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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 

 މާލެ،   

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 ނުރައްކާތެިރ ކެމިކަލާބެޭހ ގަާވއިދު 
 ނަން ތަޢާރަފާއި 

 
 (ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުން ަމނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ) 75/4ބަރު ންޤާނޫނު ނަ ،ވާއިދަކީގަ މި )ހ( .1

ކަމުގައި  ޮގވާ އެއްޗެހިގެ ަދށުން، ބަރުންވަނަ ނަ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  5ގެ 
ނުހިމެނޭ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާއި އެފަދަ ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި ބާވަތް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގުަދންކުރުމާއި، އެ ތަކެތި ެގނައުމާއި، ބާވަތުގެ ވިހަ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 ވާއިދެވެ.ރާ ގަގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުގެން

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ. )ށ(  

 -މިގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ:  .2 މަޤްަޞދު 

 ؛ކަނޑައެޅުމާއިކޮބައިކަން ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލަކީ  .1
 

އެތެރެކުރާ ަފރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ދިެވހިނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް  .2
 ؛ބަޔާން ކުރުމާއިކަނޑައަޅައި  އުސޫލުތައް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 

 ނަްއތާލުމާއި، ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް، ގުދަންކޮްށ، .3
ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަްނޖެހޭ ގޮތްތަކާއި، ރައްކާތެރިކަުމގެ ގޮތުން 

 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކުރުމާއި
 

ވިއްކާ ަފރާތްތަކުން އެ ތަކެތި ، ށްނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އެތެެރކޮ .4
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާން ކުރުެމވެ.

 

 ގައިވާ 6ގަވައިދުގެ ޖަދުވަލު ލެޭވނީ މިދުގެ ބޭނުމަްށ، ނުރައްާކތެރި ކެމިކަލްގެ ގޮތުގައި ބެއިވާގަމި  .3 ނުރައްކާެތރި ކެމިކަލް 
 ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް ފިޔަވައި އެހެން ކެމިކަލްތަކެވެ.
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ގަާވިއދު ހިންަގއި ތަންފީޒު 
 ކުރުން 

ތައް ޙުލާޞްތަންފީޒުކޮށް، ގަވާއިދަށް ގެްނަނންޖެހޭ އިގަވާއިދު  އި،މި ގަވާއިދު ހިންގަ )ހ( .4
 ގެންނާނީ، މިނިސްޓްީރންނެވެ.

(ށ)  މި ގަވާއިދު ގައި ގެޒެޓު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ،ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ ގަވާއިދަށްމި  
 ށިގެންނެެވ.ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެ

ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ތިނެއް(  3މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  )ނ(  
، އެއްތަުނން ައނެއްތަނަށް އުުފލައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކޮށް، ލޭަބލްކޮށް

ގޮތުގެ ލަން ވާނީ މި ގަވާއިދުގައިވާ ގުދަންކޮށް، ޭބނުންކޮށް، ވިއްަކއި، ނައްތައި
 މަތީންނެވެ.

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން ފަށާިއރު ރާއްޖޭގައި ހުރި ކެމިކަލް ގުދަންކުރާ ތަންތަނާިއ  )ރ(  
 )ތިނެްއ( 3ކެމިކަލް ވިއްކާ ތަންަތނުގައި، މި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރަްނ ފަށާތާ 

ރިހަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފު ހުގެ ތެރޭގައި، މި ގަވާއިދުގައިމަސްދުވަ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ނުރައްކާެތރި ކެމިކަލް 
އެތެރެުކރުުމގެ ހުްއދަ 

 ދިނުން 

ކުރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން  ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ )ހ( .5
ހުށަހެޅުމުްނ މި ގަވާއިދުގައިވާ ހުއްދައަށް އެދި ހުއްދަ ހޯދަން ވާނެއެވެ. އެކަމުގެ 
 ކަށްފަރާތްތަހަމަކޮްށފައިވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެުލމަށްފަހު، އެކަންކަން ފުރިކަންކަން 

 ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ފޯމު އެކަމަށް ަތއްޔާރުކޮށްފައިވާމި ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހަޅަްނވާނީ މިނިސްޓްރީން  (ށ)  
ފޯމެއް ކޮންމެ ޝިޕްމަންޓަކަށް ވަކި ހުަށހަޅާއިރު، މިގޮތުން  މެދުވެރިކޮށެވެ.

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

 ބަޔާންކުރާ  ( ގައިށކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ިމ މާއްދާގެ )ނުރައްކާތެރި  (ނ)  
ައންނަނިވި ކަްނކަމަށް ބެލުމަށްަފުހ  ފުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަހެޅުމުން، ފޯމު
 އެވެ.
 

 ؛ އޮތުންބޭނުން ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިކެމިކަލް އެތެރެކުރާ  .1

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ސޫފައިވާ އުއިގައި ކަނޑައަޅަ 1ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެމި  .2
ގެންގުޅުމުގެ އިންތިޒާމް ަހމަޖެހިފައި  އިއުފުލައެ ކެމިކަލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ؛ހުރުން
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ފައިވާ އިގައި ކަނޑައަޅަ  2ުދގެ ޖަދުވަލު ގަވާއި މި ކެމިކަލް، އެތެރެކުރާ .3
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގުދަންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް 

 ؛ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

އެ ކެމިކަލެއް  ،ކަމަށްވާނަމަ ވިއްކަން އެތެރެކުރަނީ ކެމިކަލް .4
ގަންނަ ކެމިކަލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެންގުޅެ ބޭނުްނކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 .ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އިްނތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުރުން

ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ަށް ގުދަންކޮށްފައި ބަހައްޓާ ތަނަ އްކާތެރި ކެމިކަލްނުރަ .5

ޕޮލިސީ އަކުން އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕްރިހެންސިވް ޒިންމާވާގޮތައް 

 އިންޝުއަރ ކޮށްފައިހުރުން. 

ކެމިކަލް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރާނީ ކެމިކަލްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރެއްގެ  (ރ)  
 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އަދަދަކަށެވެ. ،ބަލައި ޗަށްމައް

ފުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާއިރު، ކެމިކަލް  ( ގައިވާ ފޯމުށމި މާއްދާގެ ) (ބ)  
މިނިސްޓްރީން  "ނުވަތަ ކެމިކަލްތަކާ ގުޅުންހުރި "މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓް

 އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކޮްށަފއިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާަހދާއެއްގެ ދަށުން ނުަވތަ  (ޅ)  
މަސްއޫލިއްޔަތެއް ތަންފީޒު ިއދާރާއަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކުން ސަރުކާރުގެ އެހެން 

ނަމަ، އެ ކެމިކަލެއް  ކެމިކަލެއް ކުރާމޮނިޓަރ އަކުން އިދާރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ
އް ނެތްކަން ޢުތިރާޟެއި އެއްގެއިދާރާ އެ މަށް ހުއްދަ ދޫކުރާނީ،އެތެރެކުރު

 މިނިސްޓްރީއަށް އެންގުމުންނެވެ.

ހުއްދަ ނުޯހދާ އެެތރެކުރާ 
 ކެމިކަލް ނުރައްކާެތރި 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް  ކެމިކަލެއް، ހުއްދަ ހޯުދމަކާނުލައި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ނުރައްކާތެރި .6
 ބަަދލުދިނުމަކާއި ނުލައި އެއެއްޗެއް އަތުލެވޭނެއެވެ.އްޖެނަމަ، ގެންގުޅެނިކޮށް ފެނި

ނުރައްކާެތރި ކެމިކަލް 
 ވިއްުކމުގެ ުހއްދަ 

ފަރާތްތަކުން އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް، އެއްވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ  )ހ( .7
 ނަގައިގެންނެވެ. ވިއްކަންވާނީ މިނިސްްޓރީން "ކެމިކަލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ"  ފަރާތަކަށް

 މެދުވެރިކޮށެވެ.  އެކަމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމުމި ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާީނ  )ށ(  
 

ފުރުމަށްފަހު  ވޭނީ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފޯމުކެމިކަލް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެ )ނ(  
 ހުއެވެ.ައންނަނިވި ކަންތަްއތަކަށް ބެލުަމްށފަ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން،

 



 ޒެޓް ދިވެހިަސުރކާރުގެ ގެ                    1117 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

6 

 

)ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން  2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ 

 ފަރާތަކަށްވުން 

 އިމްޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި .2
  ވާ ފަރާތަކަށްވުން.ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި

ލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ސޫފައިވާ އުއިގަިއ ކަނޑައަޅަ 1ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިމި  .3
 ގެންގުޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވުން.   އިއުފުލަ  ކެމިކަލް ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ލުތަކާ ސޫގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އު 2ވަލު ދުގެ ޖަދުއިވާގައެތެރެކުރާ ކެމިކަލް، މި  .4
 ހަމަޖެހިަފއިހުރުން.އެކު ގުދަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް އެއްގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާ

ކެމިކަލް އުފުލާ  އެ ، ކެމިކަލް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފަރާތުން، އެ ކެމިކަލް ވިއްކާ )ރ(  
ބޭނުންކުރުމުގައި މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ބެލެހެއްޓުމާއި، ،ގެންގުޅުމާއި

ނެދީ، އެގޮތުގެ މަީތން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ބު
   ބަުހން މާތު ހުންނަންވާނީ ދިވެހިލޫއަދި މި މަޢު އަންގަންވާނެއެވެ.ލިޔުމަކުން އެޅުމަށް 

 .އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ އަދި

 5ޖަދުވަލު  މި ަގވާއިދުގެ ،ލުސީން ކެމިކަްލ ވިއްކާ ގޮތުގެ ތަފްކެމިކަލް ވިއްކާ ފަރާތު )ބ(  
 ވާނެއެވެ.  ންއެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓަ  މާގައިވާ ފޯ

ކަން އެނގޭނެ ަކުންާނީ އެތަކެތި ގަންނަނީ ކޮންފަރާތނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ވިއްކަންވ )ޅ(  

ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެނައުމުން ކެމިކަލް ގަންނަ ބޭނުން އަދި ގަންނަފަރާތުގެ ކާކުކަން 

ެވެ. އަދި އެރެކޯޑު ރަސްމީ އެނގޭނެ މައުލޫމާތު ލިޔުމުން ރިކޯޑު ކުރުމަށްފަހުގައ

އިދާރާއަކުން ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެއިދާރާއަކަށް ދެއްކޭނެ ފަދައަކުން 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްަފއި 
ހުންނަ ުގދަން 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރުން 

ތަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކަިއ، މިނިސްޓްރީއަށް ކެމިކަލް ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދާ އެއްގޮ .8
އިޚްތިޔާރު  އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ  ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން، ޖެ ހިނދެއްގައިފެނިއް

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ، އި ގައްޔާދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރުކޮންމެ ކެމިކަލެއްވެސް  )ހ( .9 ލޭބަލް ކުރުން 
  ،ބޭރުގައި ޕެކެޖުގެ ކެމިކަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ، ވިއްކާއިރު ގައްޔާއި،އުފުލާއިރު

ކެމިކަލެއްގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ލޭބަލް  ގައިވާ ގޮތަށް އެ 4ދުގެ ޖަދުވަލު ގަވާއިމި 
ތީން އެ ގައިވާ ގޮތުގެ މަ 4.1ކޯޑުކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ކަލަރ  ،ހަރުކޮށް

ކޯޑުކޮށް، މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ހަރުކުރަންޖެހޭ ލޭބަލް ހަރުކޮށް ކަލަރ ކެމިކަލެއްގައި 
ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެކެމިކަލެއްގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ "ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ  4.1

  ކުރެހުން" ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންާވނެއެވެ. 

ކުެރވިފައި ހުންނަންވާނީ ހަރުލޭބަލް  ކެޖުަގއި ހަރުކޮށްފައިވާޕެކެމިކަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ  (ށ)  
 ގޮތަކަށެވެ.ފަދަ  ހެވޭފުގައިވާ ލިޔުންކޮޅު ނުލުލޭބަ

ގައިވާ ލޭބަލާއި މި މާއްދާގެ )ހ(  ބޭރުގައި ޕެކެޖުގެ  ކެމިކަލް ބަންދުކޮށްފައިވާ  (ނ)  
 !Caution“އިނގިރޭސި ބަުހން ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ކުރެހުމާއި، 

Hazardous Chemical”  ިއަދި  ފައި ހުންނަންވާނެވެ.ކޮށްބާރާތް ހަރުޢިމ
ފައި ކޮށްހަރު ވެސް ލިޔެ ބާރާތް ޢިިމ ، "ސަމާލުވޭ! ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް"ދިވެހިބަހުން 

 ހުންނަންވާނެވެ.

ކެމިކަލް  ފަރާތެއް، އިނގިރޭސި ބަސް ނުދަންނަ ބަސް ނުވަތަދިވެހި (ރ)  

( ގައިވާ ނމި މާއްދާގެ ) ނަމަ،ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާއެތެރެކުރާ ވިއްކާ/ގުދަންކުރާ/

ުވެރި ބަހަކުން ލިޔެވި އަހުލފަރާތްތަކަށް އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ޢިބާރާތް

 ފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ހަރުކޮށް

 ކެމިކަލް ފަސޭހައަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކެމިކަލް ނުވަތަ ވިއްކުމަށްޓަކައި ކެމިކަލް )ބ(  

 ބޭނުންކުރުމުގައި އަޅައިގެން ކެމިކަލް ކަންވާރަކަށް އެހެން ކަންވާރުން ބަންދުކޮށްފައިވާ

 ބަދަލުކުރެވޭ މިގޮތަށް އަދި. ކުރަންވާނެއެވެ ލޭބަލް އެތަކެތި މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އިތުރުން  މީގެ އަދި. ވާންވާނެއެވެ ކަންވާރަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ކަންވާރަކީ

 އަނެއް އެއްކަންވާރުން ބޭނުމަށް މިފަދަ ގޮތުގައި ކަމެއްގެ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން

 ބޭނުންކުރުމަށް ބުއިމަށް އިންސާނުން ބަދަލުކުރާއިރު އެތަކެތި ކަންވާރަށް

 ކަންވާރަކަށް ޒާތުގެ އަޅާފައިހުންނަ އެއްޗެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

 ބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ގެންއަޅައި ކެމިކަލް

 ކެމިކަލް އުފުލައި
 ގެްނގުޅުން 

ގެންގުޅެން ވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ އި އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތައް އުފުލަމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން .10
 މަތީންނެވެ.  ވާ ގޮތުގެއެއްގޮތް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާ  ގައިވާ 1ޖަދުވަލު 

ާމއި، ކެމިކަލް ގުދަން ުކރު
 ރީކުުރން ިޖސްޓަގުަދން ރެ

ކެމިކަލްތައް ގުދަން ނުރައްކާތެރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން އެތެރެކުރާ  )ހ( .11
 މަތީންނެވެ. ގައިވާ ގޮތުގެ 2ލު ކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ
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ނަްށ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ގުދަންތަކަކީ އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ ތަންތަ )ށ(  
 ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

ކެމިކަލްތައް ގުދަން ނުރައްކާތެރި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން އެތެރެކުރާ  (ނ)  
އިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހަދައި،  ގަ 3މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ކުރަންވާނީ 

  ޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގުދަނެއްގައެވެ.މިނިސްޓްރީގައި ރަ

އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްގެ ، ( ގައި އެހެްނ ބަޔާންކޮށްފައި ީވނަމަވެސްނގެ )މި މާއްދާ (ރ)  
 ގުދަނެއް ސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބާވަތަށާއި މިންވަރަށް ބެލުަމށްަފހު، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖި

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތަކަށް  ކެމިކަލް ރައްކާކުރުމުގެ ހުއްދަފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި 
 ޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު މިނިސް

ގުދަން  ،އިބެލުމާ އްރެކުރެވޭ ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތަކެމިކަލް އެތެރެކުރާ މިންވަރު އަދި އެތެ (ބ)  
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ތިޔާރުޚްޗެކް ކުރުމުގެ އި 

ން އެދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ރަޖިސްޓްރީކުރަ( ގައި ބަޔާންކުރާ ނމާއްދާގެ ) މި (ޅ)  
 މެދުވެރިކޮށެވެ. ފައިވާ ފޯމުއިންވާނީ މިނިސްޓްރީން ަކނޑައަޅަހުށަހަޅަ

)އެކެއް(  1މީލާދީ ދޫކުރެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީުކރާ ގުދަނަށް ހުއްދަ  )ޅ(  
 އަހަރަށެވެ.

