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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަޝާހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ފެބުރުވަރީ 23 – 1438 ޖުމާދަލްއޫލާ 26ތާރީޚު 35އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

.އެލް) މާލެ ބްރާންޗުގައި ހުޅުވާފައިވާ ހަބީބް .ބީ ތަކުގެ ތެރެއިން އެކައުންޓު ބޭންކް ލިމިޓެޑް (އެޗް  

ވައި މުޢާމަލާތެއް ނުކުރައް ވެސް ގެ ނިޔަލަށް އެއް 2016ޑިސެންބަރު  31  

ތަކާބެހޭ އެކައުންޓު ވެފައިވާއަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް 5  



 
 

  

  



 
 ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް،

 

ޑިސެމްބަރ  31ތަކަކީ، ކޯޑްތައް ދައްކ  ގޮތުން ތިރީގައި ތަފްޞީލު ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އެކައުންޓްބްރ ންޗުގެ ރެ  ލޭމ   ގެޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑު
)ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރ ތްތަކުން އެއްވެސް  05ވަނަ ދުވަހ  ހަމައަށް ހިނގައިދިޔަ  2016

ތްތަކުން ނު އެކައުންޓްތަކުގެ ވެރިފަރ ވުމިގޮތުން، ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިން ބުނެ   ކެވެ.މުޢ މަލ ތެއް ކޮށްފައިނުވ  އެކައުންޓްތަކެ
ފަހުގެ އެޑްރެހަށް އެ އެކައުންޓްތަކުގެ  ބޭންކަށް އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ފޮނުވ ފައިނުވިނަމަވެސް، އެފަރ ތްތަކުން ބޭންކަށް ލިބިފައިވ  އެންމެ 

 2010/24ންބަރު ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ބޭންކުން ޤަވ ޢިދުން ފޮނުވ ފައިވ ނެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން، އިސްވެ ބުނެވުނު ފަރ ތްތަކަށް ޤ ނޫނު ނަ
ޖަނަވަރީ  02ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ފަދައިން، ރަޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓުގެ ޛަރިއްޔ އިން  35)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ބޭންކިންގ ޤ ނޫނު( ގެ 

 ،ގެ ތެރޭގައި)ސ ޅީސް ފަހެއް( ދުވަހު  45 ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހު ކަމ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކިވަކިން ސިޓީ ފޮނުވައި، ސިޓީ ފޮނުވި ތ ރީޚުން  2017
އަންގ ފައެވެ.  އެއީ، އެފަރ ތްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ  ވެސްވ ނީ މުއްދަތު ހަމަނުވ  އައިޑެންޓިޓީ ކ ޑު/ޕ ސްޕޯޓު ހިފައިގެން ބޭންކަށް ޙ ޟިރުވުމަށް 

 އިރުޝ ދުތަކ  އެއްގޮތަށް ބޭންކުން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.  

 ވެސް ރޭގައި އެއިން ފަރ ތަކުން ބޭންކަށް ޙ ޟިރުވެފައިނުވ ތީއ އި އެންގުމެއްނަމަވެސް، އިސްވެ ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެ  އެހެން
މުއްދަތު  ،)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 60އަންގ ފައިނުވ ތީ، މި ނޯޓިސް ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢުކުރ  ތ ރީޚުން ފެށިގެން 

ށް ޙ ޟިރުވެ، ބޭންކުގައި ހުޅުވ ފައިވ  އެކައުންޓް އަލުން އޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަމަނުވ  އައިޑެންޓިޓީ ކ ޑު/ޕ ސްޕޯޓު ހިފައިގެން ބޭންކަ 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން އެދެމެވެ.  ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ނޯޓިސް ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ އިޢުކުރ  ދުވަހުން 

ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެއިން ފަރ ތެއްގެ ކިބައިން އެއްވެސް އިރުޝ ދެއް ބޭންކަށް  )ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 60ފެށިގެން 
ޙަބީބް ބޭންކުންގައި ހުޅުވ ފައިވ  އެކައުންޓްތައް ބަންދުކޮށް، ހުރިހ  ޗެކުތަކ އި ބޭންކަށް ދީފައިވ  އެހެނިހެން އިރުޝ ދުތައް  ތުންއެފަރ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް  35ދިވެހިރ އްޖޭގެ ބޭންކިންގ ޤ ނޫނުގެ ، ކެންސަލުކުރެވޭނެއެވެ.  އެކައުންޓް ބަންދުކުރުމަށްފަހު
ވަނަ ދުވަހު  2017އޭޕްރީލް  16ރީ އޮތޯރިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަ އެއް ހުރިހ  ފައިސ  ވ ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެއެކައުންޓްތަކުގައި

 ނެއެވެ. ފޮނުވޭ 

އިޙްލ ޞްތެރި ގުޅުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ށ އި ބ އްވ  އެއްބ ރުލުމަދެމުން ގެންދ  ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑަށް ތިޔަ ލޮބުވެތި ކަސްޓަމަރުން 
 ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  

 

 ކަންޓްރީ މެނޭޖަރ
 ވަނަ ފަންގިފިލ ، 1ހ. ތުނިޔަ ބިލްޑިންގ ގުރައުންޑް އަދި 

 ބޮޑުތަކުރުފ ނުމަގު، 
 ހިރ އްޖެ މ ލެ، ދިވެ  
 

  



 
Dear Customers, 

Habib Bank Limited (HBL) Male’ books reveal your accounts (as details given below) have not been operated for 

more than 5 (five) years as on December 31, 2016.  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 Bank Act Law No. 24/2010, the intimation 

letters have also been sent to you on January 02, 2017 through REGISTERED MAIL requesting you to visit HBL Male’ 

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 HBL 

Male’ within 60 (Sixty) days from the date of this publication in the Official Government Gazette along with your 

valid IDs/photocopies of your passport so the status of your accounts with HBL could be made operational.  

However, in case HBL Male’ does not receive any instructions from you within 60 (Sixty) days from the issuance of 

this publication in the Official Government Gazette your accounts with HBL Male’ will be automatically closed, and 

all cheque leaves & any standing instructions from you will stand cancelled.  On closure of your accounts, balances 

in your accounts will be transferred to the Maldives Monetary Authority (MMA) on April 16, 2017 in compliance to 

Section 35 of Maldives Banking Act Law No. 24/2010. 

Thank you for your cooperation and giving HBL the opportunity to maintain our cordial relationship. 

Country Manager. 
H. Thuniya Building Ground & 1 Floor,  
Boduthakurufaanu Magu,  
Male’, Republic of Maldives. 
 

SR No. NAME ADDRESS 
1 MISS. ARIFA AHM G.GALADUNGE MALE' REP.OF MALDIVES 

2 ADAM LATHEEF MA.BLAASHAMGE MALE REP OF MALDIVES,  

3 MOHAMED WAHEED H. FEYRUGASDHOSHUGE MALE' REPUBLIC OF MALDIVES 

4 ABDHUL RASHEED MA.RANMAAGE MALE' REP OF MALDIVES 

5 A.LA  ABDUL FAT EVER SHINE MALE'  

6 AHMED RIMALU G.JHOOTHEEGE MALE' REP OF MALDIVES 

7 ALI ADAM V.THINADHOO / GULFAAMGE, M.BOLIFUSHI, REP.OF MALDIVES. 

8 SHAUKATH IBRAHI H.HABARUGE MALE' REP OF MALDIVES 

9 HASSAN ALI H.ZIKURAADI MALE' REP.OF MALDIVES 

10 MS.JUWAIRIYA M.HISSA MALE' REP.OF MALDIVES 

11 A. AZEEZ ALI.S/ MA.ALIZIUM MALE REPUBLIC OF MALDIVES 

12 ABDUL RASHEED M.SEENUKARANKAAGE,MALE   

13 AZMATH IBRAHIM( M. ANDHALEEBUGE CHAMPAAMAGU  

14 AISHATH ASIMA MA.EYNAAZ MALE' 3324373 7956405  

15 AISHATH SIFNA A G. LIGHT GREY ID CARD NO. A 036077 TEL; 7887888 3343321 

16 MARIYAM ABDUL H M. REASON MALE REP OF MALDIVES 

17 ABDUL KAREEM HEENAAMAAGE DHL. MEEDHOO  

18 MS. AMINATH WAH M. ANDHALEEBUGE MALE' REP OF MALDIVES 

19 M/S RELIABILITY H.MAALI MALE' REP OF MALDIVES 

20 M/S.J.S.B TRADE AHMADEE BAZAARU MALE' REP OF MALDIVES 

21 DEVELOPMENT COL M. VELIDHOOGE DHANBU GOALHI, 1ST FLOOR MALE' REP. OF MALDIVES 

22 ART-X ADVERTISI G.MEDHUFARU, IRUMATHEE BAI NEELOAFARU MAGU TEL; 3314319 

 



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 ައށް
. . .your fr iend on air.


