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ဤလမ်းညွှန်သည်တရှေတေိဂံတေသ (လာအို ၊ ဖမန်မာနှင့် ထိုင်း) ရှိ ကုန်သွယ်မှုများ၌ သာမန်အားဖဖင့်တေွ့ရှိရ
တသာ တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များကို ခွဲဖခားတဖာ်ထုေ်ရာေွင်အတထာက်အကူဖပုနိုင်ရန် ေီဇိုင်းဖပုလုပ်ထားဖခင်း
ဖဖစ်သည်။ ၎င်းသည်၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်အေွင်း အာေီယံတေသအေွင်း တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များ
ေရားမဝင်တရာင်းဝယ်ထိန်းချုပ်မှုေိုင်ရာကွန်ယက် (ASEAN-WEN) အေွက် ထုေ်တဝခဲ့တသာ အတရှ့တောင်
အာရှတေသအေွင်းတရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့် တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန ်
၏ တနာက်ေုံးအချက်အလက်များဖဖစ်သည်။ ယခုလမ်းညွှန်အသစ်ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်ေွင် ထုေ်တဝခဲ့ဖခင်း
ဖဖစ်သည်။

ဤလမ်းညွှန်သည်  မျ ိုးစိေ်များ သို့မဟုေ် taxa များကို ထူးဖခားသည့်လက္ခဏာများနှင့် ၎င်းေို့အား
မည်သို့ တရာင်းဝယ်သည်ကို အချက်အလက် တပးသည်။ မျ ိုးစိေ်ေစ်ခု သို့မဟုေ် မျ ိုးစိေ်အုပ်စုေစ်ခုစီ
အေွက် သိပ္ပံနည်းကျအမည်အပါအဝင် တေသခံဘာသာစကားနှင့် အဂဂလိပ်ဘာသာဖဖင့်ပါ တဖာ်ဖပထားသည်။ 

စာမျက်နှာေစ်ခုစီေွင် CITES စာရင်းမှ အချက်အလက်များကိုတဖာ်ဖပသည်။ တနာက်ထပ်အချက်အလက်
များကို https://speciesplus.net ေွင် သိပ္ပံနာမည် သို့မဟုေ် အဂဂလိပ်အမည်ဖဖင့် ရယူနိုင်သည်။ သင့်နိုင်ငံ
ေွင် CITES အတကာင်အထည်တဖာ်မှုနှင့်ပေ်သက်၍ တမးခွန်းများရှိပါက သင်၏ CITES အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းေိုင်ရာ
ောဝန်ခံ (Management Authority)  သို့မဟုေ် ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာောဝန်ခံ (Scientific Authority) ေို့
၏ အချက်အလက်များကို စာမျက်နှာ ၆ သို့မဟုေ် www.cites.org ေွင်တေွ့နိုင်သည်။

တောရိုင်းေိရစ္ဆာန်များကို သင်၏နိုင်ငံေွင် ကာကွယ်ထားဖခင်း ရှိ၊မရှိအား သင့်နိုင်ငံ၏ မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်း
မည့်အန္တရာယ်ရှိသဖဖင့် ကာကွယ်ထားသည့်တောရိုင်းေိရစ္ဆာန်များ သေ်မှေ်တြကညာချက်များဖဖင့်စစ်တေး
ပါ။ IUCN Red List မှ ေန်းစစ်တလ့လာထားသည့် မျ ိုးစိေ်များ၏ တနာက်ထပ်အချက်အလက်များကို  
www.iucnredlist.org ေွင် သိပ္ပံနာမည် သို့မဟုေ် အဂဂလိပ်နာမည်ဖဖင့် ရှာတဖွရယူနိုင်သည်။

“တရာင်းဝယ်မှုပုံစံ” အပိုင်းေွင် မျ ိုးစိေ်များကို တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်ရာေွင် တအာက်တဖာ်ဖပပါ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေို
ချက်များထဲမှ မည်သည့်ပုံစံမျ ိုးဖဖင့်တေွ့ဖမင်နိုင်သည်ကို တဖာ်ဖပထားသည်-

အသက်ရှင်လျက ် - အိမ်တမွးေိရိစ္ဆာန် ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်း သို့မဟုေ် စိုက်ပျ ိုးတရး
စားစရာ - အာဟာရ သို့မဟုေ် စားတသာက်ဖွယ်ရာအဖဖစ် စားသံုးရန်
စုဆောင်းစရာများ - ေုေံေိပ်များ ၊ ပန်းပုများ ၊ အဖခားအလှေင်ပစ္စည်းများနှင့်အဖခား....
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ - မြကာခဏ ဝေ်ေင်ကျသည် ဥပမာ - လက်ဝေ်ရေနာ ၊ အဝေ်အထည် ၊  
   ဘာသာ တရးသုံးပစ္စည်းများ (အတောင်လက်ဖွဲ့) နှင့်အဖခား....
ဆေးဝါး - တေးဖက်ဝင်သည့် ဂုဏ်သေ္တိများရှိသည်ဟု ထင်ဖမင်၍ စားသုံးဖခင်း

ယခုလမ်းညွှန်အသုံးပပုနည်း

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ေိုချက်

ဆကျာခွံ - ကုန်းလိပ် သို့မဟုေ် ပင်လယ်လိပ်၏ ထိပ်ခွံ

ရင်ခွံ - ကုန်းလိပ် သို့မဟုေ် ပင်လယ်လိပ်၏ ရင်ခွံ

ဆြကးခံွ - ကုန်းလိပ် သ့ုိမဟုေ် ပင်လယ်လိပ်၏ တခါင်းနှင့် တဖခလက်များတပါ်ေွင်ရိှသည့်  တကျာခံွ သ့ုိမဟုေ် တြကးခံွ

အဆနာက်လည်ပင်းခွံ - ဦးတခါင်းအထက်၏ အလယ်ကျကျေွင်ရှိသည့်အခွံေစ်ခု  
 (မျ ိုးစိေ်အားလုံးေွင်တေွ့ ရဖခင်းမရှိပါ။)



CITES နှင့် IUCN Red List
CITES အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းေိုင်ရာောဝန်ခံနှင့် ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာောဝန်ခံ
CITES ခွင့်ဖပုချက်များစစ်တေးမှုလမ်းညွှန်
ခွင့်ဖပုချက်အေုများစစ်တေးဖခင်း
ေရားမဝင်သယ်တောင်တလ့ရှိသည့်နည်းလမ်းများ

IV
VI

VII
VIII

XI

အဆြကာင်းအရာများ

တောေိေ်မျ ိုးများ

ေိုင်ဂါသမင်

သမင်ဦးချ ိုများ

တောတြကာင်မျ ိုးများ

အတရှ့တောင်အာရှဖျမံျား

အတရှ့တောင်အာရှဝက်ဝံများ

ကကံ့မျ ိုးများ

သင်းတခွချပ်မျ ိုးများ

တမျာက်ဝံနှင့်တမျာက်မျ ိုးများ

ေင်များ

2
4

6
8

12
14

16
18
20
22

Capricornis spp.
Saiga tatarica
Saiga borealis
Cervidae spp.
Wild Felidae spp.
Lutrinae spp.
Helarctos malayanus
Ursus thibetanus
Rhinocerotidae spp. 
Pholidota spp.
Primate spp.
Elephantidae spp.

အတရှ့တောင်အာရှတအာက်ချင်းနှင့် တအာင်တလာင်ငှက်များ

အသားစားငှက်များ

ဇီးကွက်မျ ိုးများ

တကျး/ြကက်ေူတရေးများ

တောသာလိကာများ

သပိေ်လွယ်ငှက်

28
30

32
34
36
37

Bucerotidae spp.
Falconiformes spp. 
Accipitriformes spp.
Strigiformes spp.
Psittaciformes spp.
Gracula religiosa
Kittacincla malabaricus

နို ့တိုက်သတ္တဝါများ

ငှက်များ



တောက်ေဲ့

ဖွေ်/ပေေ်တကီးများ

အတရှ့တောင်အာရှ တြမတဟာက်မျ ိုးများ

စပါးတကီးတြမမျ ိုးများ

ပင်လယ်လိပ်မျ ိုးများ

တရငံလိပ်/တသာင်လိပ်

လိပ်မဲ

သင်တပါင်းလိပ်

လိပ်ရင်တကိုးမျ ိုးများ

လိပ်ြကက်ေူတရေး

ကုန်းလိပ်မျ ိုးများ

ြကယ်လိပ်များ

ေီချ ိုလိပ်

ပိန်းတပါင်းလိပ်၊ လိပ်တမာင်း၊ တဖခတဖခာက်တချာင်းလိပ်

လိပ်ေက်၊ တောင်လိပ်တကီး

ခွံတပျာ့လိပ်များ

40
42
44
46
48

50
52
54
56
58
60
62

64
66

68

Gekko gecko
Varanidae spp.
Ophiophagus, Naja spp.
Pythonidae spp.
Cheloniidae
Dermochelyidae
Batagur spp.
Geoclemys hamiltonii
Heosemys grandis
Cuora spp.
Platysternon megacephalum
Testudinidae spp. 
Geochelone elegans
Geochelone platynota
Astrochelys radiata 
Indotestudo elongata
Manouria emys
Manouria impressa 
Amyda cartilaginea
Dogania subplana 
Pelodiscus sinensis

တွားသွားသတ္တဝါများ
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IV တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 

CITES ကွန်ဗင်းရှင်း* 

CITES (မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်းလုေဲ တောရိုင်းေိရစ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ နိုင်ငံေကာ ကုန်သွယ်
မှုေိုင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်း) သည် အစိုးရများ (အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ) ြကားေွင်လက်မှေ်တရးထိုးထားသည့် 
အဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာသတဘာေူညီချက်ေစ်ရပ်ဖဖစ်သည်။

အေိုပါသတဘာေူညီချက်၏ ရည်ရေယ်ချက်မှာ တောရိုင်းေိရစ္ဆာန်များနှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ  
(သို့မဟုေ် ၎င်းေို့၏ အစိေ်အပိုင်းများနှင့် မျ ိုးပွားများ - ၎င်းေို့၏ မည်သည့်အစိေ်အပိုင်းများ
ကတနမေိုဖပုလုပ်သည့်အရာများ) ကို နိုင်ငံေကာကူးသန်းတရာင်းဝယ်ရာေွင် ၎င်းမျ ိုးစိေ်များ၏ 
ရှင်သန်မှုကို မခိမ်းတဖခာက်မှုမရှိတစရန်ဖဖစ်သည်။

CITES သည် တရေးချယ်သေ်မှေ်ထားသည့် မျ ိုးစိေ်များကို နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင်အချ ို့
အေိုင်းအောဖဖင့် ထိန်းချုပ်ဖခင်းဖဖစ်သည်။

အေိုပါ ကွန်ဗင်းရှင်းတအာက်ေွင် ပါဝင်သည့် မျ ိုးစိေ် ၃၅,၀၀၀ တကျာ်အား တရတြကာင်းမှ ေင်သွင်း
ဖခင်း ၊ ေင်ပို့ဖခင်း ၊ ဖပန်လည်ေင်ပို့ဖခင်းနှင့် နိုင်ငံများအေွင်းသယ်ယူလာဖခင်းများကို လိုင်စင်စနစ်မှ
ေေင့် ခွင့်ဖပုချက်ရယူရမည်။ CITES စာရင်းထဲေွင်ပါဝင်သည့် တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များနှင့် သစ်ပင်
ပန်းမန်များကို တနာက်ေက်ေွဲစာရင်းများတအာက်ေွင် တဖာ်ဖပထားပါက ၎င်းေို့ကို ကုန်သွယ်မှုအား 
စနစ်ကျသည့် ခွင့်ဖပချက်စနစ်ေစ်ခုဖဖင့် ေင်းြကပ်စွာထိန်းချုပ်ထားဖခင်းဖဖစ်သည်။

ဆနာက်ေက်တွဲ (က) စာရင်းေွင် မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်းလုနီးပါးဖဖစ်တနသည့် မျ ိုးစိေ်များပါဝင်သည်။ 
၎င်းေို့အား ကုန်သွယ်မှုကို အထူးအတဖခအတနမျ ိုးေွင်သာ ခွင့်ဖပုထားသည်။

ဆနာက်ေက်တွဲ (ခ) စာရင်းေွင် အထိန်းအချုပ်မရှိ ကုန်သွယ်မှုဖပုလုပ်ပါက ၎င်းေို့၏ ရှင်သန်မှုကို
ထိခိုက်တစမည့်မျ ိုးစိေ်များပါဝင်သည်။ အေိုပါမျ ိုးစိေ်များသည် လက်ရှိအချနိ်အထိ မျ ိုးေက်ပျက်
သုဥ်းမှုအတပါ် မခိမ်းတဖခာက်ခံရမှုမရှိတသးပါ။

ဆနာက်ေက်တွဲ (ဂ) စာရင်းေွင် နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံ၏ ဥပ တေအရ ကာကွယ်ထားသည့် မျ ိုးစိေ်များဖဖစ်
မပီး ၎င်းနိုင်ငံမှ အဖခားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကို ကုန်သွယ်မှုအေွက် ကူညီထိန်းချုပ်တပးရန် တောင်းေို
ထားသည့် မျ ိုးစိေ်များပါဝင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံေစ်ခုမှ CITES စာရင်းဝင်မျ ိုးစိေ်များ ေင်သွင်းဖခင်း/ေင်ပို့ဖခင်း (သို့မဟုေ် ဖပန်လည်
ေင်ပို့ဖခင်း) အေွက် သင့်တလျာ်တသာစာရေက်စာေမ်းများကို တကိုေင်ရရှိထားရမည်ဖဖစ်မပီး ၊
ေိပ်ကမ်း ဝင်တပါက်/ထွက်တပါက်ေွင် ရှင်းလင်းရန်ေင်ဖပရမည်။ အချ ို့ကိစ္စများေွင် သင့်နိုင်ငံ၏ 
ဥပတေသည် ပို၍ေင်းြကပ်နိုင်မပီး ထိုသို့တသာကိစ္စများေွင်လည်း တလှောက်ထားရမည်။

တနာက်ထပ်အချက်အလက်များကို www.cites.org ေွင် တလ့လာရယူနိုင်သည်။

*CITES သည် စာရင်းဖပုစုထားတသာ ေိရိစ္ဆာန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ အဖပည်ဖပည်ေိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများေွင် 
မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည်ကို ေုံးဖဖေ်သည်။



**IUCN Red List သည် တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များနှင့်သစ်ပင်ပန်းမန်များ၏ ဇီဝတဗေအတဖခအတနကိုေုံးဖဖေ်သည်။

CITES နှင့် IUCN Red List ြကားေွင် ေရားဝင်ေက်နွယ်မှုမရှိပါ။

Vတရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 

မျ ို းေက်ပျက်သုဥ်းနိုင်သည့် မျ ို းစိတ်များေိုင်ရာစာရင်း**  

(IUCN Red List of Threatened Species) 

နိုင်ငံေကာ သဘာဝထိန်းသိမ်းတစာင့်တရှာက်တရး အသင်း (IUCN) ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်ေွင် ထူတထာင်ခဲ့
မပီး ၊  မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်းနိုင်သည့် မျ ိုးစိေ်များစာရင်း (IUCN Red List) သည် ကမ္ဘာလုံးေိုင်ရာ 
ေိရိစ္ဆာန် ၊ မှိုနှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်မျ ိုးစိေ်များ ထိန်းသိမ်းတရးေိုင်ရာ သေင်းအချက်အလက်
အရင်းအဖမစ်များ ပိုမိုဖပည့်စုံစွာပါရှိသည်။

မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်းနိုင်သည့် မျ ိုးစိေ်များစာရင်း (IUCN Red List) ေွင် ေိရိစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များ
ေိုင်ရာ မျ ိုးရိုးခွဲဖခားမှု  ၊ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားမှုနှင့် ပျ ံ့နှံ့ကျက်စားမှုအချက်အလက်များကိ ု
အကဲဖဖေ်တလ့လာထားသည်။ သေ်မှေ်ထားချက်များနှင့် စံနှုန်းများသည် မျ ိုးေက်ပျက်သုဥ်းသွား
နိုင်မည့် အတဖခအတနကို ေန်းစစ်နိုင်ရန် ရည်ရေယ်သည်။

CR (မျ ိုးေုံးမည့်အတဖခအတနလွန်စွာတကီးမား) ၊ EN (မျ ိုးေုံးမည့်အတဖခအတနရှိ) နှင့် VU (မျ ိုးေုံးရန်
သံသယရှိ) သေ်မှေ်ချက်သည် NT (မျ ိုးေုံးရန်အတဖခအတနအနည်းငယ်ရှိ) သို့မဟုေ် LC (မျ ိုးေုံး
ရန်အတဖခအတနနည်းပါး) ေို့ထက် ကမ္ဘာတပါ်ေွင် မျ ိုးေုံးမည့်အန္တရာယ်ပိုရှိသည်။

ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.iucnredlist.org ေွင် ရယူနိုင်ပါသည်။