 ހުއްދަ ތައް ބޭނުން ކުރަންވާނީމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީގެން އެތެރެކުރާ ކެމިކަލް  .12 ކެމިކަލް ބޭނުން ކުރުން 
 ދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައިށެވެ. އަދި ބޭނުްނކުރާއިރު މި ގަވާއިކަދީފައިވާ ބޭނުމަ

 ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވާނެއެވެ.

ކޮށް ނުަވތަ ކެމިކަލެއް ޭބުނންކުރަނި ނުރައްކާތެރި ކޮށްފައިވާ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން )ހ( .13 ފުރަތަމަ ެއހީ ހޯދުން 
ނަމަ، ލަސްނުކޮށް ފުރަތަމަ އެހީ ދެވޭނެ  ގެންގުޅެނިކޮށް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ

ހަމަޖެހިފައި ހުްނނަްނވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ، ކެމިކަލް ބޭުނންކުރާ ތަނުގައި އިންތިޒާމް
 ވެ.ތިޒާމް ހަމަަޖއްސައިދޭންވާނެއެތަަނކަށް ގެންދެވޭނެ އިން  ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭ ،އިތުރުން

މި މައްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ަތނަކަށް ގެންދިއުމުެގ  )ށ(  
ކުރިން ފުރަތަމަ ކަން ކުރަްނވީގޮތް )ފުރަތަމަ އެހީ( ނުަވތަ ގެންދެވެންދެން 

ގަންނަ ަފރާތަށް އަންގައިދޭން ކެމިކަލް  ،ކަންކުރަންވީގޮތް ކެމިކަލް ވިއްކާ ފަރާތުން
 .ވާނެއެވެ

ކަލް ނުރައްކާެތރި ކެމި
 ލުން ނައްަތއި

ނުހޯދާ ގެންނަ  ުހއްދަ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 6މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .14
 ލާނީ މިނިސްޓްރީްނެނވެ. ނައްތައި ޖެހިއްޖެަނމަ، ލަންއިކެމިކަލެއް ނައްތަ



 ޒެޓް ދިވެހިަސުރކާރުގެ ގެ                    1117 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

9 

 

އްކާތެިރ ކެމިކަލެއް މުއްދަތު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަދީެގން އެތެރެކޮށްފައިވާ ނުރަ )ށ(  
ނައްތައިލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަަމ، ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެޫނންވެސް ސަބަބަކާހުރެ 

އެތެރެކުރި ފަރާތުން ނަްއަތއިލަން ބޭުނންވާ ސަަބބާއެކު މިނިސްޓްރީއަށް 
 މިނިސްޓްރީްނެނވެ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ކެމިަކލް ނައްތައިލާނީ 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން ނައްތައިލުމަްށޓަކައި މިނިސްޓްރީއާ ގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިމި މާއްދާ )ނ(  
ގެ މަތިން އްއަްނގާ ގޮތެ ލިޔުމަކުން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރަންވާނީހަވާލުކުރާ ކެމިކަލް 

 ޕެކްކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ރ)   ލުމަށްޓަކަިއ ނައްތައި ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން 
ހިނާގ  ލުމަށްޓަކައިެއެކިމަކެލްއެގ ާބަވުތްނ ަންއަތއި ، މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ކެމިކަލް

  އެދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.  ލަންޚަރަދު ނައްތައި
ކެމިކަލް ތަކުގެ ރެކޯޑު 

 ބެލެހެއްޓުން 
 

ބެޭހ  ކާ ފަރާުތން އެކެމިކަލާވިއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތުންނާއި )ހ( .15
އެފަދަ ދެއްގައި ނމަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ބަލަން ބޭުނންވެއްޖެ ހި

ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން  5މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދެއްކޭނެހެންވެސް  އްމަޢުލޫމާތެކޮންމެ 
 ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ. 

މަހަކުން އެއްފަހަރު  )ހައެއް( 6ޓެއް ކޮންމެ  ރިޕޯތަކުގެ ކޮޕީ ހިމެނޭމި ރެކޯޑު )ށ(  
 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެެވ.

ލަން ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުން، ޖަދުވަލު އި އެތެރެކުރާ ކެމިކަލްތައް ނައްތަދިވެހިރާއްޖެއަށް )ނ(  
ޑް ބަލަހައްޓަން ލަން ފޮނުވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ރެކޯއިގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ނައްތަ 5.1
 އެވެ. ވާނެ

ކެމިކަލް 
 ޓްރާންސްޝިްޕމަންޓް 

މަނާކުރާ  ގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގައިގެން މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުންދުގަވާއިމި   .16
އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް  އެއްވެސް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލަކާ

އުޅަނދުގެ ކެޕްޓަން ނުވަތަ  ުކރަންވާނީ މިނިސްޓްރީއަށް ޓްރާންސިޓް ވަންނަންވާނީ އަދި
 ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.  ހުށަހަޅައި، އެކަމުގެ މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޓް

 "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އަށެވެ. )ހ( .17 މާނަކުރުން 

 "ކެމިކަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އަށެވެ. (ށ)  

(ނ)   އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޓޯމިްކ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" އައި.އޭ.އީ.އޭ. ސޭފްޓީ ސީރީޒް" 
 އަށެވެ. ސޭފްޓީ ސީރީޒް އެނަޖީ އެޖެންސީ 

 އަށެވެ. މެޓީރިއަލް ސޭފްޓީ ޑާޓާ ޝީޓް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"އެމް.އެސް.ޑީ.އެސް"  )ރ(  
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އިްނޓަރނޭޝަން މެރިޓައިމް  އެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި "އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް" )ބ(  
 ކްލާސް އަށެވެ.  ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް 

ބޯޓާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތަްއ ދިވެހިސަރުކާރުގެ "އެޖެންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ  )ޅ(  
 އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިުނމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފަރާތެވެ. ކަމާބެހޭ

ގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި ޖު ބަންދުކޮށްފައިވާ ޕެކެރެކުރާ ކެމިކަލްރާއްޖެއަށް އެތެދިވެހި (ހ) .18 އަަދބު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބުެނފައިވާ ލޭބަްލތަކާއި  9ހުންނަންޖެޭހނެކަމަށް މި ގަވާިއދުގެ 

އެ އެތެރެކުރި ، ނަމަ ާރއްޖެއަށް ކެމިކަލެއް އެތެރެކޮށްފިދިވެހިކުރެހުންތައް ހަރުނުކޮށް 
ހާސް ރުފިޔާ( )ވިހި 20،000/-ޔާ( އިން ފެށިގެން)ފަސްހާސް ރުފި 5،000/-ފަރާތެއް 

 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަދެމެދުގެ  އާ
 

 މި ގަވާއިދުގެ އެހެން ކަމަކާ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ކަންކަން ފިޔަވައި (ށ)  
 5،000/-ޚިލާފުވީ ފަރާތެއް  ،ޚިލާފު ވެއްޖެނަމަ އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ދެމެދުގެ އާ ރުފިޔާ(  ފަންސާސްހާސް) 50،000/-)ފަސްހާސް ރުފިޔާ( އިން ފެށިެގން  
 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.  އަ

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން  )ނ(  
އިޙްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ގެންގުޅުމުގައި ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންވީ ފިޔަވަޅުތައް ލައިއެކިބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އުފު

ގުދަންކުރުމުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުްނ އެ ތަކެތި  ،ގެންގުޅެ ލައިބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް އުފު އެކި
ކެމިކަލްތައް ވަނީ އިންޓަރނޭޝަން މެރިޓައިމް އޮން ޑޭންޖަރަސް ގުޑްސް  ންވީ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެއަޅަ

 ލެވިފައިވާ ކްލާސްތަކެވެ.ހައިލެވިފައެވެ. ތިރީގައި ވަނީ މިގޮތުން ކެމިކަލްތައް ބަހައި)އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ( ގެ ކްލާސްތަކަށް ބަ
ގޮތުގެ މަީތްނ މި ޖަދުވަލުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގެންގުޅެ، ގުަދންކުރާއިރު ލައިއުފުެލއް ވެސް މިއިން ކޮންމެ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަ

 ހަރުކޮށް،ހަރުކުރަންޖެހޭ ލޭބަލް ހަރުކޮްށ، ކަލަރކޯޑްކޮށް، ހަރުކުރަންޖެހޭ "ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ކުރެހުން" 
 ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އިބާރާތުން ލިޔުން "ސަމާލުވޭ! ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް" މި

 ލެވިފައިވާ ކްލާސްތައް ހައިބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ބަ އެކި 11.

 

ކްާލހުގެ ތަކެއްަޗކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަާނ ތަކެތި  )ގޮވާ ތަކެތި(: މި 1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް  1.1.1
 ަފއެއް ނުވާނެއެވެ.ނައިގައި ހިމަތަކެތި މި ގަވާއިދު ކަމަށްވާތީ، މި ކުލާހުގައި ހިމެނޭ

އެއްވާ އެއްޗަކުން އެއްކުރާ ނުވަތަ އެއާ  ،ކްލާހުގެ ތަކެއްޗަކީ )ގޭހުގެ ބާވަތްތައް(: މި 2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް  1.1.2
 އެއްޗެއްސެވެ.ނުވަތަ ފިނިހޫނުިމނަށް އަންނަ ަބދަލަކުން އޭގެ ސިފައާއި ބާވަތް ަބދަލުވެގެންދާ 

ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި  )ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި(: މި 3.ޖީ ކްލާސް އައި.އެމް.ޑީ 1.1.3
އަދި މިނޫނަސް ަފސޭހައިން  ދާއި،ަދވާ ، ރާއި ިތނަ ، ލާއިޑ ސަ ، ނާއިަކާރސ  ، ލާއިބެލެވޭ ބާަވތްތަކަކީ ޕެޓްރޯ

 ރޯވެދާނެ ދިޔާ ކޮންމެ ާބވަތެކެވެ. އަލިފާން

ކްާލހުގައި ހިމެނޭ  )ހުޅުހިފާ ހަރު ތަކެއްޗާއި އަމިއްލަޒާތުަގއި ހުޅުހިފާ ތަކެތި(: މި 4ލާސް އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކް 1.1.4
ތަކެއްޗަކީ ފަސޭހައިން އަލިފާންރޯވެ މުޅި ސަރަޙައްދަށް އަލިފާން ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުގެ ސަބަބުްނ 

 ބޮޑުވެދާނެ ތަކެއްޗެވެ.  ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށް

 ލެވިފައިވެއެވެ.ހައި ތަކެތި ތިީރގައިވާ ގޮތަށް ބަކްލާހުގައި ހިމެނޭ މި

ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގަިއ  )ހުޅުހިފާ ހަރު ތަކެިތ(: މި 4.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް  1.1.4.1
ޖެހުން ނުވަތަ އަލިފާންކަންޏެއް ނުވަތަ އަލިފާންރޯވުމުގެ އަސްލަކީ ދޭތި ދޭއްޗަށް ކޭއްތުން، 

 ގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ިފނިހޫނުިމން މައްޗަށްދިއުމެވެ.އަވީނުވަތަ ހުޅުކޮޅެއްޖެހުން، 

 ،ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ )އަމިއްލަޒާތުގައި ހުޅުހިފާ ތަކެތި(: މި 4.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް  1.1.4.2
ގެންގުޅޭ ހާލަތްތަކުގައި ނުަވތަ ވަޔާއެކުވުމުން ނަމަވެސް ފިނިޫހނުމިްނ  ލައިންމުކޮށް އުފުއާ

 އޭގެ ޒާތުގައި އަމިއްލައަށް ރޯވާ ތަކެއްޗެވެ.މައްޗަށްގޮސް 

1ޖަދުވަލް   
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ކްލާހުގައި  )ތެމުމުން ނުވަތަ ތެތްިފނިވުމުން ުހޅުރޯވާ ތަކެތި(: މި 4.3އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސް  1.1.4.3
ފެންޖެހުމުން ނުވަތަ ތެްތ  ،ހިމެނެނީ ފެނާ އެކުވުމުން އަލިފާންރޯވާ ގޭސް އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި 

 ހުޅުރޯވާ ތަކެއްޗެވެ. ދިޔުމުންށް ޫހނުމިން މަްއޗަނުވަތަ ފިނިވުމުން 
 

އޭގެ  ،)އޭގެ ޒާތުގައި ފަސޭހައިން ނާނދާ އޮކްސިޖަން ބޭރުކޮށްދޭ ތަކެއްޗާއި 5އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.5
ްކލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ އެއިން ބޭރުކޮށްދޭ  ޒާތުގައި ފަސޭހައިން އަނދާ އޮްކސިޖަން ބޭރުކޮށްދޭ ތަެކތި(: މި

ން ވަނަމަ އެހެނިހެން ތަކެިތ އެނދުމަށް އެހީތެރިވާ އަިދ ގޮ  ސަބަބުން ހުޅުރޯވެއްޖެގެނުއޮކްސިޖަ
 ބޮޑު ތަކެއްޗެވެ. މެދުވެރިކޮށްފާނެ ނުރައްކާތެރިކަން 

 ލެވިފައިވެއެވެ.ހައިކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ތިީރގައިވާ ގޮތަށް ބަ މި

ޓެންސަސް )އެލުމޭނިއަމް ނައިޓްރޭޓް، އޮކްސިޑައިޒިން ސަބްސް 5.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.5.1
ގެ ސަބަބުްނ ނުސޯޑިއަމް ކްލޮރޭޓް ފަދަ ތަކެިތ(: އަކީ އެއިން ބޭރުވާ އޮކްސިޖަ ،ޕޮޓޭސިއަމް ކްލޮރޭޓް

އެއް ހިނގައިފިނަމަ އޭގެ ާހދިސާއެއް ހިނގުމަްށ އެހީތެރިވެދޭނެ، އަދި މިފަދަ ހާދިސާއަލިފާނުގެ 
ނުވަތަ  ،ނެ އެއްޗެކެވެ. މިފަދަ ބާވަތްތައް ހުޅުހިފާ އެއްޗަކާނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވެގެން ހިނގައިދާ

 ،ނަމަ  ަކއްކާތެޔޮ )ކުކިންގ އޮއިލް( ފަަދ އެއްޗަކާ އެއްވެއްޖެ ނުވަތަ ށްފުނުވަތަ ހަކުރު، 
އޭގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިތުރުވެގެންދެއެވެ.  ،ފަސޭހައިން ހުޅުހިފާ ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗަކަށް ބަދަލުވެ

ނުވަތަ އަނދާއިރު ވިހަގޭސް ބޭރުވާ އެއްޗެކެވެ.  އެކުވުމުން އް ބާވަތްތަކަކީ އެސިޑާ ކްލާހުގެ ބައެ މި
 އިތިމާވެއްޓަށް )އެއްގަމާ ،ހަށިގަނޑުގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުޮކށްލާ މައުދަނާއި ،އިތުރުން އަދި މީގެ

 ކަނޑުގެ( ގެއްލުންދޭ އެއްޗެކެވެ.

