން މި ބޯޓުން އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް އ.ދ. ގެ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ

ޓުގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވެއެވެ. މި ބޯ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދެއްގެ ނަންބަރެވެ. މި ބޯޓުގެ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަންބަރުގެ 

) A007249ފަހުމީ (އައި.ޑީ.ކާޑު ނަންބަރު:هللا ޝަހުސު އޮޅުވާލަން ކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ އަބްދު
. މި ބޯޓު އޮޕަރޭޓު ކުރަމުންދާ ކުންފުނީގެ އަސްލަށް ބަލާއިރު މިއީ ޝެލް ކުންފުންޏެއްކަމަށް ގެ ހިއްސާއެއްވާކަމަށް ޝައްކުކުރެވެއެވެ

 ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫ.އެން.އެސް.ސީ
ލާތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ސިފަކުރުވަންކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އުތުރު ގެ ޤަރާރާ ޚިލާދުވެ، އުތުރު ކޮރެޔާއާ މުޢާމަ

ކޮރެއާއާއި ރާއްޖެއާ ގުޅުން އޮތްކަމަށް ސިފަކުރުމަކީ ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާމެދު އޮންނަ އިތުބާރަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމެކެވެ. 
ރާގުޅިގެން ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގައި ބޭރުގެ ނުފޫޒު ބޮޑުވެފައިވާ މި ގައި ސުޕްރީން ކޯޓުން ނެރުނު އަމު 1ފެބްރުއަރީ  2018

 ދަނޑިވަޅުގައި މިއީ ރާއްޖެއަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕްރެޝަރ އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

 ތަޢާރަފް .1
ނޑުގެ  0000ވަނަ ދުވަހު ޖަޕާނުގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން އެރޭ  2018ފެބްރުއަރީ  24 ގައި ޖަޕާނުގެ ކަ

" ނަމަކަށްކިޔާ 18މަތިންދާބޯޓަކުން ކުރި ސާރވެއިލަންސް ޕެޓްރޯލެއްގައި، ދިވެހި ދިދަ ޖެހި، "ޒިން ޔުއާން  P-3Cސިފައިންގެ 
) ކިޔާ ތެޔޮއުފުލާބޯޓެއް 8660313އުތުރު ކޮރެޔާގެ ދިދަޖެހި، ޗޮން މާ ސަން (އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރ:  ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓަކާއި،

ނޑުގެ ޞަރަޙައްދުގައި އެލޯންގްސައިޑް ކުރެވިފައި އޮތްވައި ފެނިފައިވެއެވެ. އަދި މި ބޯޓުތަކުގެ ޢަމަލުތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކަ
މަޖިލީހުން އުތުރު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފު ހުރިގޮތުން، އެ ބޯޓުތަކަކީ އދ.ގެ ސަލާމަތީ 

އި މުޢާމަލާތްތަކެއް ކުރާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރެވޭކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދިވެސް ބަޔާނުގަ
މާލީ ވުޒާރާއިން ވަނީ ޗޮން މާ ސަން ކިޔާ އުޅަނދު، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު  ވީ ދުވަހު އެމެރިކާގެ 2018ފެބްރުއަރީ  23ވާގޮތުން، 

އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޅަނދުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަރުވާފައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ "ޒިން 
ޅަދެއް ނޫންކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޞަރަޙައްދުން ބޭރުގައި " އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އުނ18ޔުއާން 

 ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިނުމަކީ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. 
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 އުޅަނދުގެ ތަފްސީލު .2
 (Xin Yuan 18) 18ނަން: ޒިން ޔުއާން 

 (ޖީސިސް ރެކޯޑް)  455123170 (އޭ.އައި.އެސް)455910000 އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަންބަރ: 
  8QQ2238 ކޯލްސައިން:

 8126082އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރ: 
 ދިދަ (އޭ.އައި.އެސް): ދިވެހިރާއްޖެ
 (Tanker)   އެޅަނދުގެ ބާވަތް: ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓު

 މ23މ/77ދިގުމިން.ފުޅާމިން: 
 1982އުޅަނދު ބަނދެފައިވާ އަހަރު: 

 ޓައިވާން ،ބަނދެފައިވާ ބަނދަރު: ކައޯސިއަންއެންމެފަހުން 
 

 ،ގައި ހޮންކޮންގްގެ ހާފާ ޓްރޭޑް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ގަނެފައިވާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އަދި މިހިސާބުން 2017 ،މި އުޅަނދު
ޕެސިފިކް ޖަޒީރާއެއް ކަމަށްވާ ނިއުއޭ ގެ ދިދަޖަހައިގެން އުޅުނުކަންވެސް  ،މި ނަންބަދަލުކޮށް 18ކުރީގެ ނަމުން ޒިން ޔުއާން 

ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި މި އުޅަނދުވަނީ ހޮންކޮންގެ ލޯންގްލައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް  2018އެނގިފައިވެއެވެ. އަދި 
ން އޭ.އައި.އެސްއިން ނިއުއޭގެ ދިދައިގައި މި އުޅަނދު މެނޭޖްމަންޓް ލިމިޓެޑް އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު

ގައެވެ. މި ދެ ފަހަރުވެސް އޭ.އައި.އެސް އިން އުޅަނދުގެ  2018ޖަނަވަރީ  12ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ 
 ލޮކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވަނީ ޓައިވާނުގެ ކައޯސިއަންއާއި ކައިރި ސަރަހައްދެކެވެ. 

 
އަދި ވިކްޓަރީ ޕްރިމާގެ ނަމުގައި އިންޑޮނީޝިއާގައި ވެސް ބޭނުން ކުރެވިފައެވެ. އަދި  1ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި އުޅަނދުވަނީ ވިކްޓަރީ 

ނިއުއޭގެ ދިދަ ބޭނުން ކުރެވުނީ އުޅަނދާއިބެހޭ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތު އޮޅުވާލުމަށެވެ. އައި.އެމް.އޯގެ ޖީސިސް ޑޭޓާބޭސްގައިވާގޮތުން މި 
 ނަން އެތަކެއްފަހަރުވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތަފްސީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  އުޅަނދުގެ

 
 އިން ފެށިގެން)  2017(ނޮވެމްބަރ  18ޒިން ޔުއާން  -1
 އިން ފެށިގެން)  1999ވިކްޓަރީ ޕްރިމާ ( -2
 އިން ފެށިގެން)  1995(ސެޕްޓެމްބަރ  1ވިކްޓަރީ  -3
 ) އިން ފެށިގެން 1991ބޮޓަނީ ޓްރައިއަޑް (މާރޗް  -4
 އިން ފެށިގެން)  1990އިން މާ (އޭޕްރިލް  -5
 އިން ފެށިގެން)  1982ބޮޓަނީ ޓަރައިއަޑް (ފުރަތަމަ ނަން  -6

 
 މި އުޅަނދުގެ ދިދަ ބަދލުވެފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  ،ޖީސިސް ޑޭޓާ ބޭސްގައި ވާގޮތަށް

 
 އިން ފެށިގެން)  2017ދިވެހިރާއްޖެ (ޑިސެމްބަރ  -1
 އިން ފެށިގެން)  2017ނިއުއޭ (ނޮވެމްބަރ  -2
 އިން ފެށިގެން)  1998އިންޑޮނީޝިއާ (ނޮވެމްބަރ  -3
 އިން ފެށިގެން)  1982ޕެނަމާ (މާރޗް  -4
 އިން ފެށިގެން)  1990މިޔަންމާ (އޭޕްރިލް  -5
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 އިން ފެށިގެން)  1982ޕެނަމާ (މާރޗް  -6
 

ދެމެދު މި އުޅަނދު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ މަލަކާ ސްޓްރެއިޓްސް ސަރަޙައްދުގައެވެ.  2017އާއި  2014
ގައި އެ ސަރަޙައްދާއި ދުރަށް ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ވިކްޓަރީ ޕްރިމާގެ 2017ނަމަވެސް އޮގަސްޓް 

ވީ ދުވަހު ޗައިނާގެ ބައިމާ ކޯރުތެރެއިންނެވެ.  2017އޮކްޓޯބަރ  6.އެސް އިން ފެނިފައިވަނީ ނަމުގައި އެ އުޅަނދު އޭ.އައި
 ބެލެވޭގޮތުން އޭރު މިސްރާބް ޖަހާފައިވަނީ ވިއްކާލުމައްޓަކައި ޗައިނާގެ ފުއާން ކިޔާ ބަނދަރަށެވެ. 

