`
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  48ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރ އޮފް
ހޯމްއެފެއާޒް ޢިމްރާން ޢަބްދﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަފޅ
އާދެ! މިއަދ މި މަޤާމގައި ހއްޓިހރެ އަޅގަނޑގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއްކަމގައި ދެކެނީ ،މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  48ވަނަ އަހަރީ ދވަހގެ އފާވެރި މނާސަބަތގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް
ޕްރިޒަންސްއަށާއި ޑެޕިއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ
އެންމެހާ އޮފިސަރންނަށް ތަހނިޔާ ދެންނެވން .ހަމަ މި ނޭވާގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ
އެކިއެކި ކަންކަމގައި އެހީތެރިވެ ޚިދމަތް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް ފަށްފަށން ޝކރ ދަންނަވަން .އަދި ވަރަށް
އ
ޚާއްސަކޮށް މިރޭގެ މި ޙަފްލާގައި މަޤާމގެ ކރިއެރން ހޯއްދެވި އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އާ ި
ކޮމިޝަންޑް އޮފިސަރންނާއި އެހެން ރޭންކތަކގެ އޮފިސަރންނަށް މަރހަބާ ދަންނަވަން.

ވޭތވެ ދިޔަ ދިގ މއްދަތގައި ،ދައލަތގެ ފަރާތން ބަންދކޮށްގެން ގެންގޅެންޖެހޭ މީހން ބަންދކރާ ގޮތާއި،
ބަންދކޮށްގެން ގެންގޅޭގޮތާއި ،ބަންދކރމގައި ގެންގޅޭ ހަމަތަކަށް މިވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލތަކެއް އައިސްފައި.
މީހން ބަންދކރމާ ގޅޭ ޤާނޫނީ އިޖރާޢަތްތަކާއި ،އޞޫލތަކާއި ،މީހން ބަންދކޮށްގެން ގެންގޅޭ ތަންތަނާއި،
ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހން ގެންގޅޭ ގޮތަށްވެސް ބަދަލތަކެއް އަތވެއްޖެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލތަކަކީ ،ދިފާޢީ،
ސަލާމަތީ މއައްސަސާތަކން ބަލަހައްޓާ ،ހައްދފަހަނައަޅާފައިވާ ،އަނިޔާވެރި ،ލާއިންސާނީ ޢަމަލތައް ހިންގާ
"ހރަގެ" އެއް ކަމގައި ބނާބނން މިވަނީ ބަދަލވެފައި .ޖަލތަކގެ ބެލެނިވެރިކަން ،މީހން އިސްލާޙކރމގެ
މަސައްކަތްކރމަށް

އފެއްދި

މވައްސަސާ،

މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސްގެ

ދަށަށް

މިވަނީ

ބަދަލކޮށްފައި .އެކި ސަބަބތަކާހރެ ޖަލގައި ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހންނާ މޢާމަލާތްކރާ ގޮތާއި ،ޖަލތައް
ހިންގާނޭ ގޮތްތައް ބަޔާންކރާ ޤާނޫނތަކާއި ޤަވާއިދތަކެއް މިވަނީ އެކލަވާލެވިފަ .އިންސާނީ ޙައްޤތައް
ޙިމާޔަތްކރމާއި ،އަނިޔާވެރި ޢަމަލތަކާއި ލާއިންސާނީ ދަށ ދަރަޖައިގެ ޢަމަލތައް ހއްޓވމާ ގޅޭ ގޮތން
އެކލަވާލާފައިވާ ބައިނަލްއަޤވާމީ މއާހަދާތަކާއި ޤަރާރތަކގައި އަޅގަނޑމެން މިތިބީ ބައިވެރިވެގެން.

އާދެ! އިންސާނީ ޙައްޤތަކަށް އިޙްތިރާމްކރާ ،މިނިވަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޤައމެއްގެ ގޮތގައި އަޅގަނޑމެން،
ޤާނޫނއަސާސީ

