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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް  

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ގަވާއިދު 

ނަންބަރު   )ހ(   .1 ތަޢާރަފާިއ ނަން  ޤާނޫނު  ގެ  2020/34ިމއީ،  ޤާނޫނު(  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ        )ދިވެހި 
ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ  133ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އަށް ހަވާލާދީ، އެ ޤާނޫނުގެ  28
ސުލޫކީ  3) ފުލުހުންގެ  އެކުލަވައިލައިފައިވާ،  ލިބިގެން  ބާރު  ނަންބަރުން  ވަނަ   )

 ިމންގަނޑު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެ. 

 ''ފުލުހުންގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑުގެ ގަވާއިދު'' އެވެ.  ،މި ގަވާއިދުގެ ނަަމކީ  )ށ(   

ަމގުސަދަކީ  .2 މަގުސަދު  ގަވާއިދުގެ  ހަަމތަކާއި   ޚިދުަމތް ފުލުހުންގެ   ،މި  އަސާސްތަކާއި  ބިނާވެފައިވާ 
ކަނޑައެޅުާމއެކު ދޭއިރު  ،ިމންގަނޑުތައް  ޚިދުަމތް  ހަަމތަކާއި    ،ފުލުހުންގެ  އެ އަސާސްތަކާއި 
ޚިދުަމތް ދަށުން  ދިނުުމގައްޔާއިިމންގަނޑުގެ  ކޮންމެ  ،   އަދާކުރުުމގައްޔާއި،  ވާިޖބު  ފުލުހެއްގެ 

ފުލުހެއްގެ   ދިރިއުޅުުމގައި ޒާތީ ފުލުހެއްގެ އެ  ، ހަަމތަކާއި ބަހައްޓަންެޖހޭ ަމލުތައް ޢަ ވެސް، 
 ކަނޑައެޅުެމވެ.  ސުލޫކީ ިމންގަނޑުތައް ، ހިފަހައްޓަންެޖހޭ އަޚުލާޤީ ިމންގަނޑުތަކާއި

ގަވާއިދުގައި    .3 ފަރުދީ ޒިންމާ   ިމ  އަހުލުވެރިވެ،  ކަންކަަމށް  އެންެމހައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  މި 
ދަރަަޖއިގައި   ަމތީ  އެންމެ  އޭގެ  ހަަމތައް  ސުލޫކީ  ހަަމތަކާއި  އަޚްލާޤީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހިފެހެއްޓުަމކީ ކޮންމެ ފުލުހެއްގެ ަމއްޗަށް އޮތް ޒިންާމއެކެވެ.  

ލޫކީ  ާއންމު ސު 
 މިންގަނޑުތަްއ 

ވެސް  .4 ފުލުހަކު  ކޮންމެ  ދެިމހުރި  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ވާިޖބު  ، ދިވެހި  ީމހެއްގެ  އެ 
ދިރިއުޅުުމގައި ޒާތީ  ިމންގަނޑުތައް    ،އަދާކުރުުމގައްޔާއި،  ސުލޫކީ  އާންުމ  އަންނަނިވި 

 ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  އިސްލާްމދީނަށް   )ހ(   ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ހިތައި،  ޙުރުަމތްތެރިކޮށް 
 ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަަމލުކުރުން.، ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
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ވެސް )ށ(    ީމހެއްގެ  ޙިާމޔަތްކޮށް  ، ކޮންމެ  މިނިވަންކަން  ޙައްޤުތަކާއި  އަސާސީ 
 ރައްކައުތެރިކުރުން. 

 އިންސާނީ ޤަދަރާއި ކަރާާމތަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތުން. ވެސް  ކޮންމެ ީމހެއްގެ )ނ(   

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި، އެއްވެސް ީމހަކާެމދު ރަޙުުމކުޑަ ނުވަތަ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ   )ރ(   
ގޮތަކަށް  ނުކުރުާމއި، އެހެން ީމހަކު ލައްވާވެސް، އެފަދަ  ޢަަމލު  ގޮތަކަށް  އިހާނެތި 
ޢަމަލުނުކުރުވުާމއި، އެހެން ީމހަކު އެފަދަ ގޮތަކަށް ޢަަމލުކުރާނަމަ، އެކަން ހުއްޓުވުަމށް 

  .މަސައްކަތްކުރުން

އަޚުލާޤީ  )ބ(    ހަަމތަކާއި  އިުޖތިާމޢީ  ުމޢާަމލާތުކުރުުމގައި  ފަރުދުންނާ    ުމުޖތަަމޢުގެ 
އިޙްތިރާާމއެކު ަމތީ  ހަަމތަކުގެ އޯގާތެރިކަާމއި  ވާހަކަދައްކައި،  ރީތިބަހުން  ން، 

 ުމޢާަމލާތުކުރުން. 