 
ރޑް ނަންބަރ: ގދ. ،ނާރެސް ،އަކީ އަޙްމަދު މޫސާ 8QQ2238 ،މި އުޅަނދުން ބޭނުންކުރާ ކޯލްސައިން މަޑަވެލި (އައިޑީ ކާ

069560A ްނޑުވާލި ނަމަކަށް ކިޔާ އުޅަނދަކަށް ރަސްމީކޮށ ) ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަ
ނީ ދޫކުރެވިފައިވަ ،455123170 ،ދޫކުރެވިފައިވާ ކޯލްސައިނެކެވެ. މި ކޯލްސައިންއާއި އެއާއި ގުޅޭ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރ

 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  2016އޮކްޓޯބަރ  24
 

ރޑް ކިޔާ މެރިޓައިމް އެނެލިޓިކްސް  18ބެލެވޭގޮތުން ޒިން ޔުއާން  ވަނީ އައިޑެންޓިޓީ ފްރޯޑްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައެވެ. ވިންޑްވާ
 ،ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމާއި ކުންފުންޔަކުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ވާ ގޮތުން އެފަދަ އުޅަނދު ތަކުން އޮޅުވާލެވިފައިވާ އޭ.އައި.އެސް

ސައްޙަ ނޫން އައި.އެމް.އޯ ނަމްބަރުތައް ޓްރާންސްމިޓް  ،އެކި ފަހަރު އެކި އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރުތައް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމާއި
އެންމެ ފަހުން އެ އިން މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  18ކުރުމަކީ ޢާންމު ކަމެކެވެ. ޒިން ޔުއާން 

 ،އުޅަނދުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރި އޭ.އައި.އެސް ޑޭޓާގައި އައި.އެމް.އޯ ނަންބަރެއް ނެތެވެ. އަދި އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި ކޯލިސައިނާއި
 އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރ ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 
މިޓް ކުރަނީ ކައޯސިއަންގެ ބަނދަރަށްވަންނައިރާއި ނުކުންނަ އިރުއެވެ. އެއީ ބެލެވިފައިވާގޮތުން އެ އުޅަނދުން އޭ.އައި.އެސް ޓްރާންސް

އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމާ އެކުއެވެ. މި އުޅަނދު  ،ޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތް ނުވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި
އިންނެވެ. އެއީ އެމެރިކާއިން  (UNI-FRIEGHT LOGISTICS)ބަރުކޮށްފައިވަނީ ޓައިވާނުގެ ޔުނި ފްރެއިޓް ލޮޖިސްޓިކްސް 

 އޭޝިއާއަށް އަދި އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕާއި ދެމެދު ކުރެވޭ ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. 
 
 ޢިދާރީ މައްސަލަތައް  .3

 ކަނޑުއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން  3.1
 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަންތައް ހިނގަމުންދަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖެގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ބޭރު ޤައުމެއްގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ފޯރމް ފުރިހަމަކުރަންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ އުޅަނދު ގަނެވިއްކުމުގައި ބޭނުންކުރެވެނު  M16ރުމަށް ނަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކު
އެއުޅަނދެއްގެ މިލްކުވެރި ކުންފުނީގެ ސެޓްފިކެޓް ބޭނުން ވެއެވެ.  ،އެންކަމްބްރެންސް ސެޓިފިކެޓާއި-ނޮން ،ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

މީހެއްނަމަ އޭނާގެ ޕާސްޕޯރޓްގެ ކޮޕީއެއް ބޭނުން ވާނެއެވެ. ކުރިން އުޅަނދު އެހެންޤައުމެއްގައި  އަދި ވެރިފަރާތަކީ އެހެން ޤައުމެއްގެ
ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ އެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ކެންސަލްވި ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. މި ދެންނެވުނު 

ގައި ބޭނުންކުރެވުނު ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހެޅުމުން އުޅަނދު ގަނެވިއްކުމު ،ކެންސްލޭޝަން ސެޓިފިކެޓާއި ނުލައި
މަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޕްރޮވިޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓެއްދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރާންޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއަށް  6ގިނަވެގެން 



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް
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މުންނުދާ ބޯޓަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހައްދައި ލިބިގެންވެއެވެ. އެއްވެސް ގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕްރޭޝަނެއް ހިނގަ
 ނުދެވެއެވެ. 

 
3.2 IMO  ްޑޭޓާބޭސް އަޕްޑޭޓްކުރުނ 

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ޖީސިސް ޑާޓާބޭސްގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތަކެއް 
އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަނަށް ފޮނުވަންޖެހެއެވެ. އައި.އެމް.އޯ ނަމްބަރަށް އެދުމައްޓަކައި ހުށަހަޅަންވެސް ޖެހެނީ 

ރާތުންނެވެ. ނަމަވެސް އައި.އެމް.އޯ އަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ފީ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމައްޓަކައި ބޯޓުގެ ވެރިފަ
ވަން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ބޯޓުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އައި.އެމް.އޯ އަށް ފޮނު

ޑޭޓާބޭސް ގައި ހުންނަ ޑޭޓާގެ ސައްޙަކަން ޔަޤީންކުރުމަށް މިމަޢުލޫމާތު ބޭނުން ކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.  ޖެހެއެވެ. އަދި ޖީސިސް
ޤައުމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޤައުމުތަކުން އައި.އެމް.އޯ  173ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އައި.އެމް.އޯ ގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 

ކާރުތަކުގެ ޑޮމެއިން މައިލްތަކުގެ ބަދަލުގައި ޖީމެއިލްފަދަ ކޮމާޝަލް އީމެއިލް ބޭނުންކުރަމުން ދެއެވެ. އާއި މުޢާމަލާތުކުރުމުގައި ސަރު
އެހެންކަމުން ސައްޙަނޫން މެއިލްތަކުން ފޮނުވައިފާވާ ހުންނަ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ވެރިފައި ކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށް ވުމުން 

ވާ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިން އައި.އެމް.އޯ އަށް މަޢުލޫމާތު އެމަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަކީ އެކަށީގެން
ޙިއްސާކުރުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން އައި.އެމް.އޯ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕޮއިންޓްސް އޮފް 

މުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްކޮށްފައިވެއެވެ. މީ އެވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންޓެކްޓް (ޕީ.އޯ.ސީ)ން ގެ މަޢުލޫމާތު ހަދާހަމަ ކުރު
މެރިޓައިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި މަސައްކަތް ނުކުރާ ފަރާތްތައް ޕީ.އޯ.ސީންގެ ގޮތުގައި އައި.އެމް.އޯއިން ބަލައިގަތުމަކީ 

.އޯއަށް ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕީ.އޯ.ސީންގެ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ތިރިގައި މިވަނީ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އައި.އެމް
 ޖީސިސް ޑޭޓާބޭސްގައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

I.  ްއޮކްޓޯބަރ  3އަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒް (ކުރީގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާރމަން) ފެސިލިޓޭޝަންގެ ބޭނުމަށ
 އިން ފެށިގެން.  2014

II.  ްއިބްރާހިމް ޔާސިރު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ) ބޯޓު އިންސްޕެކެޓް ކުރުމަށާއި އަނިޔާވެފައިވާ ފަރާތަކުގެ ތަޙުޤީގަށ
 އިން ފެށިގެން.  2011ޖޫން  30

III.  ެއަބްދުއް ނާސިރު މުޙައްމަދު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ)  ބޯޓް އިންސްޕެކްޓް  ކުރުމަށާއި އަނިޔާވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގ
 އިން ފެށިގެން.  2011ޖޫން  30ށް ތަޙުޤީގަ

IV.  ްޖޫން  30އަޙްމަދު ރަޝީދު (އެމް.ޕީ.އެލް)  ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ގެއްލުމެއްވާފަދަ ޙާލަތްތައް  ރިޕޯރޓް ކުރުމަށ
 އިން ފެށިގެން  2011

V. ައް ރިޕޯރޓް ކުރުމަށް ކާނަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ގެއްލުމެއްވާފަދަ ޙާލަތްތ
 އިން ފެށިގެން  2011ޖޫން އިން  30

VI.  ްއަބްދުއް ނާސިރު މުޙައްމަދު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ) ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ގެއްލުމެއްވާފަދަ ޙާލަތްތައ
 އިން ފެށިގެން  2011ޖޫން  30ރިޕޯރޓްކުރުމަށް 

