ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
އެމް.ޑީ .ޕީއިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން

H U M A N R IG H T S
C O M M IS S IO N

ތާރީޚް19 :އަދި 20އޮކްޓޯބަރ 2013

M A L D I V E S

ގަޑި16:30 :އިން 01:23އަށް
އޮބްސަރވްކުރި ތަންތަން  :ގދ .ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރި

* ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ޓީމްތަކަށް ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ،އެގަޑިތަކުގައި ފެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ރޫޅާލުން:

އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތައް:

ހައްޔަރުކުރުން:

އިންޓަރވިއު:

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

އަނިޔާވުން:

* ގަޑިން  17:19ގައި :މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ،ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން
ދިއުން" ،މީހުން މެރުމަށް" މިހެން ގޮވަމުން ދިއުން ،ލައުޑް
* ގަޑިން  16:30ގައި :ފުލުހުން

ސްޕީކަރސް ބޭނުންކޮށްގެންކަން * .ގަޑިން  17:32ގައިފުލުހުންގެ 22

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަކި ވަކިން

މީހުން ތިބިކަން * .ގަޑިން  17:52އިން  18:22އަށްނަމާދު

ގެނެސް ނަޞޭހަތްދިނުން * .ގަޑިން

ގަޑިވުމުން ،މުޒާހަރާ މެދުކަނޑާލުން * .ގަޑިން  18:23ގައިޝުޢޫރު

 17:32ގައި :ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ

ފާޅުކުރަމުން ގެންދިއުން އަދި ބާރަށް ލަވަ ޖަހަމުން ދިއުން * .ގަޑިން

ބައިވެރިންނާ ލައުޑް ސްޕީކަރުން

 18:56އިން  19:40އަށް ނަމާދު ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލުން .

މުޚާތަބުކުރުން * .ގަޑިން  21:16ގައި:

* މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން ،ގާތް ގަނޑަކަށް 70

ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ

މީހުން ތިބިކަން * .ގަޑިން  19:06ގައިޕީ .ޕީ.އެމްގެ ޕިކްއަޕެއް

މުޙާތަބުކުރުން * .ގަޑިން  22:49ގައި:

އެމް.ޑީ.ޕީއާ އިދިކޮޅަށް އެންޓި ކެމްޕެއިންކުރަމުން ދިއުން * .ގަޑިން

މުޒާހަރާ ރޫޅާލާނޭކަމުގެ ފުރަތަމަ

 20:12ގައި :ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކުރިމަތީގައި މުޒާހަރާގެ ބައިބެރިން

އިންޒާރުދިނުން * .ގަޑިން  22:54ގައި:

އެއްވެ ޝުޢޫރު ފާޅުކުރަމުން ގެންދިއުން * .ގަޑިން  20:39ގައި:

މުޒާހަރާ ރޫޅާލާނޭކަމުގެ ދެވަނަ

* ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް،

އެމް.ޑީ.ޕީ އަދި ޖޭ.ޕީގެ ސަޕޯޓަރުން ވާދައަށް ބާރަށް ލަވަ ޖަހަމުން

އިންޒާރުދިނުން * .ގަޑިން  22:57ގައި:

ފުލުހުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުން ތިން

ދިއުން * .ގަޑިން  22:26ގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބޮނޑިބަތް

ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް

ފުލުހަކަށް އަނިޔާ ވެފައިވާކަމަށް

* ގަޑިން  23:19ގައި :ފުލުހަކަށް

ކެއުން .އަދި ފުލުހުން ބެރިކޭޑްތައް ޖެހުން ،ބެރިކޭޑްގެ އެތެރޭގައިވެސް

ނަޞޭހަތްދީ ،ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށާއި،

މަޢުލޫމާތު ދިނުން * .ގދ .ތިނަދޫ

އަނިޔާވުން * .ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބިކަން * .ގަޑިން  22:30ގައި :ހުދު

* ގދ .ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

އެއްވުން ރޫޅާލެވޭނެކަމަށް ބުނުން.

