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CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မစနစ်များ 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၂ ခနှစ်၊ ဇွန်လ 

 

 

(၀သ)/လက်စဲွစာ စာင်-၂/၂၀၁၂ 



မာတိကာ 

စဉ်   အ ကာင်းအရာ       စာမျက်နှာ 

၁ နိဒါန်း           ၁ 

၂ CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ဦးတည်ချက်များ      ၂ 

၃ CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်      ၂ 

၄ CITES နှင့် ြမန်မာနိင်င        ၂ 

၅ CITES ဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်ခများ      ၂-၃ 

 (က) စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာတာဝန်ခ(CITES Management Authority)  

 (ခ) သိပ္ပဆိင်ရာတာဝန်ခ(CITES Scientific Authority) 

၆ ြမန်မာနိင်ငအတွက် CITES လပ်ငန်းဆိင်ရာတာဝန်ခများနှင့် တာဝန်ခဌာန ၃ 

 (က) စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာတာဝန်ခ (CITES Management Authority) 

 (ခ) သိပ္ပဆိင်ရာတာဝန်ခ(CITES Scientific Authority) 

၇ CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ သတ်မှတ်ချက်ထတ်ြပန်ချက်များ   ၃-၄ 

၈ ကွန်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝ့င်နိင်ငများ ညီလာခအစည်းအ ဝး    ၅ 

၉ CITES Permit         ၅ 

၁၀ CITES Secretariat နှင့် CITES Management Authority   ၅-၆ 

 တိအ့ကား ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်မစနစ် 

၁၁ ြမန်မာနိင်ငမှ သဘာဝအပင်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ ကာကွယ်  ၆ 

 ထိန်းသိမ်း နမ 

၁၂ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မအဆင့်အတန်းများ  ၆-၉ 

၁၃ အာဆီယ ဒသအတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ  ၁၀-၁၃ 

 တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ တားဆီးနိှမ်နှင်း ရးကွန်ယက်   
 ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) 

၁၄ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ ဖမ်းဆီး၊ သိမ်းဆည်းရမိလင် ဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ ၁၃ 



၁၅ ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များ         ၁၄-၁၅ 

၁၆ နိဂး           ၁၅-၁၆ 

၁၇ နာက်ဆက်တဲွများ         ၁၇-၃၉ 

  



CITES ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့်လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မစနစ်များ 

နိဒါန်း 

၁။ CITES ဆိသည်မှာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ခစီ၏အမည်ကိ အတိ ကာက် ခ  
ဆိြခင်းြဖစ်သည်။ “ မျို းဆက်ပျက်သဉ်းလဆဲ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ နိင်ငတကာ 
ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း” Convention on International Trade of Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES) ဟ ခ ဆိသည်။ 

၂။ ကမ္ဘာ ပ ရိှ ဇီဝမျို းစမျိုးကဲွများတွင် ပါဝင်သည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ 
တိကိ့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးအတွက် ရည်ရွယ် ပီး ဖဲွစ့ည်းခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၉၆၀ ြပည့်နှစ်ဝန်းကျင် 
ခန်တွ့င် ကမ္ဘာ့သိပ္ပပညာရှင်များ အသိက်အဝန်းမှ အပင်နှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်မျို းစိတ်များြဖစ်သည့် 
သဘာဝသယဇာတအရင်းအြမစ်များတိကိ့ ကမ္ဘာအဝန်းအလွန်အကထတ်ယူသးစဲွြခင်း၊ ကူးသန်း 
ရာင်းဝယ်ြခင်းများ ြပုလပ်လာကသည်ကိ သတိထားမိလာခ့ဲကသည်။ တစ်ချို ့ သာမျိုးစိတ်တိမှ့ာ 
ကမ္ဘာ ြမြပင် ပ မှ ကွယ် ပျက်သွားခ့ဲက ကာင်း၊ တစ်ချို မ့ျို းစိတ်တိမှ့ာ မကာမီအချိန်တွင် ပျာက် 
ကွယ်သွား တာ့မည့် အန္တရာယ်နှင့် ကု တွ ့ နရ ကာင်းတိကိ့ ဖာ်ထတ် တွရိှ့လာခ့ဲကသည်။ 

၃။ ၁၉၆၃ ခနှစ်တွင် ကျင်းပ သာ IUCN-World Conservation Union သိမ့ဟတ် 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources အဖဲွ ကီ့း၏ 
အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအစည်းအ ဝးနှင့် ၁၉၇၂ခနှစ် ဇွန်လအတွင်း ဆီွဒင်နိင်င၊ စ တာ့ဟမ်း မို၌့ 
ကျင်းပ သာ လူသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိင်ရာ ကလသမ္မဂညီလာခတိမှ့ ဆးြဖတ်ချက်အရ ကမ္ဘာ ပ ရိှ 
ရှားပါး၍ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်မည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ယင်းတိ၏့ အစိတ် 
အပိင်းများကိ တရားမဝင်အလွန်အကထတ်ယူြခင်း၊ ရာင်းဝယ်ြခင်းများကိ နိင်ငတကာြပဿနာ 
တစ်ရပ်အ နြဖင့် ပူး ပါင်းထိန်းချု ပ်ကာကွယ်နိင်ရန်အတွက် The International Convention on 
Regulations of Export, Transit and Import of Rare or Threatened Wildlife Species or 
their Skins and Trophies ကိ ရးဆဲွသတ်မှတ်ခ့ဲကသည်။ 

၄။ ၁၉၇၃ ခနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက် နတွ့င် နိင်ငတကာကွန်ဗင်းရှင်းတစ်ရပ်အ နြဖင့်စတင်ဖဲွစ့ည်း 
ြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၉၇၅ ခနှစ်၊ ဇူလိင်လ ၁ ရက် နတွ့င် ဝါရှင်တန်ဒီစီ၌ ကျင်းပသည့်အစည်းအ ဝးတွင် 
နိင်င(၈၀) ကျာ်မှ ကိယ်စားလှယ်တက် ရာက်ကာ အဖဲွအ့စည်းအ နြဖင့် စတင်အာဏာသက် ရာက် 
ကာင်း ထတ်ြပန် ကညာခ့ဲသည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ မိုတွ့င် စတင်ဖဲွစ့ည်းခ့ဲမ ကာင့် ဝါရှင်တန်ကွန်ဗင်း 

ရှင်းဟ ပထမအစတွင် လူသိများခ့ဲ ပီး နာင်တွင် CITES ဟ ြပင်ဆင် ြပာင်းလဲသးစဲွခ့ဲသည်။ အဖဲွဝ့င် 
နိင်င ပါင်း(၁၇၅)နိင်ငအထိ ရိှလာခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။ အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအြပင် အသင်းအဖဲွအ့စည်းများ၊ 
သ တသနဌာနများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းများ၊ တရားဥပ ဒစိးမိး ရး ဆာင်ရွက် နသည့် 
နိင်ငတကာဌာန/အဖဲွအ့စည်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လက်ရိှသည်။ 

 



CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ဦးတည်ချက်များ 

၅။ (က) မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ်များအား နိင်ငတကာအတိင်းအတာ 
ြဖင့် စီးပွားြဖစ်အလွန်အက  ကူးသန်း ရာင်းဝယ် နြခင်းကိ တားဆီးရန်။ 

 ( ခ ) စီးပွားြဖစ်ထတ်ယူ ရာင်းချခွင့်ြပုထား သာ မျို းစိတ်များ၏ ဂဟစနစ်ဟန်ချက်ညီမ 
အတွက် နိင်ငတကာမှ ဝိင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန်၊ 

 ( ဂ ) နိင်ငတကာကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးမှတစ်ဆင့် ထာဝစဉ်ညီ အသးြပုနိင် ရးအတွက် 
အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအား ကူညီ ပးရန်တိြ့ဖစ်သည်။ 

CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် 

၆။ ရှားပါး၍ မျို းဆက်ပျက်သဉ်း တာ့မည့် အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်၊ သစ် 
ပင်ပန်းမန်နှင့် ယင်းတိ၏့ အစိတ်အပိင်းများအား တရားမဝင်အလွန်အက ရာင်းဝယ် နမကိ 
နိင်ငတကာြပဿနာတစ်ရပ်အ နြဖင့် အဖဲွဝ့င်နိင်ငများမှ ပူး ပါင်းထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရန်။ 

CITESနှင့် ြမန်မာနိင်င 

၇။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ၁၉၉၇ ခနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁  ရက်တွင် CITES ကွန်ဗင်းရှင်းသိ ့
အဖဲွဝ့င်အြဖစ် စတင်ဝင် ရာက်ခ့ဲသည်။ အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအား ဖွ ဖိ့ုး ပီးနိင်ငနှင့် ဖွ ဖိ့ုးဆဲနိင်ငဟူ၍ 
ခဲွြခား ပီး နှစ်စဉ် ကးထည့်ဝင်ရ လ့ရိှသည်။ 

 

CITESဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်ခများ 

၈။ CITESကွန်ဗင်းရှင်းအတွင်း ရးမှူးရးကိ ဆွတ်ဇာလန်နိင်င၊ ဂျီနီဗာ မို၌့ အ ြခစိက်ရး 
ဖွင့်လှစ်ထားရိှ ပီး ကွန်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝ့င်နိင်ငအချင်းချင်းကားတွင် CITES ဆိင်ရာ စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများ လိက်နာ ဆာင်ရွက် ရးအတွက် စာင့်ကပ်ကည့်ရြခင်း၊ ဆက်သွယ်ညိနင်း 
ဆာင်ရွက် ပးြခင်းများ ကိ အတွင်း ရးမှူးရးမှ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးသည်။ နိင်ငအလိက် 
အာက်ပါအတိင်း ဆက်သွယ် ရးတာဝန်ခများထားရိှသည်- 

 (က) စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာတာဝန်ခ (CITES Management Authority)။ ကူးသန်း ရာင်း 
ဝယ်မဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ မွးြမူြခင်း၊ မျို းပွားြခင်းဆိင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် 
လိအပ်သလိ စိစစ်ကီး ကပ်ြခင်း၊ မှတ်ပတင်ြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ တင်သွင်းြခင်းဆိင်ရာ 
ခွင့်ြပုချက်ပါမစ်များ ( CITES Export/ Re-Export/ Import Pemit/ Exhibition 
permit) များကိ ထတ် ပးြခင်းတိ ့ ဆာင်ရွက်သည်။ ထိန်းချု ပ်ကာကွယ်ထားသည့် 
နာက်ဆက်တဲွစာရင်းဝင်အပင်နှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များတိ၏့ အဆင့်အတန်းသတ် 



မှတ်ချက်များကိြပင်ဆင်နိင်ရန်အကြပု ပးြခင်း၊အတိးအ လာ့ ြပုလပ်ြခင်းတိအ့တွက် 
တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

 ( ခ ) သိပ္ပဆိင်ရာ တာဝန်ခ (CITES Scientific Authority)။ နိင်ငအတွင်းနှင့် ြပည်ပနိင်င 
များမှမျို းစိတ်များဆိင်ရာ ရှားပါးမ၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမအဆင့်အတန်းများကိ တိက် 
ဆိင်စစ် ဆး ပးြခင်း၊ နာက်ဆက်တဲွစာရင်းဝင် Appendixes များအြဖစ် သတ်မှတ် 
နိင် ရး အပ်ချု ပ်မဆိင်ရာ တာဝန်ခထသိသိ့ပ္ပဆိင်ရာ အက ပးြခင်း၊ အချက်အလက် 
များြပုစ ပးြခင်းတိကိ့ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်သည်။ 

ြမန်မာနိင်ငအတွက် CITES လပ်ငန်းဆိင်ရာ တာဝန်ခများနှင့် တာဝန်ခဌာန 

၉။ သဘာဝအပင်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များတိ၏့ နိင်ငတကာကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ 
ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ CITES Secretariat နှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ အဖဲွဝ့င်နိင်ငအချင်းချင်း 
နှင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ အြခားအစိးရမဟတ် သာ အဖဲွအ့စည်းများနှင့် သာ်လည်း ကာင်း 
ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
သစ် တာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် ပးသည်။ 

 ( က) အပ်ချု ပ်မတာဝန်ခ။ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန 

 ( ခ ) သိပ္ပဆိင်ရာတာဝန်ခ။ ညန်ကား ရးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်း 
သိမ်း ရးဌာနခဲွ၊ သစ် တာဦးစီးဌာန။ 

CITES ကွန်ဗင်းရှင်း၏ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ချက်များ 

၁၀။ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များအား ပါများမ၊ ရှားပါးမအ ြခအ နကိ စဉ်ဆက် 
မြပတ် လ့လာစူးစမ်း ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ သိပ္ပသ တသနြပုလပ်ြခင်းများအရ နိင်ငတကာကူးသန်း 
ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ စီးပွား ရးအလိငှ့ာ မွးြမူြခင်းများကိ ထိန်းချု ပ်တားဆီးရန်အတွက် အဖဲွဝ့င်နိင်င 
များအ နြဖင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် စည်းမျဉ်းဥပ ဒများ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ခ့ဲပါသည်။ 
ကွန်ဗင်းရှင်း၏ သတ်မှတ်ချက်ပါ မျို းစိတ်များ နိင်ငတကာကူးသန်း ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ အလဲှအလှယ် 
ြပုလပ်ြခင်း၊ တိင်းြပည်တစ်ခနှင့်တစ်ခ တင်သွင်း/တင်ပိြ့ခင်းများ အတွက် အာက်ပါစည်းကမ်းချက် 
များအတိင်း တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းလိက်နာရန် အဖဲွဝ့င်နိင်ငများမှ သ ဘာတူလက်ခကျင့်သးလျက် 
ရိှသည်။ အဆိပါသတ်မှတ်ချက်များတွင် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ၊ ယင်းတိ၏့ 
အစိတ်အပိင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အာက်ပါအတိင်း နာက်ဆက်တဲွစာရင်းများ ( CITES 
Appendixes ) အြဖစ်သတ်မှတ်ကာ အဆင့် (၃)မျို း သတ်မှတ်ထားသည်။ 

 ( က) ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ နာက်ဆက်တဲွစာရင်း (၁) CITES Appendix I 

 ( ၁ ) အလွန်ရှားပါး ပီး မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျ ရာက် န သာ မျို းစိတ်များအားလး 
ကိ သတ်မှတ်သည်၊ 