VII. ްތަކުގައި ގެއްލުމެއްވާފަދަ ޙާލަތްތައް ރިޕޯރޓް ކުރުމަށް އިބްރާހިމް ޔާސިރު (ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ) ކުއްލި ޙާލަތ
 އިން ފެށިގެން.  2011ޖޫން  30

 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމް.އެމް.އެސް.އައި ދޫކުރުމާއިބެހޭ  3.3
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އިން ފެށިފައިވާ  8Qކޯލްސައިން އަދި އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރަކީ އެ ބޯޓެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދިދައާއި ގުޅިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. 
 455މި ފޯމެޓަށް ލިޔެފައިވާ ކޯލްސައިނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯލްސައިނެކެވެ. ހަމަމިއާއެކު  8QXXXXXނުވަތަ  8QXXއަދި 

ފޯމެޓުން ފެށިފައިވާ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަންބަރުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ގުޅިފައިވާ ނަންބަރުތަކެކެވެ. 455XXXXX ނުވަތަ 
އި އެމް.އެމްއެސް.އައި ނަމްބަރާއި ކޯލްސައިން ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެވެ. ކޯލްސައިންއެއް ނުވަތަ އެމް.އެމް.އެސް.އައި ނަމްބަރަކަށް އެދޭއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް 
 އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ

 
 ކަސްޓަމްސްގެ ރިކޯޑްސްތައް  3.4

 
ކުރީގައި  އަދި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ބޯޓާއިބެހޭ އެއްވެސް ރިކޯޑެއް

 ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އެބޯޓަށް ކިޔާފައިވާ ނަންތަކުގެ އެއްވެސް ބޯޓެއް ދިވެހި
 
 ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު  .4
 

) ނަމަކަށް PROSPERYލޯންގްލައިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޝިޕް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ޕްރޮސްޕެރީ (
ކުރިގައި ސިއެރަ ލިއޯން ދިދަ ބޭނުންކުރެވުނު މި  9081265ކިޔާ އުޅަނދެއް ވެސް އޮވެއެވެ. މި ބޯޓުގެ އައި.އެމް.އޯ ނަމްބަރަކީ 

ގެ ފަހުން ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި މި އުޅަނދުގައި 2018ޖެނުއަރީ  15އުޅަނދުގައިވެސް 
) ބޭނުން ކުރެވިފައިވެއެވެ. 8QJWގެ ކޯލް ސައިން ( 11ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތެޔޮއުފުލާ ބޯޓެއް ކަމުގައިވާ ޓްރާންސްފިއުލް 

) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ 041542ގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ ކުރީގެ ކާނަލް މުޙައްމަދު ޒިޔާދު ( 11ޓްރާންސްފިއުލް 
އެ އުޅަނދު  ،ދަށުގައި ހިންގަމުންދާ ގްރީން ބޮކްސް ޕވޓ. ލޓޑ. ކިޔާ ކުންފުންޏެކެވެ. ޕްރޮސްޕެރީގެ ތާރީޚީ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު
ކެމިރިގެ  ގާލިޓޯގެ ނަމުގައި ޕެނަމާ ދިދަ ޖަހައިގެން ދުއްވާފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން މި އުޅަނދުވަނީ އެމް.ޓީ. ބުން

 ކެވެ. ނަމުގައި މެލޭޝިއާ ދިދަ ޖަހައިގެން ދުއްވާފައެވެ. ޕްރޮސްޕެރީގެ ގެ ވެރިފަރާތަކީ ޕްރޮސްޕެރާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ކުންފުންޏެ

) :No 9113109މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުރި އެހެނިހެން ބޯޓުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދިއިރު ފާހަގަވެފައިވަނީ އޯޝަން ޕޯރޕޮއިސް (
އިން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިދަ ބޭނުންކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ކަމެވެ. މި  2017އޮކްޓޮބަރ  ،ނަމަކަށް ކިޔާ ޓައިވާނުގެ ބޯޓެއް

އަކީ ދިވެހި މަސްދޯންޏެއްކަމަށްވާ  :MMSI 455147850Noއަދި  8QH2316ކުރަމުންދާ ކޯލް ސައިން ބޯޓުގައި ބޭނުން
 " ގެ ކޯލް ސައިންއަކާއި ނަންބަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނުވެ.7"ހެދޭކުރި

 މައްސަލައާއި ގުޅޭ ހޯދުންތައް  .5

ކިޔާ މީހެކެވެ. މީގެ هللا ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފަހުމީ އަބްދު 18އެނގިފައިވާ ގޮތުން ޒިން ޔުއާން 
ގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައިވެސް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ފަހުމީ  (OCEAN PORPOISE)އިތުރުން ވެސް އޯޝަން ޕޯރޕޮއިސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ  ،އިވެއެވެ. މި ރެޖިސްޓްރީތަކާއިކިޔާ މީހަކުކަން ފާހަގަ ކުރެވިފަهللا އަބްދު
ރެޖިސްޓްރީތަކާއި އެއްގޮތްކަމެއް ނެތްކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. ރެޖިސްޓްރީގައިވެސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ 

 IHS Maritime Ships).އެސް ޝިޕްސް އިން ސާރވިސް ތައްގަނޑުޖެހުމަށްފަހު ޖީސިސް ޑޭޓާ ބޭސްގައި ހިމެނުނު އައި.އެޗް
in Service)  ީވީ ދުވަހުއެވެ. އެއީ  2018ފެބްރުއަރީ  5އަށް އީމެއިލް ފޮނުވިފައިވަނnaafizrasheed@gmail.com  ިމ



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް
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ކުއްލިޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެވުނު ދުވަސްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. އެޑްރެސް އިންނެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އެންޑް އޯޝަން ޕޯރޕޮއިސް" ގެ ސުރުޚީގެ ދަށުން ފޮނުވުނު އީމެއިލް  18"އަޕްޑޭޓިންގ ދަ ކޯލް ސައިން އޮފް ޒިން ޔުއާން 

 1ގެ ނަމުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ  (A045968)ފޮނުވައިފައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަބްދުލް ރަޝީދް ނާފިޒް
މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއްގެ  ،ގައި އެ މަޤާމުން ބަދަލުކުރެވި 2017ފެބްރުއަރީ 

ޓޭޝަން ކަންތަކުގައި އައި.އެމް.އޯ ޑޭޓާބޭސްގައި ފެސިލި ،މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިހާދިސާ ހިނގި އިރުވެސް
އެއީ ޑޭޓާބޭސްގައި ވާ  ،ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ވަނީ އޭނާގެ ނަމެވެ. މި އީމެއިލްގައި ނާފިޒްގެ މަޤާމު ޖަހާފައި ނުވާކަމާއި

މުގައި މި ސިންގަޕޫރުގެ ބަނދަރުގައި ހުންނަ ދިވެހި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރެޖިސްޓްރާގެ ނަ ،ގޮތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ބެލެވޭ ގޮތުން
 A007249)ފަހުމީ (هللا އަކީ ގދ. މަޑަވެލީ އަރިނަގާގޭ ޢަބްދުهللا" އުޅަނދުތަކުގެ ރެޖިސްޓަރީގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ "ފަހުމީ އަބްދު

 އެވެ. އޭނާ އަކީ ސިޔާސީގޮތުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ. 

އި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލެއް ކަމުގައި މުޙައްމަދު ޒިޔާދު އެނގިފައިވާގޮތުން ފަހުމީ ކުރީގަ
ރާއްޖޭގެ ބައެއްފަރާތްތަކަށް ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސިންގަޕޫރު މައިކަލް ކިޔާ މީހަކާއި އެކުގައެވެ.  ،ހިމެނޭގޮތަށް

 ASIA PACIFIC)އި ރެޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް ބެލެވޭގޮތުން މައިކަލްއަކީ ސިންގަޕޫރުގަ
SHIPPING PTE LTD)  .ެޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މައިކަލް ޓާން އެވ 

އެކަން ޢާންމުކޮށް އެނގުމަށް ޓާމިނޭޝަން  ،ފަހުމީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްهللا ގައި މައިކަލް ޓާންވަނީ ޢަބްދ2017ުޖުލައި  28
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި ނޯޓިސްގައި އޭނާ  ،އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި ،ނޯޓިސްއެއް ނެރެ
ކުންފުންޏަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވެފައިކަން އޭޝިޔާ  ،ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު މުޢާމަލާތްތަކެއްކޮށް ،ބުނެފައިވަނީ ފަހުމީ
އަށް އެނގިފައިވާކަމަށެވެ. މި ސިޓީގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމީހުންގެ އެކައުންޓް ތަކުގައި އެނގުމަކާއި ނުލައި  ޕެސިފިކް ޝިޕިންގ

