
စာဵသုဳဵရန်မသင်ဴေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ 

အမျာဵြပည်သူသိရှရိန် အသိေပဵေ ကညာချက် 

အစာဵအေသာက်နှငဴ်ေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသည် 

အရည်အေသွဵစစ်မှန်ေကာင်ဵ မွန်ပပီဵ ေေဵအန္တရာယ်ကင်ဵ ရှင်ဵ ေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို အမျာဵ 

ြပည်သူတို့ စာဵသဳုဵနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မြပတ် ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

ေဈဵကွက်မျာဵတွင် ေရာင်ဵ ချလျက်ရိှေသာ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ေဈဵမျာဵ၊ ေကျာင်ဵမုန့် 

ေဈဵတန်ဵမျာဵမှ ဝယ်ယူစစ်ေဆဵရာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါအစာဵအေသာက်မျာဵ၌ စာဵသဳုဵသူမျာဵ၏ 

ကျန်ဵမာေရဵကို ထိခိုက်ေစနိုငေ်သာ ခွင်ဴမြပု တာရှည်ခဳ ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵမျာဵ 

ပါဝင်မှုနှင်ဴ ခွင်ဴြပု အစာဵအေသာက်ထပ်ြဖညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵအာဵ သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမုိေကျာ်လွန် 

သဳုဵစွဲထာဵသည်တို့ေ ကာင်ဴ အစာဵအေသာက်မျာဵကို ေရရှည်စာဵသဳုဵမိပါက အစာအိမ်၊ အသည်ဵ၊  

ေကျာက်ကပ်မျာဵ ပျက်စီဵနိုငြ်ခင်ဵ နှငဴ် ကင်ဆာေရာဂါမျာဵ ြဖစ်ပွာဵေစနိုင်ပါသြဖင်ဴ ယခုေဖာ်ြပထာဵ 

ေသာ   အစာဵအေသာက်မျာဵကို ေနာက်ထပ်ေ ကညာချက် ထုတ်ြပန်သည်အထိ စာဵသဳုဵြခင်ဵ  မြပုရန် 

အသိေပဵအပ်ပါသည်။  

အစာဵအေသာက်ထုတ်လုပ်၊ ြဖန့်ြဖူဵ၊ ေရာင်ဵချသူမျာဵသည် အစာဵအေသာက်တွင် သဳုဵစွဲရန် 

ခွင်ဴမြပုေသာ ဆိုဵေဆဵမျာဵ၊ ခွင်ဴမြပုတာရှည်ခဳဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵကို လုဳဵ ဝအသဳုဵမြပုရန်၊ ခွင်ဴြပုအစာဵ 

အေသာက်ထပ်ြဖညဴ်ဓာတုပစ္စည်ဵမျာဵကို သတ်မှတ်ပမာဏအတွင်ဵ သာ အသဳုဵြပုရန်နှငဴ် လိကု်နာ 

ေဆာငရွ်က်ြခင်ဵ  မရိှပါက အမျ ို ဵသာဵအစာဵအေသာက်ဥပေဒ ပုဒ်မ၂၈(က)အရ အေရဵယူမည် 

ြဖစ်ေ ကာင်ဵ အသိေပဵအပ်ပါသည်။ 

 

၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 
အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ် ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၁။ 
ေဖျာ်ရည် 
(Lime) 

300ml/plastic 
bottle 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။  

၂။ 
ေဖျာ်ရည် 

(Strawberry) 
300ml/plastic 

bottle 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

  



၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ်ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၃။ 
ေဖျာ်ရည် 

(စေတာ်ေယရီ်) 
300ml/plastic 

bottle 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄။ 
ေဖျာ်ရည် 

(သဳပုရာ) 

300ml/plastic 

bottle 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၅။ 
ေဖျာ်ရည် 
(လိေမ္မော်) 

300ml/plastic 
bottle 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၆။ 
ေဖျာ်ရည် 
(လိေမ္မော်) 

