
     

  
      

   
     

  
 

 သေဘၤာသားမ်ား၏
သတင္းလႊာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျမန္မာ၊ အမွတ္ ၃၁/ ၂၀၁၇ 

ႏုငိ္ငံမ်ားသည္
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း  
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား လုိအပ္သည ္   

ယခုစာအုပ္တြင-္
    သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုငိ္ငံ စနစ္က်င့္သံုးသည့္ လွ်ဳ႕ိဝွက္ေလာက
        စြန္႔ပစ္ခံရမႈမွ ကာကြယ္တားဆီးမႈ နည္းလမ္းသစ္မ်ား
            အကူအညီ ေတာင္းခံရန္ ညႇပ္စာအျဖစ္ပါဝင္ေသာ လမ္းညႊန္
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မာတိကာ

FOC လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ 
ကိန္းဂဏန္းမ်ား

ပင္လယ္ျပင္ဘဝ

ေရွ႕တန္းမွ ဇာတ္လမ္းမ်ား

ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ား၏ 
ေဆာင္ရြက္မႈ

အယ္လ္ဂ်းီရီးယား၊ ျမန္မာႏွင့္ 
ယူကရိန္း

အလုပ္အကိုင္ 
ကာကြယ္ေရး

ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (International Transport Workers’ Federation, ITF) သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း 150 ခန္႔ရိွ သမဂၢေပါင္း 
700 မွ သေဘၤာသား 300,000 ေက်ာ္ အပါအဝင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သား 4.5 သန္းဝန္းက်င္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က႑ ရွစ္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္- သေဘၤာသားမ်ား၊ 
ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ကုန္းတြင္းသြားလာမႈ၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။ 
၎သည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားကုိ တစ္ကမၻာလုံးအဆင့္ ကုိယ္စားျပဳၿပီး သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈတုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ITF တြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေပါင္း 137 ခု ရွိပါသည္။
ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ no.31/2017
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITF), 49/60 Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom မွ 2017 ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝသည္။
(အဂၤလိပ္၊ အာရဗီ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ႐ုရွား၊ စပိန္၊ တူရကီႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ) ျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ ေနာက္ထပ္မိတၱဴမ်ားကို 
အထက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ITF ထံမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ PDF မ်ားအျဖစ္လည္း www.itfglobal.org/en/resources/reportspublications/ တြင္ ေဒါင္းလုတ္ယူႏုိင္ပါသည္
seafarers-bulletin
ဝက္ဘ္ဆုိက-္ www.itfseafarers.org | အီးေမးလ-္ mail@itf.org.uk | ဖုန္း- +44 (20) 7403 2733 | ဖက္စ-္ +44 (20) 7357 7871
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံ-ု Jörgen Språng/ISWAN

ပင္လယ္ျပင္မွ 
အႏၲရာယ္မ်ား

ပင္လယ္ဓါးျပႏွင့္ ခိုးဝင္သူမ်ား

ပ႐ိုဖုိင္

ဦးေဆာင္ 
ေရေၾကာင္းသြားလာေရး 

အရာရွိ

ဆက္သြယ္ရန္ 
အေသးစိတ္ႏွင့ ္

အၾကံဉာဏ္မ်ား ညႇပ္စာ 
ရွစ္မ်က္ႏွာ

သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ 
စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း

FOC မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 

ျဖစ္ပ်က္မႈ
ေပၚထြက္လာသည့္ 

နာမည္ပ်က္မႈ

MLC 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

စြန္႔ပစ္ျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေသာ
သေဘၤာမ်ား

ယံုၾကည္မႈ ကိစၥမ်ား

က်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေရးအတြက္
လမ္းညႊန္မ်ား

သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား

ႀကိဳးခ်ည္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး
ႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

ငါးဖမ္းသမားမ်ား

ေရွ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိသ 
လား။

ဗဟိုဌာနမ်ား

ညီညြတ္ေသာ 
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား 

လုပ္သားမ်ား



4 9-11

19-2118

12-15

27-28

16-17

25-2622-24 29

30-31 32-34

5-8

35

(6140-UK-1-blank) ITF17 SEAFARERS'_BULLETIN.qxp_Layout 1  21/12/2016  14:48  Page 2

မဂၤလာပါ

ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ ႀကီးမားေသာေလာဘႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားကို 2016 ခုႏွစ္ 
ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ပနားမားစာတမ္းမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။  သို႔ေသာ္ 
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ သေဘၤာမွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံ စနစ္ (Flags Of Convenience, FOCs) 
က်င့္သံုးေသာ သေဘၤာမ်ား၏ မ႐ိုးသားမႈ ေလာကတြင္ ယခင္ကတည္းက ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားက ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေရွာင္လႊဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိကိစၥကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေလ့လာစစ္ေဆးၿပီး 
FOCs မ်ားေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈအေၾကာင္း ဇာတ္လမ္းႏွစ္ပုဒ္ကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈ (cabotage) ဟု အသိမ်ားေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သေဘၤာသားမ်ား၏ 

အရည္အခ်င္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးပံုကိုလည္း ေလ့လာပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ႏုိင္ငံမ်ားစြာရွိ သမဂၢမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေသာ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ တုိက္ပြဲကို အစီရင္ခံကာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးရန္ႏွင့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပးရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အႏိုင္ရမႈႏွစ္ခုလည္း ရွိပါသည္။

သင့္က်န္းမာၾက့ံခုိင္မႈအေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ စိတ္ဓါတ္က်မႈႏွင့္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈအေၾကာင္း 
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ကိစၥႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ား အေနႏွင့္ သင့္မွာလည္း ဘာေၾကာင့္ အထူးအႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္းကို 
ေလ့လာထားပါသည္။ ပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သင့္အားလမ္းညႊန္ၿပီးေနာက္ သင့္ဘာသာ ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အသံုးဝင္ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕ ေပးထားပါသည္။  

သေဘၤာသားမ်ားကို ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားအလုပ္မ်ား ခုိင္းေစသည့္ တကယ့္ အျဖစ္မွန္အႏၲရာယ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 
အသားေပးေဖာ္ျပကာ ယင္းကို တုိင္ၾကားရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား သင့္အား ေပးထားပါသည္။  ဆိပ္ကမ္းလုပ္သား 
အေၾကာင္းရပ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ 
ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းမ်ား၏ ထိပ္ဆံုးမွေအာက္ဆံုးသို႔ စီမံေဆာင္ရြက္မႈသည္ သူတို႔ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစသည္ဟု 
ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရးပါေသာ ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ခုအေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔က အစီရင္ခံထားပါသည္။ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ပိုမိုကာကြယ္ေပးမည့္ ပိုမို ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ စီမံမႈကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တုိက္တြန္းထားပါသည္။

သင့္အားစြန္႔ပစ္ပါက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အရ အေရးပါေသာ 
ကာကြယ္မႈအသစ္မ်ားကို သင္သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။ ဆိုးရြားလွေသာအေျခအေနတြင္ သင္ေရာက္ရွိေနပါက လ်င္ျမန္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိအေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဆာင္းပါးကို ေသခ်ာစြာ အခ်ိန္ယူ ဖတ္႐ႈေပးပါ။

ငယ္ရြယ္၊ သြက္လက္ေသာ ေရေၾကာင္းသြားလာမႈအရာရွိျဖစ္သူ Cinthia Diaz ျဖင့္ သင့္အား မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ သူမႏွင့္ 
အျခားငယ္ရြယ္ေသာ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ေျမာက္ျမားစြာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ 
ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢ လႈပ္ရွားမႈ၏ အနာဂတ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သင္အကူအညီ လုိပါက ဘယ္ေနရာတြင္ ဘယ္လိုေတာင္းခံရန္အတြက္ လမ္းညႊန္ကိုလည္း ညႇပ္စာအျဖစ္ ပံုမွန္အတုိင္း 
ေတြ႕ရွိရပါမည္။

ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး သင့္ကိုယ္စား အႏိုင္ယူေနၾကေသာ၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္ ITF စစ္ေဆးသူမ်ားထံမွ အျပဳသေဘာ 
ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာ ရွိထားေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေျပာၾကားလိုပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈ 
အျခားကိစၥမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ မေရမတြက္ႏုိင္ေအာင္ ရွိေသာ္လည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ITF 
မိသားစု၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ သမဂၢတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ သင္ႏွင့္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ 
အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစကားကို ယူေဆာင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Steve Cotton
ITF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
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FOC

ITF FOC လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား

ITF စစ္ေဆးမႈမ်ား
(ပံုႏွိပ္ခ်ိန္ ကာလအထိ)

စစ္ေဆးေသာ ေရယာဥ္ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ကို ျပႆနာရွိေသာ အေရအတြက္ႏွင့္
ျပႆနာမရွိေသာ အေရအတြက္အျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္။

စုစုေပါင္း စစ္ေဆးမႈအေရအတြက္ 9,502
 ျပႆနာရွိ 7,082
 ျပႆနာမရွိ 2,420

စုစုေပါင္း
ယခင္ေပးရန္ရွေိငြ

ျပန္လည္ရရွမိႈ
(ပံုႏွိပ္ခ်ိန္ ကာလအထိ)

USD
35,074,372

ITF စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွရိေသာ 
အမ်ဳးိအစားအလုိက္ ထိပ္တန္းျပႆနာ ငါးခု
(ပံုႏွိပ္ခ်ိန္ ကာလအထိ)

ITF သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ 
ကာကြယ္ေပးထားေသာ 
ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ား
(ပံုႏွိပ္ခ်ိန္ ကာလအထိ)

သေဘာတူညီမႈ 2,685
ေပးရမည့္လုပ္ခလစာ 1,665
စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ 1,442
ေလးစားလုိက္နာမႈမရွိျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 947
ေဆးဝါး 236

309,909
ကာကြယ္ေပးထားေသာ 

သေဘၤာသား
အေရအတြက္ စုစုေပါင္း

12,056
သေဘာတူညီမႈ

အေရအတြက္ စုစုေပါင္း

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017
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ေရွ႕တန္းမွ 
ဇာတ္လမ္းမ်ား

သေဘၤာသားမ်ား မူးေမ့လဲျခင္းသည္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သား အလုပ္မ်ား 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိျခင္းမ်ားကို ျပသပါသည္
ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး 
Christian Roos သည္ 
သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ 
အားအင္ကုန္ခန္းရာမွ 
ေသလုေမ်ာပါး 
မူးေမ့လဲျခင္းကို 
မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ႔ရာ ယင္းမွာ 
ဆိပ္ကမ္းလုပ္သား 
အလုပ္မ်ားကို 
သေဘၤာသားမ်ားက 
ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
ေဘးအႏၲရာယ္ရွိျခင္းမ်ားကို 
ေဖာ္ျပပါသည္ 

ထိုသို႔သေဘၤာသား မူးေမ့လဲေသာအခါ 
သေဘၤာသားအဖြဲ႕သည္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သား 
အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ 
အႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း သတိေပးခ်က္ကို 
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ႏုိင္ငံရွိ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားထံမွ နာယူရန္ 2016 ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ အေစာပိုင္းက Elbfeeder 
တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။ 

ေဆးဝါးပံ့ပိုးမႈ ရရွိေအာင္ 
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားက 112 ကို 
ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ထိုဆိပ္ကမ္းမွ 
သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ားကို ႏွလံုး 
ခုန္ႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ အျခားအေရးေပၚ 
အကူအညီတုိ႔ ေပးအပ္လုိက္သည္။ 
ထိုသို႔လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 
ေရယာဥ္ေပၚ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ 
ေဆးဘက္ပညာသည္မ်ားက 
ခ်ီးက်ဴးခဲ့ရာ လူတစ္ေယာက္အသက္ကို 
ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္သေဘာ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေဆး႐ံုတြင္ ေျခာက္ရက္ၾကာကုသၿပီးေနာက္ 
ထိုသူကို အိမ္ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ 

သူသည္ 28 နာရီၾကာ 
အလုပ္မ်ားခဲ့ေၾကာင္း သေဘၤာသားအဖြဲ႕က 

ေျပာသည့္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သေဘၤာေပၚျပန္တက္သည္။ 
သေဘၤာသားအဖြဲကသည္ 
အျခားႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ ဆိပ္ကမ္းတြင္ 
ႀကိဳးခ်ည္ေသာအလုပ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည့္ 
တာဝန္ရွိထားေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ 
သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ားတြင္ အနားယူရန္၊ 
ကမ္းေျခ၌ ခြင့္ယူၿပီး မိသားစုႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ရန္ အခ်ိန္အလြန္နည္းၿပီး၊ 
ဆိပ္ကမ္း၌ အားလပ္ခ်ိန္အတြင္း ပံုမွန္အားျဖင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္မႈကဲ့သို႔ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အနားမယူမီ 
ၿပီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း 
ဆုိလိုပါသည္။  

Elbfeeder သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ားသည္ 
တစ္ခါတစ္ရံ 14 နာရီအဆုိင္းကို 
ေဆာင္ရြက္ၿပီး 103 နာရီၾကာ 
က်ိန္းေသအခ်ိန္ပုိထက္ နာရီ 100 ေက်ာ္အထိ 
လစဥ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတြ႕ရွိပါသည္။ အမ်ားစုသည္ 
တစ္လလွ်င္ မ်ားျပားလွစြာေသာ 
375 နာရီ အလုပ္လုပ္ရာ အမ်ားဆံုး 
အလုပ္ခ်ိန္အတြက္ MLC 

စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို သိသာစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈ 
ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအလုပ္ဖိအားေၾကာင့္ 
မူးေမ့လဲျခင္းမျဖစ္ေအာင္ အခ်ဳိ႕မွာ 
ဗီတာမင္အားေဆးမ်ား မွီဝဲေနခဲ့ပါသည္။ 

အလုပ္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို 
ပံုမွန္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ 
ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားက 
ေတာက္ေလွ်ာက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းမတင္ႏုိင္ဘဲ၊ 
ထိုသို႔မွတ္တမ္းတင္မႈသည္ 
ဖုိင္ကိုမသိမ္းႏုိင္ခင္ မွန္ကန္ေအာင္ 
ျပင္ဆင္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္း ၎တို႔သည္ 
ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း 
လိုက္နာရန္ အလုပ္ႏွင့္ နားခ်ိန္မ်ားကို 
ပိုမိုထိန္းခ်ဳပ္စီမံလာပါသည္။ 

ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းသည္မွာ  
Elbfeeder ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က 
ထိုအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၏ 
အလုပ္ခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အရာရွိေလာင္း 
တစ္ဦးကို သေဘၤာေပၚ ေခၚယူမည္ဟု 
ေျပာပါသည္။ ထိုအရာရွိေလာင္းသည္ 
ေစ်းေပါေသာလုပ္အားအျဖစ္ သုံးရန္မဟုတ္ဘဲ 
အလုပ္ကို ေလ့လာသင္ယူရန္ ျဖစ္ပါ၏။ 

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org
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သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ား၏ 
ယခင္လုပ္အားခ 
ေတာင္းဆိုမႈအတြက္ 
တရားသူႀကီးက 
သေဘၤာေပၚတက္ေရာက္ပါသည္ 
ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၊ ဆန္းတို႔စ္ရွိ ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး  
Renialdo de Freitas က တရားသူႀကီး၏ 
အစဥ္အလာမရွိဖူးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို 
မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္

တူရကီႏုိင္ငံပိုင္၊ ေမာ္လ္တာႏုိင္ငံအလံ 
လႊင့္ထူထားေသာ Chem Violet 
ဓာတုပစၥည္းတင္ သေဘၤာႏွင့္ 
၎၏ကုန္စည္မ်ားမွာ ၎၏တူရကီ 
သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ားကို လုပ္ခလစာ 
မေပးသည့္အတြက္ အဖမ္းခံခဲ့ရပါသည္။
ဆိုင္းငံ့ခံရေသာ သေဘၤာသားမ်ားက 
သူတို႔၏ ယခင္လုပ္အားခံ 
ေတာင္းဆိုမႈကို ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၊ မာဆဲရွိ 
အလုပ္သမားတရား႐ံုးထံ 2016 
ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ တင္ျပခဲ့ကာ 
ပံုမွန္ၾကားနာျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီး Claudio Victor 
de Castro Freitas ေၾကာင့္ အားလံုး 
အံ့အားသင့္သြားပါသည္။
သူက ၾကားနာမႈကိုေရႊ႕ဆုိင္းၿပီး 
တရား႐ုံးတစ္ဖြဲ႕လုံးသည္ သေဘၤာသားမ်ား၏ 
ျပႆနာမ်ားကုိ ပိုမိုနားလည္ေအာင္ Petro-
bras တြင္ ဆုိက္ကပ္ထားေသာ ေရယာဥ္ကုိ 
သြားေရာက္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

တရားသူႀကီးသည္ သေဘၤာသားမ်ား၊ 
ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မ်ား၊ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ 
သေဘၤာ၊ တံတား၊ အင္ဂ်င္ခန္း စသည့္ 
သေဘၤာလုပ္ငန္းေနရာ အားလံုးကို 
စစ္ေဆးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားနာမႈကို 
သေဘၤာေပၚရွိ ကပၸတိန္အခန္းမွာပင္ 
ဆက္လက္ ၾကားနာရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးက Petrobras 
 လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူကို သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ 
ကပၸတိန္အား ႏွစ္လစာ 
ေပးရန္ရွိေသာလုပ္ခလစာ USD100,000 
ဝန္းက်င္ကို ေပးရန္ႏွင့္ သူတို႔အား 
အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ရာ 
ဇူလုိင္လတြင္ ျပန္သြားခဲ့သည္။ 
ဆက္လက္ေပးရမည့္ သံုးလစာ 
လုပ္ခလစာႏွင့္ က်င့္ဝတ္ထိခိုက္မႈအတြက္ 
စုစုေပါင္း USD850,000 ဝန္းက်င္ကို 
ေရယာဥ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ သေဘၤာအဖြဲ႔အား 
ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကို 
မည္သည့္အခ်ိန္၌ ရရွိမည္ကို သိရွိရန္ 
ေနာက္ထပ္ တရား႐ံုး ၾကားနာမႈကို 
ႏိုဝင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ကို ထိုသူတို႔ 
ေစာင့္ဆုိင္းေနၾကသည္။

Ceuta မွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း
ေပးရန္ရွိေသာ လုပ္ခလစာမ်ား ျပန္ရေအာင္ 
ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ေနမႈကို စပိန္ႏုိင္ငံအတြက္ ITF 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး Spain José Manuel Ortega က 
ေဖာ္ျပပါသည္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေျမာက္အာဖရိက ကမ္းေျခရွိ စပိန္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ Ceuta တြင္ တြဲခ်ိတ္ 
ဆုိက္ကပ္ထားေသာ သေဘၤာသားမ်ားကို ကူညီေပးခုိင္းပါသည္။

အီတလီပိုင္၊ ေပၚတူဂီအလံ လႊင့္ထူထားေသာ Independence သေဘၤာသည္ 
Ceuta သို႔ သေဘၤာအဖြဲ႕သား အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိး ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ ယူကရိန္းလူမ်ဳိး 
ႏွစ္ေယာက္တုိ႔ျဖင့္ 2016 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္က 
ဘ႑ာေရးအခက္အခဲရွိသည္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး ထုိသူတို႔၏ လုပ္ခလစာမ်ားကို ေလးလစာ 
မေပးေသးေပ။ သေဘၤာသားမ်ားက အိမ္ကို အလြန္ျပန္ခ်င္ေနၿပီး Ceuta တြက္ ဆက္လက္ 
ေသာင္တင္မေနခ်င္ေတာ့ေပ။ 

Ceuta မွ White Cross ပရဟိတအဖြဲ႕က ၾကားဝင္ကာ လတ္ဆတ္ၿပီး 
ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္မ်ား ေဝငွခဲ့ကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ (Red 
Cross) က ေသြးတိုးၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ ခံစားေနရေသာ သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ ေဆးဝါး 
ကုသမႈ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ဆံုး သေဘၤာသားမ်ားသည္ ေမလတြင္ သေဘၤာမွထြက္ခြါသြားခဲ့သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံရွိ 
အင္ဒိုနီးရွားသံ႐ံုးက အင္ဒိုနီးရွား သေဘၤာသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ယူကရိန္းႏုိင္ငံသား ႏွစ္ေယာက္ ျပည္ေတာ္ျပန္ေရးကို ITF က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သေဘၤာသားမ်ားသည္ သူတို႔ရရန္ရွိေသာ USD160,000 နီးပါးကို ရရွိရန္ 
ေစာင့္ဆိုင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆြဲသေဘၤာကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ယင္းကုိ ေလလံတင္ရန္ တရား႐ုံးမွ 
ဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သေဘၤာသားမ်ား ေနာက္ဆံုးတြင္ လခရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

မလံုျခံဳေသာ သေဘၤာေပၚမွ 
လခမရေသာ 

သေဘၤာသားမ်ားကို ITF က 
ပံ့ပိုးသည္

ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး K Sreekumar သည္ 
မလံုျခံဳေသာ သေဘၤာေပၚမွ ဒဏ္ရာရထားေသာ 

သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ လခမရေသာ သေဘၤာသားမ်ားကို 
ေတြ႕ရွိေသာအခါ အံ့အားသင့္ခဲ့သည္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017
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ပင္လယ္ျပင္ဘဝ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ Karaagacအေစ့၊ အဆန္၊ 
သံမႈန္တင္ သေဘၤာကို အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ 
ခ်န္ႏိုင္းတြင္ 2016 ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ 
တက္ေရာက္ခဲ့ေသာအခါ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ 
အိႏၵိယ၊ တူရကီႏွင့္ ယူကရိန္းတို႔မွ 
သေဘၤာသား 21 ေယာက္သည္ သံုးလစာ 
လုပ္ခမရေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တူရကီပိုင္၊ ပနားမားအလံ လႊင့္ထူထားေသာ 
ထိုသေဘၤာ၌ ၎၏ ္ ေရသြင္းေရထုတ္ကန္ႏွင့္ 
ေရဝင္လမ္းေၾကာင္း စနစ္မ်ား၊ 
မီးေဘးအခ်က္ေပးမႈ၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး 
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသက္ကယ္ေလွတို႔ 
လိုအပ္ေနသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားက 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားဆုိင္ရာ 
သေဘာတူညီခ်က္ 2006 ကို သိသာစြာ 
ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။

သေဘၤာအဖြဲ႕သားမ်ားက 
သူတို႔အသက္အႏၲရာယ္ ၾကံဳခဲံရေသာ 

အျဖစ္အပ်က္ ႏွစ္ခုႏွင့္ သေဘၤာေပၚ 
အလုပ္လုပ္ရင္း အဖြဲ႕သားမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ 
ရရွိမႈမ်ား တင္ျပေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အံ့အားသင့္ခဲ့ရသည္။ Karaagac 
သေဘၤာကို အလားတူျပႆနာမ်ားျဖင့္ 
တူရကီတြင္ ယခင္က ဖမ္းဆီးခဲ့ဖူးပါသည္။

သေဘၤာခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ITF ႏွင့္ 
ေဒသခံ သေဘၤာသား အစည္းအ႐ံုးမွ 
ေခါင္းေဆာင္တို႔က တင္ျပၿပီးေနာက္ 
မဒရပ္စ္တရား႐ုံးခ်ဳပ္က Karaagac သေဘၤာကုိ 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ သေဘၤာသားမ်ားသည္ 
လုပ္ခလစာ USD59,000 ရရန္ရွိေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။

သေဘၤာသား ကိုးေယာက္ကို သူတို႔၏ 
ယခင္လုပ္ခမ်ားေပးၿပီး အိမ္ျပန္ပို႔ခဲ့ကာ 
(အိႏၵိယသေဘၤာသား ကိုးေယာက္ျဖင့္ 
အစားထိုးသည္) သေဘၤာအဖြဲ႕သားအားလံုး 
ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။ က်န္ရွိေနေသာ 

ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းၿပီး Karaagac 
သေဘၤာသည္ ခ်န္ႏိုင္းမွ စက္တင္ဘာလတြင္ 
ထြက္ခြါသြားသည္။ ထိုေရယာဥ္ Sala-
lah Oman ဆိပ္ကမ္းေရာက္ေသာအခါ 
အိႏၵိယသေဘၤာအဖြဲ႕သား တစ္ေယာက္ထံမွ၊ 
လုပ္ခလစာ မေပးမႈႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္ထဲ၌ 
အင္ဂ်င္ပ်က္ယြင္းမႈေပါင္း မ်ားစြာ အပါအဝင္ 
တုိင္ၾကားခ်က္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔  
လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

စစ္တေကာင္းတြင္ 
သေဘၤာသားမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္း 
စြန္႔ပစ္ခံ သေဘၤာသားမ်ား၏ အျဖစ္ဆိုးကို ေျဖရွင္းေပးရန္ 
ITF၊ ေဒသခံ သမဂၢမ်ားႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴး/သေဘၤာသား ပံ့ပိုးေရးမွ Oleg  
Romanyuk က အစီရင္ခံပါသည္

Fadl E Rabbi ဆီသေဘၤာမွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားအဖြဲ႕ 18 
ေယာက္ႏွင့္ အေစာင့္ေလးေယာက္တို႔ကို 
ပိုင္ရွင္ Eden Line Limited မွ 
Chittagong ၌ စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္း 
ITF က 2016 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 30 
ရက္တြင္ သိရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုသူတို႔တြင္ 
သန္႔ရွင္းေသာေရ အနည္းငယ္၊ 
မျဖစ္စေလာက္ အစာတို႔သာ ရွိၿပီး ငါးလစာ 
လုပ္ခလစာ ရရန္ရွိေနပါသည္။

ပနားမားအလံ လႊင့္ထူထားသာ 
သေဘၤာအတြက္ ဝင္/ထြက္မႈအေပၚ 
ကုန္တင္ပို႔မႈဌာန၏ ဆိုင္းငံ့မႈသည္ 
သေဘၤာသားမ်ားအား ေကာင္းစြာ 
ဓါးစာခံျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ 
ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကုန္တင္ပို႔မႈဌာနမွ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ခ်က္ခ်င္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

သေဘၤာသားမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ 
ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ အလုပ္သမား ပို႔ေဆာင္မႈ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ားႏွင့္ ေရယာဥ္၏ စီမံခန္႔ခြဲေသာ 
ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ 
ျပဳလုပ္ေသာ ေအာက္တိုဘာလ 5 
ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ Eden 
Line သည္ သေဘၤာကိုေရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈ 
ကုမၸဏီကိုပါ စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိရွိရပါသည္။  ေပးရန္ရွိသည့္ 
လုပ္ခလစာ USD128,000 

နီးပါးကို ရရွိရန္ တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းမွာ တရား႐ံုးမွ ေရယာဥ္ကို 
သိမ္းဆည္းၿပီး ေလလံတင္ရန္ ျဖစ္သည္။ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားသည္ 
သေဘၤာကို ေရတပ္ဌာနတရား႐ံုး၌ 
ေအာက္တိုဘာလ 10 ရက္တြင္ 
သိမ္းဆည္းကာ တရား႐ံုးၾကားနာမႈကို 
ေစာင့္ဆုိင္းေနပါသည္။

ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္က သေဘၤာထံသို႔ 
သန္႔ရွင္းေသာေရ ေပးပို႔ေသာ္လည္း 
ေငြေပးေခ်မႈမရွိပါက ေနာက္ထပ္ပံ့ပိုးမႈမ်ား 
မရႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္းဆိုသည္။ 
သေဘၤာသားမ်ားက သေဘၤာမွ 
ထြက္ခြါရန္၊ လစာရရန္ႏွင့္ 
အိမ္ျပန္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္တြင္ 
ITF က သေဘၤာသားမ်ားထံ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသာက္ေရအတြက္ 
ႀကိဳတင္ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

ITF ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
သေဘၤာတင္ပုိ႔မႈ ကုန္သည္မ်ားအသင္းသည္ 
ထိုအမႈကို ႏုိင္ငံအလံႀကီးၾကပ္မႈအဖြဲ႕ထံ 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ 
ပနားမား ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
အာဏာပုိင္အဖြဲ႕သည္ သေဘၤာသားအဖြဲ႕ထံ 
အေထာက္အပံ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 
ယခုအခါ ဆိပ္ကမ္းရွိရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ 
ထိုစြန္႔ပစ္မႈကို ITF က ILO ထံသို႔ 
အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

ယီမင္ႏုငိ္ငံမွ စစ္ေဘးဒဏ္ 
စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ပ်က္စီးေနေသာ 
ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ 
အလုပ္လုပ္္ရသည္မွာ 
သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ 
သမဂၢမ်ားအတြက္ 
ခက္ခဲေၾကာင္း စပိန္ႏုိင္ငံ 
ဘီလ္ဘာအိုမွ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴး Mohamed 
Arrachedi ကေျပာသည္
ပနားမားအလံ လႊင့္ထူထားေသာ Najdiah 
ဆီသေဘၤာသည္ မာကူလာသို႔ 2016 ခုႏွစ္ ဧၿပီလ 
24 ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ သေဘၤာသား 
အဖြဲ႕သည္ ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဒူဘုိင္းမွ Prime 

Tankers LLC ႏွင့္ ကုန္စည္ လက္ခံမည့္သူတို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားမႈတြင္ ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ 

သူတုိ႔ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကုိ သိမ္းယူသြားကာ လက္နက္ကုိင္ ေလးေယာက္ သေဘၤာေပၚ 
တက္လာခဲ့သည္။ 

အိႏၵိယသေဘၤာသား 16 ေယာက္သည္ အစာေရစာ၊ သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ 
ေဆးဝါး မလံုေလာက္မႈကို ႏွစ္လတာ ခံစားခဲ့ရသည္။ သူတို႔သည္ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ျခင္း 
မရွိသလို ေလေအးေပးစက္လည္း မရွိဘဲ ေဆးဝါးကုသမႈလည္း မရၾကေပ။ ITF 
သို႔မဟုတ္ အိႏၵိယသံ႐ံုးမွ ေပးပို႔ေသာ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ အစားအေသာက္မ်ားမွာ 
လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္သျဖင့္ ၾကာရွည္မခံခဲ့ပါ။ သူတို႔အနီးအနားမွ ဗံုးၾကဲသံမ်ားကိုပင္ 
ၾကားႏုိင္ပါသည္။

ေရယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သူအားလံုးအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ဖိအားေပးၿပီး ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားကို 
အာ႐ံုစိုက္လာေစခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယသံ႐ံုးႏွင့္ ယီမင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆးဝါးကုသမႈ 
ေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ITF သမဂၢႏွင့္ Aden ကြန္တိန္နာဆိပ္ကမ္းမွ အလုပ္သမား 
ေကာ္မတီတို႔ထံမွ ညီညြတ္မႈ ရရွိခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီသည္ ေလာင္စာဆီႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ေပးပို႔ၿပီး မတ္လႏွင့္ 
ဧၿပီလအတြက္ လုပ္ခ USD48,700 ကို ေပးခဲ့သည္။ ေရယာဥ္ကိုလည္း 
ဆက္လက္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး သေဘၤာသား ခုနစ္ေယာက္ကို ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသခဲ့သည္။ 

Najdiah သည္ ဆိပ္ကမ္းမွ ဇြန္လ 23 ရက္တြင္ ထြက္ခြါသြားပါသည္။ ၎သည္ 
အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုရွိ ဟာမာရီယာသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ ကုမၸဏီက 
ေပးရန္ရွိေသာလုပ္ခလစာ USD79,360 ကို အျပည့္အဝေပးၿပီး ေသာကေရာက္ေနေသာ 
သေဘၤာသား 10 ဦးကို သူတို႔ခရီးသြားစရိတ္ ႏႈတ္ယူၿပီးေနာက္ အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org
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ပင္လယ္ျပင္ဘဝ

ယူေကတြင္ စြန္႔ပစ္ခံသေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ေအာင္ႏုငိ္ျခင္း 
ၿဗိတိသွ် ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အေသအခ်ာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ သေဘၤာ ႏွစ္စင္းေပၚမွ အိႏၵိယ သေဘၤာသားမ်ားကို ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားကို ကူညီခဲ့ပံု အေၾကာင္းကို ITF ယူေကႏွင့္ အုိင္ယာလန္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး Ken Fleming က 
ေျပာျပပါသည္။

အိႏၵိယပိုင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအလံ လႊင့္ထူထားေသာ 
Malaviya Seven သေဘၤာကို 
စေကာ့တလန္ႏုိင္ငံ၊ အဘာဒီးန္၌ 
2016 ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ပံုမွန္ ITF 
စစ္ေဆးမႈအရ သေဘၤာသားအဖြဲ႕ဝင္ 
15 ေယာက္ကို အနည္းဆံုး ေလးလစာ 
လုပ္ခမေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ 
၎၏ ပံုစံတူသေဘၤာ Malaviya Twenty 
ကို အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂရိတ္ ယားေမာက္တြင္ 
ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးမႈက 
အလားတူအျဖစ္ကို ေတြ႕ရွိပါသည္။ 
လက္ရွိႏွင့္ ယခင္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ 
ေပးရန္ရွိသည္မွာ စုစုေပါင္း USD250,000 
ေက်ာ္ရွိေလသည္။

