
ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

ြ ုို့ထ ော င််ထ ရိုးနှင ်  က် သွ ယ်ထ ရိုးဝန်ကက ိုးဌ ောန 

ထရထကက ောင်ိုး ြ ုို့ထ ောင် ထရိုး ညွှန်ကကောိုး မ္ှုဦိုးစ ိုးဌောန 

(ထရ ထကကော ငိ်ုး အနတရ ောယ် ကင်ိုးရှ ငိ်ုးထ ရိုး၊ လံခု ံြုံထ ရိုး နှင်  ြတ်၀န ်ိုးကျင်   န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဌ ောန ွွဲ) 

                      စာအမှတ်၊ SSE/NM/၀၂၆/ ၂၀၂၁ 

ရက်စ ွဲ၊  ၂၀၂၁  ခနုှစ်၊ န ုဝငဘ်ာလ   ၂၀   ရက် 
 

အက ကာင််းအရာ။ ထရထကက ောင်ိုး သတ  ထြိုး ျ က််  ုတ်ပြန်ပ ငိ်ုးက စစ ။ 

ရညည်ွှန််းချက်  ။ ပ ုို့ကဆာငက်ရ်းနှင ် ဆက်သ ယ်ကရ်းဝန်ကက ်းဌာန၊ ဝန်ကက ်းရ ်ုး၏(၁၉-၁၁-၂၀၂၁) 

ရက်စ ွဲပါ စာအမှတ်၊ ပဆ-(၂)/လက/Spaceflight (၁၁/၁၇၈)  

၁။ အထက်အက ကာင််းအရာပါက စစနှင် ပတ်သက်၍ တရုတ်ပပည်သ ူ့သမမတန ုငင် ၊ ကဘကျင််း 

ကလယာဉ်မှ ်းသတ ကပ်းလွှာထုတ်ပပန်ကရ်းရ ု်းမှ ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ ရက်ကနို့ည (၂၃:၃၉)နာရ အချ  န်တ င် 

Spaceflight လှုပ်ရှာ်းမှုက စစနှင ် ပတ်သက်၍ သတ ကပ်းချက်(က က်းနန််းစာ)က  ု ကလက ကာင််း 

ပ ုို့ကဆာငက်ရ်းညွှန် ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနသ ုို့ ကပ်းပ ုို့အက ကာင််း ကာ်းလာကသာစာအရ အာကာသယာဉ်၏ 

လှုပ်ရှာ်းမှု (Spaceflight Activities) သည် (၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ကနို့န နက် (၀၆:၁၈) နာရ အချ  န်မှ 

(၀၆:၄၀)နာရ အချ  န်အတ င််း ပြစ်န ုင်ကပခရှ က ကာင််း၊ ကပမပပင်မ ှ အပမင ်ကပ အကနိ်ု့အသတ်မရှ  

သက်ကရာက်န ုငက် ကာင််း၊ သက်ကရာကန် ုင်မည ်ဧရ ယာက ု ကအာကက်ြာပ်ပပါအတ ုင််း သတ ကပ်း 

အက ကာင််း ကာ်းလာပါသည်- 

Point  Latitude Longitude 

A 16° 50′ 49″ N 093° 36 ′ 36″ E 

B 17° 00′ 29″ N 092° 52 ′ 41″ E 

C 18° 11′ 49″ N 093° 09 ′ 36″ E 

D 18° 02′ 06″ N 093° 53 ′ 46″ E 

 

၂။ အဆ ပုါ သက်ကရာက်မည ်ဧရ ယာမှာ ပုသ မ်ကလဆ ပ်၏အကနာက်ဘက် ကရမ ုင်(၆၅)မ ုင်ခနိ်ု့၊ 

သ တ ွဲကလဆ ပ်၏ အကနာက်ကတာငဘ်က် ကရမ ုင်(၃၄)မ ုငခ်နို့န်ှင ် မာန်ကအာငက်လဆ ပ်၏ 

ကတာင်ဘက ် ကရမ ုင်(၄၃)မ ုင်ခနိ်ု့အက ာ  ဘင်္ဂလာ်းပငလ်ယ်ကအာအ်တ င််းတ င် ကျကရာကက်န 

က ကာင််း စစ်ကဆ်းကတ ွေ့ရှ ရပါသည်။ ကျကရာက်န ုင်မည ် ဧရ ယာကပမပ  ုအာ်း ထနောက ် က်တ ွွဲ (က) 

ပြင  ်ကြာပ်ပအပ်ပါသည်။ 

၃။ သ ုို့ပြစ်ပါ၍ (၂၃-၁၁-၂၀၂၁)ရက်ကနို့တ င် န နက်(၀၆:၁၈)နာရ အချ  န်မှ (၀၆:၄၀)နာရ အချ  န် 

အတ င််း အထက်ကြာပ်ပပါတည်ကနရာမျာ်းအတ င််း၌ Spaceflight အစ တ်အပ ုင််းမျာ်း 



2 

 

ကျကရာက်န ုငပ်ါသပြင ် ကရယာဉ်ကက ်း/ငယ်မျာ်း၊ ကုန်တငစ်က်ကလှမျာ်း၊ ကမ််းရ ်ုးတန််းသ ာ်းကရယာဉ် 

မျာ်း၊ ငါ်းြမ််းသကဘဂာမျာ်း၊ အကပျာစ် ်း ခရ ်းသ ာ်းကလှမျာ်းနှင ်စက်တပ်သမဗန်မျာ်း ၎င််းဧရ ယာအတ င််း 

ပြတ်သန််းသ ာ်းလာပခင််း၊ ကကျာက်ချရပ်နာ်းပခင််း၊ ငါ်းြမ််းပခင််းနှင်  ငါ်းြမ််းက ရ ယာမျာ်း ချထာ်းပခင််း 

မရှ ကစကရ်းအတ က် ကရက ကာင််းသတ ကပ်းချက် (Notice to Mariners) အာ်း ထုတ်ပပန်က ကညာ 

အပ်ပါသည်။  

 

 

ညွှန် ကာ်းကရ်းမှ ်းချျုပ်(က ုယ်စာ်း)     

မ ု်းကကျာ်-ညွှန် ကာ်းကရ်းမှ ်း(SSE) 



(က)


