Myanmar – EU Trade Helpdesk
အီးယူပို ့ကုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - စအးခဲပုဇွန်မျေား
စပါင်း (၅၄၀,ဝ၀ဝ) နှင့် ယူရို(၄.၂) ဘီေီယံတန်ဖိုးသို ့စောက်ေှိောပပီ

မမန်မာ့စအးခဲပုဇွန်မျေား
မမန်မာ့စေမပင်မျေား
ပုဇန
ွ ်ကန်မဖင့်

မှ သဘာဝအတိုင်း

ဖမ်းဆီးေမိစသာပုဇွန်မျေားနှင့်

ကျေယက
် ျေယမ် ပန် ့မပန် ့စမွးမမူမခင်းတို ့မှေေှိစသာ

ပုဇွန်မျေား

သည် အေွယ်အ ားကကီးမားကာ (တ ်စပါင်ေျှင် အစကာင်စေနှ ်ဆယ်
နှင့်စအာက်) အေည်အစသွးမမင့်မားပပီး သဘာဝနှင့် ေိုက်စေျောညီစ

ွ ွာ

ုတ်ေုပ်ေျေက်ေှိသည်။

ပုဇန
ွ ် (Metapenaeus Affanis) နှင့် ပုဇန
ွ ်ကျေား (Penaeus monodon)
ို ့အမပင်

ေခိုင်မပည်နယ်နှင့်

ဧောဝတီတိုင်းမမ ်ဝ

ကျွန်းစပါ်စေသမျေားေှိ သမားရိုးကျေပဇ
ု ွနစ
် မွးမမူမှု ကန်ပိတ်စမွးမမူသည့်
နည်းေမ်းမျေားအစနမဖင့်

အီးယူ၏စအးခဲပုဇွန်မျေားအား

တင်သွင်းစနမှုမှာ

တ ်နှ ်ေျှင်ပျှမ်းမျှ

ပမာဏအားမဖင့် (၃) ောခိုင်နှုန်းနှင့် တန်ဖိုးအေ တ ်နှ ်ေျှင်ပျှမ်းမျှ (၉)
ောခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုေှိစနပပီးေွန်ခဲ့စသာ

နှ ်အနည်းငယ်အတွင်းသွင်း

ကုန်စေးနှုန်းမျေားမမင့်တက်ောမှုကိုညွှေန်မပေျေက်ေှိသည်။အီးယူ အတွင်း၌

မမန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝအတိုင်းဖမ်းဆီးေမိစသာပုဇွန်မျေား၌ ပန်းစောင်
တို ့ပါဝင်ကကသည်။

မဖ ်သည်။

စေဟ န ်နှင့်သင့်စေျော်ကာ

အေည်အစသွး

ီးပွားစေးတိုးတက်မှုဆက်ေက်ေှိစနမခင်းသည်စအးခဲပုဇွန် တင်သွင်းမှု
မျေားကိတ
ု ိုးတက်စ ေိမ့်မည်ဟုခန် ့မှန်း

ားောအ

ူးသမဖင့်

စနာင်ော

မည့်ငါးနှ ်အတွင်းဗဟိုအီးယူနှင့်အစေှ ပိ့ ုင်းအီးယူနိုင်ငံမျေား၌ မမင့်မားော
နိုင်ပါသည်။
(ပုံ - ၁) အီးယူ၏စအးခဲပုဇန
ွ ်မျေားတင်သွင်းမှု (တန်ချေိန်)

မမင့်မားသည့် ပုဇွနက
် ျေားမျေား (Penaeus monodon) နှင့် စေချေို
ပုဇန
ွ ်တုပ်ကကီးမျေား (Macrobrachium rosenbergii) ကိပ
ု ါ စမွးမမူ
ေျေက် ေှိပါသည်။
မမန်မာပုဇွန်ကျေား

ေည်ညွှေန်း ။ ။အမပည်မပည်ဆိုင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန(ITC) Trade Map ၊ ၂၀၁၈