သေဘၤာသားမ်ားကိုယ္စား 
သေဘၤာကို သိမ္းပိုက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ျပင္ဆင္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ခလစာမ်ား 

ေပးၿပီး အျခားခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ား 
ညႇိႏိႈင္းမၿပီးမခ်င္း ေရယာဥ္ႏွစ္စင္းလံုးကို 
ထြက္ခြာမသြားေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယူေက 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္ 
ေအဂ်င္စီႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ 

Malaviya Twenty ၏ 
သေဘၤာသားမ်ားသည္ သူတို႔ႏိုင္ငံရွိ 
မိသားစုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ 
ေခ်းေငြမ်ားယူခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးမွဴး 
Paul Keenan က သိရွိခဲ့သည္။ 
က်န္ရွိေသာ သေဘၤာသား 12 
ေယာက္စလံုးအတြက္ ေပးရန္ရွိေသာ 
USD180,000 ကို သူကအျပည့္အဝ 
ျပန္လည္ရယူေပးကာ သေဘၤာသား 
ကိုးေယာက္မွာ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ 
အိမ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေရယာဥ္၏ 
ယခင္သေဘၤာသားအဖြဲ႕ထံ 

ေပးရန္ရွိေသာ လုပ္ခလစာ အမ်ားစုကို 
သူေအာင္ျမင္စြာ ရရွိၿပီး ေပးရမည့္ 
USD67,000 ကို မၾကာမီ ရယူႏုိင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ သေဘၤာကို 
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

စစ္ေဆးေရးမွဴး Liam Wilson က  
Malaviya Seven သေဘၤာမွ သေဘၤာသား 
15 ေယာက္ကို သူတို႔လုပ္ခလစာမ်ား 
ဇူလိုင္လကုန္တြင္ ျပန္လည္ရယူေပးၿပီး 
သေဘၤာသား ငါးေယာက္အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ 
သို႔ေသာ္ သေဘၤာသားအဖြဲ႕မွာ မၾကာမီ 
လုပ္ခမရဘဲ ထပ္ျဖစ္ျပန္ရာ ေရယာဥ္ကို 
ေအာက္တိုဘာလ 5 ရက္တြင္ 
ေရယာဥ္ရွိရာႏုိင္ငံ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မွ 
ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

သေဘၤာသားမ်ားကို စြန္႔ပစ္သည့္ သေဘၤာအား ၾသစေၾတးလ်ႏုငိ္ငံမွ 
ပိတ္ပင္မႈကိ ုITF က ႀကိဳဆိုျခင္း 
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုျခံဳေရး အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ Fujian သေဘၤာအား 
သေဘၤာသား အေယာက္ 20 ဆုိင္းငံ့ခံရၿပီးေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကမ္းေျခမွ 12 လတာ ပိတ္ပင္ခဲ့မႈကို ITF ၏ 
ေခတၱႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး Matt Purcell က ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပိုင္၊ ေဟာင္ေကာင္အလံ 
လႊင့္ထူထားေသာ ေက်ာက္မီးေသြး 
သေဘၤာကို အေႂကြး USD38,000 
အတြက္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ ဂလက္စတုန္း 
ဆိပ္ကမ္းတြင္ သေဘၤာ ကုန္တင္ပို႔မႈ 
ပြဲစားက ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ေသာ္လည္း 
သူထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္အတြင္း 
ပြဲစားက သေဘၤာသားမ်ားကို 
အစာမေကၽြး၊ လုပ္ခမေပးေသာေၾကာင့္ 
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

2016 ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ 19 ရက္မွစၿပီး 
ေျခာက္ပတ္တာ ရပ္တန္႔ေနမႈအတြင္း 
သေဘၤာသားအဖြဲ႕တြင္ စားနပ္ရိကၡာမရွိသလို 
လေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခကို ရရန္ရွိေနပါသည္။ 

စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ 
ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဂလက္စတုန္းရွိ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴး Sarah Maguire 
သည္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  အေျခအေနကို 
ေျဖရွင္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 

ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔အေပၚ 
ဖိအားေပးႏုိင္ေအာင္ မီဒီယာလႈံ႔ေဆာင္မႈ 
ရရွိလာေအာင္ ၾသစေၾတးလ် 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သမဂၢက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို 
ကူညီခဲ့သည္။ 

သေဘၤာသားမ်ား လုပ္ခရသည့္တုိင္ 
သူတို႔သည္ တစ္နာရီလွ်င္ USD1.50 မွ်သာ 
ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေအာက္ 
ရရွိေနေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

သေဘၤာသားမ်ားကို ကမ္းဆင္းခြင့္ေပးရန္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းဆိုႀကိဳးပမ္းမႈကို 
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ျငင္းဆိုသည့္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်မွ 
ITF က စိတ္ပ်က္မိသည္။ ထိုသူတို႔မွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေရယာဥ္ေပၚတက္ရန္ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ သေဘၤာသားမ်ားကို 
လစာေပးၿပီး ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ Fujian 
သေဘၤာကိုထြက္ခြာေစခဲ့ပါသည္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017
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ကုန္သြယ္ေရး  
သမဂၢမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ

ပထမအႀကိမ ္
ယူကရိန္း၌ က်င္းပေသာ 

သေဘၤာသားမ်ား 
အစည္းအေဝး

“သေဘၤာေပၚ ပထမဆံုး 
တက္တဲ့သူေတြက 

သူတို႔အခြင့္အေရးေတြကို 
နည္းနည္းပါးပါးပဲ 

သိၾကပါတယ္။ လုပ္ခလစာ 
မေပးတာ၊ သေဘၤာက 

ထြက္ခြါဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေစတာ 
စတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ 

လက္မခံႏုိင္စရာ 
သေဘၤာေပၚက 

အေျခအေနေတြမွာ 
ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ 

ခုအစည္းအေဝးေၾကာင့္ 
နားလည္သြားပါတယ္။” 

Dmitry Alifanov, Intresco

ယူကရိန္းႏုိင္ငံ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္သားမ်ား ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢ (MTWTU) 
 မွ ဒုတိယဥကၠ႒ 
Oleg Grygoriuk က 
ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး 
သမဂၢ ရက္သတၱပတ္ကို 
က်င္းပခြင့္ရသည့္အတြက္ 
ဂုဏ္ယူခဲ့ပါသည္ 

ဤသည္မွာ ယူကရိန္းမွ သေဘၤာသား 
အမ်ားအျပားကို ကမၻာ့သေဘၤာ 
ကုန္တင္ပို႔မႈ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ 
ေစလႊတ္ေနသည့္အတြက္ 
သေဘၤာသားမ်ားကို 
သူတို႔အခြင့္အေရးမ်ား အသိေပးရန္ 
ITF ၏ ေနရာေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ 
စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယႏွင့္ 
အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ထိုအစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ရန္ 
ITF က စီစဥ္ထားပါသည္။

MTWTU တြင္ အဖြဲ႕ဝင္ 70,000 
ေက်ာ္ရွိၿပီး ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ 
သေဘၤာသားမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ 
သူတို႔မိသားစုမ်ားအတြက္ လူမႈေရး 
အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
Odessa ရွိ သမဂၢ သီတင္းပတ္ 
(2016 ခုႏွစ္ ေမလ 31 ရက္မွ ဇြန္လ 3 
ရက္အထိ) သည္ သေဘၤာသားမ်ားအား 
သူတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား 
ေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါသည္။

သေဘၤာသားမ်ား၊ အရာရွိေလာင္းမ်ားႏွင့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းမွ 
အျခားဝန္ထမ္းမ်ား 400 ဝန္းက်င္ 
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ 
ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢမ်ား၏ 
အေရးႀကီးပံုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး 
သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား အေၾကာင္းကို 
သူတို႔သည္ MTWTU ႏွင့္ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားထံမွ သိရွိခဲ့ၾကပါသည္။ 
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ IFOMS တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
ျမႇင့္တင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ ကဲ့သို႔ 
ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ငွားရမ္းမႈနမူနာမ်ားက 
သင့္သမဂၢကို ပိုမိုခုိင္မာ ေစလိုလွ်င္ 
တက္ႂကြေသာ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ 
ျဖစ္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ၾကားေပးပါသည္။ 

သေဘၤာသားမ်ားသည္ ITF 
၏ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ 
စနစ္လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း သိရွိခြင့္ 
ရခဲ့သလို ILO ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
အလုပ္သမားဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာ 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား 
အေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါသည္။ 
သူတို႔သည္ လုပ္ခလစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
စုေပါင္း ေတာင္းဆိုမႈ သေဘာတူညီခ်က္ 
ITF မူေဘာင္၏ ေပးအပ္ထားခ်က္မ်ားမွ 
သူတို႔က ေမွ်ာင္လင့္စရာမ်ားကိုလည္း 
ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။  သူတို႔ရရန္ရွိေသာ 
လုပ္ခလစာ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ရရွိေအာင္ ဘာကို သတိထားရမည္ကို 
စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားက သူတုိ႔ကုိ သင္ေပးခ့ဲၿပီး 
ITF ၏ သေဘၤာသား တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
စာခ်ဳပ္ကို ရွင္းျပခ့ဲသည္။

 အစည္းအေဝးမ်ားသည္ 
အလြန္အသံုးဝင္ေၾကာင္း 
သေဘၤာသားမ်ားက ေတြ႕ရွိၿပီး 
ေမးခြန္းမ်ားစြာ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔အခြ
င့္အေရးမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဤအသိပညာကို 
မည္သို႔အသံုးခ်ရန္ သူတို႔သိလာမည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယခုေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

MTWTU အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို 
www.mtwtu.org.uaတြင္ ေလ့လာပါ။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org
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ကုန္သြယ္ေရး  
သမဂၢမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံ သေဘၤာသားမ်ား လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္  
(Independent Federation of Myanmar Seafarers) က 
MLC အတုိင္းဦးေဆာင္ျခင္း 
“သေဘၤာသားေစလႊတ္ေရး ေအးဂ်င့္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕ႏွင့္ IFOMS 
အရာရွိမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို MLC အေၾကာင္း အျပဳသေဘာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္မွာ 
စိတ္အားတက္ေစေၾကာင္း” IFOMS ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ 2016 ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလ 3 ရက္မွ 6 ရက္ထိ တက္ေရာက္သူ 40 ခန္႔ပါဝင္ေသာ MLC အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ေျပာသည္။
ထိုအစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏုိင္ငံ 
သေဘၤာသားမ်ား လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(Independent Federation of 
Myanmar Seafarers, IFOMS) ႏွင့္ 
ITF တို႔ပူးတြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ 
အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (International 
Labour Organization, ILO) က 
ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ 

၎သည္ IFOMS 
အမႈေဆာင္ ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ 
ဖိတ္ၾကားထားေသာ သေဘၤာသားမ်ား၊ 
သေဘၤာသားေစလႊတ္ေရး ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္ 
ေရေၾကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ာအား သေဘာတူညီခ်က္ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ရင္းႏွီးေစရန္ အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) 
၏ နာယကႏွင့္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ 
ဦးတင္ဦးသည္ ထိုအခမ္းအနားကို 
တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ကာ၊ အစိုးရသစ္၏ 
ပထမဆံုး အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႀကီးမ်ားအနက္ 
တစ္ခုျဖစ္ေသာ MLC အေပၚ အစိုးရသစ္၏ 
စိတ္ဝင္စားမႈကို ခုိင္မာေစခဲ့ပါသည္။ 

သေဘၤာသားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ 
ေနရာခ်ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္အရ 
သေဘၤာသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
အထူးအေလးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 
ေဆြးေႏြးမႈမွာ အႏွစ္သာရရွိသလို၊ MLC 
ကို ျပည့္ဝ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေရးအတြက္ သံုးဦးသံုးဖလွယ္ 
ဖြဲ႕စည္းပံုမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပံုကို 
ပါဝင္သူအားလံုးက အသိအမွတ္ 
ျပဳၾကပါသည္။

IFOMS အဖြဲ႕သည္ သမဂၢ 
အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးက MLC 
၏ ေပးအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစလိုပါသည္။ ယခုအထိဆိုလွ်င္ 
သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ MLC ဆုိင္ရာ 
ITF ၏ လမ္းညႊန္ကို သူတို႔အေနႏွင့္ 
ျမန္မာဘာသာျပန္ ထုတ္ေဝထားရာ  
IFOMS ဝက္ဘ္ဆုိက္  
www.ifoms.orgမွ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သေဘၤာစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ မတရားမႈကို IFOMS က 
အဆံုးသတ္ခဲ့ျခင္း

ဘိုဆင္ မင္းသိန္းသည္ ပနားမားအလံ လႊင့္ထူထားေသာ Chembulk Westport 
သေဘၤာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ သူသည္ 2016 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ 26 ရက္၌ 
ေရသြင္းေရထုတ္ကန္တစ္ခုတြင္ သံေခ်းေခါက္ေနစဥ္ စင္ၿပိဳက်ၿပီး သူ႔လက္ေကာက္ဝတ္ 
က်ဳိးသြားသည္။  

သူ႔အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ယူရာရွိ ေဒသခံေဆးခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းပို႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ 4 ရက္တြင္ 
အာရီဒါစီးတီးေဆး႐ံုသို႔ တက္ေရာက္ကာ ခ်က္ခ်င္းပင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့သည္။ 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ 17 ရက္တြင္ ေဆး႐ံုဆင္းၿပီးေနာက္ ကိုမင္းသည္ ရန္ကုန္သို႔ ျပန္သြားသည္။ 
ရန္ကုန္ရွိ SSC ေဆး႐ံုတြင္ ဆက္လက္ကုသရန္ မတ္လ 3 ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္သည္။ 

ကိုမင္းသိန္းသည္ သူ႔ေဆးမွတ္တမ္းအားလံုးကို သေဘၤာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ MTM 
MC-Yangon Ship Management Ltd. ထံ တင္ျပခ့ဲသည္။ ဖ်ားနာမႈအတြက္ လစားခြင့္ 
သို႔မဟုတ္ လစာ သူမရရွိခဲ့သလို သူ႔ဒဏ္ရာရမႈ အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးကို ဂ်ပန္ P&I Club မွ 
လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ကိုေျပာသည္။ 

ကိုမင္းသိန္းက IFOMs ထံသို႔ မတ္လ 31 ရက္ေန႔တြင္တုိင္ၾကားခဲ့သည္။ ITF ၏ John 
Wood ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးမွဴး ဦးေရႊထြန္းေအာင္တို႔က စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။ သူတို႔က 
MTM သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သေဘၤာသားမ်ား သမဂၢ (Japanese Seafarers’  
Union, JSU) အဖြဲ႕ဝင္ေၾကးျဖစ္ေသာ တစ္လလွ်င္ USD40 ကို သေဘၤာသားမ်ားထံမွ 
ႏႈတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေရယာဥ္သည္ JSU သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း 
အက်ဳံးမဝင္ဘဲ သမဂၢေၾကးမ်ား လံုးဝမေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ 

JSU ေၾကးမ်ားကို ျမန္မာသေဘၤာသား အားလံုးထံ ျပန္ေပးရန္ ITF က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
ကိုမင္းသိန္းသည္ သူရရွိမည့္ လုပ္ခလစာမ်ား၊ ေဆးကု စရိတ္မ်ားႏွင့္ သမဂၢေၾကးမ်ားကို  
IFOMS အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္း ေရွ႕ေမွာက္တြင္ 
လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာသားအဖြဲ႕အတြက္ စုစုေပါင္း USD6,314 ကို 
ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါသည္။

IFOMS ၏ 2016 ခုႏွစ္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
(စက္တင္ဘာလ 30 ရက္အထိ)

 စုစုေပါင္း 

 အမႈမ်ား  65 – 22 ေဆာင္ရြက္ဆဲ

 မရရွိေသာ 

 လုပ္ခလစာမ်ား 

 ျပန္လည္ရရွိမႈ  USD495,826

ေျဖရွင္းခဲ့ေသာ အမႈအမ်ဳိးအစားမ်ား-

 ေသဆံုးမႈ  3 

 ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ  5 

 လုပ္ခလစာ၊ 

 အိမ္ျပန္ပို႔မႈ 

 ႏွင့္ ပြဲစား 

 အခေၾကးေငြ  29

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017
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ကုန္သြယ္ေရး  
သမဂၢမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈ

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား 
ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ 
သေဘၤာသားမ်ားကို 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
သမဂၢမ်ားက 
အကူအညီေပးျခင္း
ITF ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ 
အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ 
သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(UGTA) သည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား 
ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ အခက္အခဲၾကံဳရေသာ 
သေဘၤာသားမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးရန္ 
ပိုမိုတက္ႂကြစြာ ေဆာင္ရြက္လာပါသည္။ 
ဤလုပ္ေဆာင္မႈကုိ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္ 
မၾကာေသးမီက ခန္႔အပ္ထားေသာ 
ITF ၏ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
အယ္လ္ဂ်ီရာစ္မွ Berrama Seddik 
ႏွင့္ အိုရန္မွ Meliani Abdellah တို႔က 
နမူနာႏွစ္ခု ေျပာျပထားပါသည္

UGTA အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို  
www.ugta.dz ႏွင့္ အီဂ်စ္လူမ်ဳိး 
သေဘၤာသားမ်ား သမဂၢအေၾကာင္းကို  
www.egsunion.com တြင္ ၾကည့္႐ႈပါ။  

ဆိုင္းငံ့ေနေသာ EOS သေဘၤာသားအဖြဲ႕ ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 
(National Federation of Transport Work-
ers, NTF) က EOS သေဘၤာသားအဖြဲ႕ထံမွ 
အကူအညီေတာင္းေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

အီဂ်စ္သေဘၤာသား ရွစ္ဦးႏွင့္ အိႏၵိယသေဘၤာသား 
ေျခာက္ဦးသည္ မာဒီရာ အလံလႊင့္ထူထားေသာ 
ေရယာဥ္ေပၚ၌ လခ၊ ရိကၡာ၊ စြမ္းအင္ သံုးစြဲစရာမ်ား 
မရွိဘဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အမႈတစ္ခုျဖစ္ရင္း 
ဓါးစာခံျဖစ္ေနသည္။ EOS ကို Djen Djen ဆိပ္ကမ္းတြင္ 
ကာကြယ္သည့္သေဘာ ဖမ္းဆီးထားရန္ တရား႐ံုးက 
အမိန္႔ထုတ္ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းပိုင္ရွင္က 
ဘိလပ္ေျမဝန္မ်ားမွာ ပ်က္စီးေနေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ 

NTF သည္ သေဘၤာသားအဖြဲ႕ကို ညီညြတ္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ 
ေပးရန္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေရယာဥ္အား ေရ၊ 
အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခားအေျခခံ ကုန္စည္မ်ားျဖင့္ 24 
နာရီအတြင္း ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ဒီဇယ္ဆီ ေပးပို႔ရန္ 
အခ်ိန္အနည္းငယ္ ပိုၾကာခဲ့ပါသည္။

သေဘၤာပိုင္ရွင္က သေဘၤာသားအဖြဲ႕အတြက္ 
တာဝန္ေရွာင္လႊဲခဲ့ၿပီး ဥပေဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ 
ၾကာျမင့္႐ႈပ္ေထြးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ITF 
ႏွင့္ အီဂ်စ္သေဘၤာသား သမဂၢတို႔ႏွင့္အတူ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရွည္ၾကာေသာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ 
အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လူသားႏွင့္ 
အရာဝတၳဳရင္းျမစ္ မ်ားစြာ ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး ေကာင္းစြာ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ားကို သူတို႔ရရန္ရွိေသာ 
လုပ္ခလစာ USD152,500 ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ကာ 
ေရယာဥ္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

Sea Honest သေဘၤာသားအဖြဲ႕ကို 
အေရးေပၚကယ္တင္ျခင္း

ပနားမားအလံ လႊင့္ထူသည့္ Sea Honest 
ကုန္တင္သေဘၤာသည္ သေဘၤာေပၚပါ သေဘၤာသားအဖြဲ႕ 20 
ဦးျဖင့္ သဲေက်ာက္မ်ား သယ္ေဆာင္ကာ ေမာ္ရီေတးနီးယားမွ 
အီစတန္ဘူလ္သို႔ ထြက္ခြါလာသည္။ ၎သည္ 
ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္၌ 
စက္ပ်က္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကပၸတိန္အား 
အေရးေပၚအကူအညီ SOS ေတာင္းခံခိုင္းသည္။ 

ကမ္း႐ိုးတန္း ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ားက 
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း စတင္ကာ ေရယာဥ္ကို 
အယ္လ္ဂ်ီရာစ္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆြဲယူၿပီး တူရကီသေဘၤာသား 
11 ဦးႏွင့္ ယူကရိန္း ကိုးဦးကို ကမ္းေပၚတင္ခဲ့သည္။ 
သေဘၤာသားမ်ားကေတာ့ သူတို႔အျဖစ္ဆိုးမွ လြတ္ၿပီဟု 
ထင္ၾကသည္။

ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ မလြတ္ျပန္ေသးပါ။ သေဘၤာတြင္ ရိကၡာႏွင့္ 
ဒီဇယ္ဆီမရွိသလို သေဘၤာသားအဖြဲ႕မွာ လခမရေသးေပ။ 
ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး Mohammed Arrachedi က 
Algiers ရွိ ITF အဆက္အသြယ္ထံ တပ္လွန္႔ခဲ့ၿပီး ထိုသူက 
စိတ္ပ်က္လက္ေလွ်ာ့ေနေသာ သေဘၤာ္ာသားမ်ားကို 
ေတြ႕ဆံုရန္ႏွင့္ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား အကဲျဖတ္ရန္ 
သေဘၤာေပၚ တက္သြားသည္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား 
အာဏာပိုင္မ်ားကို ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က 
ေတာင္းဆိုရာ ယင္းက တူရကီသေဘၤာပိုင္ရွင္အား 
ေရယာဥ္ကို ပံ့ပိုးရန္၊ လုပ္ခလစာ ေပးရန္ႏွင့္ 
သေဘၤာသားအဖြဲ႕ကို အိမ္ျပန္ပို႔ေပးရန္ တာဝန္ခံေအာင္ 
ဖိအားေပးခဲ့ပါသည္။

Tony Sacco အထိမ္းအမွတ္ သေဘၤာသားမ်ားစင္တာ
ခ်ာလက္စတန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ား အစည္းအ႐ံုး ဘုတ္အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားက သူတို႔၏ 
သေဘၤာသားမ်ားစင္တာကို 2016 ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားေသာ Tony Sacco အား အထိမ္းအမွတ္ 
ျပဳထားသည္
Tony Sacco အထိမ္းအမွတ္ 
သေဘၤာသားမ်ားစင္တာသည္ 
လြန္ခဲ့ေသာ 14 ႏွစ္တာကာလတြင္ 
ခ်ာလက္စတန္ေဒသရွိ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ 
မထမ္းေဆာင္မီက သေဘၤာသားျဖစ္ခဲ့ေသာ 
Tony ကို အမွတ္တရ ျဖစ္ေစပါသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ 12 ရက္ေန႔တြင္ 
က်င္းပေသာ အထိမ္းအမွတ္ 
အခမ္းအနားကို သဘာပတိအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေသာ Fr Len Wil-

liams က Tony သည္ ITF 
စစ္ေဆးေရးမွဴးအျဖစ္ စံနမူနာျပ 
တာဝန္ထမ္းခဲ့ျခင္းျဖင့္ အစည္းအ႐ံုး 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အသည္းႏွလံုးကို 
ရယူသြားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ 
အစည္းအ႐ံုးက ၎၏ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာသားမ်ား 
သမဂၢႏွင့္ ITF ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးပံ့ပိုးမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး 
ယင္းတို႔မွာ Tony ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ 

SIU ဥကၠ႒ႏွင့္ Tony ၏ဖခင္ျဖစ္သူ 
Michael Sacco က Tony ၏ 
ဘဝအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး ထိုစင္တာကို 
အမည္ေပးမႈသည္ သူ႔မိသားစုအတြက္ 
အထူးဂုဏ္ယူဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

ITF စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
Steve Trowsdale က အခမ္းအနားတြင္ 
ေျပာၾကားရာ၌ ITF မိသားစု၏ Tony အေပၚ 
ေက်းဇူးတင္ရွိမႈကို ျပသၿပီး သူတို႔အတြက္ 
သူ၏တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ 
ေက်းဇူးေႂကြးက သေဘၤာသားမ်ားစြာအေပၚ 

တင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ITF 
ကို ITF သေဘၤာသားမ်ားက႑မွ 
ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Dave Heindel ႏွင့္ ITF 
အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး 
Ricky Esopa တို႔ကလည္း 
ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္။ 

ထိုစင္တာသည္ Tony Sacco 
အထိမ္းအမွတ္ ပညာသင္ဆုကိုလည္း 
ေၾကညာခဲ့ကာ 2017 ခုႏွစ္ ေႏြဦးရာသီတြင္ 
ေဒသခံ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ 
ေပးအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈ

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

အမ်ဳးိသား 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
အလုပ္အကိုင္မ်ား 
အေရးႀကီးသည္
ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ျပည္တြင္း 
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈကို ၎၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအလုပ္မ်ားကို ထိန္းထားႏုိင္ကာ ႏုိင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို 
ေရရွည္တည္တံ့ေစႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း 47 ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း 
အျမတ္အစြန္းေနာက္လုိက္ေသာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ကုန္သြယ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာက 
အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္
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ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈ
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ႏုငိ္ငံမ်ားက 
သေဘၤာသား 
အရည္အခ်င္းမ်ား 
လိုအပ္ျခင္း  
အစိုးရမ်ားသည္ သူတို႔ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ 
သူတို႔၏ အမ်ဳိးသား 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အလုပ္သမား 
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္သည့္ 
လူမႈဆုိင္ရာ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား တားဆီးရန္ 
ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္သလုိ ပို၍လည္း 
ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ITF 
သေဘၤာသားမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သြားလာမႈ ဆုိင္ရာ 
က႑အလိုက္ အႀကီးတန္းလက္ေထာက္ 
Steve Yandell က ရွင္းျပသည္ 
တိုးတက္လာေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းသည္ အေရးပါေသာ 
စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ တိုးတက္ေစၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈကုိ 
ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ သေဘၤာသားမ်ားမွာ 
အလြန္ပင္ အေရးပါပါသည္။ 

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားက ပိုမိုျမတ္စြန္းရန္အတြက္ 
သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ခနည္းၿပီး ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ဥပေဒမ်ား 
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံသား 
သေဘၤာသားမ်ားကိုလည္း လုပ္ခနည္းေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ 
သေဘၤာသားမ်ားျဖင့္၊ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန ပိုမိုညံ့ဖ်င္းေသာ 
စာခ်ဳပ္မ်ားသံုးၿပီး အစားထိုးလာပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံအစိုးရ 
မူဝါဒမ်ားျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ITF ႏွင့္ ၎၏ သမဂၢမ်ားက 
တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ အာ႐ံုစိုက္ေသာ 
အဓိကမ်က္ႏွာစာ သံုးခုမွာ- ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံ 
တုိးျမႇင့္ေရး။ ပင္လယ္ျပင္ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္မႈ ျမန္ဆန္ေရး 
အပါအဝင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး။ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရး။ 

ပင္လယ္ျပင္၊ ကမ္း႐ိုးတန္း သေဘၤာကုန္တင္ပို႔ျခင္းႏွင့္၊ ဆိပ္ကမ္း 
အေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ကမ္းေျခမွ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးအတြက္ 
သေဘၤာသားတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ 
ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံသည္ တန္ဖိုးျမင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ထုတ္ကုန္ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အင္ဂ်င္နီယာပညာ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔တြင္ သူတုိ႔က ကူညီႏိုင္ပါသည္။

အာဖရိကရွိ ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ ႏုိင္ငံပိုင္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ 
သေဘၤာသားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ 
အခက္အခဲရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း 
သေဘၤာကုန္တင္ပို႔မႈ က႑ကို ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားက 
ေက်ာ္တက္သြားၿပီး ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သေဘၤာသားမ်ား အတြက္ 

သိသာေသာ အလုပ္အကိုင္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္လာရာ၊ အေၾကာင္းရင္း 
တစ္ခုမွာ အစိုးရထံ၌ ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 
မကာကြယ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသခံ ကုမၸဏီမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာပုိင္ရွင္ 
ႀကီးမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပုဂၢလိက 
က႑ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အဆိုပါ 
ပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ အစိုင္အခဲ သတၱဳမ်ား၊ ငါးႏွင့္ ပင္လယ္ထြက္ကုန္မ်ားကို 
ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ရန္ ပိုမိုအခြင့္အလမ္းမ်ား သိသာစြာ ရလာႏုိင္ပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ သေဘၤာမ်ား ေရရွည္က်ဆင္းလာမႈကို 
ရပ္တန္႔ရန္ ၾသစေၾတးလ် ပင္လယ္ေရေၾကာင္း သမဂၢႏွင့္ 
အျခားအဖြဲ႕မ်ား၏ ရွည္ၾကာေသာလႈပ္ရွားမႈသည္ 2012 ခုႏွစ္တြင္ 
ေအာင္ျမင္မႈ ရခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္း သေဘၤာလုပ္ငန္းကို 
ထိန္းေက်ာင္းရန္၊ ၾသစေၾတးလ်အလံ လႊင့္ထူေသာ သေဘၤာမ်ားကို 
ပံ့ပိုးရန္၊ ၾသစေၾတးလ် အေထြေထြလုိင္စင္ သေဘၤာမ်ားကို 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ စနစ္အရ အျခားသေဘၤာမ်ားထက္ 
ဦးစားေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေလ့က်င့္ေပးရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းဖို႔ 
ေလဘာပါတီ အစိုးရက သေဘာတူခဲ့သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 2013 
ခုႏွစ္တြင္ တင္းမာေသာ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ သမဂၢသည္ 
အဆိုပါရလဒ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ဖိအားေပးခံရသည့္တုိင္ 
မၾကာေသးမီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အႏုိင္ရရိွထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ 
8 တြင္ၾကည့္ပါ)။   
ေနာ္ေဝးႏုိင္ငံတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ 
သမဂၢမ်ားႏွင့္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင့္ 
ေနာ္ေဝး ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္ေရး 
ေဖာင္ေဒးရွင္းကို 2003 ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ 
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကေပးေသာ အခေၾကးေငြကိုသံုးၿပီး 
ေနာ္ေဝးသေဘၤာသားမ်ားကို သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ စုေဆာင္းရန္ 
ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ပါသည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ဳန္းစ္အက္ဥပေဒ (ေအာက္ပါအကြက္တြင္ 
ၾကည့္ပါ) ျဖင့္ ကာကြယ္ထားေသာ္လည္း 
ယင္းကိုႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အျမဲတမ္း တုိက္ခိုက္လ်က္ 
ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ သေဘၤာသား သမဂၢမ်ားသည္ ထိုကိစၥကို 
ခုိင္မာၿပီး ပင္ကိုယ္ လံုေလာက္မႈရွိေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 
ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

သမဂၢမ်ားသည္ သေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ 
လစာႏွင့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းသေဘၤာလုပ္ငန္းကို 
ထိေရာက္စြာ ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ 
ခက္ခဲစြာတုိက္ပြဲဝင္ေနပါသည္။ ဤသည္မွာ သေဘၤာသားမ်ားကို 
ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားက ညံ့ဖ်င္းေသာ 
အလုပ္အကိုင္က်င့္ထံုးမ်ား က်င့္သံုးၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ 
ေရာက္မသြားေစရန္ အထူးအေရး ပါပါသည္။

