
ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံ တာ်အစိုးရ 
ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

ရ ကာင်းပုိ ဆာင် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန 
( ရ ကာင်းအရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ လံု ခံ ရးှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ) 

                     စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၂၀ /၂၀၂၀ 
          ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၀ ပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ   ၇   ရက်။ 

အ ကာင်းအရာ။  ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထုတ် ပန် ခင်းကစိ။ 
ရည်န်းချက် ။ (၁) လပ်စစ်ှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ (၇-၁၁-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ စာအမှတ်၊ 

 MOEE - ၁/၂ (လံုခံ ရး-၂) (၁၉၁၈၀) / ၂၀၂၀ 
 (၂) ပုိ ဆာင် ရးှင့်  ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၏  (၃-၁၂-၂၀၂၀) ရက်စဲွပါ 

 စာအမှတ်၊ ပဆ-(၃)/(Notice-DMA)/၂၀၂၀ /(၂၇) 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစှင့်ပတ်သက်၍ မန်မာ့ ရနံှင့်သဘာဝဓာတ် ငွလုပ်ငန်း 
ှင့် ရနံရှာ ဖွတူး ဖာ် ရးလုပင်န်းများတွင် အကျိးတူ ပူး ပါင်း ဆာငရ်က်ွလျကရ်ှိ သာ 
Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd. သည် ကမး်လွနလု်ပ်ကက်ွအမတှ ် AD-8 တွင် 
၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ရက် န့မှ ၄.၁.၂၀၂၁ ရက် န့အထ ိ Top Hole ှင့် ၂၅.၂.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ
၁၈.၃.၂၀၂၁ ရက် န့အထိ Bottom Hole အား လည်း ကာင်း၊ ကမ်းလွနလု်ပကွ်ကအ်မှတ် AD-
1 တွင ် ၆.၁.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ ၉.၁.၂၀၂၁ ရက် န့အထိ Top Hole ှင့် ၄.၂.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ
၂၃.၂.၂၀၂၁ ရက် န့အထ ိ Bottom Hole အား လည်း ကာင်း၊ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ ် A-7 
တွင ် ၁၂.၁.၂၀၂၁ ရက် န့မှ ၁.၂.၂၀၂၁ ရက် န့အထ ိ Top Hole ှင့် Bottom Hole တုိအား 
လည်း ကာင်း တွင်းတူး ဖာ် ရးလုပ်ငန်းများကုိ Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI 
DEEPWATER KG2” (Call Sign: V7PW7) ရယာ် ဖင့်  ဆာငရွ်က်သာွးမည် ဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ရနံတွငး်တူးစက် Ultra-Deepwater Drillship “DHIRUBHAI DEEPWATER KG2” ဖင့်  
တူး ဖာ်မည့် တွင်းတည် နရာများ၏ Coordinates များမှာ အာက်ပါအတုိင်း ဖစ်ပါသည်- 

Block Well Name Latitude Longitude 

AD-8 E-1 Tun Tauk 19° 24′ 47.201″ N 91° 54′ 20.802″ E

AD-1 E-1 Khine Myeh 19° 24′ 55.417″ N 92° 19′ 44.532″ E

A-7 Pyi Tagun-1 16° 8′ 0.612″ N 93° 28′ 53.75″ E
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၃။ သုိ ဖစ်ပါ၍ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ် AD-8 တွင ် ၃၀.၁၂.၂၀၂၀ ရက် န့မ ှ ၄.၁.၂၀၂၁ 
ရက် န့အထိ Top Hole ှင့် ၂၅.၂.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ၁၈.၃.၂၀၂၁ ရက် န့အထိ Bottom Hole 
အား လည်း ကာင်း၊ ကမး်လွန်လုပ်ကွက်အမှတ် AD-1 တွင် ၆.၁.၂၀၂၁ ရက် န့မှ ၉.၁.၂၀၂၁ 
ရက် န့အထိ Top Hole ှင့် ၄.၂.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ၂၃.၂.၂၀၂၁ ရက် န့အထိ Bottom Hole အား 
လည်း ကာင်း၊ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ ် A-7 တွင် ၁၂.၁.၂၀၂၁ ရက် န့မ ှ ၁.၂.၂၀၂၁ 
ရက် န့အထိလည်း ကာင်း လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နစ် လုပ်ငန်းကန့်ကာမမဖစ် ပ စ ရး 
အတွက် တွင်းတူး ဖာ်မည့်တည် နရာ  ဧရိယာမှ ၅၀၀ မီတာ ပတ်လည်အတွင်း သ ဘာ 
ကီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက် လှများ၊ ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊ စက်တပသ်မာန်များ ဖတ်သနး် 
သွားလာခင်းှင့် ကျာက်ချရပ်နား ခင်း၊ ငါးဖမ်း ခင်း၊ ငါးဖမ်းကိရယိာများ ချထား ခင်း 
မရှိ စရန်အတွက ် ရ ကာင်းသတိ ပးချက ် (Notice to Mariners) အား ထုတ် ပန် ကညာ 
အပ်ပါသည်။  
 

 
န်ကား ရးမှးချပ်(ကုိယ်စား)     
မိုး ကျာ-်န်ကား ရးမှး(SSE) 

 
 


