އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ނޓަރިންގ އޮބްޒަރވޭޝަން
ޕްރޮޓެސްޓް މޮ ި
ތާރީޚް  /ޙާދިޘާ  02 :މާރިޗު  2018ގައި މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާ
 2މާރިޗު ) 2018ހުކުރު ދުވަސް(
އިންޒާރު ދިނުން /ބާރުގެ
އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތަނާއި

ބޭނުންކުރުން /ހައްޔަރުކުރުން /ބަލާ

ގަޑި

ފާސްކުރުން

އަނިޔާވުން

ސިއްޙީ ފަރުވާ

ބަސް މަގު

މަޖީދީމަގާ ސޯސަންމަގާ ގުޅޭ *ގަޑިން  16:26ހާއިރު ،މަޖީދީ މަގާއި

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް ޞިއްޙީ

* އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން

އަނިޔާވަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް 'ހޭ އަރުވާލާނަން"

ކަންމަތި )ގަޑިން 16:26

ސޯސަންމަގު ގުޅޭ ހިސާބުގައި އެއްވެ

އިން  18:35އަށް(

ތިބި މީހުން ،މަގުގެ ޓްރެފިކްއަށް

ބުނެފައިވާކަން.

އދި  21:47އިން
ަ

ދަތިނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް މަގުގެ 2

*'ޔާމިން މަރާލުމަށާ ދަންޖެއްސުމަށް

ފަރާތުގައި ތިބުމަށް ،ފުލުހުން

އެއްވެތިބި މީހުން ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

ތރިވަމުން ދިޔަކަން.
ނަސޭޙަތް ެ

ގ ޔާމިން ހައްޔަރުކުރޭ"
*"ބޮޑު ވަ ު

*ގަޑިން  16:35އިން  17:10އާ
ހަމައަށް މަޖީދީ މަގާ ސޯސަންމަގާ ގުޅޭ
ކަންމަތީގައި ތިބި މީހުން ދުރަށް
ޖެއްސުމުގެތެރޭގައި  6ވަރަކަށް ފަހަރު
ޕެޕަރސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،ޕެޕަރ
ކރިން އިންޒާރު
ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ު
ދީފައިނުވާކަމާ ،ޕެޕަރ ސްޕްރޭގެ އަސަރު
އެ ސަރަޙައްދުން ހިނގާފައި ދިޔަ
މީހުންނަށްވެސް ކުރިކަން.

ގޮވަމުން ދިޔަކަން.
*މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަކި ފުލުހެއްގެ
ނަން ގޮވާ ،އޭނާއާ ދިމާކުރަމުންދިޔަކަން.

*އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ފަހަތަށް
ޖެއްސުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކު
އާންމުންނާއި ،ހަރުކަށިބަހުން
މުޢާމަލާތްކޮށް ،މީހުންގެ ގަޔަށް އަތްލާ،
އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް
ހރި ދިދަ،
އަންހެނުންގެ އަތްދަބަހުގައި ު
ރިބަން ފަދަ ތަކެތި ނެގިކަން.
*ގަޑިން  16:48އިން  17:25އާ
ހަމައަށް  4ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރިކަމާ،
އޭގެތެރޭގައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
މމްބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް އަދި
ެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު
ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހިމެނޭކަން.
*ގަޑިން  22:02ހާއިރު ،ސޯސަންމަގާއި
މަޖީދީމަގު ގުޅުނު ކަންމަތީގައި 100
ވަރަކަށް މީހުން އެއްވެތިބިކަމާއި،
އެވަގުތު އެ ސަރަޙައްދުގައި ޓްރެފިކް
ބާރުބޮޑުވެ ،އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން
ަ ު ަ ަ

ު ަ ު ް

ަ ަ ް

ކން.
ދ ކުރަމުންދިޔަ ަ
އަޑުގަ ަ
*ގަޑިން  22:13ހާއިރު 11 ،ވަރަކަށް
އެސް،އޯ ފުލުހުން މަޖީދީމަގާއި
ސޯސަންމަގު ގުޅޭ ކަންމައްޗަށް އައިސް
އެތަނުގައި އެއްވެ ތިބި މީހުން ފަހަތަށް
ޖައްސަމުން ދިޔަކަމާ މީހުން ދުރަށް
މގައި ބާރުގެ
ޖެއްސު ު
ބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ޖަގަހަ މ.

