
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ် 

ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်

အမိန် ့ ကာ်ြငာစာအမှတ်   ၆၂ / ၂၀၁၅ 

၁၃၇၇ ခနှစ်၊ ဒတိယဝါဆိလဆန်း ၁ ရက် 

(၂၀၁၅  ခနှစ်၊   ဇူလိင်လ  ၁၇  ရက်) 

၁။ ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင်သည ်  နိင်ငြခားရင်းနီှးြမုပ်နှမဥပ ဒပဒ်မ ၅ အရ 
အပ်နှင်းထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်ကိ ကျင့်သး၍  ကရင်ြပည်နယ်၊ ြမဝတီခရိင်၊ ြမဝတီ မို န့ယ်အတွင်း၊ 
အမှတ်(၁) အာရှလမ်းမကီး (AH−1)၏ ြမာက်ဘက်၊  ြမဝတီ မို၏့ အ နာက်ဘက ် (၁၁) ကီလိ 
မီတာခန်အ့ကွာနှင့် ြမဝတီ မိုန့ယ်အတွင်းရိှ ရွာသစ်ရွာ၏အ ရှဘ့က်(၁)ကီလိမီတာ ခန်အ့ကွာရိှ 
အပိဒ်-၃ ပါနယ်နိမိတ်အတွင်း ကျ ရာက် နသည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းအားြဖင့်  ၁၉၈.၀၂၆ ဧက 
(၀.၈၀၁၄ စတရန်းကီလိမီတာ)ရှိသည့်နယ် ြမကိ ြမဝတီစီးပွား ရးဇန်အြဖစ် ဤအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ 
ထတ်ြပန်သည့် နမ့ှစ၍ သတ်မှတ်လိက်သည်။ 
၂။ ြမဝတီစီးပွား ရးဇန်၏ တည် နရာ၊ နယ်နိမိတ် လမ်း ကာင်း၊ ဧရိယာ ဖာ်ြပချက်နှင့် 

နယ်နိမိတ် အလားအလာ သတ်မှတ်ချက်များသည ် ြမတိင်းဦးစီးဌာန၏ သက်ဆိင်ရာအမတွဲတွင် 

ပါရှိသည့်အတိင်းြဖစ်သည်။ 

၃။ နယ်နိမိတ် အလားအလာ သတ်မှတ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်-  
 တာင်ဘက်။ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-001) N:1845814.837 m, 

E:437636.103m) သည် အမှတ်(၁) အာရှလမ်းမကီး (AH−1) ၏ 

ြမာက်ဘက်ကပ်လျက်၊ ြမဝတီ မို၏့ အ နာက်ဘက ်(၁၁.၅) ကီလိမီတာ 

ခန်အ့ကွာနှင့် ြမဝတီ မို န့ယ်အတင်ွးရိှ ရွာသစ်ရွာ၏ အ ရှဘ့က် (၀.၅) 

ကီလိမီတာခန်အ့ကွာ၊ ြမဝတီစီးပွား ရးဇန်၏ အ နာက် တာင် ထာင့် 

တွင် တည်ရိှသည်။ ယင်းမှစ၍ နယ်နိမိတ်မျဉ်းသည် အ ရှ ယွ့န်းယွန်းသိ ့

အာရှလမ်းမကီး၏ ြမာက်ဘက်အတင်ိး ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 107° 36′ 

40″ နှင့် အကွာအ ဝး 146.290 m တွင်ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင် 

အမှတ် (BDY-002) (N: 1845770.576 m, E: 437775.536 m) 

အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 107° 54′ 50′′ နှင့် အကွာအ ဝး 

155.097 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-003) 

(N:1845722.870m, E: 437923.114 m) အထိ၊ ထိမ ှ ဂရစ်ဘယ် 



 

ရင်ညန်း 104° 24′ 38′′ နှင့် အကွာအ ဝး 105.876 m တွင်ရိှ သာ 

နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-004) (N:1845696.521m, E: 

438025.659 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 100° 19′ 56′′ နှင့် 

အကွာအ ဝး 153.596 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-005) (N: 1845668.973 m, E: 438176.764 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ ်ဘယ်ရင်ညန်း 100° 21′ 08′′ နှင့် အကွာအ ဝး 153.323 m တွင် 

ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတတ်င်ိအမှတ် (BDY-006) (N:1845641.421m, 

E: 438327.592 m) အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ် ရင်ညန်း 100° 20′ 41′′ 

နှင့် အကွာအ ဝး 172.345 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-007) (N: 1845610.473 m, E: 438497.135 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင် အညန်း  97° 41′ 37′′ နှင့် အကွာအ ဝး 110.467 m 

