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စဉ ် ပမ္နမ်္ောအမ္ည ် သ ြပအံမ္ည ် အင်္ဂလ ြအ်မ္ည ် ခငွ ပ်ြျုန ငုထ်သော စ ိုးြေွာိုးထရိုးလြုင်နိ်ုး 

အမ္ျ  ျုိုးအစောိုး 

၁၃ ခမ   ကခ်လ ခြ  / 

ခမ   ကခ်မ  င််းမ 

Nycticebus 

bengalensis 

Bengal Slow Loris တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း န ှင ့်် စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၁၄ ခမ   ကမ်  က် 

က င ််းပြ ြူ 

Trachypithecus 

phayrei 

P hay re’ s Langur -။- 

၁၅ ခမ   ကမ်  က် 

က င ််းပြ ြူ 

Trachypithecus 

obscurus 

Dusky Langur -။- 

၁၆ တန သသ ရ  သစ် 

ရွက်စ ်းခမ   က် 

Trachypithecus 

barbei 

Tennaserim 

Langur 

-။- 

၁၇ ခမ   ကမ်မ  ်းရှည် Presbytis femoralis Banded Langur -။- 

၁၈ ခမ   ကည် ိို Trachypithecus 

pileatus 

Capped Langur -။- 

၁၉ ခမ   ကည် ိို Trachypithecus 

shortridgei 

Shortridge's 

Langur 

-။- 

၂၀ ပမ န ်မ   န ှှာလ န ်

ခမ   က ်

Rhinopithecus 

strykeri 

Myanmar Snub-

nosed Monkey 

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၂၁ အ  သံခမ   က ် Macaca 

assamensis 

Assamese 

Macaque 

-။- 

၂၂ ခမ   ကြ် ုတ ်း Macaca leonina Northern Pig-

tailed Macaque 

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း န ှင ့်် စ ြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၂၃ ခမ   ကမ်မ  ်းတုိ Macaca arctoides Stump-tailed 

Macaque 

-။- 

၂၄ ခမ   ကတံ်င ါ Macaca  

fascicularis 

Long-tailed 

Macaque 

-။- 

၂၅ ဧ ရ ဝ တ လ င ််းြ ိငု ် Orcaella 

brevirostrics 

Irrawaddy Dolphin တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် သဘ ဝ 

အ ခပြေြေံ ြေရ ်းသ  ်းလ ုြ ်င န ််း 

၂၆ ခရွှေသမ င ် Rucervus eldii Eld's Deer တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ြ   ်းပြ စ်ပြ သ 

ပြေင ််းန ှင ့်် ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ် ပြ သပြေင ််း 

၂၇ ခတ ဆိတ် Capricornis 

sumatrensis  

Southern Serow -။- 

၂၈ ခတ င်ဆိတ် Capricornis 

milneedwardsii  

Chinese Serow  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၂၉ မ ခလ ်းဝ က်ဝ ံ Helarctos 

malayanus 

Sun Bear တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ြ   ်းပြ စ်ပြ သ 

ပြေင ််းန ှင ့်် ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ်ပြ သပြေင ််း 

၃၀ ဟိမ ဝ န တှာဝ က်ဝ ံ/ 

ပမ င ််းဝ ံ/ဝ က်ဝ ံ

Ursus thibetanus Asian Black Bear -။- 



3 

စဉ ် ပမ္နမ်္ောအမ္ည ် သ ြပအံမ္ည ် အင်္ဂလ ြအ်မ္ည ် ခငွ ပ်ြျုန ငုထ်သော စ ိုးြေွာိုးထရိုးလြုင်နိ်ုး 

အမ္ျ  ျုိုးအစောိုး 

၃၁ ခမ   ကလ်  ျွဲခက   ်

(မ  က်ြေံု်းပြ ြူ) 

Hoolock hoolock Western Hoolock 

Gibbon 

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ြ   ်းပြ စ်ပြ သ 

ပြေင ််းန ှင ့်် ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ်ပြ သပြေင ််း 

၃၂ ခမ   ကလ်  ျွဲခက   ်

(မ  က်ြေံု်းပြ ြူ) 

Hoolock 

leuconedys 

Eastern Hoolock 

Gibbon 

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၃၃ ခမ   ကလ်  ျွဲ ခက   ်

(လ က်ပြ ြူ) 

Hylobates lar White-handed 

Gibbon 

-။- 

၃၄ ခြေ ခလ ှ င ်/ ယုန ်

သမ င ် (အ ခသ်း) 

Tragulus kanchil Lesser Mousedeer -။- 

၃၅ ခြေ ခလ ှ င ်/ ယုန ် 

သမ င ် (အ ကက ်း) 

Tragulus napu Greater 

Mousedeer 

-။- 

၃၆ ြ  ံအ  ်းလ ံု်း   Otter -။- 

၃၇ ဆတ် Rusa unicolor Sambhur တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ အ သ ်းထ ုတ် 

