
  
1    ޞަފްހާ  

  

a 

– 
 

 ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް ފުލުހުންގެ ދިވެހި

. ފުރަތަމަ އެންމެއިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްފަރާތެވެ ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެ     

ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ، އެހެންކަމުން ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް ފުލުހެއްގެ ޒިންމާއާއި ދައުރު

  .ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ ކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްމަލުންގަނޑުތައް އެނގި އެގޮތަށް ޢަމި

  

.ދުތަކަށް ކިޔަމަންވުންޢިވާޤަޤާނޫނާއި  އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި . 1  

، ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޤާނޫނާއި، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

  .ންޖެހޭނެއެވެތިބެ ކު ސާބިތުވެއެވަފާތެރިކަމާފުލުހުން ކުރުމުގައި ޛުންފީތަ ތައްޤަވާޢިދުޤާނޫނާއި 

 

  .ފުރިހަމަކުރުން ފުލުހުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު. 2

ކަން ޤާބިލުއެމީހެއްގެ ހުނަރާއި  ،އެކުއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ރުމުގައިފުރިހަމަކު ކީވެސް ފުލުހުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބުކޮންމެ ފުލުހަ

ރައްޔިތުންގެ ، ޖަމާޢަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި. ވާންޖެހޭނެއެވެ މީހަކަށްދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ  ތަންދިން އެންމެ މަތީ

، އްޓުމާއިހެލަސްކަން ދެމެސަމަޞުލްޙަ، ކުރުމާއިޙިމާޔަތް ތައްއިންސާނީ ޙައްޤު، މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމާއި

ކުރުމަކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ގޮތެއްގައި ޢަމަލުއިންސާފުވެރި  ،ހަމަހަމަ އެކުއިޙްތިރާމާމެދު ރައްޔިތުންނާ

  .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 

  .ތަކަށް ރައްކާތެރިވުންއްޤުޙަތަކާއި ފަރުދުންގެ އްޤުއިންސާނީ ޙަ .3

ފުލުހުންނަކީ އިންސާނީ ، އިދިނުމުގަށްކޮންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުޢާއާއި މުގަކުރުވާޖިބުތައް އަދާދިވެހި ފުލުހުންގެ 

  .ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެށް މަސައްކަތްކުރާ މާޔަތްކޮށްދިނުމަޙިތައް ޙައްޤު ފަރުދުންގެ ،ތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއެކުޙައްޤު



  
2    ޞަފްހާ  

  

  

   .ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން .4

. ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ ސިއްރެކެވެ ޢުލޫމާތަކީމަ އަދާކުރުމުގައި ލިބޭވާޖިބުތައް ގެ ފުލުހުން

ނީ ޤާނޫ، ތަކަކީކާކުރެވިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުފުލުހުންގެ ރެކޯޑުގައި ރައް، ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ

  .ނޫނެވެ ނެ ތަކެއްޗެއްކުރެވޭންމުޢާހިނދެއްގައި މެނުވީ  ކޮށްފިލާޒިމު ންމުކުރުމަށްޢާ ގޮތުން އެތަކެތި

  

   .ކިޔަމަންވުން ތަކަށްއަމުރު. 5

 އިޖާބަފަސްނުޖެހި އެކު ކަމާކޮންމެ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންތެރި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ މަތިން ކުރެވޭ، ފުލުހުންނަށް

  .ދޭންޖެހޭނެއެވެ

  

  .ތެދުވެރިވުމާއި ވަފާތެރިވުންޚިދުމަތުގައި . 6

ޑިއުޓީގައާއި ޑިއުޓީން  ގެފުލުހުން. ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ ،ދުވެރިދުމަތުގައި ތެޚި ފުލުހުންނަކީ ޤައުމީ

. ތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެޚްލާޞްްކުރާކޮންމެ ކަމެއްގައި އި، ބޭރުގައިވެސް ފުލުހުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ތެދުވެރިވެ

އެއްވެސް ކަމެއް  އުފެދޭފަދަސުވާލު  މެދުވެރިކަމާއިންސާފުތެދުވެރިކަމާއި  ތިމާގެ ސަބަބުން ޢަމަލެއްގެކުރާ  ފުލުހުން

