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  2011/5ނަންބަރު  ލުބި

  

  ބިލު މުގެއެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކުރުން މަނާކުރު
  

ޗެކު ދޫކުރަމުންއެކި ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނަކީ އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި މި )ހ( .1  ތަޢާރުފާއި ނަން
ގަޅު އަސަރުތަކެއްނމިކަމަކީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ނުރަ ،ތީއާއިގެންދާ

އި، މިކަމުގެ ސަބަބުން ޗެކުން ކުރެވޭއާށްވާތީކަމަކަރަމުންދާ ފޯ
އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކު މުޢާމަާލތުތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލެމުންދާތީ،

ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ންއުގެންދި ދޫކުރަމުން ގެންދާ
   .ލެވިފައިވާ ޤާނޫނެކެވެއިއެކުލަވަ

އި ފައިސާނެތި ޗެކު ދޫކުރުންއެކައުންޓްގަ" ކިޔާނީ ޤާނޫނަށް މި  )ށ(    
  .މިފަދައިންނެވެ "ޤާނޫނު މުގެމަނާކުރު

  
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  މި

  ފެށުން
ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި މި  .2

 .ކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެޢުސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއި
  

އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ ރާތަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް މީހަކުއެއްވެސް  ފަ )ހ( .3  ޗެކަށް ފައިސާ ނުލިބުން
،އްޙަ ޗެކަކަށް ފައިސާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައިދޫކޮށްފައިވާ ޞަހެން ފަރާތަކަށް އެ

ންކަށް ހުށަހަޅާބޭ އެ ޗެކުގެ ޞައްޙަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ޗެކު
ފައިސާ ބަބުންނެތުމުގެ ސައެކައުންޓްގައި ފައިސާ ،ތާރީޚެއްގައި

  .ކުށެކެވެދޫކުރި ފަރާތުން އެކުރީ  އެ ޗެކު ،ނުލިބިއްޖެނަމަ
ކަކަށް ނަމަވެސްޖަހާފައިވާ ޗެކެއް ނުވަތަ އެނޫން ޗެ' ނޮޓް ނެގޯޝިއެބްލް'  )ށ(    

ގެ ތެރެއިން، ސަބަބަކާހުރެ، ޗެކުކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުތިރީގައި ބަޔާން
އިވާ ފައިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓުވުމަށްގަދޫކުރި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުން ޗެކު

ގެ ވެރިފަރާތަށް އެދޫކުރި އެކައުންޓް އަދި ޗެކު. ންކަށް އެންގިދާނެއެވެބޭ



 
 
 
 
 

 
 

 2

ޖެހުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް" ސްޓޮޕް ޕޭމަންޓް"ތަކުގެޗެކުގެ ނުވަތަ އެ ޗެކު
  .ލިބިގެންވެއެވެ

  .ފޮތް ގެއްލުން، ނުވަތަ ވަގަށް ގެންދިއުންޗެކެއް ނުވަތަ ޗެކު.1      
ދު ވެފައިވާލިބިގަތް ފަރާތާއި ދެމެ ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތާއި ޗެކު.2      

ލިބިގަތް ފަރާތް ޚިލާފުވުން، ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާއި ޗެކު
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިއްމާއެއް އޮވެ އެޒިއްމާ

އެހެން އުޅުން، ނުވަތަ ޗެކު ނަގަންފައިސާއަދާނުކޮށް ޗެކަށް 
  .ވިއްކާލުން އުޅޭކަން އެނގުން، ނުވަތަ ޗެކު ވިއްކާލަންފަރާތަކަށް 

ގެއެ ޗެކު ،ޖަހާފައިވާ ޗެކެއް ގެއްލިގްެނވަކިފަރާތެއްގެ ނަން.3   
  .ވެރިފަރާތަށް އެންގުން

ދޫކުރި ފަރާތް ނޫން އެހެން ޖަހައި، ޗެކުވަކިފަރާތެއްގެ ނަން.4   
ވަތަ އެ ޗެކުން، ނުގެއްލު ނުނެގޭގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކު ފަރާތަކަށް

ލިބިފައިވާ ފަރާތް ނޫން ނުވަތަ ޗެކު، ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުން އެހެން
ފަރާތަކުން މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން ފައިސާނަގަން އުޅޭކަން އެހެން

  .އެނގުން
ފައިވާ ޢަދަދު ބަދަލުކުރުން ނުވަތައި ލިެޔގަން ޗެކުފަރާތުދޫކިުރޗެކު.5    

ތަ ސޮއި ފޯޖްކުރުން، ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކްބަދަލުކުރަން އުޅުން، ނުވަ
އާލާތެއް ބޭނުންކޮށް ޗެކަށް ބަދަލެއް ގެނައުން، ނުވަތަ ޗެކަށް ބަދަލެއް

ނުވަތަ ޗެކަށް އެއްވެސް ވައްތަރެއްގެ އުނިއިތުރެއް، ގެންނަން އުޅުން
  .ގެނައުން، ނުވަތަ ގެންނަންއުޅޭ ކަން އެނގުން

