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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ކެމްޕެއިންގެ ތަޢާރަފް
ށ
އމަކަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ .ރާއްޖޭގައިވެސް ގެވެ ި
ގއި ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮންމެ ޤަ ު
ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތު ަ
ނޑް
ނ މައްސަލައެކެވެ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެ ް
އންމުވަމުން އަން ަ
ނ އަދި ާ
އަނިޔާގެ މައްސަލައަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުން އަން ަ
ފެމިލީ އިން  2007ވަނަ އަހަރު ޝާޢިއުކުރެވުނު' ،އަންހެނުންގެ ސިއްޙަތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޖުރިބާ' އަށް ބަލައި ކުރެވުނު ދިރާސާއަކުން
ދައްކާގޮތުގައި ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަކީ އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ މީހެކެވެ .1ހަމައެއާއެކު ،އުމުރުން  49-15އަހަރާ
ދޭތެރޭ ކޮންމެ ތިން އަންހެނަކުން އެކަކަކީ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ޖިންސީ އަނިޔާ ،ނުވަތަ މި ދެ ބާވަތުގެ އަނިޔާ އެއްފަހަރާ ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ
ފަރާތެކެވެ .އަދި މި އުމުރު ފުރާގެ ކޮންމެ ފަސް އަންހެނުން އެކަކަކީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަނިޔާ ތަޙައްމަލުކޮށްފައިވާ
ގ
ރތްތަކަށް އެނ ޭ
އނިޔާކޮށްފައިވަނީ ،ގިނަފަހަރަށް އެފަ ާ
ނ ކުދިންނަށް ަ
އންހެ ް
ފަރާތެކެވެ .ހަމައެއާއެކު ،މިދިރާސާގައި އަންހެނުންނާއި ަ
އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުންކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ .މިހެން ކަމުން ،އަނިޔާ ކުރާ ފިރިހެނުން މަދު ކުރުމަށާއި
ހނުން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ބާރު އެޅުވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ވަނީ ވެފައެވެ.
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފިރި ެ
ލ
ގން  2018ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީ ް
ހރެން' ކެމްޕެއިނަކީ 2016 ،ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން ފެށި ެ
ވނީ އަ ަ
މިގޮތުން' ،މިކަން ހުއްޓު ާ
ނ
މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުނު ކެމްޕެއިނެކެވެ .މި ކެމްޕެއިން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އުމުރުން  25އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންނަށާއި ،ފިރިހެ ް
ގ
ޓ ެ
މ އޮތޯރި ީ
ރއްޔިތުންނަށެވެ .މިއީި ،
މުވައްޒަފުން ގިނަ މުއައްސަސާތަކަށާއި ،ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖް ތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށާއި ޢާންމު ަ
ޕއިނެކެވެ.
'މީޑިއާ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ އެކްޝަން ޕްލޭން'ގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ޑީ) ގެ ދަށުން ހިންގުނު ކެމް ެ

މަޤްޞަދު
މި ކެމްޕެއިންގެ މަޤްޞަދަކީ ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފިރިހެނުންގެ ދައުރާގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ދިރިއުޅުމުގައި
ކ
ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި ސުލްޙަވެރިގޮތަކަށް ކަންކަން ޙައްލުކުރާ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ފިރިހެނުންވުމެވެ .މީގެއިތުރުން ،ފިރިހެނުންގެ ދައުރަ ީ
ގންނަ ބަޔަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ.
މުޖުތަމަޢަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ެ

ކެމްޕެއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތް
މ
މޕެއިނެކެވެ .މީގެ އިތުރުން އާން ު
އއްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ރާވައި ހިންގުނު ކެ ް
މި ކެމްޕެއިނަކީ ތަފާތު އެކި މު ަ
ޓކައި ވެސް ،ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކެމްޕެއިނެކެވެ .މިގޮތުން' ،މިކަން ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން'
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ަ
ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެ ް
>database.unwomen.org/~/media/files/un%20women/vaw/vaw%20survey/maldives%20vaw%20survey.pdf
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސެކްޝަން
ޓ
ޕްރޮގްރާމްސް ،ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓްމަން ް
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
 .1ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ފިރިހެނުން އިސްދައުރެއް އަދާކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއާއި ވަރކްޝޮޕްތައް
ފ
 2016ވަނަ އަހަރު ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި ސޮސައިޓީ ޯ
ހެލްތް