އެއްވެސް މުޢާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ އެކައުންޓްތަކެއް 
 ށްފައެވެ. (މި ނޯޓިސް އެކުލެވޭ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް މި ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސްގައި ވާނެއެވެ.) އެނގިފައިވާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކޮ

ގައި ފަހުމީ ވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ގޮސް ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކަށް  2018މީގެ އިތުރުން ޖެނުއަރީ 
އެސް.އައި ނަމްބަރ ތަކެއް ދޫކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ގޮލޯބަލް މެރިން އެމް.އެމް. ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯލްސައިން ތަކަކާއި

(GLOBAL MARINE PTE LTD)  ްކިޔާ މި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރަކާއިއެކު ފަހުމީ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށ
ކޮމިއުނިކޭޝަން  ،ކޮށްގައި ޑިރެކްޓަރ ސޮއ2018ިޖެނުއަރީ  7ގައެވެ. އަދި މި ކަމަށް އެދި  2018ޖެނުއަރީ  4ގޮސްފައިވަނީ 

ކޮމިއުނިކޭޝަން  ،މިކަމަށް އެދުމުން ).އޮތޯރިޓީއަށް ސިޓީއެއްފޮނުވާފައެވެ. (މި ރިޕޯޓުގެ އެޕެންޑިކްސްގައި ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް ވާނެއެވެ
އޮތޯރިޓީއިން ވަނީ އެއީ ކުރެވެން ނެތްކަމެއް ކަމުން އެފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާފައެވެ. އޮންލައިންކޮށް ގްލޯބަލް މެރިންއާއި ބެހޫ 

އެއީ ޝެލް ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ.  ،މީގެ އިތުރުންވެސް އެހެން ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ،މަޢުލޫމާތު މަދުކަމާއި
ފަހުމީއާއި ގުޅުމެއް އުފެދުނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޝިޕިންގއިން ތެޔޮ އުފުލާ ބޯޓުތަކެއް  ،.އެން.ޑީ.އެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް ޒިޔާދާއިމްއެ

ގަތުމަށް ޒިޔާދު ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ ސޭލްސް ރެޕްރެސެންޓިޓިންގ އެއްގޮތުގައި ފަހުމީ އެ 
 މަސައްކަތް ކުރިއިރެވެ.  ކުންފުނީގައި

 އެނަލިސިސް .6

ފަހުމީ ފޯޖްކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުންކަމަށް هللا ބޯޓުގައި ދިވެހިދިދަ ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ޢަބްދު" 18"ޝިން ޔުއާން 
 ،ޑޭޓާބޭސްއިން ހޯދުމަށްފަހު ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެލެވޭގޮތުގައި ފަހުމީ ވަނީ ޢަބްދުއްރަޝީދު ނާފިޒުގެ މަޢުލޫމާތު އައި.އެމް.އޯ



"ގެ ތެޔޮ ބޯޓުތަކާއި ރައީސް ޔާމީނާ ހުރި ގުޅުން ހާމަކުރުން "  2018އޮގަސްޓް  27 –ގްރީން ބޮކްސް
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މިކަން ޔަޤީންކުރުމަށް "ގޫގަލް"  ،އައި.އެމް.އޯ އާ މުޢާމަލާތްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ،އޭނަގެ ނަމުގައި އީމެއިލް އެކައުންޓެއް ހަދައި
 މެދުވެރިކޮށް މި އީމެއިލް އެކައުންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ޖެހެއެވެ. 

 
އޯއާއި ދެމެދު ކުރެވޭ އީމެއިލްތަކުގައި ރަސްމީ އެކައުންޓްތަކުގެ ބަދަލުގައި އެ ،އައި.އެމް ،އިބެހޭ ފަރާތްތަކާއިބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ކަމާ

އައި.އެމް.އޯއިން ބަލައިގަންނަމުންދާތީ އުފެދިފައިވާ ލޫޕްހޯލްއެއްގެ ބޭނުން  ،ފަރާތަކުން ކޮމާޝަލް އީމެއިލް ބޭނުންކުރަމުންދާ ދިއުން
ން ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވުނުކަމަށް ދެއްކުމަށް ހެދުނު މިކަންކުރި ފަރާތްތަކު

ދަށް ފޯޖްޑް ލިޔެކިޔުންތައް އައި.އެމް.އޯއަށް ފޮނުވިފައިވަނީ އުޅަނދު އުތުރު ކޮރެއާގެ ބޯޓާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަޙައް
ގައި ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެއީ ބަނދަރުގެ ޕޯރޓް  5ފެބްރުއަރީ  ،ދުވަސް ކުރިން 3ށް ނުކުތުމުގެ ދިއުމަށް ބަނދަރުން ބޭރަ

އޮތޯރިޓީއިން އެ ބަނދަރަށް ވަދެ ނުކުމެ ހަދާއިރު އޭ.އައި.އެސް ސިގްނަލެއް ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާތީކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 
ވުނީ ދިވެހިރާއްގައި ކުއްލިޙާލަތު އިޢުލާންކުރެވުނު ދުވަހުކަމަށް ވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމަ އެއާއިއެކު މި ރެޖިސްޓްރީ ފޮނު

 ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. 
 

ހި ބެލެވޭގޮތުން ހޮންގކޮންގުގެ ކުންފުންޏަކުންވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ އެހީގައި އެ ކުންފުނީގެ އުޅަނދެއްގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިވެ
ވޭގޮތް ހަދާފައެވެ. އެއީ އެމީހުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށް އުތުރު ކޮރެޔާއާއި ދެކޮޅަށް އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ ދިދަ ބޭނުންކުރެ

އެ އުޅަނދުގެ  ،އެ އުޅަނދަކީ ކޮން އުޅަނދެއްކަމާއި ،މަޖިލީހުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުމުގެ ތެރެއިން
ހަމައެކަނި ޓައިވާނުގެ ކައޯސިއަން ބަނދަރަށް ވަދެނުކުމެ ހަދާއިރު  ،ހާމަވިޔަ ނުދިނުމަށްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ގޮތުންވެރިފަރާތް 

އެކި ފަހަރު އެކި ޑޭޓާ ޓްރާންސްމިޓްކޮށްފައި ވާތީ އެއީ ކޮން އުޅަނދެއްކަން  ،އޭ.އައި.އެސް ޓްރާންސްމިޓް ކުރިކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއާއި
 އްކަތްކޮށްފައި ވާކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކުކުރެވެއެވެ.އޮޅުވާލުމަށް މަސަ

 
 ނިންމުން  .7
 

ވަނީ އައިޑެންޓިޓީ ފްރޯޑްގެ އިތުރުން އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އުތުރުކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ 18ބެލެވޭގޮތުން ޒިން ޔުއާން 
ޓު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފުވުމަށް ދިވެހި ދިދަ ޖަހައިގެން ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ޢަމަލުތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި މި ބޯ

 ންކުރާ ލޯންގްލައިން އިންޓަނޭޝަނަލްއަކީ ޝެލް ކުންފުންޏެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ބޭނު
 

 ދިވެހި ދިދަ ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަކުން އ.ދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން އުތުރުކޮރެޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި
ފެބްރުއަރީ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރާއި ގުޅިގެން ބައެއް ޤައުމުތަކުން  1 ޚިލާފުވެފައިވާކަމީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެއީ

އަދި މިއީ ރާއްޖެއަށް މިގޮތަށް ދިމާވި  ވެ.ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެކޮޅަށް ޚާރިޖީގޮތުން ކުރާ ޕްރެޝަރ އިތުރުކުރުމަށް ލިބޭނެ ބާރަކަށްވާތީއެ
 އަށް އޮތްތަނުގައި ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން ކުރި ،ފުރަތަމަ ޙާދިސާކަމުގައި ވީނަމަވެސް
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7. Conclusion 
Apart from committing identity fraud, it is suspected that Xin Yuan 18, having used the Maldivian 
flag, was involved in illegal transactions that violated United Nations Security Council sanctions 
against North Korea.  Also it is suspected that the ship’s owner Long Line International is a shell 
company. The fact that a Maldivian flagged vessel violated United Nations Security Council 
sanctions against North Korea is an issue of concern. Given that the issue could be used by 
some countries to exert foreign pressure against the Maldives, in the aftermath of Supreme Court 
Order of 1st February. Notwithstanding that this is the first incident of this kind encountered by 
Maldives, it is possible more incidents may occur in the future.  
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this Michael is the director of a Singaporean company named Asia Pacific Shipping Pte Ltd, 
Michael Tan.  

