
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަސައްކަތްތައް

 

 އުފައްދަވާފައިވީަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ތައް ވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްހަމި މިނިސްޓްރީއާ . އެވެަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 

  .ތިރީގައި މިަވީނއެވެ
 

 . ބެލެހެއްޓުންއިފަތްހަމަވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރާވަރަދުތައް ތިލަޚަދައުލަތުގެ އާްމދަނީއާއި  .1

އާމްދަނީގެ ގޮުތން ދައުލަތަށް ލިބޭ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައިގަތުމާއި، އެތަކެތި ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތަށް  .2
ވާ ތަކެތި، އެކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް މެދުެވރިކޮށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކިފަރާތް ފަރާތުން ލިބެްނ

ލަތުގެ ނަުމގައި ނެޭގ ލުޯނތަކާއި ހިލޭ ވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ަދއު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައަިންލއަޤްކުރުމާއި، ބޭރު
ހަމަޖެހޭ ލޯނު ދޫކުރުމާއި، އެކަމާބެހޭ ރަުމށް  ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުއެހީގެ

 .ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތަށްލިބޭ ތަކެއްޗާއި ހޭދާަވ ތަކެތީގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށްއޮތް އަހަރަށް ަލފާކުރާ ދައުލަތެުގ ބެަޖްޓ  .3
 .ލުންސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އިދާާރތަކާ ގުޅިގެން އެކުލަވާ

ނޑައަޅައި، ޤަުއމީ ރުމަށްން ޚަރަުދކުދައުލަތުގެ ބަޖެޓު .4  އެ އަހަރަކަށް ހުށަހެޅޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ކަ
 .ންއެކުލަާވލު" ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް"އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ނާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭ

 ގެންނަްނެޖހޭ ބަދަލުތަކާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދާިރސާކުރުމާއި، އިޤްތިޞާދީ އޮނިަގނޑަށް .5
 .ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާދީ، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެން ގެންނަންޖެހޭ ިއސްލާޙުތައް ގެނައްުނ

 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްުނ ކުރަންޖެހޭ ،ން އުފައްދައިމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުބައިނަލް އަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި، އިޤްތިޞާދީ ޖަ .6
 . ކުރުންކަންތައްތައް

ނޑައަ،ސަރުކާރުން ހޯދާ އެންމެހާ ަދރަނިތައް ދިރާސާކޮށް .7  ދަރަނި ހޯދާނެ އުސޫލުތައް ،އިޅަ ދަރީަނގެ މިންވަުރ ކަ
ނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅައިގެްނ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން  . ކަ

ސަރުކާރު މެދުވެރިވެެގން ލޯނު ހޯދުމާބެހޭ ބޭރުގެ އެކިއެކި މާލީ އިދާާރތަކުން ރާއްޭޖގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  .8
 .ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

މަީތްނ  ގެމަޝްވަރާމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ސަރުކާރަށް ނަގާ ލޯނުތަާކބެހޭ ކަންތައްތައް  .9
 އިޤްތިޞާދަށް ކުރާނެ އަސަރު، ފުޅާ ދިރާސާކޮށް، ލޯނު އަދާކުރުުމެގ ބުރަ އިތުރުވާ މިންވަރާއި ެއކަމުން ރާއްޖޭެގ

  .ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާކުރުން
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ނޑައެޅިފައިވާ  .10 ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި ތަންތަނުން ކުާރ އިމާރާތާއި މަރާމާތުގެ ަމސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ
ފަހު އެތަންތަނަްށ ކޮށްގެން ހޮވުމަށްޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތްތައް ޓެންޑަރވަކިމިްނވަރަކަށްވުރެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް 

  .އެންގުން

ްނ ތި ަކނަޑއަޅާ ޤަވާއިދުތަކެއްެގ މަ،ިދނުމާއިިއތް އެްއިމންވަރެއްެގ ަމތިން ހޯދަމަޚިދްމުދަލާިއ ދައުލަތަށް ހޯާދ  .11
ެއޭދ  ަމތްޚިދްމަތް އެދްޚި މުދަލާއި ރުމާއި މިގޮތަްށ ހޯދާމަތް ހޯދުަމށް ޓެންޑަރކޮށް، އިވެލުއޭޓު ކުދްޚިމިފަދަމުދަލާއި 