ကမၻာ့ေဒသ အသီးသီးမွ ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈသည္ 
အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲျပားေသာပံုစံရွိေၾကာင္း အိႏၵိယသမဂၢ NUSI မွ 
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ျဖစ္ေသာ Ab-
dulgani Serang က ရွင္းျပပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားၿပီး 
လခလည္းမ်ားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၎သည္ 
ႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စီးပြားေရးကို အားျဖည့္မည့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္သားအင္အားကို ထိန္းသိမ္းရန္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျချဖစ္ပါမည္။ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ 
ထိုအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ျပည္တြင္း သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ 
ကာကြယ္ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ သို႔မဟုတ္ ဖိလစ္ပိုင္ကဲ့သို႔ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၌မူ 
သေဘၤာသားမ်ား၏ ပိုမိုႏွစ္သက္မႈမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လစာျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ 
လုပ္ကိုင္လုိျခင္းကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထိုသူတို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားအလံလႊင့္ထူေသာ ေရယာဥ္မ်ားသည္ 
စီးပြားေရး၏ မရွိမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေနသည့္တိုင္ 
ပိုေကာင္းေသာ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိပါက ပထမဦးစားေပး 
မဟုတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုအခါ သမဂၢမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအတြက္ ထက္ျမက္ေသာဥပေဒရွိေရးကို 
အာ႐ံုစိုက္ရပါမည္။ 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ ဂ်ဳန္းစ္ အက္ဥပေဒ (The Jones Act)
ဂ်ဳန္းစ္ အက္ဥပေဒသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ကမ္း႐ိုးတန္း ကုန္သြယ္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ 
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ထိုကုန္သြယ္မႈတြင္ မည္သည့္သေဘၤာမ်ားက တရားဝင္ ပါဝင္ႏုိင္ၿပီး ၎တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၎သည္ ျပည္ပတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျပည္ပအလံ လႊင့္ထူေသာ 
ေရယာဥ္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ကမ္း႐ိုးတန္း ကုန္သြယ္ေရး၌ ပတ္သက္မႈမွ တားဆီးပါသည္။



1514

(6140-UK-1-blank) ITF17 SEAFARERS'_BULLETIN.qxp_Layout 1  21/12/2016  14:48  Page 14

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈ

ဘရာဇီးႏုငိ္ငံတြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ပစ္မႈ 
SINDMAR (Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante) မွ Carlos Müller က ဘရာဇီး 
အလုပ္သမားမ်ားက သူတို႔၏ ျပည္တြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈ၌ အေသအခ်ာ ပါဝင္မႈရွိေစေရး 
ႀကိဳးပမ္းမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္

ဘရာဇီးႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္း 
ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အလုပ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္းႏွင့္ 
ထိုလုပ္ငန္းထဲ ဝင္ေရာက္လုိေသာ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းတို႔ေပၚတြင္ 
မူတည္ပါသည္။ 

SINDMAR ႏွင့္ CONTTMAF သမဂၢ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အျခား အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ 
အဆိုပါ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို 
ေထာက္ခံေျပာၾကားရင္း ဘရာဇီး ေရပိုင္နက္ 
အတြင္း အလုပ္ခန္႔ထားမည့္ ဘရာဇီး 
သေဘၤာသားဦးေရ အတုိင္းအတာတစ္ခုကို 
သတ္မွတ္ေဖာ္ျပေသာ ဥပေဒမ်ား 
ေပၚထြက္လာပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈႏွင့္ ကမ္းလြန္အလုပ္မ်ားကို 
ျပည္တြင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းမွာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
သူတို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားက 
ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ 
ကမၻာ့သေဘၤာလုပ္ငန္းကို လႊမ္းမိုးထားေသာ 
သေဘၤာလုိင္းႀကီး အနည္းငယ္က 
ဘရာဇီးႏုိင္ငံသားမ်ား လက္ခံႏုိင္သည့္ 
အေျခအေနေအာက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး 
သေဘၤာသားမ်ား ပိုမိုေခၚယူလုိပါသည္။ 

ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ သေဘၤာသား 
ခန္႔အပ္သူ အလုပ္ရွင္အမ်ားစုမွာ 
ႏိုင္ငံထဲ၌ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
လက္ေအာက္ခံ ကုမၸဏီမ်ားရွိေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ား 
ျဖစ္ပါသည္။ Petrobras ကုမၸဏီ၏ 
ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ 
Transpetro သည္ ဘရာဇီးပိုင္ေသာ 
ဘရာဇီးအလံလႊင့္ထူသည့္ 
ေနာက္ဆံုးကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ရာ ၎မွာ 
ျခားနားခ်က္ ရွိပါသည္။

CONTTMAF သေဘၤာသားမ်ား 
သမဂၢမ်ားမွာ ဘရာဇီး သေဘၤာသားမ်ား 
အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း လုပ္သားမ်ား အား 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား စသည့္ ျပႆနာ 
ႏွစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Transpetro ႏွင့္ 
10 လၾကာ အျငင္းပြားေနရာ Trans-
petro ၏ ကမ္းလြန္ႏွင့္ ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာေသာ သေဘၤာမ်ား၏ 
အမ်ဳိးသားအလံ လႊင့္ထူသတ္မွတ္မႈကို 
သိသာစြာ ထိခိုက္ခဲ့ပါသည္။ 
မ်ားမၾကာမီကလည္း Petrobras 
ကုမၸဏီက ငွားရမ္းေသာ ကုန္တင္ 
သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ကမ္းလြန္ေရယာဥ္မ်ား၏ 
ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ ဘရာဇီး ဥပေဒမ်ားကို 
မၾကာခဏ မလိုက္နာသလို သမဂၢမ်ားအား 
လူမႈေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ပစ္မႈအတြက္ 
ေနာက္ထပ္႐ုန္းကန္လာေစပါသည္။

ဘရာဇီး ဗဟိုတရား႐ံုးက 
ျဖန္ေျဖၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 2016 ခုႏွစ္တြင္  
Transpetro ႏွင့္ ပူးေပါင္းသေဘာ 
တူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ 
Transpetro သည္ သေဘၤာသားမ်ားအား 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ သမဂၢ မဆန္ေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈကို ၿဖိဳခြင္းရန္၊ 
ထိုဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
မတားဆီးႏုိင္ေတာ့ သည့္ေနာက္ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို CONTTMAF က 
တရား႐ံုးအား အသိေပးခဲ့သည္။ 

Transpetro ႏွင့္ တုိက္ပြဲဝင္ၿပီးသည့္ေနာက္ 
ဘရာဇီး သေဘၤာသားမ်ားက 
သူတို႔သမဂၢမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ 
အနီးကပ္သိရွိမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေတာင္းဆိုမႈကို 
သူတို႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈတို႔ေၾကာင့္ 
သူတို႔ ေတာင္းဆိုေသာအရာအားလံုး 
ရရွိခဲ့သည္။

“ဒါဟာ တစ္ကမၻာလံုးမွာရွိတဲ့ 
ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းမွာ 
အလုပ္သမားေတြရဲ႕ 

အခြင့္အေရးေတြ 
ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္ 

ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ 
ျဖစ္ပါတယ္။” 

ITF ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး Jacqueline 

Smith

ၾသစေၾတးလ် ကမ္းလြန္လုပ္သားမ်ား သက္ျပင္းခ်ႏုငိ္ခဲ့ျခင္း 
ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းပိုင္းတြင္ ၾသစေၾတးလ် လူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအား 
မခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အလုပ္အခြင့္အေရးမ်ား ေပးရန္ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရ၏ 
ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ ႏုိင္ငံ၏ ဗဟိုတရား႐ံုးတြင္ 2016 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 31 ရက္ေန႔က 
က်႐ံႈးသြားသည္။

ၾသစေၾတးလ် ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
သမဂၢ (Maritime Union of 
Australia, MUA) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အရာရွိမ်ား သမဂၢ 
(Australian Maritime Officers 
Union, AMOU) တို႔က စြဲဆိုေသာ 
အမႈအတုိင္း တရား႐ံုးက တစ္သမတ္တည္း 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီတန္သည့္ ကမ္းလြန္ 
ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ငန္းရွိ 
ေရယာဥ္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို 
ျပည္တြင္း ဗီဇာ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ 
လူဝင္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး Peter 
Dutton ၏ 2015 ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၌ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္က 
ေျပာင္းျပန္လွန္ခဲ့သည္။ 

ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ႀကိဳဆုိရင္း ITF ဥကၠ႒ႏွင့္ 
MUA တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အတြင္းေရးမွဴး 
Paddy Crumlin ကေျပာသည္မွာ- 
“မၾကာခဏ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရတဲ့ 
ျပည္ပလုပ္သားေတြ ေခၚယူလာတာက 
သေဘၤာသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံသားေပၚ 
မူမတည္ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြနဲ႔ 
စိတ္ခ်ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ 
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ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈ

အေျခအေနေတြအေပၚ အႏၲရာယ္ 
ထိုးႏွက္ခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…ဘယ္ႏုိင္ငံ 
ပိုင္နက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမ္းလြန္လုပ္ငန္းက 
ႏိုင္ငံရဲက လုပ္သားအင္အားအတြက္ 
နယ္ပယ္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ 
ဒါက ႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ 
လူထုရဲ႕ဥစၥာဓန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈ 
ပါဝင္ေနလို႔ပါပဲ။” 

ကေနဒါ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာျခင္း 
သိသာလွေသာ ဥပေဒေရးရာ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ေရျပင္အတြင္း အလုပ္လုပ္ေသာ ကေနဒါ 
သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္

“TiSA နဲ႔ CETA တို႔က 
ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢေတြ 
လိုလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ လံုျခံဳ၊ 
စိတ္ခ်ရၿပီး ထုိက္တန္တဲ့ 

အလုပ္အကုိင္ေတြနဲ႔ အေရးပါၿပီး 
ခက္ခက္ခဲခဲ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ 

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ 
ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဆိုတာေတြ 

အားလံုးအတြက္ 
အႏၲရာယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို 

ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္ဖို႔…
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကတိျပဳ 

ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုတာ 
ဘယ္သူမွ မအံ့ၾသသင့္ပါဘူး။” 

ITF ဥကၠ႒ Paddy Crumlin

အီးေမးလ္တစ္ခု 2015 ခုႏွစ္တြင္ 
ေပါက္ၾကားရာမွ ကေနဒါ ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈသည္ အီးယူႏွင့္ ကေနဒါၾကား 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လႊမ္းျခံဳ 
သေဘာတူညီခ်က္ (the Com-
prehensive Economic 
and Trade Agreement be-
tween the EU and Canada, 
CETA) ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ အီးယူ 
ကုမၸဏီမ်ားထံ ဖြင့္ေပးရမည္ဆိုသည္ကို 
SIU က သိရွိခဲ့ပါသည္။
ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈသည္ 
ကေနဒါ ကမ္း႐ိုးတန္းကုန္သြယ္မႈ 
အက္ဥပေဒေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး 
ယင္းမွာ ကေနဒါ ဆိပ္ကမ္းမ်ား အၾကား 
ပို႔ေဆာင္ေသာ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ 
ခရီးသည္မ်ားကို ကေနဒါအလံ လႊင့္ထူၿပီး 
ကေနဒါႏုိင္ငံသား သေဘၤာသားမ်ား 
ပါဝင္ေသာ ေရယာဥ္မ်ားျဖင့္ 
သယ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤကာကြယ္မႈကို CETA က 
ျပင္းထန္စြာ တြန္းလွန္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 
၎သည္ အီးယူႏွင့္ အီးယူပိုင္ေသာ 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ စနစ္ရွိသည့္ 
ေရယာဥ္မ်ားကို ဟာလီဖက္စ္ႏွင့္ 
မြန္ထရီယယ္အၾကား ကုန္စည္ 
ပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကုန္မပါေသာ 
ကြန္တိန္နာမ်ားကို ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္း 
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ခြင့္ျပဳပါမည္။ ထို႔ျပင္ 
၎သည္ ေသာင္တူးေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ျပည္ပေရယာဥ္မ်ားသို႔ ဖြင့္ေပးပါလိမ့္မည္။

2014 ႏွင့္ 2015 ခုႏွစ္အတြင္း ေရယာဥ္ 
ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္အရ 
ကေနဒါႏုိင္ငံထဲ ယူေဆာင္ခဲ့ရာ 
ထုိအခါ ကေနဒါ မဟုတ္ေသာ 
ေရယာဥ္မ်ား မရရွိႏိုင္ေသာအခါ၊ 
ကေနဒါအလံ မဟုတ္ေသာ 
ေရယာဥ္မ်ားက ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈရန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ 
ေပးပါသည္။ ထိုသေဘၤာသားမ်ားသည္ 
ယာယီႏုိင္ငံျခားသား 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္မ်ား မရွိဘဲ ကေနဒါတြင္ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း SIU က 
သိရွိခဲ့ပါသည္။ ကေနဒါဥပေဒအရ 
ထိုအလုပ္ကို ကေနဒါလူမ်ဳိးမ်ားက 
လုပ္ႏုိင္ပါက ထိုအတြက္ ပါမစ္မ်ားကို 
ထုတ္ေပး၍ မရပါ။ တကယ္ပင္ 
ထိုသို႔ရွိေနပါသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
ရွိေနပါသည္။

ထိုအခါ CETA ကို အတည္ျပဳမည္ 
ဆုိပါက ၎၏ အက်ဳိးဆက္ကို 
ရပ္တန္႔ရန္ သမဂၢအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 
ျပည္ပေရယာဥ္ကို ကေနဒါတြင္ CETA 
အရ ကုန္သြယ္ခြင့္ ေပးပါက ကေနဒါ 
လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 

မည္သို႔ထိန္းထားပါမည္နည္း။ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ကိစၥကို SIU က 
အာ႐ံုစိုက္ၿပီး အစိုးရကို ဥပေဒအတုိင္း 
လိုက္နာရန္ ဖိအားေပးခဲ့ပါသည္။

2015 ခုႏွစ္တြင္ သမဂၢသည္ ဖက္ဒရယ္ 
အစုိးရအား ကေနဒါရိွ သေဘၤာ လုပ္ငန္းတြင္ 
ပတ္သက္ေနေသာ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ 
စနစ္ျဖင့္ ဆီသေဘၤာသံုးစင္းျဖစ္သည့္ 
မာရွယ္ကၽြန္းစုအလံျဖင့္ New Eng-
land၊ ဆုိက္ပရပ္စ္အလံျဖင့္ Sparto 
ႏွင့္ ဂရိအလံျဖင့္ Amalthea စသည္တို႔ 
အေပၚမွ ျပည္ပ သေဘၤာသား မ်ားထံ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ား တရားမဝင္ 
ထုတ္ေပးမႈအတြက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ 

2016 ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ New 
England အမႈ၌ SIU သည္ ျပည္ပ 
လုပ္သားမ်ားထံ ထုတ္ေပးေသာ 
အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး၊ 
ပါမစ္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ေသာ 
ဖက္ဒရယ္ တရား႐ံုး၏ အမိန္႔ကို 
ရရွိသည့္ ကေနဒါမွ ပထမဆံုး သမဂၢ 
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ SIU 
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ 
ကင္းလြတ္ခြင့္ရထားေသာ ျပည္ပအလံျဖင့္ 
ေရယာဥ္မ်ားေပၚ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

ေရွ႕ဆက္ရမည့္ခရီးက 
မ်ားစြာက်န္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ 
ပိုမိုစာနာမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသားအစိုးရသည္ 
SIU အား မူဝါဒ ပံုေဖာ္ရာတြင္ 
ပိုမိုအေရးဆိုခြင့္ ေပးေနပါသည္။ 
ယခုဆိုလွ်င္ ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ 
ႀကိဳးပမ္းမႈ မလိုဘဲ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ၎က 
ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရသည့္ 
ေရပုိင္နက္တြင္း သြားလာမႈ 
အမ်ဳိးသား ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို 
ကာကြယ္ရာတြင္ ျပင္းထန္စြာ 
ထိခိုက္ေစမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ 
ေရပိုင္နက္တြင္း သြားလာမႈကို ကာကြယ္ရန္ 
ITF က လႈပ္ရွားေနပါသည္။ 
အတၱလႏၲိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
(Transatlantic Trade and  
Investment Partnership, TTIP) 
သည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏွင့္ 
အေမရိကန္ တို႔အၾကား ကုန္သြယ္မႈ 
ဥပေဒအတားအဆီးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ညႇိႏိႈင္း 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈ 
သေဘာတူညီခ်က္ (Trade in Services 

Agreement, TiSA) ဆုိသည္မွာ 
အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ အပါအဝင္ 
23 ဖြဲ႕တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးေနေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူ 
စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမ်ဳိးသား 
ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မႈကို FOC 
သေဘၤာမ်ားထံ လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္ႏုိင္ၿပီး 
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးအတြက္ အေလးအနက္ 
စိုးရိမ္စရာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ 
သေဘၤာလုပ္ငန္းတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ထားေသာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို 
ဖ်က္သိမ္းမည္ကို ITF က 
စိုးရိမ္ေနပါသည္။ TiSA သည္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ 
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ နည္းပညာႏွင့္ 
လံုျခံဳေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို 
ႀကီးၾကပ္သည့္ ILO ႏွင့္ IMO ကဲ့သို႔ေသာ 
ရွိၿပီးေအဂ်င္စီမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုပါသည္။ 
လႊမ္းျခံဳပါဝင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ 
ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
(Comprehensive Economic 
and Trade Agreement, CETA) 
သည္ Halifax ႏွင့္ Montreal အၾကား 
အမ်ဳိးသား ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္မည့္၊ EU ျဖည့္ဆည္းေရး 
သေဘၤာမ်ား (သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ 
စနစ္အရ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ တတိယ ႏိုင္ငံအလံ 
လႊင့္ထူေသာ EU ပိုင္ ေရယာဥ္မ်ား 
အပါအဝင္) ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္မႈကို 
လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္၊ ၎သည္ ကေနဒါ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ေရပိုင္နက္တြင္း 
သြားလာမႈသို႔ ေလးနက္ေသာ ဝင္ေရာက္မႈမ်ား 
ရွိထားသည္။ ကေနဒါ ပိုင္ရွင္မ်ားက 
တန္းတူညီမွ်စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မည္ဟုလည္း 
၎က အၾကံျပဳထားရာ ယင္းမွာ သူတို႔၏ 
အလံလႊင့္ထူမႈႏွင့္ ျပည္ပသေဘၤာသားမ်ား 
အသံုးျပဳမႈတို႔ကို ဆိုလိုပါသည္။
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ပင္လယ္ျပင္မွ 
အႏၲရာယ္မ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

ပင္လယ္ျပင္မွ အႏၲရာယ္မ်ား
ပင္လယ္ဓါးျပႏွင့္ ခိုးဝင္သူမ်ား၏ အႏၲရာယ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ေျပာျပသည့္ Gray 
Page ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အထူး အတုိင္ပင္ခံ ကုမၸဏီထံမွ မၾကာေသးမီက သတင္းႏွစ္ပုဒ္ကို 
သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာက မွ်ေဝထားပါသည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
ခိုးဝင္သူမ်ားကို သတိထားျခင္း 
သင့္ေရယာဥ္က ေတာင္အာဖရိကကို သြားေနပါက 
‘ကၽြမ္းက်င္ ခုိးဝင္သူမ်ား’ ၏ သားေကာင္မျဖစ္ေစရန္ 
အထူးသတိျပဳပါ

သေဘၤာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ၊ 
ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
ေဒသခံ အရာရွိမ်ားအၾကား 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခုိးဝင္သူကို 
ေတြ႕ရွိမႈအား အလြန္လ်င္ျမန္စြာ 
ေျဖရွင္းႏုိင္ေလ့ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ေတာင္အာဖရိက၌ 2014 ခုႏွစ္မွစၿပီး ထိုသို႔ 
လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္းမႈမွာ က်ဆင္းလာၿပီး 
သေဘၤာကုမၸဏီအတြက္ ျဖစ္လာမည့္ 
ကုန္က်စရိတ္မွာ ထိုးတက္သြားပါေတာ့သည္။

ေရယာဥ္ေပၚ တက္လာသူ မည္သူမဆို၊ 
သူတို႔သည္ ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 
တရားဝင္ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိျခင္းတို႔ကို 
ယံုၾကည္ေအာင္ သက္ေသမျပႏုိင္ပါက၊ 
ခိုးဝင္သူအျဖစ္ ဆက္ဆံၿပီး ဥပေဒအရ 
ေတာ္တန္႐ံုအျပစ္ေပးမႈကို ရင္ဆုိင္ရန္ 
သေဘၤာမွ ဖယ္ရွားပါလိမ့္မည္။

ဤအခ်က္ကို သက္ေသမျပႏုိင္ပါက 
ထိုသူအား အာဏာပိုင္မ်ားက ခုိးဝင္သူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ပါသည္။ သေဘၤာကုမၸဏီသည္ 
ထိုသူတို႔အား 24 နာရီအတြင္း အိမ္ျပန္ပို႔ရန္ 

အစီအစဥ္မ်ား ရိွမထားပါက ခုိးဝင္သူအေနႏွင့္ 
သေဘၤာမွ မခြါႏုိင္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ 
အိမ္ျပန္ရန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ 
လူႏွစ္ေယာက္အထိ အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ 
ထိုသူတို႔အား ေလဆိပ္အထြက္ေပါက္အထိ 
လုိက္ပို႔ရန္ ျဖစ္သည္။

ခိုးဝင္သူက မလုိက္နာပါက 
ေလေၾကာင္းလုိင္းက သူတို႔ကို 
ေလယာဥ္ေပၚ တက္ခြင့္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
အလြန္ခက္ခဲေသာ အျပဳအမူဆိုသည္မွာ 
ေလယာဥ္လြဲေခ်ာ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္လက္မွတ္အသစ္ 
မွာၾကားျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ကာ အားလံုးကို 
သေဘၤာကုမၸဏီမွ က်ခံရသည္။ ဤသည္မွာ 
USD10,000 သို႔မဟုတ္ ထုိထက္မ်ားစြာ 
ကုန္က်ႏုိင္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ား၏ အယူအဆမွာ ထိုသူက 
ေတာင္အာဖရိကတြင္ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ 
စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမရွိပါက 
ထိုသူတို႔ ႏုိင္ငံေရပိုင္နက္ထဲ မဝင္မီ 
ေရယာဥ္ေပၚတြင္ တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု 
ယူဆႏုိင္သည့္ပံု ရွိပါသည္။ 

အစဥ္အလာအားျဖင့္ ခုိးဝင္သူမ်ားသည္ 
ကမၻာ့တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ 
အခမဲ့ သြားေရာက္ရန္ 
သေဘၤာေပၚ တက္လာၾကပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ေတာင္အာဖရိကမွ 
အေထာက္အထားမ်ားအရ အေတာ္ 
ျခားနားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ 
ကၽြမ္းက်င္ ခုိးဝင္သူ အမ်ဳိးအစား 
အသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေၾကာင္း 
သိရွိရသည္။ 

ပင္လယ္ျပင္မွ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ 
ကုန္းေပၚမွ တည္ၿငိမ္မႈ လိုအပ္ျခင္း 
ပင္လယ္ျပင္၌ ပင္လယ္ဓါးျပႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ဓါးျပတုိက္မႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း 20 အတြင္း အနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
ဤသည္မွာ ေရာေႏွာေနေသာ ပထဝီ႐ႈျမင္ပံုျဖစ္သည္

2016 ခုႏွစ္၏ ပထမေျခာက္လတြင္ 
ပင္လယ္ဓါးျပႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ 
ဓါးျပတုိက္မႈသည္ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္မွာ 
ႏုိင္ငံတကာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ 
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခင္က ပင္လယ္ဓါးျပ 
‘အျဖစ္မ်ားေသာေနရာ’ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ 
ဆိုမာလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသႏွင့္ 
မလကၠာ ေရလက္ၾကားတြင္ 
သေဘၤာမ်ားအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈ 
ဆက္လက္ေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ 

ဆိုမားလီးယားတြင္ 
ဤသို႔ျဖစ္လာျခင္းသည ႏုိင္ငံစံုပါဝင္ေသာ 
ေရတပ္ကင္းလွည့္မႈ မ်ားႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ 
သေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ားက သေဘၤာေပၚတြင္ 
ပိုမ်ားလာေသာ လံုျခံဳေရးစနစ္မ်ား 
ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားတြင္ 
ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားအတြက္ ခုိလံႈရာ 
မျဖစ္ေစရန္ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ 
အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ 
ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ားတြင္မူ 

ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားကမ္းလြန္၊ 
ဂီနီပင္လယ္ေကြ႕တြင္ 
ကုန္သေဘၤာခိုးယူရန္ အပိုင္စီးမႈမ်ား 
ေလ်ာ့က်ေသာ္လည္း ပင္လယ္ျပင္ျပန္ေပးစြဲ 
ေငြညႇစ္မႈမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ပါသည္။ 
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားအစိုးရသည္ ျခစားေနေသာ 
ေရနံအေျခခံ စီးပြားေရးကို 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားရင္း 
လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား 
ဆက္လက္ေျဖရွင္းေနစဥ္တြင္ 
အက်ဳိးဆက္ျဖစ္လာေသာ 
မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာ 
လံုျခံဳေရးလစ္ဟာမႈတို႔ေၾကာင့္ 

ပင္လယ္ဓါးျပဂိုဏ္း မ်ားအဖို႔ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ 
လႈပ္ရွားခြင့္ ရေစပါသည္။

ထို႔အတူပင္ အဘူဆာယပ္ 
အစၥလမ္စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႕က 
ေရယာဥ္မ်ား အပိုင္စီးျခင္းႏွင့္ 
သေဘၤာသားမ်ား ဖမ္းဆီးျခင္းတို႔ကို 
ဖိလစ္ပိုင္ ေတာင္ပိုင္း ကမ္းလြန္တြင္ 
စတင္လုပ္ေဆာင္လာသည္မွာ 
ကုန္းေပၚရွိ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနပါသည္။ 2016 ခုႏွစ္က 
ထိုတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္သို႔ 
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ပင္လယ္ျပင္မွ 
အႏၲရာယ္မ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

အက်ဳိးဆက္မွာ ဂိုဏ္းဖြဲ႕၍ျဖစ္ေစ၊ 
တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ 
ကၽြမ္းက်င္ ခုိးဝင္သူမ်ားသည္ 
သူတို႔စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို 
စြန္႔ပစ္ကာ သေဘၤာမ်ားေပၚ 
တက္ေရာက္ၿပီး ေတာင္အာဖရိကမွ 
အခမဲ့ျဖတ္သန္းခြင့္အတြက္ 
မဟုတ္ဘဲ ျမန္ျမန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ 
ထြက္ခြါေပးရန္အတြက္ သေဘၤာလုပ္ငန္း 
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံမွ ေငြညႇစ္ဖို႔နည္းလမ္း 
သံုးလာပါသည္။ 

သင့္သေဘၤာေပၚ ခိုးဝင္သူမ်ားရန္မွ 
ကာကြယ္ရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္

သေဘၤာလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ 
ဆိပ္ကမ္းတြင္ ရိွေနစဥ္ သူတုိ႔ ေရယာဥ္မ်ားကုိ 
လံုျခံဳေအာင္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္သင့္သည္-

•  အေစာင့္ကို ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီလံုး ထားရန္
•  ဆိပ္ကမ္းတက္ခြင့္ႏွင့္ ISPS ကင္းရွင္းမႈ 
မပါဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် သေဘၤာေပၚ 
မတက္ေစရန္

•  သေဘၤာ၏ ဆိပ္ကမ္းဘက္ 
အျခမ္း၌ လွည့္လည္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
ကိုယ္ပိုင္လံုျခံဳေရး အေစာင့္မ်ား 
ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ ကမ္းေျခဘက္၊ သေဘၤာ 
ကုန္းေပါင္ ေအာက္ေျခတြင္ ဝင္ေရာက္မႈ 
အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ားထားရန္

•  CCTV ကင္မရာမ်ားကို စနစ္တက် 
ေနရာခ်ထားျခင္းျဖင့္ ခုိးဝင္သူက 
ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာတြင္ 
တက္လာေၾကာင္း သင့္အား တိက်စြာ 
သက္ေသျပေပးႏုိင္သည္

•  သေဘၤာကုန္းေပါင္ႏွင့္ ရပ္နားႀကိဳးမ်ားတြင္ 
လံုျခံဳေရး တင္းၾကပ္စြာ ထားရန္

ေက်ာက္မီးေသြး တင္ပုိ႔မႈကုိ ရပ္ဆိုင္းေစခဲ့ၿပီး 
ေနာက္ထပ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
လံုျခံဳေရး ဆက္လက္က်ဆင္းလာမည္ကို 
စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနၾကပါသည္။ 

ထိုၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အတူတကြ 
တန္ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ မေလးရွား၊ 
အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံတို႔က 
ကတိျပဳထားေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ 
ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေျမျပင္ အေျခစိုက္ စစ္တပ္ 
အခုိင္အမာ မရွိပါက ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
လံုျခံဳေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ 
ထိေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားက 
ႏုိင္ငံတကာ ကာကြယ္မႈ 
ရယူႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မႀကီးမားေသးပါက 
အဆိုပါကမ္းေျခမ်ားမွ မတည္ၿငိမ္မႈကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဦးမည့္ပံု မရွိပါ။ ထို႔ျပင္ 
ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ 
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖင့္ တရားမဝင္ 
စီးပြားေရးကို ပိုမိုေထာက္ပံ့လာသည္။

ပင္လယ္ဓါးျပမႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းမွာ 
ေရရွည္စီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုမာလီ 
အေျခစိုက္ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားကို 
ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဆင့္သာ 

ရွိေနေသးသည္။ ျပႆနာအေၾကာင္းခံ 
ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡႏွင့္ 
မတည္ၿငိမ္မႈတို႔မွာ ပေပ်ာက္မသြားေသးပါ။ 
ဆုိမာလီကဲ့သုိ႔ သူတုိ႔ၾသဇာအာဏာ ခ်မွန္ရန္ 
႐ုန္းကန္ေနရၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေျဖရွင္းရန္ 
လံုေလာက္ေသာရင္းျမစ္မရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံမ်ားအဖို႔ ထိုတုိက္ပြဲမွာ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည့္ပံု 
ရပါသည္။ ကုန္းေပၚတြင္ ဥပေဒမဲ့မႈ 
ဆက္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ ပင္လယ္ဓါးျပမႈမွာ 
ဆက္လက္တည္ရွိေနပါဦးမည္။ 

Gray Page ႏုိင္ငံတကာ 
သေဘၤာေစ်းကြက္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 
တစ္ကမၻာလံုးမွ ျပႆနာမ်ား 
ေျဖရွင္းေပးသည့္ 
ပင္လယ္ေရေၾကာင္း 
အထူးအတုိင္ပင္ခံ အဖြဲ႕ 
ျဖစ္သည္။  
www.graypage.com
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ပ႐ိုဖုိင္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

သမဂၢမ်ားထဲမွ ေရေၾကာင္းသြားလာေသာ လူငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား
ITF ကုန္းတြင္း ေရေၾကာင္းသြားလာမႈက႑ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မၾကာေသးမီက ေရြးခ်ယ္ခံထားရသူ 
ဦးေဆာင္ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အရာရွိ Cinthia Magali Díaz ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ။ သူ႔အသက္ 25 ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး 
အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ Buenos Aires မွျဖစ္ကာ သူ႔သမဂၢျဖစ္ေသာ Centro de Patrones y Oficiales  
Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo တြင္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၌ ပါဝင္သည္

“သေဘၤာေပၚ လုိက္ပါရတာ 
ႀကီးက်ယ္တဲ့ စြန္႔စားမႈျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားတဲ့ 

မိသားစုေနအိမ္ တစ္ခုလိုပါပဲ။”

Cinthia Magali Díaz

ကုန္းတြင္းသြားလာမႈကို ဘာေၾကာင့္ 
စိတ္ဝင္စားခဲ့တာလဲ။ ကၽြန္မအသက္ 14 ႏွစ္မွာ 
အမ်ဳိးသားေရေၾကာင္းပညာေက်ာင္းမွာ ကုန္သြယ္မႈ 
ေရတပ္ဆုိင္ရာ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အရာရွိအျဖစ္ 
သင္တန္း စတက္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မအဘိုးက အာဂ်င္တီးနား 
ေရတပ္မွာ ေရေၾကာင္းသြားလာသူျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္မလည္း 
ေလွသေဘၤာေတြေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ရတာ၊ ပညာေရးအရ 
အားစိုက္ရၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာ ဘာသာရပ္အသစ္ေတြ 
သင္ၾကားတဲ့ ဒီေက်ာင္းမွာ သင္တန္းတက္ရတာ 
စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ပါတယ္။ 

လုပ္ရတဲ့ အလုပ္အေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ 
ေရေၾကာင္းသြားလာေရး အရာရွိဆိုေတာ့ 
ပထမအရာရွိနဲ႔ ကပၸတိန္တို႔ ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ႕မွာပါဝင္ၿပီး 
ေရေၾကာင္းသြားလာေရး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ 
တာဝန္ယူရပါတယ္။ ေရယာဥ္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္တာ 
ကိုင္တြယ္စီမံတာ၊ ကုန္စည္ ကြပ္ကဲမႈနဲ႔ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ 
သေဘၤာသား စာရြက္စာတမ္းနဲ႔ လံုျခံဳေရးနဲ႔ အသက္ကယ္ 
စနစ္ေတြ စီမံတာေတြအတြက္ တာဝန္ယူရတယ္။ 

