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 ޑިފެންސްމިނިސްޓްރީ އޮފް 

 މާލެ،

 .ދިވެހިރާއްޖެ

   

                      (ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު ) އަށް R/2019-1057ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު  ވަނަ އިޞްލާޙު 1

 

 .ނައުންއަންނަނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެ ،ށް(ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ަގވާއިދު) އަ R-1057/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 .ރެއް އިތުރުކުރުންމާއްދާއަށް އަކު އެ، ޅައިމާއްދާގެ (ހ) ކަމުގައި ކަނޑައަ ވަނަ މާއްދާއަކީ، އެ 3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ނިސްޓްރީގެ  މިތައްޙުލާޞްއި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ގެންނަންެޖހޭ (ށ) 3 ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް

 ވޭނެއެވެ.ރެގައި ޝާއިޢުކުޓުވެބްސައި

 އިތުރުކުރުން.އަކުރެއް ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް  4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 2

ުރަން މަލުކމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދަށް ޢަ (ބ) 4 

ިތުރު ަވައި އް ފިޔުދަންތަކުގައި ރައްކައުކުރެވިފައިވާ ކެމިކަލފަށާއިރު މާލޭގައި ހަދައިފައިވާ ގ

ންވަރެއް ތުރު މިގެ އިބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް ނުވަތަ މިހާރު ގުދަންކުރެވިފައިހުރި ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް

 އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،ގުދަންކުރުމަށް އެދޭނަމަ

 އިތުރުކުރުން. އަކުރު ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ފަހަތަށް ދެ  71ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ . 3

ޅަނދު އުންނަ ގެން އަ "އެތެރެކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހިފައި (ކ) 17 

 މޭލުގެ ނޯޓިކަލް(ސައުވީސް)  24ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން 

 ގެ ސަރަހައްދުގެ އެތެރެވުމަށެވެ.ކަނޑުގެ ނުވަތަ ވައި

 ވެ.ށެރަމީހުން ދިިރއުޅޭ ގޯތިގެދޮ ،"މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )އ(  

 އިޞްލާޙު ކުރުން. ފަދައިން އަންނަނިވި ވަނަ ނަންބަރު   1.13ގެ  2ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . 4

 ،ފިއުލް ހަޒަޑް ،އެކްސްޕްލޯސިވް ހަޒަޑް ،ތަްއ (ފަޔަރ ހަޒަޑްގުދަނުގައި ބަހައްޓާ ކެމިކަލް 1.13  

މަލްޓިފިއުލް ހަޒަޑް) ބަހަްއޓަންެޖހޭނީ އެކި ބާވަތްތައް ވަކިވަކިްނނެވެ. އަދި ދެ ކެމިކަލެއް ނުވަަތ 
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ނުވަަތ އެއްވުމުގެ ސަބަުބްނ ނުރައްކާތެރި ރިއެކްޝަނެްއ  ވުމުގެ ސަބަުބންކެމިކަލްތަކެއް ލީކު

އެަފދަ ރިއެކްޝަނެއް ނާންނާނެ ފަދައިްނ މިކަލްތައް ރައްކާުކރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ފާނެ ކެގައިހިނ

 ވެ. ފައެޕާޓިޝަން ޖަހައި ވަކިކޮށް

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙ ކުރުން. 3ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު . ބުނެވިދިޔަ 5

  ލޯއާއި، ފްފަސްޓް ، އާއި(ތިނެއް) ފަންގިފިލާ (ގްރައުންޑް ފްލޯ 3 ،ރައްކާކުރެވޭ ގުދަން ކެމިކަލް 1 

   ފެށިގެން  މުންބި ،ސެކަންޑް ފްލޯ) އަށް ވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މުޅި އިމާރާތުގެ އުސްމިން

 (ތިރީސް ހައެއް) ފޫޓަށް ވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ. 36

 މިކަލެއްއެ ކެއް ނަމަ، ނުވަތަ ހޫނު މިނެއްގައި ބަހައްޓަްނޖެހޭ ކެމިކަލެމިނެއްގައި ފިނި  ވަކި 2 

ޒާމު ނެ އިންތިއްޓޭގުދަންކުރަންވާނީ އެ ކެމިކަލެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޓެމްޕަރޭޗަރުގައި އެ ކެމިކަލެއް ބެހެ

 ގުދަނުގައި ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ.

