
 ပြ ည်ေထာင်စု ပြ ည်ေထာင်စု ပြ ည်ေထာင်စု ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တသမ�တသမ�တသမ�တ မြ မြ မြ မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရန်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရန်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရန်မာ�ုိင်ငံေတာ်အစုိးရ    

ပုိ�ေဆာင်ပုိ�ေဆာင်ပုိ�ေဆာင်ပုိ�ေဆာင်    ေရးေရးေရးေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� ီးဌာန�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� ီးဌာန�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� ီးဌာန�ှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က� ီးဌာန    

ေရေက" ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာနေရေက" ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာနေရေက" ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာနေရေက" ာင်းပုိ�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာန    

((((ေရေက" ာင်းအ�(ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ေရေက" ာင်းအ�(ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ေရေက" ာင်းအ�(ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ေရေက" ာင်းအ�(ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊    လံုခ, -ံေရး�ှင့်လံုခ, -ံေရး�ှင့်လံုခ, -ံေရး�ှင့်လံုခ, -ံေရး�ှင့်    ပတ်ပတ်ပတ်ပတ်၀၀၀၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခဲွန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခဲွန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခဲွန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခဲွ    ))))    

                                                                                            စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၀၁  /၂၀၁၇ 
ရက်စွဲ၊၂၀၁၇ - ခု�ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (          ) ရက်။ 

 

အေက" ာင်းအရာ။  ။ ေရေက" ာင်းသတိေပးချက်ေရေက" ာင်းသတိေပးချက်ေရေက" ာင်းသတိေပးချက်ေရေက" ာင်းသတိေပးချက်    ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကိစ>။ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကိစ>။ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကိစ>။ထုတ်ပြ န်ခြ င်းကိစ>။    

ရည် #$န်း ချက် ။  ။ ။ပို�ေဆာင်ေရး�ှင့်ဆက်သွယ်ေရး၀န်က� ီးဌာနဧ။် (၁၃.၁.၂၀၁၆) ရက်စွဲပါ         

       စာအမှတ် ၊ ပဆ-(၃) /Notice-DMA/၂၀၁၇ (၈၂)    

၁။ အထက်အက" ာင်းအရာပါကိစ>�ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ေရနံ�ှင့် သဘာ၀ဓာတ် ေငNွလုပ်ငန်း 

�ှင့် ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိ-းတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ 

Daewoo International Corporation (Myanmar E & P)သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် 

A-1 �ှင့်A-3 တိ�ုတွင် Geotechnical Investigation Survey လုပ်ငန်းများအား Survey 

Vessel  “M.V. FUGRO VOYAGER” (Call Sign : 9V3888) ေရယာဥ်ဖြ င့် (၂၅.၁.၂၀၁၇) 

ရက်ေန�မှ (၃၁.၃.၂၀၁၇) ရက်  ေန�အထိေဆာင် ရွက်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

၂။ Geotechnical Investigation Surveyေဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာ အကျယ်အ၀န်းများကို 

ေဖာ်ပြ သည့် Coordinate များမာှေအာက်ပါအတိုင်း  ဖြ စ်ပါသည်- 

   

Point Latitude Longitude 

A 19  ံ 56’  25.82”  N 92  ံ 25’  35.90”  E 

B 19  ံ 29’  21.68”  N 92  ံ 42’  50.83”  E 

C 19  ံ 26’  38.00”  N 92  ံ 34’  16.68”  E 

D 19  ံ 50’  59.31”  N 92  ံ 19’  53.26”  E 
 

၃။ သို�ဖြ စ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် A-1 �ှင့် A-3 တုိ�တွင် Geotechnical 

Investigation Survey လုပ်ငန်းများအား Survey Vessel “M.V. FUGRO VOYAGER” (Call 

Sign: 9V3888) ေရယာဥ်ဖြ င့် (၂၅.၁.၂၀၁၇) ရက်ေန�မှ (၃၁.၁.၂၀၁၇) ရက်ေန�အထိ ေဆာင်ရွက်  



၂ 

ေနစဥ် လုပ်ငန်းက" န်�က" ာမ% မဖြ စ်ေပxေစ ေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ၄ 

ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်း သေ zဘာက� ီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်းသေ zဘာများ၊ 

စက်တပ်သမ{ာန်များ  ဖြ တ်သန်းသာွးလာခြ င်း�ှင့် ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းခြ င်း၊ ငါးဖမ်း 

ကိရိယာများ ချထားခြ င်းမရိှေစရန် ေရေက" ာင်းသတိေပးချက် (Notice to Mariners) အား 

ထုတ်ြပန်ေက" ညာအပ်ပါသည်။  

 
 

             #$န်က" ားေရးမှ|းချ-ပ်(ကိုယ်စား) 

                     မြ င့်ဦး-#$န်က" ားေရးမှ|း(SSE) 

 
 

 

 

 

 ဖြ န်� ေ၀ ခြ င်း- 

၁။ တပ်မှ|း၊ ေရတပ်ပင်မတိုင်းတာေရးတပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ရန်ကုန်မ, ိ-�၊ 

၂။ #$န်က" ားေရးမှ|းချ-ပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ 

၃။ မန်ေနဂျင်းဒါ�ိုက်တာ၊ မြ န်မာ့က" ယ်ငါးပွင့်သေ zဘာလုပ်ငန်း၊ 

၄။ #$န်က" ားေရးမှ|းချ-ပ်၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊   

၅။ ဦးေဆာင်#$န်က" ားေရးမှ|း၊ မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ 

၆။ ဦးေဆာင်#$န်က" ားေရးမှ|း၊ မြ န်မာ့ေက� ထည်ေမြ ထည်လုပ်ငန်း၊ 

၇။ ဦးေဆာင်#$န်က" ားေရးမှ|း၊ မြ န်မာ့ေရနံ�ှင့်ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊ 

၈။ ဦးေဆာင်#$န်က" ားေရးမှ|း၊ မြ န်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ 

၉။ ဥက�ဌ၊ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲNချ-ပ်၊ ရန်ကုန်မ, ိ-�၊ 

၁၀။ ကမ်း�ိုးတန်းသွား သေ zဘာပိုင်ရှင်များအသင်း၊ 

၁၁။ ေရေက" ာင်းပို�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင်ပြ ည်နယ်၊ စစ်ေတွမ, ိ-�၊ 

၁၂။ ေရေက" ာင်းပို�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာန၊ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသက� ီး၊ ပုသိမ်မ, ိ-�၊ 

၁၃။  ေရေက" ာင်းပို�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာန၊ မွန်ပြ ည်နယ်၊ ေမာ်လမ, ိ-င်မ, ိ-�၊ 

၁၄။ ေရေက" ာင်းပို�ေဆာင်ေရး#$န်က" ားမ%ဦးစီးဌာန၊ တန zသာရီတိုင်းေဒသက� ီး၊မ, ိတ်မ, ိ-�၊ 


