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އަދަދު86 :

ވޮލިއުމް47 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ނޯޓިސް
މށް
ނގެ ސަމާލުކަ ަ
ރ ކަސްޓަމަރު ް
އކައުންޓް( ހު ި
ނން ނުކުރާ ެ
ކއުންޓް" )ބޭ ު
 HSBCބޭންކްގައި "ޑޯމަންޓް އެ ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ސެކްޝަން  35ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް
ފއިނުވާ 5 ،އަހަރުދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓަކީ "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް" އެއްގެ ގޮތުގައި
ނުކޮށް ނުވަތަ ބޭންކަށް ލިޔުމަކުން އަންގާ ަ
ބެލޭވޭނެ އެކައުންޓެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' އެއް އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ  -މާލެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެސްއާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ބްރާންޗްގައި އޮތް ކަސްޓަމަރެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކުން ތިރީގައި ަ
'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ގެ ތަފުސީލު އެ ކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ފަހުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ވަކިން ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ .ތިރީގައި
މިވަނީ 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެވެ.
މި ނޯޓިސް ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ) 60ފަސް ދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެކައުންޓްގައި ހުރި ފައިސާއާ ޙަވާލުނުވާނަމަ،
ކ
އެ ފައިސާއެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނުވާނެ ވާހަ ަ
ދަންނަވަމެވެ.
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓް
TYPE

CUSTOMER NAME

ސޭވިންގްސް

ސްޓެފެން ސްމިތް

ސޭވިންގްސް

އައިމިނަތު ރިޒްނާ

ސޭވިންގްސް

ޝީލާ ފެރާންކޯ ޕީރީޒް

ސޭވިންގްސް

އައިމިނަތު އަޙްމަދު ދީދީ

ސޭވިންގްސް

އަލީ އިމްރާން

ސޭވިންގްސް

އަޙްމަދު އިބްރާހިމް

ސޭވިންގްސް

ރިޔާޒް އަޙްމަދު

ސޭވިންގްސް

ޑާނާ ލިން ސްޕިއާރޒް

ސޭވިންގްސް

އަބްދުﷲ އަރީފް

ސޭވިންގްސް

ނިކޮލަސް މިޝެއިލް ބެލްޒިކް

ސޭވިންގްސް

އަހްމަދު އިސްމާއިލް މަނިކު

ސޭވިންގްސް

ކައި ބެރެންޑް

ސޭވިންގްސް

އަލީ މިފްޒާލް
3
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އަދަދު86 :

ކަރަންޓް

އައިޝަތު އަބްދު ރަހީމް

ސޭވިންގްސް

އައިޝަތު ނައިޒޫނާ

ސޭވިންގްސް

ނާހިދާ ލަތީފް

ސޭވިންގްސް

މުހައްމަދު އަބްދުލް ރަހްމާން އެމް .އޭ

ކަރަންޓް

އާދަމް ނަސީރު

ސޭވިންގްސް

އަލީ އިޝާން މުހައްމަދު

ސޭވިންގްސް

ކިލް ރާޖް ބަސްޓޮލާ

ސޭވިންގްސް

އާރތުރް ގްރާންޓް ވެގްސްޓާފް

ސޭވިންގްސް

ޔޫސުފް ނިޝާރް

ސޭވިންގްސް

ކަރެން ޓެއިލަރ މޯރވުޑް

ސޭވިންގްސް

އުޑިތަ އަލަކެޝްވަރަ ބަލަޗަންދްރަ

ސޭވިންގްސް

އައިމިނަތު ސާތް

ސޭވިންގްސް

ފިޔާޒާ އިބްރާހިމް

ސޭވިންގްސް

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ލ
މުހައްމަދު ޝަހީން މަންސޫރު އެންޑް އައިމިނަތު ނާޝިދާ އަބްދު ް
ސައްތާރް

ކަރަންޓް

ދ
މުހައްމަދު ޚާލި ު

ސޭވިންގްސް

ހަސަން ހަބީބް

ސޭވިންގްސް

މުހައްމަދު ޒުހައިރު

ކަރަންޓް

ލ
މުހައްމަދު ފަޒްލީ ފަލީ ް

ސޭވިންގްސް

އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ސަމަދު

ސޭވިންގްސް

އަހްމަދު ނަފީޒް

ސޭވިންގްސް

ސަޗިކޯ ނޮގާމި

ކަރަންޓް

މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު

ސޭވިންގްސް

ޖޫޑް ލައިންގ

ކަރަންޓް

އަހްމަދު ސާބިގް އެންޑް މުހައްމަދު ސައީދް

ސޭވިންގްސް

ލ
މުހައްމަދު އަފްސަ ް

ސޭވިންގްސް

މައިކަލް ކްރިސްޓިއާނި

ސޭވިންގްސް

ހަލީމް އިބްރާހިމް

ކަރަންޓް

މެންޑިޝް ސިންގ ޕަނިސާރ

ކަރަންޓް

ޒެނައިޑަ ބަޓިސްޓާ ޑައިމަންގަޑަޕް

ސޭވިންގްސް

ނަސްރަތް މުހައްމަދު

ކަރަންޓް

މުހައްމަދު ނާސިރް
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ސޭވިންގްސް

