MKT/PR/2016/47

ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލް އިން  150އާ ވަޒީފާ އުފައްދައި މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް ދެ
ގުނައަށް އިތުރުކުރަނީ


އަތޮޅުތަކުގައި  75އާ ވަޒީފާ  ،ބާކީ ވަޒީފާތައް މާލެ ސަރަހައްދުގައި



 22ރަށަކަށް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތުގެ ފަސޭހަކަން  -އަލަށް ހުޅުވާ  7ބްރާންޗް 4 ،ވިޔަފާރި މަރުކަޒު އަދި
 20އޭޓީއެމް



މާލޭގައި ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ އެއް ގާއިމްކޮށް އައްޑޫގައި އާ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރެއް
ގާއިމްކުރުން



މުޖުތަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީގެ މިންވަރު ދެ ގުނައަށް އިތުރުކުރުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކޮށް މުޅިރާއްޖެއަށް އެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

މިއަދު ބޭންކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ .މިގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ބާރަ މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  150އާ ވަޒީފާ އުފެއްދުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މީގެ ތެރެއިން ދެބައި ކުޅަ އެއްބައި ވަޒީފާ އަތޮޅުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު ބާކީ ވަޒީފާތައް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށެވެ.
މިއާއެކު ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  850އިން  1000އަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ހަމައެހެންމެ ރެގިއުލޭޓާރގެ ހުއްދަ އާ
އެކު ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކުގެ އަދަދު  29އިން  36އަށް އިތުރުކުރުމަށްވެސް ބޭންކުންވަނީ ނިންމާފައެވެ .މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގައި
ހުޅުވާ އާ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރ އާއި މާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުގެ ސަބަބުން އިތުރު
ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ .ރާއްޖޭގެ އެކި މުޖުތަމައުތައް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަލަށް
 10ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއެކު މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ
މިންވަރު ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.
ބީއެމްއެލް އިން މި ކަންތައްތައް ހާމަކޮށްފައިވަނީ  2016ވަނައަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގެ މާލީ
ހިސާބުތަކާ އެކުގައެވެ .މިއަދު ނެރުނު މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ބޭންކުގެ ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާވެ ،ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު އިތުރުވެ
އަދި ފައިދާ ވެފައިވާ ނިސްބަތް ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ .އަލަށް އުފައްދާ ވަޒީފާތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކުރުން ވެގެން މިދަނީ
ބޭންކަށް މާލީގޮތުން ލިބޭ ނަފާ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އަލަށް ހުޅުވާ
ބްރާންޗް ،ނުވަތަ ގާއިމްކުރެވޭ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ނުވަތަ އެޓީއެމްތަކުގެ ސަބަބުން  22ރަށަކަށް މަންފާ ލިބިގެންދާއިރު މުޅި ރާއްޖެ

ހިމެނޭ ގޮތަށް ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  10ސީއެސްއާރު ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ
ފަރާތްތަކަށާއި ،ތައުލީމީ  ،ކުޅިވަރު ،އަދި ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ހަރަކާތްތަކަށެވެ .ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއްހާ ދުވަހު ތެރޭގައި ބޭންކުން 300
މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
މި ނަތީޖާ އާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ "
އަޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމައަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް އަދި މިފަދަ ބޮޑު ނިސްބަތަކުން ވަޒީފާ އިތުރުކުރުމަށް ބޭންކުގެ މިހާރުގެ
ހާލަތު ތަންދޭކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާލީ ހާލަތު
ރަނގަޅުވަމުން އައިއިރު ހަމަ އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމައަށް ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓްވެސް އައީ އިތުރުކުރަމުން .މިފަދަ
ގޮތަކަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިން ކަމަށްޓަކައި ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި
އިތުބާރާއެކު އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީ ކުރިއަށް ދާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން".
މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު  20އަތޮޅުގައި  29ބްރާންޗް 76 ،އޭޓީއެމް 3900 ،ޕީއޯއެސް
މަރޗަންޓުން 187 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 16 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން
އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ
ބޭންކެއްގެ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ވުރެ ބޮޑެވެ .މިއަދު ނެރުނު މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި ދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ނުވަ މަސްދުވަހު ،ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމަށްފަހު ބޭންކަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ވަނީ  755މިލިއަން ރުފިޔާ
ލިބިފައެވެ.
 30އޮކްޓޯބަރު 2016
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް
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