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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - ပျေားရည်

 

မြန်ြာ့ပျေားရည် 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် ပျေားရည်ထုတ်ေုပ်ြှုြှာ တမြည်းမြည်းမခင်းမြင့်တက် 

ေျေက်ရိှသည်။ ေက်ရိှတွင် မြန်ြာနိုင်ငံြှမပည်ပသိုတ့င်ပိုြ့ှုအြျေား ုသည် 

အာရှနိုင်ငံြျေားသိုတ့င်ပိုမ့ခင်းမြ ်သည်။ 

 
မြန်ြာနုိင်ငံြှပျေားစြွးမြူြှု 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ GIZ 

 

အီးယူပျေားရည်စေးကွက် 

ဥစရာပသြဂ္ဂ (အီးယူ) သည် ကြ္ဘာစပါ်တွင်ပျေားရည်အြျေားဆုံး 

တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံြျေားမြ ်ပပီး မြန်ြာနုိင်ငံြှပျေားရည်တင်ပိုစ့ရာင်းချေသူ 

ြျေားအတွက် ဆွဲစဆာင်ြှုစကာင်းစသာ အခွင့်အေြ်းတ ်ရပ်မြ ်စန 

ပါသည်။အီးယူသည် ကြ္ဘာ့ဒုတိယအကကီးဆုံးပျေားရည် ထုတ်ေုပ်သူ 

မြ ်စနစသာ်ေည်း ထုတ်ေုပ်ြှုသည် ဝယ်ေိုအားကိြုြီဘဲ တ ်နှ ်ေျှင် 

ပျေားရည်တန်ချေိန် (၂၀ဝ,ဝ၀ဝ) ခန်က့ို အီးယူနိုင်ငံ ြဟုတ်စသာ 

နိုင်ငံြျေားြှတင်သွင်းစနရသည်။ ေွန်ခဲ့စသာငါးနှ ်တာ အတွင်း အီးယူ 

သိုပ့ျေားရည်တင်သွင်းြှုတုိးတက်ြျေားမပားောခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှ ်နှင့်၂၀၁၇ 

ခုနှ ်အကကား တွင် တ ်နှ ်ေျှင်ပျှြ်းြျှ (၄) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးခန် ့

တုိးတက် ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် အီးယူသိုပ့ျေားရည်တင်သွင်းြှု 

ပြာဏ အစနမြင့် တန်ချေိန် (၃၅၀,ဝ၀ဝ) အထိရိှောပပီး တန်ြိုးအားမြင့် 

အစြရိကန်စဒါ်ော (၁.၁) ဘီေီယံတန်စကကးရှိသည်။ ေက်ရိှအချေိန်တွင် 

အီးယူ၏ပျေားရည်ထုတ်ေုပ်နိုင် ွြ်း ြှာ ပျေားရည် ားသုံးြှု၏ (၆၀) 

ရာခိုင်နှုန်း ခန်က့ိသုာမြည့်ဆည်းစပးနိုင်ပပီးပျေားရည်သွင်းကုန် ေိုအပ် 

ချေက်အစနမြင့် အနာဂတ်၌ ထပ်ြံမြင့်တက်ောဦးြည်ဟု စြျှာ်ြှန်းထား 

ကကသည်။ 
 

အီးယူနိုင်ငံြျေား ွာ၌ ပျေားရည်ထုတ်ေုပ်ြှုသည်  ိုက်ပျိေုးစရးကိပုိုြုိ 

ဦး ားစပးေုပ်ကိုင်ောြှုစကကာင့်သာြက ဥစရာပတုိက်ရိှပျေားစကာင်စရ 

အစရအတွက် ကျေဆင်းစ သည့်     စရာဂါြျေား ပျေံန့ှံ ့မြ ်ပွားြှု နှင့် ဓာတု  

 

