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ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်က
ေရေက
" ာင်းပိုေဆာင်ေရး#$န်က
" ားမ%ဦးစီးဌာန
(ေရေက
" ာင်းအ(ရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ,ခ-ံေရးှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနခွဲ )
စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၀၃ /၂၀၁၇
ရက်စဲွ၊၂၀၁၇ - ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (

) ရက်။

အေက
" ာင်းအရာ။

။ ေရေက
" ာင်းသတိေပးချက် ထုတ်ြပန်ြခင်းကိစ?။

ရည် #$န်း ချက် ။

။ ။ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရး၀န် ကီးဌာနဧ။် (၀၈.၀၂.၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ
စာအမှတ် ၊ ပဆ-(၃) /Notice-DMA/၂၀၁၇ (၃၈)

၁။

အထက်အ "ကာင်းအရာပါကိစ?ှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ေရနံှင့် သဘာ၀ဓာတ်ေငွMလုပ်ငန်း

ှင့် ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိ-းတူပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ PTTEP
International Limited သည် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် M-9 တွင် 3D Seismic Survey
လုပ်ငန်းများကို M/V RAMFORM SOVEREIGN (Call Sign : 9VBN9) ေရယာဥ်ြဖင့်
(၀၁.၀၃.၂၀၁၇) ရက်ေနမှ (၃၁.၀၅.၂၀၁၇) ရက်ေနအထိ ေဆာင်ရွက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

3D Marine Seismic Survey ေဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကို ေဖာ် ြပ

သည့် Coordinates များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည်-

၃။

Location

Latitude

Longitude

A

14 ံ 27’ 23.878” N

95 ံ 16’ 20.212” E

B

14 ံ 19’ 41.283” N

95 ံ 16’ 21.710” E

C

14 ံ 19’ 42.771” N

95 ံ 25’ 23.537” E

D

14 ံ 00’ 00.306” N

95 ံ 25’ 43.492” E

E

14 ံ 00’ 00.000” N

94 ံ 49’ 00.000” E

F

14 ံ 27’ 17.223” N

94 ံ 49’ 00.063” E

သို ြဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် M-9 တွင် 3D Seismic Survey လုပ်ငန်းများကို

M/V RAMFORM SOVEREIGN (Call Sign : 9VBN9) ေရယာဥ်ြဖင့် (၀၁.၀၃.၂၀၁၇) ရက်ေန

၂
မှ (၃၁.၀၅.၂၀၁၇)ရက်ေနအထိလုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ေနစဥ် လုပ်ငန်း "ကန် "ကာမ% မဖ
ြ စ်ေပrေစေရး
အတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ(၄)ကီလုိမီတာပတ်လည်အတွင်း သေဘာက
t  ီးငယ်
များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်း သေဘာများ၊
t
စက်တပ်သမuာန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာခ
ြ င်းှင့်
ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထားခ
ြ င်းမရှိေစရန် ေရေက
" ာင်းသတိ
ေပးချက် (Notice to Mariners) အား ထုတ်ြပန်ေ "ကညာအပ်ပါသည်။

#$န် "ကားေရးမှvးချ-ပ်(ကိုယ်စား)
ြမင့်ဦး-#$န် "ကားေရးမှvး(SSE)

ြဖန်ေ၀ ြခင်း၁။

တပ်မှvး၊ ေရတပ်ပင်မတိုင်းတာေရးတပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ရန်ကုန်,မိ-၊

၂။

#$န် "ကားေရးမှvးချ-ပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊

၃။

မန်ေနဂျင်းဒါyိုက်တာ၊ ြမန်မာ့ "ကယ်ငါးပွင့်သေဘာလု
t ပ်ငန်း၊

၄။

#$န် "ကားေရးမှvးချ-ပ်၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

၅။

ဦးေဆာင်#$န် "ကားေရးမှvး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊

၆။

ဦးေဆာင်#$န် "ကားေရးမှvး၊ ြမန်မာ့ေ |ကထည်ေ ြမထည်လုပ်ငန်း၊

၇။

ဦးေဆာင်#$န် "ကားေရးမှvး၊ ြမန်မာ့ေရနံှင့်ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊

၈။

ဦးေဆာင်#$န် "ကားေရးမှvး၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊

၉။

ဥက ဌ၊ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲMချ-ပ်၊ ရန်ကုန်,မိ-၊

၁၀။ ကမ်းyိုးတန်းသွား သေဘာပိ
t ုင်ရှင်များအသင်း၊
၁၁။ ေရေက
" ာင်းပိုေဆာင်ေရး#$န် "ကားမ%ဦးစီးဌာန၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွ,မိ-၊
၁၂။ ေရေက
" ာင်းပိုေဆာင်ေရး#$န် "ကားမ%ဦးစီးဌာန၊ ဧရာ၀တီတိုင်းေဒသ ကီး၊ ပုသိမ်,မိ-၊
၁၃။ ေရေက
" ာင်းပိုေဆာင်ေရး#$န် "ကားမ%ဦးစီးဌာန၊ မွန် ြပည်နယ်၊ ေမာ်လ ,မိ-င်,မိ-၊
၁၄။ ေရေက
" ာင်းပိုေဆာင်ေရး#$န် "ကားမ%ဦးစီးဌာန၊ တနသာရီ
t တိုင်းေဒသ ကီး၊မ
, ိတ်,မိ-၊

