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အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (International
သမဂၢေပါင္း

Transport Workers’ Federation, ITF) သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း 150 ခန္႔ရွိ
700 မွ သေဘၤာသား 600,000 ေက်ာ္ အပါအဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သား 4.5 သန္းအား ကိုယ္စားျပဳေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သမား သမဂၢ အသီးသီး

စုဖြဲ႕ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္က႑ ရွစ္ခု ျဖစ္ေသာ - သေဘၤာသားမ်ား၊ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံတြင္းသြားလာမႈ၊
ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားမ်ား၊ မီးရထားလမ္းမ်ား၊ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး၊ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းႏွင့္ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္ ။ ၎ ITFသည္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ားကို တစ္ကမာၻလံုးအဆင့္ ကိုယ္စားျပဳၿပီး ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈအားျဖင့္ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ITF
တြင္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဆက္အသြယ္ေပါင္း အင္စပက္တာ စုစုေပါင္း 140 ရွိပါသည္။

ITFသေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ no.32/2018

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ITF),

49/60 Borough Road, LondonSE11DR, United Kingdom မွ 2018 တြင္ ထုတ္ေ၀သည္။

(အဂၤလိပ္၊ အာရဗီ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ျမန္မာ၊ ႐ုရွား၊ စပိန္ႏွင့္ တူရကီ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေဝထားေသာ) အျခားသေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာကို အထက္ပါ ITF လိပ္စာမ်ားတြင္
ရရွိႏိုင္ပါသည္။PDF မ်ားအျဖစ္လည္း

www.itfglobal.org/en/resources/reports-publications/seafarers-bulletin တြင္ ေဒါင္းလုတ္ယူႏုိင္ပါသည္
www.itfseafarers.orgဝဘ္ဆုိက္- mail@itf.org.uk | အီးေမးလ္- mail@itf.org.uk | ဖုန္း-+44(20)74032733| Fax:+44(20)73577871
မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံုး Danny Cornelissen/ Maritime
၀ဘ္ -

မဂၤလာပါ
The Abandonment of Seafarers ဆိုတဲ့ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔ သေဘၤာသားတို႔အေပၚ
ထားရွိရမယ့္ ၎တို႔တာဝန္ ဝတၱရားတို႔အား လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း၊ အခက္အခဲ ၾကံဳလာတိုင္း သေဘၤာသားတို႔အား
ျပႆနာေတာထဲ ပစ္ထားခဲ့ျခင္း စတဲ့ အက်င့္စရိုက္ဆိုးမ်ားဟာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေလာက အတြင္းမွာ
ကပ္ဆိုးတစ္ခုပမာ ယခုကာလအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလို႔ ေနပါေသးတယ္။ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္

Abandonment လုပ္ျခင္း ခံရပါက ဘာလုပ္သင့္သလဲ? မိမိတို႔
Abandonment လုပ္ခံရေသာ သေဘၤာသားမ်ားဟာ ေနာက္ဆံုးေပၚ
ေမာ္ဒန္ကၽြန္စနစ္ၾကီးရဲ႕ သားေကာင္ေတြလား? ၎ Abandonment လုပ္ျခင္း အေၾကာင္းအရာဟာ
အေနနဲ႔ အထက္က ေဖာ္ျပပါအတိုင္း
အခြင့္အေရးမ်ားက ဘာေတြလဲ?

ယခု သေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာရဲ႕ အဓိက အာေဘာ္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သေဘၤာသားတို႔ရဲ႕
ကိုယ္ေတြ႕ ဇာတ္လမ္းမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရတဲ့ သန္းနဲ႔ခ်ီေသာ ေရလုပ္သားတို႔ဟာ ကမာၻေပၚတြင္
တရားဥပေဒအကင္းမဲ့ဆံုး ေနရာမ်ားမွာ အလုပ္လုပ္ရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၁၆ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္အသက္ဝင္မွာျဖစ္တဲ့
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး (ILO) ညီလာခံ (အမွတ္ ၁၈၈)ျဖစ္ေသာ

Work in Fishing Convention (No.188)

သေဘာတူညီခ်က္အရ ေရလုပ္ငန္းအတြင္း အေျခအေနမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာစရာ ရွိတာမို႔ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Criminalisation of Seafarers ဆိုတဲ့ သေဘၤာသားတို႔အေနနဲ႔ ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ားပမာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း ခံေနရပံုတို႔ကိုလည္း Asteris သေဘၤာမွ
သေဘၤာသားမ်ား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ ျဖစ္ရပ္အား ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပကာ
မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ရပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား သေဘၤာသားတစ္ဦး အေနနဲ႔ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို ခံရျခင္း (သို႔) စစ္ေဆးေမးျမန္းခံရျခင္းတို႔ျဖင့္
ရင္ဆိုင္ေနရပါက ယခု သတင္းလႊာရွိ မိမိတို႔၏

ITF လမ္းညႊန္အား ဖတ္ရႈျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ

အကူအညီ ရႏိုင္သည့္ ေနရာတို႔အား သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ မိမိတို႔

ITF ႏွင့္ ၎ရဲ႕သမဂၢမ်ားအေနနဲ႔ အာရံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ ေနတာေတြကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပါအဝင္

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တက္ၾကြေသာ သမဂၢအဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ သမဂၢမ်ားအား ဖြံ႕ျဖိဳးေစျပီး၊ ယခင္ထက္
ပိုမိုထူးျခားေသာ ကန္ပိမ္းသစ္မ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္တကြ သေဘၤာသားအေပါင္းအား ပိုမို
ကူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္း အေကာင္းဆံုး ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဥပမာကေတာ့ စကၤာပူျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူ ေရေၾကာင္းအရာရွိမ်ား သမဂၢဟာ ၎တို႔ႏိုင္ငံမွ
ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ စင္ကာပူ အစိုးရနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ သေဘၤာသားမ်ားအား ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ သင္တန္းမ်ား၊
ယခုထက္ သာလြန္တဲ့ အေျခအေေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပံုကို မိမိတို႔ သေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာမွေန၍ အဆိုပါ သမဂၢ၏
ဥကၠဌ ျဖစ္သူ
မိမိတို႔

Mr. Liew အား အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု ျပဳလုပ္ကာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ITF Inspectors အသစ္မ်ားအားလည္း ဝမ္းေျမာက္စြာ မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ သေဘၤာသား လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန
Inspectors ေပါင္း ၁၄၀ ဦး နဲ႔တကြ

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ၾကေစဖို႔ ၎တို႔နဲ႔ တစ္သားတည္းရပ္ကာ မေမာႏိုင္ မပန္းႏိုင္ တုိက္ပြဲဝင္ေပးေနတဲ့ ITF

အျခား မိမိတို႔ရဲ႕ အဆက္အသြယ္မ်ားအား ကမာၻတစ္ဝွမ္း ကြန္ယက္သဖြယ္ ျဖန္႔က်က္ထားရွိပါတယ္။ ဆက္လက္္ျပီး စာမ်က္ႏွာ ၃၄ မွာ ပါဝင္ေသာ ITF
Inspector မစၥတာ ေရႊထြန္းေအာင္ရဲ႕ ၎ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ အံ့ၾသစရာ ဘဝအေတြ႕အၾကံဳတို႔အား မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ‘ျမန္မာ့ေကာင္းဘိြဳင္’
ရုပ္ရွင္ အညႊန္းအား ဖတ္ရႈျပီး ၎ရုပ္ရွင္ထြက္ရွိတဲ့အခါလည္း ၾကည့္ရႈၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
စာမ်က္ႏွာ ၈မ်က္ႏွာပါဝင္တဲ့ အခ်ပ္ပိုက႑မွာေတာ့ မိမိတို႔

ITF Inspectors မ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္ လိပ္စာနဲ႔ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၊ သေဘၤာမတက္မွီ

သိထားသင့္ေသာ အေရးၾကီး အခ်က္မ်ားနဲ႔တကြ အလုပ္လိမ္ေခၚသူမ်ားရဲ႕ သားေကာင္ မျဖစ္ေစရန္ လမ္းညႊန္ စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
နိဂံုးအေနနဲ႔ မိမိတို႔ သေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာမွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းတို႔အား ဖတ္ရႈမိသမွ်ေသာ သေဘၤာသားအေပါင္းအေနနဲ႔

ITF သမဂၢတစ္ခုရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရျခင္းဟာ မိမိတို႔ေဘးမွာ အျမဲတမ္းရပ္တည္ တိုက္ခိုက္ေပးေနေသာ အင္အားၾကီး ကမာၻ႕မိသားစုၾကီးတစ္စုရဲ႕
မိသားစုဝင္တစ္ဦး ျဖစ္ရသလို စိတ္ခ်လက္ခ် လက္ခံယံုၾကည္လာေစႏိုင္မယ္လို႔ အခို္င္အမာ ယံုၾကည္မိပါတယ္။
လာစမ္းပါ ညီေနာင္တို႔!!! က်ဳပ္တို႔နဲ႔ လာေရာက္ပူးေပါင္းလိုက္စမ္းပါ!!!

Steve Cotton
ITF အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
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FOC
campaign

ITF FOC Campaign မွ ကိန္းဂဏန္း
အခ်က္အလက္မ်ား (2017)
(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးမွာ ယခု သေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာအား ပံုႏွိပ္ခ်ိန္အထိသာ ေကာက္ယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္္။)

ITF inspections

စုစုေပါင္း

စစ္ေဆးထားေသာ ေရယာဥ္စုစုေပါင္း ပမာဏအား ျပစ္ခ်က္ရွိေသာ အေရအတြက္ႏွင့္ ျပစ္ခ်က္မရွိေသာ

ျပန္လည္

အေရအတြက္မ်ား အျဖစ္ ခြဲျခားထားသည္။

ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ

Backpay ပမာဏ
USD
31,679,757
စုစုေပါင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေရအတြက္

9,160
ျပစ္ခ်က္ရွိ

6,959
ျပစ္ခ်က္မရွိ

2,201

ITF စစ္ေဆးမႈမ်ားအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ

ITF Agreements Covered

ထိပ္တန္း ျပႆနာ ငါးမ်ိဳး

ျဖစ္ေသာ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ရွိ
သေဘၤာသားမ်ား

297,455
ITF Agreements မ်ား
Covered ျဖစ္ေသာ
သေဘၤာသားအေရအတြက္
စုစုေပါင္း

2,502
လုပ္ခလစာ ေႂကြးက်န္မ်ား 1,490
စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္မႈ 1,410

12,527

သေဘာတူညီမႈ

ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိျခင္း
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ
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Agreement စုစုေပါင္း
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ITF အာရပ္ကမာၻ

အာရပ္ကမ ၻာမွ

ITF

ကြန္ယက္သစ္
ေျမာက္အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သမဂၢမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း

အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္းရွိ
သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာ
မရရွိမႈမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားအား
လ်စ္လ်ဴရႈခံရျခင္းမ်ားကဲ့သို႔
ယခု ITF ၏ အာရပ္ကမ ၻာသို႔
အသစ္ထပ္မံ ျဖန္႔က်က္လိုက္ေသာ

ဥပေဒ ယႏ ၱယား တစ္ရပ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အာရပ္ကမာၻ၏
ကုတ္ေသြးစုပ္ခံေနရသည္။

2017 ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္မွ ၎ျပႆနာအရပ္ရပ္အား
ကူညီေျဖရွင္းရန္ ITF အေနႏွင့္ ၎ ၏ မိတ္ဘက္သမဂၢ
(Affiliated Union) မ်ားမွ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္း
အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ား၏ အမည္ႏွင့္တကြ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊

ကြန္ယက္အသစ္အတြက္

Contact List တစ္ခုပမာ စုစည္းကာ
အေရးေပၚဆက္သြယ္ေရးဌာနအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းျပီး Arab World
Project အမည္ရသည့္ စီမံကိန္းအား တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္း

ITF

Inspector တစ္ဦးျဖစ္သူ
Mohamed Arrachedi မွ
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေလာက္ေလာက္လားလား အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္
ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ သေဘၤာသားမ်ားအဖို႔ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေခါင္းပံုျဖတ္

ျပႆနာမ်ား၏ အေရအတြက္သည္

ပိုမိုမ်ားျပားလာေနေၾကာင္း

Maritime Labour
Convention 2006 (MLC, 2006) ကို သေဘာတူ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိၾက။ ၎ MLC 2006 ကဲ့သို႔
ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mohamed
Arrachedi ရွင္းျပခ်က္ကေတာ့

Contact List ထဲ ထည့္သြင့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ။္
ေလာေလာဆယ္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားနဲ႔ ေမာ္ရိုကို ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့

ITF Contact ထဲမွာပါျပီး ယီမင္၊ဘာရိန္းႏွင့္ အိုမန္၊ ကူဝိတ္၊
အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ တူနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ITF ရဲ႕ Flag
of Convenience (FOC) Campaign ကို လက္တြဲ
လႈပ္ရွားေနတဲ့ သမဂၢမ်ား ရွိပါတယ္။
လက္ရွိလည္း ရွိျပီးသား မိမိတို႔ မိတ္ေဆြမ်ားအဖို႔ အမႈအခင္းမ်ား

ITFမွ Training
Training မ်ားကေတာ့
သေဘၤာအား စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ MLC 2006 ၊ ITF
Agreements မ်ား၊ FOC လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေဒသခံ

ပိုမိုကိုင္တြယ္ရ လြယ္ကူေစရန္

သင္တန္းမ်ားေပးေနပါတယ္၊ အဆိုပါ

သမဂၢမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ နဲ႔အတူ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ႏိုင္ေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

2016ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ရက္တာ
သင္တန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ ဘာရိန္း၊ အီဂ်စ္၊
အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကူဝိတ္၊ ေမာ္႐ိုကို၊ အိုမန္ႏွင့္ တူနီရွားတို႔မွ
လူေပါင္း

25 ေယာက္ေက်ာ္ေလာက္ကို Training

ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ယီမင္ႏိုင္ငံ ပဋိပကၡမွာ ပိတ္မိေနခဲ့တဲ့

“ကြ်န္ေတာ့္ အေနနဲ႔ အမႈအခင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရတဲ့အခါ

Yas သေဘၤာသားတို႔ရဲ႕ ခက္ရာခဲဆစ္ အမႈမ်ိဳးစံုကို

အေျခအေန ၂ရပ္နဲ႔ ေျဖရွင္းရေလ့ရွိပါတယ္။ အမႈအခင္းတစ္ခု

ရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့တာ ဒီသင္တန္းသားေတြေပါ့ဗ်ာ (စာမ်က္ႏွာ

တိုင္ၾကားလြာ လက္ခံရရွိတဲ့အခါတိုင္း အဲဒီႏိုင္ငံမွာ

ၾကည့္ပါ)။ ဒီ2018 ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာေတာ့ ယီမင္ က

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပဳစုထားတဲ့

ITF Contacts ေတြထဲက
ITF Contacts List ထဲမွာ

လူရွိမရွိ အရင္ၾကည့္ပါတယ္။

ရွာမေတြ႕ရင္ေတာ့ အလုပ္သမားသမဂၢတစ္ခုခုကို ဆက္သြယ္ျပီး
ကူညီေျဖရွင္းေစပါတယ္။
အကယ္၍ အဲဒီသမဂၢရဲ႕ အမႈေျဖရွင္းပံုဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔

ITFရဲ႕ စံနဲ႔ သေဘာထားျခင္း ကိုက္ညီခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့
ေနာင္အနာဂါတ္မွာ ITFရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ သမဂၢအျဖစ္

မိတ္ေဆြမ်ားကို

Training ေပးဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

အေရးအၾကီးဆံုး အခ်က္က အခ်င္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသခံ
ေရေၾကာင္းအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ပဲ

2017 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ITF နဲ႔ UAE အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔ (FTA) တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဟာ အဓိက

ဗ်။

ေအာင္ျမင္မႈၾကီး တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့

စာမ်က္ႏွာ

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

6 တြင္
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ITF အာရပ္ကမာၻ

ITF အာရပ္ကမာၻကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာ 5 မွ အဆက္
UAE ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ MLC 2006
FTAကို နားခ်ႏိုင္ခဲ့သလို FTAကလည္း UAEအစိုးရကို
တိုက္တြန္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ITF အေနနဲ႔လည္း ၎လုပ္ငန္းစဥ္အား
အျပည့္အဝေထာက္ခံ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ UAE ေရပိုင္နက္အတြင္း
အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ ရလာဒ္အျဖစ္ ဒီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း

ITF ႏွင့္ UAE Federal Transport
Authority (FTA) တုိ႔ၾကား Abandonment

ဥပေဒကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးဖို႔

ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ေသာ

သေဘၤာသားတို႔ အခြင့္အေရးမ်ားအား လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို အတူတကြ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကဖို႔
သေဘာတူညီမႈလည္း ရခဲ့ပါေသးတယ္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ၾကီးမားေသာ

2017 ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ 11-12 ရက္ေတြမွာလည္း ITF ရဲ႕ အာရပ္ကမာၻအေျခစိုက္ ဌာေန႐ံုးခြဲ၊
ေဒသခံ သမဂၢတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ GFBTU နဲ႔ ဘာရိန္းေရေၾကာင္းဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမကပဲ

ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

အျခား အာရပ္ကမာၻ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ ပါဝင္တဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို

ITF Inspector Mohamed Arrachedi

ITFမွ ကမကထ လုပ္ကာ က်င္းပခဲ့ပါေသးတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့
ဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ထားျပီး အနာဂတ္မွာ ITF အတြက္
Network အသစ္ ျဖစ္လာေစဖို႔နဲ႔ ၎ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ MLC, 2006 ဥပေဒကို သေဘာတူ
အစည္းအေဝး တစ္ခုကိုလည္း

လက္မွတ္ေရးထိုးလာေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မ်ားမွတစ္ဆင့္ လက္ရွိ ရယူထားႏိုင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုပါ က်စ္က်စ္လစ္လစ္ စုစည္းကာ ေအာင္ျမင္မႈ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ား၊

ITF ရဲ႕ Networkကို တျဖည္းျဖည္းခ်ဲ႕ထြင္ကာ
ေရရွည္ စည္းလံုးမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အရင္ကထက္ပိုမို ကြဲျပားျခားနားျပီး၊ ေလးနက္ေသာ Training

မိတ္ဘက္ သမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔မွာ

ေရွ႕ဆက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အီရန္ႏိုင္ငံမွာလည္း မိတ္ဘက္ သမဂၢ(Affiliated
စုစည္းႏိုင္ခဲ့ျပီး

Unions) မ်ား
2018 အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ FOC Campaign လုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ

Trainingမ်ား ေပးရန္လည္း စီစဥ္ထားပါတယ္”

စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္းက ယီမင္ပဋိပကၡ အလယ္ရွိ

YAS

သေဘၤာသားမ်ားအား ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ယီမင္ႏိုင္ငံ၊ ေအဒင္ ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိန္းခံခဲ့ရသည့္ ပနားမား အလံတင္ Yas
ကုန္တင္သေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ား

ITF ၏ အကူအညီရရွိရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၆ဦး၊ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံသား ၅ဦးႏွင့္ ဆီးရီးယား

အေနျဖင့္ ၎သေဘၤာသားမ်ားအား ေလယာဥ္္လက္မွတ္၊

ႏိုင္ငံသား ၁ဦးပါဝင္ေသာ သေဘၤာသား၁၂ ဦးမွေန၍ ၎တို႔သည္

ဟိုတယ္စားရိတ္ႏွင့္တကြ အိတ္ေဆာင္ေငြအနည္းငယ္ကိုပါ

မတ္လ မွစတင္ကာ လစာမရရွိၾကေၾကာင္း၊ မည္သည့္ရိကၡာမွ်

ေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

မေထာက္ပံ့သည့္အျပင္ သေဘၤာလည္ပတ္ရန္ ေလာင္စာဆီပင္
မက်န္ေတာ့သည့္ အေျခအေနထိ သေဘၤာပိုင္ရွင္မွ ၎တို႔
သေဘၤာအား စြန္႔ပစ္ထားေၾကာင္း (Abandonment
လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း) ေျပာျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေျမျပင္အတြင္း
ရွိေနျခင္း၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား သိမ္းယူခံထားရျခင္းႏွင့္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္ရမည္ကို မသိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈမ်ားလည္း ခံစားေနၾကရသည္။

Aden Container
Terminal Labor Committee (ACTLC)

ေဒသခံ သမဂၢတစ္ခုျဖစ္ေသာ

ထံ ၎အမႈအား လြဲေျပာင္းေပးကာ ၎သေဘၤာသားမ်ား
ဌာေန ျပန္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ကိုင္တြယ္ေစခဲ့ပါသည္။

ITF မွလည္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္

ကာလဝမ္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္
နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား ပိတ္ထားသျဖင့္ သေဘၤာသားတို႔ အိမ္အျပန္ခရီးမွာ
လြန္စြာခက္ခဲခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့A
့္ CTLCမွ အေရးေပၚ
အစီအစဥ္၂ရပ္ျဖင့္ ၎တို႔အား ၂ဖြဲ႕ခြဲကာ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္။
ပထမအဖြဲ႕အား ယီမင္ႏိုင္ငံ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ အိုဒက္ဆာ၊
အိုဒက္ဆာမွတစ္ဆင့္ မြန္ဘိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျပီး ဒုတိယအဖြဲ႕အား
ေရလမ္းမွတစ္ဆင့္ ဂ်ီဘိုတီ၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ အိႏ ၵိယႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ
အသီးသီးသို႔ ျပန္ေစခဲ့သည္။
သမဂၢႏွင့္ ေအဒင္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ား
ပူးေပါင္းကာ အံ့ၾသေလာက္သည္အထိ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို
ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

‘ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သား၊ လင္ေယာက်္ား၊ အေဖ……တို႔အား ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးပါ။ သင္တိုဟာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္’
ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ယူကရိန္း သေဘၤာသား၏ ဇနီးျဖစ္သူ

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ပင္လယ္ျပင္မွ
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ဘဝမ်ား

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား
ITF ၏ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအေပၚ
စစ္ေဆးျခင္း ေပၚလစီသစ္မွ

Qaaswa သေဘၤာသားမ်ား
ေနရပ္ျပန္ရန္ ITF Contact မွ

အက်ိဳးေက်းဇူးအား

ကူညီႏို္င္ခဲ့

Fong Tsai သေဘၤာသားမ်ား

အာရပ္ကမ ၻာရွိ

ITF Contact တစ္ဦးျဖစ္သူ Paul Falzon ထံမွ ၎၏ ႏိုင္ငံပို္င္ ေရပိုင္နက္ ျပင္ပတြင္

ရွိေနေသာ သေဘၤာတစ္စင္းမွ သေဘၤာသားမ်ားသည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရေၾကာင္း
ၾကားသိရသည့္အခါ

ITF မွ ခ်က္ျခင္း အကူအညီ ေပးႏိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ သေဘၤာသားမ်ား
13 ရက္မွစ၍ ၎တို႔အား ေန႔စဥ္ အကူအညီေပးႏိုင္ခဲ့

တိုင္ၾကားခဲ့သည့္ ေမလ

ကြ်န္းစုႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာ္လ္တာအား ျဖတ္ေက်ာ္ျပီးခ်ိန္ ေရမိုင္ ၁၀၀ခန္႔ အကြာတြင္
ေရနံတင္သေဘၤာ

Qaaswa ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရကာ တူနီးရွားႏိုင္ငံ၊ အက္စ္ဖက္စ္ ကမ္းရိုးတန္းအနီး

ပထမဆံုးခံစားခဲ့ရေသာ

Lean

Lean Fong Tsai သေဘၤာမွ ဖိလစ္ပိုင္ သေဘၤာသားမ်ား၏ အမႈသည္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ
စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအထိပါ တိုးခ်ဲ႕မည့္ ITF၏ မူဝါဒ အသစ္လက္ထက္တြင္
ပထမဆံုးအမႈျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ဆီဘူးရွိ ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္သူ Joselito
Pedaria မွ ITF အေနျဖင့္ ၎သေဘၤာသားမ်ား ရရွိရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္အားခမ်ားကို ရရွိေစရန္
မည္ကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လ

18ရက္၊ 2017 ခုႏွစ္တြင္ သေဘၤာသားမ်ား အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မွ သေဘၤာသားမ်ားထံမွ

ေက်ာက္ခ်ရပ္နားခိုင္းခဲ့သည္။ ္အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ၁၃ဦး၊ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသား ၂ဦး ပါဝင္သည့္ သေဘၤာသား

ကင္ညာေရပိုင္နက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သေဘၤာမွတ္ပံုတင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္အျပင္ သေဘၤာ၏

၁၅ဦးမွေန၍ လစာ ၄လေက်ာ္ မရရွိျခင္းႏွင့္ ေပးရန္ျငင္းဆန္ျခင္းအျပင္ ကာလအတန္ၾကာ ရိကၡာႏွင့္ ေရ

အေရးၾကီးအေထာက္အထားမ်ားလည္း မရွိေသာ သေဘၤာတစ္စီးျဖစ္သည့္ Lean

မေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္

Alco Shipping Services အေပၚ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုအသီးသီးႏွင့္လည္း အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနခဲ့သည္။
ကုမၸဏီသည္ သေဘၤာအားလိုအပ္သည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္လည္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး
သေဘၤာသားမ်ားအား ႀကံ႕ခိုင္ျခင္းမရွိေသာ သေဘၤာျဖင့္ အီဂ်စ္သို႔ ခုတ္ေမာင္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

Mr. Falzon မွေန၍ အာရပ္ကမာၻရွိ ITF အၾကီးအကဲႏွင့္ တူနီးရွားရွိ ႏိုင္ငံရွိ ITF
သမဂၢ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္/UGTT တို႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ ပူးတြဲ

သေဘၤာသား

11 ေယာက္မွ ေန၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္ ေသာက္သံုးေရေပးေဝမႈႏွင့္

လစာေပးရန္ က်န္ရွိေနမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၎အဖြဲ႕မွ ထိုအမႈအား ကၽြႏု္ပ္ထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီးေနာက္ ခ်က္ျခင္း ကင္ညာႏိုင္ငံ၊ မြန္ဘာဆာရွိ

ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Betty Mutugi ၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈအား ဆက္သြယ္ရယူခဲ့သည္။
သူမလည္း သေဘၤာဆီသို႔ ခ်က္ျခင္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး သေဘၤာသားမ်ားအား သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအရ ၎သေဘၤာအား တူနီးရွား ေရပိုင္နက္အတြင္း ဆက္လက္တည္ရွိေစခဲ့ၿပီး

အစားအေသာက္မ်ားေပးအပ္ကာ ကမ္းေပၚရွိ

25 ရက္တြင္ တူနီးရွား အာဏာပိုင္မ်ားမွ Port State Control Officer တစ္ဦးအား အဆိုပါ
ေရနံတင္သေဘၤာထံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈေစခဲ့သည္။ ITF သည္ တူနီးရွားရွိ အိႏၵိယႏွင့္ ပါကစၥတန္

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေမလ

သံ႐ံုးမ်ားကိုလည္း သေဘၤာသားမ်ားကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

Fong Tsai

သေဘၤာအား တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္မွ သေဘၤာေအးဂ်င့္မွေန၍

Mission to Seafarers အားေခၚေဆာင္ကာ အျခား

Ms.Mutugi ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္ေသာ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ

ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လစာမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ေနာက္တြင္ ၎သေဘၤာအား အဆိုပါ

ကံအားေလ်ာ္စြာျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎သေဘၤာသားမ်ား လစာရရွိခဲ့ၾကၿပီး ဇူလိုင္လ၌

လစာကိစၥအပါအဝင္ အျခားေသာ defencies မ်ားအားနည္းသည့္ အခ်က္တို႔ျဖင့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားမွ

ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ က်န္ရွိေသာလစာ ေမလႏွင့္ ဇြန္လအတြက္ ရရွိေရးအား ITF မွ

ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့သည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္မွ သေဘၤာေအးဂ်င့္အေနျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ႏိုင္ရန္ႏွင့္ က်န္ရွိလစာမ်ားအား

ေနာက္ဆံုးအေျခအေန- အဆိုပါကုမၸဏီမွ ၎Qaaswa သေဘၤာေပၚသို႔ သေဘၤာသားသစ္မ်ား

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေပးေခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သေဘၤာသားမ်ား မနီလာသို႔

ထပ္မံလဲလွယ္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ လဲလွယ္ခဲ့သည့္ သီရိလကၤာႏွင့္ အီဂ်စ္ သေဘၤာသားမ်ားမွာလည္း သံုးလစာ

ျပန္ေရာက္ခဲ့ျပီး AMOSUP Sailors’ Home တြင္ ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္သူ Rodrigo
Aguinaldo ၏ အကူအညီျဖင့္ သြားလာေရးအတြက္ ယာဥ္မ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည္။

လုပ္ခအေႂကြး ရရွိရန္ရွိေနၿပီး သီရိလကၤာႏွင့္ အီသီယိုပီးယား သေဘၤာသား ခုနစ္ေယာက္တို႔သည္
ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ခေငြ ေခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ITF မွ
၎သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ သေဘၤာ၏
ခ်ဥ္းကပ္တိုက္တြန္းခဲ့ရျပန္သည္။

Flag State ႏို္င္ငံျဖစ္ေသာ - the UAE FTA - ကို

၎အခ်ိန္အေတာအတြင္း

Mr.Aguinaldo ေတာင္းဆိုထားသည့္ သေဘၤာသားတို႔၏လစာမ်ား

ျပန္လည္ရရွိခဲ့ျပီး စက္တင္ဘာလ ၂ရက္ေန႔တြင္ စုစုေပါင္း လစာေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅,၃၂၁
ေဒၚလာအား သေဘၤာသားတို႔အား ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ဘဝမ်ား

သေဘၤာကို ခိုလႈံရာေနရာအျဖစ္ ဖက္တြယ္ေနၾကရသည့္ ဆီးရီးယား
သေဘၤာသားမ်ား
တူရကီသို႔ႏြားရို္င္းမ်ားတင္ပို႔ရန္ ခရိုေအးရွားတြင္ကမ္းကပ္ထားေသာ ေမြးျမဴေရးတိရိစၦာန္မ်ားတင္ပို႔သည့္ သေဘၤာကို ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး

Mario Sarac ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးစဥ္ မထင္မွတ္ထားသည့္ အျဖစ္မ်ားကို အံ့ၾသဖြယ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ဆီးရီးယားသေဘၤာသားေတြလိုက္ပါလာတဲ့ Sarah
သေဘၤာတစ္စီး

ည္း သူတို႔ကို စစ္ပြဲမွာ ဝင္တုိက္ဖို႔ တြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေနမယ္။

Rasa ဆိပ္ကမ္းကို ေရာက္လာတယ္။ သေဘၤာေပၚ ကၽြန္ေတာ္တက္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီး

သေဘၤာသား ၂၁ ေယာက္ကို စကားေျပာၾကည့္တဲ့အခါ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာတစ္ခုက

Sarah သေဘၤာေပၚမွာ သေဘၤာသားေတြကို ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး
ထားသလို လစာပံုမွန္ေပးၿပီး အစားအေသာက္လည္းေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့ကာ

သေဘၤာသားအမ်ားစုဟာ Sarah သေဘၤာေပၚမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္

ဆက္ဆံေရးလည္းအဆင္ေျပတဲ့အတြက္ သေဘၤာသား ေတြလည္း စိတ္ေက်နပ္မႈရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။

ေနၾကသူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ သေဘၤာေပၚအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းက သူတို႔မိခင္ ႏိုင္ငံမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့

သေဘၤာသာေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့စာရြက္စာတမ္းးအားလံုးဟာလည္း တရားဝင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ကို

ဆီးရီးယားကစစ္ပြဲေတြကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရာ ေရြးခ်ယ္ရာလမ္တစ္ခုျဖစ္လာတာပါပဲ။ ကပၸတိန္

Nasser Konyali ရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရ သူတို႔အိမ္ေတြမွာ ပုန္းခိုဖို႔ေနရာရွာေနရခ်ိန္မွာ သေဘၤာေပၚမွာ
ေတာ့သူတို႔အတြက္ ဘာအကာအကြယ္မွမလိုဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။

MLC 2006 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ယင္းသို႔သေဘၤာသားမ်ားသေဘၤာေပၚတြင္ႏွစ္
ရွည္လမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲအေျခအေနမ်ားတြင္

က္ညီမႈရွိၿပီး တိရိစၦာန္အရွင္ေတြတင္ေဆာင္လာတဲ့သေဘၤာေပၚမွာ ပါလာတဲ့ ႏြား ေကာင္ေရ ၂,၃၀၀ ကို
သေဘၤာသားေတြက ဂရုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်စစ္ေဆးျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရွိ
ေသာ္လည္း အျပန္လမ္းမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္စဥ္းစားစရာအေတြးေတြတသီႀကီးက်န္ေနခဲ့ပါတယ္။

အေျဖရွာမရပဲ အက်ပ္ရိုက္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။

ေမြးျမဴေရး တိရိစၦာန္တင္သေဘၤာမ်ားအေၾကာင္း ထပ္မံသိရွိလိုပါက စာမ်က္ႏွာ 27 တြင္

ဒီလိုအေျခအေနမွာ သေဘၤာသား ေတြကို သူတို႔တာဝန္ခ်ိန္တစ္ႏွစ္ၿပီးဆံုးလို႔ ေနရပ္ျပန္ဖို႔တိုက္တြန္းမယ္ဆိုလ

ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပို
င္းမလႈပ္ရွားႏုိင္ေတာ့
သည့္ သေဘၤာသား
ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ရရွိေရးပူးေပါင္းကူညီ
ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာရရွိထားေသာ
ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသားအား
ေျပာင္းလဲသြားသည့္ ၎၏အေျခအေနကို
လက္ခံႏိုင္ရန္ မည္သို႔ကူညီေပးခဲ့သည္ကို

Hamburg ရွိ ITF
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Ulf Christiansen
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊

က ခုလိုတင္ျပထားပါတယ္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

Hamburger Lloyd) သေဘၤာအုပ္စုရဲ႕ Seamen’s
mission နဲ႔ အထူးဂရုစိုက္ၿပီး အေကာင္းဆံုးကုသေပးခဲ့

Flottbek သေဘၤာက ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ဳိး Messman၊ Roldan
Tamayo Cruz ဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈
ရက္ေန႔ညေနခင္းမွာ Hamburg ရွိ Seafarers’ mission ကို

ၾကတဲ့ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုလည္း

၎၏ Cook ႏွင့္အတူ ထြက္သြားခဲ့တယ္။

အထင္ႀကီးေလးစားရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ

ကလပ္ကိုေရာက္ဖို႔ မီးရထားလမ္းကို ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးရထား
လာေနတာကို ႏွစ္ေယာက္လံုးမၾကားခဲ့ၾကဘူး။ ထမင္းခ်က္က အခ်ိန္မီ
ခုန္ထြက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ Roldan ကေတာ့ ကံဆိုးစြာနဲ႔ ရထားတိုက္ခံရၿပီး
မီတာ

50 အထိ လြင့္သြားခဲ့တယ္။

Roldan ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိၿပီး သတင္းပတ္ေပါင္း မ်ားစြာ
Hamburg သို႔ လာေရာက္ၿပီး
အနီးနားရွိ ဟိုတယ္တြင္ ေနထိုင္ကာျပဳစုခဲ့ရတယ္။ Roldan
သတိျပန္လည္လာခ်ိန္မွာ စကားမေျပာႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္
ဟမ္းဘတ္က ခႏၶာေအာက္ပိုင္းမလႈပ္ရွားႏိုင္တဲ့ေရာဂါတို႔ကို
သီးသန္႔ကုသတဲ့ ေဆး႐ံုကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး သူစကား
ျပန္ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေဆး႐ံုတက္ေနစဥ္ကာလမွာ
သေဘၤာ

Roldan အတြက္

ITF ရဲ႕သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း Sick Pay ရရွိခဲ့တယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ

Roldan ရဲ႕ ဇနီးက ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဖုန္းနဲ႔ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ သူတို႔
ဇနီးေမာင္ႏွံထံ ပံုမွန္ သြားေရာက္ၿပီး အမႈမွာ ပါဝင္သူအားလံုးကို
ဆက္သြယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

Flottbek သေဘၤာပိုင္ရွင္ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိး၊
RHL (Reederei

ေငြသားနဲ႔ တယ္လီဖုန္းကဒ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့

ေပးခဲ့ၿပီး Roldan၏ စိတ္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္
USD125,000 ကိုေပးဖို႔ ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူခဲ့ပါတယ္။
သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံဟာ

ေမ့ေျမာေနခဲ့ရာ ဇနီးျဖစ္သူ

P&I ကလပ္ကလည္း

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ စလံုးရဲ႕ ေဆး႐ံုစရိတ္နဲ႔ ဟိုတယ္စရိတ္တို႔ကို

2017ခုႏွစ္၊ ေမလမွာ ဖိလစ္ပိုင္သို႔
Roldan ဟာ ေန႔စဥ္ 4 နာရီမွ

ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္

5 နာရီအထိ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္နဲ႔ လႈပ္ရွားသြားလာဖို႔လိုအပ္တဲ့
ေအာက္ပိုင္းေသသြားတဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္
သူ႔အတြက္ရလာတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို မိသားစုစားဝတ္ေနေရးအတြက္
သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားသည္
သေဘၤာသားတစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိပါက မည္ကဲ့သို႔
ျဖစ္သင့္ေၾကာင္းကို ဥပမာ ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ပင္လယ္ျပင္မွ

9

ဘဝမ်ား

Liberty
Prrudencia
သေဘၤာသားမ်ားမွ ITF
ကင္ညာႏိုင္ငံတြင္
အဖမ္းခံေနရသည့္
သေဘၤာသား

ကို ဂုဏ္ျပဳလႊာ

‘ဒါေတြအားလံုးဟာ ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ေစာေစာစီးစီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္.
ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘၤာသားေတြဟာ လံုၿခံဳမႈခံစားရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့
ေထာက္ပ့ံေပးမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေက်ာ႐ိုးတစ္ခုလိုပါပဲ’

လူငယ္မ်ားအား

ITF မွ

Liberty Prrudencia သေဘၤာသားမ်ားမွေန၍ ITF ႏွင့္ အျခားကူညီသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္လႊာ
ITF Union မ်ားႏွင့္ ITF Inspector

ကယ္ဆယ္ခဲ့ရ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားေရးစားရိတ္မ်ား ၾကီးျမင့္ျခင္းအျပင္

တ႐ုတ္သေဘၤာကုမၸဏီ တစ္ခု၏ ကိုယ္စားလွယ္

Liberty Prrudencia သေဘၤာ၏အမႈတြင္ ေဟာင္ေကာင္ရွိ ITF ႏွင့္ ၎၏ သမဂၢမ်ားမွ
ဝင္ေရာက္ကူညီေပးခဲ့ပံုကို ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Jason Lam မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခ်က္

မ်ားလည္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ား၏ အမႈကို ေျဖရွင္းရန္မွာ ခက္ခဲေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ဟန္ရွိျပီး ေဒသခံလူဆိုးဂိုဏ္းလက္မွ
သေဘၤာသားငယ္

အျပည့္အစံု

ျပန္လည္ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစံု

2017 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ 23 ရက္ေန႔တြင္ Liberty
Prrudencia သေဘၤာေပၚရွိ အိႏၵိယသေဘၤာသား 19
ေယာက္ထံမွ 2016 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ 23ရက္မွ စတင္ၿပီး
လစာမရရွိေၾကာင္း တိုင္ၾကားမႈကို ITF မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။

3 ဦးအား ITF မွ
ကယ္ဆယ္ခဲ့ရပံုကို ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး
Betty Makena Mutugi မွ
30 ဦးခန္႔အား ေဒသခံ
Mr Kiogora မွဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး

မြန္ဘာဆာရွိ လူငယ္အမ်ိဳးသား
သေဘၤာေအးဂ်င့္တစ္ဦးျဖစ္သူ
၎တို႔ႏွင့္

2017 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြင္း

အႀကိမ္မ်ားစြာ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ၎သည္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္
ထားျခင္းမရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၎မွေန၍ ထိုအမ်ိဳးသားငယ္မ်ားအား
ေရေၾကာင္းေလ့က်င့္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္
ပို႔ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္
ပီ႐ူးသို႔ သြားေရာက္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို

မတ္လ

25 ရက္ေန႔တြင္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ပါသည္။

အျခား သေဘၤာသားမ်ားမွ လစာအျပည့္အဝ မရလွ်င္

8 လမွ 13 လ အထိ ေသာင္တင္ေနခဲ့ျပီး 2017ခုႏွစ္၊

ေနရပ္ျပန္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ျပီး ေမလ 5 ရက္ေန႔တြင္
ITF ႏွင့္ ၎၏ ေဟာင္ေကာင္သမဂၢႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ the
Merchant Navy Officers’ Guild ႏွင့္ the
Amalgamated Union of Seagarers’ တို႔မွေန၍

မတ္လကုန္အထိအတြက္ ၎တို႔၏ စုစုေပါင္း က်န္ရွိေသာလစာမွာ

သေဘၤာသားတို႔ကိုယ္စား ေဟာင္ေကာင္တရားရံုးတြင္

USD182730 ျဖစ္သည္။

ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ဇြန္လ

၎သေဘၤာသားမ်ားအဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေစာင္ရွမ္း ဆိပ္ကမ္းတြင္

ITF စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး
Louis Gomes မွ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ
စတင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ 8 ရက္ေန႔တြင္ တစ္လအတြက္ လစာ စုစုေပါင္း
USD34,287 ကို ရရွိခဲ့သည္။သေဘၤာသား 3 ေယာက္အား

မိမိႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မြန္ဘိုင္းရွိ

29 ရက္ေန႔တြင္ ပိုင္ရွင္ထံမွ
16 ေယာက္အား

သေဘာတူညီမႈကို လက္ခံရရွိခဲ့ျပီး သေဘၤာသား

စုစုေပါင္း လစာ USD264,600 ကိုေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ
23 ရက္ေန႔တြင္ေတာ့ သေဘၤာသားမ်ား ၎တို႔ေနရပ္ျဖစ္ေသာ
အိႏၵိယသို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုကုန္က်စရိတ္ ပိုက္ဆံမ်ားအား
သေဘၤာသားမ်ား၏ လစာမွ တစ္လလ်င္

USD 170 ေဒၚလာက်စီ

ျပန္လည္ျဖတ္ယူသြားမည္ ဆိုသည္အားလည္း သေဘၤာသားမ်ားမွ
သေဘာတူခဲ့ရသည္။
သေဘၤာသားမ်ားမွ ၎တို႔ ပီရူးတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ လူ၏ ဓါတ္ပံုအား
ျပသခဲ့ျပီး ၎အမ်ိုဳးသားမွ အဆိုပါသေဘၤာသားတို႔အား ခိုင္မာသည့္ အလု

အိမ္အျပန္လမ္းႏွင့္ အလွမ္းေဝးဆဲ
သေဘၤာသားမ်ား
ၿဗိတိန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္၏

Malaviya Seven

ITF အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Ken Fleming မွေန၍ Malaviya Seven

ပ္စာခ်ဳပ္မ်ားမေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္ႏွင့္ပက္သတ္၍လည္း ေရရာစြာ

သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ယခုလို ဆုိးဝါးလွသည့္အျဖစ္အား

ေျဖၾကားႏိုင္ျခင္းလည္း မရွိဟု ဆိုသည္။အဆိုပါ သေဘၤာသားလူငယ္

‘ေရေၾကာင္းေလာကအတြက္ အရွက္ရစရာ ျဖစ္ရပ္’ အျဖစ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သံုးေယာက္သည္

2017 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ 6 ရက္ေန႔တြင္ Jomo

Kenyatta အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ သေဘၤာေအးဂ်င့္၏
ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္အား

ITF ၏
Anna Karume တို႔အား

သိသိခ်င္း မိမိမွေန၍ ကင္ညာ သေဘၤာသား သမဂၢႏွင့္ အာဖရိက
ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္

ဆက္သြယ္၍ ၎တို႔အား ကူညီႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြခဲ့သည္။
အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေရေၾကာင္းေရးရာ ဦးစီးဌာန
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

Nancy Karigitu ၏ အကူအညီျဖင့္ သေဘၤာသား

3 ဦး လြတ္ေျမာက္ရန္ အလ်င္အျမန္ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။
Ms Karume မွေန၍ ၎လူငယ္မ်ားအား ႏိုင္႐ိုဘီရွိ ITF
ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးသို႔ ေခၚလာခဲ့ၿပီး အစားအစာမ်ား ေကၽြးေမြးျခင္း၊
ေလယာဥ္ကြင္းရွိ ၎တို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားကုိ ရယူရန္ ကူညီေပးျခင္း၊
မြန္ဘာဆာသို႔ ျပန္ရန္ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
၎ကဲ့သို႔ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း မရွိေသာ သေဘၤာေအးဂ်င့္မ်ားမွ
လူငယ္လူရြယ္မ်ားစြာအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္
ဘဝမ်ားရရွိမည္ဆိုကာ မက္လံုးေပးလိမ္လည္ေခၚယူမႈမ်ားမွာ
တေန႔တျခားဆိုရြားလာျပီ ျဖစ္သည္။ ယခု ျဖစ္ရပ္သည္ အျခားသေဘၤာသား
လူငယ္မ်ားအား သင္ခန္းစာတရပ္ ရရွိေစႏိုင္ေၾကာင္း မိမိအေနျဖင့္
ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

Malaviya Seven မွ သေဘၤာသားမ်ားမွာ လစာလည္းမရ၊ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားလည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ေနရသည္
ဆိုေသာအသိျဖင့္ စေကာ့တလန္ႏိုင္ငံ၊ အာဗာဒင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ေသာင္တင္ေနခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

2017 ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ 10 ရက္တြင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴးမွေန၍ ၎သေဘၤာသားမ်ား ရရွိမည့္ လစာစုစုေပါင္း USD867,000
အား ၎သေဘၤာအားေရာင္းခ်ေပးအပ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဦးစြာ သေဘၤာ၏အားတန္ေၾကးျဖတ္ရန္
အစီရင္ခံစာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္- ၎မွာ သေဘၤာသားမ်ား အိမ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ သေဘၤာသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္သာ အဓိကထားကာ ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုလို
အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမ်ာ ၾကံဳေတာင့္ၾကံဳခဲ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။

2016 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အဆိုပါ Malaviya Seven သေဘၤာေပၚရွိ အိႏၵိယ သေဘၤာသား 15 ေယာက္သည္ လစာ 4 လစာ မရရွိပဲ
ITF၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ 2017 ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္
ITF မွ သေဘၤာသားမ်ား ကိုယ္စား သေဘၤာကို ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ ဆိုးဝါးလွသည့္ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္လံုး
ITFမွေန၍ သေဘၤာသားမ်ား အေျခခံလိုအပ္သည့္ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ စားစရာမ်ား ေထာက္ပံေနခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
၎တုိ႔၏ က်န္ရွိေနသည့္ လစာ အျပည့္အဝ ရရွိရန္

ယခု သေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာကို ထုတ္ေဝေတာ့မည္ အခ်ိန္အထိ သေဘၤာအား ေရာင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

2016 ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ မွ စတင္၍ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အျခားသေဘၤာတစ္စီးျဖစ္ေသာ Malaviya
Twenty မွ သေဘၤာသား ၁၂ ဦးကေတာ့ 2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၌ ေန၇ပ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ၾကျပီး ITF၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား၊ ေဒသခံ
အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂရိတ္ယားေမာက္တြင္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ဆိပ္ကမ္းရွိ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

2015 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းက လစာမ်ားရရွိရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အဆိုပါသေဘၤာသား 33 ေယာက္အတြက္ ITF မွ
USD689,679 ကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ပင္လယ္ျပင္မွ
ဘဝမ်ား

Newlead
Granadino
သေဘၤာတြင္ ၈လတာ
ေသာင္တင္ေနသည့္
သေဘၤာသားမ်ား
ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ၾကျပီ
Newlead Granadino
သေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ား ၈လတာ
ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္
၎တို႔ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ သမဂၢႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား အတူပူးေပါင္း ကူညီခဲ့ပံုအား

ITF Inspector Barbara Shipley မွ
ျပန္လည္ ေျပာၾကားခ်က္

‘ယခုျဖစ္ရပ္ဟာ သေဘၤာသားတို႔
ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္
ဒုကၡဆင္းရဲအေပါင္းအား
မိမိတို႔သမဂၢမ်ားမွ
Inspectorအေပါင္းရဲ႕လက္ေတြ႔က်က်
စြမ္းစြမ္းတမံ
ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္
ဥပမာေကာင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္’
ITF သေဘၤာသားမ်ား က႑ ဥကၠဌႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
သေဘၤာသားမ်ား သမဂၢ ဘ႑ာေရးမွဴး

Dave Heindel

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ

သေဘၤာသားမ်ား စင္တာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာသားမ်ား

Tanker သေဘၤာအေနျဖင့္ အၾကီးစား အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား

သမဂၢႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း၏ အကူအညီမ်ားကိုလည္း

ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ဘယ္တီမိုးလ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္

ရရွိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ေအးဂ်င့္မွလည္း

ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္မ်ားမွ
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဆာင္းတြင္းကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး သေဘၤာဘိြဳင္လာ
ခြ်တ္ယြင္းေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္
အေအးဒဏ္ခံစားခဲဲ့ၾကရျပီး ရိကၡာႏွင့္ေရလည္း
ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား
မခိုင္လံုျခင္း၊ ဗီဇာခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္
ကမ္းတက္လည္ပတ္ခြင့္လည္း မရႏိုင္ခဲ့ၾကပဲ အကူအညီ
မဲ့ေနခဲ့ၾကသည္။

ITF သည္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး
သေဘၤာသားမ်ားသည္ ဘဲလ္တီမိုး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

InterOrient ဘဏ္မွ
Raven Ship Management (RSM) ကိုငွားရမ္းခ်ိန္အထိ
စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ေပးခဲ့သည္။ RSM သည္ သေဘၤာသားမ်ားအား
အစားအေသာက္ေပးျခင္း၊ ပံုမွန္လစာ ေပးျခင္းကို စတင္္ခဲ့ၿပီး

2016 ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ႏွင့္ 2017 ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမ်ားတြင္
သေဘၤာသား 18 ေယာက္အနက္ 12 သည္ ေနအိမ္သို႔
ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ITF မွ သေဘၤာသားမ်ားသည္ လစာ အျပည့္အဝ
ရရွိၿပီး အပိုဆုေငြ အနည္းငယ္ ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။က်န္ရွိေနသာ သေဘၤာသားမ်ားသည္

2017

ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္ႏိုင္ခဲ့ ၾကသည္။
သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎ကာလတေလွ်ာက္လံုး ထက္သန္စြာ
ကူညီခဲ့ၾကသည့္ ဘဲလ္တီမိုးရွိ အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပန္လည္
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လစာျပႆနာမ်ား ၾကံဳေနပါသလား?

ီလား?
သမဂၢ သို႔မဟုတ္ ITF ထံသို႔
လစာ အျပည့္အဝ မရျခင္း ၾကံဳေနရျပ
ပ္အကိုင္ကို ကာကြယ္ဖို႔ သေဘၤာသား
။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ မိမိ လစာမ်ားနဲ႔ အလု
ီမွာ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားရွိေနျပီေပါ့
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ABANDONMENT လုပ္ခံရျပီ ထင္သလာ
မိမိသေဘၤာပိုင္ရွင္မွ -

ေနပါသလား?
ံုးေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္ဖို႔ မစီစဥ္ေပးပဲ
• ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆ
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Abandonment Insuranc

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

တရားမဝင္ သေဘၤာလိုင္းမ်ားအေပၚ
အိႏၵိယ အစိုးရအား
အေရးယူကိုင္တြယ္ေစႏိုင္ခဲ့သည့္
သမဂၢမ်ား၏ ေအာင္ပြဲ
အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနႏွင့္

MLC, 2006 ဥပေဒကို

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း တရားဝင္လိုင္စင္မရွိသည့္
သေဘၤာလိုင္းမ်ားမွ အိႏၵိယ သေဘၤာသားမ်ားအား ႏိုင္ငံျခား
သေဘၤာမ်ားတြင္ တရားမဝင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းမ်ား
ရွိေၾကာင္းကို

Al Mehra ႏွင့္ Capricorn Star သေဘၤာ၂စီးမွ

သေဘၤာသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ကံၾကမၼာဆိုးတို႔ က ၎
သေဘၤာလိုင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေသဆံုးမႈမ်ားအား
မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ရွိသည္။ အိႏၵိယ ေရွ႕ေဆာင္သေဘၤာသားမ်ား
သမဂၢ၏ ၾကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ၎တရားမဝင္ လုပ္ရပ္မ်ားအား
ဦးေဆာင္ဟန္႔တားရန္ အိႏၵိယအစိုးရအား တိုက္တြန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း
၎သမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

Manoj Yadav မွ ေျပာၾကားခဲ့

11

2017 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ 4 ရက္တြင္
Al Mehra ႏွင့္ Capricorn Star

ေအဂ်င္စီမ်ားအား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္

ေပၚရွိ အိႏၵိယ သေဘၤာသား 6 ဦးသည္

ေပ်ာက္ဆံုးရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း

အယ္လ္ဟမ္မရီးရား အနီးရွိ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္

ျပည္ေထာင္စုရွိ ရွာဂ်ားတြင္ ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈႏွင့္
လံုၿခံဳေရး ကင္းမဲ့မႈတုိ႔ေၾကာင့္ သေဘၤာနစ္ျမဳပ္ၿပီး

ေရးဆြဲေသာ Merchant Shipping
Bill 2016 ဥပေဒ မူၾကမ္းအရ အစိုးရမွ

ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္။

၎တရားမဝင္ေအဂ်င္စီမ်ားအား

ပါဝင္သည့္

FSUIမွာ ၎အေလ့အထမ်ား

တရားစြဲဆိုပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ဥပေဒထြက္ရွိရန္မွာ

၎သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္

အခ်ိန္မ်ားစြာ လိုေသးသည္။ အိႏၵိယ

တရားဝင္လိုင္စင္မရွိေသာ
သေဘၤာေအးဂ်င့္မ်ားမွတဆင့္ သေဘၤာေပၚသို႔
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ေသဆံုးရျခင္းအတြက္
မိသားစုဝင္မ်ား၊ ေဆြးမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္
ေလ်ာ္ေၾကးတစံုတရာ ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိၾကေခ်။

အစိုးရမွလည္း ၎အားနည္းခ်က္အား
သတိျပဳမိသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္
အိႏိၵယသေဘၤာသားမ်ားအတြက္ e-migration
system ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ အမႈႏွင့္ အျခားအမႈမ်ားတြင္

အဆိုပါ စနစ္အရ အိႏၵိယသေဘၤာသားမ်ားအား

ပါဝင္ပက္သတ္ေနသည့္ တရားမဝင္

အိႏိၵယႏိုင္ငံပိုင္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္

သေဘၤာေအးဂ်င့္ ၃ဦးအား သက္ဆိုင္ရာမွ

အိႏိၵယအလံတင္ သေဘၤာမ်ား၊ အိႏိၵယ

စံုစမ္းလ်က္ရွိသည္။

အစိုးရတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
သေဘၤာေအးဂ်င့(္ RPS)မ်ားသာ အလုပ္ခန္႔

လက္ရွိျဖစ္ရပ္မွာ အထက္ပါကဲ့သို႔
တရားမဝင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အဆိုးဝါးဆံုး
ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်
၎တရားမဝင္ေအးဂ်င့္မ်ားမွတဆင့္

Captain မ်ား၊ Chief
Engineer မ်ားကိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား
ထားပိုင္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး

တိုက္ရိုက္ေခၚယူ ခန္႔ထားခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယသေဘၤာသားမ်ား အလုပ္ရႏိုင္ရန္

သေဘၤာထြက္ခြာမည့္ရက္ မတိုင္မီတြင္

ၾကိဳးစားေနၾကရသည္။ အဆိုပါ ရို္က္ေၾကးေပးကာ

သေဘၤာပိုင္ရွင္၊ RPS၊ အရာရွိ သို႔မဟုတ္

သေဘၤာတက္ရသည့္ သံသရာမွာ

အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္စသည့္ သင့္ေလ်ာ္သူမွေန၍

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ တားျမစ္ထားႏိုင္ျခင္း

အစိုးရ၏ အီလက္ထေရာနစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး

မရွိသလို ကမ ၻာအႏွံ႔အျပားတြင္လည္း

ေဒတာေဘ့စ္တြင္ အခ်က္အလက္

ဆက္လက္ၾကီးထြားလို႔သာ ေနသည္။

ထည့္သြင္းေပးသြားရမည္ျဖစ္သည္။

FSUI အေနျဖင့္ ၎ျပႆနာမ်ားအား

ယင္းမွအခ်က္အလက္မ်ားအား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး

အစိုးရထံတင္ျပျပီး ၎အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား

ဗ်ဴ႐ိုသို႔ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေပးပို႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

ရပ္တန္႔ႏိုင္ေစေရးအတြက္ စတင္

လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး စစ္ေဆးသည့္ေနရာသို႔

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး မိမိတို႔၏ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအရ

အခ်က္အလက္ ေရာက္ရွိလာေသာ

Directorate General
of Shipping (DGS) ထံတြင္

သေဘၤာသားမ်ားကို ၀င္ခြင့္ေပးႏိုင္သည္။

တရားဝင္လုိင္စင္ျပဳလုပ္ထားေသာ

ေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သည့္ သေဘၤာသားမဆိုအား

Recruitment and Placement
Services (RPS) မ်ားတြင္သာ

ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာရန္ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေတာ့။

အစိုးရမွေန၍

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္
သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေၾကျငာျခင္း၊ တရားဝင္
သတင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

မွတ္ပံုတင္မထားသည့္

RPS တစ္ခုမွတဆင့္

ယင္းစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ
မတရားသျဖင့္ အျမတ္ထုတ္ေသာ တရားမဝင္
သေဘၤာလိုင္းမ်ားအား တားဆီးရာတြင္ အကူအညီ
ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ အဆိုပါ တရားမဝင္

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၏
စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ား

သေဘၤာသားမ်ား ကမ္းတက္ခြင့္ တစ္ရက္စာ-အခမဲ့ ဗီဇာ
ရရွိရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ခရိုေအးရွား သမဂၢ

SUC

SUC ၏ ေက်းဇူးျဖင့္ တတိယႏိုင္ငံတို႔မွ သေဘၤာသားမ်ား ခ႐ိုေအးရွားႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းတက္လည္ပတ္ရန္
ဗီဇာေၾကးေပးေဆာင္စရာ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ခ႐ိုေအးရွားမွ ITF Inspector Romano Peric မွ
ခ႐ိုေအးရွား သေဘၤာသားမ်ားသမဂၢ
သတင္းေကာင္းပါးလုိက္သည္။
ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံသည္ အေပ်ာ္စီး ပင္လယ္ကူးသေဘၤာမ်ား အထူးတလည္ ဆိုက္ကပ္ရာ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

သေဘၤာသားမ်ား အကုန္အက်နည္းနည္းျဖင့္ ကမ္းတက္လည္ပတ္ခြင့္ရေရး ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

118 ခုမွ သေဘၤာသားေပါင္း 300,000 ခန္႔အား အလုပ္အကိုင္ေပးထားသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ႏိုင္ငံတြင္ ကမ္းတက္လည္ပတ္ခြင့္ရရန္ သေဘၤာသားတစ္ဦးလ်င္ USD25

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကျငာခ်က္အရ အဆိုပါ

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေပါင္း

က်သင့္ေသာေၾကာင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားမွ သေဘၤာသားမ်ားအဖို႔ ဆိပ္ကမ္းကပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္

ဗီဇာလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးမည့္အျပင္ ၂၀၁၇ မတ္လမွ စတင္၍ ဗီဇာေၾကး 7

USD သာ

ေကာက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းတက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရသည္။
သေဘၤာသားမ်ား ကမ္းတက္လည္ပတ္ျခင္းသည္ ၎တို႔က်န္းမာေရးအားအေထာက္အကူ ျပဳသည့္အတြက္

MLC 2006 ဥပေဒတြင္ အဆိုပါ ကမ္းတက္လည္ပတ္ခြင့္အား အျပည့္အဝ ခြင့္ျပဳထားျပီး
၎ဥပေဒအား ပထမဆံုး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ခရိုေအးရွားႏိုင္ငံလည္း

အဆိုပါ စည္းကမ္းအသစ္မ်ားအားလံုး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအျပီလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး
ဗီဇာသက္တမ္းမွာ ရက္ ၉၀ ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ခရိုေအးရွားမွာ ကမ္းကပ္လ်င္ ေလွ်ာက္သာ လည္ဖို႔ျပင္ၾကပါ။

အပါအဝင္ျဖစ္သည့္အျပင္ သေဘၤာသားမ်ားဘက္မွ ဗီဇာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မည္သည့္အခါမွ
ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ဖူးျခင္း မရွိသည့္ အခ်က္အား ေထာက္ျပကာ မိမိတို႔ အဖြဲ႕ဝင္ ပါလီမန္အမတ္မ်ားမွ တဆင့္

ယူကရိန္း သမဂၢမွ
ပံ့ပိုးထားေသာ
သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္
မိသားစုမ်ား
ယူကရိန္းႏုိင္ငံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္သားမ်ား

သေဘၤာသားမ်ားနဲ႔တကြ ၎တို႔ရဲ႕ မိသားစုမ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕
ပထမ ဦးစားေပး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ယခု ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ထပ္မံ
ေပးအပ္သြားမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကေတာ့ •	သေဘၤာသားမ်ား၏ ကေလးငယ္

ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

1 ရက္ေန႔ ကမာၻ႕ကေလးမ်ားေန႔ႏွင့္ ၎စာသင္ႏွစ္
စတင္ေသာ စက္တင္ဘာ 1 ရက္ေန႔တုိ႔အတြက္ Maritime
Transport (Mortrans) ၏ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ရံပံုေငြျဖင့္
ျပဳလုပ္သည့္ ပြဲႏွစ္ပြဲတြင္ ကေလးငယ္ 400 အတြက္

•	ဇြန္လ

ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢ (Marine

Transport Workers’ Trade
Union of Ukraine, MTWTU) မွ
ဒုတိယဥကၠ႒ Oleg Grygoriuk က
သမဂၢ၏ 25 ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္
2017 တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ သေဘၤာမ်ားႏွင့္
ယင္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္

