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Operated by Supported by 

 

အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - စအးခပဲုဇွန်မျေား 

 

မမန်မာ့စအးခဲပုဇွန်မျေား 

မမန်မာ့စေမပင်မျေား မှ သဘာဝအတုိင်း ဖမ်းဆီးေမိစသာပုဇွန်မျေားနှင့်  

ပဇွုန်ကန်မဖင့် ကျေယက်ျေယမ်ပန်မ့ပန်စ့မွးမမူမခင်းတိုမ့ှေေှိစသာ ပုဇွန်မျေား 

သည် အေွယ်အ ားကကီးမားကာ (တ ်စပါင်ေျှင် အစကာင်စေနှ ်ဆယ် 

နှင့်စအာက်) အေည်အစသွးမမင့်မားပပီး သဘာဝနှင့် ေိုက်စေျောညီစ ွ ွာ 

 ုတ်ေုပ်ေျေက်ေိှသည်။ 
  

မမန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝအတုိင်းဖမ်းဆီးေမိစသာပဇွုန်မျေား၌ ပန်းစောင် 

ပဇွုန ်(Metapenaeus Affanis) နှင့် ပဇွုန်ကျေား (Penaeus monodon)  

တုိပ့ါဝင်ကကသည်။  ိုအ့မပင် ေခိုင်မပည်နယ်နှင့် ဧောဝတီတုိင်းမမ ်ဝ 

ကျွန်းစပါ်စေသမျေားေိှ သမားရိုးကျေပဇွုနစ်မွးမမူမှု ကန်ပိတ်စမွးမမူသည့် 

နည်းေမ်းမျေားအစနမဖင့် စေဟ န ်နှင့်သင့်စေျောက်ာ အေည်အစသွး 

မမင့်မားသည့် ပုဇွနက်ျေားမျေား (Penaeus monodon) နငှ့် စေချေို 

ပဇွုနတု်ပ်ကကီးမျေား (Macrobrachium rosenbergii) ကိပုါ စမွးမမူ 

ေျေက် ေိှပါသည်။ 

 

မမန်မာပဇွုန်ကျေား

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ စေွှေယမုံကုမ္ပဏီ 

 

စအးခဲပုဇွန်မျေားကိစုောင်းတန်းဝင်ပုံသဏ္ဍာန်မျေား ၊ အေွယ်အ ားမျေားမဖင့် 

တင်ပိုန့ိုင်ပါသည်။မမန်မာနိုင်ငံ၌အသံုးအမပုဆုံးပုံ ံမှာ အခွံပါ၊စခါင်းမဖုတ် 

ပုံ ံ (HLSO) မျေိုးမဖ ်သည်။ 

 

အီးယူစအးခဲပုဇွန်စေးကွက် 

စအးခဲပုဇွန်မျေားအားအီးယူ၏တင်သွင်းမှုသည် တ ်ကမ္ဘာေုံး ု ုစပါင်း 

တင်သွင်းမှုမျေား၏သုံးပုံတ ်ပုံခန်ေိှ့သည်။ေွန်ခဲ့စသာသုံးနှ ်တာ ကာေ 

အတွင်း စအးခဲပုဇွန်မျေားအားအီးယူ ၏  ု ုစပါင်းတင်သွင်းမှုပုံမှန် 

တုိးတက်တိုးတက်ေျေက်ေိှော ၂၀၁၇ခုနှ ်သိုစ့ောက်စသာအခါ တန်ချေိန် 

 

 

 

