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ްމާކެޓ ްޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ްއޮތޯރިޓ ް ކެޕިޓަލ ް
ް

 އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްފަނ ޑ ްރަޖިސ ޓ ރ ކުރުމާބެހޭްގަވާއިދްުްއިޞ ލާޙުކުރުނ ް

 ތަޢާރުފުް .1

ލޭޓަރ ްނިޒާމެއ ގެްތެރެއިނ ްފަނ ޑުްއުރެގިސަރުކާރާއިްއަމިއ ލަްފަރާތ ތަކުނ ްްހިމެނޭގޮތަށ ްވަކިްގިނ ތިއަކަށ ްނިސ ަބތ ވާްފަރާތ ތައ 
ހި ްްރަޖިސ ޓ ރ ކޮށ ް މަގުފަހިކޮށ ދިނުމަށ ޓަކައި ްްނ ގުމަށ ް ޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ރަޖިސ ޓ ރ ކުރުމާބެހްޭްމިހާރުް ފަނ ޑ ް އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ް

ްްގަވާއިދުގެްދަށުނ ްރަޖިސ ޓ ރ ްކުރުމަށ ްހުރަސ ތަކެއ ްހުރުމާއިްއަދިްއަލަށ ްއުފައ ދާް)އެއ ްއަހަރުްނުވާްކުނ ފުނި/ޕާރޓ ނަޝިޕް 
ްދަތިފަނ ްް(ތަކަށ  ްހިނ ގުމަށ  ްމިގޮތުނ ްްޑު ްފާހަގަކުރެވިފައެވެ. ްވަނ  ްހުރިކަނ  ްރަޖިސ ޓަތަކެއ  ްފަނ ޑު ްޢަމަލުކުރަމުނ ދާ ރ ކުރުމާެބހޭްމިހާރު

ްްޙުގަވާއިދަށ ްަބއެއ ްއިޞ ލާ ްްތައ ްގެނެސ ފިނަމަ،ްއެކ ރެޑިޓ  އިނ ވެސ ޓަރުނ ްހިމެނޭްގޮތަށ ،ްމާލ ްއެސެސ މަނ ޓ ްއަދިްކޮލިފައިޑ 
ފަރާތ ތަ ލިިބފައިވާް ޤާިބލުކަނ ް ނެގުމުގެް ރިސ ކ ް އަދިް ޤާިބލުކަމާއިް އެފަރާތ ތަކަށ ަބއިވެްްކަށ ހެދުމުގެް ގޮތަށ ް އަމާޒުކޮށް ްްރިވެވޭް

ވެސ ޓަރުނ ނަށ ްަބއިވެރިވެވޭްގޮތަށ ްފަނ ޑުްރަޖިސ ޓ ރ ކޮށ ްހިނ ގުމަށ ްލުއިފަސޭހަްގޮތ ތަކެއ ްތަޢާރުފުކުރުމަށ ޓަކައިްކޮލިފައިޑ ްއިނ 
ރަޖިސ ޓަ ފަނ ޑ ް އިޞ ލާއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ް ގަވާއިދަށ ް ގެނ ނަނ ޖެހެއެވެް.ޙ ރ ކުރުމާެބހޭް އެހެނިހެނ ްްްތަކެއ ް ދުނިޔޭގެް މިގޮތުނ ް

މިގޮތުނ ްމެނޭޖ މަނ ޓުގައިްމަޝ ވަރާކުރުމަށ ްފަހުްްްތ ްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޔަޖުރިސ ޑިކ ޝަނ ތަކުގައިްަބލައިގަނެފައިވާްހަމަތަކަށ ްރިއާ
ފާހަގަކޮށ ފައިވާނެއެވެ. ކަރުދާހުގައިް މިް އިޞ ލާޙުތައ ް ޒިނ ްްގެނ ނަނ ޖެހޭް ހާމަކުރުމުގެް މަޢުލޫމާތުް ގަވާއިދުްއަދިް މާއާެބހޭް

