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ވަނަ  3( ގެ R-8/2016އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު )ޤަވާއިދު ނަންބަރވަނަ  1ބަންޑާރަ ގޯތި ގަނެ އަމިއްލަ ކުރުމާއި ބެހޭ ޤަވާއިދަށް  7.1
ކުން ނަމަ  މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށް ފައިސާ ދައްކަނީ ގޯތި ގަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަ

 ގޮތަށް ޝަރުޢީ މަރުހަލާ މެދުވެރިކޮށެވެ.  އަގުއަދާކުރުމުގެ މުވާމަލާތް ހިންގަންވާނީ ޤަވާއިދާއި އެއް
 ރ )ފަންސާސް ރުފިޔާ(އެވެ.  50ބަންޑާރަ ގޯތި އަމިއްލަ ކުރުމަށްޓަކައި އަކަފޫޓަކަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ =/ 7.2
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