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 މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓ  

 މާލެ،     
 .ދިވެހިރާއްޖެ    

 

 އުސޫލު ޖިއޮގުރަފިކް ތަންތަނަށް ނަންކިޔުމުގެ 
 

 ،މާއިކިޔުމަށް ބޭނުންވާ ތަންތަަނށް ނަންކިޔުވަކި ނަމެއް ގެ ތެރެއިން، ތަންތަނުމިއ ، ޖިއޮގުރަފިކް  .1 ތަޢާރުފު 
 ،މާއިކިޔުވަކި ނަމެއް ދ ފައިނުވާ ތަންތަނަށް ަނން  ،މާއިކިޔުއަލަށް އުފައްދާ ތަންތަަނށް ނަްނ 

ތަނަކަށް  މުކޮށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ނަމެއް ރަސްމ ކޮށް އެންވަކި ތަނަކަށް ދ ފައިވާ ނަމެއް ނުވަތަ އާ
 ރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޢަމަލުކު ނަމެއް ބަދަލުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުްނދާ މަށް ނުވަތަކިޔު

 .އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ

ޓަަކއި ނަން ފާސްކުރުމުގައި ބަލާެނ  މަށްކިޔުރަފިކް ތަންތަަނށް ނަންޖިއޮގު ،ސަދަކ ގުއުސޫލުގެ މަ މި 2. މަުގސަދު 
 އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމެވެ.ހަމަތަާކއި މަލުކުރާނެ ޢަމުގައި ކިޔުނަން، ކަނޑައެޅުމާއިމިންގަނޑުތައް 

ަނން މި އުސޫުލގެ ދަށުން 

 ކިޔާނެ ތަންތަން 
 ނަންކިޔާނ  އަންނަނިވި ތަްނނަށެވެ.މި އުސޫލުގެ ދަށުން  )ހ( .3

 ؛ންތަންނުންވާ ތަ ބޭ ކިޔުމަށްވަކި ނަމެއް  (1)   

 ؛ންތަންއުފައްދާ ތަލަށް އަ (2)   

 ؛ންތަންނުވާ ތަ އިފައިކިޔަވަކި ނަމެއް  (3)   

މަށް ކިޔުތަނަކަށް  މުކޮށް ބޭނުންކުަރމުންދާ ނަމެއް ރަސްމ ކޮށް އެންތަނަކަށް އާ އެ (4)   
 ؛ބޭނުންވާ ކޮންމެ ަތނެއް

 .ންތަންދ ފައިވާ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުނންވާ ތަ (5)   
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ފައިވާ އިކިޔަވަކި ތަނަކަށް  ،އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި )ށ(  
         އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް  ،ބޭުނންވެއްޖެނަމަ ންނަންނަމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެ

 ވެ.މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިދާނެއެ

ފޯމު ކޮށްފައިވާ ޚާއްޞައޮތޯރިޓ ން އެކަމަށް ، ހުށަހަޅާނ  ގެ ދަށުން ނަންކިޔުމަށްމި އުސޫލު )ހ( .4 މަށް ހުށަެހޅުން ނަންކިޔު
 .، އޮތޯރިޓ ައށެވެގޮްތތަުކގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އަންނަނިވި މެދުވެރިކޮށް،

 ؛ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް އެ އިދާރާއިން (1)   

ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅާ އްޔާއަކުން ނުވަތަ މްޢިއަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޖަ (2)   
 ކަމާބެހޭ ވުޒާރާ ެމދުވެރިކޮށް.، ހުށަހެޅުންތައް

ފައިވާ ނަމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލެްއ އި ކިޔަނުވަތަ ފަޅަކަށް ރަށަކަށް  )ށ(  
ކުއްޔަށް ހިފައިފައިވާ  ތަނެއް ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ އެ ،ގެނައުމަށް ހުށަހެޅޭނ 

 އެކަންޏެވެ. ށްހަާވުލކޮށްފައިވާ ފަރާތަތަނެއް  އެނުވަތަ  ށްފަރާތަ

 ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކުން ރަށަަކށް ނަމެއް ކިޔުމަށް ހުށަހެޅޭނ  )ނ(  
 ފަރާތަކުން ހިއްކައިފައިވާ ރަށެއްކަމުގައި ވާނަމައެވެ. އެ

ނުަވތަ ނަމުގެ ބައެއް ބަދަލުކުރުމަްށ ނަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް  )ރ(  
މަށް އެދޭ ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކެއް ކިޔުތަނަށް  ހުށަހަޅާއިރު، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ

  ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނަން ފާސްކުުރމުގެ 

 މިންަގނޑުަތއް 
         ޓަކައި   ަބަދލުގެނައުމަށްމި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަންިކޔުމަށް ނުވަތަ ނަމަކަށް )ހ( .5

 ފާސްކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ބަލަންާވނެއެވެ. ނަން

 ؛ވުން ކަމުގައި ދިވެހިބަހުން ކިޔާ ނަމެއް (1)   

 ނަމެއްއަޚްލާޤ  މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ  އި،މިންގަނޑުތަކަށާ ޢ އިޖުތިމާ މުންއާ (2)   
 ؛ވުން ކަމުގައި

 ؛ވުން ސާދާ ނަމަކަށް ،ކިޔަން ފަސޭހަ، ރ ތި (3)   

 ؛ނަަމކަށް ނުވުން ފައިވާޔައިތަނަކަށް ކިއެހެން  (4)   
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 މ ހަކަށް ކިޔާ ނަމަކަށް ނުވުން ުނވަތަ އެހެން ތަނަކަށް ކިޔާ ނަމަަކށް ނުވުން. (5)   

 ތް ކުރަންވާނެއެވެ.ޢާޔަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރި ިކޔު ނުވަތަ ފަޅަކަށް ަނންރަށަކަށް  )ށ(  

 ؛ޤުދުރަތ  އުމުރުތަނެއްގެ  އެ (1)   

 ޚު؛ނުވަތަ ސަރަޙައްދުގެ ތާރ  ތަނެއްގެ އެ (2)   

 ؛)ސަރަޙައްދު ނުވަތަ ހިސާބުގަނޑު(ތަން  އޮތް ތަނެއް އެ (3)   

 ؛ބާރަށް( ،އުފެދުމުގައި ހުރި ސިފަތައް )މިސާލު: އުސްފުށި ތަނެއް އެ (4)   

 ؛ކުޑަރަށް( ،ބޮޑުފިނޮޅުކުޑަބޮޑުމިން )މިސާލު:  ތަނެއްގެ އެ (5)   

ވަށައިގެންވާ ތަނެއްގެ  އެނުވަތަ  ތަނެއްގައި އެ އްޔަތު )ޞިޚާއް ތަނެއްގެ އެ (6)   
 ވަސ ލަތްތަކާއި ދިރުންތައް ނުވަަތ ޖިއޮލޮޖިކަލް ފ ޗަރސް(.

 ނަްނތަކާބެހޭޖިޮއގުރަފިކް 

 ޓ ކޮމި
 މި އުސޫލުގެ ދަށުން ނަންކިުޔމަށް ނުވަތަ ނަމަަކށް ބަދަުލެގނައުމަށް ނިންާމނ ، )ހ( .6

ޖިއޮގުރަފިްކ ންނެވެ. ފައިވާ ކޮިމޓ އިއެކުލަވައިލަ ޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަކާބޭ ކޮމިޓ ގެ ނަމުގައި
 މައްޗަށެވެ. އަންނަނިވި މެްނބަރުންގެ ،ކޮމިޓ  އެކުލެވިެގންަވނ ނަންތަކާބޭ 

 ؛ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (1)   

  ؛ސާރވޭ އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް (2)   

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްއެކަޑަމ ން  ބަހުގެދިވެހި (3)   

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް (4)   

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިޝަރ ޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން  (5)   
 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް

 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްހެރިޓޭޖުން  އެންޑް ކަލްޗަރ، އާޓްސް އޮފް މިނިސްޓްރ  (6)   

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ެއންޑް ޓެކްނޯލޮޖ ްނ  ،މިނިސްޓްރ  އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް (7)   
 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް
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މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިްނގ އެންޑް  (8)   
 ؛ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

 އޮތޯރިޓ ން ަކނޑައަޅާ ފަރާތެއް. ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް (9)   

ދިރާސާކުރުމަށާއި ފަންނ  ލަފާ ދިނުމަްށ  ،ކޮމިޓ  މަސައްކަތުގައި އެހ ތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން )ށ(  
އެހެނިހެން ފަރާްތތައް، ކޮމިޓ ެގ މަސައްކަތުގައްޔާއި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރި 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ގެ މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓ  ،ޓޭރިއަޓް ބަލަހަްއޓާނ ރެކޮމިޓ ގެ ސެކް )ނ(  
ކޮމިޓ ން އެހެން ގޮތަކަށް ، ބަްއދަލުވުންތަކާއި މަސައްކަތްތައްބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ކޮމިޓ ގެ 

 ގައެވެ.އޮތޯރިޓ ހިނދަކު ހިންގާނ   ހައިކަނޑަނާޅާ

 )ހ( .7 އިުޖާރއަތު ނަންކިޔުުމގެ 

 

 

