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ނޫސް ބަޔާން
ބީ.އެމް.އެލްގެ  10ވަނަ ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމް ސެންޓަރ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވައިފި
-

އައު "ރަންދިހަފަހެއް" ނޫޓުތައް މިހާރު ބީއެމްއެލްގެ ހުރިހާ އޭޓީއެމްއަކުން ލިބޭނެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  10ވަނަ ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ކަނބާ އައިސާ ރަނި

ހިނގުމުގައި ހުންނަ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ .އެންމެ ޒަމާނީ  3އޭޓީއެމް އާ އެކު މިތަނުން
ފައިސާ ނެގުމާއި ،ޖަމާކުރުމާއި ،އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް  24ގަޑިއިރު ބޭނުން
ކުރެވޭނެއެވެ.
މި ސެންޓަރ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލް
މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެވެ .އަދި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނު "ރަންދިހަފަހެއް" ނޫޓުތައް އެންމެ ފުރަތަމަ މި ސެންޓަރުގައި އޭޓީއެމްތަކުން
ލިބުނުއިރު ،މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމްތަކުން އައު ނޫޓު ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
އައު ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ،ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ" ،މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން ތަޢާރަފްކުރެވުނު
ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ،އާއްމުކޮށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭންކަށް އައުމުގެ ބަދަލުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު
އެ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ މަގުވަނީ ފަހިވެފައި .މި މުއްދަތުގައި ސެލްފް ސާރވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން
ގާތްގަނޑަކަށް  2މިލިޔަން ޓްރާންސެކްޝަން ހަދާފައިވާކަމުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މި ޚިދުމަތުގެ މަޤުބޫލުކަން އެނގޭ.
އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މި ހުޅުވުނު ސެންޓަރ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކުގެ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް
އިތުރަށް އަވަސްވެ ފަސޭހަވެގެންދާނެކަން".
އެންޑްރޫ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ" ،އަދި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން މިއަދުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް
ސެންޓަރ ތަކުން ފަހުގެ ނޫޓުތަކާއި ކުރީގެ ނޫޓުތައްވެސް ޑިޕޮސިޓް ކުރެވޭނެ .މި ފުރުސަތުގައި ރަންދިހަފަހެއް ނޫޓު ސީރީޒް
ލޯންޗް ކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމްއެމްއޭ އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަން އަދި އައު ނޫޓުތަކަށް ބަދަލުވުމުގައި
އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެން ދެމުންގެންދާނަން".

 27ބްރާންޗް 75 ،އޭޓީއެމް 3100 ،ޕީއީއޯއެސް މަަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 10 ،ސެލްފްސަރވިސް
ބޭންކިން ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭަގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ
ބޭންކަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ2015 .
ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކުން ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭންކުންވަނީ ފައްޓާފައެވެ .އަދި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު
ބީއެމްއެލް އިން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ނިންމައި  1ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހައުސިންގ ފަންޑެއް ވާނީ
އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ބޭންކުންވަނީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން  500މިލިޔަން ރުފިޔާގެ
ފަންޑެއް ވެސް އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.

 26ޖަނަވަރީ 2016
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

