ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔުމުގެ އުޞޫލު
ތަޢާރުފް:
ނންކިޔުމާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޤްޞަދު ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން
 .1މިއީ ،ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ަ

ނ ނަންބަރު 1/2003
ޤނޫ ު
ާ

ނ( ގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ރަޖިސްޓްރާރަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ޖަމްޢިއްޔާތައް
ނ ު
)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާ ޫ
ލޔުމެކެވެ .ޖަމްޢިއްޔާ
ލކުރާނެއް އުޞޫލެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަ ު
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ .ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނަން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މިލިޔުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 .2މި އުޞޫލަށް ކިޔާނީ "ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔުމުގެ އުޞޫލު" އެވެ.

މަޤްޞަދު:
ޅ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމަކީ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރަން ހުށަހަޅާ
ޖސްޓާރީ ކުރަން އެދި ހުށަހަ ާ
 .3މި އުޞޫލުގެ ބޭނުމަކީ ،ރަ ި
ށ
ކ ް
މނައެއް ދޭހަވާ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުލެވޭ ،ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔަން އެކަށީގެންވާ ނަމަ ަ
ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ،ފުރިހަމަ ާ
ހެދުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ .އަދި ޖަމްޢިއްޔާގެ މަޤްޞަދާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެންޑޭޓާއި ފުށުއެރުމާއި އޮޅުންތަކެއް
ކރުމެވެ.
ކުރިމަތިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ު

ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަންތައް:
 .4ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ޖަމްޢިއްޔާގެ ބާވަތާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގެ މާނަ
ދޭހަވާ ނުވަތަ އެކަންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމެކެވެ.

ނއެވެ.
އ އެވަ ީ
ބޔާންކޮށްފަ ި
ރވޭ ނަންތައް ތިރީގައި ަ
އގައި ބޭނުންކު ެ
ނމު ގޮތެ ް
ތކާއި އާ ް
 .5ޖަމްޢިއްޔާގެ ބާވަތް ަ
ދ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް
ހފިލުވުން ފަ ަ
(ހ) ކްލަބް :އިޖުތިމާޢީ ،ކުޅިވަރު ނުވަތަ މުނިފޫ ި
ދިއުމަށް ބަޔަކު މީހުން ގުޅިގެން އުފައްދާ ޖަމާޢަތެކެވެ.
(ށ) އެސޯސިއޭޝަން ،ސޮސައިޓީ ،ޖަމްޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތް :ޚާއްސަކޮށް ވަކި ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ނުވަތަ
އވެ ގުޅިގެން އުފައްދާ
ކރުމަށްޓަކައި ބަޔަކު މީހުން އެ ް
ވ އާލާ ު
ރއްޤީކޮށް ނުވަތަ ދިރު ާ
ވަކި ފަންނެއް ކުރިއަރުވައި ތަ ަ
ޖަމާޢަތެކެވެ.
ޞއްޙީ ،ދީނީ ނުވަތަ މިފަދަ ދާއިރާއެއް ކުރިއެރުވުމަށް
ި
(ނ) ފައުންޑޭޝަން :އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ތަޢުލީމީ،
ގ ތެރޭގައި ޕްރައިވެޓް
ށޓަކައި އުފައްދާ ޖަމާޢަތެކެވެ .ފައުންޑޭޝަން ެ
ތތަކަށް އެހީ ދިނުމަ ް
ނހެން ފަރާ ް
ފަރުދުންނަށާއި އެހެ ި
ނޑޭޝަން ހިމެނެއެވެ.
ފައުންޑޭޝަންއާއި ޕަބްލިކް ފައު ް


އންޑޭޝަން
އ ފަ ު
ތތަކަށް ފައިސާ ހޯދާނީ ެ
ގމަށާއި ފައުންޑޭޝަންގެ ޙަރަކާ ް
ޕްރައިވެޓް ފައުންޑޭޝަން ހިން ު
ނޏަކުންނެވެ.
އުފައްދާ މީހަކު ނުވަތ ބަޔަކު ނުވަތަ އާއިލާއަކުން ނުވަތަ ކުންފު ް



ޝންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދާނީ ރާއްޖެއާއި
ޑޝަން ހިންގުމަށާއި ފައުންޑޭ ަ
ޕަބްލިކް ފައުންޑޭޝަން ފައުން ޭ
ތކުންނެވެ.
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރުދަކު ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އޭޖެންސީތައް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ަ

(ރ) ފެޑެރޭޝަން :ވަކި މަޤްޞަދެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއް ގުޅިގެން އެބަޔަކު
ލކަމަށް ގެނެސް އެ
އ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ސަމާ ު
ވ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތަ ް
ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާގައި ދިމާ ާ
ށޓަކައި އުފައްދާ ޖަމާޢަތެކެވެ.
މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަ ް
(ބ) ޔޫނިއަން :މަސައްކަތްތެރިންގެ ގުރޫޕަކުން އެމީހުން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރަނގަޅުކޮށް އެމީހުންގެ މަސްލަޙަތު
ކުރިއަރުވުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން އުފައްދާ ޖަމާޢަތެކެވެ.

ނަންތައް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު:
ރންވާނެއެވެ.
 .6ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކު ަ
މގައި ޖަމްޢިއްޔާ އުފައްދާ މަޤްޞަދާއި ،ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުރަން ގަދުކުރާ ކަންތައްތަކަށް
(ހ) ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނަންކިޔު ު
ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
ނވަތަ ފުރިހަމަ މާނައެއް އެކުލެވޭ ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ށ) ފުރިހަމަ މާނައެއް ދޭހަވާ ު
(ނ) ޖަމްޢިއްޔާއަށް ކިޔާ ކުރު ނަން ވާންވާނީ އެޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގެ އަކުރުތަކުން ހެދިފައިވާ ނަމަކަށެވެ .މިސާލު:
ސޮސައިޓީ ފޮރ ހެލްތު އެޑިޔުކޭޝަން (ޝީ)
ވ މާނައެއް ދޭހަނުވާ
ގތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮތުން ނޭދެ ޭ
ކއި ޚިލާފު ނުވާ ،ސަލާމަތީ ޮ
(ރ) އިސްލާމްދީނުގެ އަދަބުތަ ާ
ރަނގަޅު ނަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ދ
ވމަށްޓަކައި އުފައް ާ
(ބ) ރަށު ފެންވަރުގައި ނުވަތަ އަވަށު ފެންވަރުގައި ވަކި ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ފަންނެއް ކުރިއަރު ު
ނ
މނައިގެ ް
ވތަ އެރަށެއްގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއްގެ ނަން ހި ަ
ތ އަވަށެއް ނު ަ
ރށެއް ނުވަ ަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި އެ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ނަމެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ އެރަށެއްގެ ރަށު
ކައުންސިލް ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހުއްދައާއިއެކުއެވެ.
ތ މިފަދަ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ މިފަދަ ފަންނެއް ޤައުމީ
(ޅ) އިޖްތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ތަޢުލީމީ ،ޞިއްޙީ ،ދީނީ ނުވަ ަ
ފެންވަރުގައި ވިލަރެސްކޮށް އެ ދާއިރާއެއް ނުވަތަ އެ ފަންނެއް ކުރިއަރުވުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި
"ދިވެހިރާއްޖެ" ނުވަތަ "މޯލްޑިވްސް" ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓަރީކުރަން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދަ ނަމެއްގައި
ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒަރާއެއްގެ ހުއްދައާއިއެކުއެވެ.
ނވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ގޮތްޕެއް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ޢތެއް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ު
(ކ) ރާއްޖޭއިން ބޭރުގެ ޖަމާ ަ
ޖމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި
މޢިއްޔާގެ ހުއްދަ އާއެކު އެ ަ
ބރުގައި އުފެދިފައިވާ މައި ޖަ ް
ހިންގުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖެއިން ޭ
"މޯލްޑިވްސް"