ޒޫނާ އިބްރާހިމް ދީދީ

ސޭވިންގްސް

ހުސެއިން ޒަރީރް

ކަރަންޓް

ލޫކަ ޑަންޓި

ސޭވިންގްސް

ރޮބާރޓް ބުރޫސް ގޯޑަން

ސޭވިންގްސް

ލބްރެގްޓްސް
ވިލީބްރޯޑަސް ީ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ކޯޕަރޭޓް އެކައުންޓްސް
ކަރަންޓް

ކަޑަ ލެއިޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަރަންޓް

ސ
ޓައިމް އައުޓް ސަޕްލައީ ް

ކަރަންޓް

ފޝިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހާޝިމް ހޭމާ ި

ކަރަންޓް

ޓަރައިޓެކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަރަންޓް

ޑންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މަޑިވަރު ހޯލް ި

ވީމާ ،ބޭންކުން އެދެނީ 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ ފުރިޞަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި ،މިފަދަ އެކައުންޓެއްގެ
އއި އެކު ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  8.30އިން
ވެރިފަރާތުން ،އެފަރާތުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑް ގެ ކޮޕީ ާ
 2.00އާ ދެމެދުގެ ގަޑިއެއްގައި ބޭންކަށް ވަޑައިގެން މިކަން ޙައްލު ކުރެއްވުމަށެވެ.
ެ
މނޭޖަރ
Hsbc
 ،24ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ 20057
ދިވެހިރާއްޖެ.
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NOTICE TO CUSTOMERS OF HSBC BANK
DORMANT ACCOUNTS







In terms of Section 35 of the Maldives Banking Act, accounts are required to be classified as
dormant if an account holder has not conducted a transaction from the account or had
written correspondence with the bank for five (5) years.
In accordance with the Maldives Banking Act, we give below information relating to
accounts of customers which are currently classified as dormant.
Any customer who believes that he/she has a dormant account with HSBC Maldives Branch
is requested to contact the Branch (address given below)
Further details of individual customer accounts classified as dormant are not published for
the safety of the accounts since such information could be used by undesirable elements to
claim ownership of the funds.
We have forwarded separate notice to the last known address of the customers whose
accounts have been classified as dormant advising details of such accounts.
Accounts which are not claimed by customers within sixty (60) days of this notice will be
transferred to the Maldives Monetary Authority as required under the Maldives Banking
Act.
Individual Accounts:

CUSTOMER NAME
MR STEPHEN SMITH
MISS AMINATH RIZNA
MS SHEILA FERRANCO PEREZ
MS AMINATH AHMED DIDI
MR ALI IMRAN
MR AHMED IBRAHIM
MR RIYAZ AHMED
MRS DANA LYNN SPEERS
MR ABDULLA AREEF
MR NICOLAS MICHEL BELZIC
MR AHMED ISMAIL MANIKU
MR KAI BEHREND
MR ALI MIFZAL
MRS AISHATH ABDU RAHEEM
MRS AISHATH NAIZOONA
MS NAHIDA LATHEEF
MR MOHAMED ABDUL RAHMAN M A
MR ADAM NASEER
MR ALI ISHAAN MOHAMED
MR KHEL RAJ BASTOLA
MR ARTHUR GRANT WAGSTAFF
MR YOOSUF NISHAR
MS KAREN TAYLOR MORWOOD

TYPE OF
ACCOUNT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
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MR UDITHA ALAKESHWARA BALACHANDRA
MISS AMINATH SHA'ATH
MISS FIYAZA IBRAHIM
MOHAMED SHAHEEN MANSOOR AND AMINATH NASHIDA ABDUL SATTAR
MR MOHAMED KHALID
MR HASSAN HABEEB
MR MOHAMED ZUHAIR
MR MUHAMMAD FAZLY FALEEL
MR ABDUL HAMEED ABDUL SAMAD
MR AHMED NAFEEZ
MISS SACHIKO NOGAMI
MR MOHAMED ABOOBAKURU
MR JUDE LAING
MR AHMED SABIG & MR MOHAMED SAEED
MR MOHAMED AFSAL
MR MICHAEL CRISTIANI
MR HALEEM IBRAHIM
MR MANDISH SINGH PANESAR
DR ZENAIDA BAUTISTA DIMANGADAP
MR NASRATH MOHAMED
MR MOHAMED NASIR
MRS ZOONA IBRAHIM DIDI
MR HUSSAIN ZAREER
MR LUCA DANTI
MR ROBERT BRUCE GORDON
MR WILLIBRORDUS LIEBREGTS

47 :ްވޮލިއުމ
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
CURRENT
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS

Corporate Accounts:
KADA LEISURE PRIVATE LIMITED
TIME OUT SUPPLIES
HASHIM HEYMAA FISHING PRIVATE LIMITED
TRITEX MALDIVES PRIVATE LIMITED
MADIVARU HOLDINGS PRIVATE LIMITED

CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT
CURRENT

Hence, we request customers whose accounts may fall into this category to call over at the
following branch between 8.30 a.m. to 2.00 p.m. from Sunday to Thursday with proof of
identification in order to avoid it being transferred to the Maldives Monetary Authority.

The Manager
HSBC
24, Boduthakurufaanu Magu
Male 20057
Maldives
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