އިންވެ ސް ޓިގޭޝަން ސް ޑިޕާ ޓްމަން ޓް
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން
ތާރީޚް  /ޙާދިޘާ  16 :ފެބްރުވަރީ  2018ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ
 16ފެބްރުވަރީ ) 2018ހުކުރު ދުވަ ސް(
އޮބްޒަރވްކުރި ތަން ތަނާއި
ގަޑި

ހައްޔަރުކުރުން

ސިއްޙީ ފަރުވާ

އަނިޔާވުން

ބަ ސް މަގު

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ

*ހަރުގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ހަވީރު

*އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ

* އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ

* އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

)ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު(/

 16:20ހާއިރު  2މީހަކު

ސަރަޙައްދުގައި ހަވީރު  17:50ހާއިރު،

ސަރަޙައްދުގައި ގަޑިން  19:40ހާއިރު،

ފަރާތްތަކުންނާއި ފުލުހުން

އާރޓިފިޝަލް ބީޗު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.

ވރިން ފަހަތަށް
ފުލުހުން ބެރިކޭޑް ބެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި ،ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައި ެ

) 16:10އިން (20:20

އަންހެނެއްގެ ފައިމަތީ ބެރިކޭޑުން ޖެހި،

ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި ،މީހަކު

އެ އަންހެން މީހާއަށް އަނިޔާވިކަން.

ކޮށްޕާލުމުން އޭނާ ވެއްޓި ،އަތަށް އަނިޔާ

* އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ

ލިބުމުން ،ފަރުވާކުރުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް

ނ  19:40ހާއިރު،
ސަރަޙައްދުގައި ގަޑި ް

ގެންދިޔަކަން.

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ހުތުރު ބަހުރުވަ
ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް
ޖެއްސުމުގެތެރޭގައި ،މީހަކު ކޮށްޕާލުމުން
އޭނާ ވެއްޓި ،އަތަށް އަނިޔާ ލިބުނުކަން.
އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ

* އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން *  21:30ހާއިރު ،އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ

* އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

)ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު(/

ރޭގަނޑު  21:45ހާއިރު  2މީހަކު

ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި މީހުން

ފަރާތްތަކުންނާއި ފުލުހުން

އާރޓިފިޝަލް ބީޗު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.

ދުރަށް ޖެއްސުމުގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކު

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ހުތުރު ބަހުރުވަ

ވެއްޓި އަނިޔާލިބުނުކަން.

ކން
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ަ

) 20:20އިން 22:30
އަށް (

މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ

* މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ

*  23:30ހާއިރު މަޖީދީ މަގާއި

މަގު ގުޅުނު ހިސާބު

ހިސާބުން ،ރޭގަނޑު  22:30ހާއިރު 5

ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި

) 22:30އިން (23:40

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ މ*.
ކުނޫޒް ސަރަޙައްދު
) 23:00އިން (00:50

މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.

* ހަރަކާތްތެރިވި ނޫސްވެރިން އެ

މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅޭ

ސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމުގެ ގޮތުން

ހިސާބުން ،ރޭގަނޑު  23:30ހާއިރު 2

ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގެތެރޭގައި 2

ނޫސްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.

ނޫސްވެރިއަކު ވެއްޓި އަނިޔާލިބުނުކަން.
* ދަންވަރު  01:00ހާއިރު ،މ.

* މ.ކުނޫޒް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގަ ި
އ

ކުނޫޒު ސަރަޙައްދުން އެއްވުން

ދަންވަރު  01:00ހާއިރު ،ތިބި މީހުން

ރޫޅާލުމުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ

ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ

ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ

ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ،އޭގެ އަސަރު

އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޭގެ އަސަރު

ކުރި ބަޔަކަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް

ކން.
ކުރި ަ

ޕޓަލަށް
އެމްބިއުލާންސްގައި ހޮސް ި
ގެންދިޔަކަން.
* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 14
މީހަކު އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ
ހޯދާފައިވާކަމާއި ،އޭގެތެރޭގައި 1
އަންހެނަކު ހިމެނޭކަމާއި ،އަދި
އެޑްމިޓްކޮށްގެން  1ފަރާތަކަށް
ފަރުވާދީފައިވާކަން.
* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 10
މީހަކު އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި
ފަރުވާ ހޯދާފައިވާކަމާއި ،އެއްވެސް
މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފައިނުވާކަން.

ފާހަގަކުރެވުނު އި ތުރު ކަންކަން:
 .1އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން އުޅުނުކަން.
 .2ބައެއް ފުލުހުންގެ ނޭމްޓެގު ޖަހާފައި ތިބި ނަމަވެސް ،ގިނަ ފުލުހުން ނޭމް ޓެގު ނުޖަހާ ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން.
 .3އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުން މީޑިއާތައް އެއްފަރާތަށް ޖެއްސި އިރު ،ޗެނަލް  13އަދި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަށް ފުރުސަތުދީފައިވާކަން.
 .4އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަޙައްދުން ،ގާތްގަނޑަކަށް  16:45ހާއިރު އެއްވެތިބި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރުދިންކަމާ ،އަދި އެވަގުތު
ކޮމިޝަނުން މޮނިޓަރކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ސްޓާފުންގެ ކޮމިޝަން ކާޑު ދެއްކުމުންވެސް ފަހަތަށް ޖެހުމަށް ބުނެ ޗައިނާ އެމްބަސީ ކައިރިއަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާކަން .މިހެން ވުމުގެ
ސަބަބުން  16:45އާއި  17:10އާދޭތެރޭ ފީލްޑް އޮބްޒާރްވް ކުރުމަށް ދަތިވިކަން.
 .5ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއް ކޮށްޕާލައި" ،އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ދުރުގަ ހުރޭ "،މިހެން ފުލުހަކު ބުނެފައިވާކަން.
 .6ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މޫނަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާފައިވާކަން.