 ( ၂ ) သဘာဝ တာတွင်းမှထတ်ယူ၍ စီးပွားြဖစ် ရာင်းဝယ်ြခင်းကိ လးဝတားြမစ် 
ထားသည်၊ 

 ( ၃ ) သိရ့ာတွင် သိပ္ပနည်းကျ မွးြမူြခင်း၊ စိက်ပျိုးြခင်းြဖင့် ပွားများလာ သာ 
တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်များကိ ရာင်းဝယ်မအား သတ်မှတ်စည်းကမ်း 
များနှင့်ကိက်ညီပါက ခွင့်ြပုနိင်သည်၊ 

 ( ၄ ) တင်ပိသ့ည့်နိင်ငမှ ထတ် ပးရမည့် CITES Export Permit နှင့် တင်သွင်းမည့် 
နိင်ငမှ ထတ် ပးရမည့် CITES Import Permit နှစ်မျို းစလးပါရိှရန်လိအပ် 
သည်။ 

( ခ ) ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ နာက်ဆက်တဲွစာရင်း (၂) CITES Appendix II 

 ( ၁ ) မကာမီကာလအတွင်း မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်ရန် အလားအလာရိှသည့် မျို းစိတ် 
များအားလးကိ သတ်မှတ်သည်၊ 

 ( ၂ ) မျို းစိတ်များ၏ သဘာဝတွင်ရိှသည့် အ ရအတွက်နှင့် ရှင်သန်မကိ ထိခိက်ြခင်း 
မရိှပါက သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအတိင်း ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မကိ ခွင့်ြပုနိင် 
သည်၊ 

 ( ၃ ) တင်ပိသ့ည့်နိင်ငမှ ထတ် ပးရမည့် CITES Export Permit ပါရိှရန် လိအပ် 
သည်။ 

( ဂ ) ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ နာက်ဆက်တဲွစာရင်း (၃) CITES Appendix III 

 ( ၁ ) အဖဲွဝ့င်နိင်ငများအသီးသီး၏ ဥပ ဒတွင်အကျု းဝင် ပီး သဘာဝ တာတွင်း၌ 
ပါများစွာ တွရိှ့နိင်သည့် မျို းစိတ်များအားလးကိ သတ်မှတ်သည်၊ 

 ( ၂ ) မျို းစိတ်များ၏ သဘာဝတွင်ရိှသည့် အ ရအတွက်နှင့် ရှင်သန်မကိ ထိခိက်ြခင်း 
မရိှပါက သတ်မှတ်စည်းကမ်းများအတိင်း ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မကိ ခွင့်ြပုနိင် 
သည်၊ 

 ( ၃ ) တင်ပိသ့ည့်နိင်ငမှ ထတ် ပးရမည့် CITES Export Permit ပါရိှရန်လိအပ် 
သည်။ 

၁၁။ CITES Appendix များြပင်ဆင် ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်း။ အထက်ပါအတိင်း နိင်ငတကာ 
ကူးသန်း ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ အလဲအလှယ်ြပုလပ်ြခင်းနှင့် သယ်ယူ ရ ့ ြပာင်းြခင်းဆိင်ရာများအတွက် 
ကွန်ဗင်းရှင်း၏ ထတ်ြပန်သတ်မှတ်ချက် Convention Text ၏ နာက်ဆက်တဲွစာရင်းအြဖစ် 
သတ်မှတ်ထားသည့် သဘာဝအပင်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များတိ၏့ မျို းစိတ်များစာရင်းကိ 
ြပင်ဆင်၊ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ြခင်းကိ အဖဲွဝ့င်နိင်ငများညီလာခအစည်းအ ဝး Conference of the 



Partices (CoP) တွင်သာ တင်ြပ၍ သ ဘာတူညီချက်ရယူ ပီး ညီလာခအစည်းအ ဝး၏ ဆးြဖတ် 
ချက်ြဖင့်သာ ဆာင်ရွက်နိင်သည်။ 

ကွန်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝ့င်နိင်ငများညီလာခအစည်းအ ဝး Conference of the Parties (CoP) 

၁၂။ CITES ကွန်ဗင်းရှင်းအဖဲွဝ့င်နိင်ငများအစည်းအ ဝးကိ ၂ နှစ်တစ်ကိမ်ကျင်းပ လ့ရိှသည်။ 
၁၉၇၅ ခနှစ် ဇူလိင်လ ၁ ရက် နတွ့င် နိင်င ပါင်း (၈၀)မှ ကိယ်စားလှယ်များြဖင့် စတင်စည်း ဝး 
ကျင်းပကာ CITES အဖဲွ ကီ့းကိ တည် ထာင်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ၁၉၇၇ ခနှစ်မှ စတင်ကာ (CoP 1) 
ပထအကိမ်ညီလာခအစည်းအ ဝးြပုလပ်ကာ CITES Convention Text နှင့်တကွ Appendixes 
များကိ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၀ ခနှစ် မတ်လ၌ ကာတာနိင်င၊ ဒိဟာမိုတွ့င် (CoP 15) 
အစည်းအ ဝးကိ နာက်ဆးကျင်းပထားခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခနှစ် မတ်လတွင် (CoP 16) အစည်း 
အ ဝးကိ ထိင်းနိင်င၊ ဘန် ကာက်မို၌့ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်သည်။ 

CITES Permit 

၁၃။ သစ်ပင်ပန်းမန်နှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်မျို းစိတ်များနှင့် ယင်းတိ၏့ အစိတ်အပိင်းများ၊ ဆင့်ပွား 
ထတ်လပ်မပစ္စည်းများအား ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်း၊ အလဲအလှယ်ြပုလပ်ြခင်း၊ ရ ့ ြပာင်းသယ် 
ဆာင်ြခင်းတိကိ့ ြပုလပ်ရာတွင် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသ ဘာတူညီချက်အြဖစ် ကန်းလမ်း၊ ရလမ်း၊ 
လယာဉ်လမ်း ကာင်းများမှ တစ်ဆင့် တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ တစ်ဆင့်ြပန်လည်တင်ပိြ့ခင်းများ 

(Import, Export, Re-Export) အတွက် အလွယ်တကူထိန်းချု ပ်နိင်ရန် စစ် ဆးခရန်၊ တင်ြပရန် 
ခွင့်ြပုချက်များကိ စပစအြဖစ်အသးြပုထတ် ပး လ့ရိှသည်။ ထိသိထ့တ် ပးသည့် ပစကိ အဆင့်ဆင့် 
ပးပိစ့စ် ဆးြခင်းြပုလပ်သည်။ မည်သည့် ခွင့်ြပုချက်ပစ CITES Permit များကိြဖစ် စ အာက်ပါ 
အတိင်း ထတ် ပး၊ ြဖန် ့ ဝ လ့ရိှသည် - 

 ( က )  မူရင်းခွင့်ြပုချက်ပါမစ်။ တင်ပိ/့တင်သွင်းသူထသိ ့ထတ် ပးရသည်။ 

 ( ခ ) ပါမစ်မိတ္တ ူများ။ CITES Secretariat ကွန်ဗင်းရှင်းရး၊ သက်ဆိင်ရာနိင်ငအလိက် 
CITES MA များတိသိ့ ့ြဖန် ့ ဝရသည်။ 

CITES Secretariat နှင့် CITES Management Authority တိအ့ကား ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက် မစနစ် 

၁၄။ CITES Permit ထတ် ပးြခင်းအတွက် ထတ် ပးသည့်နိင်ငမှ စီမအပ်ချုပ်မတာဝန်ခ CITES 
MA သည် ထတ် ပးသည့် ခွင့်ြပုချက်ပါမစ်အ ပ  အာက်ပါအတိင်းတာဝန်ခစစ် ဆးရန် 
လိအပ်သည်- 

 ( က ) ြမန်မာနိင်ငအတွက် CITES Permit များကိ ၁၉၉၄ ခနှစ် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် 
သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒအရ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီးခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာနက 
ထတ် ပးပိင်ခွင့်ရိှသည်။ 



 ( ခ ) ပါမစ်လက်မှတ်မှန်ကန် ကာင်းနှင့် ထတ် ပးမအတွက် မျို းစိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ 
သိပ္ပဆိင်ရာ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပချက် ထာက်ခချက်လိအပ်သည်။ 

 ( ဂ ) တင်သွင်း/တင်ပိမ့ည့်နိင်ငဖက်ရိှ CITES Management Authority ထသိ ့ မိတ္တ ူကိ 
ပးပိ၍့ CITES Permit ထတ် ပးြခင်းကိ အသိ ပးထားရမည်။ 

 ( ဃ ) မိတ္တ ူ ၁ စအား CITES Secretariat, Geneva, Switzerland ရိှ ကွန်ဗင်းရှင်းရးသိ ့
ပးပိရ့မည်။ 

 ( င ) CITES Permit ကိ အီလက်ထ ရာနစ် ကာ်ပီြဖင့်လည်း ြဖန် ့ ဝ ပးပိနိ့င်သည်။ 

ြမန်မာနိင်ငမှ သဘာဝအပင်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း နမ 

၁၅။ ဥပ ဒများထတ်ြပန်ထားရိှမ။ ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် ကွန်ဗင်းရှင်းမဝင် ရာက်မီကပင် 
မိမိနိင်ငအတွင်း ရှးယခင်ကတည်းက ထတ်ြပန် ကညာခ့ဲသည့် ဥပ ဒများအ ပ ခတ်စနစ်နှင့် 
ကိက်ညီ စ ရးြပင်ဆင် ရးဆဲွထားသည့် ဥပ ဒများရိှ ပီးြဖစ်သည်။ အဆိပါဥပ ဒများမှ သဘာဝ 
အပင်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များကိသာမက ယင်းတိ၏့ သဘာဝအတိင်း နထိင်ကျက်စားရာ 
နယ် ြမ ဒသများကိပါ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိင်ရန်အလိငှ့ာ အာက်ပါဥပ ဒ၊ နည်းဥပ ဒများ 
ြပဌာန်းထတ်ြပန် ကညာခ့ဲ ပီးြဖစ်သည်- 

 (က) သစ် တာဥပ ဒ(၁၉၉၅) 

 ( ခ ) သစ် တာနည်းဥပ ဒများ(၁၉၉၅) 

 ( ဂ ) တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ(၁၉၉၄) 

 (ဃ) တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ် ရးနှင့်သဘာဝနယ် ြမ 
များထိန်းသိမ်း ရးနည်းဥပ ဒ(၂၀၀၂) 

 ( င ) ြပည် ထာင်စြမန်မာနိင်ငအတွင်း မျို းသဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည့် 
တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ(၁၉၉၄) 

တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မအဆင့်အတန်းများ 

၁၆။ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်မမရိှ စရန်နှင့်ထိန်းသိမ်း 
ရး လပ်ငန်းများအား ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် အြပည်ြပည်ဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ 
အဖဲွအ့စည်းများမှ ကမ္ဘာ့ ဒသကီးများအလိက် လက်ရိှကျန်ရိှသည့် မျို းစိတ်များ၏ ပါများမ၊ ရှားပါး မ 
အ ြခအ နတိကိ့ လ့လာ ဖာ်ထတ် ပီး ဦးစား ပးအဆင့်အလိက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည့် 
အဆင့်အတန်းများကိ အာက်ပါအတိင်းသတ်မှတ်ထားရိှသည်- 



(က) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာသဘာဝအရင်းအြမစ်များထိန်းသိမ်း ရးအဖဲွ ့ International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)။  အဆိပါအသင်းကီး၏ သိပ္ပ 
ဆိင်ရာသ တသနအဖဲွခဲွ့များြဖစ်သည့် ကာ်မရှင်(၆)ခတွင်ပါဝင်သည့် မျို းစိတ်များရှင်သန်ထိန်းသိမ်း 
ရး ကာ်မရှင် IUCN Species Survival Commission (SSC) သည် ၁၉၆၃ ခနှစ်စတင်၍ 
တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်မျို းစိတ်များ၏ ကျန်ရိှ နမနှင့်မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်ရိှသည့် 
အ ြခအ နအပါအဝင် မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ် ပီးစာရင်းများကိ စနစ်တကျ လ့လာ ဖာ်ထတ်၍ 
မှတ်တမ်းတင် ပီး စတစ်ခသတ်မှတ်ကာ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မအဆင့်အတန်းများကိ သတ်မှတ်ခ့ဲ 
ပါသည်။ ၎င်းကိ Red List of Threatened Species သိမ့ဟတ် IUCN Red List ဟ ခ သည်။ 
ကမ္ဘာ့ ဒသအသီးသီးမှနှစ်စဉ် လ့လာ ကာက်ယူရရိှသည့်မျို းစိတ်စာရင်းများကိ တည်ရိှမအ ြခအ န 
ပ မူတည်၍ ြပာင်းလဲသတ်မှတ် ပီး ထတ်ြပန် ကညာ ပး လ့ရိှသည်။ စသတ်မှတ်ချက်နှင့် 
အပ်စခဲွြခားသတ်မှတ်ချက်ကိ ၁၉၉၄ ခနှစ်မှစတင်ကာ စနစ်အသစ်တစ်ခြပဌာန်းထတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ 
၂၀၀၁ခနှစ်တွင် ယခ နာက်ဆးအသးြပု နသည့် စနစ်ကိြပန်လည်သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ခ့ဲသည်။ 
အာက်ပါအတိင်း အပ်စ(၃)ခခဲွြခား၍ သတ်မှတ်ထားရိှသည်။ 

 

Conservation Status(Version 3.1,2001) 
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(၁) Extinct (EX) ။ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်သွား သာမျို းစိတ် 

(၂) Extinct in the Wild (EW) ။ နရင်း ဒသ၌ မျို းသဉ်း ပျာက်ကွယ်ထား သာမျို းစိတ် ( 
သ တသန ဌာနများ၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်များတွင်ကျန်ရိှသည်) 

(၃) Critically Endangered (CR) ။ မျို းသဉ်းလနီးပါး အန္တရာယ်ရိှ သာ မျို းစိတ် 

(၄) Endangered(EN) ။ မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ရိှ သာမျိုးစိတ် 

(၅) Vulnerable(VU) ။  မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျ ရာက်လနီးပါးမျို းစိတ် 

(၆) Near Threatened(NT)။  မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျ ရာက်လနီးပါးမျို းစိတ် 

(၇) Least Concern(LC)။  မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်နည်းပါးသည့်မျို းစိတ်  

(၈) Data Deficient(DD)။ မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ကျ ရာက်မသတင်း မခိင်လ သာ 
မျို းစိတ် 