ހިމަނައިގެން

ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ނަމަވެސް

އެފަދަ

ނަމެއްގައި

ޖަމްޢިއްޔާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއެއްގެ ހުއްދައާއިއެކުއެވެ.
(އ) ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޚާރިޖީ ގުޅުން އޮންނަ ޤައުމުތަކާއެކު ރަޙްމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރާއްޖެއަށް އިތުރު
މދުގައި އެކުވެރިކަން
ދކުރާ ބިދޭސީންނާއި ދިވެހީންގެ ެ
ނވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަ ާ
ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިދިނުމަށް ު
ޓކައި ،ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ގުޅިގެން އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނަންކިޔުމުގައި އެ
ށ ަ
އާލާކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަ ް
ގސްދުކުރާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީއެއް ނުވަތަ
ޤައުމެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރަން ަ
ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހުގެ ހުއްދައާއެކު އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި "އެޤައުމުގެ ނަން" ހިމަނައިގެން ރަޖިސްޓަރީކުރަން

ފދަ ނަމެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެ ަ
ހުއްދައާއިއެކުއެވެ.
ވޒަރާއެއްގެ ލަފައާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދައާއި ދިވެހިސަރުކާރުގެ
(ވ) ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ު
އ
ނނެ ް
ނވަތަ މިފަދަ ފަ ް
މފަދަ ދާއިރާއެއް ު
ދނީ ނުވަތަ ި
ޢލީމީ ،ޞިއްޙީީ ،
ޤތިޞާދީ ތަ ު
ބައިވެރިވުމާއެކު އިޖްތިމާޢީ ،އި ް
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވުމަށްޓަކައި އުފައްދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ނަމުގައި "ނޭޝަނަލް" ނުވަތަ "ޤައުމީ" ހިމަނައިގެން
ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވިދާނެއެވެ .އަދި ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓްކުރާނީ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއެއްގެ ލަފައާއެކު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުންނެވެ.
އ
ވން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އެދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކަ ި
(މ) ކުޅިވަރު ،މުނިފޫހިފިލު ު
އުފައްދާ ޖަމާޢަތެއްނަމަ ނަން ކިޔުމުގައި "ކުލަބު" ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މިފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަޤްޞަދު
ކަނޑައެޅުމުގައި

ގިނަ

ދާއިރާތަކަށް

އަމާޒުކުރުމުގެ

ބަދަލުގައި

ވަކި

ޚާއްޞަ

އަމާޒުކުރުމަށް

ދާއިރާއަކަށް

އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.

ތ
އތޮޅު ފެންވަރުގައި ނުވަ ަ
ހފިލުވުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކެއް ރަށު ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ަ
(ފ) ކުޅިވަރު ،މުނިފޫ ި
ނން ކިޔުމުގައި "އެސޯސިއޭޝަން" ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާނަމަަ ،
(ދ) ފައުންޑޭޝަން ކިޔަންވާނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު "ފައުންޑޭޝަން"ގެ މާނައިގައި މަސައްކަތް ކުރާނަމައެވެ.
(ތ) "ފެޑެރޭޝަން" ކިޔަންވާނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއް މަޤްޞަދަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ދެ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ
ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާ އެކުވެގެން ހިންގާނަމައެވެ .ފެޑެރޭޝަންގެ މެންބަރުން ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ މަދުވެގެން
 10ޖަމްޢިއްޔާ ތިބެންވާނެއެވެ.
ނ ނަންކިޔޭނީ މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މާނާގައި
ގ ް
ބނުންކޮށް ެ
(ލ) "ޔޫނިއަން" ޭ

