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အီးယူပိုက့ုန်စ ျေးကွက်စေ့ောချေက် - သီဟိုဠ်စ ့ 

 

မြန်ြာ့သီဟိုဠ်စ ့ 

သီဟိုဠ်စ ့ြျေားြှာစကျောက်ကပ်ပုံအစ ့ြျေားမြ ်ကကပပီး သီဟိုဠ်သီး 

(Anacardiumoccidentale) ၏ စအာက်စမခ၌ကပ်စနကကပါသည်။ 

အစ ့ကိအုေွန်ြာစသာအခံွမြင့်ကာကွယ်စပးထားရာ ယင်းကို အခံွြနွှာ 

ခင်စပါင်းစပးရန်ေိုအပ်သည်။  ားသုံးနိုင်စသာအပိုင်းြှာ သီဟိုဠ်စ ့ 

အဆမံြ ်ပပီးယင်းကို အခွံနွှာပပီးပါကရရိှသည်။ သီဟိုဠ်စ ့အဆံြျေားကိ ု

အီးယူစေးကွက်တွင် သီဟိုဠ်စ ့စေှာ်နှင့်ဆားငန်ြုန်ပ့ဲသစရ ာ အမြ ် 

အဓိကအသုံးမပုကကသည်။ အြျိေုးြျေိုးစသာ ားစသာက်ကုန်ပ ္စည်းြျေား 

အတွင်း ထည့်သွင်းအသုံးမပုသည့်အရာအမြ ်ေည်း သီဟိဠု်စ ့အဆြံျေား 

ကိပုိုြို အသုံးမပုောကကပါသည်။ 

 

မြန်ြာနုိင်ငံြှတင်ပုိရ့န်အသင့်မြ ်စနစသာသီဟိုဠ်စ ့ြျေား 

 
ဓာတ်ပံု ။ ။ ALEF Partners  

 

မြန်ြာ့သီဟိဠု်စ ့ြျေားကိအုဓိကအားမြင့် နုိင်ငံ၏စတာင်ပိုင်း၌  ိုက်ပျေိုး 

ထုတ်ေုပ်ပပီး သီဟိုဠ်စ ့အခံွချွတ်ရာတွင်  က်ြျေားကိအုသုံးမပုကက 

ပါသည်။ သီဟိုဠ်ပင်ြျေားကို ရန်ကုန် ၊ ပဲခူး ၊ ဧရာဝတီနှင့် တနသသာရီ 

တုိင်းစေသကကီးြျေားအမပင် ြွန် ၊ ကရင်နှင့်ရခိုင်မပည်နယ်ြျေားတွင်ေည်း 

 ိုက်ပျေိုးကကသည်။ မပည်ပသိုတ့င်ပိုစ့သာသီဟိဠု်စ ့ြျေား၏ထက်ဝက်ြှာ 

ထပ်ြံမပုမပင်တန်ြိုးမြင့်ထွက်ကုန် အတွကတ်င်ပိုစ့သာအခွံပါ အစ ့ြျေား 

မြ ်ကကပါသည်။ အခွံပါ သီဟိုဠ်စ ့ြျေားအားအီးယူ၏တင်သွင်းြှုြှာ 

နည်းပါးစသာစကကာင့် ဤစေးကွက်စေ့ောချေက်အစနမြင့် အခွံချွတ်ပပီး 

သီဟိုဠ်စ ့ြျေားအတွက် အီးယူစေးကွက်ေက္ခဏာရပ်ြျေားအစပါ်ကိသုာ 

အစေးထားတင်မပ သွားြည်မြ ်သည်။ 

 

အီးယူသီဟိုဠ်စ ့စေးကွက် 

အစ ့အဆြံျေားနှင့်သက်ဆိုင်စသာ ကဏ္ဍတ ်ခုေုံး၌ သီဟိုဠ်စ ့ြျေား 

တုိးတက်ြှုအမြင့်ဆုံးမြ ်စနမခင်းနှင့်အတူ  ားသုံးနိုင်စသာအစ ့အဆံ 

ြျေားသည် အီးယူအတွင်း၌ ေျေင်မြန် ွာကကီးထွားတုိးတက်စနသည့် 

အ ားအစသာက်ကဏ္ဍြျေားအနက်ြှ တ ်ခုမြ ်ပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှ ်ြှ 

