ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးနှငသ
့် စ် တာ ရးရာဝန် ကီးဌာန
သစ် တာဦးစီးဌာန
သဘာဝဝန်းကျင်နင
ှ ့် သားငှကတ
် ရ
ိ စ္ဆာန်ထန
ိ း် သိမး် ရးဌာန

CITES Appendix II စာရင်းဝင်မျိုးစိတမ
် ျား
စီးပွားြဖစ် ရာင်းဝယ်တင်ပိ ့ြခင်းဆိင်ရာ စည်းကမ်းများ
( ကျာက်ထင်းရှူး / သစ် မး)

၂၀၁၂ ခနှစ်မတ်လ (၂၈)ရက်

မာတိကာ
စဉ်
၁။

အ ကာင်းအရာ
ကျာက်ထင်းရှူး(Yew Tree)များနိင်ငြခားသိ ့ တင်ပိ ့လိမအတွက်

စာမျက်နာှ
၂

CITES Exprot and Import Permit လိအပ်ချက်များ
၂။

CITES Secretariat နှင့် CITES MA တိ ့အ ကားဆက်သွယ်

၃-၄

စစ် ဆးမအဆင့်များ
၃။

CITES Article IV အရ Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မျိုးစိတ်

၄

များအား ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်းအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
၄။

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများဆိင်ရာ အစည်းအ ဝး(CoP)မှ NDFS ဆိင်ရာ

၅

ညန် ကားချက်များ
၅။

Management of nationally established export quotas

၆

၆။

နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းဆိင်ရာညန် ကားချက်များ

၆-၇

၇။

နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်ြခင်း

၈

၈။

နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းအတွက် ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း

၉

၉။

တင်ပိ ့မခွဲတမ်းတစ်နှစ်အတွင်း အကန်တင်ပိ ့နိင်မမရှိလ င်

၉

၁၀။

ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းနှင့် အစီရင်ခတင်ြပြခင်း

၉

၁၁။

သစ် မးစိက်ပျိုးထတ်လပ် ပီးနိင်ငြခားသိ ့ တင်ပိ ့လိလ င် လိအပ် သာ

၁၀

အချက်များ
၁၂။

သစ် မးအ ကာင်း

၁၁-၁၂

၁၃။

သစ် မး CITES Export Quota ရယူထား သာနိင်ငနှင့်ပမာဏစာရင်း

၁၃

ကျာက်ထင်းရှူး(Yew Tree)များနိင်ငြခားသိ ့ တင်ပိ ့လိမအတွက် CITES Exprot and Import
Permit လိအပ်ချက်များ
၁။

ကျာက်ထင်းရှူး Yew Tree သည် ကမ္ဘာလးဆိင်ရာမျိုးသဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရိှသည့် အပင်မျိုး

စိတ်များစာရင်း Globally Threaten Species တွင်ထည့်သွင်းထား ပီး မျိုးဆက်ပျက်သဉ်းလဆဲ တာ
ရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သစ်ပင်ပန်းမန်များ နိင်ငတကာကန်သွယ်မဆိင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (CITES) မှ အဆင့်
အတန်းသတ်မှတ်ချက် နာက်ဆက်တွဲ(ခ) Appendix II စာရင်းအြဖစ် ကန် ့သတ်သတ်မှတ်ထားသည်။
၂။

ကွန်ဗင်းရှင်းအဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများမှ CITES Appendix ကန် ့သတ်စာရင်းဝင် အပင်/ တာရိင်း

တိရ စ္ဆာန်မျိုးစိတ်များကိ ကန်သွယ်မဆိင်ရာြပည်ပတင်ပိ ့ြခင်း/ တင်သွင်းြခင်း ဆာင်ရွက်ရန်အတွက်
အာက်ပါအတိင်းလိက်နာ ဆာင်ရွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည် (က)

ကျာက်ထင်းရှူးပင်တစ်ပင်လးသာမက ၎င်း၏အစိတ်အပိင်းများ၊ ခွဲသား၊ ပင်ရင်းငတ်
များကိပါ Appendix II စာရင်းသွင်းထားပါသည်၊

(ခ)

တင်ပိ ့လိသူအ နြဖင့် သစ် တာဦးစီးဌာနသိ ့ ထတ်ယူမည့် နရာကိတင်ြပ လျာက်ထားရ
ပါမည်၊

(ဂ)

သစ် တာဦးစီးဌာန (သိ ့) CITES SA ဌာန၏ သဘာဝ တာတွင်းမှ ထတ်ယူြခင်း(သိ ့)
စိက်ခင်းမှထတ်ယူြခင်းကိ စစ် ဆး ထာက်ခချက် ပးရပါမည်၊

