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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - စကာ်ဖ ီ
 

မြန်ြာ့စကာ်ဖီ 

အ ိြ်းစောင် စကာ်ဖီစ ့ြျေားသည် စကာ်ဖီပင်၏အစ ့ြျေားြှထုတ်ယူ 

ေေိှစသာ အစ ့ြျေားမဖ ်ကကသည်။ (Coffea Arabica and Coffea 

Canephora) စကာ်ဖီစ ့စေှာ်မခင်းကို စကာ်ဖီစသာက်သုံးသည့် 

စ ျေးကွက်ြျေားေိှောစနောေိှ ေုပ်ငန်းြျေားတွင် ေုပ်စောင်စေ့ေိှသည်။ 

ထိုစ့ကကာင့် ယခုစ ျေးကွက်စေ့ောချေက်သည် မြန်ြာနိုင်ငံြှစကာ်ဖီစ ့ 

ြျေားကို ဥစောပသြဂ္ဂ (အီးယူ) သို ့ တင်ပိုန့ိုင်ြည့် စ ျေးကွက်ေိုင်ော 

အခွင့်အေြ်းြျေားကို ေှာစဖွထားသည်။ 

 

မြန်ြာနုိင်ငံတွင်စကာ်ဖီစ ့ြျေားကိုခူးေွတ်ပံု 

 
 

ဓာတ်ပံု ။ ။  ည်သာစကာ်ဖီ  

 

မြန်ြာနိုင်ငံသည်ထွန်းသ ် စကာ်ဖီထုတ်ေုပ်သည့်နိုင်ငံတ ်ခုမဖ ်သည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံတွင် အေည်အစသွးစကာင်းစသာ အာစေးဘီးကား 

စကာ်ဖီစ ့နှင့် ထိပ်တန်းအေင့် ရိုဘတ် တာစကာ်ဖီစ ့တုိက့ို ထုတ်ေုပ် 

နိုင်သည်။ ေက်ေိှတွင် မြန်ြာနိုင်ငံ၌ထုတ်ေုပ်စသာ စကာ်ဖီ (၈၀) 

ောခိုင်နှုန်းခန်သ့ည် အာစေးဘီးကားစကာ်ဖီမဖ ်ပပီး (၂၀) ောခိုင်နှုန်းြှာ 

ရိုဘတ် တာစကာ်ဖီမဖ ်သည်။ စကာ်ဖီကို ေှြ်းမပည်နယ်တွင် (၆၀ ြှ ၇၀ 

ောခိုင်နှုန်း) အြျေားေံုး ိုက်ပျေိုးပပီး ြန္တစေးတုိင်းတွင် ဒုတိယအြျေားေုံး 

နှင့် ချေင်းမပည်နယ်တွင် တတိယအြျေားေုံး ိုက်ပျေိုးသည်။  

 

အီးယူစကာ်ဖီစ ျေးကွက် 

အီးယူသည် ကြ္ဘာ့အကကီးေုံးစကာ်ဖီစ ျေးကွက်မဖ ်ပပီး အစြေိကန် 

မပည်စထာင် ုထက်အေွယ်အ ားနှ ်ေစကျော်ပိုြိုကကီးြားသည်။ အီးယူ၏ 

စကာ်ဖီစသာက်သုံးြှုသည် ကြ္ဘာ့စကာ်ဖီစသာက်သုံးြှု၏(၃၀) ောခိုင်နှုန်း 

ခန်ေိှ့သည်။ 

 

အီးယူြှစကာ်ဖီစ ့ြျေားတင်သွင်းြှုသည် ၂၀၁၃ ခုနှ ်ြှ ၍ နှ ် ဉ် 

တုိးတက်ြှုနှုန်းအေ အစေအတွကအ်ားမဖင့် (၁) ောခိုင်နှုန်းနှင့် 

တန်ဖိုးအားမဖင့်(၅) ောခိုင်နှုန်း တုိးတက်ေျေက်ေိှသည်။ ၎င်းအချေက်က 

သွင်းကုန် စ ျေးနှုန်းြျေားမြင့်တက်ြှုကို စဖာ်မပေျေက်ေိှသည်။ ၂၀၁၇ 

ခုနှ ်တွင်သွင်းကုန်စေျော့ကျေသွားမခင်းြှာဝယ်ေိုအားစေျော့ကျေ သွားမခင်း  

 