ދުރުވެ   )ޅ(   ތިބުާމއި،   ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ޢަަމލުތަކާ 
 ފަދަ އެންެމހައި ކަންތައްތަކުން ދުރުވުން.  އެފަދަ ޢަަމލަކަށް ހިތްވަރު ލިބިދާނެ

 ، ކުޑަކުދީންނާއި، ދުވަސްވީ ީމހުންނާއި  ،އަންހެނުންނާއި، ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ވެސް )ކ(   
ރައްކައުތެރިކަން  އަޅައިލުމާ  ޚާއްޞަ  ީމހުންނާއި،  ހުންނަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަެމއް 
ބޭނުންވާ ީމހުންނާއި، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ީމހުންނާއި،  އެ ފަރާތްތަކުގެ 

 ބޭނުންތަކާއި އިހުސާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އޯގާތެރިކަާމއެކު ުމޢާަމލާތުކުރުން. 

ފުށުއަރާވަޒީފާގެ   )އ(    މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޒިންާމއާއި  އަދާކުރަންެޖހޭ  ފަދަ   ހައިސިއްޔަތުން 
 ކަެމއް ނުކުރުން. އެއްވެސް

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ުމދަލާއި ވަސީލަތްތަކަށް ގެއްލުން ނުދިނުން. )ވ(   

ވަސީލަތްތައް )މ(   ުމދަލާއި  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ޚިލާފަށް    ،ދިވެހި  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި 
 ބޭނުން ނުކުރުާމއި، އިސްރާފު ނުކުރުން.

ނުވަތަ  )ފ(    ހަދިޔާއެއް  އޮތް  ލިބެން  އުސޫލަކުން  ލިބޭ  ވެސް  ީމހަކަށް  ކޮންެމ  އާންމު 
ނުވަތަ   އެހީއެއް  ނުވަތަ  ހަދިޔާއެއް  އެހެން  ފިޔަވައި،  ަމންފާއެއް  ނުވަތަ  އެހީއެއް 

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުހޯދުާމއި، އެއްވެސް    ،ާމލީ ަމންފާއެއްާމއްދީ ަމންފާއެއް ނުވަތަ  
 ފަރާތަކަށް އެފަދަ އެހީއެއް ހޯދުަމށް ހުށަނޭޅުން.
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ީމހަކާެމދު )ދ(    ޢަަމލެއް    ،އެއްވެސް  އެއްވެސް  ފުރައްސާރަކުރުުމގެ  ގޯނާކުރުާމއި 
ނުދިނުާމއި  ،ނުކުރުާމއި ހިތްވަރު  ކަަމކަށް  ހުއްޓުވުަމށް އެފަދަ  ،އެފަދަ   ކަންކަން 
 ޢަަމލުކުރުން. ފުރިހަަމއަށް އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދުތަކަށާއި އެންެމހައި ހެދިފައިވާ

ނުކުރުާމއި )ތ(    ޢަަމލެއް  އެއްވެސް  ފުރައްސާރަކުރުުމގެ  ިޖންސީ  ީމހަކާެމދު   ، އެއްވެސް 
ނުދިނުާމއި ހިތްވަރު  ކަަމކަށް  ހެދިފައިވާ  އެފަދަ  ،އެފަދަ  ހުއްޓުވަުމށް  ކަންކަން 

 އެންެމހައި ގަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް ފުރިހަަމއަށް ޢަަމލުކުރުން.