အီးယူသည် မမန်မာနိုင်ငံက့သ
ဲ ို ့ အပူပိုင်းစအးခဲပုဇွန်မျေား

ွကေ
် ှိမခင်းမေှိဘဲ

အစအးပိုင်းစအးခဲပုဇွန်မျေားကိအ
ု စေအတွကအ
် ကန် ့သတ်မဖင့်သာ
ေုပ်နိုင်သည်။

ုတ်

ို ့စကကာင့်အစေးကကီးစ ျေးကွက်အမဖ ်အပူပိုင်းစအးခဲပုဇွန်

အားေုံးကိအ
ု ီးယူသို ့တင်သွင်း၍အားေုံးသည်အီးယူနိုင်ငံမျေား စ ျေးကွက်
ကို အဓိက

ားစောင်းဝယ်စဖာက်ကားေျေက် ေှိပါသည်။

ဓာတ်ပုံ ။ ။ စေွှေယမုံကုမ္ပဏီ

အီးယူအတွင်း အပူပိုင်းစေသပုဇွန်မျေားအား ားသုံးမှုမှာ ေူတ ်ဦးေျှင်
စအးခဲပုဇွန်မျေားကိစ
ု ောင်းတန်းဝင်ပုံသဏ္ဍာန်မျေား ၊ အေွယ်အ ားမျေားမဖင့်

(ဝ.၆၇)

တင်ပို ့နိုင်ပါသည်။မမန်မာနိုင်ငံ၌အသုံးအမပုဆုံးပုံ ံမှာ အခွံပါ၊စခါင်းမဖုတ်

ေွန်ခဲ့စသာသုံးနှ ်အတွင်း

ပုံ ံ (HLSO) မျေိုးမဖ ်သည်။

သွားစကကာင်းမပသစနပါသည်။

အီးယူစအးခဲပုဇွန်စေးကွက်
စအးခဲပုဇွန်မျေားအားအီးယူ၏တင်သွင်းမှုသည်

တ ်ကမ္ဘာေုံး ု ုစပါင်း

တင်သွင်းမှုမျေား၏သုံးပုံတ ်ပုံခန် ့ေှိသည်။ေွန်ခဲ့စသာသုံးနှ ်တာ ကာေ
အတွင်း

စအးခဲပုဇွန်မျေားအားအီးယူ

၏

ု ုစပါင်းတင်သွင်းမှုပုံမှန်

တိုးတက်တိုးတက်ေျေက်ေှိော ၂၀၁၇ခုနှ ်သို ့စောက်စသာအခါ တန်ချေိန်

Operated by

ကီေိုေေမ်နှုန်းမဖ ်သည်။

ယင်းအချေက်က

၂၀၁၇

တွင်

က် (၃) ောခိုင်နှုန်းခန် ့အနည်းငယ်ကျေဆင်း

အီးယူမှအေားအောေှိစသာေည်မှန်းစ ျေးကွက်မျေား
စအးခဲပုဇွန်မျေားအီးယူသို ့တင်သွင်းမှုပမာဏ
ပိန်နှင့် မပင်သ ်သည် အီးယူသို ့
ေှိသည်။ ေျောမနီနိုင်ငံသည်

မျေားမပားသိပ်သည်းစနပပီး

ု ုစပါင်းတင်သွင်းမှု၏

က်ဝက်ခန် ့

အီးယူတွင် ေူဦးစေအမျေားဆုံး နိုင်ငံမဖ ်

Supported by

Myanmar – EU Trade Helpdesk
စသာ်ေည်း ၂၀၁၇ ကိန်းကဏန်းမျေားအေ စအးခဲပုဇွနတ
် င်သွင်းမှုမှာ

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာေပ်မျေား
ပိန်၊ အီတေီနှင့် မပင်သ ်တို ့သည် စမွးပုဇွန်မဖူမျေား (Litopenaeus