လ ုြ ်ပြေင ််း၊ တုိင််းရင ််းခဆ်းထ ုတ်လ ုြ ်ပြေင ််း၊ 

စ ြ   ်းပြ စ်ပြ သပြေင ််း န ှင ့်် ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ် 

ပြ သပြေင ််း 

၃၈ ခြေ  Muntiacus 

vaginalis 

Barking Deer တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ အ သ ်းထ ုတ် 

လ ုြ ်ပြေင ််း၊ စ ြ   ်းပြ စ်ပြ သပြေင ််း န ှင ့်် 

ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ်ပြ သပြေင ််း 

၃၉ ြ သ ြူ်း/ မ ခလ ်း 

သင ််းခြေ ြေ ြ ် 

Manis javanica  Sunda Pangolin တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၄၀ တရ ုတ်သင ််း 

ခြေ ြေ ြ ် 

Manis 

pentadactyla  

Chinese Pangolin -။- 

၄၁ ဒရယ် Axis porcinus Hog Deer စ ်းြ   ်းပြ စ်ခမ  ်းပမ ြူပြေင ််း 

     

(ခ) ငကှမ်္ျောိုး 

၄၂ ဝ ံြ ိ ု Haliaeetus 

leucogaster 

White-bellied Sea 

Eagle  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း န ှင ့်် ခရဝြ ်ခဒသ မ   ်းရှိ 

သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်း လ ုြ ်င န ််း 

၄၃ ဝ ံြ ိ ု Haliaeetus 

leucoryphus 

Pallas's Fish-eagle  -။- 

၄၄ လ င ််းတခက  ပြ ြူ Gyps bengalensis White-rumped 

Vulture  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၄၅ လ င ််းတ 

န ှုတ်သ ်းရှည် 

Gyps tenuirostris Slender-billed 

Vulture  

-။- 
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စဉ ် ပမ္နမ်္ောအမ္ည ် သ ြပအံမ္ည ် အင်္ဂလ ြအ်မ္ည ် ခငွ ပ်ြျုန ငုထ်သော စ ိုးြေွာိုးထရိုးလြုင်နိ်ုး 

အမ္ျ  ျုိုးအစောိုး 

၄၆ ဟိမ ဝ န တှာလ င ််းတ Gyps himalayensis Himalayan Griffon  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၄၇ လ င ််းတမ ျွဲ Aegypius 

monachus  

Cinereous Vulture  -။- 

၄၈ လ င ််းတခြေါ င ််းန   Aegypius calvus Red-headed Vulture  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း 

၄၉ ခအ  ကြ် ိုင််းပြ ြူ 

လ င ််းယ ုန ်

Circaetus gallicus  Short-toed Snake-

eagle  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၅၀ လ င ််းယ ုန ် Spilornis cheela Crested Serpent-

eagle  

-။- 

၅၁ င ှက်ကလု  ်း/ 

တုံ်းကုလ  ်း 

Ephippiorhynchus 

asiaticus  

Black-necked Stork  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း န ှင ့်် ခရဝြ ်ခဒသမ   ်းရှိ 

သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်းလ ုြ ်င န ််း 

၅၂ င ှက်ကက ်းဒံု်းစြ ် Leptoptilos dubius Greater Adjutant -။- 

၅၃ ဒံု်းမမ  ်းက က ် Leptotilos 

javanicus 

Lesser Adjutant -။- 

၅၄ င ှက်ကက ်းဝ န ်ြ ိ ု Pelecanus 

philippensis 

Spot-billed Pelican -။- 

၅၅ ကကိို ်း က ခြေါင ််းန   Grus antigone Sarus Crane -။- 

၅၆ ကကိို ်း က ခြေါင ််းမ ျွဲ Grus grus  Common Crane -။- 

၅၇ ခ ါ ရင ် Aceros 

subruficollis 

Plain-pouched 

Hornbill  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၅၈ ခအ  ကြ်ေ င ််း 

လ ည ်ဝ ါ 

Aceros undulatus Wreathed Hornbill  -။- 

၅၉ ခတ င်င ံု်းရင ်မ ျွဲ/ 

တ တ ်းရင ်မ ျွဲ 

Pitta gurneyi Gurney's Pitta တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် သဘ ဝ 

အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်းလ ုြ ်င န ််း 

၆၀ ရစ်ရင ်မ ျွဲ Lophura 

leucomelanos 

Kalij Pheasant  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််းန ှင ့်် သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်း 

