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ނޫސް ބަޔާން
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފި
-

ސާފު ފައިދާ  152%އިތުރުވެ ،އިންވެސްޓްމަންޓް ތައް ކުރިއަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މާލީ ހާލަތު ކުރިއަރަމުންދާ އިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހުގެ ސާފު
ފައިދާ ވަނީ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު  152%ގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު  571މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައެވެ.

މިއަދު

ނެރުނު ބީއެމްއެލްގެ ކުއާޓަރލީ ރިޕޯޓް ދައްކާ ގޮތުން ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ކުރިއެރުން ހޯދައި ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު އިތުރުވެ
ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ .ދި މި ނަތީޖާ އާ އެކު މި ހަ މަސްދުވަސް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ބޭންކުގެ ތާރީޚްގައި ވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު
އެއް ހަ މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައެވެ .ރައުސްމާލުގެ ފުއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރުވެސް ވަނީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ
މިންގަޑުތަކަށްވުރެ އިތުރަށް ބެހެއްޓިފައެވެ.
ބޭންކަށް މާލީގޮތުން ލިބޭ ނަފާ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިންގާ 300

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮގްރާމް ބޭންކުންދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ .މި ގޮތުން ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަސްތެރޭ ބޭންކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ބްރާންޗް ގާއިމްކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ކޭޝް
އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގޭނެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ދާދި ފަހުން ބޭންކުންވަނީ ހައުސިން ސެކްޓަރ
ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓުން  2%ދަށްކޮށް އަދި ޕަރސަނަލް ލޯނުތަކުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުން  6%ގެ އަދަދެއް ދަށްކޮށްފައެވެ.
މި ދިޔަ މޭ މަހު ކެޕިޓަލް ފައިނޭންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ލަންޑަން ގެ ފަރާތުން ދޭ އަހަރީ އެވޯޑްތަކުގެ
ތެރެއިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް " މޯސްޓް އިނޮވޭޓިވް ބޭންކިންގ ޓީމް އިންޑިއަން އޯޝަން " 2016އެވޯޑު ވަނީ ލިބިފައެވެ.
މި އެވޯޑު ބީއެމްއެލް އަށް ދީފައިވަނީ ރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ގައުމެއްގައި ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން
ވަކީން ޚާއްސަކޮށް ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ  300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެއަގުވަޒަންކޮށެވެ.

ބޭންކުން މާލީ ގޮތުން ހޯދި ނަތީޖާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި
މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ " މާލީގޮތުން ހޯދާ ކާމިޔާބީތަކުގެ ސަބަބުން މިވަނީ ފަރުދުންނަށާއި ،އާއިލާތަކަށާއި
ވިޔަފާރިތިކުގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް .މި ކާމިޔާބު ހޯދުމުގައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް
ކުރި މުވައްޒަފުންނަށާއި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު

އިތުބާރުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދާ ކަސްޓާމަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .ކުރިއަށް އޮތް

ހަ މަސްދުވަހުވެސް މާލީ ގޮތުން މި ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އެބައޮތް".
މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް  29ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3200 ،ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން 177 ،ކޭޝް
އޭޖެންޓުން 14 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓް އެކުލެވޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު
ބީއެމްއެލް އަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ ބޭންކަކަށް ވުރެ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓަކާއެކު މުޅި ރާއްޖެ އަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