အီးယူတင်သွင်းမှု ု ုစပါင်း၏ (၅%) သာ ေှိသည်။

vannamei) ကိစ
ု တာင်အစမေိကစနေင်းစေသမျေားဆီမှတိုးမမှင့် ေယူစန
အေားအောအေှိဆုံးအီးယူစေးကွက်မျေားသည်
ပုဇွန်အမျေိုးအ ားမျေားအစပါ်မူတည်၍

ကမ်းေှမ်းကကစသာ

ကွာမခားမှုေှိကကသည်။ အီးယူ

ကကသည်။ေက်ေှိအချေိန်တွင်စေးနှုန်းပို၍မျေား ွာသက်သာစသာ စမွးပုဇွန်
မဖူမျေား၏အကျေိုးအမမတ်စကကာင့်အနက်စောင်ပု ွန်ကျေားမျေား

အတွင်းမည်သည့်စနောတွင်မဆို ပုဇန
ွ ်ကျေားစေးကွကစ
် တွ ေှ့ ိစသာ်ေည်း

မှုနှင့် ားသုံးမှုတို ့ ကျေဆင်းေျေက်ေှိသည်။ ပုဇွန်

အကကီးမားဆုံးတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံမျေားမှာ ယူစက ၊ ဘယ်ေ်ေျေီယ၊ံ

စမွးပုဇွန်မဖူမျေား

နယ်သာေန်နှင့်ေျောမနီနိုင်ငံတို ့မဖ ်ပါသည်။ ယူစကသည် စေချေိုပုဇွန်မျေား

ကျေားမျေားအားပိုမို

အတွက်

စေးနှုန်းကွာမခားမှုသည်

ိတ်ဝင် ားဖွယ်စ ျေးကွက်မဖ ်ပပီး ဘယ်ေ်ေျေီယံနှင့်နယ်သာေန်

နိုင်ငံတို ့သည်

သဘာဝအတိုင်း

ဖမ်းဆီးေေှိသည်ပ
့ န်းစောင်ပုဇွန်မျေား

အတွက် ိတ်ဝင် ားဖွယ်စေးကွကမ
် ျေားမဖ ်ကကပါသည်။
မမန်မာနိုင်ငံအတွကစ
် ျေးကွက်အခွင့်အေမ်းမျေားသည်

အနက်စောင်ပုဇွန်

စသာ်ေည်းသိသိသာသာ

အနက်စောင်ပုဇွန်ကျေားမျေား

အမျေားအမပားဝယ်ယူမခင်းကို

တားဆီး

နယ်သာေန်နှင့်ယူစကတို ့မှာမူ
ကကီးမားစသာ

ားသုံးသူမျေား အစနမဖင့်

က် ာေျှင်အေည်အစသွးစကာင်း
ကကိုက်နှ ်သက်စနစသး

တင်သွင်း

ားသည်။

အစေအတွက်
ဘယ်ေ်ေျေီယ၊ံ

ပုဇွန်ကျေားမျေားအတွက်

တည်ပငိမ်မှု

အေှိဆုံးစေးကွက်မျေားမဖ ်ပါသည်။

အ ားအ ာဝန်စဆာင်မှုအပိုင်းမျေား၌ေှိစနပါသည်။ ပိန်နိုင်ငံနှင့်အီတေီ

(ပုံ - ၃) အီးယူသို ့စအးခဲပုဇန
ွ ်မျေားဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့် နိုင်ငံမျေား

နိုင်ငံတို ့မှေက်ေီစောင်းဆိုင်မျေားသည် စေးနှုန်းအစပါ်အကဲဆတ်မှုေှိပပီး

(ယူရိုစ

ာင်စပါင်း)

စေးသက်သာသည့် စတာင်အစမေိက စမွးပုဇွန်မဖူမျေား (White Leg
Shrimp) ကို ေှာစဖွစနကကသည်။
(ပုံ - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယူ၏စအးခဲပုဇန
ွ ်မျေားတင်သွင်းမှု (တင်သွင်းမှု
ပမာဏ အေိုက)်