 တင်၍ အီးယူ၏သီဟိုဠ်စ ့ြျေားတင်သွင်းြှုသည် အစရအတွက် 

အားမြင့် န ှ် ဉ် ပျှြ်းြျှ (၁၁) ရာခိုင်နှုန်း၊ တန်ြိုးအားမြင့် (၂၆) 

ရာခိုင်နှုန်း တုိးတက်ေျေက်ရိှပါသည်။ ယင်းအချေက်က တင်သွင်းသည့် 

စေးနှုန်းြျေားသိသိသာသာမြင့်တက်ောမခင်းကို ညွှန်မပစနပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် အီးယူ၏တင်သွင်းြှုြျေားသည် ယူရို (၁.၇) ဘီေီယံြိုး၊ 

တန်ချေိန်အားမြင့် (၁၉၀,ဝ၀ဝ) တန်နီးပါးအထိ စရာက်ရိှောခဲ့သည်။ 

 
သီဟိုဠ်စ ့ြျေားအားအီးယူ၏တင်သွင်းြှုသည် ၂၀၁၃ခုနှ က်တည်းကပင် 

တန်ချေိန် (၆၅,ဝ၀ဝ) စကျော်တုိးတက်ောခဲ့ပါသည်။ သီဟိုဠ်စ ့၏ 

အရသာကိေုူကကိုက်ြျေားောမခင်းအမပင် အစ ့အဆံြျေားြှာ ကျေန်းြာစရး 

နငှ့်ညီညွှတ်စသာအဆီြျေား၊ အပင်အစမခခံအသားဓာတ် ပါဝင်နုိင်ြှုြျေား 

၏စခတ်စပါ်ကျေန်းြာစရးအစထာက်အကူမပုအ ားအစသာက်  ားသုံးြှု 

ဦးတည်ေြ်းစကကာင်းတိုစ့ကကာင့်တင်သွင်းြှုဆက်ေက်ြွံ ့ပြိုးော ြည်ဟု 

စြျှာ်ေင့်ရပါသည်။  

 
(ပံု - ၁) အီးယ၏ူသီဟိုဠ်စ ့ြျေားတင်သွင်းြှု (တန်ချိေန်) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈  

 

အီးယူအစနမြင့်ေက်ရိှအချေိန်တွင်ဗီယက်နြ်နိုင်ငံြှတင်ပိုြ့ှုအစပါ်အေွန် 

အြင်းြှီခိုစနရပပီး အီးယူစေးကွက်ဝယ်ေိုအားဆက်ေက် မြင့်တက် 

စနစသာ်ေည်း တင်ပိုစ့ရာင်းချေြှုအပိုင်း၌ မပဿနာြျေား ကကုံ စတွေ့ာရ 

စသာအခါ မြန်ြာနိုင်ငံကဲ့သို ့ အမခားစသာနုိင်ငံြျေား အကျေိုးအမြတ် 

ရိှောြည်မြ ်သည်။ 

 

အီးယူြအှေားအောရိှစသာရည်ြှန်းစ ျေးကွက်ြျေား 

အီးယူ၏သီဟိုဠ်စ ့စေးကွက်သည်ဝယ်ေိုအားပြာဏသိပ်သည်းကျေ ်

ေျေ ်သည်။အဓိကတင်သွင်းသူြျေားမြ ်စသာ ဂျောြနီနှင့်နယ်သာေန်နိုင်ငံ  
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တုိသ့ည်အီးယူသိုတ့င်သွင်းြှု ု ုစပါင်း၏(၆၀)ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးခန်အ့ား  

တင်သွင်းစနကကသည်။  

 

ထိုစ့ကကာင့် ဂျောြနီနှင့်နယ်သာေန်နိုင်ငံတုိသ့ည် မြန်ြာနိုင်ငံြှတင်ပိုသူ့ 

ြျေားအတွကအ်ကကံမပုစထာက်ခံေုိစသာ ရည်ြှန်းထားရြည့်စေးကွက် 

ြျေားမြ ်ကကသည်။ ဂျောြနီနိုင်ငံသည် သွင်းကုန်ပိုြိုတုိးတက်ြှုစကကာင့် 

အခွင့်အေြ်းပိုသာြှုရိှသည်။ ထိုမ့ပင် နယ်သာေန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ 