ޑް )ޑައިބެންޒައިލް ޕެރޮކްސައިޑް، ޕައިނެނިލް އޯގަނިކް ޕެރޮކްސައި  5.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.5.2
ހައިޑްރޯ ޕެރޮކްސައިޑް، ޑައިސެޓީލް ޕެރޮކްސައިޑް ފަދަ ތަކެތި(: އަކީ ހޫނުވުމުން ނުވަތަ އެއާ 

އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ފީވެ ހަލާކުވެާދނެ އެްއޗެކެވެ. އަދި ފީވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެއްކުރާ އެއްވާ 
ކްލާހުގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ވެއްޓި ޖެހޭބާރުގައި  ވާގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ. މިދިއުމުގައި ބައެއްފަހަރު ގޮ
ހުޅުހިފާ ގޭސް  އާއިއަނދާއިރު ވިހަ ،ނަމަ ަފސޭހައިން އަލިފާންރޯވުމާއި ނުވަތަ ބާރަްށ ކޭއްތިއްޖެ

އަިދ ބޭރުވެއެވެ. އޯގަނިކް ޕެރޮކްސައިޑްއަކީ ގައިގެ ހަމުގައި ޖެހުމުން ފިހި، ޓިޝޫތައް ހަލާކުކޮށްލާ 
 ބޮޑަށް ގެއްލުންދޭ އެއްޗެކެވެ.  ލޮލުގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ލޮލަށް ވަަރށް

ބަލިޖައްސާ ތަކެތި )ޓޮކްސިކް އެންޑް އިންފެކްޝަން ސަބްސްެޓްނސަސް(:  ާއއި ވިހަ 6އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.6
ޖެހުމުން ވިހަވާ އަދި  ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަަކކީ އެތެރެހައްޓަށް ދިއުމުންނާިއ ގައިގެ ހަމުގައި މި

 އިންސާނުންނަށާއި ޖަނަވާރުްނނަްށ ބަލިޖައްސާ ނުރައްކާތެރި ބާވަްތތަކެކެވެ.

 ލެވިފައިވެއެވެ.ހައިތިީރގައިވާ ގޮތަށް ބަ ،ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި މި

ވިހަ ތަކެތި )ޓޮކްސިކް ސަބްސްޓެންސަސް(: ގެ ބާވަތްތަކަކީ  6.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.6.1
ވިހައިގެ ސަބަބުްނ  ،ނަމަ ނުވަތަ ގައިގެ ހަމުގައި ޖެހިއްޖެ ،ނަމަ ތެރެހައްޓަށް ހިނގައްޖެއެ

 ހަށިގަނޑަށް ވަރަށްބޮޑަށް ގެއްުލްނދޭ، އަދި ފަހަރުގައި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެ ތަކެއްޗެވެ. މި 
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މުން ނުވަަތ ކްލާހުގެ ގިނަ ާބވަތްތަކަކީ ހޫނުވު ވެސް ގެއްލުންދެއެވެ. މި ތަކެތި ތިމާވެއްަޓށް
ަބއެއް ބާވަތްތަކުގައި ފަސޭހައިްނ  ،އިތުރުން އަލިފާންރޯވުމުން ވިހަގޭސް ބޭރުކުރާ ތަކެއްޗެވެ. މީގެ

ދަރަޖަ ސެލްސިއަސް  61ކްލާހުގެ ބާަވތްތަކުގެ ތެރެއިން ހުޅުހިފާ މިންަވރު  އަލިފާންރޯވެއެވެ. މި
 . އަށްވުރެ ދަށް ތަކެތި ބެލެެވނީ ުހޅުހިފާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައެވެ

ބަލިޖައްސާ ތަކެތި )އިންފެކްސަން ސަބްސްޓެންސަސް(: އަކީ  6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.6.2
އިންސާނުންނަށާއި ަޖނަވާރަށް ަބލިޖައްސާ ނުވަތަ ބަލިޖައްސާކަަމށް ޝައްކުކުރެވޭ ބެކްޓީރިއާ، 

ވަތްތައް ކްލާހުގެ ބާ ވައިރަސް، ފަންގަސް، ފަދަ ޖަރާސީމު އޭގައި އެކުލެވޭ ތަކެއްޗެވެ. މި
 ލެވިފައިވާ ހަތަރު ގްރޫޕް ތިރީގައި ވަނީއެވެ.ަހއިބަ  ލައިގެންނުރައްކާތެރިކަމަށް ބަ

ގައި ހިމެނެނީ އިންސާނުންަނާށއި ޖަނަވާރުންނަށް ަބލިޖެއްސުން ޕު ގްރޫ  : މ1ިރިސްކް ގްރޫޕް 
ގެ ގޮތުގައި މި ތަކެއްޗަކީ ނުރައްކާތެރި ތަކެތީ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗެވެ. މި ބެލެވޭ ޖަރާސީމު ދުރުކަމަށް

 ފައިވާ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.ނައިގަވާއިދުގައި ހިމަ

ގައި ހިމެނެނީ އިންސާނުންނަށާއި ޖަނަވާރުންނަށް ބަލިޖައްސާ އަދި ޕުގްރޫ : މި  2ރިސްކް ގްރޫޕް 
ބޭނުންާވ  ށްޖެހޭ ބައްޔަ ޖަރާސީމުން ބަލި ެފތުރޭނެކަމަށް ުނފެްނނަ ޖަރާސީމެވެ. އެއީ މި އެ

 ސިން ހޯދިފައިވާތީއެވެ.ބޭސްފަރުވާއާއި ވެކް

ގައި ހިމެނެނީ އިންސާނުްނނަާށއި ޖަނަވާރުންނަށް ނުރައްކާތެރި ޕު ގްރޫ : މ3ިރިކްސް ގްރޫޕް 
ގައި ޕުގްރޫ  ބަލިޖައްސާ އަދި ފަސޭހައިން ބަލިފަތުރާ ޖަރާސީމު އެކުލެވޭ ތަކެއްޗެވެ. ނަމަވެސް މި

ދޭނެ އެކަށީގެންވާ  ބަލި ފަސޭހަކުރުމަށް ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ހިމެނޭ ޖަރާސީމުން ޖެހޭ
 ފަރުވާ ހޯދިފައިވެއެވެ.

ގައި ހިމެނެނީ އިންސާުނންނަާށއި ޖަނަވާރުންނަްށ ނުރައްކާތެރި ޕު ގްރޫ : މ4ިރިސްކް ގްރޫޕް 
ގައި ހިމެނޭ ޕުގްރޫ ބަލިޖައްސާ އަދި ފަސޭހައިން ބަލި ފަތުރާ ޖަރާސީމު އެކުލެވޭ ތަކެއްޗެވެ. މި

ން ރައްކާެތރިވުމުގެ ގޮތުންނާއި ބަލި ފަސޭަހކުރުމަށް ދޭނެ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ބަލި ޖަރާސީމުން ޖެހޭ
 ނުވެއެވެ. ހޯދިފައެއް

ލެވިފައިވާ ޖަރާސީމުފަދަ ވައިޖެނެޓިކް އިންޖިނިއަރިންގ ބޭުނންކޮށްގެން ޖީްނތަކުގެ އަސްލު އޮޅު
އިލޮޖިކަލް ރިސަރޗަްށ ކުދި ދިރޭތަކެތި، ބަިއލޮޖިކަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް )ވެކްސިން ފަދަ ތަކެތި( ބަ

ޓަކައި  ޑައިގޮނެސްޓިކް ސްޕެސިމަންސް )ތަޙުލީލުކުރުމަށް ްއޗާއިލެވޭ ތަކެކައިބޭނުންކޮްށފައި އު
 ބޭނުންކުރެވޭ ހަށިަގނޑުގެ ބައިބަާޔއި ލޭފަދަ ތަކެތި( ހިމެެނނީ ބަިލޖައްސާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައެވެ.

ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ ަހމައެކަނި  ސްޓެންސަސް(: މި)ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ސަބް 7އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.7
ރޭޑިއޭޝަން ބޭރުވުމުގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން ނުރައްކާތެރި ސިފަތަްއ އެކުލެވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. ރޭޑިއޯ 

އްޞަ އެކްޓިވްގެ ބާވަތްތައް އެކަނި ުނވަތަ އެހެންވެސް ނުރައްކާތެރި މުދަލަކާއެކު އުފުލާ ގެންގުޅުމުގައި ޚާ
ފެނުގައި ޖެހުމުންނާއި ވަޔަށް ހާމަވުމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި  ،އިތުރަށް ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ

 ބަދަލުތަކާމެދު ސަމާލުވެ ތިެބންެޖހެއެވެ.
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 އިންމުގޮތެއްގައި މައުދަނާއާކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ  )ކޮރޯސިވްސް(: މި 8އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   1.1.8
ހަށިގަނޑުގެ ޓިޝޫތަަކށް ގެއްުލންދޭ ތަކެއްޗެވެ. އަދި ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ފަސޭހައިން އާވީެގ ގޮތުގައި 

ގައިގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުކޮށްލާ ަތކެއްޗެވެ. ނއަރައިގެންދާ އަދި އާވިޖެހުމުން ގައިގެ ހަމާއި ލޮލާއި ނޭފަތާއި އަ
 ރޯވުމުްނ ވިހަ ގޭސް އުފައްދައެވެ. ފާންމީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ފެނާ އެުކވުމުން ނުވަތަ އަލި

ކްލާހުގައި ހިމެނެނީ އެެހން ކްާލސްތަކުގައި  )ނުރައްކާތެރި އެހެނިހެން ތަެކތި(: މި 9އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  1.1.9
 ފުރިހަމައަށް ނުހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.

 އުފުލައި ގެންގުޅުން  ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 2ކްލާސް  -2
 ިއެއްކުރާ އެއްޗަކުން  އެއްޗަކުން އެއްވާ އެއާ ތަެކއްޗަކީ މި ކްލާހުގެ(: ބާވަތްތައް ގޭހުގެ) 2 ކްލާސް ޖީ.ޑީ.އެމް.އައ

 ތަކެއްޗެވެ. ަބދަލުވެގެންދާ ބާވަތް ސިފައާއި އޭގެ ަބދަލަކުން އަންނަ ފިނިހޫނުިމނަށް ނުވަތަ
 

ފަދަ  ސިިލންޑަރު ކާއިފައިވާ ޓޭންހަދައި ތަެކތި އުުފލުމަށް ގެންގުޅެންވާނީ އެ ަލއިކްލާހުގެ ބާަވތްތައް އުފު  މި 2.1
 ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެންނެވެ. ތަކެތީގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުްނ އަޅަންޖެހޭ

ވެއްޓޭފަދަ ސިލިންޑަރު  ،ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި އުފުލާއިރު ،ފައިވާ ސިލިންޑަރުޅައިކްލާހުގައި ހިމެނޭ ގޭސްއަ  މި 2.2
ތަނަށް  ތަނުްނ އަނެއް  އެއް ،ފައިމައިނުވަަތ ދަ ޅައިފައި. އަދި ފުރޮނުވާނެެއވެ ގޮތަކަށް ަބހައްޓައިގެން

 ވެސް ނުވާނެއެވެ. ގެންގޮސްގެން

ކައިރީގައި އަލިފާން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި  ރު ފައިވާ ސިލިންޑަޅައިގޭސް އަ ،ކްލާހުގައި ހިމެނޭ މި 2.3
ަތނަށް އުުފލާއިރު  ތަނުން އަނެއް އެއް ،ންޑަރުސިލިންޑަރާއި ހުސްވެފައިވާ ސިލިމިފަދަ ފައިވާ ޅައިގޭސް އަ

 ގެންގުޅެންވާނީ ވަކިންނެވެ.

ގެންގުޅެގެން  ލައިފަދަ ތަކެތީގައި އުފު  ލުބައިސްކަލާއި ސައިކަ ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ގޭްސ ސިލިންޑަރު މި 2.4
 ނުވާނެއެވެ.

އެއް ވެހިކަލެއްަގއި އުފުލައި ، ތިހުރި ސިލިންޑަރާއި ކާބޯތަކެ ފައިޅައިޭގސް އަ ،ކްލާހުގައި ހިމެނޭ މި 2.5
ތަނުން  އެއް ،ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ލީކުވާ ގޭސް ސިލިންޑަރެއް ލީކުވުން ރަނގަޅު ކޮށްގެންޫނނީ

 ތަނަށް އުފުލައިގެން ނުާވނެއެވެ. އަނެއް

 އެއް  ،ވެސް ންޑަރެއްފައިވާ ސިލިޅައިދިޔާކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްެގ ގޭސްއަ ފިތަިއގެންކްލާހުގައި ހިމެނޭ  މި 2.6
 ަތނަށް އުފުަލންާވނީ ކޮޅަށް ބަހައްޓައިގެްނނެވެ. ައދި ބާއްވަން ހުއްދަކުރާ ގޭސް ސިލިންޑަރު  ތަނުން އަނެއް

 ހަރުލާ ގޮތަކަށް ހަަދއިގެންނެވެ.ަފދަ ގޮތަކަށް ނެ ވެސް ބާއްވަންވާނީ ނުވެއްޓޭ

ަރންވާނީ ކުކިންގ ގޭހާ ެބހޭ ގަވާއިދުގައިވާ ނޯޓު: މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކުިކންގ ގޭހާ ބެހޭ ގޮުތން ޢަމަލުކު
 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. 

 
 އުފުލައި ގެންގުޅުން  ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 3ކްލާސް  -3
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  ްހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި(: މި ކްލާހުގައި ިހމެނޭ ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަެކތީގެ ގޮުތގައި ބެލެޭވ  3އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ ކްލާސ(
ދަވާދާއި އަދި މިނޫނަސް ފަސޭހައިން އަލިފާން ރޯވެދާނެ ، ތިނަރާއި، ޑީސަލާއި، ރާސީނާއިކަ، ބާވަތްތަކަކީ ޕެޓްރޯލާއި
 ދިޔާ ކޮންމެ ބާވަތެކެވެ.

 
މި ކްލާހުގައި ހިމެޭނ ފަސޭހައިން އަލިފާން ރޯވެާދނެ ކޮންެމ ދިޔާ ބާވަތެއްވެސް ގަނޑުކޮށް އުފުލަންވާީނ  3.1

ގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައެވެ. އަދި އަލިފާނުްނ އެއް ،އެފަދަ ތަކެތި އުފުލުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
 ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި އެއްަތނުން ައނެއްތަނަށް އުުފލާއިރު ހުންަނންާވނީ އެކަމަށް  3.2
 ގައި ރަނގަޅަށް ބަންދުކޮށްފަެއވެ.ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ޓޭންކް ފަދަ ަތކެތީ

  ،އެއީ ހުޅުހިފާ ދިޔާ އެއްޗެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ،މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ެކމިކަލްތައް އުފުލާއިރު 3.3
(" ނިޝާން އުޅަނދުގެ ަފހަތުަގއްޔާއި FLAMMABLEގައިވާ "ހުޅުރޯވާ ) 4.1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ނެއެވެ.އަރިމަތީގައި ޖަހައިފައި ހުންނަްނވާ

މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް އުފުލާއިރު އުފުލަނީ ހުޅުހިފާ އެއްޗެއްކަން އަންގައިދިނުމަށްޓަކައި  "އަލިފާން  3.4
އެްއގަމުގެ  ،ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ ކުރިމައްޗާއި ފަހަތާއި ދެ އަރިމަތީގައި ،ގެންގުޅުން މަނާ" މިހެން
 މައްޗާއި ފަހަތުގައި ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.ދެ އަރި ،އުޅަނދުފަހަރުގައި ނަމަ

މޯލްޑިވްސް  ،އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ،މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެތި އުފުލާ 3.5
 ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް އަލިފާންނިވާ ތަކެތި ުހންނަންާވެނއެވެ.

