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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - နှမ်း 

 

မမန်မာ့နှမ်း 

နှမ်းဆိုသည်မှာ နှမ်းပင် (Sesamum indicum) မှရရိှစသာ အစ ့မျေား 

မြ ်ကကပပီး ကမ္ဘာတ ်ဝှမ်းအပူပိုင်းစေသမျေားတွင် စတွရ့ပပီး ၎င်းတုိကုိ့ 

ဟင်းချေက်ရာတွင်ေည်းစကာင်း၊နှမ်းဆီထုတ်ေုပ်ရာတွင် ေည်းစကာင်း 

အသုံးမပုသည်။ ဥစရာပသမဂ္ဂ (အီးယူ) တွင် နှမ်းစ ့ မျေားကိ ု

ြုတ်ထားစသာမုန်မ့ျေားစပါ်တွင်မြူးရန်အတွက်အဓိကအသုံးမပုကကသည်။ 

အီးယူတွင် နှမ်းဆီတင်သွင်းရာ၌ အသင့်မပုမပင်ထားပပီးဆီကို အဓိက 

တင်သွင်းသည့်အတွက် ဆီထုတ်ေုပ်ရန် နှမ်းကိကုကိတ်ခွဲမခင်း အေွန် 

ရှားပါးသည်။ 

 

မမန်မာနိုင်ငံသည် နှမ်းဦးစဆာင်ထုတ်ေုပ်သည့်နိုင်ငံမျေားအနက် တ ်ခု 

မြ ်သည်။ ကုေသမဂ္ဂ ားနပ်ရိက္ခာနှင့် ိုက်ပျေိုးစရးအြွဲ အ့ ည်း (FAO) 

မ ှ မမန်မာနုိင်ငံသည်ကမ္ဘာ့ေုတိယအမျေားဆုံးနှမ်းထုတ်ေုပ်သည့် နိုင်ငံ 

အမြ ်တရားဝင်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ထားသည်။သိုစ့သာ် ကျွမ်းကျေင် 

သူအမျေား ုကမူမမန်မာနုိင်ငံသည်အမှန်တကယ်နှမ်း အမျေားဆုံးထုတ် 

ေုပ် သည့်နိုင်ငံတ ်ခုမြ ်စကကာင်းနှင့် ၎င်းစနာက်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက 

ေုတိယအမျေားဆုံးထုတ်ေုပ်သည့်နိုင်ငံမြ ်စကကာင်း ခန်မှ့န်းထားသည်။   

 

မမန်မာ့နှမ်း 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ မမန်မာနုိင်ငံနှမ်းတင်ပိုသ့ူမျေား 

 

မမန်မာနိုင်ငံတွင် နှမ်းသည် ဆီထွက်သီးနှံနယ်ပယ၏် (၄၇) ရာခိုင်နှုန်း 

နီးပါးကိရုယူထားသည်။ နှမ်းစ ့မျေားကို မမန်မာနုိင်ငံအေယ်ပိုင်း 

အပူပိုင်းဇုန်ရိှ မစကွး၊ မန္တစေးနှင့်   ်ကိုင်းတုိင်းစေသကကီးတုိ၌့ 

 ိုက်ပျေိုးထုတ်ေုပ်သည်။ မမန်မာ့နှမ်းတင်ပိုသ့ူမျေားအစနမြင့် အီးယူမှ 

ဝယ်ယူသူမျေားကို သဘာဝအတုိင်းနှင့်အခွံချွတ်ထားစသာ နှမ်းမြူ၊  

နှမ်းနက်စ ့တုိက့ို ကမ်းေှမ်းစရာင်းချေနုိင်သည်။ 

 

အီးယူနှမ်းစ ျေးကွက်  

အီးယူမှ နှမ်းတင်သွင်းမှုမှာ နှ ် ဉ် ပျှမ်းမျှ (၁) ရာခိုင်နှုန်းတုိးတက် 

ေျေက်ရိှစသာ်ေည်း တန်ြိုးအားမြင့်မူ နှ ် ဉ်ပျှမ်းမျှ (၄) ရာခိုင်နှုန်း 

ကျေဆင်းေျေက်ရိှသည်။ ယင်းအချေက်က သွင်းကုန်စ ျေးနှုန်းမျေား ကျေဆင်း 

ေျေက်ရိှသည်ကိုညွှန်မပစနသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် အီးယူ၏ ု ုစပါင်း 

နှမ်းတင်သွင်းမှုသည် (၁၆၀,၀၀၀) တန် နှင့် ယူရို (၂၂၆) သန်းရိှခဲ့ပပီး  

 

 

အီးယူမပင်ပနိုင်ငံမျေားမှတင်သွင်းမှုမှာ (၁၂၃,၀၀၀) တန် နှင့် ယူရို (၁၆၀) 

