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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - သြဂဲန ်ေက်ဖက်စ ခာက်

 ြန်ြာ့ေက်ဖက်စ ခာက် 
 

ေက်ဖက်စ ခာက် ြည် ေက်ဖက်ပင်(Camellia sinensis) ြ ှရရိှစြာ 

ေက်ဖက်ရွကက်ို အစ ခာက်ခံ ခင်း ဖ ်ပပီး စရစ ွးပူပူ ဖင့် ှပ်ကာ 

ပူပူစ ွးစ ွး ပင်ဆင်စြာက်ြုံးရစြာ ေက်ဖက်စရသကြ်းတ ်ြျေိုး 

 ဖ ်ြည်။ ေက်ဖက်ရွက ်ှင့်အဖူးြျေားြည် ဓာတ်တုိး ဖ ် ဉ်ကို ဖ ်စပါ် 

စ  ခင်းြရိှပဲ ေက်ဖက်အချိေုစ ခာက်ထက် ကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်ြှုပိုြို 

နည်းပါးြည်။ ဓာတ်တုိးဆန်က့ျေင်ပ ္စည်းြျေား ှင့် အ ခားစြာ ြပ်စပါင်း 

ြျေားကိထုိန်းြိြ်းထားြည့်အတွက် ေက်ဖက်စ ခာက်၌ ကျေန်းြာစရး 

ဆိုင်ရာဂုဏ်ြတ္တ ိြျေားကိပုိုင်ဆိုင်စ ြည်။ 

 

 ြန်ြာ ိုင်ငံြည် ေက်ဖက်စ ခာက်ထုတ်ေုပ်ြှုတွင် ရှည်ေျေားစြာ 

ရိုးရာဓစေ့ရိှြည်။ ေက်ဖက်ကျွြ်းကျေင်ြူြျေား၏အဆိုအရေက်ဖက် 

၏ ြူေအစ ခခံကို  ြန်ြာ ုိင်ငံတွင်စတွရိှ့ရစသကာင်း ြိရြည်။ 

ထိုစ့နာက် ေက်ဖက်ြြိုင်းစသကာင်းြည် ဧရာဝတီ ြ ်ဝကျွန်းစပါ် 

စြြြှ အ ခားအာဆီယံ ိုင်ငံြျေား ှင့် အ ခားစြြြျေားြိုပ့ျေံ ့ှံြ့ွား 

ခဲ့ြည်။ 

 

 ြန်ြာ့ေက်ဖက်စ ခာက်  

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ Shan Valley 

 

ယခုအခါ  ှ ်စပါင်း ၁,၀၀၀ စကျော်ြက်တြ်းရိှြည့် ပထြဦးဆုံး 

ေက်ဖက်ပင်ြှာ  ြန်ြာ ုိင်ငံ ရှြ်း ပည်နယ်စ ြာက်ပိုင်း ေွယ်ဆယ် 

စတာင်စပါ်တွင်တည်ရိှြည်။  ြန်ြာ ုိင်ငံတွင် ေက်ဖက် (၈၀) 

ရာခိုင် ှုန်းစကျော်ကို ပင်ေယ်စရြျေက် ှာ ပင်အထက် ရာြီဥတုအေွန် 

စကာင်းြွန်ကာ ြင့်ြားစြာစနရာရိှ ရှြ်း ပည်နယ် စတာင်ကနု်းထူထပ် 

စြာစနရာြျေားတွင်  ိုက်ပျေိုးြည်။ 

 

 

 

အီးယူေက်ဖက်စ ခာက်စ ျေးကွက် 

ဥစရာပြြဂ္ဂ (အီးယူ) တွင် ေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်း ခင်းကို (၃) 

ကီေိုဂရြ်ထက်နည်းစြာအထုပ်ြျေား  ှင့် (၃) ကီေိုဂရြ်ထက်ြျေား 

စြာအထုပ်ြျေားတင်ြွင်း ခင်းဟု ခွဲ ခားထားြည်။       (၃) ကီေိုဂရြ်  

ထက်နည်းစြာအထုပ်ြျေားြည်  ု ုစပါင်းအီးယူြွင်းကုန်၏ (၆၀) 

ရာခိုင် ှုန်းရိှြည်။ အဘယ်စသကာင့်ဆိုစြာ် ေက်ဖက်အြျေား ုကို (၁) 

ကီေိုဂရြ်အစေးချိေန်ရိှစြာအထုပ်အစ ြာက်အြျေား ဖင့် တင်ြွင်းစေ့ 

ရိှစြာစသကာင့် ဖ ်ြည်။ 

 

အီးယူ၏ေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်းြှုြည် ၂၀၁၃ ခု ှ ်ြှ ၍  ှ ် ဉ် 