(၉) Not Evaluated (NE)။ မျို းသဉ်းရန် အန္တရာယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြပုရ သး 
သာမျို းစိတ် 

 (ခ) အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ရာတွင် စနန်းသတ်မတ်ချက်များ။ အထက်ပါ ထိန်းသိမ်း 
ကာကွယ်မအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ရာတွင် အာက်ပါအချက်(၁၂)ချက်ကိ 
စအြဖစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်- 

  (၁) မျို းစိတ်တစ်ခလး၏အ ကာင်အ ရအတွက်နှင့် ကာင် ရပမာဏ Population 
and Population Size(Criteria A, C and D) 

 (၂) မျို းစိတ်ကဲွ ကာင်အ ရအတွက် Subpopulations ( Criteria B and C ) 

 (၃) အရွယ် ရာက် ပီးအ ရအတွက်Mature individuals(Criteria A,B,Cand D) 

  (၄) မျို းစဉ်မျို းစက် Generation ( Criteria A, C and E ) 

  (၅) ကာင် ရ လျာ့နည်းကျဆင်းမ Reduction ( Criteria A ) 

  (၆) ကာင် ရဆက်တိက် လျာ့နည်းကျဆင်းမ Continuing decline ( Criteria 
B and C ) 

  (၇) ကီးမားကျယ်ြပန်စွ့ာ ကာင် ရ ြပာင်းလဲမ Extreme fluctuations ( Criteria 
B and C ) 

  (၈) ဦး ရနည်းပါးစွာ ြပန်က့ျဲ နထိင်မ Severely fragmented (Criteria B) 



  (၉) တိးချဲက့ျက်စား ဒသ Extend of occurrence ( Criteria A and B ) 

  (၁၀) ကျက်စား ဒသArea of occupancy ( Criteria A, B and D ) 

  (၁၁) တွရိှ့ရာ ဒသ Location (Criteria B and D) 

  (၁၂) ကာင် ရတွက်ချက်ဆန်းစစ်မ Quantitative analysis (Criteria E) 

 ( ဂ ) ြမန်မာနိင်င၏-ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မအဆင့်အတန်း  ။  သားငှက်တိရစ္ဆာန်များထိန်း 
သိမ်းကာကွယ် ရးအတွက် “ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ် ရး 
နှင့် သဘာဝနယ် ြမများထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒ” ကိ ၁၉၉၄ ခနှစ် ဇွန်လ (၈) ရက် န ့
ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမတ် (၆/၉၄) ြဖင့် ထတ်ြပန်ခ့ဲပါသည်။ ဥပ ဒ အခန်း (၅) 
တွင် ပဒ်မ ၁၅ (က) အရ မျို းသဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန် 
များကိ အမျို းအစားသတ်မှတ် ကညာထားသည်။ အဆိပါ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၅ (က) အရ 
သစ် တာဦးစီးဌာနသည် ၁၉၉၄ ခနှစ် အာက်တိဘာလ (၂၆) ရက် နတွ့င် အမိန် ့ ကာ် 
ြငာစာအမှတ် (၅၈၃/၉၄) ြဖင့် မျို းသဉ်းမည့်အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရမည့် 
တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များစာရင်းအား အာက်ပါအတိင်းသတ်မှတ် ကညာထားသည် - 

  ( ၁) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ   ။   စစ ပါင်းမျို းစိတ် (၉၁) 
မျို းကိ သတ်မှတ်ထားသည် -  

   (ကက) နိတိ့က်သတ္တ ဝါမျို းစိတ်  (၃၉) မျို း 

   ( ခခ ) ငှက်မျိုးစိတ် (၅၀) မျို း 

   ( ဂဂ ) ကန်း န ရ နနှင့်တွားသွားသတ္တ ဝါမျို းစိတ် (  ၉) မျို း 

  ( ၂) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ   ။    စစ ပါင်းမျိုးစိတ် (၆၁) 
မျို းကိ သတ်မှတ်ထားသည် - 

   (ကက) နိတိ့က်သတ္တ ဝါမျို းစိတ် (၁၂) မျို း 

   ( ခခ ) ငှက်မျိုးစိတ် (၄၃) မျို း 

   ( ဂဂ ) ကန်း န ရ နနှင့်တွားသွားသတ္တ ဝါမျို းစိတ် (  ၆) မျို း 

  ( ၃) ရာသီအလိက်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ  ။   မျို းဆက်ြပန်ပွ့ား 
မကိ မထိခိက် စရန် အမဲလိက်ြခင်း၊ ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးြခင်းမှ ကာကွယ်ရန် စစ 
ပါင်းမျို းစိတ် (၁၅) မျို းကိ သတ်မှတ်ထားသည် - 

   (ကက) နိတိ့က်သတ္တ ဝါမျို းစိတ် (  ၂) မျို း 



    (ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ) 

   ( ခခ ) ငှက်မျို းစိတ်များ (၁၃) မျို း 

    (မတ်လ ၁၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ) 

အာဆီယ ဒသတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ 
တားဆီးနိှမ်နှင်း ရးကွန်ယက် ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) 

၁၇။ အာဆီယအဖဲွဝ့င်နိင်ငများအသင်းကီးမှ ဒသတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ 
တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ တားဆီးနိှမ်နှင်း ရးအတွက် အဖဲွဝ့င်(၁၀)နိင်ငရိှ တရားဥပ ဒစိး 
မိး ရး ဆာင်ရွက် နသည့် အစိးရဌာနများ၊ အဖဲွအ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့် 
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရးကွန်ယက်အဖဲွအ့စည်းကီး အြဖစ် ၂၀၁၅ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် နတွ့င် 
စတင်ဖဲွစ့ည်းြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

၁၈။ ASEAN-WEN အဖဲွသ့ည် CITES ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ပဋိဉာဉ်များနှင့် လပ်ထးလပ်နည်းများ 
အား လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ဒသတွင်းနိင်ငများရိှ CITES လပ်ငန်းဆိင်ရာတာဝန်ခများ၊ ရဲတပ်ဖဲွ၊့ 
အ ကာက်ခွန်၊ တရား ရးအဖဲွမ့ျား၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာအဖဲွအ့စည်းများမှ 
လပ်ငန်းဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် တာဝန်ခများကိ နိင်ငအလိက်ဆက်သွယ် ရးတာဝန်ခများမြဖစ် 
သတ်မှတ်ကာ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များကိ တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ 
ကိစ္စရပ်များတွင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းများ ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် နသည့် ဒသတွင်းအစိး 
ရအဖဲွအ့စည်းများဆိင်ရာ ကွန်ယက်အဖဲွအ့ြဖစ် အာက်ပါရည်ရွယ်မချက်များနှင့် ဖဲွစ့ည်းအ ကာင် 
အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက် နသည် - 

 (က) တစ်ခတည်း သာ ဒသတွင်း အစိးရအချင်းချင်းကား တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင် 
ပန်းမန်များ တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ တိက်ဖျက် ရးကွန်ယက်အြဖစ် ဆာင် 
ရွက်ရန်၊ 

 ( ခ) အ ရှ ့ တာင်အာရှ ဒသအတွက် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရား 
မဝင် ကူးသန်း ရာင်းဝယ် နမနှင့် ဆးရးမများအတွက် အချိန်မီကာကွယ်မအဆင့် 
သတ်မှတ်သတိ ပးနိင်ရန်၊ 

 ( ဂ) နိင်ငအချင်းချင်း လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမများကိ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ြခင်း၊ 
ကာင်းမွန်သည့် လပ်ငန်းနမူနာများကိ လ့လာနိင် စ ရး အ ထာက်အကူြပုလပ်ငန်း 
စဉ်အြဖစ် ဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၉။ အဆိပါကွန်ယက်အဖဲွ ကီ့း၏ လပ်ငန်းအစီအစဉ်များညိနင်း ရးအဖဲွ  ့ ASEAN-WEN 
Programme Coordination Unit (PCU) ကိ အဖဲွဝ့င်နိင်ငများရိှ ဆက်သွယ် ရးတာဝန်ခအသီး 
သီးနှင့် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန် သာ်လည်း ကာင်း၊ နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများနှင့် ပါင်းစပ် 



ဆာင်ရွက်နိင်ရန်လည်း ကာင်း ကားခဆက်သွယ် ရးရးအြဖစ် ၂၀၀၆ ခနှစ် မလ ၂၅ ရက် နတွ့င် 
ကျင်းပသည့် ပထအကိမ်အစည်းအ ဝးမှ သ ဘာတူဆးြဖတ်ချက်အရ ၂၀၀၇ ခနှစ် မလ တွင် ထိင်း 
နိင်င၊ ဘန် ကာက်မို၌့ ၎င်း PCU ရးကိ ဖွင့်လှစ်ခ့ဲပါသည်။ ASEAN-WEN ပမှန်အစည်းအ ဝးကိ 
နှစ်စဉ် အာဆီယအဖဲွဝ့င်နိင်ငများအလိက် တာဝန်ယူလက်ခ ကျင်းပ လ့ရိှသည်။ 

၂၀။ ASEAN-WEN အဖဲွအ့တွင်းသိ ့ ြမန်မာနိင်ငသည်လည်း ၂၀၀၅ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက် န ့
တွင် အဖဲွဝ့င်အြဖစ် ပါဝင် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ပီး အာက်ပါဌာနများမှ တာဝန်ခများအ နြဖင့် နိင်ငအဆင့် 
ဆက်သွယ် ရးတာဝန်ခများ (ASEAN-WEN National Focal Points) အြဖစ် ဆာင်ရွက်လက် 
ရိှသည် - 

 (က) သစ် တာဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန 

  ( ၁ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန၊ 

  ( ၂ ) ညန်ကား ရးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း ရး 
ဌာနခဲွ၊ သစ် တာဦးစီးဌာန၊ 

 ( ခ ) ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး။ ညန်ကား ရးမှူး၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး၊ 

 ( ဂ ) အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန။ ညန်ကား ရးမှူး၊ အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၊  

 (ဃ) ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖဲွ ့။ ညန်ကား ရးမှူး၊ နိင်ငြဖတ် ကျာ်မခင်းများဌာန၊ 

 ( င ) ကန်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန ။ ညန်ကား ရးမှူး၊ ကန်သွယ် ရးညန်ကားမ 
ဦးစီးဌာန။ 

၂၁။ နိင်ငအဆင့် တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မများအား တားဆီးနိှမ်နှင်း ရး ဆာင်ရွက်ြခင်း ။ 
ြမန်မာနိင်ငသည် နိင်ငတကာအဖဲွအ့စည်းများြဖစ်သည့် CBD၊ CITES၊ IUCN၊ INTERPOL၊ 
TRAFFIC၊ WCO တိ ့အပါအဝင် အာဆီယ ဒသတွင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ 
တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူနိင် ရးကွန်ယက် (ASEAN Wildlife 
Enforcement Network, ASEAN-WEN) တွင်လည်း အဖဲွဝ့င်နိင်ငအြဖစ် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
လက်ရိှသ်ည။ နိင်င တာ်အဆင့်အ နြဖင့်လည်း အဆိပါ တားဆီးနိှမ်နှင်း ရးလပ်ငန်းများကိ 
ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်နိင်ရန်အတွက် သစ် တာဦးစီးဌာနသာမက လပ်ငန်းဆက်စပ်မရိှသည့် ကျန် 
ဝန်ကီးဌာနများပါဝင်သည့် “နိင်ငအဆင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင် 
ရာင်းဝယ်မများအား ဥပ ဒအရ ထိ ရာက်စွာအ ရးယူတားဆီး ရးလပ်ငန်းအဖဲွ”့ (National 

Wildlife Law Enforcement Task Force) ကိ (၄-၇-၂၀၀၇) ရက် နတွ့င် စတင်ဖဲွစ့ည်းခ့ဲ ပီး၊ (၂၇-
၅-၂၀၁၅) ရက် နတွ့င် နိင်င တာ်သမ္မတရးအမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ် (၂၁/၂၀၁၁)ြဖင့် ြပန်လည် 
ြပင်ဆင်ဖဲွစ့ည်းခ့ဲပါသည် - 



 (က) နိင်ငအဆင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မများ 
အား ဥပ ဒအရ ထိ ရာက်စွာအ ရးယူတားဆီး ရးလပ်ငန်းအဖဲွ ့ (National Wildlife 
Law Enforcement Task Force) 

  ( ၁ ) ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ သစ် တာဦးစီးဌာန
 ဥက္က ဌ 

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်သစ် တာ ရးရာဝန်ကီးဌာန  

  ( ၂) တရားစဲွနှင့်အမလိက်ဌာန၊ ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး
 အဖဲွဝ့င် 

  ( ၃) အ ထွ ထွအပ်ချု ပ် ရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန
 အဖဲွဝ့င် 

  ( ၄) ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖဲွဌ့ာနချု ပ်၊ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန
 အဖဲွဝ့င် 

  ( ၅) နယ်စပ် ဒသနှင့်တိင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွ ဖိ့ုးတိးတက် ရး
 အဖဲွဝ့င် 

   ဦးစီးဌာန၊ နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

  ( ၆) စစမ်းစစ် ဆး ရးဌာနခဲွ၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန
 အဖဲွဝ့င် 

   ဘ ာ ရးနှင့်အခွန်ဝန်ကီးဌာန 

  ( ၇) ကန်သွယ် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း
 အဖဲွဝ့င် 

   ရာင်းဝယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

  ( ၈) ညန်ကား ရးမှူး
 အဖဲွဝ့င် 

   ဘသာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခဲွ 

   သစ် တာဦးစီးဌာန 

  ( ၉) ဒတိယညန်ကား ရးမှူး
 အဖဲွဝ့င် 



   ဘသာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခဲွ 

   သစ် တာဦးစီးဌာန 

 ( ခ ) လပ်ငန်းတာဝန်များ 

  ( ၁) တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မများ တား 
ဆီးနိင် ရး လပ်ငန်းစီမချက်များ ရးဆဲွရန်၊ 

  ( ၂) ဌာနအလိက် ဆာင်ရွက်ရမည့် ညန်ကားချက်များကိ သက်ဆိင်ရာဌာနများ 
အတွင်း  ကျယ်ကျယ်ြပန်ြ့ပန် ့အသိ ပးအ ကာင်းကားရန်၊ 

  ( ၃) ဌာနဆိင်ရာအချင်းချင်း စဉ်ဆက်မြပတ် ညိနင်းဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