*ގަޑިން  16:53ހާއިރު ،މ .ކުނޫޒް

* އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކަށް

ވރިއަކަށް ޞިއްޙީ
* އެއްވުމުގެ ބައި ެ

* ފުލުހުންގެ ކަރު އެނބުރުމަށް

ކުނޫޒް ސަރަޙައްދު )މަޖީދީ

ސަރަޙައްދުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 500

އަނިޔާވަނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

ފަރުވާ ދެނިކޮށް ފެނިފައިނުވާކަން.

އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

މަގާއި މާވެޔޮމަގު( )ގަޑިން

މީހުން އެއްވެ ތިބިކަމާއި ،އެވަގުތު އެ

 16:52އިން 18:13

ސަރަޙައްދުގައި  30ވަރަކަށް އެސް.އޯ

އަށް( އަދި  23:00އިން

ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވިކަމާ އަދި މަގުގައި

 00:50އަށް

ވނެ ގޮތަށް
ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ދަތިނު ާ
އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން މަގުގެ ދެ
ފަރާތުގައި ތިބުމަށް ފުލުހުން
އަންގަމުންދިޔަކަން.
*ގަޑިން  17:23ހާއިރު ،އެ ސަރަޙައްދު
ދޫކޮށް މީހުން ދިއުމަށާއި ،އެ
ނ ގެތަކުގެ
ސަރަޙައްދުގައި ހިމެ ޭ
ކުޑަދޮރުތައް ލެއްޕުމަށާއި ،ބާރުގެ
ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
ފުލުހުން ބޭނުންކުރާނީ ޙާލަތާ ބައްދަލު
ބާރުކަމަށާ ބޭނުންކުރާ ބާރުގެ ސަބަބުން
މނުވާނެކަމަށް ބުނެ
ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިން ާ
ފުލުހުން އިންޒާރުދިންކަން.
މ ް ފަ ު
*ފުލު ުން އންޒާރު ދނު ަ

*ފލހނ އިނޒރ ދިނމށފހ
އެއްވެތިބި މީހުން ދުރަށް ޖައްސަމުން
ދިޔަކަމާ އެއްވެތިބި މީހުންނާ ދިމާލަށް
އެކިފަހަރުމަތިން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ
ޖަހާފައިވާކަން .އަދި ވަކި މީހަކަށް
އަމާޒުނުވާގޮތަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ
ނންކުރިކަން.
ބޭ ު
*ޖުމްލަ  4މީހަކު ހައްޔަރުކުރިކަމާއި،
އޭގެތެރޭގައި އަންހެނަކު ހިމެނޭކަމާ އަދި
އެ އަންހެންމީހާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި
ހަރަކާތްތެރިވީ ފިރިހެން ފުލުހުންކަން.
**ގަޑިން  23:00ގައި މަޖީދީމަގު
މާވެޔޮމަގު ކަންމަތީގައި އެކި
ހިސާބުތަކުގައި  75ވަރަކަށް މުޒާހަރާގެ
ބައިވެރިން ތިބިކަން މުޒާހަރާގެ
އ
ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގަ ި

މަޖީދީމަގު މާލެ ގްރޭންޑް

*ގަޑިން  17:19ހާއިރު ،މާލެ ގްރޭންޑް

ގަޑިން  22:34ހާއިރު ،އެއްވެތިބި

ގަޑިން  22:34ހާއިރު ،އެއްވެތިބި

އއްވެތިބި މީހުން "ބޮޑު ވަގު ޔާމިން
* ެ

ސަރަޙައްދު އަދި

ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް

މީހުންގެ ތެރެއިން  3މީހަކު އެ

މީހުންގެ ތެރެއިން  3މީހަކު އެ

ހައްޔަރުކުރޭ" ގޮވަމުން ދިޔަކަން.

ނ
ސަރަޙައްދުން ދިއުމަށް ފުލުހު ް

ށ ފުލުހުން
ސަރަޙައްދުން ދިއުމަ ް

ކަންމަތި )ގަޑިން 17:17

އަންގަމުން ދިޔަކަމާ 200 ،ވަރަކަށް

އެންގުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ

އެންގުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ

އިން  18:15އަށް އަދި

މީހުން އެ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެތިބިކަމާ

ގަދަހެދުމުގެތެރޭގައި 2 ،މީހަކު

ގަދަހެދުމުގެތެރޭގައި 2 ،މީހަކު

ގަޑިން  22:02އިން

އރު އެސް.އޯ
*ގަޑިން  17:24ހާ ި

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނުކަން.

