
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރުން މަނާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  07) ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ޤާނޫނު( ގެ  31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު 
) ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ  : 2021/3 ރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސިންގަލްޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަ 

 މަނާކުރެވޭ ބާވަތްތަކުގެ ތަފްސީލު ( ގެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން ތެރެއިން ސިންގަލްޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ތަކެތި ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު 

 

 
 
 
 

 ޗެޕްޓަރ

Chapter 
 ތް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަ 
Product Name 

 ތަފްސީލު 
Explanation 

 ޚު މަނާކުރާ ތާރީ 

Date of Prohibition 

1 39 

ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުެގ 
 ފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ދައިޕްލާސްޓިކުން ހަ

  
Single-use plastic-based drinking straw. 

ޕްލާސްޓިކާއި ބަޔޯޕްލާސްޓިކުން  -
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ 
 އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި 

 
 
 
 

އިމްޕޯޓުކުރާ ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ދިޔާތަކެތި  ނޯޓު:
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޕެކެޓް/ފުޅީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ 

ރެކުރެވޭ އެއްފަހަރު ބޭނުން ނުވަތަ އެއާކު އެތެ
ކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު ހޮިޅ މި ލިސްޓުގައި 

 ނުހިމެނޭނެ 

 2021 ޖޫން 1
01 June 2021 
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 ،ސަމުސާ، ވަޅި، އޫ، ތަށި ކާކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓި
 ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު.

Single-use plastic-based plates, cutleries and 
stirrers 

ޕްލާސްޓިކާިއ ަބޯޔޕްލާސްޓިކުްނ  -
ތަްއޔާރުކޮށްަފއިާވ އެްއފަހަުރ ޭބނުންކޮްށފައި އުާކލާ 

 ،ަވޅި ،ަސމުސާ ،)ޑިސްޕޯސަބަލް( ޕްލާސްޓިކް ކާ ަތށި
އޫ އަދި ިދޔާތަެކތި ގިުރމަްށ ޭބުނންކުާރ ޕްލާްސިޓކު 

 ދަނޑިކޮުޅ 

 2021ޖޫން  1
01 June 2021 
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  ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި.
Styrofoam lunch box  

ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމްއިން  -
 ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ )ލަންޗްބޮކްސް( ފޮށި 

 
ސްޓައިރަފޯމް ނޫން މާއްދާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި  -

ހުންނަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ކާބޯތަކެތި 
 ބަންދުކުރާ ފޮށި ) ލަންޗްބޮކްސް( އިސްތިސްނާވާނެ 

 2021 ޑިސެންބަރު  31
31 December 2021 
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ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް  30ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 
ކޮތަޅު )އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަްލ އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމަރއިން 

އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ )ޑިގްރޭޑަބަލް(  ،ފައިވާދައިއުފައް
 .)ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް

Plastic shopping bags below 30x30 cm 
(including oxo-degradable and synthetic polymer 
based biodegradable plastics). 

ދިގުމިން އަދި ފުޅާ މިނުގައި އެއްވެްސ  -
 ،ސެންޓިމީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ 30ފަރާތަކުން 

އަތްގަނޑުލީ ތަކެތި އުފުއްލަން ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް 
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު 

 

 
 

 2021 ޖޫން  1
01 June 2021 
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މައިކްރޯންއަށް ވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިްކ  50ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 
ޕޮލިމަރއިން ކޮތަޅު )އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަްލ އަދި ސިންތެޓިކް 

އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ )ޑިގްރޭޑަބަލް(  ،އުފައްދައިފައިވާ
 .)ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް

Plastic shopping bags below 50-micron thickness 
(including oxo-degradable and synthetic polymer 
based biodegradable plastics). 

މައިކްރޯންއަށްވުރެ  50ކޮތަޅުގެ ބޯ މިނުގައި -
އަތްގަނޑުލީ ތަކެތި އުފުއްލަން ބޭނުން  ،ތުނި

 ކުރާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު

 2022ޑިސެންބަރު  1
01 December 2022 
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 އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ. ،ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ
Imported sweet areca nuts in plastic wrapping. 

ސުޕާރީ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި 
 އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު )އުރަ( ޕެކޭޖިންގ

 
ނޯޓް: މި ޤަރާރުގެ ދަށުން މަނާ ކުރެވެނީ އެއްފަހަރު 
ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު އުރައިގައި 
 ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ރަހަލައްވާފައި ހުންނަ ފޯއް 

 2021ޖޫން  1
01 June 2021 
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އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި  ،މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ 250
 . ޕްލާސްޓިކް ތަށިބޭނުންކުރާ ބުއިމަށް 

Single-use plastic drinking cups below 250ml. 