އިސްލާޙކޮށް،

ޤާނޫނތައް

ފަރމާކޮށް،

އަޅާފައިވާ

އިސްލާޙީ

ފިޔަވަޅތަކާއެކވެސް

އަޅގަނޑމެންގެ ކރިމަތީގައި އޮތީ ހިތި ޙަޤީޤަތެއް .އެ ޙަޤީޤަތަކީ ،ކރކޮށް ދަންނަވާކަމަށް ވާނަމަ ،އިންސާނި
ޙައްޤތަކަށް ރިއާޔަތްކރެވިގެން އިންސާނންނާމެދ އިންސާނީ ނަޒަރން ދެކިގެން ،އެނަޒަރން މއާމަލާތްކރާ
ބަޔަކަށް ވމަށްޓަކައި ހރަސްކރަންޖެހޭ ރާސްތާ އަދި ވަރަށް ދިގކަން .ދިވެހިރާއްޖެ ބަލައިގެންފައިވާ
ބައިނަލްއަޤވާމީ މިންގަނޑތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނއަސާސީ އާއި އަދި ޖަލތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނާއި
އެންޓި-ޓޯޗަރ ޤާނޫނގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އސޫލތަކާއި މިންގަނޑތަކާއި ހަމަތަކަށް ޖަލތައް ބެލެހެއްޓމާއި
ހިންގމާއި އެ ޖަލތަކގައި ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހންނާމެދ މއާމަލާތކރމގައި ބަދަލކރަން ޖެހޭ ލައްކަ
ގިނަ ކަންކަން އެބަހރި.

މިދެންނެވި ފަދައިން ،ކަންކަން ހރީ އެންމެ ރަނގަޅ ޙާލަތގައި ނޫންކަމަށް އަޅގަނޑމެން ޤަބޫލކރާތީ
ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މހައްމަދ ސާލިހ ރިޔާސީ އިންތިޚާބގައި ވައދވެވަޑައިގެންނެވީ ،މި ރާއްޖޭގެ
ޖަލތަކގެ ޙާލަތހރިގޮތް ދެނެގަނެ އިސްލާހކރމަށްޓަކައި އަޅަންވާ ފިޔަވަޅތައް ދެނެގަތމަށްޓަކައި އޮޑިޓެއް
ހައްދަވާނެކަމަށް.

އެމަސައްކަތް

އަޅގަނޑމެން

ކޮށްފިން.

މިދެންނެވި

އޯޑިޓްގެ

ރިޕޯޓް

އޭގެ

ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި އެނެކްސްތަކާއެކީ ކަމާގޅންހރި މއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކރެވި އޭގެ ފަހގައި އާންމ
ކރެވނީ މިއަހަރގެ މެއި މަހ.

އާދެ! މި ދެންނެވި ޖަލތަކގެ އޯޑިޓާއެކ ،ޖަލަތަކގެ ހާލަތ ރަނގަޅކރމަށްޓަކައި އަޅަންވާ ފިޔަވަޅތައް
އަޅގަނޑމެން ދެނެގެންފިން .އަދި އެއާއެކ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ހަލވިމިނގައި ފިޔަވަޅ އެޅިފައި ނވި
ނަމަވެސް ބައެއް އިސްލާޙީ ބަދަލ އަޅގަނޑމެންނަށް ގެނެވިއްޖެކަން މި ފރސަތގައި ފާހަގަކރަން.
ހަމައެއާއެކ އިސްލާހކރމަށް އަޅގަނޑމެން ހށަހަޅާފައިވާކަންކަން މައނަވީ ގޮތެއްގައި އިސްލާކޮށްދެއްވާ،
އެކަންކަމާގޅިގެން ފރިހަމަކރަންވާ ކަންކަން ފރިހަމަ ކޮށްދެއްވމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަށާއި
ޑެޕިއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން އަށް އަޅގަނޑ އިލްތިމާސްކރަން .އަދި އެކަމގައި އެ ދެބޭފޅންނަށް
ފރިހަމަޔަށް އެހީތެރިވެ އެއްބާރލން ދިނމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހރިހާ ރޭންކެއްގެ
އޮފިސަރންނާއި ސިވިލް ސްޓާފންނަށް ދަންނަވަން.

އާދެ! އަޅގަނޑމެން ސަރކާރ ހިނގމާ ޙަވާލވި އިރ ތިބޭފޅންނަށް މަޤާމގެ ކރިއެރން ނލިބޭތާ ގިނަ
އަހަރތަކެއް ވަނީ ފާއިތވެގެން ގޮސްފަ .އޮފިސަރންގެ ހައްގތައް ކަށަވަރކޮށްދީ ދެންވެސް ފރިހަމަ
ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ފރިހަމަ ކރމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ،އެދެވޭ ބަދަލތަކެއްގެނެސް ،އިސްލާހކރމަށްޓަކައި
އަޅަންޖެހޭ މހިންމ ފިޔަވަޅެއްކަން އަޅގަނޑމެން ގަބޫލކރާތީ ،ސަރކާރ ވޖޫދަށް އައމާއެކ އަޅގަނޑމެން
މި ސަރވިސްގެ  116އޮފިސަރންނަށް މަޤާމގެ ކރިއެރން ދިނިން .އަދި މިރޭ އޭގެ  5މަސްފަހން
އަޅގަނޑމެން އަނެއްކާވެސް ކރިއެރންްް މިދިނީ  113އޮފިސަރންނަށް .އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އިސްލާހީ
މަސައްކަތް