Paraná ျမစ္နဲ႔ ျမစ္လက္တက္ေတြမွာ သြားလာရပါတယ္။ 
ဒီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္ေကြ႕ေတြ ျမစ္က်ဥ္းေနရာေတြမွာ 
တျခားေလွေတြနဲ႔ မျပတ္ ဆက္သြယ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

သမဂၢမွာေရာ ဘယ္လိုပါဝင္ျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ အာဂ်င္တီးနားမွာ 
2008 ခုႏွစ္ကစၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြက ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း 
သြားလာမႈမွာ စတင္အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မ 2009 
ခုႏွစ္မွာ ဘဲြ႕ရၿပီး ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္း သြားလာမႈမွာ စတင္ 
အလုပ္လုပ္ဖို႔ အမ်ဳိးသားေရေၾကာင္းပညာေက်ာင္းကေန 
တတိယေျမာက္ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသူေတြထဲမွာ 

ပါဝင္ခဲ့တယ္ေလ။

သမဂၢထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မရွိေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ 
မိန္းကေလး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္မက ဒီပညာရပ္မွာ 
အနာဂတ္ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အားေပးဖို႔အတြက္ 
အရမ္းတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။ 2012 ခုႏွစ္မွာ 
အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကၽြန္မေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး 
2013 ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဗဟိုအမလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီမွာ 
ေနရာရတဲ့ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္လာပါတယ္။

လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဘာေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါသလဲ။ လူငယ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ 
မိန္းကေလးေတြကို ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွာ 
ပိုမိုပါဝင္ေစခ်င္ပါတယ္။ သူတို႔အတြက္ အဲဒီမွာ 
ရွိေနဖို႔၊ သူတို႔ေျပာတာ နားေထာင္ဖို႔၊ သူတို႔ဘဝေတြ 
အေၾကာင္း ပိုသိဖို႔၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ သူတို႔ပါဝင္ေအာင္ 
သူတို႔ အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ေအာင္ အားေပးဖို႔ 
ကၽြန္မဆႏၵရိွပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈေတြ စီစဥ္ဖုိ႔၊ အဆက္အသြယ္ 
နီးကပ္ေနဖို႔နဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခ်ိန္ေတြမွာ အခ်င္းခ်င္းညီညြတ္ဖို႔ 
ကၽြန္မတို႔ အတူေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ သြားလာေနတဲ့ 
ျမစ္ေခ်ာင္းေတြရဲ႕ အေရးႀကီးပံုနဲ႔ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဆီက 
ရရွိတဲ့ ပုိ႔ေဆာင္ေရး အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ 
ျပသရပါမယ္။

လူငယ္လုပ္သားေတြကို သူတို႔ရဲ႕သမဂၢေတြမွာ 
တက္ႂကြလႈပ္ရွားလာေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲ။ 
လူငယ္ေတြက ေမးခြန္းေတြေမးၿပီး အရာရာကို 
ေျပာင္းလဲခ်င္ၾကပါတယ္။ ေျပာင္းလဲဖို႔ အေကာင္းဆံုး 
နည္းလမ္းကေတာ့ ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ျခင္းပါပဲ။ သမဂၢေတြက 
လူငယ္ေတြကို လိုအပ္ၿပီး သူတို႔ကို နားေထာင္ဖို႔နဲ႔ 

ပါဝင္လာေစဖို႔ ခုိင္မာတဲ့နည္းလမ္း ရွိရပါမယ္။ သမဂၢရဲ႕ 
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ လူငယ္က်ား၊ မ 
မေရြး ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ရရွိလာေအာင္ လိုအပ္တဲ့ 
နည္းလမ္းေတြကို အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေပးအပ္သင့္ပါတယ္။

မတူညီတဲ့ ႐ႈေထာင့္အျမင္ေတြ နားဆင္တာ၊ 
ကမၻာ့တျခားေနရာက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ 
အေတြ႕အၾကံဳ ဖလွယ္တာ၊ အတူတူ တိုးတက္ေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္တာေတြက အလြန္အက်ဳိးရွိၿပီး စိတ္အား 
ျမႇင့္တင္ေပးတယ္လို႔ ကၽြန္မ လူငယ္လုပ္သားေတြကို 
အားေပးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အေနေဝးေပမယ့္ 
အေျခအေနေတြက ဆင္တူတယ္ဆိုတာကို တစ္ခါတေလမွာ 
ကၽြန္မအံ့ၾသမိပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ကိုယ့္အားလပ္ခ်ိန္ကိုေရာ ဘယ္လို 
ျဖတ္သန္းပါသလဲ။ ကၽြန္မက စာဖတ္ဝါသနာပါတယ္၊ 
အထူးသျဖင့္ ဂရိနဲ႔ ေရာဂစာေပေတြေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ 
အားကစားလုပ္ပါတယ္။ 
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သင့္အတြက္ လမ္းညႊန္ ညႇပ္စာ ရွစ္မ်က္ႏွာ

သင့္အတြက္ ITF လမ္းညႊန္ 
အကူအညီ ရယူျခင္း
အကူအညီ ရယူျခင္း

သေဘၤာသားမ်ားသမဂၢ 
သို႔မဟုတ္ ITF စစ္ေဆးေရးမွူးကို 
ဘယ္လုိရွာေဖြမလဲ
သင့္ပထမဆံုး ဆက္သြယ္ရမည္မွာ သင့္သမဂၢျဖစ္ၿပီး၊ 
သင္ကအဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ပါက ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမည္ကို 
ေလ့လာပါ။ တုိက္႐ိုက္အကူအညီ လုိအပ္ပါက သို႔မဟုတ္ 
သင္က သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္ၿပီး သင့္သမဂၢကို ဆက္သြယ္ရန္ 
အခက္အခဲရွိပါက ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးထံ ဆက္သြယ္ပါ။ 
ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အားလံုးကို ဤလမ္းညႊန္တြင္ 
ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

ITF ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ သမဂၢမ်ားကို  
www.itfseafarers.org တြင္ ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး 
စစ္ေဆးေရးမွဴး သို႔ သမဂၢကိုရွာပါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

သင့္မွာ မုိဘုိင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ရွိပါက 
သင့္အတြက္ အခမဲ့ ITF Seafarers အက္ပ္ကို ယခုပဲ 
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm 
တြင္ ေဒါင္းလုတ္ယူပါ

•  အနီးဆုံး ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သုိ႔မဟုတ္ 
သမဂၢကို ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ ရွာပါ

•  သင္စာရင္းမသြင္းမီ သေဘၤာကို ရွာေဖြၿပီး သေဘၤာေပၚမွ 
အေျခအေနမ်ား စစ္ေဆးပါ

•  ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္းကို တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ
•  သင္အနားယူခ်ိန္ နာရီသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဟုတ္၊ 

မဟုတ္ စစ္ေဆးပါ

သင့္စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အခမဲ့ QR ကုဒ္ကို ေဒါင္းလုတ္ယူၿပီး 
ဤကုဒ္ကို စကင္ဖတ္လုိက္ပါ။

             
ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာ 

ITF ကိုဘယ္လို ဆက္သြယ္မလဲ
ITF သည္ 24 နာရီ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ 
အကူအညီဖုန္းလုိင္း ရွိပါသည္။ သင့္ဖုန္းကို 
ျပန္ေျဖမည့္သူမ်ားမွာ ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုတတ္ၿပီး 
သင့္ျပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေအာင္ 

ေလ့က်င့္ထားပါသည္။ သူတို႔သည္ ကနဦး 
အၾကံဉာဏ္ေပးၿပီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို 
အသင့္ေတာ္ဆံုး ITF ရင္းျမစ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးရာ ဥပမာ၊ 
စစ္ေဆးေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ ITF ႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

႐ံုးခ်ိန္အတြင္း၌ ITF လန္ဒန္သို႔ +44 (0) 20 7940 
9287 ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း (24 နာရီ)- 

+44 (0) 20 7940 9280
SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလိုင္း +44 (0)7950 081459
အီးေမးလ္- seafsupport@itf.org.uk
ဖုန္းမေခၚမီ

ေအာက္ပါစာရင္းကို အသံုးျပဳကာ သက္ဆုိင္ရာ 
အခ်က္အလက္ကို အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ-

သင့္အေၾကာင္း
    • အမည္
    • သေဘၤာေပၚရွိ ရာထူး
    • ႏိုင္ငံသား
    • ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္
သေဘၤာအေၾကာင္း
    • အမည္
    • အလံ
    • IMO အမွတ္
    • လက္ရွိေနရာ
    • သေဘၤာသား အေရအတြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား
ျပႆနာအေၾကာင္း
• ျပႆနာကို ေဖာ္ျပပါ
• သေဘၤာေပၚတြင္ သင္ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ။
•  သေဘၤာသားအားလံုး အလားတူျပႆနာ 

ၾကံဳေတြ႕ေနရသလား။

သေဘၤာသားမ်ားစင္တာ
သေဘၤာသားမ်ားစင္တာသည္ အၾကံဉာဏ္မ်ား၊ 
တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာဆိုရန္၊ အိမ္သို႔ဆက္သြယ္ရန္ 
ျပင္ဆင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ သေဘၤာမွ ေဝးရာတြင္ 
သင္အနားယူႏုိင္ေသာေနရာ တို႔ကို ေပးအပ္သည္။

သင့္အနီးရွိ သေဘၤာသားမ်ားစင္တာကို ရွာေဖြရန္ အခမဲ့ 
Shoreleave အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ယူရန္မွာ-

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

ရရွိႏိုင္ေသာေနရာ- 
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Roberto Jorge Alarcón +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Dean Summers +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Keith McCorriston +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell +61 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Sarah Maguire +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Rino Huijsmans +32 3 224 3443 +32 473 97 31 95 huijsmans_rino@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini +55 41 34220703 +55 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk
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စာခ်ဳပ္မ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘၤာသားစုေဆာင္းေရး ေအးဂ်င့္မ်ား
ပုဂၢလိက သေဘၤာသားစုေဆာင္းေရး ေအးဂ်င့္မ်ားသည္ ဥပေဒအတုိင္း ျဖစ္ရန္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္က 
ဆိုပါသည္။ ၎သည္- သေဘၤာသားမ်ားက သေဘၤာေပၚတြင္ ရာထူးရရွိေအာင္ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ လုပ္ခလစာမ်ားမွ တရားမဝင္ 
ႏႈတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္၊ တစ္ဦးခ်င္း နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း တို႔ကို တားျမစ္ပါသည္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သူတို႔အသံုးျပဳေသာ 
သေဘၤာသားစုေဆာင္းေရး ေအးဂ်င့္မ်ားက အဆိုပါစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္နာေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။ ေအးဂ်င့္ေကာင္းတစ္ေယာက္ 
မည္သို႔သိရွိႏုိင္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ဤလမ္းညႊန္မွ စာမ်က္ႏွာ 8 တြင္ၾကည့္ပါ။

သင္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးမီ 
ပင္လယ္ျပင္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္စာခ်ဳပ္အတြက္ 
ITF ၏ အၾကံေပးခ်က္
ပင္လယ္ျပင္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ား ရရွိရန္ 
အေကာင္းဆံုး အာမခံခ်က္မွာ ITF အတည္ျပဳထားေသာ စုေပါင္း သေဘာ 
တူညီခ်က္အတုိင္း ေရးဆြဲထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 
ထိုသို႔မျပဳလုပ္ပါက လုိက္နာရန္ စာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္ မပါရွိဘဲ 
သေဘၤာေပၚတြင္ စတင္အလုပ္မလုပ္ပါႏွင့္

ဘာမွ်မေရးထားေသာ သို႔မဟုတ္ ေသခ်ာ 
မေဖာ္ျပထားေသာ သို႔မဟုတ္ သင္ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈ 

မရွိေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ 
တုပ္ေႏွာင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို လံုးဝလက္မွတ္ 
မထုိးပါႏွင့္။

သင္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္သည္ 
စုေပါင္းအေရးဆိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ (CBA) 

ႏွင့္ ကိုက္ညီသလားဆိုသည္ကို စစ္ေဆးပါ။ ကိုက္ညီပါက 
ထို CBA ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို သင္အျပည့္အဝ သိရွိၿပီး 
ယင္း၏ မိတၱဴတစ္စံုကို သင့္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ သိမ္းထားပါ။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကို ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရမည္။

စာခ်ဳပ္ပါသက္တမ္းကို သေဘၤာပိုင္ရွင္ 
တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား 

ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားေသာ စာခ်ဳပ္အား 
လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။ သေဘာတူ ကာလကို 
အေျပာင္းအလဲ တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ပါက ႏွစ္ဦး 
သေဘာတူ ျဖစ္ရမည္။

စာခ်ဳပ္သည္ ေပးရမည့္ အေျခခံလုပ္ခလစာကို 
ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေသခ်ာေစၿပီး အေျခခံ 

အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ (ဥပမာ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ 40, 44 
သို႔မဟုတ္ 48) ကို ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားရမည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ (ILO) က 
အေျခခံ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီကို တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး 48 
နာရီ (တစ္လလွ်င္ 208) ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အခ်ိန္ပို အလုပ္ကို မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ 
မည္ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်ေၾကာင္း စာခ်ဳပ္တြင္ 

ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာရမည္။ 
အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုလုပ္ေသာ နာရီတုိင္းအတြက္ 
ေပးရမည့္ ပံုေသ နာရီအလုိက္ႏႈန္းထား ရွိႏုိင္ပါသည္။ 
သို႔မဟုတ္ အာမခံထားေသာ အခ်ိန္ပို နာရီအတြက္ 

လစဥ္ပံုေသပမာဏ ရွိႏိုင္ရာ ထိုသို႔ဆိုပါက 
အာမခံထားေသာ အခ်ိန္ပိုထက္ ေက်ာ္လြန္သည့္ 
နာရီတုိင္းအတြက္ ႏႈန္းထားကို ရွင္းလင္းစြာ 
ေဖာ္ျပထားရမည္။ အခ်ိန္ပုိ နာရီတိုင္းကုိ အနည္းဆု့း 1.25 
x ပံုမွန္ နာရီအလိုက္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ဟု ILO 
က ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္လလွ်င္ လစာျဖင့္ ခြင့္ ရက္ေပါင္းမည္မွ် 
သင္ရရွိမည္ကို စာခ်ဳပ္တြင္ 

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေၾကာ္ငး ေသခ်ာရမည္။ လစာျဖင့္ 
ခြင့္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း 30 ထက္ (ျပကၡဒိန္လ 
တစ္လလွ်င္ 2.5 ရက္) ထက္ မေက်ာ္လြန္ရဟု ILO က 
ေဖာ္ျပထားသည္။

အေျခခံလုပ္ခလစာ၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ခြင့္ တို႔ကို 
ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ သီးျခားစီ တစ္ခုခ်င္းေဖာ္ျပကာ 

စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပေၾကာင္း ေသခ်ာရမည္။

သင့္အိမ္ျပန္ပို႔မႈ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို သင္က 
ရပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း သင့္စာခ်ဳပ္က ေဖာ္ျပထားလား 

စစ္ေဆးပါ။ ပူးေပါင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္ျပန္ပို႔ျခင္း 
ကုန္က်စရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သင္ေပးရန္ 
တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာပိုဒ္မ်ား ပါဝင္ေသာ 
စာခ်ဳပ္ကို လံုးဝလက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္း သင့္လုပ္ခလစာ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို သေဘၤာပိုင္ရွင္က မေပးရန္ 

သို႔မဟုတ္ ဆုိင္းထားရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။ ျပကၡဒိန္လတစ္လကုန္တုိင္း 
သင္ရရွိေသာ လုပ္ခလစာ ေငြေပးေခ်မႈ အျပည့္အဝကို 
သင္ရပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။

တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္ခန္႔ထားေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္ 
ထပ္ေဆာင္း ခံစားခြင့္မ်ား အေသးစိတ္ 

အျမဲ မပါဝင္တတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ 
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား 
ရရွိမည္ကို အတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားရန္ (စာျဖင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ပါ ခံစားခြင့္ျဖင့္ 

ဆိုလွ်င္ပိုမုိသင့္ေတာ္သည္) ႀကိဳးစားပါ။

 •  စာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္း ဖ်ားနာျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း။

 •  ေသဆံုးျခင္း (အနီးဆံုးေတာ္စပ္သူကို 
ေပးရမည့္ပမာဏ)။

 •  ေရယာဥ္ဆံုး႐ံႈးျခင္း။
 •  ေရယာဥ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ 

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ဆံုး႐ံႈးမႈ အက်ဳိးဆက္မ်ား။
 •  အခ်ိန္မတုိင္မီ စာခ်ဳပ္ ရပ္စဲျခင္း။

သင့္စိတ္ႀကိဳက္ ကုန္သြယ္ေရးသမဂၢကို 
ဝင္ရန္၊ ဆက္သြယ္ရန္၊ တုိင္ပင္ရန္ 

သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳရန္ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ကန္႔သတ္ထားေသာ အပိုဒ္ပါသည့္ စာခ်ဳပ္ကို 
လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။

သင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို 
သင့္အားေပးၿပီး သင္ကထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာရမည္။

သင့္စာခ်ဳပ္ကို ရပ္စဲရန္ သေဘၤာပိုင္ရွင္က မည္မွ် 
သတိေပးရမည္ အပါအဝင္ သင့္စာခ်ဳပ္ကုိ ရပ္စဲမည့္ 

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးပါ။

သတိျပဳရန္မွာ... စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားက 
မည္သို႔ ရွိေစကာမူ သင္ဆႏၵအရ 

ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္/သေဘာတူညီခ်က္ တုိင္းသည္ 
ဥပေဒအဆံုးအျဖတ္ အမ်ားစုတြင္ ဥပေဒအရ 
တုပ္ေႏွာင္မႈရွိေၾကာင္း ယူဆပါသည္။

သင့္သေဘၤာကို ITF အတည္ျပဳေသာ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ 
အက်ဳံးဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္အတြက္ itf.seafarers.
org ကိုသြားၿပီး ‘သေဘၤာကိုရွာပါ’ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။

သေဘၤာရွာရန္ မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားျဖင့္ ITF 
Seafarer အက္ပ္ကိုသံုးပါ-
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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Roberto Jorge Alarcón +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
Rodolfo Vidal +54 11 4331 4043 +54 9 11 4414 5911 vidal_rodolfo@itf.org.uk

Ben West +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
Dean Summers +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk

Keith McCorriston +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
Matt Purcell +61 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Sarah Maguire +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
Rino Huijsmans +32 3 224 3443 +32 473 97 31 95 huijsmans_rino@itf.org.uk

Souradjou Alassane Fousseni +229 97080213 +229 95192638 sfousseni2002@yahoo.fr
Ali Zini +55 41 34220703 +55 41 9998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Karl Risser +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
Peter Lahay +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
Juan Villalon Jones +56 32 2217727 +56 992509565 villalon_juan@itf.org.uk

Miguel Sanchez +57 5 3795493 +57 310 657 3300 sanchez_miguel@itf.org.uk
Mario Sarac 385 51 325 349 +385 98 1775 729 sarac_mario@itf.org.uk
Milko Kronja +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Romano Peric +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk
Jens Fage-Pedersen +45 36 36 55 94 +45 22 808188 fage-pedersen_jens@itf.org.uk

Morten Bach +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
Talaat Elseify +20 66 3324 100 +20 100 1638402 elseify_talaat@itf.org.uk
Jaanus Kuiv +372 6116 392 +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk
Heikki Karla +358 9 61520255 +358 40 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen +358 9 615 20 253 +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Jan Örn +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Kenneth Bengts +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Corine Archambaud +33 235266373 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Pascal Pouille +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
Yves Reynaud +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze +995 422 270177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
Hamani Amadou +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
Susan Linderkamp +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_sn@itf.org.uk

Sven Hemme +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Ulf Christiansen +49 40 2800 6811 +49 171 64 12 694 christiansen_ulf@itf.org.uk
Darren Procter +44 7949 246219 procter_darren@itf.org.uk

Liam Wilson +44 1224 582 688 +44 7539 171323 wilson_liam@itf.org.uk
Paul Keenan +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk

Tommy Molloy +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
Costas Halas +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Stamatis Kourakos +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Januario Jose Biague +245 5905895 +245 6605246 bia_januar@yahoo.com.br
Jason Lam Wai Hong +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson +354 551 1915 +354 892 79 22 jonas@sjomenn.is
B V Ratnam +91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy +91 33 2459 1312 +91 8300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Narayan Adhikary +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
Thomas Sebastian +91 484 2666409 +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Ken Fleming +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
Michael Whelan +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Michael Shwartzman +972 4 8512231 +972 54 4699282 shwartzman_michael@itf.org.uk
Bruno Nazzarri +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk

Francesco Di Fiore +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
Francesco Saitta +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Calixte Kodjara +225 08 17 60 65 kodjara_calixte@itf.org.uk
Kape Hie +225 47 05 36 32 hie_kape@itf.org.uk

Fusao Ohori +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fo@itf.org.uk
Shigeru Fujiki +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
Bae Jung Ho +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk

Hye Kyung Kim +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
Norbert Petrovskis +371 67709242 +371 29215136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov +370 46 410447 +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
Paul Falzon +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Diaz +52 229 932 3023 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
Tomislav Markolović +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
Aswin Noordermeer +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
Gijs Mol +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk

Grahame McLaren +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Cyril A Nzekwe +234 803 3091057 cyril.nzekwe@yahoo.com
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စာခ်ဳပ္မ်ား ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား စာရင္း

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

အမည္အျပည့္အစံု    ရာထူး                                   ႏုိင္ငံ                    ဆိပ္ကမ္း                  ႐ံုဖုန္း                                                မိုဘုိင္းဖုန္း                                           အီးေမးလ္-

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္

အာဂ်င္တီးနား
အာဂ်င္တီးနား
ၾသစေၾတးလ်
ၾသစေၾတးလ်
ၾသစေၾတးလ်
ၾသစေၾတးလ်
ၾသစေၾတးလ်
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဘီနင္း
ဘရာဇီး
ဘရာဇီး
ဘူလ္ေဂးရီးယား
ကေနဒါ
ကေနဒါ
ကေနဒါ
ခ်ီလီ
ကိုလံဘီယာ
ခ႐ိုေအးရွား
ခ႐ိုေအးရွား
ခ႐ိုေအးရွား
ဒိန္းမတ္
ဒိန္းမတ္
အီဂ်စ္
အက္စ္တိုးနီးယား
ဖင္လန္
ဖင္လန္
ဖင္လန္
ဖင္လန္
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္
ျပင္သစ္
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
ဂ်ာမနီ
ဂ်ာမနီ
ဂ်ာမနီ
ဂ်ာမနီ
ဂ်ာမနီ
ၿဗိတိန္
ၿဗိတိန္
ၿဗိတိန္
ၿဗိတိန္
ဂရိ
ဂရိ
ဂီနီဘစ္ေဆာ
ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္
အုိက္စလန္
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အိႏၵိယ
အုိင္ယာလန္
အုိင္ယာလန္
အစၥေရး
အီတလီ
အီတလီ
အီတလီ
အီတလီ
အီတလီ
အီတလီ
အိုင္ဗရီကိုပစ္
အိုင္ဗရီကိုပစ္
အိုင္ဗရီကိုပစ္
ဂ်ပန္
ဂ်ပန္
ကင္ညာ
ကိုရီးယား
ကိုရီးယား
လတ္ဗီးယား
လစ္သူေဝးနီးယား
ေမာ္လ္တာ
မကၠဆီကို
မြန္တီနီဂ႐ိုး 
နယ္သာလန္
နယ္သာလန္
နယ္သာလန္
နယူးဇီလန္
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား

႐ိုဆာရီယို 
ေဘြႏို႔စ္အဲရီးစ္
နယူးကာဆယ္ 
ဆစ္ဒနီ 
ဖာမန္တယ္လ္ 
မယ္လ္ဘုန္း 
ဂလက္စတုန္း 
ဇီဘ႐ူဂါ 
အန္႔ဝပ္ 
အန္႔ဝပ္
ကိုတိုႏို 
ပါရာနာဂြါ 
ဆန္တို႔စ္ 
ဗာနာ 
ဟာလီဖတ္စ္ 
ဗန္ကူဗာ 
မြန္ထရီယယ္ 
ဗယ္လ္ပါရာဇို 
ဘာရန္ကီလာ 
ရီဂ်ကၠာ 
ဆီဘီနစ္ 
ဒူဘ႐ိုနစ္ 
ကိုပင္ေဟဂင္ 
ကိုပင္ေဟဂင္
ေပါ့ ဆာအစ္ 
တာလင္း 
ဟယ္လ္ဆင္ကီး 
ဟယ္လ္ဆင္ကီး
တူရ္ကူ 
ဟယ္လ္ဆင္ကီး 
လာဟာဗရာ 
စိန္႔နာဇာရီ 
ဘရက္စ္ 
ဒြန္ကက္ 
မာေဆးလ္ 
ဘာတူမီ 
ေရာ့စၥေတာ့ 
ဟမ္းဘတ္ 
ဘရီမင္ 
ဘရီမင္
ဟမ္းဘတ္ 
ေဆာက္သမ္တမ္ 
စေကာ့တလန္ 
ဟားလ္ 
အဘာဒီးန္ 
ပီးရက္စ္ 
ပီးရက္စ္
ဘီေဆာ 
ေဟာင္ေကာင္ 
ရက္ဂ်ာဗစ္ 
ဝိသကပတ္နမ္ 
ကာလကတၱား 
ခ်န္ႏုိင္း 
မြမ္ဘုိင္း 
ခန္ဒ္လာ 
ဟာဒီယာ 
ကိုခ်ီ 
ဒပ္ဘလင္ 
ဒပ္ဘလင္
ဟိုက္ဖာ 
လီေဗာ္ႏို 
ဂ်ီႏိုအာ 
ဆီစီလီ 
တာရန္တို 
ေနပယ္ 
ထရီးအက္စ္ 
အဘစ္ဂ်န္ 
ဆန္ပက္ဒ႐ို 
ဆန္ပက္ဒ႐ို
တိုက်ဳိ 
ခ်ီဘာ 
မြန္ဘာဆာ 
ဘူဆန္ 
ဘူဆန္
ရီဂါ 
ကလိုင္ပီဒါ 
ဗလက္တာ 
ဗီရာခရပ္ဇ္ 
ဘား 
႐ိုတာဒမ္ 
႐ိုတာဒမ္
႐ိုတာဒမ္
ဝယ္လင္တန္ 
လာဂို႔စ္
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ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သေဘၤာသားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း

ဗန္ကူဗာ

ဆီယက္တယ္

ေပါ့လင္း

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္

မြန္ထရီယယ္
ဟာလီဖတ္စ္

နယူးေယာက္

ဘာလ္တီမိုး

နယူးေအာ္လင္းစ္

ဟူစတန္ ေပါ့ ကာနာဗာရယ္

ဗားကရပ္စ္ ဆန္ဝမ္

ခရစၥတိုဘာလ္ ဘာရန္ကီလာ

ITF အေမရိကဆန္တို႔စ္

ပါရာနာဂြါ

႐ိုဆာရီယို

ဗယ္လ္ပါရာဇို ေဘြႏို႔စ္အဲရီးစ္

ရက္ဂ်ာဗစ္

လက္စ္ပါးလ္မားစ္

ဒါကာ
ဘီေဆာ

အဘစ္ဂ်န္

ဆန္ပက္ဒ႐ို

ကိုတိုႏို
လာဂို႔စ္

လုိေမ

ကိပ္ေတာင္း

မြန္ဘာဆာ

ITF အာဖရိက

ITF ႐ံုးခ်ဳပ္
ETF ဥေရာပ

ေပါ့ ဆာအစ
ဟိုက္ဖာ

ITF အာရပ္ကမၻာ

ITF ႐ံုးခ်ဳပ္
လန္ဒန္၊ ယူေက
ဖုန္း- +44 (0) 20 7403 2733 
အီးေမးလ္- mail@itf.org.uk

ETF ဥေရာပ
ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဖုန္း- +32 (0) 2 285 46 60
အီးေမးလ္- etf@etf-europe.org

ITF အေမရိက
ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုး၊ ဘရာဇီး
ဖုန္း- +55 (21) 2223.0410
အီးေမးလ္- itf_americas@itf.org.uk

ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္ www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm

ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)
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ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

မြန္ဘာဆာ

ITF အာဖရိက

ဟိုက္ဖာ

ITF အာရပ္ကမၻာ

ခန္ဒ္လာ

မြမ္ဘုိင္း

ကိုခ်ီ

ကိုလံဘို

ခ်န္ႏုိင္း

ဝိသကပတ္နမ္
ဟာဒီယာ
ကိုလ္ကတၱား

ေဟာင္ေကာင္

ထုိက္ခၽြန္း

ေကာင္ရႊန္း

မနီလာ

ဆီဘူးစီးတီး

စင္ကာပူ

ဖာမန္တယ္လ္

မယ္လ္ဘုန္း

နယူးကာဆယ္

ဂလက္စတုန္း

ဝယ္လင္တန္

ဘူဆန္

ခ်ီဘာ
ဗလာဒီဗိုစေတာ့

ITF အာရွပစိဖိတ္ (တုိက်ဳိ)

ထရြမ္ဆို

အူမီအာ

စိန္႔ပီတာစဘတ္
ဟယ္လ္ဆင္ကီး
တာလင္း

တူရ္ကူေအာ္စလိုဘာဂင္ စေတာ့ဟုမ္း

ေနာ္ကိုပင္

ဟယ္လ္ဆင္ေဘာ့

ရီဂါ
ကလိုင္ပီဒါ
ကလီနီဂရက္

ေပါ့စ္ဂရြန္း

ဂိုသန္ဘတ္

ကိုပင္ေဟဂင္
ဟမ္းဘတ္

ေရာ့စၥေတာ့
ဘရီမင္

႐ိုတာဒမ္
ဂါဒီနီယာ

ရွခ်ယ္ခ်င္း

ဇီဘ႐ူဂါ
အန္႔ဝပ္

အဘာဒီးန္

လီဗာပူး ဟားလ္

ဒပ္ဘလင္

ေဆာက္သမ္တမ္
ဒြန္ကက္

ဘရက္စ္
စိန္႔နာဇာရီ

လာဟာဗရာ

ဗီဂို ဘီလ္ဘာအို

လစၥဘြန္း
ဘာစီလိုနာ

ဗလင္စီယာ

အယ္လ္ဂ်ာစီးရပ္စ္

မာေဆးလ္
ဂ်ီႏိုအာ

လီေဗာ္ႏို

ေနပယ္

ပါလာမို

ဗလက္တာ

တာရန္တို
ဒူဘ႐ိုနစ္

ထရီးအက္စ္
ရီဂ်ကၠာ

ဆီဘီနစ္
ဘား

ပီးရက္စ္

ဗာနာ

အီစတန္ဘူလ္

ကြန္စ္တာနာ

ၾသဒိႆ
ႏိုဗို႐ိုဆီယက္

ဘာတူမီ

ITF အာဖရိက
ႏုိင္႐ိုဘီ၊ ကင္ညာ
ဖုန္း- +254 20 374 2774/5
အီးေမးလ္- nairobi@itf.org.uk

ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)
ဝါဂါဒူဒူ
ဖုန္း- +226 (0) 50 375610
အီးေမးလ္- itfwak@fasonet.bf

ITF အာရပ္ကမၻာ
အမန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္
ဖုန္း- +962 (0) 6 5821366
အီးေမးလ္- arab-world@itf.org.uk

ITF အာရွပစိဖိတ္
ေဒလီ႐ံုး
ဖုန္း- +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 
သို႔မဟုတ္ 11 2373 1669
အီးေမးလ္- itfindia@vsnl.com

တိုက်ဳိ႐ံုး
ဖုန္း- +81 (0) 337 982 770
အီးေမးလ္- mail@itftokyo.org

ITF ဆစ္ဒနီ ႐ံုး
ဖုန္း- +61 420 928 780
ဖုန္း- +64 21 227 1519

ITF အာရွပစိဖိတ္ (ေဒလီ႐ံုး)

ITF အာရွပစိဖိတ ္
(ဆစ္ဒနီ ႐ံုး)

ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)



6 7

Deborah Adekemi Akinware +234 708 7331148 +234 7025801024 ambassadordeborah@gmail.com
Goodlife Elo Okoro +234 1 774 0532 +234 8068468607 elolightmwunitf@gmail.com

Henry Akinrolabu +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Tore Steine +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Ousmane Keita 221 77 692 64 08 souskeita@gmail.com
Daniel Tan Keng Hui +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Gonzalo Galan +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Martin D. Larson +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

Michael Baker +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk
Shwe Tun Aung +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk

Stefan Mueller-Dombois +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk
Tony Sasso +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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အမည္အျပည့္အစံု    ရာထူး                                   ႏုိင္ငံ                    ဆိပ္ကမ္း                  ႐ံုဖုန္း                                                မိုဘုိင္းဖုန္း                                           အီးေမးလ္-

ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
ဆက္သြယ္ရန္
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး
စစ္ေဆးေရးမွဴး

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား
ေနာ္ေဝး
ေနာ္ေဝး
ေနာ္ေဝး
ေနာ္ေဝး
ပနားမား
ဖိလစ္ပိုင္
ဖိလစ္ပိုင္
ပိုလန္
ပိုလန္
ေပၚတူဂီ
ေပၚတိုရီကို
႐ိုေမးနီးယား
႐ုရွား
႐ုရွား
႐ုရွား
႐ုရွား
႐ုရွား
ဆီနီေဂါ
ဆီနီေဂါ
စင္ကာပူ
စင္ကာပူ
ေတာင္အာဖရိက
စပိန္
စပိန္
စပိန္
စပိန္
စပိန္
စပိန္
သီရိလကၤာ
ဆြီဒင္
ဆြီဒင္
ဆြီဒင္
ဆြီဒင္
ဆြီဒင္
ထိုင္ဝမ္၊တရုတ္
ထိုင္ဝမ္၊တရုတ္
တိုဂို
တူရကီ
ယူကရိန္း
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

လာဂို႔စ္
လာဂို႔စ္
လာဂို႔စ္ 
ေအာ္စလို 
ဘာဂင္ 
ေပါ့စ္ဂရြန္း 
ထရြမ္ဆို 
ခရစၥတိုဘာလ္ 
ဆီဘူးစီးတီး 
မနီလာ 
ရွခ်ယ္ခ်င္း 
ဂါဒီနီယာ/ဂါဒန္ဆက္
လစၥဘြန္း 
ဆန္ဝမ္ 
ကြန္စတန္ဇာ 
စိန္႔ ပီတာစဘတ္ 
ႏိုဗို႐ိုဆီယက္ 
ဗလာဒီဗိုစေတာ့ 
စိန္႔ပီတာစဘတ္ 
ကလီနီဂရက္ 
ဒါကာ 
ဒါကာ
စင္ကာပူ 
စင္ကာပူ
ကိပ္ေတာင္း 
လက္စ္ပါးလ္မားစ္ 
ဘာစီလိုနာ 
အယ္လ္ဂ်ာစီးရပ္စ္ 
ဗလင္စီယာ 
ဗီဂို 
ဘီလ္ဘာအို 
ကိုလံဘို 
စေတာ့ဟုမ္း 
အူမီအာ 
ဂိုသန္ဘတ္ 
ေနာ္ကိုပင္ 
ဟယ္လ္ဆင္ေဘာ့ 
ထုိက္ခၽြန္း 
ေကာင္ရႊန္း 
လုိေမ 
အီစတန္ဘူလ္ 
ၾသဒိႆ 
ဘာလ္တီမိုး/ေနာ္ေဖာ့ခ္ 
နယူးေအာ္လင္းစ္ 
နယူးေယာက္ 
ဆီယက္တယ္ – တာကိုမာ 
ေပါ့လင္း၊ မိန္း – ေဘာ္စတြန္ 
ေပါ့လင္း 
ကလိဗ္လင္း 
ဟူစတန္ 
ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ - ကာလီဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္း 
ေပါ့ ကာနာဗာရယ
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Deborah Adekemi Akinware +234 708 7331148 +234 7025801024 ambassadordeborah@gmail.com
Goodlife Elo Okoro +234 1 774 0532 +234 8068468607 elolightmwunitf@gmail.com

Henry Akinrolabu +234 803 835 9368 +234 803 835 9368 akinrolabu_henry@itf.org.uk
Angelica Gjestrum +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Tore Steine +47 55 23 00 59 +47 907 68 115 steine_tore@itf.org.uk
Truls M Vik Steder +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen +47 (0) 77 69 93 46 +47 (0) 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
Luis Carlos Fruto +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Joselito Pedaria +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk

Rodrigo Aguinaldo +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Felipe Garcia Cortijo +1 787 999 8130 +1 787 410 1344 garcia_felipe@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Kirill Pavlov +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
Olga Ananina +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

Petr Osichansky +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
Sergey Fishov +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Vadim Mamontov +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
Mouhamed Diagne +221 775364071 +221 775364071 syndmarine@gmail.com

Seydina Ousmane Keita 221 77 692 64 08 souskeita@gmail.com
Daniel Tan Keng Hui +65 6379 5660 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
Cassiem Augustus +27 21 461 9410 +27 82 773 6366 augustus_cassiem@itf.org.uk

Gonzalo Galan +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
Joan Mas Garcia +34 93 481 27 66 +34 629 302 503 mas_joan@itf.org.uk

Jose M Ortega +34 956 657 046 +34 699 436 503 ortega_jose@itf.org.uk
Juan Ramon Garcia +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Luz Baz +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Mohamed Arrachedi +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk

Ranjan Perera +94 112 583040 +94 773 147005 perera_ranjan@itf.org.uk
Annica Barning +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
Göran Larsson +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre +46 8 791 4100 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Sven Save +46 70 57 49 713 save_sven@itf.org.uk
Sanders Chang +886 2658 4514 +886 955 415 705 chang_sanders@itf.org.uk

Tse-Ting Tu +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Franck Kokou Séyram Akpossi +228 90 04 24 07 +228 99 50 53 35 paxhominibus@hotmail.com

Muzaffer Civelek +90 216 4945175 +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
Nataliya Yefrimenko +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Barbara Shipley +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels +1 360 379 4038 +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

John Metcalfe +1 207 785 4531 +1 207 691 5253 metcalfe_john@itf.org.uk
Martin D. Larson +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

Michael Baker +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk
Shwe Tun Aung +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk

Stefan Mueller-Dombois +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk
Tony Sasso +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
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FOC လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို စဥ္းစားေနပါသလား။
ဒါကိုအရင္ဖတ္ပါ။
ITF သည္ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ စနစ္က်င့္သံုးေသာ 
သေဘၤာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေသာ 
သေဘၤာသားမ်ားအား မွ်တေသာ လုပ္ခလစာႏွင့္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ စုေပါင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အက်ဳံးဝင္မႈတို႔ 
ရရွိေအာင္ ကူညီရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သေဘၤာသားမ်ားက 
ေဒသတရား႐ံုးမ်ား၌ တရားစြဲဆိုမႈကို 
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း 
သေဘၤာအား သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရ 
ႏုိင္သည္။ မတူညီေသာေဒသမ်ားအတြက္ မတူညီေသာ 
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက မွန္ကန္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွ 
မွန္ကန္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈသည္ 
ေနာက္တစ္ႏုိင္ငံ၌ လံုးလံုးမွားယြင္းေနႏုိင္ပါ၏။

လမ္းညႊန္မႈရရွိရန္ ITF ၏ ေဒသကိုယ္စားလွယ္ထံ 
ဆက္သြယ္ပါ။ ဤသတင္းလႊာ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ 
ဆက္သြယ္ရႏ္ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ားႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို 
ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ သင္တစ္ခုခု မေဆာင္ရြက္မီတြင္ 
ေဒသခံဥပေဒေရးရာ အၾကံဉာဏ္ကိုလည္း 
ရယူသင့္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သင္ကသပိတ္ေမွာက္ ေဆာင္ရြက္ပါက 

ဥပေဒသည္ သင္ႏွင့္ သင့္သေဘၤာသား အဖြဲ႕ဘက္မွ 
မရွိတတ္ဘဲ ထိုအေျခအေနတြင္ ေဒသခံ ITF 
ကိုယ္စားလွယ္က သင့္အားရွင္းျပပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အျငင္းပြားမႈအတြက္ 
အႏိုင္ရရန္မွာ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထပ္မံသတိေပးလိုသည္မွာ ဤသည္မွာလည္း 
သင္ရရွိေသာ ေဒသဆုိင္ရာ အၾကံဉာဏ္ေပၚ 
မူတည္ေနပါသည္။ သင့္သေဘၤာသည္ 
ဆိပ္ကမ္းတြင္ရွိေနၿပီး ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွိမေနသမွ် 
ႏိုင္ငံမ်ားစြာ၌ သင့္တြင္တရားဝင္ ဆႏၵျပခြင့္ရွိသည္။

မည္သည့္ဆႏၵျပမႈတြင္မဆို စည္းကမ္းရွိရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းရန္ႏွင့္ 
စည္းလံုးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ 
ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ 
အေျခခံဥပေဒအရ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ 
တစ္ခုအျဖစ္ ဆႏၵျပခြင့္ရွိသည္ကို သတိရပါ။

သင္မည္သုိ႕ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္မီတြင္ 
ေဒသဆိုင္ရာ ITF ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအား ေျပာရန္ 
မေမ့ပါႏွင့္။ အတူလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
အႏိုင္ရႏိုင္ပါသည္။

ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ား
သေဘၤာပိုင္ရွင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ကမ္း႐ိုးတန္းအေျခအေန၊ အလံအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ားအရျဖစ္ေစ 
ယင္းတို႔၏သေဘၤာသည္ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုတြင္ ပါဝင္ပါက သေဘၤာသားမ်ားအား 
မွ်တစြာဆက္ဆံေစရန္ ႏိုင္ငံတကာ လမ္းညႊန္ခ်က္္မ်ား ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင့္တြင္ထုိသို႔ျဖစ္ပါက ေအာက္ပါတို႔မွာ 
သင့္အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ပါသည္ -
•  ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား ေခၚရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို မေျဖမီ သို႔မဟုတ္ 

မည္သည့္ေျဖာင့္ခ်က္ကိုမဆို မေပးမီတြင္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား ေခၚပါ။ ယင္းတို႔သည္ အနာဂတ္ 
မည္သည့္ဥပေဒကိစၥတြင္မဆို သင့္အား ဆန္႕က်င္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

•  ဘာေျပာေနသည္ကို သင္နားလည္ရပါမည္ - သင္နားမလည္ပါက ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကို ရပ္ေပးရန္ 
အာဏာပိုင္မ်ားအား ေျပာပါ။ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားေၾကာင့့္ သင့္တြင္အခက္အခဲရွိပါက 
ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းပါ။

•  သင့္အားကူညီရန္ သင့္ကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္ - အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ ေထာက္ကူမႈအတြက္ သင့္ကုမၸဏီႏွင့္/
သို႔မဟုတ္ သမဂၢသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ - www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm
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လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေအးဂ်င့္မ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

ေနရာခ်ထားမႈ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ 
လူစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား…
ေကာင္း မေကာင္းဘယ္လို သတ္မွတ္မလဲ?

သေဘၤာသားအားလံုးသည္ ထိေရာက္မႈရွိၿပီး ေကာင္းစြာ ထိန္းသိမ္း ထားေသာ လူစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရး 
စနစ္တစ္ခုအား ရပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေသာ 
အရည္အခ်င္းမ်ား သင့္တြင္ရွိၿပီး 
ေခါင္းေခါက္အေရြးခံ ရေလာက္ေအာင္ 
သင္ကံေကာင္းျခင္းမရွိပါက 
လူအမ်ားစုသည္ အလုပ္တစ္ခု 
ရရွိရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံုး 
ဆြဲေဆာင္မႈကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ 

သို႔ရာတြင္ လူစုေဆာင္းမႈ 
ျပဳလုပ္ေနေသာ ေအဂ်င္စီကို 
ေလ့လာရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ယူပါ။ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ေပးခ်ိန္တြင္ 
ယင္းတို႔၏ စာအုပ္မ်ားတြင္ 
သေဘၤာသားမ်ားအား 
အမွန္တကယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ 
ေကာင္းစြာစီမံထားသည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ မရွိေသာ 
ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားတြင္ ကြာျခားမႈ 
မ်ားစြာရွိပါသည္။ သင္ပင္လယ္ျပင္သို႔ 
ေရာက္ရွိစဥ္တြင္ အမွားအယြင္းျဖစ္ေပၚပါက 
တာဝန္ယူမႈမရွိေသာ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးျဖင့္ 

လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ 
မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို 
ေအာက္ပါတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ -

• နာမည္ပ်က္စာရင္း ထားရွိျခင္း

•  ေနရာခ်ထားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားမည္သည့္ မတရားေသာ 
အခေၾကးေငြကိုမဆို 
သေဘၤာသားမ်ားအား ေတာင္းခံျခင္း

•  သင့္လစာေငြမ်ားမွ မမွ်တေသာ 
ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း

ေအဂ်င္စီမ်ားအားလံုး ျပဳလုပ္ရမည္မွာ -

•  သေဘၤာသားမ်ား၏ မွတ္တမ္းကို 
အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထားရွိရန္

•  သင့္အလုပ္ခန္႕ထားမႈ 
စာခ်ဳပ္အားသင္နားလည္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္၊ 
ကုမၸဏီမွသတ္မွတ္ထားေသာ 
မည္သည့္မူဝါဒမဆို အပါအဝင္ သင့္အခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအား ရွင္းျပရန္ 

•  သင့္စာခ်ဳပ္သည္ မည္သည့္သက္ဆိုင္ရာ 
CBA သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း 
ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္မဆို ကိုက္ညီေၾကာင္း 
စစ္ေဆးရန္

•  သင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ 
စာခ်ဳပ္မိတၱဴတစ္စံုကို သင့္အားေပးရန္

•  သင့္အတြက္ အလုပ္အတြက္ 
မွန္ကန္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေၾကာင္း 
စစ္ေဆးရန္

•  သင္အလုပ္မည့္ကုမၸဏီသည္ 
ေငြေၾကးအရ တည္ၿငိမ္ၿပီး 
ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ သင့္အား 
ထားရစ္ခဲ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း 
ေသခ်ာေစရန္

•  အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ တိုင္ၾကားမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ရွိရန္ 

•  သေဘၤာပိုင္ရွင္သည္ သင့္အတြက္ 
ယင္းတို႔၏ တာဝန္မ်ားမေက်ျခင္း 
ရွိခဲ့ပါက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဆံုး႐ွံဳးမႈမ်ားမွ 
သင့္အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ 

အာမခံအမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ ထားရွိရန္

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအား 
သင့္ကိုယ္သင္ေမးပါ -

•  ေအဂ်င္စီသည္ 
အမ်ဳိးသားဥပေဒေအာက္တြင္ 
လိုင္စင္ရွိသလား။

•  ဤကုမၸဏီသည္ ေကာင္းေသာ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ITF အဖြဲ႕ဝင္ သမဂၢမ်ား 
ျဖင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမ်ား ရွိသလား။

•  သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သူတို႔သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္
ထိန္းသိမ္းမႈပံုစံတစ္ခုျဖင့္ ျပဳလုပ္သလား။

•  သူတို႔သည္ ေလ့က်င့္မႈ၊ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
လုပ္သားစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သက္ဆိုင္ရာ ပင္လယ္ျပင္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ား အပါအဝင္ 
လုပ္ငန္းအေၾကာင္း သိရွိသလား။

နာမည္ပ်က္စာရင္းမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ေနရာခ်ထားမႈအတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားမည္သည့္ 
မမွ်တေသာ အခေၾကးေငြကိုမဆို ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သားမ်ားထံမွ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားအား 
ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သားညီလာခံ၊ ၂၀၁၆ မွ တားျမစ္ထားသည္ကို သတိရပါ။  
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ လိုက္ေလ်ာမႈရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 
အသံုးျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရပါမည္။ 

သင့္အား ဤပံုစံျဖင့္ မမွ်မတျပဳလုပ္ပါက ညီလာခံအား အတည္ျပဳထားေသာ 
မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ဆိပ္ကမ္းအေျခအေန ထိန္းခ်ဳပ္မႈသို႔ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ 

သို႔မဟုတ္ သင့္သမဂၢ သို႔မဟုတ္ ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ပါ။
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လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေအးဂ်င့္မ်ား
သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

စိတ္ခံစားဆိုင္ရာ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပူပန္မႈမ်ားသည္ အျဖစ္မ်ား ေသာ္လည္း ေျပာရန္အလြန္ 
ခက္ခဲတတ္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားသည္ သင့္အား စိတ္ဓာတ္က်မႈ သို႔မဟုတ္ သတ္ေသမႈ အထိပင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ 
အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိပါက မည္သည့္ေနရာတြင္ အကူအညီရွာရမည္ကို သိရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သေဘၤာမွ 
ယင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္ သင့္အတြက္ မည္သည့္ 
ေထာက္ကူမႈ ရႏိုင္သည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ပါသည္။

ပို၍ေကာင္းေသာ အင္တာနက္ရရွိမႈသည္ သေဘၤာသားမ်ား၏ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။  
သေဘၤာသားမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကူညီရန္ ITF Seafarers’ Trust မွ သေဘၤာေပၚတြင္ 
အဓိကစီမံကိန္း တစ္ခုအား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Kimberly Karlshoej ၏ ေျပာၾကားမႈအရ ပင္လယ္ျပင္ 
ခရီးရွည္မ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သားမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ သတ္ေသမႈအတြက္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ျပႆနာ၏ အတိုင္းအတာကို နားလည္ရန္ အလြန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ 
သေဘၤာသားမ်ားထံ ေရာက္ရွိရန္ ခက္ခဲမႈအျပင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ 
သတ္ေသျခင္းမ်ားသည္ ေျပာရန္ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။    ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း စစ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ရလဒ္မ်ား 
အလြန္ကြဲျပားစြာ ေတြ႕ရွိၾကရသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သေဘၤာသားမ်ား၏ ITF စစ္တမ္း တစ္ခုအရ ၁၀၀ တြင္ 
ေျခာက္ေယာက္ႏွင့္ ျပဳလုပ္သူ ၁၂၂ ေယာက္တြင္ ၄၁ ေယာက္ (ႏိုင္ငံအေပၚမူတည္၍) 
သည္ သတ္ေသရန္ စဥ္းစားေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား သိခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ 
ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာစု လုပ္သားအင္အားအသင္း 
အစီရင္ခံစာအရ ယင္း၏ နမူနာလူဦးေရအနက္ အမ်ားအျပားက ယင္းတို႔၏ 
စိတ္ေက်နပ္မႈအဆင့္အား ေမးေသာအခါတြင္ ‘ေက်နပ္သည္’၊ ‘ေပ်ာ္ရႊင္သည္’ ႏွင့္ 
‘အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္သည္’ ဟု ေတြ႕ရသည္။

အခ်ိဳ႕စစ္တမ္းမ်ားတြင္ တင္ျပေသာ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ ျမင့္မားစြာ ေတြ႕ရၿပီး 
အျခားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလံုးစံု က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ရာထူးအားျဖင့္လည္း သတ္ေသမႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈတြင္ ကြဲျပားေသာ ရလဒ္မ်ား ရွိပါသည္ - 
တစ္ခုတြင္ ၁၉၇၀ ဝန္းက်င္ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၀၀ ဝန္းက်င္အေစာပိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
သေဘၤာသား သတ္ေသမႈမ်ား၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးမွာ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စားေသာက္ခန္းဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားရလဒ္မ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ အျမင့္မားဆံုးမွာ 
အရာရွိမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ရလဒ္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔မ်ားစြာကြာျခားမႈသည္ Trust အား ေလ့လာမႈမ်ား ႏွင့္ 
စစ္တမ္းမ်ား အမ်ားအျပားကို အေသးစိတ္ဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ျပႆနာ၏ရင္းျမစ္ႏွင့္ နီးစပ္လာႏိုင္ၿပီလားဟု ျမင္ေစခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတြ႕ရွိမႈမ်ားသည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္ကို လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပံုေဖာ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိစစ္မႈအရ သေဘၤာသား သတ္ေသမႈ အမ်ားစုသည္ ႀကီးမားေသာ 
ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ပါသည္ - အစီရင္ခံမႈတစ္ခုတြင္ 
ယင္းတို႔သည္ ၁၉၇၆ မွ ၂၀၀၂ အတြင္း မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သေဘၤာသားမ်ား 
သတ္ေသမႈမ်ား၏ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအား စာရင္းျပဳထားပါသည္။

ယင္းမွာ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရက္သတၱပတ္ သုိ႔မဟုတ္ လေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခားလူမႈဝန္းက်င္ႏွင့္ 
အလုပ္အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ရျခင္းႏွင့္ မိသားစုႏွင့္ ေဝးကြာျခင္းမ်ားသည္ 
သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အဓိက အႏၱရာယ္ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ယင္းသည္ သေဘၤာေပၚတြင္ ပို၍ေကာင္းေသာ အင္တာနက္ 
ရရွိမႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ လိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္ - ယင္းအား Trust 
မွ မိုဘိုင္း ဝိုင္ဖိုင္ စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား 
ဆိပ္ကမ္း၌ ရွိေနစဥ္တြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈအား တုိးျမွင့္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားအၾကား 
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း သီးျခားျဖစ္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ သတ္ေသမႈအား တိုက္ဖ်က္ရန္ Trust 
မွ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအား ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသည္ 
ေနာက္ဆံုးေပၚ၊ ဆန္းသစ္မႈရွိၿပီး အေထာက္အထားရွိေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုသာမက တသက္တာ က်န္းမာေသာ 
အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ားအား ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈကို 
အားေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ကူညီႏိုင္ပါမည္။ 

အဆိုပါ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သေဘၤာသားမ်ားအား ပင္လယ္တြင္ေရာ 
အိမ္တြင္ပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား ျမွင့္တင္ရန္ ေထာက္ကူႏိုင္ပါသည္။ 
ထို႕အျပင္ ယင္းတို႔သည္ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္း သီးျခားျဖစ္မႈ၊ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ သတ္ေသမႈမ်ား၏ 
မေကာင္းေသာ သက္ေရာက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ 

သင္အကူအညီလိုအပ္ႏိုုင္ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ

• သတ္ေသမႈ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ သတ္ေသလိုစိတ္မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း

• ေဒါသ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

• အရာဝတၳဳ အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ

• စိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

• ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးမႈ

• ေလာင္းကစား ျပႆနာ

• ဝမ္းနည္းပူေဆြးမႈအား ေျဖရွင္းျခင္း

• လူမႈေရး သီးျခားျဖစ္ျခင္း

• သင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအား စီမံျခင္း

• အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ ေစာ္ကားျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ကိစၥမ်ား

‘က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ထိပ္တန္းလမ္းညႊန္မႈ ၁၀ ခု’ အား Seafarers’ Trust ရွိ စာမ်က္ႏွာ ၂၉ တြင္ ၾကည့္ပါ
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• Check basic HIV/AIDS facts 
or get answers to specific
ques�ons.

• Find details of your nearest
medical tes�ng centre.

Find out more about us at:
www.i�global.org

Download your FREE ITF HIV awareness app
now at: www.i�seafarers.org/seafarerapps.cfm

HIV/Aids awareness

Available on:
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သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

သင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 
ဝန္ထမ္းေထာက္ကူမႈေပးသူ Hunterlink National ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Gavin Kelso က 
သူ႕၏အဖြဲ႕အစည္းမွ ၾသစေၾတးလ်တလႊားရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ သေဘၤာသားမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအား 
မည္သို႔ေထာက္ပံ့၍ ကူညီေနသည္ကို ရွင္းျပသည္။

သင္သည္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိစီးမႈအား 
ခံစားေနရေသာ သေဘၤာသားတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါက လူတစ္ဦးစီအတြက္ 
တစ္ေယာက္ခ်င္းေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ 
သင့္အား ေထာက္ပံ့ရန္ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးသူ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ ရွိပါသည္။ 
အေရးႀကီးကိစၥတစ္ခုအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္မရွိဟု 
သိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
သန္းေခါင္ယံေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖဆိုပါသည္။

သေဘၤာသားမ်ားအား သင္တို႔၏ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး 
ေကာင္းမြန္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ သို႔မဟုတ္ 
ပိုေကာင္းေစရန္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုလည္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေပးပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ 
သင့္အား ကူညီရန္ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
က်န္းမာေရးရင္းျမစ္မ်ား မ်ားစြာရွိၿပီး 
ယင္းတို႔အနက္ အခ်ိဳ႕အား 
ဤစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 

ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေသဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
အျခား ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားစသည့္ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚပါက Hunterlink သည္ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆြးေႏြးသူမ်ားအား သင့္ထံသို႔ 
ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္လည္း ေထာက္ပံ့ပါသည္။

ပို၍ လူသိနည္းႏိုင္ေသာအရာမွာ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ Hunterlink Global 
ကြန္ရက္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 

ၾသစေၾတးလ် ေရပိုင္နက္အတြင္း၌ရွိေနၿပီး 
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားခံစားေနရေသာ 
ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ သေဘၤာသားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ကူညီမႈ ေပးပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ 
ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခင္းမ်ားအား 
ေကာင္းစြာသတိျပဳၿပီး တစ္ဦးခ်င္းစီအား 
ယဥ္ေက်းမႈကို အေလးထားေသာပံုစံျဖင့္ 
ဆက္ဆံပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
အေပၚယံအားျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ကြဲျပားျခင္းမ်ားရွိေသာ္လည္း 
နယ္နိမိတ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ 
ေနာက္ခံပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္၍ 
ဘံုတူညီမႈအခ်ိဳ႕ ရွိပါသည္။ 

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အိမ္ႏွင့္ေဝးရာတြင္ 
ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
မၾကာခဏ အလုပ္လုပ္ရေသာ 

သေဘၤာသားမ်ား အားလံုးအတြက္ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္မိသားစုအား 
သတိရျခင္းႏွင့္ အိမ္လြမ္းျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
သင္ႀကံဳေတြ႕ရမည့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအား 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ 
ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္
ရာမိုင္တုိင္တစ္ခု - ဥပမာအားျဖင့္ 
ယင္းတို႔ ပထမဆံုးလမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ 
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစတက္ခ်ိန္ 
တို႔အား မေတြ႕လိုက္ရျခင္းသည္ 
အလြန္ခက္ခဲၿပီး ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ 
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္ခ်စ္ခင္ေသာသူမ်ား 
စိတ္ညစ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာခ်ိန္တြင္ 
အကူအညီမေပးႏိုင္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မိသားစုနာေရးတစ္ခုသို႔ 
မတက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔သည္လည္း 
သင့္အား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္တြင္ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ သတ္ေသလိုျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါက လုံၿခံဳၿပီး အခမဲ့ရႏိုင္ေသာ အကူအညီ ရင္းျမစ္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်တြင္ - Hunterlink အကူအညီလိုင္း 1800 554 654 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ ရက္၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ ဖြင့္ပါသည္။

ယူေကႏွင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ - the Samaritans – 116 123 သို႔ေခၚပါ။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃၆၅ ရက္၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၇ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၄ နာရီ ဖြင့္ပါသည္။
Befrienders Worldwide – သင္ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံရွိ အကူအညီလိုင္း အေသးစိတ္အား ရွာေဖြရန္ www.befrienders.org သို႔ လာေရာက္ပါ။
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• Check basic HIV/AIDS facts 
or get answers to specific
ques�ons.

• Find details of your nearest
medical tes�ng centre.

Find out more about us at:
www.i�global.org

Download your FREE ITF HIV awareness app
now at: www.i�seafarers.org/seafarerapps.cfm

HIV/Aids awareness

Available on:
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သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

အမႈကိစၥ ေလ့လာျခင္း

ပင္လယ္ျပင္တြင္ 
ေသဆံုးမႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ 
လုပ္သားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ျခင္း
Hunterlink Global မွ 
လတ္တေလာတြင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ 
ျပင္းထန္သည့္ ျဖစ္ပြားမႈ ဥပမာတစ္ခုမွာ 
ၾသစေၾတးလ်ရွိ ေျမာက္ကြင္းစလန္ တြင္ 
ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား သေဘၤာသားတစ္ဦး 
ေသဆံုးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသေဘၤာသားသည္ 
ယူကရိန္းလုပ္သားမ်ား ပါဝင္ေသာ 
ႀကီးမားေသာ ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စီး၏ 
လူသိမ်ားေသာ လုပ္သားတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းလုပ္သားသည္ အေ
ပၚယံႏွလံုးထိခိုက္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ 
သေဘၤာေပၚတြင္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေနေသာ လုပ္သားမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ အႀကီးတန္း 
ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးအား Hunterlink မွ 
ခ်က္ခ်င္း ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ 
သေဘၤာသားအမ်ားစုသည္ 
သီးျခားျဖစ္ၿပီး တက္ႂကြမႈမရွိဟု 
ေက်ာ္ၾကားေသာ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား 
လုပ္သားမ်ားအေၾကာင္းကို 
သတိထားမိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔အား က်န္းမာ၊ ႀကံ႕ခိုင္ၿပီး 
ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးသည္ဟု ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။ 
သို႔ရာတြင္ အနီးကပ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး 
ေသဆံုးျခင္းသည္ ကပၸတိန္မွ 
အစ သေဘၤာေပၚရွိ လူတိုင္းအား 
စိတ္ထိခိုက္မႈျဖစ္ေနေစပါသည္။  

ယင္းကိစၥတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သေဘၤာေပၚရွိ 
လုပ္သားတိုင္းအား ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲမႈ 
ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းတို႔အျပင္ 
အိမ္ႏွင့္ မိသားစု ဇာတ္လမ္းမ်ားအား 
မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ လုပ္သားမ်ား 
ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လုပ္သားမ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ဝန္ထမ္းသည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္ရာထူးတြင္ျဖစ္ေစ ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ 
ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုတြင္ ရွိေနစဥ္တြင္ 
သေဘၤာသားမ်ား အားလံုးသည္ 
စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ေထာက္ပံ့မႈကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ 
ရပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ 

Hunterlink သည္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
ေရွ႕ဆက္ေပးမည့္ ေထာက္ပံ့မႈကိုလည္း 
ေပးခဲ့ပါသည္ - ယင္းသည္ 
စိတ္ဒဏ္ရာရေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
ေအာင္ျမင္ေသာ ဆက္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
Hunterlink အား အျခားေသာ 
အေျခခံ ေထာက္ပံ့ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ 
ကြဲျပားေစျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အက္ပ္အသစ္တြင္ 
အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပါ
ယခုအခါတြင္ သင့္မိုဘိုင္းကိရိယာျဖင့္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အေၾကာင္း 
ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္မႈကို အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ၿပီး 
ယင္းမွာ ITF မွ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ခဲ့ေသာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အက္ပ္အသစ္၏ 
အက်ဳိးေက်းဇူးျဖစ္ပါသည္။ ITF ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အစီအစဥ္ ေဆာင္ရြက္သူ Asif Altaf မွ ပို၍ ရွင္းျပပါသည္။

အခမဲ့ အက္ပ္အား Android တြင္ေရာ iOS တြင္ပါ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည့္ ကူးစက္ပံု၊ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ မကူးစက္ေအာင္ ကာကြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကုသမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ယင္းသည္ ေရာဂါေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္မႈကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည့္ လုပ္သားမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ျပၿပီး အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိေသာ 
လုပ္သားတစ္ေယာက္၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္တြင္းရပိုင္ခြင့္မ်ားအား ေဖာ္ျပပါသည္။

ယင္းအျပင္ ယုံတမ္းစကား ရွင္းလင္းမႈ ၁၂ ခုကလည္း ေရာဂါအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စိတ္ကူးယဥ္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေစပါသည္။ 
ဥပမာ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိေသာ လူတစ္ေယာက္သည္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ ဟု လူအမ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ယင္းသည္ မွားယြင္းၿပီး 
မည္သည့္အလုပ္ အမ်ဳိးအစားတြင္မဆို အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိသူ လူတစ္ဦးသည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အဆင့္မီေၾကာင္း အက္ပ္က 
ရွင္းျပပါသည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးကူးစက္ခံရျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို မေျပာင္းလဲေစပါ။

ITF ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူ Jacqueline Smith ေျပာသည္မွာ - “အျခား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
သေဘၤာသားသေဘၤာသားမ်ားသည္လည္း အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေခ် မ်ားပါသည္။ ပင္လယ္ျပင္၊ ဆိပ္ကမ္း သို႔မဟုတ္ 
အိမ္ မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ေရာဂါအေၾကာင္းကို ပို၍နားလည္ေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ 
ဤအက္ပ္မွ သင့္အား ကူညီႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ သင့္မိသားစု လံုၿခံဳေစရန္အတြက္ သင့္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ကူညီလိုပါသည္။”

အျခား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း အက္ပ္တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အခမဲ့ ITF က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ အက္ပ္အား www.itfseafarers.org တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ။ 
ITF သမဂၢမ်ား၏ ကမာၻ႕ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေန႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပို၍ ေလ့လာရန္မွာ www.hivprevention2016.org 
ျဖစ္ပါသည္။
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FOC မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံ 
စနစ္က်င့္သံုးသည့္ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ေလာက
အင္အားႀကီးမားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ ႂကြယ္ဝမႈကို ဖံုးကြယ္ရန္အတြက္ 
ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အခြန္ သက္သာရာေနရာ အမ်ားအျပားအား အသံုးျပဳၾကသည္ကို ပနားမားစာရြက္စာတမ္း 
ဖြင့္ခ်မႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္သား၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းရန္အတြက္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ 
စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသံုးျပဳေနခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသည္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ 
အမွန္တကယ္ အေရးပါသည္ကို စာေရးဆရာသံုးဦးမွ ရွင္းျပပါသည္



