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 ސިޓީއާ ގުޅ   (2018ނޮވެންބަރު  17) PAR-1/351/2018/13 ނަންބަރު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސްގެ މަސައްކަތްތައް 

 .ތަންފީުޒކުރުން ސިޔާސަތުތައް ގުޅ  ދަރަންޏާ ޚަރަދާއި އާމްދަނީާއއި، ބަޖެޓާިއ، ދައުލަތުގެ .1
ނޑަައޅާ ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ޕޮލިސީ ފިްސކަލް މެދުރާސްތާގެ ދައުލަތުގެ .2  ތަެކއްގެ އުސޫލު ކަ

 .ކުރުން ކަންތައްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހ  މަތިން
ޚަރަދާއި، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ެއއަހަރަކަށް ދަުއލަތަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ  .3

ދައުލަތަށް ލިބ ނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އަދި ވ ތުވެިދޔަ އަހަރު ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި ދައުލަތަށް 
 .ލިބުނު އާމްދަނީ ހިމެނ  ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން

ްއގެ މަތިން ރާވަިއ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަަރދުތައް މެދުރާސްތާއަށް ބިާނކޮށް ދެމެހެއްޓެނިިވގޮތެ .4
 .ބެލެހެއްޓުން

 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުުރމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ދ ންޖެހ  ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ދިނުމާއި،  .5
 .އެ އޮފީސްތަކާ ގުިޅގެން ދައުަލތުގެ ބަޖެޓު އެކުަލވައިލުން 

ސް އާމްދަނީގެ ބިްނގާ ފުޅާކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުުރމުގެ ސިޔާސަތު އެކުަލވައިލުަމށާއި، ޓެކް .6
 .ބ ނުންވާ ލަފައާއި މަޝްވަރާ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް ދިނުން 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ސިާޔަސތު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހ  މުއައްސަސާތަކާ ގުިޅގެްނ ކުރަންޖެހ   .7
 .ކަންތައްތައް ކުރުން

ކަންތައްަތއް ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ދަުއލަތުގެ ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކުަޑކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ .8
 .ކުޑަކުރުުމގެ ސިޔާސަތުަތއް ަތންފީޒުކުރުން

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ދެފުށް ފެންނަ ހާމަކަންބޮޑު  .9
 .ގޮތެްއގައި ކުރުން 

ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ދައުލަތަށް ހޯދާ އެންމެހައި ދަރަނީގެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންާމުވމުގެ  .10
ނޑައަަޅއި، ދަރަނި ހޯދާނެ އުޞޫލާތަކާއި ސްޓްރެޓަޖީތައް ަކނަޑައޅައި، ކަމާބެހ   ނޑުަތއް ކަ މިންގަ

 .ފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މިކަންތަްއތައް ތަންފީޒުކުރުން 

ކުންދ  ލޯނާއި، ހިލ އެީހގެ ފައިާސ ޚަރަދު ކުރަނީ ބ ރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައިަނލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަ  .11
ތަާކއި އުސޫލުމިފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހ ގޮތުން ެއ އެހީަތއް ދ ަފރާތްތަކުން އެކުަލވާލާފަިއާވ 

ނޑުތަކާ އެްއގޮތަށްތޯ ެބލުން  .މިންގަ
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ވާމީ މާލީ ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާތަކުްނ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބ ރު ޤައުމުތަކުންނާއި، ބައިނަްލއަޤް .12
 .އިދާރާތަކުން ނަގާ ލޯނުތަާކއި ހިލ  އެހީގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން

ނަޑއަޅާ ލޯނުތައް ދައުލަތުގެ މާލިްއަޔތުގެ ޤާނޫނާިއ  .13 ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަަކށް ދޫކުރުމަށް ކަ
 .މާލިއްޔަތުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ދޫކުރުމާއި، އެ ލޯނުތަކާބެހ  ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ދައުލަތުން ހޯދާ އެންމެހައި ދަރަނިތައް ދިރާސާކޮށް، ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ބުރަ އިތުުރާވ މިންވަރާިއ  .14
 .އެކަމުން ރާއްޖ ގެ އިޤްތިޞާަދށް ކުރާނެ އަސަރު ދިރާސާކުުރން

ަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ސޮވެރިން ގެރެންީޓއަށް ެއދި ހުށަހަޅާ ޕްރައިވެޓް ސެްކޓަރު .15
ިޑއު ޑިލިެޖންސް ހެދުމާއި ސޮވެރިްނ ގެރެންޓީދިނުމަށް ކުރަންޖެހ  އެންމެހައި  މަޝްރޫޢުތަކުގެ

 .ކަންތައްތައް ކުރުމާއި ެއކަމާބެހ  ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުަތކާ ެއއްގޮތަށް ެއކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް މޮބިލައިޒ ޝަނާބެހ  ސްޓްރެޓަޖީތައް  .16
ނަޑއަަޅއި ތަންފީޒުކުރުން   .ކަ

ޤައުމުތަކުންނާއި، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން އެހީދިނުމުގައި ގެންުގޅ  ސިޔާސަތުތަާކިއ  ދ ދ  .17
ހިންގާ ހަރަކާތްތައް ބަަލިއ ދިރާސާކޮށް، އެފަދަ ފަާރތްތަކުން ރާއްޖ ެގ ތަރައްީޤއަށް ލިބިދާނެ 

ގެ ފުރުޞަތުަތްއ ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިކަމަކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައި، އެފަދަ އެހީތައް ހޯދުން. އަިދ، އެފަދަ އެހީ
 .މަޝްވަރާ ދިނުން އިބ ނުންކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަށްބ ނުންވާ ލަފައާ 

ބ ރުގެ އެިކއެކި މާލީ އިދާރާތަކުން ރާއްޖ ގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ލިބ ނެ ފުރުޞަތުތައް ހުރިޯތ  .18
 .ގުފަހިކޮށްދިނުންދިރާސާކުރުމާއި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އިދާާރތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި، އެފަދަ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާގުޅ ގޮތުްނ  .19
 .ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހ  ކަންތަްއތައް ކުރުން 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުުކރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާަތކުން އެ އަހަރަކަށް ހުށަަހޅާ ތަރައްޤީެގ  .20

ޢުތައް )ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމް( އެކުލަވައިލުުމގައި ކަމާެބހ  ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫ
 .އެހީތެރިވެދިނުން

ނޑިތަްއ ހާސިލްކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ހަމަހަމަ  .21 ނޑުދަ ތަރައްޤީގެ ލަ
 .ލުންގޮތެްއގައި ަދއުލަތުގެ ވަޞީލަްތތައް ބެހިގެންދ ތޯ ބެ

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިްނވެސްްޓމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރ ަގިއ ހިމެނ  މަޝްރޫޢުތަކާއި މަސައްކަތްތަާކއި،  .22
ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ސަރުކާުރން ހިންގާ "މެގަ" ޕްރޮޖެކްްޓތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިނާގ ނުހިނގާގޮތް 

 .މޮނިޓަރކޮށް، ރިިވއުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 
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ރުަގިއ ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރު މުދަލުގެ ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބ  .23
 .ދަފްތަރެއް އެކުަލވާލައި، އެ ަދފްތަރު ބެލެހެއްޓުން

ރާއްޖެއާއި ާރއްޖެއިން ބ ރުަގިއ ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރު މުދަލުގެ  .24
 .ވެލިއު ަކނަޑއެޅުން 

ާރއްޖެއިން ބ ރުަގއި ހުންނަ، ދައުލަތުގެ މިލްކުަގއިވާ އެންމެހައި ބިންތަކާއި ހަރުމުދަލުެގ ރާއްޖެއާއި  .25
ތެރެއިން ވަކި ފަރާތަކާ ހަާވލުނުކޮށް ހުންނަ ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމް 

