ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ
ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန
( ရ ကာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရး၊ လြခု ရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဌာနခွဲ )
စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၀၈ /၂၀၁၉
ရက်စွဲ၊၂၀၁၉ - ခနှစ်၊ မတ်လ(၁၃) ရက်။
အ ကာင်းအရာ။
ရည်ညန်းချက် ။

ရ ကာင်းသတိ ပးချက် ထတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။
(၁)

လပ်စစ်နင
ှ ့် စွမး် အင်ဝန် ကီးဌာန၏ (၆-၃-၂၀၁၉) ရက်စပ
ဲွ ါ စာအမှတ၊်
MOEE - ၁/၂ (လြခု ရး-၂) (၃၇၃၄) / ၂၀၁၉

(၂)

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန၏ (၈-၃-၂၀၁၉)
ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ပဆ-(၃)/(Notice-DMA)/(၈၆)

၁။
နှင့်

အထက်အ ကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓါတ် ငွ လပ်
့ ငန်း
ရနရှာ ဖွတူး ဖာ် ရးလပ်ငန်းများတွင်

အကျိုးတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်လျက်ရှိ သာ

POSCO Daewoo Corporation (Myanmar E&P) သည် ကမ်းလွန်လပ်ကွက်အမှတ် A-1
နှင့် A-3 တိ ့တွင် Seabed Survey လပ်ငန်းများအား Survey Vessel “MV. PACIFIC
RAPIER” (Call Sign: 9V5943) ရယာဉ်ြဖင့်

(၂၇-၃-၂၀၁၉) ရက် န ့မှ (၁၂-၄-၂၀၁၉)

ရက် န ့အထိ ဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၂။

Seabed Survey လပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကိ

သည့် Coordinates များမှာ အာက်ပါအတိင်း ြဖစ်ပါသည်Point

Latitude

Longitude

A

19 ံ 51' 28.33" N

92 ံ 21' 08.18" E

B

19 ံ 54' 38.50" N

92 ံ 25' 23.68" E

C

19 ံ 20' 49.28" N

92 ံ 53' 26.43" E

D

19 ံ 13' 41.28" N

92 ံ 43' 21.30" E

E

19 ံ 22' 31.29" N

92 ံ 29' 48.28" E

ဖာ်ြပ

2
၃။

သိ ့ြဖစ်ပါ၍ (၂၇-၃-၂၀၁၉) ရက် န ့မှ (၁၂-၄-၂၀၁၉) ရက် န ့အထိ လပ်ငန်း ဆာင်ရက
ွ ်

နစဉ် လပ်ငန်း ကန် ့ကာမ မြဖစ် ပ စ ရးအတွက် အထက် ဖာ်ြပပါ လပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ ၄
ကီလိမီတာပတ်လည်အတွင်း သ ဘာ ကီးငယ်များ၊ ကန်တင်စက် လှများ၊ ငါးဖမ်းသ ဘာများ၊
စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းနှင့်

ကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်း

ကိရိယာများ ချထားြခင်း မရှိ စရန်အတွက် ရ ကာင်းသတိ ပးချက် (Notice to Mariners)
အား ထတ်ြပန် ကညာအပ်ပါသည်။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်(ကိယ်စား)
ကိကိနိင်-ညန် ကား ရးမှူး(SSE)

ြဖန် ့ ဝြခင်း၁။

ဧရာဝတီ ရတပ်စခန်းဌာနချုပ်၊

၂။

တပ်မှူး၊ ရတပ်ပင်မတိင်းတာ ရးတပ်၊ သန်လျင်တပ်နယ်၊ဆိပ် ကီး၊

၃။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိက်ဘာလြခု ရးဦးစီး
ဌာန၊

၄။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊

၅။

မန် နဂျင်းဒါရိက်တာ၊ ြမန်မာ့ ကယ်ငါးပွင့်သ ဘာလပ်ငန်း၊

၆။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ်၊ အ ကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

၇။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိင်၊

၈။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်း၊

၉။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်ဓာတ ဗဒလပ်ငန်း၊

၁၀။

ဦး ဆာင်ညန် ကား ရးမှူး၊ ြမန်မာ့သစ်လပ်ငန်း၊

၁၁။

ရ ကာင်းပိ ့ ဆာင် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသ ကီးရးများဌာနခွဲ
( အာက်ြမန်မာြပည်)၊

