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ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-1057ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ގަވާއިދު ( އަށް
 1ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

ޞލާޙުތައް ގެނައުން.
ގވާއިދު( އަށް ،އަންނަނިވި އި ް
ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2019/R-1057ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާބެހޭ ަ
 .1ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  3ވަނަ މާއްދާއަކީ ،އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި ،އެ މާއްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް

3

)ށ(

ޖހޭ އިޞްލާޙުތައް މިނިސްޓްރީގެ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓަށް ގެންނަން ެ
ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

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

)ބ(

ުކރަން
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލ ު
ިޔވައި އިތުރު
ފަށާއިރު މާލޭގައި ހަދައިފައިވާ ގުދަންތަކުގައި ރައްކައުކުރެވިފައިވާ ކެމިކަލް ފ ަ
ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލް ނުވަތަ މިހާރު ގުދަންކުރެވިފައިހުރި ބާވަތެއްގެ ކެމިކަލްގެ އިތުރު މިންވަރެއް
ގުދަންކުރުމަށް އެދޭނަމަ ،އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ދ އަކުރު އިތުރުކުރުން.
 .3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ފަހަތަށް ެ
17

)ކ(

"އެތެރެކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ހިފައި ގެން އަންނަ އުޅަނދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ) 24ސައުވީސް( ނޯޓިކަލް މޭލުގެ
ކަނޑުގެ ނުވަތަ ވައިގެ ސަރަހައްދުގެ އެތެރެވުމަށެވެ.

)އ (

ރއުޅޭ ގޯތިގެދޮރަށެވެ.
"މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހުން ދި ި

 .4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގެ  1.13ވަނަ ނަންބަރު އަންނަނިވި ފަދައިން އިޞްލާޙު ކުރުން.
އ )ފަޔަރ ހަޒަޑް ،އެކްސްޕްލޯސިވް ހަޒަޑް ،ފިއުލް ހަޒަޑް،
 1.13ގުދަނުގައި ބަހައްޓާ ކެމިކަލްތަ ް
ތ
ނނެވެ .އަދި ދެ ކެމިކަލެއް ނުވަ ަ
ޖހޭނީ އެކި ބާވަތްތައް ވަކިވަކި ް
އޓަން ެ
މަލްޓިފިއުލް ހަޒަޑް( ބަހަ ް
3

އަދަދު1141 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

އ
ނ ނުރައްކާތެރި ރިއެކްޝަނެ ް
ބ ް
ތ އެއްވުމުގެ ސަބަ ު
ބން ނުވަ ަ
ކެމިކަލްތަކެއް ލީކުވުމުގެ ސަބަ ު
ނ
ފދަ ރިއެކްޝަނެއް ނާންނާނެ ފަދައި ް
ކރެވިފައި ހުންނަންވާނީ އެ ަ
ހިނގައިފާނެ ކެމިކަލްތައް ރައްކާ ު
ޕާޓިޝަން ޖަހައި ވަކިކޮށްފައެވެ.
ޙ ކުރުން.
 .5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  3އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
1

ކެމިކަލް ރައްކާކުރެވޭ ގުދަން) 3 ،ތިނެއް( ފަންގިފިލާ )ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ،ފަސްޓް ފްލޯއާއި،
ނ
ސެކަންޑް ފްލޯ( އަށް ވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މުޅި އިމާރާތުގެ އުސްމިން ،ބިމުން ފެށިގެ ް
) 36ތިރީސް ހައެއް( ފޫޓަށް ވުރެ އުސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.

2

ނޖެހޭ ކެމިކަލެއް ނަމަ ،އެ ކެމިކަލެއް
ވަކި ފިނި މިނެއްގައި ނުވަތަ ހޫނު މިނެއްގައި ބަހައްޓަ ް
ގުދަންކުރަންވާނީ އެ ކެމިކަލެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ޓެމްޕަރޭޗަރުގައި އެ ކެމިކަލެއް ބެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު
ގުދަނުގައި ހަމަޖައްސައިގެންނެވެ.

3

ވ ،ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުން ބޭރުކުރުމަށްޓަކައި
އެކި ބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްގެ އާ ި

އެގްޒޯސްޓް ފަންކާ

ފަންކާއަކީ

ފަޔަރ

ބަހައްޓައިފައި

ނނަންވާނެއެވެ.
ހު ް

މިގޮތުން

ބަހައްޓާ

ޒސްޓް
އެގް ޯ

ގުދަނުގެ

ނއެވެ.
ރެސިސްޓެންސް ނުގެއްލޭނެ ފަދައިން ބަހައްޓާ އެއްޗަކަށް ވާންވާ ެ
4

ގންނެވެ.
ހނީ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަށް ލައްވައި ެ
ނނަންޖެ ޭ
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ކަރަންޓް ވަޔަރުކޮށްފައި ހު ް
ލއަޤްވާމީ
)ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއަކީ  BSEN55086/BS6099ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ،ބައިނަ ް
ތކެއްޗަކީ ފްލޭޝް ޕްރޫފް ތަކެތި ކަމުގައި
ދ ަ
ކޯޑަކަށް ފެތޭ ކޮންޑިއުޓް ހޮޅިއެވެ (.އަދި ބޮކި ،ހޮޅިބުރި ފަ ަ
ވާންޖެހޭނެއެވެ.