နိုင်ငံတွင်း၌ ားသုံးမခင်းြဟုတ်ဘဲ အမခားစသာနိုင်ငံြျေားသို ့ သီဟိုဠ်စ ့ 

ြျေား မပန်ေည်တင်ပိုစ့ရာင်းချေေျေက်ရိှသည့် ပိုက့ုန်မပန်ေည်တင်ပိုရ့ာ 

နိုင်ငံတ ်ခုမြ ်သည်။ ယင်း၏သွင်းကုန်ပြာဏထက်ဝက်နီးပါးခန်က့ို 

ဂျောြနီနိုင်ငံသို ့မပန်ေည်တင်ပိုစ့နမခင်းမြ ်သည်။ 

 
မြန်ြာနိုင်ငံြှသီဟိုဠ်စ ့တင်ပိုသ့ူြျေားအစနမြင့် စသးငယ်စသာ်ေည်း 

အေျေင်အမြန်ကကီးထွားစနစသာ အမခားစေးကွက်ြျေားအတွင်း အခွင့် 

အေြ်းစကာင်းြျေားရှာစြွနိုင်ပါစသးသည်။ အခွံနွှာပပီးသီဟိုဠ်စ ့ ြျေား 

အတွက် အေျေင်မြန်ဆုံးတုိးတက်ကကီးြားောသည့်စေးကွက်ြှာ ပုိေန် 

မြ ်သည်။ယင်းစေးကွက်၌ န ှ် ဉ်ပျှြ်းြျှတင်သွင်းြှုတိုးတက်နှုန်းထား 

ြှာ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်းရိှပပီး ၂၀၁၃ ခုနှ ်တွင် (၁,၅၀ဝ) တန် တင်သွင်းရာြှ 

၂၀၁၇ ခုနှ ်တွင် (၄,၆၀ဝ) တန်အထိ တုိးမြှင့်တင်သွင်း ခဲ့သည်။ 

 
(ပံု - ၂) ၂၀၁၇ ခုနှ ် ၊ အီးယ၏ူအခံွနွှာပပီးသီဟိုဠ်စ ့ြျေားတင်သွင်းြှု 

(တင်သွင်းြှုပြာဏအေိုက်)

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 

အီးယူစ ျေးကွက်ေက္ခဏာရပ်ြျေား 

ဦးစဆာင်ဝယ်ယူစနသူြျေားကိကုကည့်မခင်းအားမြင့် သီဟိဠု်စ ့ ားသုံးြှု 

သည် အီးယူ၏ြုန်ပ့ဲသစရ ာေုပ်ငန်းအပိုင်း၌ တုိးတက်ြှုအမြင့်ဆုံး 

ရိှေိြ့်ြည်ဟုစြျှာ်ေင့်ရပါသည်။ ကကပ်ရွစအာင်စကကာ်ထားသည့်ြုန်ြ့ျေား၊ 

အပွစကကာ်ထားသည့်ြုန်ြ့ျေားကဲသ့ို ့အစြွှးအကကိုင်ကစဲသာသစရ ာြျေား  

စနရာတွင်အ ားထိုးနိုင်သည့် ကျေန်းြာစရးနှင့်ညီညွတ်စသာအ ားအ ာ 

 

 

အမြ ် သဟီိုဠ်စ ့ြျေားအား  ားသုံးောကကပါသည်။ ထိုမ့ပင် ယခုအချေိန်ထိ 

 ားသုံးြှုအြျေားဆုံး    အစ ့အဆံအမြ ်အီးယူတွင်     ရပ်တည်စနစသာ  

စမြပဲြျေားထက် သီဟိုဠ်စ ့ြျေားက ကျေန်းြာစရးအရပိုြိုအကျေိုးရိှြည် 

ဟုေည်း ရှုမြင်သုံးသပ်စနကကပပီမြ ်သည်။ 
 

အီးယူသီဟိုဠ်စ ့စေးကွက်၌အဓိကပပိုင်ြက်ြျေားြှာ ဗီယက်နြ်နှင့် 

အိန္ဒိယတုိမ့ြ ်ကကသည်။ ဟွန်ေူးရပ် ်၊ အင်ေိုနီးရှားနှင့် ြုိဇြ်ဘ ်ကဲ့သို ့

စပါ်ထွန်း သီဟိဠု်စ ့တင်ပိုသ့ူနိုင်ငံြျေားြှာြ ူ ထိုြျှစောက် ပပိုင်ဆိုင်ြှု 

အတုိင်းအတာကကီးြားမခင်းြရိှဘဲ အီးယူသိုတ့င်ပိုစ့ရာင်းချေေျေက်ရိှသည်။ 

 
(ပံု - ၃) အီးယသူို ့အခံွနွှာပပီးသီဟိုဠ်စ ့ြျေား ဦးစဆာင်တင်သွင်းစနသည့် 

နုိင်ငံြျေား (ယူရုိစထာင်စပါင်း) 