އެއް ތަނުން  ،މި ކްލާހުގައި ހިެމނޭ ހުޅުިހފާ ދިޔާ ތަކެތި އަޅައިފައި ުހންަނ ފީފާއާއި ޓޭންްކ ފަދަ ތަެކތި 3.6
 ހުްނަނންވާނީ އުޅަނދުގައި ރަނގަޅަށް ހަރުކޮށްފައެވެ. ، އަނެއް ތަނަށް އުފުލާއިރު

 ނީ ފީފާގައެވެ.އުފުލަންވާ، އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި އުފުލާއިރު ،މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް 3.7

ލާ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވާީނ، މިިނސްޓްރީން ޑ ސަ ، ނާއިަކާރސ  ، ނޯޓު: މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ޕެްޓރޯލާއި
 ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ "ތެލުގެ ބާވަްތަތއް ގެންގުޅެ، ބޭނުންކޮްށ، އަދި ގުދަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގައިވާ ގޮތަށެވެ.  

 އުފުލައި ގެންގުޅުން  ތައްގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް 4ކްލާސް  -4

 ިކްލާުހގައި ހިމެނޭ  ޒާތުގައި ހުޅުހިފާ ތަކެތި(: މިއަމިއްލަ ތަކެއްޗާއި ހަރު ހުޅުހިފާ) 4 ކްލާސް. ޖީ.ޑީ.އެމް.އައ
ތަކެއްޗަކީ ފަސޭހައިން އަލިފާްނރޯވެ މުޅި ސަރަޙައްދަށް އަލިފާން ފެތުރުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތުުމގެ ސަބަބުްނ 

 ބޮޑުވެދާނެ ތަކެއްޗެވެ. ނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށް

ދޭތިދޭއްޗަށް ނުކޭއްތޭގޮތަށާއި އެހެން ގެ ބާވަތްތައް އުފުލައި ގެންގުޅެންވާނީ  4.1 ކްލާސް އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. 4.1
ިފނިހޫނުމިްނ މައްޗަށް ާވނެ ގޮތަށާއި، ރައްކާތެރި ންއަލިފާނުއެއްޗެއްގައިވެސް ނުކޭއްތޭގޮތަށާއި، 

 ނުދާނެގޮތަށެވެ. 
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ގެ ބާވަތްތައް އުފުލައި ގެންގުޅެންވާނީ ވައިނުވަންނަ ޮގތަށް ރަނގަޅަށް  4.2 ކްލާސް .ޖީ.އައި.އެމް.ޑީ 4.2
ކްާލހުގެ ބައެއް ބާވަްތތައް މިގޮތަށް ބަންދުކުރުމުގެ އިތުރަށް ުހންނަްނޖެހޭީނ  ބަންދުކޮށްގެްނނެވެ. އަދި މި

 ރެފްރިޖަރޭޓް ކޮށްފައެވެ.

އް އުފުލައި ެގންގުޅެންވާނީ ފެްނނުޖެހޭގޮަތށް އަދި ެތްތފިނީގެ އަސަރު ގެ ބާވަްތތަ 4.3އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  4.3
ނުފޯރާގޮތަށް ަބންދު ކޮށްެގންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކުނޑީގެ ގޮތުގައި ހުންނަ މަޢުދަނަކީ ައލިފާން ރޯެވއްޖެ ނަމަ 

، ޅޭ ފެނާއިނުރައްކާތެރިކަން ވަރަށްބޮޑު ތަކެއްޗެވެ. ސަބަބަކީ އާންމުކޮށް އަލިފާން ނިއްވަން ގެންގު

ނިވުމުގެ ބަދަލުގައި މި ތަކެތި ގަދައަށް އެނދުމަށް  ،ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން
 އެހީތެރިވާތީއެވެ.

 ޯފައިވާ އަޅައިފައިވާ ތަކެތީގައި ކަނޑަކޮށްތަކެތި އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ގެ ބާވަތްތައް އުފުލަންވާނީ އެ 4ކްލާސް  :ޓުނ
ކެމިކަލް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް  ،ފުސީލު، ކެމިކަލް ވިއްކާ ފަރާތުންންނެވެ. ިމކަމުގެ ތަބަރުދަނަކަށް އަޅައިގެ

 އަންގަންވާނެއެވެ.
 

 އުފުލައި ގެންގުޅުން  ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 5ކްލާސް  -5

 ިޒާތުގައި އޭގެ  ،ކޮށްދޭ ތަކެއްޗާއި ބޭރު އޮކްސިޖަން ނާނދާ ފަސޭހައިން ޒާތުގައި އޭގެ ) 5 ކްލާސް . ޖީ.ޑީ.އެމް.އައ
ގެ ނުކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ އެއިން ބޭރުކޮްށދޭ އޮކްސިޖަ ފަސޭހައިން އަނދާ އޮކްސިޖަން ޭބރުކޮށްދޭ ތަކެތި(: މި

 އެހެނިހެން ތަކެތި އެނދުމަށް އެހީތެރިވާ އަދި ގޮވުން މެދުވެރިކޮށްފާނެ ނުރައްކާތެރިކަން ،ނަމަ ސަބަބުން ހުޅުރޯވެއްޖެ
 ބޮޑު ތަކެއްޗެވެ.

 
ގެ ބާވަތްތައް އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް އުފުލުމަށް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެކެޖް  5.1ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.1

ފަދަ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް  ގެ ސަބަބުން ކެމިކަލް ރިއެކްޝަނެއްތެއްބާވަ ފައި ހުންނަންވާނީ އެއަށް ައޅާދައިހަ
 ފަދަ އެއްޗަކުންނެވެ. މެދުވެރި ނުވާ

ަދށް ބާވަްތތަކަކީ ގެ ބާރުގެ ދިޔާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން "ބޮއިިލންގ ޕޮއިންޓް"  5.1ކްލާސް  އެމް.ޑީ.ޖީ.އައި.  5.2
ވޭޕަރ ޕްރެޝަރ މަތިވެދާނެ ތަކެތިކަމުގައިވާތީ، އެފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަންވާރަކީ ޕްރެޝަރ 

 ވެ.މައްޗަށް ދިޔަސް ހަލާކުނުވާ ފެންވަރުގެ އެއްޗަކަށް ވާންވާނެއެ

ތަނަށް އުުފލުމަށް ަބންުދކޮށްފައި  ތަުނން އަނެއް އެއް ،ގެ ދިޔާ ބާވަތްތައް 5.1ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.3
ފައި ހުންނަ ކަްނވާރުގައި ޅައިއައެ އެއްޗެއް ބޮުޑވެގެން، ހުންނައިރު ފިނި ޫހނުމިނަށް އަްނނަ ބަދަލަކުން 

ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެތީ އެފަދަ ތަކެތި  ން ދިއުންފަޅައިގެ މާއިމަތިވުމާއި، ލީކުވު އުފެދޭ ޕްރެޝަރު
)ފަންާސސްފަހެއް( ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށް ފިނިހޫނުިމން އެރިކަމުގައި ވިޔަސް  Co 55ބަންދުކުރާއިރު 

 ހުރި އެތި ނުފުރޭވަރަށް ހުސްޖާގަ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ފައިޅައިއަ
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ސަރަޙައްދު  ކުރިން އެ ލުމަށް އުޅަނދުަފހަރުގައި ޖެހުމުގެގެ ބާވަތްތައް އުފު 5.1ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.4
އަދި ންވާނެއެެވ.  ތަނާ ދުރުކުރަ ފާނެ ތަކެތި އެދައިފަސޭހައިން އަނ ގެންއަލިފާންޯރވެ ކޮށް،ރަނގަޅަށް ސާފު

 ތަެކއްޗެވެ.  ރުކުރުމާއި ނިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ ހުޅުނުހިފާހަޕެކެޖް 

ފަލްކާ ފަދަ ތަންތަްނ  އިގެ ބާވަތްތައް އުފުލުމަށް ބޭނުންުކރި ކޮންޓެއިނަރާ 5.1ސް ކްލާ އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.5
 ،އެހެން ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް )ޚާއްޞަކޮށް ،އޭގެ އަސަރު މުޅިން ކެނޑޭވަރަށް ސާފުކުރުމާއި ،ހުސްވުމުން

ން ޔަޤީންވާވަރަށް އޮކްސިޑައިޒިންގ ސަބްސްޓެންސަސްގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތްކަ ،ނަމަ ކާބޯ ތަކެތި( ޖަހާ
 ސާފުކުރަންވާނެއެވެ. 

ގައި އެއްވެސް ލީކެއްގެ އަސަރު ހުރިނަމަ ޖުގެ ބާވަތްތައް އުފުލާއިރު ޕެކެ 5.1ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.6
 އެއްތަނުން އަނެއްތަަނށް އުފުލަިއގެން ނުވާނެއެވެ. 

އެ އުަޅނދަށް ، ފައި ހުންނައިރުވައިދަަކށް އަރުގެ ބާވަތްތައް އުުފލުމަށް އުޅަނ 5.1ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.7
 ފައިވާ އެހެންބާވަތެއްގެ ުމދަލަކަށް އޭގެ އަސަރު ނުކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. ވައިއަރު

 ލައިަތނަްށ އުފު ތަނުން އަނެއް އެއް ،ވެސް ގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކެއް 5.2ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.8
ފަދަ ރައްކާތެރިގޮތަކަށެވެ. އަދި ޯއގަނިކް  އި އަދި ެއނޫންވެސް ގޮތަކުން ހޫނު ނުާވނެގެންގުޅެންވާނީ އަވިންނާ

 ފައި ހުންނަ ތަްނތަނުގައެވެ.ހަދައިޕެރޮކްސައިޑް ބަހައްޓަންވާނީ ރަނގަޅަށް ވައި ދައުރުކުރާ ގޮތަށް 

 ،ންަނންވާނެ ވަރާއިގެ ބައެއް ބާވަތްތައް އުފުލާއިރު ފިނިހޫނުމިން ހު 5.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   5.9
ކެމިކަލް ގަންނަ ، ކެިމކަލް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ،ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

  ފަރާތްތަކަށް އަންގަންާވނެއެވެ.

ރާ ބާވަތުގެ ކުތުގެ ކެމިކަލް ޕެކްކުރަން ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗަކީ އުފުލުމަށް ގަސް 5.2 ކްލާސް  އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ.  5.10
އޯގަނިކް ޕެރޮކްސައިޑް ޖެހުމުން ކެމިކަލް ރިއެކްޝަނެއް ފަދަ އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިނުވާނެ 

 އެއްޗެތިކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.

 
 ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް އުފުލައި ގެންގުޅުން  6ކްލާސް  -6

  ްކެތި )ޓޮކްސިކް އެންޑް އިންފެކްޝަްނ ތަކެއްޗާއި، ބަލިޖައްސާ ތަ ވިހަ 6އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސ
ސަބްސްޓެންސަސް(: މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކަކީ އެތެރެހައްޓަށް ދިއުމުންނާއި ގައިގެ ހަމުގައި ޖެހުމުން 

 ވިހަވާ އަދި އިންސާނުންނަށާއި ަޖނަވާރުންނަށް ަބލިޖައްސާ ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކެކެވެ.

ހަ ތަކެތީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްެވސް ބަންދުކޮށްފައި ހުންަނންވާީނ ލީކުނުވާ ގެ ވި 6.1މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ  6.1
ފެންވަރަކަށެވެ. އަދި ނޭވާލުމުން ވިހައިގެ އަސަރުކުރާ ބާވަތްތައް ހުންނަންވާނީ ވައި ނުވަންާނނޭެހން އަދި 

 ވައި ބޭރުނުވާނޭހެން ބަންދު )ހާެމޓިކަލީ ސީލްޑް( ކޮށްފައެވެ.

ގެ ވިހަ ތަކެތީގެ ބާަވތްތައް އެއްަތުނން އަނެއްތަަނށް އުފުލުމަށް ބަންުދކޮށްފައި  6.1ސް އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާ  6.2
ހުންނައިރު ފިނިހޫނުިމނަށް އަްނނަ ބަދަލަކުން އޭތި ބޮޑުވެގެން، އަޅައިފައި ހުންނަ ކަންވާރުގެ ޕްރެޝަރު 
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 55ތަކެތި ބަންދުކުރާއިުރ + މަތިވުމާއި، ލީކުވުމާއި ފަޅައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެތީ އެފަދަ
)ފަންސާސްފަހެއް( ދަރަޖަ ސެލްސިއަސްއަށް ފިނިހޫނުމިން އެރިކަމުގައިވިއަސް އަޅައިފައި ހުރި އެތި 

 ނުފުރޭވަރަށް ހުސްޖާގަ ބަހައްޓަްނވާނެ އެވެ.

އުޅަނދުފަހަރާއި  އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލުމަށް ،ގެ ވިހަ ތަކެތީގެ ޕެކެޖް 6.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.3
ވިހަތަކެތި ޖަހައިފައިހުރި ޮކންޕާޓްމަންޓުގައި ކާޯބތަކެތީގެ އެްއވެސް  ،ކޮންޓެއިނަރު ފަދަ ތަކެތީގައި ޖަާހއިރު

 ބާވަތެއް ޖަހައިގެން ނުވާނެ އެވެ.

ަތންތަްނ  ގެ ޕެކެޖް އުފުލުމަށް ޖަހައިފައިހުރި ކޮންޓެއިނަރު ނުވަތަ ފަލްކާ ފަދަ 6.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.4
 ،ވިހަ ތަކެތީގެ އަސަރު ހުރިތޯ ބަލައި ސާފުކުރުމާއި، އެހެން ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް )ޚާއްޞަކޮށް ،ހުސްވުމުން

 ވިހަ ތަެކތީގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތްކަން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. ،ކާބޯތަކެތި( ޖަހާ ނަމަ

 އުފުުލމަށް އުޅަނދުފަހަރުގައި ޖަހާއިރު މީހުން ގެ ވިހަ ތަކެތީގެ ބާވަްތތައް 6.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.5
 ތިބުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަްނަތނުގައި ޖަހައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ގެ ވިހަ ތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އުފުލުމަށް ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަ ޕެކެޖް  6.1އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.6
ދި ވައި ބޭރުވާޭނހެން ހަދައިފައި ުހންނަ ަތންތަުނގައެވެ. ބަހައްޓަންާވނީ ރަނގަޅަށް ވައި ވަންނާނޭހެްނ އަ

 އަދި އެފަދަ ޕެކެޖްތައް ހޫނުވާގޮތަށް ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

އެއް ތަުނން އަނެއް ތަނަށް އުފުލައި ގެްނގުޅުމަށް  ،ގެ ބަލިޖައްސާ ތަކެތި 6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.7
 މިވާގޮތަށެވެ. އިބަންދުކޮށްފައި ުހންނަންވާނީ ތިރީގަ

 އެތެރެ ޕެކެޖްތައް ހަދައިފައި ހުންނަންވީ ގޮތް:  6.8

ލީކުނުވާ ފަދަ ކަންވާރެއްގައި )ބަންދުކޮްށފައިވާ ޓެސްޓް ޓިއުބް ފަދަ އެއްޗެއްގައި(  ،ބަލިޖައްސާ ތަކެތި ހ.
 ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރުން.