စပါင်း (၅၄၀,ဝ၀ဝ) နှင့် ယူရို(၄.၂) ဘီေီယံတန်ဖိုးသို ့စောက်ေှိောပပီ 

မဖ ်သည်။  
 

အီးယူ၏စအးခဲပုဇွန်မျေားအား တင်သွင်းစနမှုမှာ တ ်နှ ်ေျှင်ပျှမ်းမျှ 

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

ောခိုင်နှုန်းတုိးတက်မှုေှိစနပပီးေွန်ခဲ့စသာ နှ ်အနည်းငယ်အတွင်းသွင်း   

ကုန်စေးနှုန်းမျေားမမင့်တက်ောမှုကုိညွှေန်မပေျေက်ေိှသည်။အီးယူ အတွင်း၌ 

 ီးပွားစေးတုိးတက်မှုဆက်ေက်ေိှစနမခင်းသည်စအးခဲပုဇွန် တင်သွင်းမှု 

မျေားကိတုိုးတက်စ ေိမ့်မည်ဟုခန်မှ့န်း ားောအ ူးသမဖင့် စနာင်ော 

မည့်ငါးနှ ်အတွင်းဗဟိုအီးယူနှင့်အစေှ ပ့ိုင်းအီးယူနိုင်ငံမျေား၌ မမင့်မားော 

နိုင်ပါသည်။ 

(ပံု - ၁) အီးယ၏ူစအးခဲပုဇန်ွမျေားတင်သွင်းမှု (တန်ချိေန်)

 
ေည်ညွှေန်း ။ ။အမပည်မပည်ဆုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန(ITC) Trade Map ၊ ၂၀၁၈ 

 

အီးယူသည် မမန်မာနုိင်ငံကဲ့သို ့အပူပိုင်းစအးခဲပုဇွန်မျေား ွကေိှ်မခင်းမေှိဘဲ 

အစအးပိုင်းစအးခဲပုဇွန်မျေားကိအုစေအတွကအ်ကန် ့သတ်မဖင့်သာ  ုတ် 

ေုပ်နုိင်သည်။ ိုစ့ကကာင့်အစေးကကီးစ ျေးကွက်အမဖ ်အပူပိုင်းစအးခဲပဇွုန ်

အားေုံးကိအုီးယူသိုတ့င်သွင်း၍အားေုံးသည်အီးယူနိုင်ငံမျေား စ ျေးကွက်  

ကို အဓိက ားစောင်းဝယ်စဖာက်ကားေျေက် ေိှပါသည်။  

 

အီးယူအတွင်း အပူပိုင်းစေသပုဇွန်မျေားအား ားသုံးမှုမှာ ေူတ ်ဦးေျှင် 

(ဝ.၆၇) ကီေိုေေမ်နှုန်းမဖ ်သည်။ ယင်းအချေက်က ၂၀၁၇ တွင် 

ေွန်ခ့ဲစသာသုံးနှ ်အတွင်း က်  (၃) ောခိုင်နှုန်းခန်အ့နည်းငယ်ကျေဆင်း 

သွားစကကာင်းမပသစနပါသည်။ 

 

အီးယူမအှေားအောေိှစသာေည်မှန်းစ ျေးကွက်မျေား 

စအးခဲပုဇွန်မျေားအီးယူသိုတ့င်သွင်းမှုပမာဏ မျေားမပားသိပ်သည်းစနပပီး 

 ပိန်နှင့် မပင်သ ်သည် အီးယူသို ့  ု ုစပါင်းတင်သွင်းမှု၏ က်ဝက်ခန် ့

ေိှသည်။   ေျောမနီနိုင်ငံသည်      အီးယူတွင် ေူဦးစေအမျေားဆုံး နုိင်ငံမဖ ် 
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စသာ်ေည်း ၂၀၁၇ ကိန်းကဏန်းမျေားအေ စအးခဲပုဇွနတ်င်သွင်းမှုမှာ 

အီးယူတင်သွင်းမှု ု ုစပါင်း၏ (၅%) သာ ေိှသည်။ 

 

