
އަނބުރާ 

ދައްކަންފަށަން 

ޖެހޭ ތާރީޚް

 / ލޯނު

ގެރެންޓީގެ 

މުއްދަތު

ގްރޭސް 

މުއްދަތު

/ ގެރެންޓީގެ  ލޯނު

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތް

 / ލޯނު

ގެރެންޓީ 

ދެވޭ ފަރާތް

މަޝްރޫޢު އަށް 

ހިނގާނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދު

ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ 

އިން
ދޫކުރި ޢަދަދު ކަރަންސީ

އެގްރީމަންޓްގައި

 ސޮއިކުރި 

ތާރިޚް

ބާވަތް ކުރާ ބޭނުން #

28 އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމަނައިގެން)

7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

އޭޝިއަން 

ޑިވަލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކް

ނޑަކަށް  ގާތްގަ

6,000,000 (ހަ 

މިލިއަން) އެމެރިކާ 

ޑޮލަރު

6,000,000 6,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލޯނު ސްކޭލިން އަޕް ރިނިއުބަލް 

އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް
1

20 އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމެނިގެން)

7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން

އެކްސްޕޯޓްއިމްޕޯ

ރޓް ބޭންކް 

އޮފް ޗައިނާ

57,097,364 57,097,364 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލޯނު މޯލްޑިވްސް އައިޓީ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް
2

25 އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމަނައިގެން)

7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކުވައިތު ފަންޑް 

ފޮރ ޢަރަބް 

އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އަށް ހުށަހެޅުމަށް

15000000 15,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލޯނު ހާރބާރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން

3

2014 1 އަހަރު ސްޓެލްކޯ ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

3242542.153 50,000,000 ދިވެހި ރުފިޔާ 02.03.2013 ގެރެންޓީ ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް 

މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ އޯވަ

4

ކޮންސެޝަނަ

ލް: 25 

އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމަނައިގެން) 

އަދި ނޮން-

ކޮންސެޝަނަ

ލް: 18 

އަހަރު 

(ގްރޭސް 3 

އަހަރު 

ހިމަނައިގެން)

ކޮންސެޝަނަ

ލް: 7 އަދި 

ނޮން-

ކޮންސެޝަނަ

ލް: 3

މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިސްލާމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކް

15,000,000 15,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 26.9.2013 ލޯނު ކ.ހިންމަފުށި، ހދ.ހަނިމާދޫ، 

ޅ.ނައިފަރު، ކ.ތުލުސްދޫ، 

ތ.ވޭމަންޑޫގައި ނަރުދަމާ 

ޤާއިމްކުރުން

5

2019 15 އަހަރު 

(ގްރޭސް 5 

އަހަރު 

ހިމަނިގެން)

5 އަހަރު ސްޓޭޓް އިލްކްޓްރިކް 

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ނޯޑިއާ ބޭންކް/ 

ޑެންމާރކް

2,947,212 2,500,000 ޔޫރޯ 16.01.2014 ލޯނު ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް  ސަޕްލިމެންޓަރީ
6

2019 25 އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމެނިގެން)

7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިސްލާމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކް

 20000000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

20,000,000 20,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 27.01.2014 ލޯނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހާރބަރ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 

ޓެން އައިލަންޑްސް
7

2019 25 އަހަރު 

(ގްރޭސް 7 

އަހަރު 

ހިމަނައިގެން)

7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

ކުވައިތު ފަންޑް 

ފޮރ ޢަރަބް 

އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

15000000 15,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 28.01.2014 ލޯނު ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

8

2019 20 އަހަރު 

(ގްރޭސް 5 

އަހަރު 

ހިމެނިގެން)

5 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

އޯޕެކް ފަންޑް 

ފޮރ 

އިންޓަރނޭޝަނަ

ލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް(އޮ

ޕިޑް)

 20000000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

20,000,000 20,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 28.02.2014 ލޯނު ބ.ތުޅާދޫ، ނ.ވެލިދޫ، 

ރ.ހުޅުދުއްފާރު، އަދި 

ގއ.ކޮލަމާފުށީގައި ނަރުދަމާ 

އާއި ފެނުގެނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް 

އަދި ގދ.ގައްދޫ ގައި 

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް 

ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

9

2033 7 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޗައިނީޒް 

އެގްޒިމް ބޭންކް

154,300,000 154,300,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ސެޕްޓެންބަރު 

