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މޮރިޝަސް ކޮމަރޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެމް.ބީ.ސީ( ގައި

ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 31 ޑިސެންބަރު 2013 ގެ ނިޔަލަށް 

އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައްވައި 5 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ 

އެކައުންޓްތަކާބެހޭ

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 43      އަދަދު: 40       ތާރީޚު: 11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1435  -  12 މާރިޗު 2014   ބުދަ





 ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ އަދި. ވެނުކުރައްވައެ މުއާމަލާތެއް އެއްވެސް ވަނީ ގިނަދުވަހު އަހަރަށްވުރެ 5 ނިޔަލަށް ގެ  2013ޑިސެމްބަރ  31،  އެކައުންޓްތަކުން ހުޅުވާފައިވާ މިބޭންކްގައި ތިޔަފަރާތްތަކުން ގޮތުގައި ދައްކާ ރިކޯޑްތަކުން ގެ)އެމްސީބީ(ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ބޭންކް ކޮމަރޝަލް މޮރިޝަސް

 2010/24:  ނަންބަރ އިތުރުން،ޤާނޫނު މީގެ. ގެންގޮއްސައެވެ ވަމުންފޮނު އެޑްރެހަށް ދެއްވާފައިވާ ބޭންކަށް އެންމެފަހުން ސްޓޭޓްމަންޓް، އެކައުންޓް ތިޔަފަރާތުގެ ހަމަޖެހިފައިވާޤަވާއިދުން ބޭންކުންވާނީ ނަމަވެސް. ނުވެއެވެ އަންގަވާފައެއް އެންގުމެއް އެއްވެސް ބޭންކަށް ތިޔަފަރާތުން ގުޅޭގޮތުން އެކައުންޓާއި

 ހިއްޕަވައިގެން ނުވަތަޕާސްޕޯޓް ކާޑު އައިޑީ ހަމަނުވާ މުއްދަތު ތިޔަފަރާތުގެ ތެރޭގައި، ދުވަހުގެ 45 ށިގެންފެ ތާރީހުން މިސިޓީގައިވާ. ވާނެއެވެ ފޮނުވިފައި ސިޓީއެއް އަންގާ، ތިޔަފަރާތަށް މިކަން މެދުވެރިކޮށް މެއިލް ރެޖިސްޓާޑް މަތިން، އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މާއްދާއާއި ވަނ35ަ ގެ) ބޭންކިންގްޤާނޫން ދިވެހިރާއްޖޭގެ(

 15 އިތުރު ފަދައިންޢަމަލުކުރެއްވުމަށް އިސްވެދެންނެވުނު ނުވާތީ، އަންގަވާފައި އެންގުމެއްވެސް އެއްވެސް ބޭންކަށް އަދި ނުވާތީ، ވަޑައިގެންފައި ށްބޭންކަ ތިޔަފަރާތުން ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ ނަމަވެސް. ދެންނެވިފައިވާނެއެވެ އެންގެވުމަށް ގޮތެއް ބޭނުންފުޅުވާ އަމަލުކުރަން އެކައުންޓާއިމެދު ވަޑައިގެން ބޭންކަށް

 އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އެސްޓޭންޑިން ވާނަމަ އިންސްޓްރަކްޝަނެއް ސްޓޭންޑިންގް އަދި ޗެކްފޮތާއި އެކައުންޓްގެ ބަންދުކޮށް، އެކައުންޓްތައް އެފަދަ ބޭންކުން މުއާމަލާތެއްނުކޮށްފިނަމަ، އްވެސްއެ ބޭންކާއި ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓްގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 15 ޝާއިއުކުރެވޭތާ މިއެންގުން. އަރުވަމެވެ މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ

 .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އާއި) އެމްއެމްއޭ( އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ގައި 2014 ޖޫން 30 ފައިސާ، އެކައުންޓުތަކުގައިވާ އެފަދަ މަތިން ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ މާއްދާގައި ވަނަ 35 ގެ) ބޭންކިންޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2010/24: ނަންބަރ އަދިޤާނޫނު. ބާތިލްކުރާނެއެވެ