ތާއީދު  )ލ(    ނުވަތަ  ތާއީދުކުރާކަން  ތާއީދުނުކުރުާމއި،  ފިކުރަކަށް  އެއްވެސް  ސިޔާސީ 
 ބަހާއި ޢަމަލުން ނުދެއްކުން.  ،ދޭހަވާފަދަ އެއްވެސް ކަެމއްނުކުރާކަން 

ތާއީދު  )ގ(    ކަންކަަމށް  އެކި  ތަފާތު  އުފެދޭފަދަ  ބައިބައިވުން  ެމދުގައި  ރައްޔިތުންގެ 
ކަެމއް ދޭހަވާފަދަ  ތާއީދުނުކުރާކަން  ނުވަތަ  ތާއީދުކުރާކަން  ބަހާއި    ، ނުކުރުާމއި، 

 ޢަމަލުން ނުދެއްކުން.

ގަވާއިދާއި )ޏ(    ޤާނޫނާއި  ކިބައިން،  ީމހެއްގެ  ނުވަތަ   އެއްވެސް  ޚިލާފު  އުސޫލުތަކާ 
 ނާާޖއިޒުކަެމއް ކުރުަމށް ނޭދުން. 

ކަެމއް،   )ސ(   އެއްވެސް  އަތުވެދާނެ  އުނިކަެމއް  ޤަދަރަށް  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 ވަގުތެއްގައި، އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ނުކުރުން.އެއްވެސް 

ކޮންެމ   )ޑ(   ކުރާ  ވެސް  އަިމއްލަ ހައިސިއްޔަތުން  ވެސް އަދި  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ 
ކަެމއްގައި ތެދުވެރިވުާމއި، ތިާމގެ އިޚްލާޞްތެރިކާެމދު ސުވާލު އުފެދޭ ފަދަ ޢަަމލެއް  

 ނުކުރުން.

ޢަަމލެއްމި   )ޒ(   ޚިލާފު  ިމންގަނޑުތަކާ  ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ  އެއްވެސް    ،ގަވާއިދުގައި 
ކަެމއް ހުއްޓުވުަމށް އަޅަންެޖހޭ    ކަެމއް ރިޕޯޓްކުރުާމއި، އެ  އެ  ،ފަރާތަކުން ކުރާނަަމ

 .ފިޔަވަޅު އެޅުން

ާޚްއޞަ ސުލޫކީ  
 މިންގަނޑުތަްއ 

ކޮންމެ    .5 ދެިމހުރި  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ވެސްދިވެހި  ވާިޖބު  ، ފުލުހަކު  ީމހެއްގެ  އެ 
 އަންނަނިވި ޚާއްޞަ ސުލޫކީ ިމންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ،އަދާކުރުުމގައި

ނުވަތަ   )ހ(   ނަސްލަށް  ީމހެއްގެ  ވަކި  ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި،  ޚިދުަމތް  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ނުވަތަ ސަޤާފަތަށް  ނުވަތަ ކުލައަށް  ޤައުީމ ނިސްބަތަށް  ނުވަތަ  ޤައުަމށް  އުފަންވި 
ނުވަތަ   ޖިސްާމނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަަމށް  އުުމރަށް ނުވަތަ  ނުވަތަ  ިޖންސަށް  ނުވަތަ 

ނުކުޅެދުންތެރިކަަމ ނުވަތަ  ނަފްސާނީ  ވިސްނުަމށް  ސިޔާސީ  ީމހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ށް 
ނިސްބަތްވާ   ނުވަތަ  ފުދުންތެރިކަަމކަށް،  ާމލީ  ނުވަތަ  ވިސްނުަމކަށް  އެނޫންވެސް 
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ބެލުެމއްނެތި ކަަމކަށް  ިމނޫންވެސް  ނުވަތަ  ރަށަށް  އުފަން  ނުވަތަ    ،ޢާއިލާއަށް 
 ހަަމހަަމކަާމއި އިންސާފުވެރިކަާމއެކު ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

  ،ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުުމގައި ވަކިފަރާތަކަށް ނުެޖހި )ށ(   
އިންސާފުވެރިކަާމއި    ،ބުން އެއްކިބާވެޞުޒާތީ ތަޢައް  ،އެއްވެސް ނާާޖއިޒު ނުފޫޒެއްނެތި

 ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.

އަސްލުތަކާއި )ނ(    ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ، އިސްލާްމދީނުގެ  ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ ަމތީން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ކުރާ އަުމރުތަކާއި،    ،ޤާނޫނާއި

 އަންގާ އެންގުންތަކަށް ފަސްެޖހުެމއްނެތި ކިޔަަމންތެރިވުން.

