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

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

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

:  ބުދަ :  2017 ނޮވެންބަރު 22 – 1439 ރަބީޢުލްއައްވަލް 4ތާރީޚު 154އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ެތއް ނުކުރައްވައި އެޗް.އެްސ.ބީ.ސީ. ބޭންކުގަިއ ހުޅުވާަފއިވާ، ެއއްވެސް މުޢާމަލާ

  އަހަރަށްވުރެ ިގނަދުވަްސވެފަިއވާ އެކައުންޓްތަކާބެހޭ  5
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  ނޯޓިސް 
  

" (ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓް ) ހުރި ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް  HSBC ބޭންކްގައި "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް

   
  

ން އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ގޮތުގެމަތިން، އެކައުންޓަކު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާ 35ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު
ދުވަސް ވެފައިވާ އެކައުންޓަކީ "ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް" އެއްެގ އަހަރު 5 ،ތާއަންގާފައިނުވާ ނުވަތަ ޭބންކަށް ލިޔުމަކުން ނުކުރާތާ 

  ގޮތުގައި ބެލޭވޭނެ އެކައުންޓެކެވެ.  
  

މާެލ  އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ،ކައުންޓް' އެއްމަތިން 'ޑޯމަންޓް އެ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާ
.  އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްެޑރެހާވާނަމަ، އެފަރާތަކުން ތިރީގައިކަސްޓަމަރެއް ކަމުގަ އޮތް ބްރާންޗްގައި    ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ

  
ތިރީގަިއ ފޮނުވާފައިވާނެއެެވ. ވަކިން  އެންމެ ފަހުން ބޭންކަށް ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް  ރަކުކަސްޓަމަ އެ  ސީލުޑޯމަންޓް އެކައުންޓް'ގެ ތަފު'

' ގެ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނަންތަކެވެ.    މިވަނީ 'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް
  

       ޙަވާލުނުވާނަމަ، ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެކައުންޓުގައި ހުރި ފައިސާއާ(ފަސް ދޮޅަސް 60ކުރާތާ ޢުނޫހުގައި ޝާއި ،މި ނޯޓިސް
ަކ ނެ ވާހަވާ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޮނުއަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު ފައިސާއެއް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެ

 .   ދަންނަވަމެވެ
 

CUSTOMER NAME TYPE 

 ކަރަންޓް   މަދު އަސްލަމްޙްއަ
 ސޭވިންގްސް އްމަދު ޝާހިދުޙަމު
 ސޭވިންގްސް އްމަދު ޝަފާްނޙަމު
 ސޭވިންގްސް މުފީދުهللا ބްދުޢަ
 ކަރަންޓް  ސެއިން ޙުމަތު ޝެހެނާޒް ޠިފާ

 ސޭވިންގްސް ގެރީ ވިލިއަމް މޫރް
 ސޭވިންގްސް ސައްތާރުއްބްދުޢަމައިސަރާ  އަދިމަދު ޙްނަސީފް އަ

 ސޭވިންގްސް އައްކަޓި ޕުރުޝޮތަމް ރެޑްޑީ
 ސޭވިންގްސް މަދު ނަޝީދުޙްއަ
 ސޭވިންގްސް ނަސީމްهللا ބްދުޢަ

 ސޭވިންގްސް ޗެްނޒުއިހުޔި 
 ސޭވިންގްސް ހާޝިމް މުޙައްމަދު
 ސޭވިންގްސް ހާޝިމް މުޙައްމަދު

 ސޭވިންގްސް މް ދީީދޚަދީޖާ އިބްރާހީ
 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު ޝަހީން މަންސޫރު 

ރޑް  ސޭވިންގްސް ޖޭމްސް އެއިލްވާ
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 ސޭވިންގްސް ޕެޓްރިސް އެންގުޔެން
 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު މަންސޫރު

 ކަރަންޓް  މަންސޫރު މުޙައްމަދު
 ކަރަންޓް  ސެއިންޙުނާޝިދު 

ރޑް ހެރެން  ސޭވިންގްސް ޑޭވިޑް އެޑްވާ
 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު ޒަޔާން ސަލީ
 ކަރަންޓް  މުޙައްމަދު ޒަޔާން ސަލީ

 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު ފައިޒަރ މަމޫރް 
 ސޭވިންގްސް ކެރެލް ޖޮހޭނަސް މައިބާރގް 

 ސޭވިންގްސް ލް ޝަފީޤް ޢީމިރްފަތް އިސްމާ 
 ސޭވިންގްސް ޒަންގ ހާއޯ 

 ކަރަންޓް  ހަޕުރައްޗިގެ ދިމުތު ވިކްރަމަސިންގް
 ސޭވިންގްސް ރޮޑްނީ ސުމޭދާ ސުގަތް ކުމާރަ އަނަގިޕޫރާ 