ပ ္စည်းြျေားအသုံးမပုမခင်းတုိစ့ကကာင့်ေည်း ပိုြိုပခိြ်းစမခာက်ခံစနရသည်။ 

ထိုစ့ကကာင့် အီးယူစေးကွက်သည် အနာဂတ်၌ မပည်ပြပှျေားရည် 

တင်သွင်းြှုြျေားအစပါ်ပိုြိုြှီခုိောနိုင်ပပီး တင်သွင်းသူြျေားက စရာင်းချေသူ 

အသ ်ြျေားကိဆုက်ေက်ရှာစြွစနကကြည်မြ ်သည်။အီးယူြှ ပျေားစြွးမြူ 

သူြျေားအစနမြင့်ေည်းထုတ်ေုပ်ြှုကုန်ကျေ ရိတ်ြျေားပိုြိုမြင့်ြားောမခင်း 

နငှ့်ရင်ဆိုင်စနရသမြင့်တင်သွင်းောသည့်ပျေားရည်ြျေားကို စေးနှုန်းအရ 

ပိုြိုပပိုင်ဆိုင်နိုင် ွြ်းရရိှစ သည်။ 

 
ြျေားြကကာစသးြီကပင် ပျေားရည် ားသုံးြှုသည် အီးယူ၌ပိုြိုေူကကိုက် 

ြျေားောခ့ဲသည်။ ားသုံးသူြျေားအစနမြင့် သြားရိုးကျေသန် ့င် ထားသည့် 

သကကားြှသည် ပျေားရည်ကဲ့သို ့ သဘာဝအတုိင်း ချေိုစသာအရာြျိေုးသို ့

ကျေန်းြာစရးအရ အ ားထိုးစမပာင်းေဲ  ားသုံးသူ အစရအတွက် ပိုြုိ 

ြျေားမပားောပါသည်။ 

 

(ပံု - ၁) အီးယ၏ူပျောရည်တင်သွင်းြှု (တန်ချိေန်)

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 
အီးယူြ ှအေားအောရှိစသာရည်ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား 
 

ဂျောြနီနိုင်ငံသည် အီးယူ၌ ပျေားရည်အြျေားဆုံး တင်သွင်းသူမြ ်ပပီး 

၎င်းစနာက်တွင် ပဗိတိန်နှင့်မပင်သ ်တုိမ့ြ ်ကကသည်။ အဆုိပါသုံးနိုင်ငံ 

သည် အီးယူအတွင်း  ီးပွားစရးအရအကကီးြားဆုံးနိုင်ငံြျေားမြ ်ကကပပီး 

၄င်းတိုသ့ုံးဦးစပါင်း တင်သွင်းြှုသည် အီးယူသိုပ့ျေားရည်တင်သွင်းြှု 

 ု ုစပါင်း၏ထက်ဝက်ခန်ရိှ့သည်။  ပိန်နုိင်ငံသည်ေည်း အေားအော 

ရိှစသာပျေားရည်တင်သွင်းသူပင်မြ ်သည်။ အြျေားအားမြင့် အဆိုပါနိုင်ငံ 

ြျေားြှပျေားရည်တင်သွင်းသူြျေားသည် ပျေားရည်ကို မပန်ေည်မပုမပင် 

ထုပ်ပုိးြှုမပုေုပ်ပပီးစနာက် မပည်တွင်း၌မပန်ေည်စရာင်းချေမခင်း သိုြ့ဟုတ် 

အမခားနိုင်ငံြျေားသိုမ့ပန်ေည်တင်ပိုစ့ရာင်းချေမခင်း မပုေုပ်ကကပါသည်။ 
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ေွန်ခ့ဲစသာငါးနှ ်တာကာေအတွင်း ဂျောြနီသိုပ့ျေားရည်တင်သွင်းြှုြျေား 

အနည်းငယ်ကျေဆင်းောသည့်အစနအထားြျေိုးမြင့် တည်ပငိြ်ြှုရိှစနခဲ့ပပီး  

 ပိန်၊ မပင်သ န်ှင့်ယူစကသိုြ့ူ ပျေားရည်တင်ပိုြ့ှုြျေားတုိးတက်ေျေက် 

ရိှသည်။  

 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယ၏ူပျေားရည်တင်သွင်းြှု(တင်သွင်းြှုပြာဏ 