5,500 တို႔အတြက္ ေန႔ခင္းပိုင္း

11 ခု။

လက္ေဆာင္မ်ား။
လုပ္သားမ်ားအတြက္ေန႔တို႔ ပူးတြဲက်င္းပသည့္

•	အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ က်င္းပမႈမ်ား -

မိသားစု သံုးစြဲေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား အစရွိသည့္
ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ မိသားစု
စိတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမွ သေဘၤာသားမ်ား၏ ဇနီး

67 ဦးကို

ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။
•

ဘိုးလင္းၿပိဳင္ပြဲ အစီအစဥ္တစ္ခု။

ဘူေဂးရီးယားတြင္ က်င္းပသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ား၏
အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အသင္းမွ သေဘၤာသား 11 ဦးက
ေရကူးႏွင့္ ေျပးခုန္ပစ္တြင္ ေရႊတံဆိပ္ႏွစ္ခု ရရွိခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း
လုပ္ငန္း စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို
ဖိတ္ေခၚခဲ့သည့္အျပင္ က်န္းမားေရး ကိစၥမ်ားကိုလည္း
ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။စက္တင္ဘာလတြင္ ယူကရိန္း သေဘၤာမ်ား၊

500 ခန္႔သည္
ITF/MTWTU Union
Week 2.0 တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတြင္ ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး

အရာရွိေလာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားေပါင္း

ခုနစ္ဦးမွ သမဂၢႏွင့္ အလုပ္ရွင္အၾကား ေဆြးေႏြးျခင္း အပါအ၀င္

730 ႏွင့္ ယင္းတို႔၏

မိသားစုမ်ားအတြက္ ေပ်ာ္ပြဲ အစီအစဥ္မ်ား။

အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းျပပါသည္။

သတင္းအခ်ကအလက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေျခာက္ခုတြင္ သေဘၤာသားေပါင္း

450 နီးပါး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။သူတုိ႔သည္ သမဂၢထံမွ
ၾကားသိခဲ့ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပင္စင္မ်ား၊ MLC

အိုဒက္ဆာတြင္ က်င္းပသည့္

•	သေဘၤာသားမ်ားေန႔ႏွင့္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံ၏ ပင္လယ္ႏွင့္ျမစ္ေၾကာင္း

အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သေဘၤာသား

အလြန္ပင္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

လုပ္သားကိစၥမ်ားအတြက္ အသိပညာမ်ားကို မွ်ေ၀ခဲ့ပါသည္။

Valeriy
Honar က ကၽြႏ္ုပ္အား ေျပာပါသည္ -“အစည္းအေ၀းမွာ

ေရနံတင္သေဘၤာ၏ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ

အေၾကာင္းအရာအသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး သိခဲ့ရတယ္။ အထူးသျဖင့္
အလုပ္ၿပီးစီးမႈအတြက္ ဆုေၾကးတြက္ခ်က္မႈကိုေရာေပါ့။တင္ျပခ်က္ေ
တြကိုေရာ…ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊

ITF နဲ႔ MTWTU

ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရတာေတြေရာေပါ့။”
အေရးအႀကီးဆံုး အေနျဖင့္

2017 ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း

ေငြေၾကးပိုင္းအရ အကူအညီအတြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ
သေဘၤာသား

1,113 ေယာက္အတြက္ အျပည့္အ၀

စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
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အပယ္ခံ သေဘၤာသားမ်ား
(သို႔) ေမာ္ဒန္
ကြ်န္စနစ္သစ္ၾကီး၏
သားေကာင္မ်ား
ITF ၏ Maritime Project and Campaign အား ဦးေဆာင္သူ Katie Higginbottom မွ “အပယ္ခံ သေဘၤာသားမ်ားသည္
ေမာ္ဒန္ ကၽြန္စနစ္သစ္ၾကီး၏ သားေကာင္မ်ားဘဝ ေရာက္ေနရသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့
လုပ္အားခ ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ သေဘၤာအတြက္ ရိကၡာ

အာဏာပိုင္မ်ား၊ ေဒသခံ သမဂၢမ်ား သို႔မဟုတ္ ပရဟိတ အဖြဲ႕မ်ားအား

(MLC 2006) ဥပေဒတြင္ ၎လုပ္ရပ္မ်ားအား ျပတ္ျပတ္သားသား

လံုလံုေလာက္ေလာက္ မေပးျခင္း တို႔ဟာ ပံုစံသစ္နဲ႔ ‘ကြ်န္ ဖာတ္သြင္း’

ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

တားျမစ္ထားေသာ္လည္း သေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္ရရန္

တာပဲဆိုျပီး သေဘၤာပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ကို သြားေျပာၾကည့္ပါလား။

ဆက္သြယ္မိျပန္ပါကလည္း သေဘၤာပိုင္ရွင္းမ်ား သိသိျခင္း အလုပ္ရွင္

ရိုက္ေၾကးအျဖစ္ အပိုေငြမ်ား ထပ္ေဆာင္းေပးရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား

နာနာၾကည္းၾကည္းကို ေအာ္ ျပပါလိမ့္မယ္။

အလုပ္သမားဆက္ဆံေရး ပ်က္ယြင္းရျပီး သေဘၤာသားသာ

ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေပးရသည့္ ရို္က္ေၾကးမ်ားအား

ထိခိုက္နစ္နာ ရျပန္သည္။

တျခားသူထံမွ ေခ်းယူျခင္း၊ မိသားစုမွ တဆင့္ ေတာင္းခံျခင္း၊

သိပ္မၾကာေသးခင္က သေဘၤာသား အမ်ားအျပားကို အထက္ပါ

လစာမယူပဲ အလုပ္လုပ္ကာ ေပးဆပ္ျခင္း စသည္အားျဖင့္

နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လ်စ္လ်ဴရႈထားတဲ့အတြက္ တာ၀န္ရွိ

သေဘၤားသားမ်ား အမ်ားစုသည္ ပိုင္ရွင္က ေနာက္တစ္ပတ္တြင္

သေဘၤာပိုင္ရွင္တစ္ဦးဆိုရင္ ‘လက္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ေနထိုင္တဲ့ ၂၁

လစာေငြလႊဲေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါက မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ

ရာစု ေမာ္ဒန္ေခတ္ၾကီးထဲမွာ“ကၽြန္စနစ္” ဆိုတဲ့ ဖ်က္သိမ္းျပီးသား

မတိုင္တန္းလိုၾက။ သို႔ေသာ္လည္း ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္ ကေန

Abandonment လုပ္ျခင္း ဟူသည္မွာ -

စကားလံုးကို အသံုးျပဳဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျငင္းဆိုပါတယ္’

ေနာက္ တစ္ပတ္၊ ေနာက္ထပ္ တစ္ပတ္လည္း ...

•	သေဘၤာပိုင္ရွင္ တစ္ဦးမွ သေဘၤာသား၏ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ဖို႔

ဟူ၏။

လုပ္အားခကို ေပးခ်င္သလိုေပးျပီး အလုပ္လည္ပတ္ေနေစတဲ့

လူတိုင္းကေတာ့ သေဘာတူမည္ မဟုတ္ေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ သူ႕အလုပ္အေပၚထားတဲ့ အယူအဆဟာ

အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္း (International

မွားယြင္းေနသလို လိမ္တယ္၊ ညာတယ္ ဆိုတာေတြကလည္း

Labour
Organisaztion, ILO) ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ 2016
ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ 40.3 သန္းခန္႔သည္ ပံုစံသစ္မ်ားျဖင့္ ကၽြန္ျပဳ
ေစခိုင္းခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။ ကၽြန္ျပဳေစခိုင္းေၾကာင္း
သိသာေစသည့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္မွာ - အားနည္းခ်က္ကို အႏိုင္ယူျခင္း၊
လိမ္လည္ျခင္း၊ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ သီးသန္႔ခြဲထားျခင္း၊
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္
ၾကိမ္းဝါးျခင္းမ်ား၊ သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊ လစာမ်ား ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း၊ အေႂကြးဆပ္ရန္
အလို႔ငွာ ခိုင္းေစျခင္း၊ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းႏွင့္
အခ်ိန္ပိုမ်ား အလြန္အကဲ ခိုင္းေစျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ယခု အပယ္ခံ သေဘၤာသားတို႔၏ အမႈအခင္းမ်ားမွာလည္း အထက္ပါ
အခ်က္မ်ားႏွင့္ မည္မွ် ကိုက္ညီမႈၽရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔
လိုပါမည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုမွာ ေရာက္ေနရျပီး မိသားစုႏွင့္လည္း
ေဝးေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္
သေဘၤာသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အၾကပ္အတည္း ကိစၥအဝဝကို
ကုမၸဏီမွ ဂ႐ုတစိုက္ရွိေၾကာင္း စိတ္ခ်လက္ခ် ယံံုၾကည္လိုၾကသည္။
အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အတြက္ အျခားအားကိုးစရာ နည္းလမ္းဆိုလို႔

ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတာေပါ့။
အပယ္ခံ တို႔ရဲ႕ သေဘၤာအမ်ားစုဟာ ေက်ာက္ကြင္းမ်ားမွာ
အေနမ်ားေလ့ ရွိျပီး ၎သေဘၤာသားမ်ားအဖို႔ အနီးအပါး
ဆိပ္ကမ္းမ်ားအား သြားေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ မရၾက၊ ပိုက္ဆံလည္း
မရွိသည့္အျပင္၊ သြားလာစရာ စားရိတ္လည္း မရၾကသျဖင့္
လူမဆန္စြာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထားသလို ျဖစ္ေနသည္။
အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် သေဘၤာသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား
ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လာႏိုင္ျပီး စိတ္ပိုင္း ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးဝါးစြာ
အထီးက်န္သည့္ ေဝဒနာမ်ား ခံစားရေစႏိုင္သည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းေသာ္လည္း သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ အလိမ္ခံရျပီး
ရာဇ၀တ္မႈမကင္းေသာ သေဘၤာမ်ားသို႔ အပို႔ခံရႏိုင္ျပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္လည္း ၾကံဳရေစႏိုင္သည္္။

နည္းလမ္းသာ မတူေသာ္လည္း အဓိပၸါယ္ကား

ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္
•	ေထာက္ပံ့မႈ၊ ပ့ံပိုးမႈကို ေပးရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္
•	လုပ္ခလစာကို အနည္းဆံုး ႏွစ္လစာႏွင့္အထက္ ေပးရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားနည္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္သတ္
ေဆာင္ရြက္ကာ သေဘၤာသားအား ထိခိုက္ေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။
အမႈအမ်ားစုာတြင္ သေဘၤာပိုင္ရွင္တို႔သည္ အေၾကာင္းစံု
မရွင္းလင္းဘဲ ေပ်ာက္သြားတတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား
ဆက္လက္အလုပ္လုပ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ စည္းရံုးေလ့ရွိသည္။
သို႔မဟုတ္ပါကလည္း စိတ္ခ်ရေသာ အမိန္႔အသစ္တစ္ခုျဖင့္
မထုတ္ျပန္မွီ အခ်ိန္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေလ့ရွိသည္။ဤနည္း
ျဖင့္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပရမ္းပတာ ျဖစ္လ်က္ရွိေသာ
လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို လုပ္သားမ်ားအေပၚတြင္
ပံုခ်ၾကသည္။
လုပ္အားခမေပးဘဲ ေစခိုင္းျခင္းသည္ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သည္းခံစရာမဟုတ္။ လက္ရွိ သေဘ္ာသားေလာက အေနျဖင့္ ေမာ္ဒန္
ကၽြန္စနစ္သစ္ၾကီးႏွင့္ ေပါင္းေဖၚရမည့္ အေရးမွ ေရွာင္ရွားလိုပါက

မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားကတည္းက သေဘၤာသား၏

မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းစြာ အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနျပီပဲ

သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား သိမ္းဆည္းထားျခင္း၊

ျဖစ္ပါသည္။

‘အေႂကြးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး သေဘၤာလိုက္ေစျခင္း’ တို႔သည္
သေဘၤာေအးဂ်င့္အခ်ဳိ႕၏ လုပ္ေနက် တရားမဝင္ အျပဳအမူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။

Maritime Labour Convention 2006

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573
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အပယ္ခံဘဝမွာ
၂ႏွစ္ၾကာ
ဘာရိန္းႏိုင္ငံရွိ သေဘၤာပိုင္ရွင္ျဖစ္သူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ

Guangzhou ျပည္နယ္၊ Cosco သေဘၤာက်င္းအၾကား

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးျပႆနာအတြင္း အပယ္ခံဘဝျဖင့္ ၂ႏွစ္ၾကာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သေဘၤာသားမ်ားထဲမွ
တစ္ဦးျဖစ္သူ

Bramco 1 သေဘၤာမွ 3rd Engineer ကိုရဲလင္းထြန္းမွ ၎သေဘၤာေပၚတြင္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ

တုန္လႈပ္ဖြယ္ အေတြ႕အႀကံဳတို႔အား ျပန္လည္ မွ်ေဝထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
“သေဘၤာ မတက္ခင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သေဘၤာေအးဂ်င့္ (SRPS) က
Crew Manager ကို ေမးေတာ့ ဒီသေဘၤာက တ႐ုတ္မွာ ျပင္ဆင္ပီး
ေနာက္ႏွစ္လအတြင္းမွာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာမည္ ဆိုျပီး ေျပာခဲ့တာ”

မရွိသလို၊ အဲယားကြန္းလည္း မရွိ။
မည္သည့္ သေဘၤာသားကိုမွ် ကမ္းတက္ခြင့္ မေပးရန္အတြက္
ပိုင္ရွင္မွ သေဘၤာေအးဂ်င့္အား မွာထားသျဖင့္ အျပင္ထြက္ခြင့္လည္း

2015 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ 16 ရက္မွာ Cosco သေဘၤာက်င္းမွာရွိတဲ့

သေဘၤာသားမ်ားမွ ၎တို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိစီးမႈမ်ား ခံစားရေၾကာင္း

သေဘၤာေပၚကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္

ကုမၸဏီကို ေျပာေသာ္လည္း ဘာမွ် မလုပ္ေပးခဲ့။

Superintendent တစ္ဦးလည္း ရွိႏွင့္ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳး သေဘၤာသား
ရွစ္ဦးႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသား ေလးဦး ပါ၀င္သည္။ သေဘၤာေပၚ
ေရာက္ျပီး ႏွစ္လၾကာခ်ိန္အထိ လစာမရရွိ ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာေပၚရွိ

Superintendent အား ေမးရာ ၎မွ သေဘၤာကုမၸဏီအား
ျပန္လည္ေမးေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ရက္အနည္းငယ္
ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ပိုင္ရွင္မွ သေဘၤာျပင္ဆင္စားရိတ္မ်ား ေပးေခ်ျခင္း
မရွိေသာေၾကာင့္ သေဘၤာျပဳျပင္သည့္ အလုပ္အားလံုးအား
သေဘၤာက်င္းမွ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေတာ့သည္။

Superintendent

လည္း သေဘၤာေပၚတြင္ မရွိေတာ့။ သေဘၤာကုမၸဏီသို႔ အီးေမးပို႔ျခင္း၊
ဖုန္းေခၚျခင္းမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီမွ လစာမ်ားအား
မၾကာမီ ပို႔မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သည္းခံၾကရန္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။
သေဘၤာေပၚရွိ အေျခအေနမွာ တေန႔တျခား ပိုဆိုးလာသည္။
ရိကၡာ နည္းလာၿပီး အစားအေသာက္တို႔၏ အရည္အေသြးသည္
ဆိုး၀ါးလာသည္။ ေသာက္ရန္ ေရကိုပင္ သေဘၤာရွိ ေရေလွာင္ကန္ထဲမွ
မသန္႔ရွင္းေသာ ေရမ်ား ေသာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ရိကၡာ ႏွင့္ ေရ
ေထာက္ပံ့ရန္ ကုမၸဏီအား ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္ခဲ့။
အလြန္ပူသည့္ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ေကဗင္တံခါးမ်ားႏွင့္
ျပတင္းေပါက္မ်ား အားလံုးကို ပိတ္ထားရသည္။ အေၾကာင္းမွာ
သေဘၤာသည္ ေရေပၚသေဘၤာက်င္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားျပီး
သဲမ်ားအသံုျပဳကာ သေဘၤာသံေခ်းျခြတ္သည့္ ေနရာမွ သဲမ်ားႏွင့္
ဆူညံသံမ်ား အခန္းထဲ ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပန္ကာလည္း

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

“အဲဒီဒုကၡေတြကို ျပန္ေျပာျပဖို႔ စကားလံုးေတာင္ ရွာလို႔မရဘူးဗ်။
ကြ်န္ေတာ္တို႔တင္ မကပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လစာကို မွီခို ေနရတဲ့
မိသားစုေတြပါ အကုန္ ဒုကၡေရာက္ကုန္တာေပါ့။ ၂ႏွစ္ေလာက္
လစာ တျပားမွ မရတဲ့ အခါက်ေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြ အတြက္လည္း
ေတာ္ေတာ္ေလး ရုန္းကန္ခဲ့ရတာေပါ့။ တခါတေလ အင္တာနက္ကဒ္
ေတြ မဝယ္ႏို္င္တဲ့ ရက္ပိုင္းေတြမွာဆိုရင္ မိသားစုေတြက
စိတ္ပူျပီး ဘယ္လိုအေျခအေနပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္ကို ျပန္လာခဲ့ၾကဖို႔
ေခၚသလို ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပန္ဖို႔ၾကိဳးစားၾကတာပဲ။
သို႔ေပမယ့္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပခဲ့ဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆို မိသားစုဝင္ေတြ
ဆံုးပါးတာေတာင္ ျပန္လို႔ မရခဲ့ၾကဘူး”

2016 ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ ရဲလင္းထြန္း တေယာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ
ျမန္မာသံ႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ကာ အကူအညီ ေတာင္းခံႏိုင္ခဲ့သည္။
သံရံုးမွ တဆင့္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေအးဂ်င့္အား ဆက္သြယ္ရန္
ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္မႈ မရရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေနာက္တြင္
သူ ဘာရိန္းအာဏာပိုင္တို႔ကိုလည္း ဆက္သြယ္ခဲ့ေသးသည္။
၎တို႔ကလည္း ရဲလင္းထြန္းတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္
ပိုင္ရွင္ကို ေျပာေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ်မေျပာင္းလဲခဲ့။
ေနာက္ဆံုးတြင္မွ ရဲလင္းထြန္းတို႔ ျမန္မာသေဘၤာသားအားလံုး
သေဘာတူညီမႈျဖင့္ ေဒသခံ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဥပေဒ
အဖြဲ႕တဖြဲ႕အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ခဲ့သည့္အဆံုး ေရွ႕ေနအဖြဲ႕
သေဘၤာက်င္းသို႔ လာ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္

ေတြ႕ဆံုကာ အေျခအေနအရပ္ရပ္အား ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ျပဳခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ တရား႐ံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားရာ ဂ်ဴရီလူၾကီးမ်ားမွ

2016 ခုႏွစ္
IFOMS (လြတ္လပ္ေသာ

အိမ္ ျပန္လိုပါက အိမ္ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳသျဖင့္
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အိမ္သို႔ျပန္ခဲ့ၿပီး

ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား အဖြဲ႕အစည္း) သို႔ ဆက္သြယ္ကာ အကူအညီ
ေတာင္းခံခဲ့သည္။
“ဒီအေတြ႕အႀကံဳေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲ ေတာ္ေတာ္
ထိခိုက္ခဲ့တယ္ဗ်၊ ထပ္လည္း မၾကံဳခ်င္ေတာ့သလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ထဲက
တခ်ိဳ႕ဆို သေဘၤာဆက္မလိုက္ဖို႔ေတာင္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾကတယ္။
က်န္တဲ့သူေတြလည္း ေနာက္တခါ သေဘၤာတက္ရင္
ေတာ္ေတ္ာၾကီးကို သတိထားဖို႔ သင္ခန္းစာ ရသြားၾကတယ္။
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ITF Inspector
တစ္ဦးျဖစ္သူ Jason
Lam ၏ မွတ္ခ်က္ “ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ွဳပ္ေထြးတဲ့ အမႈတစ္ခုပါ။

2013 ကတည္းက အခု Bramco 1 သေဘၤာကပဲ ITF ကို သေဘၤာသားလစာမ်ား
ITFမွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ရယူေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း

ေပးေခ်ရန္ ေနာက္က်တဲ့အတြက္ တိုင္ၾကားခဲ့လို႔ မိမိတို႔

သေဘၤာသားေတြအကုန္ လဲလိုက္ေသးတယ္ဗ်။ လဲျပီး သိပ္မၾကာဘူး ေနာက္တက္လာတဲ့ သေဘၤာသားအသစ္ေတြနဲ႔ လစာကိစၥ
ထပ္ျဖစ္တာပဲ“
အဆိုပါ ထပ္မံျဖစ္ပြားေသာ အမႈအား

2015 ႏို၀င္ဘာလတြင္ သေဘၤာကပၸတိန္မွ စတင္ တိုင္ၾကားခဲ့ျပီး အဲဒီတစ္ႀကိမ္တြင္ေတာ့ ပိုင္ရွင္ဟာ ေပးရန္က်န္ရွိေနေသးေသာ

လစာမ်ားကို မေပးဘဲ သေဘၤာကို လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အဆိုပါ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာအခါတြင္ ၎အား ပိုမိုဖိအားေပးရန္အတြက္
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဘာရိန္းသံ႐ံုးႏွင့္ ဘာရိန္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕တို႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ကာလတေလွ်ာက္လံုး မိမိတို႔အေနႏွင့္
သေဘၤာကပၸတိန္အား အဆက္အသြယ္မျပတ္ ထားရွိခဲ့ၿပီး

2016 ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာေတာ့ သေဘၤာသားမ်ားအားလံူး ေဒသခံ ဥပေဒပညာရွင္၏ အကူအညီ ရယူရန္ မိမိတို႔၏

သေဘာထားကို လက္ခံခဲ့ပါတယ္။

2017 ခုနွစ္ မတ္လမွာမွ ဒီသေဘၤာေပၚကို ပထမဆံုး ေရာက္ဘူးပါတယ္။ သေဘၤာေပၚက ေနရာထိုင္ရခင္း အေျခအေနဟာ ျမင္ရတာ ေတာ္ေတာ္ တုန္လႈပ္စရာပါပဲ။
သေဘၤာေပၚရွိ သေဘၤာသား ၈ဦးမွာ ျမန္မာသေဘၤာသား ၅ဦးနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သေဘၤာသား ၃ဦး စုစုေပါင္း ၈ဦးပါ။ အကုန္လံုး ၂၀၁၆၊ ဇူလိုင္လ ကတည္းက
စာခ်ဳပ္ျပည့္ျပီးသား သေဘၤာသားေတြျဖစ္ပါတယ္။ သေဘၤာေပၚေရာက္တာ အနည္းဆံုး ၁၆လ ကေန ၂၂ အထိ ရွိေနၾကျပီး လစာ ၁လစာပဲ ရၾကပါေသးတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ITF အေနနဲ႔ International Chamber of Shipping၊ International Seafarers Welfare and
Assistance Network၊ International Maritime Health Association ႏွင့္ Sailors’ Society တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး အဆိုပါသေဘၤာသား
မိသားစုမ်ားအတြက္ ၾကားျဖတ္ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ရိကၡာႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္း ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးခဲ့ရပါေသးတယ္။
မိမိတို႔

ITF အေနနဲ႔ ၎သေဘၤာေပၚမွ အေျခအေန အရပ္ရပ္အား ‘ျပည္တည္ေနေသာ နာတာရွည္ အနာစိမ္းၾကီး’ တစ္ခု ပမာ တင္စားျပီး အဆိုပါ

သေဘၤာသားမ်ားခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡအားလံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသူ သေဘၤာပိုင္ရွင္နဲ႔တကြ အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားအားလံုးကိုပါ လူသိရွင္ၾကား
႐ွဳတ္ခ်ခဲ့ပါေသးတယ္။ သံတမန္ေရးရာ အျမင့္ဆံုး အဆင့္ထိ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း သက္ဆိုက္ရာ Flag

State ႏွင့္ Port State မ်ားမွ

လိုလားဟန္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာသားမ်ား ကိုယ္စား ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ITF မွ သေဘၤာကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း လိုက္ရပါတယ္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးမ်ားအတြက္
အခ်ိန္မည္မွ်ၾကာမည္ကိုေတာ့ ေလာေလာဆယ္ မသိရေသးပါဘူး။

2017 ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာေတာ့ မိမိတို႔ ေနရပ္ ျပန္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္ သေဘၤာသား ၃ဦးအနက္ မာလိန္မွဴးတစ္ဦးသာ ၎ရရန္ရွိေသာ လစာမ်ားအနက္မွ တ၀က္ကို
ရရွိခဲ့ျပီး က်န္သေဘၤာသား ႏွစ္ဦးမွာ မရရွိေသးပါ။ ၾသဂုတ္လတြင္ ေတာ့ ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ မာလိန္မွဴးအသစ္ထံ ေငြအခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး သေဘၤာေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ
သေဘၤာသား ငါးဦးအတြက္ လစာေငြမ်ားကို ခြဲေဝေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လကုန္မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားတစ္ဦး ေနရပ္ျပန္ျပီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မာလိန္မွဴးႏွင့္
ျမန္မာသေဘၤာလုပ္သား သံုးဦးသာ ၎သေဘၤာေပၚတြင္ ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလြာအား ပံုႏွိပ္သည့္ အခ်ိန္အထိ က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း ။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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Abandonment

Abandonment
အတြက္ Insurance
MLC 2006 ဥပေဒအား သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာ အလံအား လႊင့္ထူထားေသာ သေဘၤာမ်ား (သို႔)
၎ႏိုင္ငံမ်ားအား သြားလာေနေသာ သေဘၤာမ်ား အားလံုး သေဘၤာသားတို႔အား Abandonment လုပ္ျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္
အာမခံ မျဖစ္မေန ထားရွိရမည္။
‘Maritime

Labour Convention
2006, Regulation 2.5.2,
Standard A 2.5.2 အရ ‘Certificate
of Insurance or Orher financial
Security in Respect of Seafarer
Repatriation Costs and
Liabilities’ အာမခံ ထားရွိရမည္ျဖစ္ျပီး
သေဘၤာေပၚတြင္ ျမင္သာေအာင္ ျပထားရမည္။

Certificate သက္တမ္းက်န္ မက်န္အား
P&I Club Website (သို႔) Insurer
Website တို႔တြင္ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ သေဘၤာအမည္အား

အဆိုပါ

ေပးေလ်ာ္စရာေငြအတြက္ ပိုက္ဆံရွာရန္အခ်ိန္ရေစဖို႔ရန္သာ

၎တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ

ၾကားဝင္ေျဖရွင္းၾကသည္။

ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ မိမိလစာ ၂လႏွင့္အထက္
မရရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနရပ္ျပန္လိုသည္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔အား
သေဘၤာပိုင္ရွင္မွ လ်ုစ္လ်ဴရႈ(Abandonment)ခံရႏိုင္ေျခအား
သံသယ ရွိပါက အဆိုပါ
တိုက္ရို္က္ဆက္သြယ္ပါ။

Insurance Providerအား
ITF Inspector တို႔အား

ဆက္သြယ္၍လည္း အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
အဆိုပါ အာမခံထားရွိရန္ဥပေဒ စတင္သက္ေရာက္သည့္ေန႔
၁၈ ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၇ မွစ၍

ITF အေနႏွင့္ ယင္းဥပေဒ

ယႏ ၱယား၏ ထိေရာက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျပီး

Abandonment အမႈေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေျဖရွင္းခဲ့ရျပီး
P&I Clubs အမ်ိဳးကြဲ ၁၂ ခုခန္႔အား ဆက္သြယ္ခဲ့ရသည္။
တိုးတက္မႈမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ P&I Clubs မ်ား
(အထူးသျဖင့္ ကမ ၻာ့လံုးဆိုင္ရာ သေဘာၤအေရအတြက္၏ ၈၀
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕အား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ
မွုာမူ

P&I Club မ်ား)

သေဘၤာသားမ်ား၊ သေဘၤာေအးဂ်င့္မ်ား အေနျဖင့္
သေဘၤာမတက္မွီ မိမိတို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရမည့္ သေဘၤာတြင္

Abandonment
Insurance Certificate ရွိမရွိအား ေသခ်ာစြာ

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးေသာ အဆိုပါ

စစ္ေဆးၾကေစလိုျပီး သံသယရွိပါက အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္
ျပန္လည္စဥ္းစားၾကေစလိုသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ သေဘာတူထားေသာ ဥပေဒမ်ား
ဘက္စံုတိုးတက္လာေစရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ
အခ်ိန္ယူခဲ့ရျပီး ယင္းဥပေဒမ်ား အသက္ဝင္ေစရန္လည္း
မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ စံမမွီေသာ၊
က်င့္ဝတ္မေစာင့္ထိန္းေသာ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား စီးပြားေရးေလာကတြင္
ဆက္လက္ ရပ္တည္ျခင္းငွာ ခက္ခဲလာေစရန္မွာ
သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္တကြ သေဘၤာသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအား
လိုလားသူအေပါင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္သာ ျဖစ္ေပသည္။

Clubမွ တိုက္ရိုက္မေပးေလ်ာ္ပဲ သေဘၤာပိုင္ရွင္အား

သေဘၤာေအးဂ်င့္မ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ားအားလံုး ကန္ထရိုက္တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးမွီ Abandonment

Insursance Certificate ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးၾကပါရန္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

MLC 2006
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SEA Expiry
Date ကို သတိထား
Seafarer’s Employment Agreement (SEA) ကုန္ဆံုးသြားပါက
ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအား သေဘၤာသားတို႔အေနျဖင့္ သတိျပဳမိေစရန္ Belgium မွ ITF Inspector
Christian Roos က သတိေပးလိုက္သည္။
သေဘၤာေပၚတြင္ မိမိ၏

MLC 2006 ဥပေဒ အရ စာခ်ဳပ္ကို
ကာလအပိုင္းအျခား တစ္ခုသတ္မွတ္ျပီး
ခ်ဳပ္ဆိုလ်င္

SEA တြင္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း

ကုန္ဆံုးရက္ ပါ၀င္ရပါမည္ျဖစ္ျပီး

ဆိုက္ေရာက္သည္ႏွင့္ ၎သေဘၤာသား

Sign Off လုပ္ရမည္။
SEA အလိုအေလ်ာက္

SEA ႏွင့္ ပူးတြဲထားရမည္ျဖစ္ျပီး
SEA စာခ်ဳပ္သက္တမ္း မကုန္ဆံုးမွီ သေဘာတူေၾကာင္း

သက္တမ္းတိုး စာခ်ဳပ္အား မူလ

ပထမဆံုး ဆိုက္ေရာက္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္

မူလ

ပ်က္ျပယ္ျပီ ျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ - အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပမာအရ

ဗီဇာေၾကး၊ သြားလာစရိတ္မ်ားႏွင့္တကြ ၎သေဘၤာသား ေနရာတြင္

ဆိုပါက စက္တင္ဘာလ

30 ရက္ မတိုင္မီ ျဖစ္သည္။

SEA သက္တမ္းကုန္ၿပီး အလုပ္ရွင္မွ

အစားထိုးမည့္ သေဘၤာသားကိုပါ စီစဥ္ထားရွိရန္မွာ သေဘၤာပိုင္ရွင္၏

အကယ္၍

ယင္းရက္စြဲသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

တာဝန္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စီစဥ္ရန္္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္

