އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓް
ޕްރޮޓެސްޓް މޮނިޓަރިންގ އޮބްޒަވޭޝަން
ތާރީޙް  /ހާދިސާ 2018 :މާރިޗް  16ވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ

އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތަނާއި ގަޑި

އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން/

އަނިޔާވުން

ބަސް މަގު

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ ފާސްކުރުން
ޗާންދަނީ މަގު މަޖީދީމަގު ހަތަރު
އަނގޮޅި ( 20:48އިން  23:09އަށް)

 ގަޑިން

ހާއިރު2 ،

20:44

ފިރިހެނަކު އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް
ފެނިފައިނުވާކަން.

ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން  20:47ހާއިރު ،ސަރަހައްދު ދޫކޮށް
ދިޔުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިންކަން.
 ގަޑިން  20:48ހާއިރު  2އަންހެނަކާއި 2
ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން  20:48ހާއިރު މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް
ފުލުހުންނަށް

އުނދަގޫ

ނުވާނެހެން

ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފުލުހުން އެންގިކަން.
 ގަޑިން  21:05ހާއިރު ،އެސް.އޯ ފުލުހުން
ޝީލްޑާއެކު
ބައިވެރިން

ހަރަކާތްތެރިވެ،
މަޖީދީމަގު

ޑިލައިޓް

އެއްވުމުގެ
ފިހާރައާ

ހަމައަށް ޖެއްސިކަން.
 ގަޑިން  21:11ހާއިރު ،ސަރަހައްދު ދޫކޮށް
ދިޔުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިންކަމާ އަދި
އެ ސަރަހައްދުގައި މަޑުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު
ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅައި ،ބާރުގެ ބޭނުން ކުރާނެ
ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ދިންކަން.
 21:30 ހާއިރު ،ޑިލައިޓް ފިހާރަ ކައިރީގައި
ތިބި އާންމުންނާ ދިމާލަށް ،ވަކި މީހަކަށް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ހުތުރު

ފުލުހުން

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

އަމާޒުނުވާގޮތަށް އެސް.އޯ ފުލުހަކު ޕެޕަރ
ސްޕްރޭ ޖެހިކަން.
 ގަޑިން  10:32ހާއިރު 3 ،ފިރިހެނުން
ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން

10:47

އަންހެނަކު

ހާއިރު،

ހައްޔަރުކުރިކަން.
މާލެ ގްރޭންޑް ސަރަޙައްދު (ގަޑިން
 20:45އިން  23:30އަށް އަދި

 ގަޑިން

ދަންވަރު

ހާއިރު،

2:40

 3އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް
ފެނިފައިނުވާކަން.

އަންހެނުން ހައްޔަރުކުރިކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށް

 03:00އަށް)
މ .ކުނޫޒް  /މާވެޔޮމަގާއި މަޖީދީމަގު

އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން.
 21:30 ހާއިރު ،މާވެޔޮމަގު ސަރަޙައްދުގައި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް

ގުޅޭ ކަންމަތި ( 21:30އިން 23:09

ތިބި ،މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް މާވެޔޮ މަގުގެ ކުރި ފެނިފައިނުވާކަން.

އަށް އަދި ދަންވަރު  2:35އިން 2:55

މައްޗަށް އޮންނަ ޗަމްޕާ މަގަށް ވައްދާ،

އަށް)

މަޖީދީމަގަށް

އެފަރާތްތަކަށް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ

ބައިވެރިން

ފުލުހުންނަށް

އަމާޒުކޮށް

ބޭއަދަބީ

ބަހުރުވަ

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން.

ނުނިކުމެވޭ

ގޮތަށް ،ޝީލްޑާއެކު ފުލުހުން ތިބިކަން.
 ގަޑިން  21:49ހާއިރު 2 ،ފިރިހެނުން
ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން

10:06

ބައިވެރިންނާ

ހާއިރު،

ދިމާލަށް،

ވަކި

އެއްވުމުގެ
މީހަކަށް

އަމާޒުނުވާގޮތަށް އެސް.އޯ ފުލުހަކު ޕެޕަރ
ސްޕްރޭ ޖެހިކަން.
 ގަޑިން ދަންވަރު  2:45ހާއިރު 3 ،ފިރިހެނުން
ހައްޔަރުކުރިކަން.
އަލިކިލޭގެފާނުމަގާއި މަޖީދީމަގު ގުޅޭ
ހިސާބު ( 10:00އިން  10:30އަށް)

 ގަޑިން  10:01ހާއިރު ،ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް
ބާރު

ސްޕީޑްގައި

ބަރުގޮނު

ނ ފެނިފައިނުވާކަން.
އަޅަމު ް

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށް
އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން.