  ( ၄) အဖဲွဝ့င်များပါဝင်သည့် အစည်းအ ဝးကိ (၆) လ တစ်ကိမ် ကျင်းပရန်၊ 

  ( ၅) နိင်ငအတွင်း အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မလပ်ငန်းအား ASEAN-
WEN အဖဲွသိ့ ့အသိ ပး အ ကာင်းကားရန်၊ 

  ( ၆) အြခားအာဆီယအဖဲွဝ့င်နိင်ငများတွင် ဖဲွစ့ည်းထားသည့် Task Force များ၏ 
ဆာင်ရွက် နမများ၊ ရလာဒ်များနှင့် သင်ခန်းစာများကိ လ့လာ၍ မိမိတိ၏့ 
လပ် ဆာင် နမများ ပိမိတိးတက် ကာင်းမွန် စ ရး ဆာင်ရွက်ရန်၊ 

  ( ၇) National Wildlife Law Enforcement Task Force ၏ ကိုးပမ်း ဆာင် 
ရွက်ချက်များနှင့် ရလဒ်များကိ ဖာ်ြပသည့် တိးတက်မအစီရင်ခစာများကိ 
ကာလအပိင်းအြခားြဖင့် ထတ်ြပန်အသိ ပးရန်၊ ြပန်လည်သးသပ်ြခင်းနှင့် တိး 
တက် ကာင်းမွန် စရန်၊ 

  ( ၈) Task Force ဆာင်ရွက် နမများ၊ သိသင့်သိထိက်သည့် အ ကာင်းအရာများ၊ 
အြခားအာဆီယ Task Forces များ၏ ဆာင်ရွက် နမများကိ သတင်း၊ 
စာနယ်ဇင်းများနှင့် TV များမှတစ်ဆင့် ြပည်သူများအကား ကျယ်ကျယ်ြပန် ့
ြပန် ့အသိ ပးရန်။ 

၂၂။ နိင်ငအဆင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ တရားမဝင် ရာင်းဝယ်မများအား 
ဥပ ဒအရ ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူတားဆီး ရးလပ်ငန်းအဖဲွ  ့ (National Wildlife Law 
Enforcement Task Force) သည် နယ်စပ် ဒသများအပါအဝင် ြပည်နယ်/တိင်း ဒသကီးများ 
အလိက်ရိှ ခရိင်၊ မိုန့ယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျးရွာများတွင် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ 
တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ တားဆီးနိှမ်နှင်း ရးကိ ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူ ဆာင်ရွက်လက်ရိှ 
သည်။ အဖဲွ၏့ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ချက်များကိလည်း ြပည်သူလူထသိ ့သတင်းမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် 



အသိ ပးြခင်းကိ ဆာင်ရွက်လက်ရိှပါသည်။ ဒသအတွင်း တက်ကစွာလပ်ရှား ဆာင်ရွက် နမ 
အြဖစ်လည်း ASEAN-WEN အဖဲွ ကီ့းသိပ့ါ သတင်းထတ်ြပန် ပးပိလ့က်ရိှသည်။ 

တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ ဖမ်းဆီး၊ သိမ်းဆည်းရမိလင် ဆာင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များ 

၂၃။ ဥပ ဒြဖင့် ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ သတ် 
ြဖတ်ြခင်း၊ အမဲလိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ယင်း 
တိ၏့အစိတ်အပိင်းများကိြဖစ် စ လက်ဝယ်ထားရိှြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် 
အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် လဲ ြပာင်းြခင်း ြပုလပ် နသူတစ်ဦးဦး သိမ့ဟတ် အဖဲွအ့စည်းတစ်ခခကိ 
တွရိှ့ပါက ဖမ်းဆီးအ ရးယူ ပီး သက်ဆိင်ရာ ရဲစခန်းသိပိ့ ့ ဆာင်အမဖွင့်လှစ်ရမည်။ ထိသိအ့မဖွင့် 
လှစ်အ ရးယူနိင် ရး တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမ 
များထိန်းသိမ်း ရး ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၅၊ ၃၆ နှင့် ၃၇ တိအ့ရ တရားစဲွနိင် ရးအတွက် သစ် တာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ်ထသိ ့တရားစဲွဆိရန် ကိုတင်ခွင့်ြပုမိန် ့ တာင်းခရမည်။ 

၂၄။ ဖမ်းဆီး၊ သိမ်းဆည်းရမိသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ြခင်း ။ 
အသက်ရှင်သန် နသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များကိ ဖမ်းဆီး၊ သိမ်းဆည်းရမိပါက ဒဏ်ရာအနာတရ 
ြဖစ် နသည့် အ ကာင်များ တွရိှ့လင် သီးသန်ခဲွ့ြခားထားရန် လိအပ် ပီး တိရစ္ဆာန်အ သ ကာင်များ ကိ 
မှတ်တမ်းယူထား ပီး စနစ်တကျမီးရဖ့ျက်ဆီးြခင်း ြပုလပ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ထိသိလ့ပ် ဆာင်ရာ တွင် 
အဖဲွ ့ြဖင့် မှတ်တမ်းတင်လပ် ဆာင်ရန်လိအပ်သည်။ ကျန်းမာ ရး ကာင်းသည့် တာရိင်းတိရ 
စ္ဆာန်များအား အမျိုးအစားအလိက်၊ အရွယ်အစားအလိက် ခဲွြခားထိန်းသိမ်းထားရန် လိအပ်သည်။ 
အန္တရာယ်ြပုတတ်သည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များပါရိှလာလင် ခိင်ခန် ့ သာ လှာင်အိမ်ြပုလပ်ထိန်း 
သိမ်းထားရမည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနသိ ့ အြမန်ဆးဆက် 
သွယ်ရန်လိအပ်ပါသည်။ ရှားပါး ပီး မျို းသဉ်းရန်အန္တရာယ်ရိှသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ၊ ဒသရင်း 
မျို းစိတ်များပါဝင်မရိှမရိှသက်ဆိင်ရာ ဥယျာဉ်/ ဘးမ့ဲ တာများရိှ ကမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများကိ ခ ယူ 
စစ် ဆးရမည်။ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များသည် သက် သခစာရင်းဝင်ပစ္စည်းများြဖစ်၍ ပျာက်ဆး၊ 
ပျက်စီးဆးရးမမြဖစ် ပ စ ရး ကပ်မတ်ထိန်းသိမ်းရန် လိအပ်သည်။ 

ြပစ်မြပစ်ဒဏ်များ 

၂၅။ ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များအား တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မ ြပုလပ် 
ြခင်းများအတွက် စစ် ဆး တွရိှ့၍ ဖမ်းဆီးရမိပါက အာက်ပါအတိင်း ဥပ ဒပါြပစ်ဒဏ်များ 
သတ်မှတ်ထားပါသည် - 

၂၆။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၅ ။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မထင် 
ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် (၃)နှစ်အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် (၁၀၀၀၀) အထိ 
ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်စလးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် - 

 (က) လိင်စင်မရိှဘဲ အမဲလိက်ြခင်း၊ 



 ( ခ ) အမဲလိက်ခွင့် လိင်စင်စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချို း ဖာက်ြခင်း၊ 

 ( ဂ) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ စီးပွား ရးအလိငှ့ာ 
မွးြမူြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း ရထ၊ လထကိ တမင်ညစ်ညမ်း စြခင်း၊ ရစီး ရလာပျက် 
စီး စြခင်း သိမ့ဟတ် ရတွင်အဆိပ်ခပ်ြခင်း၊ 

 ( င) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း အဆိပ်အ တာက်ြဖစ် စ သာ ပစ္စည်းကိြဖစ် စ၊ ဓာတ်သတ္တ ု 
အညစ်အ ကးကိြဖစ် စ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ သိမ့ဟတ် စွန်ပ့စ်ြခင်း၊ 

 ( စ) တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်ကိ လပ်ငန်းလိင်စင်မရိှဘဲ တည် ထာင် 
လပ်ကိင်ြခင်း။ 

၂၇။ ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၆ ။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူ းလွန် ကာင်း ြပစ်မထင် 
ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် (၅)နှစ် အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ် ကျပ် (၃၀၀၀၀) အထိ 
ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမှတ်ရမည် - 

 (က) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 
အမဲလိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ ယင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ 
ယင်း၏ အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 
သယ် ဆာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

 ( ခ ) ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝအပင် တစ်မျို းမျိုးကိ သတ်မှတ်ထားသည့် နရာ ဒသ 
အတွင်း ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ ထတ်ယူြခင်း၊ စ ဆာင်းြခင်း သိမ့ဟတ် တစ်နည်းနည်းြဖင့် 
ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

 ( ဂ) သဘာဝနယ် ြမအတွင်း သက်ရိှသက်မ့ဲဖဲွစ့ည်းမကိြဖစ် စ၊ သဘာဝအ နအထားတစ် 
ခခကိ ြဖစ် စ ဖျက်ဆီးြခင်း၊ 

 (ဃ) သဘာဝနယ် ြမ နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ အစိးရကစီမအပ်ချုပ် 
သည့် သိမ့ဟတ် အစိးရက အစရှယ်ယာမတည် ငွရင်းပါဝင်သည့် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် 
သိမ့ဟတ် ရက္ခ ဗဒဥယျာဉ်၏ နယ်နိမိတ်အမှတ်အသား တစ်ခခကိြဖစ် စ၊ ခွင့်ြပုချက် 
မရိှဘဲ ြပာင်းလဲြပင်ဆင်ြခင်း၊ ရ ့ ြပာင်းြခင်း၊ ဖျက်ဆီးြခင်း သိမ့ဟတ် ပသ ာန်ပျက် 
စရန် ြပုလပ်ြခင်း။ 

၂၈။  ဥပ ဒ ပဒ်မ ၃၇ ။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင် 
ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူအား ထာင်ဒဏ် (၇)နှစ် အထိြဖစ် စ၊ ငွဒဏ်ကျပ် (၅၀၀၀၀) အထိ 
ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးြဖစ် စ ချမျတ်ရမည် - 



 ( က) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ သတ်ြဖတ်ြခင်း၊ 
အမဲလိက်ြခင်း သိမ့ဟတ် အနာတရြဖစ် စြခင်း၊ ယင်း တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ 
ယင်း၏ အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ခွင့်ြပုချက်မရိှဘဲ လက်ဝယ်ထားြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ 
သယ် ဆာင်ြခင်း သိမ့ဟတ် လဲ ြပာင်းြခင်း၊ 

 ( ခ ) လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်ကိြဖစ် စ၊ ကာကွယ်ထားသည့် သဘာဝ 
အပင်ကိြဖစ် စ၊ ယင်းတိ၏့ အစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ ညန်ကား ရးမှူးချု ပ်၏ 
ထာက်ခချက်မရိှဘဲ ြပည်ပသိ ့တင်ပိြ့ခင်။ 

နိဂး 

၂၉။ သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များတိကိ့ ယင်းတိ၏့ နရင်းကျက်စား ဒသများ 
တွင် သဘာဝအတိင်း ပါက်ပွားရှင်သန် စရန်၊ ဂဟစနစ်များ ရရှည်တည်တ့ စ ရးထိန်းသိမ်းနိင် 
ရန်နှင့် မျို းဆက်ပျက်သဉ်းမည့် အန္တရာယ်မှကာကွယ်နိင်ရန်နှင့် တရားမဝင်ကူးသန်း ရာင်းဝယ်မကိ 
တားဆီးနိှမ်နှင်းနိင်ရန်အတွက် နိင်ငတကာကူးသန်း ရာင်းဝယ်ြခင်း၊ သယ် ဆာင်ြခင်းဆိင်ရာ 
လပ်ထးလပ်နည်းများကိ CITES ကွန်ဗင်းရှင်းမှ သတ်မှတ်ထတ်ြပန်ထားရိှ ပီး အဖဲွဝ့င်နိင်ငများ 
အ နြဖင့် လိက်နာ ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် အထက်ပါရည်မှန်းချက်များကိ အာင်ြမင်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် 
မည် ြဖစ်ပါသည်။ CITES ဆိင်ရာကိစ္စရပ်များကိ ြပည်သူလူထမှ ပိမိသိရိှနားလည် စ ရးအတွက် 
လည်း ကာင်း၊ ဆက်စပ်တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက် နသည့် အစိးရဌာနအဖဲွအ့စည်းများနှင့် အစိးရမဟတ် 
သာအဖဲွအ့စည်းများကပါ သိရိှနားလည်ပီး ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်းြဖင့် ပိမိ ကာင်းမွန်သည့် 
ရရှည်ထိန်းသိမ်း ရးလပ်ငန်းစဉ်များကိ အာင်ြမင် အာင် ဆာင်ရွက်ရာတွင် အ ထာက်အကူ 
ြဖစ် စနိင်မည်ြဖစ် သာ ကာင့် ဤ “မျို းဆက်ပျက်သဉ်းလဆဲ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန် 
များ နိင်ငတကာ ကန်သွယ်မဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း Convention on International Trade of 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES” ဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းများ၊ 
သိ ကာင်းစရာများကိ ြပုစထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

နာက်ဆက်တဲွ(က) 

၁။ Appendix I တွင် ပါဝင် သာမျို းစိတ်များအား ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်းအတွက် CITES 
EXPORT / IMPORT PERMIT ထတ် ပးြခင်းနှင့် ပတ်သက် သာစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ 
(CITES Article III) 

၁-၁၊ EXPORT PERMIT (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၂) 

The export of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior 
grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when 
the following conditions have been met. 



Appendix I တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျိုးစိတ်အားမဆိ တင်ပိရ့ာတွင် ကနဦး ထာက်ခချက်နှင့် 
Export Permit တင်ြပချက်တိကိ့ လိအပ်ပါသည်။ Export Permitတစ်ခအား ထတ် ပးြခင်းကိ 
အာက် ဖာ်ြပပါ အရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရပါမည်။ 

၁-၁-၁၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ a ) 

A Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be 
detrimental to the survival of that species. 

တင်ပိခွ့င့်ြပုမသည်တင်ပိမ့ည့်မျို းစိတ်၏ရှင်သန်တည်တ့မကိ ထိခိက်မမရိှ ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ 
Scientific Authority of the State မှ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်ရမည်။ 

၁-၁-၂၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ  b ) 

A management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not 
obtained in contravention of the laws of the State for the protection of fauna and flora. 