ޕްލާސްޓިކާއި ބަޔޯޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި 
މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ދިޔާތަކެތި  250ހުންނަ 

ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި 
މިލިލީޓަރު  250އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި ) 

 ނުހިމެނޭ(
 

 2021ޖޫން  1
01 June 2021 
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 ފައިާވ ކަފަބުރު.ލައިޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު 

Cotton buds with plastic stems. 
ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު ހިމެނޭގޮތަށް 

 ކަފަބުރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
 2021ޖޫން  1

01 June 2021 
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ޕްލާސްޓިކް ފުީޅގައި  މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި 50މިލިލީޓަރާއި  50
  އަދި  ކޮންޑިޝަނަރސައިބޯނި، ، ޝޭމްޕޫ ،ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ

 ފުޅި.ލޯޝަން 
Shampoo, soap, conditioner and lotion bottles 
in plastic packaging that are 50 ml and below. 

 50ޕްލާސްޓިކު ފުީޅގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ 
މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި  50މިލިލީޓަރާއި އަދި 

 ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ،ސައިބޯނި ،ޝޭމްޕޫ
 

 
 2021ޖޫން  1

01 June 2021 
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މިލިލީޓަރާ ހަމަޔަށް ހިމެނޭ  200މިލިލީޓަރުން ފެށިގެން  50
ސައިބޯނި،  ،ކުދި ޝޭމްޕޫ ،ޕްލާސްޓިކް ފުީޅގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ

 ފުޅި. ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން
  
Shampoo, soap, conditioner and lotion bottles in 
plastic packaging from 50 ml to 200 ml. 

 50ފުީޅގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކު 
މިލިލީޓަރާ ހަމަޔަށް  200މިލިލީޓަރުން ފެށިގެން 

ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ،ސައިބޯނި ،ހިމެނޭ ޝޭމްޕޫ
 ލޯޝަން ފުޅީ 

 
 

މިލިލީޓަރުގެ ޕްލާސްޓިކު ފުޅީަގއި  200 ނޯޓް:
 ،ސައިބޯނި ،ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ

 ކޮންޑިޝަނަރ އަދި ލޯޝަން ފުޅި ނުހިމެނޭނެ  

 2022 ޑިސެންބަރު 1
01 December 2022 
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މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި، ޕްލާސްޓިކް  500ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރާ  
 .ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

All imported water packed in plastic bottles 
below 500 ml 

ކުދި ޕްލާސްޓިކު  ،މިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި  500
 ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

 

މިލިލީޓަރު ޕްާލސްޓިކު ފުޅީަގއި  500ނޯޓް: 
 ބަންދުކޮށްފައި ފެން ނުހިމެނޭނެ 
 

 
 2021ޖޫން  1

01 June 2021 
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ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި،  1ލީޓަރާއި  1ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރާ 
 ޕްލާސްޓިކް ފުީޅގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން.

All imported water that is 01 liter and below 
packed in plastic bottles 

ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު  01ލީޓަރާއި  01
 2023 ޑިސެންބަރު 1 ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން

01 December 2023 



 
 

13 20/22 

 ޕްލާސްޓިކު ،ކުދި މިލިލީޓަރަށްވުރެ 500 އިމްޕޯޓުކުރާ ރާއްޖެއަށް 
 (ފިޔަވައި  ފެން) ބުއިންތައް ތައްޔާރީ ،ހުންނަ ބަންދުކޮށްފައި ފުޅީގައި

All imported beverages packed in plastic bottles 
below 500ml, except drinking water (carbonated 
and non-carbonated drinks) 

ގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ 22އަދި  20ޗެޕްޓަރ   -
 500ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ދިޔާތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ފުޅީގައި   ޕްާލސްޓިކުމިލިލީޓަރަށްވުރެ ކުދި
 ،ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ލުއިބުއިން )ޖޫސް

ސޮފްޓްޑްރިންކްސް، އެނަރޖީ ޑްރިންކްސް، ހަކުރު 
އެކުލެވޭ ތައްޔާރީ ބުއިންތަކާއި، ކިރު 

 ބުއިންތައް ހިމެނޭގޮތަށް( (milk based)އެކުލެވޭ
 
ޕްލާސްޓިކު އަށް ގިންތިނުކުރެވޭ  22ޗެޕްޓަރ -

ކިރާއި ޔޯގަޓު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ 
 އިސްތިސްނާވާނެ!

 

 2022ޖޫން  1
01 June 2022 

 


