
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

ရ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

( ရ ကာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှငး် ရး၊ လြခု ရးနှင့် ပတ်၀နး်ကျငထ်နိး်သမိး် ရးဌာနခွဲ ) 

                      စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၁၆ /၂၀၁၇ 

     ရက်စွဲ၊၂၀၁၇ - ခနှစ်၊ နိဝင်ဘာလ ( ၁၅  ) ရက်။ 
 

အ ကာင်းအရာ။  ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။ 

ရည ်ညနး် ချက ်။ လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကီးဌာန၏ (၀၈.၁၁.၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ   စာအမှတ်၊ 

   စွမ်းအင/်အပ်ချုပ-် စီမ/ ၁၀/ ၆ (၁၉၄၄)၂၀၁၇ 
 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြမနမ်ာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်း 

သည ် ရတနာ-ရန်ကန် ၂၄ လက်မ ြပည်တွင်းသးကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ် ငွ  ့ ပိက်လိင်း 

တည် ဆာက်ကာ သဘာဝဓါတ် ငွ မ့ျားကိ ြပည်တွင်းအသးြပုရန် နစ့ဉ်ြဖန်ြ့ဖူးလျက်ရှိ ပီး 

အဆိပါ ၂၄ လက်မ ြပည်တွင်းသး ကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ် ငွပ့ိက်လိင်းအား TP 6 မှ ဖျာပ မို  ့

နယ်၊ ဒ ငိမ်း ကျးရွာကမ်း ြခအနီး TP 15 အထိ Side Scan Sonar Survey လပ်ငန်းများ 

ကိ တိင်းတာ ရး ရယာဉ်ြဖစ် သာ MV.MAJESTIC SEVEN (Call Sign : XYGK) ြဖင့် 

လည်း ကာင်း၊ Free Span Correction ြပုြပင်ြခင်းလပ်ငန်းများက ိတိင်းတာြပုြပင် ရယာဉ် 

MV.CREST HYDRA (Call Sign : 9V2486) တိြ့ဖင့် (၂၈.၁၁.၂၀၁၇) ရက် နမ့ ှ

(၁၉.၁၂.၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ ဆာင်ရွက်သွားမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
 

၂။ ၂၄ လကမ် ြပည်တွင်းသးကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ် ငွပိ့က်လိင်း Side Scan Sonar 

Survey လပ်ငန်းများနှင့် Free Span Correction ြပုြပင်ြခငး်လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် 

ဧရိယာကိ ဖာ်ြပသည့် Coordinates များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်- 
 

Name Latitude Longitude 

TP 6 15  ံ  20'  36.57"  95  ံ  23'  9.30" 

TP 7 15  ံ  26'  24.60"   95  ံ  31'  22.35" 

TP 8 15  ံ  26'  36.91"  95  ံ  31'  36.22" 

TP 9 15  ံ  31'  28.07" 95  ံ  35'  58.27" 

TP 10 15  ံ  31'  31.82"         95  ံ  36'  1.86" 

TP 11 15  ံ  38'  20.05" 95  ံ  42'  59.34" 

TP 12 15  ံ  39'  31.53" 95  ံ  43'  22.37" 
TP 13 15  ံ  46'  43.36" 95  ံ  42'  3.06" 

 



၂ 

Name Latitude Longitude 

TP 14 15  ံ  47'  14.08"   95  ံ  41'  50.35" 

TP 15 15  ံ  51'  27.13" 95  ံ  38'  56.77" 
 

၃။ သိြ့ဖစပ်ါ၍ ၂၄ လကမ်ြပည်တွင်းသးကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ် ငွ ပိ့က်လိင်းအား အထက ်

ဖာ်ြပပါအတိင်း (၂၈.၁၁.၂၀၁၇) ရက် နမှ့ (၁၉.၁၂.၂၀၁၇) ရက် နအ့ထိ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

နစဉ ်လပ်ငန်းကန် ့ကာမ မြဖစ် ပ စ ရး အတွက် အထက် ဖာ်ြပပါ လပင်န်း ဆာင်ရွက်မည့် 

ဧရိယာမှ (၄) ကီလိမီတာ ပတ်လည်အတွင်း သ ဘာကီးငယ်များ၊  ကန်တင်စက် လှများ၊  

ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊ စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သန်း သွားလာြခင်းနှင့်   ကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ 

ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်းကရိိယာများ ချထားြခင်း မရှိ စရန ် ရ ကာင်းသတိ ပးချက ်(Notice to 

Mariners) အား ထတ်ြပန် ကညာအပ်ပါသည်။  
 

 
 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်(ကိယ်စား) 

                     သန်ဇ့င်ဦး-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၊ 

၈။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊ 

၉။ ရ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးရးများဌာနခွဲ 
 ( အာက်ြမန်မာြပည်)၊ 
 

၁၀။ ရ ကာငး်ပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ရခိင်ြပည်နယ်၊ စစ် တွ မို ၊့ 


