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ပြည်ထ  ောငစ်ုသ မ္မတပမ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

ကျန်ိုးမ္ောထရိုးနှင ် အောိုးက စောိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

(မ္ ိုး ယစ်ထ ိုးဝ ိုးနှ င ် စ တ်က ုထပြော ငိ်ုးလဲ ထစထ သော ထ  ိုးဝ ိုးမ္ျောိုး  ုတ်လု ြ်ရော ၌  အသုံိုးပြြု သည ် 

  န်ိုးချြုြ်ဓောတု ြစစည်ိုး မ္ျော ိုး  သတ်မ္ှတ်ပခငိ်ုး) 

အမ္ န ်ထ က ောပ်င ောစော အမှ္တ်  ၁၁၃/ ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ က  ုန်လပ ြည ်ထကျော် ၁ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ထမ္ လ ၂၆ ရက်) 

 

 

၁။ ကျန့််းမာရ ်းနှင ့် အာ်းကစာ်းဝန့်ကက ်းဌာနသည့် မ ်းယစ့်ရ ်းဝ ်းနှင ့် စိတ့်ကိိုရ  ာင့််းလဲရစရသာရ ်းဝ ်းမျာ်း 

 ိိုင့် ာဥ ရေ ိုေ့်မ ၃၀၊  ိုေ့်မခ ဲ (ခ) အ  အ ့်နှင့််းထာ်းရသာ လို ့် ိိုင့်ခ င ့်ကိိုကျင ့်သ ို်း၍ ရအာက့်ရ ာ့်     

ဓာတို စစည့််းမျာ်းကိို မ ်းယစ့်ရ ်းဝ ်းနှင ့် စတိ့်ကိိုရ  ာင့််းလဲရစရသာရ ်းဝ ်းမျာ်း ထိုတ့်လို ့် ာ၌ 

အသ ို်း  ြုသည ့် ထိန့််းချြု ့်ဓာတို စစည့််းမျာ်း   စ့်သည့်ဟို သတ့်မှတ့်လိိုက့်သည့်- 

(က) ၁ ၉၈၈  ခုနှစ်၊ မ္ ိုးယစ်ထ ိုးဝ ိုးနှင ် စ တ်က ုထပြ ောင်ိုးလဲ ထစထ သော ထ ိုးဝ ိုးမ္ျ ောိုး  တရောိုး မ္ဝင် သယ်ထ ော င်  

ထရော ငိ်ုးဝ ယ်ပခငိ်ုးက ု  န ် ကျငတ် ုက်ဖျက် သည ်  က မ္္ော ကု လသမ္ဂ္ဂကွန်ဗ ငိ်ုးရှ ငိ်ုး၏ ဇ ယောိုး ( ၁) ြ  

  န်ိုးချြုြ်ဓောတု ြစစည်ိုး မ္ျော ိုး - 

ဇယာ်း (၁) 

 

(၁) Acetic anhydride အက့်စစ့်တစ့် အင့်ဟိိုက့်ေရိိုက့် 

(၂) N-Acetylanthranilic acid အင့်-အက့်စ တိိုင့််းလ့်အင့်သ ာန လစ့် အက့်စစ့် 

(၃) 
4-Anilino-N-phenethylpiperidine 

(ANPP) 
၄-အန လ နိို-အင့်-  နိိုင့်သိိုင့််းလ့် ိိုင့်    ေင့််း (ရအအင့်    ) 

(၄) Ephedrine အက့်  ေ င့််း 

(၅) Ergometrine အာဂိိုမတ့်ထ င့််း 

(၆) Ergotamine အာဂိိုတမင့််း 

(၇) Isosafrole အိိုင့် ိို ာ ရိို်းလ့် 

(၈) Lysergic acid လိိုက့် ာဂျစ့် အက့်စစ့် 
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(၉) 3, 4-MDP-2-P methyl glycidate ၃၊ ၄-အမ့်ေ   -၂-   မ သိိုင့််း ဂလိိုက့်စ ေိတ့် 

(၁၀) 
3,4-MDP-2-P methyl glycidic 

acid 
၃၊၄-အမ့်ေ   -၂-   မ သိိုင့််းဂလိိုက့်စ ေစ့်အက့်စစ့် 

(၁၁) 
3,4-Methylenedioxyphenyl-2-

propanone 
၃၊၄-မ သိိုင့််းလ့်လင့်ေိိုင့်ရအာက့်    နိိုင့််းလ့်-၂- ရိို န့်နိုန့််း 

(၁၂) Norephedrine ရန ့်အက့်  ေ င့််း 

(၁၃) 
N-Phenethyl-4-piperidone 

(NPP) 
အင့်-  နိိုင့်သိိုင့််းလ့်-၄- ိိုက့်    ေိုန့််း (အင့်  မ ) 