လ ုြ ်င န ််း 

၆၁ မ  က်န ှှာြ ံု်းြ ါ ရစ် Lophura ignita Crested Fireback  -။- 

၆၂ ရစ်မ င ််း Syrmaticus  

humiae 

Mrs Hume's 

Pheasant  

-။- 

၆၃ ရစ်လ ည ်စိမ ််း Phasianus 

colchicus 

Common Pheasant  -။- 

၆၄ ရစ်မမ  ်းရှည် Phasianus 

amherstiae 

Lady Amherst's 

Pheasant  

-။- 



5 

စဉ ် ပမ္နမ်္ောအမ္ည ် သ ြပအံမ္ည ် အင်္ဂလ ြအ်မ္ည ် ခငွ ပ်ြျုန ငုထ်သော စ ိုးြေွာိုးထရိုးလြုင်နိ်ုး 

အမ္ျ  ျုိုးအစောိုး 

၆၅ ခဒါင ််းကုလ  ်း/ 

ခဒါင ််းမ င ််း 

Polyplectron 

bicalcaratum 

Grey Peacock 

Pheasant  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််းန ှင ့်် သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်း 

လ ုြ ်င န ််း 

၆၆ ခဒါင ််းမ င ််းစိမ ််း Polyplectron 

malacense 

Malayan Peacock 

Pheasant  

-။- 

၆၇ မ င ််းခဒါင ််း Argusianus argus Great Argus  -။- 

၆၈ ခဒါင ််း/ဥခဒါင ််း Pavo muticus Green Peafowl  -။- 

၆၉ လ ည ်ပြ ြူ 

ခအ  ကြ်ေ င ််းည ိို   

Ptilolaemus 

austeni 

Northern Brown 

Hornbill  

တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််းန ှင ့်် စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း 

၇၀ ခအ  ကြ်ေ င ််းည ိို Ptilolaemus  

tickelli 

Southern Brown 

Hornbill  

-။- 

၇၁ ခအ  ကြ်ေ င ််း 

မ  က်က င််းပြ ြူ 

Anorrhinus 

galeritus 

Bushy-crested 

Hornbill  

-။- 

၇၂ ခအ  ကြ်ေ င ််း Anthracoceros 

albirostris 

Oriental Pied 

Hornbill  

-။- 

၇၃ ခအ  င်ခလ  င ် Buceros bicornis Great Hornbill  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ် 

ပြ သပြေင ််း န ှင ့်် သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်း 

လ ုြ ်င န ််း 

၇၄ ခအ  ကြ်ေ င ််း 

မမ  ်းရှည် 

Rhinoplax vigil Helmeted Hornbill  -။- 

၇၅ ခအ  ကြ်ေ င ််း 

ခြေါ င ််းပြ ြူ 

Berenicornis 

comatus 

White-crowned 

Hornbill  

-။- 

၇၆ ခအ  ကြ်ေ င ််း 

လ ည ်ြ င ််းန   

Aceros nipalensis Rufous-necked 

Hornbill  

-။- 

၇၇ င န ််း   -  - တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊  စ ်းြ   ်းပြ စ်ပြ  

သပြေင ််းန ှင ့်် ဟိုတယ ်မ   ်းတ င ် ပြ သပြေင ််း၊ 

မ  ိို ်းြ   ်းခမ  ်းပမ ြူပြေင ််း၊ အ သ ်းထ ုတ်ပြေင ််း 

၇၈ ရစ် Lophura 

nycthemera 

Silver Pheasant  တိရစဆ န ်ဥယ  ဉ်လ ုြ ်င န ််း၊ စ ်းြ   ်းပြ စ်ပြ 

သပြေင် ်း၊ မ  ိို ်းြ  ်းခမ ်းပမ ြူပြေင် ်း၊ အ သ ်းထု တ် 

ပြေင ််း၊ သဘ ဝ အ ခပြေြေံြေရ ်းသ  ်းလ ုြ ်င န ််း 

၇၉ ဇ ဝ စုိ်း Collocalia 

fuciphaga 

Edible-nest Swiftlet သဘ ဝ င ှက်သုိကထ် ုတ်ပြေင ််း၊ ခမ  ်းပမ ြူ၍   

င ှက်သုိက ်ထ ုတ်လ ုြ ်ပြေင ််း 

၈၀ ဇ ဝ စုိ်း Collocalia maxima Black-nest Swiftlet -။- 

၈၁ ြေ ိို ်း Columbidae Doves မ  ိို ်းြ   ်းပြေင ််း၊ အ သ ်းထ ုတ်လ ုြ ်ပြေင ််း 

၈၂ ြေါ Phasianidae Partirdge/Francolin -။- 
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ပြည်သ ူ့လွှတထ်တော်ရံုိုး 

အမ္ျ  ျုိုးသောိုးလွှတ်ထတော်ရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုတရောိုးလွှတ်ထတော်ချျုြ ်