ންކާ ޒޯސްޓް ފައެގް އި ގުދަނުން ބޭރުކުރުމަށްޓަކަކެމިކަލް ރައްކާކުރާ  ،ބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްގެ އާވި  އެކި 3 

ރ  ފަޔަނެއެވެ. މިގޮތުން ބަހައްޓާ އެގްޯޒސްޓް ފަންކާއަކީ ގުދަނުގެވާފައި ހުްނނަންޓައިއްބަހަ

 ެނއެވެ.   ވާބަހައްޓާ އެއްޗަކަށް ވާން ފަދައިންރެސިސްޓެންސް ނުގެއްލޭނެ 

ންނެވެ. އިގެ ށް ލައްވަޅިއަކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށްފައި ހުްނނަންޖެޭހނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮ 4 

ވާމީ ބައިނަްލއަޤް ،ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ BSEN55086/BS6099(ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަކީ 

މުގައި ކަ ތަކެތި ރޫފްކޯޑަކަށް ފެތޭ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއެެވ.) އަދި ބޮިކ، ހޮޅިބުރި ފަަދ ަތކެއްޗަކީ ފްލޭޝް ޕް

 ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ކަށް ަރހައްދަތެރި ސައިތުރު ަތނަކަށް ނުވަދެ ރައްކާ ،ންނަންާވނީހު ހަަދއިފައިގުދަން ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ  5 

 ނުކުމެވޭ ގޮތަށެވެ. 

 ޖިޕްސަން ވަތަނުސިމެންތި ފިލައިން  ،ފައި ހުންނަންވާނީދައިކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ސީލިންގ ހަ 6 

 ބޭނުންކޮށްެގންނެވެ. ލެއް ބޯޑު ފަދަ ފަޔަރ ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަ

 ރުުނގެ ބޭ ގުދައެ ފަދަ ޕާޓިޝަްނތަކާއި ،ެއތެރޭގައި ޕާޓިޝަން ޖަާހނަމަ ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ކެމިކަލް 7 

 ފަޔަރ މިނިޓުގެ (ނުވަދިހަ)  90 މަދުވެެގން ،ފައި ހުންނަންވާނީަދއިފާރުތަކާއި ޕާޓިޝަންތައް ހަ

 ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަލަކުންނެެވ. 
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ންޓް ދޮރުތަކެއް މިނިޓުގެ ފަޔަރ ރެސިސްޓަ (ނުވަދިހަ) 90 ،ދޮރުތަކަކީ ވޭ ގުދަނުގެކެމިކަލް ރައްކާކުރެ 8 

 ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

މަގެއް  ދޭއް) ޫފޓުގެ ( 2 މަދުވެގެން ،ދޭތެރޭަގއި ދެ ރެކް ނުވަތަ ކަބަޑު ހުންނަ  ބަހައްޓައިފައި ގުދަނުގައި 9 

  ނެއެވެ.ން ނުވާަމގު ތަކުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެ މިފަދަ އަދި. ބާއްވަންވާނެއެވެ

ންާވީނ  ހުންނަކަލްސްކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ހުންނަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކެމި 10 

 ގުދަން ކުރެވިފައެވެ. ވަކިން ދަގަނޑު އަލަމާރިއެއްގައި ނުވަތަ ތިޖޫރިއެއްގައި 

 ރޑް އަދި  ހަޒާޔަރ ަހޒާރޑް، އެކްސްޕްލޯސިވްކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާ ކެމިކަލްސް (ފަ 11 

  ންނެވެ.ކިވަކިވަ) އެކި ބާވަތްތައް ގުދަންކޮށްފައި ަބހައްޓަން ޖެހޭނީ ލައިބަ މަލްޓިފިއުލް ހަޒާރޑަށް

ކުރުމަކީ  ގުދަން  މުދާގައި ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަްތތަކުގެކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނު 12 

 މަނާކަމެކެވެ. 

  ތަެކތި ނިވި އަންނަ ،ޓުގައިފަސްޓްއެއިޑް ކި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ  ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި 13 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

• 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) 
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• Calcium Gluconate Gel (minimum 5) 

• Normal saline bottle (500ml) 

• Masks (minimum 20) 

• Scissor  

• Chemical cold pack 

• Sterile gauze pieces (minimum twenty) 

އަޅާ ން ކަނޑަސްއިރވި ސަފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު  ގެކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް 14 

 . ނެއެވެގޮތެއްގެ މަތީން އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރަންވާ

ޖަރއެްއ ރޮސީ މަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްޢަ ،ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ 15 

ން، ގެ ލިޔުއެ ޕްރޮސީޖަރ، ކަނޑައަޅައި، އެ ތަނުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެްނނަ ގޮތަށް

 ގުދަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަްނވާނެއެވެ. 

