އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން
ތާރީޚް  /ޙާދިޘާ  22 :ފެބްރުވަރީ  2018ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ
 22ފެބްރުވަރީ ) 2018ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ(
އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ
އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތަނާއި

ބޭނުންކުރުން /ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ

ގަޑި

ފާސްކުރުން

އަނިޔާވުން

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ބަސް މަގު

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ

*ގަޑިން  22:40ހާއިރު އެމް.ޑީ.ޕީ

*ގަޑިން  22:40ހާއިރު ފުލުހުން

*ފުލުހުން އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް

* އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

)ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު(/

ހަރުގެ ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ،ޕެޕަރ

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ތެރެއަށް ވަދެ ޕެޕަރ

ވަދެ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުގެ ސަބަބުން

ފަރާތްތަކުންނާއި ފުލުހުން ހުތުރު

އާރޓިފިޝަލް ބީޗު /މަޖީދީ

ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،އެވަގުތު

ސްޕްރޭ ޖުހުމުގެ ސަބަބުން އެވަގުތު

ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރި މީހުންނަށް

ބަހުރުވަ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަ

މަގު ) 22:25އިން

އިންޒާރު ދީފައިނުވާކަން.

އެތަނުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް ޕެޕަރ

އެވަގުތު އެތަނުގައި އާންމު މީހުން

ކުރެވިފައިނުވާކަން.

 23:31އަށް(

*ގަޑިން  22:46ހާއިރު  2މީހަކު،

ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށް ،ބައެއް މީހުންގެ

ފަރުވާދިންކަން.

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ސަރަޙައްދުން

ހާލު ބޮޑުވިކަން .އަދި ބައެއް މީހުން

*ގަޑިން  23:03ހާއިރު ޕެޕަރ

ހައްޔަރުކުރިކަން .އަދި އެވަގުތު ފުލުހުން

ހޮޑުލަނިކޮށް ފެނިފައިވާކަން.

ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހަކު

ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަން.

ސްޓްރެޗަރއެއްގައި އޭ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލާ

*ގަޑިން  23:04ހާއިރު އެއްވުމުގެ

ދިމާލަށް ގެންދިޔަކަން.

ބައިވެރިން އެ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް
ދިޔުމަށް ފުލުހުން އަންގަމުން ދިޔަކަން.
އަދި މީހުން އާޓިފިޝަލް ބީޗް
ސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލުމުގެތެރޭގައި
ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،އެވަގުތު
އެސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވިNIC ،
ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ
އަސަރުކުރިކަން.
އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން  NICގެ މުވައްޒަފުން
ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ،ޕެޕަރ
ސްޕްރޭ ޖެހުނީ އޮޅިގެންކަމަށް ބުނެ
ފުލުހުން މަޢާފަށް އެދުނުކަން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖަގަހަ މ.

*ގަޑިން  23:15ހާއިރު ،މ.ކުނޫޒް

ކުނޫޒް ސަރަޙައްދު  /މަޖީދީ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކް

*ގަޑިން  00:05ހާއިރު ،މާވެޔޮމަގުގައި
ހުންނަ ހަނީކޯނަރ ކައިރީގައި ތިބި 10

* ގަޑިން  00:46ހާއިރު މ .ކުނޫޒު

* މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ "ލަގްޒަރީ"

ތެރޭގައި ހުރި މީހަކު ފިޓު ޖެހުމުން އޭނާ ފިހާރަ ކައިރިން ،މީހުން ދުރަށް

މަގާއި މާވެޔޮމަގު

ބާރުބޮޑުވެ ،ބަރުގޮނު އަޅަން ފެށުމުން،

ވަރަކަށް މީހުން ،އެވަގުތު

ރެޑް ކްރެސެންޓް އެމަރޖެންސީ

ޖެއްސުމުގެތެރޭގައި ،ފުލުހަކާއި،

ސަރަޙައްދު ) 23:31އިން

ބައެއް މީހުންގެ ލައިސަންސް ފުލުހުން

އެސަރަހައްދުގައި ހުރި އެސްއޯ ފުލުހަކު

ރެސްޕޮންސް ވެހިކަލްގައި ގެންދިޔަކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިޔަކާ ދެމެދު ހަޑިހުތުރު

ދަންވަރު  1:47އަށް(

ޗެކް ކުރިކަން.

ވަށާލާ ،ޒުވާބުކުރިކަމާ އެވަގުތު ފުލުސް

*ގަޑިން  00:50ހާއިރު،

ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރިކަން.

*ގަޑިން  00:05ހާއިރު މާވެޔޮމަގު

މީހާ އެތަނުގައި ހުރި އާންމު މީހަކު

ނޫސްވެރިޔަކާއި އެއްވުމުގެ ބައެއް

*އާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކާ

ސަރަޙައްދުގައި ތިބި އެއްވުމުގެ

ކޮށްޕާލާ ،އޭނާގެ މޫނަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ

ބައިވެރިންނަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް

ޚިލާފަށް ،ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެއްވުމުގެ

ބައިވެރިން އެ ސަރަޙައްދުން

ޖެހިކަން.