 .ހިންގުން

ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ މުދާ ގަނެވެީނ، ައދި ބެލެހެއްޓެނީ، އަދި ބ ނުންކުރެވެނީ  .26
 .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ގަާވއިުދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަިތންތޯ ޔަޤީންކުރުން

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމާއި، ވިއްކުާމއި، ުކއްަޔއްދިނުމާއި، ދޫކުުރމާއި، ރަހުނު  .27
ތުގެ ޤާނޫނާިއ މާލިއްޔަތުގެ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ކުރުމާއި، ނައްތާލުމުަގއި ދަުއލަތުގެ މާލިއްޔަ

 .ޢަމަލުކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދަށް ސަރުކާުރގެ އިދާރާތަުކން ޢަމަލުކުރުމުންދ ތޯ ޔަޤީންކުރުން

ނޑުންހޮވާ ަތކެްއޗާއި ލަނގުވާ ަތކެްއޗާިއ، ބިން ކޮންނަނިކޮށް ނެގ  ތަކެްއޗާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ  .28 ކަ
ނަޑއެޅުމާިއ، ބިމުން ހޯދާ ތެލާއި ގ ހާއި މައުދަނާއި، ޖަވާހިރު ފަދަ މުއްސަނދިކަން ތައް އުސޫލު ކަ

 .ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ބެލެހެއްޓ ނެ ނިޒާމެއް ަކނަޑއެޅުން 

މީހުންގެ އަމިއްލަ ބިންތަާކިއ މުދާ ޢާންމު ބ ނުމަށްޓަކައި ދައުލަތަށް ކޮންމެހެން ނަަގންޖެހިއްޖެނަމަ  .29
ގޮުތގެމަތިން ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ދިނުމަށްފަހު މިފަދަ ބިންތަކާއި މުދާ ދައުލަތައް  ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ

 .ނެގުން

ދައުލަތުގެ ޕެންޝަން ަޙއްުޤވާ ފަރާތްތަކަށް ިދވެހިރާއްޖ ގެ ޕެންޝަނާބެހ  ޤާނޫަގއިާވ ގޮުތގެމަތިން  .30
ދިނުމުގެ ިޒންމާ ޤާނޫނުން ޕެންޝަން ދިނުމަށް ބ ނުންވާ ފައިސާ ޕެންޝަން ޙައްުޤވާ ަފރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށް

ޙަވާލުކޮށްފަިއވާ މުައއްސަާސތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ޕެންޝަން ފަންޑު ދިރުވަިއ ދެމެހެއްޓެނެވި 
ގޮތެްއގައި އެ ފަންޑު ހިންގުަމށް ބ ނުންވާ ލަފައާއި މަޝްަވރާ ޕެންޝަން ފަންޑު ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަްށ 

 .ދިނުން

ފައިާސއާބެހ  ހިސާބާއި، އެ ހިސާބުގެ ލިެޔކިއުންތަްއ ބެލެހެއްޓުމުެގ ދައުލަތުގެ ފައިާސާއއި، ދައުަލތުގެ  .31
 .ނިޒާމު ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން 
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ދައުލަތުގެ ަފއިސާ ބަލަިއަގނެވެނީ، އަދި ބެލެހެއްޓެނީ، އަދި ފައިާސ ޚަރަދު ުކރެވެނީ، އަިދ  .32
މާލިްއޔަތުެގ ގަާވއިދުަގިއ އިންވެސްްޓކުރެވެީނ، ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނާިއ ދައުލަތުގެ 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިންތޯ ބެލުން

ދައުލަތުގެ ަފއިސާާއއި ަދއުލަތުގެ ފައިާސއާބެހ  ހިސާބާިއ، އެ ހިސާބުެގ ލިޔެިކއުންތަްއ ބެލެހެއްޓުމުަގިއ  .33
 .ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކަށް  ދ ންޖެހ  އިރުޝާދާއި ލަފާ ދިނުން 

 2006/3ާޤޫނުނ ަންނަބުރ ، ަތއްޔާުރކޮށް، ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުުމގެ ކުރިންދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް  .34