အေားအောအေိှဆုံးအီးယူစေးကွက်မျေားသည် ကမ်းေှမ်းကကစသာ 

ပုဇွန်အမျေိုးအ ားမျေားအစပါ်မူတည်၍  ကွာမခားမှုေိှကကသည်။ အီးယူ 

အတွင်းမည်သည့်စနောတွင်မဆုိ ပုဇွန်ကျေားစေးကက်ွစတွ ေိှ့စသာ်ေည်း 

အကကီးမားဆုံးတင်သွင်းသည့် နိုင်ငံမျေားမှာ ယူစက ၊ ဘယ်ေ်ေျေီယ၊ံ 

နယ်သာေန်နှင့်ေျောမနီနိုင်ငံတုိမ့ဖ ်ပါသည်။ ယူစကသည် စေချိေုပုဇွန်မျေား 

အတွက ် ိတ်ဝင် ားဖွယ်စ ျေးကွက်မဖ ်ပပီး ဘယ်ေ်ေျီေယံနှင့်နယ်သာေန် 

နိုင်ငံတုိသ့ည် သဘာဝအတုိင်း ဖမ်းဆီးေေိှသည်ပ့န်းစောင်ပုဇွန်မျေား 

အတွက ် ိတ်ဝင် ားဖွယ်စေးကွကမ်ျေားမဖ ်ကကပါသည်။  
 

မမန်မာနိုင်ငံအတွကစ် ျေးကွက်အခွင့်အေမ်းမျေားသည် ကကီးမားစသာ 

အ ားအ ာဝန်စဆာင်မှုအပိုင်းမျေား၌ေိှစနပါသည်။  ပိန်နုိင်ငံနှင့်အီတေီ 

နိုင်ငံတုိမ့ှေက်ေီစောင်းဆိုင်မျေားသည် စေးနှုန်းအစပါ်အကဲဆတ်မှုေိှပပီး 

စေးသက်သာသည့် စတာင်အစမေိက စမွးပုဇွန်မဖူမျေား (White Leg 

Shrimp) ကုိ ေှာစဖွစနကကသည်။   

 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယူ၏စအးခဲပုဇန်ွမျေားတင်သွင်းမှု (တင်သွင်းမှု 

ပမာဏ အေုိက)် 

 
 

 

 

 
 
 
 