އެޑިޔުކޭޝަން

(ޝީ)

ގުޅިގެން،

ބައެއް

ސަރުކާރުގެ

ށ
ނ ް
މުޢައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ަ
އަމާޒުކޮށް

ގެވެށި

ހުއްޓުވުމަށް

އަނިޔާ

އިސްދައުރެއް

ފިރިހެނުން

އަދާކުރުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންއަކާއި ދެ ވަރކްޝޮޕް ކުރިއަށް
ގެންދެވިފައިވެއެވެ .މި ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ޞިއްޙަތާއި
ކ
ފތު އުކުޅުތަ ާ
ނންކުރެވިދާނެ ތަ ާ
ބ ު
ނންމުމުގައި ޭ
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ި
ކރުމުގައި ފިރިހެނުންގެ ދައުރަކީ
ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ޖިންސާއި ޖެންޑަރގެ ތަފާތަކީ ކޮބައިކަމާއި އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ޢާއިލާއެއް ބިނާ ު
ކޮބައިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވެއެވެ.
މިހަރަކާތުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް
ކޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ގެ 16
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެ ް
މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އަދި

އެއަށްފަހު،

އެއްދުވަހުގެ

މަސައްކަތު

2

ބައްދަލުވުމުގައި ،ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުޢައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގައި
މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި
ނ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ)އާއި ،މޯލްޑިވްސް
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެ ީ
ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤައުމީ

ޢ
ދިފާ ީ

ބާރާއި،

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ،ދިރާގާއި ،މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ
(އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ)ގެ

މުވައްޒަފުން

ހިމެނެއެވެ.

މި

މސައްކަތު
ަ

ބައްދަލުވުންތަކުގައި،

ޖުމްލަ

20

ނ
ރ ް
ބައިވެ ި

ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސެޝަންއާއި  2ވަރކްޝޮޕުން ފާހަގަވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،ނަގައިދެވުނު ސެޝަންތައް ވަރަށް
ށ
ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިން އަޑުއަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .އަދި ގިނަ މަޢުޟޫތަކަކީ ބައިވެރިންނަށް އައު މަޢުލޫމާތުތަކަކަ ް
ފއިވެއެވެ.
ވުމުން ،ސުވާލުކޮށް ،އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށް ަ
ބމަށް ދިމާވި ދަތިތަކެވެ .މީގެ
މި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ދިމާވި މައިގަނޑު ގޮންޖެހުމަކީ ،އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބައިވެރިން ލި ު
މ
ސަބަބަކީ ،ގިނަ ބައިވެރިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑިއުޓީ އުސޫލުން ކަމުގައިވާތީ އާއި ،މިހަރަކާތް ބޭއްވިފައިވަނީ އަހަރު ނި ޭ
ހިސާބުގައި ކަމުން ،ގިނަ މުވައްޒަފުން އެ ދުވަސްކޮޅުގައި ޗުއްޓީގައި ތިބުމެވެ.

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސެކްޝަން
ޓ
ޕްރޮގްރާމްސް ،ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓްމަން ް
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Family Protection Authority
 .2މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ)ގެ ފެން ބިލްތަކުގައި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ މެސެޖެއް
ހިމެނުން
 1މާރިޗު  2017އިން ފެށިގެން  31މޭ 2017އާ ހަމައަށް މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް
ށ
ވ ި
ފން ބިލު ތަކުގައި ،ގެ ެ
ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ) އިން ގޭބިސީ ތަކަށް ފޮނުވާ ެ
ރޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއާއި
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭ މެސެޖެއް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މިއީ ،ފެމިލީ ޕް ޮ
އެކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތެކެވެ .މިހަރަކާތުގެ މަޤްޞަދެއް ކަމުގައި
ނ
ނޏަށް ގިނަފަހަރަށް ދަ ީ
ވެގެން ދިޔައީ ،ގޭބިސީތަކުގެ ފެންބިލް ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ ކުންފު ް
ފިރިހެނުންކަމަށްވެފައި،