ަގއިާވގޮުތގެ މަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ކަމާބެހ  އިދާރާތަކަްށ ( ދައުލަތުގެ މާިލއްޔަުތގެ ޤާޫނނު)
 .ފޮނުވުން

ކަންަތއްތައް ހިންގާެނ  ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓާބެހ  ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަވާލުާމއި، ޕްރޮިކއުމަންޓްގެ .35
ނޑުަތާކ އުސޫލުގަާވއިދުތަާކއި،  ނޑަެއޅުމާއި، ެއ މިންގަ ތަާކއި، ަގއިޑްލައިންަތކާިއ، މިންަގނޑުތަްއ ކަ

 .އެްއގޮތަށް ދައުލަުތގެ އޮފީސްަތކުގެ ޕްރޮިކއުމަންޓްގެ ކަންތަްއތައް ހިނގާތޯ ބެލުން

ހޯދުމާއި، މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަްއ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބ ނުންވާ މުދަލާއި، ޚިދުމަތްަތއް  .36
 .ހަލުވިކަމާއެކު ކުރުމަށް ފަސ ހަ އަދި ޚަރަދުކުޑަ ނިޒާމެއް ާޤިއމުކުރުން

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބ ުނންވާ މުދަލާއި، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް  .37
 .ންނަ، ހާމަކަންބޮޑު ނިޒާމެއް ޤާއިުމކޮށް ހިންގުންދިރާސާކޮށް، އެ ހުށަހެޅުންތަްއ ވަޒަންކުެރވ ނެ ދެފުށްފެ

އޮފީސްތަކުން ކުާރ ޢިމާރާތާިއ، މަރާމާތުގެ ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ބ ުނންވާ މުދަލާއި، ޚިދުމަތާއި .38
މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ، ެޓންޑަރ ިއވެލުއ ޝަން ބޯޑަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާ ުގޅ ގޮުތން އެ ބޯޑުްނ  

މުންތަކާބެހ  މަޢުލޫމާތު، ކަމާބެހ  އޮފީސްތަކަށް އެންގުމާިއ މިކަންކަމާ ގުޅ ގޮުތން ކުރަންޖެހ  ނިންމާ ނިން
 .އެންމެހައި ކަންތައްަތއް ހިންަގއި ބެލެހެއްޓުން 

ދައުލަތުގެ ޕްރޮިކއުމެންޓް ނިާޒމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހ  ބަދަލުތައް ގެަނއުމާިއ،  .39
 .ޓް )އިލެކްޓްރޯިނކް ޕްރޮކިއުމެންޓް( ގެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކޮށް ހިންގުންޕްރޮކިއުމެން-އީ 

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށް ހޯާދ މުދަލާއި، ޚިދުމަތާއި، އަދި އޮފީސްތަކުން ކުރާ ޢިމާރާތާއި، މަރާމާތުެގ  .40
ށް މަސައްކަތްތަކާބެހ  މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާއި، އެ މަުޢލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާުގޅ  އިދާރާތަކަ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓާބެހ  ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކުރުމާބެހ  ގޮތުން ދައުލަތުގެ ކަމާބެހ  ފަރާތްތަކަށް  .41
 .ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުން 
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ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތިން، ( ދައުލަތުގެ މުސާރަިއގެ ިސޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) 2016/11ޤާނޫނު ނަންބަރު  .42
 .ސެކްރެޓ ރިއަޓް ބެލެހެއްޓުން  ނ ޝަނަލް ޕ  ކޮމިޝަނުގެ

ިއ، ކޯޕަރަަޓއިޒްކުރުމާ  ޕްރައިވަަޓއިްޒކުރުމާއި، ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ) 2013/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .43
ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން ޕްރަިއވަޓަިއޒ ޝަން އެންޑް ( އަދި މޮނިޓަރކޮށް ިއވެލުއ ްޓކުރުމުގެ ޤާނޫނު