 
ရည်ညွှန်း ။ ။ အမပည်မပည်ဆုိင်ရာကုန်သွယ်ြှုဗဟုိဌာန (ITC) Trade Map ၊ 

၂၀၁၈ 

 
သီဟိုဠ်စ ့ထုတ်ေုပ်ေျေက်ရိှစသာနိုင်ငံအြျေား ုသည် ဗီယက်နြ်နှင့် 

အိန္ဒိယ သို ့ အခွံပါသီဟိဠု်စ ့ြျေားအားစရာင်းချေကကပပီး ယင်းနိုင်ငံြျေားက 

အဆိုပါအစ ့ြျေားကိထုပ်ြံမပုမပင်အစချောကုိင်ထုပ်ပိုးကာမပည်ပသို ့ တင်ပုိ ့

ကကပါသည်။ ထိုသိုမ့ြ ်ရမခင်းြှာ အဓိကအားမြင့် အဆိုပါထုတ်ေုပ်သည့် 

နိုင်ငံြျေား၌ အဆင့်မြင့်မြင့်ပြာဏာကကီးြား ွာ မပုမပင်အစချောကိုင်ထုပ်ပိုး 

နိုင် ွြ်းြရိှစသာစကကာင့်မြ ်သည်။ ဗီယက်နြ် နှင့် အိန္ဒိယ သုိ ့ အဓိက        

စရာင်းချေစပးေျေက်ရိှစသာနိုင်ငံြှာအုိင်ဗရီကို ့်နိုင်ငံမြ ်ပပီး ယင်းစနာက်၌ 

ဂီနီဗ ်စဆာ၊ ဂါနာ၊ တန်ဇန်းနီးယားနှင့်ဘီနင် ကဲသ့ို ့ အမခားအာြရိက 

နိုင်ငံြျေားရိှသည်။ 

 

မြန်ြာနိုင်ငံသည်ေည်း တရုတ်၊  င်ကာပူနှင့်ဗီယက်နြ်နိုင်ငံြျေားသို ့

အခွံပါသီဟိဠု်စ ့ြျေားစရာင်းချေေျေက် အေားတူပုံ ံြျေိုးစေျှာက်ေှြ်းစနပံု 

ရသည်။ မြန်ြာ့သီဟိဠု်စ ့ြျေားကို အီးယူစေးကွက်ြျေားသို ့ တင်ပိုန့ိုင်စရး  

အတွက် မပုမပင်အစချောကိုင်ထုပ်ပိုးြှုပ ္စည်းြျေား၌ (အခွံနွှာ က်၊ 

သန် ့င်သည့် က်ြျေားနှင့်အမခားစသာ က်ြျေား) ပိုြိုရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် 

ေိုအပ်စနပါသည်။       Intersnack ၊ Olam International  သိုြ့ဟုတ် 

 

http://www.intersnack.com/
http://olamgroup.com/
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Operated by Supported by 

 

 EU TrustFund ကဲသ့ိုစ့သာရင်းနှီးမြုပ်နှံသူြျေားသည် သီဟိုဠ်သရက် 

ကဏ္ဍ အတွင်းကကီးြားသည့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံြှုအချေို  ့ ေုပ်စဆာင်ထားပပီး 

မြ ်သည်။ 

အီးယူစ ျေးကွက်ဝင်စရာက်ြှုဆိုင်ရာေိုအပ်ချေက်ြျေား 
 အီးယူ၌စရာင်းချေစသာသီဟိုဠ်စ ့ြျေားသည် စဘးဥပါေ်ကင်း င်      

