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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް
ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްފަރާތެވެ.
އެހެންކަމުން ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް ފުލުހެއްގެ ޒިންމާއާއި ދައުރު ،ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސުލޫކީ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ
މިންގަނޑުތައް އެނގި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .1އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ކިޔަމަންވުން.
އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރުމާއި،
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ފުލުހުން ވަފާތެރިކަމާއެކު ސާބި ތުވެ ތިބެންޖެހޭނެއެވެ.

 .2ފުލުހުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު ފުރިހަމަކުރުން.
ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް ފުލުހުންގެ ޤައުމީ ވާޖިބު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ،އެމީ ހެއްގެ ހުނަރާއި ޤާބިލުކަން
ތަންދިން އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކަށް ޚިދުމަތްކުރާ މީހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ޖަމާޢަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންގެ
މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ،ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމާއި،
ރައްޔިތުންނާމެދު

އިޙްތިރާމާއެކު

ހަމަހަމަ،

އިންސާފުވެރި

ގޮތެއްގައި

ޢަމަލުކުރުމަކީ

ކޮންމެ

ފުލުހެއްގެވެސް

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

 .3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން.
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ޢާންމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ،ފުލުހުންނަކީ އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއެކު ،ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ޞަފްހާ 1

 .4ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން.
ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ކަމާނުބެހޭ ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެ ސިއްރެކެވެ.
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ،ފުލުހުންގެ ރެކޯޑުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ،ޤާނޫނީ
ގޮތުން އެތަކެތި ޢާންމުކުރުމަށް ލާޒިމުކޮށްފި ހިނދެއްގައި މެނުވީ ޢާންމުކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.

 .5އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވުން.
ފުލުހުންނަށް ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުގެ މަތިން ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ފަސްނުޖެހި އިޖާބަ
ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

 .6ޚިދުމަތުގައި ތެދުވެރިވުމާއި ވަފާތެރިވުން.
ފުލުހުންނަކީ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައި ތެދުވެރި ،ވަފާތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީގައާއި ޑިއުޓީން
ބޭރުގައިވެސް ފުލުހުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ތެދުވެރިވެ ،ކުރާކޮންމެ ކަމެއްގައި އިޚްލާޞްތެރި ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
ފުލުހުން ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ ތެދުވެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .7ފުލުހުންގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން.
ފުލުހުންނަކީ
އިސްލާމްދީނުގެ

އަމިއްލަ

ދިރިއުޅުމުގައިވެސް

ހަމަތަކުގައި

ފުރިހަމައަށް

ރައްޔިތުންނަށް
ހިފެހެއްޓުމާއި،

ހެޔޮގޮތުގައި

ނަމޫނާއަކަށް

ތެދުވެރިކަމާއި ،ވަފާތެރިކަމާއެކު

ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ފުލުހުންގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަކުރުމަށް

ވާ ންޖެހޭނެ
ފުލުހުންގެ

ބަޔެކެވެ.
ޒިންމާ

އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް

ކުރިމަތިވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހަދިޔާއެއް ޤަބޫލުކުރުމާއި ،އެހީއެއް ލިބިގަތުމާއި ،ޚިދުމަތެއް ހޯދުމާއި،
ވިޔަފާރިއެއްގައި ބައިވެރިވުމާއި އަދި އެފަދަ ވިޔަފާރިއެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޞަފްހާ 2

 .8މަޤާމުގެ ނުފޫޒާއި ބާރު.
ފުލުހެއްގެ ހައިސިއް ޔަތުން ތިމާއަށް ލިބިފައިވާ ބާރާއި ،ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފުލުހުންގެ ވާޖިބު
ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ .މިނޫންގޮތަކުން ތިމާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ފައިދާއެއް ،އެހީއެއް ލިބިގަތުމާއި އެހެން ފަރާތަކަށް
އެހީއެއް އަދި ފައިދާއެއްވެސް ލިބޭނޭގޮތަށް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބޭ ގޮތަށް މަގާމުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެނެއް
ނުވާނެއެވެ.

 .9އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބިކުރުން.
ފުލުހުންނަކީ އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި
އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އިން ސާފުން ޢަމަލުކުރާ ބަޔަކަށް ފުލުހުން ވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .10ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން.
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުންނާ ދެމެދު އުފައްދާ ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް
ގުޅުމެކެވެ .ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު މުޢާމަލާތްކޮށް ހަދަންޖެހޭނީ އިޙްތިރާމާއި އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައެވެ.