ދޫކުރުމާެބހޭް)ސ .ޑ .އޯ.އައި( ްވެސ ްފާހަގަކޮށ ފައިވާނެއެވެް.ްގެނ ނަނ ޖެހޭްއިޞ ލާޙުތައ ްދަށ ވާއިގައާއިްސެކިއުރިޓ ޒް 

ްތައ ްޙުްށަހަޅާްއިޞ ލާްހު .2

އަށ ްތިރ ގައްިްްސ .ޑ .އޯ.އައިްއަދިްވާއިދުގަްދޫކުރުމާެބހޭްސެކިއުރިޓ ޒ ،ްރ ކުރުމާެބހޭްގަވާއިދުއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްފަނ ޑ ްރަޖިސ ޓަ
 އެވާްގޮތަށ ްއިޞ ލާޙުްގެނައުމަށ ްހުށަހަޅަމެވެ:

ްްވަނަްމާއ ދާގެް)ހ(2ްްްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްފަނ ޑުްރަޖިސ ޓަރ ކޮށ ްހިނ ގުމާެބހޭްގަވާއިދުގެް ްްމާނަްްްލަފ ޒުތަކުގެއަށ ްއަނ ނަނިވި
ް.އިތުރުކުރުމަށ 

ްއިނ ވެސ ޓަ ްބުނެފައިވަނ ްްރސ "ކޮލިފައިޑ  ްކަމަށ  ްގައިނަމުއެފަރާތެއ ގްެްްްއ ނަމަޞެޝަޚުތަބ އ ްް"
ްނުވަތަްއާއިްއެއ ވަރުގެރުފިޔާްްމިލިއަނ 011ްްއ ނަމްަްޞެޝަޚުނޫނ ްްޤާްްނުވަތަްްމިލިއަނ ްރުފިޔ5ްްާ

   )ށް(

 
1 Rationale: In the US, legal entities fully owned by qualified purchasers are considered qualified purchasers. Meaning 
if 2 qualified purchasers form a business entity, that company will also be considered as a qualified purchaser. In the 
Maldives, Legal entities would be incorporated by 2 or more people (other than a sole trader); therefore, for such 
an organization to be a qualified purchaser/investor, its net worth should be twice that of an individual investor. [As 
per the SME Act, the annual revenue of a medium (company) entity should be between MVR5 million and MVR 20 
million.] 



2 

އިތުރުއެ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ 2ްްްްހުރުނ ް.ްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްްއަށ ވުރެް ބޭނުމަށ ް މާއ ދާގެް މިް
ްްމާކެޓ ްވެލިއުއަށ ްބިނާކޮށެވެް.ްމަނ ޓ ތަކުގެހިސާުބކުރާނ ްއިނ ވެސ ޓ 

ް
އެވަނ ްއާމ ދަނ ނ ްޓެކ ސ ްްްްވަޒަނ ވެރިވެފައިނުވާްް"ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ުބނެފައިް ކަމަށ ް ފަރާތ "ް

ްްް.ާބރާތައ ްދ ފައިވާްމާނަކުރުމެވެ(ްގައިްއެްއ2019/25ިނެގުމުގެްޤާނޫނުް)ޤާނޫނުްނަނ ަބރު:ްް
މަލ ޓިލެޓ ރަލ ްް ކޮމިޝަނ ސ ގެް ސެކިއުރިޓ ޒް  އޮފ ް އޯގަނައިޒޭޝަނ ް އިނ ޓަނޭޝަނަލ ް އަދިް

 ްްއެމ އޯޔޫގައިްސޮއިކޮށ ފައިވާްގައުމަކަށ ްނިސ ބަތ ވާްފަރާތެއ ްކަމުގައިވާނ ވާނެއެވެ.
    

