އިންވެ ސް ޓިގޭޝަން ސް ޑިޕާ ޓްމަން ޓް
ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން
ތާރީޚް  /ޙާދިޘާ  25 :ފެބްރުވަރީ  2018ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ
 23ފެބްރުވަރީ ) 2018އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ(
އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ
އޮބްޒަރވްކުރި ތަން ތަނާއި

ބޭނުންކުރުން /ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ

ގަޑި

ފާ ސްކުރުން

އަނިޔާވުން

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ބަ ސް މަގު

* 22:30ގެ ފަހުން މުޒާހަރާ

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

* އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި

)ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު(/

ނުކުރެވޭނެކަމަށް ފުލުހުން

އަނިޔާވަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފަރާތްތަކުންނާއި ފުލުހުން

ލ ބީޗު /މަޖީދީ
އާރޓިފިޝަ ް

ސރަހައްދު
އަންގާފައިވާނެކަމަށާ ،އެ ަ

މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ހުތުރު ބަހުރުވަ

މަގު ) 22:31އިން

ދޫކޮށް ދިއުމަށާ ،އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގޭގައި

ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

 00:12އަށް(

އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން އަޑުގަދަ

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ

ނުކުރުމަށް 22:30 ،ހާއިރު ފުލުހުން 3
ފަހަރެއްގެ މަތީން އިންޒާރު ދިންކަން.
*ފުލުހުންގެ އިންޒާރަށްފަހުވެސް،
އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެތެރެއިން ލަވަ ޖަހަމުން
ދިއުމުން 10 ،ވަރަކަށް އެސް.އޯ
ފުލުހުން ހަރުގެތެރެއަށް ވަދެ ،އެ
ތަނުގެތެރޭގައި ތިބި މީހުން ނެރެ،
ސައުންޑް ކަނޑާލިކަން .އަދި އެ
ސަރަހައްދުގައި މަޑުނުކޮށް ދުރަށް
ދިއުމަށް އެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި
މީހުންނަށް ފުލުހުން ނަސޭހަތްތެރިވަމުން
ދިޔަކަން.

ދ މަގާއި ޗާންދަނީ
މަޖީ ީ

* ގަޑިން  22:22ހާއިރު ،އެ

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ހަޑިހުތުރު

މަގު ގުޅޭ ސަރަޙައްދު

ސަރަހައްދަށް އެއްވެ މީހުން ތިބިކަމާ،

އަނިޔާވަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ބަހުރަވައިން ފުލުހުންނާ

) 22:31އިން 00:12

 15ވަރަކަށް ފުލުހުން

އަށް(

ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަކަމާ ،އެ

މުޚާތަބުކުރިކަން.

ސަރަޙައްދުގައި ތިބި މީހުން އެތަނުގައި
މަޑުނުކޮށް އެތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް
ފުލުހުން ނަސޭޙަތްތެރިވަމުން ދިޔަކަން.
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖަގަހަ މ.

*ގަޑިން  22:49ހާއިރު މަޖީދީ މަގު

* ގަޑިން  22:48ހާއިރު،

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

* ގަޑިން  22:48ހާއިރު،

ކނޫޒް ސަރަޙައްދު )މަޖީދީ
ު

މާވެޔޮމަގު ސަރަޙައްދުން މީހަކު

އެލް.މޯބައިލް ފިހާރަ ކައިރީގައި،

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

އެލް.މޯބައިލް ފިހާރަ ކައިރީގައި،

މަގާއި މާވެޔޮމަގު(

ހައްޔަރުކުރިކަމާ ،އެ މީހާ

ބެރިކޭޑް ބެހެއްޓުމުގެތެރޭގައި ،އެ ވަގުތު

ބެރިކޭޑް ބެހެއްޓުމުގެތެރޭގައި ،އެ

) 22:31އިން 00:12

ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ

އެ ތަނުގައި ހުރި އަންހެނެއްގެ

ވަގުތު އެ ތަނުގައި ހުރި އަންހެނެއްގެ

އަށް(

މައްސަލއެއްގައިކަމަށް ފުލުހުން

ފައިމަތީގައި ބެރިކޭޑުން ޖެހުނުކަން.

ފައިމަތީގައި ބެރިކޭޑުން ޖެހުނުކަމާ ،އެ

މައުލޫމާތު ދިންކަން.
* ގަޑިން  23:26ހާއިރު މާވެޔޮމަގާއި
މަޖީދީ މަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި ތިބި
މީހުން ދުރަށް ފޮނުވާލުމުގައި ޕެޕަރ
ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަން.
* 00:00ހާއިރު ،މާވެޔޮ މަގުގައި
އެއްވެފައި ތިބި މީހުން ފަހަތުން
ފުލުހުން ދުވެ ،އެ މީހުން އެ
ސަރަޙައްދުން ފޮނުވާލިކަން.
* ގަޑިން  00:12ހާއިރު  3މީހަކު
ހައްޔަރުކުރިކަން.

ވަގުތު ފުލުސް މީހާ އަންހެން މީހާއާ
ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރިކަން.
* 23:22ހާއިރު ،އުމުރުން ދުވަސްވީ
އަންހެނަކު ހަޑިހުތުރުބަހުން ފުލުހުންނާ
މުޚާތަބުކުރަމުން ދިޔަކަން.

ފާހަގަކުރެވުނު އި ތުރު ކަންކަން:
 .1އެމް.ޑީ.ޕީ ހަރުގެ ހުންނަ ސަރަޙައްދަށާއި ،މަޖީދީ މަގާއި ،ޗާންދަނީ މަގަށާ އަދި މ .ކުނޫޒު ސަރަޙައްދަށް އެއްވި މީހުން އެ ސަރަޙައްދުތަކުން ދުރަށް ފޮނުވާލުމުގައި ހާލަތާ ނުބައްދަލު
ބާރެއް ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.
 .2އެލް.މޯބައިލް ފިހާރަ ހުންނަ ހިސާބުގައި ބެރިކޭޑް ބެހެއްޓުމުގެތެރޭގައި އަންހެނެއްގެ ފައިގައި ބެރިކޭޑުން ޖެހުނުކަމާ އަދި އެ އަންހެން މީހާއާ މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އެ ތަނުގައި ހުރި ފުލުހަކު
ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެ އަންހެން މީހާއާ މުޚާތަބުކުރިކަން .އަދި އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކުރިކަން.
 .3ޢުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ލައްވާ ފުލުހުންނާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތުކުރުމަށާއި ފުލުހުންނަށް އުނދަގޫކުރުމަށް އެއްވުމުގެ ބައިވެރިވިން ހިތްވަރު ދިންކަން .އަދި އެ އަންހެންމީހާގެ
ޢަމަލުތަކުން އޭނާއަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭކަން.