ေည်ညွှေန်း ။ ။အမပည်မပည်ဆုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

မမန်မာ့စအးခဲပုဇွန်မျေားကို ေေိ၊ ရိုစမးနီးယား၊ ဘူေ်စေးေီးယား နှင့် 

ချေက်သမ္မတနိုင်ငံကဲ့သို ့စပါ် ွန်း စေးကွက်မျေားသိုေ့ည်း ကမ်းေှမ်းနိုင် 

ပါသည်။ အဆိုပါစေးကွက်မျေားအစနမဖင် (ပုံ - ၂) တွင် စဖာ်မပ ားစသာ 

စေးကွက်မျေား က်စသးငယ်စသာ်ေည်း ၄င်းတုိ ့၌ံ  ုမပုံ၍မပင်း န် ွာ 

ယှဉ်ပပိုင်ေမခင်းမျေိုးနည်းပါးသည်။ ဤသိုစ့သာအစမခအစနသည် တင်ပုိ ့

စောင်းချေသူအသ ်မျေား အတွက ် အခွင့်အေမ်းမျေားစပးအပ်စနပါသည်။ 

၄င်းတိုအ့စနမဖင့် ဝယ်ေိုအားအကန်အ့သတ်ေိှစနမခင်းစကကာင့် စပါင်း ပ် 

တင်ပို ့ သည့်ကုန်စသတ္တ ာမျေားကို ဝယ်ယူေို ိတ်ေိှကကမည်မဖ ်သည်။ 

ယင်းမှာ မမန်မာနုိင်ငံ၏ကမ်းေှမ်းမှု မျေားအတွက် ကကုံ စတွ  ့ စနကကပင် 

မဖ ်သည်။ 

 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာေပ်မျေား 

 ပိန်၊ အီတေီနှင့် မပင်သ ်တုိသ့ည် စမွးပုဇွန်မဖူမျေား (Litopenaeus 

vannamei) ကုိစတာင်အစမေိကစနေင်းစေသမျေားဆီမှတုိးမမှင့် ေယူစန 

ကကသည်။ေက်ေိှအချေိန်တွင်စေးနှုန်းပို၍မျေား ွာသက်သာစသာ စမွးပုဇွန ်

မဖူမျေား၏အကျေိုးအမမတ်စကကာင့်အနက်စောင်ပု ွန်ကျေားမျေား တင်သွင်း 

မှုနှင့် ားသုံးမှုတုိ ့ကျေဆင်းေျေက်ေိှသည်။ ပုဇွန ် ားသုံးသူမျေား အစနမဖင့် 

စမွးပုဇွန်မဖူမျေား က် ာေျှင်အေည်အစသွးစကာင်း အနက်စောင်ပုဇွန ်

ကျေားမျေားအားပိုမို ကကိုက်နှ ်သက်စနစသး စသာ်ေည်းသိသိသာသာ 

စေးနှုန်းကွာမခားမှုသည် အနက်စောင်ပုဇွန်ကျေားမျေား အစေအတွက် 

အမျေားအမပားဝယ်ယူမခင်းကို တားဆီး ားသည်။ ဘယ်ေ်ေျေီယ၊ံ 

နယ်သာေန်နှင့်ယူစကတုိမ့ှာမူ ပုဇွန်ကျေားမျေားအတွက် တည်ပငိမ်မှု 

အေိှဆုံးစေးကွက်မျေားမဖ ်ပါသည်။ 

 

(ပံု - ၃) အီးယသူိုစ့အးခဲပုဇန်ွမျေားဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့် နုိင်ငံမျေား 

(ယူရုိစ ာင်စပါင်း) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ေည်ညွှေန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ောကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီတေီနှင့် ပိန်နိုင်ငံတုိသ့ည်ကကီးမားစသာ်ေည်းသမားရိုးကျေ စေးကွက် 

မျေားမဖ ်ကကသည်။သိုစ့သာ်တီ ွင်ကကံဆ ားစသာတန်ဖုိးမမှင့်  ုတ်ကန်ု 

မျေားအတွကအ်ေားအောသည် ယူစက၊နယ်သာေန်၊ ဘယ်ေ်ေျေီယံ 

နငှ့်ေျောမနီနိုင်ငံမျေား၌ စယဘုယျေအားမဖင့် မမင့်မားစေ့ေိှ ပါသည်။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စောက်မှုဆိုင်ောေိုအပ်ချေက်မျေား 
 စေ ွကက်ုန်မျေားအားခွင့်မပု ားစသာသစဘောမျေားမဖင့်သာ ဖမ်းဆီး 

ေမည် (သဘာ၀အတုိင်း) သိုမ့ဟုတ် မှတ်ပုံတင် ားစသာ 

စမွးမမူစေးကန်မျေားတွင်သာ ုတ်ေုပ်ေမည်(ငါး/ပုဇွန်စမွးမမူစေး) 

 စေ ွကက်ုန်မျေား၌ သင့်စေျော်သည့်ကျေန်းမာစေးစ ာက်ခံချေက် 

ေက်မှတ်မျေားပါေိှေမည်။ 

 ပဋိဇီဝစဆးသုံး ွဲမှုစကကာင့် အဆိပ်သင့်မှု၊ ည ်ညမ်းမှုမျေားအား 

 ိုးေိမ်မှုမမင့်တက်စနပပီး မကကာစသးမီက အိန္ဒိယဘက်မှဆို၀ါးစသာ 
တင်ပိုမ့ှုစကကာင့် အဆိုးမမင်ေရုမပုမှုေိှစနသည်။ 

 အီးယူေက်ေီစေးကွက်အပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပါက BRC (ပဗိတိန် 

ေက်ေီစောင်းချေသူမျေားအသင်း) သိုမ့ဟုတ် IFS (International  
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Operated by Supported by 

 