On 28 July 2017 Michael Tan issued a termination notice of Abdulla Fahumee to Asia Pacific 
company customers and concerned parties. The notice said it had come to the attention of Asia 
Pacific Shipping that Mr Abdulla Fahumee was making unlawful transactions on behalf of Asia 
Shipping and frequently cheated the company. The notice requested customers to look through 
their own account statements and see if there were any unauthorized trading activities. The 
notice said the company had identified these fraudulent acts and were in touch with the owners 
of the affected accounts (copy of notice attached to the appendix).  

Furthermore, in January 2018, Fahumee visited the Communication Authority of Maldives and 
requested for the acquisition of Call Signs and MMSI numbers for a Singaporean company. 
Fahumee visited the Authority with GLOBAL MARINE PTE LTD director on 4 January 2018. After 
this visit a letter was sent to the Communication Authority on 7 January 2018, signed by the 
company’s director (copy of letter attached to the appendix). The Communication Authority 
declined the request in writing. Given that there is scarcely any information about Global Marine 
online, and for other reasons, it is suspected of being a shell company.   

It is believed a relationship between Former MNDF Colonel Mohamed Ziyad (retired) and 
Fahumee was formed during Ziyad’s deals with Asia Pacific Shipping to purchase oil tankers. 
That was when Fahumee worked as the company’s sales representative.   

6. Analysis 
It is assumed Xin Yuan 18 was Maldivian flagged as a result of Fahumee’s forged documents. 
Also, it is assumed that Fahumee, having obtained Abdul Rasheed Nafiz’s information from the 
IMO database, created an email account on his name and communicated with IMO through it. 
However, this assumption can only be certain once information in relation to the account is 
obtained from Google. 

It is assumed the perpetrator made use of the loophole created by the fact that IMO accepts 
email communications between concerned authorities of some countries and the IMO through 
commercial emails instead of official accounts. It is also noted that forged documents purporting 
to show that this vessel was registered in Maldives was sent to IMO three days before the ship 
departed from its port of call, on 5 February 2018, to sail to the rendezvous location with the 
North Korean ship. It is assumed this was done because port authorities oblige ships calling and 
leaving port to transmit AIS signal. Furthermore, it is significantly remarkable that this registry 
was sent on the same day the State of Emergency was declared in the Maldives.  

It is suspected that a Hong Kong company, with the assistance of a Maldivian, caused one of its 
ships to fly the Maldivian flag. This is because, having violated UN sanctions against North Korea, 
they wanted to cover up the name and owner of the ship. Therefore, because the AIS was only 
transmitted when the ship entered and left the Taiwanese port of Kaohsiung and because 
transmission data was inconsistent, it is highly suspected that attempts were made to distort the 
vessel’s identity.  
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3.3 Issuing Maldivian MMSI Numbers  
Call Sign and MMSI numbers correspond to the flag carried by the vessel. Call Signs 
beginning with 8Q and those having 8QXX or 8QXXXXX format are Maldivian Call Signs. Also 
MMSI numbers starting with 455 or 455XXXXX format are Maldivian. Mandate to issue 
Maldivian Call Signs and MMSI is vested in Maldives Communication Authority. When 
applying for a Call Sign or MMSI, Transport Authority issued vessel registry certificate must 
be submitted.  

3.4 Maldives Customs Records  
Maldives Customs show no record on the aforementioned ship, no was there any record of any 
of the aforementioned vessel names having called to the Maldives.  

4. Related Information 
A vessel named Prospery was also under the care of Long Line International Shipping 
Management Co Ltd. Its IMO number is 9081265. This vessel, which formally flagged Sierra 
Leone, also used Maldives flag after 15 January 2018. The vessel used Call Sign (8QJW) of 
Maldives oil tanker Transfuel 11. Owner of Transfuel 11 is Green Box Private Limited headed 
under the managing directorship of Colonel Mohamed Ziyad (retired) (ID A041542).  When we 
look at Prospery’s history, it sailed with the flag of Panama under the name of Lito, and before 
that was Malaysian flagged under the name of MT Bunga Kemiri. Owner of Prospery is a 
company called Prospera Marine International.  

Having obtained information on vessels with similar issues, it is noted a Taiwanese ship named 
Ocean Porpoise (No. 9113109) used the Maldivian flag from October 2017. The ship used Call 
Sign 8QH2316 and MMSI 455147850 belonging to a Maldivian fishing dhoni named Hedheykuri 
7.  

5. Findings  
It is known that the registration documents of Xin Yuan 18 were signed by a person named 
Fahumee Abdulla. Also noted is the fact that registration documents of the vessel named Ocean 
Porpoise were signed by a person having the same name. These registries are not similar to 
those issued by the Maldives Transport Authority. Having stamped Transport Authority stamp 
on these two registries, they were mailed to IHS Maritime Ships in Service on 5 February 2018 
from the email address naafizrasheed@gmail.com. It was the day the State of Emergency was 
declared in the Maldives. Under the heading of UPDATING THE CALL SIGN OF XIN YUAN 18 
AND OCEAN PURPOISE, the email was sent on the name of former Transport Authority 
Chairman Abdul Rasheed Nafiz (A045968). On 1 February 2017, he was transferred from this 
post to the post of Deputy Minister of the Ministry of Economic Development. However, when 
this incident occurred he was still listed as point of contact as facilitator in the IMO database. It 
is noted this email did not name Mr Nafiz’s job position, nor did the IMO database mention it.  

It is assumed that the registries’ signatory Fahumee Abdulla, signed in the name of the Registrar 
of Maldives Ships at the Port of Singapore is Abdulla Fahumee of Arinagaage, Gdh.Madaveli 
(A007294). Politically he is registered as an MDP member.  

It is known that Fahumee previously worked, along with Colonel Mohamed Ziyad (retired), for a 
Singaporean national named Michael who provided oil tankers to Maldivian parties.  It is believed 
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LOGISTICS. The company trades fuel and gas between the US and Asia and between Asia and 
Europe.  
 
3. Administrative Issues 
3.1 Vessel Registration 
Registration of Maldivian vessels is undertaken by the Transport Authority of Maldives which is 
under the Economic Ministry. Where a foreign-vessel wished to be registered in the Maldives, 
M16 form is required to be filled.  Furthermore, all documents related to the vessel’s sale and 
purchase, non-encumbrance certificate and the owner company’s certificate is required. Where 
the owner is a foreigner, copy of his passport is required. Where the vessel was previously 
registered abroad, certificate of cancellation of former registry must also be submitted. The 
Transport Authority of the Maldives has the discretion to issue a six-month provisional 
registration certificate, where all documents related to the vessel’s sale and purchase were 
submitted, save the certificate of former registry cancellation. Maldivian registry is not issued to 
any ship running an operation in the Maldives [sic.].  

3.2 Updating IMO Database 
Having got registered in the Maldives, the ship owner must send all documents to the 
International Maritime Organisation to be included in the GISIS database. It is the ship owner 
who must apply for an IMO number. However, in order to determine the amount of annual fee to 
be paid to IMO, information on all ships operating in Maldives must be sent to them by the 
Transport Authority. It is possible this information is used to authenticate the information that 
appear on GISIS. According to information we have received, out of the 173 countries registered 
in the IMO, some countries use commercial email addresses such as Gmail instead of 
government domain mail addresses, to communicate with the IMO. Therefore, given it is difficult 
to verify false information mailed by false email addresses, it is possible that such information 
was accepted by IMO. Also, we noticed the Transport Authority was careless in its 
communication with IMO.  In so doing, it delayed significantly, to update Point of Contact (PoC) 
information to IMO. This meant it was possible that the IMO accepted as PoCs those who were 
not currently working in Maldives maritime administration. According to GISIS database, the 
following were officially prescribed PoCs when the incident occurred.  

6. Abdul Rasheed Nafiz (former chairman of Transport Authority) for facilitation 
purposes, assigned from 23 October 2014. 

7. Ibrahim Yasir (Transport Authority) for ship inspection and for investigation of injured 
persons, assigned from 30 June 2011. 

8. Abdul Nasir Mohamed (Transport Authority) for ship inspection and for investigation 
of injured persons, assigned from 30 June 2011. 

