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Operated by Supported by 

 

အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေား 

 

မမန်မာ့ဂျေက်ကက်အကကျေမျေား 
 

ဂျေက်ကက်အကကျေဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိယ်ုအစပါ်ပိုင်းအတွက် သဘာဝ 

ချေည်မျှင် သိုမ့ဟုတ် ေူေုပ်ချေည်မျှင်မြင့် ချေုပ်ေုပ်ထားစသာ (သိုမ့ဟုတ်) 

နှ ်ခုစပါင်း ပ်ချေုပ်ေုပ်ထားစသာခါးအေယ်အရှည်ရိှအစပါ်ထပ် အစနွး 

ထည်တ ်မျေိုးမြ ်သည်။မမန်မာနိုင်ငံတွင်ချေုပ်ေုပ်စသာ ဂျေက်ကကအ်ကကျေ 

မျေား ုသည်သိုးစမွးသိုမ့ဟုတ်၀ါချေည် မှတ ်ပါးအမခားစသာချေည်မျှင်မျေား 

မှချေုပ်ေုပ်သည့်စဆာင်းတွင်းဝတ်စရ ိုခံအကကျေမျေားမြ ်သည်။ ာရင်းအင်း 

ဆိုင်ရာအချေက်အေက်မျေားအရ HS-Code စေးမျေိုးမှာ အမျိေုးသားဝတ် 

အကကျေမျေား ၆၂၀၃၃၃-အမခား ချေည်မျှင်မျေား၊ ၆၂၀၃၃၉- ေူေုပ်ချေည်မျှင် 

နှင့် အမျိေုးသမီးဝတ် အကကျေမျေား၊ ၆၂၀၄၃၉- ေူေုပ်ချေည်မျှင် နှင့် 

၆၂၀၄၃၃ - အမခား ချေည်မျှင်မျေား ဟူ၍မြ ်သည်။ 

 
မမန်မာနုိင်ငံချေုပ်ဂျေက်ကက်အကကျေမျေား 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ Andrew Marc 

 

မမန်မာနိုင်ငံ၏အထည်ချေုပ်ေုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် အေျေင်အမမန်ကကီးထွား 

ေျေက်ရိှသည်။ ယင်းကဏ္ဍသည် စကျော်ကကားစသာ နိုင်ငံတကာ 

အမှတ်တံဆိပ်မျေား ွာကိုဆွဲစဆာင်ေျေက်ရိှသည့်အမပင် နိုင်ငံ၏ဒုတိယ 

အကကီးဆုံးပိုက့ုန်တင်ပိုသ့ည့်ကဏ္ဍအမြ ်ေည်း ကိယ်ု ားမပုစနပါသည်။ 

ေက်ရိှအချေိန်တွင် SMART Myanmar  ီမံကနိ်းအရ မမန်မာနုိင်ငံ၌ 

ေုပ်ငန်းေည်ပတ်ေျေက်ရိှစသာ အထည်ချေုပ် က်ရုံစပါင်း (၄၉၀) 

ဝန်းကျေင်ခန်ရိှ့ပါသည်။ မမန်မာနိုင်ငံ၏အထည်ချေုပ်ေုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် 

တန်ြိုးနည်းနည်း၊ အစရအတွက်မျေားမျေား ထုတ်ေုပ်ရသည်မျေိုး 

မဟုတ်ဘဲ ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားကဲသ့ို ့ အရည်အစသွးမမင့်အဝတ်အထည် 

မျေားအား အထူးမပုထုတ်ေုပ်သွားရန်တာ ူစနပါသည်။ 

 

 

 

အီးယူဂျေက်ကက်အကကျေမျေားစ ျေးကွက် 

အီးယူသည် ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားအတွက် ကမ္ဘာ့အကကီးဆုံးစသာ 

စေးကွက်ကကီးမြ ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှ ်မှ တွက်ကကည့်ေျှင် အီးယူ၏ 

ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားတင်သွင်းမှုသည် အရည်အစသွးအရစရာ၊ 

အစရအတွကအ်ရစရာ နှ ် ဉ်ပျှမ်းမျှ (၄) ရာခိုင်နှုန်းတုိးတက်ေျေက် 

ရိှသည်။ ယင်းအချေက်က တည်ငငိမ်စနသည့်သွင်းကုန်စေးနှုန်းမျေားကို 

ညွှန်မပစနပါသည်။ 

 

အီးယူ၏တင်သွင်းမှုမျေားအစနမြင့် ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် ယူရို (၂.၆) ဘီေီယံ 

အထိစရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။ တင်သွင်းမှုမျေားဆက်ေက်မမင့်တက်မည်ဟု 