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،   )ރ(    ުޖްމހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އަސްލުތަކާއި،  އިސްލާްމދީނުގެ 
 އަުމރެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުކުރުން.ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދާ ޚިލާފު 

ނުެޖހި )ބ(    ފަރާތަކަށް  ޢަދުލުވެރިކަާމއެކު، ވަކި  ހުރެ،  އެއްކިބާވެ  ބާރާއި    ،ނުފޫޒުން 
 އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންކުރުން. 

ތެދުވެރިކަާމއި  )ޅ(   އަދާކުރުުމގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 އަާމނާތްތެރިކަާމއެކު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން.  އިޚްލާޞްތެރިކަާމއި

ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ީމހުންގެ ސަލާަމތާއި    ،ފުލުހުންގެ ބެލުުމގެ ދަށުގައި ތިބޭ ީމހުންނާއި )ކ(   
ފަރުވާތެރިވެ ޙައްޤުތައް   ،ރައްކައުތެރިކަަމށް  ލިބިގެންވާ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ 

 ޙިާމޔަތްކޮށްދިނުން. 

ުމޢާަމލާތް   )އ(    ީމހުންނާ  ީމހުންނާއި، ތަޙުޤީގުކުރެވޭ  ތިބޭ  ދަށުގައި  ބެލުުމގެ  ފުލުހުންގެ 
 ކުރުން. އިޙްތިރާާމއެކު ުމޢާަމލާތު  ،ބުން އެއްކިބާވެޞުކުރުުމގައި ޒާތީ ތަޢައް

ބޭނުންކުރުުމގައި، ޤާނޫނާއި   )ވ(    ފޯސް( ގެ  އޮފް  )ޔޫސް  ބާރު  ލިބިފައިވާ  ފުލުހުންނަށް 
ބާރުގެ   ިމންވަރަށް  އެކަށީގެންވާ  ހާލަތާ  އެ  ަމތީން،  ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ 

 ބޭނުންކުރުާމއި، ބާރުގެ ބޭނުންކުރި ގޮތާެމދު ަޖވާބުދާރީވުން.

 ނަހަަމގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަުމގެ ބިރުނުދެއްކުން. އެއްވެސް ީމހަކަށް  )މ(  

ފުށުއަރާފަދަ   )ފ(    މަސްއޫލިއްޔަތާ  ޒިންާމއާއި  އަދާކުރަންެޖހޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ 
ބާވަތެއްގެ    އެއްވެސް އެއްވެސް  ފުށުއަރާފަދަ  ަމޞްލަޙަތު  ނުކުރުާމއި،  ކަެމއް 

 ރިޕޯޓުކުރުން.ކަެމއްވާނަމަ، ވަގުތުން އެކަން 
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ަމޢުލޫާމތާއި )ދ(    ލިބޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ހޯދާ   ،ދިވެހި 
ަމޢުލޫާމތު   އެ  ޤާނޫނީގޮތުން  ބޭނުންނުކުރުާމއި،  ނަހަަމގޮތުގައި  ަމޢުލޫަމތު 

 ހިއްސާކުރަންެޖހޭ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތްތަކާ ހިއްސާނުކުރުން.

އިޚުތިޔާރުގެ  )ތ(    ބާރާއި  ލިބޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ބޭރުން ަމޢުލޫާމތު    ،ބޭނުންކޮށްގެން

 ނުހޯދުން. 

ލިބޭ )ލ(    ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ޒާތީ    ، ދިވެހި  ީމހުންގެ 
 ަމޢުލޫާމތުތަކަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތުން. 

އިޚުތިޔާރުގެ  )ގ(    ބާރާއި  ލިބޭ  ހައިސިއްޔަތުން  ވަޒީފާގެ  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
ީމހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ   ބޭނުންކޮށްގެން، ޤާނޫނީގޮތުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި 

 ނުހޯދުާމއި، އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާނުކުރުން.ތުތައް ގުޅުންހުރި ަމޢުލޫާމ

ަމޞްލަޙަތު  )ޏ(    އަދާކުރުުމގައި،  މަސްއޫލިއްޔަތު  ޚިދުަމތުގެ  ފުލުހުންގެ  ދިވެހި 
 ފުށުއަރާކަެމއް ެމދުވެރިވެއްެޖނަމަ، ސުޕަވައިޒަރަށް އެކަން އެންގުން. 