ޖުގައި ބަންދުކުރުން. މިގޮތަށް އެއަށްފަހު ލީކުނުވާ ފަދަ ފެންވަރަކަށް ހަދައިފައި ހުރި ޕެކެ  ށ.
އޭގައި ހުރި ދިޔާ ތަކެތި ވަދެ  ،ބަންދުކުރާއިރު މިއިން ކަންވާރެްއ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ

 ކަންވާރާ ޕެކެޖާ ދޭތެރެއަށް ލެއްވުން. ،ސްޕޮންޖް ފަދަ އެއްޗެއް ،ހުސްވާވަރަށް

އެއް ޕެކެޖެއްގައި ބަންދުކުރާ  ،ކަންވާރުބަލިޖައްސާ ތަކެތި އަޅައިފައިހުރި އެއް ކަންވާރަށް ވުރެ ގިނަ  ނ.
 އެއް ކަންވާރު އަނެއް ކަންވާރާ ނުޖެހޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ަބްނދުކުރުން. ،ނަމަ

 ބޭރު ޕެކެޖް ހެދިފައި ހުންނަންވީ ގޮތް.  6.9

ހ.  ބޭރު ޕެކެޖް ހަދައިފައި ހުންނަންވާނީ އޭގައިވާ އެއްޗެއްގެ ބަރުދަނަށާއި، ބޮޑުމިނަށާއި، ބޭުނންކުރެވޭ 
)އެއްސަތޭކަ( އެމް.އެމް.  100ގޮތަށް ބަލައިގެން ވަރުގަދަކޮށެވެ. އަދި ޕެކެޖުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއް 

 އަށް ވުރެ ހަނިކޮށް ހުރެގެން ނުާވނެއެވެ.
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އްގައި ބަލިޖައްސާ ތަކެތި ބަންދުކޮށްފަިއވާ ޕެކެޖަކާއި އެހެން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޕެކެޖެއް އެއްފޮށްޓެ ށ. 
 ބަންދުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

ގެ  Pak 95ބަލިޖައްސާ ތަކެތި އަޅައިފައިވާ ކަންވާރާއި އެތެރެ ޕެކެޖް ހަދައިަފއި ހުންނަންާވނީ  ނ.
+ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއާ ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިނުގަިއ 55އިން  –40ޕްރެޝަރުގެ ތަފާތެއްގައި 

 ލީކުނުވާ ފަދަ ފެންވަރަކަށެވެ.

ފޮނުވާ  ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލާއިރު ،ގެ ބަލިޖައްސާ ތަކެތި 6.2.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް އައި.އެމް  6.10
އުފުލާ ފަރާތް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ޕެކެޖަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ދިަޔތޯބަލައި ، ފަރާތާއި ލިބެންވާ ފަާރތާއި

ހިފައިވާ ތާކަށް ގެންގޮސް އަވަހަށް ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކެމިކަލެއް ގުދަންކުރުމަށް ހަމަޖެ
 ގުދަންކުރަންވާނެއެވެ.

ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލުގެ ތެރެއިން ވަކިގޮތަކަށް ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް ކެމިކަލް  6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.11
ށް އެ ކެމިކަލް އުފުލުމުގައި އެކަންކަމަ ،އުފެއްދި ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކެމިކަލެއް ނަމަ

 ސަމާލުވާންޖެހޭނެއެވެ.

އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލާއިރު ބަނދަރެއްގައި  ،ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލް 6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.12
އެ ބަނދަރުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުގައި އޮންނައިރު އެ ކެމިކަލަށް  ،ނުވަތަ ތަނެއްގައި މަޑުކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ

 ދީގެން ރަނގަޅަށް ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ކެމިކަލް ފޮނުވާ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް
އެ ކެމިކަލް އެ ތަނަކަށް ގެްނދިއުމުގެ  ،އެ ކެމިކަލް ލިބެންޖެހޭ ފަރާަތްށ އެ ކެމިކަލާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދީ

 ކުރިން ވަގުތުއޮއްވައި، އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލް އުފުލާ ފަރާތަށް އެ ކެމިކަލަކީ ކޮން ބާވަތެއްެގ  6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  6.13
 ،ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ،އެ ކެމިކަލުގެ ނުރައްކާތެރިކަން ހުރި މިންވަރާއި ،ކެމިކަލެއްކަމާއި

 ކެމިކަލް  އެތެރެކުރާ ފަރާތުން އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.

އެއް ތަނުްނ އަނެއް ތަނަށް ޮފނުވާއިރު އެ ކެމިކަލް  ،ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލް 6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.14
 ކެމިކަލް ފޮނުވި ފަރާތަށް އެ ކެމިކަލް ލިބިއްޖެކަން އަންގަންވާނެއެވެ. ،ލިބުނު ފަރާތުން ވީހައިވެސް އަވަހަކަށް

ޖް ކަނޑަންވާނީ އެކަމަށް ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިަކލް އަޅައިފައިވާ ޕެކެ 6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް  6.15
ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތަނެއްގައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކަނޑާއިރު ކަނޑަންވާނީ ވެސް ނުރައްކާތެރިކަމުގެ މިންވަރަށް 

 ބަލައިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެންނެވެ.

 ލުކުރާނެގޮތް.ގެ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލް ލީކުވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަ 6.2އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   6.16

 ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް އުފުލާއިރު ލީކުވެއްޖެ ނަމަ ،މި ކުލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް  -ހ
ޕެކްކޮށްފައިހުރި ޕެކެޖް ނުއުފުލުމާއި، ޖެހިގެންހުރި ޕެކެޖްތަކަށް އޭގެ އަސަރުކޮށްފައި ހުރިތޯ ބަލައި، 

އަދި ވަކިކޮށްލަން އަތްލާއިރު ވީހައި  އެ ޕެކެޖްތައް ވަކިކޮށްލުން. ،އަސަރުކޮށްފައި ހުރި ނަމަ
 ކުޑަގޮތަކަށް އަތްލުން. 
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މި ކުލާހުގައި ހިމެނޭ ބަލިޖައްސާ ކެމިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ކެމިކަލެއް އުފުލަނިކޮށް ޕެކެޖުން ލީކްވާން   -ށ
 މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުން. ،ފަށައިފި ނަމަ

 
 އުފުލައި ގެންގުޅުން  މެނޭ ކެމިކަލްތައްގައި ހި 7ކްލާސް  -7

  ްރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ސަބްސްޓެންސަސް(: މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ ހަމައެކަނި  7އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސ(
ރޭޑިއޭޝަން ބޭރުވުމުގެ އިތުރަށް އެހެނިހެން ނުރައްކާތެރި ސިފަތައް އެކުލެވިފައި ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. ރޭޑިއޯ އެކްޓިވްގެ 
ބާވަތްތައް އެކަނި ނުަވތަ އެހެްނވެސް ނުރައްކާތެރި މުދަލަކާއެކު އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

ފެނުގައި ޖެހުމުްނނާއި ވަޔަްށ ހާމަވުމުން އަންަނ ނުރައްކާެތރި ބަދަލުތަކާމެދު  ،ދޭންޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުަރށް 
 ސަމާލުވެ ތިބެންޖެހެއެވެ.

އި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެްކޓިވް ތަކެތި އުުފލައި ގެންގުޅުމުަގއި މީހުންނާ ކައިރިނުކޮށްޭވތޯ ވަަރށް ބޮޑަށް މި ކްލާހުގަ  7.1
އެ ކެމިކަލް އުފުލައި ގެންގުޅޭ މީހުްނނަށް އޭެގ  ،ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި މިަފދަ ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތުން

 އިދޭންވާެނ އެވެ.އެއިން ރައްކާތެރިވާންވީ ގޮތް އަންގަ ،ނުރައްކާތެރިކަމާއި

މި ކްލާހުގައި ހިމެޭނ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެިތ އުފުލައި ގެންގުޅުމާިއ ގުދަންކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިާވ މީހުްނ   7.2
އައި.އޭ.އީ.އޭ. )އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޓޮމިކް އެނަޖީ އެޖެންސީ( ގެ ސޭފްޓީ ސްޓޭންޑަޑް ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށް 

ކެމިކަލް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުްނ  ،ރު ނުކުރާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ރޭޑިއޭޝަނުގެ އަސަ
 އަންގަންވާނެ އެވެ.

އުޅަނުދފަހަރާއި ، މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެްކޓިވް ތަކެތި އުުފލައި ގެންގުޅުމުަގއި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން  7.3
ތޯ ބެުލމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ިއދާރާއިން ވެއްޓަށް ރޭޑިއޭޝަނުގެ އަސަރު ފޯރައިފައިވަނީ ކިހާވަރަކަށް

 ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޗެކުކުރަންވާނެ އެވެ.

އެއް ބާވަތެއް  ،ޑިވެލޮޕް ނުކޮށް ހުރި ފިލްމާއި ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލާ ގެންގުޅުމާއި ގުދަންކުރުމުގައި  7.4
 ނެއެވެ.އަނެއް ބާވަތާ ކައިރިކޮށްގެން ނުވާ 

މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލުމުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރުމުގައި   7.5
 .ބަލަންޖެހޭ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ގަވާިއދުތައް އަންނަނިވި ފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ

EMERGENCY RESPONSE PLANNING AND PREPAREDNESS FOR 
TRANSPORT ACCIDENT INVOLVING RADIO ACTIVE MATERIAL  
SAFETY SERIES FOR TRANSPORT ACCIDENT INVOLVING RADIO 
ACTIVE MATERIAL SERIES NUMBER IAEA 887 VIENNA (1988) 

ފުރިހަމަ  މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންވީގޮތުގެ  7.6
އުފުލާ ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީލު،  ،އެތެރެކުރާ ފަރާތުން ،މަޢުލޫމާތު

 ގައި ބަޔާންވެގެންވާނެ އެވެ. 453ގެ ޕެރެގްރާފް  6އައި.އޭ.އީ.އޭ. ސޭފްޓީ ސީރީޒް 
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)ތިނެއް( ގެ ޕެކެޖް، މީހުްނ  III( އާއި )ދޭއް IIމި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ރީނދޫ ގިންތި   7.7
ދަތުރުކުރާ ކޮންޕާޓްމަންޓުގައި އުފުލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ޕެކޭޖެއް ހިފައިގެން ދިއުމުގެ 

 އެ މީހާ ދަތުރުކުރާ ކޮންޕާޓްމަންޓުގައި އެ ތަކެތި ބެހެއްޓިދާނެ އެވެ. ،ހުއްދަ އޮތް މީހަކު ހަވާލުވެގެންދާ ނަމަ

ލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލާ އެއްގަމު އުަޅނދުފަހަރުގެ ދެއަރިމަތީގައްޔާއި ފަހަތުގައި މި ކް  7.8
 ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތިކަން އަންގައިދޭ ޕްލެކާރޑް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ގައި ބަހައްޓައިގެްނ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލާ އެއްގަމު އުަޅނދެއް 7.9
އެއްގަމު އުޅަނދުގަިއ  ،އެ ތަކެތި އުފުލަންވާނީ ޕެކްކޮށްފައި ހުރިގޮތަށް ،ތަކެތި ކަނޑުމަގުން އުފުލާއިރު

 ބަހައްޓައިގެންނެވެ. 

ަހމަވުމުގެ ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ފުރި ،މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ޕެކެޖް ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ނަމަ  7.10
)ދިހައެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ ދަށްވާްނ  10އިތުރުން އޭގައިވާ ރޭޑިއޭޝަނުގެ އަސަރު ހުންނަންވާވަރުގެ %

ޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ޕޯސްޓުގެ ޒަރީޢާއިން ފޮނުވާ ނަމަ ފޮނުވަންވާނީ އައި.ޭއ.އީ.އޭ. 
މި ކަްނތައްތައް ެބލުަމކީ ކެމިކަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ފަރާތުގެ  ސޭފްޓީ ސީރީޒުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށެވެ.

 ނުވަތަ ރާއްޖެ ތޭރޭގައިނަމަ ޕޯސްޓް ކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މި ކްލާހުގައި ހިެމނޭ ރޭިޑއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފުލުމަށް ބޭުނންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި އުފުލާ ކޮންމެ ޕެކެޖެއްގެ  7.11
  ން ލެވަލް ހުންނަންވާވަރު އައި.އޭ.އީ.އޭ. ސޭފްޓީ ސީރީޒްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އަދިބޭރުގެ ރޭޑިއޭޝަ

 އޭގައި ބަޔާންވެފައިވާ ވަރަށްވުރެ ރޭޑިއޭޝަން ލެވެލް މަތިވެގެން ުނވާނެއެވެ.

 އުޅަނދުފަހަރުގައި )ދޭއް( ގެ ޕެކެޖް އެއްގަމު II)އެކެއް( އާއި  Iމި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ގިންތި  7.12
އުފުލާއިރު ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން އެހީތެރިއަކު ފިޔަވައި )އެހީތެރިއަކު ބޭނުން އުޅަނދުފަހަރުގައި( އެެހންބަޔަކު 
ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެމީުހން ތިބޭ ތަނަށް ވެސް ގަޑިއަކު ދެމިލިރެމް އަށްވުރެ ބޮޑަށް ރޭޑިއޭޝަނުގެ 

 އަސަރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

)ދުއިސައްތަ(  200މި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ޭރޑިއޯ އެކްޓިވް ޕެކެޖުގެ ބޭރުގައި ރޭޑިއޭޝަން ލެވަލް ގަޑިއަކު  7.13
ެއ ތަކެތި އުފުަލންވާނީ ރޭޑިއޯ އެްކޓިވް ތަކެތި އުުފލުމަށް ޚާއްޞަޮކށްފައިވާ  ،މިލިރެމް އަށްވުރެ މަތި ނަމަ

ޚާއްޞަ  ،ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތައް ކުރުމަށްފަހު އުޅަނދެއްގައެވެ. އަދި މިފަދަ ޕެކެޖެއް އުފުލުމަށް
 ހުއްދައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސުން ލިބިގެން މެނުވީ ވައިގެ މަގުން އުފުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 

 އުފުލައި ގެންގުޅުން  ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 8ކްލާސް  -8

  ްހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ އާންމުގޮތެއްގައި މައުަދނާއި ހަށިގަނޑުގެ )ކޮރޯސިވްސް(: މި ކްލާހުގައި 8އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސ 
ޓިޝޫތަކަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗެވެ. އަދި ބައެއް ބާވަތްތަކަކީ ފަސޭހައިން އާވީގެގޮތުގައި އަރައިގެންދާ އަދި އާވިޖެހުމުން 

ގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ފެނާ ގައިގެ ހަމާއި ލޮލާއި ނޭފަތާއި އަނގައިގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކުކޮށްާލ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މީ
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 ވިހަ ގޭސް އުފައްދައެވެ. މި ބާވަތުގެ ތަކެއްޗަކީ ގައިގެ ހަމުގައި ޖެހުމުން  ،އެކުވުމުން ނުވަތަ އަލިފާން ރޯވުމުން
 )ހަތަެރއް( ގަޑިއިރާ ދެމެދުގައި ހަންގަނޑު އަނދައި އޭގެ ދިރުން ކަނޑުަވއިލާ ތަކެއްޗެވެ. 4)އެކެއް( ގަޑިއިރާއި  1
 

 ލާހުގައި ހިމެނޭ ކްރޯސިވްސް ތަކެތި އުފަލައި ގެންގުޅުމުގައި އެ ތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަމަށް ބަލައި، މި ކް  8.1
 )ތިނެއް( ބަޔަކަށް ަބހައިލެވިަފއިވެއެވެ. 3

)ތިނެއް( މިނިޓުގެ ތެރޭގައި ހަންަގނޑު  3ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ތަކެތި: ގައިގެހަމުގައި ޖެހުމުން  ހ. 
 ން ކަނޑުވައިލާ ތަކެތި.އަނދައި، އޭގެ ދިރު

)ފަސްދޮަޅސް(  60)ތިނެއް( މިނެޓާއި  3ނުރައްކާތެރިކަން މެދުމިނުގެ ތަެކތި: ގައިގެހަމުގައި ޖެހުމުން  ށ. 
 މިނެޓާ ދެމެދުގައި ހަންގަނޑު ައނދައި، އޭގެ ދިރުން ކަނޑުވައިލާ ތަކެތި.

 ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ ތަކެތި. ނ. 

ސިވްސްގެ ބާވަތްތައް އުފުލައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ކަންވާރެއްގައި އެ ފަދަ ތަކެއްޗަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކޮރޯ  8.2
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ލޭބަލް ހަރުކޮްށފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

ލޭބަްލ  ،އަންނަނިވި އަދަދަށް ވުރެ މަދުން އުފުލާ ނަމަ ،ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުނޫން ކޮރޯސިވްގެ ބާވަތްތައް  8.3
 ނުޖެހޭނެއެވެ. ހިއްޕާކަށެއް

 .)ބައި( ލީޓަރު 2/1)އެކެއް( ކިލޯ / ދިޔާ ތަކެތި  1ހަުރތަކެތި  -ނުރައްކާތެރިކަން މެދުމިން  ހ. 