VI တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 

CITES သည် တရေးချယ်သေ်မှေ်ထားသည့် မျ ိုးစိေ်များကို နိုင်ငံေကာကုန်သွယ်မှုေွင်အချ ို့အေိုင်းအော
ဖဖင့် ထိန်းချုပ်ဖခင်းဖဖစ်သည်။ အေိုပါ ကွန်ဗင်းရှင်းတအာက်ေွင် ပါဝင်သည့် မျ ိုးစိေ်များကို တရတြကာင်းမှ 
ေင်သွင်းဖခင်း ၊ ေင်ပို့ဖခင်း ၊ ဖပန်လည်ေင်ပို့ဖခင်းနှင့် နိုင်ငံများအေွင်းသယ်ယူလာဖခင်းများကို လိုင်စင်စနစ်မှ
ေေင့် ခွင့်ဖပုချက်ရယူရမည်။

CITES အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံေစ်နိုင်ငံသည် ေစ်ဦး/ေစ်ဦးထက်ပိုတသာ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းေိုင်ရာောဝန်ခံအား လိုင်စင်
စနစ် စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ေစ်ဦး/ေစ်ဦးထက်ပိုတသာ ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာောဝန်ခံအား ကုန်သွယ်မှုတြကာင့်မျ ိူ း
စိေ်များ၏အတဖခအတနတပါ်ေွင်သက်တရာက်မှုများေိုင်ရာ အကကံ တပးနိုင်ရန် သေ်မှေ်ရမည်။

CITES အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းေိုင်ရာတာဝန်ခံနှင့်  
ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာတာဝန်ခံ

အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းေိုင်ရာတာဝန်ခံ

ပညာရပ်ပိုင်းေိုင်ရာတာဝန်ခံ

ဦးညီညီတကျာ် ၊ ပါရဂူဘွဲ့
ညွှန်ြကားတရးမှူးချုပ်
သစ်တောဦးစီးဌာန ၊ သယံဇာေနှင့်သဘာဝ
ပေ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတရးဝန်တကီးဌာန
ရုံးအမှေ် (၃၉)
တနဖပည်တော်

ဖုန်း - +၉၅ (၆၇) ၄၀ ၅၄ ၀၀ ၊ ၄၀ ၅၀ ၁၅
ဖက်စ် - +၉၅ (၆၇) ၄၀ ၅၀ ၇၉
အီးတမးလ - dg.fd@mptmail.net.mm ၊   
  nnkforest@gmail.com

တနာက်ေုံး ဖပုဖပင်မွမ်းမံသည့်ရက်စွဲ - ၁၄/၀၂/၁၄

တေါက်ော ဦးနိုင်တဇာ်ထွန်း
ညွှန်ြကားတရးမှူး
သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်ေိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်း
တရးဌာန ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန
သယံဇာေနှင့်သဘာဝပေ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းတရး
ဝန်တကီးဌာန
တနဖပည်တော်

ဖုန်း - +၉၅ (၆၇) ၃၄၀ ၅၄ ၇၇ ၊ ၃၄၀ ၅၄ ၀၇
ဖက်စ - +၉၅ (၆၇) ၃၄၀ ၅၃ ၉၃
အီးတမးလ - nnkforest@gmail.com ၊   
  irfdmyanmar@gmail.com

တနာက်ေုံး ဖပုဖပင်မွမ်းမံသည့်ရက်စွဲ - ၁၇/၁၀/၁၉



CITES ခွင့်ပပုချက်များ စစ်ဆေးပခင်း*

သယ်ယူပို့ဆောင်မှုတစ်ကကိမ်အတွက် လိုအပ်သည့် CITES ခွင့်ပပုချက်(များ)

သင့်တလျာ်သည့် ခွင့်ဖပုချက်  
ထုေ်ဖပနုိင်

သင့်တလျာ်သည့် ခွင့်ဖပုချက်  
ထုေ်ဖပနိုင်ဖခင်းမရှိ

မူလခွင့်ဖပုချက်မိေ္တူများ ခွင့်ဖပုချက် မိေ္တူ  
/ အေု

ခွင့်ဖပုချက်ကုိ ထုေ်တပးမပီးတနာက် 
ဖပုဖပင်ထားမှုမရိှ

ခွင့်ဖပုချက်အား ရရှိမပီးတနာက်  
ဖပင်ေင်ထားဖခင်းရှိ

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် အမှားအယွင်းများ  
/ ထိန်ချန်မှု မရှိ

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် အမှားအယွင်းများ  
/ ထိန်ချန်မှုရှိ

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် CITES အာဏာပုိင်
၏ ေရားဝင်လက်မှေ်ပါ

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် CITES အာဏာပိုင်၏ 
ေရားဝင်လက်မှေ်မပါ

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် ခိုင်လုံတသာ  
CITES ေံေိပ်ပါရှိ**

ခွင့်ဖပုချက်ေွင် ခုိင်လံုတသာ CITES ေံေိပ်** 
မပါရိှ သ့ုိမဟုေ် ေံေိပ်**သည် ခုိင်လံုမှုမရိှ

ေင်ပ့ုိမည့်အရာများမှာ ကုိက်ညီမှုရိှ  
(အတရအေွက်နှင့် မျ ိုးစိေ်) 

ေင်ပို့မည့်အရာများမှာ ကိုက်ညီမှုမရှိ  
(အတရအေွက်နှင့် မျ ိုးစိေ်) 

ခွင့်ဖပုချက်သည်  
သက်ေမ်းကုန်ေုံးမှုမရှိ

ခွင့်ဖပုချက် သက်ေမ်းကုန်ေုံးခဲ့
သည်

တင်သွင်းယူခွင့်ပပုသည်

မျ ိုးစိေ်များသည် အဖခားတသာ
 ထိန်းချုပ်မှုများတအာက်ေွင် ပါဝင်

ဖခင်း ရှိ/မရှိ စစ်တေးပါ။

* © Environment and Climate Change Canada, 2003 
မှ ကိုးကားတဖာ်ဖပဖခင်းဖဖစ်သည်။

** မည်သည့်အခါေွင်သက်ေိုင်သနည်း (အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ
အားလုံးသည် CITES ေံေိပ်ကို အသုံးဖပုဖခင်းမရှိနိုင်)

ဆနာက်ေက်တွဲ (က) ေင်ပို့ဖခင်းခွင့်ဖပုချက် သို့မဟုေ် ဖပန်လည်ေင်ပို့ဖခင်း လက်မှေ်နှင့်  
 ေင်သွင်းဖခင်း ခွင့်ဖပုချက်
ဆနာက်ေက်တွဲ (ခ) ေင်ပို့ဖခင်းခွင့်ဖပုချက် သို့မဟုေ် ဖပန်လည်ေင်ပို့ဖခင်း လက်မှေ်
ဆနာက်ေက်တွဲ (ဂ) ေင်ပို့ဖခင်းခွင့်ဖပုချက် သို့မဟုေ် ပင်ရင်းနိုင်ငံ သက်တသခံလက်မှေ်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

တင်သွင်းယူခွင့်
ပငင်းပယ်သည်

VI Iတရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



ခွင့်ပပုချက်အတုများ ဆဖာ်ထုတ်ပခင်း

၁။ စာရွက်မှာပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
 စာရေက်အထူ ၊ မျက်နှာဖပင် နှင့်/သို့ အတရာင် ကွဲလွဲတနသည်။

၂။ တံေိပ်ဆခါင်း ၊ စည်း သို့မဟုတ် လုံခခုံဆရးတံေိပ်ဆခါင်း
 ေိုးရေားြကမ်းေမ်းသည့်မိေ္တူစာရေက်များ (သင့်နိုင်ငံ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မှုောဝန်ခံထံမှအဖခား CITES 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ခွင့်ဖပုချက်နမူနာများရယူြကည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

ခွင့်ပပုချက်အတုများ - ခွင့်ပပချက်အတုတစ်ခု

၁။ ခွင့်ပပုချက်မှာ မိတ္တူပဖစ်သည်။
 ပုံမှန်အားဖဖင့်  ခွင့်ဖပုချက် မူရင်းကိုသာ သုံးခွင့်ရှိသည်။ (မိေ္တူများကိုခွင့်ဖပုလိုပါကမိေ္တူစာရေက်

ေွင်သက်ေိုင်ရာောဝန်ခံ၏မူရင်းလက်မှေ်နှင့်စည်းေံေိပ်ပါရှိရမည်။)

၂။ ပုံမှန်ပုံနှိပ်ထုတ်ထားသည့်ပုံစံမဟုတ်ပခင်း။
 မှင်အတရာင်တဖပာင်းလဲတနဖခင်း ၊ ခွင့်ဖပုချက်ေစ်ခုေည်းအတပါ်ေွင် စာလုံးပုံစံများမေူသည်ကိုတေွ့

ရသည်။

၃။ မှင်အစက်များရှိဆနပခင်း။
 မူရင်းစာလုံးကိုဖပင်ေင်ထားသည့် မှင်သားမှာပို၍ပါးသည်။ ခွင့်ဖပုချက်ကိုအလင်းတရာင်တနာက်ခံ

ထားမပီးြကည့်ပါကအလွယ်ေကူခွဲဖခားနိုင်သည်။

၄။ ခွင့်ပပုချက်တွင် ထပ်တိုးပခင်း / ဖျက်ထားပခင်း။
 ဖပင်ေင်ထားသည့်ခွင့်ဖပုချက်သည် ေရားမဝင်ပါ (စီမံအုပ်ချုပ်မှုောဝန်ခံကတဖပာင်းလဲမှုနှင့်

ပေ်သက်၍ လက်မှေ်တရးထိုးခွင့်ဖပုထားဖခင်းမရှိခဲ့လှေင်)

ပပင်ေင်ထားသည့်ခွင့်ပပုချက် - ခွင့်ပပုချက်အစစ်ကို ပပင်ေင်ထားပခင်းပဖစ်သည်။

၁။ ခွင့်ပပုရက်ဆကျာ်လွန်ဆနသည့် ခွင့်ပပုချက်
 ရက်တကျာ်လွန်သည့်ခွင့်ဖပုချက်ကိုအသုံးဖပုဖခင်း။ ေင်ပို့ဖခင်း/ထပ်ေင့်ေင်ပို့ဖခင်းအေွက် ခွင့်ဖပု

ရက်၆ လထက် မတကျာ်လွန်ရ။ ေင်သွင်းဖခင်း/မူရင်းတထာက်ခံချက်များအေွက် ခွင့်ဖပုရက် ၁၂ လ
ထက်မတကျာ်လွန်ရ။

၂။ သယ်ဆောင်လာသည့်အရာများမှာ ခွင့်ပပုချက်တွင်ဆဖာ်ပပထားသည့်စာရင်း ကိုက်ညီမှုမရှိပခင်း။
 သယ်တောင်လာသည့်ပစ္စည်းများနှင့် ခွင့်ဖပုချက်ေွင်တဖာ်ဖပထားသည့်စာရင်းမှာကုိက်ညီမှုမရှိပါ။  

(မေူညီသည့်မျ ိုးစိေ် ၊ အတရအေွက် ၊ ပစ္စည်းနှင့်အစိေ်အပိုင်းများ)

အကကုံးမဝင်သည့် ခွင့်ပပုချက်များ

VI I I တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



အကွက် ၁၂ ေွင် တအာက်တဖာ်ဖပပါအချက်အလက်များကုိစစ်တေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၀ ေွင်တဖာ်ဖပထားသည်။) 

၁။ ပင်ရင်းနိုင်ငံ
၂။  ေင်ပို့ခွင့်ဖပချုက်နံပါေ်
၃။ ခွင့်ဖပုချက်ထုေ်တပးသည့်ရက်စွဲ

ထပ်ေင့်တင်ပို့ပခင်း 

ဆနာက်ထပ်တစ်နိုင်ငံသို့ထပ်ေင့်တင်ပို့ပခင်း 

အကွက် ၁၂ (က) ေွင် တအာက်တဖာ်ဖပပါအချက်အလက်များကိုစစ်တေးပါ။ (စာမျက်နှာ ၁၀ ေွင်တဖာ်ဖပ
ထားသည်။)  

၁။ တနာက်ေုံးေင်ပို့မည့်နိုင်ငံ
၂။ ထပ်ေင့်ေင်ပို့ပါမစ်/တထာက်ခံချက်နံပါေ်
၃။ ခွင့်ဖပုချက်ထုေ်တပးသည့်ရက်စွဲ
၄။ အကွက် ၁၂ ပါ အချက်များ ဖပည့်စုံဖခင်း ရှိ / မရှိ စစ်တေးပါ။

သယ်ယူပို့ဆောင်ပခင်း

၁။ ခွင့်ဖပုချက်ေွင် တနာက်ေုံးေင်ပို့မည့်နိုင်ငံနှင့် သတဘဂာမှ သယ်တောင်လာသည့် စာရေက်စာေမ်းေွင်
တဖာ်ဖပထားသည့်နိုင်ငံမှာ ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ စစ်တေးပါ။

၂။ ဖဖစ်နိုင်မည်ေိုပါက ခွင့်ဖပုချက်တပါ်ေွင် တဖာ်ဖပထားသည့် စာရင်းနှင့် သတဘဂာေင်စာရင်း ကိုက်ညီမှု ရှိ
/မရှိ စစ်တေးပါ။

CITES အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမဟုတ်သည့် နိုင်ငံများနှင့်ကူးသန်းဆရာင်းဝယ်ပခင်း

၁။ ေင်ပို့မည့်အရာများအေွက် CITES ခွင့်ဖပုချက်ေစ်ခုေွင် သာမန်အားဖဖင့်လိုအပ်သည့်
အချက်အလက်များနှင့်ေူညီစွာတဖာ်ဖပထားသည့်စာရေက်စာေမ်းများပူးေွဲပါရှိရမည်။

ေပ်ကပ် / လှည့်လည်ပပသပခင်း

၁။ ေိရစ္ဆာန်ေိုင်းအေွက်လှည့်လည်ဖပသဖခင်းေိုင်ရာမူလတထာက်ခံချက်/ CITES ခွင့်ဖပုချက် / 
တထာက်ခံချက်လိုအပ်ပါသည်။

၂။ တထာက်ခံချက်ေွင်တဖာ်ဖပထားသည့် ေိရစ္ဆာန်များ၏အမှေ်အသား/ေက်ေူး/အညွှန်းများကိုက်ညီမှု 
ရှိ/မရှိ စစ်တေးပါ။ 

၃။ ေိရစ္ဆာန်ေစ်တကာင်စီ တရှေ့တဖပာင်းသယ်တောင်ရာေွင် လိုအပ်သည့် အတဖခအတနများကိုလိုက်နာ
ဖပင်ေင်မပီး သယ်တောင်ဖခင်း ရှိ/မရှိ စစ်တေးပါ။

၄။ လှည့်လည်ဖပသဖခင်းေိုင်ရာမူလတထာက်ခံချက်သက်ေမ်းမှ ၃ နှစ်ဖဖစ်မပီး - (မူရင်းတထာက်ခံချက်ကို
 စစ်တေးမပီးတနာက် သိမ်းေည်းထားဖခင်းမဖပုရ။) အေိုပါတထာက်ခံချက်စာရေက်ေွင် အတကိမ်များစွာ 
ေင်ပို့ဖခင်း/ေင်သွင်းဖခင်း အေည်ဖပုချက် အကွက်များစွာပါရှိသည့် စာရေက်ေွဲများပါရှိသည်။

ခွင့်ပပုချက်အတုများတွင်ဆအာက်ဆဖာ်ပပပါအချက်အလက်
များမှားယွင်းမှုရှိသည်ကိုဆတွ့ရဆလ့ရှိသည်။

IXတရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



X တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



တရားမဝင်သယ်ဆောင်ဆလ့ရှိသည့်နည်းလမ်းများ (၁) 

လူပဖင့်သယ်ဆောင်ပခင်း ငှက်ဥများ ေရားမဝင်သယ်တောင်ရန်အေွက် အထူးဖပုလုပ်ထားသည့် အကဂ ျ ီ(ဘယ်) ၊   
 အဝေ်အထည်တအာက်ေွင်ထည့်၍ ငါးများသယ်တောင်လာပုံ (ညာ)

ယာဥ်ထဲတွင် ဝှက်ယူလာပခင်း ကုန်ေင်ယာဥ်အတနာက်ေွင်သင်းတခွချပ်အရှင်များကုိဝှက်ယူမပီးသယ်တောင်လာပံု (ဘယ်) ၊  
 ဘေ်စ်ကားောယာအထက်ေွင် ငှက်များကို ဝှက်ထားပုံ (ညာ)

အိတ်ထဲဝှက်လာပခင်း ေင်စွယ်များကို အိေ်များထဲေွင် ဝှက်ယူလာပုံ (ဘယ်) ၊  
 X-ray ဖဖင့် လိပ်များကိုစစ်တေးတေွ့ရှိပုံ (ညာ)

XIတရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



တရားမဝင်သယ်ဆောင်ဆလ့ရှိသည့်နည်းလမ်းများ (၂)

စာနှင့် ပါေယ်များထဲ ဝှက်လာပခင်း တောက်ေဲ့အား စာအုပ်ေစ်အုပ်ထဲေွင် တမှာင်ခိုေင်သွင်းလာပုံ (ဘယ်) ၊   
 တြမတဟာက်များအား ပလပ်စေစ်ြပန်ထဲေွင် ဖုံးကွယ်ထားပုံ (ညာ)

ြသစတြေးလျဖွေ်အား စာအုပ်ေစ်အုပ်ထဲေွင်ဝှက်ထားပုံ (ဘယ်) ၊   
လိပ်များနှင့်ဖွေ်များအား ကတလးကစားစရာ အေုံးများြကားေွင် ဖုံးကွယ်ထားပုံ (ညာ)

XI I တရာင်းဝယ်မှုဖပုလုပ်တလ့ရှိသည့်တောရိုင်းေိရိစ္ဆာန်များအားခွဲဖခားဖခင်းေိုင်ရာလမ်းညွှန်တရှေတေိဂံတေသနိုင်ငံများ 



တောဆိေ်မျ ိုးများ
ဆိုင်ဂါသမင်

သမင်ဦးချ ိုများ
တောတြောင်မျ ိုးများ
အတှေ့တောင်အာှေဖျမံျား
အတှေ့တောင်အာှေဝေ်ဝံများ

ကေံ့မျ ိုးများ
သင်းတခေချပ်မျ ိုးများ
တမျာေ်ဝံနေင့်တမျာေ်မျ ိုးများ
ဆင်များ

2
4

6
8

12
14

16
18
20
22

Capricornis spp.
Saiga tatarica
Saiga borealis
Cervidae spp.