 

ވަނަްމާއ ދާގައިްމިހާރުްއޮތ ްަބއިްއެްމާއ ދާގެް)ހ(ގ21ްްެްްގަވާއިދުގެްހިނ ގުމާެބހޭްރަޖިސ ޓަރ ކޮށ ްފަނ ޑުްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ 
 ތިރ ގައިވާްފަދައިނ ް)ށ(ްއިތުރުކުރުމަށ ްްގޮތުގައިްހަމަޖައ ސައިް

އިނ ވެސ  ކޮލިފައިޑ ް ދަށުނ ްްަބއިވެރިވެވޭގޮތަށ ްްްްޓަރުނ ނަށ ހަމައެކަނިް ގަވާއިދުގެް މިް
ްް ރަޖިސ ޓަރ ކޮށ ދެވޭނ  ފަނ ޑު،ް ފ އެއ 5000ްްްް/-ރަޖިސ ޓަރ ކުރާް ރުފިޔާގެް )ފަސ ހާސ (ް

 ދެއ ކުމުނ ނެވެ.ް

  21 )ށް(

ް

 :އިތުރުކުރުމަށ ްމާއ ދާއެއ ްފަދައިނ ްއަނ ނަނިވިްގަވާއިދަށ ްރ ކުރުމާެބހޭރަޖިސ ޓަްފަނ ޑ ްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ 

ތައ ްފުރިހަމަވާްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްފަނ ޑުތަކަށ ްމިްޠުްަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްޝަރުްތިރ ގައި
 މާއ ދާގެް)ށ(ްގައިްަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްއިސ ތިސ ނާްދެވޭނެއެވެ.ް

ަބއިވެރިވެވޭގޮތަށ ްހިނ ގާްްޓަރުނ ނަށ ހަމައެކަނިްކޮލިފައިޑ ްއިނ ވެސ  (1)
 އަދި؛ްފަނ ޑު

)ދެހާސ (ްއަށ ވުރެްމަދ2000ްްުދަދުްޢައިނ ވެސ ޓ ކުރާްފަރާތ ތަކުގެް (2)
ް؛ފަނ ޑު

 

އިސ ތިސ ނާް 500 )ހް(
 ދެވިފައިވާްފަނ ޑު

ް)ހ(އާއިްއެއ ގޮތ ވާްގޮތުގެމަތިނ ްއުފައ ދައިްހިނ ގާްފަނ ޑުތަ މިްގަވާއިދުގެްްްކަށ މިްމާއ ދާގެ
ްްހ)ްްމާއ ދާގެްްވަނ2ްްަ "ގެްފަނ ޑުްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްްޕ ރައިވެޓ "ްްވާބަޔާނ ކޮށ ފައިްްގައި(

ްްއިނ ނާމާނަ މާއ ދާއ6ްްައި، މާއ ދ13ްްާްްށާއި،ވަނަް ްްއާވަނަް މާއ ދާއަށ 17ްްްއި، ްވަނަް
 އެވެ.ްްވެގެނ ވެއިސ ތިސ ނާްްނ މަލުކުރުޢަ

   )ށް(

 
2 https://www.strictlybusinesslawblog.com/2017/09/21/3c1-funds-vs-3c7-funds/   

https://www.strictlybusinesslawblog.com/2017/09/21/3c1-funds-vs-3c7-funds/
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ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްްމި )ހ(ގައިް ްްއ ފަނ ޑެްްފަދަމާއ ދާގެް ކުރިނ ްކުރުއިނ ވެސ ޓުގައި ްްމުގެް
ްްއިނ ވެސ ޓ  ްްޤ އިްކުރާްފަރާތ ތަކުނ  ރާރެއ ގައިްޤ .ްމިފަދަްއިސޮއިކުރަނ ވާނެއެވެރާރެއ ގައި

ްލޫމާތުްހިމަނަނ ވާނެއެވެ.ްޢުއަނަނ ނަވިްމަ
ްއަދިް؛ނ ކަޓަރެއ ގައިްަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްފަދަްކޮލިފައިޑ ްއިނ ވެސ ދު.ްމިްގަވާއ1ި
2ްް އިނ ވެސ ޓ . ފަނ ޑުގައިް ްްއެފަރާތުނ ް މަފަނ ޑުގެކުރަނ  ލިިބޢުް ފުރިހަމައަށ ް ްްް،ލޫމާތުް