(ဃ) သဘာဝ တာမှထတ်ယူမည်ဆိပါက ြမန်မာနိင်ငရှိ ကျာက်ထင်းရှူးပင်များ၏ သဘာဝ
တာတွင်း ပါက် ရာက်သည့်အမျိုးအစား၊ ခန် ့မှန်းအပင်အ ရအတွက်၊ ပျနှ ့တည်ရှိမ
ဆိင်ရာလက်ရှိအ ြခအ နများ ဖာ်ြပချက်ကိ ပူးတွဲတင်ြပရပါမည်၊
(င)

သဘာဝ တာမှထတ်ယူြခင်း ကာင့်

မျိုးသဉ်းမကိမထိခိက်နိင် ကာင်း

CITES

Scientific Authority နှင့် Management Authority တိ ့မှ အထက်ပါမျိုးစိတ်ပျနှ ့
တည်ရှိမဆိင်ရာ အ ထာက်အထားအချက်အလက်များနှင့်တကွ CITES Secretariat
ကွန်ဗင်းရှင်းအတွင်းဝန်ရးသိ ့ ထာက်ခတင်ြပရန်လိအပ်ပါမည်၊
(စ)

“ငတ်” အ နြဖင့်ပိ ့မည်ဆိပါက မူလအပင်ပိင်းကိ မည်ကဲ့သိ ့အသးြပုသည် ( ဆးဝါး
ကန် ကမ်းတွင်အသးြပုြခင်းနှင့် အြခားအသးချမအ ြခအ နများ) ကိ ကျိုး ကာင်းဆီ
လျာ်စွာ ဖာ်ြပရန်လိပါမည်၊

(ဆ) သဘာဝ တာမှ ထတ်ယြူ ခင်းြဖစ်သြဖင့် တင်ပိ ့လိသည့်နိင်ငမှ CITES အတွင်းဝန်ရးသိ ့
export quota (၃) လ ကိုတင်တင်ြပ တာင်းခရန် လိအပ်ပါမည်၊
(ဇ)

CITES Secretariat Office မှ အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများသိ ့ Notification အ ကာင်း ကားစာ
ပးပိ ့၍ အသိ ပးြခင်းနှင့် တာင်းခသည့်တစ်နှစ်အတွက် Export Quota သတ်မှတ် ပး
ပါသည်၊

(ဈ)

စီးပွား ရး ကျာက်ထင်းရှူးစိက်ခင်းမှ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ Export Quota
Permit ထတ် ပးနိင်ပါသည်၊

ထွက်ရှိမကိတင်ပိ ့မည်ဆိပါက
တာင်းခရန်မလိဘဲ

CITES

CITES Export

CITES Secretariat နှင့် CITES MA တိ ့အ ကားဆက်သယ
ွ စ
် စ် ဆးမအဆင်မ
့ ျား
၃။

CITES Export ထတ် ပးြခင်းအတွက် ထတ် ပးသည့်နိင်ငမှ စီမအပ်ချုပ်မတာဝန်ခ CITES

MA အ နြဖင့် ထတ် ပးသည့်လက်မှတ်ကိ အာက်ပါအတိင်းတာဝန်ခရမည်ြဖစ်ပါသည် (က) ပါမစ်လက်မှတ်မှန်ကန် ကာင်းနှင့်

တာတွင်းမှထတ်ယရ
ူ ာတွင်

မျိုးဆက်ပျက်သဉ်း

ြခင်းမရှိ ကာင်း ထာက်ခချက်ပါပူးတွဲ ပးရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိင်ငအ နြဖင့် (၁၉၉၄)ခနှစ် တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များကာကွယ်
ရးနှင့် သဘာဝနယ် ြမများထိန်းသိမ် ရးဥပ ဒအရ ြပည် ထာင်စဝန် ကီး၏ခွင့်ြပုချက်
ြဖင့် ညန် ကား ရးမှူးချုပ်သည် စိစစ်ထတ် ပးနိင်ပါသည်၊

(ဂ)

တင်သွင်းမည့်နိင်ငဘက်ရှိ CITES Management Authority ထသိ ့ CITES Export
Permit မိတ္တူကိ ပးပိ ့၍ ထတ် ပးထားြခင်းအားအသိ ပးရပါမည်၊

(ဃ) မူရင်းပါမစ်တစ် စာင်အား တင်ပိ ့မည့်သူ( လ ာက်ထားသူ)ထ ပးရမည်၊
(င)

မိတ္တူတစ် စာင်အား CITES Secretariat (Geneva, Switzerland)ရးသိ ့ ပးပိ ့ရ
ပါမည်၊

CITES Article IV အရ Appendix II တွငပ
် ါဝင် သာ မျိုးစိတမ
် ျားအား ရာင်းဝယ် ဖာက်ကားြခင်း
အတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
(က) A Scientific Authority of the State of export has advised that such export will
not be detrimental to the survival of that species.
တင်ပိ ့ခွင့်ြပုမသည် တင်ပိ ့မည့်မျိုးစိတ်၏ရှင်သန်တည်တ့မကိ ထိခိက်မမရှိ ကာင်း တင်ပိ ့မည့်
နိင်င၏ Scientific Authority of the State မှ ရှင်းလင်း ဖာ်ြပ ပီးြဖစ်ရမည်။
(ခ)

