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ނޫސް ބަޔާން
ބީއެމްއެލް އިން ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދައިފި
-

 300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ އެކި މުޖުތަމައުތަކަށް ދަނީ ލިބެމުން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރި މާލީ ނަތީޖާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާއެއް  2017ވަނަ

އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރގެ އިތުރުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށްވެސް ހޯދައިފިއެވެ .ހިންގުމަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަމުން އަދި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރިޔަށް

ގެންދަމުންވެސް ބީއެމްއެލްއިންވަނީ މި ކުއާޓަރގައި ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ހަރުދަނާ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ .ލޯނު
ދޫކުރެވުނު ނިސްބަތް ހަރުދަނާ މިންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓެމުންދާއިރު ބޭންކުގެ ރައުސުލްމާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި
ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ރެކޯޑް ފައިދާއަށް ފަހު ،ބީއެމްއެލްއިން ފަށާފައިވާ ފުޅާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއެކު
ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވުމާއި ފައިދާގެ ރޭޓްތައް ކުޑަކޮށްފައިވާތީވެ 2017 ،ވަނަ އަހަރު ފައިދާއަށް އަސަރުކޮށްފާނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން
ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ .މިއަދު ހާމަކުރި ނަތީޖާތައް ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ޓެކްސްއަށް ނުކަނޑައި ފައިދާގެ ގޮތުގައި
ބީއެމްއެލްއަށް  592މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ .މިއީ  2016ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހާ އެއްމިންގަނޑެއްގައި އަޅާބަލާއިރު
 17%ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ .މިއީ ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ މަތީ އަދަދެކެވެ.
 2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީއެމްއެލްއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް
ޕްރޮގްރާމް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އަލަށް  3ބްރާންޗް ހުޅުވައި 11 ،ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ .އަދި
ހަމައެހެންމެ މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާ ހުރި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި  30ޖަމިއްޔާއަކާއެކު މަޝްރޫޢު ހިންގައި އަދި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން
ވަނީ ފޯރުކޮށްދެވިފައެވެ .މި އަހަރު މަދުވެގެން  22ރަށެއްގައި  300މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން  150އާ ވަޒީފާ އުފެދިގެން ދާނެއެވެ .މޮބައިލް އަދި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް
އުފެދެމުން އަންނައިރު މިހާރުވެސް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގެ  90%އަކީ އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކެވެ .މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާރޓަރގައި
ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ކުރިޔަށް ވުރެ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފްކޮށް ކަސްޓަމަރުންގެ
މަގުބޫލުކަން އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އެންޑްރޫ ހީލީ ވިދާޅުވީ "މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި
މި ލިބުނު ރަނގަޅު ނަތީޖާއާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ .ކުރިން ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހޯދިފައި މިވަނީ ބޭންކްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އަދި ޚިދުމަތްތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން އަންނަ ބޮޑު ތަރުހީބުގެ ސަބަބުން .ވަރަށް ބުރަ
ދުވަސްވަރެއް ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުން ދަނީ ހީވާގިކަމުގެ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް ދައްކަމުން .ޚާއްސަކޮށް މުޖުތަމަޢުތަކާ ބޭންކާ
ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް ހިންގުނު "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ފެނުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ އިވެންޓްތަކާއި
ހަރަކާތްތައް ފާހަގަކޮށްލެވޭ .މި ކާމިޔާބީ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބުރަކޮށް
މަސައްކަތްކުރަމުންދާނަން".
މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިންގ ވިއުގަޔަކާއެކު  20އަތޮޅުގައި  34ބްރާންޗް 86 ،އޭޓީއެމް4000 ،
ޕީއޯއެސް މަރޗަންޓުން 200 ،ކޭޝް އޭޖެންޓުން 28 ،ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަދި  5ދޯނި ބޭންކިންގ ޔުނިޓުގެ އިތުރުން
އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި
ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:
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