ްއަދިް؛ހުރެްކަނ ގިނހިރާސ ތައ ްއެ
 

   )ން(

ް)ނ(ްގައިްަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްއި ްފަނ ޑުނ ްްމުއ ދަތުގައިދެމިއޮނ ންަްރާރުްފަނ ޑްުްޤ މިްމާއ ދާގެ
އޮތޯރިޓ ނ ްް އަދިް އިއެދިއ ބަލަހައ ޓަނ ވާނެއެވެ.ް އެފަދަް އޮތޯރިޓ އަށ ްރާރުްްޤ ޖެނަމަް

ްނެއެވެ.ްްވާފޯރުކޮށ ދޭނ 

   )ރ(

ް    
ްް ވަޒަނ ވެރިވެފައިނުވާ ގޮތުގައްިްފަރާތަދިވެހިރާއ ޖޭގައިް އިނ ވެސ ޓަރެއ ގެް ކޮލިފައިޑ ް ކުނ ް

އެއ ގޮތ ވާގޮތުގެމަތިނ ްް އުސޫލުތަކާއިް ކަނޑައަޅާފައިވާް އޮތޯރިޓ ނ ް އިނ ވެސ ޓ ކުރާނަމަ،ް
ްްގެްގޮތުގައިްރަޖިސ ޓަރ ކުރަނ ވާނެއެވެ.މަނ ޓެއ ފޮރިނ ްޕޯޓ ފޯލިއޯްއިނ ވެސ ޓ 

ދިވެހިރާއ ޖޭގައިް 600 
ވަޒަނ ވެރިވެފައިނުވާް

ްފަރާތ ތައ   
ް    

 

ރުމަށ ށ ްއަނ ނަނިވިްފަދައިނ ްމާއ ދާއެއ ްއިތުރުކުއަ(އައި.އޯ.ޑ .ސ )ްގަވާއިދުްޒިނ މާއާެބހޭްހާމަކުރުމުގެްމަޢުލޫމާތު  

އިްޕ ރައިވެޓ ްގަފަރާތ ތަކުގެްމަޢުލޫމާތުްހާމަކުރުމުގެްޒިނ މާއާެބހޭްގަވާއިދުސެކިއުރިޓ ޒ ްދޫކުރާްް
ފަނ ޑު މާއ ދާތަކަށ ްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ް ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާް ހިނގާނެކަމަށ ް މައ ޗަށ ް ގެް
ްް ްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ްފަނ ޑު ވަނަްމާއ ދާއާއިްއެއ ގޮތ ވާްގޮތުގެމަތިނ ްއުފައ ދ500ްްްްާގަވާއިދުގެ

ފަނ ޑުތަކަށ ްްްްފަދަމަލުކުރުނ ްއެޢަމާއ ދާތަކަށ ްްްްދިްއެނޫނ މަލުކުރަނ ވާނެއެވެ.ްއަޢަފަނ ޑުތަކުނ ްް
ް ލާޒިމެއ ްނޫނެއެވެ.ް

 

 008 އިސ ތިސ ނާް 
ދެވޭް

 ފަރާތ ތައް 

 

އަށ ްއަނ ނަނިވިްފަދައިނ ްމާއ ދާއެއ ްއިތުރުކުރުމަށ ްސެކިއުރިޓ ޒ ްދޫކުރުމާެބހޭްގަވާއިދު  

މާއ ދާގައ500ްްްްިްްގަވާއިދުގެްްހިނ ގުމާެބހޭްްްރަޖިސ ޓަރ ކޮށ ްްފަނ ޑުްްއިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ވަނަް
 ަބޔާނ ކޮށ ފައިވާްފަނ ޑުްމިްގަވާއިދުނ ްއިސ ތިސ ނާވާނެއެވެ.

 009 އިސ ތިސ ނާް 
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