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 ့တင်ပိ ့ခွင့်ြပုထားသည့် Appendix II တွင်ပါဝင် သာ မျိုးစိတ်များနှင့် ၎င်းမျိုးစိတ်
များအား ြပည်ပသိ ့အမှန်တကယ်တင်ပိ ့မတိ ့ ကိက်ညီမ ရှိ/မရှိကိ တင်ပိ ့ခွင့်ြပုသည့်နိင်ငနှင့် တင်
သွင်းခွင့်ြပုသည့်နိင်ငတိ ့၏ Scientific Authority တိ ့မှ ကပ်မတ်စစ် ဆးရန်လိအပ်ပါသည်။
တင်ပိ ့ခွင့်ြပုထားသည့် မျိုးစိတ်များသည် ၎င်းတိ ့ရှင်သန် န သာ

ဂဟစနစ်များတွင် ဆက်

လက်ရှင်သန်တည်တ့ရန် လိအပ် သာဦး ရအား ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်လိအပ်ြခင်း ကာင့်

ြပည်ပသိ ့

တင်ပိ ့ခွင့်ြပုထားသည့်

မျိုးစိတ်များအား

ကန် ့သတ်သင့်သည်ဟ

Scientific

Authority of the State မှဆးြဖတ် သာအ ြခအ န၌လည်း ကာင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ခွင်ြ့ ပု
ထားသည့်မျိုးစိတ်များသည်

Appendix

I တွင်ထည့်သွင်းရန်လိအပ် သာအ နအထားသိ ့

ရာက် နသည်ဟ Scientific Authority of the State မှဆးြဖတ် သာအ ြခအ န၌လည်း
ကာင်း၊ ြပည်ပသိ ့တင်ပိ ့ခွင့်ြပုထားသည့် မျိုးစိတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကန် ့သတ်ရန်အတွက်
လိအပ် သာလပ် ဆာင်မများအားြပုလပ်ရန် Scientific Authority of the State သည်
Management Authority of the State အားအ ကြပုသင့်ပါသည်။
အဖွဲ ့ဝင်နင်
ိ ငများဆိင်ရာ အစည်းအ ဝး(CoP)မှ NDFS ဆိင်ရာညန် ကားချက်များ
CITES SA သည် နာက်ဆက်တဲွ II စာရင်းဝင်မျိုးစိတ်များအား တင်ပိ ့ရာတွင် အာက်ပါ
အချက်များကိ အ ြခခရမည် (က) အပင်အ ရအတွက် အ ြခအ န Population status
(ခ)

ပျ ့နှ ့တည်ရှိမ Distribution

(ဂ)

အပင်အ ရအတွက်၏လားရာ Population trend

(ဃ) ရိတ်သိမ်းမ Harvest
(င)

အြခားဇီဝ ဗဒဆိင်ရာနှင့်

ဂဟ ဗဒဆိင်ရာ အချက်အလက်များ Other biological

and ecological factor; and
(စ)

ရာင်းဝယ်မဆိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ Trade information
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နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်ြခင်းသည်

Appendix

II

စာရင်းဝင်မျိုးစိတ်များ

ရာင်းဝယ်မအ ပ ြပန်လည်သးသပ်နိင်ရန်နှင့်သဘာဝသယဇာတများ ရရှည်တည်ရှိ နိင်ရန်
ထတ်ြပန်ထား သာ အ ရး ကီးသည့်လက်နက်ကိရိယာဟ အခိင်အမာယ ကည် ပါသည်။


တင်ပိ ့မခွဲတမ်းစနစ်သည်

တာရိင်းတိရ စ္ဆာန်နှင့်

သစ်ပင်ပန်းမန်များ

ထိနး် သိမ်း ရး

တွင်မရှိမြဖစ် လိအပ် သာ အသးဝင်သည့်အပ်ချုပ်မစနစ်ြဖစ်သည်ကိ သတိြပုမိပါသည်။


သိ ့ သာ်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းကိ အသးြပုြခင်းနှင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်ြခင်းသည် Convention
Text နှင့် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများအစည်းအ ဝး (Conference of the Parties – CoP)
တွင် ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိဘဲ အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများအတွင်း နားလည်မသာ ြဖစ်ပါသည်။