အိမ္အျပန္အတြက္ စီစဥ္ေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ဗီဇာ

မ်ားေသာအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္အမ်ားစုကို သတ္မွတ္ကာလ

သေဘၤာသားအား ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းတိုးရန္
အတင္းအက်ပ္ ဖိအားမေပးရ။

စီစဥ္မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း (သို႔မဟုတ) SEA ကို အမ်ားဆံုး
11 လထက္ေက်ာ္ေအာင္ သက္တမ္းတိုးရန္ အတင္းအၾကပ္
ေျပာဆိုျခင္းတို႔ ရွိပါက ITF Inspector မ်ားထံ ဆက္သြယ္ပါ။

တစ္ခုအတြက္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကျပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖကက္ အဆင္ေျပေစရန္
စာခ်ဳပ္သက္တမ္္းကုန္ဆံုးရက္ႏွင့္ အလုပ္မွတကယ္

SEA သည္ သေဘၤာသားတစ္ဦး သေဘၤာေပၚတြင္

၁ လ ထည့္သြင္းထားသည္။

တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္တို႔ ပ်က္ျပယ္သြားျပိ

ITF Inspectors တို႔၏ Contact
Details မ်ားအား ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာတြင္
ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ITF Seafarers Mobile App

ITF Collective Agreement Covered ျဖစ္ေသာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာက္ရွိရာ ဆိပ္ကမ္းရွိ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး

အား အသံုးျပဳ၍လည္း ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္္။

ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား ဥပေဒ တို႔အား ကာယကံရွင္ သေဘၤာသားမွ

ထြက္သည့္ရက္ၾကား( ဥပမာ စာခ်ဳပ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ သေဘၤာသည္
ပင္လယ္ထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္) လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ႏိုင္ရန္

သေဘၤာတစ္စီးသည္ ေအာက္ပါစာပိုဒ္အား လိုက္နာရမည္။ သေဘၤာသားတစ္ဦး၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ကာလမွာ ၉ လ ျဖစ္ၿပီး
၎ကာလအား ၁လ အတိုး အေလွ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမည္။ အကယ္၍
ကုမၸဏီသည္

Permanent Employment System

က်င့္သံုးျခင္းမရွိပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ စာခ်ုပ္သက္တမ္း
ကုန္ဆံုးသည့္ေန႔မွစ၍ ပထမဆံုးဆို္က္ေရာက္သည့္ ဆိပ္ကမ္းတြင္
စာခ်ဳပ္ပါ အလုပ္ခန္႔ထားမႈ အလိုအေလ်ာက္ ၿပီးဆံုးၿပီ ျဖစ္သည္။
ဥပမာအားျဖင့္ သေဘၤာသားတစ္ေယာက္သည္ ဇန္န၀ါရီလ
၁ရက္ေန႔တြင္ ၉လ ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္ (+/- ၁လ) ခ်ဳပ္ဆိုပါက
စက္တင္ဘာ

30 တြင္ ၎စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေစာဆံုး ကမ္းကပ္ရမည့္ရက္မွာ ေအာက္တိုဘာလ

ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္ေပးထားသည့္ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား
တစ္ခုျဖစ္သည္ကို အထူးဂရုျပဳပါ။

SEA သက္တမ္းကုန္ဆံုးသည္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ရန္

ခ်ိဳးေဖာက္သကဲ့သို႔ပင္ သေဘာသက္ေရာက္သြားေစႏိုင္သည္။
ထို႔ျပင္

SEA သက္တမ္းကုန္ဆံုးလ်က္ႏွင့္ သေဘၤာေပၚတြင္

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနရင္းမွ ရရွိလာေသာ မည္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရရွိမႈကိုမွ် အာမခံကုမၸဏီမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္။

SEA သက္တမ္းတိုးျခင္းကို အားမေပးလိုေသာ္လည္း တစ္ၾကိမ္
သက္တမ္းတိုးျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ားဆံုး သက္တမ္္း
၁၁လ ထက္ မေက်ာ္ရ။ (ILO မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ားအရ
အလုပ္သမားတစ္ဥိး ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ လစာျပည့္အားလပ္ရက္ကဲ့သို႔
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္ - ယင္းအားလပ္ရက္ကို ႏွစ္စဥ္ယူရမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သေဘၤာတစ္စီးေပၚတြင္ အားလပ္ရက္ မယူဘဲ
အမ်ားဆံုး အလုပ္လုပ္ရမည့္ ကာလမွာ

11 ျဖစ္သည္)

၈ရက္ေန႔မွသာ ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ ဆိုပါစို႔။ အဆိုပါ ဆိပ္ကမ္းအား

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ITF Inspectors

ITF Inspector အသစ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ျခင္း
ကမာၻအႏွံ႔မွ စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေပါင္း

140 ေက်ာ္ပါ ITF အဖြဲ႕သည္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းၿပီး

အေရးပါလွေသာ က႑ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၎အဖြဲ႕သည္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္၊ လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး အစီရင္ခံရန္ႏွင့္ သေဘၤာသားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ သေဘၤာမ်ားသို႔ တက္ေရာက္စ
စ္ေဆးၾကသည္။’ေရွ႕တန္းမွဇာတ္လမ္းမ်ား’ တြင္ ျမင္ရသည့္အတိုင္း ၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လစာအေႂကြးမ်ား ျပန္လည္ရယူေပးျခင္းႏွင့္ အပယ္ခံ
သေဘၤာသားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးတို႔တြင္ မၾကာခဏ ကူညီေပးေလ့ရွိသည္။

Inspector မ်ားသည္ ITF သမဂၢမ်ားအား ပံ့ပိုးေသာ ပြဲမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ား စုေဆာင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္ၾကသည္။
2017 တြင္က်င္းပသည့္ ILO Work in fishing Convention ၾကီး အသက္ဝင္ေစေရးအတြက္လည္း ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားအား
၎

စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ITF မွ ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းလိုက္သည့္
Inspector ၅ ဦး-

Hyeokjin Moon (အင္ခၽြန္၊ ကိုရီးယား) သည္
Hanjin သေဘၤာလိုင္းတြင္ ေရေၾကာင္းျပ အရာရွိအျဖစ္
ငါးႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ Federation of Korean
Seafarers’ Unions ၏ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ား

Corey Connor (ခ်ာလီစတန္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု)

လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပိး ယခုလည္း သေဘၤာသားမ်ားကို ကူညီရန္

ဌာနခြဲတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။သူက အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္

ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

သည္ ယူအက္စ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္တပ္တြင္ ကိုးႏွစ္ၾကာ
ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ခုနစ္ႏွစ္တြင္

PSC တစ္ဦးအျဖစ္

ဗဟုသုတအရ သူသည္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ဦး
ျဖစ္လာရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

Junya Ishino (နာဂိုယာ၊ ဂ်ပန္) သည္ သေဘၤာသား မိသားစုမွ
2012 ကတည္းက

Peter Hansen (ကိုပင္ေဟဂင္၊ ဒိန္းမတ္) သည္ သာမန္

Rino Huijsmans (အန္႔၀ပ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္) သည္ 2016

ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး JSU တြင္လည္း

သေဘၤာသား၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိ သေဘၤာသား၊ ပထမအရာရွိႏွင့္

ေမလတြင္ စစ္ေဆးေရးမွဴးအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။သူသည္

အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။သူ႔အား စစ္ေဆးေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္မွာ

ဆရာအဆင့္တုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး

ဤသမဂၢ၏ စြမ္းေဆာင္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

သေဘၤာလိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘတ္စ္ကားေမာင္းသူအျဖစ္လည္း

လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။သူ၏ သမဂၢျဖစ္ေသာ

တစ္ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။သူသည္ Union for Masters
and Officers တြင္ 12 ႏွစ္ၾကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီး

အလြန္တက္ႂကြသူျဖစ္ၿပီး BTB ၏ အမႈေဆာင္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္
23 ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

15 ႏွစ္သားကတည္းက

ႀကီးၾကပ္ညႊန္ၾကားသူအျဖစ္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

25 ၾကာ
BTB အတြက္

ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားအျဖစ္ အန္႔၀ပ္ဆိပ္ကမ္းတြင္

လမ္းညႊန္ အခ်ပ္ပို ရွစ္မ်က္ႏွာ

အကူအညီေတာင္းရန္

ITF

လမ္းညႊန္
သေဘၤာသားမ်ားသမဂၢ သို႔မဟုတ္

ITF

Inspector ကို 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 Find an
Inspector or Union ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

အၾကံဉာဏ္ေပးၿပီး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အသင့္ေတာ္ဆံုး

ITF ရင္းျမစ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးရာ ဥပမာ စစ္ေဆးေရးမွဴး သို႔မဟုတ္
ITF ႐ံုးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။
Helpline+44 2079409280
SMS +44 7984356573
WhatsApp/Viber +44 7523515097
Facebook www.facebook.com/
itfseafarerssupport
အီးေမးလ္- seafsupport@itf.org.uk

ဖုန္းမေခၚမီ
ေအာက္ပါစာရင္းကို အသံုးျပဳကာ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ကို

သင့္မွာ မုိဘုိင္းဖုန္း သို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္ရွိပါက သင့္အတြက္

အဆင္သင့္ျပင္ထားပါ-

ITF Seafarers အက္ပ္ကို ယခုပဲ
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm တြင္

သင့္အေၾကာင္း

အခမဲ့

ေဒါင္းလုတ္ယူပါ
•အ
 နီးဆံုး

• သေဘၤာေပၚရွိ ရာထူး

ITF စစ္ေဆးေရးမွဴး၊ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး သို႔မဟုတ္ သမဂၢကို

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ ရွာပါ

• ႏိုင္ငံသား
• ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္

•သ
 င္စာရင္းမသြင္းမီ သေဘၤာကို ရွာေဖြၿပီး သေဘၤာေပၚမွ
•

• အမည္

သေဘၤာအေၾကာင္း

အေျခအေနမ်ား စစ္ေဆးပါ

• အမည္

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္းကို တုိက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ

• အလံ

•သ
 င္အနားယူခ်ိန္ နာရီသည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဟုတ္၊ မဟုတ္
စစ္ေဆးပါ

သင့္စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အခမဲ့

•

IMO အမွတ္

• လက္ရွိေနရာ

QR ကုဒ္ကို ေဒါင္းလုတ္ယူၿပီး ဤကုဒ္ကို

စကင္ဖတ္လုိက္ပါ။

• သေဘၤာသား အေရအတြက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား

ျပႆနာအေၾကာင္း
• ျပႆနာကို ေဖာ္ျပပါ
• သေဘၤာေပၚတြင္ သင္ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ။
• သေဘၤာသားအားလံုး အလားတူျပႆနာ ၾကံဳေတြ႕ေနရသလား။

Seafarers’ Centre ဆိုတာ
Seafarers’ Centre ဟူသည္မွာ အၾကံဉာဏ္ေဝမွ်ရာ၊
တစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာဆိုရာ္၊ မိမိအိမ္သို႔ဆက္သြယ္ရန္
တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္

ေနရာႏွင့္ သေဘၤာမွ ေဝးရာတြင္ အနားယူႏုိင္သည့္ေနရာ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
သင့္အနီးရွိ သေဘၤာသားမ်ားစင္တာကို ရွာေဖြရန္ အခမဲ့

ITF ကိုဘယ္လို ဆက္သြယ္မလဲ

Shoreleave အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုတ္ယူရန္မွာ-

ITF သည္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ အကူအညီဖုန္းလုိင္း
24 နာရီ ရွိပါသည္။သင့္ဖုန္းကို ျပန္ေျဖမည့္သူမ်ားမွာ

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

ဘာသာစကားမ်ဳိးစံုတတ္ၿပီး သင့္ျပႆနာ မ်ားကို

တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါသည္။သူတို႔သည္ ကနဦး

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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စာခ်ဳပ္မ်ား

Crewing agents မ်ား ငွားရမ္းပါက
Maritiime Labour Convention 2006 ဥပေဒအရ ပုဂၢလိက သေဘၤာသားေအးဂ်င့္မ်ားအား ေအာက္ပါအမူအက်င့္မ်ား မက်င့္သံုးေစရန္
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ၎တို႔မွာ- သေဘၤာေပၚတြင္ အလုပ္ရရန္ သေဘၤာသားမ်ားထံမွ အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ လုပ္ခလစာမ်ားမွ တရားမဝင္
ႏုတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ
သေဘၤာေအးဂ်င့္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရမည္။

ကန္ထရိုက္ စာခ်ဳပ္တြင္ မိမိ လက္မွတ္
မေရးထိုးခင္ ပင္လယ္ျပင္တြင္အလုပ္လုပ္ရန္
စာခ်ဳပ္အတြက္

ITF ၏ အၾကံေပးခ်က္

ပင္လယ္ျပင္တြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခအေနမ်ား ရရွိရန္ အေကာင္းဆံုး အာမခံခ်က္မွာ

ITF Approved Collective Bargaining Agreement အားလက္မွတ္ေရးထိုးမွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား စစ္ေဆးပါ။
စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ စာခ်ဳပ္ မပါရွိဘဲ သေဘၤာေပၚတြင္

တစ္လလွ်င္ လစာျပည့္ခြင့္ရက္ေပါင္း မည္မွ်

မိမိႏွစ္သက္ရာ အလုပ္သမားးသမဂၢကို ဝင္ရန္၊

စတင္အလုပ္မလုပ္ပါႏွင့္

သင္ရရွိမည္ကို စာခ်ဳပ္တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္။

ဆက္သြယ္ရန္၊ တုိင္ပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳရန္

ဘာမွ်မေရးထားေသာ (သို႔) တိတိက်က် မေဖာ္ျပထားေသာ
(သို႔) မိမိနားမလည္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္
တုပ္ေႏွာင္ထားေသာ စာခ်ဳပ္ကို လံုးဝလက္မွတ္ မထုိးပါႏွင့္။

Collective Bargaining Agreement (CBA)
စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရမည္ ဆိုက အဆိုပါ CBA
တြင္ေရးသားထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ

30
(ျပကၡဒိန္လ တစ္လလွ်င္ 2.5 ရက္) ထက္ မနည္းရဟု ILO မွ
လစာျပည့္ခြင့္ရက္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ရက္ေပါင္း

ျပဌာန္းထားသည္။

သင္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴကို သင့္အားေပးၿပီး

စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ အေျခခံလစာ၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ ခြင့္ရက္တို႔ကို

သိမ္းဆည္းပါ။

ကုန္က်စရိတ္ တစိတ္တပိုင္းအား မိမိမွေပးေခ်ရန္

သေဘၤာပိုင္ရွင္ တစ္ဦးတည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ပါ သက္တမ္းအား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္
စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။ ကန္ထရိုက္သက္တမ္းကို
အေျပာင္းအလဲ တစံုတရာျပဳလုပ္လိုပါက ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ျဖစ္ရမည္။
စာခ်ဳပ္တြင္ မိမိရရွိမည့္ အေျခခံလစာ ကို ရွင္းလင္းစြာေ
ဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္ျပီး အေျခခံ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီ (ဥပမာ
တစ္ပတ္လွ်င္

40, 44 သို႔မဟုတ္ 48) ကို ရွင္းလင္းစြာ

သတ္မွတ္ထားရမည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
(ILO) ၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အေျခခံ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီေပါင္း
တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆံုး

48 နာရီ (တစ္လလွ်င္ 208) ျဖစ္သည္။

စာခ်ဳပ္တြင္ အခ်ိန္ပို(Overtime) လုပ္ခအား
မည္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ
သတ္မွတ္ထားရမည္။ အေျခခံအလုပ္ခ်ိန္ထက္ ပိုလုပ္ရေသာ
နာရီတုိင္းအတြက္ ေပးရမည့္ ပံုေသ နာရီအလုိက္ႏႈန္းထား
ရွိႏုိင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ လစဥ္ပံုေသ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ပို
အလုပ္ခ်ိန္ပမာဏ ရွိႏိုင္ရာ ၎သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ပိုထက္
ေက်ာ္လြန္သည့္ နာရီတုိင္းအတြက္ ႏႈန္းထားကို ရွင္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပထားရမည္။

ILO မွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အခ်ိန္ပို နာရီတုိင္းကို

အနည္းဆံုး (1.25 x ပံုမွန္ အလုပ္ခ်ိန္ ၁နာရီ) စာႏႈန္းထားျဖင့္
ေပးေခ်ရမည္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

မိမိလက္မွတ္ထိုးထားေသာ စာခ်ဳပ္မိတၱဴ တစ္ေစာင္အား
မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္။

မိမိေနရပ္ျပန္ရန္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး ကုမၸဏီမွ ေပးေခ်ရန္
စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးပါ။ ေနရပ္ျပန္ရန္

ေဖာ္ျပထားရမည္။

သင္ကထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာရမည္။

တစ္ခုခ်င္းစီ ရွင္းလင္းစြာႏွင့္ သီးျခား ေဖာ္ျပထားရမည္။

ဖတ္ရႈပါ။ ၎ CBA အား မိမိ၏ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူတကြ

ကန္ထရိုကစ
္ ာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကို ရွင္းလင္းစြာ

အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားေသာ အပိုဒ္ပါသည့္
စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။

သေဘာတူ ကန္ထရိုက္စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းရန္ သေဘၤာပိုင္ရွင္မွ
မိမိအား မည္သို႔ ၾကိဳတင္ သတိေပးရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္

တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ စာပိုဒ္မ်ား ပါဝင္ေသာ စာခ်ဳပ္ကို
လံုးဝလက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
စာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္း မိမိလုပ္ခလစာ တစိတ္တပိုင္းကို
သေဘၤာပိုင္ရွင္က သိမ္းပိုင္ခြင့္ (သို႔) ဆိုင္းငံ့ခြင့္ ျပဳထားေသာ
စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။ ျပကၡဒိန္လတစ္လကုန္တုိင္း
လုပ္ခလစာ အျပည့္အဝကို ရပိုင္ခြင့္ရွိရမည္။
တစ္ဦးခ်င္း အလုပ္ခန္႔ထားေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတြင္
ထပ္ေဆာင္း ခံစားခြင့္မ်ား အေသးစိတ္ အျမဲ
မပါဝင္တတ္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။သို႔ျဖစ္ရာ
ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ မည္သည့္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ရရွိမည္ကို
အတည္ျပဳခ်က္ ရယူထားရန္ (စာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ သို႔မဟုတ္
စာခ်ဳပ္ပါ ခံစားခြင့္ျဖင့္ ဆိုလွ်င္ပိုမုိသင့္ေတာ္သည္) ႀကိဳးစားပါ။
•စ
 ာခ်ဳပ္သက္တမ္းအတြင္း ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း။
• ေသဆံုးျခင္း (Next

of Kin အား ေပးရမည့္ပမာဏ)။

• ေရယာဥ္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း။
•ေ
 ရယာဥ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
ဆံုး႐ံႈးမႈ အက်ဳိးဆက္မ်ား။
• အခ်ိန္မတုိင္မီ စာခ်ဳပ္ ရပ္စဲျခင္း။

အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားအား
စစ္ပါ။
သတိျပဳရန္မွာ… စည္းကမ္းဥပေဒမ်ား မည္သို႔ရွိေစကာမူ
မိမိဆႏၵအရ သေဘာတူ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္တိုင္းသည္
တရားဝင္ေၾကာင္း ဥပေဒက ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။
မိမိသေဘၤာ

ITF Agreement Covered ျဖစ္မျဖစ္
itf.seafarers.org ကိုသြားၿပီး ‘Look Up

စစ္ေဆးရန္အတြက္

a Ship’ ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
သေဘၤာရွာရန္ မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားျဖင့္ ITF
Seafarer အက္ပ္ကိုသံုးပါwww.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
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ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား စာရင္း
အမည္

Roberto Jorge Alarcón
Rodolfo Vidal
Dean Summers
Matt Purcell
Keith McCorriston
Sarah Maguire
Ben West
Christian Roos
Marc Van-Noten
Rino Huijsmans
Souradjou Alassane Fousseni
Ali Zini
Renialdo de Freitas
Vladimir Miladinov
Peter Lahay
Karl Risser
Vincent Giannopoulos
Juan Villalon Jones
Miguel Sanchez
Romano Peric
Mario Sarac
Milko Kronja
Morten Bach
Peter Hansen
Talaat Elseify
Jaanus Kuiv
Kenneth Bengts
Jan Örn
Heikki Karla
Ilpo Minkkinen
Pascal Pouille
Corine Archambaud
Geoffroy Lamade
Laure Tallonneau
Yves Reynaud
Merab Chijavadze
Susan Linderkamp
Hamani Amadou
Karin Friedrich
Sven Hemme
Ulf Christiansen
Ken Fleming
Darren Procter
Liam Wilson
Paul Keenan
Tommy Molloy
Stamatis Kourakos
Costas Halas
Januario Jose Biague
Jason Lam Wai Hong
Jónas Gardarsson
B V Ratnam
Chinmoy Roy
K Sreekumar
Louis Gomes
Mukesh Vasu
Narayan Adhikary
Thomas Sebastian
Michael Whelan
Michael Shwartzman
Francesco Di Fiore
Bruno Nazzarri
Francesco Saitta
Gianbattista Leoncini
Paolo Serretiello
Paolo Siligato
Joachim Mel Djedje-Li
Calixte Kodjara
Kape Hie
Fusao Ohori
Junya Ishino
Shigeru Fujiki
Betty Makena Mutugi
Hae Kyoung Kim
Bae Jung Ho
Moon Hyeokjin
Norbert Petrovskis
Andrey Chernov
Paul Falzon
Enrique Lozano Díaz
Jose Antonio Ramirez-Pelayo
Tomislav Markolović

ရာထူး

ႏုိင္ငံ

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

+54 341 425 6695
+54 9 11 4414 5687
+54 11 4331 4043
+54 9 11 4414 5911
ၾသစေၾတးလ်
ဆစ္ဒနီ
+61 2 9267 9134
+61 419 934 648
ၾသစေၾတးလ်
မယ္လ္ဘုန္း
+61 (0) 3 9329 5477
+61 418 387 966
ၾသစေၾတးလ်
ဖာမန္တယ္လ္
+61 8 9335 0500
+61 422 014 861
ၾသစေၾတးလ်
ဂလက္စတုန္း
+61(0)2 92679134
+61 434525416
ၾသစေၾတးလ်
နယူးကာဆယ္		
+61 419 934 648
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဇီဘ႐ူဂါ
+32 2 549 11 03
+32 486 123 890
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
အန္႔ဝပ္
+32 3 224 3419
+32 475 775700
ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
အန္႔ဝပ္
+32(0)3 224 3414
+32 473 97 31 95
ဘီနင္း
ကိုတိုႏို
+229 95192638
229 97080213
ဘရာဇီး
ပါရာနာဂြါ
+55 (0) 41 34220703
+55 (0) 41 99998 0008
ဘရာဇီး
ဆန္တို႔စ္
+55 13 3232 2373
+55 13 99761 0611
ဘူလ္ေဂးရီးယား
ဗာနာ
+359 2 931 5124
+359 887 888 921
ကေနဒါ
ဗန္ကူဗာ
+1 604 251 7174
+1 604 418 0345
ကေနဒါ
ဟာလီဖတ္စ္
+1 902 455 9327
+1 902 237 4403
ကေနဒါ
မြန္ထရီယယ္
+1 514 931 7859
+1 514 970 4201
ခ်ီလီ
ဗယ္လ္ပါရာဇို
+56 32 2217727
+56 992509565
ကိုလံဘီယာ
ဘာရန္ကီလာ
57 5 3795493
+57 310 657 3399
ခ႐ိုေအးရွား
ဒူဘ႐ိုနစ္
+385 20 418 992
+385 99 266 2885
ခ႐ိုေအးရွား
ရီဂ်ကၠာ
385 51 330 953
+385 98 1775 729
ခ႐ိုေအးရွား
ဆီဘီနစ္
+385 22 200 320
+385 98 336 590
ဒိန္းမတ္
ကိုပင္ေဟဂင္
+45 88920355
+45 21649562
ဒိန္းမတ္
ကိုပင္ေဟဂင္
+45(0)36 36 55 85
+45 30582456
အီဂ်စ္
ပို႔ဆက္
+20 66 3324 100
+20 100 1638402
အက္စ္တိုးနီးယား
တာလင္း
+372 6116 392
+372 52 37 907
ဖင္လန္
ဟယ္လ္ဆင္ကီး
+358 9 615 20 258
+358 40 455 1229
ဖင္လန္
တာကူ
+358 9 613 110
+358 40 523 33 86
ဖင္လန္
ဟယ္လ္ဆင္ကီး
+358 9 61520255
+358 50 4356 094
ဖင္လန္
ဟယ္လ္ဆင္ကီး
+358 9 615 20 253
+358 40 7286932
ျပင္သစ္
ဒြန္ကက္
+33 3 28 21 32 89
+33 3 80 23 95 86
ျပင္သစ္
လီဟာဗရက္
+33 235266373
+33 685522767
ျပင္သစ္
စိန္႔နာဇာရီ
+33 2 40 22 54 62
+33 660 30 12 70
ျပင္သစ္
ဘရက္စ္
+33 2 98 85 21 65
+33 6 85 65 52 98
ျပင္သစ္
မာေဆးလ္
+33 4 915 499 37
+33 6 07 68 16 34
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ
ဘာတူမီ
+995 422 270177
+995 5 93 261303
ဂ်ာမနီ
ဘရီမင္
+49 421 330 33 33
+49 1511 2 666 006
ဂ်ာမနီ
ေရာ့စေတာ့
+49 381 670 0046
+49 170 7603862
ဂ်ာမနီ
ဟမ္းဘတ္
+49 40 2800 6812
+49 170 85 08 695
ဂ်ာမနီ
ဘရီမာေဟဗန္
+49 471 92189209
+49 151 27037384
ဂ်ာမနီ
ဟမ္းဘတ္
+49 40 2800 6811
+49 171 64 12 694
ဂရိတ္ ျဗိတိန္/အိုင္ယာလန္ - ဒဗ္လင
+353 1 85 86 317
+353 87 64 78636
ဂရိတ္ ၿဗိတိန္
ေဆာက္သမ္တန္		
+44 7949 246219
ဂရိတ္ ၿဗိတိန္
အဘာဒင္း
+44 1224 210 118
+44 7539 171 323
ဂရိတ္ ၿဗိတိန္
ဟူးလ္
+44 20 8989 6677
+44 7710 073880
ဂရိတ္ ၿဗိတိန္
လီဗာပူး
+44 151 639 8454
+44 776 418 2768
ဂရိ
ပီးေရးရက္စ္
+30 210 411 6610/6604
+30 6 9 77 99 3709
ဂရိ
ပီးေရးရက္စ္
+30 210 411 6610/6604
+30 6944 297 565
ဂီနီဘစ္ေဆာ
ဘစ္ေဆာ
245 955905895
245 966605246
ေဟာင္ေကာင္၊ တ႐ုတ္ -ေဟာင္ေကာင္
+852 2541 8133
+852 9735 3579
အုိက္စလန္
ရက္ဂ်ာဗစ္
+354 551 1915
+354 892 79 22
အိႏၵိယ
ဝိသကပတ္နမ္
+91 8912 502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25
အိႏၵိယ
ကာလကတၱား
+91 33 2459 1312
+91 98300 43094
အိႏၵိယ
ခ်န္ႏုိင္း
+91 44 2522 3539
+91 9381001311
အိႏၵိယ
မြမ္ဘုိင္း
+91 22 2261 8368
+91 8080556373
အိႏၵိယ
ခန္ဒ္လာ
+91 2836 226 581
+91 94272 67843
အိႏၵိယ
ဟာဒီယာ
+91 3224 252203
+91 9434517316
အိႏၵိယ
ကိုခ်ီ
+91 484 2666409
+91 98950 48607
အုိင္ယာလန္
ဒဗ္လင္		
+353 872501729
အစၥေရး
ဟိုက္ဖာ
+972 4 8512231
+972 54 4699282
အီတလီ
ဂ်ီႏိုအာ
+39 10 25 18 675
+39 33 1670 8367
အီတလီ
လီေဗာ္ႏို
+39 (0) 586 072379
+39 335 612 9643
အီတလီ
ဆီစီလီ
+39 91 321 745
+39 338 698 4978
အီတလီ
တာရန္တို
+39 99 4707 555
+39 335 482 703
အီတလီ
ေနပယ္
+39 81 265021
+39 335 482 706
အီတလီ
ထရီးအက္စ		
္
+39 3484454343
အိုင္ဗရီကို႔စ္
အဘစ္ဂ်န္
+225 21 35 72 17
+225 07 88 00 83
အိုင္ဗရီကို႔စ္
ဆန္ပက္ဒ႐ို
+225 08 17 60 65		
အိုင္ဗရီကို႔စ္
ဆန္ပက္ဒ႐ိ		
ု
+225 47 05 36 32
ဂ်ပန္
တိုက်ဳိ
+81 (0)3 5410 8320
+81 (0)90 6949 5469
ဂ်ပန္
နာဂိုရာ
+81 52 655 5880
+81 90 5553 8193
ဂ်ပန္
ခ်ီဘာ
+81 3 3735 0392
+81 90 9826 9411
ကင္ညာ
မြန္ဘာဆာ
+254 41 2230027
+254 721 425828
ကိုရီးယား
ဘူဆန္
+82 51 469 0294
+82 10 5441 1232
ကိုရီးယား
ပူဆန္
+82 51 463 4828
+82 10 3832 4628
ကိုရီးယား
အင္ခြ်န္း
+82 32 881 9880
+82 10 4444 8436
လတ္ဗီးယား
ရီဂါ
+371 67709242
+371 29215136
လစ္သူေဝးနီးယား
ကလိုင္ပီဒါ		
+370 699 28198
ေမာ္လ္တာ
ဗယ္လက္တာ
+356 79969670
+356 79969670
မကၠဆီကို
ဗီရာခ႐ုဇ္
+ 52 229 9321367 / 9323023
+52 1 229 161 0700
မကၠဆီကို
မန္ဇန္နီလ		
ို
+52 1 229 900 6803
မြန္တီနီဂ႐ိုး
ဘား
+382 30 315 105
+382 69 032 257