အေုိက်) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

 ပိန်နုိင်ငံသည် ၎င်း၏အရွယ်အ ားကကီးြားစသာစေးကွက်၊ တုိးတက် 

ြျေားမပားေျေက်ရိှသည့်ပျေားရည်သွင်းကုန်ပြာဏြျေားနှင့်အတူ တင်ပိုသူ့ 

ြျေားအတွက်အထူးဆွဲစဆာင်အားစကာင်းေှစသာစေးကွက်တ ်ခု မြ ် 

သည်။စနာက်ထပ်အေားအောစကာင်းသည့် အေယ်အေတ်အရွယ် 

အ ားရိှစသာစေးကွက်ြှာစပါ်တူဂီမြ ်ပပီးေွန်ခဲ့စသာနှ ်ြျေား အတွင်း 

အေွန်မြင့်ြားသည့်နှုန်းထားြျေားမြင့် ပျေားရည်တင်သွင်းြှုြျေား တုိးတက် 

စနစကကာင်းမပသေျေက်ရိှသည်။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာရပ်ြျေား 
 

အီးယူြှ ားသုံးသူြျေား နှင့် အာဏာပိုင်ြျေားထံ ၌ ပျေားရည်၏အရည် 

အစသွးနှင့်ပတ်သက်၍ အေွန်မြင့်ြားစသာ  ံသတ်ြှတ်ချေက် ြျေားရိှ 

ပါသည်။ ဥစရာပပါေီြန်၏အဆိုအရ အီးယူသို ့ တင်သွင်း ောသည့် 

ပျေားရည် ြျေားကိရုယူ  ်စဆးြှုြျေားအနက် (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းခန်သ့ည် 

အီးယူ၏  ံသတ်ြှတ်ချေက်ြျေား နှင့် ကိကု်ညီြှုြရိှစကကာင်းစတွရိှ့ရသည်။ 

ပင်ရင်းနိုင်ငံတ ်နိုင်ငံထံြှထိုသိုစ့သာမြ ်ရပ်ြျေားတမြည်းမြည်း ြျေားမပား 

ောသည့်အခါ တ ်နိုင်ငံေုံး၏ ထုတ်ကနု်ပ ္စည်းအရည်အစသွးပိုင်း နှင့် 

 ပ်ေျေဉ်း၍ နာြည်ပျေက် ထိခိုက်ြှုရိှောြည်မြ ်သည်။  ားသုံးသူြျေား 

အစနမြင့် ဝယ်ယူမခင်း ြ ှစရှာင်ကကဉ်ောြည် မြ ်သေုိ အာဏာပိုင်ြျေား 

အစနမြင့်ေည်း အဆိုပါနုိင်ငံြှယင်းထုတ်ကနု်ပ ္စည်းြျေား နငှ့်ဆက် ပ် 

သည့်တင်သွင်းြှုြျေားကိ ုတားဆီးပိတ်ပင်ရန် ေုပ်စဆာင်ောနုိင်သည်။ 

 

(ပံု - ၃) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယသုိူပ့ျေားရည်အြျေားဆုံးတင်ပုိစ့ရာင်းချေသူငါးနုိင်ငံ 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။UN Comtrade 2018 ၊ အစရအတကွ်မြင့်အဆင့်သတ်ြှတသ်ည်။ 