သန်း ရိှခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှ ်မှ တင်ကာ ေွန်ခ့ဲစသာငါးနှ ်တာကာေ 

အတွင်း အီးယူ၏နှမ်းတင်သွင်းမှု တန် (၆,၀၀၀) နီးပါးတုိးတက် 

ခဲ့သည်။  

 

အီးယူမှနှမ်းတင်သွင်းမှုဆက်ေက်တုိးတက်စနမည်ဟု ခန်မှ့န်းရသည်။ 

မုန်ေု့ပ်ငန်းမျေားတွင် စရှးရိုးအ ဉ်အောအတုိင်းအသုံးမပုသည့်အမပင် 

tahini နှင့် hummus (ကုေားပဲ နငှ့် နှမ်းတုိမ့ြင့်မပုေုပ်စသာ  ားြွယ် 

တ ်မျေိုး) တုိက့ဲသ့ိုထ့ုတ်ကနု်မျေားကို ေူအမျေားနှ ်ပခိုက်မှု တုိးမမင့်ော 

မခင်းက ဝယ်ေိုအားနှင့်ထုတ်ကုန်ဆန်းသ ်တီထွင်မှုတုိက့ို မြ ်စပါ် 

စ သည်။ 

 

(ပံု - ၁) အီးယူ၏နှမ်းတင်သွင်းမှု (တန်ချိေန်) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

နှမ်းကိ ုအီးယူ၌ ိုက်ပျေိုးမခင်းမရှိစပ။ နှမ်း (၃,၀၀၀) တန်နီးပါးကို အီးယူ 

မပင်ပနိုင်ငံမျေားသို ့ မပန်ေည်တင်ပိုစ့ရာင်းချေသည်။ ထုိစ့ကကာင့် အီးယူ 

အတွင်း ခန်မှ့န်းစမခ နှမ်း ားသုံးမှုမှာ (၁၆၀,၀၀၀) တန် ရိှသည်။  

 

အီးယူမ ှအေားအောရှိစသာ ရည်မှန်းစ ျေးကွက်မျေား  

နှမ်းအတွက် အီးယူစ ျေးကွက်သည် အစတာ်အတန် ု ည်းမှုရိှသည်။ 

အဓိကတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံမျေားမြ ်သည့် ဂျောမနီ၊ ဂရိနှင့် နယ်သာေန် 

နိုင်ငံတုိက့ အီးယူသွင်းကုန် ု ုစပါင်း၏ထကဝ်က်စကျော်ကို တင်သွင်း 

ေျေက်ရိှသည်။  

 

မမန်မာနှမ်းတင်ပိုသ့ူမျေားအတွက် အဓိကဦးတည်ရာစ ျေးကွက်မျေားမှာ 

ဥစရာပ၏ အကကီးဆုံးနှမ်းတင်သွင်းသည့်နိုင်ငံမျေားမြ ်ကကသည့် ဂျောမနီ 

နှင့်ဂရိနိုင်ငံတုိမ့ြ ်သင့်သည်။ထိုအ့မပင်နယ်သာေန်နိုင်ငံသည် အကကီးဆုံး 

နှမ်းစရာင်းဝယ်သည့်နိုင်ငံနှင့် မပန်ေည်တင်ပိုစ့ရာင်းချေသည့် နိုင်ငံမြ ် 

စသာစကကာင့် ိတ်ဝင် ား ရာစကာင်းစသာစ ျေးကွက်တ ်ခု မြ ်သည်။ 

 

အီးယူ၌ ေတူ ်ဦးေျှင် ပမာဏအမျေားဆုံး ားသုံးစသာ ( ု ုစပါင်း 

ခန်မှ့န်းစမခ ားသုံးမှု ၁၁,၀၀၀ တန်ရိှ) နိုင်ငံအမြ ် မပင်သ ်နိုင်ငံကုိ 

စတွရှ့ိနိုင်သည်။ ယင်းနိုင်ငံ ၌ နှမ်းပါဝင်စသာ မုန်ေ့ုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ 

ဦးစဆာင်သုံး ွဲမှု အေွန်ြွံ ့ပြိုးေျေက်ရိှသည်။ 
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မမန်မာနှမ်းတင်ပိုသ့ူမျေားအစနမြင့် စ ျေးကွက်အရွယ်အ ားစသးငယ် 

စသာ်ေည်း ေျေင်မမန် ွာတုိးတက်ေျေက်ရိှသည့် အမခားစသာစ ျေးကွက် 

မျေားကုိေည်း အခွင့်အေမ်းမျေားအမြ ် ရှာစြွနိုင်သည်။  

အမမန်ဆုံးတုိးတက်ေျေက်ရိှသည့် အီးယူနှမ်းစ ျေးကွက်တွင် နှ ် ဉ် 

သွင်းကုန်ပျှမ်းမျှတုိးတက်မှုနှုန်း (၁၈) ရာခိုင်နှုန်းရိှသည့်နိုင်ငံမှာ 

ဘူစဂးရီးယားနိုင်ငမံြ ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် သွင်းကုန် တန် (၁,၀၀၀) 