  ،ފުރަތަަމ ދިރާސާ ކުރާނ ހުށަހެޅުންތައް ުހށަހަޅާ ނަންކިޔުމަށް އޮތޯރިޓ އަށް 
ލޫމާތު ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި، ޢުހުށަހެޅުމެއްގައި މަިލބޭ ކޮންމެ ވެ. މިގޮތުން އޮތޯރިޓ ންނެ

ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ނުަވތަ  ،ލޫާމތު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ ޢުކުރަންވާނެއެވެ. މަ ކަށަވަރު
 ލޫމާތު ބޭނުންވާކަމަްށ އޮތޯރިޓ އަށް ެފންނަނަަމ، އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި ޢުއިތުރު މަ

އިދާރާއެއްގައި އެދިގެން އޮތޯރިޓ އަށް ބޭނުންާވ ގައިގެން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އަން ށްފަރާތަ
 ނެއެވެ.ލޫމާތު ހޯދަންވާޢުމަ

ނަންކިޔުމަށް އޮތޯރިޓ އަށް ުހށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތޯރިޓ ން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު،  )ށ(  
       ެއ ހުށަހެޅުމެއް އޮތޯރިޓ އަށް ިލބޭ ތާރ ޚުން ފެށިގެންއެންމެހައި ލިޔުންތަކާއެކު، 

 .( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަކާބޭ ކޮމިޓ އަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެފަނަރަ) 15

އުސޫލުން، ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ދިރާސާ  ކޮށްފައިވާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން  )ނ(  
ކުރުމަށްފަހު އޮތޯރިޓ ން ޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަކާބޭ ކޮމިޓ އަށް ުހށަަހޅާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

 އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ކޮމިޓ ން ގޮތެއް ނިންމަންވާނެވެ. ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި( ފަނަރަ) 15

ނަންކިޔުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ުހށަހެޅުމަކާމެދު ކޮމިޓ ން ިނންމި ގޮތް، އެ ހުަށހެޅުމެއް  )ރ(  
ހުށަހެޅި ފަރާތަްށ ލިޔުމުން ައންގަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން، ނަެމއް ފާސްކޮށްދިނުމަށް 

ނިންމާ ާހލަތުަގއި، އެ ނަމެއް ފާސްކޮށްދެވެން ނެތް ސަބަބު ސާފުކޮްށ  ނުފެންނަ ކަމަށް
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ނަމެއް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަަތ އެފަދަ ތަނެއްެގ ޖިއޮގުރަފިކް ތަނަކަށް ނަމެއް ކިޔުމަށް ނުވަތަ  .8 ލާނުކުުރން ޢުނަން އި
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ލާނުޢުނަމެއް އޮތޯރިޓ ން އިނަމަކަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ކޮމިޓ ން ފާސްވުމަށްފަހު، އެ 

ނަން ރަްސމ ުވާމއި 
 ނުންުކރުން ލާޒިުމވުން ބޭ

     ނަމަކ   ލާނުކުުރމަށްފަހު، އެޢުޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަކާބޭ ކޮމިޓ ްނ ނަމެއް ފާސްކޮށް އި )ހ( .9
 ތަނަށް ކިޔާ ރަސްމ  ނަންކަމުގައި ހަމަޖެހުނ އެވެ. އެ

ރަސްމ ކޮށް  ކަށްތަނަ ނަމެއް ފާސްވުމަށްފަހު، އެކިޔާނެ ވަކި ތަނަކަށް  )ށ(  
 ފައިވާ ނަމެވެ.ާފސްކޮށްނ  ރަސްމ  ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރަންވާ އްޔާއި،ބުކުރުމުގަޚާޠަމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާނުކުރުަމށްފަހު، ޢުޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަކާބޭ ކޮމިޓ ްނ ނަމެއް ފާސްކޮށް އި )ނ(  
 ނަމެއް  އެއެ ތަނަކަށް ކިޔާ ނަމުގެ ގޮތުގައި ތަނެއް ފާހަގަކޮށް،  އެ ރަސްމ  ޗާޓުގައި 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އަސްލާ އެއްގޮތްނޫން ގޮަތކަށް ބޭނުންކުރާ ކަަމށް  ،ލާނުކޮށްފައިވާ ަނމެއްޢުއި ،ފާސްކޮށް )ރ(  
ނުވަތަ އާންމުންގެ  މަކ ކުރުމަށް އެންގުޞްލާޙުފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން އި

 ނައުމަކ  އޮތޯރިޓ ގެ ޒިންމާއެކެވެ.ގެސަމާލުކަމަށް 

ނަން ބަދަލުުކރުން ުނވަތަ 

 ލުކުރުން ޠިބާ
މި އުސޫލުގެ ދަށުން ތަނަކަށް ކިޔައިފައިވާ ނަމެއް، އެހެން ތަނަކަށް ކިޔާކަން ނުވަތަ  )ހ( .10

