ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ

ဖြည်ေထာင်စုသြေ္မတဖြေန်ြောနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵြေှုဝန်ကကီဵဌာန
ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ
အြေိန့်ေ ကာ်ဖငာစာအြေှတ် ၅ / ၂၀၁၉

LI
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၁၃၈၁ ြုနှစ်၊ တန်ေဆာင်ြေုန်ဵလဆန်ဵ ၃ ရက်

(M

(၂၀၁၉ ြုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်)

၁။ သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵြေှုဝန်ကကီဵဌာနသည် ယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသြေျောဵ ကာကွေယ်ထိန်ဵသိြေ်ဵေရဵ ဥြေဒြုဒ်ြေ ၉

em

အရ အြ်နှင်ဵထာဵေသာ လုြ်ြိုင်ြွေငဴ်ကိုကျေငဴ်သုဳဵ၍ ဖြည်ေထာင်စုအစိုဵရအြွေ့ဲ ၏ သေဘာတူညီြျေက်ဖြငဴ် ရြိုင်ဖြည်နယ်

st

ေဖြောက်ဦဵမြေို့နယ်အတွေင်ဵ၌ ယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ြေျောဵတည်ရှိရာ ေဒသ (Property Area) နှငဴ် ကာဵြဳေဒသ (Buffer Area)

ေဒသအြေျေိုဵအစာဵ

နယ်နိြေိတ်/နယ်ေဖြေ

ြေှတ်
ြျေက်

rm

စဉ်
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Sy

တို့ကို ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှု အေြေွေအနှစေ
် ဒသအဖြစ် ေအာက်ြါအတိုင်ဵ သတ်ြေှတ်လိုကသ
် ည် -
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(၁)အေရှ့သို့လာဵေသာ် -ဆင်အိုဵေြျေေကျေဵရွာ၏ အေနာက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P1)GPS အြေှတ် (N-20.632403°, E-93.235537°) ြေှ ေြောင်သာကုန်ဵေကျေဵရွာ

w

အေနာက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-2) GPS အြေှတ် (N-20.618451°, E-

La

93.23406°) အထိနှငဴ် ယင်ဵြေှ ေြျောင်ဵသစ်ေကျေဵရွာအနီဵ အေရှ့ေတာင်ဘက်ရှိ

ar

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-3) GPS အြေှတ် (N-20.616517°, E-93.227334°)

ြေျောဵတည်ရှိရာေဒသ

M

ya

(က)

nm

ယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်

(Property Area)

အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ေြောင်သာကုန်ဵေကျေဵရွာ ြေူလတန်ဵလွေန်ေကျောင်ဵ၏
အေနာက် ေဖြောက်ဘက် ေြောင်သာကုန်ဵရွာအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-4) GPS
အြေှတ် (N-20.599094°, E-93.227277°) ြေှ ြေကျောဵေတာင်တန်ဵနှငဴ်
ြုရိန်ေတာင်တန်ဵအ ကာဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-5) GPS အြေှတ် (N-20.580716°, E93.233883°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၂)ေတာင်သို့လာဵေသာ် -ြေကျောဵေတာင်တန်ဵနှငဴ်
ြုရိတ်ေတာင်တန်ဵအ ကာဵရှိ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-5) GPS အြေှတ် (N-20.580716°,
E-93.233883°) ြေှစတင်မြီဵ ြေကျောဵေတာင်တန်ဵကို ခြုဳငုဳကာ ြေကျောဵေတာင်တန်ဵ၏
အေနာက် ေတာင်ဘက်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-6)GPS အြေှတ် (N-20.572717°,
E-93.228576°) အထိနှငဴ် ယင်ဵြေှ လှိုင်ဵဧရာကန်၏ ေဖြောက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ်
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ေဖြေြုဳ
၁

ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ

(P-7)GPS အြေှတ် (N-20.58768°, E-93.220128°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ
ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵေဖြောက်ဘက် ကျောဵကိုက်သြေတဳတိုင်ဵ၏ အေရှ့ဘက်
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-8)GPS အြေှတ် (N-20.583644°, E-93.210704°) နှငဴ်
ကဿြကျေုဳဵ၏ အေရှ့ေတာင်ဘက် ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵအနီဵ
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-9)GPS အြေှတ် (N-20.569489°, E-93.218871°) အထိ

LI
S)

