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ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
ေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန
(ေရေကာင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းေရး၊ လုံ ခံေရးနှင့် ပတ်၀န်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ေရးဌာနခွ)ဲ
စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၁၁ /၂၀၂၀
ရက်စွဲ၊၂၀၂၀ - ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၂) ရက်။
အေကာင်းအရာ။

ေရေကာင်းသတိေပးချက် ထုတ်ြပန်ြခင်းကိစ္စ။

ရည်ညန်းချက် ။

(၁)

လပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ (၁၂-၆-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊
MOEE - ၁/၂ (လုံ ခံေရး-၂) (၉၄၅၃) / ၂၀၂၀

(၂)

ပို့ေဆာင်ေရးနှင့် ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၏ (၁၆-၆-၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ
စာအမှတ်၊ ပဆ-(၃)/(Notice-DMA)/၂၀၂၀ /(၁၀၇)

၁။

အထက်အေကာင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း

နှင့် ေရနံရှာေဖွတူးေဖာ်ေရးလုပ်ငန်းများတွင် အကျိးတူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်ရှိေသာ Total
E&P Myanmar ကုမဏ
္ပ သ
ီ ည် ကမ်းလွနလ
် ပ
ု က
် က
ွ အ
် မှတ် A-6 တွင် Metocean Survey
လုပ်ငန်းများအား MV. PACIFIC PATRIOT (Call Sign: 9VCT8) ေရယာဉ်ြဖင့် (၁၄.၃.၂၀၂၀)
ရက်ေန့မှ(၃၀.၆.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ေကာင်း (၃.၃.၂၀၂၀) ရက်ေန့စွဲပါ
စာအမှတ/် SSE/NM/၀၀၄/၂၀၂၀ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ေကညာထားပီးြဖစ်ေသာ်လည်း လုပ်ငန်းများ
မပီးြပတ်ေသးပါသြဖင့် (၁.၇.၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၃၀.၉.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ ထပ်မံေဆာင်ရွက်
သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

Metocean Survey လုပ်ငန်းများေဆာင်ရွက်မည့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းများကို ေဖာ်ြပ

သည့် Coordinates များမှာ ေအာက်ပါအတိင
ု း် ြဖစ်ပါသည်Point

Latitude

Longitude

Deep Site 1 (Current mooring)

16 ံ 56' 39.747" N 93 ံ 42' 30.561" E

Deep Site 1 (DWR mooring)

16 ံ 55' 37.957" N 93 ံ 42' 06.253" E

Mid-Shallow Site 2 (Wave Scan mooring)

16 ံ 57' 14.8" N

94 ံ 05' 20.4" E

Mid-Shallow Site 2 (Current meter)

16 ံ 57' 31" N

94 ံ 05' 20.4" E

Shallow Site 3 (Current meter)

15 ံ 40' 32" N

93 ံ 53' 51" E

2
Rise Site 4 (Current meter)

17 ံ 01' 29.177" N 93 ံ 56' 37.873" E

Slope Site 5 (Current meter)

17 ံ 01' 37.98" N

၃။

94 ံ 00' 33.938" E

သို့ြဖစ်ပါ၍ (၁.၇.၂၀၂၀) ရက်ေန့မှ (၃၀.၉.၂၀၂၀) ရက်ေန့အထိ လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်

ေနစဉ် လုပ်ငန်းကန့်ကာမ မြဖစ်ေပါေစေရးအတွက် အထက်ေဖာ်ြပပါ လုပ်ငန်းခွင်ဧရိယာမှ ၄
ကီလိုမီတာပတ်လည်အတွင်း သေဘင်္ာကီးငယ်များ၊ ကုန်တင်စက်ေလှများ၊ ငါးဖမ်းသေဘင်္ာများ၊
စက်တပ်သမ္ဗာန်များ ြဖတ်သန်းသွားလာြခင်းနှင့် ေကျာက်ချရပ်နားြခင်း၊ ငါးဖမ်းြခင်း၊ ငါးဖမ်း
ကိရိယာများ ချထားြခင်း မရှိေစရန်အတွက် ေရေကာင်းသတိေပးချက် (Notice to Mariners)
အား ထုတ်ြပန်ေကညာအပ်ပါသည်။

ညန်ကားေရးမှူးချပ်(ကိုယ်စား)
ေအာင်မင်းခန့်-ဒုတိယညန်ကားေရးမှူး(SSE)

ြဖန့်ေဝြခင်း၁။

ဧရာဝတီေရတပ်စခန်းဌာနချပ်၊

၂။

တပ်မှူး၊ ေရတပ်ပင်မတိုင်းတာေရးတပ်၊ သန်လျင်တပ်နယ်၊ဆိပ်ကီး၊

၃။

ညန်ကားေရးမှူးချပ်၊သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံ ခံေရးဦးစီးဌာန၊

၄။

ညန်ကားေရးမှူးချပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊

၅။

မန်ေနဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ ြမန်မာ့ကယ်ငါးပွင့်သေဘင်္ာလုပ်ငန်း၊

၆။

ညန်ကားေရးမှူးချပ်၊ အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊

၇။

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး၊ ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊

၈။

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး၊ ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊

၉။

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး၊ ြမန်မာ့ေရနံနှင့်ဓာတုေဗဒလုပ်ငန်း၊

၁၀။

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး၊ ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊

၁၁။

ေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးရုံးများဌာနခွဲ
(ေအာက်ြမန်မာြပည်)၊

၁၂။

ေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ရခိုင်ြပည်နယ်၊ စစ်ေတွမိ့၊