တင်ပိခွ့င့်ြပုမည့်မျို းစိတ်များအားစ ဆာင်းရယူြခင်းသည်တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ အပင်နှင့်အ ကာင်တိကိ့ 
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ထတ်ြပန်ထား သာ ဥပ ဒများနှင့် ဆန်က့ျင်မမရိှ ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ 
Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၁-၁-၃၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ  c  ) 

A Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will 
be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel 
treatment. 

သက်ရိှမျိုးစိတ်များအား တင်ပိမ့ည်ဆိပါက ၎င်းသက်ရိှမျိုးစိတ်အား တင်ပိရ့ာ၌ ဒဏ်ရာရရိှမ၊ ကျန်း 
မာ ရးယိယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မအနည်းဆးြဖစ် စရန် 
ြပင်ဆင်၍တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management Authority of the Stateအား 
ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၁-၁-၄ ၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ  d ) 

A Management Authority of the State of export is satisfied that an import permit has 
been granted for the specimen. 

တင်ပိမ့ည့်မျို းစိတ်အတွက် IMPORT PERMIT တစ်ခအား တရားဝင်ခွင့်ြပု ပး ပီးြဖစ် ကာင်း 
EXPORT PERMIT ခွင့်ြပု ပးမည့်နိင်င၏ Management Authority of the Stateအား 
ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 



၁-၂၊ IMPORT PERMIT ( CITES Article III၊ စာပိဒ် ၃ )  

The import of any specimen of a species included in Appendix I shall require the prior 
grant and presentation of an import permit and either an export permit or re-export 
certificate. An import permit shall only be granted when the following conditions have 
been met. 

Appendix I တွင် ပါဝင် သာ မည်သည့်မျိုးစိတ်အားမဆိ တင်သွင်းရာတွင် ကနဦး ထာက်ခချက်၊ 
IMPORT PERMIT တင်ြပချက် နှင့် EXPORT PERMIT ( သိမ့ဟတ် ) RE-EXPORT 
ထာက်ခချက်တိကိ့ လိအပ်ပါသည်။ IMPORT PERMIT တစ်ခအား ထတ် ပးြခင်းကိ 
အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရပါမည်။ 

 

၁-၂-၁ ၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၃၊ အပိဒ်ခဲွ  a  ) 

A Scientific Authority of the State of import has advised that the import will be for 
purposes which are not detrimental to the survival of the species involved. 

တင်သွင်းမည့်ရည်ရွယ်ချက်သည် တင်သွင်းမည့်မျို းစိတ်၏ရှင်သန်တည်တ့မကိ ထိခိက်မမရိှ ကာင်း 
တင်သွင်းမည့်နိင်င၏ Scientific Authority of the State မှ ရှင်းလင်းတင်ြပ ပီးြဖစ်ရမည်။ 

၁-၂-၂ ၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၃၊ အပိဒ်ခဲွ b ) 

A Scientific Authority of the State of import is satisfied that the purposed recipient of a 
living specimen is suitably equipped to house and care for it. 

တင်သွင်းခွင့်ြပုရန် တင်ြပ လာက်ထား သာ သက်ရိှမျို းစိတ်အတွက် သင့်တင့် လာက်ပတ် သာ 
နရာထိင်ခင်းများ စီစဉ်ထားြခင်း၊ ြပုစ စာင့် ရှာက်ရန် စီစဉ်ထားြခင်းတိသ့ည် တင်သွင်းခွင့်ြပုမည့် 

Scientific Authority of the State မှ ကျနပ်လက်ခနိင်မည့် စီစဉ်ထားမမျိုးြဖစ်ရမည်။ 

၁-၂-၃ ၊ (CITES Article III ၊ စာပိဒ် ၃၊ အပိဒ်ခဲွ c ) 

 A Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen 
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or 
cruel treatment. 

တင်သွင်းမည့်မျို းစိတ်အား စီးပွား ရးအကျိုးအြမတ်ရမည့် လပ်ငန်းများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်မ 
မရိှပါ ကာင်း တင်သွင်းခွင့်ြပုမည့် Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် 
စရမည်။ 



၁-၃၊ RE-EXPORT certificate (CITES Article III၊ စာပိဒ် ၄ ) 

The re-export of any specimen of a species included in Appendix I shall require  the 
prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only 
be granted when the following conditions have been met. 

Appendix I တွင် ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိထပ်ဆင့်ပိရ့ာတွင် ကနဦး ထာက်ခချက်နှင့် 
RE-EXPORT ထာက်ခတင်ြပချက်တိကိ့လိအပ်ပါသည်။RE-EXPORT ထာက်ခချက်တစ်ခအား 
ထတ် ပးြခင်းကိ အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရပါမည်။ 

 

၁-၃-၁၊ (CITES Article III၊ စာပိဒ် ၄၊ အပိဒ်ခဲွ a ) 

A management Authority of the State of re-export is satisfied that the specimen was 
imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention. 

ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်မျိုးစိတ်သည်Convention ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိင်း တင်သွင်းခ့ဲသည့် 
မျို းစိတ်ြဖစ် ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့် Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိ 
ြမင် စရမည်။ 

၁-၃-၂၊ (CITES Article III၊ စာပိဒ် ၄၊ အပိဒ်ခဲွ b ) 

A Management Authority of the State of re-export is satisfied that any living specimen 
will be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or 
cruel treatment. 

သက်ရိှမျိုးစိတ်များအား ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည်ဆိပါက ၎င်းသက်ရိှမျိုးစိတ်များအား တင်ပိရ့ာ၌ ဒဏ်ရာ 
ရရိှနိင်မ၊ ကျန်းမာ ရးယိယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယာဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မ 
အနည်းဆးြဖစ် စရန် ြပင်ဆင်၍တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management 
Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၁-၃-၃၊ (CITES Article III၊ စာပိဒ် ၄၊ အပိဒ်ခဲွ c ) 

A Management Authority of the State of re-export is satisfied that an permit has been 
granted for any living specimen. 

ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်မျိုးစိတ်အတွက် IMPORT PERMIT တစ်ခအား တရားဝင်ခွင့်ြပု ပး ပီးြဖစ် 
ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် 
စရမည်။ 



၁-၄၊INTRODUCTION FROM THE SEA (CITES Article III၊ စာပိဒ် ၅) 

The Introduction from the sea of any specimen of a species included in Appendix I shall 
require the prior grant of a certificate from a  Management Authority of the State of 
introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have 
been met. 

Appendix I တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ ပင်လယ်ြပင်မှ စတင်ထတ်ယူသးစဲွရာတွင် 
စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏ Management Authority of the State မှ ခွင့်ြပုထတ် ပးထား 
သာ ထာက်ခချက်လက်မှတ်အား အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရမည်။ 

၁-၄-၁၊(CITES Article III၊စာပိဒ် ၅၊ အပိဒ်ခဲွ a) 

A Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not 
be detrimental to the survival of the species involved. 

စတင်ထတ်ယူသးစဲွြခင်းသည် စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်မျို းစိတ်၏ ရှင်သန်ရပ်တည်မကိထိခိက်မမရိှ 
ကာင်း စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏  Scientific  Authority of the State မှ ရှင်းလင်း ဖာ် 

ြပ ပီးြဖစ်ရမည်။ 

၁-၄-၂ ၊(CITES Article III၊စာပိဒ် ၅၊ အပိဒ်ခဲွ b) 

A Management Authority of the State of introduction is satisfied that the proposed 
recipient of a living specimen is suitably equipped to house and care for it; and  

စတင်ထတ်ယူသးစဲွခွင့်ြပုရန် တင်ြပ လာက်ထား သာ သက်ရိှမျို းစိတ်အတွက် သင့်တင့် 
လာက်ပတ် သာ နရာထိင်ခင်းများ စီစဉ်ထားြခင်း၊ ြပုစ စာင့် ရှာက်ရန် စီစဉ်ထားြခင်းတိသ့ည် 
စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏ Management Authority of the State မှ ကျနပ်လက်ခနိင်မည့် 
စီစဉ်ထားမမျိုး ြဖစ်ရမည်။ 

၁-၄-၃ ၊(CITES Article III၊စာပိဒ် ၅၊ အပိဒ်ခဲွ c) 

A Management Authority of the State of introduction is satisfied that the specimen is 
not to be used for primarily commercial purposes. 

စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်မျိုးစိတ်အား စီးပွား ရးအကျို းအြမတ်ရမည့် လပ်ငန်းများအတွက် အဓိက 
ရည်ရွယ်မမရိှပါ ကာင်း စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏  Management Authority of the State 
အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂၊ Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မျို းစိတ်များအတွက် CITES EXPORT / IMPORT PERMIT 
ထတ် ပးြခင်းနှင့် ပတ်သက် သာစည်းမျဉ်းများ (CITES Article IV) 



၂-၁၊ EXPORT PERMIT (CITES Article IV၊ စာပိဒ် ၂) 

The export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior 
grant and presentation of an export permit. An export permit shall only be granted when 
the following conditions have been met. 

Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ တင်ပိရ့ာတွင် ကနဦး ထာက်ခချက်နှင့်  
EXPORT PERMIT တင်ြပချက်တိကိ့လိအပ်ပါသည်။ EXPORT PERMIT တစ်ခအား 
ထတ် ပးြခင်းကိ အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှထတ် ပးရပါမည်။ 

၂-၁-၁၊(CITES Article Article IV စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ a) 

A Scientific Authority of the State of export has advised that such export will not be 
detrimental to the survival of that species. 

တင်ပိခွ့င့်ြပုမသည် တင်ပိမ့ည့်မျို းစိတ်၏ ရှင်သန်တည်တ့မကိထိခိက်မမရိှ ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င ၏ 
Scientific Authority of the State မှ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်ရမည်။ 

၂-၁-၂၊(CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ b) 

A Management Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not 
obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora. 

တင်သွင်းခွင့်ြပုမည့်မျိုးစိတ်များအား စ ဆာင်းရယူြခင်းသည် တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ အပင်နှင့်အ ကာင် 
တိကိ့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ထတ်ြပန်ထား သာဥပ ဒများနှင့် ဆန်က့ျင်မမရိှ ကာင်းတင်ပိမ့ည့် 
နိင်င၏ Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂-၁-၃၊ (CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ c) 

A Management Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will 
be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel 
treatment. 

သက်ရိှမျိုးစိတ်များအား တင်ပိမ့ည်ဆိပါက ၎င်းသက်ရိှမျို းစိတ်များအား တင်ပိရ့ာ၌ ဒဏ်ရာများရရိှ 
နိင်မ၊ ကျန်းမာ ရးယိယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မအနည်း 
ဆး ြဖစ် စရန် ြပင်ဆင်၍ တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management Authority of the 
State အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂-၁-၄၊ (CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၃) 



A Scientific Authority in each Party shall monitor both the export permits granted by 
that State for specimens of species included in Appendix II and the actual exports of 
such specimens. Whenever a Scientific Authority determines that the export of 
specimens of any such species should be limited in order to maintain that species 
throughout its range at a level consistent with its role in the ecosystems in which it 
occurs and well above the level at which that species might become eligible for 
inclusion in Appendix I, the Scientific Authority shall advise the appropriate 
Management Authority of suitable measures to be taken to limit the grant of export 
permits for specimens of that species. 

ြပည်ပသိ ့တင်ပိခွ့င့်ြပုထားသည့် Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မျို းစိတ်များနှင့် ၎င်းမျို းစိတ်များအား 
ြပည်ပသိ ့ အမှန်တကယ်တင်ပိမ့တိကိ့က်ညီမ ရိှ/မရိှကိ တင်ပိခွ့င့်ြပုသည့်နိင်ငနှင့် တင်သွင်းခွင့်ြပု 
သည့်နိင်ငတိ၏့ Scientific Authority တိမှ့ ကပ်မတ်စစ် ဆးရန် လိအပ်ပါသည်။ တင်ပိခွ့င့်ြပုထား 
သည့် မျို းစိတ်များသည် ၎င်းတိရှ့င်သန် န သာ ဂဟစနစ်များတွင် ဆက်လက်ရှင်သန်တည်တ့ရန် 
လိအပ် သာ ဦး ရအားထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် လိအပ်ြခင်း ကာင့် ြပည်ပသိတ့င်ပိခွ့င့်ြပုထားသည့် 
မျို းစိတ်များအား ကန်သ့တ်သင့်သည်ဟ Scientific Authority of the State မှ ဆးြဖတ် သာ 
အ ြခအ န၌လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိ ့ တင်ပိခွ့င့်ြပုထားသည့် မျို းစိတ်များသည် Appendix I တွင် 
ထည့်သွင်းရန်လိအပ် သာ အ နအထားသိ ့ ရာက် နသည်ဟ Scientific Authority of the State မှ 
ဆးြဖတ် သာ အ ြခအ န၌လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိတ့င်ပိခွ့င့်ြပုထားသည့် မျို းစိတ်များနှင့် 
ပတ်သက်၍ ကန်သ့တ်ရန်အတွက် လိအပ် သာ လပ် ဆာင်မများအား ြပုလပ်ရန် Scientific 
Authority of the State သည် Management Authority of the State အားအကြပုသင့်ပါသည်။ 

၂-၂၊ IMPORT PERMIT (CITES Article IV၊ စာပိဒ် ၄) 

The import of any specimen of a species included in Appendix II shall require the prior 
presentation of either an export permit or a re-export certificate. 

Appendix II တွင် ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ တင်သွင်းရာတွင် EXPORT PERMIT 
(သိမ့ဟတ်) RE-EXPORT ထာက်ခချက်လက်မှတ်အား ကနဦးတင်ြပမကိ လိအပ်ပါသည်။ 

၂-၃၊ RE-EXPORT CERTIFICATE (CITES Article IV၊ စာပိဒ် ၅) 

The re-export of any specimen of a species included in Appendix II shall require the 
prior grant and presentation of a re-export certificate. A re-export certificate shall only 
be granted when the following conditions have been met. 

Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့် မျို းစိတ်အားမဆိ ထပ်ဆင့်တင်ပိရ့ာတွင် ကနဦး ထာက်ခ 
ချက်နှင့် RE-EXPORT ထာက်ခချက်လက်မှတ်တင်ြပချက်တိကိ့ လိအပ်ပါသည်။ RE-EXPORT 



ထာက်ခချက်လက်မှတ်တစ်ခအား ထတ် ပးြခင်းကိ အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ 
ထတ် ပးရပါမည်။ 

၂-၃-၁၊ CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၅၊ အပိဒ်ခဲွ a) 

A Management Authority of the State of re-report is satisfied that the specimen was 
imported into that State in accordance with the provisions of the present Convention. 
ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်မျိုးစိတ်သည် Convention ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိင်း တင်သွင်းခ့ဲ သာ 
မျို းစိတ်ြဖစ် ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိခွ့င့်ြပုမည့် A Management Authority of the State 
အားရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂-၃-၂၊ CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၅၊ အပိဒ်ခဲွ b) 

A Management Authority of the State of re-report is satisfied that any living specimen 
will be so prepared and shipped as to minimize thef risk of injury,damage to health or 
cruel treatment.  

