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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 / ၆/၂၀၂၁ 

      ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၁ ခနုှစ်၊ ဧပ ြီလ  ၅ ရက ်

အက ကာင််းအရာ။ ထရထကကောင်ိုးသတ ထြိုး ျက်် ုတ်ပြန်ထကကညောပ င်ိုး 

ရည်ညွှန််းချက်။ လျှ ်စစ်နငှ စ် မ််းအငဝ်န်ကကြီ်းဌာန၏ ၂၅.၃.၂၀၂၁ ရက်စ ွဲ ါ စာအမှတ်၊ MOEE-

၁/၂(လ ခုခ ြုံကရ်း-၂)(၃၄၃၆)/၂၀၂၁ 

၁။ အထက်အက ကာင််းအရာ ါကိစစနှင ် တ်သက်၍ မမန်မာ ကရန နငှ ်သဘာဝဓာတ်ကင ွေ့လု င်န််း 

နှင ်ကရန ရှာက  တ ်းက ာ် ကရ်းလု ်ငန််းမျာ်းတ င် အကျြိုံ်းတ   ်းက ါင််းက ာငရ်ွက်လျက်ရှကိသာ POSCO 

INTERNATIONAL Corporation (Myanmar E&P) သည် ကမ််းလ နလ်ု က် က်အမတှ်- A-1 တ င် 

Geotechnical Survey လု ်ငန််းမျာ်းအာ်း Survey Vessel MV. FUGRO MARINER (Call 

Sign:C6DS9) မ င ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပ ြီလ ၅ ရက်ကနေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကမလ ၅ ရက်ကနေ့အထိ 

က ာင်ရွကမ်ည်မ စ်က ကာင််းရညည်ွှန််း ါစာမ င ်က ်း ိုေ့လာ ါသည်။ 

၂။ Geotechnical Survey လု င်န််းမျာ်း က ာင်ရွက်မည ် ဧရိယာ အကျယ်အဝန််းမျာ်းကို 

က ာ်မ သည  ်Coordinates မျာ်းမှာ ကအာက ်ါအတိငု််းမ စ ်ါသည်- 

 Point   Latitude    Longitude 

 A  19° 40' 21.63435 " N  92° 32' 35.23684 " E 

 B  19° 40' 20.85522 " N  92° 32' 37.16573 " E 

 C  19° 40' 20.70539 " N  92° 32' 37.09747 " E 

 D  19° 40' 19.21044 " N  92° 32' 36.42513 " E 
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၃။ သိုေ့မ စ ်ါ၍ ကမ််းလ န်လု ်က ကအ်မှတ်- A-1 တ င် Geotechnical Survey 

လု င်န််းမျာ်းအာ်း Survey Vessel MV. FUGRO MARINER (Call Sign:C6DS9) မ င ် ၂၀၂၁ 

ခုနှစ်၊ဧပ ြီလ ၅ ရက်ကနေ့မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ကမလ ၅ ရက်ကနေ့အထိ လု င်န််းက ာငရ်ွက်ကနစဉ် 

လု င်န််း ကနေ့ ်ကာမှု မမ စ်က ေါ်ကစကရ်းအတ က ်အထက်က ာ်မ  ါ Survey တိငု််းတာမည ် ဧရိယာမှ 

၄ ကြီလိုမြီတာ  တလ်ည်အတ င််း သကဘဘာကကြီ်း/ငယ်မျာ်း၊ ကုနတ်င် စကက်လှ မျာ်း၊ 

ကမ််းရို်းတမ််းသ ာ်း ကရယာဉ်မျာ်း၊ ငါ်း မ််းသကဘဘာမျာ်း၊ အက ျာ်စြီ်းခရြီ်းသ ာ်းကလှမျာ်း နှင ် 

စက်တ သ်မဗာန်မျာ်း မ တ်သန််းသ ာ်းလာမခင််း၊ ကကျာကခ်ျရ ်န ်းမခင််း၊ ငါ်း မ််းမခင််း၊ ငါ်း မ််း 

ကရိိယာမျာ်းချထာ်းမခင််း မရှိကစကရ်းတိေု့အတ က် ကရက ကာင််းသတကိ ်းချက် (Notice to 

Mariners) အာ်း ထုတ်မ န်က ကမငာအ ် ါသည။်  

 

 