5

ރހައްދަކަށް
ތނަކަށް ނުވަދެ ރައްކާތެރި ސަ ަ
ވނީ ،އިތުރު ަ
ދއިފައި ހުންނަން ާ
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހަ ަ
ނުކުމެވޭ ގޮތަށެވެ.

6

ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ސީލިންގ ހަދައިފައި ހުންނަންވާނީ ،ސިމެންތި ފިލައިން ނުވަތަ ޖިޕްސަން
ގންނެވެ.
ބޯޑު ފަދަ ފަޔަރ ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަލެއް ބޭނުންކޮށް ެ

7

ނގެ ބޭރު
ނތަކާއި ގުދަ ު
ހނަމަ ،އެ ފަދަ ޕާޓިޝަ ް
އތެރޭގައި ޕާޓިޝަން ޖަ ާ
ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ ެ
ގ ފަޔަރ
ގން ) 90ނުވަދިހަ( މިނިޓު ެ
ދއިފައި ހުންނަންވާނީ ،މަދުވެ ެ
ފާރުތަކާއި ޕާޓިޝަންތައް ހަ ަ
ރެސިސްޓެންޓް މެޓީރިއަލަކުންނެވެ.
4

އަދަދު1141 :

ވޮލި ުއމް48 :

8

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ކެމިކަލް ރައްކާކުރެވޭ ގުދަނުގެ ދޮރުތަކަކީ) 90 ،ނުވަދިހަ( މިނިޓުގެ ފަޔަރ ރެސިސްޓަންޓް ދޮރުތަކެއް
ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

9

ގ މަގެއް
ފޓު ެ
ގއި ،މަދުވެގެން ) 2ދޭއް( ޫ
ނ ކަބަޑު ނުވަތަ ދެ ރެކް ދޭތެރޭ ަ
ގުދަނުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުން ަ
މގު ތަކުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.
ބާއްވަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ަ

ނ
ވ ީ
 10ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ހުންނަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ކެމިކަލްސް ހުންނަން ާ
ދަގަނޑު އަލަމާރިއެއްގައި ނުވަތަ ތިޖޫރިއެއްގައި ވަކިން ގުދަން ކުރެވިފައެވެ.
ހޒާރޑް ،އެކްސްޕްލޯސިވް ހަޒާރޑް އަދި
 11ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ބަހައްޓާ ކެމިކަލްސް )ފަޔަރ ަ
ބހައްޓަން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިންނެވެ.
މަލްޓިފިއުލް ހަޒާރޑަށް ބަލައި( އެކި ބާވަތްތައް ގުދަންކޮށްފައި ަ
ނކުރުމަކީ
ތތަކުގެ މުދާ ގުދަ ް
 12ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ކެމިކަލްގެ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ބާވަ ް
މަނާކަމެކެވެ.
ތ
ކ ި
ވ ތަ ެ
ނ ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓުގައި ،އަންނަނި ި
 13ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ބަހައްޓައިފައި ހުން ަ
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

•

5

އަދަދު1141 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

)Calcium Gluconate Gel (minimum 5

•

)Normal saline bottle (500ml

•

)Masks (minimum 20

•

Scissor

•

Chemical cold pack

•

)Sterile gauze pieces (minimum twenty

•

 14ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކުގައި އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ކަނޑައަޅާ
ގޮތެއްގެ މަތީން އެކްޓިވް އަދި ޕެސިވް ފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރަންވާނެއެވެ.
އ
 15ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރއެ ް
ނނަ ގޮތަށް ،އެ ޕްރޮސީޖަރގެ ލިޔުން،
މސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެ ް
ކަނޑައަޅައި ،އެ ތަނުގައި ަ
ނވާނެއެވެ.
ގުދަނުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ް
ހއްޓައިފައި
 16ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި އެމް.އެސް.ޑީ.އެސް ޝީޓްތައް ފަސޭހައިން ފެންނަގޮތަށް ބަ ަ
ހުންނަން ވާނެއެވެ.
އ
ދނުގަ ި
މއި ބަވާތް ހިމެނޭ ލިސްޓެއް ގު ަ
 17ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި ބަހައްޓައިފައިވާ ކެމިކަލްތަކުގެ ނަ ާ
އޮންނަންވާނެއެވެ.
ށ ވަކިން،
 18ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހުންނަންވާނީ ،މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނާ އެއް އިން ނުވާގޮތަ ް
ޅލައި ،ރައްކާތެރި ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
އެ ފަދަ ތަންތަނާ މަދުވެގެން ) 20ވިހި( ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި ،ތަ ު
ނސްޓްރީން
މ ި
ތށްި ،
ނނެ ގޮ ަ
 19ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައި ފަސޭހައިން ފެން ާ
ކަނޑައަޅާ އެކަށީގެންވާ ބޮޑުމިނެއްގައި ،އެމަރޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅާނެ ނަންބަރުތައް އެނގޭނޭ
ޖހޭނެއެވެ.
ލިޔުމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަން ެ
 20ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައި ،އަލިފާން ނިއްވުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިން ހަރުކޮށްފައި
މޢުލޫމާތު
ކގެ އަލިފާންނިވާ އާލާތްތަކުގެ ަ
ރނެ ވައްތަރުތަ ު
ހުރުން .މިގޮތުން ކެމިކަލަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންކު ާ
ހުންނަން ވާނެއެވެ.
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އަދަދު1141 :