စမျှာ်မှန်းထားရာ အထူးသမြင့် အီးယူအြွဲ ဝ့င်သ ်နိုင်ငံမျေား  ီးပွားစရး 

တုိးတက်မည်ဟူစသာခန်မှ့န်းချေက်စကကာင့်မြ ်သည်။ 

 

အီးယူမပင်ပနိုင်ငံမျေားမှတင်သွင်းရာတွင် မမန်မာနုိင်ငံ၌ အဓိကချေုပ်ေုပ် 

တင်ပိုစ့နစသာဂျေက်ကက်အကကျေအမျိေုးအ ားမျေားသည် ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် 

အထည်စရ (၄၇) သန်းစကျော်ရိှခဲ့သည်။ ယင်းတုိအ့နက်သုံးပုံနှ ်ပုံခန်မ့ှာ 

အမျေိုးသမီးဝတ်ပုံ ံမျေားမြ ်ကကသည်။ 

 

(ပံု - ၁) အီးယူ၏ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားတင်သွင်းမှု (ယူရုိစထာင်စပါင်း) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန(ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားသည် ရာသီအေိုက်ထုတ်ကနု်အမျေိုးအ ားတ ်မျေိုး 

မြ ်ငပီးစဆာင်းတွင်းဝတ်အကကျေမျေားဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ဝတ်ဆင်သူ 

မျေားသည် စဆာင်းဦးကာေ၌ ( က်တင်ဘာေ မှ နိုဝင်ဘာေအထိ) 

ဝယ်ယူစေ့ရိှစသာ်ေည်း တင်သွင်းမှုအစနမြင့်မူ အကကျေမျေားကိအုီးယူသို ့

စနွရာသီေမျေားအတွင်း၌ မှာယူစေ့ ၊ စပးပိုစ့ေ့ရိှကကပါသည်။ 
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Operated by Supported by 

 

အီးယူမအှေားအောရိှစသာရည်မှန်းစ ျေးကွက်မျေား 

ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားအတွကအ်ီးယူစေးကွက်သည် ကျေဲမပန်ေ့ျေက်ရိှသည်။ 

စေးကွက်အား မည်သည့်တ ်နိုင်ငံတည်းကမျှ ေွှမ်းမိုးထားမခင်း မရိှပါ။  

ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားအတွက ် အကကီးမားဆုံးစသာအီးယူစေးကွက်မှာ 

ဂျောမနီ မြ ်ငပီး ယင်းစနာက်မှ ယူစက၊ မပင်သ ်၊  ပိန်  နှင့်  နယ်သာေန် 

နိုင်ငံတုိ ့ မြ ်ကကသည်။ စေးကွက်သိုဝ့င်စရာက်ရန်အသုံးအမပုဆုံး 

နည်းေမ်းမှာ တ ်ဆင့်ခံ ကန်ထရုိက်ချေုပ်ဆိုမခင်းမြ ်စသာစကကာင့် 

ပို၍ကကီးမားသည့် စေးကွက် မျေားအတွင်း မိတ်ြက်အမြ ်ေုပ်ကိုင်မည့် 

သူမျေား အထူးသမြင့် မမန်မာနိုင်ငံတွင်ရိှငပီးမြ ်စသာ မိတ်ြက်အမြ ် 

စဆာင်ရွကမ်ည့်သူမျေား အားရှာစြွမခင်း  တင်မပုေုပ်ရန် အကကံမပု 

အပ်ပါသည်။  

 

မမန်မာနိုင်ငံမှတင်ပိုသ့ူမျေားအစနမြင့် စသးငယ်စသာ်ေည်း အေျေင်အမမန် 

ကကီးထွားစနသည့်အမခား စေးကွက်မျေား၌ေည်း အခွင့်အေမ်းမျေား 

ရှာစြွနိုင်ပါစသးသည်။  သဘာဝချေည်မျှင် သိုမ့ဟုတ် ေူေုပ်ချေည်မျှင် 

မျေားမြင့်ချေုပ်ေုပ်ထားသည့် ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားအတွက် အေျေင်မမန်ဆုံး 

ကကီးထွားစနသည့်စေးကွက်မှာ ချေက်သမ္မတနိုင်ငံမြ ်ငပီး တင်သွင်းမှု 

နှ ် ဉ်ပျှမ်းမျှတုိးတက်နှုန်းမှာ (၁၆) ရာခိုင်နှုန်းမြ ်သည်။ ချေက်သမ္မတ 

နိုင်ငံသည် ယင်း၏တင်သွင်းမှုမျေားကို ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် ယူရို (၁၉) သန်း 

မ ှ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် ယူရို (၃၅) သန်းအထိ တုိးတက်စ ခဲ့ပါသည်။  

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

တန်ြုိးအေိုက်) 

 

ရည်ညွှန်း  ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာရပ်မျေား 

အီးယူ၏ အထည်အေိပ်နှင့်အဝတ်အထည်ေုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကမ္ဘာ့ 

