ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန
( ရ ကာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရး၊ လြခု ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဌာနခွဲ )
စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၀၈ /၂၀၁၈
ရက်စ၊ဲွ ၂၀၁၈ - ခနှစ၊် မလ ( ၁၈ ) ရက်။
အ ကာင်းအရာ။
ရည်ညန်းချက် ။

ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။
(၁) လ ပ်စစ်နင
ှ စ
့် မ
ွ း် အင်ဝန် ကီးဌာန၏ (၁၄.၅.၂၀၁၈)ရက်စပ
ဲွ ါစာအမှတ၊်
MOEE - ၁/၂ (လြခု ရး-၂) (၇၁၈၆) /(၂၀၁၈)
(၂) ပိ ့ ဆာင် ရးနှငဆ
့် က်သယ
ွ ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ (၁၅.၅.၂၀၁၈)ရက်စွဲပါ
စာအမှတ၊် ပဆ-(၃)/ (Notice-DMA)/(၁၂၉)

၁။
နှင့်

အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓါတ် ငွ လပ်
့ ငန်း
ရနရှာ ဖွတးူ ဖာ် ရးလပ်ငန်းများတွင်

အကျိုးတူပးူ ပါင်း ဆာင်ရက
ွ လ
် ျက်ရိှ သာ

Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd. သည် ကမ်းလွန်လပ်ကွက်အမှတ် A-7 တွင်
တွင်းတူး ဖာ်ြခင်းလပ်ငန်းများကိ Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI DEEP
WATER KG2” (Call Sign : V7PW7) ြဖင့် (၂၉.၅.၂၀၁၈) ရက် န ့မှ (၂၉.၆.၂၀၁၈)
ရက် န ့အထိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ် ကာင်း လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာနမှ ရည်ညန်းပါ
စာြဖင့် အ ကာင်း ကားလာပါသည်။
၂။

ရနတွင်းတူးစက်

Ultra-Deepwater

Drillship

“DHIRUBHAI

DEEP

WATER KG2” ြဖင့် တူး ဖာ်မည့် တွင်းတည် နရာများ၏ Coordinates များမှာ အာက်ပါ
အတိင်း ြဖစ်ပါသည်Well Name

Latitude

Dhana Hlaing-1

16 ံ 27' 11.571" N

Longitude
93 ံ 33' 57.611" E

2
၃။

သိ ့ြဖစ်ပါ၍ (၂၉.၅.၂၀၁၈) ရက် န ့မှ (၂၉.၆.၂၀၁၈) ရက် န ့အထိ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ်

နစဉ် လပ်ငန်း ကန် ့ကာမ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက်အထက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ်မည့်
တွင်းတည် နရာဧရိယာမှ

(၅၀၀)မီတာပတ်လည်အတွင်း

သ ဘာ ကီးငယ်များ၊

ကန်တင်

စက် လှများ၊ ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊ စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သန်းသွား လာြခင်းနှင့် ကျာက်ချ
ရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထားြခင်း မရှိ စရန် အတွက် ရ ကာင်း
သတိ ပးချက်(Notice to Mariners)အား ထတ်ြပန် ကညာအပ်ပါသည်။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်(ကိယ်စား)
အာင် ကျာ်ဇန်-ဒတိယညန် ကား ရးမှူး(SSE)

ြဖန် ့ ဝြခင်း၁။

ဧရာဝတီ ရတပ်စခန်းဌာနချုပ်၊

၂။

တပ်မူှ း၊ ရတပ်ပင်မတိင်းတာ ရးတပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ရန်ကန် မို ့၊

၃။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိက်ဘာလြခု ရးဦးစီး
ဌာန၊

၄။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊

၅။

မန် နဂျင်းဒါရိက်တာ၊ ြမန်မာ့ ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်း၊

၆။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

၇။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်၊

၈။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ကထည် ြမထည်လပ်ငန်း၊

၉။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်ဓာတ ဗဒလပ်ငန်း၊

၁၀။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊

၁၁။

ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသ ကီးရးများဌာနခွဲ
( အာက်ြမန်မာြပည်)၊

Notices to Mariners
The Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd., BG Exploration & Production Pte Ltd. and
Myanmar Petroleum Exploration & Production Co Ltd. which Joint Ventured with Myanma Oil and
Gas Enterprise (MOGE), will commence drilling activities in block A-7 around 29 May 2018 and
will continue on other blocks until around November 2018 using Transocean operated ultradeepwater drillship “DhirubhaiDeepwater KG2 (DDKG2)” (Call Sign: V7PW7)
The DDKG2 drillship will be accomplished by the following Platform Supply and Fast
Supply Vessels:
1. Pacific Legacy – 9V7050
2. Pacific Liberty – 9V7311
3. Pacific Grouse – 9VJM9
4. Surf Lestari – JZZf
Location of well
Block A-7, Well Name - DhanaHlaing – 1, Lat 16° 27’ 11.571” N, Long 93° 33’ 57.611” E
The restricted areas to be clear for mariners, all kinds of fishing boats and activities during the
drilling operation is a 500 nm radius around the well location listed above: from 29 May 2018 to 29
June 2018.
As per tentative schedule, the drilling operation will be departure around 30 June 2018.
The attached map indicate the wells location and restricted area are summarized.