އ ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ
އެ ޔޫނިއަންއެ ް

ނމައެވެ.
ތން އޮތް ަ
ފުރުޞަތު ޤާނޫނީ ގޮ ު
(ގ) ޖަމްޢިއްޔާއަށް ނަންކިޔުމުގައި "މޯލްޑިވްސް"" ،ނޭޝަނަލް"" ،ޔޫނިއަން" ފަދަ ބޮޑު ޖަމާޢަތަކަށް ނިސްބަތްވާ
ދ ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ނުކިޔޭނެއެވެ.
ގޮތަށް ކިޔާނަންތައް އެހެން އެފަ ަ
ނސްޓިޓިއުޝަންތަކާއި،
ގ އޮފީސްތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ،އި ް
(އ) ދައުލަތު ެ
ޔުނިވަރސިޓީ،

ކޮލެޖް

ފަދަ

މުއައްސަސާތައް

ނިސްބަތްވާގޮތަށް

ތނުގެ
އެތަން ަ

ނަން

ނން
ބޭ ު

ކޮށްގެން

އ
އެ ް

ޖަމްޢިއްޔާއަށްވުރެ ގިނަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނުހެދޭނެއެވެ.

ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ ނަންތައް:
އއްގެ ގޮތުގައި ،ރަޖިސްޓާރީކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ތކާއި އެފަދަ ނަމެއް ޖަމްޢިއްޔާ ެ
 .7ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތް ަ

ގއި ލަފާ ދިނުމާއި ގޮތް ނިންމުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގަމުންދާ
(ހ) ކައުންސިލް :ރަސްމީ ގޮތުން ކަމެއް ަ
ވ
ވގެން ާ
އކުލެ ި
އޗަށް ެ
މ ް
ގ ދަށުން ބައްދަލުވާ މެންބަރުންގެ ަ
ދއް ެ
ގވާއި ެ
ޅފައިވާ ަ
އ ި
އ ކަނޑަ ެ
ގޮތް ބެލުމަށްޓަކަ ި
ކވެ.
ސއެ ެ
މުއައްސަ ާ
ށ
އފަންނެއް ނުވަތަ އިލްމެއް ދިރުވާ އާލާކުރުމަ ް
(ށ) އެކަޑެމީ :ވަކި ފަންނަކަށް ޚާއްސަވާ އިލްމުވެރިން ެ
ކވެ.
އއްސަސާތަ ެ
އުފައްދާ މު ަ

ތށް ދިނުމަށްޓަކައި
(ނ) ޓްރަސްޓް :ޓްރަސްޓަރ ނުވަތަ މީހަކު ބެނެފިޝަރީއަށް ނުވަތަ ޙައްޤުވެރިފަރާ ަ
ދ
ކއި ނުވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރާ ރައުސުލްމާލާއި މުދަލާއި ބެހުމަށްޓަކައި އުފައް ާ
ޓްރަސްޓީއަ ާ
ކވެ.
ސއެ ެ
މުއައްސަ ާ
(ރ) ޗެރިޓީ :ނިކަމެތިން ނުވަތަ ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ހާޖަތު ފިލުވަދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ދިނުމަށް ނުވަތަ
ކވެ.
ސއެ ެ
އއްސަ ާ
ފައިސާ ހޯދުމަށް އުފައްދާ މު ަ
ފއްދާ
ވތަ އިޖްތިމާޢީ ފަދަ ކަމެއް ކުރިއެރުވުމަށް އު ަ
(ބ) އިންސްޓިޓިއުޝަން :ތަޢުލީމީ ،ދީނީ ،އިޤްތިޞާދީ ނު ަ
ކވެ.
ސއެ ެ
މުއައްސަ ާ
ގއި ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާޞިލް ކުރުމަށް ރޭވުމެވެ.
އގެ ތެރޭ ަ
ވކި މުއްދަތެ ް
(ޅ) ޕްރޮޖެކްޓް :ކަނޑައެޅޭ ަ
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