2322

(6140-UK-1-blank) ITF17 SEAFARERS'_BULLETIN.qxp_Layout 1  21/12/2016  14:48  Page 22

FOC မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚတြင္ မီးေမာင္းထိုးျပျခင္း 
လူတဦးခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားစုသည္ အခြန္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း FOC မ်ားႏွင့္ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားစြာတို႔မွာ ယင္းတို႔အခြန္ေဆာင္ရျခင္းကို ကန္႕သတ္ႏိုင္ရန္ 
နည္းလမ္းတိုင္းကို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း သေဘၤာသားမ်ား၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ကုန္းတြင္း ညႊန္ျပေရးမွ ITF အႀကီးတန္း က႑လက္ေထာက္ Steve Yandell က 
ေျပာၾကားသည္။

FOC မ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 
အနည္းဆံုးေသာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားျဖင့္ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအား 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ဆြဲေဆာင္ေနခဲ့ၾကသည္။  

ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားအား 
ဆြဲေဆာင္ရန္ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ 
အလြန္အမင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာမူ 
ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပံုမွန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ပံုစံမ်ားမွ 
ကင္းလြတ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ 
ယူေကတြင္ ၿဗိတိသွ်ပင္လယ္ရပ္ျခား 
ပိုင္နက္မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ ယင္းအား 
ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ယူေကသေဘၤာေလာကတြင္ 
Red Ensign Group 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္သူမ်ားစြာသည္ 
ေလ်ာ့နည္းေသာ အခြန္ႏွင့္ စည္းကမ္း 
ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအား ရွာေဖြေနေသာ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအား ဆြဲေဆာင္ၾကသည္။
ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခား 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ရပုိင္ခြင့္သည္ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ သန္းေထာင္ေပါင္း 
၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ယင္းပမာဏသည္ 
တုိးတက္လ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ ပင္လယ္ရပ္ျခားရိွ 
အခြန္သက္သာရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ယင္းတုိ႔၏ 
ႂကြယ္ဝမႈျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ 
စာရင္းကုိင္မ်ားႏွင့္ အခြန္အႀကံေပးသူမ်ားအား 
အသုံးျပဳကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အခြန္စနစ္တြင္ နည္းလမ္းရွာၾကသည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ 
သမဂၢမဟာမိတ္အဖြဲ႕၏ သုေတသနအရ 
အနည္းငယ္အ့ံအားသင့္စရာမွာ 
စုေပါင္းႂကြယ္ဝမႈသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ 
ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ကုမၸဏီ ၅၀ သာရိွျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ 
ႀကီးမားေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ားသည္ 
ေငြေၾကးအား အေကာက္ခြန္ 
အရာရွိမ်ားမသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား 
တရားမဝင္ ေငြလႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ 
အေပၚယံ ကုမၸဏီမ်ားအား 
မၾကာခဏ အသံုးျပဳၾကသည္။ 
ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ 
အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈသည္ သာမန္လူမ်ား 
အားထားေနၾကရသည့္ မရွိမျဖစ္ေသာ 
အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား 

ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးအတြက္ 
အစိုးရမ်ား၏ စြမ္းရည္အေပၚတြင္ 
ႀကီးမားေသာ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။ 
ေနရာတစ္ခုတြင္ရွိေသာ ဝင္ေငြ
ရရွိေနသည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုအား 
အျခားႏိုင္ငံ တစ္ခုမွ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက 
ပိုင္ဆိုင္ေသာအခါတြင္ အခြန္ေစ့စပ္ၫွိႏိႈင္းမႈ 
ကိစၥမ်ားသည္ အေရးႀကီးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းကို 
ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ယင္းသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံသား၏ 
အခြန္အရာရွိသည္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ရွိ 
လုပ္ငန္းမွ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ အခြန္ေဆာင္ရန္ 
တာဝန္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း အခြန္သေဘာတူမႈမ်ားသည္ 
မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားမဟုတ္ဘဲ 
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ျခင္းမျပဳရန္ 
ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ 
၂၀၁၆ ဧၿပီတြင္ ပနားမား စာရြက္စာတမ္း 
ထုတ္ေဝမႈသည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ 
ဖိအားကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ 
ယင္းထုတ္ေဝမႈၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ စီးပြားေရး 
အႀကီးဆံုးငါးႏိုင္ငံျဖစ္ၾကသည့္ ဂ်ာမနီ၊ 
ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ အီတလီႏွင့္ ယူေကတို႔မွ 
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီခြဲမ်ား၏ 
အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို 
မွ်ေဝရန္ သေဘာတူညီမႈ အသစ္တစ္ခုအား 
ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ 
အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ား၏ 
ပိုင္ဆိုင္မႈအစစ္အမွန္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပို၍ 
သိရွိႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ 
စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံမ်ားစြာသည္ 
လွ်ဳိ႕ဝွက္ၾကၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ 
အခြန္ေကာက္ခံမႈကို 
အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္အတြက္ ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ငန္းေရးရာမ်ားကို ပံုစံဆြဲထားၾကသည္။ 
လိုက္ေဘးရီးယားကို ၾကည့္ပါ။ ယင္း၏ 
သေဘၤာႏွင့္ ေကာ္ပိုရိတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား 
လိိုက္ေဘးရီးယန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
သေဘၤာႏွင့္ေကာ္ပိုရိတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
(LISCR) မွ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ယင္းသည္ 
US မွ အလံုးစံုပိုင္ဆုိုင္ၿပီး 
လည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု 
ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခား ေကာ္ပိုရိတ္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္ေသာ LISCR သည္ 
ယင္း၏ ႐ံုးခ်ဳပ္မ်ားကို ယူအက္စ္ေအရွိ 

ဗာဂ်ီးနီးယားတြင္ ထားရွိေသာ္လည္း 
အခြန္ကိစၥမ်ားအတြက္ကိုမူ 
ယူအက္စ္ရွိ အခြန္သက္သာရာ 
ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ ဒီလာဝါရီတြင္ 
ျပဳလုပ္သည္။ 
လိုက္ေဘးရီးယား၏ မွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ 
လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ပုဂၢလိက ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားအား 
အလြန္ကန္႔သတ္ထားေသာ ဖြင့္ခ်မႈျဖင့္ 
တည္ေထာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားၿပီး 
ယင္း၏ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစနစ္သည္ 
အခြန္မေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
တိမ္းေရွာင္ျခင္းအား ျပင္းထန္စြာ 
ကန္႔သတ္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္းအျပင္ 
လုိက္ေဘးရီးယားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ 
၄၇ ႏိုင္ငံမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ 
အေကာင့္သတင္းအခ်က္အလက္အား 
အလိုအေလ်ာက္ ဖလွယ္ျခင္းအတြက္ 
စံႏႈန္းတြင္လည္း ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။
ယင္းသည္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ၿပီး 
အေၾကာင္းမွာ Blumenthal 
ဇာတ္လမ္း (ညာဖက္) တြင္ 
တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္း 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ 
စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သင့္စာခ်ဳပ္ပါ 
ေငြေပးေခ်မႈအား အဆံုးသတ္သြားေစႏိုင္ေ
သာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈကို 
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ 
အဆိုပါ ကင္းလြတ္ေနေသာ 
ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈမ်ား အေပၚတြင္ 
မီးေမာင္းထိုးျပရန္ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးေနၿပီ 
ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ FOC စနစ္အား 
အဆံုးသတ္ၿပီး သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ သေဘၤာ 
မွတ္ပုံတင္ရာ ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ စစ္မွန္ေသာ 
ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း 
ယင္း၏အလံေအာက္တြင္ 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သေဘၤာမ်ားအား 
ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းရန္လည္း 
လိုအပ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ 
ျမင္သာမႈရွိျခင္းသည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအား 
ယင္းတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ 
ေပးရမည့္အေျခခံ ဝတၱရားမ်ားမွ 
တိမ္းေရွာင္မႈအား တိုက္ဖ်က္ရန္ 
အကူအညီလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္သားမ်ားသည္  
ယင္းတို႔အား 
အလုပ္ခန္႕ 
သူမ်ားႏွင့္  
တရားေရး 
တိုက္ပြဲတြင္ 
႐ွံဳးနိမ့္ၾကပါသည္။ 
ဒိုင္ဇစ္ (Die Zeit) 
သတင္းစာမွ မာ့စ္ဝဒ္မန္း 
ေျပာၾကားခ်က္အရ ဟမ္းဘတ္ 
သေဘၤာလိုင္းတစ္လိုင္းသည္ 
ဂ်ာမန္အလုပ္သမား 
ဥပေဒအေပၚတြင္ 
လွည့္စားမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနေသာေၾကာင့္ 
သေဘၤာသားမ်ားစြာသည္ 
ယင္းတို႔၏ 
လုပ္ခလစာမ်ားအတြက္ 
တိုက္ပြဲဝင္ေနရပါသည္။
ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား ကပၸတိန္ျဖစ္သူ  
႐ိုမန္ ဘန္႔ဆီေကာ့ဗ္မွ ထင္ခဲ့သည္မွာ ၂၀၁၄ 
ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ သူ၏ေရွ႕၌ရွိခဲ့ေသာ 
သေဘၤာဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈသည္ အတိတ္က 
သူျပဳလုပ္ခဲ့ဖူး 
ေသာအရာမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ၿပီး  
လုပ္ခလစာမွာလည္း မွန္ကန္ပံုရပါသည္။ 

သူထင္ခဲ့သည္မွာ ယင္းတြင္တရား 
ဝင္လက္မွတ္ထိုးခြင့္ရွိသူ  
Heinz-Dieter Czech  
လက္မွတ္ထိုးထားသကဲ့သို႔ သူသည္  
Johann M K Blumenthal သေဘၤာလိုင္း၏ 
ဟမ္းဘတ္သေဘၤာ မာသာအား  
ထပ္မံဦးေဆာင္ရလိမ့္မည္ ဟု ျဖစ္ပါသည္။  
သို႔ျဖစ္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အတြင္းရွိ  
ဟမ္းဘတ္သေဘၤာလိုင္း 
ေနရာတြင္ လိုက္ေဘးရီးယားလိပ္စာျဖင့္ 
အျခားကုမၸဏီတစ္ခု ေျပာင္းလဲသြားေသာ  
အခ်က္က သူ႕အား  
အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစခဲ့ေပ။  
သူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ 

ဆက္ရန္ >

ပနားမား စာရြက္စာတမ္းမ်ား - ၂၀၁၆ ဧၿပီလတြင္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းေပါင္း ၁၁.၅ သန္းေက်ာ္ ေပါက္ၾကားခ့ဲၿပီး လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ ပင္လယ္ရပ္ျခား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ မႈခင္း၊ 
ျခစားမႈႏွင့္ မွားယြင္းလုပ္ကိုင္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားေသာ ဖံုးကြယ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ITF ၏ သေဘၤာမွတ္ပုံတင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ႏုိင္ငံမ်ား လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္းကုိ www.FOC-campaign.org တြင္ ပုိ၍ ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။
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ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

FOC မ်ားႏွင့္ 
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္

သေဘၤာသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔အား အလုပ္ခန္႔ေသာသူမ်ားႏွင့္ 
တရားေရးစစ္ပြဲတြင္ ႐ွံဳးနိမ့္ၾကသည္  ဆက္ရန္

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ျငင္းခုန္မႈတစ္ခုအား ယေန႕တိုင္ေအာင္ 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးလၾကာၿပီးေနာက္ 
မၾကာမီ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ 
ကပၸတိန္ ဘန္႔ဆီေကာ့ဗ္အေနျဖင့္ 
မာသာသေဘၤာသည္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ 
သြားလာရန္ စိတ္မခ်ရေၾကာင္းႏွင့္ 
စင္ကာပူတြင္ ဆင္းသက္မႈျပဳရန္ 
ေၾကျငာရေတာ့သည္။ 
သူ၏ေနာက္ဆံုးေငြေပးေခ်မႈ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၁,၆၈၆.၀၁ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သူရရွိခဲ့သည္မွာ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃,၅၄၀.၈၁ သာျဖစ္သည္။ 
မာသာသေဘၤာ၏ အရာရွိခ်ဳပ္သည္လည္း 
နာမည္တူကုမၸဏီႏွင့္ အလားတူ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအား လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး 
လုပ္ခလစာရရန္ အေႂကြးတင္ခဲ့သည္။ 
ရရွိေသာေငြအား ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ ကပၸတိန္မွ 
ေျပာသည္မွာ စြဲခ်က္မ်ားအား သူ႕ကိုဆ
န္႕က်င္၍ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူ၏ 
အိမ္အျပန္ေလယာဥ္စရိတ္မ်ားႏွင့္ 
သူ႕ေနရာကို ဆက္ခံသူ၏ 
ခရီးသြားစရိတ္အား သူ၏ေပးေခ်မႈမွ 
ႏႈတ္ယူခံခဲ့ရသည္။ သူက 
သူအျပစ္မရွိေၾကာင္း 
ေၾကျငာခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားအား 
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ Blumenthal 
က သူ၏သေဘာတူညီခ်က္တြင္ 
ပါသည့္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ၈၀ ဘေရာ့ဒ္လမ္း၊ 
မြန္႐ိုဗီးယား၊ လိုက္ေဘးရီးယားရွိ First 
Class Bulk Shipping Limited 
ႏွင့္စကားေျပာရန္ သူ႕အား ေျပာခဲ့သည္။
ယင္းလိပ္စာမွာ 
လိုက္ေဘးရီးယားသေဘၤာလိုင္း 
မွတ္ပံုတင္႐ံုး၏ 
႐ံုးခြဲရွိေသာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
ယင္းတို႔၏ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားအား 
ေစ်းသက္သာေသာ 
လိုက္ေဘးရီးယားအလံေအာက္တြင္ 
ေျပးဆြဲရန္ အလိုရွိေသာ 
သေဘၤာလိုင္းမ်ားသည္ 
ထိုေနရာတြင္ မွတ္ပံုတင္ရသည္။ 
ယင္းတို႔အား လိုက္ေဘးရီးယားတြင္ 
လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္းကို 
ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း Blumenthal 
ကိစၥတြင္မူ ယင္းတို႔သည္ သေဘၤာသား 
အလုပ္ခန္႔သူမ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ 

ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ Ulf Christiansen 
သည္ ၂၀၁၄ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 
မာသာသေဘၤာအမႈမ်ားအား လိုက္ခဲ့ၿပီး 
သူသည္ ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
Blumenthal ပိုင္ ကာ႐ိုလာ 
သေဘၤာမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္အား 
အေထာက္အကူေပးခဲ့ဖူးၿပီး အျခား 
Blumenthal ပိုင္ ကုန္တင္သေဘၤာ 
ႏွစ္စင္းမွ သေဘၤာသား သံုးဦးအား 
တရား႐ံုးမ်ားမွတဆင့္ ျမင့္မားေသာ 
လုပ္ခလစာမ်ား ရရွိေအာင္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ကူညီခဲ့သူျဖစ္သည္။ 
အမႈတိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးလုပ္ခလစာ 
ေပးေခ်မႈအား မေပးျခင္းႏွင့္ 
သက္ေသအေထာက္အထားမရွိဘဲ 
စြပ္စြဲျခင္းတို႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 
အေစာပိုင္းအမႈမ်ားတြင္ Blumenthal 
 အား သေဘာတူညီမႈမ်ားတြင္ 
အလုပ္ခန္႕သူအျဖစ္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
၂၀၁၅ ဇြန္လတြင္ ဟမ္းဘတ္အလုပ္သမား 
တရား႐ံုးက ဘန္႔ဆီေကာ့ဗ္၏ 
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ  
Blumenthal သည္ လိုက္ေဘးရီးယား 
ကုမၸဏီ ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိျခင္း၊ 
သူအား အလုပ္ခန္႕အပ္သူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ 
သူရရန္ ရွိေသာ လုပ္ခလစာမ်ားအား 
ေပးရန္တာဝန္ရွိျခင္းမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၆ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ 
အလုပ္သမား တရား႐ံုးတြင္ သူ၏ 
အယူခံအား တင္သြင္းရာတြင္ ITF 
မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ္လည္း 
သူထပ္မံ၍ ႐ွံဳးနိမ့္ခဲ့ျပန္သည္။ Blumen-
thal မွေအာင္ျမင္စြာ ျငင္းဆန္သည္မွာ 
ယင္းသည္ First Class Bulk Ship-
ping ၏ ကိုယ္စားလွယ္ဝန္ေဆာင္မႈကို 
ေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လိုက္ေဘးရီးယားဥပေဒႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး 
ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား သေဘၤာ သားသည္ 
လိုက္ေဘးရီးယား ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုအား သိလ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ျပဳလုပ္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
Christiansen က မာသာႏွင့္ကာ႐ိုလာ 
လုပ္သားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ယင္းတို႔၏ 
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေဘးရီးယား 
သေဘၤာလိုင္း မွတ္ပံုတင္႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရန္ 
အႀကံျပဳခဲဲ့ၿပီး ယင္း၏ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာ အေမရိကန္ 
ျပည္ေထာင္စုတြင္ တည္ရွိသည္။ အမႈက 
ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ယခုအခါ သူအၿမဲတမ္း 
လုပ္မည့္အရာတစ္ခုရွိသည္ဟု 

ကပၸတိန္ ဘန္႔ဆီေကာ့ဗ္က ေျပာသည္ 
- သူ၏ သေဘၤာလိုင္းစာရြက္စာတမ္း 

သေဘာတူညီမႈမ်ားအား 
အစမွအဆံုးတိုင္ အလြန္အမင္းဂ႐ုျပဳ၍ 

ဖတ္မည္ဟူ၍ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Svetlana က FOC မ်ား၏ 
မသင့္ေလ်ာ္မႈကို ထင္ရွားေအာင္ 
ျပခဲ့သည္။  
လုပ္သားမ်ားအား အဆင့္နိမ့္ေသာ သေဘၤာေပၚတြင္ 
လြဲမွားစြာ ဆက္ဆံခဲ့ေသာ Svetlana ဇာတ္လမ္းသည္ 
သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ မသင့္ေလ်ာ္မႈႏွင့္ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ မရွိျခင္းကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္ဟု ITF 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ Tommy Molloy က ေျပာသည္။  

ဗစ္တိုးရီးယား ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
ကုန္သြယ္မႈ ကုမၸဏီက ပိုင္ဆိုင္လည္ပတ္ၿပီး 
ဗယ္လက္တာ၊ ေမာ္လ္တာအျဖစ္ 
အလံတင္ထားေသာ Svetlana သည္ 
လုပ္သားမ်ားအား လေပါင္းမ်ားစြာ 
ေငြေပးေခ်ျခင္းမရွိေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ 
ရက္ေန႕တြင္ ေဝးလ္ႏိုင္ငံ ကာဒစ္ဖ္တြင္ 
ဆိုင္းငံ့ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းအား ဆိုင္းငံ့ခံရၿပီးေနာက္ 
ရွစ္ရက္မွ်အၾကာတြင္ပင္ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
ကမ္း႐ိုးတန္းလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ 
(MCA) မွ ျပဳလုပ္ေသာ 
ဆိပ္ကမ္းအေျခအေနထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
စစ္ေဆးေရးတြင္ မီးသတ္ပိုက္လိုင္းမ်ားမွာ 
ပ်က္စီးလြန္းေသာေၾကာင့္ 
အေပါက္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ကုန္တင္ခန္းထဲရွိ 
မီးေလာင္မႈအခ်က္ျပစနစ္တြင္ 
အခ်က္ျပပ်က္စီးေနျခင္းႏွင့္ 
အရန္ပဲ့ကိုင္ေမာ္တာ မပါရွိျခင္းတို႔အပါအဝင္ 
ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ၁၁ ခုအား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ 

လုပ္သားမ်ားအား ကူညီရန္ႏွင့္ 
ယင္းတို႔ရရန္ရွိေသာ လုပ္ခလစာမ်ားကို 
တြက္ခ်က္ေပးရန္ MCA မွ ITF 
အား ေျပာခဲ့သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ 
ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႕ရိွခဲ့ရသည္မွာ 
႐ုရွား၊ ယူကရိန္းႏွင့္ 
ဘူလ္ေဂးရီးယားလုပ္သားမ်ားသည္ 
နည္းပါးေသာ ေငြေပးေခ်မႈ အႀကိမ္ 
အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
လူတစ္ဦးမွာမူ ဇြန္လတြင္ သေ
ဘၤာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕လာၿပီးကတ
ည္းက လစာမရေသးသည့္အျပင္ 
ယခင္သေဘၤာတြင္ သူ၏ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ရရန္ရွိေနေသာ 
လစာသံုးလစာကိုလည္း မရရွိေသးေပ။

လုပ္ခလစာမ်ားမွာ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း 
ကၽြႏ္ုပ္ေတြ႕ဖူးသမွ်တြင္ အနည္းပါးဆုံးျဖစ္ၿပီး 
သေဘၤာသားမ်ား ညီလာခံတြင္ 
ILO မွ ရည္ညႊန္းေသာ အနည္းဆံုး 
လုပ္ခထက္ပင္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနသည္။ 
သေဘၤာသားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 
ကိုယ္ပိုင္တကိုယ္ေရ ကာကြယ္ေရး 
ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း သေဘၤာမတက္မီ 
ကိုယ္တိုင္ဝယ္ရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရၿပီး 
ယင္းမွာ လံုးဝလက္ခံႏိုင္စရာ မဟုတ္ေပ။ 

ရရန္ရွိေသာ လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ 
ေပးရန္ကတိျပဳထားေသာ 
ထပ္တုိးအလုပ္မ်ားအတြက္ 
ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ILO ၏ 
အနည္းဆံုးႏႈန္းအား အေျခခံ၍ 
လုပ္ခလစာ ေတာင္းဆိုမႈတစ္ခုအား 
ITF မွ တင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ITF သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအား 
လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ 
ပိုင္ရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး 
ယင္းအားျဖင့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ 
လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အနည္းဆံုး 
အလုပ္ခန္႔ထားမႈ စံႏႈန္းမ်ားအား 
ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုမၸဏီမွ ကၽြႏ္ုပ္အား 
ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းမႈႏွင့္ 
ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ 
စြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ တံု႕ျပန္ခဲ့ၿပီး 
နည္းပါးေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ 
ေရးသားပါရွိသည့္အတိုင္းသာ ေပးမည္ဟု 
ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ သေဘၤာအား ျပန္မလႊတ္မီ၌ 
သေဘၤာသားမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔ ရရန္ရိွေသာ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ နီးပါးကို 
ရရွိခဲ့ပါသည္။ 

ILO မွသတ္မွတ္ေသာ 
အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ 
သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ 
ႏိုင္ငံမ်ားအား MLC မွ လိုအပ္ပါသည္။ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားမွ ILO 
အနည္းဆံုးႏႈန္းအတိုင္း မေပးေၾကာင္း 
သိရွိရပါက ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ 
သေဘၤာမွတ္ပုံတင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ 
ILO အနည္းဆံုးႏႈန္းအတြက္ 
ဖိအားေပးျခင္းရွိမရွိအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား 
ဤကိစၥတြင္ ္ထြက္ေပၚလာပါသည္။ 
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 စြန္႔ပစ္ခံရမႈမ ွ
ကာကြယ္တားဆီးမႈ 
နည္းလမ္းသစ္မ်ား

ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သားညီလာခံ ၂၀၀၆ အား အသစ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုစြန္႔ပစ္မႈအား 
အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ITF သည္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားအား 
သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ ဝတၱရားမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား ေငြေၾကး အၾကပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာ 
ကိစၥမ်ား ျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ သေဘၤာသားမ်ားအား ပစ္ပယ္ထားေသာ အေလ့အက်င့္ကို 
အေရးယူရန္ လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သမ္းလာ
ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ဆိုလွ်င္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈအသစ္က သင့္အတြက္ ဘာအဓိပၸါယ္လဲ။

အဓိပၸါယ္မွာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အာမခံပံုစံတစ္ေစာင္ ရွိရမည္၊ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ 
တုိက္႐ိုက္ဆက္ဆံႏိုင္မႈ ရွိရမည္၊ စြန္႔ပစ္မႈျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို 
အခ်ိန္မွန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးရိွရမည္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ 
မည္သည့္ သေဘၤာသားကိုမွ် လေပါင္းမ်ားစြာ အစာမရွိ၊ လစာမေပးဘဲ အိမ္ျပန္လမ္းမရွိဘဲ 
ထားေတာ့မည္မဟုတ္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

MLC အား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အလံတင္ႏိုင္ငံမ်ား 
(လက္ရွိစာေရးေနခ်ိန္တြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘၤာတင္မႈ၏ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိ 
သေဘၤာမ်ားအားလံုးသည္ အာမခံ သက္ေသခံံခ်က္ မိတၱဴမ်ားအား သေဘၤာေပၚရွိ 
‘ရွင္းလင္းျမင္သာေသာေနရာတြင္’ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထားရွိရမည္။ 

သင့္တြင္ စြန္႕ပစ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဟု ထင္ျမင္ပါက ၾကာၾကာ မေစာင့္ပါႏွင့္။ 
ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင္သည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္အား ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ အမည္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအား 
သေဘၤာေပၚရွိ ‘ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သား ခြင့္ျပဳမႈ ေၾကျငာခ်က္’ တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ 
သင့္အား စြန္႕ပစ္ခံရပါက သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ အာမခံသူထံသို႔ တိုက္႐ိုက္ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုအား 
ျပဳလုုပ္ပါ။ 

အာမခံ (သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ေငြေၾကးလံုၿခံဳမႈပံုစံ) အား ရရွိႏိုင္သည္မ်ားမွာ အကယ္၍ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္သည္ -

•  သေဘၤာသား၏ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရမည့္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္

•  လိုအပ္ေသာ ျပဳျပင္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမရွိဘဲ ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သားအား ထားခဲ့လွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ 

•  စာခ်ဳပ္ပါလုပ္ခလစာကို အနည္းဆံုး ႏွစ္လစာေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း အပါအဝင္ 
အျခားနည္းအားျဖင့္ ယင္းတို႔၏တစ္ဖက္သတ္ ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ သေဘၤာသားအား 
ထိခိုက္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။’

သင္သည္ သင့္အလုပ္ခန္႕ထားမႈ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း သို႔မဟုတ္ သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ 
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး ေထာက္ပံ့သူထံမွ CBA အျဖစ္ အမ်ားဆံုး လုပ္ခလစာႏွင့္ 
အျခားခံစားခြင့္မ်ားကို ေလးလစာအထိ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းအား 
ၾကာျမင့္စြာ ေမ့ေလ်ာ့၍ မထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ 
ေျခာက္လေစာင့္ဆိုင္းပါက ေလးလစာ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈကိုသာ ရရွိလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အာမခံသည္ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္စရိတ္မ်ား၊ လံုေလာက္ေသာ အစားအစာ၊ လုိအပ္ေသာ 
အဝတ္အစား၊ ေနထိုင္ရန္ေနရာ၊ ေသာက္ေရ၊ သေဘၤာေပၚတြင္ အသက္ရွင္ရန္ 
မရွိမျဖစ္ေလာင္စာႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအဝင္ 
သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳရမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 
မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္စရိတ္ဆိုသည္မွာ ‘သင့္ေလ်ာ္ၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ’ ခရီးသြားလာျခင္း 
- ပံုမွန္အားျဖင့္ ေလေၾကာင္းမွတဆင့္ ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ အတြက္ အစားအစာ၊ 
ေနထိုင္ရန္ေနရာႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အစရွိသည့္ ခရီးစဥ္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအားလံုးကို ဆိုလိုပါသည္။ အာမခံသည္ စြန္႔ပစ္ခံရေသာ အခ်ိန္မွ သင္ 
အိမ္ျပန္ေရာက္ခ်ိန္အထိ သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

P&I ကလပ္မ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ (ေနာက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ) သည္ ၂၄ 
နာရီ အေရးေပၚ အကူအညီလုိင္းမ်ားအား ေပးရန္ သေဘာတူခ့ဲၿပီး ယင္းတုိ႔အား သေဘၤာေပၚရိွ 
သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားတြင္ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္အား 
စြန္႕ပစ္ခံရသည္ဟု သိရွိရလွ်င္ ယင္းတို႔အား အျမန္ဆံုး ဆက္သြယ္ရန္ ေသခ်ာျပဳလုပ္ပါ။

စနစ္စတင္၍ လည္ပတ္သည္ႏွင့္တၿပိဳက္နက္ အလံတင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားသည္ 
ယင္းသင့္ေလ်ာ္ရာ စြန္႔ပစ္မႈ အာမခံ သက္ေသခံလက္မွတ္အား သေဘၤာေပၚတြင္ ထားရွိမႈကို 
စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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သင့္အား 
စြန္႕ပစ္ခဲ့သလား။
သင့္သေဘၤာပိုင္ရွင္သည္ -
•  သင့္စာခ်ဳပ္မွာ ၿပီးဆံုးသြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္အတြက္ စရိတ္ေပးရန္ 

ျငင္းဆန္ေနပါသလား။
•  သေဘၤာတြင္ လံုေလာက္ေသာ အစာ၊ ေရ သုိ႔မဟုတ္ ေလာင္စာဆီ ေပးရန္ 

ပ်က္ကြက္ေနပါသလား။
• ေနာက္ဆုံး ႏွစ္လစာ သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ လုပ္ခလစာေပးရန္ ေနာက္က်ေနပါသလား။

အထက္ပါျပႆနာတခုခုျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရပါက ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သား ညီလာခံ၊ ၂၀၀၆ တြင္ ပါရွိေသာ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအရ သင့္အား ‘စြန္႕ပစ္ခံရသည္’ ဟု ယူဆပါသည္။

စြန္႕ပစ္မႈအာမခံေပးသူအား ဆက္သြယ္ပါ (ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္မ်ား ပါဝင္ေသာ သက္ေသခံလက္မွတ္အား 
သင့္သေဘၤာေပၚရွိ ေၾကျငာသင္ပုန္းတြင္ ၾကည့္ပါ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ ၾကည့္ပါ)။ အလံတင္ႏိုင္ငံ၊ 
ဆိပ္ကမ္းအေျခအေနထိန္းခ်ဳပ္မႈ အရာရွိတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးအားလည္း ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ 

အေျခအေနပိုဆိုးမလာမီ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ပါ။

လုပ္ခလစာ ေလးလစာရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္မဆြဲပါႏွင့္။

P&I ကလပ္မ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ -

• ဆြီဒင္ ကလပ္ www.swedishclub.com 
• ယူေက P&I ကလပ္ www.epandi.com 
• စကာ့ဒ္ www.skuld.com 
• ဘရစ္တန္နီးယား www.britanniapandi.com 
•  စတင္းရွစ္ပ္ ျမဴက်ဴရယ္လ္  

www.steamshipmutual.com 
• ဂါဒ္ www.gard.no 
• လန္ဒန္ P&I ကလပ္ www.londonpandi.com 

• ဝက္စ္ေအာ့ဖ္အဂၤလန္ www.westpandi.com 
• ေနာ့ www.nepia.com 
• သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား www.shipownersclub.com  
• စံႏႈန္း www.standard-club.com 
• အေမရိကန္ ကလပ္ www.american-club.com 
•  ဂ်ပန္သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား၏ အျပန္အလွန္ကာကြယ္ကာကြယ ္

ျခင္းႏွင့္ နစ္နာေၾကး အဖြဲ႕အစည္း www.piclub.or.jp
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လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

သေဘၤာသည္ ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (IMO) ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအား ေပးပါသည္။

IMO မွ သတင္းမ်ား

လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳ လ္၏ က႑အသစ္ႏွင့္ လည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ႏြမ္းနယ္မႈအေပၚတြင္ သမဂၢမ်ား၏ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ IMO မွ ITF ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Branko Berlan က ရွင္းျပသည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္၏က႑တစ္ခု 
ေဖာ္ထုတ္ေၾကာင့္ 
သေဘၤာသားမ်ားအေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္မႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
စိုးရိမ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းသည္ 
သေဘၤာမ်ား၏ လူေခၚယူပံုကို 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအား ေရြ႕လ်ား ကမ္းလြန္တူးေဖာ္မႈတြင္ 
အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ၿပီး 
သေဘၤာေပၚအလုပ္သမား 
အမ်ဳိးအစားႏွစ္မ်ဳိးပါဝင္ကာ ယင္းတို႔မွာ 
သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ပုဂၢိဳလ္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းသည္ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
ဌာနမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ 
အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားအတြက္သာ 
သေဘၤာသား အေရအတြက္ 
အနည္းဆံုးကို ေခၚေဆာင္ျခင္းသို႔ 
ဦးတည္ေစႏိုင္ၿပီး ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား၊ 
ႀကိဳးဆိုင္းျခင္း၊ တည္ခင္းေကၽြးေမြးျခင္းႏွင့္ 
သန္႕ရွင္းေရးစေသာ 