Wild Felidae spp.
Lutrinae spp.

Helarctos malayanus
Ursus thibetanus

Rhinocerotidae spp. 
Pholidota spp.

Primate spp.
Elephantidae spp.

နို ့ေိုေ်သေ္တဝါများ



တောဆိေ်မျ ို းများ

Capricornis spp. Serow spp.
အရ ေ့ှ ရောင်အာ ေှ - ကရ္ဘောဒီးယား
၊ အင်ဒုိနီး ေှား ၊ လာအုိ ၊ ္ဘရလး ေှား ၊ 
မ္ဘန်္ဘာ ၊ ထုိင်း ၊ ဗီယက်န္်ဘ

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ အားလုံး စာှင်းေွင်္ဘပါဝင်သည့် Capricornis crispus (ဂျပန်ရောဆိေ်) နေင့် 
Capricornis swinhoei (ေိုင်ဝ္ဘ်ရောဆိေ်) ္ဘျ ိုး္ဘျား္ဘေလွဲ၍

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ (ေ) 

· Capricornis milneedwardsii (ေရုေ်ရောဆိေ်)
· Capricornis rubidus (ရောဆိေ်နီ)
· Capricornis sumatraensis (ဆူ္ဘတေားရောဆိေ်)
· Capricornis thar (ဟိ္ဘဝန္တာရောဆိေ်)

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

္ဘျက်လုံးရအာက်ေွင် သိသာထင်ှေားသည့်ဂ
လင်းအိေ်္ဘျားှေိ

ဂလင်းအိေ်္ဘျား

2 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Capricornis sumatraensis 
တောဆိေ်

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်



1

4

2

3

1 ရောဆိေ်ဦးချ ို္ဘျား
2 ရောဆိေ်ဦးရခါင်း
3 ရောဆိေ်ဦးရခါင်းနေင့်ခန္တာကိုယ်အစိေ်အပိုင်း္ဘျား္ဘေအဆီထုေ်ယူပုံ
4 ရောဆိေ်အရှခွံနေင့်ခန္တာကိုယ်အစိေ်အပိုင်း္ဘျား

တောဆိေ်မျ ို းများ တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

စားစှာ
စုတဆာင်းစှာများ

တဆးဝါး



ဆိုင်ဂါသမင်

Saiga tatarica 
Saiga borealis

Saiga Antelope
ကာဇစ်စေန် ၊ ္ဘွန်ဂိုးလီးယား 
၊ ရုှေား ၊   ော္ဘီနစ္စေန် ၊ ဥဘ
က်စ္စေန်

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

ဆိုင်ဂါသ္ဘင်ထီး္ဘျားေွင်သာ ဦးချ ို္ဘျားပါဝင်ပပီး ၎င်းေို့္ဘော- 
· အနည်းငယ်ရကာက်ရကွ့သည်။
· အလင်းေဝက်ေပျက်ရောက်မ္ဘင်နိုင်သည်။
· ေရယာင်းညိုရှာင်အရေျာ့မေစ်သည်။
· အှင်းေွင်အစိုင်အခဲလိုက်မေစ်သည်။

၃၀ စင်ေီ
္ဘီောအထက်

ှေည်သည်။

အှင်းေွင်အစိုင်အခဲ
လိုက်မေစ်သည်။

4 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ခ
Saiga tatarica 
ဆိုင်ဂါသမင်

ရောရိုင်း္ဘျ ိုးစိေ်္ဘျားကို အမပည်မပည်ဆိုင်ှာ ကူးသန်းရှာင်းဝယ်ရှး ေားမ္ဘစ်
ထားသည်။

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ခ



ဆိုင်ဂါသမင်

Líng yáng

羚羊
ဆိုင်ဂါသ္ဘင်

321

6

4

7

5

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

1 ဆိုင်ဂါသ္ဘင်ဦးချ ိုကိုမခစ်ယူထားပုံ
2, 7 ဆိုင်ဂါသ္ဘင်ဦးချ ိုမေင့်မပုလုပ်ထားသည့်ပစ္စည်း္ဘျား
3 ဆိုင်ဂါသ္ဘင်ဦးချ ိုပါဝင်သည့် အရအးခံထားသည့်ရှ
4 ဆုိင်ဂါသ္ဘင်ဦးချ ိုမေင့်မပုလုပ်ထားသည့် လက်ဝေ်ှေနာ္ဘျား
5 ဆုိင်ဂါသ္ဘင်ဦးချ ိုမေင့်မပုလုပ်ထားသည့် လက်ဝေ်ှေနာ္ဘျား
6 ဆိုင်ဂါသ္ဘင်ဦးဂျ ိုေစ်ခုလုံး



သမင်ဦးချ ိုများ

Cervidae spp. Deer Antlers

· ဦးချ ိုအေုိ္ဘျား္ဘော  ခန္တာကုိယ်ရပါ်
ေွင် ေံုးလွှ္်ဘးထားရသာ အရ္ွဘး

ေှည်္ဘျားရအာက်္ဘေ ထွက်ရနသည်။ 

· ဦးရခါင်း္ဘေဦးချ ိုအှင်းအထိအှေည်
္ဘော ၆.၇ စင်ေီ္ဘီောအထက်ှေိ
သည်။

· ဦးချ ို္ဘျား္ဘော  ခန္တာကိုယ်ရပါ်ေွင်
ေုံးလွှ္ဘ်းထားရသာ အရ္ဘွးှေည်
္ဘျားရအာက်္ဘေ ထွက်ရနသည်။

· ရအာက်ဆုံးှေိ ေေိယရမ္ဘာက်
အေက်္ဘော ချွန်ထက်ရနသည်။

· ထိပ်အခွမေစ်ရနသည်။

ပါကစ္စေန် ္ဘေ အင်ဒိုနီးှေား
အထိ ၊ ေရုေ် ရမ္ဘာက်ပိုင်း 

ဘဂဂလာရဒ့ှှ် ၊ ကရ္ဘောဒီးယား 
၊ ေရုေ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊ နီ
ရပါ ၊ ပါကစ္စေန် ၊ ထိုင်း

ေရုေ် ၊ ဂျပန် ၊ ရုှေား ၊ ထိုင်
ဝ္ဘ် ၊ ဗီယက်န္ဘ်

အေက် ၂ - ၅ ခုှေိ

ဦးချ ိုအ ေှည် - ၁၀ ္ဘေ ၁၅ စင်ေီ္ီဘော
လံုးပေ် - ၈.၅ စင်ေီ္ီဘောရအာက်

ဦးချ ိုအှေည် ≈ ၉၂ စင်ေီ္ဘီော
လုံးပေ် ≈ ၁၄ စင်ေီ္ဘီော

*CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ (ေ)
Muntiacus crinifrons  
(ေရုေ်နေင့်မ္ဘန်္ဘာ)

Muntiacus vuquangensis  
(ဗီယက်န္ဘ်)

အမခားသ္ဘင်္ဘျ ိုးစိေ်္ဘျားသည် 
CITES စာှင်းေွင်္ဘပါဝင်ပါ။

**CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ (ေ)
Axis porcinus annamiticus  
(ဗီယက်န္ဘ်)

အမခားသ္ဘင်္ဘျ ိုးစိေ်္ဘျားသည် 
CITES စာှင်းေွင်္ဘပါဝင်ပါ။

NOT CITES LISTEDCervus nippon
ဂျပန်သ္ဘင်

NOT CITES LISTEDAxis porcinus
ဒှယ်

NOT CITES LISTEDMuntiacus spp.
တချမျ ိုးစိေ်များ

အေက် ၁ ခုှေိ

အေက် ၃ ခုှေိ

6 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

CITES 
တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေေင် မပါဝင်

CITES စာှင်း
တခပာင်းလဲမှုှေိ

သည်။*

CITES စာှင်း
တခပာင်းလဲမှုှေိ

သည်။**



အမခားသ္ဘင်ဦးချ ို္ဘျားကိုလည်း  ရှာင်းဝယ်တကသည် - ရော်မပပါ ပုံ္ဘျားသည် 
ရှာင်းဝယ်္ဘှုေွင် အ္ဘျားဆုံးရေွ့ှရလ့ှေိသည့် ပုံ္ဘျားမေစ်သည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
စုတဆာင်းစှာများ . တဆးဝါး

· နေူးချ ိုသည်ပင်္ဘချ ိုနေင့်ေဆက်
ေည်းမေစ်သည်။

· ချ ို္ဘျား္ဘောတက္ဘ်းေ္ဘ်းသည်။

· အေက်အားလုံးချွန်ထက်
ရနသည်။

· Rucervus eldii  (ရ ှှေသ္ဘင်) နေင့ ်
ေူညီရပ္ဘယ့် ဦးချ ို္ဘျား္ဘော 
ရချာရ္ဘွ့သည်။

· အေက်ထိပ်ေျား္ဘော ချွန်ထွက်
ရနသည်။

· အေက်္ဘျား္ဘော ရမောင့်ေန်း
ရနသည်။

ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အိန္ဒိယ ၊  
လာအို ၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊ ထိုင်း ၊
ဗီယက်န္ဘ်

အိန္ဒိယ ၊ နီရပါ အရှေ့ရောင်အာှေေွင်ရေွ့ှ
သည် - ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒို
နီးှေား ၊ လာအို ၊ ္ဘရလးှေား 
၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊ ေိလစ်ပိုင် ၊ ထိုင်း ၊ 
ဗီယက်န္ဘ်

အေက် ၁၀ - ၁၅ ခုှေိ အေက် ၃ ခုှေိ

ဦးချ ိုအှေည် - ၈၅ ္ဘေ ၁၁၇ စင်
ေီ္ဘီော
လံုးပေ် - ၁၂.၅ - ၁၉ စင်ေီ္ီဘော

ဦးချ ိုအှေည် - ၇၅ ္ဘေ ၁၀၈ စင်
ေီ္ဘီော

ဦးချ ိုအှေည် - ၃၈ ္ဘေ ၁၀၈ စင်
ေီ္ဘီော
လုံးပေ် - ၈.၅ ္ဘေ ၂၄ စင်ေီ္ဘီော

NOT CITES LISTEDRusa unicolor
ဆေ်

CITES 
တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေေင် မပါဝင်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Rucervus eldii
သမင်/တှှေသမင်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Rucervus duvaucelii
အိန္ဒိယသမင်



တောတြောင်မျ ို းများ

Wild Felidae spp. Wild Cat spp.

 ရတကာင်္ဘျ ိုး္ဘျားအားလုံးပါဝင်သည်။ (အိ္ဘ်ရ္ဘွး  ရတကာင်္ဘေလွဲ၍)

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ (ေ) 

· Panthera tigris (ကျား)
· Panthera pardus (ကျားသစ်)
· Uncia uncia (နေင်းကျား)
· Neofelis spp. (သစ်ေက်ကျား/အင်းကျား)

· Catopuma temmincki (အာှေ ကျား္ဘင်း/ရတကာင်္ဘင်း)
· Pardofelis marmorata (ရတကာင်သလင်း)
· Prionailurus planiceps (ရတကာင်ရခါင်းမပား)
· Prionailurus bengalensis (သစ်ရတကာင်)*

* ထိုင်းနိုင်ငံေွင်သာရေွ့ှသည်။ 

8 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Panthera tigris
ေျား

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Panthera pardus
ေျားသစ်

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ/ခ အားလုံး



· သွား ၂၈ – ၃၀ ရချာင်း ၊
စွယ်သွား ၄ ရချာင်း

 

တှေ့သေား (incisors)
· ရသးငယ်ပပီးေစ်လိုင်းသာှေိသည်။
· (အရပါ် - ၃ ၊ ရအာက် ၃) x ၂

စေယ်သေား (canine)
· ှေည် / ချွန်ထက် / အနည်းငယ်ရကာက်
· (အရပါ် - ၁ ၊ ရအာက် ၁) x ၂

ေိုေ်ခဖေ်သေား (carnassial/pre-molar) 
· တကီး္ဘားသည်။
· (အရပါ် - ၂ ္ဘေ ၃ ၊ ရအာက် - ၂) x ၂

ကေိေ်ဝါးသေား (molar)
· အရပါ် – ရသးငယ်သည်။
· (အရပါ် - ၁ ၊ ရအာက် - ၁) x ၂

ဦးတခါင်း

သေား

· ဦးရခါင်းခွံသည် လုံးပပီးေိုသည်။

တခခစေယ် ၊ လေ်စေယ်များ

· စက်ဝိုင်းပုံစံနီးပါးမေစ်သည်။
· အဝါရေျာ့/ပယင်းရှာင်ှေိသည်။
· အလင်းရှာင်ရောက်ထွင်းနိုင်သည်။
· အရိုးထိပ်ပိုင်း္ဘောမပားချပ်သည့်ပုံစံှေိသည်။

ေျား နေင့် ဝေ်ဝံ စေယ်သေား နှိုင်းယေဥ်ခခင်း

ေျားသေား -
· ရမ္ဘာင်း ၁ ခု / ၁ ခုထက်ပိုပါှေိ

သည်။

· အစွယ်္ဘျား (စွယ်သွား္ဘျား) 
္ဘော ရမခာက်ရသွ့ပါက အက်ကွဲ
ရလ့ှေိသည်။

အရပါ်ပိုင်း

အစွယ်ှင်း

ကျား“ပုံ္ဘေန်” ရတကာင်္ဘျ ိုးနွယ်

ကျား ဝက်ဝံ

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

အရိုးထိပ်ပိုင်း

 ရမ္ဘာင်း

စွယ်သွား
တကား



တောတြောင်မျ ို းများ

4

1 2

365

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စားစှာ

စုတဆာင်းစှာများ
အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ

တဆးဝါး

1 အရိုး “ကိေ်္ဘုန့် /ရကာ်”  
- ၎င်းသည်ကျားအရိုး္ဘျားကို အမခား
အ္ဘည်္ဘျားနေင့်တကာှေည်စွာမပုေ်ပပီး
မပုလုပ်ထားမခင်းမေစ်သည်။

2 ဦးရခါင်းခွံနေင့်အရိုး္ဘျား

3 သွား
4 သစ်ရတကာင်ရပါက်္ဘျား
5 ရမခစွယ် ၊ လက်စွယ်္ဘျား
6 အရိုးနေင့် ရကျာက်္ဘျက်မေင့်မပုလုပ်

ထားရသာ လက်ရကာက်



Hǔ gǔ

⻁骨
ကျားအရိုး ကျားသစ်အရိုး

Bào gǔ

豹骨
မခရသဂ့အရိုး

Shī gǔ

狮骨

8

10

7

9

7 အရိုးဝိုင်
8 ကျားသစ်အရှခွံ
9 ကျား္ဘင်း/ရတကာင်္ဘင်းအရှခွံ
10 ကျားအရှခွံ



အတှေ့တောင်အာှေဖျမံျား

Lutrinae spp. Southeast Asian Otters

အာှေ - အရှေ့ရောင်အာှေ - ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင် ၊
ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးှေား ၊ လာအို ၊ ္ဘရလးှေား ၊ 
မ္ဘန်္ဘာ ၊ ေိလစ်ပိုင် ၊ စကဂာပူ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်န္ဘ်

အရှေ့ရောင်အာှေ -  ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင် ၊ 
ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးှေား ၊ လာအို ၊ ္ဘရလးှေား ၊ 
မ္ဘန်္ဘာ ၊ စကဂာပူ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်န္ဘ်

ဥရှာပနေင့်အာှေ။ အရှေ့ရောင်အာှေ - 
ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးှေား ၊ လာအို ၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊
ထိုင်း ၊ဗီယက်န္ဘ်

ကရ္ဘောဒီးယား ၊ ္ဘရလးှေား ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်န္ဘ်