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސް،

ބައިވެރިން ފަހަތަށް ޖެއްސިގަޑީގައި،

ޖަންގިއަލެއް ހެދުން މަތިން ލައިގެން ހުރި 2މީހަކު ހުރިކަން އަދި

ކައިރި

* ގަޑިން  22:59ގައި :ބެރިކޭޑްގެ

މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އަނިޔާއެއް

އެމީހުންވަނީ ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް ގައު

އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދާފައިވާލަވަ ޖަހަމުން ދިޔަކަން.

އެތެރޭގައިވާ މީހުން ބެރިކޭޑު އެތެރެއިން

ލިބިގެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް އެއްވެސް

އުކާފަކަން * .ފުލުހަކަށާއި ،ހަވީރު

* ގަޑިން  22:41ގައި :މުޒާހަރާ ހޫނު ވަމުން ދިއުން * .ގަޑިން

ބޭރަށް ދިއުމަށް ފުލުހުން ބުނުން.

މީހަކު އައިތޯ ޗެކްކުރުމުން ،އެއްވެސް

ނޫސްގެ ރިޕޯޓަރއަކަށް އަނިޔާލިބުން.

 22:47ގައިފުލުހުންނާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ކުރިމަލުމެއް

* ގަޑިން  23:02ގައި :މުޒާހަރާ

މީހަކު އައިސްފައި ނުވާކަމަށް
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ހިނގުން * .ގަޑިން  23:02ގައިއެޗް .އާރ.ސީ.އެމް އިން ފުލުހުން
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ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރުން.

މަޢުލޫމާތު ދިނުން.

ޤާނޫނާ ޚިލާފިކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް ގޮވަމުން ދިއުން * .ގަޑިން

* ގަޑިން  23:03ގައި :މުޒާހަރާ

 23:21ގައިއިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ނުބުނާ ހިނދަކު މުޒާހަރާ

ރޫޅާލާނޭކަމުގެ ތިންވަނަ

ނުހުއްޓާނެކަމަށް ބުނުން * .ގަޑިން  23:33ގައިފުލުހުންނާ މެދު

އިންޒާރުދިނުން * .ގަޑިން  23:14ގައި:

ހިތްހަމަ ނުޖެހި އެމީހުން ދެކޭގޮތް ފާޅުކުރަމުން ދިއުން * .ގަޑިން

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ބެރިކޭޑްތަކުގެ

 23:35ގައިފުލުހުންނާ ކުރިމަތި ލުމަށް ރެޑީކަމަށާއި ޖަހާފިއްޔާ

50ފޫޓު ދުރަށް ދިއުމަށް އެންމެ

ޖަހާނެކަމަށް ބުނަމުން ދިއުން * .ގަޑިން  23:36ގައިރައީސް ވަޙީދު

ފަހުގެ އިންޒާރުދިނުން * .ގަޑިން

އަދި ޢަލީ ޙަމީދު ދަންޖެއްސުމަށް ގޮވުން * .ގަޑިން  00:25ހާއިރު :

 23:15ގައި :މުޒާހަރާ ރޫޅާލާއި

މާދަމާ މިއަށްވުރެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް އޮންނާނެކަމަށް ބުނެ ،މުޒާހަރާގެ

ފަހަތަށް ޖެއްސުން * .ގަޑިން

ބައިވެރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ލައުޑް ސްޕީކަރ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާ

 01:17ގައި :މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

މުޒާހަރާ ނިންމާލުން * .ގަޑިން  01:23ގައި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން

ބެރިކޭޑުގެ 50ފޫޓު ފަހަތަށް ޖެއްސުން .

ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގުޅުނު ސަތަރި އަދި ޖޯލި
ގެންދިއުމުން ،އެތަކެތި ދިނުމަށް ޝުޢޫރުފާޅުކުރަމުން ދިއުން* .ގާތް
ގަނޑަކަށް 10ކުޑަކުދިން މުޒާހަރާގައި އުޅުނުކަން ފާހަގަކުރެވުން .