 ސޭވިންގްސް ޖޯން ޕިއޭރ މަޒަލް އެންޑް ސިލްވިއެން މަޒަލް 
 ސޭވިންގްސް ލުއިސް އޮލިވިއެރ ލަ ރޮޝެލް

 ސޭވިންގްސް ހުޕް ވޯ އެންޑްރޫ ވޮންގް 
 ކަރަންޓް  ޕެޓްރިކް އީވްސް ޖޮންކޯރ

 ކަރަންޓް  ޢުރަފީ ނާޝިދު
 ސޭވިންގްސް ޕީޓާ މާޓިން ބޯޓްމެން

 ސޭވިންގްސް ޕެތްމަރާޖާ ޕިލާއި ކަނަގަރަތްނަމް ޕިލާއި
 ސޭވިންގްސް ސާރާ އެލީސާ ވެރޫނާ 

 ސޭވިންގްސް ރިޔާޒް ރަޝީދު 
 ކަރަންޓް  ނާ އަޙްމަދުޠާސުލް

 ސޭވިންގްސް ކާލޯ ޖިއަކޮމާ 
 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު މަސީޙް

 ކަރަންޓް  މް ބުޝްރީހީއިބްރާ
 ކަރަންޓް  ފާ މުޙައްމަދުޠަމުސް

 ސޭވިންގްސް ޓްރީ އެންޑަޔާނީ
 ސޭވިންގްސް ކްލެއަރ މަރީ ޖޯން މަޓޭއި 

 ސޭވިންގްސް އިވާން ރީސް ގައުންޓް އެންޑް އައިމިނަތު މުޙައްމަދު ދީދީ
 ސޭވިންގްސް އެލެގްޒެންޑަރ ހެމާރސްކީ

 ސޭވިންގްސް ލީލާރަތްނެ ވީރައްކޮޑި އަރައްޗިލަގެ
 ކަރަންޓް  ސޭއި ޓިއޯންގ އެންގ

 ސޭވިންގްސް ބްރޫކް މާރފީ 
 ސޭވިންގްސް މާކް ސްޓީވަން ހެއިހަރ

 ކަރަންޓް  ރަވިންދްރަން ޑީވާސިގަމާނީ
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 ސޭވިންގްސް ޝަކޫރުއްބްދުޢަ ރަޝީދުއްބްދުޢަ
 ކަރަންޓް  ލީ ޢަފު ހަސަން މުޙައްމަދު ޠާއަޙްމަދު އަލް

 ސޭވިންގްސް އަސްޓި ނީ ނިޔޮމަން އަސްޓި އަރިއާނީ 
 ސޭވިންގްސް ޓްރަވިސް މިޓޝެލް ޓައިއެރޯ 
 ސޭވިންގްސް މިޝެއިލް ޕެޓްރިކް ވާޑިކް

 ސޭވިންގްސް ކަޕުގޮޑަގެ ޕރިޔޮމަލް ޝިރަން ރަންދެނިޔާ
 ސޭވިންގްސް ލައުރެންޓިއު ގޮލޮގަން 

 ސޭވިންގްސް އިބްރާހިމް  މިރްޝާދުމުޙައްމަދު 
 ސޭވިންގްސް ކޭ އޭ އޭ ސީ ޕެރޭރާ އެފް އާރ އެފް ސަހީދް 

 ސޭވިންގްސް މްހީޔުނާން އިބްރާ
 ސޭވިންގްސް ހިޑެޔޯޝީ ކުވަާބރާ
 ސޭވިންގްސް ކްރިސްޓީނާ ޖެކް 

 ކަރަންޓް  ސެއިން ޙު ރަޝީދުއްބްދު ޢައޮނަރަބަލް 
 ސޭވިންގްސް ނަގެރް  ޖީން ކްރިސްޓޮފް ނަގެރް އެންޑް ފައުޒިޔާ

 ސޭވިންގްސް ކަޒުކޯ ސެންޑޯ 
 ކަރަންޓް  ޑޭވިޑް ފްރާންސިސް ކެޑީ

 ސޭވިންގްސް މް ޢީނަهللا ބްދުޢަ
 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު ސަލީމް

 ސޭވިންގްސް ސްރީނިރަންޖަން ސިވަޕަތަސުންޑަރަމް
 ކަރަންޓް  މެންޑިޝް ސިންގ ޕެނިސަރ
 ސޭވިންގްސް ޖޯން ފްރިސް ލިސް ބާރގް 