ހަލވިކޮށް ކަންކަން

ހަރދަނާކރމަށްޓަކައި

ފރަތަމަ

ފަހަރަށް މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސްގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަން ގެ މަޤާމަށް ބޭފޅަކ މިހަމަޖެއްސީ .ކރިޔަށް އޮތް
ތަނގައިވެސް އަޅގަނޑމެން މަޤާމގެ ކރިއެރން ޙައްޤވާ އޮފިސަރންނަށް އެފރސަތ ހޯދައިދޭނަށް.
ދައލަތގެ ބެލމގެ ދަށގައި ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހންގެ ޚިދމަތގައި ތިބޭ ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ސަރވިސްގެ އޮފިޝަލންގެ ޚިދމަތގެ އަގ މި ސަރކާރން ވަޒަންކްރާނެ.

އެއާއެކ އަޅގަނޑ ފާހަނގަކޮށްލަން ބޭނންވާ ވަރަށް މހިންމ އެހެންވާހަކައެއް އެބައޮތް .އާދެ! އޮފިސަރންގެ
ކަންކަން ހަމަޖެއްސމގައި އިސްކަންދީގެން އަވަސްކޮށް ފިޔަވަޅތަކެއް މިއަޅަނީ އެންމެ ސަބަބަކާހރެ .އެއީ
ކރިން ދެންނެވިފަދައިން އަޅގަނޑމެން އެކލަވާލި ޖަލތަކގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓގައި ފާހަގަކޮށްފައިހރި ކަންކަން
އިސްލާހކޮށް،

ބައިނަލްއަޤވާމީ

މިންގަނޑތަކާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނީ

އޮނިގަނޑގައި

ބަޔާންކރާ

މިންގަނޑަށް ޖަލތަކގެ ހިންގން ހަރދަނާކޮށް ،ސަރކާރން ޤަބޫލކރާ ފަލްސަފާ އާއި ސިޔާސަތތަކާ
އެއްގޮތަށް ޖަލގައި ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހންނާމެދ މއާމަލާތްކރމަށް މަގފަހިކރވން.

އާދެ! އަޅގަނޑމެން މި ސަރކާރން ބަލައިގަންނަ އަދި ޤަބޫލކރާ ފަލްސަފާއެއް އެބައޮތް .އަޅގަނޑމެންގެ
ސިޔާސަތެއް އެބައޮތް .ކށްކރާމީހން ،ޖަލގައި ބަންދކރަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ މޖތަމައގެ ސަލާމަތާ
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އިތރ ގޮތެއް ނޯންނާތީ މޖތަމައ ސަލާމަތްކރމަށާ އަދި އެފަދަ މީހން އިސްލާހކޮށް
ކށް ތަކރާރ ނކރާ ބައެއްގެ ގޮތގައި އަލން އަނބރާ މޖތަމައަށް ގެނައން .ކށްކރާ މީހން ޖަލގައި
ބަންދކރަނީ އެމީހންނާމެދ އިހާނެތި އަމަލހިންގާކަށް ނޫން .އަނިޔާވެރި އަމަލހިންގާކަށް ނޫން .މޯލްޑިވްސް
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ކާމިޔާބީ މިންކރމަށް އަޅގަނޑ ބަލާ މިންގަނޑަކީ ޖަލގޮޅިގައި ބަންދކރެވިފައި
ތިބޭ މީހންގެ އަދަދެއްނޫން .އަޅގަނޑ އެކަމގައި ބަލާ މިންގަނޑަކީ ކށް ސާބިތވެގެން ޖަލަށްއަންނަމީހންގެ
ތެރެއިން އިސްލާހވމަށް ފަހ ޖަލން ނިކމެ ކށް ތަކރާރ ނކރާ މީހންގެ ނިސްބަތް .ހކމް

ތަންފީޒކރމަށްފަހ ޖަލން ނިކންނަ މީހާ އިސާހިތަކ އެއަށްވރެ ބޮޑކށަކަށް އަރާގެން އެނބރި ޖަލަށް
އަންނަކަމަށް ވާނަމަ އޭގެ މާނަޔަކީ ޖަލގައި އޭނާ އިސްލާހކރމގެ ބަދަލގައި އޭނާ ޖަލން ނެރނީ
ކރިއަށްވރެ ބޮޑ ކށްވެރިއަކަށް ހަދާފައޭ.

