
ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန 

ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန 

( ရ ကာင်းအန္တရာယက်င်းရှင်း ရး၊ လြခု ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသမိ်း ရးဌာနခွဲ ) 

                           စာအမှတ၊် SSE/NM/၀၀၁ /၂၀၁၉ 
         ရက်စွဲ၊၂၀၁၉ - ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ(၆) ရက်။ 

 

အ ကာင်းအရာ။  ရ ကာင်းသတိ ပးချက ်ထတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။ 

ရည်ညန်းချက ်။ (၁) လပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ (၂၈-၁-၂၀၁၉)   ရက်စွဲပါ 

 စာအမှတ်၊ MOEE - ၁/၂ (လြခု ရး-၂) (၁၄၇၃) / ၂၀၁၉ 

 (၂) ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၏ (၂၉-၁-၂၀၁၉) 

 ရက်စွဲပါ စာအမှတ၊် ပဆ-(၃)/(Notice-DMA)/(၂၅၈) 

၁။ အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓါတ် ငွလ့ပ်ငန်း 

နှင့် ရနရှာ ဖွတူး ဖာ် ရးလပ်ငန်းများတွင ်အကျို းတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ Total 

E&P Myanmar ရနကမ္ပဏီသည ်ကမ်းလွန်ရတနာစီမကိန်းမှ ထွက်ရှိ သာ သဘာဝဓါတ် ငွ  ့

များကိ ၃၆ လက်မပိက်လိင်းြဖင့် ROV Inspection and Maintenance Operations 

လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ဓမင်းဆိပ်ကမ်း ြခမှ ရတနာပလက် ဖာင်းအထ ိ MV. POSH 

DAUNTLESS  (Call Sign: T2HH5) ရယာဉ်ြဖင့် 36” Pipe Line Sub-sea pipeline 

span rectification လပ်ငန်းများကိ (၂၅-၂-၂၀၁၉) ရက် နမ့ှ (၃၀-၃-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထ ိ

ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ် ကာင်း လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာနမှ ရည်ညန်း (၁) ပါ  စာြဖင့် 

အ ကာင်းကားလာပါသည်။ 

၂။ 36” Pipe Line Sub-sea pipeline span rectification ဆာင်ရွက်မည့် ပိက်လိင်း 

တစ် လာက ်Coordinates များမှာ အာက်ပါအတင်ိး ြဖစ်ပါသည်-  

Point Latitude Longitude 

Daminseik Shore 14  ံ 34'  30.8172" N 97  ံ 40'  33.9423" E 

Yadana Platform 14  ံ 55'  58.2132" N 95  ံ 43'  41.4451" E 
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၃။ သိြ့ဖစ်ပါ၍ (၂၅-၂-၂၀၁၉) ရက် နမှ့ (၃၀-၃-၂၀၁၉) ရက် နအ့ထိ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် 

နစဉ် လပ်ငန်းကန် ့ကာမ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက ် အထက် ဖာ်ြပပါ ပိက်လိင်းတစ် လျာက ်

၏ ဘးဘယ်ညာ ၂.၅  မိင်ပတ်လည်အတွင်း သ ဘာကီးငယ်များ၊ ကန်တင်စက် လှများ၊ 

ငါးဖမ်း သ ဘာများ၊ စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းနှင့် ကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ 

ငါးဖမ်း ြခင်း၊ ငါးဖမ်းကိရိယာများ ချထားြခင်း မရှိ စရန်အတွက် ရ ကာင်းသတိ ပးချက ်

(Notice to Mariners) အား ထတ်ြပန် ကညာအပ်ပါသည်။  

 

 
 

ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်(ကိယ်စား) 

ကိကိနိင်-ညန်ကား ရးမှူ း(SSE) 
 

 

 

ြဖန် ့ ဝြခင်း- 

၁။ ဧရာဝတီ ရတပ်စခန်းဌာနချုပ်၊  

၂။ တပ်မှူ း၊ ရတပ်ပင်မတိင်းတာ ရးတပ်၊ သန်လျင်တပ်နယ်၊ဆိပ် ကီး၊ 

၃။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိက်ဘာလြခု ရးဦးစီး

 ဌာန၊ 

၄။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ 

၅။ မန် နဂျင်းဒါရိက်တာ၊ ြမန်မာ့ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်း၊ 

၆။ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊   

၇။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်၊ 

၈။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွလ့ပ်ငန်း၊ 

၉။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်ဓာတ ဗဒလပ်ငန်း၊ 

၁၀။ ဦး ဆာင်ညန်ကား ရးမှူ း၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊ 

၁၁။ ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးရးများဌာနခွဲ 
 ( အာက်ြမန်မာြပည)်၊ 
 