တင်ပိ ့သည့်နိင်ငများနှင့်

တင်သွင်းသည့်နိင်ငများ

တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်ချက်အ ပ

တာဝန်ရှိသည်။
The conference of the parties to the convention


အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများသည်

အာက် ဖာ်ြပပါနိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းဆိင်ရာ

ချက်များကိ လိက်နာရန်အ ကြပုပါသည်။

ညန် ကား

နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မ ခွတ
ဲ မ်းဆိင်ရာညန် ကားချက်များ
နိဒါန်း
၁။
ဤအ ထာက်အထားသည် နှစ်စဉ်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းဆိင်ရာအ ြခခစည်းမျဉ်းများြဖစ် ပီး အ ကာင်
အထည် ဖာ်စဉ်မပါဝင်သည့် အချက်များ တွ ့ရှိပါက ခ င်းချက်အ နြဖင့်မှတ်သား၍ CoP တွင်တင်ြပ
ရမည်။
၂။
မျိုးစိတ်အလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသည် နိင်ငအလိက် (၁၂) လ အတွင်း တင်ပိ ့နိင်သည့်အ ရ
အတွက်ပမာဏသာြဖစ်သည်။ နှစ်စဉ်တင်ပိ ့မခွဲတမ်း တာင်းခထားသည့်အတိင်း အြပည့်အဝတင်ပိ ့ရ
မည်ဟ မဆိလိပါ။ တစ်ချို ့ကိစ္စရပ်များတွင် သဘာဝအ နအထားမှထတ်ယူ ပီး တင်ပိရန်ကျန်ခဲ့ပါက
အမှတ်တရအြဖစ်ထားရှိရမည်။
၃။
တင်ပိ ့မခွဲတမ်းစနစ် (export quota system) သည် နိင်ငအလိက် အပ်ချုပ်မအ ထာက်အကူြပု
စနစ်သာြဖစ် ပီး ခွဲတမ်းရယူမတွင်မျိုးစိတ်အလိက် သဘာဝအ နအထားကိအထိအခိက်မရှိ စ ရး
ဆာင်ရွက်မသာြဖစ်သည်။ တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်မသည် ပညာရပ်ဆိင်ရာတာဝန်ခ (Scientific
Authority) ၏ အ ကဉာဏ်ြဖင့် ဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ် ပီး CITES Appendix I နှင့် II စာရင်းဝင်မျိုး
စိတ်များ၏ သဘာဝအ နအထားကိ ထိခိက်မမရှိ ကာင်းအဓိကထား ဆာင်ရွက်ရမည်။
၄။
ကာင်းမွန် အာင်ြမင်သည့် တင်ပိ ့မခွဲတမ်းစနစ်သည် အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများအတွက် အ ထာက်အကူ
ြပု သာနည်းစနစ်တစ်ခြဖစ်သည်။ သဘာဝအ ရအတွက်ကိထိခိက်မမရှိ စ သာ

ဆာင်ရွက်ချက်ြဖစ်

သည်။ မျိုးစိတ်များတင်ပိ ့စဉ် အထူးသြဖင့်ရာသီအလိက် ြပာင်း ရ ့ကျက်စားတက် သာမျိုးစိတ်များ
(Migratory Species) အ ကာင်းအမျိုးမျိုး ကာင့် တင်ပိ ့စဉ် နယ်စပ် ဒသ၌ ကာြမင့်မရှိပါက
အ ကာင်းရင်းကိ ဒသတွင်း ဆွး နွးညိနင်းရမည်။
၅။

ခွဲတမ်းသတ်မှတ်ရာတွင်မျိုးစိတ်နှင့်ဆက်နယ
ွ ် သာ စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာများ၊ ဇီဝ ဗဒဆိင်ရာ

အချက်အလက်များကိ

ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။

သိပ္ပဆိင်ရာအချက်အလက်များကိ

အ ြခခ ပီး

စ ဆာင်းမစနစ်ကိ ကီး ကပ်ရမည်။ ဥပမာ ခွဲတမ်းသတ်မှတ် ပီးထတ်ယူ နချိန်မှ မိး ခါင်ြခင်းကဲ့သိ ့
သာအ ကာင်းအရင်းများ ကာင့် မျိုးစိတ်အ ပ ထိခိက်မရှိနိင် သာ ကာင့်ြဖစ်သည်။
၆။

စဉ်ဆက်မြပတ်တင်ပိ ့မအတွက် ဆးြဖတ်ရာတွင် သိပ္ပဆိင်ရာအချက်အလက်များကိအ ြခခ ပီး

သင့် လ ာ်သည့်စ ဆာင်းမစနစ်ကိ ကျင့်သးရမည်။ ဆာင်ရွက်မတွင်စီမအပ်ချုပ်မဆိင်ရာ၊ ဥပ ဒပိင်း
ဆိင်ရာနှင့် အကျိုးသက် ရာက်မ၊ ဇီဝ ဗဒဆိင်ရာအချက်အလက်များလိအပ်ပါသည်။
၇။