އަދެ! ސަރކާރން ތަސައްވަރކރާފަދަ ތަނަކަށް ޖަލހެދމަށްޓަކައި އެންމެ ބޮޑ ބަދަލެއް އަންނަން ޖެހެނީ
ތިބޭފޅންގެ ވިސްނމަށް .ތިބޭފޅން ގެ ވިސްނމަށް އެބަދަލ އައިސްގެން ނޫންގޮތަކަށް މިކަން ވާކަށްނެތް.
ސަރކާރގެ ސިޔާސަތ ކިތަންމެ ރަނގަޅަށް އޮތަސް އެކަން ތަންފީޒކރަން ތިބޭބަޔަކީ ތި ބޭފޅން .ޖަލގައި
މީހން ބަންދކރމގައި އަޅގަނޑމެން މިގެންގޅޭ ފަލްސަފާ ތިބޭފޅން ބަލައިގަންނަން އެބަޖެހޭ .ޖަލގައި
ބަންދކޮށްފައި ހންނަ މީހާއާމެދ ދެކޭ ގޮތް އެބަ ބަދަލވާން ޖެހޭ .އެމީހާ ޖަލަށް ވަންނާނީ ވަރަށް
މަދފަހަރެއްގައި

ނޫނީ ވިޔާނދާ ކަމެއް ކޮށްގެން.

ނަމަވެސް

އެމީހާ އަލން އަނބރާ މޖތަމައަށް

އިސްލާހވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތގައި ނެރމަށްޓަކައި ތިބޭފޅން އެމީހންނާމެދ އަމަލކރަންވާނީ ހެޔޮމަގދައްކާ
ބައެއްގެ ގޮތގަ.

އެހެންކަމން ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަކީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީ ހޯދމަށް އޮތް
ފރޞަތެއް ކަމގައި ދެކިގެން ނވާނެ .މި މވައްސަސާގެ ނަމންވެސް ރަމްޒކޮށްދޭ ފަދައިން މިއީ ވަރަށް
އަގހރި "ޚިްިދމަތެއް" .ތިއިން ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ ،މޖތަމަޢގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަންދކރެވޭ ބަޔަކ ،އެ
މޖތަމަޢަށް ފައިދާއަކަށް ވާނޭ ބަޔަކަށް ބަދަލކރމަށް އެހީތެރިވެދޭ އާރކާޓީއެއް .ތިއިން ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ
އިންސާނީ

ޚިދމަތްތެރިއެއް.

އިޖތިމާޢީ

ޚިދމަތްތެރިއެއް.

ފާރަވެރިއެއް.

އެހީތެރިއެއް.

އެކވެރިއެއް.

މރޝިދެއް ...އެހެންކަމން ،ސަރކާރގެ ސިޔާސަތތަކަށް އަންނަ ބަދަލ ފެންނަން ވާނީ ހަމައެކަނި
ކަޅާއިހދން އަޅގަނޑމެނ ލިޔާ ކަރދާހަކ ނޫން .އެ ބަދަލ ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މޅި
މވައްސަސާއިންނާއި ،ވަކި ވަކި އޮފިސަރންގެ ކިބައިންވެސް ފެންނާން ވާނެ .ބަންދގައި ތިބޭ މީހންނާ އެންމެ
ގާތން މޢާމަލާތްކރާ ބަޔަކީ ތިޔަ އޮފިސަރން .ޖަލތަކގެ މޅި ނިޒާމާމެދ ޕްރިޒަންސް އޮފިސަރންގެ
ތަޞައްވަރ

ބަދަލކރަން އެބަޖެހޭ.

ސަރކާރގެ ސިޔާސަތތައް

ތަންފީޒކރަން

ތިބީ

ތިޔަ

ޕްރިޒަން

އޮފިސަރންކަމަށް ވީ ހިނދ ،އޮފިސަރންގެ ބަހާއި ޢަމަލން އެ ސިޔާސަތ ފެނން ކޮންމެހެން މހިއްމ.