· ေျ္ံဘျားအားလုံးေွင် အရသးဆုံးမေစ်သည်။

· ရခါင်း္ဘောရသးပပီးလုံး၍ နှုေ်သီးေိုသည်။

· ရမခသည်း္ဘျားအလွန်ရသးသမေင့် ရမခရချာင်းထိပ်္ဘျားကို္ဘ
ရကျာ်ပါ။

· အရ္ဘွး္ဘျားရောက်ပရချာ္ဘွေ်ရနသည်။

· နောရခါင်းထိပ်နေင့်္ဘျက်နောှေိအရ္ဘွး္ဘျားဆက်သည့်ရနှာ
္ဘော အရမောင့်မေစ်သည်။

· အပ္ီဘးအနည်းငယ်မပားသည်။

· အရ္ဘွးေိုပပီးှေည်ထွက်ရနသည့်အရ္ဘွး္ဘျား္ဘော္ဘီးခိုရှာင်
ကဲ့သို့ မေစ်ရနသည်။ 

· နောရခါင်းထပ်နေင့်္ဘျက်နောှေိအရ္ဘွး္ဘျားဆက်သည့်ရနှာ
သည် “W” ပုံစံမေစ်သည်။

· အပ္ဘီးထိပ်္ဘောလုံးဝန်းရနသည်။

· နောရခါင်းထိပ်ေွင်အရ္ဘွး္ဘျားှေိသည်။

· နှုေ်ခ္ဘ်း ၊ ရ္ဘးရစ့နေင့် အထက်လည်ရချာင်းေို့သည်
အမေူရှာင်မေစ်ပပီး ၊ ေစ်ကိုယ်
လုံး္ဘော အညိုရှာင်မေစ်သည်။

· အပ္ဘီးမေေ်ပိုင်းရနှာှေိ အပ္ဘီး္ဘော
လုံးဝန်းသည်။

အတမေးများ

12 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Aonyx cinerea 
ဖျတံခခသည်းငယ်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Lutrogale perspicillata
ဖျအံတမေးနု ၊ ဖျတံမေးတချာ

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Lutra lutra
တချာင်းဖျားဖျ ံ

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ခ
Lutra sumatrana
ဆူမားြေားဖျ ံ

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ/ခ အားလုံး



အတှေ့တောင်အာှေဖျမံျား

1

2

4

5

3

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စုတဆာင်းစှာများ

1 Aonyx cinerea (ေျရံမခသည်းငယ်) အရှခွံ အရမခာက် 
2 Lutra sumatrana (ဆူ္ဘားတေားေျ)ံ အရှခွံ
3 Lutra perspicillata (ေျအံရ္ဘွးနု ၊ ေျရံ္ဘွးရချာ) အရှခွံ
4 ေျရံမခသည်းငယ် အရှခွံ
5 ဆူ္ဘားတေားေျ ံအရှခွံ



အတှေ့တောင်အာှေ တခေးဝံ/ခမင်းဝံ/ဝေ်ဝံ များ

Helarctos malayanus, Ursus thibetanus Southeast Asian Bears

အရှေ့ရောင်အာှေ - ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင် ၊
ကရ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးှေား ၊ လာအို ၊ ္ဘရလး
ှေား ၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊ ထိုင်း

အရှေ့ရောင်အာှေ - ကရ္ဘောဒီးယား ၊ လာအို ၊ 
မ္ဘန်္ဘာ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်န္ဘ်

္ဘေေ်ချက် - စာ္ဘျက်နော ၉ ေွင် ဝက်ဝံနေင့် ကျား သွား္ဘျားကို နှိုင်းယေဥ်ရော်မပထားသည်။

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· အရ္ဘွးေိုသည်။
· ရသးပပီးလုံးရသာ နားှွက်္ဘျားှေိသည်။
· ှင်ဘက်ေွင် ညိုဝါရှာင် “U” သို့္ဘဟုေ် “V” 

ပုံစံအ္ဘေေ်အသားှေိသည်။

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· အရ္ဘွးစုေ်ေွာ ၊ ှေည်သည်။
· ရထာင်ရနသည့် နား ွှက်တကီး္ဘျားှေိသည်။ 
· ှင်ဘက်ေွင် အမေူရှာင် “V” ပုံစံ 

အ္ဘေေ်အသားှေိသည်။

14 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Helarctos malayanus 
တခေးဝံ/ဝေ်ဝံ

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Ursus thibetanus
ခမင်းဝံ/ဝေ်ဝံ

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ အားလုံး



21

36

4

5

အတှေ့တောင်အာှေ တခေးဝံ/ခမင်းဝံ/ဝေ်ဝံ များ

Xióng dǎn

熊胆
ဝက်ဝံသည်းရမခ

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စားစှာ

အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

1 သည်းရမခ္ဘျားကို ပုလင်းမေင့်ထည့်ထားမခင်း
2 ဝက်ဝံသည်းရမခအ္ဘှုန့်
3 သွား
4 ရမခသည်း္ဘျား
5 လက်ေဝါး္ဘျားနေင့် သည်းရမခအိေ်္ဘျား
6 ဝက်ဝံသည်းရမခရဆးမပား္ဘျား



ကေံ့မျ ို းများ

Rhinocerotidae spp. Rhinoceros spp.
အာှေနေင့် အာေှိက

ရောင်အာေှိကနေင့် ဆွာဇီလန်္ဘေ Ceratotherium simum simum  
(ကကံ့မေူ) ္ဘျားသည် ရနာက်ဆက်ေွဲ (ခ) ေွင်ပါဝင်သည်။ 

ကကံ့္ဘျ ိုးစိေ် ၅ ္ဘျ ိုးှေိသည် - အာှေေွင် ၃ ္ဘျ ိုး နေင့် အာေှိကေွင် ၂ ္ဘျ ိုး

အာှေမျ ိုးစိေ်များ 

· Dicerorhinus sumatrensis (ကကံ့/ဝက်ကက့ံ )
· Rhinoceros sondaicus (ကကံ့/ကကံ့ဆင်)
· Rhinoceros unicornis (အိန္ဒိယ/ဂျ ိုေစ်ရချာင်းကကံ့)

အာဖှိေမျ ိုးစိေ်များ 

· Diceros bicornis (ကကံ့နက်)
· Ceratotherium simum (ကကံ့မေူ)

16 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Diceros bicornis 
ကေံ့ေေ်

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ အားလုံး



Xī niú jiǎo

犀牛角
ကေံ့မျ ို းများ

ကကံ့ချ ို

2

3
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

စုတဆာင်းစှာများ
အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ

တဆးဝါး

1 ကကံ့ဦးချ ိုေစ်ခုလုံး
2 ကကံ့ချ ို္ဘေထွင်းထုထားသည့် ပစ္စည်း္ဘျား
3 ကကံ့ချ ို္ဘေမပုလုပ်ထားသည့် လက်ဝေ်ှေနာ္ဘျား
4 ကကံ့ချ ိုအား ေိမခင်း
5 ကကံ့ချ ို (အပိုင်းအစ္ဘျား)



သင်းတခေချပ်များ

Pholidota spp.

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· ခန္တာကိုယ်အထက်ပိုင်း္ဘော အရတကးခွံေုံးလွှ္ဘ်းရနသည်။ 
· အာှေသင်းရခွချပ်္ဘျား၏ အရတကးခွံ္ဘျားတကားေွင် အရ္ဘွးထူ္ဘျားှေိသည်။ 
· အာေှိက သင်းရခွချပ်္ဘျား၏ အရတကးခွံ္ဘျားတကားေွင် အရ္ဘွး္ဘျား္ဘှေိပါ။

· Manis javanica (ပသျှူး/္ဘရလးသင်းရခွချပ်)
· Manis pentadactyla (ေရုေ်သင်းရခွချပ်)
· Manis culionensis (ေိလစ်ပိုင်သင်းရခွချပ်)
· Manis crassicaudata (အိန္ဒိယသင်းရခွချပ်)

· Phataginus tetradactyla (ဝ္ဘ်းဗိုက်္ဘည်းသစ်ပင် သင်းရခွချပ်)
· Smutsia gigantea (ဧှာ္ဘရမ္ဘသင်းရခွချပ်)
· Smutsia temminckii (ရမ္ဘသင်းရခွချပ်)
· Phataginus tricuspis (ဝ္ဘ်းဗိုက်မေူသစ်ပင်သင်းရခွချပ်)

အာှေမျ ိုးစိေ်များ

အာဖှိေမျ ိုးစိေ်များ

ရောင် ၊ အရှေ့နေင့် အရှေ့ရောင်အာှေ

အရနာက် ၊ အလယ် ၊ အရှေ့နေင့် 
ရောင် အာေှိက

Pangolin spp.

အတမေးများ

18 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

သိပ္ပံအ္ဘည် သာ္ဘန်နာ္ဘည်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Manis javanica 
ပသျှူး/မတလးသင်းတခေချပ်

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ အားလုံး



Chuān shān jiǎ

穿山甲
သင်းတခေချပ်များ

သင်းရခွချပ်

2

3

7

8

1
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စားစှာ

အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

1, 2 သင်းရခွချပ်အရတကးခွံအားထွင်းထု၍မပုလုပ်ထား
သည့် အသုံးအရဆာင်္ဘျား

3 သင်းရခွချပ်သရနေသားရမခာက်္ဘျား
4, 5 သင်းရခွချပ်အရတကးခွံအ္ဘှုန့်
6 အရတကးခွံရမခာက်
7 သင်းရခွချပ်သားရှ
8 ရတကာ်ထားသည့် အရတကးခွံ္ဘျား



တမျာေ်ဝံနေင့်တမျာေ်မျ ို းများ

သိပ္ပံအ္ဘည်

Primate spp. Apes and Monkeys
သာ္ဘန်နာ္ဘည် အာေှိက ၊ အာှေ ၊ ဥရှာပ ၊ 

ရောင်နေင့် အလယ် အရ္ဘှိက

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ (ေ) ေေင်ပါဝင်သည့် ပရိုင်းမိေ်မျ ိုးစိေ်များမော -

ရ္ဘျာက်ဝံ္ဘျ ိုး္ဘျား (Hominidae spp.) 
ဥပ္ဘာ - ရအာ်ှီဂူေန် ၊ ချင်ပန်ဇီ

ရ္ဘျာက်လွှဲရကျာ်္ဘျ ိုး္ဘျား
(Hylobatidae spp.) ဥပ္ဘာ - 
ရ္ဘျာက်လွှဲရကျာ် (လက်မေူ) ၊   
ပါးနီရ္ဘျာက်လွှဲရကျာ် ၊ အရ္ဘွးှေည်
ရ္ဘျာက်လွှဲရကျာ်

သစ်ှွက်စားရ္ဘျာက်္ဘျား
(Pygathrix spp.) ဥပ္ဘာ -  
အနီရှာင်သစ်ှွက်စားရ္ဘျာက်

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသား
များ

· အရှေ့ထွက်ရနသည့်္ဘျက်လုံး
္ဘျား

· နောရခါင်းေို ၊ ္ဘျက်နောမပား

· ရမခသည်းအစား ရမခသည်းခွံ

· ရမခ/လက်ရချာင်း  ၄ ရချာင်း

20 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Pongo abelii 
ဆူမားြောတအာ်ှီ
ဂူေေ်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Hylobates lar 
တမျာေ်လွှဲတေျာ်
လေ်ခဖူ

နောရခါင်းလန်ရသာရ္ဘျာက်္ဘျား
(Rhinopithecus spp.) ဥပ္ဘာ - 
မ္ဘန်္ဘာ နောလန်ရ္ဘျာက် 

ရ္ဘျာက်ရလရပွ/ရ္ဘျာက်ရ္ဘာင်း္ဘ
္ဘျား (Nycticebus spp.)

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ

Rhinopithecus 
avunculus
ေေမ်ေင်နောတခါင်း
လေ်တမျာေ်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Nycticebus coucang
တမျာေ်တလတပေ/
တမျာေ်တမာင်းမ

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Pygathrix cinerea
အေီတှာင်သစ်ှွေ်
စားတမျာေ်

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ/ခ အားလုံး
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တမျာေ်ဝံနေင့်တမျာေ်မျ ို းများ တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စားစှာ

စုတဆာင်းစှာများ
တဆးဝါး

1 Nycticebus pygmaeus (ရ္ဘျာက်ရလရပွ/ရ္ဘျာက်ရ္ဘာင်း္ဘ)
2 ရ္ဘျာက်ဦးရခါင်းခွံ
3 Pygathrix nemaeus (အနီရှာင်သစ်ှွက်စားရ္ဘျာက်)
4 ေိုင်းှင်းရဆးအေွက်မပင်ဆင်ထားသည့် Nycticebus bengalensis  

(ရ္ဘျာက်ရလရပွ/ရ္ဘျာက်ရ္ဘာင်း္ဘ)
5 ဆပ်ကပ်ေွင်ရေျာ်ရမေရနသည့်ရ္ဘျာက်ဝံ္ဘျား
6 Pongo abelii (ဆူ္ဘားတေားရအာ်ှီဂူေန်ရ္ဘျာက်) ငယ်



ဆင်များ

သိပ္ပံအ္ဘည်

Elephantidae spp. Elephant spp.
သာ္ဘန်နာ္ဘည်

ရဘာ့စ်ဝါနာ ၊ န္ီဘးဘီးယား ၊ ရောင်အာေှိကနေင့် ဇင်ဘာရဘွ္ဘေ အာေှိ
ကဆင်္ဘျ ိုးနွယ် (Loxodonta Africana) သည် ရနာက်ဆက်ေဲွ (ခ) ေွင်
ပါဝင်သည်။*

*ေင်းတကပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသည်။  
CITES (www.cites.org ) 

ရနာက်ဆက်ေွဲ္ဘျားေွင် စစ် ရဆးပါ။ 

သဘာဝအစားထိုးပစ္စည်းများ

· ဆင်တကီး္ဘျ ိုးအစွယ်
· အာေိေ် ရဒသရဝလငါးမေူအစွယ်
· ဝါးလှပ်ေျ ံ
· ရဝလငါး
· ရောဝက်
· ရှမ္ဘင်း
· အရိုး
· ရအာက်ချင်းပ္ဘီးှေည်
· Tagua အုန်းသီးအခွံ

အေုခပုလုပ်နိုင်သည့် အစားထိုးပစ္စည်းများ

· ပလပ်စေစ်မပုလုပ်နိုင်သည့် သစ်ရစး 
(Resin)

· ပလပ်စေစ်မပုလုပ်နိုင်သည့် ဓာေုရဗဒ
သုေ်ရဆး (Casein)

ဆင်စေယ်ေစ်ခုလုံးအစားထိုး သို့မဟုေ် ထေင်းထုထားခခင်း

အရှေ့ရောင်အာှေ - ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင် ၊ 
ကရ္ဘောဒီးယား  ၊ အင်ဒိုနီးှေား ၊ လာအို ၊ ္ဘရလးှေား 
၊ မ္ဘန်္ဘာ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်န္ဘ်

နိုင်ငံရပါင်း ၃၀  ရကျာ်

22 ရှာင်းဝယ်္ဘှုမပုလုပ်ရလ့ှေိသည့်ရောရိုင်းေိှိစ္ဆာန်္ဘျားအားခွဲမခားမခင်းဆိုင်ှာလ္ဘ်းညွှန်ရှှေတေိဂံရဒသနိုင်ငံ္ဘျား 

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Elephas maximus
ဆင်

တောေ်ဆေ်ေေဲ

ေ
Loxodonta africana
အာဖှိေဆင်

CITES တောေ်ဆေ်ေေဲ ေ အားလုံး



ဆင်စေယ် -
လိုင်း္ဘျား၏ရယဘုယျရထာင့်္ဘော ၁၀၀ 
ရကျာ်ှေိသည်။

ဆင်ကေီးစေယ် -
လိုင်း္ဘျား၏ရယဘုယျရထာင့်္ဘော ၁၀၀ 
ရအာက်ှေိသည်။

ခှမ်းလေေ်တှာင်ခခည်ခဖင့်စစ်တဆးခခင်း

ခဖေ်ေူတေတသာ တှာင်စဥ်လိုင်းများ (SCHREGER LINES)

· ဆင်တကီး္ဘျ ိုးနေင့်သာ္ဘန်ဆင်နေစ်္ဘျ ိုးလုံး၏အစွယ်ေွင် အမေူရှာင်/အမပာရှာင်ှေိသည့် ရှာင်စဥ်ေန်း္ဘျား
ရေွ့မ္ဘင်နိုင်သည်။ 

· ဆင်တကီး္ဘျ ိုးအစွယ်ေွင်မပေ်ရောက်ရနသည့် အညို သို့္ဘဟုေ် စိ္ဘ်းမပာရှာင်စဥ်ေန်း္ဘျားရေွ့ှသည်။ 
သာ္ဘန်ဆင်စွယ်ေွင် ္ဘရေွ့ှပါ။

· သာ္ဘန်ဆင်စွယ်နေင့်ဆင်တကီး္ဘျ ိုးဆင်စွယ်၏ကန့်လန့်မေေ်အပိုင်း ကိုအရှာင်ေင်လုိက်ပါက သဘာဝလိုင်း
္ဘျားရေွ့ှသည်။

ဆင်စေယ်အေုနေင့်အစစ်ခခားေားမှု

ဆင်နေင့် ဆင်ကေီး ဆင်စေယ်များနှိုင်းယေဥ်ခခင်း

ရထာင့် > ၁၀၀˚

ရထာင့် < ၁၀၀˚

ခဖေ်ေူတေတသာ တှာင်စဥ်လိုင်းများ



ဆင်များ

3

2

4

1

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသေ်ှေင်လျေ်
စုတဆာင်းစှာများ

အသံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

1 ဆင်အရှခွံမေင့်မပုလုပ်ထားရသာ 
လက်ဝေ်ှေနာ္ဘျား

2 ဆင်အရှခွံအ္ဘှုန့်
3 ဆင်အရှခွံ
4 ဆင်သားရှထုေ်ကုန်္ဘျား
5 ဆင်စွယ်္ဘေမပုလုပ်ထားရသာ 

အ္ဘေေ်ေှလက်ရဆာင်ပစ္စည်း္ဘျား

6, 7 ဆင်ပ္ဘီးမေင့်မပုလုပ်ထားရသာ လက်
ဝေ်ှေနာ

8  ဆင်သွား
9 ဆင်စွယ်မေင့်မပုလုပ်ထားရသာ 

လက်ဝေ်ှေနာ



9

8

5

6

7





အရ ေ့ှ ရောင်အာ ေှရအာက်ချင်းနေင့် ရအာင်ရောင်ငေက်များ
အသားစားငေက်များ

ဇီးကွက်မျ ိုးများ
ရကျး/ကကက်ေူရှေးများ
ရောသာေိကာများ
သပိေ်ေွယ်ငေက်

28
30

32
34
36
37

Bucerotidae spp.
Falconiformes spp. 

