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ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް:
 .1މި މައްސަލައަކީ ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/007މައްސަލައިގެ
ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .މިމައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު
ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ލ.ގަން /ނޫވިލާގެ ،މޫސާ ނަސީމެވެ.
 .2މި މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ،މި މައްސަލަ މީރާއީން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ނޫންކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ފާހަގަކުރެވިގެން އެކަންތައްތައް ބެލުމަށްޓަކައި ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހެއް ބޭއްވުނެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު
 .3ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވަނީ  18މާރިޗު  2010ގައެވެ .އޭގެފަހުން އެ
ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  29ޑިސެންބަރު  2011ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެއެވެ.
 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/06/SCސަރކިއުލާރ އިން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ
ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު  10ދުވަހުގެ
މުއްދަތައް ބަދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ .އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ  27ޖަނަވަރީ  2015ގައެވެ .އިސްތިއުނާފު
ކުރުމަށް އޮތް ( 10ދިހަ) ދުވަސް ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްދީފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު
 2015/05ޢާއްމު ސިޓީންނެވެ .އެސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމި
ދުވަހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ".
މި ފަދައިންނެވެ.
 .5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/06/SCސަރކިއުލާރގައި ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ
ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު  10ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ބަދަލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޤާނޫނު  12ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވެއެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 1އިސްލާޙް ގެނެސް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން
އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތު ( 30ތިރީސް) ދުވަހަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު
ގުނާނެ ގޮތެއް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ.
 .6ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  3ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ
ޤާނޫނު  16ޑިސެންބަރު  2020ގައި ގެޒެޓްކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވެއެވެ .އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން
ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) 2އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން
ނިންމާ މައްސަލަތައް ނިންމާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭ ހައިކޯޓަށް
އިސްތިއުނާފު ކުރަން ވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް
 .7އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ މަޙްދޫދު ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/007މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު
ކުރެވުނުއިރު ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު
ކުރުމަށް ދީފައިވަނީ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ .އެ

( 30ތިރީސް) ދުވަސް ގުނާނެ އުޞޫލެއް

އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ.
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އއް ނިންމިތާ  30ދުވަހުގެ ެ
އސަލަ ެ
މަ ް
ވއެވެ".
ގން ެ
ލބި ެ
ދައްކާ ފަރާތަށް ި
2

ނ ގެ
ޤނޫ ު
މގެ ާ
ނއު ު
އސްލާޙް ގެ ަ
ށ 3ވަނަ ި
އދާރީ ޤާނޫނު) އަ ް
ބހޭ ި
ގމާ ެ
ބރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެ ު
ނން ަ
ޤާނޫނު ަ

ދގެ (ހ)
މއް ާ
 55ވަނަ ާ

ވ
ނ ާ
ބގެން ު
ލ ި
އބިއުނަލަށް ި
ރ ި
ގއި ،ނުވަތަ ޓް ަ
ދއް ަ
އޖެ ހިނ ެ
ޚލާފަށް ކަމަށް ފެނި ް
ވއިދާ ި
ނއި ގަ ާ
ވނީ ،ޤާނޫ ާ
ފއި ަ
އ ނިންމާ ަ
ލއެ ް
މއްސަ ަ
ނމާ ަ
ނ ނި ް
ބއުނަލު ް
" ޓްރައި ި
ނ
ނމު ް
ލގެ ނި ް
ބއުނަ ު
ރއި ި
ގއި ޓް ަ
ހގެ ތެރޭ ަ
ދވަ ު
ޅސް) ު
ނންމިތާ ( 60ފަސްދޮ ަ
ލއެއް ި
މއްސަ ަ
ގއި ،އެ ަ
ދއް ަ
ޖ ހިނ ެ
ނއް ެ
ގންކަމަށް ފެ ި
ނން ކޮށް ެ
ރއް ބޭ ު
ބާ ެ
ވއެވެ".
ގން ެ
ލބި ެ
ށއި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ި
ރއަ ާ
އޤު މީ ާ
ޙ ް
ޅމުގެ ަ
ހއިކޯޓަށް ހުށަހެ ު
ރމަށްޓަކައި ަ
ތއުނާފު ކު ު
އިސް ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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 .8ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
އޮންނަ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ
(ށ) ގައެވެ .އެ އަކުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ
އނުވާހާހިނދަކު،
ކށް ބަޔާކޮށްފަ ި
"މި ޤަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަ ަ
ޤާނޫނާއި މި ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".

3

މި ފަދައިންނެވެ .އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ޤަވާއިދުގައި މުއްދަތެއް
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ބަލަންޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ .އެ
ޤަވާއިދަށް އިސްލާޙުތަކެއް އެކިފަހަރުމަތީން ގެނެސްފައިވާއިރު އެ މާއްދާއަށް އިސްލާޙު އައިސްފައިވާކަން
އެނގެން ނެތެވެ.
 .9ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޤަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި މައްސަލަތައް ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ
މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
"މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި
ނ
ވީނަމަވެސް ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޤާނޫނަކު ް
ކން ،ވަކި ބާވަތެއްގެ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދަ ު
މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތުކަމުގައި
ވތަ އެ ޤަވާޢިދެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެވެ".
ނނެއްގައި ނު ަ
ބަލަންވާނީ އެ ޤާ ޫ

ޓރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު
ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ޓެކްސް އެޕީލް ް
ކުރުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުންކަމަށްވެފައި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބާރުލިބިގެން ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ

3

ދގެ (ށ)
އ ާ
ދގެ  77ވަނަ މާ ް
އ ު
ގވާ ި
ދރީ ަ
ގމާބެހޭ އި ާ
ނބަރު  2013/R-45ޓެކްސް ނެ ު
އދު ނަ ް
ގަވާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް މުއްދަތު ގުނަން ޖެހޭނީ ރަސްމީ ބަންދު
ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ކަމުގައި ބަލަންޖެހެއެވެ.
 .10ކޮންމެ ޙައްޤެއްވެސް އިންތިޒާމުވެފައި އޮންނަންވާނީ ޤާނޫނުން ކަނޑައަޅާ ޙުދޫދެއްގެ ތެރޭގައެވެ.
ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރޭ އަމުރުތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީވެސް
ދުނިޔޭގެ އެންމެހައި ޖުރިސްޑިކްޝަންތަކުގައި މައުޟޫޢީ ގޮތުންނާއި ،އިޚްތިޞާޞްގެ ގޮތުންނާ އަދި
ވަޤުތުގެ ގޮތުން ޤައިދުކުރެވިފައިވާ ޙައްޤެއްކަމާއި ،މިގޮތުން ވަޤުތުގެ ގޮތުން އެ ޙައްޤު ބޭނުންކުރެވޭނީ
ދަށު މަރުޙަލާގެ ޙުކުމް އިއްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވުމާ ހަމައަށެވެ .ވަޤުތުގެ ގޮތުން
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ

ޙައްޤު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނީ

ނިޒާމުގައި

ޤައިދުކުރެވޭނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެންވާ ޙުދޫދުގެ ތެރޭގައިކަން އެނގެން
އޮންނައިރު،

މައްސަލައެއް

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

ހުށަހެޅުމުގެ

މުއްދަތު

ކަނޑައެޅުމުގައި

ތަފާތު

ދައުލަތްތަކުގެ ޤާނޫނު ހަދާ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ރިޢާޔަތްކުރަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ،ދެ
ކަމެއްގެ މެދުގައި ވަޒަންކުރުން ކަމާއި؛ އެގޮތުން
.10.1

ފުރަތަމަ ކަމަކީ ލަސްވުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުގައި ބެލެވޭ

ޚުޞޫމަތްތައް ނިމި މީސްތަކުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޘާބިތުކަމާއި އިސްތިޤުރާރުކަން ލިބުމުގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަމެވެ.
 .10.2ދެވަނަ ކަމަކީ ޚަޞްމުންނަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގައި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބި
ފާއިތުވެފައި އޮވެދާނެ ދިފާޢީ ޙުއްޖަތްތައް ހުށަހެޅުމަށެވެ.
މައްސަލައިގެ ވަޤާއިޢުތައް ތަކްޔީފުކުރުމުގައާއި ،ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައާއި ،ޤާނޫނު ތަޠްބީޤުކުރުމުގައި
ހެދިފައި އޮވެދާނެ ކުށްތައް އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުގެ
ނިންމުން އިސްތިއުނާފީ ކޯޓެއްގެ ކުރިމަތީގައި ޗެލެންޖްކޮށް އަލުން ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ޚަޞްމުންނަށް
ހުޅުވާލުމުގެ ޟަރޫރަތްތެރިކަންކަމާއި ،މި ދެ ކަމުގެ މެދުގައި ވަޒަންކޮށް ތަފާތު ދައުލަތްތަކުގެ އިޖުރާއާތުގެ
ޤާނޫނުތަކުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ކުރުކޮށެވެ .އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :
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މ ްނ
ރ ީ
އ ނ ްިނ ު
ޖ ާ
އި ް

އިސްތިއުނާފުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާ އެންމެހައި ޙާލަތްތަކުގައި
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނުތަކުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޢާއްމު

މުއްދަތުކަމާއި،

ޤާނޫނުތަކުގައި އެއްގޮތް ނޫންކަމެވެ.

އެ

ޢާއްމު

މުއްދަތު

ތަފާތު

ދައުލަތްތަކުގެ

އިޖުރާއާތުގެ

4

މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުގައިތޯ ބެލުން
 .11ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/007ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ
 19އޮކްޓޯބަރު  2020ގައެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  08ޑިސެންބަރު  2020ގައިކަން އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ނަންބަރު  223/95/2020/13ސިޓީން އެނގެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި
މީރާގެ ފަރާތުންވެސް އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ .އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ މައްސަލަ ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  2ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު  12ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި
ޢަމަލުކުރަން ފެށި ފަހުންނެވެ .އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް
ލިބިގެންވާ މުއްދަތަކީ  30ދުވަސްކަން އެނގެއެވެ.
 .12ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2016/007ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ
 19އޮކްޓޯބަރު  2020ގައެވެ .އަދި އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  08ޑިސެންބަރު  2020ގައެވެ .އެހެންކަމުން
 20އޮކްޓޯބަރު  2020އިން ފެށިގެން  18ނޮވެންބަރު  2020އަށް  30ދުވަސް ހަމަވެއެވެ .ނަމަވެސް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ  08ޑިސެންބަރު  2020ގައިކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްސް
ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނާ (30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވާކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
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ޟއްޔާގެ  3.15ނުކުތާ
 2019/HC-A/536ޤަ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ،އާބުރުޒު ހިނގުން ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ ،ފޯން ،3325029 :ފެކްސް3316471 :
އީމެއިލްinfo@highcourt.gov.mv :

ވެބް ސައިޓްwww.highcourt.gov.mv :