ީމހަކު  )ސ(   އެކަކު އަނެކަކާ ޢާއިލީ ގުޅުެމއް އޮތް ނަަމ، އެފަދަ  ތެރެއިން   ،ފުލުހުންގެ 
ވަޒަންކުރުާމއި، އެކަކު އަނެކަކުގެ   ،އެކަކު އަނެކަކުގެ މަސައްކަތް ސުޕަވައިޒްކުރުާމއި

 ަމޞްލަޙަތު ހިެމނޭފަދަ ކަންކަުމގައި ބައިވެރި ނުވުން. 

ފުލުހަ )ޑ(   ވަކި  ބޭއްވުާމއި،  ގުޅުން  ޕްރޮފެޝަނަލް  ެމދުގައި  ނުވަތަ    ކާެމދުފުލުހުންގެ 
ވަކި ނަޒަރަކުން ޢަަމލު   ފުލުހުންތަކަކާެމދު  ފަރާތްތަކާެމދު  ގޮތަކަށް އެ  ތަފާތު  ދެކި 

 ނުކުރުން.

އަސާސްތަކާއި   )ޒ(   ހަަމތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ިމންގަނޑުގައި  ސުލޫކީ  ފުލުހުންގެ 
ޢަަމލުކުރުުމގައި ުމވައްޒަފުން   ،ިމންގަނޑުތަކަށް  މަސައްކަތްކުރާ  ދަށުން         ތިާމގެ 

 އެކަަމށް ބާރުއެޅުން. ،މި ގަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުާމއި، ނަޫމނާ ދެއްކުާމއި

ގައި ހިަމނައިފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ަމއިގަނޑު    1މި ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު   )ޓ(   
 އަސާސްތަކަށް ޙުރުަމތްތެރިކޮށް ހިތުން. އަސާސްތައް ނަގަހައްޓައި އެ 

 ގަވާިއދަށް ތަބާވުން 

 

ފުލުހުން )ހ(   .6 ިމންގަނޑުތަކަށް    ،ދިވެހި  ސުލޫކީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި  ިމ 
 ފުރިހަަމޔަށް ޢަަމލުކޮށް ތަބާވާންވާނެއެވެ. 
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މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސުލޫކީ ިމންގަނޑަކާ ޚިލާފުވެއްެޖނަމަ، އެ ޚިލާފުވީ   )ށ(   
 ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. މިންވަރެއްގެ ަމއްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ފުލުހަކާެމދު ތައުދީބީ 

ގަވާިއދު ކިޔައި  
 ފަހުމުވުން 

ފުލުހަކު  .7 ކޮންމެ  ދެިމހުރި  ޚިދުަމތުގައި  ފުލުހުންގެ  ކިޔައި،   ދިވެހި  ގަވާއިދު  މި            ވެސް، 
ގަވާއިދުގެ  ިމ  ގޮތުން،  ކަށަވަރުކުރުުމގެ  ފަހުުމވެއްެޖކަން  ރަނގަޅަށް  ގަވާއިދު           މި 

ފައިލުގައި    2ަޖދުވަލު   ރެކޯޑު  ުމވައްޒަފުގެ  އަދި  ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.  އިޤުރާރުގައި       ގައިވާ 
 މި އިޤުރާރު ހިަމނަންވާނެއެވެ.  

ގަވާިއދަށް  
 ައހުލުވެރިކުރުވުން 

ގޮތުންމި    .8 ތާޒާކުރުުމގެ  ކަންކަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޢަަމލުކުރަން    ، ގަވާއިދުގައި  ގަވާއިދަށް  މި 
)އެކެއް( ފަހަރު ކޮންެމ ފުލުހަކު ވެސް ފުރިހަަމކުރަން    1ަމދުވެގެން އަހަރަކު    ،ފަށާ ފަހުން

 ލާޒިުމވާ ތަުމރީނު ޕްރޮގްރާެމއް ހިންގަންވާނެއެވެ.  