އި އްޓައިފަހަ ބަ ށްކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި އެމް.އެސް.ޑީ.އެސް ޝީޓްތައް ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަ 16 

 ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

ަދނުގަިއ ގުޓެއް ނޭ ލިސްކެމިކަލްތަކުގެ ނަާމއި ބަވާތް ހިމެބަހައްޓައިފައިވާ ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި  17 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

    ،ންކިވަ ގޮތަށް އެއް އިން ނުވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ ހުންނަންވާީނ، ގުދަން ރައްކާކުރާ ކެމިކަލް 18 

 ރެވޭ ގޮތަށެވެ.ކުރައްކާތެރި  ،ތަުޅލައި، ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި(ވިހި)  20ފަދަ ތަންތަނާ މަދުވެގެން  އެ

 ިމިނސްޓްރީން ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައި ފަސޭހައިން ފެންާނނެ ގޮަތށް، ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ 19 

 އެނގޭނޭ ތައްލަތްތަކުގައި ގުޅާނެ ނަންބަރުއެމަރޖެންސީ ހާ ،ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ ބޮޑުމިނެއްގައި

 ލިޔުމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ެޖހޭނެއެވެ.

ކޮށްފައި ން ހަރުޑްލައިއަލިފާން ނިއްވުމާ ބެހޭ ގައި ،ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައިކެމިކަލް ރައްކާކުރާ  20 

ޢުލޫމާތު ތަކުގެ މަ ލާތްއާގެ އަލިފާންނިވާ ހުރުން. މިގޮތުން ކެމިކަލަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކުާރނެ ވައްތަރުތަކު 

 ހުންނަން ވާނެއެވެ.
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 ޕޯސްޓަރ)(އިން ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގައިޑްލަ ،ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައިކެމިކަލް ރައްކާކުރާ  21 

 ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.

ކަލް އްގައި ކެމި ސަރަހައްދެވަކިން އޮންނަ ،ނަމަވެސް ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް 18 މި ޖަދުވަލުގެ 22 

އްޞަ ތީ ޚާސަލާމަ ،މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ،ގުދަންތަކެއް ހަދާަނމަރައްކާކުރާ 

މިކަލް ކެ  ހަދާމިގޮތުން ގުދަން ހެދިދާނެއެވެ. އަދިރައްކާކުރާ އެއް އިންވެގެން ކެމިކަލް  ،އެކު ފިޔަވަޅުތަކާ

ންތައް ެރހުކުއެ  ،ރިން ކުރެހުންތައް މިނިްސޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގުދަންތައް ހެދުމުެގ ކު ރައްކާކުރާ

 ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.  

 ޅާމިންފު ވަދެވޭނެ  ވެހިކަލްތަކަށް ސަރވިސްގެ ފަޔަރ މަގަކީ ހުންނަ ގުދަން ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ 23 

 ފޫޓު) ހުރި މަަގކަށް ވާންވާނެއެވެ.  12ން މަދުވެގެ(

 ހަރުކޮށް ކެމެރާ ސަރވައިލެންސް ބެލެހެއްޓޭޮގަތށް ބޭރު އެތެރެއާއި ދަނުގެގުކެމިކަލް ރައްކާކުރާ  24 

 . ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ

 ދަެނއްކަން ގު ރައްކާކޮށްފައިވާ ެކމިކަލް ގުދަނަކީ އެ ،ބޭރުގައި ގުދަނުގެ ރައްކާކުރެވޭ ކެމިކަލް 25 

ބަހުްނ  ރޭސި ގިނޓް) އަދި އި ގޮތުން ދިވެިހބަހުން "ކެމިކަލް ގުދަން" (ފަރުމާ ފޮންއަންގައިދިނުމުގެ

“Chemical Warehouse”  ްވެސް (ހަސަތޭކަ) އިން ލިޔެފައި އަބަދު 600(އޭރިއަލް ފޮންޓް) ސައިޒ

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ުކންފުނީގެ ފަރާތުގެ/ ހުއްދަ ލިިބފައިވާ ރައްކާރުމުގެ  ކެމިކަލް ބޭރުގައި، ގުދަނުގެ ރައްކާކުރެވޭ ކެމިކަލް 26 

ސް ައަބދުވެދާއިމީކޮށް (ަހސަތޭކަ) އިން  600ފޮންޓް ސައިޒް  ،ނަންބަރުގުޅޭނެ ފޯނު ނަމާއި 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ،މެދުދެންގާ ގުދަނުގައި އެންމެ އުސްކޮށް ބަހައްޓައިަފއި ހުންނަ މުދަލާ ސީލި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ 27 

ުޓ އި ކަރަންމަތީގަ (އެކެއް) ފޫޓުގެ ހުސްޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުދަލެއްގެ 1މަދުވެގެން 

އެކެއް) މީޓަރުގެ ( 1ން އެ މުދަލަކާ އެ ދިއްލުމަކާ ދެމެދުގައި  މަދުވެގެ ،ދިއްލުމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރިނަމަ

 ހުސްޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ.
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މި ގަވާއިދަށް 

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ 

 ތާރީޚު

 ދުވަހުން ކުރާގަވާއިދު ޝާއިޢު މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި 6

 ފެށިގެންނެވެ.
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