Accipitriformes spp.
Strigiformes spp.

Psittaciformes spp.
Gracula religiosa

Kittacincla malabaricus

ငေက်များ



အရှေ့ရောင်အာှေ ရအာက်ချင်းနေင့်ရအာင်ရောင်ငေက်

Bucerotidae spp. Southeast Asian Hornbill spp.

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· အရွယ်အစားကြီးမားသည်

· အာရှ အအာင်အောင်ငှြ်များ၏ ခန္ဓာြိုယ်မှာ
အနြ်/ညိုမည်း အရာင် နှင့် အဖြူနှင့်အနြ်အရာင် 
အမမီးတစ်ခုပါသည်

· ကြီးမား အြာြ်အြေးသည့် နှုတ်သီ: အအပါ်တေင် မာ
အြြာသည့် အအမာြ်ရှိသည်

အအရှ့အတာင်အာရှနိုင်ငံများ
အားေုံး

28 အရာင်းဝယ်မှုဖပုေုပ်အေ့ရှိသည့်အတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားခေဲဖခားဖခင်းဆိုင်ရာေမ်းညွှန်အရှေကတိဂံအေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

ရောက်ဆက်ေဲွ

က
Rhinoplax vigil
ရအာက်ချင်းမမီးှေည်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Buceros rhinoceros
ကကံ့ရအာက်ချင်းငေက်/  
Rhinoceros ရအာက်ချင်း

အအရှ့အတာင်အာရှတေင်အတေ့ရသည့် CITES အနာြ်ဆြ်တေဲ (ြ)  
အအာင်အောင်ငှြ်မျ ိုးစိတ် ၄ မျ ိုး Aceros nipalensis (ပါးနီညို 
အအာြ်ချင်းငှြ်); Buceros bicornis (အအာင်အောင်ငှြ်);  
Rhinoplax vigil (ခအမာြ်အဆာင်း အအာင်ချင်းငှြ်); Rhyticeros 
subruficollis (   အဂါရင် အအာြ်ချင်းငှြ် / Blyth’s အအာြ်ချင်း)

CITES ရောက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားေုံး



3

47

56

21

 ရှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသက်ှေင်ေျက်
စုရဆာင်းစှာများ

အသံုးအရဆာင်ပစ္စည်းများ

အရှေ့ရောင်အာှေ ရအာက်ချင်းနေင့်ရအာင်ရောင်ငေက်
1, 2, 3 Rhinoplax vigil (အအာင်ချင်းမမီးရှည်) ၏ အအမာြ်ဖြင့် ဖပုေုပ်ထားသည့် 

အသုံးအအဆာင်ပစ္စည်းများ
4 ဦးအခါင်းခေံ အြြမ်းထည် ၊ အအာင်ချင်းမမီးရှည်
5 အရွယ်မ အရာြ်အသးအသာ Anthracoceros albirostris (အအာြ်ချင်း)
6 ဦးအခါင်း ၊ Buceros bicornis (အအာင်အောင်)
7 ဦးအခါင်အပါ်ရှိ အအမာြ် ၊ အအာင်အောင်ငှြ်



အသားစားငေက်များ*

Falconiformes spp., 
Accipitriformes spp.

Birds of Prey spp.
ြမ္ဘာတဝှမ်း

အအရှ့အတာင်အာရှတေင်အတေ့ရသည့် CITES အနာြ်ဆြ်တေဲ (ြ) 
အသားစားငှြ်မျ ိုးစိတ် ၅ မျ ိုး Aquila heliaca (Eastern Imperial စေန်); 
Haliaeetus albicilla (ဝံပုိမမီးဖြူ); Pithecophaga jefferyi (ြိေစ်ပုိင်စေန်); 
Falco jugger (မျြ်ရည်ငှြ်); Falco peregrinus (ြယ်ြေန်ဗုိြ်ဖြူ)

*သိမ်းငှြ်များ ၊ ေင်းယုန်များ ၊ ေင်းတငှြ်များ ၊ ြယ်ေ
ြေန်များ၊ စေန်များနှင့်အဖခားမျ ိုးနေယ်များပါဝင်သည်။

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· တည့်မတ်သည့် ြိုယ်အနဟန်ထား
· အြာြ်မပီးချွန်သည့် နှုတ်သီး
· ချွန်ထြ်သည့် အဖခသည်းေြ်သည်းများ

30 အရာင်းဝယ်မှုဖပုေုပ်အေ့ရှိသည့်အတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားခေဲဖခားဖခင်းဆိုင်ရာေမ်းညွှန်အရှေကတိဂံအေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Accipiter trivirgatus
အရမာက်ပါချ ိုးသိမ်း

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Spizaetus cirrhatus
အရမာက်ရယာင်သိမ်း

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Circus melanoleucos
သိမ်းကျား (အဖို)

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Haliastur indus 
စွေ်ရခါင်းခဖူ

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Circus melanoleucos
သိမ်းကျား (အမ)

ရောက်ဆက်ေဲွ

က
Falco peregrinus
ဖယ်ကွေ်ဗိုက်ခဖူ

CITES ရောက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားေုံး



2

36

45

1

 ရှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသက်ှေင်ေျက်

အသားစားငေက်များ
1 အရွယ်အရာြ် Elanus caeruleus (စေန်ပခုံးဖြူ)
2 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ Accipiter trivirgatus (အအမာြ်ပါချ ိုးသိမ်း)
3 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ စေန်ပခုံးဖြူ
4 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ Microhierax fringillarius (သိမ်းစာြင်နီ)
5 Circus melanoleucos (သိမ်းြျား)
6 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ Spizaetus cirrhatus (အအမာြ်အယာင်သိမ်း)



ဇီးကွက်မျ ို းများ

Strigiformes spp. Owl spp.
ြမ္ဘာတဝှမ်း  
(အန္တာတိြ တိုြ်မှေေဲ၍)

အအရှ့အတာင်အာရှတေင်အတေ့ရသည့် CITES အနာြ်ဆြ်တေဲ (ြ) ဇီး
ြေြ်မျးိစိတ် ၁ မျ ိုး Otus gurneyi (မင်ေအနာင် ဇီးြေြ်ကြီး)

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· ကြီးမားေုံးဝိုင်းသည့်အခါင်းနှင့် ဖပားသည့်မျြ်နှာရှိ
· မျြ်ေုံးများမှာ ကြီးမားမပီး ၊ အအရှ့ဘြ်သို့အရာြ်အနသည်
· နှုတ်သီးအြာြ်မှာ မျြ်နှာမှ ဖပူးထေြ်အနဖခင်းမရှိ
· ချွန်ထြ်သည့် ေြ်သည်းအဖခသည်းများ

32 အရာင်းဝယ်မှုဖပုေုပ်အေ့ရှိသည့်အတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားခေဲဖခားဖခင်းဆိုင်ရာေမ်းညွှန်အရှေကတိဂံအေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Ketupa ketupu
ဒီးဒုေ်ရေး

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Glaucidium cuculoides
ဇီးကွက်ဗိုက်ကွက်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Strix leptogrammica
ကပ်ကေူ/ 
ကုပ်သေုပ်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Athene brama
ဇီးကွက် (အှေယ်မ
ရှာက်ရသးရသာ)

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Bubo sumatranus
ကုပ်ကေူရေး

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Otus bakkamoena
ရောေုံငေက်

CITES ရောက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားေုံး



3

4

5

2

6

1

 ရှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အသက်ှေင်ေျက်

ဇီးကွက်မျ ို းများ
1 Otus lempiji (ဇီးြေြ်ညို)
2 အရွေ်မအရာြ်အသးအသာ Strix leptogrammica (ြပ်ြေူ/ြုပ်သေုပ်)
3 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ Ketupa ketupu (ေီးေုတ်အေး)
4 Tyto alba (မိန်အြာင်/ေင်အြာင်ပိုး/ငှြ်ဆိုး)
5 အရွယ်မအရာြ်အသးအသာ Bubo sumatranus (ြုပ်ြေူအေး)
6 Athene brama (ဇီးြေြ်)



ရကျး/ကကက်ေူရှေးများ

Psittaciformes spp. Parrot spp.
အာြရိြ ၊ အတာင်အအမရိြ 
နှင့် အအမရိြအေယ်ပိုင်း ၊ အာ
ရှ ၊ သမုေ္ဒရာ (Oceania)

ဘယ်ဘြ် - အထီး (တစ်ြိုယ်ေုံး အစိမ်းအရာင်
နီးပါးဖြစ်သည်။) 
ညာဘြ် - အမ (အခါင်းနှင့်ရင်ဘတ်မှနီမပီး ၊ အတာင်ပံ
များနှင့် ၀မ်းဗိုြ်တို့သည်ခရမ်းအရာင်ရှိသည်။)

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· ဦးအခါင်းကြီးသည် ၊ ေည်ပင်းတို
· နှုတ်သီးြျယ်
· မြြာခဏ ဆူညံသည် ၊ စူးစမ်းသည်
· အဖခအထာြ် - အဖခသည်းချွန် ၂ အချာင်းမှာ အရှ့

ဘြ်အြာြ်ဝင်အနမပီး ၊ ၂ အချာင်းမှာ အအနာြ်
ဘြ်သို့ အြာြ်ဝင်အနသည်။

34 အရာင်းဝယ်မှုဖပုေုပ်အေ့ရှိသည့်အတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားခေဲဖခားဖခင်းဆိုင်ရာေမ်းညွှန်အရှေကတိဂံအေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Eclectus roratus
ဖိုမနေစ်ရှာင်ကွဲကကက်ေူရှေး

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Psittacula alexandri
ကုေားမကကက်ေူရှေး/ရကျးကုေားမ

အအာြ်အြာ်ဖပပါမျ ိုးစိတ်များမှာ ခခင်းချြ်ဖြစ်သည်- Agapornis 
roseicollis (မြ်မေန်သီးမျြ်နှာ ြြြ်တူအရွး); Melopsittacus 
undulatus (ဘာဂျြီြြ်တူအရွး); Nymphicus hollandicus  
(ြသစအြတးေျြြြ်တူအရွး); Psittacula krameri (အြျးြျုတ်)

CITES ရောက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားေုံး



ရောင်းဝယ်ရောက်ကားမှုပြုလုြ်သည့်အခါမှာ သာမှန်အားပေင့်
ရွေ့ေရလ့ေှိသည့် အရေှ့ရွာင်အာေှ ကကက်ွူရေေးများ

ရောင်းဝယ်မြုံစံ
အသက်ေှင်လျက်

Loriculus vernalis
ရကျးသန္တာ/ဂျွမ်းထိုးငှက်

အနီရောင် နှုတ်သီး ၊ မျက်လုံး
များသည်အဖြူရောင်မှ ဖြူဝါရောင်
ေှိနိုင်ပြီး  လည်ြင်းတွင် အဖြာရောင်
ရြျာ့အကွက်ေှိ

Loriculus galgulus
ရကျးသန္တာထိြ်ကေက်

နှုတ်သီးအနက် ၊ နက်ရသာ မျက်လုံး
များ ၊ ရေါင်းရြါ်တွင် အဖြာရောင်
အကွက်ေှိ

ွေဲလေဲကကက်ွူရေေးများ အလွန်ရသးငယ်သည် (၁၂-၁၅ စင်တီမီတာ) ၊ အပမီးအလွန်တိုသည် ၊ ေ
န္တာကိုယ်တစ်ေုလုံးသည် အစိမ်းရောင်

ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ
ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ

Psittacula alexandri
ကုလားမကကက်ွူရေေး/ရကျးကုလားမ

အနီ ရောင်ေင်ဘတ်နှင့် လည်ြင်းတွင်
မည်းနက်သည့်လိုင်းေှိသည် ၊ အထီး
များ၏ နှုတ်သီးသည် အနီရောင်
ဖြစ်ပြီး ၊ အမများ၏ နှုတ်သီးသည်
 အနက်ရောင်

Psittacula longicauda
ကကက်ွူရေေးမမီးေှည်

မျက်နှာအနီရောင် ၊ အစိမ်းရောင်
ေင်ဘတ် ၊ အထီးများ၏ နှုတ်သီး
သည် အနီရောင်ဖြစ်ပြီး  
(ညာဘက်) ၊ အမများ၏ နှုတ်သီး
သည် အနက်ရောင် (ဘယ်ဘက်) 

Psittacula eupatria
ကကက်ရွာ/ရကျးရေါင်းကား

အေွယ်အစားကကီးပြီး ၊ အနီရောင်
နှုတ်သီးကကီးနှင့် ြေုံးတွင် အနီရောင်
အကွက်ေှိ

ရကျးများ အလယ်အလတ်မှအကကီးထိ အေွယ်အစားအစုံ ၊  ရယဘုယျအားဖြင့် အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီး ၊ 
အလယ်အပမီးအရမွးအရတာင်မှာ ေှည်သည်

ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ
ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ
ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ

ကွ္တဝါများ အေွယ်အစားကကီးသည် ၊ အရမာက်ရထာင် ၊ အရောင်အမျ ိုးစုံ  
(ဥြမာ-အဖြူ ၊ ြန်းရောင် ၊ မီးေိုး ၊ အနက်)

Cacatua sulphurea
အရမာက်ဝါ ကွ္တဝါ

အဖြူရောင်အရမွးအရတာင် ၊ ြါး
တွင် အဝါရောင်အကွက် ၊ အဝါရောင်
အရမာက်

Cacatua galerita
အရမာက်ကန့်  ကွ္တဝါ

ကကီးသည် ၊ အဖြူရောင်
အရမွးအရတာင် ၊ အဝါရောင်
အရမာက်

Probosciger aterrimus
ထန်းွက်ကွ္တဝါ

ကကီးမားပြီး မည်းနက်ရနသည့်ကတ္တဝါ ၊
အရမာက်သည် ထင်ေှားရြါ်လွင်သည်
၊ အနီရောင် အရေဖြား၊ နှုတ်သီးမှာ 
ကကီးမားစွာ ေျွန်ထွက်ရနသည်

ရနာက်ဆက် ေွဲ

ခ
ရနာက်ဆက် ေွဲ

က
ရနာက်ဆက် ေွဲ

က



ပုံစံေူအရကာင်

Acridotheres tristis
သာေိကာများ

· မျြ်ေုံးများပတ်ပတ်ေည်တေင် အ၀ါ
အရာင် မျြ်နှာအြေြ်ရှိသည်။ 

· ေည်ပျဥ်းမရှိ
· အညိုအရာင်ရင်ဘတ်
· အမမီးအြျားပိုင်း ဖြူ

သာေိကာ

Gracula religiosa Common Hill Myna
အအရှ့အတာင်အာရှ

ထူးခခားသည့်အမေေ်အသားများ 

· ကြီးမားသည် ၊ အတာြ်ပသည့် အနြ်အရာင် အအမေးအအတာင်
· အတာင်ပံတစ်ြြ်စီအပါ်တေင် အဖြူအရာင်အြေြ်ရှိ
· အဖခအထာြ်နှင့်အဖခများသည် အဝါ အရာင်
· အတာြ်ပအနအသာ အဝါအရာင် ေည်ပျဥ်း
· ေိအမော်အရာင်နှုတ်သီးသည် အြျားပိုင်းတေင် အအရာင်မှိန်၍ 

အဝါအရာင်ဖြစ်သေား

ေည်ပျဥ်း

ရှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အသက်ှေင်ေျက်

36 အရာင်းဝယ်မှုဖပုေုပ်အေ့ရှိသည့်အတာရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအားခေဲဖခားဖခင်းဆိုင်ရာေမ်းညွှန်အရှေကတိဂံအေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

CITES 
ရောက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

ရောက်ဆက်ေဲွ

ခ
Gracula religiosa
သာေိကာ

CITES ရောက်ဆက်ေွဲ ခ



ပုံစံေူအရကာင်

Copsychus saularis 
သပိေ်ေွယ်

· အတာြ်ပသည့် အနြ်အရာင်
· အတာသားသပိတ်ေေယ်ငှြ်ထြ် ပို၍အသးငယ်မပီး အမမီးတို
· ဝမ်းဗိုြ်နှင့် အမမီးအအာြ် အဖြူအရာင်
· အဖြူအရာင်အစင်း အတာင်ပံ

ရောသားသပိေ်ေွယ်/ 
ေဲသေိေ်ဆွယ်

Kittacincla malabaricus White-rumped Shama
အအရှ့အတာင်အာရှ - ဘရူနိုင်း ၊ 
ြအမ္ဘာေီးယား ၊ အင်ေိုနီးရှား ၊
ောအို ၊ မအေးရှား ၊ ဖမန်မာ ၊ စ
ြကာပူ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယြ်နမ်

· အဖပာင်ေြ်သည့် အနြ်အရာင်ြိုယ်နှင့်ဝမ်းဗိုြ်
နီညိုအရာင်

· အဖြူအရာင်ြင်မမီးပိုင်း

· အမမီးအအာြ်တေင် အဖြူအရာင်အအမေးရိှ ၊ အအပါ်ဘြ်
မှြြည့်ပါြ အမမီးစေန်းတေင် အဖြူအရာင်အတေ့နိုင်

· ၀မ်းဗိုြ် မီးခိုးအရာင်နှင့် နီညိုအရာင်ရင့်ရင့်

· မျ ိုးစိတ်ြေဲများြို ဘိုနီရိုအဖမာြ်ပိုင်းတေင်အတေ့
ရှိနိုင်

· အဖြူအရာင်ထိပ်ဆံအမေး

Kittacincla malabaricus 
ရောသားသပိေ်ေွယ်ငေက် (အထီး)

Kittacincla malabaricus 
ရောသားသပိေ်ေွယ်ငေက် (အမ)

Kittacincla malabarica stricklandii  
ရောသားသပိေ်ေွယ်ငေက် (အထီး)

ရှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အသက်ှေင်ေျက်

သိပ္ပံအမည် သာမန်နာမည်

CITES 
ရောက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

CITES 
ရောက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

CITES 
ရောက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

CITES 
ရောက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

CITES ရောက်ဆက်ေွဲေွင် မပါဝင်





တောက်ေဲ့
ဖွေ်/ပဒေ်ကကီးများ
အတှေ့တောင်အာှေ တြမတောက်မျ ိုးများ
စပါးကကီးတြမမျ ိုးများ
ပင်လယ်လိပ်မျ ိုးများ

တှငံလိပ်/တောင်လိပ်
လိပ်မဲ
ေင်တပါင်းလိပ်
လိပ်ှင်ကကိုးမျ ိုးများ
လိပ်ကကက်ေူတှေး
ကုန်းလိပ်မျ ိုးများ
ကကယ်လိပ်များ

ဆီချ ိုလိပ်
ပိန်းတပါင်းလိပ်၊ လိပ်တမာင်း၊ တြခတြခာက်တချာင်းလိပ်
လိပ်ေက်၊ တောင်လိပ်ကကီး
ခွံတပျာ့လိပ်များ

40
42
44
46
48

50
52
54
56
58
60
62

64
66

68

Gekko gecko
Varanidae spp.