ခွဲတမ်းစနစ်ြဖင့်

ရယူတင်ပိ ့မသည်တင်ပိ ့သည့်နိင်ငအတွက်

စိတ်ဝင်စားမနည်း သာ်လည်း

မလိအပ်ဘဲ ဆာင်ရွက်ြခင်းမဟတ်ဘဲ ကာင်း သာစနစ်ြဖစ် သာ ကာင့် အ ကာင်အထည် ဖာ်မဆိင်
ရာအခက်အခဲအြဖစ် မသတ်မှတ်သင့် ပ။
နိင်ငအလိက် တင်ပိ ့မခွတ
ဲ မ်းသတ်မတ
ှ ြ် ခင်း
၈။

တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသည် နိင်ငတကာမှ သ ဘာတူသတ်မှတ်ထားြခင်းမဟတ်ပါ။ (ဥပမာ-CoP)

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများအ နြဖင့် CITES စာရင်းဝင်းမျိုးစိတ်များထဲမှ မျိုးစိတ်အလိက်ထိန်းသိမ်း ရးနှင့်
စီမအပ်ချုပ်မအတွက်နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်ြခင်းြဖစ် ပီး အား ပးအ ကာင်အထည် ဖာ်
သင့် သာ စနစ်ြဖစ်ပါသည်။

၉။

ယ န ့အချိန်အထိ တင်ပိ ့မခွဲတမ်းကာလကိ ြပက္ခဒိန်နှစ်(ဇန်နဝါရီ ၁ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ၃၁ ရက် န ့

အတွင်း)ြဖင့်သတ်မှတ်ထားသည်။
၁၀။

စိက်ပျိုး မွးြမူ ပီးတင်ပိ ့လိြခင်းအတွက် ခွဲတမ်းသတ်မှတ်လိပါက CITES(SA) မှ Article III

စာပိဒ်ခွဲ ၂(က) အရ သဘာဝအ နအထားကိမထိခိက် ကာင်း ဖာ်ြပရမည်။

သဘာဝ တာအတွင်းမှ

စ ဆာင်ရရှိ သာ မျိုးစိတ်ကိ တင်ပိ ့မခွဲတမ်းရယူလိပါက အ ရအတွက်နှင့်တရားဝင်စ ဆာင်းြခင်း
ဟတ်/မဟတ်ကိ စိစစ်ရမည်။ တင်ပိ ့မအ ပ နှစ်စဉ်ြပန်လည်ြပင်ဆင်ြခင်းနှင့် သးသပ်ြခင်းများြပုလပ်
ရမည်။
၁၁။

တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသည် အများအားြဖင့် သဘာဝ တာအတွင်းမှစ ဆာင်းြခင်းကိ အ ြခခပါသည်။

သိ ့ သာ် သီးြခားခွဲတမ်းသည် သဘာဝ တာအတွင်းမှ စ ဆာင်းမနှင့်စိက်ပျိုး မွးြမူြခင်းမှ ရရှိမကိ
အ ြခခပါသည်။ သဘာဝအ နအထားကိ ထိခိက်မမရှိဘဲ ထတ်ယြူ ခင်း(Non-detrimental finding)
တွင် တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသည် မည်သည့် ဒသမှ ထတ်ယသ
ူ ည်ြဖစ် စ မျိုးစိတ်အ ပ ထတ်ယူမအ ကာင်း
ရင်းတွင်အြခားဟမ ဖာ်ြပသင့် ပ။
၁၂။

တင်ပိ ့မခွဲတမ်းသတ်မှတ်ရာတွင်

တင်ပိ ့လိသည့်မျိုးစိတ်အမည်နှင့်

အစိတ်အပိင်းပမာဏကိ

အတိအကျ ဖာ်ြပရမည်။(ဥပမာ ဆင်စွယ်၊ သား ရ၊ အ ခါက်၊ အဖူး စသည်)
၁၃။

မျိုးစိတ်များကိ CoP အစည်းအ ဝးများမှ ထတ်ြပန်ထား သာ မျိုးစိတ်အမည်စဉ်အတိင်းသာ

အသးြပုကိးကားရမည်။ ြပာင်းလဲသတ်မှတ်ထား သာ အမည်များကိ CoP အစည်းအ ဝးများ အ ပီး
ထတ်ြပန်ထား သာ Checklist of CITES species တွင် တွ ့ရှိနိင်သည်။
၁၄။

ခွဲတမ်းသတ်မှတ်မမှ အ ခ အ ဝ နှင့်စကားလးအသးအနန်းများကိCoP မှ ထတ်ြပန်ထား သာ

Resolution သိ ့မဟတ် မ ကာ သးမီကထတ်ြပန်ထား သာ Guidelines for the preparation and
submission of CITES annual reports မှ သ ကတများြဖင့် ဖာ်ြပရမည်။
နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွတ
ဲ မ်းအတွက် ဆက်သယ
ွ ် ဆာင်ရက
ွ ြ် ခင်း
၁၅။

Resolution Conf.1.2.3(Rev.CoP 15)အရ အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငများသည် နိင်ငအတွင်းသတ်မှတ်