ရိှရာမှ ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် တန် (၂,၀၀၀) သို ့ နှ ်ဆတုိးတက်ခဲ့သည်။ 

ရိုစမးနီးယားနိုင်ငံသည်ေည်း မမင့်မားသည့်တုိးတက်မှုနှုန်းကို မပသခ့ဲ 

ပါသည်။ 

 

(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယနှူမ်းတင်သွင်းမှု (တင်သွင်းမှုပမာဏအေိုက် ) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွကေ်က္ခဏာရပ်မျေား 

အီးယူစ ျေးကွက်တွင် နှမ်းကုိ  ားစသာက်ကုန်မျေားမြ ်သည့် စပါင်မုန်၊့ 

ဘိန်းမုန်နှ့င့် အမခားဂျေုံစထာပတ်မုန်မ့ျေားစပါ်၌မြူးရန် အမျေားဆုံး 

အသုံးမပုေျေက်ရိှသည်။ ထုိစ့ကကာင့် မမန်မာနှမ်းစရာင်းချေသူမျေားအတွက် 

အစရးအကကီးဆုံးကုန်သွယ်မှုေမ်းစကကာင်းမှာ မုန်ေ့ုပ်ငန်းမျေားသုိ ့

စရာင်းချေစသာ အထူးသီးသန် ့ ေက္က ားစရာင်းချေသူမျေား မြ ်နိုင်သည်။ 

ကကီးမားသည့် ကကိတ်ခွဲမပုမပင်စသာေုပ်ငန်းတ ်ချေိုက့ို တုိက်ရိုက်စရာင်းချေ 

နိုင်သည့်အတွက် စရာင်းချေမှုကငွ်းဆက်ကုိ တုိစတာင်းသွားစ သည်။ 

သိုစ့သာ် ယင်းကဲသ့ိုန့ည်းေမ်းသည် ကာေရှည်ကကာဆက်ဆံစရးအစပါ် 

အစမခခံသည့်အတွက်  ိန်စခါ်မှုတ ်ရပ်မြ ်သည်။  

 

ထုပ်ပုိးထားစသာနှမ်းမျေားအတွက်အီးယူရိှေက်ေီေမ်းစကကာင်း မျေားမှာ 

စသးငယ်စသာစ ျေးကွကစ်ဝ ုသာရိှသည်။ ၎င်းတုိက့ို ပုိက့ုန် ကုမ္ပဏီမျေား 

ကတုိက်ရိုက်စရာင်းချေစေ့မရိှစပ။ သိုစ့သာ် အထူးသီးသန် ့        ေက္က ား 

စရာင်းချေသူမျေားနှင့်  ီးပွားမြ ်အမှတ်တံဆိပ်မျေားမှတဆင့် စရာင်းချေ 

ကကသည်။ေက်ေီစ ျေးကွက်အပိုင်းတွင်နှမ်းမြူကုိေက်ေီ ကွင်းဆက ်

အမှတ်တံဆိပ်မျေား (ပုဂ္ဂေိကအမှတ်အသားမျေား) စအာက်၌ အဓိက 

စရာင်းချေကကသည်။  ီးပွားမြ ်အမှတ်တံဆိပ်မျေားသည် နှမ်းနက် 

သိုမ့ဟုတ် ကသဂဲန ်နှမ်းစ ့မျေားနှင့်အတူ ေက်ေီစ ျေးကွက်အပိုင်း၌ 

ပိုမိုတည်ရိှကကသည်။  ထုိစ့ကကာင့်  မမန်မာ့အရည်အစသွးမမင့်      နှမ်းနက်  

(သိုမ့ဟုတ်) ကသဂဲန ်နှမ်းမျေားအတွက် အခွင့်အေမ်းမျေားကို မုန်ေု့ပ်ငန်း 

ဆိုင်ရာပါဝင်ပ ္စည်းမျေား၊ အနံှအစ ့မျေားနှင့်ဟင်းခတ်အစမွှးအကကိုင်မျေား 

စရာင်းချေစသာ ေက်ရိှအမှတ်တံဆိပ်စရာင်းချေသူမျေားနှင့် တုိက်ရိုက် 

ထိစတွမ့ှု၌ ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည်။  

အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အီးယူသို ့ နှမ်းစရာင်းချေသည့် အစရးအကကီးဆုံး 

