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ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއިން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ
-

މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ

-

ސީ ޓްރެކްސް އިމާރާތުގައި ހުންނަ ބްރާންޗުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައިވެސް ޑޮލަރު ވިއްކާނެ

ޑޮލަރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ދަތުރުވެރިންނަށް ލުއިގޮތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އިން ނިންމައިފިއެވެ .އެގޮތުން މިހާރަށްވުރެ ގިނަ ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ
ސީ ޓްރެކްސް ބިލްޑިންގައި ހުރި ބޭންކްގެ ބްރާންޗުން ޑޮލަރު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއަށް ހަމަޖެހިގެން ދާނެއެވެ.
ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި ބީއެމްއެލް އިން ދުވާލަކަށް ގާތްގަޑަކަށް  350ދަތުރުވެރިންނަށް ދަތުރުކުރާ ޓިކެޓް ހުށަހެޅުމުން ދަތުރުވެރިއަކަށް
 500ޑޮލަރު ދޫކޮށްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައި ބޭންކްއިން މަދުވެގެން ދުވާލަކު  500ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު
ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ފަސޭހައިން ޑޮލަރު ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ އެމްއެމްއޭ އިން މީގެ ދެއަހަރު
ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެކެވެ .މި ކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ވަމުން އަންނަ ބޭންކަކީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއެވެ .އެގޮތުން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެކަނިވެސް  39މިލިޔަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވަނީ ވިއްކާފައެވެ .މިއީ އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ
އިތުރުން ،މިބޭންކުންވެސް މިކަމަށް ބޮޑުއަދަދެއް ކަންޑައަޅައިގެން ވިއްކާ ޑޮލަރެވެ .ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހީންނަށް ޑޮލަރު
ގަތުމަށް އޮތް ޑިމާންޑްގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލްއިން މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ޑޮލަރު މިހާރު އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
ދަތުރުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ވިއްކާ މި ސްކީމްގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުންވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ބޭންކް
އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .އޭގެތެރޭގައި ޓިކެޓް ހިފައިގެން ޑޮލަރު ގަންނަން އަންނަ ފަރާތަކީ ދަތުރު ކުރާ ފަރާތްކަމުގައި
ވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި އާއިލާއާއެކު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް ހުށަހެޅުމުން
ގިނަވެގެން ފަސް ޓިކެޓަށްވާ ޑޮލަރު ދަތުރު ކުރާ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއް ބޭންކަށް އައުމުން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.
ކުރިންވެސް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް ބާޒާރު ބްރާންޗްގެ ޚިދުމަތްތައް އެސްޓީއޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގައި ހުރި ބޭންކުގެ
ބްރާންޗަށް  21އޯގަސްޓް އިން ފެށިގެން ބަދަލުވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
ސީ ޓްރެކްސް އިމާރާތުގައި މިހާރުވެސް ދެމުންގެންދާ ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާގައިވެސް ލިބެމުން ދާނެއެވެ.

މިބަދަލާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހިލީ ވިދާޅުވީ "މިއީ ޑޮލަރު ގަތުމަށް ވަރަށް ބޮޑު
ޑިމާންޑެއް އޮތް ދުވަސްވަރެއްކަން ބޭންކަށް އެނގޭ ،ޚާއްސަކޮށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރާ ދަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި.
ކަސްޓަމަރުންގެ އަޑުތައް އަޅުގަނޑުމެން އަހައިފިން އަދި އަޅުގަޑުމެން މިދަނީ ކަސްޓަމަރުން އެދޭ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން".
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
މުޙައްމަދު ސައީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ފޯން3015315 :