 
အီးယူသည် တရုတ်နိုင်ငံြှ အေွန်သက်သာသည့်စ ျေးနှုန်းမြင့် 

တင်သွင်းေျေက်ရိှရာစ ျေးနှုန်းယှဉ်ပပိုင်နိုင် ွြ်းမြင့်ြားစသာ  စရာင်းချေသူ 

နိုင်ငံမြ ်သည်။ သိုရ့ာတွင် ယခင်က အရည်အစသွးပိုင်း မပဿနာြျေား 

အထူးသမြင့် ြသြာစသာနည်းမြင့်ပျေားရည်ကို စရာစနှာ ခဲ့မခင်းစကကာင့် 

တရုတ်နိုင်ငံြှပျေားရည်တင်သွင်းြှုအား ၂၀ဝ၂ ခုနှ ်ြှ ၂၀ဝ၄ ခုနှ ်အထိ 

ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါသည်။ အကျေိုးဆက်အမြ ် တရုတ် ပျေားရည်သည် 

အီးယူ ားသုံးသူြျေားအကကား နာြည်စကာင်းြရရိှ စတာ့ပါ။ 

 

ယူကရိန်းနိုင်ငံသည်အီးယူသိုပ့ျေားရည်ဒုတိယအြျေားဆုံး တင်ပိုစ့ရာင်းချေ 

သူမြ ်ပပီး အာဂျေင်တီးနားနိုင်ငံသည် တတိယစနရာတွင် ရိှပါသည်။ 

အဆိုပါနုိင်ငံြျေားနှင့်ယှဉ်ကကည့်ပါက မြန်ြာနုိင်ငံသည် အစကာက်ခွန် 

ဆိုင်ရာအထူးဦး ားစပးအခွင့်အစရး (GSP) အကျေိုးခံ ားခွင့်ရရှိသည့် 

အတွက် ပျေားရည်ကိုအီးယူသို ့ အစကာက်ခွန်ေွတ်တင်ပိုန့ိုင်ပါသည်။ 

အီးယူသိုဝ့င်စရာက်စနစသာပျေားရည်အြျေား ုသည် အ ုအမပုံေိုက်တင် 

သွင်းမခင်းြျေိုးမြ ်သည်။အီးယူြှတင်သွင်းသူြျေားသည်ပုံြှန်စရာင်းချေစပး 

နိုင် ွြ်းရိှစ ရန်အတွက် စနရာြျေိုး ုံြှပျေားရည်ြျေားကို စရာ ပ်ေုိက် 

ကကပါသည်။ 

 
အီးယူ၌ ပျေားရည်ေိုအပ်ချေက်အေွန်ပင်မြင့်ြားစနစသာစကကာင့် ကသဂဲန ် 

(သိုြ့ဟုတ်) ြျှတစသာကုန်သွယ်စရးေက်ြှတ် (သိုြ့ဟုတ်) ပန်း 

အြျေိုးအ ားတ ်ြျေိုးတည်းအသုံးမပုကာ ပျေားရည်ထုတ်ေုပ်မခင်းသည် 

ယှဉ်ပပိုင်ရာ၌အစရးသာြှုြျေားကို ရရိှစ စသာ်ေည်း စေးကွက်သို ့

ဝင်စရာက်စရးအတွကြ်ူ အေွန်အစမခခံကျေေှသည်ြဟုတ်စပ။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်ြှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်ြျေား 

 အီးယူအြွဲ ဝ့င်နိုင်ငံတ ်နိုင်ငံသို ့ ပျေားရည်တင်ပိုန့ိုင်ရန် အီးယူသည် 

တ ်နိုင်ငံေုံးအစပါ် အတည်မပုစထာက်ခံစပးရြည်       မြ ်သည်။ 

 အြျေိုးသားအဆင့် ဓာတုဓာတ်ကကင်းစ ာင့်ကကည့်  ်စဆးစရးအ ီ 

အ ဉ်တ ်ခုကို အစကာင်အထည်စြာ်ရြည်မြ ်သည်။ ယင်းသည် 

မြန်ြာနိုင်ငံ၌ရိှထားပပီးမြ ်ပါသည်။ 
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Myanmar – EU Trade Helpdesk 

 

     
  

Operated by Supported by 

 ပိုက့ုန်ပျေားရည်နှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာဝန်ကကီးဌာန တာဝန်ခံအရာရိှ 