ތތަކަށް
އެފަރާ ް

ގެވެށި

އަނިޔާ

އޓުވުމާގުޅޭ
ހު ް

މެސެޖުތައް

ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
' .3ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި ފިރިހެނުންގެ ދައުރު' މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޢިލްމީ ފޯވަހި ސިލްސިލާގެ 3ވަނަ
ސެމިނަރ ބޭއްވުން
މ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު
އޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައު ީ
ޅގޮތުން ރައްޔިތުން ،އަދި ޚާ ް
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގު ޭ
ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  17މޭ 2017ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ' ،ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގައި
ވހި ސިލްސިލާގެ 3ވަނަ ސެމިނަރ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
ފިރިހެނުންގެ ދައުރު' މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،ޢިލްމީ ފޯ ަ
ދއްވުމަށްޓަކައި ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި
މި މައުޟޫއަށް މަޢުލޫމާތު ެ
ރވެވަޑައިގެންނެވީ ،ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެ ި
އެންޑް ލޯގެ ލެކްޗަރަރއިން ކަމުގައިވާ ޑރ .ޢަބްދުﷲ ޖަމީލާއި ،ޑރ.
ފައްޔާޒު ޢަލިމަނިކާއި ޝައިޚް ޙަސަން މޫސާ ފިކުރީއެވެ .އަދި އޮތޯރިޓީގެ
ޓކައި ޕެނަލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ
ށ ަ
މތު ދެއްވުމަ ް
ފަރާތުން މަޢުލޫ ާ
ފސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލީނާ ޢަލީއެވެ.
އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮ ި
މއި ގުޅޭގޮތުންނާއި ރަސޫލާގެ ޙަޔާތްޕުޅުން މިސާލު ނަންގަވައި،
ނގައި އަނިޔާވެރިވުމުގެ ނުބައިކަ ާ
މި ސެމިނަރ ގައި އިސްލާމްދީ ު
އަނިޔާވެރި ނުވުމަށް އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ މިންވަރު ހާމަވާ ދަލީލުތައް ކިޔައި ދެއްވާ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވިގެން
ދިޔައެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ،ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ
ނނަށް ޙިއްސާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.
އތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ބައިވެރި ް
ބާވަތާއި ،އެފަދަ މައްސަލަތައް ި

ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސެކްޝަން
ޓ
ޕްރޮގްރާމްސް ،ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓްމަން ް
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Family Protection Authority
 .4ކެމްޕެއިންގެ  5ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ތައްޔާރުކުރުން
ލތަކުން
ކެމްޕެއިންގެ މަޤްސަދު ހާޞިލުވާ ގޮތަށް ،ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަ ު
ދއުރަށް
ދންގެ ަ
މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެންކު ި
އ ފަސް
އަމާޒުކޮށް ޕަބްލިކް ސަރވިސް އެނައުންސްމަންޓް ތަކެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވީޑިއޯ ސްޕޮޓް ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކުގައި ތަފާތު
އެކި ގެވެށި ގުޅުން ތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވާ ގެވެށި އަނިޔާގެ ޢަމަލުތައް
ދައްކުވައިދީފައިވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ ވީޑިއޯއެއްގައި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކީ ފިރިހެނެކެވެ.
ޓވީ ޗެނަލްތަކުންނާއި ބައެއް
ޕޖް މެދުވެރިކޮށެވެ .އަދި މިހާރު ީ
މި ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ލޯންޗްކޮށްފައިވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ފޭސްބުކް ޭ
ކން
ވ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ޓީވީތަ ު
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ވަޑައިގަންނަ ާ
ވެސް މި ވީޑިއޯތައް ފެންނާނެއެވެ.
ދސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ބިޑް ކޮމިޓީއިން އިވެލުއޭޓް
މިވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ،އިޢުލާނުކޮށްގެން ،އަން ާ
ލތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެޓަރނަލް ޕިކްޗަރސް އިން
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މި ވީޑިއޯ ތަކަކީ ،އޮތޯރިޓީން ހުށަހެޅި ހިޔާ ު
އުފައްދަވާފައިވާ ވީޑިއޯ ތަކެކެވެ.
މިއީ ،ޢާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު ވީޑިއޯތަކެކެވެ .އަދި މި ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތައް ލޯންޗްކުރި މުއްދަތުގައި ،ގެވެށި
އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
 .5ކެމްޕެއިންގެ ލަވަ
ށ
ނށް ލިބޭ ގެވެށި އަނިޔާއަ ް
ދ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ަ
މި ކެމްޕެއިންގެ ލަވައިގައި އަންހެނުންނާއި ،ކުޑަކުދިން އަ ި
މންޒަރެއްގައި ވެސް އަނިޔާ
ކމްޕެއިންގެ ވީޑިއޯ ސްޕޮޓްތަކެކޭ އެއްފަދައިން ،ލަވައިގެ ކޮންމެ ަ
އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ .އަދި ެ
އތުރުން ،ތަފާތު
ރނީ ފިރިހެނެކެވެ .މީގެ ި
ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކު ާ
އެކި ދާއިރާތަކުން މަޤްބޫލު ފަންނާނުން ،އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އަޑު އުފުލުމުގެ
ނ ތިބޭ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް މި ލަވައިން
ގޮތުން މެސެޖު ބޯޑެއް ހިފައިގެ ް
ފެނިގެންދާނެއެވެ.
މި ލަވަ ލޯންޗްކޮށްފައިވަނީ' ،ބެނެފިޓް' ޖަމުޢިއްޔާއިން އިންތިޒާމް ކުރެއްވި
ސެޝަންއެއްގައި' ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކަން
ތރިޓީން
ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން' މި މަޢުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން އޮ ޯ
ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސެކްޝަން
ޓ
ޕްރޮގްރާމްސް ،ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓްމަން ް
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ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރި ީ
ޓ
Family Protection Authority
ނ މި ލަވަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ،ހުރިހާ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކަކަށް
ނަންގަވައިދެއްވި ސެޝަންއަކަށް ފަހުއެވެ .އަދި ޓީވީ ޗެނަލްތަކު ް
ވާނީ މި ލަވަ މިހާރު ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
ނވެ .އަދި ވީޑިއޯ ލަވަ ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ،އޮތޯރިޓީގެ
ނ ެ
ލަވައިގެ އޯޑިއޯ ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ،އިކުއެޓިކް ވައިބްއި ް
ކޮންސެޕްޓަކަށް ،ޝަނޫން އެންޑް އެސޯސިއޭޓްސް އިންނެވެ.

ނިންމުން
މި ކެމްޕެއިނަކީ ،އޮތޯރިޓީން މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އެޑްވޮކަސީ ކެމްޕެއިންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޚާއްސަ
ކެމްޕެއިނެކެވެ .މި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ފުރުޞަތުގައި،
ޓކައި ،އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުއައްސަސާތަކާއި
ށ ަ
ޔބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަ ް
މި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ކާމި ާ
ކުންފުނިތައް އަދި ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ،އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު
ގނު މި ކެމްޕެއިންގެ ސަބަބުން ،ގެވެށި
ނންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިން ު
ދކީ ،ފިރިހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެ ު
ދަންނަވަމެވެ .އޮތޯރިޓީގެ އުއްމީ ަ
ނ ދިއުމެވެ.
އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް އިސްނަގާ ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާނެ ފަރާތްތައް މުޖުތަމަޢުގައި އިތުރުވެގެ ް
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ޓްރެއިނިންގ އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ސެކްޝަން
ޓ
ޕްރޮގްރާމްސް ،ރިސާރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާރޓްމަން ް
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