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ދ
ބު ަ

އ ނުކުރައްވައި
އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ،އެއްވެސް މުޢާމަލާތެ ް
 5އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336211, 3336102 :
ފެކްސް331 0274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.
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އމް:
ވޮލި ު

އަދަދު1019 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ސ
ނޯޓި ް
އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ބޭންކްގައި "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް" (ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓް) ހުރި ކަސްޓަމަރުންގެ
ސަމާލުކަމަށް.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނު ގެ ސެކްޝަން  35ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެކައުންޓަކުން އެއްވެސް
ނކަށް ލިޔުމަކުން އަންގާފައިނުވާ 5 ،އަހަރު ދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓަކީ "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް"
މުޢާމަލާތެއް ނުކޮށް ނުވަތަ ބޭ ް
ނޓެކެވެ.
އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭވޭނެ އެކައު ް
ނޓް' އެއް އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ
ނޓް އެކައު ް
ވ ގޮތުގެމަތިން 'ޑޯމަ ް
ށފައި ާ
ނނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ބެހޭ ޤާ ޫ

މާލެ

ރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑްރެސްއާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ބްރާންޗްގައި ހުރި ކަސްޓަމަރެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކުން ތި ީ
'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ގެ ތަފްސީލް އެކަސްޓަމަރަކު އެންމެ ފަހުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ވަކިން ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ .ތިރީގައި
މިވަނީ 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް' ގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެވެ.
ޓ ގައި ހުރި ފައިސާއާއި ޙަވާލުނުވާނަމަ،
ވހުގެ ތެރޭގައި ،އެކައުން ް
ކރާތާ ( 60ފަސް ދޮޅަސް) ދު ަ
މި ނޯޓިސް ނޫހުގައި ޝާއިރު ު
ހކަ
ވނެ ވަ ާ
ގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނު ާ
ބހޭ ޤާނޫނު ަ
އެފައިސާއެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ އާއި ެ
ދަންނަވަމެވެ.

އެޑްރެސް

ނަން

އެކައުންޓްގެ ބާވަތް

ނ
ފާތިމަތު ކަމްރޫ ް

މ.ރޯވިލް (ފަންގިފިލާ )4

ސޭވިންގްސް

އަލީ އިމްރާން

މަ.ކޮކޮނަޓް ހައުސް

ސޭވިންގްސް

އިދާ އަޔު މަސް އުދިޔާނި

ކޫލް ސްޓޯން

ސޭވިންގްސް

އަބްދުލްﷲ އަރީފް

ޝޫ މާޓް މޮބައިލްސް

ސޭވިންގްސް

އަޙުމަދު އިސްމާއީލް މަނިކު

ޑީފްރަމް އާގެ

ކަރަންޓް

މައިކްލް ޖޯން ޓެރީ މެކްނިއަރ

ޓީ.އެމް.އޭ

ސޭވިންގްސް

ރާޖޫ ގުއްރަމް

ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް

ސޭވިންގްސް

އާދަމް ނަސީރު

ގ.ދޫރިޔަން (ފަންގިފިލާ )2

ކަރަންޓް

އިބްރާހިމް ޝަރީފް

ގ.ދޫރެސް ވިލާ

ކަރަންޓް

ޑަންކަން ކްރިސްޓޮފަރ މޫޑީ

މ.ބަގީޗާގެ

ސޭވިންގްސް

އައިޝަތު ނުހާ ޙަމީދު

ޓީ.އެމް.އޭ

ސޭވިންގްސް

ސޮނޭވާފުށި ރިސޯރޓް އެންޑް ސިކްސް
ރާމް ބަހާދުރު އަދިކަރި

ސެންސެސް ސްޕާ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކްލަބް އެސްކޭޕް

3

ސޭވިންގްސް
ކަރަންޓް

އމް:
ވޮލި ު

48

އަދަދު1019 :

ޓ
ރގެ ގެޒެ ް
ކ ު
ހސަރު ާ
ދިވެ ި

ތ
އައިމިނަތް ޝާއަ ް

މ.ރިވެލިގެ

ސޭވިންގްސް

ޙަދީޖާ ނައީމް

މ.ރަންވަރަ

ސޭވިންގްސް

މަޙްމޫދު ރިޒްވާނު ސަހަބްދީން

 30/12ބަގަތައްލް ރޯޑް

ކަރަންޓް

އަތުލާ އެދިރިސިންގް

ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް (ޕީ އޯ ބޮކްސް )2015

ސޭވިންގްސް

ޕޯލް ރިޗަރޑް ރޮބާޓްސް

މ.މުރައިދޫ (ފަންގިފިލާ )2

ސޭވިންގްސް

ލ
މުހައްމަދު ފަޒްލީ ފަލީ ް

އެސް.ޓީ.އޯ

ސޭވިންގްސް

އަބްދުލް ޙަމީދު އަބްދުލް ސަމަދު

ހ.ކޮވެލި

ސޭވިންގްސް

ރ
މުހައްމަދު އަބޫބަކު ު

މ.ނޫރުއްސޮބާ

ކަރަންޓް

ޖޫޑް ލެއިންގ

މ.އަރަލިޔާ – އެޕާރޓްމަންޓް 3ބީ

ސޭވިންގްސް

މުހައްމަދު އަރިސް

ގ.އާނަދު

ސޭވިންގްސް

އިމާދު އަޙްމަދު

ގ
ހ.ބެރެބެދިމާ ެ

ސޭވިންގްސް

އަޙްމަދު ސާބިގް  /މުހައްމަދު ސައީދު

ގ.ނަންފަށުވިގެ 02-02

ކަރަންޓް

ހާމިދު ޙަސަން މަނިކް

ނ
ފުރަހަ ި

ސޭވިންގްސް

މުހައްމަދު ސަލްމާން

މއ.މޮންޓްރިއަލް

ސޭވިންގްސް

އެންގޯ ތި މައު

ސިކްސް ސެންސަސް ސްޕާ

ސޭވިންގްސް

އަހުމަދު ނިޔާޒް

މ.ޓޯރަސް (ފަންގިފިލާ )1

ސޭވިންގްސް

މުހައްމަދު ނާސިރު

ގ.ބެރުގެ (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

ކަރަންޓް

މ
އައިމިނަތު އިބްތިޝާ ް

ހ.ސްޕޭންވީލް (ގްރައުންޑް ފްލޯރ)

