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ေရက်ဳိငါးပိမ်ားတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာထည့္သြင္းသံုးစြဲထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တာ၀န္ယူအာမခံေရာင္းခ်ေပး
သြားမည္ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ယာယီ) တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ “ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ စားသံုးႏိုင္ေသာ ေရက်ဳိငါးပိ
ေစ်းကြက္
ေပၚထြန္းေရး” အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။
ေရက်ဳိငါးပိမ်ားတြင္ ယူရီယားပါ၀င္ေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရက်ဳိငါးပိေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ထက္၀က္ခန္႔
ေရာင္းအားက်ဆင္းေနၿပီး ေစ်းကြက္ျပန္လည္ျဖစ္ေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္က်င္းပ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ယင္းတို႔က
ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ယာယီ) နာယက ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းက
“ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္အားလံုး ေရက်ဳိငါးပိမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာမပါဘူးဆိုတာကို အာမခံတယ္။
တာ၀န္ယူၿပီး ေရာင္းေပး မယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးစြဲျခင္းမရွိဟု မေျပာလိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေရက်ဳိငါးပိ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္
ဓာတ္ေျမ ၾသဇာပါ၀င္ျခင္းမရွိဟု အာမခံေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိ
ေၾကာင္းဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္း ဥကၠ႒ ဦးဗအုပ္ခိုင္က “ေရက်ဳိငါးပိမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာပါတယ္၊
မပါတယ္ ဆိုတာကို ျငင္းဖို႔လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဘးကင္းတဲ့ ေရက်ဳိငါးပိကို ျပည္သူေတြစားသံုးႏိုင္ဖို႔
တာ၀န္ခံၿပီး ေရာင္းခ် တဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔ ၀ိုင္း၀န္းအႀကံေပးဖို႔ပါ”ဟု ယင္းအခမ္းအနားတြင္
ေျပာသည္။
ေရက်ဳိငါးပိေရာင္းခ်ရာတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဌာန FDA ၏
အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက
စားသံုးသူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈ ကို ျပန္တည္ေဆာက္၍ ရႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။
ဦးဗအုပ္ခိုင္က “ဒီလို ဓာတ္ေျမၾသဇာ မသံုးပါဘူးလို႔ေျပာ႐ံုနဲ႔ စားသံုးသူက ျပန္စားသံုးၿပီး ေစ်းကြက္ျပန္
ေကာင္းလာမွာ
ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ စားသံုးသူရဲ႕ ယံုၾကည္မႈျပန္ရေအာင္ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ ေတြနဲ႔
ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ဖို႔ အႀကံေပးခ်င္တယ္”ဟု ေျပာသည္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဓာတုေဗဒဌာနမွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒါက္တာဦးေက်ာ္က “ယူရီးယားက ငါးထဲက
လာတာလား၊ ထပ္ထည့္တာလားဆိုတာက ခြဲျခားရသိပ္ခက္ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္၊ ယူရီးယားမ်ား
ရင္ေတာ့ ေအာ့အန္တာတို႔
ျဖစ္တတ္တယ္။ ကင္ဆာေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။
ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ယူရီးယားပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းအျမင္မ်ားမွာ
တူညီျခင္းမရွိ
ေၾကာင္း ဦးဗအုပ္ခိုင္က ဆိုသည္။
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လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔ကတည္းက ဧရာ၀တီတိုင္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕မွ ငါးပိမ်ားတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ
ပါ၀င္ျခင္း ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ၎ေဒသမွ ငါးပိမ်ားကို FDA သို႔ ေပးပို႔ စစ္
ေဆးခဲ့ရာ နမူနာ သံုးမ်ဳိးတြင္ တစ္မ်ဳိးယူရီးယားပါ၀င္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေတြ႔ရွိသည့္ ယူရီးယား သည္
ဓာတ္ေျမၾသဇာမွ ဟုတ္၊ မဟုုတ္ကိုမူ စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးပိ၊ ငါးေျခာက္၊ ငံျပာရည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(ယာယီ)ဥကၠ႒ ဦးစိုး၀င္းႏိုင္က “ေရက်ဳိ ငါးပိကို
ေျခာက္လ၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ႏွပ္ရလို႔ အႏွပ္ျမန္ေအာင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာသံုးတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။
ေရက်ဳိငါးပိကို ဘာဓာတုမွမသံုးဘဲ တစ္လနဲ႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္နည္းကို ကုန္ၾကမ္းသာယူခဲ့၊ ေျပာျပေပးမယ္” ဟု
ငါးပိအျဖစ္ျမန္ရန္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ သံုးသည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုသည္။
အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရက်ဳိငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာပါ၀င္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိသူမ်ားႏွင့္
စားသံုးမိၿပီး
ေအာ့အန္ခဲ့သူမ်ားပါရွိေၾကာင္း ဦးဗအုပ္ခိုင္က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ငါးပိဒိုင္မ်ားသို႔ အဓိကထားတင္ပို႔သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းရွိေဒသအခ်ဳိ႕မွ ငါးပိတြင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ
ေရာျခင္းကို
ေဒသခံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအသင္း သို႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ FDA
သို႔ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ယင္းေရက်ဳိငါးပိမ်ားအား ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာ ယူရီးယား
(Urea) ဓာတ္ပါ၀င္မႈကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း FDA က မဇၩိမသို႔ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေျဖၾကားသည္။ သို႔ေသာ္
ထိုသို႔ ယူရီးယား ပါ၀င္ျခင္းမွာ ဓာတ္ေျမၾသဇာေရာေႏွာျခင္းေၾကာင့္ ဟုတ္သည္၊ မဟုတ္သည္ကို
ခြဲျခားႏိုင္ျခင္းမရွိပါေၾကာင္း တစ္ဆက္တည္းေျဖၾကားၿပီးမည္သို႔ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုမူ ဆက္လက္ေျဖၾကားေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ (function(d, s, id) { var
js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js =
d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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