ပြည်ထ ောင်စဝုန်ကက ိုးဌောနအောိုးလံုိုး  

ပြည်ထ ောင်စုထရွှဲ့ထနချျုြ်ရံိုုး  

ပြည်ထ ောင်စစုောရင်ိုးစစ်ချျုြ်ရံုိုး  

ထနပြည်ထတော်ထကောငစ် ၊ တ ုင်ိုးထေသကက ိုးနငှ်  ပြည်နယ် အစ ုိုးရအြွွဲွဲ့ရံုိုးနငှ်  က ုယ်ြ ငု်အုြခ်ျျုြ်ခွင် ရတ ငု်ိုး 

သ ု့်မ္ဟုတ် က ုယ်ြ ုင်အုြ်ချျုြ်ခငွ် ရ ဦိုးစ ိုးအြွွဲွဲ့မ္ျောိုး 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ အထ ွထ အွြု်ချျုြထ်ရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ ပြည်ထ ောင်စုအစ ိုုးရအြွွဲွဲ့ရံုိုး ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ အမ္ျ  ျုိုးသောိုးမ္ှတ်တမ္်ိုးမ္ျောိုး ထမ္ောက်ွန်ိုးတ ကု်ဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ မ္ကံ နိ်ုး၊ ဘဏ္ဍောထရိုးနှင်  

စက်မ္ှုဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ ြံုနှ ြထ်ရိုးနငှ်   ုတထ်ဝထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ ပြန် ကောိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန (ပမ္န်မ္ောန ုင်င ံ

ပြန်တမ္်ိုးအြ ငု်ိုး (၂) တွင်   ည် သွင်ိုးထ ကော်ပငောထြိုးြါရန ်ထမ္တတောရြ်ခံချက်ပြင် ) 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ စ ုက်ြျ  ျုိုးထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ ုကြ်ျ  ျုိုးထရိုး၊ ထမ္ွိုးပမ္ ထရိုးနှင်  ဆည်ထပမ္ောင်ိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ စ ုက်ြျ  ျုိုးထရိုးသထုတသနဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ ကု်ြျ  ျုိုးထရိုး၊ ထမ္ွိုးပမ္ ထရိုးနငှ်  ဆည်ထပမ္ောင်ိုး 

ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ ထမ္ွိုးပမ္ ထရိုးနငှ်  ကသုထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ ကု်ြျ  ျုိုးထရိုး၊ ထမ္ွိုးပမ္ ထရိုးနှင်  ဆည်ထပမ္ောငိ်ုး 

ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ ငါိုးလုြင်န်ိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ ုကြ်ျ  ျုိုးထရိုး၊ ထမ္ွိုးပမ္ ထရိုးနှင်  ဆည်ထပမ္ောင်ိုး ဝန်ကက ိုးဌောန 

ဦိုးထဆောင်ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုး၊ ပမ္န်မ္ော သစ်လြု်ငန်ိုး၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝြတဝ်န်ိုးကျင် 

  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုး ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ အြ ြ ငု်ိုးထေသစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝ 

ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္ိ်ုးထရိုး ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ ြတဝ်န်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝြတ်ဝန်ိုးကျင် 

  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုး ဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ ထပမ္တ ုင်ိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝြတ်ဝန်ိုးကျင်   နိ်ုးသ မ္်ိုးထရိုး 

ဝန်ကက ိုးဌောန 

ြါထမ္ောကခချျုြ်၊ သစ်ထတောနငှ်  ြတ်ဝန်ိုးကျငဆ် ုင်ရောတကကသ ုလ်၊ ထရဆင်ိုး 
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ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ်၊ အဆင် ပမ္င် ြညောဦိုးစ ိုးဌောန၊ ြညောထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

ေုတ ယညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ် (စ မ္ံခန့််ခွွဲထရိုး)၊ သစ်ထတောဦိုးစ ိုးဌောန၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝ 

ြတ်ဝန်ိုးကျင်   နိ်ုးသ မ္်ိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

ေုတ ယညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုးချျုြ် (မ္ ဝါေနှင်  စ မ္ံက န်ိုး)၊ သစ်ထတောဦိုးစ ိုးဌောန၊ သယံဇောတနှင်  သဘောဝ 

ြတ်ဝန်ိုးကျင်   နိ်ုးသ မ္်ိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

ညွှန် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုး၊ --------------------------------------------------------------------------------- ၊ သစ်ထတောဦိုးစ ိုးဌောန 

ထကျောင်ိုးအုြ်ကက ိုး၊ ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံသစထ်တောထကျောင်ိုး၊ ပြင်ဦိုးလွင်မမ္ ျုွဲ့၊ မ္နတထလိုးတ ုငိ်ုးထေသကက ိုး 

အြု်ချျုြ်ထရိုးမ္ှ ိုး၊ ---------------------------------------------------------- ဥယျောဉ်/ ထဘိုးမ္ွဲ ထတော 

ရံုိုးလက်ခ ံ

ထမ္ ောစောတွွဲ 

 