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

ဆိပ္ကမ္း

အာဂ်င္တီးနား

႐ိုဆာရီယို

အာဂ်င္တီးနား

ေဘြႏို႔စ္အဲရီးစ္

႐ံုးဖုန္း

မိုဘုိင္းဖုန္း

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

အီးေမးလ္

alarcon_roberto@itf.org.uk
vidal_rodolfo@itf.org.uk
summers_dean@itf.org.uk
purcell_matt@itf.org.uk
mccorriston_keith@itf.org.uk
maguire_sarah@itf.org.uk
summers_dean@itf.org.uk
roos_christian@itf.org.uk
van-noten_marc@itf.org.uk
huijsmans_rino@itf.org.uk
sfousseni2002@yahoo.fr
zini_ali@itf.org.uk
defreitas_renialdo@itf.org.uk
miladinov_vladimir@itf.org.uk
lahay_peter@itf.org.uk
risser_karl@itf.org.uk
giannopoulos_vincent@itf.org.uk
villalon_juan@itf.org.uk
sanchez_miguel@itf.org.uk
peric_romano@itf.org.uk
sarac_mario@itf.org.uk
kronja_milko@itf.org.uk
bach_morten@itf.org.uk
hansen_peter@itf.org.uk
elseify_talaat@itf.org.uk
kuiv_jaanus@itf.org.uk
bengts_kenneth@itf.org.uk
orn_jan@itf.org.uk
karla_heikki@itf.org.uk
minkkinen_ilpo@itf.org.uk
pouille_pascal@itf.org.uk
archambaud_corine@itf.org.uk
lamade_geoffroy@itf.org.uk
tallonneau_laure@itf.org.uk
reynaud_yves@itf.org.uk
chijavadze_merab@itf.org.uk
linderkamp_susan@itf.org.uk
amadou_hamani@itf.org.uk
friedrich_karin@itf.org.uk
hemme_sven@itf.org.uk
christiansen_ulf@itf.org.uk
fleming_ken@itf.org.uk
procter_darren@itf.org.uk
wilson_liam@itf.org.uk
keenan_paul@itf.org.uk
molloy_tommy@itf.org.uk
kourakos_stamatis@itf.org.uk
halas_costas@itf.org.uk
bia_januar@yahoo.com.br
lam_jason@itf.org.uk
jonas@sjomenn.is
ratnam_bv@itf.org.uk
roy_chinmoy@itf.org.uk
kumar_sree@itf.org.uk
gomes_louis@itf.org.uk
vasu_mukesh@itf.org.uk
Adhikary_Narayan@itf.org.uk
sebastian_thomas@itf.org.uk
whelan_michael@itf.org.uk
shwartzman_michael@itf.org.uk
difiore_francesco@itf.org.uk
nazzarri_bruno@itf.org.uk
saitta_francesco@itf.org.uk
leoncini_gianbattista@itf.org.uk
serretiello_paolo@itf.org.uk
siligato_paolo@itf.org.uk
Djedje_Joachim@itf.org.uk
kodjara_calixte@itf.org.uk
hie_kape@itf.org.uk
ohori_fusao@itf.org.uk
ishino_junya@itf.org.uk
fujiki_shigeru@itf.org.uk
mutugi_betty@itf.org.uk
kim_hk@itf.org.uk
bae_jh@itf.org.uk
hyeokjin_moon@itf.org.uk
petrovskis_norbert@itf.org.uk
chernov_andrey@itf.org.uk
falzon_paul@itf.org.uk
lozano_enrique@itf.org.uk
ramirez_jose@itf.org.uk
markolovic_tomislav@itf.org.uk

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ကမာၻတဝန္းမွ သေဘၤာသားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း

ရက္ဂ်ာဗစ္

ITF ႐ံုးခ်ဳပ္

ဗန္ကူဗာ

ETF ဥေရာပ

မြန္ထရီယယ္

ဆီယက္တယ္

ဟာလီဖတ္စ္

ပို႔လန္းဒ္

နယူးေယာက္
ဘာလ္တီမိုး

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္

ဟိုက္ဖ

နယူးေအာ္လင္းစ္
ပို႔ဆက္

ဟူစတန္

ITF

ေပါ့ ကာနာဗာရယ္
လက္စ္ပါးလ္မားစ္

ဗီရာခ႐ုဇ္
ခရစၥတိုဘယ္

ဆန္ဂ်ဴအန္

ဒါကာ

ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)

ဘစ္ေဆာ

ဘာရန္ကီလာ

အဘစ္ဂ်န္
ဆန္ပက္ဒ႐ို

ကိုတိုႏို

လာဂို႔စ္

လုမ္း

ITF အာဖရိက

မ

ဆန္တို႔စ္
ပါရာနာဂြါ́

ITF ႐ံုးခ်ဳပ္
လန္ဒန္၊ ယူေက
ဖုန္း-+44

အီးေမးလ္-

ITF အေမရိက

႐ိုဆာရီယို

(0) 20 7403 2733
mail@itf.org.uk

ဗယ္လ္ပါရာဇို

ေဘြႏို႔စ္အဲရီးစ္

ကိပ္ေတာင္း

ETF ဥေရာပ
ဘရပ္ဆဲလ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္
ဖုန္း-+32

အီးေမးလ္-

(0) 2 285 46 60
etf@etf-europe.org

ITF အေမရိက
ရီယိုဒီဂ်ေနး႐ိုး၊ ဘရာဇီး
ဖုန္း-+55

အီးေမးလ္-

(21) 2223.0410
itf_americas@itf.org.uk
ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံု ၾကည့္ရန္ www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm
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ထရြမ္ဆို

အူမီအာ

ဟယ္လ္ဆင္ကီး
တာလင္း

စေတာ့ဟုမ္း
ေနာ္ကိုပင္

ေပါ့စ္ဂရြန္း
အဘာဒင္း
လီဗာပူး
ဒဗ္လင္

စိန္႔နာဇာရီ

ရီဂါ

ဂိုသန္ဘတ္

ဟယ္လ္ဆင္ေဘာ့ ကလိုင္ပီဒါ
ကိုပင္ေဟဂင္
ကလီနီဂရက္
ဟူးလ္
ဟမ္းဘတ္
ဂါဒီနီယာ
ေရာ့စေတာ့
႐ိုတာဒမ္
ရွခ်ယ္ခ်င္း
ဘရီမင္
ဇီဘ႐ူဂါ

ေဆာက္သမ္တန္
ဘရက္စ္

ဒြန္ကက္ အန္႔ဝပ္

အိုဒက္ဆာ

လီဟာဗရက္
ထရီးအက္စ္

ဘီလ္ဘာအို

ဗီဂို

မာေဆးလ္

ဘာစီလိုနာ

လစၥဘြန္း

ဂ်ီႏိုအာ
လီေဗာ္ႏို

ကြန္စ္တာနာ

ရီဂ်ကၠာ

ဗာနာ

ဆီဘီနစ္
ဒူဘ႐ိုနစ္

ဘား

ႏိုဗို႐ိုဆီယက္

ဘာတူမီ

အီစတန္ဘူလ္

တာရန္တို
ေနပယ္

ဗလာဒီဗိုစေတာ့
ဗလင္စီယာ

ခ်ီဘာ

ITF

စိန္႔ပီတာစဘတ္

တာကူ

ေအာ္စလို

ဘာဂ်န္

အာရွပစိဖိတ္ (တိုက်ဳိ)

ပါလာမို

ပီးေရးရက္စ္

အယ္လ္ဂ်ာစီးရပ္စ္
ဗယ္လက္တာ

ဘူဆန္

ဖာ
အာရပ္ကမာၻ

ITF အာရွပစိဖိတ္ (ေဒလီ)
ကိုလ္ကတၱား

ခန္ဒ္လာ

ဟာဒီယာ
ဝိသကပတ္နမ္

မြမ္ဘုိင္း

ထုိက္ခၽြန္း
ေဟာင္ေကာင္

ေကာင္ရႊန္း
မနီလာ

ခ်န္ႏုိင္း

ဆီဘူးစီးတီး

ကိုခ်ီ
ကိုလံဘို

က

စင္ကာပူ

မြန္ဘာဆာ

ဂလက္စတုန္း

ITF အာဖရိက
ႏုိင္႐ိုဘီ၊ ကင္ညာ
ဖုန္း-+254

20 374 2774/5
အီးေမးလ္- nairobi@itf.org.uk
ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)
ဝါဂါဒူဂူ, ဘာကီနာဖာဆို
ဖုန္း-+226

(0) 50 375610
အီးေမးလ္- itfwak@fasonet.bf

ေဒလီ, အိႏၵိယ

ဖာမန္တယ္လ္

ITF အာရွပစိဖိတ္ (ဆစ္ဒနီ)

ITF အာရွပစိဖိတ္

နယူးကာဆယ္

မယ္လ္ဘုန္း

ဖုန္း-+91(0)1123354408/7423 or
1123731669
အီးေမးလ္- itfindia@vsnl.com
တိုက်ဳိ, ဂ်ပန္

ဖုန္း-+81(0)337

ဝယ္လင္တန္

ITF အာရပ္ကမာၻ
အမန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္

အီးေမးလ္-

982 770
mail@itftokyo.org

ဆစ္ဒနီ, ၾသစေၾတးလ်
ဖုန္း-+61

420 928 780

အီးေမးလ္-

sydneyoffice@itf.org.uk

ဖုန္း-+64212271519

ဖုန္း-+962(0)65821366

အီးေမးလ္-arab-world@itf.org.uk

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573
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ITF စစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ား စာရင္းcontinued
အမည္

Aswin Noordermeer
Gijs Mol
Grahame McLaren
Henry Akinrolabu
Angelica Gjestrum
Tore Steine
Truls M Vik Steder
Yngve Lorentsen
Luis Carlos Fruto
Joselito Pedaria
Rodrigo Aguinaldo
Adam Mazurkiewicz
Grzegorz Daleki
João de Deus Gomes Pires
Felipe Garcia Cortijo
Adrian Mihalcioiu
Sergey Fishov
Kirill Pavlov
Olga Ananina
Petr Osichansky
Vadim Mamontov
Mouhamed Diagne
Seydina Ousmane Keita
Daniel Tan Keng Hui
Gwee Guo Duan
Gonzalo Galan
Joan Mas Garcia
Juan Ramon Garcia
Luz Baz
Mohamed Arrachedi
Ranjan Perera
Annica Barning
Fredrik Bradd
Göran Larsson
Haakan Andre
Sanders Chang
Tse-Ting Tu
Franck Kokou Séyram Akpossi
Muzaffer Civelek
Nataliya Yefrimenko
Dwayne Boudreaux
Enrico Esopa
Jeff Engels
Barbara Shipley
Corey Connor
Martin D. Larson
Shwe Tun Aung
Stefan Mueller-Dombois
Tony Sasso
Michael Baker

ရာထူး

ႏုိင္ငံ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

နယ္သာလန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

နယ္သာလန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

နယူးဇီလန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ေနာ္ေဝး

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ေနာ္ေဝး

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ေနာ္ေဝး

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ေနာ္ေဝး

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ပနားမား

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ဖိလစ္ပိုင္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ဖိလစ္ပိုင္

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ပိုလန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ပိုလန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ေပၚတူဂီ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ေပၚတိုရီကို

စစ္ေဆးေရးမွဴး

႐ိုေမးနီးယား

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

႐ုရွား

စစ္ေဆးေရးမွဴး

႐ုရွား

စစ္ေဆးေရးမွဴး

႐ုရွား

စစ္ေဆးေရးမွဴး

႐ုရွား

စစ္ေဆးေရးမွဴး

႐ုရွား

ဆက္သြယ္ရန္

ဆီနီေဂါ

ဆက္သြယ္ရန္

ဆီနီေဂါ

ဆက္သြယ္ရန္

စင္ကာပူ

ဆက္သြယ္ရန္

စင္ကာပူ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

စပိန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

စပိန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

စပိန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

စပိန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

စပိန္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

သီရိလကၤာ

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ဆြီဒင္

လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဆြီဒင္
စစ္ေဆးေရးမွဴး

ဆြီဒင္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ဆြီဒင္

စစ္ေဆးေရးမွဴး

တုိင္ဝမ္၊ တ႐ုတ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

တုိင္ဝမ္၊ တ႐ုတ

ဆက္သြယ္ရန္

တိုဂို

စစ္ေဆးေရးမွဴး

တူရကီ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူကရိန္း

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

စစ္ေဆးေရးမွဴး

ယူအက္စ္ေအ

ဆက္သြယ္ရန္

ယူအက္စ္ေအ
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ဆိပ္ကမ္း

႐ံုးဖုန္း

႐ိုတာဒမ္		

႐ိုတာဒမ္		

+64 4 801 7613
+234 803 835 9368
ေအာ္စလို
+47 22 82 58 24
ဘာဂ်န္
+47 55 23 00 59
ေပါ့စ္ဂရြန္း
+47 35 54 82 40
ထရြမ္ဆို
+47 (0) 77 69 93 46
ခရစၥတိုဘယ္/ဘယ္လ္ဘိုအာ
+507 315 1904
ဆီဘူးစီးတီး
+63 32 256 16 72
မနီလာ
+63 2 536 8287
ရွခ်ယ္ခ်င္း
+48 91 4239707
ဂါဒီနီယာ/ဂါဒန္ဆက္
+48 58 6616096
လစၥဘြန္း
+351 21 391 8181
ဆန္ဂ်ဴအန္
+1 787 999 8130
ကြန္စတန္ဇာ
+40 241 618 587
စိန္႔ပီတာစဘတ္
+7 812 718 6380
စိန္႔ ပီတာစဘတ
+7 812 718 6380
ႏိုဗို႐ိုဆီယက္
+7 8617 612556
ဗလာဒီဗိုစေတာ့
+7 4232 512 485
ကလီနီဂရက္
+7 4012 656 840/475
ဒါကာ
+221 775364071
ဒါကာ		
စင္ကာပူ
+65 6379 5660
စင္ကာပူ
+65 6390 1611
လက္စ္ပါးလ္မားစ္		
ဘာစီလိုနာ
+34 93 481 27 66
ဗလင္စီယာ
+34 96 367 06 45
ဗီဂို
+34 986 221 177
ဘီလ္ဘာအို
+34 944 93 5659
ကိုလံဘို
+94 112 583040
စေတာ့ဟုမ္း
+46 (0)8 791 41 01
အူမီအာ
+46 10 4803103
ဂိုသန္ဘတ္
+46 10 480 3114
ေနာ္ကိုပင္
+46 8 791 41 02
ထုိက္ခၽြန္း
+886 22515 0302
ေကာင္ရႊန္း
+886 7 5212380
လုမ္း
+228 90 04 24 07
အီစတန္ဘူလ္
+90 216 4945175
အိုဒက္ဆာ
+380 482 429 901
နယူးေအာ္လင္းစ္
+1 504 581 3196
နယူးေယာက္
+1 201 434 6000 (ext 240)
ဆီယက္တယ္
+1 206 408 7713
ဘာလ္တီမိုး/ေနာ္ေဖာ့ခ္
+1 757 622 1892
ခ်ာလီစတန္
+1 843 469 5611
ပို႔လန္းဒ္		
ဟူစတန္
+1 713 659 5152
အယ္လ္ေအ ေတာင္ ကယ္လီဖိုးနီးယား +1 562 493 8714
ဖေလာ္ရီဒါ
+1 321 784 0686
ကလိဗ္လင္း
+1 216 781 7816
ဝယ္လင္တန္
လာဂို႔စ္

မိုဘုိင္းဖုန္း

အီးေမးလ္

+31 6 53 337522
+31 622 89 08 77
+64 21 292 1782
+234 803 835 9368
+47 9 77 29 357
+47 907 68 115
+47 90 98 04 87
+47 (0) 41401222
+507 6617 8525
+63 920 9700 168
+63 917 8111 763
+48 501 539329
+48 514 430 374
+351 91 936 4885
+1 787 410 1344
+40 722 248 828
+7 911 096 9383
+7 911 929 04 26
+7 9887 621232
+7 914 790 6485
+7 9062 38 68 58
+221 775364071
221 77 692 64 08
+65 9616 5983
+65 9823 4979
+34 638809166
+34 629 302 503
+34 628 565 184
+34 660 682 164
+34 629 419 007
+94 773 147005
+46 70 57 49 714
+46 761006445
+46 70 626 7788
+46 70 574 2223
+886 921935040
+886 988513979
+228 99 50 53 35
+90 535 663 3124
+380 50 336 6792
+1 504 442 1556
+1 201 417 2805
+1 206 331 2134
+1 202 412 8422
+1 843 469 5611
+1 503 347 7775
+1 713 447 0438
+1 562 673 9786
+1 321 258 8217
+1 440 667 5031

noordermeer_aswin@itf.org.uk
mol_gijs@itf.org.uk
mclaren_grahame@itf.org.uk
akinrolabu_henry@itf.org.uk
gjestrum_angelica@itf.org.uk
steine_tore@itf.org.uk
steder_truls@itf.org.uk
lorentsen_yngve@itf.org.uk
fruto_luis@itf.org.uk
pedaria_joselito@itf.org.uk
aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
daleki_grzegorz@itf.org.uk
pires_joao@itf.org.uk
garcia_felipe@itf.org.uk
mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
fishov_sergey@itf.org.uk
pavlov_kirill@itf.org.uk
ananina_olga@itf.org.uk
osichansky_petr@itf.org.uk
mamontov_vadim@itf.org.uk
syndmarine@gmail.com
souskeita@gmail.com
daniel_tan@seacare.com.sg
duan_gwee@itf.org.uk
galan_gonzalo@itf.org.uk
mas_joan@itf.org.uk
garcia_juan@itf.org.uk
baz_luz@itf.org.uk
arrachedi_mohamed@itf.org.uk
perera_ranjan@itf.org.uk
barning_annica@itf.org.uk
bradd_fredrik@itf.org.uk
larsson_goran@itf.org.uk
andre_hakan@itf.org.uk
chang_sanders@itf.org.uk
tu_tse-ting@itf.org.uk
paxhominibus@hotmail.com
civelek_muzaffer@itf.org.uk
yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
boudreaux_dwayne@itf.org.uk
esopa_enrico@itf.org.uk
engels_jeff@itf.org.uk
shipley_barbara@itf.org.uk
connor_corey@itf.org.uk
larson_martin@itf.org.uk
aung_shwe@itf.org.uk
mueller_stefan@itf.org.uk
sasso_tony@itf.org.uk
baker_michael@itf.org.uk
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လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ကိုယ့္အခြင့္အေရးအတြက္ ကိုယ္ရပ္တည္ၾကပါစို႔
ဒါကိုအရင္ဖတ္ပါ။
Flag of Convenience (FOC) သေဘၤာမ်ားတြင္

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဥပေဒအရ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ မွ်တေသာ

မိမိတို႔ဘက္တြင္မရွိတတ္ေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္

လစာႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ မိမိတို႔အား ရွင္းျပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

Collective Bargaining Agreement မ်ား
Cover ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ITF မွ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

ITF

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းျဖင့္သာ မိမိတို႔ ဘက္မွ

တခါတရံတြင္ သေဘၤာသားမ်ားဘက္မွ မိမိတို႔နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္

အႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာေလ့ရွိသည္။ ၎အေျခအေနတြင္လည္း အဆိုပါ

တရားရံုး ရင္ဆိုင္ရျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ မတတ္သာသည့္ အဆံုး

ေဒသခံမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္ရမွသာ ျပီးေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။

သပိတ္ေမွာက္ရသည္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာေတာ့ မိမိသေဘၤာသာ ပင္လယ္ထဲမွာ မရွိေနရန္

ကာလံေဒသံ ကြဲျပားသည္ႏွင့္အမွ် မိမိတို႔လုပ္ရပ္မ်ား

အေရးၾကီးျပီး ဆိပ္ကမ္းတြင္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္

အမွန္အမွား ျခားနားႏိုင္သည္။ လုပ္ရပ္တစ္ခုမွာ တႏိုင္ငံတြင္

ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားဝင္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

မွန္သည္ထင္ရေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႏိုင္ငံတြင္ မွားယြင္းေကာင္္း
မွားယြင္းေနႏိုင္သည္။

ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားအရ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္
အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး အရ လူတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္ျပီး

ထို႔ေၾကာင့္ တစံုတခု မျပဳလုပ္မီ ေဒသခံဥပေဒပညာရွင္မ်ားထံမွ

အေရးအၾကီးဆံုးမွာ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏွင့္ စည္းလံုးစြာ

အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံပါ။ ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ

ဆႏၵျပရန္သာ လိုသည္။

ITF
ITF

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ၎

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္း၊ အီးေမးလ္
စသည္တို႔အား ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ အလယ္ဆံုး
စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သည့္အေျခအေနမဆို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ

ITF ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ျပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိတို႔၏
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တရားေသာ တိုက္ပြဲတို႔တြင္
ျပိဳင္တူတြန္းမွ ေရြ႕ႏိုင္မည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

ပင္လယ္ျပင္ မေတာ္တဆမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕လ်င္
ပင္လယ္ျပင္တြင္ သေဘၤာတစ္စီး မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားပါက ၎သေဘၤာေပၚတြင္ ပါရွိေသာ သေဘၤာသားမ်ားအား သေဘၤာပိုင္ရွင္ျဖစ္ေစ၊
ဆိပ္ကမ္းမွျဖစ္ေစ၊ ကမ္းရိုးတန္းျပည္နယ္မွ ျဖစ္ေစ၊

Flag State မွျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ ဥပေဒမ်ားမွျဖစ္ေစ မည္သူမဆို ၎တို႔အေပၚ တရားမွ်တစြာ

ဆက္ဆံျပဳမူၾကေစရန္ ႏိုင္ငံတကာမွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမႈအခင္းတစံုတရာ ၾကံဳလာပါက သေဘၤာသားတို႔
ရရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ား
•ေ
 ရွ႕ေနတစ္ဦး ေခၚႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို မေျဖမီ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေျဖာင့္ခ်က္ကိုမဆို မေပးမီတြင္
ေရွ႕ေနတစ္ဦးအား ေခၚပါ။ ၎အေျဖမ်ား၊ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားအားလံုး ေနာက္ဆက္တြဲ ဥပေဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိအား
ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
•ေ
 ျပာဆိုေနသည့္ ကိစၥရပ္အလံုးစံုအား မိမိနားလည္သည့္ အေၾကာင္းအရာသာ ျဖစ္ရမည္။ - နားမလည္ပါက ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း ရပ္တန္႔ရန္
အာဏာပိုင္မ်ားအား ေျပာပါ။ ဘာသာစကား အခက္အခဲရွိပါက ဘာသာျပန္တစ္ေယာက္ ေတာင္းပါ။
•မ
 ိမိအားကူညီရန္ မိမိကုမၸဏီတြင္ တာဝန္ရွိသည္ - အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ မိမိကုမၸဏီ (သို႔) မိမိအဖြဲ႕ဝင္ထားေသာ
အလုပ္သမား သမဂၢသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ -www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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အဲဒါေတြ အကုန္ လိမ္ေနတာ
အေပ်ာ္စီးသေဘၤာေပၚမွာ လစာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စားရိတ္ျငိမ္း လုပ္ရမည္ ဆိုတဲ့ အလုပ္ေခၚစာမ်ိဳးအား မိိမိလည္း ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိပဲ
လက္ခံရရွိပါသလား? အဲဒါမ်ိဳး အလုပ္ေခၚစာေတြ မိမိအီးေမးလ္ထဲ ဝင္လာျပီဆိုတာနဲ႔ Delete သာျမန္ျမန္ႏွိပ္ျပီး မိမိတို႔ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း
အသိေပးၾကပါ ဟု

ITF သတင္းစာႏွင့္ အယ္ဒီတာ မန္ေနဂ်ာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Sam Dawson က သတိေပးလိုက္သည္။

အိပ္မက္ဆန္ဆန္္ အလုပ္ေခၚစာတစ္ေစာင္ မိမိထံ ေရာက္လာတာနဲ႔

အစကတည္းက သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ေခၚစာကို ျငင္းဆိုခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ

မည္သည့္အလုပ္ေခၚစာကိုမဆို စစ္ေဆးပါ။

ဘာမွမလုပ္ပဲ အရင္စဥ္းစားပါ။ အီးေမးလ္က တစ္ဆင့္ ပို႔တာလား

သင္တို႔ရဲ႕ နာမည္၊ ေမြးေန႔၊ ေနရပ္လိပ္စာနဲ႕

ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရွိပဲ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေရာက္လာပါက

? အဆိုပါ သေဘၤာလိုင္း (သို႔) အေပ်ာ္စီး သေဘၤာလိုင္းအား

ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မိတၱဴကိုေတာင္ ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မယ္။

ဖ်က္ပစ္ၿပီး သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သတိေပးပါ။မဟုတ္မမွန္

မိမိႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ၾကားဖူးသလား? မိမိကိုယ္တိုင္

ျပီးတာနဲ႔ အဲဒီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဴၿပီး

အလုပ္ေခၚ ၀ဘ္ဆိုက္ မ်ားမွ အလုပ္ေခၚစာမ်ား၊ အမွန္တကယ္

အိပ္မက္ပင္မမက္ဘူးသည့္ လစာမ်ိဳး ေပးေနသလား? ေမးခြန္းတိုင္းရဲ႕

အလြဲသံုးစားလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ဘဏ္အေကာင့္ကို ေပးမိလိုက္ပါက

၀ဘ္ဆိုက္မ်ားေပၚမွ မဟုတ္မမွန္ အလုပ္ေခၚစာမ်ား အားလံုးကို

ဘဏ္ကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ မဟုတ္ပါက သင့္ပိုက္ဆံေတြ

သတိထားပါ။ အထူးသျဖင့္ အခမဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္လို႕ရေသာ

သူတို႕အကုန္ ထုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ေၾကာ္ျငာမ်ားပါေသာ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကို သတိထားပါ။

တေန႔တျခား မ်ားျပားလာပါတယ္။ လက္တေလာအျဖစ္မ်ားေနတဲ့

သေဘာၤေပၚမွာ အလုပ္ရရန္ အာမခံၿပီး ပိုက္ဆံေတာင္းျခင္းက လံုး၀

သင္ အလုပ္ရွာေနပါက အမွန္တကယ္ အေပ်ာ္စီး သေဘာၤလိုင္းမ်ား၊

လိမ္လည္မႈေတြကေတာ့ အေပ်ာ္စီး သေဘာၤေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့

လိမ္လည္မူတစ္ခုပါ။

သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနပါတယ္။ လူလိမ္ေတြဟာ အျပင္မွာ

2006 ဥပေဒအရ သေဘာၤသားမ်ား အားလံုး မည္သည့္

ရွာေဖြပါ။၀ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို

တကယ္ရွိတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ နာမည္နဲ႔ လိုဂိုေတြကိုပါ အသံုးျပဳျပီး

ရာထူးမဆို အလုပ္ရရွိရန္ အတြက္ မည္သည့္ ေအဂ်င္စီကိုမွ်

ဖတ္ပါ၊ သကၤာမကင္းျဖစ္ေနပါက သက္ဆိုင္ရာ ႐ုံးခ်ဳပ္ကိုဆက္သြယ္ပါ။

၎တို႔ ကုိယ္ပိုင္၀ဘ္ဆိုက္မ်ားပင္ လုပ္ထားၾကပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့

ပိုက္ဆံေပးရန္မလိုပါဟု ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အေျဖဟာ

YES ဆိုတာႏွင့္ ေသခ်ာပါျပီ။ အဲဒါ လိမ္ေနတာပါ။

သေဘာၤသားတို႔အား ပစ္မွတ္ထားကာ အလုပ္လိမ္ေခၚျခင္းျဖစ္ရပ္မ်ား

တုိက္႐ုိက္ အီးေမးလ္၊ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတင္းျဖန္႔ပါတယ္။

Maritime Labour Convention

ထိုကဲ့သို႕ လိမ္လည္ျခင္းသည္ လြယ္ကူၿပီး

၎တို႔ရဲ႕ အလုပ္ေခၚစာ အတုၾကီးကို သင္လက္ခံလိုက္တာနဲ

အကုန္အက်သက္သာပါတယ္။ လိမ္လည္သူေတြရဲ႕

့သေဘၤာထံ အသြားစားရိတ္၊ ဗီဇာေၾကး၊ သက္ဆိုင္ရာ

မူရင္းႏိုင္ငံေတြက တရားမစြဲပါ (သူတုိ႔သည္ ယူေက၊ ယူအက္စ္ေအႏွင့္

ရံုးစားရိတ္မ်ားအတြက္ ‘တစ္ခါတည္း အၿပီးအစီး’ ဆိုျပီး

ၾသစေၾတးလ်တို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ အေျခမခ်ထားပါ)။

ေငြေခ်ခိုင္းပါလိမ့္မယ္။ ေပးသမွ် အကုန္ယူယံုမကပဲ တစ္ဆင့္
တက္ကာ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ အေနနဲ႔ ေငြထပ္မေပးလ်င္ အရင္က

နာမည္ၾကီးေသာ သေဘာၤ ကုမၸဏီ ၀ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာ

www.itfseafarers.
org/maritime_news.cfm. တြင္ ၀င္ၾကည့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးေပၚ လိမ္လည္မႈမ်ားအတြက္

သင္ဘာလုပ္ႏိုင္မလည္း?

ေပးထားသမွ် ေရစုန္ေမ်ာျပီဆိုျပီး ျခိမ္းေျခာက္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါမိ်ဳး

စိတ္မ၀င္စားပါနဲ႕။သင္ရဲ႕ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ေတြကို မေပးပါနဲ႕။

အၾကိမ္ၾကိမ္လုပ္ျပီး ၾကံရည္ညွစ္သလို ညွစ္ယူၾကပါလိမ့္မယ္။

ေပးခဲ့မိပါက ခ်က္ခ်င္းရပ္ပါ။

အလုပ္လိမ္လည္ေခၚယူျခင္းမ်ားတြင္ တူညီေနသည့္ ေယဘုယ် အခ်က္မ်ား
• ေတာင္းဆိုထားျခင္းမရွိေသာ အလုပ္ေခၚစာမ်ား
• တစံုတခုအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို ပိုက္ဆံေတာင္းဆိုျခင္း
• သင့္ဘဏ္ အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း
•က
 ိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ မိတၱဴ မ်ားေတာင္းခံျခင္း။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္
ကြ်မ္းက်င္လက္မွတ္မ်ား ေတာင္းဆိုျခင္း
•တ
 ယ္လီဖုန္း နံပါတ္ အထူးသျဖင့္ အမွန္တကယ္ ထင္ရေသာ အဓိက အဆက္အသြယ္
ျဖစ္လွ်င္
• အခမဲ့အသံုးျပဳလို႕ရေသာ အီးေမးမ်ား ဥပမာ

gmail, globomail, Yahoo

• အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားသည္ ႐ံုးရွိသည္ဟု ထင္ရေသာ ႏိုင္ငံ၏ ဒိုမိန္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားေနလွ်င္
• စာလံုးေပါင္းမ်ား၊ သဒၵါမ်ား မွားေနသည့္ စာမ်ား
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စင္ကာပူ
သေဘာၤသားမ်ားအတြက္
ရပ္တည္ေပးျခင္း
ပထမဆံုး အေရွ႕ေတာင္အာရွ

ITF ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို

20 နီးပါး ေစာင့္စားေနခဲ့သည္ႏွင့္အညီ
SMOU မွ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမွဴး Mary Liew အား သူမ၏ ကုန္သြယ္ေရး
စင္ကာပူ ႏိုင္ငံက အႏွစ္

သေဘာၤသားမ်ားသတင္းလႊာက

သမဂၢအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
အလုပ္သမား သမဂၢမွာ ဘာေၾကာင့္ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ရတာလည္း?

