
ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံ တာ်အစိုးရ 

ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

ရ ကာင်းပို ဆာင် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

( ရ ကာင်းအရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ လုံ ခံ ရးှင် ့ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ) 

                      စာအမှတ်၊ SSE/NM/ ၀၂၀ / ၂၀၂၁ 

 ရက်စွဲ၊  ၂၀၂၁  ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ    ၅    ရက ်
 

အ ကာင်းအရာ။  ရ ကာင်းသတိ ပးချက ်ထုတ် ပန် ခင်းကိစ။ 

ရည်န်းချက ် ။ (၁) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ (၂၉-၁၀-၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ 

   စာအမှတ်၊ MOEE-၁/၂(လုံ ခံ ရး-၂)(၁၂၁၀၂)/၂၀၂၁ 

 (၂) ပို ဆာင် ရးှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးုံး၏ 
(၂.၁၁.၂၀၂၁) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ပဆ-၂/ရက(DMA)NOTOM 
(၁၁/၂၁)  

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစှင့်ပတ်သက်၍ မန်မာ့ ရနံှင့်သဘာဝဓါတ် ငွလုပ်ငန်း 

ှင့် ရနံရှာ ဖွတူး ဖာ် ရးလုပ်ငန်းများတွင ် အကျိးတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ 

PTTEP International Limited သည ်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်အမှတ ်(M-9) ရိှ ဇာတိကစီမံကိန်း 

၏ Subsea Inspection Repair and Maintenance (IRM) Campaign အရ ၂၈ လက်မ 

ရ အာက်ပိုက်လိုင်းအား Free-Spans  Rectifications of Zawtika Intra-Field Pipelines 

and Wellhead Platforms Jackets Structure Inspection by Remotely Operated Vehicle 

(ROV)  လုပ်ငန်းများှင့် ဇာတိကပလက် ဖာင်းမှ ကံ ပါက် ဒသ (ဓမင်းဆိပ်ကမ်း ခအထိ) 

၂၈ လက်မ ရ အာက်ပိုက်လိုင်းအား Near Shore Inspection by Side Scan Sonar လုပ်ငန်း 

များအား Survey Vessel: MEO RESOLUTION (Call Sign: JZPL) ရယာ် ဖင့် (၁၀.၁၂.၂၀၂၁) 

ရက် န့မ ှ(၂၀.၃.၂၀၂၂) ရက် န့အထိ ဆာင်ရွက်သွားမည် ဖစ်ပါသည်။ 

၂။ ဇာတိကစီမံကိန်း၏ ၂၈ လက်မ ရ အာက်ပုိက်လုိင်းအား Free-Spans  Rectifications 

of Zawtika Intra-Field Pipelines and Wellhead Platforms Jackets Structure 

Inspection by Remotely Operated Vehicle (ROV) လုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် 

တည် နရာကို ဖာ် ပသည့် Coordinates များမာှ အာက်ပါအတိုင်း ဖစ်ပါသည-် 
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Point  Latitude Longitude 

A 14° 28′ 29.411″N 95° 58 ′ 34.642″ E 

B 14° 11′ 24.788″ N 96° 13 ′ 44.308″ E 

C 13° 56′ 44.891″ N 95° 49 ′ 01.765″ E 

D 14° 15′ 01.498″N 95° 44 ′ 21.156″ E 
 

၃။ ဇာတိကပလက် ဖာင်းမ ှ ကံ ပါက် ဒသ (ဓမင်းဆိပ်ကမ်း ခအထိ) ၂၈ လက်မ 

ရ အာက်ပိုက်လိုင်းအား Near Shore Inspection by Side Scan Sonar ဖင့် လုပ်ငန်းများ 

ဆာင်ရွက်မည့် တည် နရာကို ဖာ် ပသည့် Coordinates များမာှ အာက်ပါအတုိင်း 

ဖစ်ပါသည-် 

Point  Latitude Longitude 

ZPQ Platform 14° 11′ 27.71″ N 96° 02 ′ 47.03″ E 

Kanbauk(DaMinSeik) 14° 32′ 43.089″ N 97° 55 ′ 26.676″ E 

 

၄။ သို ဖစ်ပါ၍ (၁၀.၁၂.၂၀၂၁) ရက် န့မ ှ (၂၀.၃.၂၀၂၂) ရက် န့အထိ လုပင်နး် ဆာင်ရွက ်

နစ် လုပ်ငန်းကန့်ကာမ မ ဖစ် ပ စ ရးအတွက ်အထက် ဖာ် ပပါ လုပ်ငန်းခွင ်တည် နရာ 

များမ ှ ၄ ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်း  သ ဘာကီး/ငယမ်ျား၊ ကုန်တင်စက် လှများ၊ 

ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊ စက်တပ်သမန်များ ဖတ်သန်းသွားလာ ခင်း၊ ကျာက်ချရပ်နား ခင်း၊ 

ငါးဖမ်း ခင်းှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထား ခင်းမရှိ စရန်အတွက ် ရ ကာင်း သတိ ပးချက ်

(Notice to Mariners) အား ထုတ် ပန် ကညာအပ်ပါသည်။  

 

 

န်ကား ရးမှးချပ(်ကိုယ်စား)     

မိုး ကျာ-်န်ကား ရးမှး(SSE) 

 
 

 