 .ެސްކރެޓ ރިއަޓް ބެލެހެއްޓުން ކޯޕަރަޓައިޒ ޝަން ބޯޑުގެ 
 .ގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން ޤާނޫނީގޮތުން ހިންގަންޖެހ  ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެެލހެއްޓުންމިނިސްޓްރީ .44

ސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެުލއ ޝަން ބޯޑު ހިނގަމުންދާނީ، މިނިސްޓްރީ ޒަޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައި
 .އޮފް ފިނ ންސްގެ ދަށުންނެވެ 

 ސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއ ޝަން ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ޒަ އެންޓަރޕްރައި ޕަބްލިކް 

ން ހިންގާ ސަރުކާުރެގ އުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ަސރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންފުނިތަާކއި، ވިޔަފާރީގެ  .1
ސްކޮށް، ތަންތަން މޮނިޓަރކުރުމާއި، ސަރުކާރުގެ ޕްަރއިވަަޓއިޒ ަޝން ސިޔާސަތު ތައްޔާުރކޮށް، ވިލަރެ

 .ތަންފީޒުކުރުން
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަާކއި ަސރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންފުނިތަުކގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، އެތަންތަން  .2

 .ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށްކުަރންޖެހ  ދިރާސާތައްކޮށް ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ބ ނުންވާ ލަފާދިނުން 
ން ިހންގާ ސަރުކާުރގެ އުސޫލުރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ، ސަރުކާ .3

 .ތަންތާނގެ މާލީ ޙާލަތު ދިރާސާކުރުން
ން ިހންގާ ސަރުކާުރގެ އުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ، ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި  .4

 .ގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުންނުތަންތަ
ން ިހންގާ ސަރުކާުރގެ އުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ، ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި  .5

 .ތަންތަނުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި، ޮއޑިޓްކުރުން އެއް އުޞޫަލކުން ހަމަޖެއްސުން

ިހންގާ ސަރުކާުރގެ  ންއުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ، ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި  .6
ތަންތަނަށް ސަރުކާރުން ހަާވލުކޮށްފައިވާ ަރއުސްމާލަށް ވާނުާވގޮތް ބެލުމާިއ، ސަރުާކރުން އިތުރު 

 .ރައުސްމާލު ހަވާލުކުރުމުަގއި ަބލަންޖެހ  ކަންތައްތައް ބެލުން
ސަރުކާރުެގ  ން ހިންގާ އުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ަސރުކާރު ބަިއވެރިވާ ކުންފުނިތަާކއި، ވިޔަފާރި  .7

ތަންތަނަށް ސަރުކާރުގެ ގެެރންޓީގެ ދަށުން ލޯނު ނެގުމުެގ ހުއްދަ ދިނުމާބެހ  ދިރާސާތައް ކުރުމާިއ، 
 .މިގޮތުން ނެގ  ލޯނުގެ ފައިާސައށް ވާނުާވގޮތް ބެލުން

ން ިހންގާ ސަރުކާުރގެ އުސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ، ސަރުކާރު ބަިއވެިރވާ ކުންފުިނތަކާއި، ިވޔަފާރި  .8
ނަޑއެޅުުމގައި ލަފާދިނުންތަ  .ންތާނގެ އަހަރީ ފައިދާ ބެހުމާބެހ  ސިޔާސަތު ކަ
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ން ހިންގާ ުއސޫލުސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަާކއި އަދި ސަރުކާރު ބައިވެިރވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި  .9
 ސަރުކާރުެގ ތަންތަނުގެ ސަބަުބން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކުރާ އަސަރާިއ، މަންފާ ދެނެގަނެ، އެކަީށގެްނވާ 

މި ފިަޔވަޅުަތއް އެޅުމުން ލިބ  ، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުަތއް ަކނޑަެއޅުމާއި ފައިދާ ނުލިބ  ތަންތަނާމެދު އަޅާނެ
 .ނަތީޖާތައް ދިރާސާކުރުން

_____________________ 
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