ްށ ޗެކު ދޫކޮށްފައިވަނީށްފައިވާ ފަދަ ގޮތަކަގައި ބަޔާންކޮ )ހ(މާއްދާގެ  މި  )ނ(    
ފަރާތަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކުރާޔަފާރިވި

ޗެކެއްގައި ސޮއިކުރި ފަރާތް ނުވަތަ އެނަމަ، ވާކަމުގައި ފަރާތަކުން
  .މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިވާނެއެވެ ފަރާތްތައް މި

  
ނުވަތަ ކޮށްފި މީހެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްވަނަ މާއްދާ 3މި ޤާނޫނުގެ   .4  އަދަބު

50000/-ދަދު ދޫކުރި ޗެކުގެ ދެގުނައަށްވާ ޢައެ  އަދަބަކީ ފަރާތެއްގެ



 
 
 
 
 

 
 

 3

ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްނަމަ، އެ ޗެކުގެ ޢަދަދުގެ ދެގުނައަށްވާ)ފަންސާސްހާސް(
ވާ ފައިސާއަދި އެ ދޫކުރި ޗެކުގެ ޢަދަދުގެ ދެގުނައަށް. ފައިސާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ

ފަންސާސް( 50000/- ،ރުފިޔާއަށްވުރެ މަތިނަމަ) ފަންސާސްހާސް( 50000/-
  .ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ) ހާސް
  

އެކައުންޓްގައި 
  ފައިސާނެތްކަން އެންގުން

ޢަދަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކެއް ބޭންކަށް ހުށަހަޅާއިރު، ޗެކުގައިވާ  )ހ(  .5
ދޫކުރި ފަރާތަށާއި، ޗެކުގައިވާ ފައިސާ ނެތްނަމަ ޗެކުގައި ފައިސާއެކައުންޓް

  . ލިބެންވީ ފަރާތަށް ބޭންކުން ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ
،ބޭންކަށް ހުށަހެޅުމްުނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެކު)ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(   

ޢަދަދަށް އެކައުންޓްގައި ގައިވާމުގައި ޗެކުދޫކުރާ ލިޔުބޭންކުން 
)ފަނަރަ( 15ނޑައަޅައި، ބަޔާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނެތްކަމަށް ކަފައިސާ

އެ ،ލިބުނު ފަރާތަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތުން ޗެކު
  .ގައިވާ ފައިސާ ދެއްކިދާނެއެވެޗެކު

)ފަނަރަ( 15ން ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތި) ށ(މި މާއްދާގެ   )ނ(    
ލިބުނު ފަރާތަށް ދައްކައިފިނަމަ، ފައިސާ ޗެކުއި ޗެކުގައިވާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ

  .އެ މުޢާމަލާތް އެހިސާބުން ފެށިގެން ނިމުނީއެވެ
ޖަމާވެފައި ނެތްނަމަ،ގެ އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ބޭންކަށް ހުށަހަޅާ ޗެކު )ރ(  

ޗެކަށް ފައިސާ ލިބޭނޭގޮތް ދޫކުރި އެކައުންޓުން އެ ނުވަތަ ޗެކު
ތްކަން އަންގައިދޭއެކައުންޓްގައި ފައިސާނެ ގެނަމަ، ޗެކުހަމަޖައްސާފައި ނުވާ

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޗެކާއި އެއްކޮށް ޗެކު ން އެޔުގެ ލިބޭންކު
ގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެްސމުގައި ޗެކުލިޔު އެ. ރަންވާނެއެވެދޫކު

ގެބަރާއި، ޗެކުގެ އެކައުންޓް ނަންބަރާއި، ޗެކުއަދި ކޮންޓެކްޓް ނަން
ދޮޫކށްފައިވާ ތާރީޚާއި، ފައިސާގެ ޢަދަދާއި، ޗެކު ޗެކުގައިވާބަރާއި، ނަން

ގައިޅުނު ސަބަބާއި، ޗެކުޗެކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހުރަސްއެ
  .ކުރެވުނު ގަޑިއާއި މިކަންކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެނެތްކަން ކަށަވަރުފައިސާ

ކޯޓުން ބޭރުގައި ން ޝަރުޢީގައިވާ ގޮތުގެމަތި) ނ(މި މާއްދާގެ   )ބ(    
ޢީ ކޯޓެއްގައިނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ޝަރުޙައްލުކުރެވިއްޖެ މައްސަލައެއް
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.އެވެއަލަކުން ނުބެލޭނެ
  

ވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްގައިދޫކޮށްފިނަމަ، ޗެކު އެކައުންޓްގައި ފައިސާނެތި ޗެކު  )ޅ(    
)ރ(މާއްދާގެ  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި) ތިނެއް( 3ހުށަހަޅާތާ  ންކަށް ޗެކުބޭ

ވާ ފަރާތަށް ނުވަތަލިބިފައި ލޫމާތާއެކު، ޗެކުޢުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަ
  .ނެއެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޭންކުން އަންގަންވާ ބޭންކަށް ޗެކު