ގަވާިއދަށް  
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ަމލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ިމ ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ޢަމި ގަވާއިދަށް    .9
 ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

______________________ 
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Maldives Police Service                                       ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  

 

 ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަސާސްތައް 

 ނަޒާހަތްތެރިކަން )އިންޓެގްރިޓީ( 

  ، ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ސުލޫކީ ިމންގަނޑުތައް ނަގަހައްޓައި، އެންމެ ަމތީ ދަރަަޖއިގެ އަޚްލާޤީ ިމންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓައިދިވެހި  
 ޚިދުަމތުގެ ފެންވަރު ދައްކުވައިދޭނަން. 

 
 ޖަވާބުދާރުކަން )އެކައުންޓަބިލިޓީ( 

ޤާނޫނީ ހަަމތައް ހިފެހެއްޓުާމއި، ުމުޖތަަމޢަށާއި،  ، ގައި ވެސްފުލުހުންގެ ދައުރާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުަމށް ކުރާ ކޮންމެ ކަެމއް 
ފަރުދީގޮތުންނާއި   ފަރާތްތަކަށް  ލިބިދީފައިވާ  އިޚްތިޞާޞް  ޤާނޫނީ  ބެލުުމގެ  ހިނގާނުހިނގާގޮތް  މަސައްކަތްތައް  ފުލުހުންގެ 

 ތްތަކަށް ޒިންާމވާނަން.ުމއައްސަސާގެ ފެންވަރުގައި ަޖވާބުދާރީވާނަން. އަދި ފުލުހުންގެ ަމސައްކަތްތަކަށާއި ވަސީލަ
 

 އިޙްތިރާމް )ރެސްޕެކްޓް( 

 އިންސާފުވެރި ޚިދުަމތެއް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި ޤަދަރާއި އިޙްތިރާާމއެކު ޢަަމލުކުރާނަން.
 

 ހަމަހަމަކަން )ފެއަރނަސް( 

 ހަަމހަަމކަާމއެކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޛުކުރާނަން.  ،އެއްވެސް ތަފާތުކުރުެމއް ނެތި
 

 ކުލުނުވެރިކަން )އެމްޕަތީ( 

 ހިތްހެޔޮކަާމއި ލޯތްބާއި އަޅައިލުާމއެކު ޚިދުަމތް ފޯރުކޮށްދޭނަން.  ،ޚިދުަމތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
 

 ކަށަވެތިކަން )ޑެޑިކޭޝަން( 

ރައްޔިތުން އެދޭގޮތެއްގައި، ވީ އެންެމ އަވަހަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުުމގައި    ، ވިސްނުާމއި ވަސީލަތްތައްުމއައްސަސާގެ ަމސައްކަތްތަކާއި  
 ކަށަވަރުކަާމއެކީ ބޭނުންކުރާނަން.
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Maldives Police Service                                       ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް  

 

 އިޤްރާރު 
   
އަހުރެންނަށް   ކަންކަން  ބަޔާންވެގެންވާ  ގަވާއިދުގައި  ކިޔައި،  ރަނގަޅަށް  ގަވާއިދު''  ިމންގަނޑުގެ  ސުލޫކީ  ''ފުލުހުންގެ 

އަހުރެން  ބެހެއްޓުަމށް  ޢަަމލުތައް  އެއްގޮތަށް  ިމންގަނޑުތަކާ  ބަޔާންވެގެންވާ ސުލޫކީ  ގަވާއިދުގައި  ފަހުްމވެއްެޖއެވެ. އަދި އެ 
 އިޤުރާރުވަެމވެ. 

 
 

 ސަރވިސް ނަންބަރު:    ނަން:   ފުރިހަމަ 
 - ސޮއި: 

   
   - ތާރީޚު: 

 
 

 މުވައްޒަފު ނިސްބަތްވާ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެ އިސްފަރާތް 
 ސަރވިސް ނަންބަރު:   ރޭންކާއި  ނަން:   

 - ސޮއި: 
   

   - ތާރީޚު: 

 
 
 

 )ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުަމތުގެ ތައްގަނޑު(
 

_____________________________ 


	Cover (Gavaaidhu nanbaru 2021-R-89, Fuluhunge sulookee mingan'duge gavaaidhu)
	Gavaaidhu nanbaru 2021-R-89 (Fuluhunge sulookee mingan'duge gavaaidhu)