စေးကွက်တွင်ဦးစဆာင်စနပါသည်။ ဤသိုက့မ္ဘာေံုးဆိုင်ရာဦးစဆာင်သူ 

စနရာမှရိှစနမခင်းသည် ေုပ်ငန်းမျေားအစနမြင့် အရည်အစသွး 

စကာင်းမွန်မှုအစပါ်အာရုံ ုိက်မှု၊ ေုိအပ်သေုိမပင်ေွယ်စမပာင်းေွယ် ရိှမှု၊ 

စေးကွက်အစပါ်မူတည်ကာ မိမိ၏ြွဲ  ့ည်းမှုပုံ ံကို  ဉ်ဆက်မမပတ် 

အေိုက်သင့်စမပာင်းေဲမှုနှင့် အသ ်အသ ်စသာ ေုိအပ်ချေက်မျေားအား 

မြည့်ဆည်းနိုင်သည့် ထုတ်ကနု်အသ ်မျေားတီထွင် ကကံဆထုတ်ေုပ်နိုင်မှု  

 

 

 

စကကာင့်ဟု ( က်မှုဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချေမှုမျေားအတွက် နည်းပညာပုိင်း 

ဆိုင်ရာအထည်အေိပ်မျေားကဲသ့ို)့ မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ အစရှ ဥ့စရာပ 

နိုင်ငံမျေားသည် အီးယူကမု္ပဏီမျေားထုတ်ေုပ်စနစသာ အဝတ်အထည်မျေား 

အတွက် အစရးပါသည့်စနရာမျေားမြ ်ောကကသည်။  

 

ထိုသိုမ့ြ ်ရမခင်းမှာ ၄င်းတို၏့အရည်အချေင်းမပည့်မီစသာေုပ်သားထု၊ 

ြွံ ့ငြိုးငပီးအစမခခံအစဆာက်အအံုမျေား၊ အတန်ငယ်မမင့်မားသည့် ေူမှုစရး  

နှင့်ပတ်ဝန်းကျေင်ဆိုင်ရာ ံနှုန်းမျေားအမပင် အချေိန်တုိအတွင်းအပ်နှံနိုင် ွမ်း 

ရိှမှုမျေားစကကာင့်မြ ်သည်။ 

 

အီးယူသို ့ ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားအားမပင်ပမှအဓိကတင်ပိုစ့ရာင်းချေစနသူ 

မှာ တရုတ်နိုင်ငံမြ ်ငပီး အီးယူမပင်ပမှ ု ုစပါင်းတင်ပိုစ့ရာင်းချေစနမှုမျေား 

၏ (၄၅) ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးခန်ရိှ့သည်။ သိုစ့သာ် တရုတ်နိုင်ငံအစနမြင့် 

အီးယူစေးကွက်စဝ ုအား ဆုံးရှုံးေျေက်ရိှရာ ထုတ်ေုပ်မှုသည် 

ဘဂဂေားစဒ့ရ်ှ၊ ဗီယက်နမ် သိုမ့ဟုတ် ကစမ္ဘာဒီးယားကဲသ့ို ့ ထုတ်ေုပ်မှု 

ကုန်ကျေ ရိတ်သက်သာသည့်နိုင်ငံမျေားသို ့စရွှစ့မပာင်းေျေက်ရှိသည်။ 

 

(ပံု - ၃) အီးယသူို ့ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့်နုိင်ငံမျေား 

(ယူရုိစထာင်စပါင်း) 

 

 

ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူမှ တင်ပိုစ့ရာင်းချေသူအမျေား ုသည် ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေားကုိ 

အဓိကအားမြင့် ဂျောမနီနှင့် ယူစကသို ့တင်ပိုစ့ရာင်းချေကကသည်။ သိုစ့သာ် 

စမာ်ရိုကိနုှင့်တူရကီအတွက် အီးယူအတွင်းအဓိကတင်ပိုရ့ာနိုင်ငံမှာ  ပိန် 

နိုင်ငံမြ ်သည်။ ထိုသိုမ့ြ ်ရမခင်းမှာ (Zara ကဲသ့ို ့ အမှတ်တံဆိပ်မျေား ွာ 

ပါဝင်သည့်)  ပိန်အစမခ ိုက်ေက်ေီစရာင်းချေစရးအုပ် ု Adidas ၏ 

အစရအတွက ် မျေားမပားေှစသာ တ ်ဆင့်ခံကန်ထရိုက်အပ်နှံမှုမျေား 

စကကာင့် မြ ်သည်။ 

 

အီးယူသို ့ ဂျေက်ကက်အကကျေမျေားအဓိကတင်ပိုစ့ရာင်းချေစနသူမျေားအနက် 

မမန်မာနိုင်ငံသည် ပိုက့ုန်တင်ပိုမ့ှုတုိးတက်နှုန်းထားအမမင့်ဆုံးမြ ်စကကာင်း 

၂၀၁၃ ခုနှ ် နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှ ်အကကား (၅) ဆခန်တ့က်ောသည်ဟု 