9. Ahmed Rasheed (Maldives Ports Authority) to report emergencies, assigned from 30 
June 2011. 

10. Colonel Mohamed Ibrahim (Maldives National Defence Force) to report emergencies, 
assigned from 30 June 2011. 

11. Abdul Nasir Mohamed (Transport Authority) to report emergencies, assigned from 30 
June 2011. 

12. Ibrahim Yasir (Transport Authority) to report emergencies, assigned from 30 June 
2011. 
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When Built: 1982 
Last Port Entered: Kaohsiung, Taiwan 
 
It is known the vessel was purchased by HA FA TRADE INTERNATIONS of Hong Kong on 
November 2017. From then on, having changed its name from the previous name to Xin Yuan 
18, it is known that the vessel was carrying the flag of the Pacific island of Nieue. In January 
2018 the vessel was leased to LONG LINE INTERNATIONAL SHIPPING MANAGEMENT CO LTD 
of Hong Kong. According to AIS, the vessel sailed under the Nieue flag up to 10 January 2018. 
It first appeared as Maldives flagged on 12 January 2018. On these occasions, according to AIS, 
the vessel location was near Kaohsiung, Taiwan. 
 
It is believed the vessel was used in Indonesia as Victory 1 and Victory Premier. It was Nieue 
flagged in order to distort the vessel’s history. According to the IMO’s GISIS database, the 
vessel’s name changed a number of times, as detailed below: 

1. Xin Yuan 18 (from November 2018) 
2. Victory Premier (from 1999) 
3. Victory 1 (from September 1995) 
4. Botany Triad (from March 1991) 
5. In Ma (from April 1990) 
6. Botany Triad (first name, from 1982) 

 
According to the GISIS database, the vessel’s flag changed as follows: 
 

1. Maldives (from December 2017) 
2. Nieue (from November 2017) 
3. Indonesia (from November 1998) 
4. Panama (from March 1982) 
5. Myanmar  (from April 1990) 
6. Panama (from March 1982) [sic.] 

 
Between 2014 and 2017 the vessel mainly sailed in the Malacca Strait area. However, it is noted 
that in August 2017 it sailed away from that area. The last time the vessel was located under the 
name of Victory Premier was in the Chinese Baima River on 6 October 2017 heading towards 
the Chinese port of Fuan, most likely to sell the ship.  
 
The vessel’s Call Sign is 8QQ2238, duly issued to a Maldivian vessel named Kanduvaali 
registered under the name of Ahmed Moosa, Naares, Gdh.Madaveli. This Call Sign and its 
corresponding MMSI number 455123170 was issued on 24 October 2016.  
 
It is believed Xin Yuan 18 conducted identity fraud activities. According to the report of a maritime 
analytic company called Windward, such vessels frequently transmit false AIS data, different 
MMSI numbers and fake IMO numbers. Such occurrences have been identified in relation to Xin 
Yuan 18. In so doing, the last AIS data transmitted by the vessel lacked an IMO number. 
Furthermore, the vessel transmitted different Call Sign and MMSI numbers on many different 
occasions.  
 
It is believed the vessel transmitted AIS when it entered and left the port of Kaohsiung. Because, 
where the transmissions did not comply with port authority regulations, there was a chance the 
vessel might not be allowed to leave. The vessel was loaded by Taiwan’s UNI-FRIEGHT 
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Appendix 1: Intelligence Report Translation  
 

CONFIDENTIAL 
Defence Intelligence Service 

Maldives National Defence Force 
Malè, Maldives 

Number: ED22-2018-001       Date: 15 March 2018 
 

Violation of Sanctions Imposed on North Korea by Maldivian Flagged Xin 
Yuan 18 

This report is prepared for Maldives Police Service use. Any information included in this report 
may be shared with any other party after having discussed and obtained permission from the 
Defence Intelligence Service. 

 
1. Introduction  
From information obtained it is known that Xin Yuan 18 is a ship that committed identity fraud 
and violated international law. This ship is suspected of having taken part in transactions that 
violated the sanctions imposed by the UN Security Council on North Korea. The MMSI number 
used on the ship was that of a Maldivian fishing vessel. It is suspected that Maldivian national 
Abdulla Fahumee (ID Card Number A007294) was involved in the identity fraud committed in 
relation to this ship. The ship’s operating company appears to be a shell company. Furthermore, 
it is believed that the Maldivian flag was illegally used in this ship in order to make allusions that 
Maldives violated UNSC resolutions and continued to engage with North Korea.  Such allusions 
that suggest relations exist between Maldives and North Korea would undermine the 
Government’s credibility among Maldivians. Given that foreign interference against the 
Government has intensified currently, because of what unfolded after the Supreme Court issued 
its Court Order on 1 February 2018, this incident is likely to put the country into more diplomatic 
pressure.  
 
According to a statement issued by the Japanese Foreign Ministry on 24 February 2018, at 0000 
on February 24, 2018, a P-3C aircraft of Japan Maritime Self-Defense Force found that Chon Ma 
San, North Korean-flagged tanker (I.M.O number 8660313), lying alongside Xin Yuan 18, 
Maldivian-flagged tanker, on international waters. Judging from the actions of the two vessels, 
both vessels could have been engaged in ship-to-ship transfers banned by UNSCR, the 
statement said; adding that on February 23, 2018, the US Treasury Department designated Chon 
Ma San as a vessel of sanction target against North Korea. Following this statement, the 
Maldivian authorities said Xin Yuan 18 was not registered in Maldives and that Maldives did not 
allow flag of convenience to foreign-owned vessels to operate outside Maldivian waters. 

2. Vessel Details  
Name of Vessel:  XIN YUAN 18 
MMSI Number: 455910000 (A.I.S), 455123170 (GISIS Record) 
Call Sign: 8QQ2238 
IMO Number:  8126082 
Flag (A.I.S): Maldives 
Type of Ship: Oil Tanker 
Length/Width: 77m/23m 
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5. Did President Yameen or Colonel Ziyad know MTA stamps were being fraudulently used in 
Singapore? 

6. Did any of the fuel loaded to Green Box tankers from abroad, to supply Maldives, fail to turn 
up in Maldives? 

Apart from the 6 questions above, many other questions abound. The Intelligence Report says 
the “fact that a Maldivian flagged vessel violated United Nations Security Council sanctions 
against North Korea is an issue of concern”, adding “notwithstanding that this is the first incident 
of this kind encountered by Maldives, it is possible more incidents may occur in the future”22.  

  

																																																													
22	Intelligence	Report,	p.12	of	the	original.		
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of the Authority) from the email naafizrasheed@gmail.com on 4 December 2017, having attached 
a forged certificate to it. This email id is not the mail used by the Transport Authority. Also, the 
submitted registry is not on the format used by the Authority”18. 

But Mr. Nafiz’s own statement to the police says “I did not know that when I worked at the 
Maldives Transport Authority, my name was mentioned as its senior-most official in the 
International Maritime Organisation website. The email address allocated to me when I worked 
at the Transport Authority was  nafiz@transport.gov.mv. While I was chairman of Maldives 
Transport Authority, I never communicated with the International Maritime Organisation through 
email”19. 

Despite these denials by Mr. Nafiz, the Intelligence Report says “According to information we 
have received, out of the 173 countries registered in the IMO, some countries use commercial 
email addresses such as Gmail instead of government domain mail addresses, to communicate 
with the IMO. Therefore, given it is difficult to verify false information mailed by false email 
addresses, it is possible that such information was accepted by IMO”. The Report also says “It 
is assumed the perpetrator made use of the loophole created by the fact that IMO accepts email 
communications between concerned authorities of some countries and the IMO through 
commercial emails instead of official accounts”20.  

7. “Green Box” Failure to Declare Full Amount of Imported Fuel 
The Intelligence Report says “Maldives Customs show no record on the aforementioned ship 
[Xin Yuan 18], no was there any record of any of the aforementioned vessel names having called 
to the Maldives”21. However Transfuel ships are still undertaking fuel business in the Maldives, 
supplying fuel from abroad. In so doing, in 2017, Green Box’s Transfuel 9 (formerly Samarai) 
loaded 1300 tons of oil from abroad but only declared 600 tons to Maldives Customs. In July 
2017, Transfuel 11 (formerly Puteri Aur) loaded 400 tons of oil but only declared 100 tons to 
Maldives Customs.  

The question broached is whether the undeclared fuel ended up in North Korea? 

8. Conclusion  
In the light of the aforementioned facts, it is incumbent upon President Yameen and Green Box 
owners to be accountable to the following broad questions: 

1. Why did President Yameen pressure Bank of Maldives (BML) to approve Green Box loan 
application to purchase 5 tankers? 