လည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ေဘာင်ဵဒွေတ်ဆည်၏ ေတာင်ဘက် ေတာင်ေဖြအနီဵ
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-10)GPS အြေှတ် (N-20.559748°, E-93.211572°) နှငဴ်

(M

ေဘာင်ဵဒွေတ် ေကျေဵရွာနှငဴ် ြန်ဵဘဲတန်ဵေကျေဵရွာအ ကာဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-11)GPS

em

အြေှတ် (N-20.555156°, E-93.195511°)အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊

(၃)အေနာက်သို့လာဵေသာ် -ေဘာင်ဵဒွေတ်ေကျေဵရွာနှငဴ် ြန်ဵဘဲတန်ဵေကျေဵရွာအ ကာဵ

Sy

st

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-11) GPS အြေှတ် (N-20.555156°, E-93.195511°) ြေှ စတင်မြီဵ
လက်ယာေကျေဵရွာ၏အေရှ့ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ်(P-12) GPS အြေှတ် (N-

n

20.561423°, E-93.178947°) အထိနှငဴ် ေြျောင်ဵနာဵေကျေဵရွာ အေရှ့ဘက်

at
io

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-13)GPS အြေှတ် (N-20.573803°, E-93.161224°)

rm

အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ကင်ဵဆိြ်ေကျေဵရွာနှငဴ် ဘုရာဵေြါ်ေကျေဵရွာအ ကာဵ
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ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-14)GPS အြေှတ် (N-20.588054°, E-93.167611°) နှငဴ်
ဘုရာဵေြါ်ေကျေဵရွာ ေဖြောက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-15)GPS အြေှတ် (N-

w

20.597409°, E-93.177707°) အထိ လည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ေတာင်ဖြူဆည်နှငဴ်

La

အေဘာင်ေတာ်ဆည်အ ကာဵ ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵ
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အေရှ့ဘက်ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-16)GPS အြေှတ် (N-20.62608°, E-93.171376°)
အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၄)ေဖြောက်သို့လာဵေသာ် -ေတာင်ဖြူဆည်နှငဴ်
အေဘာင်ေတာ်ဆည်အ ကာဵ ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵအေရှ့ဘက်
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-16)GPS အြေှတ် (N-20.62608°, E-93.171376°) ြေှစတင်မြီဵ
ေတာင်ဖြူဆည်၏ အေရှ့ေဖြောက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-17)GPS အြေှတ် (N20.630441°, E-93.184336°) အထိနှငဴ် ြရုေကာက်ေြျောင်ဵြေှ အေနာက်ဘက်သို့
ေြျောင်ဵလက်တက်ငယ် တစ်ြု စတင်ြွေဲထွေက်သွောဵေသာေနရာ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P18)GPS အြေှတ် (N-20.634887°, E-93.198819°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ
ကာေြျေေကျေဵရွာေဖြောက်ဘက်ရှိ ြရုေကာက်ေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P19)GPS အြေှတ် (N-20.627259°, E-93.20822°) အထိနှငဴ် ဆင်အိုဵေြျေေကျေဵရွာ၏
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ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ

အေနာက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (P-1)GPS အြေှတ် (N-20.632403°, E93.235537°) အတွေင်ဵရှိ နယ်ေဖြေေဒသြေျောဵကို ယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသြေျောဵ
တည်ရှိရာေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်သည်။
(၁)အေရှ့သို့လာဵေသာ် -ေလညှင်ဵေတာင် (ေအာက်) ရွာ၏အနီဵ

LI
S)

အေနာက်ေဖြောက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-1)GPS အြေှတ် (N-20.659798°, E93.241879°) ြေှ ဆင်အိုဵေြျေေကျေဵရွာေဖြောက်ဘက် ေလဵမြေို့ဖြေစ်ကြေ်ဵအနီဵ

(M

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-2)GPS အြေှတ် (N-20.638308°, E-93.245963°) အထိနှငဴ်

ေရွှေထွေန်ဵဖြူေကျေဵရွာနှငဴ် ရွာြေဏီေကျေဵရွာအ ကာဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-3)GPS အြေှတ်

em

(N-20.613379°, E-93.241755°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ

st

ြုရိန်ေကျေဵရွာေဖြောက်ဘက် ေတာင်ေဖြအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-4) GPS အြေှတ်