တွင်ရိှ သာ ြမဝတီစီးပွား ရးဇန် နယ်နိမိတ်၏ အ ရှ ့ တာင် ထာင့်ရိှ 

နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-008) (N:1845595.684 m, E: 

438606.608 m)  အထိသိသွ့ားသည်။ 

အ ရှဘ့က်။ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ်(BDY-008) မှ အ နာက်ယွန်းယွန်း 

ြမာက်ဘက်သိ ့ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 353° 51′ 37′′ နှင့် အကွာအ ဝး 

159.111 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ ် (BDY-009) (N: 

1845753. 882 m , E: 438589.586 m) အထိ၊ ထိမ ှ ဂရစ်ဘယ် 

ရင်ညန်း 353° 22′ 26′′ နှင့် အကွာအ ဝး 124.294 m တွင်ရိှ သာ 

နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-010) (N: 1845877.346m, E: 

438575.244 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 352° 52′ 01′′  နှင့်  

အကွာအ ဝး  53.735 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-011) (N: 1845930.665m, E: 438568.572 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 351° 30′ 26′′ နှင့် အကွာအ ဝး 153.105 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-012) (N: 1846082.091 

m, E: 438545.960 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 352° 48′ 51′′ 

နှင့် အကွာအ ဝး122.431 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတမှ်တတိ်င်အမှတ် 

(BDY-013) (N: 1846203.560m,  E: 438530.646 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 352° 47′ 40′′ နှင့် အကွာအ ဝး 154.760 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-014) (N: 1846357.098 



 

m, E: 438511.234 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 352° 54′ 53′′ 

နှင့် အကွာအ ဝး 184.983 m တင်ွရိှ သာ နယ်နိမိတမှ်တတိ်င်အမှတ် 

(BDY-015) (N: 1846540.668 m, E: 438488.417 m)အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 352° 42′ 49′′ နှင့်အကွာအ ဝး 56.003 m တွင် ရိှ 

သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-023) (N: 1846597.143m, 

E: 438481.004 m) အထိသိ ့ သွားသည်။ ဆက်လက်၍ နယ်နိမိတ် 

မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-023) မှ ြမာက်ယွန်းယွန်း အ ရှဘ့က်သိ ့

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 79° 00′ 51′′  နှင့် အကွာအ ဝး 153.053 m တွင် 

ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-024) (N:1846626.310 m, 

E:438631.251m) အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 79° 42′ 18′′ နှင့် 

အကွာအ ဝး 152.953 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-025) ( N: 1846653.645 m, E:438781.742 m) အထိ၊ ထိမ ှ 

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 78° 57′ 08′′ နှင့် အကွာအ ဝး 147.866 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-026) (N: 1846681.980 

m, E: 438926.867 m) အထ၊ိ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 79° 18′ 40′′ 

နှင့် အကွာအ ဝး 176.323 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-027) (N: 1846714.684 m, E: 439100.131 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 81° 10′ 29′′ နှင့် အကွာအ ဝး 156.698 m တွင် ရိှ 

သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-028) (N: 1846738.725m, 

E:439254.973 m) အထိသိသွ့ားသည်။ ဆက်လက်၍ နယ်နိမိတ် 

မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-028) မှ အ နာက်ယွန်းယွန်း ြမာက်ဘက်သိ ့

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 353° 59′ 47′′ နှင့်အကွာအ ဝး161.070 m တွင် 

ရှိ သာနယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ်(BDY-029) (N:1846898.912m, 

E: 439238.127 m) အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 354° 06′ 04′′ နှင့် 

အကွာအ ဝး 151.555 m တွင်ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင် အမှတ် 

(BDY-030) (N: 1847049.664 m, E: 439222.552 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 354° 11′ 03′′ နှင့် အကွာအ ဝး 179.272 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ ် (BDY-031) (N: 1847228.013 

m, E: 439204.386 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း  0° 36′ 01′′ 

နှင့် အကွာအ ဝး 135.824 m တွင် ရှိ သာ  ြမဝတီ စီးပွား ရးဇန် 



 

နယ်နိမိတ်၏ ြမာက်ဘက်ဆး ထာင့်ရှိ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ ်

(BDY-032) (N: 1847363.829 m,   E: 439205.809 m)  အထိသိ ့

သွားသည်။ 

အ နာက်ဘက်။ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-032) မှ အ နာက်ယွန်းယွန်း 

တာင်ဘက်သိ ့ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 207° 14′ 21′′ နှင့် အကွာအ ဝး 