သက်ရိှမျိုးစိတ်များအား ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည်ဆိပါက ၎င်းသက်ရိှမျို းစိတ်များအား တင်ပိရ့ာ၌ဒဏ်ရာ 
ရရိှနိင်မ၊ ကျန်းမာ ရးယိယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မ 
အနည်းဆးြဖစ် စရန် ြပင်ဆင်၍ တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management 
Authority of the State အားရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂-၄၊ INTRODUCTION FROM THE SEA (CITES Article IV၊ စာပိဒ် ၆) 

The introduction from the sea of any specimen of a species in Appendix II shall require 
the prior grant of a certificate from a Management Authority of the State of 
introduction. A certificate shall only be granted when the following conditions have 
been met. 

Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ ပင်လယ်ြပင်မှ စတင်ထတ်ယူသးစဲွရာတွင် 
စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏ Management Authority of the State မှ ခွင့်ြပုထတ် ပးထား 
သာ ကနဦး ထာက်ခချက်လက်မှတ်အားလိအပ်ပါသည်။ ပင်လယ်ြပင်မှစတင်ထတ်ယူသးစဲွြခင်းကိ 
ခွင့်ြပု သာ ထာက်ခချက်လက်မှတ်အား အာက် ဖာ်ြပပါအရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရ 
ပါမည်။ 

၂-၄-၁၊ (CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၆၊ အပိဒ်ခဲွ a) 

A Scientific Authority of the State of introduction advises that the introduction will not 
be detrimental to the survival of the species involved. 



စတင်ထတ်ယူသးစဲွြခင်းသည် စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်မျို းစိတ်၏ ရှင်သန်တည်တ့မကိ ထိခိက်မရိှ စ 
မည်မဟတ် ကာင်း စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏ Scientific Authority of the State မှ 
ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၂-၄-၂၊ (CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၆၊ အပိဒ်ခဲွ b) 

A Management Authority of the State of introduction is satisfied that any living 
specimen will be so handled as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel 
treatment. 

စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့် မည်သည့်သက်ရိှမျို းစိတ်များအတွက်မဆိ ဒဏ်ရာရရိှနိင်မ၊ ကျန်းမာ ရးယိ 
ယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မအနည်းဆးြဖစ် စရန် 
ကိင်တွယ် ဆာင်ရွက်မည်ြဖစ် ကာင်း စတင်ထတ်ယူသးစဲွမည့်နိင်င၏ Management Authority of 
the State အားရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၂-၄-၃၊ (CITES Article Article IV၊ စာပိဒ် ၇) 

Centerficates referred to in paragraph 6 of this Article may be granted on the advice of a 
Scientific Authority, in consulation with other national scientific authorities or, when 
appropriate, international scientific authorities, in respect of periods not exceeding one 
year for total numbers of specimens to be introduced in such periods. 

စတင်ထတ်ယူသးစဲွရန် ခွင့်ြပုထား သာ ထာက်ခချက်များအား ထတ် ပးရာတွင် Scientific 
Authority of the State ၏ အြခား သာ Scientific Authority of the State များနှင့် 
လည်း ကာင်း၊ အခါအား လာ်စွာ နိင်ငတကာမှ Scientific Authority of the State များနှင့် 
လည်း ကာင်း၊ ဆွး နွးအကြပုချက်များအ ပ မူတည်၍ စတင်ထတ်ယူသးစဲွရန် ခွင့်ြပုကာလကိ 
(၁)နှစ်ထက်ပိ၍ ကျာ်လွန်ြခင်းမရိှ စရန် သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ 

၃၊ Appendix III တွင်ပါဝင် သာ မျို းစိတ်များအတွက် CITES EXPORT/ IMPORT PERMIT 
ထတ် ပးြခင်းနှင့် ပတ်သက် သာစည်းမျဉ်းများ (CITES Article V) 

၃-၁၊ EXPORT PERMIT (CITES Ariticle V၊ စာပိဒ် ၂) 

The export of any specimen of a species included in Appendix III from any State which 
has included that species in Sppendix III shall require the prior grant and presentation of 
an export permit. An export permit shall only be granted when the following conditions 
have been met. 



Appendix III တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ တင်ပိရ့ာတွင် ကနဦး ထာက်ခချက်နှင့် 
EXPORT PERMIT တင်ြပချက်တိကိ့ လိအပ်ပါသည်။ EXPORT PERMIT တစ်ခအား ထတ် 
ပးြခင်းကိ အာက် ဖာ်ြပပါ အရာများနှင့် ကိက်ညီမရိှမှ ထတ် ပးရပါမည်။ 

၃-၁-၁ (CITES Article V၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ a) 

A Manangement Authority of the State of export is satisfied that the specimen was not 
obtained in contravention of the laws of that State for the protection of fauna and flora. 

တင်ပိခွ့င့်ြပုမည့်မျို းစိတ်များအား စ ဆာင်းအရယူြခင်းသည် တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ အပင်နှင့်အ ကာင် 
တိကိ့ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန် ထတ်ြပန်ထား သာ ဥပ ဒများနှင့် ဆန်က့ျင်မမရိှ ကာင်း တင်ပိမ့ည့် 
နိင်င၏Management Authority of the State အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၃-၁-၂၊ (CITES Article Article V၊ စာပိဒ် ၂၊ အပိဒ်ခဲွ b) 

A Mangement Authority of the State of export is satisfied that any living specimen will 
be so prepared and shipped as to minimize the risk of injury, damage to health or cruel 
treatment. 

သက်ရိှမျိုးစိတ်များအား တင်ပိမ့ည်ဆိပါက ၎င်းသက်ရိှမျို းစိတ်များအား တင်ပိရ့ာ၌ ဒဏ်ရာရရိှနိင်မ၊ 
ကျန်းမာ ရးယိယွင်းပျက်ြပားနိင်မနှင့် ယဉ်ပါး အာင်ထိန်း ကျာင်းမတိတွ့င် ထိခိက်မအနည်းဆးြဖစ် 
စရန် ြပင်ဆင်၍ တင်ပိမ့ည်ြဖစ် ကာင်း တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ Management Authority of the State 
အား ရှင်းလင်းသိြမင် စရမည်။ 

၃-၂၊ IMPORT EPMIT (CITES Article V၊ စာပိဒ် ၃) 

The import of any specimen of a species included in Appendix III shall require, expect 
in circumstances to which paragraph 4 of this Article applies, the prior presentation of a 
certificate of origin and, where the import is from a State which has include that species 
in Appendix III, and export permit. 

Appendix III တွင်ပါဝင် သာ မည်သည့်မျို းစိတ်အားမဆိ တင်သွင်းရာတွင် CITES Article V၊ 
စာပိဒ်၄ဆွင် ပါရိှ သာ အ ြခအ နမျိုးများမှလဲွ၍ မူရင်း ဒသအား ထာက်ခ ဖာ်ြပထား သာ 
တင်ြပချက်၊ တင်သွင်းမည့်မျို းစိတ်သည် တင်ပိမ့ည့်နိင်ငမှ  Appendis III တွင် 
ထည့်သွင်းထား ကာင်း ဖာ်ြပထားချက်၊ နှင့် EXPORT PERMIT တိကိ့ လိအပ်ပါသည်။ 

၃-၃၊ RE-EXPORT CERTIFICATE (CITES Article V၊ စာပိဒ် ၄) 

In the case of re-export, a certificate granted by the Management Authority of the State 
of re-export that the specimen was processed in that State or is being re-exported shall 



be accepted by the State of import as evidence that the provisions of the present 
Convention have been complied with in respect of the specimen concerned. 

Appendix III တွင်ပါဝင် သာ မျို းစိတ်များအား ထပ်ဆင့်တင်ပိရ့ာတွင် ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့် နိင်င၏ 
Management Authority of the State မှ ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်မျိုးစိတ်အား နိင်ငအတွင်း၌ 
ကိင်တွယ် ဆာင်ရွက်ခ့ဲ ကာင်း (သိမ့ဟတ်) ထပ်ဆင့်တင်ပိ ့ ကာင်း ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့်နိင်င၏ 
Management Authority of the State မှ ထာက်ခ ဖာ်ြပချက်ကိ ထပ်ဆင့်တင်ပိမ့ည့် 
မျို းစိတ်များအား Convention ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအတိင်း 
ကိင်တွယ် ဆာင်ရွက်ခဲြခင်းြဖစ် ကာင်း ဖာ်ြပသည့် သက် သ အ ထာက်အထားအြဖစ် 
တင်သွင်းမည့်နိင်ငမှ လက်ခရမည် ြဖစ်သည်။      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
နာက်ဆက်တဲွ (ခ) 

သစ် တာထွက်ပစ္စည်းများနှင့် CITES Appendix သတ်မှတ်ချက်ပါဝင် 

  စဉ် အမည် သိပ္ပအမည် 
CITES 

Appendix 
မှတ်ချက် 

၁။ ထင်း - -  
၂။ မီး သွး - -  
၃။ ရှား စး Acacia catechu -  

၄။ သစ် ခါက် - - 
သစ် ခါက်အမျို း 
အစားခဲွြခားသိရိှ 
ရန်လိအပ် 

၅။ လာ် Sterculia spp -  
၆။ ကရမက်/ကလမက် Mansonia gagel -  
၇။ အင်တဲွ/ပဲွလျက် Diterocarpus tubercualtus -  
၈။ သနပ်ခါး Limonia acidissima -  
၉။ ဖာလာ စ့ Elettaria cardamomum -  
၁၀။ ကညင်ဆီ Diterocarpus alatus -  
၁၁။ ထင်ရှူးဆီ Pinus spp -  
၁၂။ သက်ကယ် Imperata cylindrical -  
၁၃။ တည် Diospyras burmanica -  
၁၄။ ပျားရည် - -  
၁၅။ ပျားဖ ရာင်း - -  
၁၆။ လင်းနိ ့ ချး - -  

၁၇။ သစ်ခွ Orchid spp II 
သစ်ခွအမျိုးအစား 
သိရိှရန်လိအပ် 

၁၈။ သစ် စး Meianorrheoa usitata -  
၁၉။ ဘမ္မရာဇာ Rauvolfia serpentine II CITES ပါမစ်လိ 
၂၀။ ငှက်သိက် Serpentian Benth -  
၂၁။ ချိပ် - -  
၂၂။ ကိင်းဖျားကိင်းနား - -  
၂၃။ သင် ပါင်းသား Phoenix pludosa -  
၂၄။ ကျူဖျာ Phargmites kaka -  
၂၅။ ငရတ် ကာင်း Piper nigrum -  

  စဉ် အမည် သိပ္ပအမည် 
CITES 

Appendix 
မှတ်ချက် 

၂၆။ ဆးဂန္ဓာမာ 
Chrysanthemum 
cineraiaefolium 

-  

၂၇။ တပင် ရထီး Nervilia aragoana  CITES ပါမစ်လိ 
၂၈။ တာင်ကာရွက် - -  



၂၉။ တာင်ထန်း Livistona speciosa -  
၃၀။  ဒရင် ကာက်ြမစ် - -  
၃၁။ နနွင်းတက် Cucuma longa  -  
၃၂။ နတ်ြမား - -  
၃၃။ မစ် - -  
၃၄။ သ ပါ့ဖျာ Pandamus foetidus -  
၃၅။ ကိင်းပွင့် Sacsharum spontaneum - 

၃၆။ ဂမန်းဥ - - 
ဂမန်းအမျိုးအစား 
သိရိှရန်လိအပ် 

၃၇။ စလူ Licuala peltata -  
၃၈။ ဆးြမင်းခွာ Hydrocotyl asiatica -  
၃၉။ တာင်တန်ကီး Permna integrifolia  -  
၄၀။ ထမသိင်း - -  
၄၁။ စန္ဒကူး Santalum ablum II CITES ပါမစ်လိ
၄၂။ နွယ်အမျို းမျို း Butea superb -  
၄၃။ ပိတ်ချင်း Piper longum -  
၄၄။ မာလာဥ/ဖူး Curcuam longa  
၄၅။ ြမက်အမျို းမျို း Cynodon dactylon -  
၄၆။ သင် Clinogyne dichotomata -  
၄၇။ အင်ဖက် Dipterocarpus tuberculatus - 
၄၈။ ကရ ဝး Cinnamonum inncutm -  
၄၉။ ကျာက် ကျာ - -  
၅၀။ ချင်းတက် Zinginber officinale -  
၅၁။ စလူဖူး - -  
၅၂။ တ စာင်းကီးမျို း  Euphorbia officinale I/II CITES ပါမစ်လိ 
၅၃။ တာ ရှာက်ြမစ် Atalantia monophylla -  
၅၄။ တာက်တာဖူး - -  
၅၅။ ဓနး Borassus flabellifer -  
၅၆။ နသာနီ Pterocarpus santalinus II CITES ပါမစ်လိ 
၅၇။ ဖျဥ - -  
၅၈။ မ ြခာက် - -  
၅၉။ ဝဥ (စိ/ ြခာက်) Amorphophallus campanulatus -  
၆၀။ အသီး၊ အ စ့အမျိုးမျိုး - -  
၆၁။ အင်ဥ Dipterocarpus tuberculatus -  
၆၂။ လစာမန်မီ့း သွး တာင့် - -  
၆၃။ ဝါးမီး သွး - -  
၆၄။ သစ် မး Aquilaria malaccensis II CITES ပါမစ်လိ 
၆၅။ ကျာက်ထင်းရှူး Taxus wallichiana II CITES ပါမစ်လိ 



၆၆။ ရှား စာင်းလက်ပတ် Cereus spp. II CITES ပါမစ်လိ 
၆၇။ မ ဟာ်ဂနီ Swietenia mahagoni II CITES ပါမစ်လိ 
၆၈။ ဂျပ်နွယ် Gentum montanum   
၆၉။ သစ်မင်းဖိ Padocarpus neriifolius   
၇၀။ ရှား စာင်းလက်ပတ် Aloe spp. I/II CITES ပါမစ်လိ 

