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ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި ލޯނު ދޫކުރަންފަށައިފި
 ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް  2%ކުޑަކޮށް ،ޕަރސަނަލް ލޯނުތަކުން  6%ކުޑަކޮށްފިއެންެމެ ކުޑަ އިންޓްރަސްޓް ރޭޓްގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލޯނު ހޯދުމަށް ކަސްޓަމަރުން ކުރަމުން އައި

އިންތިޒާރު ނިމި ،މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓްގައި ލޯނު ދޫކުރަން ބީއެމްއިލް އިން ފަށައިފިއެވެ.
މިގޮތުން ހައުސިން ލޯންތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް  2%ކުޑަކޮށް ޕަރސަނަލް ލޯނުން ވަނީ  6%ކުޑަކޮށްފައެވެ .މި ރޭޓްތަކަކީ
ރާއްޖޭގެ އެހެން ބޭންކުތަކުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް ވުރެ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެކެވެ.
ބީއެމްއެލްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭގެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށާއި މުޖުތަމަޢު އަށް ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ލޯނު ދޫކުރާނެކަމަށް ދާދި ފަހުން ބޭންކުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.
މިއަދުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ހައުސިންގ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ހޯމް ލޯން ،ހޯމް
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯން އަދި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ލޯން ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުން ވަނީ  2%ކުޑަކޮށްފައެވެ .މި ތިން ލޯނުވެސް
އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތަކީ  20އަހަރެވެ .މިއީ ރާއްޖޭގައި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތެވެ.
މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލް ލުއި އެކްސްޕްރެސް ލޯން ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަށް
ވެސް ވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ .މި ގޮތުން ރަހުނެއް ހުށަހެޅުމުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް  18%އިން  11.75%އަށް ކުޑަވާނެއެވެ.
މި ބަދަލާ ގުޅޭގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ "
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަކުރެވިގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނަށްވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް .އަދި ހަމަ އެހެންމެ
އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވެގެން ދިޔުމަކީ އެތައް ހާސް ފަރުދުންނަށާއި ޢާއިލާތަކަށް އޭގެ މަންފާ ލިބިގެންދާނެކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ
މާލީ ހާލަތު މިހާރު ރަނގަޅުވެފައިވުމާއެކު އޭގެ ފައިދާ ކަސްޓަމަރުންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުއަށް ބެހިގެންދާނެ ގޮތް ހެދުމުގެ ގޮތުން
މިހާރު ބޭންކުން މިވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި .އަޅުގަނޑުމެންެގެ އުއްމީދަކީ މިއާއެކު
އިމާރާތްކުރުމާއި ކުދިންނަށް ތަޢުލީމް ދިނުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުގެ މަތިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ މަގު ރައްޔިތުންނަށް
ފަހިވެގެން ދިއުން .އިންޓްރަސްޓް ރޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އެވްރެޖްކޮށް ގެދޮރު ހެދުމަށް ނަގާ ހޯމް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޯނަކުން
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ މުއްދަތުގައި  2މިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވިގެންދާނެ .މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ،އަދިހަމައެހެންމެ
މި ބަދަލު ގެނެވުނީތީ އަޅުގަނޑުމެންވެސް އުފާކުރަން".
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 www.bankofmaldives.com.mvއިންނާއި ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިވަގުތު އަންނަނީ
 300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަމުންނެވެ 29 .ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3200 ،ޕީއޯއެސް
މަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 14 ،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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