  .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

  

  .ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން .7

 .ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ބަޔެކެވެހެޔޮގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް  ކީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައިވެސްފުލުހުންނަ

ފުލުހުންގެ ޒިންމާ  އެކުވަފާތެރިކަމާ، ތެދުވެރިކަމާއި ،ޓުމާއިގައި ފުރިހަމައަށް ހިފެހެއްއިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކު

އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް  ފުލުހުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަކުރުމަށް . ޖެހޭނެއެވެ ކުރަން މަސަައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް

 ،ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާއި، ގަތުމާއިބިއެއް ލިއެހީ، ކުރުމާއިދިޔާއެއް ޤަބޫލުތަކުން ހައެއްވެސް ފަރާ ،ދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށްކުރިމަތިވެ

  .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންވިޔަފާރިއެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް 
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  .މަޤާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު. 8

ވާޖިބު ންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ ބޭނުންކުރަ ނުފޫޒުގެ، އިސިއްޔަތުން ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއިހަފުލުހެއްގެ 

އެހީއެއް ލިބިގަތުމާއި އެހެން ފަރާތަކަށް ، އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިދާއެއް އަށްމިނޫންގޮތަކުން ތިމާ. ކުރުމަށެވެހަމަފުރި

އް ކޮށްގެނެބޭނުން ބާރާއި ނުފޫޒު މަގާމުގެ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބޭ ގޮތަށް ށްއަދި ފައިދާއެއްވެސް ލިބޭނޭގޮތައެހީއެއް 

  .ނުވާނެއެވެ

  

  .މަށް ލޯބިކުރުންއިންސާފާއި ހަމަހަމަކަ. 9

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް. ނެއެވެފުލުހުންނަކީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ

  .ވާންޖެހޭނެއެވެފުލުހުން މަލުކުރާ ބަޔަކަށް ޢަ ންއެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އިންސާފު

  

  .މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ފަރާތްތަކާގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފުލުހުން. 10

ކުރަން ޖެހޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އިމުދެމެދު އުފައްދާ ޤާ ފުލުހުންނާ ކާއި ދިވެހިތަފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތް

  .އެކުގައެވެ އޯގާތެރިކަމާ އިދަންޖެހޭނީ އިޙްތިރާމާލާތްކޮށް ހަމައެކު މުޢާކާޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަ. ގުޅުމެކެވެ

  

  .އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން ގައިމެދު މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ އެކުގައި .11

. ގުޅުމެކެވެ އެކުވެރިއަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭނީ  ނާއްޒަފުންވަމު ކުރާތިމާއާއެކުގައި މަސައްކަތް، ތިމާއާއި

  ،ވިޔަސްކުރެވޭ ކަމަކުން ނުވަތަވޭ ބަހަކުން ބުނެ .އެކުގައެވެއިޙްތިރާމާ ކުރަންވާނީ މަލާތްޢާމުއެކު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ

 ބަހެއް، ކުރުމާއި ޢަމަލެއް ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދައިންސާނީ ގެ ކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްއެ ތިމާއާ

 ކަހަލަ ޖިންސީ ގޮތުން އަނެކާއަށް އެއްވެސް އަދި. ހުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫނެވެކުރެބުނުމާއި ކުރެހުމެއް 

ވަޒީފާގެ  މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ވެސްގޯނާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއް

  .އުނިކަމެއް އައިސްގެން ނުވާނެއެވެ އެއްވެސް ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

  



  
4    ޞަފްހާ  

  

  

  .ރައްކާތެރިވުން މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް .12

އެހެނިހެންވެސް ތަކެއްޗަށް  އިމާރާތްތަކާއި، ނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރާއިފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި

ކުޑަކަމުން ނުވަތަ ފަރުވާ. ޒިންމާއެކެވެކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް އެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެ ،ރައްކާތެރިވެ

 އިހުމާލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެ ،ންމާމެއްގެ ޒިނަމަ އެކަލިބިއްޖެގަސްތުގައި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް 