Sy

(N-20.573697°, E-93.242588°) နှငဴ် ေရှာက်ြုဳကျွန်ဵေကျေဵရွာ အေနာက်ဘက်ရှိ
ေရကန်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-5)GPS အြေှတ် (N-20.564102°, E-93.241813°)

at
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n

အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၂)ေတာင်သို့လာဵေသာ် -ေရှာက်ြုဳကျွန်ဵေကျေဵရွာ
အေနာက်ဘက်ရှိေရကန်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-5) GPS အြေှတ် (N-20.564102°,

Area)

အဝင်လြေ်ဵ၏ ေတာင်ဘက်ရှိ ေဖြေသာဵလြေ်ဵနှငဴ် ေြါင်ေတာ်ေြျောင်ဵဆုဳေသာေနရာ
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fo

ကာဵြဳေဒသ (Buffer

(ြ)

rm

E-93.241813°) ြေှစတင်မြီဵ ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵြေှေရှာက်ြုဳကျွန်ဵေကျေဵရွာ

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-6) GPS အြေှတ် (N-20.556206°, E-93.221927°) နှငဴ်

w

ဥယျောဉ်ေတာ်ေကျေဵရွာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက်ရှိ ေြါင်ေတာ်ေြျောင်ဵေကွေ့အနီဵ

La

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-7) GPS အြေှတ် (N-20.550335°, E-93.22424°)
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အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ သူေဌဵကုန်ဵေကျေဵရွာ၏
အေနာက်ဘက်ေြါင်ဵေတာ်ေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-8)GPS အြေှတ် (N20.542876°, E-93.222773°) အထိနှငဴ် ြေဟာထီဵေကျေဵရွာေဖြောက်ဘက်
ေြါင်ေတာ်ေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-9)GPS အြေှတ် (N-20.522861°, E93.219253°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ အထုတ်သည်ြေေကျေဵရွာ ေဖြောက်ဘက်ရှိ
ေြျောင်ဵဆုဳေနရာ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-10)GPS အြေှတ် (N-20.509121°, E93.228651°) အထိနှငဴ် ေဘာ်ရွာေဈဵေကျေဵရွာ၏ ေတာင်ဘက်ရှိ ေရွှေနတ်ေတာင်
ရတနာ ေတာရေကျောင်ဵတိုက်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-11)GPS အြေှတ် (N20.506032°, E-93.223925°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ကယ်ြင်လယ်ေကျေဵရွာ
အေရှ့ဘက်နရေကာက်ေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-12)GPS အြေှတ် (NPage 3 of 5

ေဖြေြုဳ
၂

ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ

20.512891°, E-93.205143°) အထိနှငဴ် နဒင်ဵေကျေဵရွာအေနာက်ေတာင်ဘက်ရှိ
ေြျောင်ဵလက်တက်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-13)GPS အြေှတ် (N-20.538744°, E93.196153°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ေဘာင်ဵဒွေတ်ေကျေဵရွာ၏ ေတာင်ဘက်
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-14)GPS အြေှတ် (N-20.553219°, E-93.194037°)
အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၃)အေနာက်သို့လာဵေသာ် -ေဘာင်ဵဒွေတ်ေကျေဵရွာ၏

LI
S)

ေတာင်ဘက်ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-14)GPS အြေှတ် (N-20.553219°, E-93.194037°)
ြေှစတင်မြီဵ ေဘာင်ဵဒွေတ်ေကျေဵရွာ၏ ေတာင်ဘက် အေနာက်ေတာင်ဘက်

(M

ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-15)GPS အြေှတ် (N-20.549797°, E-93.184323°) နှငဴ်

em

လယျော်ေကျေဵရွာ၏ ေဖြောက်ဘက်ရှိ ေြျောင်ဵဆုဳေနရာ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-16) GPS
အြေှတ် (N-20.564853°, E-93.171217°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ

Sy

st

ေြျောင်ဵနာဵေကျေဵရွာ၏ အေနာက်ေတာင်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-17) GPS အြေှတ်
(N-20.568399°, E-93.15657°) အထိနှငဴ် ကင်ဵဆိြ်ေကျေဵရွာ

n

အေနာက်ေဖြောက်ဘက်ရှိ ကုလကေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-18)GPS အြေှတ်

at
io

(N-20.593583°, E-93.150341°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ြုဇွေန်ေြေကျေဵရွာ၏

rm

အေရှ့ေတာင်ဘက် ကုလကေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-19)GPS အြေှတ် (N-

In
fo

20.603862°, E-93.156948°) အထိနှငဴ် ထြေ္မရာဇ်ေကျေဵရွာ
အေနာက်ေတာင်ဘက်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-20) GPS အြေှတ် (N-20.607058°,

w

E-93.170105°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ ထြေ္မရာဇ်ေကျေဵရွာ၏