သည့် တင်ပိ ့မခွဲတမ်းကိ CITES အတွင်းဝန်ရးသိ ့ရက် ပါင်း(၃၀) ကိုတင် တာင်းခရမည်။
၁၆။

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငသည် နှစ်အလိက်တင်ပိ ့မခွဲတမ်းကာလကိ ြပက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း

လ ာက်ထားြခင်း

မဟတ်လ င် အတွင်းဝန်ရးသိ ့ဆက်သွယ် သာ အချိနက
် ာလကိ သတ်မှတ်ရမည်။
၁၇။

CITES အတွင်းဝန်ရးမှ လက်ခရရှိ ပီး ဆာလျင်စွာ အင်တာနက်စာမျက်နာှ တွင် ဖာ်ြပရမည်

ြဖစ်သည်။ ထတ်ြပန်မသည် ပမှတ်အားြဖင့် ရက် ပါင်း(၃၀)အချိန် ကာြမင့်မည်ြဖစ်သည်။
၁၈။

ခွဲတမ်းသတ်မှတ်မနှင့် ပတ်သက်၍အတွင်းဝန်ရးမှ မရှင်းလင်းမ/မှားယွငး် မရှိပါက သက်ဆိင်ရာ

နိင်ငနှင့်အတွင်းဝန်ရးသိ ့ ဆက်သွယ်၍ ြမန်ဆန်မရှိ စ ရးဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၉။

ခွဲတမ်းသတ်မှတ်မအဆမတန်များလွန်းပါက Resolution Conf.11.18 အရ သက်ဆိင်ရာ

Management Authority မှ အ ကြပုတင်ြပရမည်။
တင်ပိ ့မခွတ
ဲ မ်းနှစအ
် တွငး် အကန်တင်ပိ ့နိင်မမရှလ
ိ င်
၂၀။

တစ်နှစ်အတွင်းတင်ပိ ့မခွဲတမ်းအကန်တင်ပိ ့နိင်မမရှိလ င် အဆိပါကိန်းဂဏန်းကိ နာက်တစ်နှစ်

သိ ့ ရ ့ ြပာင်း ပါင်းထည့်ြခင်းမရှိရ။

၂၁။

ယခင်နှစ်တင်ပိ ့ရန် ကျန်ရှိ သာပစ္စည်းကိ အထူးကိစ္စအ နြဖင့် ယခနှစ်ခွဲတန်းတွင်တင်ပိ ့လိပါက

ခွဲတမ်းပမာဏကိ အဆိပါပစ္စည်း ကာင့် ထပ်ဆင့်တိးြမင့်ြခင်းမရှိ စရ။
ြပန်လည်ဆန်းစစ်ြခင်းနှငအ
့် စီရင်ခတင်ြပြခင်း
၂၂။

အဖွဲ ့ဝင်နိင်ငအားလးသည် နှစ်အလိက်အမှတ်တင်ပိ ့နိင်မစာရင်းများ၊ လက်ကျန်စာရင်းများကိ

စနစ်တကျစိစစ်ထားရှိရမည်။
၂၃။

နိင်ငအလိက်နှစ်ချုပ်အစီရင်ခစာကိ UNEP World Conservation Monitoring Center

တွင် သိမ်းဆည်းထား ပီး နိင်ငတကာ၏ တင်ပိ ့မ၊

ရာင်းဝယ်မများစာရင်းကိ စာရင်းြပုစထားရန်

ြဖစ်သည်။
သစ် မးစိက်ပျိုးထတ်လပ် ပီးနိင်ငြခားသိ ့ တင်ပိ ့လိလ င် လိအပ် သာအချက်များ
၁။

သစ် မးအား စီးပွားြဖစ်စိက်ပျိုးလိသူသည် သစ် တာဦးစီးဌာနတွင် စိက်ပျိုးထတ်လပ်ခွင့်ကိ
အာက်ပါအတိင်း လ ာက်ထားရမည်(က)

လျာက်ထားသည့် ပဂ္ဂုိ လ်၊ အဖွဲ ့အစည်း၊

( ခ ) စိက်ပျိုးမည့် နရာ( ြမပိင်ဆိင်မ အ ထာက်အထား)၊
(ဂ)

စိက်ပျိုးမည့် သစ် မးအမျိုးအမည် (ြမန်မာ/အဂလိပ်/သိပ္ပ)၊

(ဃ) စိက်ပျိုးလိသည့် အပင်အ ရအတွက်၊
(င)

စိက်ပျိုးနည်းစနစ်၊

(စ)

သစ် စ့၊ ပျိုးပင်ရရှိသည့် နရာ၊

(ဆ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မထိခိက် စရန် ဆာင်ရွက်မည့်နည်းလမ်း၊
၂။