Featured Standard) က့ဲသို ့ အ ားအစသာက်စဘးဥပါေ် 

ကင်းေှင်းစကကာင်းစ ာက်ခံချေက်မျောပိုမိုစတာင်းဆိုောကကသည်။ 

 ပုဇွန်ေုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက ် ASC (စေေုပ်ငန်း ိုက်ပျေိုး 

စမွးမမူမှုကကီးကကပ်စေးစကာင် ီ) သိုမ့ဟုတ် MSC (အဏ္ဏဝါ 

စေမပင်ကကီးကကပ်စေးစကာင် ီ) ကဲသ့ို ့စေေှည်တည်တ့ံ ခိုင်ပမဲစကကာင်း 

စ ာက်ခံချေက်စေျှာက် ားေယူမခင်းမှာ ပိုမို၍ အစေးပါောသည်။ 

အီးယူတွင် ဝယ်သူမည်သိုေ့ှာမည်နည်း 

သင်သည် အီးယူမှအေားအောေိှစသာဝယ်သူမျေားကို စအာက်ပါ 

သတင်းအေင်းအမမ ်အမျေိုးမျေိုးမှတ ်ဆင့် ေှာစဖွစတွေိှ့နိုင်သည် - 

 ကုန် ည်မပပွဲမျေား - ကမ္ဘာ့ပင်ေယ် ာကုန် ည်မပပွဲမဖ ်သည့် 

Seafood Expo Global (နှ ် ဉ် ၊ ဘယ်ေ်ေျီေယံ ၊ 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 မ့ျေား၏အသင်းဝင် ာေင်းမျေား - 

ပင်ေယ် ာတင်သွင်းသူမျေားနှင့်မပုမပင် ုပ်ပိုးသူမျေားမဟာမိတ်အဖွဲ ့

(Seafood Importers & Processors Alliance (SIPA)) ၊ 

ဥစောပသမေ္ဂငါးမပုမပင် ုပ်ပိုးသူမျေားနှင့်ကုန်သည်မျေားအသင်း 

(EU Fish Processors and Traders Association (AIPCE-

CEP)) 

 ငါးေုပ်ငန်းဆိုင်ောအချေက်အေက်သိုစေှာင် ားေိှမှု န ်မျေား - 

GLOBEFISH ၊ Sea-Ex၊ FIS ၊ STIP ၊ Europages 

 
 
ဆက်သွယ်ေန် 

မမန်မာ-အီးယူကနု်သွယ်မှုအကူအညီစပးစေးဌာန 

 ီးပွားစေးနှင့်ကူးသန်းစောင်းဝယ်စေးဝန်ကကီးဌာန 

အမှတ်၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကမ်းနားေမ်း၊ ေုတိယ ပ် 

ေန်ကနု်၊ မမန်မာ။ 

အီးစမးေ်-mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 
 
ယခု ုတ်စဝမှုကို ဥစောပသမေ္ဂ၏ေန်ပုံစငွအစ ာက်အပ့ံမဖင့်မပုေုပ်ပါ 

သည်။ ပါေိှစသာအစကကာင်းအောမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စေးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic)  ံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ေိှပပီး ဥစောပသမေ္ဂ 

သိုမ့ဟုတ် အမခားမည်သည့်အဖွဲ အ့ ည်း၏အမမင်ကိုမျှေုံးဝ င်ဟပ်မခင်း 

မေိှပါ။ 

 က်တင်ဘာ၂၀၁၈ 
 

https://www.seafoodexpo.com/
https://www.conxemar.com/en
https://fishinternational.de/en/
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
http://www.seafoodalliance.org/members
http://www.aipce-cep.org/members
http://www.aipce-cep.org/members
http://www.globefish.org/fishinfonetwork.html
http://www.sea-ex.com/skype/index.htm
http://www.fis.com/fis/companies/index.asp?l=e
http://www.seafood-tip.com/
http://www.europages.com/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