၇၁။ ပန်းန 
Saussurea costus 
Saussurea affinis 

I CITES ပါမစ်လိ 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

  



နာက်ဆက်တဲွ(ဂ) 

၁၉၉၄ ခနှစ်၊ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်သဘာဝအပင်များကာကွယ် ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများ 
ထိန်းသိမ်း ရးဥပ ဒအရ ၂၆-၁၀-၉၄ ရက်စဲွပါ အမိန် ့ ကာ်ြငာစာ အမှတ် ၅၈၃/၉၄ ြဖင့် 
ကာကွယ်ထား သာ တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များစာရင်း 

ဇယား(၁)လးဝကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ 

(က) နိတိ့က်သတ္တ ဝါများ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည်  အဂလိပ်အမည်  CITES IUCN 
    Apx; Redlist 

၁ က့/က့ဆင်  Rhinoceros sondaicus Javan Rhinoceros  I CR  

၂ က့/ဝက်က့ Didernocerus sumatrensis Sumatran Rhinoceros I CR 

၃ က့သူ တာ် Tapirus indicus Tapir  I EN 

၄ သားမင်း  Budorcas taxicolor Takin  II VU 

၅ သမင်/ ရသမင် Crevus eidi thamin Brow antlered Deer  I EN 

၆ သမင်/မဏိပူရ Cervus eldi eldi Brow antlered Deer  I EN 

၇ ဆင်  Elephas maximus Asian Elephant  I EN 

၈ ကတိး/ကတိးဂျီ Moschus moschiferus Musk Deer I,II EN 

၉ မူလရစ်ဂျီ Muntiacus feae Fea’s Barking Deer - NT 

၁၀ တာင်ဆိတ်နီ  Naemorhedus cranbrooki Red Goral I VU 

၁၁ သစ်တက်ကျား/ Neofelis nebulosa  Clouded Leopard I VU 

 အင်းကျား    

၁၂ ကျားမင်း/  Felis temmincki Golden Cat II VU  

 ကာင်မင်း 

၁၃ ဘဂလားကျား/ Panthera tigris tigris Bengal or Indian  I EN 

 အိန္ိဒယကျား Tiger 

၁၄ အင်ဒိချို င်းနားကျား Panthera tigris corbetti Indochinese Tiger I EN 

၁၅ ကျားသစ်  Panthera pardus Leopard I NT 

၁၆ သစ်တက် ကာင်/ Felis marmorata Marbled Cat I VU 

 ကာင်သလင်း     



၁၇ လင်စိင် ြပာက် Prionodon pardicolor Spotted Linsang I LR 

၁၈ လင်စိင်ကား Prionodon linsang Banded Linsang II LR 

၁၉ ကာင်နီ/ပန်ဒါနီ  Ailurus fulgens Red Panda I VU 

၂၀ လင်းပိင်  Orcaella breviostrics Irrawaddy Dolphin I VU 

၂၁ ရဝက်/ ရသူမ Dugong dugon Dugong I VU 

၂၂ ဝပ လွ  Canis lupus Wolf I,II LC 

၂၃ မျာက်လဲ ကျာ် Hylobates hoolock Hoolock Gibbon I EN 

 (မျက်ကွင်းြဖူ)     

၂၄ မျာက်လဲ ကျာ် Hlybates lar Lar Gibbon/ I EN 

 (လက်ြဖူ)      White-handed  

        Gibbon   

၂၅ မျာက်လဲ ကျာ်ကီး Symphalangus Siamang Gibbon I EN 

  syndactylus 

၂၆ မျာက်မျက်ကွင်းြဖူ Presbytis obscures Dusky Leaf Monkey II EN 

  Presbyits Phayre’s Leaf Monkey II EN 

၂၇ တာဆိတ် Capricornis umatresis Serow I NT 

၂၈ တာင်ဆိတ် Naemorhedus goral Goral I VU 

၂၉ ဖျ Lutra lutra The common Other I NT 

၃၀ ဖျအ မွးန Lutra perspicillata The Smooth-coated I VU 

   Indian Otter 

၃၁ ဖျသည်း ြခငယ် Aonyx cinera The small-clawed Otter II VU 

၃၂ ခွးဝ/ ဝက်ဝ Helartos malayanus The Malayan Sun Bear II VU 

၃၃ တရတ်သင်း ခွချပ် Manis pantadactyla The Chinese Pangolin II  EN 

၃၄ ပသူးသင်း ခွချပ် Manis javanica The Malayan Pangolin II  EN 

၃၅ ြပာင် Bos gaurus Gaur I VU 

၃၆ စိင် Bos javancus/B.banteng Banteng or Wild Cow I  VU 

၃၇ ကာင်ကတိး/  Viverrcula indica  The small Indian Civet III LR 

 ကာင်နသ့ာ 



၃၈ ဂျီ လှာင်/ Tragulus napu Chevrotain/ III - 

 ယန်သမင် (အကီး)  Larger Mouse Deer 

၃၉ ဂျီ လှာင်/ Tragulus javanicus Lesser Mouse Deer III - 

 ယန်သမင် (အ သး) 

(ခ) ငှက်များ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES  IUCN 

    Apx; Redlist 

၁ ဒါင်းအမျို းမျို းနှင့် Family-Phasianidae Peafowls/ Pheasants I,II,III EN 

 ရစ်အမျိုးမျို း 

၂ ရဗလ Heliopais personata Masked Finfoot - EN 

၃ မန်ဒါလီ Cairina scutulata White-winged III EN 

   Wood duck 

၄ ငှက်ကီးဒးစပ် Leptotilos dubius Greater Adjutant Stork III EN 

၅ ဒးမီးကွက် Leptotilos javanicus Lesser Adjutant Stork - VU 

၆ မာက်တင်ဘဲ Sarkidiornis melanotos Comb Duck II LC 

၇ တာငန်း Anser indicus Bar-headed Goose - LC 

၈ မင်းန်ဒရင်းဘဲ Aix galerculata  Mandarin Duck - VU 

၉ ဘဲ ခါင်းပန်း ရာင် Rhodonessa Pink-headed Duck I CR 

  caryophyllacea 

၁၀ ဘဲနီစပ် Aythya nyroca Ferruginous Duck III LC 

၁၁ - Aytha baeri Baer’s pocard - EN 

၁၂ ြခစိမ်း ရ ညာင့် Tring guttifer Nordmann’s Green  - EN 

   Shank  

၁၃ စနိက် Gallingo nemoricola Wood Snipe - VU 

၁၄ ငဟစ်မျို း Ardea insignis White-bellied Heron III CR 

၁၅ ဥပန်း Anhinga melanogaster Oriental Darter - LC 

၁၆ ဝပိ Pelecanus philippensis Spot-billed Penlican - NT 

၁၇ စက္က ဝတ် Pelecanus onocrotalus Enstern White Pelican - LC 



၁၈ ခရစတ် Pseudibis davisoni White-shoulder Ibis - CR 

၁၉ - Phynchoc albicollis  Indian Skimmer - EN 

၂၀ ကိုးကာ Grus antigone  Sarus Crane  II EN  

၂၁ ကိုးကာ Grus grus Common Crane II LC 

၂၂ ကညာကိုးကာ Anthropoides virgo Demoiselle Crane II LC 

၂၃ အာင် လာင် Family-Accipitridae Hornbills I,II,III CR,  

 အမျိုးမျို းနှင့်     VU,LC 

 အာက်ချင်းအမျိုးမျို း 

၂၄ သိန်း/စွန်/လင်းယန်/ Family-Accipitrdae Eagle, Kite, Falcon, I,II CR,  

 လင်းတအမျိုးမျို း  Hawk,Vultur (Birds  VU,LC 

   of Prey) 

၂၅ ဂါနီ တာင်ငး Pitta gurneyi Gurney’s Pitta I EN 

၂၆ စွ ့ Turdoides gularies White-throated Babbler - LC 

၂၇ နဖားကူး Crycrina cucullata Hooded Treepie - VC 

၂၈ ြမန်မာယူဟိနာ Yuhina humilis Myanmar Yuhina - LC 

၂၉ ငှက်ြပာ ြခာက် Sitta victoriae White-browed Nuthatch - EN 

၃၀ ရငးအမျိုးမျို း Family-Rallidae Rails, Crakes I LC 

၃၁ ဗာင်တတ် Gallicrex cinerea Water Cock - - 

၃၂ တင်ကျီး Phalacrocorax carbo Great Cormorant - - 

၃၃ ဆတ်ဗျိုင်းအမျို းမျို း Family-Ardeidae Bitterns III LC 

၃၄ တာင်ပီစူး Upupa epoc Hoopoe - LC 

 (ဘီး တာင်ပိ) 

၃၅ ထပ်တယူငှက်မျိုး Family-Trogonidae Trogons - LC 

၃၆ သစ် တာက်ငှက်မျို း Family-Picidae Woodpeckers - LC 

၃၇ ဘတ်စတငှက်ကီး Otis tarda Great Bustard II VU 

၃၈ ဇီးကွက်/ဒီးဒတ်/မိန် Family-Strigiformes Owls, Fish, Owls, I,II EN, LC 

   Barn Owls 

၃၉ ဝလက် Pandion haliaetus Osprey  II LC 



၄၀ ဖယ်လကွန်  Fmily-Falconidae Falcon I,II LC 

 သိန်းငှက်မျိုး 

၄၁ နီကိဘာခိ Caloenas nicorbrica Nicobar Pigeon I NT 

၄၂ တင်ကျီးမျို း Phalacrocorax fuscicollis India Shag - LC 

၄၃ ဂန်းနက်ငှက်မျိုး Sula leucogaster plotus Brown Gannet - NT 

၄၄ သာလိကာ Gracula religiosa Grackle II NT 

၄၅ ခရတတ်ငှက်မျို းများ Family-Ciconiidae Storaks I NT 

၄၆ ခရစတ်ငှက်မျိုးများ Family-Threskiornithidae Ibises, Spoonbills I,II,III CR 

၄၇ ငန်းမျို းများနှင့်  Family-Anatidae Geese, Sucks - VU,LC 

 ဘဲမျို းများ 

၄၈ ကာဖက်နင်းမျိုးများ Family-Jacanidae Jacnas - LC 

၄၉ ကမ်း ြခ ရတိမ် Shorebirds species Plover, Avocet, II CR, 

 ငှက်မျိုးများ  Practincole, Lapwing,  VU,LC 

   Curlew, Shank, 

    Sand piper, Snipe   

၅၀ ဇင် ယာ်ငှက်မျို းများ Family-Laridae Gulls, Tern’s - LC 

 နှင့်ြမစ် တွးမျို းများ 

(ဂ) တွားသွားသတ္တ ဝါများ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES  IUCN 

    Apx; Redlist 

၁ ဂဂါမိ ကျာင်း Garvialis gangeticus Gharial/ I  

   Garvial Crocodile 

၂ ပင်လယ်လိပ်ကီး/ Caretta caretta Loggerhead Turtle I 

 လိပ် ခွး  

၃ ပင်လယ်လပ်ကီး/ Lepidochelys olivacea Sea Turtle I  VU 

 လိပ် ခွး 

၄ ြပင်သာလိပ် Chelonia mydas Green Turtle I  EN 

၅ လိပ်စွန်/ ဘီးလိပ် Eretmochelys imbricate Hawksbill Turtl I CR 



၆ စာင်းယားလိပ်/ Demochelys coriacea Leathery Turtle  I CR 

 ပင်လယ်လိပ် ပျာ့ကီး  

၇ လိပ်ကက်တူ ရွး Platysternon megacephalum Big-headed Turtle II EN 

၈  လိပ်ပင့်ကူ Geochelone platynota Spider Tortoises II CR 

၉ စပါးကီး မ Python reticultaus Reticulted Python II 

ဇယား (၂) သာမန်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ 

(က) နိတိ့က်သတ္တ ဝါများ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES  IUCN 

    Apx; Redlist 

၁ ဆက် Cervus unicolor Sambhur - VU 

၂ ကရိဲင်း/ တာက  ဲ Bubalus bubalis Wild Buffalo - EN 

၃ တာ ကာင်မျို းများ Viverridae species Wild Cats/ Civets III VU,LC 

၄ တာ ခွးရိင်းမျို းများ Canidae species Wild Dogs III EN 

၅ မပါမျို းများ Herpestidae species Mangooses III LC 

၆ သစ်ရွက်စား မျာက် Presbytis species Leaf-Monkeys I,II VU,LC 

 မျို းများ 

၇ မျာက်စပ်မျို းများ Macaca species Macaques/ II VU,LC 

   Old World Monkeys  

၈ သစ် ဆွ ့ Tupaia slis Tree Shrew I LC 

၉ မျာက် လ ပွ Nycticebus coucang Slow Loris I VU 

၁၀ ြမင်းဝ/ဝက်ဝ Selenarctos thibetanus Asiatic Black Bear I,II VU 

၁၁ ဆတ်ခ လာက် Martes flavigula Yellow-throated  III LC 

   Marten  

၁၂ မျာက် လာင်းပျ Cynocephalus  Flying Lemur or  - VU 

  Variegatus Colugo 

(ခ) ငှက်များ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES JUCN  

    Apex; Redlist 



၁ ငှက် တာ်ြပာမျို း Family-Corvidae Magpie - LC 

၂ နဖားကူးမျိုး Family-Corvidae Treepie - VU 

၃ ဂျးငှက်မျိုး Family-Corvidae Jay - LC 

၄ တစ်ငှက်မျို း Family-Paridae Tit - LC 

၅ ဝါး ရာင်းငှက်မျိုး Garrulax species Laughing Thrush II LC 

၆ ယူဟိနာမျိုး Yuhina species Yuhina - LC 

၇ - Family-Sittadae Nuthatch - LC 

၈ စီဘီယာမျိုး Heterophasia species Sibia - LC 

၉ ငှက်ြပာစိတ် Irena puella Fairy Bluebird - LC 

၁၀ - Troglodytes  European Wren - LC 

  troglodytes  

၁၁ - Cinclus species Dipper - LC 

၁၂ - Family-Certhidae Tree Creeper - LC 

၁၃ - Prunella species Accentors - LC 

၁၄ ငှက် ရဝါ Oriolus species Oriole - LC 

 (ငှက်ဆနွင်းဝါမျို း) 