Ophiophagus, Naja spp.
Pythonidae spp.

Cheloniidae
Dermochelyidae

Batagur spp.
Geoclemys hamiltonii

Heosemys grandis
Cuora spp.

Platysternon megacephalum
Testudinidae spp. 

Geochelone elegans
Geochelone platynota

Astrochelys radiata 
Indotestudo elongata

Manouria emys
Manouria impressa 
Amyda cartilaginea

Dogania subplana 
Pelodiscus sinensis

ေွားေွားေေ္တဝါများ



တောက်ေဲ့

Gekko gecko Tokay Gecko
အာရှအရရှ့အပူပိုင်းရေသ
အားလုံး

ပုံစံေူအတကာင်

Eublepharis spp.

· မျက်ခွံများရရေ့လျားလို့ရ။

· ရချာရမွ့ ၊ ကျဥ်း ရြမာင်းရသာရြခရချာင်းများရြကာင့်  မျက်နှာြပင်များ
အရပါ်တွင်  ရေါင်လိုက် လမ်းရလှောက်လို့မရပါ။

ဥပမာ Eublepharis macularius  
 ောမန်အစက်အတြပာက်ပါ တောက်ေဲ့

· ရခါင်းကကီး ၊ အမမီးတုတ်သည်။ 

· အရပါ်အရရးြပားသည်ြကမ်းတမ်းမပီး ၊ ရအာက်ဖက်သည်ရချာရမွ့ရေသည်။ 

· အရေယ်ရရာက်မပီး ရတာက်တဲ့များတွင် ကျားသစ်ကဲ့သို့
အစက်အရြပာက်များရှိြခင်း သို့မဟုတ် အစက်အရြပာက်များမှာ ထူ
မပီးအလျားလိုက်အရစ်များရှိသည်။ 

· ပုံများတွင် ရတွ့ရရလ့ရှိသည့် အရရာင်များကိုြပသထားသည ်
၊သို့ရသာ်လည်း 
ရမွးြမူထားစဥ်တွင ်
အရရာင်ကွဲသည့် 
ရတာက်တဲ့များကို 
ရမွးထုတ်နိုင်သည်။

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· အလွေ်ကကီးမားသည်။ (အရှည ်
- ၃၈ စင်တီမီတာအထိ)

· စိမ်းြပာရဖျာ့ရရာင်အရရခွံအရပါ်
တွင် ြမင်သာသည့် လိရမော်ရရာင်
နှင့်အြဖူရရာင်အစက်များရိှသည်။

· မျက်လုံးများမှာကကီးမပီး ၊ 
ကေ့်လေ့်ြဖတ်မျက်ဆံရှည်။

· မျက်ခွံများ ရရေ့လျားြခင်းမရှိ။

· ရစာင်းများ ၊ ကျယ်မပီးြပားချပ်
သည့်ရြခရချာင်းထိပ်များ ၊  
မျက်နှာြပင်များအရပါ်တွင် ရေါင်
လိုက် လမ်းရလှောက်နိုင်သည်။

40 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

CITES 
တနာက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Gekko gecko
တောက်ေဲ့

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ

တစာင်းများှေိေည့် တြခတချာင်းများ



1

23

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
တဆးဝါး

တောက်ေဲ့
1 တိုင်းရင်းရဆးဝါးတွင်အသုံးြပုသည်။
2 ရစျးတစ်ခုတွင်ရရာင်းချရေ်။
3 တိုင်းရင်းရဆးအတွက် ဝိုင်စိမ်ထားသည်။



ဖွေ် / ပဒေ်ကကီးများ

Varanidae spp. Monitor Lizard spp.
အာဖရိက ၊ အာရှနှင့် သမုေ္ဒရာ
အရရှ့ရတာင်အာရှအနှံ့အြပား
တွင်ရတွ့ရသည်။

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ

· ြမင်သာစွာ ေားရပါက်ပွင့်ရေြခင်း
· နှစ်ခွြဖစ်ရေသည့်လှော
· သေ်မာသည့်အမမီး
· သေ်မာသည့်ရြခရချာင်းများနှင့်ချွေ်ထက်သည့်လက် သည်းများ
· လည်ပင်းရှည်
· ရသးသွယ်သည့်ရခါင်းနှင့်နှုတ်သီးချွေ်

နားတပါက်ပွင့်
တနြခင်း

42 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Varanus salvator  
တှဖွေ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Varanus bengalensis 
ဖွေ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Varanus nebulosus  
ဖွေ်ကျား

အရရှ့ရတာင်အာရှ ဖွတ်/ပေတ်ကကီးများ ၄ မျ ိုးကုိ CITES ရောက်ဆက်တဲွ 
(က) တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ Varanus bengalensis (ဖွတ်);  
Varanus flavescens (ဖွတ်); Varanus komodoensis (ကိုမိုေိုဖွတ်); 
Varanus nebulosus (ဖွတ်ကျား)

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားလုံး



2
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
စားစှာ

အေံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

ဖွေ် / ပဒေ်ကကီးများ
1 Varanus salvator (ရရဖွတ်) အ ရရခွံ
2 ရရဖွတ် ကို ဝိုင်စိမ်ထားြခင်း။ 
3 အရရခွံြဖင့်ဖိေပ်ြပုလုပ်ထားြခင်း။
4 Varanus prasinus (ြမဖွတ်)
5 ရရဖွတ်



အတှေ့တောင်အာှေ တြမတောက်မျ ို းများ

Ophiophagus, Naja spp. Southeast Asian Cobra spp.
အရရှ့ရတာင်အာရှနိုင်ငံများ
အားလုံး

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ

· ရြမရဟာက် ၊ ပင်လယ်ရရရြမနှင့် ငေ်းရတာ်ကျားရြမ များသည် 
မျက်စိအရရှ့ရှိ အရြကးခွံမှာ နှာရခါင်းရပါက်နှင့်ထိစပ်ရေသည်။ 

· ရြမရဟာက်တစ်မျ ိုးတည်းသာလှေင် လည်ပင်း (ပါးြပင်) မှာ 
ကေ့်လေ့်ြဖတ်လိုင်းအတိုင်းြပားချပ်ရေသည်။

· Ophiophagus hannah (ရတာကကီးရြမရဟာက်) ၏ လက္ခဏာ
တစ်ခုမှာဦးရခါင်းရောက်ရှိကကီးမားသည့်အရြကးခွံြဖစ်သည်။

· ရြမရဟာက်များ ၊ ငေ်းရတာ်ကျားရြမ ၊ ပင်လယ်ရရရြမနှင့် အချ ို့ 
ဝံပုရလွရြမများတွင် မျက်လံုးနှင့်နှာရခါင်းြကားရိှရြကးခံွ မပါ။ 

လည်ပင်း (ပါးြပင်) 
ြပားချပ်သည်။

နှာရခါင်း

မျက်လုံးရရှ့ရြကးခွံ
မျက်လုံးနှင့်နှာရခါင်း

ြကားရှိရြကးခွံ

ပုံစံေူအတကာင်

Coelognathus radiatus
ငန်းတစာင်း 

· ရြမ၏ပါးြပင်မှာလည်းြပားရေ
ရသာရြကာင့် ရြမရဟာက်နှင့်
ဆင်တူသည်။

အရရှ့ရတာင်အာရှ ရြမရဟာက်မျ ိုးများကို CITES ရောက်ဆက်တွဲ (ခ) 
တွင် စာရင်းထည့်ထားသည်။

44 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

CITES 
တနာက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Ophiophagus hannah 
တောကကီးတြမတောက်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ အားလုံး
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
စားစှာ

အေံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

အတှေ့တောင်အာှေ တြမတောက်မျ ို းများ
1 ရြမရဟာက်အရသ
2 Ophiophagus hannah (ရတာကကီးရြမရဟာက်) မှ ရသွးများထုတ်ယူရေပုံ
3, 5 ရြခာက်မပီး လတ်ဆတ်သည့် သည်းရြခအိတ် ၊
4 အရရခွံ
6 အရှင် Naja sputatrix (ဂျာဗားရြမရဟာက်)
7 ရြမရဟာက်အရရေခွံခွာပုံ



စပါးကကီးတြမမျ ို းများ

Pythonidae spp. Python spp.
အာဖရိက ၊ အာရှ ၊ ြသစရြတး
လျား

Python molurus molurus (အိန္ဒိယစပါးအုံးရြမ) သည် CITES 
ရောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ 
· အပူအာရုံခံတွင်းများ

· အတက်ရသး ၂ ခု (အသားထဲတွင်ြမှုပ်ရေသည့်
ရြခရချာင်း) ကို အမမီးဖျားအရပါ်ဘက်ရှိအရပါက်ေား
တွင်ရတွ့ရသည်။

· ၉.၈ မီတာအထိရှည်သည်။
· ဦးရခါင်းထိပ်အလယ်မှ လိုင်းအရသးတစ်ခုရှိမပီး ၊

ရောက်တစ်လိုင်းမှာ မျက်လုံးအရောက်မှ ပါးစပ်
ရဘးအထိရှိသည်။

· ရောက်ရကျာတွင် အဝါရရာင် သ့ုိမဟုတ် အညိုရရာင်
ြဖစ်မပီး အမည်းရရာင်အမှတ်အသားများပါသည်။ 

· ၇ မီတာအထိရှည်သည်။
· ရခါင်းရပါ် ၊ ရခါင်းရအာက်နှင့် မျက်လုံးအရောက်

ဖက်တွင် အမည်းအကွက်ပုံစံများရှိသည်။ 
· ရောက်ရကျာရပါ်တွင် အမည်းရရာင် ရထာင့်ချွေ်

အကွက်များရှိသည်။

· ၂.၄ မီတာအထိရှည်သည် ၊ ခန္တာကုိယ်ထူမပီး အမမီးတုိသည်။
· ရောက်ရကျာသည် ေီညိုရရာင် ၊ မီးခိုး သို့မဟုတ် 

အညိုရရာင်ြဖစ်သည်။
· ေဖူးအလည်တည့်တည့်တွင် ရသးငယ်ရသာအေက် 

အစင်းရြကာင်းရှိသည်။ 
· ခန္တာကိုယ်ရဘးတွင် အေက်ရရာင် အကွက်များ 

သို့မဟုတ် အစင်းရြကာင်းများရှိသည်။

· ၂ မီတာအထိရှည်သည် ၊ မြကာခဏ အကိုင်းတစ်ခု
ရပါ်တွင် ရစ်ရခွရေတတ်သည်။

· အိမ်ရမွးတိရိစ္ဆာေ်အြဖစ် ရရာင်းဝယ်ရလ့ရှိသည်။
· အရကာင်ငယ်များ (ညာ) မှာ အစိမ်းရရာင်မဟုတ်

ပဲ အဝါရရာင် ၊ လိရမော်ရရာင် ၊ အေီရရာင်တို့ြဖစ်
တတ်သည်။

အပူအာရုံခံ

46 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Python brongersmai 
မမီးေိုစပါးအုံး တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Morelia viridis / Morelia azurea
စပါးအုံးတြမစိမ်း

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Malayopython reticulatus 
စပါးကကီး

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Python bivittatus
စပါးအုံး

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ အားလုံး

အတက်
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
စားစှာ

အေံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

စပါးကကီးတြမမျ ို းများ
1, 2, 5 စပါးကကီးရြမအရရခွံမှ ြပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ
3 Malayopython reticulatus (စပါးကကီး)
4 ရရာင်းချရေ် စပါးကကီးရြမအရရခွံ

4



ပင်လယ်လိပ်များ

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· မျ ိုးစိတ်များအားလုံး၏ ရရှ့ရြခရချာင်းများသည် ရလှာ်တက်ပုံစံြဖစ်သည်။
· ရခါင်းနှင့်ရြခရချာင်းများသည်လိပ်ခွံတွင်းသို့ြပေ်မသွင်းနိုင်ပါ။

Cheloniidae နှင့် Dermochelyidae
အရရှ့ရတာင်အာရှတွင်မျ ိုးစိတ် 
၅ မျ ိုးရတွ့ ရပါသည်။

C HELONIIDAE · လိပ်ခွံမှာရြကးခွံများြဖင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
· ရရှ့ရြခရချာင်းအရရှ့ဘက်စွေ်းတွင်ရြခသည် ၁-၂ ခုပါရှိသည်။

· ရကျာခွံရပါ်တွင် လိုင်း ၇ လိုင်းရှိမပီး ရချာရမွ့သည့် သားရရြပားြဖင့် ဖုံးအုပ်
ထားပါသည်။

· ရရှ့ရြခတွင်ရြခသည်းများမရှိပါ။

DER MOC HELYIDAE

4 8 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည်

Marine Turtles
သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Eretmochelys imbricata
လိပ်စွန် ၊ ဘီးလိပ် ၊ လိပ်ထပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Dermochelys coriacea
တစာင်းလျားလိပ် ၊ ပင်လယ်လိပ်တပျာ့ကကီး

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Chelonia mydas 
ြပင်ောလိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Caretta caretta
ပင်လယ်လိပ်ကကီး ၊ လိပ်တခွး

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Lepidochelys olivacea 
လိပ်တလောင်း

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က အားလုံး
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 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
စားစှာ

အေံုးအတဆာင်ပစ္စည်းများ
တဆးဝါး

ပင်လယ်လိပ်များ
1 ရုပ်လုံးသွင်းလိပ်စွေ်၊ ဘီးလိပ် ၊ လိပ်ထပ် (Eretmochelys imbricata) 
2, 3 လိပ်စွေ် ၊ ဘီးလိပ် ၊ လိပ်ထပ် အရြကးခွံမှြပုလုပ်ထားသည့် ပစ္စည်းများ
4 လိပ်အရကာင်ရပါက်များ
5 လိပ်အသား
6 လိပ်ဥများ
7 လိပ်အခွံနှင့်ဆိုင်ဂါသမင်ဦးချ ိုများြဖင့်ြပုလုပ်ထားသည့် လက်ဝတ်ရတောများ။



Batagur spp. Batagur River Terrapins

* နိုင်ငံတကာရရာင်းဝယ်ကူးသေ်းမှုပိတ်ပင်ထားသည်။

ဘဂဂလာရေ့ရှ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ြမေ်မာ ကရမောေီးယား ၊ အင်ေိုေီးရှား ၊ မရလးရှား ၊  
ထိုင်း ၊ ဗီယက်ေမ်

· ဦးရခါင်းနှင့်လည်ပင်းမှာ အေက်ရရာင်ြဖစ်မပီး ၊ 
လည်ပင်းအရင်းမှာ ြကက်ရသွးရရာင်ြဖစ်သည်။

· နှာရခါင်းမှာ အြပာရရာင်ရတာက်ရတာက်
ြဖစ်သည်။

· ဦးရခါင်းမှာအေက်ဆေ်သည့်မီးခိုရရာင်
ြဖစ်သည်။ (အေီရရာင်ပုံရိပ်များမရတွ့ရပါ။)