ေည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆိုင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC) Trade Map ၊
၂၀၁၈

အီတေီနှင့် ပိန်နိုင်ငံတို ့သည်ကကီးမားစသာ်ေည်းသမားရိုးကျေ စေးကွက်
ေည်ညွှေန်း ။ ။အမပည်မပည်ဆိုင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာန (ITC) Trade Map ၊

၂၀၁၈

မျေားမဖ ်ကကသည်။သို ့စသာ်တီ

ွင်ကကံဆ

မျေားအတွကအ
် ေားအောသည်

ားစသာတန်ဖိုးမမှင့်

ယူစက၊နယ်သာေန်၊

ုတ်ကန
ု ်

ဘယ်ေ်ေျေီယံ

နှင့်ေျောမနီနိုင်ငံမျေား၌ စယဘုယျေအားမဖင့် မမင့်မားစေ့ေှိ ပါသည်။
မမန်မာ့စအးခဲပုဇွန်မျေားကို ေေိ၊ ရိုစမးနီးယား၊ ဘူေ်စေးေီးယား နှင့်
ချေက်သမ္မတနိုင်ငံက့သ
ဲ ို ့ စပါ်

ွန်း စေးကွက်မျေားသို ့ေည်း ကမ်းေှမ်းနိုင်

ပါသည်။ အဆိုပါစေးကွက်မျေားအစနမဖင် (ပုံ - ၂) တွင် စဖာ်မပ
စေးကွက်မျေား

ားစသာ

က်စသးငယ်စသာ်ေည်း ၄င်းတို ့ ံ၌ ုမပုံ၍မပင်း

စောင်းချေသူအသ ်မျေား အတွက် အခွင့်အေမ်းမျေားစပးအပ်စနပါသည်။
၄င်းတို ့အစနမဖင့် ဝယ်ေိုအားအကန် ့အသတ်ေှိစနမခင်းစကကာင့် စပါင်း ပ်
သည့်ကုန်စသတ္တ ာမျေားကို



Operated by

ွကက
် ုန်မျေားအားခွင့်မပု
(သဘာ၀အတိုင်း)

စမွးမမူစေးကန်မျေားတွင်သာ


စေ

ွကက
် ုန်မျေား၌

ားစသာသစဘောမျေားမဖင့်သာ ဖမ်းဆီး
သို ့မဟုတ်

မှတ်ပုံတင်

ားစသာ

ုတ်ေုပ်ေမည်(ငါး/ပုဇွန်စမွးမမူစေး)

သင့်စေျော်သည့်ကျေန်းမာစေးစ

ာက်ခံချေက်

ေက်မှတ်မျေားပါေှိေမည်။


ဝယ်ယူေို ိတ်ေှိကကမည်မဖ ်သည်။

ပဋိဇီဝစဆးသုံး ွဲမှုစကကာင့်

အဆိပ်သင့်မှု၊

ည ်ညမ်းမှုမျေားအား

ိုးေိမ်မှုမမင့်တက်စနပပီး မကကာစသးမီက အိန္ဒိယဘက်မှဆို၀ါးစသာ
တင်ပို ့မှုစကကာင့် အဆိုးမမင်ေရုမပုမှုေှိစနသည်။

ယင်းမှာ မမန်မာနိုင်ငံ၏ကမ်းေှမ်းမှု မျေားအတွက် ကကုံစတွ ့ စနကကပင်
မဖ ်သည်။

စေ

ေမည်

န် ွာ

ယှဉ်ပပိုင်ေမခင်းမျေိုးနည်းပါးသည်။ ဤသို ့စသာအစမခအစနသည် တင်ပို ့

တင်ပို ့

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စောက်မှုဆိုင်ောေိုအပ်ချေက်မျေား



အီးယူေက်ေီစေးကွက်အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပါက BRC (ပဗိတိန်
ေက်ေီစောင်းချေသူမျေားအသင်း) သို ့မဟုတ် IFS (International