2012

ލޯނު 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް

10

2015 1 އަހަރު ސްޓެލްކޯ ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

3242542.153 50,000,000 ދިވެހި ރުފިޔާ ގެރެންޓީ ވޯކިންގ ކެޕިޓަލް 

މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ރޑްރާފްޓް ފެސިލިޓީ އޯވަ

11

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ލޯނު/ގެރެންޓީތަކުގެ ތަފްޞީލް (2013 އިން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް)

2013

2015

2014



2015 6 މަސް 

ދުވަސް

މޯލްޑިވްސް 

އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ)

ކޮލަންބޯ 

ޑޮކްޔާޑް 

ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

300000 ޔޫ.އެސް 

ޑޮލަރު

300,000 300,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 23.03.2015 ގެރެންޓީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް 

ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

(މިފްކޯ) ގެ ސްޓޯރޭޖް ބޯޓެއް 

ކަމަށްވާ ކަލަމިންޖާ 403 

މަރާމާތުކުރުން

12

2015 1 އެޕްރީލް 

2015 އިން 

 30

ނޮވެންބަރު 

2015

ސްޓެލްކޯ ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

50 މިލިއަން 

ރުފިޔާ 

 3,247,301)

ޑޮލަރު)

3242542.153 50,000,000 ދިވެހި ރުފިޔާ 01.04.2015 ގެރެންޓީ ސްޓެލްކޯ ގެ ވަރކިންގ 

ކެޕިޓަލް މެނޭޖްކުރުމަށް 

ރޑްރާފްޓް  ބޭނުންވާ އޯވަ

ފެސިލިޓީ ނެގުމަށް ބޭނުންވާ 

ގެރެންޓީ

13

2018 12 އަހަރު 3 އަހަރު އައްޑޫ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

 24,470,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

17,129,000 17,129,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 26.05.2015 ގެރެންޓީ ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
14

2020 15 އަހަރު 5 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

އަބޫދާބީ ފަންޑް 

ފޮރ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

12.5 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

6,000,000  22,038,00 ޔު.އޭ.އީ ދިރްހަމް 22.06.2015 ލޯނު ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު 

އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ 

އައްޑޫ، ރ. ވަންދޫ އެންޑް 

ހދ ކުލަސްޓަރސް

15

2019 18 އަހަރު 4 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

އޮޕެކް ފަންޑް 

ފޮރ 

އިންޓަރނޭޝަނަ

ލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 52,445,901

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

50,000,000 50,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 2.07.2015 ލޯނު ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން 

އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް 

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

16

2015 1 އޮކްޓޫބަރު 

2015 އިން 

 30

ސެޕްޓެންބަރު 

2023 އަށް

2 އަހަރު އެސްޓިއޯ ބޮންޑް ގަންނަ 

ފަރާތްތައް

35 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

28,570,000 28,570,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 26.08.2015 ގެރެންޓީ އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ 

ބޮންޑަށް ސެކިއުރިޓީއެއްގެ 

ގޮތުގައި ދެވޭ ގެރެންޓީ
17

2020 25 އަހަރު 5 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސައުދީ ފަންޑް 

ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

600 މިލިއަބް 

ސައުދީ ރިޔާލް 

(160 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު)

80,000,000 300,000,000 ސައުދީ ރިޔާލް 14.9.2015 ލޯނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހުޅުމާލެ 

އައިލެންޑް ޕްރޮޖެކްޓް
18

2020 20 އަހަރު 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

ޗައިނާ 

އެކްސްޕޯޓް 

އިމްޕޯޓް ބޭންކް

 439,810,000

މިލިއަން އެމެރިކާ 

ޑޮލަރު

373,838,500 373,838,500 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 28.12.2015 ލޯނު އެކްސްޕޭންޝަން އެންޑް 

އަޕްގްރޭޑިންގ އޮފް އިބްރާހިމް 

ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް

19

މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

އޯޕެކް ފަންޑް 

ފޮރ 

އިންޓަރނޭޝަނަ

ލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް(އޮ

ޕިޑް)

50,000,000 50,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލޯނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ 

އިބްރާހީމް ނާސިރު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް
20

2019 18 އަހަރު 3 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

ޔޫރަޕިއަން 

އިންވެސްޓްމަން

ޓް ބޭންކް

129.5 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

50,000,000 45,000,000 8.3.2016 ޔޫރޯ ލޯނު މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް 

އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް

21

2020 20 އަހަރު 4 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

ކުވެއިތް ފަންޑް 

ފޯ އަރަބް 

އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 439,810,000

މިލިއަން އެމެރިކާ 

ޑޮލަރު

49,050,000 15,000,000 ކުވެއިތީ ދީނާރު 9.8.2016 ލޯނު އެކްސްޕޭންޝަން އެންޑް 

އަޕްގްރޭޑިންގ އޮފް އިބްރާހިމް 

ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް

22

2018 15 އަހަރު 2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އޮޒްޓާރކް 

ހޯލްޑިންގސް

252.5 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

327,800,000 327,800,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 22.08.2016 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލޭގައި 5000 ސޯޝަލް 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް 

ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

23

2021 20 އަހަރު 5 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

ސައުދީ ފަންޑް 

ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 439,810,000

މިލިއަން އެމެރިކާ 

ޑޮލަރު

101,250,000 375,000,000 ސައުދީ ރިޔާލް 26.9.2016 ލޯނު އިބްރާހިމް ނާސިރު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

އަޕްގްރޭޑް ޕްރޮޖެކްޓް

24

2018 12 އަހަރު 2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އެކްސްޕޯޓް 

އިމްޕޯރޓް 

ބޭންކް އޮފް 

އިންޑިއާ

34.33 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

34,330,000 34,330,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 13.11.2016 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަގު 

ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
25

2016



2016 3 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

ބޮންޑް ގަންނަ 

ފަރާތްތައް

140 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

140,000,000 140,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 14.11.2016 ގެރެންޓީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް 

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން އިޝޫކުރާ 

ބޮންޑަށް ދޫކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީ
26

2018 10 އަހަރު 2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ޖީ ވިތް ނޭޗަރ 

ލަންކާ 

އިންވެސްޓްމަން

ޓް ޕްރައިވެޓް 

ލިމިޓެޑް

52 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

65,200,000 65,200,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 29.11.2016 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 

1000 ސޯޝަލް ހައުސިންގ 

ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށަ 27

2016 3 މަސް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

އޮތޯރިޓީ

ރިޒާރވް 

ބޭންކް އޮފް 

އިންޑިއާ

200 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

200,000,000 200,000,000 22.12.2016 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ގެރެންޓީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ 

އޮތޯރިޓީން ރިޒާރވް ބޭންކް 

އޮފް އިންޑިއާ އާއެކު ކަރަންސީ 

ސްވޮޕް އެރޭންޖްމަންޓެއް 

ޤާއިމްކުރުމަށް ދޫކުރެވުނު 

ގެރެންޓީ

28

2020 12 އަހަރު 3 އަހަރު ސްޓޭޓް އިލްކްޓްރިކް 

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެކްސްޕޯޓް 

އިމްޕޯރޓް 

ބޭންކް އޮފް 

ޗައިނާ

79.95 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

75,400,000 75,400,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 27.12.2017 ގެރެންޓީ ސްޓެލްކޯ ފިފްތް ޕަވަރ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
29

2017 1 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް

ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސް

51,956,816 800,000,000 ރުފިޔާ 28.3.2017 ލޯނު ދައުލަތުގެ ޝޯޓް ޓާރމް 

ފައިނޭންސިންގ އަށް ބޭނުންވާ 

ފައިސާ ހޯދުމަށް ނެގުނު ލޯނު
30

2017 5 އަހަރު 200,000,000 200,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 01.06.2017 ސޮވްރިން 

ބޮންޑް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ވިއްކާފައިވާ 

ބޮންޑް

31

2022 25 އަހަރު 5 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

އެންވަޔަރަމަންޓް 

އެންޑް އެނާރޖީ

ކުވައިތް ފަންޑް 

ފޯ އަރަބް 

އިކޮނޮމިކް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 22,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

11,777,162 3,600,000 ކުވައިތީ ދީނާރު 13.7.2017 ލޯނު ފުވައްމުލަކު ކޯސްޓަލް 

ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

32

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އިންޑަސްޓްރިއަލް

 އެންޑް 

ކޮމާޝަލް 

ބޭންކް އޮފް 

ޗައިނާ

 434,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

368,900,000 368,900,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 14.08.2017 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 

ޢިމާރާތްކުރާ 7000 ސޯޝަލް 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް 33

2020 15 އަހަރު 3 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

އަބޫދާބީ ފަންޑް 

ފޮރ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 357,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

50,000,000 183,650,000 އެމިރޭޓްސް ދިރްހަމް 17.10.2017 ލޯނު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ 

އިބްރާހީމް ނާސިރު 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް

34

2019 15 އަހަރު 2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ޗައިނާ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކް

 190,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

159,000,000 159,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 21.11.2017 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 

ޢިމާރާތްކުރާ 1530 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް

35

2018 4.5 އަހަރު 1 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސޭލާން 

ޕަބްލިކް ބޭންކް

 190,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

142,500,000 142,500,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 21.11.2017 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 