 )އެކެއް( ލީޓަރު. 1)ފަހެއް( ކިލޯ / ދިޔާ ތަކެތި  5ހަރުތަކެތި   -ނުރައްކާތެރިކަން ކުޑަ  ށ. 

 

ލް ސައިކަލް ފަދަ ދުއްވާ އެއްޗެތީގައްޔާއި، ބާވަތްތައް ބައިސްކަ ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކޮރޯސިވްސްގެ  8.4
 ކޮނޑުމަތީގައި އުފުލައިގެން ނުާވނެއެވެ.

ނުވަަތ  ،ކޮރޯސިވްގެ ބާވަތްތައް އުފުލަނިޮކށް ލީކުވެގެން ނުަވތަ ަބންޑުްނވެގެން ތަނަކަްށ އެޅިއްޖެ ނަމަ  8.5
 ގަޅަށް ދޮންނަންާވނެއެވެ.އޮހޮރޭގޮތަށް ފެން އަޅަިއގެން ރަނ ،ވަގުތުން ،ހަށިގަނޑުގައި ޖެހިއްޖެ ނަމަ

ކޮރޯސިވްސްގެ ބާވަތްތައް އެއް ކަންވާރުން އަނެއް ކަންވާރަށް ބަދަލުކުރަންވާނީ އޭގެ ޙަޤީޤަތް ބަލައި،   8.6
 ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހުގައެވެ.

 

 ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް އުފުލައި ގެންގުޅުން  9ކްލާސް  9

 .ީނުރައްކާތެރި އެހެނިހެން ތަކެތި(: މި ކްލާހުގައި ހިމެނެނީ އެހެން ކްލާސްތަކުގައި  9ޖީ. ކްލާސް އައި.އެމް.ޑ(
 ފުރިހަމައަށް ނުހިމެނޭ ތަކެއްޗެވެ.

މި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާްތތަކުން މި ތަކެތި   ،ގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އުުފލަންވާ ގޮތް 9އައި.އެމް.ޑީ.ޖީ. ކްލާސް   9.1
ންގަްނވާނެއެވެ. އަދި މި ތަކެތި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މިިނސްޓްރީން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަ 

  އަންގަންވާނެއެވެ.
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 ބާވަތުގެ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ގުދަންކުރުން އެކި

  ހުރިހާ ކުލާހެއްގެ ކެމިކަލް ގުދަންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  -1

 ސް ގުދަންކުރަންވާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.ހުރިހާ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލް ވެ  1.1

ހުރިހާ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލް އުފުލައި ގުދަންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެންމެންނަށް އެ ކެމިކަލެއްގައި   1.2
، ކަލެއް އެކުލެވިގެންވާ ކެމިކަލެއްކަންނުރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިފައިވާ ިމންވަރާއި، އެއީ ކޮން ބާަވތެއްގެ ނުރައް

ކެމިކަލް އެތެރެކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ ކެމިކަލްގެ ވެރިފަރާތުން އަންގައިދޭން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް 
 ކުރަންވާނީ މިކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިހުރި މީހެއްގެ ޚާއްޞަ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ.

ަބންދުުކރަންވީ ގޮތަށް ބަންދުޮކށް، މާުކކޮށް، މި  ، ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލް ހުންނަންވާނީގުދަންކުރެވޭ ހުރިހާ  1.3
ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކެމިކަލެއްގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ ލޭބަލް ހަރުކޮށް، ެޖެނރިކް ނަން  4ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

ރުކުރަންޖެހޭ  "ނުރައްކާތެރިކަން ގައވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ކެމިކަލެއްގައި ހަ 4.1ޖަހައި، މި ގަވާއިދުގެ 
 އަންގައިދޭ ކެރެހުން" ހަރުކޮށްފައެވެ.

 ހުރިހާ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލް ގުދަންކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެނެގަްނނަންީވ މުހިންމު ބައެއް ކަންތައްތައް.  1.4

އަލިފާން ފަދަ ، ރޭޑިއޭޝަނާއި، އޭގެ ޒާތުގައި ނުރައްކާތެރިކަން އެކުލެވޭ ކެމިކަލް. މިސާލަކަށް ިވހައާއި ހ.
 ނުރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިފައިވާ ކެމިކަލްތައް.

އެ ކެމިކަލެއްގެ ޒާތުގައި އަނދާލެއް ގަދަކަމުން ނިވާލަން އުނދަގޫ ެވދާނެ  ،އަލިފާން ރޯވެއްޖެ ނަމަ ށ.
 މިންވަރާއި އަރަމުންދާ ވިހަ ދުންތަކާއި ގޮވައިފާނެކަމުގެ ބިރު އެކުލެވޭ މިންވަރު.

ރުން ނުވަތަ އެހެން ކެމިކަލާ އެކުވެގެން ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ތެތް ފިނީގެ އަސަ ނ.
 ކަމަށް ބެލެވޭ މިންވަރު.

މީގެ ތެރޭގައި ސިނާޢީގޮތުން ހޫނު އުފައްދާ ތަކެތީގެ  –ގުދަން ތެރޭގައި ފިނިހޫނުމިން ުހރި މިންވަރު  ރ.
 ސަބަބުން އަންނަ ަތފާތުތައްވެސް އެކުލެވެއެވެ.

ޓްރާންސްފޯމަރު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ތަކެތި ބަހައްޓަިއފައި ހުްނނަ ، ރި ސަރަޙައްދުގައި ތެޔޮ ޓޭންކާއިކައި ބ.
 ތަންތަން.

ގުދަން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކްލާހެްއގެ ކެމިކަލް ހުންނަންާވނީ މި ގަާވއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ުފރިހަމައަށް   1.5
 ބައިކުރެވިފައެވެ. 

ންމެ ހާލަތެއްގައި ވަގުތުން ބެލޭގޮތަްށ، ގުދަންކޮށްފަިއވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ރިކޯޑް ދުވަހުން ދުވަހަށް އިމަރޖެންސީ ކޮ  1.6
 ބަލަހައްޓަން ާވނެއެވެ.

2ޖަދުވަލު   
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ތެތްފިނިކަމުން ަހލާކުވެދާެނ ނުވަތަ ފެންޖެހިގެން ނުރައްކާެތރި ބަދަލުތަކެއް އަތުވެދާނެ ކެމިަކލް ގުދަންކޮށްފައި  1.7
 އި ވާޭރން ސަލާމަތްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.ހުންނަންވާނީ ތެތްފިިނންނާ

ނުވަތަ އެ ެކމިކަލެއްގެ ، ގުދަންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލެއް ވެސް ހަލާކުވެފައިހުރިތޯ، ނުވަތަ ލީކްވޭތޯ  1.8
ނުރައްކާތެރިކަން އިތުރުވާފަދަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ޖެހިފައި ހުރިތޯ ބަލައި ޗެކްކޮށް، މިއިން ކަމެއް 

ކަމާބެހޭ  ،ހުރެއްޖެނަމަ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ރައްކާތެރި ސަރަޙައްދަކަށް އެ އެއްޗެއް ގެންގޮސް
މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރި އެއްޗެއް ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ގެންދިޔުމަކީ އިތުރު މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. 

މަ، އެކަން ވަގުތުންކަމާބެހޭ ފަރާްތތަކަށް ރިޕޯޓު ކުރަން ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވާނަ
 ޖެހޭނެއެވެ. 

ކެމިކަލް ހުރި ކޮންޓެއިނަރެއް ނަމަ ހުންނަންެޖހޭނީ ރަނގަޅަށް ލޭބަލްކޮށްފައެވެ. އަދި ސެކަންޑްރީ ލޭބަލް ޭބނުންވާ  1.9
 ކޮންޓެއިނަރުތަކުގައި އެ ލޭބަލްެވސް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެެވ.

 ކެމިކަލެއް އެކައްޗެއްގައި ބަންދުކޮށް ގުދަންކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. 2ޅޭ ނުގު 1.10

ކެމިކަލް ހުރި ކޮންޓެިއަނރުތައް ހުސްކުރަންވާނީ ދަތުރުަމތީގައި އެއަށް ގެއްލުމެއް ިލބިަފއި ހުރެދާނެކަމަށް  1.11
ދަންކުރުމުގެ ކުރިން ގު ،ވިސްނައިގެންނެވެ. މިފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ

ކޮންޓެއިނަރުން މުދާ ހުސްކުރަންާވނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ހުސްކުަރން ފެށުމުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް 
 ޑިފެންސް ފޯސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ހުރިހާ ކްލާހެއްގެ ކެމިކަލްތައް ވެސް ހުންނަންވާނީ ދަގަނޑު 1.12
 އަލަމާރިއެއްގައި ވަކިން ގުދަންކުރެވިފައެވެ.

ގުދަނުގައި ބަހައްޓާ ކެމިަކލްތައް )ފަޔަރ ހަޒަޑް، އެކްސްޕްލޯސިވް ހަޒަޑް، ފިއުލް ހަޒަޑް، މަލްޓިފިއުލް ހަޒަޑް(  1.13
 ބަހައްޓަންޖެޭހނީ އެކި ބާވަތްތައް ވަކިވަކިންނެވެ.

  ގުދަންކުރުަމކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ.ގުދަނުގައި ކެމިކަލް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތައް 1.14

 ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގައި ހުރި ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެެވ. 1.15

 ގުދަނުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިުވން. 1.16

ފާން ނިާވ ގޮތުގެ ތަމްރީން އަިދ ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގޮުތެގ ގުދަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އަލި  1.17
 .ތަމްރީން ދެވިފައި ތިބުން

 

 ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 2ކްލާސް   -2

މި ކްލާހުގެ ގޭސް އަޅައިފައި ހުންނަ ކަންވާރު )ރިސެޕްޓަކަލް( ގުދަންކޮށްފައި ހުްނނައިރު ހުންަނންޖެހޭނީ   2.1
 .ހޫނުން ރައްކާތެރިކުރެވިފައެވެ

 ގުދަންކުރެވޭ ކަންވާރު ފަދަ ތަކެިތ ހުންނަންޖެހޭނީ ައންނަނިވި ގޮަތށެވެ.  2.2
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ދަގަނުޑން ހަދައިފައިވާ ަތނެއްގައި ަބހައްޓާ  ،މި ކްލާހުގައި ހިމެޭނ ގޭސް އަޅައިފައި ހުންނަ ަކންވާރު ހ.
ށްފައި ނުވާ ަނމަ، ފްރޭމުގައި ހަރުކޮ ،ބަހައްޓާ ތަނާއި އެ އެއްޗަކާ ދެމެދަށް ލަކުޑި ލެއްވުމާއި ،ނަމަ

ނުގުޑާގޮތަށް އެއްޗެއް ޖައްސަން ޖެހޭނެއެވެ. ދިޔާގޭސް އަޅައިފައިވާ ކަންވާރު ބަހައްޓަންެޖހޭނީ އެިއން 
 ޕްރެޝަރ ރިލީފް އެއްވެސް ޑިވައިސްއެއްގައި ނުޖެހޭގޮތަށެވެ. ،ނުކުންނަ ފިނިގޭސް

ިޑއަކަށް ނުވަތަ ފޮށިގަނޑުގައި ުނވަތަ ބޮ ،ގޭސްއަޅައިފައި ހުންނަ ކަންވާރުތަކެއް ކޮޅަށް ބަހައްޓާ ނަމަ ށ.
މިގޮތަްށ ބަހައްޓާއިރު ދަގަނޑުގައި ނުެޖހޭގޮތަށް ދަަށށް ލަކުޑި ލައްވައިަފއި  ،ކުރޭޓްގައި ބެހެއްޓުމާއި

ކަންވާރުތައް އަތްއަތަށް ނުދާގޮަތށް  ،ބަހައްޓަންާވނެއެވެ. ކުރޭޓްގައި ުނވަތަ ފޮށިގަނޑުގައި ހުރި ނަމަ
ފޮށިަގނޑު ނުވަތަ ކުރޭްޓ އަތްއަތަްށ ނުދާގޮތަށް ލާސަންލައި އައްސައިފައި  ،އިހަރުކޮށްފައި ބެހެްއޓުމާ

 ބަހައްޓަންާވނެއެވެ.

އެފަދަ ތަންތަން ުހންނަްނވާނީ  ،ގޭސް އަޅައިފައި ހުންނަ ކަންވާރު ބަންދު ތަނެއްގައި ގުދަންކުރާ ނަމަ ނ.
 ަތނަވަސް ކޮށްފައެވެ. އެގްޒޯސްޓް ފޭން ފަދަ ތަކެތި ބަަހއްޓައިގެން ވައި ދައުރުވާގޮތަށް

ހޫނު )ރޭޑިއަންޓް ހީްޓ( ރައްކާެތރިވާ  ،ހާމަތަންތާނގައި ބަހައްޓަންާވނީ ،ގޭސް އަޅައިފައިވާ ކަންވާރު ރ.
 ސީދާ އަވިނުދޭގޮތަށް ެބހެއްޓުންވެސް ހިެމނެއެވެ. ،ގޮތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި

ޖަމާނުވެވޭ ގޮތަށް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ. ސަބަބަކީ މި ކްލާހުގެ ކެމިކަލުން ބޭރުވާ ގޭސް އެހެން ތަނަކަށް އެއްވެ   2.3
އެކު ތިރިހިސާބުތަކަށް ޖަމާވާ ގޭހުގެ ސަބަބުން އަލިފާނުގެ  ހުރިހާ ގޭހަކީ ވަޔަށްވުރެ ލުއި އެއްޗަކަށް ނުވުމާ

 ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިފާނެތީއެވެ.

ވަދެނިކުމެވާ ދޮރުންނާއި ވައިދައުރުކޮށްދޭ ލީކުވާގޭސް ވައި ،މި ކްލާހުގެ ގޭސް އުފުލާއިރު ބަހައްޓަންާވނީ  2.4
 ވަސީލަތްތަކުން، މެޝިނަރީ ުހްނނަ ތަންތަަނށާއި، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ނުދާނޭ ގޮތަށެވެ.

ގެ ގޭސް އަޅައިފައިވާ ކަންވާރާ ގޭސް ސްޕްރޭކުރާ  2ކްލާސް  ،ބޯކަރުދާސް ފޮށީގައި ބަންދުކޮށްަފއި ހުންނަ  2.5
 ްނވާނީ ެފންނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ.ދަޅުފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓަ

މި ކްލާހުގެ ހުޅުިހފާގޭސް އަބަދުވެސް ހުންަނންޖެހޭނީ ހޫނުން ސަލާމަތްވާގޮތަށެވެ. ބަންދު ތަނެްއގައި ގުދަންކުރާ  2.6
 އެގްޒޯސްޓް ފޭން ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން އަލިާފންހިފާ ާއވި އެ ތަނަކުން ބޭރަށް ނެރެންެޖހޭނެއެވެ. ،ނަމަ

 
 ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 3ކްލާސް   -3

، ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް ބަހައްޓަންޖެޭހނީ ވީވަރަކުން ހޫނުނުވާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މިގޮތުން އަލިފާން މި  3.1

 ކޮއިލް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުގައި ބެހެއްޓުން ލާޒިމެވެ. ގސްޓީމް ޕައިޕް އަދި ހީޓިން، އަލިފާންކަނި

ލީކުވާ  ،ބާވަތުގެ ތަކެތި ބަހައްޓަންާވނީ ގެންގުޅޭ ކަންވާރުގައި މި ލައިކަލް އުފުކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމި މި  3.2
ފައި ހުންނަ ތަންތަަނށް ޓައިދިރިއުޅޭ ތަންތަނަާށއި، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި، މެޝިނަރީ ބަހައް މީހުން ،ގޭސް

 ނުދާ ގޮތަކަށެވެ.

