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TESTS REQUIRED FOR IMPORT PERMIT OF BIODEGRADABLE BAGS

1. Test determining chemical characteristics of the bag
2. Test to determine bag’s heavy metal content
3. The test that ensures whether the proposed biodegradable bag or the proposed
biodegradable material is in fact biodegradable
4. Aerobic and anaerobic biodegradation test that determines the amount of biodegradation
of the bag
5. Disintegration test
6. Eco toxicity test
7. Test to ensure the duration in which the bag fully degrades to be within the duration
specified beforehand
8. Test to determine the service life and storage life of the bag
9. The test to determine the environmental conditions in which the bag will degrade
10. Test to identify the elements released into the environment during degradation
11. Test to identify the percentage of non-biodegradable elements in the bag
12. If the bag is specifically imported or produced to store food items, then the test to
determine whether the bag is a food grade bag
13. If the bag is compostable, a signed document by the laboratory that tested and ensured
that the bag is compostable
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އ
ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް ކޮތަޅު ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ހަދަންޖެހޭ ޓެސްޓުތަ ް

 .1ކޮތަޅުގެ ކެމިކަލް ކެރެކްޓަރިސްޓިކްސް އަންގައިދޭ ޓެސްޓު
 .2ހެވ މެޓަލްސްގެ މިންވަރު އަންގައިދޭ ޓެސްޓު
 .3ބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާ ކޮތަޅަކ ނުވަތަ މެޓރިއަލްއަކ ބަޔޯޑގްރޭޑަބްލް ކޮތަޅުކަން ނުވަތަ މެޓރިއަލްކަން
ޔަގންކުރާ ޓެސްޓު
 .4ބަޔޯޑިގްރޭޑްވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެރޮބިކް ނުވަތަ އެނަރޮބިކް ބަޔޯޑިގްރެޑޭޝަން ޓެސްޓު
 .5ޑިސްއިންޓިގްރޭޝަން ޓެސްޓު
 .6އިކޯޓޮކްސިސިޓ ޓެސްޓު
 .7އެއްކޮށް ނެތިފަނާވެގެން ދިއުމަށް ނަގާނޭ މުއްދަތު ކަމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނެތިފަނާވެގެން ދާނެކަން ޔަގންކުރާ
ޓެސްޓު
 .8ސަރވިސްލައިފް އަދި ސްޓޯރޭޖްލައިފް ދެނެގަތުމުގެ ޓެސްޓު
 .9ނެތިފަނާވެގެންދާނެ މާޙައުލަކ ކޮބައިކަން އަންގައިދޭ ޓެސްޓު
 .10ނެތިފަނާވެގެންދާއިރު މާޙައުލަށް ބޭރުވާ މާއްދާތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިދޭ ޓެސްޓުތައް
 .11ކޮތަޅުގައި އެކުލެވޭ އެހެނިހެން ނޮންބަޔޯޑިގްރޭޑަބްލް މާއްދާތަކުގެ އިންސައްތަ އަންގައިދޭ ޓެސްޓު
 .12ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ގެންނަ ކޮތަޅުނަމަ ،ފުޑް ގްރޭޑްކަން އަންގައިދޭ ޓެސްޓު
 .13ކޮމްޕޮސްޓަބަލް ކޮތަޅެއް ނަމަ ،ހެދި ލެބޯޓަރން އެކަން ޔަގންކޮށްދޭކަން އަންގައިދޭ ލެބޯޓަރން ސޮއިކޮށްފައި ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުމެއް
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