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުމުން ،އެ  2މީހުން

 00:50އަށް (

ފުލުހުން އައިސް އެއްވެތިބި މީހުން

ޗާންދަނީމަގާ މަޖީދީމަގާ ގުޅޭ މަޑުކޮށްމަޑުނުކުރުމަށް ފުލުހުން

އެއްކައިރިއަށް ޖައްސަމުން ދިޔަކަން.
*ގަޑިން  22:09ހާއިރު،
ގާތްގަނޑަކަށް  400ވަރަކަށް މީހުން
މާލެ ގްރޭންޑް ސަރަޙައްދުގައި
ކމާ ،އެވަގުތު  20ވަރަކަށް
އެއްވެތިބި ަ
އެސް.އޯ ފުލުހުން އެ ސަރަޙައްދުގައި
ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަކަން.
*ގަޑިން  22:16ހާއިރު ،އެއްވެތިބި
މީހުންނާ ދިމާލަށް ޕެޕަރ ސްޕްރޭ
ޖެހިކަން.
*ގަޑިން  22:34ހާއިރު ،އެއްވެތިބި
މ ުންގެ ތެރެއން  3މ ަކު އެ

އެމްބިއުލާންސްގައި ގެންދިޔަކަން.

މީހނގ ތރއިނ  3މީހކ އ
ސަރަޙައްދުން ދިއުމަށް ފުލުހުން
އެންގުމުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދާ
ގަދަހެދުމުގެތެރޭގައި 2 ،މީހަކު
މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނުކަން.
*ގަޑިން  22:43ހާއިރު ،މާލެ ގްރޭންޑް
ޙއްދުގައި އެއްވެފައި ތިބި މީހުން
ސަރަ ަ
އެ ސަރަޙައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށާ ،އެ
ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ގެތަކުގެ
ހުޅުވާފައިހުރި ދޮރުތައް ލެއްޕުމަށާ ބާރުގެ
ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ބާރުގެ
ނންކުރާނެ ކަމަށާ މީ ފަހުގެ
ބޭ ު
އިންޒާރުކަމަށްބުނެ ފުލުހުން
އިންޒާރުދީފައިވާކަން.
*ގަޑިން  22:54ގައި މަޖީދީމަގު
ބިއްލޫރިޖެހިގެ ކަރިއަށް  300ވަރަކަށް
މީހުން އެއްވެ ތިބިކަމާ ފްރަންޓްލައިން
އފިސަރުން އެއްވެތިބި މީހުން ދުރަށް
ޮ
ދިއުމަށް ބުނެ ގަޑިން  23:04ހާއިރު
ފްރަންޓްލައިން އޮފިސަރުން މީހުން
ފަހަތަށް ޖައްސަމުން ދުވަމުންދިޔަކަން.

ފާހަގަކުރެވުނު އިތުރު ކަންކަން:
*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.
*އެއްވުން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން" ،ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ 15
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އިންޒާރު ދީފައިނުވާކަން.
ވން ރޫޅާލުމުގައި ފުލުހުން ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރިކަމާ ،ނަމަވެސް "ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު" ގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
*އެއް ު
ސިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާކަން.
ނމައްޗަށް ،އެއްވި މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހަކު އެއްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ގަޔަށް އަތްލާ ،އަންހެނުންގެ ދަބަހުގެތެރެއިން
*މަޖީދީމަގާއި ސޯސަން މަގު ހަތަރު އަނގޮޅީ ކަ ް
ދިދައާއި ރިބަން ފަދަ ތަކެތި ނެގިކަން.
*އަންހެން މީހުން ފަހަތަށް ޖެއްސުމުގައާ ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފިރިހެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާކަން.
*މަޖީދީމަގާއި ސޯސަން މަގު ހަތަރު އަނގޮޅީ ކަންމައްޗަށް ،އެއްވި މީހުން މަސްޖިދު އިބްރާހީމް ގޯތިތެރޭގައި ތިބެގެން އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަކަން.
މހުން ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ހަރަކާތެރިވިކަން.
*އެއްވުން ކުރިޔަށްދިޔަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާންމު ީ
*ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފުލުހުންނާ މުޢާމަލާތްކުރިކަމާ އަދި އަޑުގަދަކުރިކަން.
ކރިމަތިވިކަން.
*މުޒާހަރާ މޮނިޓަރކުރަމުންދިޔަ  HRCMގެ މުވައްޒަފުން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި ބައެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ދަތިތައް ު