އެކަމަށް މަގފަހިކރމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒން މިކރާ މަސައްކަތގެ ތެރެއިން ފރަތަމަ
ކަމަކަށް ،މާތްﷲ ގެ ވާގިފޅާއެކ ،މިއަހަރ ނިމމގެ ކރިން މިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ޖަލ އޮފިސަރަކާއި ޖަލގައި

ބަންދކޮށްފައި ތިބޭ މީހން ބެލެހެއްޓމގައި ސީދާގޮތންނާއި ނސީދާގޮތން ހަރަކާތްތެރިވާ ކޮންމެ މވައްޒަފެއްގެ
އަތަށް ،ޖަލތައް ހިންގމަށާއި ޖަލގައި ބަންދކރެވޭ މީހންނާމެދ އަމަލކރމގައި އދ އިން ބަލައިގަންނަ
އެންމެ ދަށް މިންގަނޑ ކަމަށްވާ 2015 ،ވަނަ އަހަރ މރާޖާކޮށް އދ އިން ނެރެފައިވާ ،ނެލްސަން މަންޑޭލާ
ރޫލްސް ގެ ދިވެހި ތަރޖަމާ ދޭނަން.

އަދި ހަމައެއާއެކ ،އެ މިންގަނޑތަކަށް ތިބޭފޅން އަހލވެރިކރމަށްޓަކައި ބޭނންވާ ތަމްރީނތަކާއި ތަފާތ
އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގމަށް ބޭނންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދމގެ މަސައްކަތް މިހާރވެސް މިދަނީ
ކރަމން .އަޅގަނޑމެން މި ދަންނަވާ ކަންކަމަށްފަހ ،ދައލަތގެ ބެލމގެ ދަށގައި ބަންދކރެވިފައި ތިބޭ
ފަރާތްތަކާމެދ ބައިނަލްއަޤވާމީ މިންގަނޑތަކާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިމގެތެރޭގައި
މއާމަލާތް ކރަން ނޭގޭނަމަ އެއީ މިފަދަ އިޖތިމާއީ ޚިދމަތެއް ދިނމަށް ކފޫހަމަވާ މީހެއްކަމގައި ޤަބޫލކރަން
ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް.

ހަމަ އެއާއެކ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ގެ ފަރާތން އިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
އެކލަވާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލތަކގައި ހންނަންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑ މިއަހަރ ނިމމގެ ކރިން،
ﷲގެ ވާގިފޅާއެކ އަޅގަނޑމެން އާންމކރާނަން .އެކަމަށްޓަކައި ކރަންޖެހޭ މަސައްކަތގެ ވަރަށް ބޮޑބައި
މިހާރވެސް އޮތީ ނިމިފަ.
އަދެ! ޖަލ ގޮޅިއަކީ އަޅގަނޑ ދަންނަ ތަނެއް .އެއީ އަޅގަނޑަށް ފަރިތަ ފާރތަކެއް .ޖަލގެ ތޭރިތަކގެ
ފރަގަހގަހގައި އެއްހާހަށްވރެ ގިނަދވަހ އަޅގަނޑ އޮތިން .އެހެންކަމން ،ބަންދގައި ތިބޭ މީހންނާއި
އެމީހންގެ އާއިލާތަކގެ އިހސާސް އަޅގަނޑ ދަންނަން .އަދި މިހާރ ،ޖަލ އޮފިސަރންނަށް ދިމާވާ
ގޮންޖެހންތައްވެސް އަޅގަނޑަށް އެބައެނގޭ .އެހެންކަމން ޖަލގެ ހާލަތ ބަދަލކރމަށްޓަކައި އަޅަންވާ
ފިޔަވަޅ ،ﷲގެ އިޛނަފޅާއެކ ކރިއަށް އޮތްތަނގައި އަޅގަނޑ އަޅާނަން.

އަޅގަނޑގެ އއްމީދަކީ ،ކރިއަށް އޮތް ތަނގައި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޚރވެރިވާފަދަ މވައްސަސާއަކަށް ވެގެންދިއން .މާޒީވެ ދިޔަ  48އަހަރގެ ތަޖރިބާއިން ދަްަރސް ލިބި
ގަނެ ،މަސައްކަތގެ ދާއިރާއަށް ރޭވިފައިވާ އިސްލާޙތަކަށް މަރޙަބާކިޔައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލތަކގެ ނިޒާމަށް

އިންޤިލާބީ

ބަދަލެއް

ގެނވާނޭ،

ފަޚރވެރި

މވައްސަސާއަކަށް

މޯލްޑިވްސް

ކަރެކްޝަނަލް

ސަރވިސް

ވެގެންދިއން.
އަދިވެސް އެއްފަހަރ ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ  48ވަނަ އަހަރީ ދވަހގެ ތަހނިޔާ ތިޔަ
އެންމެހާ ބޭފޅންނަށް އަރިސްކރަން.
***

