އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް
ޕްރޮޓެސްޓް މޮނިޓަރިންގ އޮބްޒަވޭޝަން
ތާރީޙް  /ހާދިސާ 2018 :މާރޗް  14ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ

އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތަނާއި ގަޑި

އަނިޔާވުން

އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން/

ބަސް މަގު

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ ފާސްކުރުން
މަޖީދީމަގާ ސޯސަންމަގާ ގުޅޭ ކަންމަތި

 ގަޑިން  21:46ހާއިރު މަޖީދީމަގު އަތަމާ ގަޑިން 00:00ގައި ރަށްދެބައިމަގުން

(ގަޑިން  21:43އިން  22:20އަށް)

ޕެލެސް ސަރަޙައްދުގައި

އަދި މަޖީދީމަގު މާލެ ގްރޭންޑް

ޖަހާފައިވާކަން ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ޓީމަށް ޖެހުމުން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން،

ސަރަޙައްދާ ރަށްދެބައިމަގާ މަޖީދީމަގާ
ގުޅޭ ކަންމަތި (ގަޑިން  22:35އިން
 01:50އަށް)

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ
އޭނާއަށް އާއްމުން އެހީވާން އުޅުމުން 4

ފާހަގެކުރެވުނުކަން

 ގަޑިން  23:26ގައި އަތަމާ ޕެލެސް ކައިރީ އެސް.އޯ ފުލުހުން އޭނާ ނަގައިގެން
ތިބި

މީހުން

ރަށްދެބައިމަގާ

މަޖީދީމަގު ގެންދިޔަކަމާއި ،އެމީހާގެ ތުންފަތް

 މަޖީދީމަގު އަތަމާ ޕެލެސް
ކައިރީގައި ގަޑިން 23:40

ފުލުހުން

ހާއިރު ޕެޕަރ

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ސްޕްރޭޖަހާފައިވާކަމާއި ،ޕެޕަރ
ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރިމީހާއަށް
ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން

ކަންމައްޗަށް އެއްވެ މަގުގެ މެދަށް ނުކުތުމަށް ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާކަން

ފަރުވާދޭން އުޅުމުން އެއްވެތިބި

ގޮވަމުންދިޔަކަމާއި ،މީހުން މަގުގެ މެދަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.

ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން

އެއްވުމުން ފްރަންޓްލައިން އަދި ޓްރެފިކް

އެއްބާރުލުންނުދީ ރެޑްކްރެސެންޓް

ފުލުހުން

މަގުގައި

ތަންދިނުމަށް

ދުއްވާ

އެއްޗިއްސަށް

އެއްވުމުގެ

ބައިވެރިން

އެއްކައިރިކުރަމުން ދިޔަކަމާ އެވަގުތު ބާރުގެ
ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.
 ގަޑިން 23:26

މީހުންނަށް ހުތުރުބަހުރުވައިން
މުއާމަލާތްކުރިކަން.
 ގަޑިން 00:35ގައި މާލެ
ގްރޭންޑް ސަރަޙައްދުގައި

ހާއިރު އަތަމާ ޕެލަސް

ޕެޕަރސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ

ކައިރިން  1ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ

މީހަކަށް އެސް.އޯ ފުލުހުން

ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން.

ފަރުވާދީފައިވާކަން.

 ގަޑިން

23:56

ގައި

ރަށްދެބައި

މަގު

 ގަޑިން  01:04ހާއިރު އެސް.އޯ

މަޖީދީމަގު ސަރަޙައްދުގައި  10ފްރަންޓްލައިން

ފުލުހުން މީހަކަށް

އޮފިސަރުންނާއި 20 ،އެސް.އޯ ފުލުހުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް އެއްވެތިބި

އެއްވެ

ތިބިމީހުން

ދުރަށް

ޖެއްސުމުގައި

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

މީހުން ބުނަމުންދިޔަކަމާއި،

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ހުތުރު

ހަރަކާތްތެރިވިކަމާއި ،އެގަޑީގައި އެއްވެ ތިބި

އެމީހާއަށް ފަރުވާދިނުމުގައި

އ
މީހުންނާ ދިމާލަށް  3ނުވަތަ  4އެސްޯ .

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ

ފުލުހުން ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަން.

އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް

 ގަޑިން

00:30

މާލެގްރޭންޑް

ހާއިރު

ސަރަޙައްދުގައި ތިބި  300-200މީހުންނާ
ދިމާލަށް ގާތްގަނޑަކަށް  40އެސް.އޯ ފުލުހުން
ދުވެފަ ގޮސް މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި
ހަރަކާތްތެރިވިކަން.
 ގަޑިން

00:35ގައި

ސަރަޙައްދުގައި

މާލެ
1

ގްރޭންޑް
ފިރިހެނަކު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.
 ގަޑިން  00:51ގައި އެސް.އޯ ފުލުހުން
ޝީލްޑްތަކާއެކު