Wales တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘာသာရပ္ျဖင့္ BSC (hons) ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ျပီး
SMOU ဘ႑ာေရးဌာန ကို စတင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေဟာဒီ SMOU
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္ကို တြန္းပို႔ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ SMOU အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ပင္လယ္ျပင္မွာ

ကၽြန္မအေနနဲ႔

၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့

မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဟာ ကြ်န္မအေပၚ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ရိုက္ခတ္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူ႕မိသားစု ျပႆနာေတြကို ကြ်န္မအေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ဝိုင္း
ဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးခဲ့အျပီး ရက္ပိုင္းေလးသာ ရွိေသးတဲ့အခ်ိန္ပါ။ တစ္ခ်ိန္လံုး ကြ်န္မအေနနဲ႔ သူ႔အတြက္
ဒီထက္ပိုျပီး ကူညီႏိုင္ခဲ့ရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ ဆိုျပီး ေတြးေနမိခဲ့ပါတယ္။
ကၽြန္မ အလုပ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္မရဲ႕လက္သံုးစကားကေတာ့ သင့္နွလံုးသားကိုေရာ
သင့္ကိုယ္သင္ေရာ သင့္အလုပ္အေပၚမွာေရာ မလိမ္ညာပါနဲ႕။ လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ
ေသးငယ္ေနပါေစ၊ အေျပာင္းအလဲ ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားသမဂၢေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲႈ
အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိပါသလည္း?
ဒီႏိုင္ငံမွာ မိန္းမသားေတြလည္း အရည္အခ်င္းရွိရင္ ေနရာရႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္မက သက္ေသပါပဲ။
သာမာန္ အညတရ တစ္ေယာက္ဘဝကေန ဒီအဆင့္ထိေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မဆုတ္မနစ္နဲ႔ အလုပ္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၾကိဳးစားခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ဒါဟာ အခြင့္အေရးေပးရင္ ေပးသလို
ကြ်န္မရဲ႕ အစြမ္းအစကို ထုတ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ဒီႏိုင္ငံေၾကာင့္ပါ။
မဟာပုရိသဝါဒ ၾကီးစိုးတဲ့ အလုပ္သမားေတြကို ကိုယ္စားျပဳရတဲ့ SMOU မွာ ကၽြန္မ ၾကီးျပင္းလာတာပါ။
အကယ္၍ အဲဒီအခ်က္က ဆိုးက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆုိရင္ ဒီေန႔ ကြ်န္မဆိုတာ

1999 ေလာက္မွာ ကၽြန္မဟာ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး အလုပ္အမႈေဆာင္
2013 မွာေတာ့ ပထမဆံုး အမ်ဳိးသမီး အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္

ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး

ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

2015 ခုနွစ္မွာ က်င္းပတဲ့ Singapore National Trades Union Congress
(NTUC) မွာ ကၽြန္မကို 56 နွစ္အတြင္း တစ္ဦးတည္းေသာ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ဳိးသမီး ဥကၠဌအျဖစ္
တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားေသာ သမဂၢမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့အမ်ိဳးသမီး သံုးေယာက္ကေတာ့
ယခု

NTUC ရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေနရာယူထားၾကပါတယ္။ အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီး သမဂၢ

အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္မ်ားျဖစ္တဲ့ လက္ရွိ စင္ကာပူရဲ႕ အသစ္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး သမၼတ မဒမ္

Halimah Yacob အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားအျပား စင္ကာပူ အစိုးရ အတြင္းမွာ ရာထူးၾကီးမ်ား
ရယူႏိုင္ထားၾကပါတယ္။
ဂုဏ္အယူရဆံုး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေျပာျပေပးပါဦး။

SMOU မွာ အဖြဲ႕၀င္ေတြ အရမ္းမ်ားလာတာကိုေပါ့။ 1999 နွစ္မွာ အဖြဲ႕၀င္ 8000 ပဲ ရွိရာကေန အခုဆို
အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း 32000 အထိျဖစ္လာပါျပီ။ ေနာက္ျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ကေနစၿပီး သေဘၤာသားတို႔ အေပၚ
ျဖတ္ေတာက္ထားတဲ့ လုပ္ခလစာေပါင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ 22 သန္းေလာက္ကို ကြ်န္မတို႔ ျပန္လည္ေတာ
င္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး 2014 ခုႏွစ္မွာ စင္ကာပူေဒၚလာ 4 သန္း တန္ေၾကးရွိတဲ့ Wavelink

ျဖစ္လာမယ့္ ေဒသခံ အရာရွိေတြနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနျခင္းပဲ မဟုုတ္ပါလားရွင္။

NTUC ႏွင့္တကြ ကၽြန္မတို႔ 2019 အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈကို အရွိန္တင္ရန္ ဂ႐ုတစိုက္၊ ညီတူညီမွ်၊
ေရွ႕ဆက္တိုး ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္သံုးခုနဲ႔ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘဝ၊ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ အလုပ္အကိုင္
တိုးတက္ေရး ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပေစေရးမ်ားကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
ကၽြန္မအဖြဲ႕အတြင္းမွာရွိတဲ့ သေဘၤာသားမ်ားကေတာ့ အခက္အခဲမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ 4.0 မွအခြင့္အလမ္းမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။
ယခုနွစ္ စင္ကာပူမွာ

ITF ႐ုံးအသစ္ဖြင့္လွစ္လုိက္ျပီး ကြန္ဂရက္ကိုလည္း လက္ခံက်င္းပမယ္ဆိုေတာ့ လက္ရွိ

သမဂၢမ်ားနဲ႔တကြ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဘယ္လို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသလဲ။

ITFရဲ႕ ျပီးျပည့္စံုေသာ စင္တာ တစ္ခုအေနနဲ႔ ႐ုံးအသစ္ကေတာ့ ေဒသတြင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ ဘ၀ေတြအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကိုေကာင္းမ်ား ရေစမွာအမွန္ပါ။
ကြန္ဂရက္ကို လက္ခံက်င္းပခြင့္ရတယ္ဆိုတာလည္း စင္ကာပူအတြက္ေတာ့ သမိုင္း၀င္
အခြင့္ထူးၾကီးတစ္ရပ္ပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ ဖန္တီးမယ့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံက အစိုးရအတြက္ သာမက

ေရေၾကာင္းသင္တန္းေက်ာင္းကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္း အသစ္မွတစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းရွင္နဲ႕အလုပ္သမားအတြက္ပါ လံုး၀အ႐ွံဳး မရွိေသာ ပံုစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အထူးသျဖင့္

သေဘၤာအရာရွိမ်ားရဲ႕ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အရာရွိေလာင္းမ်ားကိုလည္း အမ်ားနဲ႔ တန္းတူ

ကၽြန္မတို႕အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အဓိပၸါယ္သစ္မ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ဆိုထားတဲ့

ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ တေန႔မွာ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ

နည္ပညာအသစ္ေတြကို ေ၀မွ်သြားမွာပါ။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ရာဇဝတ္သားကဲ့သို႔
ဆက္ဆံခံရျခင္း

သေဘၤာသားမ်ား၏
တရားေသာ ေအာင္္ပြဲ
သေဘၤာသားမ်ား အေနႏွင့္ ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔အား ခ်ိဳးေဖာက္ျဖင္း
(သို႔) သေဘၤာေပၚတြင္ တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ား ေတြ႕ရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔မပါဝင္ေသာ္လည္း ၾကားေခ်ာင္
ျပစ္ဒဏ္ခံရျခင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕အား မိမိကိုယ္စားျပဳကာ ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ မရရွိျခင္း စသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားမွ
အစျပဳကာ ရာဇဝတ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားႏိုင္ပါတယ္။ ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာတြင္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးႏွင့္
ၾကံဳေတြ႕ရပါက တစံုတစ္ခုေသာ အၾကံဥာဏ္ေကာင္း ရၾကေစလိုျခင္းငွာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ အမႈတစ္ခုအား
ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ရာဇဝတ္သားကဲ့သို႔
ဆက္ဆံခံရျခင္း
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ရာဇဝတ္ေကာင္ တစ္ဦးပမာ ဆက္ဆံခံေနရျခင္းဟာ သေဘၤာသားတို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ပါ။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံ သေဘၤာသားမ်ားဟာ အျခားေသာ သာမန္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ မိမိအား
ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆို ခံရျခင္းတို႔အေပၚ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္
ရွိပါတယ္။ သေဘၤာသားတိုင္း မိမိတို႔၏ အလုပ္မ်ားအား မမွွ်မတ ဆက္ဆံခံရျခင္း (သို႔) ဒီထက္ပိုျပီး တရားမဲ့စြာ
ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမ်ားအား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းကင္းစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိပါတယ္။
ITF ေရေၾကာင္းဌာန အၾကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ Jacqueline Smith

သမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ကူညီၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္မွ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားမ်ား
Asteris သေဘၤာမွ သေဘၤာသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံမွ ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား Bangladesh
လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး

Merchant Marine Officers’ Association (BMMOA) မွ
Kazi md Abu Sayed (လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္)မွ ျပန္လည္ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မတ္လ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ပနားမားအလံ လႊင့္ထူထားေသာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသား ၄ဦးဟာဆိုရင္ အဆိုပါ သေဘၤာကို

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေရွ႕ေနဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြတ္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး

ေရနံမ်ားတင္ေနစဥ္အခ်ိန္က သေဘၤာေပၚကို မေရာက္ေသးတဲ့

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သူလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔

သေဘၤာသားေတြပါ။ သို႔ေပမယ့္ အဲဒီသေဘၤာေပၚမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါး

သေဘၤာပိုင္ရွင္လိုပဲ လိမ္ညာေနခဲ့တာပါ။ ေတာ္ေတာ္ကိုဆိုးပါတယ္။

ျပင္ဆင္ရန္ ေက်ာက္ခ်ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဂါနာ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ ဘီနင္ ႏိုင္ငံသား

ကုမၸဏီကိုျပန္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ အာမခံေပးဖို႔၊

အင္ဂ်င္နီယာေလးဦး သေဘၤာေပၚသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္

သေဘၤာသားေတြက်ေတာ့ တရားစြဲဆိုျခင္း မခံခဲ့ရပါဘူး။

လစာလက္က်န္ေတြ ေပးဖို႔နဲ အစားအစာေထာက္ပ့ံဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့

ေရနံတင္သေဘၤာတစ္စီးျဖစ္သည့္
ၿမိဳ႕

MV. Asteris သည္ Benin

Cotonou ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္တင္အၿပီး သေဘၤာအား

ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္ သေဘၤာသား ၁၈ ဦး
ရွိႏွင့္ျပီးလည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔အား ဂရိ သေဘၤာလိုင္းျဖစ္ေသာ

Western Mediterranean Shipping မွ
ေစလႊတ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး သေဘၤာပိုင္ရွင္မွာ Sea Crown Maritime
ျဖစ္သည္။
အင္ဂ်င္နီယာမ်ား သေဘၤာေပၚသို႔ ေရာက္လ်က္ေရာက္ျခင္း

Safety Equipment မ်ား သံုးမရသည္ကို
ေတြ႕ရွိရသည့္အျပင္ သေဘၤာတစ္စီးလံုး Safety Culture

သေဘၤာေပၚရွိ

ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အစားအေသာက္ႏွင့္
ေနရာထိုင္ခင္းအားလံုးလည္း လြန္စြာနိမ့္ပါးလ်က္ ရွိေနသည္။

ဇြန္လ

18 ရက္ 2015 မွာေတာ့ သေဘၤာကိုပါ လာဂို႔စ္ ဆိပ္ကမ္းတြင္

ဖမ္းဆီးထိမ္းသိန္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသား ၅ဦးႏွင့္

လွမ္းေတာင္းခဲ့ပါတယ္။

စြဲခ်က္တင္ စစ္ေဆးျပီးေနာက္ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း

လိုအပ္တဲ့ ရိကၡာမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘၤာသားမ်ား
လူမူဖူလံုေရးကြန္ရက္

အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
တရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါ သေဘၤာသား ၉ ဦးအေနႏွင့္
တစ္ဦးလ်င္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားေငြ ႏိုင္ယာ

20 မီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ

တစ္သိန္း) အား ဒဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေပးေလ်ာ္ရမွာျဖစ္ျပီး
ေပးေလ်ာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ 5 နွစ္ က်ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထြက္ခြာခဲ့သည္။ မနက္ေလးနာရီခန္႔တြင္ တတိယအင္ဂ်င္နီယာျဖစ္သူ

လစာေငြမ်ားကိုလည္း မေပးသည့္အျပင္ သေဘၤာကိုပါ လွည့္မၾကည့္ပဲ

Rafiqul Islam တေယာက္ ၎အခန္းရွိရာသို႔ျပန္အလာ
စက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ရာ ၎မွ သေဘၤာသည္ Contonu

ပစ္ထားခဲ့ (Abandonment လုပ္ခဲ့) ပါေတာ့တယ္။

Rafiqul Islam ျပန္လည္ႏိုးထလာခ်ိန္မွာေတာ့
၎တို႔သေဘၤာအား Cargo Documentationမ်ား
သို႔ေသာ္

မျပည့္စံုျခင္းအျပင္ သေဘၤာမွာလည္း အနီးဆံုး ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေသာ
ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ Lagos ဆိပ္ကမ္းမွ ေရမိုင္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔
အကြာအေဝးတြင္ ေရာက္ရွိေနျခင္း စသည့္ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္

ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီး ၎သေဘၤာသားမ်ားအား ေပးရန္က်န္ရွိေနေသးသည့္

ေထာင္ကပူလြန္းသည့္အျပင္ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖင့္ ျပြတ္သိပ္ေနကာ
ေထာင္တြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမူမ်ားေတာင္
ရွိေနပါတယ္။ မိလႅာစနစ္လည္း အလြန္ဆိုးရြားကာ ေရခိ်ဳးစရာပင္
ေနရာမရွိပဲ လာသည့္ေရကလည္း ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္းသာ
လာပါတယ္။ ေရနဲ႔ စားစရာအနည္းငယ္ရဖို႔ေတာင္ လာဘ္ထိုးရၿပီး
မိသားစုဝင္ေတြနဲ႔လည္း လံုး၀အဆက္အသြယ္မရခဲ့ပါဘူး။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေရတပ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း

ကုမၸဏီက ၎တို႔အား အာမခံျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ဟု

သိလို္က္ရသည္။

ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကတိဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အစားအေသာက္

မတ္လ၊ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေရတပ္မွ ၎တို႔သေဘၤာအား

Lagos Anchorage သို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျပီး သေဘၤာသား
၁၁ ဦးအားလည္း စစ္ေၾကာေရးစခန္းသို႔ ေခၚယူေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။
ထို႔ေနာက္ ေရတပ္က ၎အမႈအား ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား စီးပြားေရးႏွင့္
ဘ႑ာေရး ရာဇ၀တ္မႈ ေကာ္မရွင္ (N

igerian Economics
and Financial Crimes Commission EFCC) သို႔
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါေတာ့ုသည္။
ထို႔ေနာက္

EFCC မွ ေန၍ သေဘၤာသား ၅ဦးအား ရက္သတၱပတ္

၆ ပတ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျပီးေနာက္မွ
သေဘၤာေပၚရွိ

Superintendent အား ၎၏ မိခင္ႏိုင္ငံ

ဂရိ သို႔ ျပန္လႊတ္ခဲ့သည္။ ဇြန္လ၊ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ Captain

Chief Engineer ၊ Chief Officer ၊ Third
Officer ၊ Third Engineer ၂ ဦး ၊ Pump Man ၂ ဦး၊
Oiler တစ္ဦး စုစုေပါင္း ၉ ဦးအား EFCC မွ တရားစြဲဆိုခဲ့ျပီး
ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ Cargo
Certificates ေတြနဲ႔ ပက္သတ္ျပီး တရားစြဲဆိုမႈမွာ ပါဝင္ေနရတဲ့
အပါအဝင္၊

ITF ကို အကူအညီ
ITF ကလည္း ၎တို႔အတြက္

က်န္ရွိေနတဲ့ သေဘၤာသာား ၁၃ ေယာက္က

လာဂို႔စ္ တရား႐ုံးတြင္ တရားမဝင္ ေရနံစိမ္း ေမွာင္ခိုတင္သြင္းမႈနဲ႔

သေဘၤာပိုင္ရွင္ကေတာ့ အဆိုပါဒဏ္ေငြမ်ားကို ေပးေလ်ာ္ရန္

ေရျပင္အတြင္းတြင္သာ ေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၎ Asteris သေဘၤာေပၚမွာ အဖမ္းမခံရပဲ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသား ၄ဦး စုစုေပါင္း ၉ ဦးအား အက်ဥ္းခ်ကာ

Machinery
Performance စစ္ရန္အတြက္ Sea Trial လုပ္ရန္

မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သေဘၤာအား

အခါမွာေတာ့ ပါးစပ္ပိတ္ထားဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ခံခဲ့ရပါတယ္။”

ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ပင္
ေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ သေဘၤာသားမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲလိုလို
ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနရၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားမ်ား
ေထာင္၀င္စာလာေတြ႕သည့္ အခါမွသာ အစားအစာ၀ယ္ဖို႔၊
ထမင္းခ်က္ရန္ ေရနံဆီႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔တို႕ ဝယ္ယူႏိုင္ကာ
အသက္႐ွဴေခ်ာင္ရပါတယ္။ဒီလိုမ်ိဳး ေငြေၾကးအကူအညီသာမရွိရွင္
သူတို႔အသက္ရွင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။
ကာယကံရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ

Mr.Islam ေျပာျပခ်က္အရ

“တရား႐ုံးခြင္တိုင္းဟာ ပိုပိုျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မဲ့လာခဲ့ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို
နွိပ္စက္ေနသလိုပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ ရုံးထုတ္တဲ့ေန႔ေတြဆိုရင္
တရား႐ုံး ေရာက္ေတာ့ တရားသူၾကီးနဲ႔ ေရွ႕ေနက
မရွိပါဘူး။ တခါတေလေတြးမိတာက ဒီလိုမ်ိဳး ျပႆနာေတြ
ရင္ဆိုင္ေနရမယ့္အစား ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အဆံုးစီရင္လိုက္တာမွ
သက္သာဦးမယ္”
တရားခြင္ ၾကားနာမႈတိုင္းမွာ ကုမၸဏီက ငွားရမ္းေပးထားတဲ့

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

ISWAN မွတဆင့္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေပးပို႔ခဲ့ၿ႔ပီး

၎တို႔ ကိုယ္စီ ေနရပ္ႏိုင္ငံတို႔အား အသီးသီးျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္
အကူအညီေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ BBMOA (Bangladesh
Merchant Marine Officers’ Association) မွေန၍
အဖမ္းခံထားရတဲ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘာၤသားေတြအေၾကာင္း
သိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္း၊
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရနဲ႔ လန္ဒန္မွ

ITF တို႔ကို

အသိေပးလိုက္ပါတယ္။ITF ကလည္း လာဂို႔စ္မွ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္
အဖြဲ႕တဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးခံ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အယူခံဝင္ရန္
လမ္းညႊန္ခဲ့ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သမဂၢမွေန၍ ၎သေဘၤာသားတို႔၏
ဒဏ္ေငြမ်ားကိုေပးေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြ တစ္ခု
တည္ေထာင္လိုက္ပါတယ္။ တကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အဖြဲ႕၀င္မ်ားရဲ႕ တံု႔ျပန္မူက အရမ္းကို ရက္ေရာလြန္းေတာ့
သံုးလအတြင္း လိုအပ္သည့္ပမာဏကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေမလ ၂ ရက္၊
၂၀၁၆ မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သေဘၤာသားမ်ား အက်ဥ္းက်ခံေနရာမွ
လြတ္ေျမာက္ၿပီး ၎တို႔ေနရပ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ျပန္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔က သူတို႔နဲ႔ သူတို႔မိသားစုေတြကို
ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ျပီး
အခုေတာ့ သူတို႔အားလံုး က်န္းမာေရး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႔
ပင္လယ္ထဲမွာ အလုပ္ျပန္လုပ္ေနႏိုင္ပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ ၎တို႔အတြက္
အယူခံ၀င္ေနတာက ခုထိ မၿပီးဆံုးေသးပါဘူး။
ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသားမ်ား၏ ကံၾကမၼာ
ယခု သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာကို ပံုႏွိပ္ေတာ့မယ့္
အခ်ိန္မွာ က်န္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသား

5 ေယာက္ကေတာ့

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားက အီကိုရီေထာင္မွာပဲ ထိန္းသိမ္းခံေနရၿပီး
၎တို႔ရဲ႕အယူခံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက

ITF Union Amosup၊
ISWAN ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန (DFA) တို႔
ပယ္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္

ပူးေပါင္းၿပီး ၎သေဘၤာသားမ်ားအား ကူညီလ်က္ရွိျပီး

DFA မွ သေဘၤာသားမ်ားအား ဥပေဒေရးရာ အကူအညီမ်ား
ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ရာဇဝတ္သားကဲ့သို႔
ဆက္ဆံခံရျခင္း

ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ
တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရလွ်င္?
သေဘၤာသားတစ္ဦး ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္လာသည့္အခါျဖစ္ေစ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ သေဘၤာသားအားလံုးအား ျပစ္မႈေျမာက္ျခင္း၊ မေျမာက္ျခင္းစသည့္ အေျခအေန
တို႔အား ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ မွ်တစြာ ဆက္ဆံေရးမွာ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အထက္ပါ အေျခအေနတို႔ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာပါက
ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေစရန္

ITF ၏ ဥပေဒ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ိုနသန္ ဝါရင္းက ေအာက္ပါအတို္င္း လမ္းညႊန္ထားရွိပါသည္ -

၁။ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးမ်ား
သေဘၤာသားအလုပ္ဟာ တရားေရးစနစ္မ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအား တန္ဖိုးထားမႈ စသည့္ အခ်က္မ်ား မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးစံုတြင္
လုပ္ကိုင္ရေသာ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားအား သိရွိထားျခင္းျဖင့္ ၎တို႔အား

ထပ္တိုးသတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔
အၾကံဉာဏ္မ်ား

ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)မွ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၏ ဖမ္းဆီးျခင္း၊
ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း ခံေနရသူတိုင္း၏ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေသးစိတ္ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။

IMO ႏွင့္ ILO တို႔မွ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ထားေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ားတြင္
ပါဝင္သည့္ သေဘၤာသားတို႔အေပၚ တရားမွ်တစြာ ဆက္ဆံခံရေစေရးအတြက္ အထက္ပါ ICCPR ၏ စံႏႈန္းမ်ားအျပင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ေရးဆြဲထားသည္ကို သတိရပါ။ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားတြင္
သေဘၤာသားတို႔အေပၚ မွ်တစြာ ျပဳမူ ဆက္ဆံေစေရးအတြက္ သေဘၤာသားမ်ား၊ သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ား၊ Flag

States မ်ား၊

ရာဇ၀တ္မႈ ရင္ဆိုင္ရျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္

ITF လက္စြဲ အခ်က္လက္သစ္မ်ား
2017 စက္တင္ဘာလမွာ ITF မွေန၍ သေဘၤာသားမ်ားအား ၎တို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ IMO ႏွင့္ ILO ပူးတြဲလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ပါဝင္တဲ့
လက္စြဲအခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

Port States မ်ား စသျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ဖြဲ႕ျခင္းစီ လိုက္နာရမည့္ တိက်ေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၾကည့္ပါ။

2.အကူအညီေတာင္းခံပါ

https://goo.gl/mGTE3N or [http://www.itfseafarers.org/
ITI-criminalisation.cfm]

စစ္ေဆးေမးျမန္း ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ တရာစြဲဆိုခံရျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္အခါတြင္ မိမိအား ကူညီႏိုင္မည့္ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ထိုသို႔ဆက္သြယ္ရာမွာလည္း
လက္ရွိ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္အား ၎တို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မွာ အေရးအၾကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကေတာ့

သေဘၤာသားမ်ား၏ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

• သေဘၤာပိုင္ရွင္ (သို႔) အလုပ္ခန္႔ထားသူ

အခြင့္အေရးမ်ား

• သမဂၢ အမႈေဆာင္မ်ား

ပို၍ သိရွိရန္မွာ -

ITF Inspector
• သေဘၤာအလံတင္ႏိုင္ငံ (Flag State)၏ ေဒသခံ ေကာင္စစ္႐ံုး နွင့္ သံ႐ံုး
• ေဒသခံ

• မိမိတို႔ မိခင္ႏိုင္ငံ၏ ေဒသခံ ေကာင္စစ္႐ံုး နွင့္ သံ႐ံုး
• မိသားစု
• မည္သည့္ေဒသခံ သေဘၤာသားမ်ား အစည္းအ႐ံုး သို႔မဟုတ္ သေဘၤာသား စင္တာမဆို စသည္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။
၃။ ကာယကံရွင္ က်င့္သံုးရမည့္ အျပဳအမူ
ေဒသခံအာဏာပို္င္နွင့္ ရဲမ်ားက မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုးစမ္းေမးျမန္းျခင္းခံရသည့္အခါ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ သတင္းမွန္မ်ားသာ ေျပာျပပါ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ သင့္အား အမႈမပတ္ေစရန္ အခြင့္အေရး
အျပည့္ရွိေၾကာင္း သတိရပါ။ အဓိပၸါယ္မွာ မိမိ အမွားလုပ္ခဲ့မိသည္ (သို႔) မဟုတ္မမွန္လုပ္ခဲ့မိသည္ဟု အထင္မွားေစႏိုင္မည့္
သတင္းမ်ိဳး မေပးမိေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဤအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်သည့္ အေနျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ‘မွတ္ခ်က္မေပးျခင္း’ (သို႔)
ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
အကယ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားမွ မိမိနားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနပါက စကားျပန္တစ္ေယာက္ ရွိရမည္။
စကားျပန္ မရွိက ေတာင္းဆိုပါ။ မိမိနားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ စာရြက္စာတမ္း တစ္ခုအား
လက္မွတ္ထိုးျခင္း မျပဳလိုေၾကာင္း ျငင္းဆိုပို္င္ခြင့္ အျပည့္ရွိသည္။
၄။ ဥပေဒအရ ကုိယ္စားျပဳခြင့္
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ကိုယ္စားျပဳခြင့္သည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီၾက။ ရဲ သို႔မဟုတ္ ေဒသအာဏာပိုင္တို႔မွ မိမိအား
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရသည့္အခါတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မိမိအား ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေရွ႕ေနအား အခမဲ့ ေတာင္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
သို႔မဟုတ္ပါကလည္း မိမိအလုပ္ရွင္ထံမွ မိမိအား ကိုယ္စားျပဳမည့္ ေရွ႕ေန ေတာင္းခံပါ။ အဆိုပါ ေရွ႕ေနႏွင့္လည္း ႏွစ္ဦးသား
လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

http://seafarersrights.org/seafarers-subjects/criminallaw/
SRI ရုပ္ရွင္အား ေအာက္ပါလင့္တြင္ ၾကည့္ပါ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhgHD_
MEBo0&feature=youtu.be
သေဘၤာသားမ်ားကိုကူညီႏိုင္ရန္

SRI App အား iOS ႏွင့္ Android စနစ္သံုးဖံုးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္ရန္
http://m.seafarersrights.org/
ၿပီးေနာက္ App အား သင့္စက္တြင္ သိမ္းဆည္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
http://seafarersrights.org/how-to-use-the-sri-app/

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္ခ္သို႔သြားပါ။

SRI မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
လူ႕အခြင့္အေရးစစ္တမ္းမ်ားကို ဖတ္မွတ္ပါ။

http://seafarersrights.org/seafarers-subjects/humanrights/extract-sri-survey-human-rights-of-seafarersfacing-criminal-investigations/

The ICCPR
https://goo.gl/Lkg2j9.
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ျမန္မာသေဘၤာသားတို႔အား
တိုက္တြန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ
‘အာေရာဂ်ံ ပရမံ လာဘံ’
အေၾကာင္း
လူေအာင္နွင့္ ေအာင္ေက်ာ္လင္း တို႔နွစ္ေယာက္က
ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအၾကား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ
က်ဆင္းလာတာကို IFOMS မွ အေၾကာင္းျပန္သည့္အေၾကာင္း
ေျပာျပလာပါတယ္။

ျမန္မာသေဘၤာသားအမ်ားစုက လစာနည္းၿပီး

အဆိုပါ က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားအား

တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ကြ်

ပရမံလာဘံ အစီအစဥ္က ကြ်န္ေတာ့္

စီမံခန္႕ခြဲမႈအားနည္းကာ လံုျခံဳမူမရွိေသာ

ကြ်မ္းက်င္ဆရာဝန္မ်ား ငွားရမ္းျပီး

န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

မိသားစုကို အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

သေဘၤာမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရပါတယ္။

သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္တကြ ၎တို႔၏

HIV ေရာဂါ အသိပညာေပး
ေဟာေျပာပြဲကို လူေပါင္း 100 ခန္႔

သူတို႔ဟာ မေတာ္တဆမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္

ဇနီးမယားမ်ားပါ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ

တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ဂ႐ုစိုက္ေနရၿပီး က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔၊

က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစရန္

အပန္းေျဖဖို႔၊ စိတ္ဖိစီးမႈေတြကင္းဖို႔ေတြနဲ႕မိသားစု

ဆက္တိုက္က်င္းပလ်က္ရွိပါတယ္။ အမာခံ

ကိုေတာင္မွ အခ်ိန္မေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သင္တန္းေပးကာ ၎တို႔၏

က်န္းမာေရးထိခိုက္လာၾကျပီး မိသားစုေတြနဲ႕

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား က်န္းမာေရး အသိပညာ

အဆင္မေျပတာေတြ ၾကံဳရပါတယ္။

ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းေပါင္း

၎အေျခအေနတို႔အား တားဆီးသည့္အေနျဖင့္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ မွာ

ITF Seafarers’

Trust ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ‘အာေရာဂ်ံ
ပရမံ လာဘံ’ အမည္ရွိ Health and
Wellbeing Programme တစ္ခုအား
IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ စတင္ခဲ့ပါတယ္။

၇ ခုမွတစ္ဆင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၁၅၀
ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ လူဦးေရ ၆၀၀
နီးပါးအား က်န္းမာေရးအသိ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႐ံုးမွာလည္း ပင္တိုင္ကြ်မ္းက်င္
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္ ထားရွိကာ
သေဘၤာသားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ား

၎အစီအစဥ္အရ သေဘၤာသားမ်ားအား

လုိအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား

ကြန္ဒံုး သံုးစြဲရန္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ ကြန္ဒံုးမ်ား

ျပဳလုပ္ေပးကာ၊ အခမဲ့ ကြန္ဒံုး

ေဝငွျခင္း၊ က်န္းမာေရးစာေစာင္မ်ား

ေပးေ၀ျခင္းေတြလည္း ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္း မိမိတို႔၏
က်န္းမာေရးအေျခအေနတို႔အား ေစာလ်င္စြာ
သတိျပဳမိေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ကေန ရလဒ္ေကာင္းအခ်ိဳ႕
ရရွိခဲ့ပါတယ္။သေဘၤာသားမ်ားက က်န္းမာေရး
အသိပညာမ်ားရွာေဖြျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔
မိမိက်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ေပးတာက အခြင့္အေရးၾကီး တစ္ခုပါပဲ။
ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားအေပၚ ထားရွိတဲ့

ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြက လူေပါင္း

2500 ေလာက္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီလို႔

IFOMS ရဲ႕ အားထုတ္မႈနဲ႕ ေစတနာကို
သိရွိလာရပါတယ္။ အဲဒီကေန ကြ်န္ေတာ္

IFOMS ကို စိတ္၀င္စားလာၿပီး IFOMS

ယံုၾကည္ပါတယ္။ သေဘၤာသား
မေဟသီမ်ားကလည္း သူတို႔အတြက္စီစဥ္ထားတဲ့
က်န္းမာေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္
ကြ်န္တာ္တို႔ကို ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။

အေၾကာင္းေလ့လာကာ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႕

IFOMS အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္
ျဖစ္လာပါတယ္။သေဘၤာသားမ်ား
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး အစီအစဥ္သည္

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သင္တန္းသားမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ားကို