  .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެދުން ޢިވާޤަ މިފަދަ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު އަދި. އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ

  

  .ތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުންޚްއި ވާލިބިފައި .13

މި ކޯޑް އޮފް  އިިޤަވާޢިދާނޫނާއި ޤާނީ ވާންހިފަންބޭނު ތިޔާރުތަކުގެޚްލިބޭ އި އެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތިމާއަށްފުލުހަކަށްވީތީ އެކި

ތް ޔަޢާސިފަތަކަށް ރި ކަންތައްތަކާއި ބަޔާންވެގެންވާކޮންޑަކްޓްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސްތަކުގައި 

ގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް މެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުކާފަރާތްތަ ކުރާކުށް ލަތްތަކުގައިޙާބައެއް . ފަހުގައެވެ ކުރުމަށް

މި  ގޮތް ޖެހޭމަލު ބަހަށްޓަންޢައި ގޮތާ މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީ. ލިބިފައި އޮވެއެވެ

  .ކިއެކި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެއެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ

  

  .ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން .14

ނަޞޭޙަތްދީގެން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް އެފަދައިން ނުންކުރަންވާނީ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭ

އެއްގެ ސީދާ ފަހު ޒިންމާދާރު ވެރިދިނުމަށްވެސް ދަށް ތަބާވުމަށް އެދި އިންޒާރުޢިވާނޫނާއި ޤަޤާޙައްލުނުވެއްޖެ ހިނދު 

  .ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ އެކަށީގެންނުވާ އިއި އެޙާލަތަކާއެއްވެސް ޙާލެއްގަ. އިރުޝާދާއި އަމުރުގެ މަތިންނެވެ

  

  .ގޮތް ޢަމަލުކުރާނޭ ގައިމެދުރާތްތަކާކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ ފަ. 15

ނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއްކޮށް ންބޭ މީހުތިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި  ،ގެނެވޭ މީހުންނަށާއިކުށުގެ ތުހުމަތުގައި 

ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް  ކަރާމާތް އިރުމަތާޙުވީތީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ އިންސާނަކަށް، ދީގެއްލުމެއް

  .ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ



  
5    ޞަފްހާ  

  

  

  .ދުރުހެލިވުން ގެ މައްސަލަތަކާޝަންެޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕް. 16

ދި އެފަދަ އަ ބައިވެރިވާވަރަކަށް އެއްވެސް މިން ،ޢަމަލެއްދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް 

ފުލުހުންގެ ފުލުހަކީވެސް  ކޮންމެ. ނުވާނެއެވެ ބޭ ބަޔަކަށް ވެގެންއަޅާނުލާ ދޫކޮށްލައިގެން ތި މެދުމީހުންނާމަލުތައް ކުރާ ޢަ

  .ވާންޖެހޭނެއެވެ ރާ ފުލުހަކަށްލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުއިނައްތަ ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮށްމެދުގައި 



  
6    ޞަފްހާ  

  

 އެތިކްސް އޮފް ކޯޑް ގެފުލުހުން ދިވެހި

  

  :ދިވެހި ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންގެ ޒިންމާތަކަކީ

  ،މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަފަރާކުރުމާއި

  ،މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަސްލަޙަަތު ދެމެހެއްޓުމާއި

  ،ރުމާއިއެހައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމް ކު ،ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި

  ،ކުށްކުރާފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާއި ،ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި

  .ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމެވެ

  

  

  :އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އަހުރެން، މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގަޔާއި
 

  ،މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ފަރުދުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި

  ،އަދަބާއި ސުލޫކާއި އަޚުލާޤުގެ އެންމެމަތީ ހަމަތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި ރުމަށާއި،ތެދުވެރިކަންމަތީ ހުއަބަދުވެސް 

  ،އެންމެންނާމެދު ހުނަރުވެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި

  ،އަދަބު އިޙްތިރާމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމާއި

  ،މާއިއަހުރެންގެ ޢަމަލުތަކަށް ޒިންމާދާރުވެ ޖަވާބުދާރީވު

  ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއިއެކު،

  .ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމެވެ
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