300ml/plastic 
bottle 

ဟသောတပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၇။ 
ေဖျာ်ရည် 

(စေတာ်ေယရီ်) 
300ml/plastic 

bottle 

ဟသောတပမို့၊ 

ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 

သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၈။ 
ေဖျာ်ရည် 
(သဳပုရာ) 

300ml/plastic 
bottle 

ဟသောတပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Benzoic Acid  နှင်ဴ Cyclamate 
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၉။ 
အချ ိုရည် 

(အန)ီ 
Plastic cup 

ဟသောတပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၀။ 
အချ ိုရည် 
(အစိမ်ဵ ) 

Plastic cup 
ဟသောတပမို့၊ 

ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၁။ 
အချ ိုရည် 
(လိေမ္မော်) 

Plastic cup 
ဟသောတပမို့၊ 

ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၂။ 
အချ ိုရည် 
(ခရမ်ဵ) 

Plastic cup 

ဟသောတပမို့၊ 

ဧရာဝတီတိုင်ဵ  
ေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

 



၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ်ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၁၃။ 
အချ ိုရည် 
(အဝါ) 

Plastic cup 

ဟသောတပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၄။ 
အချ ိုရည် 

(အညို) 
Plastic cup 

ဟသောတပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၅။ 
အချ ိုရည် 

(အန)ီ 
Plastic cup 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၆။ 
အချ ိုရည် 
(လိေမ္မော်) 

Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၇။ 
အချ ိုရည် 
(အစိမ်ဵ ) 

Plastic cup 

ပုသိမ်ပမို့၊ 

ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၈။ 
အချ ိုရည် 
(အဝါ) 

Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၁၉။ 
အချ ိုရည် 

(အန)ီ 
Plastic cup 

ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၀။ 
အချ ိုရည် 
(အစိမ်ဵ ) 

Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၁။ 
အချ ိုရည် 
(အဝါ) 

Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၂။ Jelly(အဝါ) Plastic cup 

ပုသိမ်ပမို့၊ 

ဧရာဝတီ 
တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၃။ Jelly(အနီ) Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 

ဧရာဝတီတုိင်ဵ  
ေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 



၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ်ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၂၄။ Jelly(အစိမ်ဵ ) Plastic cup 
ပုသိမ်ပမို့၊ 
ဧရာဝတီ 

တိုင်ဵေဒသကကီဵ 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမုိသဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၅။ ပဲကကီဵေလှာ် ၁၅ကျပ်သာဵ 

ေရွှေေိ ု     
စညပ်င်သာယာေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Auramine O 

သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၆။ ဆိုဵေဆဵ(အန)ီ - 

ေရွှေေိ ု     
စညပ်င်သာယာေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၇။ ဆိုဵေဆဵ(အန)ီ - 

ေရွှေေိ ု     
စညပ်င်သာယာေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၈။ ဆိုဵေဆဵ(အဝါ) - 

ေရွှေေိ ု     
စညပ်င်သာယာေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Auramine O 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၂၉။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် ၂၀ ကျပ်သာဵ 

မုဳရွှောပမို့ 

မန်ကျည်ဵပင်ေဈဵ၊ 
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၀။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် ၂၀ ကျပ်သာဵ 

မုဳရွှောပမို့ 
မန်ကျည်ဵပင်ေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

Aflatoxin B1  
သတ်မှတ်ပမာဏထက် 
ပိုမိုပါဝင်ပါသည်။ 

၃၁။ ငရုတ် ကမ်ဵမှုန့် ၂၀ ကျပ်သာဵ 

မုဳရွှောပမို့ 

မန်ကျည်ဵပင်ေဈဵ၊ 
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

  



၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ်ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၃၂။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် ၁၀ကျပ်သာဵ 

မုဳရွှောပမို့ 
မန်ကျည်ဵပင်ေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၃။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် - 

          

စညပ်င်သာယာေဈဵ၊ 
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 

ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Sudan III 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၄။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် ၁၀ကျပ်သာဵ 
မုဳေရွှေဵေဈဵ၊ 

စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵ 
ေဒသကကီဵ 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၅။ ငရုတ်သီဵ စိမ်ဵမှုန့် ၂၅ကျပ်သာဵ 
သိမ်ဇရပ်၊ 

ကျ ိုက်ထို ပမို့နယ၊် 
မွန်ြပည်နယ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Sudan III 

သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၆။ 
ငရုတ်သီဵ မှုန့် 

(အရှည်) 
- 

ဒိုင်ဵဝန်ကွင်ဵ ေဈဵ၊ 
ေမာ်လပမိုင်ပမို့နယ်၊ 

မွန်ြပည်နယ် 

Aflatoxin B1  ပမာဏသတ်မှတ် 
ပမာဏထက် ပိုမိုပါဝင် ပါသည်။ 

၃၇။ နနွင်ဵမှုန့် - 
သဳေတာငက်ကီဵပမို့၊ 

ကရင်ြပည်နယ် 
ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Auramine O 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၈။ ပုဇွန်ေြခာက် ၅ကျပ်သာဵ 
စစ်ေတွပမို့မေဈဵ၊ 

ရခိုင်ြပည်နယ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Orange II 

သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၃၉။ ေရာင်စုဳချ ိုချဉ် - 
မဂေလာေဈဵ၊ 

ေရွှေေညာငပ်မို့၊ 
ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Rhodamine-B 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၀။ ဇီဵေတာ်ဖ ီ
- 

(ပါဝါရိန်ဵဂျာဵပုဳ) 

မဂေလာေဈဵ၊ 
ေရွှေေညာငပ်မို့၊ 
ရှမ်ဵြပည်နယ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Rhodamine-B 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၁။ ထန်ဵလျက် - 
သေြပကုန်ဵေဈဵ၊ 

ေနြပည်ေတာ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Rhodamine-B 

သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၂။ 
ငရုတ်သီဵ  

ခွဲ ကမ်ဵမှုန့် 
- 

သေြပကုန်ဵေဈဵ၊ 
ေနြပည်ေတာ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Sudan III နှင်ဴ 
Orange II သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

  



၂၀၂၀ ခုနစှ်အတွင်ဵ ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စာဵသဳုဵရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေတွ့ရှိပပီဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်မပါသညဴ် အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျ ို ဵအစာဵ 
ထုပ်ပိုဵပုဳနှငဴ် 

အရွယ်အစာဵ 
ေတွ့ရှိသညဴ်ေနရာ 

ခွင်ဴမြပုဆိုဵေဆဵပါဝင်မှု/ 
တာရှည်ခဳပစ္စည်ဵသဳုဵမှု 

၄၃။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် - 
သေြပကုန်ဵေဈဵ၊ 

ေနြပည်ေတာ် 
ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Sudan III နှင်ဴ 
Orange II သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၄။ ပဲကျက်မှုန့် - 
သေြပကုန်ဵေဈဵ၊ 

ေနြပည်ေတာ် 
ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Auramine O 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၅။ ပဲမှုန့် - 
သေြပကုန်ဵေဈဵ၊ 

ေနြပည်ေတာ် 
ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Auramine O 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၆။ အေရာငတ်ငမ်ှုန့် - 
အင် ကငေ်ဈဵ၊ 
ေနြပည်ေတာ် 

ခွငဴ်မြပုဆိုဵေဆဵ Sudan III 
သဳုဵစွဲထာဵပါသည်။ 

၄၇။ ေကျာက်ဖရုဳယုိ - 
အင် ကငေ်ဈဵ၊ 
ေနြပည်ေတာ် 

Sulfating Agent 
အသဳုဵြပုထာဵပါသည်။  

 

အစာဵအေသာက်နှင်ဴေဆဵဝါဵကွပ်ကဲေရဵဦဵစီဵဌာန 

                                                                             ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်အာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာန 
 