ގޮސްފައިވާކަމާ އަދި އެއަށްފަހު އެއްވުމުގެ
ބައިވެރިން މަގުގެ ދެފަރާތަށް ޖެހިފައިވާކަން
މަޖީދީ މަގު  /މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  ގަޑިން  21:22ހާއިރު ،އެ ސަރަޙައްދުގައި ޕެޕަރ
އެންޑް ފެމިލީ ކައިރި – ( 21:00އިން
 22:30އަށް)

މަޑުކޮށްގެން ނުތިބުމަށް އާންމުންނަށް ފުލުހުން އަންހެނަކު
އަންގަމުން ދިޔަކަން.

އިންކަން.

ސްޕްރޭގެ

އަސަރުކޮށްގެން ޕެޕަރ

ބިންމަތީގައި

ސްޕްރޭ

އަސަރުކޮށްފައިވާ އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

އިށީނދެ އަންހެނެއް

ބިންމަތީ

އިންކަމާއި

އޭނާ

އިށީންދެގެން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށް
ފުލުހުންގެ އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން.

ވެހިކަލެއްގައި ގެންގޮސްފައިވާކަން.

 ގަޑިން

21:35

ފިރިހެނަކު

ހާއިރު،

ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން  21:55ހާއިރު ،އެ ސަރަޙައްދު
ދޫކޮށްދިއުމަށާއި،
ޖެހިއްޖެ

ބޭނުންކުރަން

ބާރުގެ
ހާލަތެއްގައި

ބާރުގެ

ބުނެ

ފުލުހުން

ބޭނުންކުރާނެކަމަށް
އިންޒާރުދިންކަން.
އެމް.އެމް.އޭ  /މަސްމާރުކޭޓް  /ލޯކަލް

 ގަޑިން

23:05

މާރުކޭޓް ސަރަޙައްދު ( 10:51އިން

ކައިރީގައި

ދަންވަރު  3:09އަށް)

މަސްމާރުކޭޓާ

ތިބި

އ  ސިފައިންނާ
އެމް.އެމްޭ .

ހާއިރު،

ބައިވެރިން

އެއްވުމުގެ

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމާ

ޕެޕަރ
އަދި

ބައިވެރިން ފުޅި އުކާފައިވާކަން

3

އަންހެނަކާ

1
ފިރިހެނުން

2

ރ
ސްޕް ޭ
އ
އެސްޯ .

ކެނިސްޓަރއިން

ބެރިކޭޑް ފަހަނައަޅާ ދިޔުމަށް އެއްވުމުގެ

ޓިއަރގޭސް

ޖެހިގެންކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވާކަން.
 ބޮލަށް

އަނިޔާވެފައިވާ

 އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންނާ ދިމާލަށް ގަޑިން

އެމް.ޕީ.އެލް

ގާތްގަނޑަކަށް 23:17ގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ

ޖޯއްޔެއްގައި

އިންކަމާ،

ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން.

އަނިޔާކުރީ

ފުލުހުންކަމަށް

 ގަޑިން  23:18ހާއިރު 2 ،ފިރިހެނަކު
ހައްޔަރުކުރިކަން.

ބުނިކަން.

މީހަކު

އ
ސަރަޙައްދުގަ ި

އެމްބިއުލަންސް
ފުލުހުން

ކައިރިއަށް

ގެންގޮސްފައިވާކަމާއި،

އެމްބިއުލަންސްގައި މިފަރާތްތަކަށް
ފަރުވާދީފައިވާކަން

އޭނާއަށް  ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްގެން
އޭނާ

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ
އަންހެނަކު

އެމްބިއުލަންސްގައި
ގެންގޮސްފައިވާކަން

 23:20 ހާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ކައިރީގައި ތިބި
އެ

 ޓިއަރ

ގޭސް

ކެނިސްޓަރއިން

ސަރަހައްދުން

ޖެހިގެން

އަނިޔާވިކަމަށް

ފޮނުވާލުމުގެތެރޭގައި 4 ،ފުލުހަކު އާންމުންނާ

މީހަކަށް

އާންމުންގެ

ދިމާލަށް ،ވަކި މީހަކަށް އަމާޒުނުވާގޮތަށް،

ފަރުވާދިންކަމާ،

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހިކަން.