ވޮލި ުއމް48 :

ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

 21ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ އެތެރޭގައްޔާއި ބޭރުގައި ،ފުރަތަމަ އެހީ ދޭނެ ގައިޑްލައިން )ޕޯސްޓަރ(
ހަރުކޮށްފައި ހުރުން.
 22މި ޖަދުވަލުގެ  18ވަނަ ނަންބަރުގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،ވަކިން އޮންނަ ސަރަހައްދެއްގައި ކެމިކަލް
ނމަ ،މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ،ސަލާމަތީ ޚާއްޞަ
ރައްކާކުރާ ގުދަންތަކެއް ހަދާ ަ
ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ،އެއް އިންވެގެން ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހެދިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ހަދާ ކެމިކަލް
ރހުންތައް
ސޓްރީއަށް ހުށަހަޅައި ،އެ ކު ެ
ގ ކުރިން ކުރެހުންތައް މިނި ް
ރައްކާކުރާ ގުދަންތައް ހެދުމު ެ
ފާސްކުރަން ވާނެއެވެ.
ނ ފުޅާމިން
 23ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަން ހުންނަ މަގަކީ ފަޔަރ ސަރވިސްގެ ވެހިކަލްތަކަށް ވަދެވޭ ެ
ގކަށް ވާންވާނެއެވެ.
)މަދުވެގެން  12ފޫޓު( ހުރި މަ ަ
ތށް ސަރވައިލެންސް ކެމެރާ ހަރުކޮށް
ގ ަ
 24ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގެ އެތެރެއާއި ބޭރު ބެލެހެއްޓޭ ޮ
ވނެއެވެ.
ބަލަހައްޓަން ާ
 25ކެމިކަލް

ރައްކާކުރެވޭ

ގުދަނުގެ

ބޭރުގައި،

އެ

ގުދަނަކީ

ކމިކަލް
ެ

ރައްކާކޮށްފައިވާ

ނ
ނއްކަ ް
ގުދަ ެ

ނ
ހބަހުން "ކެމިކަލް ގުދަން" )ފަރުމާ ފޮންޓް( އަދި އިނގިރޭސި ބަހު ް
އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ދިވެ ި
”) “Chemical Warehouseއޭރިއަލް ފޮންޓް( ސައިޒް ) 600ހަސަތޭކަ( އިން ލިޔެފައި އަބަދުވެސް
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ކންފުނީގެ
ބފައިވާ ފަރާތުގެު /
ގ ހުއްދަ ލި ި
 26ކެމިކަލް ރައްކާކުރެވޭ ގުދަނުގެ ބޭރުގައި ،ކެމިކަލް ރައްކާރުމު ެ
ބދުވެސް
އ ަ
ހސަތޭކަ( އިން ދާއިމީކޮށް ަ
ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު ،ފޮންޓް ސައިޒް ަ ) 600
ހުންނަންވާނެއެވެ.
ފއި ހުންނަ މުދަލާ ސީލިންގާ ދެމެދު،
 27ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ ގުދަނުގައި އެންމެ އުސްކޮށް ބަހައްޓައި ަ
ޓ
މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( ފޫޓުގެ ހުސްޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މުދަލެއްގެ މަތީގައި ކަރަން ު
ދިއްލުމެއް ހަރުކޮށްފައި ހުރިނަމަ ،އެ މުދަލަކާ އެ ދިއްލުމަކާ ދެމެދުގައި
ހުސްޖާގަ އޮންނަންވާނެއެވެ.

7

މަދުވެގެން ) 1އެކެއް( މީޓަރުގެ

ވޮލި ުއމް48 :

މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ
ތާރީޚު

އަދަދު1141 :
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ގޒެޓް
ރގެ ެ
ސރުކާ ު
ދިވެހި ަ

ފށާނީ ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
ފެށިގެންނެވެ.
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