  .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު އިހުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ވަރަށް ށްޓަކައިގާތްކަމަ ބެހެއްޓެވި އެކު އާއި ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް މޯލްޑިވްސް ބޭންކް ކޮމަރޝަލް މޮރިޝަސް އަދި އެއްބާރުލުމާއި ދެއްވި ބޭންކަށް ތިޔަފަރާތްތަކުން ދުވަސްތަކުގައި ފާއިތުވި

Dear Customers, 

The Mauritius Commercial Bank (Maldives) Pvt Ltd (MCB) books reveal your accounts (as details given below) have not been operated for more than 5 years as on 31st December 2013. We have not received any communication 
from you during this period, whereas, the bank on regular basis has been dispatching the periodical statement of accounts on your last recorded addresses. Further, in compliance to Section 35 of Maldives Banking Act Law No. 
24/2010,the intimation letters have also been sent to you on 16th January 2014 through registered mail requesting you to visit MCB within 45 days from the date of issuance of letters along with your valid IDS/Passport copies so, 
thereafter, the bank may accede to your fresh instructions. Since you have not approached the bank in person or have made any communication with the bank during the given timeframe, therefore, you are requested to please 
approach MCB within 15 (FIFTEEN) days from the date of this publication in the newspaper along with your valid IDS’/Photocopies of you Passport so the status of your accounts with MCB could be made operational. However, in 
case MCB does not receive any instructions from you within 15 days from the issuance of this publication in the newspaper your accounts with MCB will be automatically closed and all the cheque leaves and any standing 
instructions from you will be cancelled. On closure of your accounts, balances in your accounts will be transferred to the Maldives Monetary Authority (MMA) on 30th June 2014 in compliance to Section 35 of Maldives Banking Act 
Law No:24/2010 

Thank you for your corporation and giving MCB the opportunity to maintain our relationship. 

S.NO    NAME        ADDRESS________________________________________________________________________________ 

1          MR MOHAMED HUSSAIN   M. AAHIYAA 3RD FLOOR MAJEEDHEE MAGU   MALE   REP OF MALDIVES  
2          BI PVT LTD    MA SOUTH LIGHT CHANDHANI MAGU   MALE   REP OF MALDIVES  
3          ADAM HAZLEEM    H. FAALANDHOSHUGE AMEERU AHMED MAGU  MALE   REP OF MALDIVES 
4          AHMED RIYAZ    M. HASTHEE SHAHEEDHU ALI HIGUN   MALE   REP OF MALDIVES 
5          IBRAHIM SAEED MOHAMED   MA. DHANDIKOSHEEIRUMATHEEGE KAMINEE MAGU  MALE   REP OF MALDIVES 
6          MOHAMED INAN FAREED   M. VELEETHAA 3RD FLR MAJEEDHEE MAGU     MALE   REP OF MALDIVES 
7          RED PEARL TRAVELS MALDIVES PVT LTD  MA.UTHURUVEHI CHANDANEE MAGU   MALE   REP OF MALDIVES 
8          NAIF JAMEEL    H. GREEN ZEST 1FLR ABADAHUFAA MAGU   MALE   REP OF MALDIVES 
9          ABDULLA AREEF    M. DAYSTAR FAREEDHEEMAGU    MALE   REP OF MALDIVES   
10        ABDULLA AHMED    M.GULEYNOORANMAAGE IRAAKU MAGU   MALE   REP OF MALDIVES    
11        IBRAHIM ASIF    MA. GOLDEN BEAM APT NO 1 GULAABI MAGU    MALE   REP OF MALDIVES 
12        ALI NASEER    H.RATHULOAGE VIOLET HINGUN    MALE   REP OF MALDIVES 
13        JEAN YVES B.CHARLES BOSSY  THE BEACH HOUSE MANFARU MALDIVES   MALE   REP OF MALDIVES 
14        AHMED SHIYAM(WOOL)   H. SHARAASHA SOSUN MAGU    MALE   REP OF MALDIVES 
15        AHMED FAZIR    H. FONIMA AMEERAHMED MAGU    MALE   REP OF MALDIVES 
16        INLINE COMPANY PVT LTD   H.SP VILLA ROASHANY MAGU    MALE   REP OF MALDIVES 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