အ
ထ

ီး

· ရရှ့ရြခများသည် အေီရရာင်ြဖစ်သည်။
· မျက်လုံးမှာ စိမ်းဝါရရာင်ြဖစ်သည်။

အ
ထ

ီး ေ
ား

တပ
ါက

်

· ရရှ့ရြခတွင်ရြခသည်း ၄ ရချာင်းရှိသည်။ · ရရှ့ရြခတွင်ရြခသည်း ၄ ရချာင်းရှိသည်။

တြ
ခး

ေ
ည

်း 
မျ

ား
အ

မ
50 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Batagur baska
တှငံလိပ်/တောင်လိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Batagur affinis
တှငံလိပ် ၊ တောင်လိပ် ၊ လိပ်ကေံုး

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားလုံး*

· အရရခွံနှင့်အခွံမှာ ညိုေက်ရရာင်ြဖစ်သည်။
· မျက်လံုးသည်အြဖူရရာင် (သ့ုိ) ရရှေဝါရရာင် ြဖစ်သည်။

တှငံလိပ်/တောင်လိပ်



ဘရူေိင်းေါၕူဆလင် ၊ အင်ေိုေီးရှား ၊ မရလးရှား ၊
ထိုင်း

ြမေ်မာ

· ဦးရခါင်းမှာ လိရမော်-ညိုရရာင်အစင်းများရှိသည်။

· ရကျာခွံမှာ ညို-ေက်ရရာင်ြဖစ်မပီး ကျယ်ြပေ့်သည့်
အေက်အစင်း ၃ ခုရှိမပီး၊ လိပ်ခွံအစွေ်းရှိအရြကးခွံ
များမှာ အေက်ရရာင်အကွက်များရှိနိုင်သည်။

· ဦးရခါင်းမှာ ဝါ-စိမ်းရရာင်ြဖစ်မပီး ၊ နှာရခါင်းရပါက်မှရေ၍ 
ဦးရခါင်းအထိ ထင်ရှားရသာ အမည်းအစင်းများရိှသည်။

· ရကျာခွံမှာ သံလွင်စိမ်းရရာင်ြဖစ်မပီး ၊ အမည်းအစင်း
များပါသည်။

· ဦးရခါင်းမှာ အြဖူ ၊ အေီအစင်း (အဖျားေက်) 

· ရမွးြမူထားြခင်းမရိှသည့် အထီးလိပ်များက့ဲသ့ုိ ရကျာ
ခွံမှာ နို့နှစ်ရရာင် ၊ အေက်ရရာင်အကွက်များရှိသည်။ 

· ရရှ့ရြခတွင်ရြခသည်း ၅ ရချာင်းရှိသည်။ · ရရှ့ရြခတွင်ရြခသည်း ၅ ရချာင်းရှိသည်။

· ဦးရခါင်းမှာ လိရမော်-ညိုြဖစ်သည်။
· လိပ်ခံွမှာ အညိုရရာင်ြဖစ်မပီး ၊ အကွက်မိှေ်များရိှသည်။

· ညီညာသည့် ညိုေက်ရရာင်မှ အေက်ဆေ်သည့်
မီးခိုးရရာင်များပါရှိသည်။

· ဦးရခါင်းမှာ ဝါ-စိမ်းရရာင်ရတာက်ရတာက်ြဖစ်မပီး ၊
နှာရခါင်းရပါက်မှရေ၍ ဦးရခါင်းအထိ ထင်ရှားရသာ 
အမည်းအစင်းများရှိသည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

တနာက်ဆက်ေဲွ

 ခ*
Batagur borneoensis 
တဆးတှာင်ချယ်လိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

 ခ*
Batagur trivittata
ေုိက်လိပ် ၊ လိပ်ချ ို ၊ လိပ်ခံုး ၊ တှညိှလိပ်



လိပ်မဲ

Geoclemys hamiltonii Spotted Pond Turtle
ဘဂဂလား ရေ့ရှ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ေီရပါ ၊
ပါကစ္စတေ်

ပုံစံေူအတကာင်

Clemmys guttata
လိပ်တြပာက ်

· ရကျာခွံအလျားမှာ ၁၂.၅ စင်တီမီတာအထိရှိ
သည်။

· ရကျာခွံ - ရချာရမွ့မပီး လိုင်းရြကာင်းများမရှိပါ။

· ရကျာခွံ ၊ ရြခရချာင်းများနှင့် ဦးရခါင်းများရပါ်
တွင် အဝါရရာင်အရြပာက်များရှိသည်။

52 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Geoclemys hamiltonii 
လိပ်မဲ

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က



ကျောခွံမှာလွှသွားျဲ့သို့ဖြစ်
ကေသည် (အကျာင်ငယ်မေားတွင်ပို

ထင်ရှားသည်)။

ကျောခွံ

ရင်ခွံ

ဦးကခါင်း

· အဝါကရာင်ဖြစ်ပပီး အေျ်ကရာင်လိုင်း
ကြျာင်းမေားဖြာထွျ်ကေသည်။ 

· မည်းပပီး အဝါကရာင်အစျ်မေားရှိသည်။

ထူးခခားသည့်အမှတ်အသားမေား

· ကျောခွံအလေားမှာ ၃၉ စင်တီမီတာအထိရှိသည်။
· ထင်ရှားသည့် လိုင်းကြျာင်း ၃ ခုရှိသည်။
· အေျ်ကရာင်ဖြစ်ပပီး လိကမော် ၊ အဝါ ၊ နို့နှစ်ကရာင်နှင့် အဖြူကရာင်အမှတ်မေားရှိသည်။ 
· အသျ်အရွယ်အလိုျ်အကရာင်ကဖပာင်းလဲမှုရှိပပီး အကျာင်ကျီးမေားမှာ အေျ်ကရာင်ဖြစ်သည်။

လိုင်းကြျာင်း
မေား

အကျာင်ကေါျ်မေား

အကျာင်ကေါျ်မေား

လွှသွားျဲ့သို့ေုံစံ

ကရာင်းဝယ်မှုေုံစံ
အသျ်ရှင်လေျ် . စားစရာ



ှင
်ခွံ

ေင်တပါင်းလိပ် ၊ လိပ်ှင်ငန်း

Heosemys grandis Giant Asian Pond Turtle
ကရမောေီးယား ၊ လာအို ၊ မ ရလး
ရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်ေမ်

· အရြကးခွံတိုင်းတွင်ြဖာထွက်ရေသည့်အစင်း
ရြကာင်းများ ရှိသည်။

· ရောက်ဆုံးရြကးခွံနှစ်ခုြကားတွင် ရြဖာင့်လုေီးပါး
ရှိသည့် ဆက်ရြကာင်းရှိသည်။

· ရင်ခွံဆက်ရြကာင်းမရှိပါ။

တြ
ခတ

ချ
ာင်

း

· အရရှ့ - ရြခသည်း ၅ ရချာင်း
· အရောက် - ရြခသည်း ၄ ရချာင်း

ဦး
တခ

ါင
်း · ဦးရခါင်းစိမ်းညိုရရာင်မှအညိုရရာင်ရိှမပီး ၊ အဝါ ၊ 

လိရမော် (သို့) ပေ်းရရာင်အရြပာက်များရှိမပီး ၊ 
အသက်အရေယ်လိုက် မှိေ်သွားသည်။

တက
ျာခ

ွံ

· အာရှရရချ ိုလိပ်ကကီးမျ ိုးများတွင်ပါဝင်သည်။

· ရကျာခွ့ရပါ်တွင်ထူထဲသည့်ရကျာရုိးလုိင်းရိှသည်။

· ရကျာခွံအရပါ်ထိပ်တွင် အရြကးခွံ ၅ ခုရိှသည်။

· အရကာင်ငယ်များရကျာခွံရောက်ပိုင်းမှာ လွှသွား
ကဲ့သို့ြဖစ်သည်။(ဘယ် - ရပါက်ခါစအရကာင် ၊ 
ညာ - အရကာင်ရပါက်)

54 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Heosemys grandis 
ေင်တပါင်းလိပ် ၊ လိပ်ှင်ငန်း

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ

ဆက်ရြကာင်း

ရကျာရိုးလိုင်း



ပုံစံေူအတကာင်

*ဥပမာ Cyclemys dentata (အရရှ့ရတာင်အာရှလိပ်ပု)

· အရပါ်တွင်အရြကးခံွ ၅ ခုရိှသည်။

· ထူထဲသည့်ရြကာရိုးလိုင်းရှိမပီး ၊
ရဘးပတ်ပတ်လည်ထက် ပို၍
ပရ့ါပါးသည်။

· အရရှ့ရကျာခွံများမှာအဖျားမှာ
တုံးမပီး ၊ အရောက်ဘက်အဖျား
တွင်ပို၍ ထက်သည်။ 

· အရကာင်ငယ်များရကျာ
ခံွမှာ လံုးဝေ်းမပီး အဖျားမှာ
လွှသွားက့ဲသ့ုိထက်သည်။

· အရပါ်တွင်အရြကးခွံ  
၆-၇ ခုရှိသည်။

· ထူထဲသည့်ရကျာရိုး
လိုင်းရှိသည်။

· အရပါ်ပုိင်းမှာ ြပားသည်။

· အရြကးခွံ ၅ ခုရှိသည်။

· ထူထဲ့သည့်ရကျာရိုးလိုင်းရှိမပီး
အရကာင်ကကီးများတွင်မထင်ရှား
ပါ။

တက
ျာခ

ွံ

· ရင်ခွံ · ရင်ခဲွဆက်ရြကာင်း (အရေယ်ရရာက်မပီး
လိပ်များတွင် ရတွ့ရေ်ခက်ခဲသည်။)

· ရောက်ဆုံးရြကးခွံနှစ်ခုြကားတွင်
ရကာက်ရေသည့် ဆက်ရြကာင်းရှိ
မပီး ရြကးခွံများမှာကကီးမားသည်။

ှင
်ခွံ

ှင်ခွံ ှင်ခွံ

ဆက်တကကာင်း

· အရြကးခွံတိုင်းတွင်ြဖာထွက်ရေ
သည့်အစင်းရြကာင်းများ ရှိသည်။

· ရင်ခွံဆက်ရြကာင်းမရှိ။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Notochelys platynota
မတလး ေှားခံွြပားလိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Heosemys spinosa
တနကကာပန်းလိပ် ၊ 
ှင်ငန်းလိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Cyclemys spp.
အာှေလိပ်ပု*

· အရရှ့ - ရြခသည်း ၅ ရချာင်း
· အရောက် - ရြခသည်း ၅ ရချာင်း

· အရရှ့ - ရြခသည်း ၅ ရချာင်း
· အရောက် - ရြခသည်း ၄ 

ရချာင်းတြ
ခတ

ချ
ာင်

း



လိပ်ှင်ကကိုးမျ ို းများ

Cuora spp. Asian Box Turtle spp.
ရတာင်နှင့်အရရှ့ရတာင်အာရှ

ှင
်ခွံ

· မလိုင်ရရာင် (အမည်း
ကွက် ရှိ/မရှိ)။

· ရြကးခွံတစ်ဖက်စီရပါ်တွင်
မလိုင်ရရာင်နှင့် အေက်ရရာင်
အကွက်ကကီးရှိသည်။

ဦး
တခ

ါင
်း · အရရာင်အမျ ိုးမျ ိုး (အမည်း ၊ အေီ ၊ လိရမော် ၊ 

အဝါ ၊ ပေ်းရရာင် ၊ အြဖူနှင့်အြခား...)
· မလိုင် / အဝါ ရရာင်နှင့် သပ်ရပ်သည့် မီးခိုးရရာင် 

ပိုက်ကွေ်ပုံစံရှိသည်။

တက
ျာခ

ွံ

· အလျားမှာ ၁၅ မှ ၂၀ စင်တီမီတာအထိရှည်
သည်။

· အရရာင်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် (အမည်းမ ှ
သစ်အယ်ပင်ညိုရရာင်) ၊ ပုံစံများ (အစင်း
ရြကာင်း ရှိ/မရှိ ၊ အရရာင်ရဖျာ့အကွင်း) ရှိ
သည်။ 

· အလျားမှာ ၁၄ မှ ၂၀ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။

· လိရမော်-ညိုရရာင်မှ မလိုင် ညိုေက်ရရာင် ၊ ရြကးခွံ
တစ်ဖက်စီတွင်အရရာင်အကွင်းရှိသည်။

56 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

လာအို ၊ ဗီယက်ေမ် ဗီယက်ေမ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Cuora bourreti 
ဘိုှက်လိပ်ှင်ကျ ိုး

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Cuora picturata
တောင်ဗီယက်နမ်လိပ်ှင်ကျ ိုး

ရအာက်ရဖာ်ြပပါမျ ိုးစိတ်များကို နိုင်ငံတကာရရာင်းဝယ်ကူးသေ်းမှု
ပိတ်ပင်ထားသည်-Cuora aurocapitata (ကံလိပ် ၊ ရတာင်လိပ်ရသး); 

C. flaviomarginata (အဝါအေားသတ်လိပ်); C. galbinifrons (အင်ေုိတရုတ်လိပ်); C. mccordi (မက်ရကာ့ေ်လိပ်); 
C. mohouti (ကံတိပ် ၊ ရတာင်လိပ်ရသး); C. pani (လိပ်ရခါင်းဝါ); C. trifasciata (ကံလိပ် ၊ ရတာင်လိပ်ရသး);  
C. yunnanensis (ယူေေ်လိပ်); C. zhoui (ကျ ိုလိပ်)

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားလုံး



ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 · ရကျာခွံမှာသိသာစွာခုံးရေသည်။

· ဂျွ ိုင့်ဆက်ကိုလိပ်ခွံ အဖွင့်အပိတ်ြပုလုပ်ရေ်အသုံးြပုသည်။
· လိပ်ခွံအစွေ်းရချာရမွ့သည်။
· ရင်ခွံအရင်းတွင်ချ ိုင့်ရေသည့်အရာမရှိ။

· အေက်ရရာင်
(အြပည့် / 
အားလုံးေီးပါး)

· အစွေ်းများ  
(အေက်နှင့်အဝါ)

· ရြကးခံွတစ်ဖက်
စီရပါ်တွင် မလုိင်
ရရာင် (သ့ုိ) အဝါ
ရရာင်နှင့်အမည်း
ကွက်ကကီးရိှသည်။

· အရရာင်အမျ ိုးမျ ိုး (အမည်း ၊ 
အေီ ၊ လိရမော် ၊ အဝါ ၊ ပေ်းရရာင် ၊ 
အြဖူနှင့်အြခား...)

· အဝါနှင့်အမည်း လိုင်းစင်း
ရြကာင်းများနှင့် မျက်လုံး
ရောက်တွင် အညိုရရာင်အကွက်
တစ်ခုရှိသည်။ 

· အမည်း ၊ အဝါရရာင်အစင်း
ရြကာင်း ၃ ခု။

· အလျားမှာ ၁၅ မှ ၂၀ စင်တီမီတာ
အထိရှည်သည်။

· အရရာင်အမျ ိုးမျ ိုးနှင့် (အမည်းမ ှ
သစ်အယ်ပင်ညိုရရာင်) ၊ပုံစံများ  
(အစင်းရြကာင်း ရှိ/မရှိ ၊ အရရာင်
ရဖျာ့အကွင်း) ရှိသည်။

· အလျားမှာ ၂၀ စင်တီမီတာအထိ
ရှည်သည်။

· သစ်အယ်ပင်ညိုရရာင်နှင့် 
အစင်း ရြကာင်း ၃ ခုရှိသည်။

· အလျားမှာ ၂၅ စင်တီမီတာအထိ
ရှိသည်။

· သံလွင်ရရာင် ၊ အညိုရရာင် (သို့) 
အားလုံးေီးပါး အမည်းရရာင်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ် . စုတဆာင်းစှာများ . တဆးဝါး

တရုတ် ၊ လာအို ၊ ဗီယက်ေမ် တရုတ် ၊ လာအို ၊ ဗီယက်ေမ် အ ရရှ့ရတာင်အာရှ - ကရမေေီး
ယား ၊ အင်ေိုေီးရှား ၊ မရလးရှား
၊ ြမေ်မာ ၊ ဗီယက်ေမ် ၊ ဖိလစ်
ပိုင် ၊ ထိုင်း

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Cuora galbinifrons 
အင်ဒိုချ ိုင်းနားလိပ်
ှင်ကျ ိုး

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Cuora trifasciata 
အစင်းေုံးတကကာင်း
ေရုေ်လိပ်ှင်ကျ ိုး

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Cuora amboinensis 
အတှေ့တောင်အာှေ
လိပ်ှင်ကျ ိုး



လိပ်ကကက်ေူတှေး

Platysternon  
megacephalum

Big-headed Turtle
ကရမောေီးယား ၊ တရုတ် ၊ လာအို 
၊ ြမေ်မာ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်ေမ်

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ

· အြခားလိပ်မျ ိုးများနှင့်တူညီမှုမရှိ။
· ရခါင်းမှအလွေ်ကကီးမားသည့်အတွက် အခွံအတွင်းဝင်လို့မရ၊အရြကးခွံကကီးတစ်ခုြဖင့်သာရှိသည်။
· အခွံရပါ်တွင် ကကီးမားသည့်အရြကးခွံများစွာရှိမပီး ၊ အမမီးမှာ၎င်းလိပ်ခွံေီးပါးရှည်လျားသည်။ 