ސޭވިންގްސް

އިސްމާއީލް އާދަމް

ސޭވިންގްސް

ކްލޯއީ އެޒްމީ ބާޤިރު

ސޭވިންގްސް

ނ
ނިޗައޮން ބޮރިބޫ ް

ސޭވިންގްސް

އެނޮން ސޮންގްޕަންޔާ

ސޭވިންގްސް

ކަންތަފޮން ޗޫސުމްރޮންގް

ސޭވިންގްސް

ވިޖަޔާ ކުމާރީ ސަންކަރަން ކްރިޝްނާ ކުމާރު

ސޭވިންގްސް

ޖަޔަލަތް ޕަތިރައްނެހަލަގެ ހަރްޝާ ސެނަކަ ޕެރޭރާ

ސޭވިންގްސް

ގ
ދ އެކައުންޓެއް ެ
މށްޓަކައި ،މިފަ ަ
ދނު ަ
ޞތު ނު ި
ގތުގައި ބެލުމުގެ ފުރި ަ
ނޓް އެކައުންޓް' އެއްގެ ޮ
ކން އެދެނީ 'ޑޯމަ ް
ވީމާ ،ބޭން ު
އން
ނމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ި 8.30
ޑންޓިފިކޭޝަން ކާޑް ގެ ކޮޕީއާއި އެކު ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮ ް
ވެރިފަރާތުން ،އެފަރާތުގެ އައި ެ
 2.00އާއި ދެމެދުގެ ގަޑިއެއްގައި ބޭންކަށް ވަޑައިގެން މިކަން ޙައްލު ކުރެއްވުމަށެވެ.
މެނޭޖަރ
އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ
 ،24ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ 20057
ދިވެހިރާއްޖެ.

4
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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:
NAME

ADDRESS

MS FATHIMATH KAMROON
MR ALI IMRAN
MS IDA AYU MAS UDIYANI
MR ABDULLA AREEF
MR AHMED ISMAIL MANIKU
MR MICHAEL JOHN TERRY MCNEAR

M ROWVILLE 4TH FLOOR
M A COCONUT HOUSE
COOL STONE
SHOE MART MOBILES
DEEFRAM AAGE
TRANSMALDIVIAN
AIRWAYS
ONE AND ONLY REETHI
RAH
G DHOORIYAN 2ND FLOOR
G. DHOORES VILLA
M BAGEECHAAGE
TRANS MALDIVIAN
AIRWAYS PVT LTD
SONEVA FUSHI RESORT
AND SIX SENSES SPA
CLUB ESCAPE
M.RIVELIGE
M RANWARA
30/12 BAGATALLE ROAD
BAROS MALDIVES PO BOX
2015
M. MURAIDHOO 2ND
FLOOR
STATE TRADING

MR RAJU GURRAM
MR ADAM NASEER
MR IBRAHIM SHAREEF
MR DUNCAN CHRISTOPHER MOODY
MS AISHATH NUHA HAMEED
MR RAM BAHADUR ADHIKARI
MR MOHAMED BUSHRY
MISS AMINATH SHA'ATH
MRS KHADEEJA NAEEM
MR MAHMOOD RIZVAN SAHABDEEN
MR ATHULA EDIRISINGHE
MR PAUL RICHARD ROBERTS
MR MUHAMMAD FAZLY FALEEL
5

TYPE OF
ACCOUNT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS

ޓ
ް ެރގެ ގެޒ
ު ކ
ާ ުހސަރ
ި ެދިވ

1019 :ުއަދަދ
ORGANIZATION PLC
H KOVELI
M. NOORUHSOBA
M ARALIYA APT 3B
G AANADHU
H BEREBEDHIMAAGE
G NANFASHUVIGE, 02-02

MR ABDUL HAMEED ABDUL SAMAD
MR MOHAMED ABOOBAKURU
MR JUDE LAING
MR MOHAMED ARIS
IMAD AHMED
MR AHMED SABIG & MR MOHAMED
SAEED
MR HAMID HASSAN MANIK
MR MOHAMED SALMAAN
MS NGO THI MAU
MR AHMED NIYAZ
MR MOHAMED NASIR

FURAHANI
MA MONTREAL
SIX SENSES SPA
M.TAURUS 1ST FLOOR
G. BERUGE, GROUND
FLOOR
H. SPANWHEEL, GROUND
FLOOR

MR AMINATH IBTHISHAM
MR ISMAIL ADAM
MRS CHLOE ESME BAGIR
MS NITCHAORN BORRIBOON
MR ANON SONGPANYA
MR KANTHAPHON CHOOSUMRONG
MR VIJAYA KUMARI SANKARAN
KRISHNA KUMAR
MR JAYALATH PATHIRANNEHALAGE
HARSHA SENAKA PERERA
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:ްއމ
ު ިވޮލ

SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
CURRENT
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS
SAVINGS

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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