 ނަމަ، ނުތެމޭގޮަތށް ބެހެްއޓުން.  ކޮށްފައިވާކްލާހުގެ ކެމިކަލް ފައިބަރ ޯބޑް ބޮކްސްގައި ބަންދު މި  3.3
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 ގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައް 4ކްލާސް   -4

 ގެން ެފންޖެހި ،ތަކެތިެއ  ނަމަ، ފައިބަރ ބޯޑް ބޮކްސްގައި ބަންުދކޮށްފައިވާ ،ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް މި  4.1
 ތެމޭ ގޮތަށް ބަހަްއޓައިގެން ނުވާެނއެވެ.

ސްޓީމް ، އަލިާފންކަންޏާއި، ޫހނު އުފައްދާ ވަސީލަތްތަްއ ކަމުަގއިވާ އަލިފާނާއި ،މިކަލްމި ކްލާހުގައި ހިމެޭނ ކެ  4.2
 ޕައިޕާއި، ހީޓިންގ ކޮއިލް ފަދަ ތަކެއްޗާ ކައިރީގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތަނުގެ  ،ކްލާހުގެ ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައިވާ ގުދަނުގައި އެގްޒޯސްޓް ފޭން ފަދަ ތަކެތި ބަހަްއޓައިގެން  މި  4.3
 ނުވާގޮަތށް ތަނަަވސްކުރަން  ޑި ނުކުމެވާގޮތަށް ހުރުމާއި، ީވވަރަކުން ހޫނުނއެތެރޭގައި އުފެދޭ އާތްވާއި ކު

 ވާނެއެވެ.
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ރޯވުން ބާވަތުގެ މުދާ ވީވަރަކުން އަމިއްލަ ޒާތުގައި އަލިފާން މި ،ކްލާހުގެ ކެމިކަލް ގުދަންކުރުމުގައި މި  5.1
 ދުރުތަކެތީގެ މަތީގައި ބެހެއްޓުަމްށ ސަމާލުކަން ދިނުން ބޭނުމެވެ.

މެޓަްލ ޕައުޑަރ، އެމޯނިއަމް ކަމްޕައުންޑް، ސައިނައިޑް އަދި ހައިޑްރޯޖަން  ،ކްލާހުގެ ކެމިކަލް މި  5.2
 .ޕެރޮކްސައިޑްއާއި ދުރުގައި ގުދަންކުރުމާއި، މުދަލަށް ހޫނުވާގޮތަށް ގުދަންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

 ކްލާހުގެ ކެމިކަލް ފެންނުޖެހޭޮގތަށް ގުދަންކުރުން. މި  5.3
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ތެމޭގޮަތށް ބަަހއްޓައިގެން  ގެންފެންޖެހި ،ނަމަ  ގައި ބަންދުކޮށްފައިވާޑުފައިބަރ ބޯ ،ކްލާހުގެ ކެމިކަލް މި  6.1
ގުދަން  ،ނަމަ  ން ހުސްކޮށްަފއި އެހެން ބާަވތެއް ބަހަްއޓާތަ ފައިވާޓައިކްލާހުެގ ކެމިކަލް ބަހައް ނުވާނެއެވެ. މި
 ނޫނީ އެހެން ބާަވެތއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ. ސާފުކޮށްފައި

ކުރުން. ޫހނު ކުޑަކްލާހުގެ ކެމިކަލް ރައްކާކޮށްފައިވާ ގުދަނުގައި އެގްޒޯސްޓް ފޭން ފަދަ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން  މި  6.2
ތަްއ ކަމުގައިވާ އަލިފާން، އަލިާފންކަނި، ސްޓީމްޕައިޕް، ހީޓިންގ ކޮިއލް ފަދަ ލަތްސީއަދި ހޫނު އުފައްދާ ވަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ބަހައްޓައިފައިތަކެއްޗާ ދުރުގައި 

 ގެން ކްލާހުގައި ހިމިނޭ ިވހަ ަތކެތީގެ ތެރެއިން ޚާއްޞަގޮތެއްަގއި ލިކުއިޑް ޕެސްޓިސައިޑްސް ލީކްވެ މި  6.2
މަތީން ޑީކޮންޓެމިނޭްޓ  މީހުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަވާއިދުގެ ނަށް ވަދެނިކުމެވާތަ  އެ ،ނަމަ ހުރި ފައިބައިފައި

 ބެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެއެވެ.  ކުރުމާ

ފައިވާ ތަންތަނަށް އިމަރޖެންސީގޮތުން ވަންނަންޖެޭހނީ ކަމުގެ ބައިކްލާހުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ތަކެތި ލީކުވެ ފައި މި  6.3
ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ހެދުން  ޅައި،ންގ އެޕަރޭޓަސް އަތަމްރީން ލިބިފައިވާ މީހުން ބްރީތި

 އަޅައިގެންނެވެ.
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ފައި ުހންނަ ެޕކެޖާއި ޓޭންކް ފަދަ ތަކެތި ގުަދްނކޮށްފައި ޅައިކްލާހުގައި ހިމެޭނ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އަ މި  7.1
އެ ކެމިކަލެއްގެ ބާވަތުން ރޭޑިއޭޝަން ހުންނަންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރުވެގެން އި އެ ގުދަނެއްގަ ،ހުންނައިރު

 ނުވާނެއެވެ. 

ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތިންކުރެ ޚާއްޞަ ތައްޔާރީއަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި މަސްހުިނވާ ގޮތަށް  މި  7.2
 އް އޮންނަންޖެހޭނެއެވެ.އްޞަ ހުއްދައެޚާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ބެހެއްޓުމުގައި

ފައިވާ ޕެކެޖްަތއް އާންމުގޮތެއްގައި ހުންނާނީ ވަކި އަދަދެއް ކޮށް)ވައިޓްލޭބަްލ(  1ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެޓަގަރީ  މި  7.3
 ނޫނެވެ. ކަނޑައެޅިފައެއް

ހުްނނަ ރޭޑިއޯ ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ނިއުކްލިއަރ ބާރު ހުންނަ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ަތކެއްޗާއި ނިއުކްލިއަރ ބާރު ނު މި  7.4
ދަދަކީ ހަމައެކަނި ނިއުކްލިއަރ ބާރު ހުންނަ ރޭޑިއޯ އައެކްޓިވް ތަކެތި އެއްކޮށް ގުދަންކުރާއިރު ގުދަންކުރަންޖެހޭ 
 އެކްޓިވް ތަކެތި ގުދަންކުރާއިރު ގުދަންކުރަންޖެހޭ އަދަދެވެ.

 ،ނަމަ އްގުދަނެއްގައި ގުދަންުކރާބާވަތްތަކުގެ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އެ ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ަތފާތު ެއކި މި  7.5
 ދަަދށެވެ.އަގައި ބުނެވުނު ގުދަންކުރެވޭ  7.4ގުދަން ކުރަންވާނީ މާއްދާ 

ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި ގުދަންކުރާއިރު ރޭޑިއޭޝަނުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް  މި  7.6
 ފައި އޮންނަންޖެހޭނެެއވެ.ކޮށްތައްޔާރު

މާހިރެއް  ޗެކްކުރުމަށް އެކަމާބެހޭ ޚާއްޞަ  ލައިހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި ބަކްލާ މި  7.7
 .ހުންނަންޖެޭހނެއެވެ

. ދުރުގައެވެ ފައި ހުންަނންޖެހޭނީ އާންމުން އުޅޭ ހިސާބާޓައިމި ކްލާހުގައި ހިމެނޭ ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި ބަހައް   7.8
ވުރެ  މިލިރެމްއަށް)ފަސްސަތޭކަ(  500 މީހުންނަށް އަހަރަކު ގެންގުޅޭ ލައި ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި އުފު

ރޭިޑއޯ އެކްޓިވް ތަކެތި ގުދަންކުރަންާވނީ އާންމު  ،ގެ އަސަރު ކުޑަވާނެ ދުރުމިނެއްގައި ބެހެއްޓުމާއިނުރޭޑިއޭޝަ
ގެ އަސަރު ބޮޑުނުވާނެ ނުވުރެ ރޭޑިއޭޝަ މިލިރެމްއަށް)އެއްސަތޭކަ(  100ރައްޔިތުންނަށް އަހަރަކު 

 މިނެއްގައެވެ.ދުރު
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ފަދަ  އި ައވަންއާފަިއ ހުންނަ ތަކެތި )ފާޚާނާދައިގެ ކޮރޯސިވްސްގެ ބާވަތްތައް އަޅައިގެން ހަ  8ކްލާސް   8.1
ރާ ކްލޮރިން ފަދަ ތަކެތި( ޭބނުންކުރާ ތަންަތނާއި ުގދަންކު ޗާއި،ބްލީ ،ތަންތަނާއި ތަެކތި ސާފުކުރާ ތަކެއްޗާއި

 ތަންތަން ުހންނަންާވނީ ވައި ދައުރުވާގޮތަށެވެ.

  އެވެ.ގެންވާ ތަނެއްގައެކަށީ ަބހައްޓަންވާނީ، ތެތްފިނިަކން ނެތް ކެމިކަލް ހިމެނޭ މި ކްލާހުގައި  8.2

ހުންަނންވާނީ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ކޮންޓެއިނަރުގައެވެ.  ފައިކޮށްކްލާހުގައި ހިމެނޭ ކެމިކަލް ބަންދު މި  8.3
 ނަމަ ހިފެހެއްޓުުމގެ ބާރު ދައްވެގެން ދާ އެއްޗަކަށްވާތީއެވެ. ޕްލާސްޓިކަކީ ހޫނު މަްއޗަށް ހިނގައްޖެ ،ބަބަކީސަ
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ލެއްގައި ފެންޖެހޭގޮތަްށ ހާ އެއްވެސް ،ހުންނަ ނަމަ ފޮށީގައި ލަކުޑި ފައިބަރު ފޮށްޓާއި ،ކެމިކަލް މި ކްލާހުގެ  8.4
 ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެއެވެ. 

އެއްވެސް މާިއ، އި ބެހެއްޓުފިނިތަނެއްގަ ހަދައިފައިވާ  ވައިދައުރުވާގޮތަށް ،ކެމިަކލް ހިމެނޭ ގައިމި ކްލާހު  8.5
ނުވަތަ ހީޓިންގް ކޮއިލަކުން  ،ސްޓީމް ޕައިޕަކުންނުވަތަ ހުޅުކޮޅަކުން، ނުަވތަ ލެއްގައި އަލިފާންކަނިން، ހާ

 ވިޔަސް ހޫނުވާގޮތަށް ބަހައްޓައިެގން ނުވާނެއެވެ.

 
  ހިމެނޭ ކެމިކަލްތައްގައި 9ކްލާސް  -9

 ިޓަންޓް( އެއްޗެހި ގުދަންކޮށް ގެންގުޅޭއިރު މޫދަށް ޕޮލިއު މެއިން) ނުސާފުކުރާ މާޙައުލު ކަނޑުގެ ،ހިމެނޭ މި ކްލާހުގައ
 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. ގެންއެޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ގުދަންކޮށް
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 ފައި ހުންނަން ޖެހޭގޮތް ދައި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހަ

 ވުރެ އުސް ފަންގިފިލާއެއްގައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އިމާރާތެއްގެ ތިންވަނަ ަފންގިފިލާއަށް  ،ކަލް ރައްކާކުރެވޭ ގުދަންކެމި .1

 ގަޑިއިރުގެ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް ދޮރުތަކަކަްށ ވާންޖެހޭނެއެވެ. 2/1ކެމިކަލް ރައްކާކުރުމަށް ހަދާ ގުދަނުގެ ދޮރުތައް  .2

 އްގައި ފައި ހުންނަ ގުދަނެކޮށްއެއަރކޯން  ންޖެހޭ ކެމިކަލް ގުދަން ުކރަންވާނީވަކި ފިނި ހޫނުމިނެއްގައި ބަަހއްޓަ .3

އަދި ސްވިޗް ހުންނަންވާނީ ގުދަނުން ބޭރުގައި ފަސޭހައިން  އެ ކެމިކަލަކަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ފިނި ހޫނު މިނެއްގައެވެ.

 އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައެވެ. 

  ޖެޭހނެއެވެ.  ުހންނަން ބަހަްއޓައިފައިނޭގޮތަްށ އެގްޒޯސްޓް ފަންކާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ައރާ އާވި ބޭރުވާ އެކި .4

އެގްޒޯސްޓް ފަންކާގެ އައުޓްލެޓް ހުންނަންވާނީ އިމާރާތުގެ  މި ،)އެކެއް( ފަންގިފިލާއަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގުދަނެއް ނަމަ 1

އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގުދަންތަކުގައި އެގްޒޯސްޓް  )އެކެއް( ފަންގިފިލާއަށް ވުރެ ގިނަ ފަންގިފިލާތަކަށް 1 މައްޗަށް ވާގޮތަށެވެ.

އެގްޒޯސްޓް ފަންކާގެ ސްވިޗްތައް ހުންނަންވާީނ ގުދަނުގެ ބޭރުގަިއ  އަދި މި ފަންކާ ބަހައްޓައިފައި ހުންނަންެޖހޭނެއެވެ.

 ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭ ހިސާބެއްގައެވެ.

އަށް ލައްވައިގެންނެވެ. )ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަކީ ގުދަނުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ކޮންޑިއުްޓ ހޮޅި .5

BSEN55086/BS6099  ަބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޑަކަށް ފެތޭ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއެވެ.(  ،އެއް ފެންވަރެއްގެ އެ ހޮޅިއާނުވަތ

 ކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ބޮކި، ހޮޅިބުރި ފަދަ ތަކެއްޗަކީ ފްލޭޝް ޕްރޫފް ތަކެތި

އަދި އިމާރާތުގެ ންވާނީ އިތުރު ތަނަކަށް ނުވަދެ ރައްކާތެިރ ސަރަހައްދަކަށް ނުކުމެވޭ ގޮތަށެވެ. ހުންނަ  ހަދައިފައިގުދަން  .6

 މަތީ ފަންގިފިާލތަކުން އިމާރާތުގެ ބޭރަސް ފޭބޭނެގޮަތށް އެމަރޖެންސީ އިސްކޭޕް ލެޑަރ ލަރުކޮށްފައި ހުންނަން ޖެޭހނެއެވެ. 