ရပါြည်။ ပုိးသတ်စဆးအကကင်းအကျေန်ြျေားနှင့် ြှိုစကကာင့်မြ ်စသာ 

အဆိပ်အစတာက်ပြာဏအေွန်ြျေားမပားစနမခင်းကဲသ့ို ့ အန္တရာယ ်

မြ ်စ ြည့်အရာြျေားကိတုားမြ ်ထားသည်။ အြျိေုးြျေိုးစသာ ဓာတု 

ဓာတ်ကကင်းြျေားကုိ ဓာတ်ခွဲ  ်စဆးြှုြျေားမပုေုပ်စပးရန် ဝယ်ယူ 

သူြျေားကစတာင်းဆိုကကြည်မြ ်သည်။ 

 အီးယူြှတင်သွင်းသူြျေားသည် အ ားအ ာစဘးဥပါေ် ကင်း င် 

စကကာင်းစထာက်ခံချေက်ရရိှထားရန် သတ်ြှတ်ထားစေ့ ရိှသည်။ 

အသုံးမပုြှုအြျေားဆုံးစထာက်ခံချေက်ရယူစရး အ ီအ ဉ် ြျေားြှာ 

IFS ၊ FSSC22000 နငှ့် BRC တုိမ့ြ ်ကကသည်။ 

 စနာက်ထပ်အစရးပါသည့်သတ်ြှတ်ချေက်ြှာ သီဟိုဠ်စ ့အဆံ 

ြျေား၏အရွယ်အ ားသတ်ြှတ်ချေက်နှင့် အဆင့်အတန်း သတ်ြှတ် 

ချေက်မြ ်သည်။ အစမခခံ ံချေိန် ံညွှန်းအား UNECE ြ ှ သတ်ြှတ် 

စပးစသာ်ေည်း ပိုြိုအစသး ိတ်ကျေသည့်အဆင့် သတ်ြှတ်ချေက် 

ြျေား အတွက ် အေားအောရိှသည့်ဝယ်ယူသူြျေား နှင့် စဆွးစနွး 

ကကည့်သင့်ပါသည်။ 

အီးယူတွင် ဝယ်သူြည်သိုရ့ှာြည်နည်း 

သင်သည် အီးယူြအှေားအောရိှစသာဝယ်သူြျေားကို စအာက်ပါ 

သတင်းအရင်းအမြ ်အြျေိုးြျေိုးြှတ ်ဆင့်ရှာစြွစတွရိှ့နိုင်သည် -  
 ကုန် ည်မပပွဲြျေား - Anuga (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိြ်၊ဂျောြနီ) ၊ SIAL 

Paris (တ ်နှ ်ေျှင်နှ ်ကကိြ်၊မပင်သ ်) 

 အသင်းအြွဲ ြ့ျေား၏အသင်းဝင်ြျေား ာရင်း - FRUCOM ၊ 

International Nut and Dried Fruit Council (ကကားဝင် 

ချေိတ်ဆက်စပးစသာနှ ်ပတ်ေည်ညီောခံကို ီ ဉ်ကျေင်းပစပးသည်)

၊ European Snacks Association 

 

ဆက်သွယ်ရန် 

မြန်ြာ-အီးယူကနု်သွယ်ြှုအကူအညီစပးစရးဌာန 

 ီးပွားစရးနှင့်ကူးသန်းစရာင်းဝယ်စရးဝန်ကကီးဌာန 

အြှတ်၂၂၈ - ၂၄၀ ၊ ကြ်းနားေြ်း၊ ေုတိယထပ် 

ရန်ကနု်၊ မြန်ြာ။ 

အီးစြးေ်-mmeu.tradehelpdesk@gmail.com 

 

ယခုထုတ်စဝြှုကို ဥစရာပသြဂ္ဂ၏ရန်ပုံစငွအစထာက်အပ့ံမြင့်မပုေုပ်ပါ 

သည်။ ပါရိှစသာအစကကာင်းအရာြျေားနှင့်ပတ်သက်၍ စရးသားသူ 

(Aleksandar Jovanovic) ထံတွင် အေံုး ုံတာဝန်ရိှပပီး ဥစရာပသြဂ္ဂ  

သိုြ့ဟုတ် အမခားြည်သည့်အြွဲ အ့ ည်း၏အမြင်ကိုြျှေုံးဝထင်ဟပ်မခင်း 

ြရိှပါ။ 

 က်တင်ဘာ ၂၀၁၈ 

 

 

https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/homepage_en
https://www.ifs-certification.com/
http://www.fssc22000.com/
https://www.brcglobalstandards.com/
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/dry/dry_e/DDP17_CashewKernels_2013_e.pdf
http://www.anuga.com/
https://www.sialparis.com/
https://www.sialparis.com/
http://www.frucom.eu/
https://www.nutfruit.org/
http://www.esasnacks.eu/
mailto:mmeu.tradehelpdesk@gmail.com