2. When BML refused to grant the loans, who funded the purchase? 
3. Whether the real owners of Green Box are President Yameen and his brother Alqeen Abdul 

Qayyoom? 
4. Did President Yameen have an informal understanding to sell, fraudulently made vessel 

registries, call signs and MMSI numbers illegally? 

																																																													
18	Xin	Yuan	18	Report,	p.2.	
19	Criminal	Court,	State	v	Fahumee	(399/Cr-C/2018),	Folio	No.	133.	
20	Intelligence	Report,	p.6	of	the	original.		
21	Intelligence	Report,	p.6	of	the	original.		
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and Transfuel 7 formerly Sea Treasure) were docked in Malaysia, it is a matter of great concern 
that the Maldivian authorities failed to take action against Green Box.  
 
5. Misuse of MTA Stamps 
Green Box’s lawyer, Mr. Hassan Falah informed the police that in the course of having 
discussions with Mr. Fahumee, he informed him that he was the authorized person from MTA to 
issue Flag Ship Authority and that in his apartment in Malaysia he had in his possession all the 
Maldivian stamps necessary for the issuance.  
 
Mr. Shareef told the police “in a trip I went to Singapore, I met Abdulla Fahumee and talked to 
him. Having visited the office Fahumee was working, in the course of meeting Asia Pacific 
company owner Mr. Michael, I glimpse a part of a document on Fahumee’s desk, on Maldives 
Transport Authority letterhead, the title of which said in English: “Flag of Convenience” and below 
that it said: “This is to certify that Abdulla Fahumee…”. 
 
Mr. Fahumee says in the transactions involving the misuse of MTA stamps the following were 
involved: (1) Colonel Ziyad; (2) MTA Chairman Mr. Mahudhee Imad; (3) Mr. Abdul Rasheed Nafiz, 
Deputy Minister, Ministry of Economic Development and (4) MTA surveyor Mr. Abdul Nasir 
Mohamed.  
 
The Intelligence Report says “we noticed the Transport Authority was careless in its 
communication with IMO.  In so doing, it delayed significantly, to update Point of Contact (PoC) 
information to IMO. This meant it was possible that the IMO accepted as PoCs those who were 
not currently working in Maldives maritime administration”. The Report names five individuals as 
officially prescribed PoCs when the Xin Yuan 18 incident occurred: 

1. Mr. Abdul Rasheed Nafiz (former chairman of Transport Authority)  
2. Mr. Ibrahim Yasir (Transport Authority)  
3. Mr. Abdul Nasir Mohamed (Transport Authority)  
4. Mr Ahmed Rasheed (Maldives Ports Authority)  
5. Colonel Mohamed Ibrahim (Maldives National Defence Force)16  

The element of great concern here is the fact that two of the four people Mr. Fahumee accused 
are mentioned in the Intelligence Report list.   

6. Misuse of Mr. Nafiz’s Email 
The Intelligence Report says “under the heading of UPDATING THE CALL SIGN OF XIN YUAN 
18 AND OCEAN PURPOISE, the email [email address naafizrasheed@gmail.com] was sent on 
the name of former Transport Authority Chairman Abdul Rasheed Nafiz. On 1 February 2017, he 
was transferred from this post to the post of Deputy Minister of the Ministry of Economic 
Development. However, when this incident occurred he was still listed as point of contact as 
facilitator in the IMO database. It is noted this email did not name Mr Nafiz’s job position, nor did 
the IMO database mention it”17. 

MTA’s own report on the incident says “It is evident that a mail was sent to IHS requesting GISIS 
hosting, under the name of a Transport Authority official Abdul Rasheed Nafiz (former chairman 

																																																													
16	Intelligence	Report,	p.6	of	the	original.		
17	Intelligence	Report,	p.9	of	the	original.		
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(retired). Moreover, following this revelation, the Maldives Transport Authority (MTA) announced 
that three vessels: Ocean Porpoise, Xin Yuan 18 and Prospery had fraudulently flown the 
Maldivian flag (letter number 202-M/INDIV/2018/17 (2 March 2018).  

Despite the fact that MTA knew Prospery misused Transfuel 11 Call Sign, and despite MTA 
obtaining a copy of the forged registry that Prospery sent IHS for fraudulent registration; and 
despite the fact MTA knew this forged registry was almost identical to the forged Xin Yuan 18 
registry – the ship that smuggled oil to the North Korean ship – MTA failed to take any action 
against Green Box owners.  
 
4. “Green Box” Oil Tankers’ Illegal Flagging  
According to the statement given to the police by Mr. Abdulla Shiham Adam, Deputy Director, 
Communications Authority of Maldives (CAM), Mr. Fahumee met him on 4 January 2018 at his 
office and told him that he wanted to purchase Call Signs and MMSI for his company’s vessels 
sailing abroad.  
 
“He said because the Call Signs and MMSI purchased from Fiji were difficult to track, [Fahumee’s 
company’s] board had determined to purchase them from the Maldives. I asked him were Call 
Signs and MMSI [really] sold in Fiji, he replied that it was possible in that country” Mr. Abdulla 
Shiham said13.  
 
Now, the report compiled by the MTA following the incident mentions that “on September 2017, 
Fiji reported similar incidents whereby 91 foreign ships were fraudulently using Fijian flags 
claiming to be registered in Fiji and using falsified registration documents”14.  
 
It is remarkable that among the 91 ships exposed by Fiji, three ships belonging to Green Box 

were named15: 
Name of Foreign Vessel Foreign Vessel’s IMO 

Number  
Vessel Name Registered by 
Green Box in Maldives. 

PUTERI AUR 84917 TRANSFUEL 11 
ARSENAL 9058880 TRANSFUEL 10 
SEA TREASURE 83497 TRANSFUEL 7 

 

Colonel Ziyad says “if I own any ship, that ship is located in a Malaysian dock”. Green Box lawyer 
Mr. Hassan Falah informed the police that from the 5 tankers Green Box purchased from Asia 
Pacific 3 tankers were brought to the Maldives and 2 takers were left in Malaysia. “These 2 
tankers were also registered at the Maldives Transport Authority as Green Box owned” Mr. Falah 
said, adding that Transfuel 10 was formerly known as Arsenal.  
 
Given that 3 tankers owned by Green Box were on Fiji’s fraudulent ship list, and given that both 
Colonel Ziyad and Mr. Falah confessed that two ships of theirs (Transfuel 10 formerly Arsenal 

																																																													
13	Criminal	Court,	State	v	Fahumee	(399/Cr-C/2018),	Folio	No.	128.	
14	Maldives	 Transport	 Authority,	 REPORT	 OF	 VESSEL	 XIN	 YUAN	 18;	 Report	 Number:	 (11)202-M/202/2018/2;	 19	
March	2018	(Hereafter	“Xin	Yuan	18	Report”),	p.4.	
15	Maritime	Safety	Authority	of	Fiji,	Letter	Number:	MS	5(R)	01,	28	September	2017	addressed	to	the	International	
Maritime	Organisation.	
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formed during Ziyad’s deals with Asia Pacific Shipping to purchase oil tankers. That was when 
Fahumee worked as the company’s [Asia Pacific] sales representative”11.   

According to the statement Mr. Fahumee gave the police12, he returned to the Maldives on 
August 2017, after having worked for two years in a Singaporean company called Asia Pacific 
as its authorized director.  
 
“I traded for Asia Pacific company… Under an agreement between Asia Pacific and Green Box 
Private Limited I undertook a number of business transactions for Asia Pacific… I held a number 
of meetings with the company’s director Colonel Ziyad regarding business transactions. They 
were oil business transactions undertaken between Green Box Private Limited and Asia Pacific. 
And I also undertook oil tanker purchasing transactions”, Mr. Fahumee’s statement said. 

Green Box employee, Mr. Mohamed Shareef (Sanco) told police he met Mr. Fahumee when 
Colonel Ziyad requested him to meet him because, according to Ziyad, he was offering to sell 
foreign ships. Mr. Shareef says he first met Mr Fahumee in Green Box office. After that Mr. 
Shareef went to Johor Bahru, Malaysia to inspect the ships that the Singaporean company Mr. 
Fahumee worked, Asia Pacific, was offering to sell. Mr. Shareef says the ships were anchored in 
Pasir Gudang and that having met Mr. Fahumee there, he inspected the ships and shared their 
conditions with Colonel Ziyad. After that he was involved in undertaking repair works for the 
ships Green Box purchased, Mr. Shareef said. 
 