IFOMS သတင္းက သေဘၤာသားမ်ားအၾကား

မ်ားစြာအေထာက္အကူေပးပါတယ္။

ပ်ံ႕လြင့္ေနၿပီၤး လူသိမ်ားလာပါတယ္။အဲဒီအရာက
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရကို
တိုးပြားလာေစမွာျဖစ္ၿပၤီး သေဘၤာသားမ်ား
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး အစီအစဥ္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔
အဖြဲ႕အစည္းကိုလည္း တဖက္တလမ္းမွ
ျပန္လည္ကူညီေနပါတယ္။
ကိုသူရိန္ေအာင္သည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရး
ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္

IFOMS အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာသူပါ။
သူေျပာျပတာက -IFOMS ရဲ႕ အာေရာဂ်ံ

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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လာဘံ

မေမြးဖြားခင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း
မိခင္မွရင္ေသြးသို႔
HIV မကူးစက္ေစရန္
ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈမ်ားကို
အဖြဲ႕မွ ကူညီေနပါတယ္။
ITF ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးနွင့္
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသူ Dr Syed Asif Altaf ႏွင့္
ဖိလစ္ပိုင္ေရေၾကာင္းအရာရွိႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားအဖြဲ႕ (AMOSUP)
မွ Maria Flores Jayme တို႕ဟာ ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသားမ်ားရဲ႕
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မိခင္မွကေလးသို႔ ေမြးဖြားၿပီးစဥ္
မကူးစက္ႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္လာသည္ဟု
မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။
HIV ကူးစက္မႈက ဖိလစ္ပိုင္မွာေတာ့
ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ တေျဖးေျဖး ျမင့္တ
က္လာေနပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ဖိလစ္ပိုင္
အလုပ္သမားမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ားကို
အႏၲရာယ္ရွိတဲ့အေျခအေန ေရာက္ေနၿပီဟု
သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

AMOSUP ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ -

အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။

2013 ITF စစ္တမ္းအရ 78 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ
ဖိလစ္ပိုင္ သေဘၤာသားမ်ားသည္
မိမိတို႔ေဖာက္ျပန္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား
မေဖာက္ျပန္ပါက ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္ေျခမရွိဟု
ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။အဲဒါက

43 ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ

မိမိအမ်ိဳးသားနဲ႔ မိမိ အိမ္ေထာင္ကို

အိမ္နွင့္ေ၀းေနခ်ိန္တြင္

ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္ေၾကာင္း

ဖိလစ္ပိုင္ သေဘၤာသားမ်ားက

အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရမွာ

ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံဖက္မ်ား ရွိခဲ့ၿပီး

အရမ္းခက္ပါတယ္။AMOSUP က

ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတ

2016 အတြင္း သေဘၤာသားမ်ား၏

ယ္။ကြန္ဒံုးအသံုးျပဳမႈကေတာ့

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား

ရွိခဲ့ပါတယ္။

HIV ေရာဂါအၾကာင္း
ဗဟုသုတၾကြယ္၀မႈနွင့္ ကူးစက္မႈဦးေရကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနခဲ့ပါတယ္။AMOSUP
ေဆး႐ုံမ်ားက ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ လုိုက္နာရမည့္
အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး
အေယာက္

100 လာေရာက္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္၀င္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုက
ငယ္ရြယ္ၾကၿပီး ပညာတတ္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါတယ္။သေႏၶတားျခင္း နည္းလမ္းေတြကို
သိရွိၿပီး အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း

• 	ေစာလ်င္စြာ သိရွိႏိုင္ျခင္းသည္

HIV

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတနည္းပါးလွပါတယ္။သူ
တို႔ရဲ႕အေဖာ္မ်ား၏ အက်င့္ေၾကာင့္ ကူးစက္မႈႏႈန္းက
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40 ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

•

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အထူးသျဖင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္

တက္ေရာက္ေနေသာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

မကူးစက္ေစရန္ ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး လုိအပ္ေသာ

စစ္ေဆးရန္အတြက္ တိုက္တြန္းျခင္း

ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ မလိုအပ္သည့္

- ယင္းသည္ စစ္ေဆးျခင္းတြင္

႐ွဳပ္ေထြးမႈမ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တိုးျမင့္လာမႈပင္ျဖစ္သည္

HIV ႏွင့္ လိင္မွတဆင့္

• 	Positibong

ကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ားအား

AMOSUP ေဆး႐ံု

အပါအဝင္

ဧည့္သည္ေစာင့္ဆိုင္းသည့္ ေနရာမ်ားတြင္

HIV လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုတက္ၾကြစြာ

ပညာေပးႏိုင္ပါသည္။
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ပညာေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

ပိုးမိမိတြင္မရွိဘူးဟုထင္ေနေသာ

HIV

သူတို႔၏အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ နည္းပါးခဲ့ပါတ

ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ

ယ္။ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္ စစ္ေဆးမႈအတြင္း

လာေရာက္ ေဆးကုသမႈခံယူျခင္းႏွင့္

သေဘၤာသားကိုယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

မီးဖြားျခင္းတုိ႔ ရွိႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

2017 မွာ AMOSUP

အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီႏွင့္

ရလဒ္အေနျဖင့္

လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ

မေမြးဖြားခင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္းနွင့္

စိတ္အားမထက္သန္ခဲ့ပါဘူး။

Marino

အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတနာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား

ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္၀န္လာစစ္ျခင္းႏွင့္

HIV ပိုး မကူးစက္ေစရန္ သေဘၤာသားမ်ားအား

ေမြးဖြားၿပီး မိခင္မွရင္ေသြးသို႔

HIV ပိုးရွိမရွိ စစ္ေဆးရန္

HIV

ေဆး႐ုံသို႔ လာေရာက္ရေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္

လိင္မွတဆင့္ ကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားနွင့္

ကူးစက္ႏိုင္ေျခတူေသာ

AMOSUP ေဆး႐ံုတြင္
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သင္တန္းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မိခင္မွကေလးသို႔

• 	ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ကူးစက္မႈကို

ေရာဂါမ်ားကို စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း

•

HIV မကူးစက္ေစရန္

ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္မႈမ်ား အစီအစဥ္မွာ
ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို

ေဆာင္ရြက္ျခင္း
• 	AMOSUP၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဌာနႏွင့္

အျခား အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ပိုမိုခိုင္မာေသာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
•	ေရာဂါရွိေနေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္

သေဘၤာသားဇနီးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ကုသမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
•	ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ

ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုတိက်စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒါေတြကေတာ့ -

“ကၽြန္မ၏ အမ်ိဳးသားသည္ တာဝန္ယူတတ္သူျဖစ္၍ သူ႔အတြက္ေရာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ပါ ေကာင္းမည့္အရာကို
သိပါသည္။ကၽြန္မ၏ အမ်ိဳးသားက ကၽြန္မကိုခ်စ္ေၾကာင္းသိသလို ေဖာက္ျပန္ေသာကိစၥ တခုခုကို
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါက တိုက္႐ိုက္အျပစ္တင္မိမည္လား မေျပာတတ္ပါ… သူ႔ကို သံသယျဖစ္ေနသည့္
ပံုမ်ိဳးျဖစ္မည္စိုး၍ ေမးျမန္းျခင္း မျပဳလုပ္လိုပါ။စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိ၍ ယံုၾကည္အားကိုးသည္။”
ေလ့လာမႈတြင္ ပါဝင္သူမ်ား

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ITF
seafarers’
trust

အရာရွိေလာင္းမ်ား
ပ်ိဳးေထာင္ျခင္း
ITF Seafarers’ Trust ၏
အၾကံေပးျဖစ္သူ Kimberly Karlshoej
သည္ ေမွးမွိန္စျပဳေနျပီျဖစ္သည့္ သေဘၤာေပၚမွ
ၾကိဳးခ်ည္ ၾကိဳးထိုး ပညာကဲ့သို႔ေသာ ပညာရပ္၏
အေရးပါပံုအား ေဖာ္ျပကာ သေဘၤာသား
ပ်ိုးေထာင္ေရး ပေရာဂ်က္အသစ္တစ္ခုအား
မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

သေဘၤာသားမ်ိဳးဆက္ အဆက္ဆက္ ပညာအေမြ
လက္ဆင့္ကမ္းလာၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္
ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔

ITF Seafarers’
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• 	ယံုၾကည္စြာ ရင္ဖြင့္ျခင္းခံရေသာ အၾကံေပးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္

ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ နားေထာင္ေပးျခင္း၊ စာျဖင့္
ေရးသားထားျခင္းမရွိေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းျပေပးျခင္းႏွင့္

Trust မွ အရာရွိေလာင္းမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ သမဂၢမ်ားႏွင့္

ဘဝ၏ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း

ေရေၾကာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားထံမွ မ်ားစြာ ၾကားသိေနရသည္မွာ

စသည္ျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားကိုပါ

၎ ဂ်ဴနီယာ သေဘၤာသားမ်ားအား သင္ၾကားျပသေပးလိုသူ စီနီယာ

ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ၾကသည္။ ဆရာေကာင္းမ်ားသည္

အရာရွိၾကီးမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္းႏွင့္

ပညာအေမြလက္ဆင့္ကမ္းျခင္း ဟူသည္မွာ အေတြ႕အၾကံဳအား
အေျခခံသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပ အသိပညာတို႔အား
သေဘၤာသားငယ္မ်ား ၎တို႔၏ အလုပ္ႏွင့္ပက္သတ္၍
တိုးတက္ေစေရး အေထာက္အကူတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
အေတြ႕အၾကံဳ နည္းပါးသည့္ သေဘၤာသားငယ္မ်ားအား
သေဘၤာေပၚတြင္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္း မခံစားရေစပဲ
ေနေပ်ာ္လာေစရန္ႏွင့္ ဘာသာစကားပိုမိုတိုးတက္ေစရန္
အတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္သည္။ သေဘၤာေပၚတြင္
ေဘးအႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ေနေပ်ာ္ျခင္းက

ကိုယ္ခ်င္းစာမႈကို ျပသျခင္းတို႔အၾကား ဟန္ခ်က္ညီညီ
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
• 	ဂ်ဴနီယာတို႔ႏွင့္အတူ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို Chart တြင္

အတူဆြဲေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔သင္ျပေနရင္း သေဘၤာသား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မာလိန္မွဴး ျဖစ္ရန္ (သို႔) ကမ္းေပၚတြင္
အလုပ္လုပ္မည္ စသည္ျဖင့္ ၎၏ဆႏၵမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။
• 	အျပန္အလွန္ သင္ၾကားျပသျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ သင္ျပသူႏွင့္

သင္ၾကားသူ ႏွစ္ဦးစလံုး ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္
တိုးတက္လာမည္ကို သိရွိၾကသည္။

မည္သည့္ဘက္မဆို အကုန္အက်လည္း သက္သာေစသည္။

လူတိုင္း အသိပညာမ်ား မွ်ေဝႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါသည္။ စီနီယာ

စသည့္အခ်က္မ်ားအျပင္ ပညာအေမြလက္ဆင့္ကမ္းျခင္းမွ ရရွိေသာ

သေဘၤာသားမ်ားထက္ ဂ်ဴနီယာ သေဘၤာသားမ်ားက သေဘၤာေပၚရွိ

အျခားအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ တတ္ေျမာက္ႏိုင္သျဖင့္

မည္သူမဆို ဆရာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆရာေကာင္းမ်ားတြင္
တူညီေသာအရာအခ်ိဳ႕ရွိၾကသည္ •	ေက်ာင္းျပင္ပသင္ၾကားေရး၏ အားသာခ်က္ျဖစ္ေသာ

ထံုးတမ္းစဥ္လာပံုစံကို ေျပာင္းလဲ၍ ငယ္ရြယ္ေသာသေဘၤာသားမ်ားက
အသက္ၾကီးေသာ သေဘၤာသားမ်ားကို ‘ျပန္လည္သင္ၾကားေပးသူမ်ား’
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္

ITF Seafarers Trust သည္ သေဘၤာသားမ်ား ပိ်ဳးေထာင္ေရး
စီမံကိန္းကို ယူေကတြင္ရွိေသာ Southampton Solent
University ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားအတြင္း

သေဘၤာသားေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္ကို

အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား ရွာေဖြရန္

အေသးစိတ္ သင္ၾကားေပး၍ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္း။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လက္ေတြ႕ဘဝထဲမွ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း။
• 	အတတ္ပညာဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ား မွ်ေဝျခင္းႏွင့္

• 	အရာအားလံုးအား ေျဖၾကားေပးရန္ မလိုအပ္သည္ကို

နားလည္ျခင္း။ ဆရာေကာင္းဟူသည္ ဂ်ဴနီယာ
သေဘၤာသားမ်ားအား ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ရႏိုင္သမွ်ေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ အေျဖရွာေစသည္။

ဤခိုင္မာေသာ သုေတသနသည္ သေဘၤာသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
က်န္းမာေရး၊ ေနေပ်ာ္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔အား
အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

• 	ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္ ပြင့္လင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို

ျပဳလုပ္ေပး၍ အျခားလူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။
• 	ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္း

ေနထုိင္ရသည့္ ပံုစံက ၎တို႔ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးရသူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ေရးတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကို
နားလည္ၾကသည္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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လုပ္ငန္းပိုင္းဆို္င္ရာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ေရေၾကာင္းေလာကအတြင္း ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ရန္
ပမာဏေျခလွမ္းသစ္
Maritime Anti-Corruption Network (MACN) မွေန၍ သေဘၤာကပၸတိန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔အား
တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးခ်က္တို႔အား ၎ပရိုဂရမ္၏ ဒါရိုက္တာ Cecilia Muller Torbrand မွ ရွင္းျပသည္။

သေဘၤာသားမ်ားအဖို႔ ဆိ္ပ္ကမ္းမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေစရန္ ပိုက္ဆံ၊

3.	ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ျခင္း – လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား

အခ်ိဳရည္၊ စီးကရက္ (သို႔) အရက္ စသည္အားျဖင့္ လက္ေဆာင္ေပးရသည့္ ဓေလ့ႏွင့္ အသားက်ေနသည္။

အေလးဂရု ျပဳလာၾကေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားတြင္

အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္မတူပဲ ၎ျပႆနာသည္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ေတာ့ အထူးတလည္

သင္တန္းေပးျခင္းျဖင့္ သေဘၤာသားလူသစ္မ်ားအား ခ်စားမႈအားတိုက္ဖ်က္ရန္ ပညာေပးျခင္း။ MACN

စိတ္ဖိစီးစရာ ကိစၥရပ္ၾကီး ျဖစ္လို႔ေနသည္။ ေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္းက ရိုးရိုးတန္းတန္း ေတာင္းဆိုရာမွ

သည္

ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ တခါတရံ သေဘၤာႏွင့္ သေဘၤာသားတို႔၏ လံုျခံဳေရးအား

လံုျခံဳေရးအတြက္ ခ်စားမႈအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုက္ဖ်က္ေနျပီ ျဖစ္သည္။

ထိခိုက္ေစသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

ITF ႏွင့္ အျခားေသာ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ သေဘၤာသားတို႔၏

၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား တခါတရံ အတိုက္အခံ ျပဳၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္

၎ျပႆနာအား နည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းရန္မွာ မိမိတို႔ ေရေၾကာင္းေလာက တစ္ခုလံုး

စူးအက္တူးေျမာင္းတြင္ ျပလုပ္သည့္ မိမိတို႔၏ ‘Say NO” ကန္ပိမ္းအား ခက္ခဲစြာက်င္းပခဲ့ရသည္။

အတူတကြ ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ရန္သာ ရွိသည္။ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားမွ သေဘၤာသားတို႔အား

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားၾကား သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း မည္သည့္အရာမဆို ေတာင္းတိုင္းမေပးပဲဲ

၎ကဲ့သို႕ေတာင္းတိုင္းမေပးရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ ေပၚလစီမ်ား နည္းနာမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း စသျဖင့္

အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာလာေတာ့ သိပ္မေတာင္းၾကေတာ့။ အင္ဒိုနီးရွား ဆိပ္ကမ္း

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဆိပ္ကမ္းဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ ၎တို႔၏ ေတာင္းပိုင္ခြင့္ဟု

Tanjong Priok တြင္ IT စနစ္တခု ထားရွိေစျပီး ေအာ္ပေရတာမ်ားအား ကြန္တိန္နာမ်ားသြားရာလမ္း

ထင္ျမင္ေနေသးလ်င္ေတာ့ ေရွ႕တိုးမည္ မဟုတ္ေခ်။

တေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ေစခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ မိမိတို႔

MACN မွေန၍ အဆိုပါ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔တုိက္ဖ်က္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္ထိဆိုပါက အဖြဲ႕ဝင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၉၀ ခန္႔
ရွိျပီ ျဖစ္သည္။
မိမိတို႔ကြန္ရက္ကို မဟာဗ်ဴဟာ ေထာက္တိုင္ သံုးခုျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းျပထားသည္ -

1.	စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း – ဥပမာအားျဖင့္ ကပၸတိန္ႏွင့္ သေဘၤာသားတို႔အား ခ်စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
သင္တန္းမ်ားမွ တဆင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား ျပသျခင္း

2.	စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း – လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စက္ရံု အလုပ္ရံုတို႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကား ပါတနာအျဖစ္ ဆက္ဆံေရး
တည္ေဆာက္ကာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရန္ ျပႆနာတိုင္းအား
စိတ္ျဖာသံုးသပ္ျပီး ၎ကိစၥရပ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ သက္ေသႏွင့္တကြ
တိုင္ၾကားျခင္း။ စူးအက္တူးေျမာင္း၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ေတာ့ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ဆိပ္ကမ္းအရာရွိမ်ားအား လုပ္ငန္းတြင္းစံမ်ား
ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ နစ္နာမႈရွိပါက တိုင္ၾကားရန္ေနရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အာဂ်င္တီးနား ႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ Tank

Inspection

မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ေဆးေစျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ၏ အေရးပါမႈအား
ျမွင့္တင္ႏိုင္သည့္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပႆနာ မည္မည္ရရ မရွိပဲ သေဘၤာလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရျခင္းတို႔အား
ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
ၾကီးမား၊ ကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ စတင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏
လုပ္ကိုင္ပံုႏွင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ၾကေစရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။

MACN အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို www.maritime-acn.org တြင္ ေလ့လာပါ။

၎အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနျပီး အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အားထုတ္မႈအသစ္မ်ားျဖင့္
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။

Cecilia သည္ MACN ကို 2011 ခုႏွစ္တြင္ ထူေထာင္ေသာအခါ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ယင္းမတိုင္မီက သူမသည္ Maersk Group တြင္ 8 နွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ အၾကီးတန္း စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး
အရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ကမာၻအႏွံ႔ အားထုတ္မႈတြင္ တာဝန္ယူခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

တိရစၧာန္တင္သေဘၤာမ်ား
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သက္ရွိတိရစၧာန္မ်ား တင္ပို႔သည့္သေဘၤာ
ေပၚမွ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ ဘဝမ်ား
Dr Lynn Simpson သည္ သက္ရွိတိရစၧာန္တင္ပို႔သည့္ သေဘၤာေပၚမွ တိရစၧာန္ ေဆးကုဆရာဝန္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သည္။သက္
ရွိတိရစၧာန္မ်ားကို အမႈထမ္းမ်ားမွ ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ သူမၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ပံုမွန္အေျခအေနမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။
ပင္လယ္ျပင္သည္ လူစြန္႔စားမ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚသည္။
မိသားစုမ်ား စားဝတ္ေနေရးအား ပင္လယ္ျပင္မွ ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္အား မိမိ သေဘၤာေပၚတြင္

သေဘၤာေပၚရွိ တိရစၧာန္မ်ား၏ အျဖစ္မွာ မစားသာလွဟု သေဘၤာသားအမ်ားအျပားက ေျပာၾကေသာ္လည္း
ကၽြႏ္ုပ္အျမင္တြင္ ၎တို႔ သည္းညည္းခံေနသည္မွာလည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။

တိရာစ ၦာန္ ေဆးကုဆရာဝန္ဘဝႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း အတူတကြ စီးနင္းခဲ့ဖူးသည့္

အင္ဂ်င္နီယာမ်ားကေတာ့ ရန္လိုေသာ ကၽြဲႏြားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ တိရစၧာန္မ်ားရွိေသာ

သေဘၤာသားမ်ားၾကား တူညီစြာ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုန္းပတ္ေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ရြံရွာၾကျပီး အျခားလူမ်ားမွာ ၎တို႔ပတ္လည္တြင္ရွိေသာ

အရာရွိမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားရွိ၍ သေဘၤာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည္။ ယခု
တိရစၧာန္တင္ သေဘၤာမ်ားေပၚမွ အျခားအဆင့္ ရာထူးမ်ားတြင္ေတာ့ ေရေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားမရွိသလို
မိမိအိမ္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမရွိသျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ထြက္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။
တိရာစ ၦာန္ ေမြးျမဴျခင္းအား လုပ္ရင္းကိုင္ရင္းသာ သင္ယူၾကရသူမ်ားျဖစ္ျပီး
ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အစာေကြ်းျခင္း၊ ေရတိုက္ျခင္း၊ မိလႅာေဆးျခင္းတို႔ေလာက္သာ
တတ္ေျမာက္ၾကသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္

Seafarers’ Mission ေတြဆိုတာ အကူအညီေတာင္းစရာေနရာမ်ားလို႔ မျမင္ၾကပဲ

အနံ႔အသက္မ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားျဖင့္ က်င့္သားရျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ပညာရွင္မ်ားအဖို႔
အလုပ္လုပ္ရန္ မစားသာလွ - အကယ္၍ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ ရပ္တန္႔သြားလွ်င္ တင္ေဆာင္လာသည့္
တိရစၧာန္မ်ား ေသဆံုးျခင္းမွ ကယ္တင္ရန္အတြက္ နာရီအနည္းငယ္သာ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
သေဘၤာေဘးနံရံမ်ားကို သိုင္းၾကိဳးမ်ားအသံုးမျပဳဘဲ ေဆးသုတ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားသည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ထို႔အျပင္ တိရစၧာန္အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတလည္း
အလြန္နည္းသည္။ဥပမာ ပ်င္းရိလာေသာ တိရစၧာန္မ်ားသည္ ၎တို႔အလွမ္းမီသည့္ ဝိုင္ယာၾကိဳးမ်ားအား
ဝါးစားမည္ကို မည္သူမွ်နားမလည္သျဖင့္ တိရစၧာန္ျခံအတြင္း မီးၾကိဳးမ်ား သြယ္တန္းထားျခင္းေၾကာင့္
မျပင္းထန္ေသာ ဓာတ္လိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း။တစ္ခါတြင္ မီးၾကိဳးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ျခင္းမျပဳရေသးမီ

ေကာ္ဖီေသာက္စရာေနရာ ေနရာတစ္ခုပမာ သေဘာထားၾကတာ မ်ားပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုတာလည္း

ကၽြဲႏြားအခ်ိဳ႕ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ၍ အမႈထမ္းအမ်ားအျပားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္တိုင္ပင္

မသိၾကသလို မိမိတို႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရလ်င္ေတာင္မွ အကူအညီေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရွိမွန္းေတာင္

လက္ရန္းမ်ားမွ ဓာတ္လိုက္မႈကို ၾကံဳေတြ႔ရခဲ့ပါေသးတယ္။

မသိၾကပါဘူး။

သေဘၤာသား အေတာ္မ်ားမ်ား ေအးခဲေနေသာ သို႔မဟုတ္ အလြန္အမင္းပူေလာင္ေသာ

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူတို႔အေပၚလစာေတြ၊ ကန္ထရိုက္ကာလေတြ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိပဲ

အပူခ်ိန္အေရာအေႏွာတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ္လည္း ကုမၸဏီအနည္းငယ္ကသာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ

ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနၾကရတာေပါ့။ ကန္ထရိုက္ ၁၀ လ၊ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၂ နာရီ၊ တပတ္ ၇ ရက္လံုး

အဝတ္အစားမ်ား သို႔မဟုတ္ တကိုယ္ရည္သံုး အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ေပးပါတယ္။

အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။

အမႈထမ္းမ်ား ျပင္ပကမာၻႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ ေစ်းသက္သာေသာ ဆက္သြယ္ေရးမွာ

တိရာစ ၦာန္အလုပ္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္သမွ် အကုန္လုပ္ၾကရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တိရာစ ၦာန္

အလြန္ရွားပါးသျဖင့္ အထီးက်န္ျခင္း၊ စိတ္အားငယ္မႈႏွင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျမင့္မားစြာ ျဖစ္ေပၚျခင္းကို

အေသေကာင္ မ်ားအား ဓါး၊ ပုုဆိန္တို႔ျဖင့္ ျဖစ္သလို ျဖတ္ေတာက္ ခြဲစိတ္ရျခင္းမ်ား၊ အပူလြန္ျပီး

ၾကံဳေတြ႔ရျပီး

ေသဆံုးသြားေသာ တိရစာၦန္ အေသေကာင္တို႔အား စြန္႔ျပစ္ရျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။
အရာရွိမ်ားထက္ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ တကိုယ္ရည္

ယင္းတို႔အားလံုးကို ၾကံဳေတြ႔ရေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ဘဝရွင္သန္ေရး ဆံုးရံႈးမည္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕သျဖင့္ သေဘၤာသားမ်ား ကုမၸဏီသို႔ ေစာဒကတက္ျခင္းကို တစ္ခါမွ်မၾကားဖူးပါ။

သန္႔ရွင္းေရးသံုး ပစၥည္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံပစၥည္းမ်ားကို သိသိသာသာ နည္းပါးစြာ ရရွိၾကပါတယ္။
တကိုယ္ရည္ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္အတြက္ ေရသည္ သံေခ်းႏွင့္ သဲမ်ားျဖင့္ မည္းေနာက္ေနျခင္း၊ ပါရွန္း ပင္လယ္ေကြ႔
ေႏြရာသီတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းသို႔သြားေသာ အဲယားကြန္းကို ကပၸတိန္မွ တမင္တကာပိတ္ထားျခင္း၊
ေခါင္မိုးေပၚတြင္ ဖိအားေပး အိပ္ေစျခင္း စသည္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္စီးခဲ့ေသာ သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္
ေတြ႔ခဲ့ရပါေသးတယ္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ႏိုင္ငံသား သေဘၤာသားတို႔၏
အလုပ္အကိုင္မ်ားအား
ကာကြယ္ျခင္း
-အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမႈစံႏႈန္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ၾကီးမားစြာ ရယူလိုသူမ်ား၏
ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ -ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္္းမ်ား၏ အနာဂါတ္တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏
ျပည္တြင္းေရေၾကာငး္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာ သီးသန္႔ခ်န္ထားရစ္ကာ
ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရရွိေရးတို႔ အတြက္ SIU သမဂၢ၏
အားထုတ္မႈမ်ားအား သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာမွ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာန အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ

Elaine Chao မွေန၍ ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈမ်ားအား
အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးမႊမ္းခဲ့ျခင္းအေပၚ အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေရျပင္ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ာအၾကား
ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈကို ထိန္းညွိေပးႏိုင္မည့္
အေပၚ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား

Jones Act
Ms Chao က

ထပ္မံအတည္ျပဳေပးသျဖင့္ အထူးပင္ စိတ္အားတက္မိပါသည္။

အေမရိကန္အစိုးရမွ
ခ်ီးက်ဴးုျခင္းခံခဲ့ရေသာ

သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ ေရပိုင္နက္အတြင္းရွိ အဖ်က္အေမွာင့္

SIU

Canada ၏ သေဘၤာသား

ထရိန္နင္ အစီအစဥ္
SIU Canada ၏ ဥကၠဌႏွင့္ ITF ေရပိုင္နက္တြင္းသြားလာမႈ
အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ သဘာပတိျဖစ္သူ Jim Given မွေန၍

ျပည္ပအလံထင္ သေဘၤာမ်ားေပၚ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ရရွိခဲ့သကဲ့သို႔ မိမိတို႔
ႏိုင္ငံသား သေဘၤသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးအတြက္ မျပတ္တမ္း
ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

CETA (EU ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတို႔အၾကား စီးပြားေရးႏွင့္
ကုန္သြယ္ေရး အလံုးစံုသေဘာတူညီခ်က္) ကဲ့သို႔ေသာ
ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားသည္ သေဘၤာလုပ္ငန္းကို ေလ်ာ့က်ေစရန္
ျခိမ္းေျခာက္ေနသျဖင့္ ၎တို႔အား တားဆီးရန္ ႏိုင္ငံတကာ

၎တို႔၏ သေဘၤာသား သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ားအား အစိုးရမွ

အလုပ္သမား သမဂၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား အင္တိုက္အားတိုက္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ၾကိဳဆိုလိုက္သည္။

စည္းရံုးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေရျပင္အားလံုးမွာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ရာ သေဘၤာသားတို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့

Training မ်ားအားလံုး စံုစံုလင္လင္ သင္ၾကားႏိုင္ေအာင္
သင္ၾကားေရးဘက္မွာ ၾကီးမားစြာ ျမႈပ္ႏွံထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပေသာ Seafarers’ International
of North America (SIU) ညီလာခံမွာ အေမရိကန္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

လုပ္ငန္းမ်ားအား ဆက္လက္တြန္းလွန္သြားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

2016 ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔ SIU အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္

ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
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70 ရာခိုင္ႏႈန္းမွ 95 ရာခိုင္ႏႈန္းၾကားတြင္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း
ဝမ္းေျမာက္စြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
တိုက္ပြဲျပီးဆံုးဖို႔ရာ မ်ားစြာလိုေသးသျဖင့္ မိမိတို႔လညး္
ဆက္လက္ညွိႏိႈင္းသြားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အားလံုးရဲ႕
ပန္းတိုင္ကေတာ့ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္မ်ားအတြင္းမွာ ရွိတဲ့
ေရေၾကာင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့
သေဘၤာသားအားလံုးကို ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံ အလုပ္သမားႏႈန္းထားအတိုင္း
ေပးေခ်ရမယ့္ ဥပေဒ တစ္ခု ထြက္ရွိေရးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာ္ေဝမွာ
အလုပ္လုပ္ပါက-- က်ဳပ္တို႔ႏႈန္းအတိုင္းသာ ယူေပးပါ- ဘယ္ေတာ့မွ
အရံႈးေပးသြားမွာ မဟုတ္

စစ္တမ္းမ်ားက
ေဖာ္ျပေနသည့္
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
ကုန္သြယ္ခြင့္
Seafarers’ Rights International (SRI) ၏
အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Deirdre Fitzpatrick
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ခြင့္ႏွင့္
ပက္သတ္၍ တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ
စစ္တမ္းမ်ာမွ ညႊန္ျပေနသည့္ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ျပည္တြင္း

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ေရး ဥပေဒမ်ား၊

ေရေၾကာင္းစီးပြားေရးမ်ားတြင္
ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ
ခန္႔ထားေစေရးအတြက္
လူထုေထာက္ခံမႈ
က်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိခဲ့သည့္
ေနာ္ေဝ သေဘၤာသား သမဂၢ
Johnny
Hansen က ေနာ္ေဝေရပိုင္နက္တြင္း ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

