
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ရ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

( ရ ကာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရး၊ လြခု ရးနှင့် ပတ်၀နး်ကျငထ်နိး်သမိး် ရးဌာနခွဲ ) 
 

                            စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၁၉ /၂၀၁၇ 

     ရက်စွဲ၊၂၀၁၇ - ခနှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်။ 
 

အ ကာင်းအရာ။  ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။ 

ရည်ညန်းချက် ။  (၁)  လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၏  (၀၆.၁၂.၂၀၁၇)  ရက်စွဲပါ စာ 

    အမှတ်၊စွမ်းအင်/အပ်ချုပ်-စီမ/ ၁၀/ ၆ (၂၁၂၁) ၂၀၁၇ 
 

ရည်ညန်းချက် ။  (၂) ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်  ဆက်သွယ် ရး၀န်ကီးဌာန၏   (၀၈.၁၂.၂၀၁၇)  

    ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပဆ- (၃)/(Notice-DMA)/၂၀၁၇(၆၆) 
 

၁။ အထက်ရည်ညန်းချက် (၁) ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ PTTEP International Limited 

သည ်ကမ်းလွန်လပ်ကွက်အမှတ် M-9 တွင ်Wellhead Platforms Installation, Hook-up 

and Commissioning Work လပ်ငန်းများကိ MV SAPURA KENCANA 3500 (Call 

Sign : 3FVU8) ရယာဉ်ြဖင် ့ (၀၈.၀၉.၂၀၁၇) ရက် နမ့ှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ 

လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်ခဲ့ သာ်လည်း မပီးြပတ် သးပါသြဖင့် (၀၁.၀၁.၂၀၁၈) ရက် နမှ့ 

(၃၀.၀၄.၂၀၁၈)  ရက် နအ့ထိ ထပ်မ၍ ဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂။ Wellhead Platforms Installation, Hook-up and Commissioning Work 

ဆာင်ရက်ွမည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကိ ဖာ်ြပသည့် Coordinates မှာ အာက်ပါ 

အတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 
 

Location Latitude Longitude 

WP8 14  ံံ 19'   06.234" N 95  ံံ 50'   24.584" E 

WP9 14  ံံ 14'   22.186" N 96  ံံ 09'   07.384" E 

WP 10 14  ံံ 18'   37.194" N 96  ံံ 01'   15.709" E 

WP 11 14  ံံ 12'   04.335" N 95  ံံ 48'   36.444" E 
 



၂ 

Location Latitude Longitude 

IP2PLEM 14  ံံ 16'   33.042" N 96  ံံ 02'   26.135" E 

IP6PLEM 14  ံံ 09'   33.717" N 95  ံံ 56'   44.908" E 

၃။ သိြ့ဖစပ်ါ၍ ကမ်းလွန်လပ်ကွက်အမှတ် M-9 တွင် Wellhead Platforms 

Installation, Hook-up and Commissioning Work လပ်ငန်းများကိ MV SAPURA 

KENCANA 3500 (Call Sign : 3FVU8) ရယာဉ်ြဖင့် (၀၁.၀၁.၂၀၁၈) ရက် နမ့ ှ

(၃၀.၀၄.၂၀၁၈) ရက် နအ့ထိ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နစဉ ်လပ်ငန်းကန် ့ကာမ မြဖစ် ပ စ ရး 

အတွက် အထက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ (၄) ကီလိမီတာ ပတ်လည်အတွင်း သ ဘာကီး 

ငယ်များ၊  ကန်တင်စက် လှများ၊  ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊ စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သနး် 

သွားလာြခင်းနှင့်   ကျာက်ချရပ်နားြခငး်၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထားြခင်း မရှိ 

စရန ် ရ ကာင်းသတိ ပးချက် (Notice to Mariners) အား ထတ်ြပန် ကညာအပ်ပါ 

သည်။  

 

 
ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်(ကိယ်စား) 

             အာင် ကျာ်ဇန်-ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း(SSE) 
 

 

ြဖန် ့ ဝြခင်း- 

၁။ တပ်မှူး၊ ရတပ်ပငမ်တိင်းတာ ရးတပ်၊ ကမ်းနားလမ်း၊ရန်ကန် မို ၊့ 

၂။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ၊် ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ 

၃။ မန် နဂျင်းဒါရိက်တာ၊ ြမန်မာ့ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်း၊ 

၄။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ၊် အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊   

၅။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်၊ 

၆။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ကထည် ြမထည်လပ်ငန်း၊ 

၇။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်ဓာတ ဗဒလပင်န်း၊ 


