
މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސިއުވަރޭޖް ކުންފުނީގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ރަށްވެހިންނަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

އެކުވެރި އަވަށްޓެރި ދައުލަތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި، ވިޔާފާރިތަކާއި، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އާންމު ފަރުދުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މާލެ ފެނަށް ޖެހުމުގެ ަސބަބުން އުފެދެމުންދާ އިޖްތިމާޢީ، އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ 

ކުރިއަށް  ހާމަކަމާއެކު  ވީހާވެސް  މަސައްކަތް  ކުރަމުންދާ  އެކުންފުނިން  ސަރުކާރާއި  ނުދިނުމަށްޓަކައި  ގޯސްވިޔަ  އިތުރަށް  ނުތަނަވަސްކަން 

ގެންދިޔުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގޮވާލަމެވެ.

މިގޮތުން، ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމީ ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރުގެ 80% ހިއްސާ އޮންނަ، ސަރުކާރުން އެކުންފުނީގެ ބޯޑު އައްޔަން ކުރާ 

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއިން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަންކަންކަމަށް މިޖަމުޢިއްޔާއިން ދެކެމެވެ.

ރުފިޔާ(  ގިނަ  މިލިޔަނަށްވުރެ   300( ޑޮލަރު  މިލިޔަން   20 އެހެންކަންކަމަށް  ގުޅުންހުރި  ހާދިސާއާއި  މަރާމާތުކުރުމަށާއި  ކުންފުނި  ފެން 

ބޭނުންވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާއިރު، އެއަދަދަށް އާދެވުނު ގޮތާއި، ސަރުކާރުން ހުޅުވި ފަންޑް ބޭނުން ކުރުމަށް ގަސްދުކުރާ ގޮތުގެ 

ހިއްސާއޮންނަ،  ދައުލަތު  ހިންގާ  ގޮތުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ  އަމިއްލަ  އެހެންމެ،  ހަމަ  އަދި  ޖެހެއެވެ.  ކުރަން  ހިއްސާ  ރައްޔިތުންނާ  ތަފްސީލް 

ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފީނަގާ ފައިދާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ފެން ކުންފުނި ވީހިނދު، އާންމުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މިފައިސާ ހޯދުން އެއީ 

އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދެއެެވެ.

4 ޑިސެމްބަރގައި ހިނގާދިޔަ ހާދިސާގެ މިނިވަން އަދި ފަންނީ ތަހުގީގެއް ހިންގައި، އެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް، މިފަދަ ހާދިސާއެއް ތަކުރާރު ވިޔަ 

ނުދިނުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅު ތަކެއް އެޅުމަށް މިޖަމުޢިއްޔާއިން ގޮވާލަމެވެ. އަދި މިފަދަ ތަހުގީގެއްގައި ކުންފުނީގެ ރިސްކް މިޓިގޭޝަން ޕޮލިސީއާއި 

)ދިމާވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު(، އެސެޓް މެނޭޖްމެންޓް )މުދަލާއި ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތުގެ( ޕްލޭނަށް ބެލުން 

މުހިންމެވެ. މިފަދަ ތަހުގީގެއް ހިންގެންވާނީ މިނިވަން، އަދި އިތުބާރު ހިފޭ، ފަންނީ ފަރާތްތަކެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި މިރިޕޯޓް  ރައްޔިތުންނާ 

ހިއްސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިންގުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން މިހާދިސާއިން ސާފުކޮށް 

ކުންފުނިތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތް  އަސާސީ  ފަދަ  ފެނަކަ  ސްޓެލްކޯ،  އިތުރުން،  އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ  ކަމުން،  އެހެން  ދައްކުވައިދީފިއެވެ. 

ހިންގުމާއި އިޖުރާޢަތްތައް މުރާޖިޢާކޮށް މިފަދަ ހާދިސާއެއް ނުހިނގާނެކަން ޔަގީންކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެއްކަން މިޖަމުޢިއްޔާއިން ދެކެމެވެ. އަދި 

މިކުންފުނިތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމްތަކެއް، މި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑާއި ދައުލަތުގެ ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތައް ގާއިމް 

ކުރަންޖެހެއެވެ. 

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ، އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ، އައިމަން ރަޝީދު )7908967( އަށް ގުޅުއްވާ.

އި، ަމްއަސަލ  މާލެ ފަެންށ ޖުެހމުގެ ަސަބުބްނ ުއފެެދމުްނާދ އިޖްިތމާޢީ، އިގްތާިސީދ ައިދ ިސާޔސީ ުނތަަނަވްސަކްނ ިއުތަރްށ ގްޯސިވަޔ ުނދުިނަމްށަޓަކ

ަހްއލުކުުރަމްށ ުކާރ މަަސްއަކތަްތްއ ީވހާވްެސ ހާަމަކމާެއުކ ުކިރައްށ ގްެނދުިޔަމްށ ޓާްރންްސޕެޭރނީްސ މޯލިްޑވްްސިއްނ ޮގވާަލްނ
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