
 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/၀၀၂  /၂၀၁၇ 
ရက်စွဲ၊၂၀၁၇ - ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (          ) 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။် (၀၂.၀၂.၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ         

       စာအမှတ် ၊ ပဆ-(၃) /Notice-DMA/၂၀၁၇ (၁၂)    

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

�ှင့် ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိ-းတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှေသာ 

Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd. သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် AD-7 တွင် 

တွင်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများကို Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI DEEPWATER 

KG2” (Call Sign : V7PW7)  ဖြ င့် (၂၃.၀၂.၂၀၁၇) ရက်ေန�မှ (၃၀.၀၆.၂၀၁၇) ရက် ေန�အထိ 

ေဆာင်ရွက်သာွးမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 
 

၂။ ေရနံတွင်းတူးစက် Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI DEEPWATER KG2” 

 ဖြ င့် တူးေဖာ်မည့် တွင်းတည်ေနရများ၏ Coordinates မာှ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်ပါသည်- 

   

Well Name Latitude Longitude 

Thalin-2 Pilot Hole & Thalin-2 19  ံ 54’  38.371”  N 91  ံ 54’  32.607”  E 

Thalin-1B 19  ံ 52’  03.024”  N 91  ံ 54’  01.656”  E 

 

၃။ သို�ဖြ စ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် AD-7 တွင် တွင်းတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများကုိ 

Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI DEEPWATER KG2” (Call Sign : V7PW7)  ဖြ င့် 

(၂၃.၀၂.၂၀၁၇) ရက်ေန�မှ (၃၀.၀၆.၂၀၁၇) ရက်ေန�အထိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနစဥ် လုပ်ငန်း 

 က" န်�က" ာမ% မဖြ စ်ေပwေစ ေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ပြ ပါ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်  တွင်းတည်ေနရာ    



၂ 

ဧရိယာမှ  (၅၀၀) မီတာပတ်လည်အတွင်း သေ yဘာက� ီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်း 

သေ yဘာများ၊ စက်တပ်သမzာန်များ  ဖြ တ်သန်းသွားလာခြ င်း�ှင့် ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းခြ င်း၊ 

ငါးဖမ်း ကိရိယာများ ချထားခြ င်းမရှိေစရန် ေ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 yဘာလုပ်ငန်း၊ 

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၊ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲLချ-ပ်၊ ရန်ကုန်မ, ိ-�၊ 

၁၀။ ကမ်း~ိုးတန်းသွား သေ yဘာပိုင်ရှင်များအသင်း၊ 

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 yသာရီတိုင်းေဒသက� ီး၊မ, ိတ်မ, ိ-�၊ 