 

စကကာင့် ြဟုတ်ပဲ  အေိုပါနှ ်တွင်  တ ်ကြ္ဘာေုံး၏ အာစေးဘီးကား 

စကာ်ဖီ ထုတ်ေုပ်ြှုစေျော့ကျေခဲ့မခင်းစကကာင့်မဖ ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် 

အီးယူ၏ စကာ်ဖီတင်သွင်းြှုြှာ တန်ချေိန် (၃.၂) သန်းအထိစောက်ခဲ့ပပီး 

တန်ဖိုးယူရိုစငွ (၈) ဘီေီယံေိှခဲ့သည်။ အီးယူ၏စကာ်ဖီစ ့ တင်သွင်းြှု 

သည် ောြည့်နှ ်ြျေားတွင်ပျှြ်းြျှနှ ် ဉ်တုိးတက်နှုန်း(၂) ောခိုင်နှုန်းခန် ့

ေက ်ေက်တုိးတက်ြည်ဟု စြျှာ်ေင့်ေသည်။  

 

အီးယူ၏စကာ်ဖီစသာက်သုံးြှုတုိးမြင့်ောြည်ဟူစသာ ဤစြျှာ်ြှန်းချေက် 

အတွက် အဓိကတွန်းအားြျေားြှာ - 

 စပျော်ဝင်နိုင်စသာစကာ်ဖီနှင့်တ ်ခါသုံးစကာ်ဖီခွက်ြျေားစသာက်သံုးြှု 

တုိးမြင့်ောမခင်း 

  ီးပွားစေးကျေင့်ဝတ်နှင့်အညီထုတ်ေုပ်စသာ ားစသာက်ကနု်အစပါ် 

 ိတ်ဝင် ားြှုမြင့်တက်ောမခင်း 

 အြျေိုးြျေိုးစသာ စကာ်ဖီ ီြံမပင်ေင်ြှုနည်းေြ်းြျေားအား ိတ်ဝင် ား 

ောမခင်း 

 ငယ်ေွယ်စသာ စကာ်ဖီစသာက်သုံးသူြျေားက အထူးမပုေုပ်ထား 

စသာစကာ်ဖီကို အိြ်၌မပင်ေင်ေန် ိတ်ဝင် ားောမခင်း 

 

အီးယူနိုင်ငံြျေားသည် ောသီဥတုအစမခအစနြျေားစကကာင့် စကာ်ဖီကို 

ြ ိုက်ပျေိုးကကစချေ။ ဤအချေက်က တင်သွင်းစသာစကာ်ဖီစ ့အြျေား ုကုိ 

အီးယူအတွင်း၌ စေှာ်ပပီးစသာက်သုံးြှုအားမဖ ်စ သည် (တန်ချေိန် ၂.၈ 

သန်းခန်)့ ။ စကာ်ဖီစ ့အ ိြ်းတင်ပိုြ့ှုြှာြူသိသာထင်ေှားမခင်းြေိှစပ။  

 

(ပံု - ၁ ) အီးယူ၏စကာ်ဖီစ ့တင်သွင်းြှု (တန်ချိေန်)  

 
ေည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူြ ှအေားအောေှိစသာ ေည် ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား  

 အီးယူစ ျေးကွက်သည် စကာ်ဖီတင်သွင်းြှုပြာဏ သိပ်သည်းြျေားမပားြှု 

ေိှသည်။ဦးစောင်တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံြျေားြှာဂျောြနီနုိင်ငံနှင့် အီတေီ 