 . ކަށް ފޯރުކޮށްދިނުންފަރާތަ

ތެރެއިން ވަިކ  ްލކުގައިވާ އެްނމެހައި ބިމާ ހަރުމުދަލުގެރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުެގ މި .12
ނޑުންހޮވާ ތަކެއްޗާއި ލަނގުވާ ތަކެތި އަދި ިބްނ ހަފަރާތަކާ  ވާލުނުވެ ހުންަނ ތަކެތި ބެލެހްެއޓުމާއި، ކަ

 .އި ބިމުްނ ހޯދޭ ޤުދުރަތީ މުއްސަދިކްަނ ދެމެހެއްޓެނިިވ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުންޗާކޮންނަނިކޮށް ނެގޭ އާޘާރީ ތަކެއް

އަިދ އެކިއެކި  މީހުންނަްށ ޕެންޝަންގެ ފަިއސާ ދިނުުމގެ ކަންތައް ބެލެެހއްޓުމާއި، ދައުލަތުގެ ޕެްނޝަން ޙައްޤުވާ .13
ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފްުނެގ ، ޓުމާއިަދއުލަތުން ދްޭނޖެހޭ ފައިސާ ދިނުުމގެ ކަންތައް ބެލެހެއްނާޔަތުގެ ޮގތުން ޢި

 .ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑާބެހޭ އެންެމހައި ކަންތައް ބެލެހެއްޓުން

. ޅާކުރުމާއި، އެފަދަ ެއހީ ހޯދުންުފދިރާސާކޮށް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންާވ ބޭރުގެ އެހީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް  .14
އެފަަދ ، ދިރާސާކޮށްބަލައި ރަކާތްތައް ހަންގާ  ހިތަކާއިތުދާރާތަކުން ގްެނގުޅޭ ސިޔާސައަދި ބައިނަލަްއޤްވާމީ މާލީ އި

ސަރުކާރުގެ  އެ އެހީ ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ،އިލަތޯ ބަ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮބައިއިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ލިބިދާނެ
 .އެހީތައް ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުން ސާތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެމުއައްސަ

. ސްުނއްނެގުުމގެ ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެ )މަނާ، ރޯޔަލްޓީ، ކަސްޓަމް ޑިއުޓީ ފަދަޖޫރި(ޖެހޭ ޓެކްސް ރާއްޖޭގައި ނަަގން .15
ނޑައަޅައި، ެބހޭ ޤާނޫނުތައް ހަދަަފދަ ޓެކްސްތަކާ އެމިގޮތުން، މޫިނންވެސް މިކަމާބެހޭ  ،އިމިންަގނޑުތަްއ ކަ

  . ކުރުވުންއްސަސާތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކުއަމު ކަމާބެހޭ ،ހުރިހާކަމެއް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރޜަރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅިގްެނ ޤާނޫނީގޮުތްނ ހިންގަންޖެޭހ ކަންތައްތައް  .16
 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

 .ތިރީގައިމިވާ ަތންތަން ހިނގަުމންދާނީ، ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއްނޑް ޓްރެޜަރީގެ ަދށުންނެވެ

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް -1

 ންޓް ޮއފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުޓްމަޑިޕާ -2

 ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ -3

 ޓަރިންގ ެއންޑް އިވެލުޭއޝަން ބޯޑު މޮނިސްސަޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައި -4
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 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް

 . ހުރިހާކަމެއް ހިންގުންއިމްޕޯޓް ޑިއުީޓ ނެގުމާބެހޭ .1

 .މިކަމާބެހޭ ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއް ބެލެހެއްޓުން، އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި .2

ައރުވަިއ ، ރާއްޖޭން ޭބރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި، ރާއްޖޭގެ ބަނަދރުތަކަށް އަނަްނ .3
 .ބާލާ ތަކެތީގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުގެ މަސައްކަތްތައް