Supported by

Myanmar – EU Trade Helpdesk
Featured

Standard)

ကင်းေှင်းစကကာင်းစ


ကဲ့သို ့

အ ားအစသာက်စဘးဥပါေ်

ာက်ခံချေက်မျောပိုမိုစတာင်းဆိုောကကသည်။

ပုဇွန်ေုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက်

ASC

စမွးမမူမှုကကီးကကပ်စေးစကာင် ီ)

(စေေုပ်ငန်း ိုက်ပျေိုး

သို ့မဟုတ်

MSC

(အဏ္ဏဝါ

စေမပင်ကကီးကကပ်စေးစကာင် ီ) ကဲသ
့ ို ့ စေေှည်တည်တံ့ ခိုင်ပမဲစကကာင်း
စ

ာက်ခံချေက်စေျှာက်

ားေယူမခင်းမှာ ပိုမို၍ အစေးပါောသည်။

အီးယူတွင် ဝယ်သူမည်သို ့ေှာမည်နည်း
သင်သည်

အီးယူမှအေားအောေှိစသာဝယ်သူမျေားကို

စအာက်ပါ

သတင်းအေင်းအမမ ်အမျေိုးမျေိုးမှတ ်ဆင့် ေှာစဖွစတွ ေှ့ ိနိုင်သည် 

ကုန် ည်မပပွဲမျေား

-

ကမ္ဘာ့ပင်ေယ် ာကုန် ည်မပပွဲမဖ ်သည့်

Seafood Expo Global (နှ ် ဉ် ၊ ဘယ်ေ်ေျေီယံ ၊ တရုတ်၊
အစမေိကန်) ၊ Conxemar (နှ ် ဉ် ၊ ပိန်) ၊ Fish International
(တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ် ၊ ေျောမနီ) ၊ Anuga (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ် ၊
ေျောမနီ) ၊ SIAL Paris (တ ်နှ ်ေျှင် နှ ်ကကိမ် ၊ မပင်သ ်)


အသင်းအဖွဲ ့မျေား၏အသင်းဝင် ာေင်းမျေား
ပင်ေယ် ာတင်သွင်းသူမျေားနှင့်မပုမပင်

-

ုပ်ပိုးသူမျေားမဟာမိတ်အဖွဲ ့

(Seafood Importers & Processors Alliance (SIPA)) ၊
ဥစောပသမေ္ဂငါးမပုမပင်

ုပ်ပိုးသူမျေားနှင့်ကုန်သည်မျေားအသင်း

(EU Fish Processors and Traders Association (AIPCECEP))


ငါးေုပ်ငန်းဆိုင်ောအချေက်အေက်သိုစေှာင်

ားေှိမှု န ်မျေား

-

GLOBEFISH ၊ Sea-Ex၊ FIS ၊ STIP ၊ Europages

ဆက်သွယ်ေန်
မမန်မာ-အီးယူကန
ု ်သွယ်မှုအကူအညီစပးစေးဌာန
ီးပွားစေးနှင့်ကူးသန်းစောင်းဝယ်စေးဝန်ကကီးဌာန
အမှတ်၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကမ်းနားေမ်း၊ ေုတိယ

ပ်

ေန်ကန
ု ်၊ မမန်မာ။
အီးစမးေ်-mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

ယခု ုတ်စဝမှုကုိ ဥစောပသမေ္ဂ၏ေန်ပုံစငွအစ ာက်အပံ့မဖင့်မပုေုပ်ပါ
သည်။
ပါေှိစသာအစကကာင်းအောမျေားနှင့်ပတ်သက်၍
စေးသားသူ
(Aleksandar Jovanovic) ံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ေှိပပီး ဥစောပသမေ္ဂ
သို ့မဟုတ် အမခားမည်သည့်အဖွဲ ့အ ည်း၏အမမင်ကုိမျှေုံးဝ င်ဟပ်မခင်း
မေှိပါ။
က်တင်ဘာ၂၀၁၈
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