နိုင်ငံမြ ်ပပီး  ု ုစပါင်းစရာင်းချေမှု (၆၅,၀၀၀ တန်ခန်)့ ၏ တ ်ဝက်စကျော် 

ရိှသည်။ နှ ် ဉ်တုိးတက်မှုနှုန်း အမမင့်မားဆုံးရိှသည့်နိုင်ငံမှာ 

အာဂျေင်တီးနားနိုင်ငံမြ ်ပပီး ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် အီးယူသို ့တန်အနည်းသာ 

တင်ပိုစ့ရာင်းခဲ့စသာ်ေည်း ၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် (၂,၀၀၀) တန်သို ့ တုိးမမင့် 

တင်ပိုန့ိုင်ခဲ့သည်။ မမန်မာနိုင်ငံသည် ေက်ရိှတွင် အီးယူသိုန့ှမ်း 

မထင်မရှားစရာင်းချေစနသည့် နုိင်ငံတ ်ခုမြ ်သည်။ 

(ပံု - ၃) အီးယသူို ့နှမ်းဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့်နုိင်ငံမျေား (ယူရုိ 

စထာင်စပါင်း) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်မှုဗဟုိဌာန (ITC) ၊ Trade Map 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွကဝ်င်စရာက်မှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်မျေား 

 နှမ်းသည်  ားသုံးရန် စဘးကင်းေုံမခုံမှုရိှရမည်။ စရာင်းချေ 

သူမျေားအမျေားဆုံးစတွ ့ကကုံ ရသည့်မပဿနာမှာ စကာင်းမွန်စသာ 

သန်ရှ့င်းမှုအစေ့အကျေင့်မျေားနည်းပါးမှုစကကာင့် အဏုဇီဝ ည ်ညမ်း 

မှု ကိ ု မြ ်စ မခင်းမြ ်သည်။ Salmonella ည ်ညမ်းမှုမကကာခဏ 

စတွ ့ကကုံ ရ၍ အီးယူသည် ဆူေန်၊ ယူဂန်ေါနှင့် နိုင်ဂျီေးရီးယားနိုင်ငံ 

တုိမ့ှောစသာနှမ်းစ ့တင်ပိုမ့ှုအားေုံး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကိ ုနယ် ပ် 

မြတ်စကျော်ထိန်းချေုပ်မှု (တရားဝင် အစကာက်ခွန်ဆုိင်ရာ 

ဓာတ်ခွဲခန်း မ်းသပ်မှု) တရားဝင်တုိးမမှင့် စဆာင်ရွကစ် ခဲ့သည်။ 

 အီးယူမှတင်သွင်းသူမျေားသည် အ ားအ ာစဘးဥပါေ်ကင်း င်မှု 

ဆိုင်ရာေက်မှတ်ကို မကကာခဏစတာင်းဆိုစေ့ရိှသည်။ အသုံး 

အမျေားဆုံး စထာက်ခံချေက်ေက်မှတ်ရယူသည့်အ ီအ ဉ်မျေားမှာ 

IFS ၊ FSSC22000 နှင့် BRC တုိမ့ြ ်ကကသည်။ 

 

 

အီးယူတွင် ဝယ်သူမည်သိုရ့ှာမည်နည်း 

သင်သည် အီးယူမအှေားအောရိှစသာဝယ်သူမျေားကို စအာက်ပါကဲသုိ့ ့

သတင်းအရင်းအမမ ်အမျေိုးမျေိုးမှတ ်ဆင့် ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည် - 

 

 ကုန် ည်မပပွဲမျေား - Anuga (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ်၊ ဂျောမနီနုိင်ငံ)၊ 

SIAL Paris (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိမ်၊ မပင်သ ်နိုင်ငံ) ၊ Gulfood 

(နှ ် ဉ်၊ ေူဘိုင်း) 
 အသင်းမျေား၏အသင်းဝင် ာရင်းမျေား - FOSFA ၊ FEDIOL ၊ 

COCERAL  

https://www.ifs-certification.com/
http://www.fssc22000.com/
https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/food-safety/
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.gulfood.com/
https://www.fosfa.org/
https://www.fediol.eu/
http://www.coceral.com/
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ဆက်သွယ်ရန်  

မမန်မာ-အီးယူကနု်သွယ်မှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးသန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အမှတ် ၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကမ်းနားေမ်း၊ ေုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊ မမန်မာ။ 

အီးစမးေ် -  mmeu.tradehelpdesk@gmail.com  

 

 

ယခုထုတ်စဝမှုကို ဥစရာပသမဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမြင့် မပုေုပ် 

ပါသည်။ ပါရိှစသာအစကကာင်းအရာမျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စရးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေုံး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပသမဂ္ဂ 

သိုမ့ဟုတ် အမခားမည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမမင်ကိုမျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

မရိှပါ။  

 က်တင်ဘာ၂၀၁၈ 
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