 .ސަރުކާރުގެ ޓެކްސާބެހޭ ސިޔާސަތު ރާވައި ހްިނގުން .1

 .ސަރުކާރުގެ އާމްަދނީގެ ބިްނާގ ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން .2

ޓެކްސާ އެއްފަދަ އެހެނިހެން ފައިސާ ނެގުުމގެ މަސައްކަތް ، ތަކާއިޤާނީޫނގޮތުްނ ސަރުކާރަށް ަނގާ ޓެކްސް .3
 .ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކްުނ ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރީަނ ޤާނޫނާއި ގަވާިއާދ  .4
ދައްކަންޖެޭހ ، ހެން ފައިސާނުވަތަ އެހެނި، ފީ، ދައްކްަނޖެހޭ ޓެކްސް، އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންތޯ ބެުލމާއި
 .ދުވަހަށް ހަމައަްށ ދައްކާތޯ ބެލުން

މަލުކުރުމުގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް އިންލަންޑް ރެވެނިއުއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކަށް  .5
 .ޙައްޤުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުން

އެ ފަރާތްތަކުން ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސާބެހޭ ޤާނޫނާއި ަގވާިއދުތަކާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢްލޫމާތުދީ .6
 .ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތައް ވީހާވެސް ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން

 .ޓެކްސް ދެއްކުމާބެހޭ އިދާރީ ޚަރަދު ވީވަރަކުން ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭުވން .7

 
 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގގެ މަސައްކަތްތައް

 
ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުނާްވ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި، އެ މަޝްރޫޢު އެކުލަވާލުމާއި،  .1

ނޑައަޅާ އަދި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި  ވަޒަންކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުން ކަ
ނިޑތަކާ އެއްދިމާލަކަށް މިސްރާބުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއެކު ލަ ނޑުދަ ނޑަުދނޑިތައް ޤައުމީ ަތރައްޤީގެ ލަ

 .މަސައްކަތް ކުރުން
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ނޑައަޅައި، ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުންާވ  .2 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޤައުމީ ފެނަްވރުގައި އިސްކަންދޭ ތަރުތީުބ ކަ
ލަވާލުމާއި، ބޭރުގެ އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެކު" ޕައިޕްލައްިނ"މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

 .މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުމުގަިއ ކަމާބެހޭ ދާިއރާތަކަށް ލަފަޔާ މަޝްވަރާ ދިނުން

ާއއި ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން " ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް"ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢާއި  .3
ންދިއުމުގައި ދިާމވާ ދަތިތަްއ އްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ވަަޒންކުރުމާއި، މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެމަސަ
 .އްލުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އެހީތެރިވުންހަ

 .ލޫމާތުގެ ނިޒުާމ ބެލެހެއްޓުންގެ ހާލަތުގެ ނާޒުކުކަާމބެހޭ މަޢްފަޤީރުކަމާއި ދިރިއުޅުމު .4

އްދީ ތަރައްޤީ ރާވައި ވިލަރެސް ޙައްދީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތު ހިންގުމާއި، ސަރަޙަ ސަރަރާއްޖޭގެ އާބާދީ އާއި .5
 .ކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޗާްޓ އެކުލަވާލުމާއި، ޗާޓް އިްސލާޙުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ޝާއިޢު ކުރުމާއި ނޭޝަަނލް ޖިއޮގްރަފިކް  .6
 .އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ނޑައެޅުންޙަ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އާބާދީ ސަރައްދީޙަރާއްޖޭގެ ސަރަ .7  .އްދުތައް ކަ

ނޑައެޅާުމއި، އާބާދީެގ އެކިއެކި ކަންކަމާގުޅޭ ދިރާސާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަްނ  .8 ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ސިޔާސަތު ކަ
 .އިތުރުކުރުމާއި، އާބާދީގެ ަމޝްރޫޢުތައް ވިލަރެސްކުރުން

ޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ތަފާސްހިސާބުގެ ޤަވާިޢދުތައް ހަދައި އާންމުކުރުމާއި، ޤައުީމ ރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ސި .9
 . ތަފާސްހިސާބެުގ ނިޒާމު ވިލަރެސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ދިރިުއޅޭ ތަންތަނުެގ ބޯހިމެނުމާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުްނވާ ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބު  .10
 .ޝާއިޢުކުރުންއެއްކުރުމާއި އެކުލަވާލުމާއި 

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ދުވެިލ ވަޒަންކުރުަމށް ބޭނުންާވ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، ޤައުމީ  .11
 .އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިމންަގނޑުތައް އެކުލަވާލައި އާންމުކުުރން

މާއި، ސަރުކާރާއި އަމިއްަލ ދުތަްއ ހަދައި ހިނުްގިއވާގަތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށްަޓކައި ރާއްޖޭގައި ސަރވޭކުރުމުގެ  .12
ފަރާތްތަކުން އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރާ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަަކށް ހުއްދަ ިދނާުމއި، ރާއްޖޭަގިއ 

 . ރީ ބެލެހެއްޓުން ހިސާބާބެހޭ ސަރވޭތަކުގެ ރަޖިސްޓަހިންގޭ ތަފާސް

 

 ގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް

ލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ސޫސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ އު .1
  ޮގްތނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ކެޕިޓަލަށް ވާނުވާލަތާއި ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމާއި، އެތަންތަހާތަންތަނުގެ މާީލ 
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ނޑައެޅުމާއި، ފައާިދުނާވ  ބެލުމާއި، ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓޭގޮތާއި، އަހަރީ ފައިދާ ބެހުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަ
ނޑައެޅުާމއި، އިސްލާހީތަންތަާނމެދު އަޅާނެ އިސްލާ  ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ހީ ފިޔަަވޅުތައް ކަ

ލިބޭ ތަންތާނގެ ތެރިެއްނ އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ހްިނގަންޖެހޭ ތަންަތން ފިޔަވައި، އެހެން ތަންަތނާ ބެހޭގޮތުން ނު
 . މަޝްވަރާކޮށްގެން ގޮެތއް ންިނމުްނއިކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ

ގެ ލުން ހިންގާ ސަރުކާރުސޫސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރީގެ އު .2
  .ތަންތަން ޮމިނޓަރކުރުމާއި ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

އެތަންތަން ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިނުްގން ހަރަުދނާ ކުރުމާއި .3
 .ލަފާދިނުންހިނގާނުހިނާގގޮތް ބެލުމަށްކުރަންޖެހޭ ދިާރސާތައްކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޭބނުންވާ 

ވިޔަފާރި އުސޫލްުނ ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .4
 .ލަތު ދިރާސާކުރުންހާތަންތާނގެ މާލީ 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .5
 . ދިރާސާކުރުންބެަޖޓުތަންތާނގެ 

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ، އަދި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .6
 .އޯޑިޓްކުރުން އެއްއުސޫލަކުން ހަމަޖެްއސުން، ތަންތާނގެ ިހސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ، ކާއިސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަ، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .7
ސަރާުކރުން އިތުރު ރައުސްމާލު ، ތަންތަނަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ރައުސްމާލަށް ާވނުވާގޮތް ބެލުމާއި

 .ހަވާލުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުން

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުެގ ، އިސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާ .8
މިޮގތުން ނެޭގ ، ތަންތަނަށް ސަރުކާރުގެ ގަރްަނޓީގެ ދަށުން ލޯނު ެނގުމުގެ ުހއްދަ ދިނުމާބެޭހ ދިރާސާތައް ކުރުމާއި

 .ލޯނުގެ ފައިސާއަށް ވާނުވާގޮްތ ބެލުން

 އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި، ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި .9
ނޑައެޅުމުގައި ލަފިާދުންނ  .ތަންތާނގެ އަަހރީ ފައިދާ ބެލުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަ

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަދި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ  .10
ނޑައެޅުމާއިހީލާސްެމދު އަޅެާނ އިތަންތާނގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފަިއާދ ނުލިބޭ ތަްނތަނާ ،  ފިޔަވަޅުތައް ކަ

 .މެިދންނެވި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުން ލިބޭ ނަތާީޖތައް ދިރާސާކުރުން
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