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 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

އެމްޑީޕީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބް . 06 އޭޕްރީލް 2019 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 
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 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

އެމްޑީޕީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބް . 06 އޭޕްރީލް 2019 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 
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$$$$$$$$

$

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 

 މިންގަނޑު ފަރާތްތަކުގެ ސުލޫކީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކެންޑިޑޭޓުންނާއި،

 

ިއ ކަމަށްޓަކައި، އެއީ ަވކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓުދިނުމާ  ވަކި ބަހުރުވައަކުން ާވހަކަދައްކާއް ނުވަތަ ވަކި މަޒުހަބެ، ވަކި ޖިންސެއް
 ހުށަނޭޅުން.ސަަބބެއްކަމުގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް  އޮތްނުދިނުމަށް 

ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް  ތާއީދު ހޯދުމަށް ނުަވަތ ތާއީދު ދީނީ އެކި އެކި މުނާސަބަތުގައްޔާއި، ދީނީ ދަރުސްތަކުގައްޔާއި ޚުޠުބާތަކުގައި
 ނުދެއްކުން.ވާހަކައެއް 

ހޯދުމަށް ނުވަތަ ތާއީުދ  ފިލާވަޅުތައް މެދުވެރިކޮށް ތާއީދު ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދޭކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި މަދަރުސާ، ކޮލެޖު، 
  ނުކުރުން.ކުޑަކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް

 ލިބިގެން  ޔަވައިދޭ ތަންތަނުގެ ގޯއްޗާއި ހޯލު ފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރަންާވނީ ހުއްދަކި

ކެންޑިޑޭޓަކު ތާއީދު ހޯދުމަށް ހިންގަމުންގެންދާ   ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު، އެހެންއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށްއެ

 ނުކުރުން.ބައްދަލުވުމަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ޢަމަލެއް 

 ނިާޝން، ނުަވތަ އެ ކެންޑިޑޭޓަކު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެފަދަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް، އީދު ހޯދުމުގެގޮތުން ބަހައްޓާ ޯޕސްޓަރު، ނުވަތަތާ

 ނުދިނުން  ނައްޓައި، ހަލާކުކޮށް، ގެއްުލން އެހެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވަތަ އެހެްނ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ  ނުވަތަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަމުންދާ ތަނެއްގައި، އެ ވަގުތަކާ ދިމާކޮށް، އެހެން މެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ކެންޕޭން އެއްވު

 ނުކުރުން.ތަނުގައި ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމުހަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު 

ގައި  އިމާރާތެއްގައި ނުވަތަ ބިމުގެއެއްގައި ނުވަތަ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއް، މީހެއްގެ

 ބަހްއްޓާނަަމ، ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބެހެއްޓުން.

އެއްވެސް ގޮތަކުން މަޖުޫބރުކުރުވައި އަދި ބިރުދެއްކުމުގެ  ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުަވތަ ވޯޓުނުލުމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް

 ނުހިންގުން.ފަރާތަކުން  ޢަމަލެއް އެއްވެސް

 އަދިނުދިނުން. އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާ ނުވަތަ ހަދިޔާ  މީހަކަށް ވޯޓުލުމަށް ނުވަތަ ވޯޓުނުލުމަށް ުބނެ ރިޝްވަތުގެގޮުތންވަކި 

 ހުށަނޭޅުން.އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް  ކޮށްނުދިނުން. މާލީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮުތން ަފއިދާއެއް ވެދާނެ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް

އަސްލުތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައި،  ޑޭޓަކަށް ތާއީދު ހޯދުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމުގައި، އިސްލާމްދީނުގެކެންޑި

 ނުކުރުން ކެނޑޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް  އިސްލާމްދީނުގެ ޙުރުމަތް

 ޢާންމުކުރުން  ބަޔާން  މާލީ  ކެންޑިޑޭޓުގެ  ތަފްޞީލާއެކު  ފުރިހަމަ 

ކާ ފަރާތަ  ހޯދުމަށްޓަކައި، އެއްވެސް  ތަކެތި  ނުވަތަ  ފައިސާ  ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި  ނުވަތަ  ރަދުކުރުމަށްޓަކައި ޚަ  ގުޅިގެން  އިންތިހާބާ 
 ބިރުނުދެއްކުން  ނުވަތަ  ން ފޯރުވު ނު ނުފޫޒެއް  ނުވަތަ  ބޭނުންނުކުރުން، އް ބާރެ ނާޖާއިޒު  ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް 