(၁၄) Phenylacetic acid   နိိုင့််းလ့်အက့်စစ့်တစ့်အက့်စစ့် 

(၁၅) 1-Phenyl-2-propanone ၁-  နိိုင့််းလ့်-၂- ရိို န့်နိုန့််း 

(၁၆) 
alpha-Phenylacetoacetamide 

(APAA) 

အလ့် ာ-  နိိုင့််းလ့်အက့်စ တိိုအက့်စ တမိိုက့် 

(ရအ  ရအရအ) 

(၁၇) 
alpha-Phenylacetoacetonitrile 

(APAAN) 

အလ့် ာ-  နိိုင့််းလ့်အက့်စ တိိုအက့်စ တိိုနိိုက့်ထရ ်း 

(ရအ  ရအရအအန့်) 

(၁၈) Piperonal  ိိုင့်  ရိိုနယ့်လ့် 

(၁၉) Potassium permanganate  ိိုတက့်စ ယမ့်  မင့််းဂနိတ့် 

(၂၀) Pseudoephedrine   ေိိုအက့်  ေ င့််း 

(၂၁) Safrole  ာ ရိို်းလ့် 

(ခ) ၁၉၈၈  ခုနှစ်၊ မ္ ိုး ယစ် ထ ိုးဝ ိုးနှင ် စ တ်က ုထပြ ော ငိ်ုးလဲထစ ထသောထ ိုးဝ ိုးမ္ျော ိုး  တရောိုးမ္ဝ င် သယ်ထ ော င် 

ထရော ငိ်ုးဝ ယ်ပခငိ်ုးက ု  န ် ကျငတ် ုက်ဖျက် သည ်  က မ္္ော ကု လသမ္ဂ္ဂကွန်ဗ ငိ်ုးရှငိ်ုး၏ ဇ ယောိုး ( ၂) ြ  

  န်ိုးချြုြ ်ဓောတုြစစ ည်ိုးမ္ျ ောိုး- 

ဇယာ်း (၂) 

 

(၁) Acetone အက့်စ တိုန့််း 

(၂) Anthranilic acid အင့်သ ာန လစ့် အက့်စစ့် 
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(၃) Ethyl ether အ သိိုင့််းလ့်အ သာ 

(၄) Hydrochloric acid ဟိိုက့်ေရိိုကလိို စ့် အက့်စစ့် 

(၅) Methyl ethyl ketone မ သိိုင့််းလ့်အ သိိုင့််းလ့်က တ ို်း 

(၆) Piperidine  ိိုင့်    ေင့််း 

(၇) Sulphuric acid  ာလ့်  ြူ စ့်အက့်စစ့် 

(၈) Toluene ရတာ့်လ အင့််း 

(ဂ္) ပမ္န်မ္ောန ု ငင်ံ ၏ လ ု အ ြ်ချက်အရ သတ်မ္ှတ် သည ် ဇယ ောိုး ( ၃) ြ    န်ိုးချြုြ်ဓောတုြစစ ည်ိုးမ္ျ ောိုး- 

ဇယာ်း (၃) 

 

(၁) Ammonium Chloride အမိိုန ယမ့်ကလိိုရိိုက့် 

(၂) Ammonium Nitrate အမိိုန ယမ့်နိိုက့်ထ ိတ့် 

(၃) Caffeine ရက င့််း 

(၄) Lead Acetate လိေ့် အစ တိတ့် 

(၅) 
Methylamine/Methylamine 

Hydrochloride 

မ သိိုင့််းလမင့််း/မ သိိုင့််းလမင့််း 

ဟိိုက့်ေရိိုကလိိုရိိုက့် 

(၆) Sodium Acetate  ိိုေ ယမ့်အစ တိတ့် 

(၇) Sodium Cyanide  ိိုေ ယမ့် ိိုင့်ယာနိိုက့် 

(၈) Safrole rich oil  ာ ရိို်းကက ယ့်ဝရသာအ   

(၉) Tartaric Acid တာတာ စ့် အက့် စ့် 

(၁၀) Thionyl Chloride သိိုင့်အိိုနိိုင့််းလ့်ကလိိုရိိုက့် 

၂။ ဤအမိန ့်ရ ကာ့် ငာစာ  င ့် ယခင့် ကျန့််းမာရ ်းဝန့်ကက ်းဌာန၏ အမိန ့်ရ ကာ့် ငာစာအမှတ့် ၁/ ၂၀၀၂၊ ၆/ 

၂၀၁၀ နှင ့် ကျန့််းမာရ ်းနှင ့် အာ်းကစာ်းဝန့်ကက ်းဌာန၏ အမိန ့်ရ ကာ့် ငာစာအမှတ့် ၂၀/ ၂၀၁၈၊ ၁၇/ ၂၀၂၀ 

နှင ့် ၁၈/ ၂၀၂၀ တိို အာ်း လွှမ့််းမိို်း ယ့် ျက့်လိိုက့်သည့်။ 

 ရေ က့်တာသက့်ခိိုင့်ဝင့််း 

   ည့်ရထာင့်စိုဝန့်ကက ်း 