နိုင်ငံတုိမ့ဖ ်ပပီး အီးယူတင်သွင်းြှု ု ုစပါင်း၏ ထက်ဝက်စကျော် ကိယ်ု ား 

မပုထားသည်။ ထိုစ့ကကာင့် ဂျောြနီနိုင်ငံ နှင့်အီတေီနိုင်ငံတုိက့ို မြန်ြာ 

ပိုက့ုန်ေုပ်ငန်းေှင်ြျေားအတွက် ေှာစဖွ ူး ြ်းသင့်သည့် အဓိက စ ျေးကွက် 

နှ ်ခုအမဖ ် စထာက်ခံချေက်စပး ပါသည်။ ဂျောြနီနိုင်ငံနှင့် အီတေီနိုင်ငံ 
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တုိသ့ည် အီးယူတွင် အဓိကစကာ်ဖီစ ့စေှာ်သည့် နိုင်ငံြျေား မဖ ်ကကပပီး 

စကာ်ဖီစေှာ်ကုိဦးစောင် တင်ပိုသ့ူြျေားေည်းမဖ ်ကကပါသည်။  

 

မြန်ြာစကာ်ဖီပိုက့ုန်ေုပ်ငန်းေှင်ြျေားသည် မြန်ေန် ွာကကီးထွားော 

စနသည့် အမခားကကီးြားစသာစ ျေးကွက်ြျေားမဖ ်သည့် နယ်သာေန်၊ 

 ကင်ဒီစနးဗီးယား၊ ယူစကနှင့်ပိုေန်တုိတွ့င်ေည်း အခွင့်အေြ်းြျေား 

ေှာစဖွနိုင်သည်။ ထုိအ့မပင် နယ်သာေန်နိုင်ငံသည် တင်သွင်းစသာ 

စကာ်ဖီစ ့ြျေားကိမုပန်ေည်တင်ပိုသ့ည့် အကကီးေုံးစသာဥစောပနိုင်ငံ 

တ ်ခုမဖ ်ပပီး အမခားစသာအီးယူနိုင်ငံြျေားသို ့ နှ ် ဉ်စကာ်ဖီစ ့တန်ချေိန် 

(၁၅၀,၀၀၀) နီးပါးမပန်ေည်စောင်းချေခဲ့စကကာင်း ထည့်သွင်း ဉ်း ား 

ထားေြည်။ 

မြန်ြာ့စကာ်ဖီသည် အီးယူစ ျေးကွက်၏အေင့်မြင့်ပေီြီယံအေည်အစသွး 

စကာ်ဖီစ ျေးကွကြ်ျေားကိသုာ ဦးတည် ဉ်း ားသင့်စပသည်။ စ ျေးနှုန်း 

နိြ့်ကျေမခင်းနှင့် အဓိကစောင်းချေစနစသာနုိင်ငံြျေားြှ မပင်းမပင်းထန်ထန် 

ယှဉ်ပပိုင်ြှုြျေားစကကာင့်  ီးပွားမဖ ်စကာ်ဖီအြျိေုးအ ားြျေားကို အီးယူ 

စ ျေးကွက်ြျေားအတွက် အားစပးစထာက်ခံြှုြမပုအပ်စပ။  

 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယူ၏စကာ်ဖီစ ့တင်သွင်းြှု (တင်သွင်းြှုပြာဏ 

အေုိက်) 

 
ေည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

မြန်ြာ့အထူးမပုေုပ်ထားစသာစကာ်ဖီကို အဓိကအီးယူစ ျေးကွက်ြျေား 

အားေုံးနီးပါးသိုစ့ောင်းချေနိုင်သည်။ေွီဒင် နှင့် ဖင်ေန်နိုင်ငံတုိသ့ည် 

 ိတ်ဝင် ား ောစကာင်းစသာ စ ျေးကွက်ြျေားမဖ ်နိုင်သည်။ အဘယ် 

စကကာင့်ေိုစသာ်၎င်းနိုင်ငံြျေားသည်အထူးမပုေုပ်ထားစသာ စကာ်ဖီကို 

ပိုြို ိတ်ဝင် ားောမခင်းနှင့်အတူ ေတူ ်ဦးကျေစကာ်ဖီ စသာက်သံုးြှု 

မြင့်ြားစသာနိုင်ငံြျေားမဖ ်ကကစသာစကကာင့်မဖ ်သည်။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာေပ်ြျေား 