މީހުން

ޖައްސަންފަށާފައިވާކަމާއި،
ޖައްސާފައިވާކަމާ

މީޑީއާ

ކޮމިޝަންގެ

ދުރަށް
ފަހަތަށް
ސްޓާފެއް

ކޮށްޕާލާފައިވާކަން.
 ގަޑިން  00:55ހާރިއު މަޖީދީމަގު ރެޑްވޭވް
ގޯޅިތެރެއިން ދިޔަ މީހެއްގެ ފަހަތުން 4
އެސް.އޯ ފުލުހުންގޮސް މޫނަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ
ޖަހާފައިވާކަމާއި ،އެމީހާ ވެއްޓުމުން ފުލުހުން
އޭނާ ދޫކޮށްފައި އެތަނުން ދުރަށް ދިޔަކަމާއި،
އެމީހާއަށް އެހީތެރިވީ އާއްމުންގެ މީހުންކަމާ
އަދި

އެވަގުތު

ފުލުހުންނަށް

އާއްމުންގެ

ފަރާތުން

ހިތްހަމަނުޖެހުން

ފާޅުކޮށްފައިވާކަން.
 ގަޑިން  01:04ހާއިރު އެސް.އޯ ފުލުހުން
މީހަކަށް

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

އެއްވެތިބި

މީހުން

ބުނަމުންދިޔަކަމާއި،

ށ
އެމީހާއަ ް

ފަރުވާދިނުމުގައި

މޯލްޑިވްސް

ރެޑް

ޓީމުން
ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަކަން.

ކްރެސެންޓްގެ

ސ
ރެސްޕޯން ް

އިމަރޖެންސީ

ޓީމުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަކަން.
 ގަޑިން  01:26ހާއިރު އެސް.އޯ ފުލުހުން
އެއްވެ

ތިބިމީހުން

ޖެއްސުމުގައި

ދުރަށް

މުގުރުބޭނުންކުރަމުން
ސައިކަލުގައި

ދިޔަކަމާއި،
މީހުންނަށް

ދުއްވާފައިދާ

ޕެޕަރސްޕްރޭޖަހާފައިވާކަން.
މަޖީދީމަގު މާލެ ގްރޭންޑް ސަރަޙައްދު

 މަޖީދީމަގު މަންދު ކޮލެޖް ސަރަޙައްދުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީމީހަކަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ އެއްވުމުގެ

(ގަޑިން  21:46އިން  01:50އަށް)

ގަޑިން  23:30ހާއިރު ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން ހޭނެތިގެން ވެއްޓުމުން ،އޭނާއަށް ޕެޕަރ
ޖަހާފައިވާކަމާއި،

އެ

ހަރަކާތްތެރިވަމުން

ދިޔައީ

ސްޕްރޭ

ފްރަންޓްލައިން ފުލުހުން އޭނާ ނަގައިގެން ގެންދިޔަކަން .ފަރާތުންނާއި،
އެމީހާގެ

ޕެޕަރ

ސްޕްރޭ

ޖަހާފައިވާކަން ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވަނީ

ޓީމުގެ

ރެސްޕޯންސް

ރެޑް * އެއްވުމުގައި
ފަރާތުން

ފަރުވާދީފައިވާކަމާއި،

ބައެއް

ދިނުމަށް

މީހަކަށް އަމާޒުނުކޮށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުންނާ

ގެންގޮސްފައިވާކަން.
*އެސް.އޯ

ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް

ފުލުހުން

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަށް

އެ

ސަރަޙައްދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަކަމާއި،

ކްރެސެންޓްގެ

އިމަރޖެންސީ

މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި އެސް.އޯ ފުލުހުން

ރެސްޕޯންސް

ޓީމުން

ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަކަން.

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަކަން (މީހާއަށް

ކަމާއި،

ދިޔަކަން.

އަނިޔާކުރިތަން

ބައިވެރިން

"ވެއްޓެނީ

ވެއްޓެނީ ޔާގުންޑާ ވެއްޓެނީ" މިހެން

އެއްވެތިބި

ފަރުވާދިނުމުގައި މޯލްޑިވްސް ރެޑް

15

މިހެން

ގޮވަމުން

މީހަކަށް

ކޮލެޖް ކައިރީގައި  150މީހުން އެއްވެ ތިބި
އެސް.އޯ

ހައްޔަރުކުރޭ"

ވަގު

ޔާމިން

ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

މީހުން ބުނަމުންދިޔަކަމާއި ،އެމީހާއަށް

ފުލުހުން

ބައިވެރިވި

ފަރާތްތަކުން"ބޮޑު

ފަރާތްތައް އެމްބިއުލަންސްގައި އިތުރު * އެއްވުމުގެ

ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލާ ކަމަށާއި ،ވަކި

 ގަޑިން  22:35ހާއިރު މަޖީދީމަގު މަންދު

އާއްމުންގެ

ދިޔަކަން.

އިމަރޖެންސީ

ފަރުވާ

ދިމާލަށް ޖަހާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން.