މ .ކުނޫޒުތެރެއިން ނެރެގެން ރެޑް

ބައިވެރިން އަޑުގަދަ ކުރިކަން.

ފޮނުވާލުމުގެތެރޭގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ

*ގަޑިން  00:36ހާއިރު މ .ކުނޫޒު

ކްރެސެންޓް ގެ އެމަރޖެންސީ

ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަން .އަދި އެވަގުތު

ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީޑިއާގެ

ރެސްޕޮންސް ވެހިކަލް އަދި

އެ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި NIC

ފަރާތްތައް ދުރަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގެ އެމްބިއުލާންސްގައި

އަދި  HRCMގެ މުވައްޒަފުންނަށް

ނަސޭހަތްތެރިވުމުން ،މ .ކުނޫޒުތެރެއަށް

ގެންދިޔަކަން.

ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރިކަން.

ވަތް ނޫސްވެރިއެއްގެ މޫނަށް ސްޕްރޭ

*ޕެޕަރް ސްޕްރޭގެ އަސަރުކުރުމުގެ

*ގަޑިން  00:34ހާއިރު މަޖީދީ މަގުގައި ޖެހުމުން ،ނޫސްވެރިޔާ ހޮޑުލަނިކޮށް

ސަބަބުން ޖުމްލަ  8މީހަކު އައި.ޖީ.އެމް

ހުންނަ "ސްކައިފޯ" ރެސްޓޯރަންޓް

ފެނިފައިވާކަން އަދި އޭނާ މ .ކުނޫޒް

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް

ކައިރީ އޮންނަ ހަނި ގޯޅި ތެރޭގައި ހުރި

ތެރެއަށް ވެއްޓުނުކަން.

ފަރުވާދެމުންދާކަމަށާ ،އޭގެތެރޭގައި 1

ގެތަކުގެ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްގެން ތިބި

*ގަޑިން  00:46ހާއިރު މ .ކުނޫޒު

އަންހެނަކު ހިމެނޭކަމަށާ އަދި ފިޓް

މީހުންނާ ދިމާލަށް ފުލުހުން ޕެޕަރ

ތެރޭގައި ހުރި މީހަކު ފިޓު ޖެހުނުކަން.

ޖެހިގެން ގެނައި މީހަކުވެސް ހިމެނޭކަމަށް

ް ް ޭ

ެ

ަ ް

ަ

ެ ް

ޮ ް

ަ ު ް

ޮ

ަ ަ ް

ސޕރ ޖހިކނ.

އއި.ޖީ.އމ ހސޕިޓލނ ކމިޝނށ

*ގަޑިން  00:53ހާއިރު އެ

މަޢޫލޫމާތު ދީފައިވާކަން.

ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި ތިބި މީހުން
ފޮނުވާލުމުން ،ބައެއް މީހުން
ކުނޫޒްތެރެއަށް ވަނުމުން ،އެސް.އޯ
ފުލުހުން މ .ކުނޫޒް ތެރެއަށް
ވަދެފައިވާކަން .އަދި އެ ތަނުގެތެރޭގައި
ޕެޕަރ ސްޕޭރޭ ބޭނުންކުރިކަން
*ދަންވަރު  1:00ހާއިރު 2 ،މީހަކު މ.
ކުނޫޒު ތެރެއަށް ވަދެ ސަރުކާރަށް
ތާއިދުކޮށް އަޑުގަދަކުރިކަމާ ،އޭގެ
އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެ  2މީހުން
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަކަން.

ކންކަން:
ފާހަގަކުރެވުނު އިތުރު ަ
 .1އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ އަދި މ .ކުނޫޒު ތެރެއަށް ފުލުހުން ވަދެ ހާލަތާ ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އޭގެ އަސަރުކޮށް ،އިތުރު
ފަރުވާ ހޯދަންޖެހުނުކަން.
 .2ދަންވަރު  1:25ހާއިރު ،މ .ކުނޫޒު ކައިރީގައި ހުރެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު މީޑިއާތަކަށް އިންޓަރވިއު ދެމުން ދަނިކޮށް ،ފުލުހުން އައިސް އެތަނުގައި ތިބި ރާއްޖެ
ޓީވީގެ ނޫސްވެރިން އެ ސަރަޙައްދުން ދުރަށް ފޮނުވާލިކަން .ނަމަވެސް އެހެން މީޑިއާތަކަށް އެ ތަނުގައި ތިބުމުގެ ފުރުސަތު ދިންކަން.
 .3މުޒާހަރާ މޮނިޓަރކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފުރައްސާރަކުރުން ކުރިމަތިވިކަން.