အီးယူသို ့ မပင်ပြှစကာ်ဖီ ဦးစောင်တင်ပိုစ့ောင်းချေ ေျေက်ေိှ စသာနုိင်ငံြှာ 

ဘောဇီးနိုင်ငံမဖ ်ပပီး ၎င်းစနာက်တွင် ဗီယက်နြ်၊ ဟွန်ဒူးေပ် ်၊ 

ကိေုံဘီယာ၊ ပီရူးနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတုိေိှ့ကကသည်။ အေုိပါ ဦးစောင် 

စောင်းချေသည့်နိုင်ငံြျေားအနက် ကိုေံဘီယာ နိုင်ငံသည် အာစေးဘီးကား 

စကာ်ဖီစ ျေးကွကစ်ဝ ု အကကီးြားေုံး ေေိှထားသည့်နိုင်ငံမဖ ်ပပီး ၂၀၁၃ 

ခုနှ ်တွင် အီးယူသို ့ (၁၃၀,၀၀၀) တန် တင်ပိုစ့နောြှ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် 

(၁၉၀,၀၀၀) တန်သို ့တုိးမြှင့်တင်ပိုန့ိုင်ခဲ့သည်။  

အာစေးဘီးကားစကာ်ဖီသည် အီးယူစကာ်ဖီစ ျေးကွက်၏သုံးပုံနှ ်ပုံ 

ခန်က့ိစုနောယထူားပပီး ကျေန်သုံးပုံတ ်ပုံြှာ ရိုဘတ် တာစကာ်ဖီြျေိုးကဲွ 

ြျေားကစနောယထူားသည်။ အာစေးဘီးကား-ရိုဘက် တာ  ု ုစပါင်း 

အချေိုးြှာ ရိုဘက် တာဘက်သို ့ အနည်းငယ်စေွေ့ျေားခဲ့သည်။ 

အာစေးဘီးကားအုပ် ုအတွင်း ဘောဇီးသဘာဝစကာ်ဖီြျေား၏စဝ ုြှာ 

ကျေေင်းေျေက်ေိှကာ ကိေုံဘီယာနှင့် အမခားအစပျော့ ားစကာ်ဖီြျေား၏ 

စဝ ုတုိးတက်ေျေက်ေိှသည်။  

 

အီးယူနိုင်ငံြျေား၏ (၈၀) ောခိုင်နှုန်းခန်သ့ည် စကာ်ဖီကိုအိြ်၌ 

စသာက်သံုး ကကပါသည်။ ကျေန် (၂၀) ောခိုင်နှုန်းြှာ အိြ်မပင်ပ၌ 

စသာက်သံုးမခင်း(အ ားအ ာဝန်စောင်ြှု)မဖ ်သည်။ သိုစ့သာ်အေိုပါ 

အချေိုးြှာ တ ်နိုင်ငံနှင့်တ ်နိုင်ငံအကကားကွဲမပားြှုေိှသည်။ စပါ်တူဂီ 

နိုင်ငံတွင်အိြ်၌စသာက်သုံးြှုြှာ(၅၅) ောခိုင်နှုန်းေိှပပီး ေေိုဗက်ကီးယား 

နိုင်ငံတွင် (၉၅)  ောခိုင်နှုန်းအထိ ေိှစကကာင်း စတွေ့ သည်။ 

 

(ပံု - ၃) အီးယသူို ့စကာ်ဖီဦးစောင်တင်သွင်းစနသည့်နုိင်ငံြျေား (ယူရုိ 

စထာင်စပါင်း) 

 
ေည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ေုိင်ောကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စောက်ြှုေိုင်ောေိုအပ်ချေက်ြျေား 

