ပည် ထာင်စုသမတ မန်မာိုင်ငံ တာ်အစိုးရ
ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန
ရ ကာင်းပို ဆာင် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန
( ရ ကာင်းအရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ လုံ ခံ ရးှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွ)ဲ
စာအမှတ၊် SSE/NM/ ၀၁၇ / ၂၀၂၁
ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်
အ ကာင်းအရာ။
ရည်န်းချက် ။

ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထုတ် ပန် ခင်းကိစ။
(၁)

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ (၂၁-၉-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်၊ MOEE-၁/၂(လုံ ခံ ရး-၂)(၁၀၃၀၂)/၂၀၂၁

(၂)

ပို ဆာင် ရးှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ (၂၄-၉၂၀၂၁)

ရက်စွဲပါ

စာအမှတ၊်

ပဆ-(၂)/ရက(DMA)NOTOM

(၉/၁၈၇)
၁။

အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစှင့်ပတ်သက်၍ မန်မာ့ ရနံှင့်သဘာဝဓါတ် ငွလုပ်ငန်း

ှင့်

ရနံရှာ ဖွတူး ဖာ် ရးလုပ်ငန်းများတွင်

အကျိးတူပူး ပါင်း

ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ

POSCO INTERNATIONAL Corporation (Myanmar E&P) သည် ကမ်းလွနလ
် ုပက
် က
ွ အ
် မှတ်
(A-1) တွင်

Shwe Phase 2 Development Project အတွက် တွင်းတူး ဖာ် ရးလုပ်ငန်း

များကို Dive Support Vessel “M.V SOUTHERN STAR” (Call Sign:V7KW3) ှင့် SemiSubmersible Rig “Deepwater NAUTILUS”(Call Sign:D5UE8) ဖင့် (၁.၁၁.၂၀၂၁) ရက် န့မှ
(၁၅.၁၂.၂၀၂၁) ရက် န့အထိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ဖစ်ပါသည်။
၂။

Dive Support Vessel “M.V SOUTHERN STAR” (Call Sign:V7KW3)

ဖင့်

လုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကို ဖာ် ပသည့် Coordinates များမှာ
အာက်ပါအတိုင်း ဖစ်ပါသည်Point

Latitude

Longitude

A

19° 51′ 51.52″ N

92° 20 ′ 08.29″ E

B

19° 56′ 03.46″ N

92° 33 ′ 02.69″ E

C

19° 30′ 15.23″ N

92° 27 ′ 51.82″ E

D

19° 34′ 37.03″ N

92° 40 ′ 51.06″ E

2
၃။

Semi-Submersible Rig “Deepwater NAUTILUS” (Call Sign:D5UE8)

ဖင့်

လုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကို ဖာ် ပသည့် Coordinates များမှာ
အာက်ပါအတိုင်း ဖစ်ပါသည်-

၄။

Point

Latitude

Longitude

A

19° 56′ 34.49″ N

92° 19 ′ 24.11″ E

B

19° 43′ 23.74″ N

92° 19 ′ 15.20″ E

C

19° 42′ 44.07″ N

92° 32 ′ 47.37″ E

D

19° 56′ 1.66″ N

92° 33 ′ 28.30″ E

သို ဖစ်ပါ၍ (၁.၁၁.၂၀၂၁) ရက် န့မှ (၁၅.၁၂.၂၀၂၁) ရက် န့အထိ လုပ်ငန်း ဆာင်ရွက်

နစ် လုပ်ငန်းကန့်ကာမ မ ဖစ် ပ စ ရးအတွက် အထက် ဖာ် ပပါ တွင်းတူး ဖာ် ရး
လုပ်ငန်း တည် နရာများမှ ၄ ကီလုိမတ
ီ ာပတ်လည်အတွငး် သ ဘာကီး/ငယ်များ၊ ကုန်တင်
စက် လှများ၊

ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊

စက်တပ်သမန်များ ဖတ်သန်းသွားလာ ခင်း၊

ကျာက်ချ

ရပ်နား ခင်း၊ ငါးဖမ်း ခင်းှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထား ခင်းမရှိ စရန်အတွက်

ရ ကာင်း

သတိ ပးချက် (Notice to Mariners) အား ထုတ် ပန် ကညာအပ်ပါသည်။

န်ကား ရးမှးချပ်(ကိုယ်စား)
မိုး ကျာ်-န်ကား ရးမှး(SSE)

