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ပြည်ထ ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ုငင်ံထတော်အစ ုိုးရ 

ြ ုို့ထ ောင််ထရိုးနှင့်် ကသ်ယွ်ထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

  ထရထကကောငိ်ုးြ ုို့ထ ောငထ်ရိုးညွှန်ကကောိုးမ္ှုဦိုးစ ိုးဌောန 

(ထရထကကောငိ်ုးအနတရောယ်ကင်ိုးရှင်ိုးထရိုး၊ လံခု ံြုံထရိုးနှင့်် ြတ်၀န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဌောန ွွဲ) 

                                           စာအမှတ်၊SSE / NM / ၅/၂၀၂၁ 

      ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၁ ပြည န်စှ်၊ ဧပြြီလ  ၃  ရက ်

အက ကာင််းအရာ။ ထရထကကောင်ိုးသတ ထြိုး ျက်် ုတ်ပြန်ထကကညောပ င်ိုး 

ရည်ညွှန််းချက်။ ြ  ို့ကဆာင်ကရ်းနှင ်ဆကသ် ယ်ကရ်းဝန်ကကြီ်းဌာန၊ ဝန်ကကြီ်းရ  ်း၏ ၃.၄.၂၀၂၁ 

ရက်စ ွဲြါ စာအမှတ်၊ ြဆ-၂ /ရက(MPA)လ  ခခ ြုံကရ်း(၄/၈) 

၁။ အထက်အက ကာင််းအရာြါက စစနှင ်ြတ်သက်၍ အမှတ်(၁)ဗျျူဟာ စစ် ကရယာဉ်စ နှင ် 

အမှတ်(၃)ဗျျူဟာ စစ် ကရယာဉ်စ တ  ို့မ ှတ  က်စ မ််းရည် တူညြီသည ် စစ် ကရယာဉ်မျာ်းက   ကရယာဉ် ၂ 

အ ြ်ခ ွဲ၍ စစ်နည််းဗျျူဟာအဆင  ် ကဝဟင်၊ ကရပြင်၊ ကရကအာကစ်စ်ဆငမ်ှုနှင ် ြစ်ခတမ်ှု ကလ ကျင ် 

ခန််း(နှစ်ဖက်တြြ်ါ) ကလ ကျင ်ခန််း-ဆင်ပဖျူရှင(်၁/၂၀၂၁) က   ၄ - ၄ - ၂၀၂၁ ရက်မှ ၁၁ - ၄ - ၂၀၂၁ 

ရက်အထ  ဘင်္ဂလာ်းြငလ်ယ်ကအာအ်တ င််း ကလ ကျင က်ဆာင်ရကွ်မည်ပဖစ်က ကာင််း ရည်ညွှန််း 

ြါစာပဖင  ်အက ကာင််း ကာ်းလာြါသည်။ 

၂။ ကလ ကျင ခ်န််းကဆာင်ရကွမ်ည ် ဧရ ယာမှာ ကအာက်ြါ  Coordinates အမှတ်မျာ်းအာ်း 

ဆကဆ် ွဲ ထာ်းသည ် ဧရ ယာအတ င််း ပဖစ်ြါသည်- 

 (က) ထလ့်ကျင့်် န်ိုးဧရ ယော(၁) 

(၁) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၈ ဒြီင်္ရြီ ၂၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ် ၉၁ ဒြီင်္ရြီ ၅၂ 

မ နစ ်

(၂) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၈ ဒြီင်္ရြီ ၂၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၃၆ 

မ နစ ်

(၃) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၄၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၃၆ 

မ နစ ်

(၄) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၄၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာင်င်္ျ ြီတ ဒ ်၉၁ ဒြီင်္ရြီ ၅၂ 

မ နစ ်
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(ခ) ထလ့်ကျင့်် န်ိုးဧရ ယော(၂) 

(၁) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၄၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၀၆ 

မ နစ ်

(၂) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၄၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာင်င်္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၃၆ 

မ နစ ်

(၃) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၁၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၃၆ 

မ နစ ်

(၄) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၆ ဒြီင်္ရြီ ၁၀ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ ်၉၃ ဒြီင်္ရြီ ၀၆ 

မ နစ ်

(င်္) ထလ့်ကျင့်် န်ိုးဧရ ယော(၃ ) 

(၁) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၇ ဒြီင်္ရြီ ၃၉.၅ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာင်င်္ျ ြီတ ဒ် ၉၄ ဒြီင်္ရြီ 

၇.၅ မ နစ ်

(၂) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၇ ဒြီင်္ရြီ ၃၉.၅ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ် ၉၄ ဒြီင်္ရြီ ၂၅ 

မ နစ ်

(၃) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၇ ဒြီင်္ရြီ ၁၅.၅ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာငင််္ျ ြီတ ဒ် ၉၄ ဒြီင်္ရြီ ၂၅ 

မ နစ ်

(၄) ကပမာက်လတတြီတ ဒ် ၁၇ ဒြီင်္ရြီ ၁၅.၅ မ နစ်၊ အကရှှေ့ကလာင်င်္ျ ြီတ ဒ် ၉၄ ဒြီင်္ရြီ 

၇.၅ မ နစ ်

၃။ သ  ို့ပဖစြ်ါ၍ ကလ ကျင််းခန််းကဆာင်ရွက်စဉ်ကာလအတ င််း ကဘ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းကစကရ်း 

အတ က် အဆ  ြါဧရ ယာမျာ်းမှ ၁၅ မ  င်ြတ်လညအ်ာ်း သကဘဂာကကြီ်း/ငယမ်ျာ်း၊ က န်တင် စက်ကလှ 

မျာ်း၊ ကမ််းရ  ်းတမ််းသ ာ်း ကရယာဉ်မျာ်း၊ ငါ်းဖမ််းသကဘဂာမျာ်း၊ အကြျာ်စြီ်းခရြီ်းသ ာ်းကလှမျာ်း နှင ် 

စက်တြသ်မဗာန်မျာ်း ပဖတ်သန််းသ ာ်းလာပခင််း၊ ကကျာကခ်ျရြ်န ်းပခင််း၊ ငါ်းဖမ််းပခင််း၊ ငါ်းဖမ််း 

က ရ ယာမျာ်းချထာ်းပခင််း မရှ ကစကရ်းတ  ို့အတ က် ကရက ကာင််းသတ ကြ်းချက် (Notice to 

Mariners) အာ်း ထ တ်ပြန်က ကပငာအြ်ြါသည။်  

   ညွှန် ကာ်းကရ်းမှျူ်းချြုံြ(်က  ယ်စာ်း) 

မ  ်းကကျာ-်ညွှန် ကာ်းကရ်းမျှူ်း(SSE) 