383.118 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-033) (N: 

1847023.198 m, E: 439030.453 m) အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ် 

ရင်ညန်း 265° 01′ 00′′ နှင့် အကွာအ ဝး 124.621 m တွင် ရှိ သာ 

နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-034) (N:1847012.373m, E: 

438906.304 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 264° 19′ 53′′ နှင့် 

အကွာအ ဝး 114.674 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-035) (N: 1847001.046 m, E: 438792.190 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 222° 01′ 45′′ နှင့် အကွာအ ဝး 474.193 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-016) (N: 1846648.814 

m, E: 438474.714 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 234° 01′ 13′′ 

နှင့်အကွာအ ဝး 210.406 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ ်

(BDY-017) (N:1846525.201m, E:438304.448 m) အထိ၊ ထိမ ှ

ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 226° 23′ 21′′ နှင့် အကွာအ ဝး 153.459 m တွင ်

ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်အမှတ ် (BDY-018) (N: 1846419.352 

m, E: 438193.338 m) အထိ၊ ထိမ ှ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း  226° 53′ 

07′′နှင့် အကွာအ ဝး 308.114m တွင်ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင် 

အမှတ် (BDY-019) (N:1846208.768m, E: 437968.419 m) 

အထိ၊ ထိမှ ဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 237° 34′ 57′′ နှင့် အကွာအ ဝး 

158.613 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတတ်င်ိအမှတ်(BDY-020) 

(N:1846123.738m, E: 437834.523 m) အထိ၊ ထိမ ှ ဂရစ်ဘယ် 

ရင်ညန်း 222° 36′ 03′′ နှင့် အကွာအ ဝး 122.866 m တွင်ရိှ သာ 

နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် (BDY-021) (N: 1846033.298 m, E: 

437751.357 m) အထိ၊ ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 207° 56′ 40′′ နှင့် 

အကွာအ ဝး 124.067 m တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ် မှတ်တိင်အမှတ် 

(BDY-022) (N: 1845923.697 m, E: 437693.218 m) အထိ၊   



 

ထိမ ှဂရစ်ဘယ်ရင်ညန်း 207° 41′ 03″နှင့် အကွာအ ဝး 122.933 m 

တွင် ရှိ သာ နယ်နိမိတ်လမ်း ကာင်း စတင် ဖ ြပရာ အမှတ်ြဖစ်သည့် 

ြမဝတီ စီးပွား ရးဇန်၏ အ နာက် တာင် ထာင့်ရှိ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင ်

အမှတ် (BDY-001) အထိသိ ့သွားသည်။ 

မှတ်ချက်။ အထက်တွင် ဖာ်ြပထား သာ နယ်နိမိတ် အလားအလာများတွင ် ပါ  
ရှိ သာ နယ်နိမိတ်မှတ်တိင်များ၏ တည် နရာြပ ကိသဒိနိတ်စနစ်သည ်
Myanmar Datum 2000 (UTM Grid) စနစ် ြဖစ်ပါသည်။ 

      

 

            
                   ( ဇယျာ အာင်)                                      

                          ဥက္က ဌ                                             

       ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင် 

 

စာအမှတ်၊ ရက- ၄/ မ- ၁၄၄၆/၂၀၁၅ (     ၅၂၁   ) 

ရက်စွဲ  ၂၀၁၅ ခနှစ်      ဇူလိင်လ     ၁၇        ရက် 

 

 

ြဖန် ့ ဝြခင်း 

 နိင်င တာ်သမ္မတရး 

 သမ္မတဦးစီးရး 

 ဒတိယ သမ္မတဦးစီးရးများ 

 ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး 

 အမျို းသားလတ် တာ်ရး 

 ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်  

 နိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒဆိင်ရာခရး 



 

 ြပည် ထာင်စ ရွး ကာက်ပွဲ ကာ်မရှင်ရး 

 ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဌာနများအားလး 

 ြပည် ထာင်စ ရှ ့ နချုပ်ရး 

 ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး 

 တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲအ့ားလး 

 ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း  ြမန်မာနိင်ငြပန်တမ်းအပိင်း(၁)တွင်   

 ပနှိပ် ရးနှင့် စာအပ်ထတ် ဝ ရးလပ်ငန်း  ထည့်သွင်း ကညာ ပးပါရန ်  

                                                                                  

 

                                                               အမိန်အ့ရ 

 

 

 

                                                                  ( အာင်နိင်ဦး) 

                                                                                         အတွင်း ရးမှူ း  

                       ြမန်မာနိင်ငရင်းနှီးြမုပ်နှမ ကာ်မရှင ်