 စကာ်ဖီကို Ochratoxin A (OTA) ပါဝင်ြှု ြ်းသပ်မခင်း 

သည်အြျေားအားမဖင့်ေိုအပ်ချေက်တ ်ေပ်မဖ ်ပပီး ၎င်းဓာတ် ပ ္စည်း 

ကိ ု သိုစေှာင်ြှုညံ့ဖျေင်းစသာ အစမခအစနြျေားတွင် 

ြကကာခဏစတွေ့ စေ့ေိှသည့်အတွက်မဖ ်သည်။ 

 မြန်ြာ့စကာ်ဖီကိုအေည်အစသွးအတန်းအ ား ခွဲမခားမခင်း မဖင့် 

စထာက်ခံအားစပးပါသည်။ မြန်ြာစကာ်ဖီ ထုတ်ေုပ် သူြျေားအစန 

မဖင့် စကာ်ဖီစဖျော်ပပိုင်ပွဲြျေားတွင် ပါဝင် သင့်ပါသည်။ (World of 

Coffee ကဲသ့ို ့cupping protocols  ြျေားအေ) 

 စကာ်ဖီအတွက ် အစေးအကကီးေုံး အေည်အစသွး  ံချေိန်  ံညွှန်း 

ေိုင်ောေက်ြှတ်ပုံ ံြျေားြှာ - Fair Trade ၊ Organic ၊  

Rainforest Alliance ၊ UTZ Certified နှင့် 4C (Coffee 

Assurance Services) တုိ ့မဖ ်ကကသည်။ 

 

အီးယူတွင် ဝယ်သူြည်သိုေ့ှာြည်နည်း 

သင်သည် အီးယူြှအေားအောေိှစသာဝယ်သူြျေားကိ ု စအာက်ပါ 

သတင်းအေင်းအမြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ေင့်ေှာစဖွစတွေိှ့နိုင်သည် - 

https://www.worldofcoffee.org/
https://www.worldofcoffee.org/
https://www.scaa.org/?page=resources&d=cupping-protocols


Myanmar – EU Trade Helpdesk 
 

 

     
   

Operated by Supported by 

 ကုန် ည်မပပွဲြျေား - COTECA (တ ်နှ ်ေျေင်နှ ်ကကိြ်၊ ဂျောြနီ 

နိုင်ငံ)၊ Anuga (တ ်နှ ်ေျေင်နှ ်ကကိြ်၊ ဂျောြနီနိုင်ငံ)၊ SIAL 

Paris (တ ်နှ ်ေျေင်နှ ်ကကိြ်၊ မပင်သ ်နိုင်ငံ)၊ BIOFACH 

(နှ ် ဉ်၊ ဂျောြနီနုိင်ငံ)၊ Tea & Coffee World Cup (နှ ် ဉ်၊ 

စနောစဒသအြျိေုးြျေိုး)  

 အသင်းအဖွဲ ြ့ျေား၏အသင်းဝင်ြျေား ာေင်း - ဥစောပစကာ်ဖီ 

အသင်းချေုပ် (European Coffee Federation) ၊ အထူး ီြံ 

စကာ်ဖီအသင်း(Specialty Coffee Association) နှင့် 

အမပည်မပည်ေိုင်ောစကာ်ဖီအဖွဲ အ့ ည်း (International Coffee 

Organisation ) 

 အထူးအွန်ေုိင်းေြ်းညွှန်ြျေား - Cropster နှင့် algrano 

 

 

ေက်သွယ်ေန်  

မြန်ြာ-အီးယူကနု်သွယ်ြှုအကူအညီစပးစေးဌာန 

 ီးပွားစေးနှင့်ကူးသန်းစောင်းဝယ်စေးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ဒုတိယထပ် 

ေန်ကနု်၊ မြန်ြာ။ 

အီးစြးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 

 

ယခုထုတ်စဝြှုကို ဥစောပသြဂ္ဂ၏ေန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမဖင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါေိှစသာအစကကာင်းအောြျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စေးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ေိှပပီး ဥစောပသြဂ္ဂ 

သိုြ့ဟုတ် အမခားြည်သည့်အဖွဲ အ့ ည်း၏အမြင်ကိုြျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

ြေိှပါ။  

 
 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

http://www.coteca-hamburg.com/en/
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.biofach.de/en
http://www.tcworldcup.com/
https://www.ecf-coffee.org/
https://sca.coffee/
http://www.ico.org/
http://www.ico.org/
https://hub.cropster.com/
https://www.algrano.com/en
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