އެމް.އާރް.ސީ

 ގަޑިން  23:34ހާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ކައިރިން

އަދި

ބުނާ
ފަރާތުން
އޭނާ
ގެ

އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންދިޔަކަން.
 އެމް.ޕީ.އެލް

ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރިކަން.

ސަރަޙައްދުގައި،

 ގަޑިން  23:38ހާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ކައިރިން

ބޮލަށް އަނިޔާލިބިފައި ހުރި މީހަކު

އަންހެނަކު ހައްޔަރުކުރިކަމާ ،އެ އަންހެންމީހާ

އ
އެމް.އާރް.ސީ އެމްބިއުލާންސްގަ ި

ފުލުހުންގެ

ބެލުމުގެ

ދަށަށް

ބައިވެރިން އަޑުގަދަކޮށްފައިވާކަން.

ލިބިފައިވާކަމާ އަދި އޭނާއަށް އަނިޔާވީ

މުގުރުން ޖެހިކަން.

އެއްވުމުގެ

ކޮށްފައިވާކަމަށްބެލެވޭ

ބޭއަދަބީ ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށް އެއްވުމުގެ

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ  ފުލުހުންގެ އަމުރާ ހިލާފަށް ފުލުހުންގެ

ފުލުހުން 5 ،މީހެއްގެ ފަލަމަސްގަނޑުގައި

ބައިވެރިން

އެއްވުމުގެ  ޕެޕަރ

ފަހަތަށް  އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ބޮލަށް އަނިޔާ

ހަމައަށް

ޖެއްސުމުގެތެރޭގައި

ދިމާލަށް

ސްޕްރޭގެ

އަސަރު  އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް

ދިއުމަށް

ގެންދިޔަކަން.

ބައިވެރިން ގޮވަމުންދިޔަކަން

ދެކޮޅުހަދާ ،ފުލުސްމީހާގެ ގައިގައި ކޮޅުފައިން
ޖެހުމުން ފުލުސްމީހާ ވެއްޓި އަނިޔާވިކަން.
 ގަޑިން

ހާއިރު ،މަސްމާރުކޭޓު

23:43

ކައިރީގައި ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްގެން
އަންހެނަކު

އޭނާއަށް

ވެއްޓިފައިވާކަމާއި،

އަންހެން ފުލުހުން އެހީތެރިވަމުންދިޔަކަން.
 ގަޑިން

ހާއިރު،

23:45

އ
އެމް.އެމްޭ .

ސަރަޙައްދުގައި ތިބި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ
ފަހަތުން ފުލުހުން ދުވެ ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ،
ބައެއް މީހުންގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ ކޮށްޕާ
ހެދުމުގެތެރޭގައި

މީހުންނަށް

ބައެއް

އަނިޔާވިކަން.
 ގަޑިން

ހާއިރު ،މަސްމާރުކޭޓު

23:48

ސަރަޙައްދުގައި ޝީލްޑާއެކު ތިބި ސިފައިންނާ
ދިމާލަށް

ބައިވެރިން

އެއްވުމުގެ

ފުޅި

އުކާފައިވާކަން.
 00:00 ހާއިރު ،ލޯކަލް މާރުކޭޓް ކައިރީގައި
ބަހައްޓާފައި ހުރި ބެރިކޭޑެއް ،އެއްވުމުގެ
ބައިވެރިއަކު ވައްޓާލިކަން.
 00:24 ހާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި
ތިބި މީހުންގެތެރެއަށް ،ފުލުހުން ކަރުނަގޭސް
(3

ކެނިސްޓަރ)

ޖެހިކަމާ،

ބޭނުންކުރުމުގެ

ކަރުނަގޭސް
ކުރިން

އިންޒާރުދީފައިނުވާކަން.
 ގަޑިން  12:34ހާއިރު ،ލޯކަލް މާރުކޭޓް
ސަރަޙައްދުން،

ފިރިހެނުން

4

ހައްޔަރުކުރިކަން.
 ގަޑިން

1:30

ހާއިރު

ލޯކަލް

މާރުކޭޓް

ހިސާބުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކަރުނަގޭސް
ބޭނުންކުރިކަން.