އިސްނެގުމަށް އެ ނަން އަމިއްލަ ، އެހެން ނަމަކާ އެއްގޮތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވިގެން
 ކޮމިޓ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތިޔާރުޚްލުކުރުަމށް ނިންމުމުގެ އިޠިބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ބާ

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ތަނަކަށް ނަެމއް ކިޔުމަށްފަހު، އެ ނަމަކ  އެހެން ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި  )ށ(  
އަރާގޮތް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނަމަކާ އެއްގޮތްކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުަވތަ އޮޅުން 

ވެދާނެފަދަ ނަމެއްކަމަށް ފާހަގަވެގެން ތުތަކަށް އުނިކަން އަޙަލަޞްއެ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި މަ
  އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަން އޮޯތރިޓ ގެ ނުވަތަ ކޮމިޓ ގެ ސަމާލުަކމަށް ގެނެސްފިނަމަ، 

ލެއް ގެނައުމަށް ނުވަތަ ނަްނ ކަމެއް ބަލައި، ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަ އެ
 ކޮމިޓ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ތިާޔރުޚްލުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ އިޠިބާ

ާހލަްތތަކުންކުރެ ހާލަތެްއ  ކޮށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާން އާއިމި މައްދާގެ )ހ(  )ނ(  
މެދުވެރިވެގެން، ނަްނ ބަދަލުކުުރމަށް ނުވަތަ ނަމަށް ބަދަލެއް ެގނައުމަށް ނުވަަތ ނަްނ 

ތަނެއް ކުއްޔަށް  ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަަތ އެ އެ ،ލުކުރުމަށް ިނންމުމުގެ ކުރިންޠިބާ
ަތނެއް  ތަ އެތަނެއް ހަވާލުކޮްށފައިވާ ފަރާްތ ނުވަ ހިފައިފައިވާ ފަރާތް ނުަވތަ އެ 

 ކޮމިޓ ން ހޯދަންވާނެއެވެ. ،ބޭނުންކުރަމުންދާ ފަރާތުގެ މަްޝވަރާ
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ސަރުކާުރގެ ިއާދރާތަކަށް 

 ލިބިފަިއވާ ހުށަހެުޅންތައް 
ކް ތަނަކަްށ ނަން ކިޔުމަށް ނުވަތަ ނަްނ ފިމި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު، ޖިއޮގްރަ .11

އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ނަަމށް ބަަދލެއް ގެނައުމަށް އެދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް 
ހުށަހަޅައިފައިވާ ނަމަ، އެ ހުށަެހޅުމެއް އޮތޯރިޓ އަށް ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ. މި ފަދަ ހުށަހެޅުމެއް 

 ، އެ ހުށަހެޅުމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަްށ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.އަލުން ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި

މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް ޓަކައި، އަންނަނިވި ިއބާރާތްތަކާއި ަލފުޒުތަކަށް ދ ފައިވަނ  ތިރ ގައިާވ  .12 މާނަކުރުން 
 މާނަކުރުމެވެ. 

ގުރަފިކް ތަނެއް ނުވަތަ ތަްނތަން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށާއި، އޮޖި )ހ(  
ބިންބިމާިއ، ފަޅުފަޅާއި، ފަރުފަާރއި، ހާހަލާއި، ގިރިގިރިއާ އަިދ މި ނޫންވެސް މިފަދަ 

 އުފައްދައިފައިވާ ތަންތަނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށެވެ. ތަންަތނާއިދުރަތ  ޤު

 ބުނެފައި އެަވނ ، މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސާރވޭ އޮތޯރިޓ އަށެވެ. "އޮތޯރިޓ " ކަމަށް )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  6"ކޮމިޓ " ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، މި އުސޫލުގެ  )ނ(  
 ޖިއޮގުރަފިކް ނަންތަާކބޭ ކޮމިޓ ގެ ނަމުގައި އެކުލަވައިލާ ކޮމިޓ އަށެވެ.، މަތ ން

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމ  ޗާޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ، ޯމލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ  )ރ(  
އެަފދަ އެހެނިހެން ތަްނތަނުެގ  ޅުތަކާއި،ކުރާ ރަށްތަކާއި، ފަޢު އޮތޯރިޓ ން، ތައްޔާރުކޮށް ޝާއި

 ޗާޓަށެވެ.

އުސޫލަށް ޢަމަލުުކރަން 

 ފެށުން
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި އުސޫލު ޝާއިޢުކުރާ ތާރ ޚުން  ،މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ  .13

 ފެށިގެންނެވެ.
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