စိက်ပျိုးလိသည့်/စိက်ပျိုးထားသည့် အပင်အ ရအတွက်နှင့် ဆးသွင်းထားသည့်တစ်ပင်ချင်း၏
အတိင်းစာရင်းကိ တင်ြပရမည်။

၃။

ဆးသွင်းသည့် န ့ရက်၊ ဆးသွင်းသည့်ကမ္ပဏီ/အဖွဲ ့နှင့်လိပ်စာအြပည့်အစကိ ဖာ်ြပရမည်။

၄။

ထတ်ယသ
ူ ည့်အချိန်တွင် သစ် တာဦးစီးဌာန၏ ခတ်လှဲခွင့်အ ထာက်အထားပါတင်ြပရမည်။

၅။

လူပဂ္ဂိုလ်၊ ကမ္ပဏ၊ီ အဖွဲ ့အစည်းအ နြဖင့် နှစ်အလိက်တင်ပိ ့လိမပမာဏ(အဆီ၊အခဲ၊ကန် ကမ်း)
စသည်ကိ ကီလိဂရမ်ြဖင့် ဖာ်ြပရမည်။

၆။

တင်ပိ ့လိသည့်ပမာဏကိကီလိဂရမ်ြဖင့် ဖာ်ြပ၍နိင်ငအလိက်တင်ပိ ့မခွဲတန်းရရှိနိင် ရးသစ် တာ
ဦးစီးဌာန CITES Scientific Authority ထသိ ့ မတင်ပိ ့မှီ (၆)လ ကိုတင် လျာက်ထားရမည်။

၇။

တင်ပိ ့မည့်နိင်ငနှင့် ဝယ်ယူမည့် လူ၊ ပဂ္ဂိုလ်၊ ကမ္ပဏီအမည်နှင့်နိင်င၊ လိပ်စာအြပည့်အစ ဖာ်ြပ
ရမည်။

၈။

နိင်ငြခားသိ ့တင်ပိ ့မည့် နည်းစနစ်( လယာဉ်၊ သ ဘာ၊ ကန်းလမ်းယာဉ်) ကိ ဖာ်ြပရမည်။

၉။

စိက်ပျိုးထားမနှင့်တင်ပိ ့လိမ ပမာဏများြပားလွန်းပါက သစ် တာဦးစီးဌာနစစ် ဆး ဆးြဖတ်မ
ကိခယူရမည်။

သစ် မးအ ကာင်း
၁။

သစ် မးသည် မျိုးရင်း Thymelaeceae တွင် ပါဝင် ပီး၊ မျိုးစ Aquilaria တွင်ပါဝင်ပါသည်။

ြမန်မာအမည်သစ် မးဟ ခ ပီး တချို ့ ဒသတွင် “ အ ကျာ် ” ဟ

ခ ဆိသည်။ အဂလိပ်အမည်

Agarwood, Eagle wood ြဖစ် ပီး၊ ြမန်မာနိင်ငတွင် ပါက် ရာက် သာ သစ် မး၏သိပ္ပအမည် မှာ
Aquilaria agallocha နှင့် Aquilaria malaccensis ြဖစ်သည်။

ပါက် ရာက်နိင်ငများမှာ

ဘဂလား ဒ့ရှ် ၊ ဘူတန် ၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒနီ
ိ းရှား၊ ကူဝတ
ိ ်နိင်င၊ မ လးရှား၊ အီရန်၊ ဖိလစ်ပိင်၊ စကာပူ၊
ထိင်း၊ ြမန်မာ၊ လာအိ၊ က မ္ဘာဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ပါဝူဝါနယူးဂီနီ၊ ယူ အအီးနိင်ငများ ရှိသဘာဝ
သစ် တာများအတွင်း၌ ပါက် ရာက်သည်။ ြမန်မာနိင်ငတွင် ကချင်၊ စစ်ကိင်း၊ တနသာရီ၊ မန္တ လး
နှင့်ရှမ်းတိ ့တွင် ပါက် ရာက်ပါသည်။
၂။

ကမ္ဘာ ပ တွင် CITES စာရင်းအရ သစ် မးမျိုးစိတ်(၂၉)မျိုးရှိပါသည်။ CITESစာရင်းအရ

မျိုးစိတ်အမည်နှင့် ပါက် ရာက် သာနိင်ငတိ ့မှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်ပါသည်၁။

