
၂၀၂၂ခုနှစ်၊         လမ ှ        အထိ ဓာတ်ခွဲစစ်ေဆဵခဲဴေသာ အစာဵအေသာက်နမူနာမျာဵအနက်မှ စာဵသဳုဵရန်မသငဴ်ဟု 

စစ်ေဆဵေတွ့ရှိသည်ဴ အစာဵအေသာက်နမူနာစာရင်ဵ 

စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၁။ မက်မန်ဵယုိ 
ေရွှေအုပ် 

(Plastic Pack) 

Benzoic acid နှင်ဴ Sodium 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည် 

 

၂။ ဇီဵယို 
ေကာင်ဵဟိန်ဵ 

(20g/Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၃။ မက်မန်ဵသီဵ(အနီ) 
ဘုရင်မ 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၄။ မန်ကျည်ဵဖလိတ် 
(ရုပ်ပုဳပါ) 

(Plastic Pack) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Rhodamine 

B ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၅။ သရက်ယို 
123 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၆။ ဇီဵသီဵယုိ 
Hong Yuan(CLASSICS 

SERIES)(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၇။ မက်မန်ဵနီ 
MK 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၈။ Heart Jelly 
ASA(Kisses You) 

(40g/Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၉။ Bubble Gum 
LANTERN 

(650g/Plastic Bottle) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Orange II 

ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၁၀။ အချ ို ရည် 
Fruity 

(200ml/Plastic Cup) 

Benzoic acid နှင်ဴ Sodium 

Cyclamate သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည် 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၁၁။ 
ေရှာက်သီဵေတာ်ဖီ 

(အစပ်) 

ဇမ္ဗူေကျာ် 

(Plastic Pack) 

 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၁၂။ 
ဇယန်ဵ 

လက်ဖက်အစုိ 

မေမာ် 

(Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

 

၁၃။ သစ်သီဵယိုစဳု 
ေအဵေအဵေအာင် 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၁၄။ 
Reserved Red 

Peach 

New Choice 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၁၅။ 
စေတာ်ဘယ်ရီ 

အရသာ အချ ို ရည် 

ABC (rainbow) 

(30g/Plastic Bottle) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၁၆။ ငရုတ်ဆီ 
ပခေသေဴမင်ဵ 

(Plastic Pack) 

Benzoic acid 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၁၇။ ငရုတ်ဆီ 
Lucky Tiger 

(Plastic Pack) 

Benzoic acid 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၁၈။ 
ကိုလာ 

အရသာအချ ို ရည် 

SunLight 

(Plastic Bottle) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၁၉။ ပဲကကီဵေလှာ် 
ဇယန်ဵေရွှေေတာင် 

(Plastic Pack) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Auramine O 

ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၂၀။ စဳဂျူဵ 
အက်ရှင် 

(Plastic Pack) 

Residual SO2 သတ်မှတ်ပမာ 

ဏထက ်

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၂၁။ ဇီဵသီဵေပါင်ဵ 
ကဳသာေရွှေဇီဵလဳုဵကကီဵ  

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၂၂။ မက်မန်ဵသီဵ 
ဝါေလဵ 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၂၃။ ပုန်ဵရည်ကကီဵ 
ဂွန်ဵဂွန်ဵ 

(Plastic Pack) 

Benzoic acid 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည် 

 

၂၄။ ေခါက်မုန့်(အနီ) 
ရုပ်ပုဳပါ 

(Plastic Pack) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Rhodamine 

B ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၂၅။ 
ေအာင်လဳ 

ပုန်ဵရည်ကကီဵ 

အရီဵေလဵ 

(Plastic Pack) 

Benzoic acid 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည် 

 

၂၆။ မက်မန်ဵသီဵ 
ေမပုလဲ 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 

၂ ၇။ သစ်သီဵယို 
ေမပုလဲ 

(Plastic Pack) 

Sodium Cyclamate 

သတ်မှတ် ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါ သည်။ 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၂ ၈။ သာကူေချာင်ဵ 
ေရွှေဒဂေါဵ 

(Plastic Pack) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Rhodamine 

B ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၂ ၉။ ငါဵပိ 
ထူဵရှယ် 

(Plastic Bottle) 

ခွင်ဴမပပုဆုိဵေဆဵ Rhodamine 

B ပါဝင်ေနပါသည်။ 

 

၃၀။ 
ယိုဵဒယာဵ 

ငါဵပိရည် 

Thailand စာသာဵပါ 

400ml/ 

(Plastic Bottle) 

Benzoic acid 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၃ ၁။              
Thailand စာသာဵပါ 

(Plastic Pack) 

Sodium Benzoate 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၃ ၂ ။              
TP Food 

(Plastic Pack) 

Sodium Benzoate 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 
 



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၃ ၃ ။              
City Food Squid 

(Plastic Pack) 

Sodium Benzoate       

Potassium Sorbate 

သတ်မှတ်ပမာဏထက် 

ပိုမုိသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၃ ၄ ။            
Thailand စာသာဵပါ 

(Plastic Pack) 

Potassium Sorbate 

သတ်မှတ်ပမာဏ 

ထက် ပုိမိုသဳုဵစဲွထာဵပါသည်။ 

 

၃ ၅ ။            

Shenglong 

(2.5kg/ Multilayer 

With Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

 

၃ ၆ ။            

             

(Multilayer With 

Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

 

၃ ၇ ။         
Thailand စာသာဵပါ 

(Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

 
  



စဉ် 
အစာဵအေသာက် 

အမျို ဵအစာဵ 

အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ 

ထုပ်ပိုဵပုဳ အရွယ်အစာဵ 
စစ်ေဆဵေတွ့ရှိမှု ပစ္စည်ဵနမူနာပဳုစဳ 

၃ ၈ ။             

TRK 

(Multilayer With 

Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

      

၃ ၉ ။         
Thailand စာသာဵပါ 

(Plastic Pack) 

အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်ပဖင်ဴ 

ကိုကည်ီမှုမရိှပါ 

 
 