 1:30 ހާއިރު ،ލޯކަލް މާރުކޭޓު ކައިރިން 1
އަދި

އަންހެނަކު

ފިރިހެނުން

7

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.
 ގަޑިން

1:54

ހާއިރު

މާރުކޭޓު

ލޯކަލް

ސަރަޙައްދުގައި ،އާންމުންގެތެރެއަށް ކަރުނަ
ގޭސް ޖެހިކަމާ ،އަދި އެވަގުތު ސްޓަންގަން
ބޭނުންކުރިކަން.
 ނޯތް ހާބަރ ކައިރިން ގަޑިން 2:05ގައި 2
ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން.
 ގަޑިން  2:10ހާއިރު ،ލޯކަލް މާރުކޭޓް
ސަރަޙައްދުގައި ތިބި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ
ފަހަތުން

ދުވެ،

ފުލުހުން

ވެސްޓްޕާކްއާ

ހަމައަށް ފަހަތަށް ޖެއްސިކަމާ ،އެއްވުމުގެ
ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދޯނިތަކަށް އެރި މީހުން
ފޭބުމަށް އަންގާއި ،އެމީހުން ބޭލުވިކަން.
ލިލީ މަގު ( 23:00އިން  23:15އަށް)

 ގަޑިން

23:03

ގައި

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމާއި،

އަންހެނަކު އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް

ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ހުތުރު

ބިޑި ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު ،ބިޑި ބާރުކަމަށް

ފުލުހުން

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ހައްޔަރުކުރި މީހާ ބުނުމުން ފުލުހުން ބިޑި
ނެއްޓުވިކަން.
ސީގަލް ރެސްޓޯރެންޓް ކަންމަތި (23:08
އިން  23:30އަށް)

 ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް ،އާންމުން ފަރީދީ އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް އަނިޔާވަނިކޮށް
މަގަށް

ދިޔުމަށް

ފުލުހުން

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ

އަދި ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ހުތުރު

އޮފިސަރުން

ފުލުހުން

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ބުނަމުންދިޔަކަން.
އޯކިޑު މަގު  /އެސް.ޓީ.އޯ ސުޕަރމާޓް
ސަރަހައްދު ( 23:00އިން 00:00
އަށް)

 ގަޑިން

00:44

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން

ހާއިރު،

ފިރިހެނަކު ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްގެން

ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުންނާއި

އަންހެނަކު އެސް.ޓީ.އޯ ސުޕަރމާޓް

އަންހެނަކަށް

ކައިރީގައި ވެއްޓިފައި އޮތްކަން.

ފަރުވާދީފައިވާކަން.

ފުލުހުން ފުލުހުން

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ހުތުރު

ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2013ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،އެއްވުން ބޭއްވުން ހުއްދަ ނޫން ސަރަޙައްދެއްގައި އެއްވުން ބާއްވާނަމަ ،އެ އެއްވުމެއް ރޫޅާލުމުގެ
ނ
ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިދީފައިވާކަމާ ،އަދި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވުމެއް ރޫޅާލާއިރު ނަސޭޙަތާއި އިންޒާރު ދޭންވާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި "ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނު ް
ޙއްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެއްވުން
ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ،ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އަޑުހަރުކޮށް ނަސޭޙަތްތެރިވެ ،އިންޒާރުދޭންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަ ަ
ރޫޅާލުމުގެ ގޮތުން ކަރުނަ ގޭހާއި ،ސްޓަން ގަން ފުލުހުން ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން އިންޒާރު ދީފައިނުވާކަން.
 އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ" ،ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު"ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ލެސްލީތަލް
ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކެއްގައި ނޫންކަން.
 ގަޑިން  23:45ހާއިރު ،އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަހަތުން ފުލުހުން ދުވެ ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ ،ބައެއް މީހުންގެ ގިރުވާނުގައި ހިފާ ކޮށްޕާ ހެދުމުގެތެރޭގައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވިކަން.
 ގަޑިން  21:30ހާއިރު ،މާވެޔޮމަގު ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ،މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް އެސަރައްދުން ދުރަށް ފުލުހުން ޖެއްސިކަމާ ނަމަވެސް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ދިންކަން.
އ
 އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ އަދި "ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރި ބައެ ް
މީހުންނަށް ފުލުހުން ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިންކަމާ އަދި އިތުރު ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވުމުގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިންކަން.
 ކާކުކަން އިނގޭގޮތަށް ނަން ނުވަތަ ނަމްބަރު ގިނަ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގައި ނެތްކަން.
 އެމް.އެމް.އޭ ސަރަޙައްދުގައި ސަލާމަތީކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވިނަމަވެސް އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައާއި ،މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ ފުލުހުންކަން.
 އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި އެހެން ދުވަސްތަކާ ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވިކަން.
 ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް ބޭއަދަބީ ބަހުރުވަ އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ބޭނުންކުރިކަން.