ފިލައިން ނުވަތަ ޖިޕްސަން ބޯޑު ފަދަ ފަޔަރ ރެސިސްޓެންޓް  ފައި ުހންނަންވާނީ ސިމެންތިދައިގުދަނުގެ ސީލިންގ ހަ .7

 ބޭނުން ކޮށްގެްނނެވެ. ލެއް މެޓީރިއަ

 ވެގެންށްދަ ،ފައި ހުްނނަްނވާނީދައިކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ޕާޓިޝަން ޖަހާނަމަ، ޕާޓިޝަން ހަ .8

 . ބޭުނން ކޮށްގެންނެވެލެއް ގަޑިއިރުގެ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް މެޓީރިއަ 1 - 2/1 

 ދޭތެރޭގައި ފަސޭހައިން އެނބުރި އުޅެވޭގޮތަށް ކުޑަމިނުން  ކުގެރެ ފައި ހުްނަނ ކަބަޑު ނުވަތަ ދެޓައިގުދަނުގައި ބަހައް .9

 ފޫޓުގެ ޖާގައެއް ބަހަްއޓަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ަތންތަނަށް ދެޭވނޭ މަގު ހުންނަންާވނީ ހުސްކޮށެވެ. )ދޭއް(  2

 ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކެމިކަލްސް ހުންނަންާވނީ ދަގަނޑު ައލަމާރިއެއްގައި ނުވަތަ ގުދަނުގައި ހުންަނ އާދަޔާ ޚިލާަފށް .10

 ގުދަން ކުރެވިފައެވެ. ވަކިން ތިޖޫރިއެއްގައި 

 3ޖަދުވަލު 



 ޒެޓް ދިވެހިަސުރކާރުގެ ގެ                    1117 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

30 

 

( އެކި ބާވަތްތައް ޑްމަލްޓިފިއުލް ހަޒާރ ،ގުދަނުގައި ބަހައްާޓ ކެމިކަލްސް )ފަޔަރ ހަޒާރޑް، އެކްސްޕްލޯސިވް ހަޒާރޑް .11

 ން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިންނެވެ. ގުދަންކޮށްފައި ބަހައްޓަ 

 ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނެއްގައި ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ގުދަން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.  .12

 ގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ހުންނަންާވނެއެވެ.ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓް ފައި ހުްނނަބަހައްޓައި ގުދަނުގައި .13

 Absorbent Compress (not smaller than 4x4 inch) 

 Adhesive bandage (minimum 10)  

 Adhesive tape 

 Antiseptic Application (minimum 10) 

 Application of burn treatment- burnol/silver sulfadiazine (minimum 4) 

 Sterile medical examination gloves (minimum 2) 

 Non-Sterile Gloves 

 Sterile Pads 

 Triangular bandage  

 Eye patch (minimum two) 

 Eye wash (minimum one ounce) 

 Roller bandage (minimum two rolls, minimum 3x3 inches wide) 

 Calcium Gluconate Gel (minimum 5) 

 Normal saline bottle (500ml) 

 Masks (minimum 20) 

 Scissor  

 Chemical cold pack 

 Sterile gauze pieces (minimum twenty) 

 

ރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން ސަކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު  .14

 ވާނެއެވެ.  އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރަން
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ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ  އެ ޅައި،މަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ޕްރޮސީޖަރއެއް ކަނޑައަނަމަ ޢަ ގުދަނުގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ .15

 ގުދަުނގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެެއވެ. ފެްނނަ ގޮތަށް  ފަރާތްތަކަށް

 ހުްނނަން ވާނެެއވެ.  ބަހައްޓައިފައި ށްގުދަނުގައި އެމް.އެސް.ޑީ.އެސް ޝީޓްތައް ފަސޭހައިން ފެންނަޮގތަ  .16

 ގުދަނުގައި އޮންނަންވާެނއެވެ.  ިލސްޓެއްފައިވާ ކެމިަކލްތަކުގެ ނަމާއި ބަވާތް ހިމެނޭ ޓައިބަހައްގުދަނުގައި  .17

 ފައި ހުންނަ ރަްއކާތެރި ތަނެއްގައެވެ.ލައިތަޅު ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަްނތަނާ ވަކިން ،ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހުންަނންވާނީ .18

 އެކަށީގެންވާކަނޑައަޅާ  އިން މިނިސްޓްރީ ފެންނާނެގޮތަށް، ފަސޭހައިން ބޭރުގައި ގުދަނުގެ އާއި އެތެރޭގަ ގުދަނުގެ .19

 .ޖެހޭނެއެވެ ހުންނަން ހަރުކޮށްފައި ނަމްބަރުތައް ގުޅާނޭ ހާލަތެއްގައި އެމަރޖެންސީ ބޮޑުމިނެއްގައި

 އަކާއި ކެމިކަލް މިގޮތުން ހުރުން، ހަރުކޮށްފައި ގައިޑްލައިން ބެހޭ ނިވުމާއި އަލިފާން ބޭރުގައި އާއި އެތެރޭގަ ގުދަނުގެ .20

 .ވާނެއެވެ ހުންނަން މައުލޫމާތު އާލާތްތަކުގެ އަލިފާންނިވާ ވައްތަރުތަކުގެ ބޭނުންކުރާނެ ގުޅޭގޮތުން

 .ހުރުން ހަރުކޮށްފައި( ޕޯސްޓަރ) ގައިޑްލައިން ގޮތުގެ ދޭނެ އެހީ ފުރަތަމަ ބޭރުގައި އާއި އެތެރޭގަ ގުދަނުގެ .21
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Label of class 1 

 

 

 

 

 

Subsidiary risk
label of class1  for
self  reactive and 
related subs tances 
in class 4.1 and 

organic perox ides
(class 5.2) with
explosive properties

 

 

 

Label of class 2 

 

POISON GAS FLAMMABLE GAS
NON-FLAMMABLE 

COMPRESSED GAS

 

 

 

4ޖަދުވަލް    
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Label of class 3 

 

 

FLAMMABLE LIQUID

 

 

 

Label of class 4  

 

 

 

FLAMMABLE SOLID SPONTANEOUSLY
COMBUSTIBLE WHEN WET

DANGEROUS

 

  



 ޒެޓް ދިވެހިަސުރކާރުގެ ގެ                    1117 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

34 

 

Label of class 5 

 

 

OXIDIZING AGENT ORGANIC PEROXIDE

 

 

 

 

Label of class 6             

 

 

TOXICINFECTIOUS SUBSTANCE
In case of damage of leakage

health authority
immediately notify public

 

  



 ޒެޓް ދިވެހިަސުރކާރުގެ ގެ                    1117 އަދަދު:                                48 ލިުއމް: ވޮ

35 

 

Label of class 7 

 

 

 

 

 

 

Label of Class 8  Label of class 9 
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 ނުރައްކާތެރިކަން އަންގައިދޭ ކުރެހުން

 

  

 

 
 

 

އެކު ނުވަތަ ހަމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން  ނޭވާއާވިހަވާ ތަކެއްޗަކީ 

ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ދިއުމުން ވަގުތުން ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފުރާނައަށް 

ގެންލުންވާ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ޔުނައިޓަޑް ކިންގްޑަމްގެ ސްޓެޓިއުޓޮރީ އިންސްޓްރޫމަންޓް 

ލިސްޓް އޮފް ދަ  1" "ޝެޑިއުލް 1ޝެޑިއުލް ގެ  1978"ދަ ޕޮއިޒަން ރޫލްސް 

އަރިމަތީގައިވާ  ،" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލްތަކުގައ1978ިޕޮއިޒަންސް ރޫލްސް 

 ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ.

 

 
 

 ވިހަ

TOXIC 

 

 

n  
 

 

އެނޫންވެސް ގޮތަކުން  އެކު ނުވަތަ ހަމުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗަކީ ނޭވާއާ

މީހާގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާނެ ތަކެއްޗެވެ.  ،ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ހިނގައްޖެ ނަމަ

 އަރިމަތީގައިވާ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ. ،އަދި މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 

 

ގެއްލުންދޭ 

HARMFUL 

 

i  

 

ުން ގިރި ހަލާކުނުވި ނަމަވެސް ހަމުގައި ނުވަތަ މި ތަކެއްޗަކީ މާއްދާއެއްގައި ޖެހުމ

ހަށިގަނޑުގެ އެނޫން ތަނެއްގައި ޖެހުމުން ނުވަތަ ޖެހިފައި ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 

ކެހުން، ދިލަނެގުން، ނުވަތަ ދުޅަވުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވާ ތަކެއްޗެވެ. އަދި  ،ހުރުމުން

 ންނާނެއެވެ.އަރިމަތީގައިވާ ކުރެހުން ހު ،މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 

 

ހިރުވާ 

IRRITANT 

 

 

 

 ،މި ތަކެއްޗަކީ ހަށިގަނޑުގެ ޓިޝޫތައް ހަލާކު ކޮށްލާ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 އަރިމަތީގައިވާ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ.

 

 ކޮރޯސިވްސް

CORROSIVE 

 

 
 

 

ކީ ޑައިނައިޓްރޯބެންޒީންއަށް ވުރެ ޝޮކުންނާއި ކޭއްތުމުން ގޮވުމުގެ މި ތަކެއްޗަ

އަލިފާން ހިފުމުން ނުވަތަ ހޫނުވުމުން ގޮވާފާނެ  ،ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ތަކެއްޗާއި

 އަރިމަތީގައިވާ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ. ،ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 

 ގޮވާތަކެތި

EXPLOSIVE 

 4.1ޖަދުވަލް 
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 އަރިމަތީގައިވާ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ. ،މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 

 

 ރޭޑިއޯ އެކްޓިވް

RADIO 
ACTIVE 

 

 
 

 

 

 ،އަށް ވުރެ ދަށްވެފައި c°0"އާދަޔާ ޚިިލާފަށް ހުޅުރޯވާ" ތަކެތީގެ ފްލޭޝް ޕޮއިންޓް 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށްވާނެއެވެ. c°35ޓް( ކެކޭ ދަރަޖަ )ބޮއިލިން ޕޮއިން

 "ފަސޭހައިން ހުޅުހިފާ" )ހައިލީ ފްލޭމަބަލް( ތަކެއްޗަކީ:

އިތުރު ހޫނު ކަމެއް ނުލިބުނަސް، ވައިގެ ފިނިހޫނުމިނުގައި ވަޔާ  ހ.

 އެކުވެގެން ހުޅުހިފާ ތަކެތި.

އެ ވަސީީލަތެއް  ،އަލިފާން ރޯވާނެ ވަސީލަތެއް ޖައްސައިލުމާއެކު ރޯވެ ށ.

 ރުކުރި ނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އަނދަމުންގޮސް ހުލިވާނެ ތަކެތި.ދު

 ވައިގެ ފިއްތުމުގެ ބާރުގައި ގޭހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ހުޅުރޯވާ ތަކެތި. ނ.

ފެނާ ނުވަތަ ތެތްފިނި ވަޔާ އެކުވުމުން ހުޅުރޯވާ ގޭސް އާދަޔާ ޚިލފު  ރ.

 މިންވަރަކަށް ބޭރުކުރާ ތަކެތި.

 ދަށުގައި ހުންނަ ހުޅުރޯވާ ދިޔާ ތަކެތި.ގެ  c°21ފްލޭޝް ޕޮއިންޓް  ބ.

އާ ދެމެދުގައި ހުޅުހިފާ ދަރަޖަ )ފްލޭޝް  c - 55°c°21ހުޅުހިފާ ދިޔާ ތަކެއްޗަކީ 

 ތިރީގައިވާ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ. ،ޕޮއިންޓް( ހުންނަ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 

 

 ހުޅުރޯވާ

FLAMMABLE 

 

 

 

ފަދަ ކެމިކަލަކީ އެހެން ކެމިކަލާ ޚާާއްޞަަކޮށް ހުޅުރޯވާ ތަކެއްޗާ އެކުވުމުންް ވަރަށްބޮޑަށް މި

ތިރީގައިވާ  ،ހޫނު އުފައްދާ ފަދަ ބަދަލުތައް އަންނަ ތަކެއްޗެވެ. މިފަދަ ކެމިކަލުގައި

 ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ.

 
 

 

އޮކްސިޖަން 

 ބޭރުކޮށްދޭ

OXIDISING 
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ނަންބަރު އިގެދީފައިވާ ހުއްދަ ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންކެމިކަލް ވިއްކުމަށް   

Permit number given by Ministry of Defence in order to sell chemicals 

ތަނުގެ ނަން ވިއްކި  

Name of the Seller/supplier 

ޚުވިއްކި ތާރީ  

Date Sold 

 ގަތް ބޭނުން

Purpose 

ދަދުއަވިއްކި   

Amount 

Sold 

ކެމިކަލްގެ ނަން 

 )ޓްރޭޑް(

Name of 

the 

chemical 

(Trade) 

ކެމިކަލްގެ 

ނަން 

 )ޖެނެރިކް(

Name of 

the 

chemical 

(Generic) 

 ގަތް ފަރާތް

Buyer’s: 

 ކެމިކަލް ވިއްކި މީހާގެ 

Seller’s: 

 ދރއކ ނަންބަރު

ID 

 ސޮއި

Sign 

 ނަން

Name 

ނަންބަރު ދރއކ  

ID 

 ސޮއި

Sign 

 ނަން

Name 

           

           

           

           

           

           

           

 5ޖަދުވަލު 
c 

Chemical records to be maintained 

 

Ministry of Defence 

ިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްމ  

 ކެމިކަލް ވިއްކާ ފިހާރައިން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރެކޯޑު
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 ގެަނއި ތާރީޚު  #
Import Date 

 ކެމިކަލްގެ ނަން 
Chemical Name 

 ަނން  އާންމު
Commercial Name 

ނޭޝަނަލް 
 އެޗް.ެއސް ކޯޑް 
National HS 

Code 

 ދަދު އަ ޖުމްލަ 
Total no. 
of Units 

ޔުނިޓުގެ ބަރުަދން  1
ނުވަތަ  ން)ލީޓަރު
 ގުރާުމން ކިލޯ

Per Unit 
Weight/Volume (in 

Kg or Liter) 

ުކެރވުނު ވިއްކި/ބޭނުން
 ަދދު އަ

Total no. of 
Units Used/Sold 

 

ލުމަށް ަތއިނައް
 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާ

 ަދދު އަ ވާލުކުރި ހަ
Total no. of Units 
handed Over to 

Disposal 
 

 
ވާލުކުރި ހަ

 ޚު ތާރީ
Hand Over 

Date 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

c 

Ministry of Defence  

 ނައްތައިލާ ކެމިކަލްގެ ރެކޯޑު  

Records of Disposed Chemicals  

 

ިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް މ  

 5.1ޖަދުވަލު 
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  ހުއްދަ ނުނަގާ އެތެރެކުރުމަށް ހުްއދަދެވޭ ކެމިކަލްތަކުގެ ލިސްޓް

# HS Code  Item  

1 2508 10 0000 Bentonite (clay) 

2 2508 10 0000 Drilling mud 

3 2508 30 0000 Fire clay 

4 2509 00 0000 Chalk (other than writing) 

5 2512 00 0010 Diatomite (not activated) 

6 2512 00 0011 Molecular sieve 

7 2517 41 0010 Marble powder 

8 2517 41 0011 Marble chips 

9 2517 49 0010 Stone dust 

10 2517 49 0010 Quarry dust 

11 2520 10 0010 Gypsum powder 

12 2521 00 0000 Lime stone 

13 2522 10 0000 Quick lime (calcium oxide / impure) 

14 2522 20 0000 Slaked lime (calcium hydroxide) 

15 2523 21 0010 White cement 

16 2523 21 0011 Cement (coloured) 

17 2523 29 0010 Cement and sand mix 

18 2523 29 0010 Cement and sand mix 

19 2523 29 0011 Cement (Portland) 

20 2523 29 0099 Cement, not specified 

21 2523 90 0000 Cement (under water) 

22 2523 90 0000 Hydraulic cement 

23 2526 20 0000 Talc powder (mineral) 

24 2528 00 0010 Boric powder (natural) 

25 2528 00 0011 Carrom board powder 

26 2528 00 0099 Natural borates and concentrates thereof; natural boric acid 
containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the 
dry weight". 

27 2530 90 0000 Arsenic disulphide (natural) 

28 2530 90 0000 Other mineral substances, nes 

29 2853 00 0010 Distilled water 

30 2927 00 0010 Fast blue b salt 

31 3205 00 0010 Blue oxide 

32 3205 00 0010 Colouring powder 

33 3205 00 0011 Colouring liquid 

34 3207 40 0000 Paint (in flake) 

35 3207 40 0000 Paint (in granule) 

36 3208 90 0010 Wood dye (not specified) 

37 3208 90 0011 Paint (not specified) 

 6ޖަދުވަލު 
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38 3208 90 0012 Varnish (not specified) 

39 3208 90 0013 Lacquer 

40 3209 10 0000 Emulsion paint (based on acrylic or vinyl polymer) dissolved 
in an aqueous medium 

41 3209 10 0000 Paint (based on acrylic or vinyl polymers) dissolved in an 
aqueous medium 

42 3209 90 0000 Emulsion paint (based on other) dissolved in an aqueous 
medium 

43 3209 90 0000 Paint (based on other) dissolved in an aqueous 
medium 

44 3214 10 0010 Putty 

45 3214 10 0011 Caulking compound 

46 3214 10 0012 Resin cement 

47 3214 10 0013 Floor levelling material (liquid) 

48 3214 10 0014 Sealing wax 

49 3214 90 0011 Sealer (for gypsum board) 

50 3214 90 0012 Water proof seal 

51 3214 90 0013 Non skid aggregate 

52 3214 90 0014 Flame suppression impregnator 

53 3214 90 0099 Non-refractory surface preparations for indoor walls, 
floors etc, nes 
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