တုိးတက်ြှု ှုန်း အစရအတွကအ်ား ဖင့် (၂) ရာခိုင် ှုန်း ှင့် တန်ဖိုး 

အား ဖင့် (၆) ရာခိုင် ှုန်း တုိးတက်ေျေက်ရိှြည်။ ၎င်းအချေက်က 

ြွင်းကုန်စ ျေး ှုန်းြျေား ြင့်တက်ြှုကို စဖာ် ပေျေက်ရိှြည်။  

 

၂၀၁၇ ခု ှ ်တွင် ေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်းြှု (၅၇,၀၀၀) တန်  ှင့် 

(အီးယူစြြတွင်းကုန်ြွယ်ြှုအပါအဝင်) ယူရိုစြါ်ော (၃၄၀) ြန်း 

အထိ စရာက်ရိှခဲ့ြည်။ အဆိုပါြွင်းကုန်ြျေားြှာ အထူးြ ဖင့် 

ငယ်ရွယ်စြာစြာက်ြုံးြူြျေားအသကား ကျေန်းြာစရး ှင့် စခတ်စပါ် 

ေြ်းစသကာင်းြျေား၏ေှုံစ့ဆာ်တွန်းအားစပးြှုစသကာင့် ဆက်ေက် 

တုိးတက်ောြည်ဟု စြျှော်ေင့်ရပါြည်။ 

 

(ပံု - ၁ )  အီးယ၏ူေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်းြှု (တန်ချိေန်)  

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အ ပည် ပည်ဆုိင်ရာကုန်ြွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

ဥစရာပတုိက်တွင် ေက်ဖက်ပင်ြျေား ိုက်ပျေိုးရန် ရာြီဥတုအေွန် 

စအးစြာစသကာင့် ေက်ဖက်ြျေားထုတ်ေုပ်ြှုြရိှြစောက်ပင် ဖ ်ြည်။ 

အီးယူ ပင်ပြှ ေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်းြှုြှာ ၂၀၁၇ ခု ှ ်တွင် 

(၃၇,၅၀၀) တန်ြိုစ့ရာက်ရိှခဲ့ပပီး တ ်ချေိန်တည်းတွင် အီးယူြှ 

အီးယူ ပင်ပ ိုင်ငံြျေားြိုတ့င်ပိုြ့ှုြှာ တန်ချေိန် (၄,၀၀၀) ရိှခဲ့ြည်။ 

ေက်ဖက်စ ခာက်အြျေား ုကို အီးယူအတွင်းစြာက်ြုံးေျေက်ရိှကာ 

စြာက်ြံုးြှုြှာ ခန်ြှ့န်းစ ခအား ဖင့် (၃၃,၀၀၀) တန်ရိှြည်ကို ညွှန် ပ 

စန ခင်း ဖ ်ြည်။  
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အီးယူြ ှအေားအောရှိစြာ ရည် ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား  

ေက်ဖက်စ ခာက်အတွက ် အကကီးြားဆုံးစြာ အီးယူစ ျေးကွက်ြည် 

ဂျောြနီ ိုင်ငံ  ဖ ်ပပီး ၎င်းစနာက်တွင်  ပင်ြ ် ှင့် နယ်ြာေန် ိုင်ငံ    တုိ ့ 

ရိှသကြည်။ ြုိစ့ြာ် တန်ဖိုးအရအကကီးြားဆုံးစ ျေးကွက်ြှာ  ပင်ြ ် 

 ိုင်ငံ ဖ ်ြည်။ ယင်းအချေက်က တင်ြွင်းစြာေက်ဖက်စ ခာက်၏ 

ပျှေြ်းြျှေစ ျေး ှုန်းတွင်  ပင်ြ ် ိုင်ငံြည် ဂျောြနီ ိုင်ငံထက်ပုိြို ြင့်ြား 

ြည်ကိုညွှန် ပစနပပီး အစသကာင်းရင်းြှာ ထုပ်ပိုးြှုကာွ ခားချေက်စသကာင့် 

 ဖ ်ြည်။ ဂျောြနီ ုိင်ငံြည် ဥစရာပ၏ အဓိကေက်ဖက်စ ခာက် 

ေက္က ားဝယ်ယူြည့် ိုင်ငံ ဖ ်ကာ ေက်ဖက်စ ခာက်ြျေားကို အစေးချိေန် 

အြျေားအ ပားပါဝင်စြာထုပ်ပိုးြှုပုံ ံ ဖင့်တင်ြွင်းပပီး  ပင်ြ ် ိုင်ငံြည် 

စ ျေးပိုကကီးပပီး အရွယ်အ ားပိုြိုစြးငယ်စြာ အထုပ်ငယ်ြျေားအ ဖ ် 

ေက်ဖက်စ ခာက်ြျေားကို ပိုြိုြိြာထင်ရှား ွာ တင်ြွင်းေျေက်ရိှြည်။  

 