Aquilaria acuminate

၂။

Aquilaria agallocha ြမန်မာ

၃။

Aquilaria apiculata ဖိလစ်ပိင်

၄။

Aquilaria audate

၅။

Aquilaria baillonii ထိင်းနှင့် က မ္ဘာဒီးယား

၆။

Aquilaria banaense ဗီယက်နမ်

၇။

Aquilaria beccariana အင်ဒိနီးရှား

၈။

Aquilaria brachyantha မ လးရှား

၉။

Aquilaria citrinaecarpa

၁၀။

Aquilaria crassna က မ္ဘာဒီးယား၊ မ လးရှား၊ ထိင်း၊ ဗီယက်နမ်

၁၁။

Aquilaria cumingiana အင်ဒိနီးရှား၊ မ လးရှား

၁၂။

Aquilaria filarial တရတ်

၁၃။

Aquilaria grandiflora တရတ်

၁၄။

Aquilaria hirta အင်ဒိနီးရှား၊ မ လးရှား

၁၅။

Aquilaria khasiana အိန္ဒိယ

၁၆။

Aquilaria malaccensis မ လးရှား၊ ြမန်မာ၊ အိန္ဒိယ

၁၇။

Aquilaria microcarpa အင်ဒိနီးရှား၊ မ လးရှား

၁၈။

Aquilaria moluccana

၁၉။

Aquilaria moszkowskii

၂၀။

Aquilaria parvifolia

၂၁။

Aquilaria podocarpus

၂၂။

Aquilaria rostrata မ လးရှား

၂၃။

Aquilaria secundana

၃။

၂၄။

Aquilaria sinensis တရတ်

၂၅။

Aquilaria subintegre ထိင်း

၂၆။

Aquilaria tomentosa

၂၇။

Aquilaria urdanetensis

၂၈။

Aquilaria versteegii

၂၉။

Aquilaria yunnanensis

သစ် မးကိ အဆီ၊ အဆီခဲ၊ အနှစ်သား အြဖစ်အသးြပု ပီး ထိခိက်ရှနာဒဏ်ရာရလိမ်း ဆးအြဖစ်

လည်း ကာင်း၊အနာဆိပ်သင့်ြခင်းတိ ့ကိကသရာတွင်အသးြပု ကသည်။ကိယ်လက်ကိက်ခဲြခင်း၊ ဖျားနာ
ြခင်း၊ လငန်း ရာဂါမှအစစား ဆး၊ လိမ်း ဆးများ ဖာ်စပ်ရာတွင်လည်း ကာင်း၊ ဘက်စအသးဝင်ပါ
သည်။ ထိ ့အြပင် မူး ဝြခင်း၊ ဗိက်နာြခင်း၊ နာတာရှည်အဖျား၊ နှလးအား ဆး၊ အစာအိမ်အား ဆး၊
ပန်းနာရင်ကျပ် ရာဂါ၊ အာ့အန် ရာဂါ၊ လထိး လ အာင့်၊ ပိးကျ သာအနာများ မင်းတိက် ပးပါက
ပိးများ သ၍ အနာ ကာင်းစွာကျက်၏။

သွးကျ၊

သွးအန်၊ အဆစ် ရာင် ရာဂါ ၊ အ ရြပား ရာဂါ

တိ ့ကိ ပျာက်ကင်း စသည်။
၄။

သစ် မးကိ အ ရှ ့ ြမာက်နိင်ငများြဖစ်သည့် ထိင်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ ကိရီးယားနှင့် အ ရှ ့အလယ်ပိင်း

အာရတ် စာ်ဘွားများနိင်ငမှ ရ မးနှင့် အ မးန ့သာများတွင် အဓိကအသးြပုသည်။
သစ် မးCITES Export Quota ရယူထား သာ နိင်ငနှငပ
့် မာဏစာရင်း
၇။

သစ် မးတင်ပိ ့ရန် နိင်ငအလိက်Export Quota ရယူထား သာစာရင်းမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်

ပါသည်-

၂၀၀၇
၃၀၀၀၀

အင်ဒနီ
ိ းရှား
ခနှစန
် င
ှ ပ
့် မာဏ(kg)
၂၀၀၈
၂၀၀၉
၂၀၁၀
၂၇၀၀၀
၁၇၃၂၅၀
၁၄၆၂၅၀

၂၀၁၁
၁၆၂၂၆၅

Agarwood

၁၀၀၀၀၀

၈၁၀၀၀

၄၅၅၀၀၀

၄၂၇၀၀၀

၄၇၃၄၀၀

Agarwood

၁၃၀၀၀၀

၁၀၈၀၀၀

၆၂၈၂၅၀

၅၇၃၂၅၀

၆၃၅၆၆၅

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

၅၀၀၀

Powder and
wood chips

မ လးရှား(ပင်နာဆူလာ / sabah)
၂
A.malaccensis
၁၉၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

Powder and
wood chips

စစ ပါင်း

၁၈၀၀၀၀

၂၀၅၀၀၀

၂၀၅၀၀၀

၂၀၅၀၀၀

စဉ်

မျိုးစိတ်

၁

Aquilaria spp.
(A.beccariana,
A.malaccensis,
A.microcarpa,
A.hirta)
၂
Aquilaria Filaria
& Gyrinop spp.
စစ ပါင်း
မ လးရှား(ဆာရာဝပ်)
၁ A.malaccensis

၂၀၀၀၀၀

Source: www.cites.org

တင်ပိ ့ပစ္စညး်

