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BIODEGRADABLE BAG STANDARDS FOR IMPORT PERMIT
1. Bag must fit the standards set in EN 13432: 2000 (Requirements for packaging recoverable through
composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging)
2. The heavy metal content of the bag must not exceed the standards set in EN 13432: 2000 (Requirements
for packaging recoverable through composting and biodegradation – Test scheme and evaluation criteria
for the final acceptance of packaging)
3. At least 90% of the bag’s materials must decompose on its own within a maximum of 180 days.
4. At least 90% of the bag’s materials must be organic materials.
5. At any point throughout the decomposition of the bag, no harmful or dangerous elements must be
released to the surrounding area.
6. The non-biodegradable fraction of the bag’s materials must not exceed 5%.
7. If the bag imported to Maldives is specifically made to store food items, then the bag’s materials
must not lead to or cause any negative changes in the stored food.
8. During the production of the bag, if any additives that are polymers, organic additives, inorganic
fillers, stabilizers and pro-oxidants contain an element that is harmful to the Maldivian environment or
is considered harmful by the Maldivian government or any Conventions that Maldives is a part of, then
the element must be lower than 0.1% of the bag’s materials.
9. The following things must be added on the outer side of the bag:
a. Must include either the name or logo of the party that produced the bag or imported the bag to
Maldives
b. The certificate number given by the Environmental Protection Agency
c. The conditions for the bag’s degradation
d. The duration taken for the bag’s degradation – The service life and the storage life of the bag
must also be included along with the bag’s production date (Months)
e. The names of any biodegradable additives used in the bag
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އ
ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅު ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަ ް
" EN 13432: 2000 .1ރިކުއަރމަންޓްސް ފޮރ ޕެކޭޖިންގ ރިކަވަރަބްލް ތުރޫ ކޮންޕޯސްޓިންގ އެންޑް ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން – ޓެސްޓް ސްކމް
އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ ފޮރ ދަ ފައިނަލް އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ޕެކޭޖިންގ" މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮތަޅުކަމުގައި ވުން.
ލސްގެ މިންވަރު " EN 13432: 2000ރިކުއަރމަންޓްސް ފޮރ ޕެކޭޖިންގ ރިކަވަރަބްލް ތުރޫ ކޮންޕޯސްޓިންގ އެންޑް
 .2ކޮތަޅުގައި ހުންނަ ހެވމެޓަ ް
ނގަނޑުތަކަށް ވުރެ
ނލް އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ޕެކޭޖިންގ" މި ް
ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން – ޓެސްޓް ސްކމް އެންޑް އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓރިއާ ފޮރ ދަ ފައި ަ
އިތުރު ނުވުން.
 .3ކޮތަޅު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެޓރިއަލްގެ ) 90%ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( ގިނަވެގެން ) 180އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ޒާތުގައި
ކށް ވުން.
ނދާ ބާވަތުގެ ކޮތަޅަ ަ
ނެތިފަނާވެގެ ް
 .4ކޮތަޅު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މެޓރިއަލްގެ ،އެންމެ މަދުވެގެން ) 90%ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( އަކ އޯގަނިކް މެޓރިއަލް ކަމުގައި ވުން.
އމުގައި ،އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުރައްކާތެރި މާއްދާއެއް މާޙައުލުތެރެއަށޤ ބޭރުވެގެން ނުދިއުން.
 .5ކޮތަޅު ނެތި ފަނާވެގެން ދި ު
ށވުރެ މަތި ނުވުން.
 .6ކޮތަޅު ތައްޔާރުކުރި މެޓރިއަލްގެ ނޮންބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ފްރެކްޝަން ) 5%ފަހެއް( އިންސައްތައަ ް
 .7ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ކޮތަޅެއް ނަމަ ،އެ ކޮތަޅު އުފައްދައިފައިވާ މެޓރިއަލްއަކުން ،އޭގައި ބަންދުކުރާ
ވތްތަކަށް ނޭދެވޭ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރުން.
ކާބޯތަކެތގެ ބާ ަ
 .8ކޮތަޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެޑިޓިވްސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕޮލިމަރސް ) ،(polymersއޯގެނިކް އެޑިޓިވްސް )،(organic additives
އިންއޯގެނިކް ފިލަރސް ) ،(inorganic fillersސްޓެބިލައިޒަރސް ) ،(stabilizersޕްރޮ-އޮކްސިޑަންޓްސް ) (pro-oxidantsފަދަ އެޑިޓިވްސްގެ
އން ބައިވެރިވެފައިވާ
ސރުކާރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ި
ަ
ދ މާއްދާއެއް ކަމަށް ދިވެހި
ލން ޭ
ހރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް ގެއް ު
ތެރޭގައި ،އެ މާއްދާއަކ ދިވެ ި
އއް އެކުލެވޭ މިންވަރު ) 0.1%ސުމެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތައަށްވުރެ ދަށުގައި
ޢހަދާއަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ މާއްދާ ެ
ބައިނަލްއަޤްވާމ މު ާ
ހުރުން.
ނއެވެ.
ނނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރަންވާ ެ
 .9ކޮތަޅުގެ ބޭރުފުށުގައި ،އަން ަ
ހ" .ނެތިފަނާވުމަށް ބޭނުންވާ ޝަރުތުތައް ލިޔެފައި ހުރުން"؛
ތ )ސަރވިސް ލައިފްއާއި ސްޓޯރޭޖް ލައިފް އެނގޭ ގޮތަށް( ،އަދި ކޮތަޅު އުފެއްދި ތާރޚު )މަސް(؛
މށް ނަގާ މުއްދަ ު
ށ .ނެތިފަނާވު ަ
ނ .ކޮތަޅުގައި އެކުލެވޭ ބަޔޯޑގްރޭޑަބްލް އެޑިޓިވްސްގެ ނަން؛
ރ .ކޮތަޅު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރި ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުފެއްދި ފަރާތުގެ ނަން ނުވަތަ ލޯގޯ؛
ބ .އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސން ދޫކުރާ ސެޓުފިކެޓު ނަންބަރު.
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