 ြန်ြာ့ေက်ဖက်စ ခာက်ကုိတင်ပိုြ့ူြျေားြည် ကကီးြားပပီး  ြန်ဆန် ွာ 

ကကီးထွားောစနစြာ အ ခားစ ျေးကွက်ြျေား ဖ ်ြည့် နယ်ြာေန်၊ 

ဘူစဂးရီးယား၊ ပိုေန် ှင့် ပိန် ိုင်ငံတုိတွ့င်ေည်း အခွင့်အေြ်းြျေား 

ရှာစဖွ ိုင်ြည်။  

 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခု ှ ် ၊ အီးယ၏ူေက်ဖက်စ ခာက်တင်ြွင်းြှုပံု ံ (တင်ြွင်းြှု 

ပြာဏအေိုက်) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အ ပည် ပည်ဆုိင်ရာကုန်ြွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

 ြန်ြာသြဂဲန ်ေက်ဖက်စ ခာက်အတွကရ်ည်ရွယ်ရာြည် စ ျေး ှုန်း 

အ ြင့်ြားဆုံးစ ျေးကွက်အပိုင်း ဖ ်ြင့်ြည်။ အဆုိပါအပိုင်းတွင် အထူး 

ေက်ဖက်ရည်စရာင်းချေစြာဆုိင်ြျေား၊ အရည်အစြွး ြင့်ြားစြာ၊ 

အစရာအစ ှာြရှိစြာ ေက်ဖက်ရည်အြှတ်တံဆိပ်ြျေား ှင့် ဇိြ်ခံ 

 ားစြာက်ဆိုင်ြျေား၊ ဟိတုယ်ြျေားပါဝင်ြည်။ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာရပ်ြျေား 

အီးယူြို ့ ေက်ဖက်စ ခာက်ဦးစဆာင်စရာင်းချေြည့် ိုင်ငံြှာ တရုတ် 

 ိုင်ငံ ဖ ်ကာ ၎င်းစနာက်တွင် ဂျေပန်၊ အိ ္ဒိယ၊ ြီရိေကကာ ိုင်ငံ 

 ှင့်အင်ြိုနီးရှား ိုင်ငံတုိ ့ဖ ်သကြည်။ ကုန်ြွယ်ြှု၏အကကီးြားဆုံး 

 ပန်ေည်တင်ပိုြ့ည့် ိုင်ငံြျေားြှာ ဂျောြနီ ှင့် ပိုေန် ုိင်ငံတုိ ့ဖ ်ကာ 

 ှ ် ိုင်ငံ ေုံးြည်  ပင်ြ ်ြို ့ အစရအတွကအ်ြျေားဆုံးတင်ပိုေ့ျေက် 

ရိှသကြည်။ 

 

(ပံု - ၃) အီးယြူို ့ေက်ဖက် (အခါးစ ခာက်) ဦးစဆာင်တင်ြွင်းစနြည့် 

 ုိင်ငံြျေား (ယူရုိစထာင်စပါင်း) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အ ပည် ပည်ဆုိင်ရာကုန်ြွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူ ေက်ဖက်စ ခာက်စ ျေးကွက်ရိှ အစရးအကကီးဆုံးဦးတည် 

ေြ်းစသကာင်း ြျေားြှာ ြျေား ပားေှစြာ ေက်ဖက်စ ခာက်ပုံ ံအြျိေုးြျေိုး၌ 

 ိတ်ဝင် ားြှု ြင့်ြားော ခင်း ှင့် အထူးထုတ်ေုပ်ထားစြာ ေက်ဖက် 

စ ခာက်ြျေားအားစြာက်ြုံးြှု တုိးတက်ော ခင်းတို ့ဖ ်ြည်။ ၎င်းတွင် 

ထူး ခားစြာပင်ရင်းစြြြျေားြှ ေက်ဖက်စ ခာက်ြျေား ှင့် ထူး ခား 

စြာ ေက်ဖက်စ ခာက်အြျိေုးြျေိုးတုိပ့ါဝင်ြည်။  

 

တန်ဖိုး ြင့်ြားပပီး အထူးထုတ်ေုပ်ထားစြာေက်ဖက်စ ခာက်ြျေားအား 

ရှာစဖွြှုတုိးတက်ော ခင်းက  ြန်ြာပုိက့ုန်တင်ပိုြ့ူြျေား အတွက် 

အခွင့်အေြ်းြျေားကို ကူညီစထာက်ပံ့စပး ိုင်ြည်။ ၎င်းတုိြ့ည် 

ယဉ်စကျေးြှု (ရှည်ေျေားစြာ ေက်ဖက်ရိုးရာဓစေ့)  ှင့် ြဘာဝ 

ပတ်ဝန်းကျေင်၊ ရာြီဥတုအစ ခအစနြျေားကဲြ့ို ့ ကွ ဲပား ခားနားစြာ 

ပင်ကိုယ်အရည်အစြွးြျေားအတွက် စရွးချေယ် ရာ အြှတ်တံဆိပ် 

အြျေိုးြျေိုးရိှြည့်အတွက် အီးယူဝယ်ြူြျေားအဖို ့ စရာင်းချေြူအြ ်ြျေား 

 ဖ ် ိုင်သကြည်။ 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်ြှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်ြျေား 