 ސޭވިންގްސް މުޙައްމަދު މުޖާ 
 ކަރަންޓް  މާން ޙްނާއިފް ރަ
 ސޭވިންގްސް هللاބްދުޢަސޯފިޔާ 

 ސޭވިންގްސް ފްރޭންކް ޑެލެން 
 ކަރަންޓް  މުޙައްމަދު ފައުޒީ 

 ސޭވިންގްސް ވިލިއަމް ޖޯން ވުޑް
 ސޭވިންގްސް އާލިއާ ޝަފީޤް 

 ސޭވިންގްސް ޓްރެހާން ޕިއެރ ދަރްޝޭ ޑިސީސްޑް ފެނާންޑޯ
 ސޭވިންގްސް ސަމަދު އްބްދުޢަ މީދުޙަބްދުލް ޢަ
 ސޭވިންގްސް  މީދު ޙަބްދުލް ޢަ

  ސޭވިންގްސް  އައިޝަތު ނަޒީރާ 
  ސޭވިންގްސް  އަޙްމަދު ނަޝީދު
  ސޭވިންގްސް  ދުޢީ މަސްދޫގް ސަ
  ކަރަންޓް   މް ދީީދހީޚަދީޖާ އިބްރާ

  ކަރަންޓް   ބޭ ހޯއި ސޫން އެޑްރިއަން 
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  ކަރަންޓް   އާދަމް ނަސީރު 
  ސޭވިންގްސް  ޑީ ޑަވޫޑް 

  ކަރަންޓް   މުޙައްމަދު ފަޒްލީން
  ކަރަންޓް   ސެއިން ޝަރީފްޙު
  ސޭވިންގްސް  ސެއިން ޝަރީފްޙު

  ސޭވިންގްސް  ނުހާ ނިޒާމް 
  ސޭވިންގްސް  ޝްރީނިރަންޖަން ސިވަޕަތަސުންދަރަމް

  ސޭވިންގްސް  ންށޮ◌ު މ0-ޓމަސްތޫގް އަލީ ސާދިގް
  ކަރަންޓް   ލީ ޢަ މް ރަޝުީދއިބްރާހީ

  ސޭވިންގްސް  ނަޒީރުމުޙައްމަދު 
 

ޞަތު ނުދިނުމަށްޓަކައި، މިފަދަ އެކައުންޓެއްެގ ' އެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުމުގެ ފުރު'ޑޯމަންޓް އެކައުންޓް ،މާ، ބޭންކުން އެދެނީވީ
 2.30އިން  8.30ހަކު ހެނދުނު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަގެ ކޮޕީއާއެކު ރަސްމީރާތުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑުވެރިފަރާތުން، އެފަ

.  ންކަށް ވަޑައިގެން މިކަން ޙައްލުބޭ  ވަގުތެއްގައިދެމެދުގެ  އާ   ކުރެއްވުމަށެވެ
  

  
  މެޭނޖަރ  
  Hsbc  
  ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ، 24  
  20057މާލެ   
   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.  

 

CUSTOMER NAME  TYPE OF ACCOUNT 

MR AHMED ASLAM  CURRENT 

MR MOHAMED SHAHID  SAVINGS 

MR MOHAMED SHAFAAN  SAVINGS 

MR ABDULLA MUFEED  SAVINGS 

DR FATHIMATH SHENAALEE HUSSAIN  CURRENT 

MR GARY WILLIAM MOORE  SAVINGS 

MR NASEEF AHMED AND MRS MAISARA ABDUL SATTAR  SAVINGS 

DR AKKATI PURUSHOTHAM REDDY  SAVINGS 

MR AHMED NASHEED  SAVINGS 

MR ABDULLA NASEEM  SAVINGS 

MISS XUEHUI CHEN  SAVINGS 

MR MOHAMED HASHIM  SAVINGS 

MR MOHAMED HASHIM  SAVINGS 

MRS KHADEEJA IBRAHIM DIDI  SAVINGS 

MR MOHAMED SHAHEEN MANSOOR  SAVINGS 

MR JAMES AYLWARD  SAVINGS 

MR PATRICE NGUYEN  SAVINGS 

MR MOHAMED MANSOOR  SAVINGS 

MR MOHAMED MANSOOR  CURRENT 

MR NASHID HUSSAIN  CURRENT 

MR DAVID EDWARD HARAN  SAVINGS 

MR MOHAMED ZAYAN SALIE  SAVINGS 

MR MOHAMED ZAYAN SALIE  CURRENT 

MR MOHAMED FAIZER MAMOOR  SAVINGS 

MR CAREL JOHANNES MYBURGH  SAVINGS 

MIRFATH ISMAIL SHAFEEQ  SAVINGS 

MR ZHANG HAO  SAVINGS 
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MR HAPUARACHCHIGE DIMUTHU WICKRAMASINGHE  CURRENT 