ޢިމާރާތްކުރާ 1530 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް

36

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އިންޑަސްޓްރިއަލް

 އެންޑް 

ކޮމާޝަލް 

ބޭންކް އޮފް 

ޗައިނާ

30,950,000 30,950,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 7.12.2017 ގެރެންޓީ ހުޅުލެއާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު 

ލިންކް ރޮޑް އެޅުމުގެ މަޝްރުޢު
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2019 14 އަހަރު 2 އަހަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް 

ހޯލްޑިންގްސް 

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދަ އެކްސްޕޯޓް 

އިމްޕޯޓް ބޭންކް 

އޮފް ޗައިނާ

 150,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

127,500,000 127,500,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 14.12.2017 ގެރެންޓީ އިރުފެން އައިލެންޑް ރިޒޯޓް 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

38

2017



2019 5 އަހަރު (2 

އަހަރު 

ދުވަހުގެ 

ގްރޭސް 

ޕީރިއަޑް 

ހިމަނައިގެން)

2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ކްރެޑިޓް 

ސުއިޒް އޭ.ޖީ 

(ސިންގަޕޯރ 

ބްރާންޗް)

 4345,000,000

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

65,100,000 65,100,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 28.12.2017 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި 

ޢިމާރާތްކުރާ 7000 ސޯޝަލް 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް
39

2018 5 އަހަރު 100,000,000 100,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 2018 ބޮންޑް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ހަމޖެހިފައިވާ 

މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ބޭނުންވާ ފައިސާ 

ހަމަޖެއްސުމަށް ވިއްކާފައިވާ 

ބޮންޑް

40

2018 1 އަހަރު 0 އެސްޓީއޯ އައި.ޓީ.އެފް.ސީ 100 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

100,000,000 100,000,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 3.1.2018 ގެރެންޓީ އެސްޓީއޯ އިން ތެޔޮ ގަތުމަށް 

އައި.ޓީ.އެފް ސީން ނެގުމަށް 

ހަމަޖެހިފައިވާ ފެސިލިޓީ

41

2019 11 އަހަރު 

(1 އަހަރުގެ 

ގްރޢސް 

ޕީރިއަޑް 

ހިމަނައިގެން)

1 އަހަރު މޯލްޑިވްސް 

އެއަޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ 

ލިމިޓެޑް

ޗައިނާ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ބޭންކް

47,177,523 47,177,523 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 5.7.2018 ގެރެންޓީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން 

އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން 

ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް 

ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
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2020 10 އަހަރު 2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބުރައުންސް- 

ސީ.އެމް.އީ.ސީ

67.3 މިލިއަން 

އެމެރިކާ ޑޮލަރު

53,840,000 53,840,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 11.7.2018 ގެރެންޓީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ކުރިއަށް 

ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިލެކްޓްރިކް ނެޓްވޯރކްސް 

ޕްރޮޖެކްޓް

43

2019 8 އަހަރު (1 

އަހަރުގެ 

ގްރޭސް 

ޕީރިއަޑް 

ހިމަނައިގެން)

1 އަހަރު ސްޓެލްކޯ ޑޮންފަންގ 

އިލެކްޓްރިކް 

އިންޓަރނޭޝަނަ

ލް

31,350,000 31,350,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 17.07.2018 ގެރެންޓީ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް 

ޕްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް 

މެދުވެރިކޮށް މާލެ- ހުޅުމާލެ 

ޕަވަރ އިންޓަރކަނެކްޝަން 

ނެޓްވޯކް މަޝްރޫޢުގެ %87 

ފައިނޭންސިން ހަމަޖެއްސުން

44

2028 30 އަހަރު 10 އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފިނޭންސް

ވާރލްޑް ބޭންކް 

(އިންޓަރނޭޝަ

ނަލް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

އެސޯސިއޭޝަން)

 8,400,000

ސްޕެޝަލް ޑްރޯވިން 

ރައިޓްސް

4,200,000 4,200,000  ސްޕެޝަލް 

ޑްރޯވިން ރައިޓްސް 

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު

31.7.2018 ލޯނު އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ 

ފޯރ ދަ ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް 

މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް 

ސްޓްރެންތެނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް 45

2020 5 އަހަރު (2 

އަހަރު 

ދުވަހުގެ 

ގްރޭސް 

ޕީރިއަޑް 

ހިމަނައިގެން)

2 އަހަރު ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބޭންކް އޮފް 

ޗައިނާ 

ލިމިޓެޑް، 

ލަންޑަން 

ބްރާންޗް

19,990,000 19,990,000 ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު 8.8.2018 ގެރެންޓީ 2500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް 

އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ 

%15
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Date: 09.08.2020

2018