မြ ်သူတံဆိပ်နှင့်  ေိုအပ်စသာ ကျေန်းြာစရးဆိုင်ရာ ာရွက ်ာတြ်း 

ြျေားပါရိှရြည်မြ ်သည်။    

 ပိုးသတ်စဆးြျေား၊ ပဋိဇီဝစဆးြျေားနှင့်အမခားစသာဓာတုပ ္စည်းြျေား 

အတွက် အမြင့်ဆုံး ဓာတုဓာတ်ကကင်းပါဝင်ြှုအဆင့်ြျေားအား 

ေိုက်နာြှုရိှရြည်မြ ်သည် (EU Commission maximum 

residue levels database)။ 

 ထုတ်ေုပ်သယ်ယူတင်ပိုြ့ှု ကွင်းဆက်တ ်စေျှာက်ေုံးသို ့ စမခရာခံ 

  ်စဆးခံနိုင်ရြည်မြ ်သည်။ 

 ပျေားရည်သည်(Sucrose- သကကားပါဝင်မခင်းြရိှဘဲ) သန် ့င်ရြည်၊ 

ပါဝင်ြွဲ  ့ည်းြှုဆိုင်ရာသတ်ြှတ်ချေက်ြျေားကို online ြ ှ ကကည့်ရှု 

နိုင်သည်။ 

 အီးယူြှဝယ်သူြျေားအစနမြင့် စရပါဝင်ြှုအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းအား 

(၁၉)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဟိုက်ဒရိုဇီြီသိုင်းြာြူရယ် 

(Hydroxymethylfurfural-HMF) တန်ြိုးကိတု ်ကီေိုဂရြ် 

ေျှင် (၄၀) ြီေီဂရြ် သိုြ့ဟုတ် ယင်းထက်နည်းပါးစ ရန် 

သတ်ြှတ်ထားစေ့ရိှသည်။ 

 

အီးယူတွင် ဝယ်သူြည်သိုရ့ှာြည်နည်း 

သင်သည် အီးယူြအှေားအောရိှစသာဝယ်သူြျေားကိ ု စအာက်ပါ 

သတင်းရင်းအမြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ဆင့် ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည် - 
 ကုန် ည်မပပွဲြျေား - SIAL Paris (မပင်သ ်)၊ SIAL China  

(တရုတ်)၊ Anuga (ဂျောြနီ) ၊ BIOFACH ( ဂျောြနီ ၊ 

စအာ်ဂဲန ်ထုတ်ကနု်ြျေား) ၊ International Green Week 

(ဂျောြနီ) 

 အသင်းအြွဲ ြ့ျေား၏အသင်းဝင် ာရင်းြျေား - European 

Federation of Honey Packers and Distributors 

(F.E.E.D.M.) ၊ ဂျောြန်သွင်းကုန်တင်သွင်းသူြျေားအသင်း 

(Waren-Verein der Hamburger Boerse e.V.) 

 

ဆက်သွယ်ရန် 

မြန်ြာ-အီးယူကနု်သွယ်ြှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးသန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ်၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ဒုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊ မြန်ြာ။ 

အီးစြးေ် -mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 

ယခုထုတ်စဝြှုကို ဥစရာပသြဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမြင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါရိှစသာအစကကာင်းအရာြျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စရးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပသြဂ္ဂ 

သိုြ့ဟုတ် အမခားြည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမြင်ကိုြျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

ြရိှပါ။  

 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1881&DTA=2006&qid=1437729090316&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1881&DTA=2006&qid=1437729090316&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_DOM=EU_LAW&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&lang=en&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=en
https://www.sialparis.com/
http://www.sialchina.com/
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
https://www.biofach.de/en
https://www.gruenewoche.de/en/
https://www.feedm.com/eng/welcome1
https://www.feedm.com/eng/welcome1
https://www.feedm.com/eng/welcome1
https://www.waren-verein.de/en/trade-contacts-1/honey-1/honey1-1
https://www.waren-verein.de/en/trade-contacts-1/honey-1/honey1-1
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