MR RODNEY SUMEDHA SUGATH KUMARA ANAGIPURA  SAVINGS 

MR JEAN PIERRE MAZAL AND MRS SYLVIANE MAZAL  SAVINGS 

MR LOUIS‐OLIVIER LA ROCHELLE  SAVINGS 

MR HUP WOH ANDREW WONG  SAVINGS 

MR PATRICK YVES JONCOUR  CURRENT 

MR NASHID RAFEEU  CURRENT 

MR PETER MARTIN BOTMAN  SAVINGS 

MR PATHMARAJAH PILLAI KANAGARATNAM PILLAI  SAVINGS 

MISS SARA ELISA VERONA  SAVINGS 

MR RIYAZ RASHEED  SAVINGS 

MRS SULTANA AHMED  CURRENT 

MR CARLO GIACOMA  SAVINGS 

MR MOHAMED MASEEH  SAVINGS 

MR IBRAHIM BUSHRY  CURRENT 

MR MUSTHAFA MOHAMED  CURRENT 

MS TRI ANDAYANI  SAVINGS 

MS CLAIRE MARIE JEANNE MATTEI  SAVINGS 

MR IVAN REES GAUNT AND MRS AMINATH MOHAMED DIDI  SAVINGS 

MR ALEXANDER HAMERSKY  SAVINGS 

MR LEELARATNE WEERAKKODY ARACHCHILLAGE  SAVINGS 

MR SAY TEONG NG  CURRENT 

DR BROOK MURPHY  SAVINGS 

MR MARK STEVEN HEHIR  SAVINGS 

MR RAVINDRAN DEIVASIGAMANI  CURRENT 

MR ABDUL RASHEED ABDUL SHUKOOR  SAVINGS 

MR AHAMED ALTAF HASSAN MOHAMED ALI  CURRENT 

MS ASTI NI NYOMAN ASTI ARIANI  SAVINGS 

MR TRAVIS MITCHELL TAIAROA  SAVINGS 

MR MICHAEL PATRICK WARDICK  SAVINGS 

MR KAPUGODAGE PRIYOMAL SHIRAN RANDENIYA  SAVINGS 

DR LAURENTIU GOLOGAN  SAVINGS 

MR MOHAMED MIRSHAD IBRAHIM  SAVINGS 

MR K A A C PERERA & MS F R F SAHEED  SAVINGS 

MR YUNAN IBRAHIM  SAVINGS 

MR HIDEYOSHI KUWABARA  SAVINGS 

MS CHRISTINA JACK  SAVINGS 

HON MR ABDUL RASHEED HUSSAIN  CURRENT 

MR JEAN‐CHRISTOPHE NAGER & MRS FAUZIAH NAGER  SAVINGS 

KAZUKO SENDO  SAVINGS 

MR DAVID FRANCIS KEEDY  CURRENT 

MR ABDULLA NAEEM  SAVINGS 

MR MOHAMED SALEEM  SAVINGS 

MR SRINIRANJAN SIVAPATHASUNDARAM  SAVINGS 

MR MANDISH SINGH PANESAR  CURRENT 

MR JOHN FRIIS LISBERG  SAVINGS 
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MR MOHAMED MUJA  SAVINGS 

MR NAIF RAHMAN  CURRENT 

MS SOFIYA ABDULLA  SAVINGS 

MR FRANCK DELEN  SAVINGS 

MR MOHAMED FAUZEE  CURRENT 

MR WILLIAM JOHN WOOD  SAVINGS 

MRS ALIA SHAFEEQ  SAVINGS 

MR TREHAN PIERRE DHARSHE DECEASED ‐ FERNANDO  SAVINGS 

MR ABDUL HAMEED ABDUL SAMAD  SAVINGS 

MR ABDULLA HAMEED  SAVINGS 

MS AISHATH NAZEERA  SAVINGS 

MR AHMED NASHEED  SAVINGS 

MR MASDHOOG SAEED  SAVINGS 

MRS KHADEEJA IBRAHIM DIDI  CURRENT 

MR BAY HOE SOON ADRIAN  CURRENT 

MR ADAM NASEER  CURRENT 

MR D DAWOOD  SAVINGS 

MR MOHAMED FAZLEEN  CURRENT 

MR HUSSAIN SHAREEF  CURRENT 

MR HUSSAIN SHAREEF  SAVINGS 

MRS NUHA NIZAM  SAVINGS 

MR SRINIRANJAN SIVAPATHASUNDARAM  SAVINGS 

MR MASTHOOQ ALI SADHIG  SAVINGS 

MR IBRAHIM RASHEED ALI  CURRENT 

MR MOHAMED NAZEER  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 2.30 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 