အျခားအလုပ္မ်ားအားလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘၤာေပၚရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ဌာနတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ပါလာႏိုင္ပါသည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားမပါရွိဘဲ အေဝးမွ 
ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ သေဘၤာမ်ားတြင္ပင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ 
နည္းပညာဆိုင္ရာ အေထာက္အကူအတြက္ 
သေဘၤာဝန္ထမ္းမ်ား 
ေကာင္းစြာလိုအပ္လ်က္ ရွိေနပါေသးသည္။ 
ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ေၾကာင့့္ 
အဆိုပါေနရာမ်ားတြင္ STCW ဥပေဒအရ 
အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး သေဘၤာသားမ်ား၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားကို 
ကာကြယ္ေပးသည့္ 
အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒမ်ားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ 
သေဘၤာသားမ်ားေနရာတြင္ စည္းကမ္းထိ
န္းသိမ္းထားျခင္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။     

ယင္းသည္ သေဘၤာသားမ်ား၊ 
သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
သက္ေရာက္ေသာ ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ 

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ကာ ထိခိုက္မႈမ်ားျပားၿပီး 
ႀကိဳတင္မသိျမင္ႏိုင္ေသာ 
ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားစြာလည္း 
ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ ယခုအခါတြင္ 
ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၉ ႏိုင္ငံမွ သေဘာတူလက္မွတ္ 
ေရးထုိးထားၿပီး ကမာၻေပၚရွိ ေလွသေဘၤာ 
၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအား လႊမ္းၿခံဳေသာ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သားညီလာခံ၊ 
၂၀၀၆ ႏွင့္ မကိုက္ညီမႈမ်ားကို 
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ လူသားတာဝန္ေပးမႈႏွင့္ 
ႏြမ္းနယ္မႈသည္ သေဘၤာသားမ်ား ႏွင့္ ITF 
အား ၾကာျမင့္စြာ စိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစပါသည္။  
IMO ၌လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ 
ႏြမ္းနယ္မႈအေပၚ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ 
လမ္းညႊန္မႈမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ 
ITF အေနျဖင့္ ႏြမ္းနယ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 
အဓိကေျဖရွင္းမႈအျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ 
လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို 
ထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေလးနက္စြာ 
တိုက္တြန္းပါသည္။  

ဆိုလိုသည္မွာ ျပန္လည္စစ္ေဆး 

အဆိုျပဳထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္ 
တစ္ခုစီအား စံခ်ိန္ခုနစ္ခ်က္ျဖင့္ 
စုစည္းၿပီး သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ 
အလုပ္လံုၿခံဳေရးအတြက္ 
လူသားအရင္းအျမစ္ လံုေလာက္စြာ 
ေပးႏိုင္ရန္ ယင္းတို႔အားလံုးတြင္ - ISM 
ဥပေဒ၊ အနည္းဆုံး လုံၿခံဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
MLC အစရွိသည့္ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအား 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ယင္းအျပင္ သေဘၤာႏွင့္ 
လုပ္သားမ်ားအေပၚတြင္ ႀကိမ္းေသ 
ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး 
အေရအတြက္မ်ားစြာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း 
ITF မွ စိုးရိမ္ပါသည္။ ယင္းသည္ ITF 
မွျပင္းထန္စြာ ဆန္႕က်င္ေသာကိစၥျဖစ္သည့္ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ 
ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈအတြက္ 
တာဝန္ပံုခ်ရန္ ဖိအားကို ဆက္လက္၍ 
ျဖစ္ေစပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ားအားလုံးကုိ 
႐ိုးသားစြာႏွင့္ မွ်တစြာ  
ဆက္ဆံသင့္ပါသည္။ 
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လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ 
ဖြ ံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

လုံၿခံဳၿပီး ေပးရက်ဳိးနပ္ေသာ သေဘၤာလည္ပတ္မႈအတြက္ 
အေရးပါေသာ သေဘၤာသားမ်ား 

ITF ၏ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ယူအက္စ္ေအရိွ ဆရာမ်ား၊ သေဘၤာအရာရိွမ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမွ ေဂ်ာ့ကြစ္ခ္က လူမပါေသာ အလိုအေလ်ာက္သေဘၤာမ်ားသည္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ 
ရည္ရြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္၊ 
ဆက္သြယ္မႈနည္းပညာႏွင့္ 
စက္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ 
အဆင့္ျမင့္လာမႈမ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းအား စတင္၍ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီ 
ျဖစ္ပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အလုိအေလ်ာက္သေဘၤာမ်ား၏ 
အနာဂတ္အေပၚ အျမင္အမ်ားစုမွာ 
ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၏ 
ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ 
ေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
အေျခခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအေပၚတြင္ 
ယင္းတို႔၏ အယူအဆမ်ားကုိ 
အေျခခံၿပီး ထိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားသည္ 
ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ခ်ိျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားရွိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္သာ 
မ်ားစြာ သက္ေရာက္ပါသည္။ 
ယင္းပံုစံသည္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းၿပီး 
အင္အားေကာင္းကာ ကမာၻအႏွံ႕တြင္ 
တည္ရွိေနၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေသာ 
ပင္လယ္ျပင္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အား 
အစားထိုးႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိမွာ 
အလြန္ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ ပင္လယ္ျပင္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းသည္ အီလက္ထေရာနစ္ 
လမ္းညႊန္မႈအား ေထာက္ပံ့ရန္ 
နည္းပညာကို ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းေနၿပီးသားျဖစ္ကာ ယင္းသည္ 
ဥာဏ္ရည္တုကုိသာ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ 
လူမပါေသာ အလုိအေလ်ာက္ 
သေဘၤာမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ 
ကုိယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသုိ႔ 
ဦးတည္ႏိုင္ပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ 
အေဝးမွထိန္းခ်ဳပ္လည္ပတ္ရန္အတြက္ 
လုိအပ္ေသာ နည္းပညာ 
ပါရွိသည့္ သေဘၤာတစ္စီးအား 
တည္ေဆာက္မႈကုန္က်စရိတ္သည္ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေနထိုင္ရာေနရာမ်ား 
မပါသည့္တုိင္ေအာင္ သမား႐ိုးက် 
သေဘၤာတစ္စီးထက္ ျမင့္မားႏိုင္သည္ဟု 
မ်ားစြာ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ 
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအပါအဝင္ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားတာဝန္ - ယခုအခါတြင္ 
စရိတ္သက္သာေသာ အလုပ္သမားမ်ား 
ရရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘၤာသားမ်ား 
မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ - မ်ားအတြက္ 
အကုန္အက်မ်ားေသာ ကမ္းေျခ 
အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားလည္း 
လုိအပ္ႏိုင္ပါသည္။  
သေဘၤာသားမ်ား၏ အလုပ္မ်ားေနရာတြင္ 
အလုိအေလ်ာက္ သေဘၤာမ်ား 
ေရာက္ရွိလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 
သိရွိထားေသာ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအရ 
လူေခၚယူမႈေၾကာင့္ ကုန္က်မႈမ်ားသည္ 
သေဘၤာတစ္စီးအား လည္ပတ္ျခင္းအတြက္ 
စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္၏ 
ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိပါသည္။ 
သေဘၤာသားမ်ား၏ အလုပ္မ်ားအားလုံးကုိ 
ျဖတ္ေတာက္လိုက္လွ်င္ပင္ အလုိအေလ်ာက္ 
သေဘၤာေျပးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းတစ္ခု 
တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လည္ပတ္ျခင္း၏ 
ယင္းအပို ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ 
ကုန္က်စရိတ္မည္မွ်သက္သာသည္ကုိ 
ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းထက္ပိုသည္မွာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ 
ယင္းအႀကံအစည္အတြက္ 
မ်ားစြာ အားတက္သေရာ 

ရွိၾကပံုမရၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးကို 
ေပးမွသာလွ်င္ ပိုင္ရွင္မ်ားမွ ယင္းအား 
ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အလုိအေလ်ာက္သေဘၤာကုိ 
အလုိရွိသူမ်ားက လူသားအမွားျပဳလုပ္ျခင္း၏ 
အႏၱရာယ္မရွိေတာ့ျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔သည္ 
ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လုံၿခံဳမႈကုိ 
ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္၌ 
ရင္းျမစ္အသစ္အမွားမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ား 
ရွိေနၿပီး ယင္းတုိ႔မွာ နည္းပညာစနစ္မ်ား၊ 
ဆက္သြယ္ေရးလင့္ခ္မ်ား၊ ဆုိင္ဘာလုံၿခံဳမႈႏွင့္ 
သေဘၤာ၏ တကယ့္အေျခအေနႏွင့္ 
လက္ေတြ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွ 
ေဝးရာတြင္ရွိေနေသာ အေဝးမွလူသား 
ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ 
႐ႈပ္ေထြးၿပီး ျမင့္မားစြာအလုိအေလ်ာက္အလုပ္
လုပ္ေသာ စနစ္တြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ထိန္း
ခ်ဳပ္သူမ်ားလုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ 
လုပ္သားမ်ားအား အရည္အခ်င္းျမွင့္တင္ကာ 
ပို၍ဝင္ေငြေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား 
ရရွိေစလိမ့့္မည္ဟုလည္း 
အျငင္းအခုန္ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းသည္ 
အျခားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေသာ 
အေတြ႕အႀကံဳ မဟုတ္ေပ။ 
အေျခခံစြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အဆင့္နိမ့္ေသာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ 
နည္းပညာတြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး 
စဥ္းစားႏိုင္ေသာ စက္မ်ားသည္ 
စဥ္းစားရန္မလုိေသာ လူမ်ားကုိ ဖန္တီးသည္။
ယင္းအျပင္ အားေကာင္းၿပီး 
႐ႈပ္ေထြးေသာ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ 
ေလာကတြင္ အေတြ႕အႀကံဳအေပၚတြင္ 
မူတည္ေသာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳလုပ္မႈသည္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံျဖစ္ၿပီး 

ယင္းတို႔ကုိ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း၌ 
မၾကာခဏျပဳလုပ္ရေလ့ရွိကာ ယင္းတို႔သည္ 
ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ကပ္ဆုိက္မႈတုိ႔အၾကား 
ျခားနားခ်က္ကုိ ျဖစ္ေစသည္။  
ကုန္သြယ္မႈ သမဂၢမ်ားသည္ 
နည္းပညာအသစ္မ်ားအား 
မဆန္႕က်င္ၾကေပ။ သုိ႔ရာတြင္ 
အျမတ္မ်ားမ်ားရ႐ံုသက္သက္အတြက္ 
နည္းပညာအသစ္မွ တဆင့္ အလုပ္မ်ားအား 
ေလ်ာ့နည္းေစေသာ ‘နည္းပညာဆုိင္ရာ 
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈ’ ကုိမူ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ မ်ားစြာ 
စိုးရိမ္ပါသည္။ 
နည္းပညာက ယူေဆာင္လာေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားအား စတုတၳေျမာက္ 
စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ႏွႈိင္းယွဥ္ၾကသည္။ 
ယင္းတို႔သည္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ အလုပ္၏ 
သဘာဝကိုသာမက လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အနာဂတ္ကုိပါ 
သက္ေရာက္ေစႏိုင္ပါသည္။  
ယင္းေျပာင္းလဲမႈသည္ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ 
မည္သုိ႕ သက္ေရာက္သည္ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္က ကူညီ၍ ပံုေဖာ္ေပးလွ်င္ 
သမဂၢမ်ားအေနျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ားအား 
ကူညီလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ 
ေပးရက်ဳိးနပ္မႈႏွင့္ လုံၿခံဳမႈႏွစ္ခုစလုံးတြင္ 
သေဘၤာမ်ား လက္ေတြ႕လည္ပတ္ရာ၌ 
သေဘၤာသားမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ 
ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္အား 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ အေျခခံရန္ လုိအပ္ပါသည္။
ဆရာမ်ား၊ သေဘၤာအရာရွိမ်ားႏွင့္ 
ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္းကုိ ပုိ၍ ရွာေဖြႏုိင္ရန္မွာ 
www.bridgedeck.org ျဖစ္ပါသည္။ 

ITF သည္ အလိုအေလ်ာက္ သေဘၤာမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ တည္ေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ယင္းသည္ ထိုကိစၥအေပၚတြင္ သင့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအား IMO တြင္ 
အျပည့္အဝ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။ ကမာၻ႕ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္သည္ လူမပါေသာ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားအေပၚတြင္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
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ယံုၾကည္မႈ ကိစၥမ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

သင့္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကိ ု
ျမွင့္တင္ရန္ ထိပ္တန္း 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
Seafarers’ Trust သည္ သင့္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ထိပ္ဆံုး ၁၀ ခု အား 
စုစည္းေပးထားပါသည္။

၁ က်န္းမာေသာစိတ္၊ က်န္းမာေသာကိုယ္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားႏွင့္ စိတ္မ်ားသည္ သီးျခားစနစ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု 
စဥ္းစားတတ္ၾကပါသည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အစာစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ 
မိနစ္အျမန္ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အန္ေဒၚဖင္းမ်ားကို ထြက္ေစၿပီး 
ယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ကာ ႀကံ့ခိုင္မႈကိုလည္း ျမင့္ေစပါသည္။

၂ လူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ
တစ္ႀကိမ္လွ်င္ သေဘၤာတစ္စီးတြင္ လေပါင္းမ်ားစြာ ေနရျခင္းသည္ 
သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို 
တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ေပးပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိတ္ေလွာင္မႈေၾကာက္သည့္ 
ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း အခ်ိန္ရပါသည္။ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ 
အင္တာနက္မလိုသည့္ ကမ္းဆင္းခြင့္(Shoreleave) အက္ပ္ (www.seafar-
erstrust.org/apps) သည္ ပင္လယ္ျပင္ လုပ္သား စင္တာတစ္ခုအား ရွာရန္ႏွင့္ 
လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ သို႔မဟုတ္ အိမ္သို႔ေခၚဆိုရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ဝိုင္ဖိုင္ရရွိရန္ 
သင္လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ေပးပါသည္။

၃ အျခားသူမ်ားအတြက္လည္း လုပ္ပါ 
ေကာင္းစြာခံစားလိုလွ်င္ ေကာင္းစြာလုပ္ပါ! သင့္အေပါင္းအေဖာ္ သေဘၤာသားမ်ားအား 
ကူညီျခင္းသည္ သူတို႔အတြက္ ေကာင္း႐ံုသာမက သင့္ကိုလည္း ပို၍ 
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။ အျခားသူမ်ားအား ေပးျခင္းသည္ ခက္ခဲရန္ မလိုပါ။ 
ယင္းသည္ အားေပးစကားတစ္ခြန္း၊ အၿပံဳးတစ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အေတြးအေခၚပါေသာ 
အမူအရာတစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ ႐ိုးရွင္းႏိုင္ပါသည္။ 

၄ အသစ္မ်ားကို ဆက္၍သင္ယူပါ
ေလ့လာျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား စူးစမ္းစိတ္ႏွင့္ စိတ္ပါဝင္စားမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး မိမိကုိယ္ကို 
ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တက္ႂကြမႈကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ www.duolingo.com တြင္ 
ရရွိႏိုင္ေသာ Duolingo ကဲ့သုိ႔ေသာ အက္ပ္မ်ားျဖင့္ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုကုိ ဘာလို႕ 
မသင္တာလဲ သို႔မဟုတ္ လတ္တေလာ ျဖန္႕ခ်ိလိုက္ေသာ IMO ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ 
အက်ဳိးရိွမႈသင္တန္းကဲ့သုိ႔ေသာ အခမဲ့သင္ၾကားေရး ရင္းျမစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရန္ https://goo.
gl/D7oyqc သို႔လာေရာက္ပါ။ 

၅ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားပါ 
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္ၾကားေရး သင္ခန္းစာတစ္ခုအား 
ၿပီးစီးျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္သို႔ဖုန္းေခၚျခင္း စသည့္ မည္သည့္အရာပင္ျဖစ္ေစ 
ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ အလုပ္လုပ္ျခင္းသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ယင္းသည္ 
တုိက္႐ိုက္ စုစည္းအာ႐ံုစူးစိုက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ေျမာက္ေသာအခါတြင္ 
ေအာင္ျမင္သည့္စိတ္ကို ရရွိေစသည္။

၆ ဘဝကို သတိျဖင့္ေနပါ 
ပင္လယ္ျပင္ရိွ လွပေသာ ေနဝင္ခ်ိန္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ကမ္းကပ္ခ်ိန္အတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ 
လည္ပတ္မႈတစ္ခု … သည္ လက္ရွိတြင္ ဘာေတြျဖစ္ေနသည္ကို သတိထားမိႏိုင္ၿပီး 
သင္ျမင္ေသာ၊ ၾကားေသာ၊ ထိေတြ႕ေသာႏွင့္ ခံစားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကို အျပည့္အဝ 
သတိထားမိေစသည္။ 

၇ ေကာင္းမြန္မႈကို ရွာပါ 
ဘဝတြင္ အတက္အက်မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ္လည္း - သင့္အလုပ္ကို ဂုဏ္ယူျခင္း သို႔မဟုတ္ 
စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္အား ႏွစ္သက္ျခင္းတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ - အေကာင္းျမင္စိတ္မ်ားျဖင့္ 
ဘဝကိုျဖတ္သန္းျခင္းသည္ ‘တိုးတက္မႈ’ကို ျဖစ္ေစၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ရန္ 
ကူညီပါသည္။ 

၈ တက္ႂကြျခင္း 
အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔တြင္ ျဖစ္လာသည္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္၍ မရေသာ္လည္း နိယာမအားျဖင့္ 
ျဖစ္ပ်က္သည့္အေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဗဟုသုတသည္ စြမ္းအားျဖစ္ၿပီး ယင္းအား ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ 
ပင္လယ္ျပင္တြင္ ရွိေနစဥ္ သင့္တရားဝင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို 
နားလည္ျခင္းသည္ ပထမေျခလွမ္း ျဖစ္ပါသည္။ သေဘၤာသား အခြင့္အေရးမ်ား 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အက္ပ္(Seafarers’ Rights International app)အား  
www.seafarersrights.org တြင္ ရယူပါ။   

၉ သင့္ကိုယ္သင္ ေက်နပ္ပါ
သင့္အိမ္ႏွင့္ ေဝးရာရိွ ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုမွ သေဘၤာတစ္စီးေပၚတြင္ 
လေပါင္းမ်ားစြာ ေနရခ်ိန္တြင္ ေထာက္ပံ့မႈကြန္ရက္သည္ သိရွိခဲ့ေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ 
မျပည့္စံုမႈမ်ားကို အျမင္မ်ား အျဖစ္သို႔မျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သင္အပါအဝင္ 
မည္သူမွ် စင္းလံုးေခ်ာမဟုတ္သည္ကို လက္ခံပါ။ 

၁၀ ႀကီးမားေသာအရာတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါေစ
သိပၸံနည္းက် သုေတသနမ်ားအရ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ ပို၍ႀကီးမားေသာ တစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ 
ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္းသည္ ပို၍ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ 
ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈတစ္ခု သို႔မဟုတ္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ သင့္ကုန္သြယ္မႈ သမဂၢတြင္ 
ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္း၊ မတူညီမႈကိုျဖစ္ေစေသာ အလုပ္တစ္ခုတြင္ စိတ္ပါဝင္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေယာဂက်င့္ျခင္းစသည္တို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါ ဘားကုဒ္အား အသံုးျပဳ၍  
ပင္လယ္ျပငလုပ္သားမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏  
ရွိထားသင့္ေသာ အက္ပ္မ်ားစာရင္းကို စစ္ေဆးပါ။
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သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ပါ
သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား- သင့္ဆိပ္ကမ္းတြင္ လႈပ္ရွားမႈအား သင္မည္မွ် ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္ကို သင့္သမဂၢအား ေျပာပါ။ 

သေဘၤာသားမ်ား- ဆိပ္ကမ္းတြင္ သင့္အား အထိန္းတပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အထိန္းျဖဳတ္ျခင္းအလုပ္လုပ္ရန္ ေျပာပါက အေသးစိတ္မ်ားကို 
ReclaimLashing@itf.org.uk သို႔ အီးေမးလ္ပို႔ၿပီး ကုန္တင္သေဘၤာအမည္ႏွင့္ တည္ေနရာကိုပါ ထည့္သြင္းပါ။

သေဘၤာသားမ်ားအားလံုးကို ေခၚျခင္း 
- အထိန္းတပ္ျခင္းသည္ သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 
သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား၏ 
အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနရျခင္း အေလ့အက်င့္ကို 
အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ ITF ႏွင့္ ETF သည္ 
အဘယ့္ေၾကာင့္ အလုပ္သို႔ လာေရာက္သည္ကို 
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ရွိ ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ ခရစ္စ္တီယန္ 
႐ိုးစ္မွ ရွင္းျပပါသည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အထိန္းတပ္ျခင္းသည္ 
သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး 
ေလ့က်င့္ထားေသာ သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ားကသာ လုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေလ့က်င့္မထားေသာ 
လုပ္သားမ်ား လုပ္ေဆာင္ပါက ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ 
ေသဆံုးျခင္းတိုင္ေအာင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သေဘၤာ၏ ေဘးကင္းေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးတြင္ အႏၲရာယ္ ရွိသည္မွလြဲ၍ 
ဆိပ္ကမ္းရွိ ကုန္မ်ားအား အထိန္းတပ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ အထိန္းျဖဳတ္ရန္ လုပ္သားမ်ားအား 
မေတာင္းဆိုသင့္ပါ။
သင္သည္ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ရာ 
စိတ္ႀကိဳက္ႏိုင္ငံ (FOC) တစ္ခု၏ 
အလံတင္ထားေသာ သေဘၤာေပၚတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေနေသာ သေဘၤာသားတစ္ဦး 
ျဖစ္ပါက သင့္သေဘၤာသည္ 
ITF မွ အတည္ျပဳထားေသာ 

စုေပါင္းညွိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ (CBA) တစ္ခု 
လႊမ္းၿခံဳမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္ - ITF သေဘၤာသားမ်ား 
အက္ပ္ကို အသံုးျပဳ၍ စစ္ေဆးပါ။ 
ITF CBA တစ္ခုစီတြင္ ဤစာပိုဒ္ ပါဝင္ပါသည္ 
- ‘ကုန္မ်ားအား အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ 
အထိန္းျဖဳတ္ျခင္းတို႔သည္ သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ 
ITF သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား သမဂၢထံမွ 
ႀကိဳတင္သေဘာတူညီထားသည္မွလြဲ၍ 
သေဘၤာလုပ္သားမ်ားအား ဤအလုပ္ကို 
ေဆာင္ရြက္ရန္ မခိုင္းသင့္ပါ’။ 
စာျဖင့္ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ FOC 
ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားမွ ပင္လယ္ျပင္ 
လုပ္သားမ်ားအား အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ 
အထိန္းျဖဳတ္ျခင္းအလုပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ခိုင္းေစေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ ဆရာမ်ားသို႔မဟုတ္ 
အရာရွိမ်ားသည္ ဤ ITF CBA စာပိုဒ္အား 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းရွိ သမဂၢမ်ားသည္ 
ITF ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ယင္း၏ ဥေရာပလက္တံျဖစ္သည့္ ETF 
သည္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား 
အတြက္ အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ 
ကုန္ေသတၱာမ်ားကို ေသခ်ာေစျခင္း 
အလုပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေတာင္းဆိုေသာ 
လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ၂၀၁၆ 
စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္အတြင္း ITF 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈကို 
သေဘၤာမ်ားေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါသည္။ 
စာမ်က္ႏွာ ငါးတြင္ Elbfeeder 
လာေရာက္မႈအေၾကာင္းကို ဖတ္ပါ။ 

စကားျဖန္႕ပါ
သေဘၤာစာမ်က္ႏွာေအာက္ရွိ 
ITF ၏ အထိန္းတပ္ျခင္း 
စာေစာင္အသစ္ကို ဖတ္ပါ။ 
ယင္းအား သင္ပုန္းေပၚတြင္ 
တပ္ထားျခင္းျဖင့္ 
သေဘၤာလုပ္သားမ်ား အားလုံးသည္ 
အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ 
ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထင္ကရ ေလ့လာမႈသည္ ပို၍ေကာင္းေသာ 
ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္း က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳမႈကို ဦးတည္သင့္ပါသည္။  
ITF သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား က႑အတြင္းေရးမွဴး  
Sharon James မွ ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ခု - ကမာၻအႏွံ႕ရွိ 
ကုန္ေသတၱာဆိပ္ကမ္း လုပ္ငန္းရွိ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးရရွိမႈအေပၚ အျပည့္စံုဆံုး 
အေထာက္အထား - အား ျပဳလုပ္ၿပီး အဓိက ကုန္ေသတၱာ 
ဆိပ္ကမ္းထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား 
အလုပ္တြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္ ပို၍လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု 
ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။
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သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

ဤေလ့လာမႈအရ ကမာၻအႏွံ႕ရွိ အဓိက 
ဂိတ္ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ 
ဂိတ္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈကို 
ေဖာ္ျပရန္ စိတ္ဝင္စားလာေသာ္လည္း 
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရး (OSH) မူဝါဒမ်ားအား 
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
လုပ္သားမ်ားႏွင့္ သမဂၢမ်ား လံုေလာက္စြာ 
ပါဝင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား၏ အျမင္သည္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ ကြဲျပားၿပီး ကုမၸဏီ 
မွတ္တမ္းတြင္ ျပထားသည္ထက္ပို၍ 
ျမင့္မားေသာ အလုပ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈကို 
တင္ျပေသာ လုပ္သားမ်ားအား 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အျခား ၇၀ 
ရာခိုင္ႏႈန္းက ယင္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးသည္ 
အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း 
ခံစားရခ်ိန္တြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 
ယင္းတို႔၏ က်န္းမာေရးတြင္ 
အလုပ္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈႀကံဳေတြ႕ရျခင္း 
အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ခံစားရပါသည္။ 

ယင္းတို႔အလုပ္တြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ 
က်န္းမာေရး သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာကို 
OSH စီစဥ္မႈမ်ားတြင္ 
လံုေလာက္စြာေဖာ္ျပျခင္းမရွိဟု 
လုပ္သားမ်ားက ခံစားရၿပီး 
ေကာင္းက်ဳိးရွိေအာင္ စီစဥ္မႈမ်ားသည္ 
ယင္းတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုံေလာက္စြာ 
မေထာက္ပံ့ႏိုင္ဟု ယုံၾကည္ၾကပါသည္။

ေလ့လာမႈအရ မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ 
မတူညီေသာဂိတ္မ်ားတြင္ မတူညီေသာ 
အလုပ္မ်ားရွိ လုပ္သားမ်ားအား 
ေပးထားေသာ ကာကြယ္မႈ အဆင့္မ်ားသည္ 
သိသိသာသာပင္ ကြဲျပားေၾကာင္း 
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ အဓိက 
စိုးရိမ္စရာ ဧရိယာမ်ားမွာ -

•  အမ်ဳိးသမီးလုပ္သားမ်ား၏ 
သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ 
ဂ႐ုစိုက္မႈ နည္းလြန္းျခင္း။

•  က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ 
ေရရွည္ထိခိုက္မႈထက္ ခ်က္ခ်င္းလံုၿခံဳမႈ 
အႏၲရာယ္မ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း။     

•  တဆင့္ခံတာဝန္ေပးေသာ 
လုပ္သားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လံုၿခံဳေရးရလဒ္မ်ားမွာ ပို၍ဆိုးဝါးျခင္း။

•  ထုတ္လုပ္မႈဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ 
က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 
ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းအတြက္ 
အေလးေပးရန္ စိတ္ထားကို 
ေပ်ာက္ဆံုးေစျခင္း။

•  OHS စီမံခန္႕ခြဲမႈအေပၚတြင္ မတူညီေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ 
ႏိုင္ငံအေပၚတြင္ မူမတည္ဘဲ 
အျမင့္ဆံုးစံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း။

ေလ့လာမႈက ေထာက္ပံ့မႈတိုးျမွင့္ေရးကို 
ကူညီရန္အတြက္ OSH မူဝါဒႏွင့္ 
အေလ့အက်င့္ကို ေျပာင္းလဲရန္ 
တိုက္တြန္းပါသည္။ ေကာ္ပိုရိတ္ႏွင့္ 
ဂိတ္အဆင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး 
စီမံမႈမ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 
ဟာကြက္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ 

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ယင္းက 
တိုက္တြန္းပါသည္။

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးအေပၚ အေလ့အက်င့္၏ ILO 
ဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေသာအခါတြင္ 
ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ 
ITF မွ ညႊန္းပါသည္။

သုေတသနအား ITF ႏွင့္ IOSH 
(အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 
က်န္းမာေရး အဖြဲ႕)မွ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး 
ကာ ဒစ္ဖ္တကၠသိုလ္မွ  
ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ 

‘ကမာၻအႏွံ႕ရွိ ကုန္ေသတၱာ 
ဂိတ္မ်ား - က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ 
ေကာင္းက်ဳိးရရွိေစရန္ စီစဥ္မႈမ်ား’ 
အား www.iosh.co.uk တြင္ 
ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ITF မိသားစုသည္ ဒန္႕စ္သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ားအား CBA ရရွိရန္ ကူညီပါသည္။ 
ပိုလန္ရွိ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ားသည္ အားေကာင္းစြာဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ITF မိသားစုထံမွ ႀကီးမားေသာ 
ေထာက္ပံ့မႈရရွိၿပီးေနာက္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ကုန္ေသတၱာဂိတ္ (DCT) ႏွင့္ စုေဆာင္းညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ (CBA) 
တစ္ခုအား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကေၾကာင္း ဒန္႕စ္မွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူ Adam Tylski, Solidarność’s က 
ေျပာပါသည္။

NSZZ ၏ အမ်ဳိးသား 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာႏွင့္ သေဘၤာက်င္း 
လုပ္သားမ်ား က႑ ၂၀၁၂ တြင္ ဒန္႕စ္ရွိ 
DCT တြင္ Solidarnosc သည္ 
စုစည္းေမာင္းႏွင္မႈတစ္ခုကို စတင္ခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၃ ဧၿပီလကုန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
သမဂၢအသစ္တစ္ခုအား ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး 
လုပ္သားအင္အား၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ လ်င္ျမန္စြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ 
၂၀၁၃ ဇူလိုင္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ အေျခခံအဆင့္ သမဂၢ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း သေဘာတူညီခ်က္အား 
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ DCT သည္ 
သေဘာတူညီခ်က္အား ‘အခ်ဳိသပ္’ 
လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုအျဖစ္သာ 
ျမင္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။ 
သမဂၢသည္ ပို၍အင္အားႀကီးမားလာၿပီး 
ပို၍ျပင္ဆင္လာသည္ႏွင့္အမွ် 
စီမံခန္႕ခြဲမႈသည္လည္း ပို၍ 
ၾကမ္းတမ္းလာခ့ဲပါသည္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ 
လုပ္သားမ်ားအား စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ 
ဂိတ္အလုပ္မ်ားကို ေႏွးေစျခင္းအတြက္ 
အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္းအျပင္ 
သမဂၢလႈပ္ရွားသူ ႏွစ္ဦးကိုလည္း 
ထုတ္ပယ္ခဲ့ပါသည္။