ޖަހައިގެން

އާއްމުން ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ގޮވަމުން

މޯލްޑިވްސް

ތުންފަތް ކްރެސެންޓްގެ

 ގަޑިން  22:30ހާއިރު މަޖީދީ މަގު މާލޭ ފަޅައިގެންގޮސްފައިވާކަން.
ގްރޭންޑް

ބައިވެރިންގެ

ސަރަޙައްދުގައި އާއްމުން އެހީވާން އުޅުމުން  4އެސް.އޯ އަސަރުކުރިމީހުންނަށް

ފުލުހުންނާއި ޓްރެފިކް ފުލުހުންކަން.
ސަރަޙައްދުގައި

ތެރެއިން ' ތި ކުއްތާތައް ދަންޖައްސަންވީ" މިހެން

ކޮމިޝަންގެ

މުވައްޒަފުންނަށް ފެނިފައިނުވާކަން)
މަޖީދީމަގު މާވެޔޮމަގު ގުޅޭ ކަންމަތި އަދި
ކުނޫޒް ސަރަޙައްދު (ގަޑިން 23:00
އިން  23:49އަށް)

 ގަޑިން  23:13ގައި ކުނޫޒް ސަރަޙައްދުގައި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް
 25އެސް.އޯ ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ފެނިފައިނުވާކަން.
ދިޔަކަމަށާއި،
މުޒާހަރާގެ

ކުނޫޒް

ސަރަޙައްދުގައި

ބައިވެރިންނެތްކަން.

ގަޑިން

އެއްވުމުގެ

ބައިވެރިއަކަށް

ޞިއްޙީ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފުލުހުން

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ހުތުރު

23:21

ހާއިރު

ފިރިހެނަކު

ސަރަޙައްދުން

ކުނޫޒް

ފުލުހުންގެ

ހައްޔަރުކޮށްގެން

ވެހިކަލަށް އެރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާކަން.
އަދި  23:24ގައި އެހެން މީހަކު ފުލުހުންގެ
ވެހިކަލަށް

މީހުން

އަރުވާފައިވާކަން.

ބާރުގެ

ހައްޔަރުކުރުމުގައި
ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަމާއި
ފަރާތުން

ފުލުހުންނަށް

ހައްޔަރުކުރިމީހާގެ
އެއްބާރުލުން

ދީފައިވާކަން.
 ގަޑިން  23:32ހާއިރު ކުނޫޒް ސަރަޙައްދުގައި
20

ގާތްގަނޑަކަށް

މީހުން

އެއްވެ

ތިބިކަމަށާއި 10 ،އެސް.އޯ ފުލުހުން އަދި 4
ފްރަންޓް ލައިން އޮފިސަރުން އެތަނުގައި ތިބި
މީހުން

ދުރަށް

ޖެއްސުމުގައި

ހަރަކާތްތެރިވިކަން.
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް


އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ހަލަތާ ނުބައްދަލު މިންވަރަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ އަދި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން" ،ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންޒާރު ދީފައިނުވާކަމާއި ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވަނީ ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުކޮށްފައިނޫންކަމާއި ،އެއްވެތިބި މީހުންނާ ދިމާލަށް އެއްފަހަރާ  3ނުވަތަ  4ފުލުހުން ޕެޕަރސްޕްރޭ
ޖަހާފައިވާކަން .އަދި ވަކިވަކި މީހުންނަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖެހުމުގައި ބައެއްފަހަރު  3ވަރަކަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން.



އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާއި ،ވަކިވަކި މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެފައިގޮސް އެސް.އޯ ފުލުހުން ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖެހިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް "ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން
ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން.



އަންހެން ފުލުހުން ތަނުގައި ހާޒިރުވެތިބިނަމަވެސް ،އަންހެން މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގައި ފިރިހެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން.



ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފުލުހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރިކަމާ އަދި އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން.



ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ މޮނިޓަރކުރަމުންދިޔަ ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަންގެ ކާޑު އަޅުވައިގެން ހުރެ ކާޑު ދައްކާ ،ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ބައެއް ފުލުހުން ކޮމިޝަންގެ
މުވައްޒަފުން ދުރަށް ޖައްސާފައިވާކަމާއި ،ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ މޫނަށް ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަން އަދި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަޔަށް އެސް.އޯ ފުލުހުން ފައިންއަރާފައި ދިޔަކަން.



އެއް ފަރާތެއް ހައްޔަރުކޮށް ވެހިކަލަށް އެރުވުމަށްފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން.



އަތަމާ ޕެލަސް ހިސާބުގައި  4ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ނުވަދެވޭތީ އަނިޔާވީ މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެންދެވޭކަމާ ،ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލުކޮށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްގެން  2އަންހެނަކު އޭ.ޑީ.ކޭއަށް ގެންދިޔަކަމަށާ
މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާ ކުރިކަމަށާއި ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާކަމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.



ނޫސްވެރިން ދެފަހަރަކު އާއްމުންނާއެކު ފަހަތަށް ޖައްސާފައިވީނަމަވެސް ،ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްވުން ކަވަރުކުރަމުން ދިޔަ ނޫސްވެރިންނަށް ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދީފައިވާކަން.