  ြန်ြာတင်ပိုြ့ူြျေားြည် ၎င်းတုိ၏့ေက်ဖက်စ ခာက်ထွကရိှ်ြှု 

အဆင့်ဆင့်ကိ ု စတာင်ြူ ြုိြ့ဟုတ်  ိုက်ခင်းစနရာြျေားအထိ 

စနာက်စသကာင်း ပန်စ ခရာခ ံိုင်ရြည် ဖ ်ြည်။ အီးယူြှဝယ်ယူြူ 

အြျေားအ ပားြည် အ ားအစြာက်စဘးဥပါြ်ကင်း င်စသကာင်း 

စထာက်ခံချေက်ြျေားကိ ုစတာင်းဆိုသကြည်။  

 သြဂဲန ် ေက်ဖက် စ ခာက်ြည် အီးယူသြဂဲန ်ဥပစြ EU 

organic legislation ြျေား ှင့် ကိကု်ညီ စသကာင်း အြိအြှတ် 

 ပုထားရြည် ဖ ်ြည်။ ထိုအ့ ပင် ြျှေတစြာ ကုန်ြွယ်ြှုေက်ြှတ် 

ရရိှထားစြာ သြဂဲန ် ေက်ဖက်စ ခာက် ြှာရှားပါးြည့်အတွက် 

 ြန်ြာေက်ဖက်စ ခာက် ကုြ္ပဏီြျေားအတွက် အခွင့်အေြ်းြျေား 

ပံ့ပိုးကူညီစပး ိုင်ြည်။  

 

အီးယူတွင် ဝယ်ြူြည်ြိုရ့ှာြည်နည်း 

ြင်ြည် အီးယူြှအေားအောရိှစြာဝယ်ြူြျေားကို စအာက်ပါကဲြုိ့ ့

ြတင်းအရင်းအ ြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ဆင့် ရှာစဖွစတွရိှ့ ိုင်ြည် - 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/import-export_en
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/import-export_en


Myanmar – EU Trade Helpdesk 
 

 

     
   

Operated by Supported by 

 

 ကုန် ည် ပပွဲြျေား - COTECA (တ ် ှ ်ေျှေင် ှ ်ကကိြ်၊ ဂျောြနီ) ၊ 

Anuga (တ ် ှ ်ေျှေင် ှ ်ကကိြ်၊ ဂျောြနီ) ၊ SIAL Paris 

(တ ် ှ ်ေျှေင် ှ ်ကကိြ်၊  ပင်ြ ်) ၊ BIOFACH ( ှ ် ဉ်၊ ဂျောြနီ) ၊ 

Tea & Coffee World Cup ( ှ ် ဉ်၊ စနရာစြြအြျိေုးြျေိုး) 

 အြင်းအဖွဲ ြ့ျေား၏အြင်းဝင်ြျေား ာရင်း - Tea and Herbal 

Infusions Europe ၊ International Tea Committee 

 အထူးအွန်ေုိင်းေြ်းညွှန်ြျေား - UKERS ၊ Ethical Tea 

Partnership ၊ Vicony Tea Directory 

 

 

ဆက်ြွယ်ရန်  

 ြန်ြာ-အီးယူကနု်ြွယ်ြှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရး ှင့်ကူးြန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ြုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊  ြန်ြာ။ 

အီးစြးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 
 
ယခုထုတ်စဝြှုကို ဥစရာပြြဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံ ဖင့်  ပုေုပ် 

ပါြည်။ ပါရိှစြာအစသကာင်းအရာြျေား ှင့်ပတ်ြက်၍ စရးြားြူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပြြဂ္ဂ 

ြိုြ့ဟုတ် အ ခားြည်ြည့်အဖွဲ အ့ ည်း၏အ ြင်ကိုြျှေေုံးဝထင်ဟပ် ခင်း 

ြရိှပါ။  

 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 
 

 

http://www.coteca-hamburg.com/en/
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.biofach.de/en
http://www.tcworldcup.com/
http://www.thie-online.eu/about-thie/member-associations/
http://www.thie-online.eu/about-thie/member-associations/
http://inttea.com/
http://www.teaandcoffee.net/ukers-directory/
http://www.ethicalteapartnership.org/for-business/current-members/
http://www.ethicalteapartnership.org/for-business/current-members/
http://www.viconyteas.com/directory/index.html
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