Green Box’s lawyer, Mr. Hassan Falah informed the police that in the transactions for the 
purchase of oil tankers by Green Box, Mr. Fahumee sometimes signed on behalf of Asia Pacific. 
That Colonel Ziyad signed the documents on behalf of Green Box. Mr. Falah says, having 
brought 3 oil tankers to the Maldives, from the 5 tankers that Green Box purchased from Asia 
Pacific, they were registered under Green Box and were currently operating in Maldives and that 
the other 2 tankers were in Malaysia. These 2 tankers were also registered at the Maldives 
Transport Authority as Green Box owned, Mr. Falah said. 
 
“I know there are payments in arrears that Green Box owes to Asia Pacific for oil purchases and 
for the purchase of Transfuel 10 (formerly Arsenal)” Mr. Falah said in his statement.  
 
The Bank of Maldives unofficially revealed that what Colonel Ziyad told Mihaaru was true: Green 
Box did not obtain any loans from the bank.  However, the bank confirmed that Green Box 
applied in 2016 to the bank to obtain loans to purchase 5 oil tankers and that President Yameen 
pressured bank board members to approve the loans. Despite Yameen’s pressure, given that 
the bank’s good name was tarnished in the MMPRC corruption scandal, the bank turned down 
the application the bank said.  
 
3. Misuse of “Green Box” Oil Tankers’ Call Signs by Foreign Ships 
As previously mentioned, apart from Xin Yuan 18, a vessel named Prospery also misused 
Maldives flag after 15 January 2018, the Intelligence Report stated. The Report said the vessel 
used Call Sign (8QJW) of Maldives oil tanker Transfuel 11 and that the owner of Transfuel 11 is 
Green Box Private Limited headed under the managing directorship of Colonel Mohamed Ziyad 

																																																													
11	Intelligence	Report,	p.9	of	the	original.	
12	Criminal	Court,	State	v	Fahumee	(399/Cr-C/2018),	Folio	No.	138.	
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statement said; adding that on February 23, 2018, the US Treasury Department6 designated 
Chon Ma San as a vessel of sanction target against North Korea. Following this statement, the 
Maldivian authorities said Xin Yuan 18 was not registered in Maldives and that Maldives did not 
allow flag of convenience to foreign-owned vessels to operate outside Maldivian waters7. 

In March 2018, Mr. Abdulla Fahumee of Arinagaage, Gdh.Madaveli, the brother of Kanduvaali 
dhoni’s owner was arrested and subsequently charged for terrorism. Mr. Fahumee’s charge-
sheet stated that in order to create an act of terrorism, he solicited bribes to various parties to 
topple unlawfully the lawfully established Government of Maldives; forged documents and 
stamps falsely purporting to be that of the Maldives Transport Authority; used these forged 
stamps and created a false Gmail account on the name of a former transport authority senior 
official; used this Gmail to send misinformation to the International Maritime Organisation (IMO); 
emailing [them] in order to obtain fraudulent Call Signs to a vessel that was never registered in 
the Maldives and used the Maldivian flag on the Xin Yuan 18. 
 
The Intelligence Report also mentioned that it was "known that Fahumee previously worked, 
along with Colonel Mohamed Ziyad (retired), for a Singaporean national named Michael who 
provided oil tankers to Maldivian parties.  It is believed this Michael is the director of a 
Singaporean company named Asia Pacific Shipping Pte Ltd, Michael Tan”8.   

2. President Yameen’s Link to “Green Box” 
Apart from the culprit-ship Xin Yuan 18, a vessel named Prospery was also under the care of 
the vessels’ leaseholder: Hongkong based Long Line International Shipping Management Co 
Ltd, the Intelligence Report said. The Report stated that, having IMO number 9081265, this 
vessel also used Maldives flag illegally, after 15 January 2018. That it used Call Sign (8QJW) of 
Maldives oil tanker Transfuel 11 and that Transfuel 11 is owned by Green Box Private Limited 
headed under the managing directorship of Colonel Mohamed Ziyad (retired)9. 

Colonel Ziyad, in an interview given to Mihaaru10 newspaper on 1 March 2018 denied there was 
any connection with him in this matter.  

“When Mihaaru questioned Mr. Ziyad, he said the allegations were untrue. Those alleging the 
ship [Xin Yuan 18] was connected to his company only wanted to bring his name to disrepute he 
said. “It’s not my ship. And even if I own any ship, that ship is located in a Malaysian dock”, Mr. 
Ziyad said. He said his company has not obtained any loans from Bank of Maldives to date and 
therefore all these allegations were baseless” Mihaaru reported.  

Having made Mr. Fahumee (now charged with terrorism) the scapegoat of this entire racket, he 
is now charged for masterminding everything. But it remains true that for all those charges 
levelled against Mr. Fahumee, Colonel Ziyad is equally implicated. The Intelligence Report stated 
“a relationship between Former MNDF Colonel Mohamed Ziyad (retired) and Fahumee was 
																																																													
6	The	U.S.	Department	of	the	Treasury’s	Office	of	Foreign	Assets	Control	(OFAC)	ISSUES	GLOBAL	SHIPPING	ADVISORY,	
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0297	
	
7	https://pbs.twimg.com/media/DXHlr08VQAATc5p.jpg	
8	Intelligence	Report,	p.8	of	the	original.		
9	Intelligence	Report,	p.	10	of	the	original.		
10	https://mihaaru.com/news/32009	
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Demand to Disclose Connection Between “Green Box” Oil 
Tankers and President Yameen 

 
Case Filed by the Maldivian Democratic Party (MDP) to the Anti-Corruption 

Commission 
27 August 2018 

1. Introduction  
At around 1pm in the afternoon, on 1 March 2018, 53 year-old Mr. Ahmed Moosa of Naares, 
Gdh.Madaveli got a call from an unknown number. When he answered the call, the person on 
the other end said he was Azmoon from Raajje TV.  
 
“Azmoon informed me that a crisis has emerged because a foreign vessel was using a number 
belonging to Kanduvaali. He SMSed me the alleged number. Azmoon asked me whether the 
number (MMSI No. 455123170) could have been shared with any other party and I replied I didn’t 
know what number he was talking about and that I hadn’t shared any number affiliated to 
Kanduvaali with anyone1” Mr. Ahmed Moosa said in his statement given to the police on 4 April 
2018.  
 
The crisis that erupted in relation to the misuse of Mr. Ahmed Moosa’s Kanduvaali dhoni’s 
Maritime Mobile Service Identity (MMSI) number, involved the illegal transfer of fuel to North 
Korea. A confidential intelligence report titled Violation of Sanctions Imposed on North Korea by 
Maldivian Flagged Xin Yuan 182 compiled by Maldives National Defence Force’s Defence 
Intelligence Service, dated 15 March 2018, stated that “it is believed that the Maldivian flag was 
illegally used in this ship to create allusions that Maldives violated UNSC resolutions and 
continued to engage with North Korea. Such allusions that suggest relations exist between 
Maldives and North Korea would undermine the Government’s credibility among Maldivians3”. 
The report said Xin Yuan 18’s Call Sign is 8QQ2238 and that it was duly issued to a Maldivian 
vessel named Kanduvaali registered under the name of Mr. Ahmed Moosa, Naares, 
Gdh.Madaveli. This Call Sign and its corresponding MMSI number 455123170 was issued on 24 
October 2016 the report said4.  
 
According to a statement issued by the Japanese Foreign Ministry5 on 24 February 2018, at 0000 
on February 24, 2018, a P-3C aircraft of Japan Maritime Self-Defense Force found that Chon Ma 
San, North Korean-flagged tanker (I.M.O number 8660313), lying alongside Xin Yuan 18, 
Maldivian-flagged tanker, on international waters. Judging from the actions of the two vessels, 
both vessels could have been engaged in ship-to-ship transfers banned by UNSCR, the 

																																																													
1	Criminal	Court,	State	v	Fahumee	(399/Cr-C/2018),	Folio		No.	134.	
2	Maldives	National	Defence	Force,	Defence	Intelligence	Service,	Violation	of	Sanctions	Imposed	on	North	Korea	by	
Maldivian	Flagged	Xin	Yuan	18		(15	March	2018)	Report	No.	ED22-2018-001	(Hereafter	“Intelligence	Report”).		
3	Intelligence	Report,	p.1	of	the	original.		
4	Intelligence	Report,	p.4	of	the	original.		
5	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	 Japan,	Suspicion	of	 illegal	 ship-to-ship	 transfers	of	goods	by	Chon	Ma	San,	North	
Korean-flagged	tanker,	and	Xin	Yuan	18,	Maldivian-flagged	tanker	(February	24,	2018)		
https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page4e_000775.html	