အတကကးခွံ
ေစ်ခုော
ှေိေည်။

58 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Platysternon megacephalum 
လိပ်ကကက်ေူတှေး

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က



အှေယ်တှာက်အတကာင် အတကာင်တပါက်

ဂျွ ိုင့်ဆက်မှာ လိရမော်ရရာင်ြဖစ်မပီး ၊ အလယ်တွင် အ
မည်းရရာင်အမှတ်အသားများရှိသည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ



တှချ ိုလိပ် 

· ကွေ်ယက်ပုံ
ရြခရထာက်

ပင်လယ်လိပ ်

· ရရယပ်ြပားပုံစံ 
ရြခရထာက်

ကုန်းလိပ်မျ ို းများ

Testudinidae spp. Tortoise spp.
အာဖရိက (မေဂါစကာ
အပါအဝင်) ၊ အရမရိကေ် ၊ ဥရရာ
ပ ၊ အာရှ

ရောက်ဆက်တွဲ (က) တွင် မျ ိုးစိတ် ၁၁ မျ ိုးပါသည်။

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· ရကျာခွံထိပ်မှာခုံးရေရလ့ရှိမပီး မာရကျာသည်။

· အရြကးခွံရှိနှစ်ကွင်းများထင်ရှားမပီးအလွယ်တကူ
ခွဲြခားနိုင်သည်။

· ကကီးမားတုတ်ခိုင်မပီးဆင်ရြခရထာက်နှင့်တူ
သည့်ရောက်ရြခ။

· အများစုမှာလည်ပင်းနှင့်ရြခရချာင်းများကိုလိပ်ခွံ
တွင်းသို့ ထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။

· အချ ို့မျ ိုးစိတ်များမှာအရေယ်အစားအတေ်ကကီး
သည် (၃၀၀ ကီလို) အထိရှင်သေ်နိုင်သည်။

· ကုေ်းလိပ်များအားလုံးကုေ်းရပါ်တွင်သာရှင်သေ်
နိုင်သည်။

· လိပ်များကိုရရတိုက်နိုင်ရသာ်လည်းရရကေ်များ
ထဲသို့ လုံးဝမထည့်ထားရပါ။ ရရမွေ်းမပီးရသးဆုံး
နိုင်သည်။ ပုံစံေူအတကာင်

နေစ်ေက်ေမ်း ကွင်းများလည်ပင်းနှင့်ရြခရချာင်း
များကိုလိပ်ခွံတွင်းသို့
ထည့်သွင်းထားပုံ။

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ (က) 
 

· Astrochelys radiata (ရရာင်စဥ်လိပ်)
· Astrochelys yniphora (လယ်ြပင်လိပ်)
· Chelonoidis nigra (ဂါလာပါဂိုလိပ်)
· Geochelone elegans (အိန္ဒိယြကယ်လိပ်)
· Geochelone platynota (ြကယ်လိပ် ၊ ြမလိပ် ၊ 

ဆီချ ိုလိပ်)
· Gopherus flavomarginatus (လိပ်ဝါ)
· Malacochersus tornieri (ြကယ်လိပ် ၊ ြမလိပ် ၊ 

ဆီချ ိုလိပ်)
· Psammobates geometricus (ကမောလိပ်)
· Pyxis arachnoides (လိပ်ပင့်ကူ)
· Pyxis planicauda (အမမီးြပားလိပ်)
· Testudo kleinmanni (ကလိုင်းမင်းလိပ်)

60 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Geochelone platynota
ကကယ်လိပ် ၊ ြမလိပ် ၊ ဆီချ ိုလိပ်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က/ခ အားလုံး



2

36

4

5

1

 တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ

အေက်ှေင်လျက်
စားစှာ

စုတဆာင်းစှာများ
တဆးဝါး

ကုန်းလိပ်မျ ို းများ
1 ဖမ်းဆီးရမိသည့် Geochelone elegans (အိန္ဒိယြကယ်လိပ်)
2 လိပ်ခွံများကိုတူရိယာပစ္စည်းြပုလုပ်ရလ့ရှိသည်။
3 အသားစားရေ်နှင့် အလှရမွးရေ်ရရာင်းဝယ်ရလ့ရှိသည်။
4 ဖမ်းစီးရမိသည့် Astrochelys yniphora (လယ်ြပင်လိပ်များ)
5 Manouria impressa (လိပ်တက် ၊ ရတာင်လိပ်ကကီး) အခွံ
6 Indotestudo elongata (လိပ်ဝါ ၊ ဆီချ ိုလိပ် ၊ ဂင်လိပ် ၊ လိပ်နှာရခါင်းေီ ၊ ရတာင်လိပ်) အခံွ



ကကယ်လိပ်များ

· အလျားမှာ ၃၈ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။
· အခွံမှလုံးဝေ်းသည်။
· အရေယ်ရရာက်အရကာင်များ၏ အရြကးခံွထိပ်ရထာင့်များမှာသိသာစွာချွေ်ထွက်ရေသည်။
· အဘက်ဘက်သို့ြဖာထွက်ရေသည့်အဝါရရာင်ြကယ်ပုံစံလိုင်းများ။
· အလယ်မှအရြကးခွံအဖျားထိလိုင်းများမှာအမမဲတမ်းဆက်ရေြခင်းမရှိပါ။

· အေက်ရရာင်ြဖစ်မပီး၊ အဝါရရာင်လိုင်းများြဖာထွက်ရေသည်။

တက
ျာခ

ွံ
ှင

်ခွံ

အန္ဒိယ ၊ ပါကစ္စတေ် ၊ သီရိလကဂာ

62 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Geochelone elegans 
အန္ဒိယကကယ်လိပ်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ က



· အလျားမှာ ၄၀ စင်တီမီတာအထိရှိသည်။

· ြမင့်မားမပီးခုံးရေသည့်ရကျာခွံမှာရဘးများသို့ေက်
ရစာက်ရေသည်။

· အရြကးခွံ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံခေ့်တွင် ြကယ်ပုံစံအဝါရရာင်
လုိင်းစင်းများသည် ယပ်ရတာင်ပံုစံက့ဲသ့ုိြဖစ်ရေသည်။

· အလျားမှာ ၃၀ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။

· အလယ်မှအရြကးခွံအဖျားထိလိုင်းများမှာ
အမမဲတမ်းဆက်ရေြခင်းမရှိပါ။

· ြကယ်ပွင့်အလယ်တွင်လိုင်းစင်းများမရှိပါ။

· အရြကးခွံတစ်ခုစီအရပါ်
တွင် အဝါရရာင်နှင့်ညိုေက်
ရရာင် (သို့) အေက်ရရာင်
အကွက်ရှိသည်။

· ရင်ခွံတွင်အေက်ရရာင်ကတိဂံပုံ
များရှိသည်။

ြမေ်မာ မေါဂါစကာ ၊ Mauritius ရေသသို့သယ်ရဆာင်
ရမွးြမူြခင်းြဖစ်သည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Geochelone platynota
ကကယ်လိပ် ၊ ြမလိပ် ၊ ဆီချ ိုလိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

က
Astrochelys radiata  
တှာင်စဥ်လိပ်



လိပ်ဝါ ၊ ဆီချ ိုလိပ် ၊ ဂင်လိပ်၊ လိပ်နောတခါင်းနီ ၊ တောင်လိပ်

Indotestudo elongata Elongated Tortoise
အရရှ့ရတာင်အာရှ - 
ကရမောေီးယား ၊ လာအို ၊ မရလး
ရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ ထိုင်း ၊ ဗီယက်ေမ်

· အမှတ်များမှာရြပာင်းလဲမှုရှိသည်။  
(လိရမော်ရရာင် မှ အစိမ်းရရာင် ရောက်ခံ)

· အရေယ်အစားမတူသည့်အေက်ရရာင်အမှတ်
များရတွ့နိုင်သည်။

· အရြကးခွံများသည် စိမ်းဝါ ရရာင်ရှိမပီး ၊ 
ရသးငယ်မပီး ကကဲရေသည့် အေက်ရရာင်
အမှတ်အသားများရှိသည်။ (အသက်ရေယ်
ကကီးအရကာင်များတွင် ရမှးမှိေ်နိုင်သည်။)

· အဝါရရာင်

· မိတ်လိုက်ချေိ်တွင်အထီးများ၏ မျက်လုံးနှင့်
နှာရခါင်းတဝိုက်မှာ ပေ်းရရာင်ြဖစ်ရေသည်။

တက
ျာခ

ွံ
ှင

်ခွံ
ဦး

တခ
ါင

်း
64 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Indotestudo elongata
လိပ်ဝါ ၊ ဆီချ ိုလိပ် ၊ ဂင်လိပ်၊ လိပ်နောတခါင်းနီ ၊ တောင်လိပ်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ



· လည်ပင်းရြကးခွံမရှိပါ။ ရှိခဲ့ပါကတို၍ရဆာက်
သွားပုံရှိသည်။

· အြမင့်ဆုံးရေရာသည်အရပါ်ရကျာခွံရှိ တတိယ
ရြမာက်အရြကးခွံြဖစ်သည်။

· အရြကးခွံများသည်သံပုရာဝါရရာင်ရှိမပီး
၊ အလယ်တွင်စတုရေ်းပုံကကီးမားသည့်
အေက် ရရာင်အမှတ်ရှိသည်။

· ရင်ခွံတွင် ရတာက် ရြပာင်သည့် အေက်ရရာင်
အမှတ်များရှိမပီး မည်သည့်အရြကာင်းရြကာင့်မှေ
ရမှးမှိေ်ရပျာက်ကွယ်ြခင်းမရှိပါ။

· အြမင့်ဆုံးရေရာသည်အရပါ်ရကျာခွံရှိ ေုတိယ
ရြမာက်အရြကးခွံြဖစ်သည်။ (အရကာင်ငယ်များ
တွင် တတိယ ရြမာက်ရြကးခွံြဖစ်နိုင်သည်။)

· အရကာင်အများစုတွင်လည်ပင်းရြကးခံွများမရိှပါ။

· အမမီးဖျားမှာလုံးချွေြ်ဖစ်သည်။

ပုံစံေူအတကာင်

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· ရကျာခွံထိပ်အလည်တည့်တည့်၌ရသးငယ် ၊ ရှည်လျား ၊  
ကျဥ်း ရြမာင်းသည့် လည်ပင်းရြကးခွံရှိသည်။

· ရဘးဘက်မှြကည့်ပါက  
အြမင့်ဆုံးရေရာသည် အရပါ်ရကျာခွံရှိ  
တတိယ ရြမာက် အရြကးခွံြဖစ်သည်။

လည်ပင်းရြကးခွံ

အြမင့်ဆုံးတနှာ

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

အင်ေိုေီးရှား အိန္ဒိယ

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Indotestudo forstenii
ဆူလာဝီစီလိပ်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Indotestudo travancorica
ထှာဗင်ကိုးလိပ်

၃၂၁



အာှေလိပ်ကကီးနေင့် လိပ်ေက်မျ ို းများ

Manouria emys Asian Giant Tortoise
အရရှ့ရတာင်အာရှ - အင်ေိုေီး
ရှား ၊ မ ရလးရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ ထိုင်း 
၊ ဗီယက်ေမ်

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· အာရှလိပ်ကကီးများထဲတွင်အကကီးဆုံး
ြဖစ်သည်။ (အလျားမှာ ၆၀ စင်တီမီတာ
အထိရှည်သည်။)

· ရကျာခွံနှင့် ရင်ခွံတို့မှာအရရာင်တူသည်
- မီးခိုး ရရာင် ၊ အညိုရရာင် (သို့) အမည်း
ရရာင်

· အရပါ်ရြကးခွံများမှာြပားမပီး ၊ ခုံးဝင်ရေ
ြခင်းမရှိပါ။

· ဦးရခါင်းမှာ အေက် သို့မဟုတ် အညို
ရရာင်ြဖစ်သည်။

၆၀ စင်တီမီတာ
အထိရှိသည်။

66 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Manouria emys
ပိန်းတပါင်းလိပ် ၊ လိပ်တမာင်း ၊ တြခတြခာက်တချာင်းလိပ်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ



Manouria impressa Impressed Tortoise
လာအို ၊ မ ရလးရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ 
ထိုင်း ၊ ဗီယက်ေမ်

ထူးြခားေည့်အမေေ်အေားများ
 

· အလျားမှာ ၃၁ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။

· ရကျာခွံမှာရရှေညိုရရာင်ြဖစ်မပီး အရြကးခွံ
အဖျားမှာအေက်ရရာင်ြဖစ်သည်။

· အရပါ်ရြကးခွံနှင့်ရဘးရြကးခွံများမှာအတွင်း
သို့ခုံးဝင်ရေ သည်။

· အရြကးခွံများမှာလွှသွားပုံစံြဖစ်ကာ
အထက်သို့ လေ်တက်ရေသည်။

· ရင်ခွံမှာ အဝါရရာင်ြဖစ်သည်။

· အဝါရရာင် သို့မဟုတ် အေီရရာင် ဦးရခါင်းနှင့်
ရဘးနှင့်အရောက်ရြကးခွံများမှာအညိုရရာင်
ြဖစ်သည်။

ရြကးခွံ  
(ခုံးဝင်ရေသည်)

လွှသွားပုံစံနှင့်
အထက်သို့လေ်
တက်ရေသည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

သိပ္ပံအမည် သာမေ်ောမည်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Manouria impressa 
လိပ်ေက် ၊ တောင်လိပ်ကကီး

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ



ခွံတပျာ့လိပ်များ
တက

ျာခ
ွံ

အ
တှ

ေ့အ
ဖျ

ား
*

ဘရူနုိင်းေါရူဆလင် ၊ ကရမောေီးယား ၊ အင်ေုိေီးရှား ၊ လာအုိ ၊ မ ရလးရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ စကဂာပူ ၊ ထုိင်း ၊ဗီယက်ေမ်

· အလျားမှာ ၈၀ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။
· လုံးဝေ်းသည့်ပုံစံရှိသည်။

· ြကမ်းတမ်းမပီးအဖုငယ်များရှိသည်။

* မှတ်ချက်-ရကျာခွံအရရှ့ဖျားများမှာ ကွဲြပား
သည်။

· ရခါင်းနှင့်လည်ပင်းတွင်အဝါရရာင်အကွက်
များရှိသည်။

· နှာရခါင်းတုတ်၍ရြဖာင့်တေ်းသည်။

ဦး
တခ

ါင
်း

· ရင်ခွံမှာ အြဖူရရာင် (သို့မဟုတ်) မီးခိုးရရာင်
ြဖစ်သည်။

အ
တက

ာင
်ငယ

်
68 ရရာင်းဝယ်မှုြပုလုပ်ရလ့ရှိသည့်ရတာရိုင်းတိရိစ္ဆာေ်များအားခွဲြခားြခင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှေ်ရရှေကတိဂံရေသနိုင်ငံများ 

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Amyda cartilaginea 
ဘီးဝန်းလိပ် ၊ လိပ်ပုေီး ၊ ကမ္ဘာလိပ်

CITES တနာက်ဆက်ေွဲ ခ



အင်ေုိေီးရှား ၊ မရလးရှား ၊ ြမေ်မာ ၊ ဖိလစ်ပုိင် ၊ စကဂာပူ တရုတ် ၊ ဂျပေ် ၊ ထိုင်ဝမ် ၊ ဗီယက်ေမ်

· နှာရခါင်းတုတ်၍
ရအာက်သို့ရကာက်
ဝင်ရေသည်။

· အလျားမှာ ၃၅ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။
· ြပား၍ရချာရမွ့သည်။ 
· ရကျာခွံအလယ်၌အေက်စင်းလိုင်းရှိသည်။

· ရချာရမွ့မပီး
ြကမ်းတမ်းမှုမရှိ။

· အလျားမှာ ၃၅ စင်တီမီတာအထိရှည်သည်။
· ရြမာင်းများရှိသည်။
· အေက်ရရာင်အမှတ်အသားများရှိသည်။

· ထင်ရှားသည့်ဘု
တက်တစ်ခု

· အခွံရပျာ့လိပ်အများ
စုနှင့်နှိုင်းယှဥ်ြကည့်ပါ
က နှာရခါင်းမှာပို၍
ရှည်လျားသည်။

· အေီ/လိရမော် (အဝါနှင့်အြဖူရရာင်ြဖစ်နိုင်သည် ၊ ရင်ခွံ
နှင့်ရောက်ရြခတွင်အေက်ရရာင်အကွက်အမမဲရှိသည်)

· ရင်ခွံမှာ အြဖူရရာင်မှ လိရမော်ညိုရရာင်ရှိသည်။

တှာင်းဝယ်မှုပုံစံ
အေက်ှေင်လျက် . စားစှာ

Pelodiscus sinensis 
ေရုေ်အခွံတပျာ့လိပ်

CITES 
တနာက်ဆက်ေဲွ

ေွင် မပါဝင်

တနာက်ဆက်ေဲွ

ခ
Dogania subplana 
လိပ်ကျည်းလိပ်တပျာ့



ပုံများကို ေံပါတ်မတပ်ထားသည့်စာမျက်နှာများတွင် ပုံများ ပံ့ပိုးရပးသူများကို ဘယ်ဘက်မှ ညာဘက် ၊
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