အေထာက္အပံ့အတြက္ ITF 
ထံသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဦးတည္ခဲ့ပါသည္။    
ဒုတိယေက်ာက္ခ်ရာေနရာ 
တည္ေဆာက္ျခင္း (၂၀၁၆ 
ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ) 
အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းအား 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ 
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ဥေရာပဘဏ္ 
(EBRD) မွ ေခ်းေငြရယူျခင္းျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ 
ေငြေခ်းသူသည္ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမ်ားႏွင့္ 
စုေဆာင္း ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ 
လုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို 
ေလးစားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
DCT သည္ အျပဳအမူေကာင္းမြန္မႈ 
အေထာက္အထားအျဖစ္ သမဂၢႏွင့္ 
ယင္း၏သေဘာတူညီမႈကို 
အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
ITF သည္ ပံုမွန္သမဂၢတစ္ခု၏ 
ႏိုင္ငံေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ 
ယင္း၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၏ 
ဒုတိယကြဲလြဲမႈအျဖစ္ ယူဆထားေသာ 
EBRD သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္မွာ 
အ့ံအားသင့္စရာပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္ DCT မွ 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စတင္၍ စကားေျပာခဲ့ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ DCT သည္ သမဂၢဒုဥကၠဌႏွင့္ 
အျခား လႈပ္ရွားသူႏွစ္ဦး၏ 
အလုပ္ခန္႕ထားမႈစာခ်ဳပ္မ်ားကို 
သက္တမ္းတုိးျခင္း မျပဳခဲ့သလုိ 
ေက်ာက္ခ်ရာေနရာအတြက္ 
ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ သူ၏ေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔က CEO အား 
အသနားခံစာျဖင့္ တင္ျပၿပီးေနာက္တြင္ 
ယင္းသည္ သမဂၢဖြဲ႕စည္းသူမ်ားအား 
ဂိတ္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါသည္။
လူေရွ႕ထြက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ 
ရပိုင္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း 
တရားလုိ႐ုံးသုိ႔ တုိင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္း၊ 
ေဘာ္လ္တစ္ ပို႔ေဆာင္ေရးညီလာခံတြင္ 
ဆႏၵျပျခင္း၊ ႀကီးမားေသာ လူစုဖြဲ႕စည္းၿပီး 
ဂိတ္အား ႏွစ္နာရီၾကာ ပိတ္ဆို႕ျခင္းတို႔ကို 
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ITF သမဂၢ ၾသစေၾတးလ် 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ သမဂၢသည္ DCT 
အား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၾသစေၾတးလ် 
မက္ကြာရီဘဏ္အား ဦးတည္ရန္ႏွင့္ 
ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာပါေသာသူမ်ားထံသို႔ 
ေရာက္ရွိရန္ အကူအညီေပးခဲ့ပါသည္။ 
ITF၊ ယင္း၏ ဥေရာပလက္တံျဖစ္ေသာ 
ETF ႏွင့္ ယင္း၏သမဂၢမ်ားျဖစ္ေသာ ver.
di, FNCTTFEL-Landesver-

band ႏွင့္ Unite the Union တို႔ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဥေရာပတလႊားရွိ 
မက္ကြာရီ႐ံုးမ်ား အျပင္ဖက္တြင္ 
သပိတ္တားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 
ITF ႏွင့္ ယင္း၏ သမဂၢ 3F သည္ DCT 
၏အႀကီးဆံုး ေဖာက္သည္ျဖစ္ေသာ 
Maersk အား ဦးတည္ခဲ့ၿပီး 
အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈ LabourStart အား 
ITF မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
DCT တြင္ ပုန္းစရာေနရာမရွိေတာ့ဘဲ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ CBA 
အားလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ 
အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားကို 
ျပဳလုပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ 

ဤလႈပ္ရွားမႈေနာက္တြင္ EBRD 
သည္ ယင္းေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ 
အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ သမဂၢ 
မဟာမိတ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 
သေဘာတူညီမႈတစ္ခုအား 
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ 

Solidarnosc ၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ပို၍ 
ရွာေဖြႏိုင္ေသာေနရာမွာ  
www.solidarnosc.org.pl 
ျဖစ္ပါသည္။   
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ငါးဖမ္းသမားမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

ေစာ္ကားမႈမ်ားစြာရွေိသာ္လည္း 
ငါးဖမ္းသမားမ်ားအတြက္ 

မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းမွ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
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ငါးဖမ္းသမားမ်ား
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ပင္လယ္ျပင္ရွိ ဘဝ၏ ေမွာင္မိုက္ေသာအျခမ္းအား 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း
The Outlaw Ocean ဟုေခၚေသာ ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ထားသည့္ 
ေဆာင္းပါးတြဲမ်ားအတြက္ နယူးေယာက္ခ္တုိင္းမ္စ္ ဂ်ာနယ္လစ္ အုိင္ယန္ အာဘီနာသည္ 
ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ သုေတသနလုပ္ခဲ့ၿပီး ပင္လယ္ျပင္မွ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ 
ရက္စက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ သေဘၤာက ပို၍ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္

ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဘာျဖစ္ေနသည္ကို မည္သည့္အရာက သင့္အား စိတ္ဝင္စားေစခဲ့သလဲ? 
ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘဝတုန္းက ေျမပံုေပၚက အျပာေရာင္ေနရာေတြကို အၿမဲတမ္း 
စြဲလမ္းခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္မွာ ဘြဲ႕ယူတဲ့အခါ မႏုႆေဗဒကို 
ေလ့လာခဲ့ၿပီး စင္ကာပူက သုေတသနသေဘၤာေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ခဲ့တယ္။ 
အဲဒီမွာ သေဘၤာသားေတြနဲ႕ ငါးဖမ္းသမားေတြရဲ႕ ဘဝကို စိတ္ဝင္စားလာခဲ့တယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ နယူးေယာက္ခ္တိုင္းမ္စ္နဲ႕ ပူးေပါင္းတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ပင္လယ္ကိုေစလႊတ္ဖို႕နဲ႕ ကမာၻေျမရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုရွိတဲ့ အစိုးမရတဲ့ ၿပီးေတာ့ အစိုးမရႏိုင္တဲ့ 
ေနရာကို စူးစမ္းဖုိ႕ အႀကံအစည္ကို သတင္းစာက ယံုၾကည္ၿပီးေပးေအာင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ 
ကာကြယ္ခဲ့တယ္။ 

ငါးဖမ္းျခင္းက အဆိုးဝါးဆံုး ေစာ္ကားမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာလို႕ ခင္ဗ်ားေျပာတယ္ေနာ္။ 
ခင္ဗ်ားေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ေစာ္ကားမႈေတြက ဘာေတြလဲ? ေဆာင္းပါးတြဲမွာ 
ဆိုမာလီပင္လယ္ဓားျပတိုက္တဲ့ ကပၸတိန္ဖီးလစ္ပံုစံထက္ ပိုတဲ့မႈခင္းရဲ႕ ကြဲျပားမႈကို 
ထင္ရွားေအာင္ ျပခဲ့တယ္။ တရားမဝင္ငါးဖမ္းျခင္း၊ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ျခင္း၊ 
လူသတ္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ ခိုးၿပီးလိုက္ပါသူမ်ားကို 
ေစာ္ကားျခင္းနဲ႕ လက္နက္ကုန္ကူးျခင္းတို႔အပါအဝင္မႈခင္းမ်ားစြာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ေတြ႕ရွိစံုစမ္းခဲ့တယ္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္လုိ ေနရာမ်ဳိးမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ားဆံုးက ေယာက်ာ္းေလးေတြကို ဆိပ္ကမ္းေတြမွာ ကုန္ကူးၿပီး 
သူတို႔ဆႏၵနဲ႕ဆန္႕က်င္ၿပီးေတာ့ ပင္လယ္ထဲကို ပို႔ခဲ့တယ္။ အစိုးရေတြမွာ သမုဒၵရာေတြကို 
ထိန္းကြပ္ဖုိ႕ စိတ္ဓာတ္ေရာ ေငြေၾကးပါ မရွိဘူး။ ပင္လယ္ျပင္က လူသတ္မႈကို ကင္မရာမွာ 
႐ိုက္မိထားတယ္ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးတာ မလုပ္ဘူး။ အင္တာပိုလ္က 
ဆိုးသြမ္းတဲ့လူဆိုးေတြကို စာရင္းျပဳစုတယ္ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ အေရးယူျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳၾကဘူး။

ခင္ဗ်ားေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ အဆိုးဝါးဆံုး ေစာ္ကားမႈက ဘာလဲ? ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခဲ့ရတဲ့ ကၽြန္ျပဳမႈ ဇာတ္လမ္းေတြထဲက တစ္ခုကေတာ့ 
လန္လံုရဲ႕အေၾကာင္းပဲ (စာမ်က္ႏွာ ၃၄ တြင္ ၾကည့္ပါ)။ သူ႕လုပ္သားေတြက 
လန္လံုအဖမ္းခံထားရတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ေတြထဲက ငါးေတြကို တိရစာၦန္အစာအတြက္ 
အဓိကပိုက္ခ်ဖမ္းၾကတယ္။ အဲဒီထဲက အမ်ားအျပားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို 
ေရာင္းတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခြးစာေၾကာင္စာ စည္သြပ္ဘူးအတြက္ ဒါမွမဟုတ္ 
အေမရိကန္ေတြ စားသံုးၾကတဲ့ ၾကက္ငွက္၊ ဝက္ေတြနဲ႕ ေမြးျမဴေရးငါးေတြအတြက္ 
အစာအျဖစ္ေပါ့။ 

ငါးဖမ္းသေဘၤာေတြေပၚကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို ေရာက္ခဲ့တာလဲ? အဲဒါကေတာ့ 
ပိုၿပီးေတာ့ခက္တယ္ထင္ရတယ္။ ခင္ဗ်ားထဲကို ပိုၿပီးေဝးေဝးေရာက္ေလေလ ယံုၾကည္ေနတဲ့ 
ကပၸတိန္ေတြက ပိုၿပီး လြယ္လာေလပဲ။ အဲဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေနရာကို ခုန္ေပါ့။ 
ပထမဆံုး ခုန္တဲ့တစ္ခ်က္က အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈပဲ။ ဆိပ္ကမ္းေပၚကေန ပထမဆံုး 

သေဘၤာေပၚကုိ တက္တာေလ။ မိခင္သေဘၤာေတြရဲ႕ ကပၸတိန္ေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေခၚဖို႕ 
ျဖားေယာင္းရတာေလ။ ဒါေပမယ့္ ဆိပ္ကမ္းမွာ တက္ခြင့္မရဘူးလုိ႕ အျပတ္ေျပာထားတယ္။ 
အဲဒီမွာ လူေတြက သူတို႔မေကာင္းတာေတြကို ေျပာတဲ့ အေနာက္တိုင္းသား 
ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး လုပ္သားေတြကို အလြန္သတိထားတာေလ။ 
အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၁၀ မိုင္ေလာက္ ေလွကေလးနဲ႕ သြားရၿပီးမွ မိုင္ ၅၀ ေလာက္ 
မိခင္သေဘၤာေပၚကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကပၸတိန္က တျခားသေဘၤာတစ္စီးကို 
ေရဒီယိုနဲ႕ ဆက္သြယ္ၿပီး အဲဒီကပၸတိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေနာက္ထပ္မိုင္ ၅၀ ေခၚဖုိ႕ 
လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားခ်င္တဲ့ သေဘၤာကိုေရာက္ေအာင္ သံုးခါေလာက္ေတာ့ 
ခုန္ရမယ္။ 

ဆိပ္ကမ္းကို ျပန္ဖို႕လည္း သံုးခါခုန္ေပါ့ - ခင္ဗ်ားမေၾကာက္ဘူးလား? ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
ၿဂိဳဟ္တုဖုန္းတစ္လံုးပဲ ရွိခဲ့တာေလ။ အဲေတာ့ အဲဒါမရွိေတာ့ရင္ အဆက္အသြယ္က 
လံုးဝျပတ္ၿပီ။ အဲဒါက ေၾကာက္စရာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အႏၲရာယ္က သေဘၤာေပၚက 
အေျခအေနေတြနဲ႕ ရာသီဥတုကေနလာတာ။ ပင္လယ္ထဲမွာ ခင္ဗ်ားေဝးေဝးကို 
ေရာက္ေလေလ ကပၸတိန္ေတြနဲ႕ သေဘၤာလုပ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 
အႏၲရာယ္လုိ႕ မထင္ေလပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိခိုက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႕ သူတို႔မွာ 
ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိဘူး။ ႂကြက္ေတြနဲ႕ျပည့္ေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ေလွေပၚမွာ သူတို႔ဘယ္လို 
အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာကို မွတ္တမ္းတင္ေစခ်င္တဲ့ ထူးဆန္းတဲ့သူ တခ်ဳိ႕လည္း ရွိတယ္။ 

ငါးဖမ္းျခင္းအေၾကာင္းကို ခင္ဗ်ားဆက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ဖုိ႕နဲ႕ စာေရးဖုိ႕ 
အစီအစဥ္ရိွသလား? ရိွတယ္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေလာက္မွာ ေဆာင္းပါးအတြဲကုိ သိမ္းထားၿပီး 
ခရီးထပ္ထြက္ၿပီး ဇာတ္လမ္းေတြ ထပ္ထုတ္လုပ္ဖုိ႕ စီစဥ္ထားတယ္။ အဲဒီကေန ကိစၥေတြနဲ႕ 
အစီရင္ခံမႈအေၾကာင္း တင္ျပတာေတြ လုပ္ဖုိ႕အတြက္ ကမာၻအႏွံ႕က ၿမိဳ႕ေတြဆီကို သြားမယ္။ 
အဲဒီ တင္ျပတာေတြက အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားတယ္။ ႐ုပ္ၿငိမ္ဆြဲထားတဲ့ ပံုေတြကေန 
ဇာတ္လမ္းေတြက ဗြီဒီယိုေတြအထိ ပါမယ္။ ပံုစံထဲမွာ စီမံကိန္းအေၾကာင္း မိနစ္ ၄၀ ၾကာ 
စကားေျပာတာ ပါမယ္ - အရွိန္အား၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ နည္းစနစ္ေတြ၊ အံ့ၾသစရာေတြ၊ 
စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အရံဇာတ္လမ္းေတြ၊ ေတြ႕ရွိမႈေတြနဲ႕ မူဝါဒ ပဲ့တင္႐ိုက္တာေတြ။

ပုိၿပီးေကာင္းတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈ တခုခုမ်ားရိွသလား? ခင္ဗ်ားမွာ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ရွိသလား? ဟုတ္ကဲ့ အမ်ားႀကီး ေျပာင္းလဲေနၿပီလုိ႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း 
လုံေလာက္ေအာင္ မျမန္ဘူး။ တရားမဝင္ ျပဳလုပ္သူေတြကုိ မႈခင္းဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ၊ 
ဆိပ္ကမ္းကို ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈေတြနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈေတြ အပါအဝင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သီးျခားဇာတ္လမ္းေတြအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ 

ပိုၿပီးျမင့္ျမင့္ေျပာရရင္ ပင္လယ္စာ ေနာက္ေယာင္ခံႏုိင္မႈဆိုတာက ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
ကုန္ၾကမ္းကြင္းဆက္ေတြရဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႕ တာဝန္ခံမႈကို တုိးျမင့္ေစဖုိ႕ ႀကိဳးစားတဲ့ 
လႈပ္ရွားမႈအသစ္တစ္ခုပဲ။ အဲဒီေတာ့ ငါးေတြကို ဘယ္ကေနဖမ္းတယ္ဆိုတာေရာ ဖမ္းတဲ့သူရဲ႕ 
အခြင့္အေရးေတြကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုက္စစ္ႏိုင္တယ္။ 

အိုင္ယန္ အာဘန္၏ ေဆာင္းပါးအတြဲမ်ား အျပည့္အစံုကို www.nytimes.com/oceansတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔မဟုတ္အိုင္ယန္အား urbina@nytimes.comတြင္ တိုက္႐ိုက္အီးေမးလ္ပို႔၍ The Outlaw Ocean အားအခမဲ့ ရယူပါ။
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ငါးဖမ္းသမားမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏သတင္းလႊာ 2017

လန္လံု၏ဇာတ္လမ္း 

ကေမာၻဒီးယားမွာရွိတဲ့ သူတို႔မိသားစုပိုင္ လယ္ကြက္က စပါးက အားလံုးအတြက္ 
မလံုေလာက္တာေၾကာင့္ ညီ၊ ညီမငယ္ေတြ ဗိုက္ဆာေနတာကို ၾကည့္ေနခဲ့ရတဲ့ေနာက္တြင္ 
လန္လံုသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္တစ္ခုအတြက္ ထိုင္းနယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္၍ သြားရန္ 
ကုန္ကူးသူတစ္ဦး၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္ စမြတ္ပရာခြန္ဆိပ္ကမ္းအနီးရွိ အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ 
လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားျဖင့္ လန္အား ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ထားရွိၿပီးေနာက္ 
အျခားေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ ေျခာက္ဦး ႏွင့္အတူ စုတ္ျပတ္ျပတ္ သစ္သားေလွတစ္စီးေပၚသို႔ 
ေမာင္းတင္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းသည္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ 
သံုးႏွစ္ၾကာအခ်ိန္၏ အစပင္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္ ငိုခဲ့တယ္” အသက္ ၃၀ ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ လန္က ငါးဖမ္းေလွမ်ားအၾကားတြင္ 
ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရသည္ကို ျပန္စဥ္းစားရင္း ေျပာသည္။ 
အႀကိမ္ႀကိမ္ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ ကပၸတိန္တစ္ေယာက္က 
အျခားေလွမ်ားနီးလာတိုင္း သူ႕လည္ပင္းကို သံႀကိဳးကြင္းခတ္ခဲ့သည္။

ဆြမ္နန္၏ ေလွအားေတြ႕ရေသာအခ်ိန္တြင္ လန္သည္ သံႀကိဳးကြင္းကို ျဖဳတ္လိုက္ 

တပ္လိုက္လုပ္ေနရသည္မွာ ကိုးလပင္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ 

ဆြမ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ငါးမ်ားအား ၁၀ မိနစ္ၾကာ ေလွေပၚမွခ်ၿပီးေနာက္ သူက 
အဘယ္ေၾကာင့္လန္အား သံႀကိဳးကြင္းခတ္ထားရသည္ကို ကပၸတိန္အားေမးရာ 
ကပၸတိန္က “သူက အၿမဲတမ္းထြက္ေျပးဖုိ႕ လုပ္ေနတာ” ဟု ျပန္ေျဖခဲ့သည္။ 
ဆိပ္ကမ္းသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဆြမ္က စတယ္လာမာရစ္အား ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး 
လန္၏လြတ္လပ္ခြင့္အား ဝယ္ရန္လိုအပ္ေသာ ဘတ္ ၂၅,၀၀၀ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၇၅၀ 
ခန္႕ကို ထူေထာင္ရန္ စတင္ခဲ့သည္။

မိခင္သေဘၤာေပၚမွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ျပန္လာခဲ့ေသာ ေျခာက္ရက္ၾကာ ခရီးအတြင္း လန္သည္ 
ငိုေနခဲ့ကာ အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ သူ႕အားကယ္ဆယ္မႈတြင္ သူတို႔၏ အခန္းက႑အေၾကာင္း 
အျခားေသာ ငါးဖမ္းေလွမ်ားသို႔ စကားမ်ားေရာက္ရွိျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 
အိပ္ေနခဲ့သည္။

အစပိုင္းတြင္ လန္သည္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေနခဲ့ရေသာ ရက္မ်ားႏွင့္ လမ်ားကို မွတ္မိရန္ 
ႀကိဳးစားသည့္အေနျဖင့္ သစ္သားလက္ရမ္းတြင္ အထစ္မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ သူလက္ေလွ်ာ့လိုက္ေတာ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကုန္းေျမကို ဘယ္ေတာ့မွ 
ျပန္ျမင္ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႕ ထင္ခဲ့တာ။”

ITF မွ ငါးဖမ္းေလွမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို စတင္ရန္ 
၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာတြင္ စပိန္ရွိ ဗီဂိုဆိပ္ကမ္းတြင္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွ ITF 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚမွ လုပ္သားမ်ား၏ အကူအညီအတြက္ ေခၚဆိုမႈအေရအတြက္ 
တုိးပြားလာသည့္ အေပၚတြင္မည္သုိ႕ တံု႕ျပန္မည္ကို ရွင္းလင္းၾကသည္။

ယခုမတိုင္မီအထိတြင္ ITF သည္ 
ကုန္သည္သေဘၤာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ 
ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ားအား ပံုမွန္ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း 
မရွိေပ။

“ဒါေပမယ့္လည္း” ဂါလီစီယာႏွင့္ 
အက္စ္က်ဴးရီးယားအတြက္ ITF 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူ Luz Baz က ေျပာသည္။ 
စပိန္ “ILO ညီလာခံ ၁၈၈ ၏အင္အားသို႔ 
မၾကာမီတြင္ ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ 
ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၏ 
အေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္မႈတစ္ခု 
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ လက္ရွိတြင္ ယင္းတို႔သည္ 
ဥပေဒအရ လံုးဝစြန္႕ပစ္ခံထားရၿပီး 
အႏၲရာယ္ အရွိဆံုး ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအနက္ 
တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရသည္။ 

“သို႔ျဖစ္ရာ မမွ်တေသာ 
ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ 
က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ 
လုပ္သားမ်ားထံမွ မ်ားျပားလာေသာ 
အကူအညီအတြက္ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားမွ 
မည္သို႔တံု႕ျပန္သင့္သည္ႏွင့္ 
မည္သည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ 
သေဘာတူရန္ ITF အတြက္ 
အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။”

ညီလာခံ ၁၈၈ သည္ အနည္းဆံုး 
အနားယူခ်ိန္ နာရီအေရအတြက္၊ 
ပိုမ်ားေသာ လံုၿခံဳေရး နည္းလမ္းမ်ား၊ 
ငါးဖမ္းသမားမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အလုပ္မွရရွိသည့္ ေရာဂါမ်ားအတြက္ 
လႊမ္းၿခံဳမႈ၊ သေဘၤာေပၚတြင္ 

ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လုပ္သား 
လုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရာ ေနရာႏွင့္ 
အစားအစာတြင္ ျမႇင့္တင္မႈမ်ားတို႔ကို 
ခ်မွတ္ရန္ အေရးႀကီးေသာ 
အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လတြင္ 
ကုလသမဂၢအစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ 
ညီလာခံ ၁၈၈ အား အေရးေပၚ 
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးမႈအတြက္ 
Baz ၏ အကဲဆတ္ေသာ တင္ျပခ်က္သည္ 
ဥေရာပသမဂၢ၏ ကိုယ္စားလွယ္ခ်ဳပ္အား 
ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ အနည္းဆံုး 
အလုပ္စံႏႈန္းမ်ားထည့္သြင္းရန္ 
အဆိုတင္သြင္းမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။  

ကမာၻေပၚရွိ အဆင္းရဲဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ 
လုပ္သားမ်ားအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 

အျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ ယင္းတို႔ 
သေဘၤာမ်ားအား အခမဲ့မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ 
စီမံခန္႕ခြဲျခင္းကို အသံုးျပဳေသာ 
သိကၡာမရွိေသာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား၏ 
ေစာ္ကားမႈမ်ားကို Baz က ျပသခဲဲ့သည္။ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (IMO) 
၏ စပိန္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ အန္တိုနီယုိ 
ပတ္ဒရြန္ႏွင့္ အယ္လ္ဘာကိုရာႏွင့္ 
ဆိုရွယ္မာရင္းအင္စတီက်ဳမွ 
ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ လုပ္သားေခၚယူေရး 
ကုမၸဏီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ 



3534

(6140-UK-1-blank) ITF17 SEAFARERS'_BULLETIN.qxp_Layout 1  21/12/2016  14:49  Page 34

ဗဟိုဌာနမ်ား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 (0)7950 081459     #ITFseafarers | www.itfseafarers.org

လုပ္ငန္းဆံုခ်က္မ်ားအား အာရပ္ကမာၻသို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း 
အယ္ဂ်ီးရီးယားရွိ အင္အားႀကီးမားေသာ ေရနံလုပ္သားမ်ား သမဂၢ၏ 
အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟာမူ တူအာရီယာသည္ အယ္ဂီယားစ္ ဆိပ္ကမ္းသို႔ 
အလုပ္ကိစၥအတြက္ တစ္ရက္စီ ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္ သူ႕တိုင္းျပည္၏ 
အႀကီးမားဆံုးေသာ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သူ႕အနီးတြင္ 
ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားကြန္ရက္၊ လက္ေအာက္ခံ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ 
အျခားလုပ္သားမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာ သတိထားမိခဲ့သည္။

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေထာက္ကူျခင္းျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ စုေပါင္းအင္အားကုိ 
တည္ေဆာက္ရန္ မတူညီေသာ အပိုင္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ တခုေသာ ပထဝီေျမျပင္ဆိုင္ရာ တည္ေနရာဝန္းက်င္မွ 
လုပ္သားမ်ားအား အားေပးရန္အတြက္ အယ္ဂီယားစ္ကဲ့သို႔ေသာ 
လုပ္ငန္းဆံုခ်က္မ်ားသည္ အဓိက ITF ႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ 
ကမာၻအႏံွ႕ရွိ သမဂၢအစီအစဥ္၏ ႏွလံုးသားျဖစ္ပါသည္။ 
ယင္းသည္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား 
ကၽြမ္းဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ အယူအဆတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ယူေကဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖီလစ္စတို၊ ဟမ္ဘာႏွင့္ 
ဂရမ္ဒီေမာက္ တို႔တြင္ ၂၀၁၅ ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေအာင္ျမင္ေသာ 
ဦးေဆာင္စီမံကိန္းတြင္ ယူေကႏွင့္ အိုင္ယာလန္တြင္ အႀကီးမားဆံုး 
ကုန္သြယ္မႈ သမဂၢျဖစ္ေသာ ITF အဖြဲ႕ဝင္ Unite the 
Union ပါဝင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဆံုခ်က္မ်ား အစီအစဥ္သည္ 
အာရပ္ကမာၻသို႔ တိုးခ်ဲ႕ေနၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပင္လယ္ျပင္ဆိုင္ရာ၊ 
ေရနံႏွင့္ဓာတ္ေငြကလုပ္ငန္းမ်ားမွ လုပ္သားမ်ားကို 

ကုိယ္စားျပဳေသာ အယ္ဂ်ီးရီးယား သမဂၢမ်ားသည္ လမ္း၊ 
ရထားလမ္းႏွင့္ ျပည္သူ႕ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ 
အလုပ္လုပ္ေသာ သမဂၢမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္းတစ္ခုအား 
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဆံုခ်က္မ်ားတြင္ 
စုစည္းျခင္းအား ျမႇင့္တင္ရန္ စုေပါင္းအလုပ္လုပ္ၾကမည္ျဖစ္ကာ 
ဆံုခ်က္မ်ားရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အပိုင္းမ်ားတြင္ 
လုပ္သားမ်ားအား မည္သို႔ ေကာင္းစြာကိုယ္စားျပဳႏိုင္မည္ကို 
ေဖာ္ထုတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

သမဂၢသံုးခုသည္ Union Générale des Travailleurs  
Algériens (UGTA) အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကၿပီး 
ယင္းတို႔မွာ - the Federation nationale des travailleurs 
des transports (FNTT); the Federation Nationale 
des Travailleurs des Ports Algériens; ႏွင့္ Hamou 
Touahria’s union, the Fédération Nationale des 
Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la Chimie 
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

တူအာရီယာ ေျပာၾကားသည္မွာ - “လုပ္သားေတြအေနနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာေတြလုပ္တယ္၊ အေတြ႕အႀကံဳ ဖလွယ္တာေတြနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လုပ္သားေတြ အေနနဲ႕ 
ကၽြန္ေတာ္တို႕က႑ရဲ႕ ဗဟုသုတေတြကို ျပတဲ့ေနရာနဲ႕ 
စုေပါင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားမွတဆင့္ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 
လုပ္သားေတြအတြက္ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတာနဲ႕ လုပ္သားေတြရဲ႕ 
အခြင့့္အေရးေတြကုိ ျမႇင့္တင္တဲ့ေနရာမွာ အစကတည္းက ဒီဆုံခ်က္ 
မဟာမိတ္ျပဳျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈက ရွိေနပါတယ္။”

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားဆံုခ်က္မ်ား စီမံကိန္းအား ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ 
ျပဳလုပ္မည့္ ITF အာရပ္ကမာၻ ေဒသဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္ 
တရားဝင္ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

“အယ္ဂ်ီးရီးယန္းဆံုခ်က္မ်ား 
မဟာမိတ္ျပဳျခင္း အစီအစဥ္တြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ 

- ယင္းတို႔၏ သမဂၢေတြနဲ႕ 
လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကို 
ပို၍ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ 
ျမွင့္တင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 

လက္ေတြ႕တြင္ ယင္းတို႔၏ 
အခန္းက႑ကို 

ကူညီျမွင့္တင္ေပးပါလိမ့္မည္။” 

Djamila Madioni, Federation 
Nationale des Travailleurs du 
Pétrole et du Gaz ၏ လူမႈေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဆံုခ်က္မ်ား 
အစီအစဥ္အေၾကာင္းကို ပို၍သိရွိရန္မွာ 
www.itfhubs.org ျဖစ္ၿပီး 
#OurHubsအား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ 
လူမႈမီဒီယာေပၚတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအား 
လိုက္ၾကည့္ပါ။

ပို၍ သိရွိရန္မွာ -

UGTA www.ugta.dz 
Unite the Union  
www.unitetheunion.org
IndustriALL ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
သမဂၢသည္ မိုင္းတြင္းတူးလုပ္ငန္း၊ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းမ်ားမွ 
လုပ္သားမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳပါသည္  
www.industriall-union.org



  
        

      
             

               

                 
              

               
            

              
               

               
          

                
             

             
           

          
        

      

       
    

သေဘၤာသားမ်ား 
အားလံုးကို ေခၚယူျခင္း

သင့္အား ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ သေဘၤာမ်ားတြင္ 
ကုန္ေသတၱာမ်ားအား အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳေစျခင္းကုိ 

ေဆာင္ရြက္ရန္ ခိုင္းေစပါသလား?

ယင္းသည္ ပို၍အျဖစ္မ်ားလာေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရရွိပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ သေဘၤာလုိင္း ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဆိပ္ကမ္း 
လုပ္ငန္းမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္လုိျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ရန္ ေလ့က်င့္ထားေသာ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ားအား 

မငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ေငြေခၽြတာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ရန္အတြက္ သေဘၤာသားမ်ားအား ဘာမွ်မေပးပါ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းငယ္သာေပးပါသည္။ ရွည္လ်ားေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားႏွင့္ တင္းၾကပ္ေသာ ရြက္လႊင့္မႈ အခ်ိန္ဇယားမ်ားေၾကာင့္ ယင္းတုိ႔တြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ႏြမ္းနယ္မႈမ်ားကို ခံစားရပါသည္။ 

ယင္းတို႔သည္ ကမ္းေပၚတက္ရန္၊ အနားယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရွိမိသားစုအား ဆက္သြယ္ရန္ အခ်ိန္မရဘဲ 
ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သေဘၤာသားမ်ားမွာ အထိန္းတပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ယင္းအားလုပ္ကုိင္ရန္ 

ခိုင္းေစခံရျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။

ယင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ITF CBA (စုေပါင္းညွိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈ) စာပိုဒ္ ၃ တြင္ 
“ကုန္မ်ားအား အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ အထိန္းျဖဳတ္ျခင္းသည္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာ ITF သေဘၤာက်င္း 

လုပ္သားမ်ား သမဂၢထံမွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈ မရွိဘဲ သေဘၤာလုပ္သားမ်ားအား ယင္းအလုပ္ကုိ တာဝန္ယူရန္ မခိုင္းေစသင့္ပါ” ဟု 
ရွင္းလင္းစြာ ပါရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ITF သေဘာတူညီမႈတစ္ခုသည္ ကုန္တင္သေဘၤာတုိင္းအား လႊမ္းၿခံဳသင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

သင့္ကုမၸဏီ၊ ဆရာ သုိ႔မဟုတ္ အရာရွိသည္ သင့္အားဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ အထိန္းျဖဳတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
ခိုင္းေစၿပီး ယင္းတို႔ထံတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား သမဂၢထံမွာ စာျဖင့္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မရွိလွ်င္ ယင္းတုိ႔သည္ 

ဤသေဘာတူညီခ်က္အား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သင့္တြင္ ဤသုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက ဘာျဖစ္ခဲ့သည္၊ သေဘၤာအမည္ႏွင့္ တည္ေနရာတုိ႔ 
အေသးစိတ္ပါဝင္ေသာ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္အား ပို႔ျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား အသိေပးႏိုင္ၿပီး လိပ္စာမွာ - ReclaimLashing@itf.org.uk 

ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ITF မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အလုပ္ရွင္အား ေျပာမည္မဟုတ္ပါ။

ITF သေဘာတူညီမႈမ်ားျဖင့္ လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားေပၚ၌ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ 
အထိန္းတပ္ျခင္းႏွင့္ အထိန္းျဖဳတ္ျခင္း အလုပ္မ်ားအား လုပ္ကုိင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ သင့္လုံၿခံဳမႈကုိ 

ကာကြယ္ၿပီး ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သင့္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးပါ။

ITF သည္ ကမာၻအႏွံ႕အျပားရွိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားေပါင္း ၄.၅ သန္းအား  
ကုိယ္စားျပဳေသာ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ သမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ပုိ၍ သိရွိရန္မွာ -

www.ReclaimLashing.org