 .11އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުން.
ތިމާއާއި ،ތިމާއާއެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާ ދެމެދު އޮންނަންޖެހޭނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި އެކުވެރި ގުޅުމެކެވެ.
ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ އިޙްތިރާމާއެކުގައެވެ .ބުނެވޭ ބަހަކުން ނުވަތަ ކުރެވޭ ކަމަކުންވިޔަސް،
ތިމާއާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމާއި ،ބަހެއް
ބުނުމާއި ކުރެހުމެއް ކުރެހުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫނެވެ .އަދި ޖިން ސީ ގޮތުން އަނެކާއަށް އެއްވެސް ކަހަލަ
ގޯނާއެއް ލިބޭފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްގެ ން ނުވާނެއެވެ .މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ
ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް އެއްވެ ސް އުނިކަމެއް އައިސްގެން ނުވާނެއެވެ.

ޞަފްހާ 3

 .12މުދަލާއި ތަކެއްޗަށް ރައްކާތެރިވުން.
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އުޅަނދުފަހަރާއި ،އިމާރާތްތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ތަކެއްޗަށް
ރައްކާތެރިވެ ،އެތަކެތި ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ .ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ
ގަސްތުގައި އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ޒިންމާ ،އެ އިހުމާލުވާ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު
އުފުލަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި މިފަދަ މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާމެދު ޤަވާޢިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

 .13ލިބިފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުން.
ފުލުހަކަށްވީތީ އެކިއެކި ޙާލަތްތަކުގައި ތިމާއަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުތަކުގެ ބޭނުންހިފަންވާނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި މި ކޯޑް އޮފް
ކޮންޑަކްޓްގެ އިތުރުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި ސިފަތަކަށް ރިޢާޔަތް
ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ .ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް
ލިބިފައި އޮވެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީ ގޮތާއި ޢަމަލު ބަހަށްޓަންޖެހޭ ގޮތް މި
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ އެކިއެކި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންވެގެން މިވަނީއެވެ.

 .14ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުން.
ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކުރަންވާނީ ނަޞޭޙަތްދީގެން އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު އެކަމެއް އެފަދައިން
ޙައްލުނުވެއްޖެ ހިނދު ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ތަބާވުމަށް އެދި އިންޒާރުވެސް ދިނުމަށްފަހު ޒިންމާދާރު ވެރިއެއްގެ ސީދާ
އިރުޝާދާއި އަމުރުގެ މަތިންނެވެ .އެއްވެ ސް ޙާލެއްގައި އެޙާލަތަކާއި އެކަށީގެންނުވާ ބާރެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .15ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ ފަރާތްތަކާމެދުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް.
ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގެނެވޭ މީހުންނަށާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއްކޮށް
ގެއްލުމެއްދީ ،އިން ސާނަކަށްވީތީ

ކޮންމެ

މީހަކަށްވެސް

ލިބިގެންވާ

ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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ޙުރުމަތާއި

ކަރާމާތް

ގެއްލޭފަދަ

އެއްވެސް

 .16ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންެގެ މައްސަލަތަކާ ދުރުހެލިވުން.
ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ،އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވާ އަދި އެފަދަ
ޢަމަލުތައް ކުރާ މީހުންނާމެދު އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލައިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ .ކޮންމެ ފުލުހަކީވެސް ފުލުހުންގެ
މެދުގައި ކޮރަޕްޝަން މަދުކޮށް ނައްތައިލުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް

ދިވެހި ފުލުހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހުރެންގެ ޒިންމާތަކަކީ:
މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދަފަރާކުރުމާއި،
މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު މަ ސްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމާއި،
ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި ،އެހައްޤުތަކަށް އިޙުތިރާމް ކުރުމާއި،
ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ،ކުށްކުރާފަރާތްތައް ދެނެގަތުމާއި،
ޤާނޫނު ނެގެހެއްޓުމެވެ.

މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގަޔާއި ،އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އަހުރެން:
މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ފަރުދުންގެ ފުރާނައާއި މުދާ ޙިމާޔަތް ކުރުމާއި،
އަބަދުވެސް ތެދުވެރިކަންމަތީ ހުރުމަށާއި ،އަދަބާއި ސުލޫކާއި އަޚުލާޤުގެ އެންމެމަތީ ހަމަތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި،
އެންމެންނާމެދު ހުނަރުވެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި،
އަދަބު އިޙްތިރާމާއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމާއި،
އަހުރެންގެ ޢަމަލުތަކަށް ޒިންމާދާރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމާއި،
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއިއެކު،
ފުލުހުންގެ ވަސީލަތްތައް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނަމެވެ.
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