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ނޫސް ބަޔާން
ގެސްޓް ހައުސް ސިނާއަތުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދީފި
-

މި ސިނާއަތުގެ ލަނޑު ދަނޑިއަކީ  2020އަހަރާ ހަމަޔަށް އަންނައިރު އަހަރަކު  5ލައްކަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ ގެނައުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްކުރުމަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އެހީތެރިވާނެކަމަށް ބޭންކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ .ބޭންކުގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ
ހީލީ މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ގެސްޓްހައުސް މޯލްޑިވްސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
މި ސިނާއަތުގެ ލަނޑު ދަނޑިއަކީ  2020އަހަރާ ހަމަޔަށް އަންނައިރު އަހަރަކު ފަސް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމެވެ.
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަކީ  150އަށްވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މެނޭޖްކުރާ
ފަރާތްތަކާއި ޓުއަރ އޮފަރޭޓަރުންނާއި ހޮޓެލް ސަޕްލަޔަރުން ބައިވެރިވި މި ކޮންފަރެންސްގެ ޓައިޓްލް ޕާޓްނަރެވެ.
މި ކޮންފަރެންސްގައި ބޭންކުން ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތަށް އެހީތެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު
ދައްކަވަމުން އެންޑްރޫ ވިދާޅުވީ " ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިދަނީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ކުރިއެރުމަށް އެހީތެރިވަމުން .މި ގޮތުން
މިދަނީ ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ދެމުން ،ކްރެޑިޓް އަދި ޑެބިޓް ކާޑުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ،ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭގެ ޚިދުމަތާއި
މިނޫންވެސް އެތައް ޚިދުމަތެއް ދެމުން .މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މިވަނީ  2ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފަ .ބޭންކުން މިދަނީ މުޅި
ރާއްޖޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުރިއަށް ގެންދަމުން.
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އިންވެސްޓްމަންޓް .މި ކޮންފަރެންސް އިންތިޒާމްކުރި ފަރާތުން މިވަނީ ވަރަށް އުއްމީދީ ލަނޑުދަނޑިއެއްކަނޑައަޅައި2020 ،
އަހަރާ ހަމަޔަށް އަންނައިރު ،އަހަރަކު ފަސް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އަމާޒުގައި .ތިޔަބޭފުޅުންގެ ލަނޑުދަނޑި
ހާސިލްކުރުމަށް ބޭންކުން އެހީތެރިކަން ދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން".
މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މިކަމުން
އިގްތިސާދަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އެންޑްރޫ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ .މި ގޮތުން ދާދިފަހުން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ
ސޮވިރީން ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ޝާޢިއުކުރެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި އަދި އެކަމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލިއަޅުއްވަމުން

އެނާ ވިދާޅުވީ " މިއީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއް ،ރާއްޖޭގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް މިދަނީ ހިނގަމުން .ރާއްޖެއަށް
އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ .ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކާއި
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ނ މިވަނީ މުސްތަގިއްލު ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފައި .މި ރޭޓިން އަކީ
ރ ި
ރާއްޖޭ މާލީ އަދި އިގްތިސާދީ ހާލަތު އެހެން ގައުމުތަކާވެސް އަޅާކިޔާލެވޭ ރޭޓިންގ އެއް .މި ރޭޓިންގެ ސަބަބުން
އިންވެސްޓަރުންނަށް ރާއްޖެ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ސައްހަ މައުލޫމާތު ލިބި ،އަދި ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އިތުބާރާއި
ޔަގީންކަން ލިބެގެންދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން B2 .ރޭޓިން އަކީ ފަށައިގަތުމަށް ރަނގަޅު ރޭޓިންގ އެއް .މިއިން
ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖެ މިދަނީ ރާއްޖެފަދަ ބައެއް ގައުމުތަކާއި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކަށް ލިބިފައިވާ ރޭޓިން އާ އެއްހަމައެއްގައިކަން.
ނަމަވެސް މި ރޭޓިންގ ދެމެހެއްޓުމަށާއި އަދި ހަމައެހެންމެ މި ރޭޓިންގ ކުރިއެރުވުމަށް އަޅުގަޑުމެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ.
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށްވެސް މިކަމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ".
މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް

ރާއްޖޭގެ  20އަތޮޅުގައި  29ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3900 ،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 ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
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