ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް
ފީލްޑް އޮބްޒަވޭޝަން
ތާރީޚް/ހާދިސާ 23 :ފެބްރުވަރީ  2018ގައި އައްޑޫ ސިޓީ ،ހިތަދޫގައި ކުރި މުޒާހަރާ
 23ފެބުރުވަރީ ( 2018ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު)
އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން /ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ ފާސްކުރުން

އޮބްޒަރވްކުރި

އަނިޔާވުން

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ބަސް މަގު

ތަންތަނާއި ގަޑި
އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ (ލިންކު

•

ރޯޑު) ،ހިތަދޫ/އައްޑޫ ސިޓީ
( 16:30އިން 18:48

•

އަށް)

ގަޑިން  16:30ހާއިރު ލިންކުރޯޑު މަގުމެދުގައި އެއްވެ ތިބި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޕޭމަންޓް މައްޗަށް މަގުގެ

އެއްވެސް މީހަކަށް

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދީފައިވާ

އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

އެއްކައިރިއަށް ޖެހި މަގު ހުސް ކުރުމަށް ފުލުހުން އިރުޝާދު ދެމުން ދިޔަކަން.

އަނިޔާވި މަންޒަރު

ތަން ފެނިފައިނުވޭ.

ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނާ

ރައިޓް ގިޔަރުގައި ތިބި ފުލުހުންގެ  10ވަރަކަށް ފިރިހެން އޮފިސަރުން އަތުގުޅުވާލައިގެން ލައިނަކަށް

ފެނިފައި ނުވޭ.

އެތުރިލައިގެން މީހުން އެއްފަރާތަކަށް ޖައްސަން މީހުން ކޮށްޕަމުން ދިޔަކަން.
•

އެވަގުތު މަގުމެދުގައި ތިބީ ހުސް އަންހެނުންކަން.

•

ފިރިހެން ފުލުހުންނަށް އަންހެނުންގެ ގައިގައި އަތް ނުލެވޭނެކަމަށް އެތާ އެއްވެތިބި މީހުން ގޮވަމުން ދިޔަކަން
އަދި ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުރި އަޑުގަދަކުރާ އިން ވެސް އެގޮތަށް ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

•

ނަމަވެސް މީހުންތައް އައިސް ފުލުހުން ވަށާލުމުން ފުލުހުން ލައިން ދޫކޮށް ގޮސް މަގު ހުރަހަށް ޖެހިގެން އޮތް
ގޯޅިއާ ދިމާލަށް އެތުރިލިކަން.

•

އެތަނަށްގޮސް އެތުރުމުން ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް އަނެއްކާވެސް އެއްވެފައި ތިބި އަންހެނުން ގޮސް ފުލުހުންނަށް
ބަހުގެ ހަމަލާދޭން ފެށިކަން.

•

 - 17:10އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދީ ،ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތްކަމަށް
ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

•

 - 17:30ސަރުކާރުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާ އޮތް ސަރަހައްދާ ދިމާލަށް މުޒާހަރާގެ
ބައިވެރިން ދާންފެށިކަން.

•

ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި އަންހެނަކު ކޮށްޕާލުމުން ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ ގައިގައި
ޖެހުނުކަން.

•

މުޒާހަރާގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ސަރުކާރު ޖަލްސާ އޮތް ސަރަޙައްދަށް ފުލުހުންގެ ސަފު ތެރެއިންވަދެގެން ދިޔަކަން.

•

މިއަދުގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވާތީވެ އެބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވާކަމަށް ހަރުގޭގައި ހުރި
އަޑުގަދަކުރާއިން ގޮވަމުންދިޔަކަން

•

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އައިސް ސްޓޭޖް ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރަން ސްޓޭޖު ގޯޅިކަންމަތީގައި ޖަހާފައި ހުރި
ބެރިކޭޑް ކައިރިއަށް އެއްވަމުން ދިޔަކަން އަދި ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ތިބި ފުލުހުންވެސް އައިސް ބެރިކޭޑް
ކައިރިއަށް ފޭބިކަން.

ދިމާއަށް ހުތުރު ބަހުން
ވާހަކަ ދައްކާފައި ވާކަން.