၁၅ စတာလင် Apolonis panayensis Glossy Starling - LC 

၁၆ စတာလင် Sturnus species European Starling - LC 

၁၇ စာ ခါင်းကွက် Ploceus philippinus Baya Weaverbird III LC 

၁၈ - Family-Fringillidae Finch I LC 

  Sub Family-Carduelinae     

၁၉ - Family-Alaudide Skylark I LC 

၂၀ မျက်ကွင်းြဖူ Family-Zosteropidae White eye - LC 

၂၁ - Family-Eury laimidae Broad bill - LC 

၂၂ ငှက်ပန်းတိမ်မျိုး Family- Capitonidae Barbet - LC 

၂၃ ဝါဖ လးမျို း Phoenicophaeus species Malcoha - VU,LC 

၂၄ ပဇဉ်းထိး(မျို းစိတ်) Nyctyomis amicta Red-beared Bee-eater - LC 

၂၅ - Indicator xanthonotus Yellow-backed  LC 



  Fulvus Honey Guide -  

၂၆ ကျးမျို းများ Family-Psittacidae Parakeet/Parrot I,II LC 

၂၇ ပိန်ညင်းမျို းများ Alcedinidae species Kingfisher - VU,LC 

၂၈ ဇီဝစိး Collocalia fuciphaga Edible-nest Swiftlet III LC 

၂၉ ဇီဝစိး Collocalia maxima Black-nest Swiftlet III LC 

၃၀ ငဟစ် Ardea purpurea Purple Heron - LC 

၃၁ ငဟစ်မဲွ Ardea cinera Grey Heron - LC 

၃၂ ငဟစ်မျို းများ Ardea species Heron III LC 

၃၃ ဗျို င်းငန်း Egretta alba Great Egret  III LC 

၃၄ ဗျို င်းမျို း Egretta scara  Reef Egret - LC 

၃၅ ဗျို င်း အာက်မျိုး Ardeola bacchus Chinesee Pond Heron - LC 

၃၆ ဗျို င်း အာက်မျိုး Ardeola speciosa Javan Pond Heron - LC 

  Continentail 

၃၇ ဗျို င်း အာက်မျိုး Butorides species Little Green Heron - LC 

၃၈ ဖားပါးစပ်ငှက်မျိုး Family-Podargidae Frog Mouth - LC 

၃၉ ဝတ်ရည်စတ်ငှက်မျို း Family-Nectarinidae Sunbird - LC 

၄၀ ပန်းရည်စတ်မျိုး Family-Dicaeidae Flowerpecker - LC 

၄၁ တာင်းငးမျိုး Family-Pittidae Pittas I, II EN 

၄၂ ငူမျို း Family-Columbidae Green Pigeon III EN, LC 

၄၃ ငှက်သားမင်းမျို း Family-Campephagidae Minivets - EN 

(ဂ) တွားသွားသတ္တ ဝါများ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES JUCN  

    Apex; Redlist 

၁ မိ ကျာင်းမျို းများ Crocodylus species Estuarine or  I,II CR 

   Saltwater 

၂ ရချို လိပ်မျိုးများ Emydidae species Fresh-water Turtles - EN,VU 
     LC 

၃ ကန်းလိပ်မျို းများ Testudinidae species Land Tortoises I,II EN,VU 



     LC 

၄ အခွ ပျာ့လိပ်မျို းများ Trionychidae species Soft-shelled Turtles - EN,VU 

     LC 

၅ ဖွတ်မျို းများ Varanus species Monitor Lizards I,II LC 

၆ စပါးအး မ Python molurus  Rock Python II EN           

ဇယား(၃) ရာသီအလိက်ကာကွယ်ထားသည့် တာရိင်းတိရစ္ဆာန်များ 

၁။ ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ ကာကွယ်ထား သာ တိရစ္ဆာန်များ 

 (က) နိတိ့က်သတ္တ ဝါများ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES JUCN  

    Apex; Redlist 

၁ ဒရယ် Axis porcinus Hog Deer I EN 

၂ ဂျီ Muntiacus muntjak Barking Deer - EN 

၁။ မတ်လ ၁၅ ရက်မှ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်အထိ ကာကွယ်ထား သာ တိရစ္ဆာန်များ 

 (က)ငှက်များ 

စဉ် ြမန်မာအမည် သိပ္ပအမည် အဂလိပ်အမည် CITES JUCN  

    Apex; Redlist 

၁ ခါငှက်မျို းများ Family-Phasianidae Partridge/Franclin I, II, III LC 

  Sub Family-Perdicinae 

၂ ငးငှက်မျို းများ Turnix species Quails - LC 

၃ ရြပည်စိး Aegithina tipha Lora - LC 

၄ ငှက်စိမ်းမျို းများ Chlorocis species Leaf Bird - LC 

၅ ချို း၊ ချို းနီပ၊ Family-Columbidae Doves III LC  

 ချို းလင်းြပာ၊ 

 ချို းလည် ြပာက် 

၆ ရကက် Gallinula chloropus Common Moorhen - LC 

၇ မယ်ညို Porphyrio prophyrio Purple Swanphen - LC 

၈ ဘွတ်ငှက်မျို းများ Family-Pycnonotidae Bulbul -  LC 

 



၉ သပိတ်လွယ် Family-Turdidae Robins<Red Starts - LC 

 ငှက်မျိုးများ  <Chats<Forktails 

၁၀ စာြဖူငှက်မျို းများ Family-Musciapidae Paradise Flycatcher III LC 

၁၁ ဥသငှက်မျို းများ Family-Cuculidae Cuckoo<Koel - LC 

၁၂ ြမဝပ်ငှက်မျို းများ Family-Caprimulgidae Nightjars - LC 

၁၃ ငှက် တာ်ငှက် Family-Dicruridae Drongos - LC 

 မျို းများ 

ရှင်းလင်းချက်။ CR= Critically Endangered, EN= Endangered, VU= Vulnerable, NT= Near Threatened, LC= Least 
Concern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Standard permit/ certificat form 

CITES 

CONVENTION ON PERMIT/CERTIFICATE No. Original 
 

INTERNATIONAL TRADE IN 
 

- EXPORT 2.Valid until 

ENDANGERED SPECIES OF - RE-EXPORT 

WILD FAUNA AND FLORA - IMPORT 

-  OTHER: 
3.Importer (name and address) 4. Export/re-exporter (name,address and country) 

3a. Country of import Signature of the applicant 

5. Special conditions 6. Name, address, national seal/stamp and country of Management Authoriry 

For live animals,this permit or certificate 

 is only vaild if the transport conditions 

conform to the CITES Gudelines for  

transport or, in the case of air transport, to  

the/ ATA Live Animals Regulations 
5a. Purpose of the  
transaction (see treverse) 5b. Secunity stamp no. 

7/8 Scientific name (genus and species) 
and common name of animal or plant. 

9. Description of specimens,  
including identifying marks or  
number (age/sex if live) 

10.Appendix on and source  
(see reverse) 

11. Quantity(including unit) 11a. Total export/Quota 

A 

7/8' 9 10 11 11a 
12. Country of Origin Permit no. Date 12a. Country of Lst Certificate 

no re export 
 Date     

12b No of the operation*
or date of acquisition **

B 

7/8' 9 10 11 11a 
12. Country of Origin Permit no. Date 12a. Country of Lst Certificate 

no re export 
 Date    12b No of the operation*

or date of acquisition **

C 

7/8' 9 10 11 11a 
12. Country of Origin Permit no. Date 12a. Country of Lst Certificate 

no re export 
 Date    12b No of the operation*

or date of acquisition **



D 

7/8' 9 10 11 11a 
12. Country of Origin Permit no. Date 12a. Country of Lst Certificate 

no re export 
 Date    12b No of the operation*

or date of acquisition **

. Country in which the specimens were taken from the wild bred in captivity or antifically progated (only in case of re-export) 

.. Only for specimens of Appendix-1 species bred in captivity or artifically propagated for commercial purpose 

… for pre-Convention specimens 

13. Thispemit/certificate is issued by: 

piace Date Security stamp singature and officall soal 

14. Export endorsement: 15. Bill of Loading/Air waybill mumber 

Block Quantity 

A 

B 

C 

D                               Port of  export              Date Signature 
Offical stamp and title 
 

CITIES PERMIT/CERTIFICATE No. 

(as amended at CoP14) 

 

 

  

    



Instructions and explanations 

(These correspond to block number on the form) 

1. Tick square which corresponds to the type of document issued (export permit, re-certificate, import permit or 
other). If the box “other” has been ticked , the type of document must be indicated. The original number is a 
unique number allocated to each document by the Management Authority. 

2. For export permits and re-export certificates, the date of expirty of the document may not be more than six 
months after the date of issuane (one year for import permits). 

3. Complete name and address of the importer. 

3a. The name of the country must be written in full. 

4. Complete name and address of the exporter/re-exporter. The name of the counry must be stated. The absence of 
the signature of the applicant renders the permit or certificate invalid. 

5. Special conditions may refer to national legislation or special conditions placed on the shipment by the issuing 
Management Authority. This block can also be used to justify the omission of certain information. 

5a. The following codes should be used: T for commercial, Z for Zoos, G for botanical gardens, Q for circuses and 
travelling exhibitions, S for scientific purposes, H for hunting trophies, P for personal, M for medical, E for 
education, N for reintroduction or introduction into the wild, and B for breeding in captivity stamp affixed in 
block 13. 

5b. Indicate the number of the security stamp affixe in block 13. 

6. The name, address and country of the issuing Management Authority should already be printed on the form. 

7-8. Indicate the scientific name (genus and species, where appropriate subspecies) of the animal or plant as it 
appears in the Convention Appendices or the reference lists approved by the Conference of the Parties, and the 
common name of the animal or plant as known in country issuing the permit. 

9. Describe, as precisely as possible, the specimens entering trade (live animals, skins, flank, wallets, shoes, etc.). 
If a specimen is market (tags, indentifying marks, ring, etc.), whether or not this is required by a Resolution of 
the Conference of the Parties (specimens orginating in a ranching operation, specimens subject to approved by 
the Conference of the Parties, speciments of Appendix-I species bred in captivity for commercial purposes, 
etc.), indicate the number and type of mark. The sex and age of the live anumals should be recorded, if possible. 

10. Enter the number of the Appendix of the Convention (I,II or III) in which the species is listed. 

 Use the following codes to indicate the source: 

 W Specimens taken from the wild 

 R Specimens originating from a ranching operation 



 D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artifically                 
propagated for commercial purposes, as well as part and derivatives thereof, exported under the provisions 
of Article VII, paragraph 4, of the Convention 

 A Plant that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP14), paragraph a), 
as well as part and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens 
of species included in Appendix-I that have been propagated artificially for non-commerical purposes and 
specimens of species included in Appendices II and III) 

 C Aninals bred in captivity in accordance with Resolution Conf.10.16(Rev). as well as part and derivatives 
thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in 
Appendix-I that have been bred in captivity for non-commercial purposes and specimens of species included 
in Appendices II and III) 

 F Animals born in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of ‘bred in 
captivity’ in Resolution Conf. 10.16 (Rew), as well as parts and derivatives thereof  

 U Source unknown (must be justified) 

 I Confiscated or seized specimens 

 O Pre-Convention (may be used with other source codes). 

11. The quantity and units indicated should conform to the most recent version of the Guidelines for the preparation 
and submission of CITES annual reports. 

11a. Indicate the total number of specimens exported in the current vlendar year (1 Junary to 31 December) 
(including those covered by the present permit) and the current annual qutoes for the species concerned (for 
example 500/1000). This should be done for the national quotas as well as for those determined by the 
Conference of the Parties. 

12. The country of origin is the country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or 
artically propagated wxcept in the case of plant specimens the case to quality of an exemption from the 
provisions of CITES in such instances, the country o forigin is deemed to the thr country in which the 
specimens ceased to quality of the exemption. Indicate the unmber of the permit of certificate of the exporting 
country and the date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in block 
5. This block must only be completed in case of re-exports; 

12a. The country of last re-export is the country from which the specimens were re-exported before entering the 
country in which the present document is issued Enter the number of the re-export certificate of the country of 
last re-export and its date of issuance. If all or part of the information is not known, this should be justified in 
block 5. This block must only be completed in case of re-export of specimens previously re-exported. 

12b. The “No of the operation” is the number of the registered captive-breeding or artificial propagation operation. 
The “date of acquisition” is defined in Resolution Cong. 13.6 and is required only for pre-Convention 
specimens. 



13. To be completed by the offical who issues the permit. The name of the offical must be witten in full. The 
security stamp must be affixed in this block and must be cancelled by the signature of the issuing offical and a 
stamp or seal. The seal, signature and security-stamp number should be clearly legible.. 

14. To be completed by the offical who inspects the shipment at the time of export or re-export. Enter the quantities 
of specimens actually exported or re-exported. Strike out the unsed blocks. 

15. Enter the number of the lading or air way-bill if the method of tarnsport used requires the use of such a 
dorument. 

The document must be written in one of the three working language of the Convention (English, spanish or Franch) or 
must include a full translation into one of these three languages. Exported and re-exported specimens should not appear 
on the same document unless it is clearly indicated which specimens are being exported and which re-exported. 

AFTER USE THIS DOCUMENT MUST BE RETURNED TO A MANAGEMENT AUTORITY OF THE 
IMPORTING COUNTRY. 

 

 

 

(as amended at CoP 14) 

 Convention on International 

CITES      Trade in Endangered Species 

                  Of Wild Fauna and Flora 

၃၉        PREMINT NUMBER 
o Export 
o Re-export 
o Import  
o Other 

3. Export or Re-exporter 4. Issuing Management Authority 
                          The Director-General 
                            Forest Department 
                         The Union of Myanmar 
  Tel : (95-1) 681754              Fax : (95-1) 665592 
     e-mail: nwcd-cas @ mptmail.net.mm 

5. Importer (Consignee) 6. Country of (re-) exportalion 

 7. Country of destination 

 8. Purpose of transaction 

9. Special Conditon  

 10. Scientific Name 11. Common Name 12. Description 13. Appendix & Source 14. Quantity 

 
 
 
 

 
 
 
 

   

2.Vaild Until : 



 
 

 
 

15. Country of Origin                  16. Permit No                                                                         17. Date of Issue 

18. This permit is issued by : 
 
 
 
 
  Place:                                                          Date: 

 
 
 
 
 
                                    Singnative and seal 

19.  For custom purpose 

 
 
 

Net mass Quantity 
 

 
 

 

 

 
Custom document: 
Type : 

Number : 

Date :                                             Signative and Seal 

 

 

 