ޗެކު ދޫކުރި ފަރާތަށް ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު)ރ(ދާގެމާއްމި )ކ(   
ވަތަ އެހެންންކުން އެންގުމުގައި ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް ނުވަތަ ސިޓީ ނުބޭ
  .ޔުމަކުންވެސް އެންގިދާނެއެވެލި

ކަނޑައަޅައި، ފައިސާނެތްކަމަްށ އެކައުންޓްގައިގެޗެކުހުށަހަޅާންކަްށބޭ )އ(  
އެދުވަހެއްގެ ދޫކުރަންވާނީ، ބޭންކުން ންލިޔު ފައިސާނެތްކަމުގެ ގައިޗެކު

 .ވަގުތުގައެވެ އެންމެފަހު ގަޑީގެ މަސައްކަތު ރަސްމީ
  

އިސާއަށްފަ'( 95/16: ކުރަން ފެށުމާއެކު ޤާނޫނު ނަންބަރުމަލުޢަމި ޤާނޫނަށް .6  ލުންއުވާ
)ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  39ގެ ) 'ޤާނޫނު ބަދަލު ކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމާބެހޭ

 .އުވުނީއެވެ) ށ( އާއި
  

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޗެކަކަށް ފައިސާނެގުމަށް، އެ)ހ( -39  
ގައި ބޭންކަށްސްދުވަހުގެ ތެރޭމަ 6ޗެކެއްގައިވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައި ފައިސާނެތުމުގެ ސަބަބުންދޫކުރި އެކައުންޓުހުށަހެޅުމުން، ޗެކް
ދަދަށް ފައިސާ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދީފައިއަނުވަތަ އެ ޗެކުގައިވާ 

ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ޗެކަށް ފައިސާ ދެވެން ނެތްކަން އެ ޗެކް
1ހުން ފެށިގެން ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ބޭންކުން އަންގާ ދުވަ

އެ، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ޗެކަށް ފައިސާ ލިބެންވީ ފަރާތުން
ދޫކުރި ފަރާތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް އެ ޗެކް ޗެކުގައިވާ އަދަދަށް

7ލިޔުމަކުން އެންގުމުން، އެ އެންގުން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
އެ ޗެކް ނުދީފިނަމަ،ދަދަށް ފައިސާއަދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޗެކުގައިވާ 

ދޫކުރީ އްގޮތުން، ޗެކެމި. ރި ފަރާތް ކުށްވެރިވާނެއެވެދޫކު
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ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން
ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްކަމަށްވާނަމަ، ކުށްވެރިވާނީ އެ

ގުމުގިައ އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު ނުވަތަ އެ ޗެކެއްގައިހިން
  .ނުވަތަ ބައެކެވެސޮއިކުރި މީހަކު 

6ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެ މީހެއްގެ އަދަބަކީ ) ހ(މި މާއްދާގެ )ށ(      
ރުވާލުން ނުވަތަ ޖަލަށްއަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް އަ 2މަހާއި، 

 .ލުމެވެ
  

ލަފުޒުތަކާއި 
  ބާރަތްތަކުގެ މާނަޢި

  :ނދަކުހި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައިނުވާހާމި .7

ންކަކުންބޭންކެއްގެ ލެޓަރހެޑްގައި ބޭ އެވަނީ،ކަމުގައި ބުނެފައި'ޗެކު' )ހ(  
ދޫކުރާ މީހާގެ ފަރާތުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް، ކަނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައިވާ ލިޔުމެއް

އޭގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މީހަކްަށ، ނުވަތަ އޭނާގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެ
އޭގައި ކާއިނުލާޠަޝަރު ،ދިއުމުން ގެންހިފައިގެންދާ މީހާއަށް، އެ ހިފައި

ންކު ވިޔަފާރިކުރާބޭ، ފައިސާ ދިނުމަށްދަދެއްގެ ޢަކަނޑައެޅިގެންވާ 
  .ފަރާތަކަށް ލިޔުމަކުން ކުރެވޭ އަމުރެކެވެ

  .އެވަނީ، ޗެކު ދޫކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްއަށެވެބުނެފައިކަމުގައި'އެކައުންޓް' )ށ(  
ންކު ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެންއެވަނީ، ބޭއިބުނެފަ ކަމުގައި 'ންކުބޭ'  )ނ(    

  .ންކުތަކަށެވެއި ހިންގަމުން ގެންދާ އެންމެހާ ބޭދިވެހިރާއްޖޭގަ

ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ މެދުގައި ނުވަތަ" އެއްބަސްވުން"  )ރ(    
ހެކީން ހެކިކޮށް ،ން ލިޔެގިނަފަރާތެއްގެ މެދުގައި ލިޔުއެއަށްވުރެން 

ތުން ހެކިގޮލާތީސަވަތަ މުވާނު. ހުނަްނ އެއްބަސްވުންތަކަށެވެ އިކޮށްފައިސޮ
  .މަށެވެތު ކުރެވޭގޮތަށް ހުންނަ ލިޔެކިޔުބިސާ

  

  
  


