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ނޫސް ބަޔާން
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ އިފްތިތާހުކޮށް
ކ .މާފުށީގައި އާ ބްރާންޗެއް ހުޅުވައިފި.
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓެރެޓެޖީ ގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން
ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ .މި ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކުރެވިގެން ދިޔުމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް
ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްތައް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދު
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ބީއެމްއެލްގެ  28ވަނަ ބްރާންޗް މާފުށީގައި ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޚިދުމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ
މިނިސްޓަރ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު އެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ތްރީޑީ-ސެކިޔުއަރ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ގެ ޚިދުމަތް ދެނީ ހަމައެކަނި ބީއެމްއެލް އިންނެވެ.

ބީއެމްއެލް

ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ވިސާ ،މާސްޓަރ /މައިސްޓްރޯ އަދި އެމެރިކަން އެކްޕްރެސް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކާޑުތަކުން
މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެއެވެ.
މި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ
ވިދާޅުވީ" ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ ތަޢާރަފްކުރުމުން ދައްކުވައިދެނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ
މަސައްކަތް .މިއަދު ބީއެމްއެލް ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް އެކި ސައިޒްގެ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވިގެން މިދަނީ އީކޮމާރސްގެ
ދުނިޔެ .މާނައަކީ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އޮންލައިންކޮށް ވިއްކާލުމަށް ހުށަހަޅާލެވި ،އަދި އެ އުފެއްދުންތައް އޮންލައިންކޮށް ބޭނުން
ވަގުތަކު ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު މިވަނީ ހުޅުވާލެވިފައި .މިއީ ހަލުވި ބާރުމިނެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމަށް
ލިބެގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް".

މާފުށީގައި ހުޅުވި ބޭންކުގެ ބްރާންޗާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ " މިދިޔަ އަހަރު
އަޅުގަނޑުމެންވާނީ މާފުށީގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފަ .މިއަދު މިވަނީ އެކަންތައް ހަގީގަތަކަށްވެފަ .މިއީ މިއަހަރު
އަތޮޅުތެރޭ ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ  7ބްރާންޗްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބްރާންޗް .މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ބޭންކުން މުޅި ރާއްޖޭގައި
ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ދޭ އިސްކަމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުއަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް".
މުޅިން އާ މޮޑެލް އަކަށް ހުޅުވި މި ބްރާންޗް ގައި

ބަހައްޓާފައިވާ އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް  24ގަޑިއިރު ފައިސާ

ނެގުމާއި ޖަމާކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ .އެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި ،ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމާއި ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމް ބަލައިގަތުމަށާއި ،ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް މުވައްޒަފުން ތިބޭނެއެވެ .އަދި
މީގެ އިތުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެހީތެރިވުމާއި ޕެންޝަން ފައިސާ ދިނުމަށް ވެސް
ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެއެވެ.
މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިވަގުތު އަންނަނީ
 300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުންނެވެ 28 .ބްރާންޗް 75 ،އޭޓީއެމް 3100 ،ޕީއީއޯއެސް
މަަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 10 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ
ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި
ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