•

 - 17:35އައްޑޫ ސިޓީ ފުލުހުންގެ ކޮމާންޑަރު ،މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ގޮވާލިކަން އަދި
ގަޔަށް އަތްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ ގަޔަށް އަތްލައިގެން ވިޔަސް ފަހަތަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންގިކަން.

•

" – 17:39ކަމެއްކޮށްފިނަމަ ފަޅާލާނެ" ކަމަށްބުނެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންނަށް އިންޒާރު ދެމުންދިޔަކަން
އަދި ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެހުމަށްވެސް ފުލުހުން އަންގަމުންދިޔަކަން.

•

އެޗް.އާރު.ސީ.އެމް އަކީ ކީއްކުރާބައެއްހޭ ބުނެ ކޮމިޝަންގެ އޮފިސަރުންނާ ދިމާލަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ
ތެރެއިން ބަޔަކު ހަޅޭއްލަވަމުން ދިޔަކަން.

•

 - 17:40މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ތިބި ފިރިހެން ފުލުންހުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެގޮތުން މުޒާހަރާގެ
އަންހެން ބައިވެރިން ފުލުހުންގެ ގައިގައި ޖެހިގަނެ ވަކިވަކި ފުލުހުންގެ ނަމުން ގޮވާ އަޚުލާޤީ ގޮތުން
ދަށުދަރަޖައިގެ ބަސް ބުނަމުން ދިޔަކަމާއި ބައެއް އަންހެން ބައިވެރިންގެ ޢަމަލުތައްވެސް މިމޭރުމުން ހުރިކަން.
މިކަމާ ގުޅިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ޕޮލިސް ކޮމާންޑަރު ،ކޮމިޝަންގެ އޮފިސަރުން ކައިރިއަށް އައިސް ،މުޒާހަރާގެ
އަންހެން ބައިވެރިން އައިސް މިކަންތައް މިގޮތަށް ހިންގަމުން ދާތީ ވަރަށް އުދަގޫވާކަމަށް ބުނިކަން.

•

 - 17:45ތިތިބީ  500/-ރުފިޔާއަށް ވިކިފައި ކަމަށާއި ހޭއަރުވާލާނެކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިޔަކު
ކޮމިޝަންގެ އޮފިސަރަށް އިންޒާރު ދިން ކަން

•

 - 17:53މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިނުން .އަދި ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހިއްޖެހާލަތެގައި
ބާރުގެބެނުން ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީ ބައިވެރިން މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖައްސަން ފެށިކަން.

•

މުޒާހަރާގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން އެމް.ޑި.ޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް ދިއުމަށް މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ގޮވަންފެށިކަން.

•

 - 17:54ބިންމަތީގައި އޮތް ވަޅިއެއް ނަގައި ފުލުހެއްގެ އަތަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ދިންތަން ކޮމިޝަންގެ
އޮފިސަރަކަށް ފެނުނުކަން.

•

' – 18:13ޕެބްލްސް އިން' ގެސްޓްހައުސްއާ ހަމައަށް ފުލުހުން ،މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖައްސާލިކަން.

•

 - 18:18މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް އައިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީގައި ތިބިކަން .އެވަގުތު ހަރުގެއިން
މަޣްރިބު ނަމާދު ވަގުތަށް މުޒާހަރާ މެދުކަނޑާލީކަމަށާ އަދި ނަމާދަށްފަހު އައުމަށް ބައިވެރިންނަށް އެންގިކަން.

•

 - 18:27ހަރުގެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށް ފުލުހުން ވެހިކަލުގައި ދިޔަކަން.

•

 - 18:40ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި އޮތް ޖަލްސާ ނިންމާފައި ދާ ވެހިކަލްތަކަށް އެމް.ޑިޕީ ހަރުގެ ކުރިމަތީ ތިބި
މަދު ބަޔަކު ހުރަސްއަޅަމުން ދިޔަކަން އަދި ހަޑި ހުތުރުބަހުން ހަޅޭއްލެވިކަން.

ފާހަގަ ކުރެވުނު އިތުރު ކަންކަން:
 .1މުޒާހަރާ މޮނިޓަރ ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ،އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން ފުރައްސާރަކުރުން ކުރިމަތިވިކަން.