ယင်း၏ပိုက့ုန်တန်ြိုးမျေားအရသိရသည်။  



Myanmar – EU Trade Helpdesk 
 

 

     
  

Operated by Supported by 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်မှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်မျေား 

 ကိယ်ုခန္ဓာပိုင်းစဘးကင်းေုံမခုံမှု (အထူးအားမြင့် ကစေးဝတ် 

ဂျေက်ကကအ်ကကျေမျေား) နှင့် အဝတ်အထည်၌ ပါဝင်ပ ္စည်းစပါင်း ပ် 

ပါဝင်မှု (ဆုိးစဆးမျေားနှင့်အမခား ဓာတုပ ္စည်းမျေားဆိုင်ရာအမမင့်ဆုံး  

ပမာဏမျေား) အရ ထုတ်ကနု်ပ ္စည်းမျေားအားေုံး စဘးကင်းေုံမခုံမှု 

ရိှရမည်မြ ်သည်။ 

 အဝတ်အထည်ရိှ ချေည်မျှင်စပါင်း ပ်ပါဝင်မှု၊ မှန်ကန်သည့် 

ဂရုမပုမှုနှင့် အရွယ်အ ားတုိက့ိစုြာ်မပထားစသာ အညွှန်း ာမျေား 

ပါရိှရမည် မြ ်သည်။ 

 အီးယူအဝတ်အထည်စေးကွက်မျေား၌ ေူမှုစရးဆိုင်ရာ ံနှုန်းမျေားနှင့် 

ကကိုတင်ကကိုးပမ်းအားထုတ်မှုမျေားမှာ အေွန်ပင်အစရးပါေှသည်။ 

ထိုအ့မပင် မျှတမှုရိှစသာ အေုပ်ေုပ်ကိုင်မှုအစမခအစနမျေား၊  

အနိမ့်ဆံုးေုပ်ခေ ာမျေား၊ ေုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစဘးကင်းေုံမခုံမှု 

မျေားရိှရမည်မြ ်ငပီး ကစေးသူငယ်အေုပ်သမားနှင့်အဓမ္မခုိင်းစ မှု 

တုိက့ိေုည်းတားမမ ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ 
 

အီးယူတွင် ဝယ်သမူည်သိုရ့ှာမည်နည်း 

သင်သည် အီးယူမအှေားအောရိှစသာဝယ်သူမျေားကို စအာက်ပါကဲသုိ့ ့

သတင်းအရင်းအမမ ်အမျေိုးမျေိုးမှတ ်ဆင့် ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည် - 
 

 ကုန် ည်မပပွဲမျေား - CIFF(နှ ် ဉ် ၊ ဒိန်းမတ်) Première 

Vision(နှ ် ဉ် ၊ မပင်သ ်) ၊ PittiImmagine (နှ ် ဉ်၊ အီတေီ)  

 အသင်းအြွဲ မ့ျေား၏အသင်းဝင်မျေား ာရင်း - အမပည်မပည်ဆုိင်ရာ 

အဝတ်အထည်အြွဲ ခ့ျေုပ် (International Apparel Federation) 

၊ဂျောမန်အဝတ်အထည် + ြက်ရှင်အြွဲ အ့ ည်း (German Textile 

+ Fashion Confederation) ၊ ယူစကြက်ရှင်နှင့် အထည်အေိပ် 

အသင်း (UK Fashion & Textile Association) 

 အထူးအွန်ေုိင်းစေးကွက်စနရာမျေား - Fibre2Fashion၊just-

style ၊ sportstextiles 

 

 

ဆက်သွယ်ရန် 

မမန်မာ-အီးယူကနု်သွယ်မှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးသန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အမှတ်၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကမ်းနားေမ်း၊ ဒုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊ မမန်မာ။ 

အီးစမးေ်-mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 

ယခုထုတ်စဝမှုကို ဥစရာပသမဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမြင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါရိှစသာအစကကာင်းအရာမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စရးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ရိှငပီး ဥစရာပသမဂ္ဂ 

သိုမ့ဟုတ် အမခားမည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမမင်ကိုမျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

မရိှပါ။  

 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

 

 

http://www.ciff.dk/
https://www.premierevision.com/en/
https://www.premierevision.com/en/
http://www.pittimmagine.com/en/corporate.html
https://www.iafnet.com/
https://www.textil-mode.de/the-textile-fashion-confederation
https://www.textil-mode.de/the-textile-fashion-confederation
http://www.ukft.org/
http://www.fibre2fashion.com/
https://www.just-style.com/
https://www.just-style.com/
https://sportstextiles.com/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