La

ေဖြောက်ဘက်ေြျောင်ဵလက်တက်ငယ်နှစ်ြု ဆုဳေသာေနရာ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-

M

ya

nm

ar

21)GPS အြေှတ် (N-20.616451°, E-93.164976°) အထိနှငဴ် ေတာင်ဖြူဆည်နှငဴ်
ရန်ကုန်-စစ်ေတွေ ကာဵလြေ်ဵ၏ အေနာက်ဘက် ေြျောင်ဵလက်တက်ငယ်အနီဵ
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-22) GPS အြေှတ် (N-20.616367°, E-93.171722°)
အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ အုတ်ြိုကန်ရွာ၏ေဖြောက်ဘက် ရန်ကုန်စစ်ေတွေကာဵလြေ်ဵ၏ အေနာက်ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-23)GPS အြေှတ် (N20.644089°, E-93.161969°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ (၄)ေဖြောက်ဘက်သို့လာဵေသာ် အုတ်ြိုကန်ရွာ၏ေဖြောက်ဘက် ရန်ကုန်-စစ်ေတွေကာဵလြေ်ဵ၏ အေနာက်ဘက်
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-23)GPS အြေှတ် (N-20.644089°, E-93.161969°) ြေှစတင်မြီဵ
အေဘာင်ေတာ်အင်ဵ၏ အေရှ့ဘက် ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-24)GPS အြေှတ် (N20.64325°, E-93.184221°) နှငဴ် ငှက်ေြါင်ဵေြျောင်ဵအနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-
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ေဖြောက်ဦဵယဉ်ေကျေဵြေှုအေြေွေအနှစ်ေဒသအဖြစ် သတ်ြေှတ်ဖြင်ဵ

25)GPS အြေှတ် (N-20.659009°, E-93.208194°) အထိလည်ဵေကာင်ဵ၊ -ယင်ဵြေှ
ေလဵညှင်ဵေတာင်အေနာက်ဘက်ရှိ ငှက်ေြါင်ဵေြျောင်ဵနှငဴ် ဆက်စြ်ေနေသာ
ေြျောင်ဵလက်တက်ငယ်အနီဵ ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-26)GPS အြေှတ် (N-20.652578°,
E-93.221443°) နှငဴ် ေလညှင်ဵေတာင် (ေအာက်) ရွာ၏အနီဵ အေနာက်ေဖြောက်ဘက်
ရည်ညွှန်ဵအြေှတ် (B-1) GPS အြေှတ် (N-20.659798°, E-93.241879°) အတွေင်ဵရှိ

LI
S)

နယ်ေဖြေေဒသြေျောဵကို ကာဵြဳဇုန်အဖြစ် သတ်ြေှတ်သည်။

၂။ အထက်ေြာ်ဖြြါ နယ်နိြေိတ်ြိုင်ဵဖြာဵသတ်ြေှတ်ြျေက်သည် သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵြေှုဝန်ကကီဵဌာန၏ အြေှုတွေဲအြေှတ်၊ ၂/၃-

(M

၁၆/ယဉ်ေကျေဵြေှု(၄၆၁၅)၊ ရက်စွေဲ ၂၀၁၉ ြုနစ
ှ ၊် ဇူလိုင်လ ၅ ရက် ေန့တွေင်ြါရှိသညဴ် ေဖြေြုဳနင
ှ ဴ် စာရင်ဵဇယာဵြေျောဵ၌

em

အေသဵစိတ်ေြာ်ဖြြျေက်အတိုင်ဵ ဖြစ်သည်။

၃။ ယဉ်ေကျေဵြေှုဝန်ကကီဵဌာန၏ ၂၀၀၉ ြုနစ
ှ ၊် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်စြ
ွေဲ ါ အြေိန့်ေ ကာ်ဖငာစာအြေှတ်၊ ၁/၂၀၀၉ ကို
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ဤအြေိန့်ေ ကာ်ဖငာစာဖြငဴ် လွှြေ်ဵြေိုဵြယ်ြျေက်လိုကသ
် ည်။
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သူရဦဵေအာင်ကို၊
ဖြည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊

ဖြည်ေထာင်စုသြေ္မတဖြေန်ြောနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
သာသနာေရဵနှငဴ် ယဉ်ေကျေဵြေှုဝန်ကကီဵဌာန။