ေနာ္ေဝး သေဘၤာသား သမဂၢ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ခန္႔ထားေစေရးအတြက္ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏
ေထာက္ခံမႈကို ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ားထက္ ပိုမိုနိမ့္ပါးသည့္
ႏိုင္ငံျခားအလံတင္ သေဘၤာမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ားဟာ
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသား သေဘၤာသားမ်ားအေပၚ သည္းမခံႏိုင္စရာ ဖိအားမ်ား
အတိုင္းအတာ တခုအထိ သက္ေရာက္လ်က္ရွိပါတာေၾကာင့္
မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံပိုင္ ေရျပင္အတြင္းႏွင့္
ကမ္းဦးေရတိမ္ပိုင္းမ်ားမွာ ျဖတ္သန္း ခုတ္ေမာင္း သြားလာေနတဲ့

စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ၎ႏိုင္ငံရွိ အစိုးရတစ္ရပ္၏ ႏိုင္ငံေရး၊
စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး တို႔အေပၚ ဦးစားေပးထားရွိသည့္
သေဘာထားမ်ား ထင္ဟပ္ေနသကဲ့သို႔ မၾကာခဏဆိုသလို
အျငင္းပြားဖြယ္ရာလည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသား အလုပ္အကိုင္မ်ားအား

သမဂၢမ်ားမွ ခ်ီလီ

ကာကြယ္ေပးရန္ ၾကိဳးစားသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၏

ေရေၾကာင္းဝန္ၾကီးဌာနအား

၎ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရာ၌

ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္သူ Juan Luis
Villalón Jones မွေန၍ ေရေၾကာင္းဝန္ၾကီးဌာနအား သမဂၢမွ တို

ကန္႔သတ္ထားသည့္ ပမာဏမ်ားကို သိရွိထားလွ်င္

ကမာၻအႏွံ႔တြင္ရွိေသာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ခြင့္အား

ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ

က္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ခဲ့ပံုအား သတင္းပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။
၂၀၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၈ ေန႔က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ကြန္ဂရက္တြင္
က်င္းပခဲ့ေသာ ခ်ီလီ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္တာ္
အမတ္မ်ားပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ ‘ေရေၾကာင္းဝန္ၾကီးဌာန၏
လိုအပ္ခ်က္’ အမည္ရွိ ဒီဘိတ္အား

ITF Seafarers ႏွင့္ ခ်ီလီ

တံငါသည္မ်ား သမဂၢတို႔ပါ တက္ေရာက္၍ ခ်ီလီ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
စီးပြားေရးက႑ အေၾကာင္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါပြဲအား ခ်ီလီအမ်ိဳးသား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊
ခ်ီလီေရတပ္ဦစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ေရေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရ
အၾကံေပးမ်ားပါဝင္သည့္ ခ်ီလီ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ITF မွလည္း

သေဘၤာသားသမဂၢ တစ္ခုအေနျဖင့္ မိမိတို႕

စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ လစာႏႈန္းထားမ်ား၊ အျခား အေျခအေနမ်ားတို႔ႏွင့္

ဥပေဒအမ်ားစုတို႔သည္ လူမႈေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္

ကိုက္ညီမညီကို အစိုးရမွ စစ္ေဆးေပးေစလိုပါတယ္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားထက္

မိမိတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ဗဟိုအစိုးရသို႔ တင္ျပေသာအခါ
ေထာက္ခံမႈ ရရွိႏိုင္ေစဖို႔ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စည္းရံုး အသိေပးသည့္အေနနဲ႔ ကန္ပိမ္းတစ္ခု
လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

အခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

တိုက္တြန္းႏိုင္ခဲ့

ေရယာဥ္မ်ားအားလံုးဟာ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမား

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခြဲခန္႔ကလည္း ေနာ္ေဝးသေဘၤာသားသမဂၢဟာ

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္လည္း လက္ခံရမည့္

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ ျပဌာန္းသလို
ျဖစ္ေနသည့္အေၾကာင္း မိမိတို႔၏ ပူပန္မႈကို
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္မွာေတာ့
တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးမွေန၍
၎အဆိုျပဳခ်က္အား ေထာက္ခံၾကျပီး ခ်ီလီျပည္တြင္းေရေၾကာင္း
အလုပ္မ်ားအား ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဦးစားေပး ဖန္တီးရန္ႏွင့္

အကူအညီျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ITF ႏွင့္
SRI (Seafarers’ Right International) တို႔
တြဲဖက္ကာ ႏိုင္ငံေပါင္း မည္မွ်တြင္ ၎တို႔၏ ေရပိုင္နက္အတြင္း
ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား သြားလာကုန္သြယ္ျခင္းအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ
ကန္႔သတ္ထားသည္ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ခြင့္ မ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
ျပဌာန္းထားသည့္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွ ဥပေဒမ်ားကို
ေလ့လာျခင္းမွာ ယခင္က အနည္းငယ္သာရွိခဲ့သည္။

1991

ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဌာနရွိ ေရေၾကာင္းညႊ
န္ၾကားမႈဦးစီးဌာနခြဲမွေန၍ ႏိုင္ငံေပါင္း

56 ႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ကာ

၎တို႔ ေရပိုင္နက္အတြင္း သြားလာကုန္သြယ္ခြင့္အား
ကန္႔သတ္ထားရွိမႈမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို

53 ႏိုင္ငံအနက္
47 ႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ ေရပိုင္နက္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား

ေတာင္းခံခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ ႏိုင္ငံေပါင္း

ပါဝင္ခြင့္အား ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ၾသစေတးလ် ေရေၾကာင္း သမဂၢမွေန၍ အဆိုပါ စစ္တမ္းမွ
ရလာဒ္မ်ားအား အသံုးျပဳကာ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္ခြင့္အား
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၅
ႏိုင္ငံအား အသြင္တမ်ိဳးျဖင့့္ ေလ့လာကာ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ
ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စသည့္
ရႈျမင္ပံုတို႔အား ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ထီုကဲ့သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ လူအင္အားစိုက္ထုတ္ခဲ့ၾကတဲ့ စြန္႔စားမႈတစ္ရပ္ဟာ

ျပည္တြင္း ကုန္သေဘၤာမ်ားသာမက၊ အေပ်ာ္စီးသေဘၤာမ်ားရွိ

ႏိုင္ငံတဝွမ္း ေဒသအသီးသီးမွ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

အလုပ္အကိုင္မ်ားအား တိုင္းတပါးသားမ်ား ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔

ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေတြ႕ဆံုခဲ့အျပီးမွာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ လူအမ်ားစု

ကိုလညး္ တိုက္ဖ်က္သြားရန္ သႏၷိဌာန္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

2016 ႏွင့္ 2017 ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း SRI မွေန၍
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ 193 ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း

သိထားၾကတဲ့ အလုပ္သမားစံႏႈန္းေတြဟာ ေကာင္းေပမယ့္ လက္ရွိ

ပါလီမန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွေန၍ ၎အၾကံဉာဏ္ကို

ကုန္သြယ္ခြင့္ ဥပေဒမ်ားအား တကမာၻလံုးအတိုင္းအတာထိ

လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနႀကီး (၀န္ႀကီးဌာန) တစ္ခုထက္

ေကာက္ယူခဲ့သည္။ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုသာ

လက္ေအာက္ခံ ဌာနခြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးရန္သာ လိုလားသည္။

ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္

သေဘၤာသားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အျဖစ္မွန္ကို သိၾကရတဲ့
အခါမွာေတာ့ အံၾသဘနန္း ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။ ရလာဒ္ကေတာ့
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား၊ ျမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီမ်ားထံမွ
ေထာက္ခံမႈ အမ်ားအျပား ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္
ခ်ီလီႏိုင္ငံ အလံတင္သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ ဆက္လက္ျပီး

ေနာ္ေဝ သတင္းစာမ်ားမွ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအၾကား

တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍

အေကာင္းျမင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျပီး လူထုေထာက္ခံမႈမ်ား ပိုမို

ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုပါက

ရရွိခဲ့သလို မိမိတို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ၾကားမွာလည္း အားတက္ေစခဲ့ပါတယ္။

ၾကိဳဆိုမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်ီလီႏိုင္ငံသား သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားအတိုင္း

လူထုသေဘာထားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ

တူညီေသာ ဥပေဒႏွင့္ အခြန္စနစ္တို႔ကို လိုက္နာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

136 ႏိုင္ငံက်န္ရွိျပီး ထို 136 ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကို
91 ႏိုင္ငံ (ဆိပ္ကမ္း
ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယင္းထက္မ်ားေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ 67 ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး)

ဆက္သြယ္ခဲ့သည္။ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ

တြင္ ၎တို႔၏ ေရပိုင္နက္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသေဘၤာမ်ား
သြားလာကုန္သြယ္ျခင္းအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ပံုစံတစ္မ်ိဳးစီ
ရွိၾကသည္။ ယင္းသည္ ထူးျခားေသာ ေတြ႔ရွိမႈပင္ျဖစ္သည္။

www.itfseafarers.org #ITFseafarers
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ငါးဖမ္းသမားမ်ား

ထိုင္းငါးဖမ္းသမားမ်ား၏
အခြင့္အေရးကို

ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးလိုက္သည

ITF
ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ည့္

ငါးဖမ္းသမားမ်ား
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ITF အာရွ ပစိဖိတ္
ကမ္ပိန္းစင္တာအသစ္ျဖင့္သမဂၢ အင္အားကို
တည္ေဆာက္မည္
တျဖည္းျဖည္းၾကီးထြားလာေနသည့္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုတို႔၏ အင္အားႏွင့္တကြ

ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္စဥ္တြင္ ၎လုပ္ငန္း အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးႏွင့္

ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မညီမွ်မႈတို႔ကို သမဂၢမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ တန္ျပန္အံတုရန္ ITF

စက္ရံုမ်ား၏ လုပ္ရပ္အေပါင္းအား အေသးစိတ္ သံုးသပ္ကာ

ႏွင့္ ၎၏ သမဂၢမ်ားအားလံုး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။ ၎ႏွင့္အတူ ITF သည္ အာရွ

အသိေပးတင္ျပသည္။ ထို႔ေနာက္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားအား ၎တို႔၏

ပစိဖိတ္ေဒသကို ‘ၿပီးျပည့္စံုေသာ စင္တာမ်ား’ အျဖစ္ ဖန္တီးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး တစ္ရပ္လံုးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ စံႏႈန္း ၂မ်ိဳးထားရွိမႈအား ရပ္တန္႔ရန္၊
လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕က်င့္သံုးရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔အား

ဆစ္ဒနီတြင္ရွိေသာ အာရွ ပစိဖိတ္ ကမ္ပိန္းစင္တာသည္ ေအာက္ပါတို႔ကို

ကတိကဝတ္မ်ားထားရွိေစျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အေျခခံကာ ေရလုပ္သားမ်ား၏

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ •

ITF ၏ လူထုကမ္ပိန္းသို႔

အင္အားေတာင့္တင္းျပီး တက္ၾကြေသာ မိတ္ဘက္သမဂၢမ်ား တည္ေထာင္ရန္

•	သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္သားမ်ားအတြက္ လစာ၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနႏွင့္

သမဂၢအခြင့္အေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ကမ္ပိန္းမ်ား

အခြင့္အေရးအတြက္ ပမာဏ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

2018 ခုႏွစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အဆိုပါ စင္တာသည္ ယင္း၏
ITF ၏ အျခားေသာ က႑မ်ား၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသအလိုက္
ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဦးစားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ITF ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဘက္
လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးအား

ထြက္ေပၚလာေစရန္ ႏွင့္
•	စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုတို႔၏ အင္အားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔အား

သမဂၢမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ ကမ္ပိန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္မည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားထားရန္

လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား ကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္

ကမာၻအႏွံ႔မွ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ စုစည္းကာ ITF
မွတဆင့္ ထိေရာက္ေသာ ကမ္ပိန္းမ်ား ျဖန္႕ေဝ၍ သမဂၢတို႔၏ အင္အားႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို
စင္တာက တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

စင္တာ၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ

ITF ၏ မိတ္ဘက္ သမဂၢမ်ားႏွင့္ အျခားသမဂၢမ်ား၊

ယင္းသမဂၢမ်ား၏ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏ အင္အားကို တည္ေဆာက္လိုသည့္
အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ တစ္စုတစ္ေဝးထဲ လံႈ႔ေဆာ္ရာ ဗဟိုခ်က္မ
ျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံဟာ တူနာငါးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ ကေမာၻဒီးယား၊ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္း လူမ်ိဳး
အလုပ္သမားမ်ားဟာ ၎လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ငါးဖမ္းသမားမ်ား၊ ပင္လယ္စာျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္
လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ရထိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား မရရွိၾကေခ်။ ITF မွေန၍ အဆိုပါ အေျခအေန အရပ္ရပ္အား
ေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု

ITF ေတာင္ပစိဖိတ္ ကမ္ပိန္းမွ ဒါရိုက္တာ တစ္ဦး ျဖစ္သူ Shannon O’Keeffe က ေအာက္ပါအတိုင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဧျပီလ

2017 ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေဆာင္ခလာတြင္ အလုပ္သမား

စည္းရံုးေရး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႕အား တည္ေထာင္ျပီး ၾသစေၾတးလ်ရွိ ဆစ္ဒနီ

ITF သည္ ၎၏ ေတာင္အာရွေဒသ တံငါသည္မ်ား
ကမ္ပိန္းအား ျပန္လည္စတင္လိုက္သည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ITF
႐ံုးမွတဆင့္

သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ တံငါသည္မ်ား၏ ပင္မအသံျဖစ္လာခဲ့ပါျပီ။
ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းက႑ရဲ႕ လက္ရွိအင္အား ဖြဲ႕စည္းထားပံုကို
လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေပးဖို႔ရာ ေဒသအႏွ႔ံ လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္တဲ့
ကမ္ပိန္းမ်ားနဲ႔တကြ သမဂၢဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကို
တည္ေထာင္ေပးဖို႔ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိက
စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပါပဲ။ ေရရွည္အတြက္ အစီအစဥ္ေတြကေတာ့
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စတင္ျပီးေတာ့ ေဒသတြင္း ငါးဖမ္းသမားမ်ားအတြက္
ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ျပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္တဲ့ စံျပ သမဂၢတစ္ခုကို
တည္ေထာင္ေပးသြားဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ငါးဖမ္းသမားမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္စာထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ
အလုပ္သမားေပါင္း

100 ေက်ာ္အတြက္ သင္တန္း သံုးခု

(ခၽြန္ဘူရီတြင္ တစ္ခုႏွင့္ ေဆာင္ခလတြင္ ႏွစ္ခု)ကိုလည္း မိမိတို႔

ITF မွ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့
ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီယား ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား
၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း
မေတာ္တဆမႈမ်ားအား မည္သို႔ သတင္းပို႔ရမည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
ျပႆနာရပ္မ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္တို႔အား
သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔၏ သမဂၢ စည္းရံုးေရးအစီအစဥ္အတြက္ သင္တန္းမ်ား

ထိုင္းသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးရွိ အလုပ္သမားႏွင့္

Stella Maris၊ State Enterprises
Workers’ Relations Confederation (SERC)
ႏွင့္ the Migrant Workers Rights Network
(MWRN) တို႔ႏွင့္လည္း နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း စသည့္

က္ရွိပါတယ္။ စည္းရံုးေရးပြဲမ်ားအတြင္း အလားအလာရွိေသာ

အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ သင္တန္းမ်ားက

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူ စုေပါင္း ညႇိႏိႈင္းခြင့္တို႔အား

ကူညီေပးၾကပါတယ္။ အလားအလာရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို

အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

ခ်ိန္သားကိုက္ေစရန္

ITFမွ
စည္းရံုးေရးသမားမ်ားဟာ ILO၊ Stella Maris၊ the Thai
Labour Solidarity Committee (TLSC)၊ SERC
ႏွင့္ the Solidarity Centre တို႔ႏွင့္ ဆက္လက္ ပူးေပါင္း
ပိုမိုေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ မိမိတို႔

ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဇူလိုင္လ အတြင္းမွာေတာ့ ပင္လယ္စာထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား
ထုိင္းသမဂၢႏွင့္

Greenpeace တို႔ဟာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ၎တို႔မွ
ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ အေရးၾကီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္အရ
တရားမဝင္ ငါးဖမ္းျခင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေ
ဖာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးေမွာင္ခို သမားမ်ားအား
ယင္းကုမၸဏီမ်ားမွ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား ထိခိုက္ေစသည့္ ငါးဖမ္းနည္းမ်ားအား
ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီစြာ

ကိစၥရပ္မ်ားမွာလည္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုင္းသမဂၢ အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၏

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ညႇိႏိႈင္းရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊
အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ သံုးႏႈန္းရမည့္ ဘာသာစကားႏွင့္
ေရယာဥ္မ်ားတြင္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္က႑ စသည္တို႔အတြက္

Greenpeace အဖြဲ႕အား ITF က ေနာက္ကြယ္မွေန၍
ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။
ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးအတြက္
ထိေရာက္ေသာ စံျပေမာ္ဒယ္ေကာင္း တစ္ခု
ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သတိၾကီးစြာထားရွိျပီး
အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ဘက္က ရႈျမင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ
ထိုင္းသမ၈ၢမွ တာဝန္ခံမႈရွိရွိျဖင့္ ၎သေဘာတူညီခ်က္အား
ဂုဏ္ယူစြာႏွင့္ အေထာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕

ITF

ကမ္ပိန္းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားဦးမွာ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း
စည္းရံုးေရးအစီအစဥ္တို႔အား ဆက္လက္အရွိန္ျမွင့္တင္ သြားမွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

တင္သြင္းေသာ ပင္လယ္စာပမာဏ တိုးတက္လာေစျခင္းႏွင့္

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

32

ငါးဖမ္းသမားမ်ား

ထိုင္းေရလုပ္သားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္၍ ျပတ္သားစြာ
တံု႔ျပန္ခဲ့ေသာ

ILO အားဂုဏ္ျပဳလိုက္ေသာ ITF

ITF ၏ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဌာန သဘာပတိျဖစ္သူ Jonny Hansen မွေန၍ ေရလုပ္သားမ်ားအေပၚ ဖိအားေပးေစခိုင္းခံေနရျခင္းအား ကာကြယ္ရန္
ထိုင္းအစိုးရ၏ ပ်က္ကြက္မႈအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ILO ၏ စီရင္ထံုးအား ဝမ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။
2016 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ITF ႏွင့္ International
Trade Union Confederation (ITUC)

အလုပ္ပြဲစားမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ဘာသာစကားကို

အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအသီးသီး၏

ေျပာဆိုႏိုင္ေသာ စစ္ေဆးေရးအရာရွိမ်ား ပိုမိုခန္႔ထားရန္

တို႔မွေန၍ ထိုင္းႏိုင္ငံသား ေရလုပ္သားမ်ား အပါအဝင္

မိခင္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ႏွင့္ အတူအကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္

အစိုးရအား ေတာင္းဆိုခ်က္။

အျခားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေပၚ အကာအကြယ္ေပးရန္

ထိုင္းအစိုးရအား တိုက္တြန္းခ်က္။

•

•

ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ မူေဘာင္တို႔အား

တရားစြဲဆိုျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ကာ က်င့္သံုးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္
ထိုင္းအစိုးရအား

ILO Convention 29 on Forced

Labour (ဖိအားေပးေစခိုင္းျခင္း) သေဘာတူညီခ်က္ကို

ထိုင္းအစိုးရမွ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုလားခ်က္။
•

စံုစမ္းစစ္ေဆးကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္းရန္

အုပ္ခ်ဳပ္ေ႔ရးအဖြဲ႕မွေန၍ ၎အမႈအတြက္ စီရင္ထံုး ျပန္လည္

ITF မွ

အထူးတလည္ ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္ -

လူကုန္ကူး ခံေနရျခင္း၊ မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ အလုပ္မ်ား
ေစခိုင္းေနျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ျခင္း စသည္ကို

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ျပဳႏိုင္ပါက အဆိုပါ

ထိုင္းအစိုးရအား ေတာင္းဆိုခ်က္။
•

ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သားမ်ားအား ဖိအားေပးခိုင္းေစျခင္း၊

Forced Labour Protocol and Convention 188
on Work in Fishing ဆိုသည့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တို႔အား

တားျမစ္ရန္ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ ရိုင္းျပသည့္ လုပ္ရပ္တို႔အား

ILO ၏

အေရအတြက္စာရင္း အတိအက်မရွိသည့္

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ သိမ္းယူထားျခင္းတို႔အား စီမံခ်က္ခ်ကာ

အလုပ္သမားမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO)၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ထံ

ခ်မွတ္ေပးခဲ့ရာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား မိမိတို႔

ဥပေဒႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္ အျပဳအမူျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားတို႔၏
အေထာက္အထား သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား

ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြဲခ်က္တစ္ရပ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
တင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၈ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္

စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ

လူကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္က်ဴးလြန္ေသာ အရာထမ္းမ်ားအား

ဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ခ်ိန္တြင္ ေရလုပ္သားတို႔အေနျဖင့္

အလုပ္သမား စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို

ယခုထက္ပိုမိုသည့္ အကာအကြယ္မ်ားရႏိုင္ေျခ ရွိသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ဖိအားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္အတြက္

အစိုးရအား ၎ဥပေဒအား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္သည္အထိ

သင္တန္းမ်ား ပိုမိုေပးအပ္ရန္၊ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

ဆက္လက္ဖိအားေပးသြားရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ ကၽြန္ျပဳခံေနရေသာ အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံရွိ
ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သားမ်ား
အိုင္ယာလန္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္စနစ္သည္ တရားဝင္ကၽြန္ျပဳသကဲ့သို႔ ့ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဂရိတ္ ျဗိတိန္ႏွင့္
အိုင္ယာလန္အတြက္

ITF ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴးျဖစ္သူ Ken Fleming မွ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဆက္လက္ဖိအားေပးရန္ ကတိျပဳရင္း

ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ITF

အိုင္းရစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းအတြင္း

အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ ၎အထူးအဖြဲ႕၏

ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သား ၆၈ ဦး

ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ

အၾကံျပဳခ်က္အရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္

ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျပီး အမ်ားစုက လုပ္ခနည္းပါးစြာ

ျပဌာန္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစခဲ့ျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေရႊ႕ေျပာင္း ေရလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္

စတင္ခဲ့သည့္

ရရွိျခင္း၊ လံုေလာက္ေသာ အနားယူခ်ိန္

အိုင္းရစ္ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္း တစ္ခုလံုးအား

ၾကီးၾကီးမားမား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနၾကရေၾကာင္း

မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း

မရရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ပတ္လ်င္ အလုပ္ခ်ိန္

အလံုးစံု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္

ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာၾကီးမွ ေဖာ္ျပအျပီး

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ထိေရာက္သည့္

နာရီ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္အထိ အလြန္အမင္း

ဥပေဒ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္

ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္သည္အထိ ၎

စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါက

ေစခိုင္းခံရျခင္းတို႔အား တိုင္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔အား လိုက္နာရန္

ေရလုပ္သားမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္

ယခုအၾကံျပဳသည့္ စနစ္သစ္မွာလည္း

တည္ေထာင္ထားသည့္ စနစ္တို႔ ဆိုးရြားစြာ

တျပားမွတန္ဖိုးမရွိသည့္ အျဖစ္သို႔

ခြ်တ္ယင္း အားနည္းလ်က္ ရွိေနျခင္းအေပၚ

ဆိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိေပးခဲဲ့ပါေသးသည္။

ITF အေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Work Permit စနစ္သစ္အား

၎ႏွစ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း

ITF မွ

စနစ္သစ္သည္ ကြ်န္စနစ္အား တရားဝင္

ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၎သက္ေသတို႔က ညႊန္ျပေနသည္က
၎စနစ္ က်ရံႈးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း

ITF က ေတာင္းဆိုသည္မွာ -

အလြန္ထင္ရွား ေနျပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္

•

ITF မွေန၍ ယင္းကဲ့သို႔ ရိုင္းစိုင္းေသာ

ႏိုင္ငံျပင္ပ ငါးဖမ္းသူမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
တရားဝင္ဆိုင္းငံ့ထားရန္၊

•

15 မီတာေအာက္သေဘၤာမ်ား
80 ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္) ကို

၎တို႔ ပူပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာတို႔အား

လုပ္ရပ္မ်ားအား ခ်က္ျခင္း ရပ္တန္႔ၾကရန္ႏွင့္

အိုင္းရစ္အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဂါးဒီးယန္း

ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏

အိုင္ယာလန္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္

သတင္းစာၾကီး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အား လ်င္ျမန္စြာ

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ေလးပံုတစ္ပံုေသာ

ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္

ခြင့္ျပဳစီမံခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို

တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အထူးအဆင့့္

ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သားတို႔မွာ အထက္ပါ

အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေရလုပ္သားတို႔အား

ပယ္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္

စနစ္သစ္၏ အက်ိဳးကို ခံစားခြင့္ မရသလို

ေနထိုင္ခြင့္ေပးရန္တို႔အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းကာ

ITF

ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔႕အစည္းမ်ားထံမွ

ေလွပိုင္ရွင္မ်ားမွလည္း ၎ေရလုပ္သားမ်ားအား

သက္ေသမ်ားအား ၾကားနာေစခဲ့သည္။

အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာသာ ေပးေခ်ေနခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအေပါင္းအား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

(သေဘၤာအုပ္မ်ား၏

အလုပ္ရွင္ထံမွ ငါးဖမ္းသူထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ အိုင္းရစ္ပါလီမန္

ခြဲျခားေပးရန္။

ေကာ္မီတီသို႔ ထြက္ဆိုခ်က္အရ ယခု
အသစ္က်င့္သံုးလိုက္ေသာ

• 	တစ္ဦးတည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ

Work Permit

Ken Fleming လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ ဆုတံဆိပ္ကို ရရွိသည္
ေရေၾကာင္းလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ သူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ Spirit

of Mother Jones ဆုကို Ken Fleming အား

ေပးအပ္ခဲ့သည္။
ဆုတံဆိပ္ ေကာ္မတီမွ

James Nolan က ေျပာၾကားသည္မွာ -“Ken Fleming သည္ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ယူေကတို႔တြင္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းငါးဖမ္းသူအမ်ားအျပားတို႔ လူျမင္သူျမင္ပင္

ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရသည့္အေပၚ အစိုးရမွႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းကို စိန္ေခၚရန္ စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈကင္းမဲ့သလို စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္၍ အခြင့္အေရးမ်ား ျငင္းပယ္ခံရေသာ
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ခုခံကာကြယ္ေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသူျဖစ္သည္…”

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

သေဘၤာက်င္း
လုပ္သားမ်ား

UN မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္အား
ကမာၻအႏွံ႔အျပားရွိ ဆိပ္ကမ္းေအာ္ပေရတာမ်ား
သေဘာတူ လက္ခံၾကရန္

ITF

အဖြဲ႕ဝင္ သေဘၤာက်င္းလုပ္သားမ်ားမွ

စ္သည္။ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ားကို ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏
ေထာက္ပံ့မႈကြန္ရက္တေလွ်ာက္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္၊ အလုပ္သမားအားလံုးကို ေလးစားစြာ
ဆက္ဆံေပးရန္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိ၍ ေဘးကင္းေသာ အလုပ္ကို လံုျခံဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ေပးအပ္ရန္တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေန႔စဥ္ တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။
အလုပ္သမားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ (Freedom of
Association) ၏ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေသာ - အလုပ္ရွင္တို႔မွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း ျငိဳေတးထားျခင္
မရွိေစရပဲ အလုပ္သမားတို႔ ႏွစ္သက္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢသို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ - အလုပ္သမားတို႔
အတြက္သာမကပဲ ကုမၸဏီတို႔ အတြက္ပါ အျပန္အလွန္ အဆင္ေျပေစမည့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ စုေပါင္း
ညိွႏိုင္းျခင္း (Collective

Bargaining)

စသည္တို႔အား အေလးဂရုျပဳရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံေရးမွာ
အေလ့အထေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား
စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊

UN ၏ တကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တရားဝင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို
လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ားအဖို႔
မည္သည့္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္သည္ျဖစ္ေစ က်န္းမာေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္
အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအား
တေျပးညီ ရရွိေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကမာၻအႏွံ႔ရွိ
ဆိပ္ကမ္း ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ လက္သင့္ခံျခင္း

ITF ၏

သေဘၤာက်င္းလုပ္သားမ်ားဌာန လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး Nigel

Venes က ေမးျမန္းလိုက္သည္။

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္သည္ အလုပ္သမား သမဂၢ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖ

အရမ္းၾကီး ခက္ခဲေနသည့္ အရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္။ ကုလသမဂၢမွေန၍ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္

ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

မရွိရသည္မွာ မည္သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း
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အလုပ္သမား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားေအာက္တြင္
အေျခခံမူ

10 ခ်က္ ပါဝင္သည္။ ယင္းတို႔အထဲမွ ‘အလုပ္သမား’ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေလးခ်က္ပါဝင္သည္။
ILO မွ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးထားေသာ အေျခခံမူ ၄ခ်က္အား ဆိပ္ကမ္းအားလံုး

၎ အေျခခံမူ

လိုက္နာက်င့္သံုးရမည္ ျဖစ္သည္• 	စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ႏွင့္ စုေပါင္း၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔အား ထိန္းသိမ္းထားရမည္ (အေျခခံမူ

4)
•	ကေလးအလုပ္သမားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖ်က္သိမ္းရမည္ (အေျခခံမူ 5)

3)

•	မည္သည့္ပံုစံျဖင့္မဆို ဖိအားေပးျခင္း၊ မလုပ္မေနရ ခုိင္းေစျခင္းတို႔ကို မက်င့္သံုးရ (အေျခခံမူ

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ရွိပါသလား? ရွိပါသည္။ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ပမာဏအထိပင္
ရွိေနပါေသးသည္။
•	အလုပ္ခန႔္ထာရာတြင္ က်ား၊မ၊လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ (အေျခခံမူ 6)
အထက္ပါ သေဘာတူညီခ်က္အား ႏိုင္ငံစံုရွိ ထိပ္တန္းအလုပ္ရွင္မ်ားမွ လက္မွတ္ထိုးထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ကမာၻ႕ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဆိပ္ကမ္းေအာ္ပေရတာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ

Maersk Group ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ APMT တစ္ခုသာ သေဘာတူ
World၊ HPH၊
COSCO ႏွင့္ PSA - တို႔သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ရွိသည့္ သူတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတိုင္းတြင္
-

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသးသည္။ အျခား တာမီနယ္ ေအာ္ပေရတာမ်ားျဖစ္ေသာ - DP

လူအခြင့္အေရး၊ ဖိအားေပး ခုိင္းေစမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ကို တစ္ေယာက္မက်န္ အနည္းဆံုးစံႏႈန္းျဖင့္
လူသိရွင္ၾကား ကတိကဝတ္ျပဳရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေရွာင္တိမ္းေနရပါသလဲ။ယင္းတို႔တြင္
ဖုံးကြယ္လိုသည္မ်ား ရွိေနပါသလား။
သို႔ျဖစ္လ်င္ အျခား ဆိပ္ကမ္း ေအာ္ပေရတာၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ - DP
ႏွင့္

World၊ HPH၊ COSCO
PSA တို႔သည္ ၎တို႔ ုသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျခင္းစီတိုင္းရွိ ယင္းတို႔၏

လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖိအားေပး ခုိင္းေစမႈႏွင့္ လူလူျခင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔အား
မျပဳလုပ္ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ကတိကဝတ္ျပဳ ေၾကျငာရန္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္
ေရွာင္တိမ္းေနရပါသလည္း ? တစ္ခုခု ဖုံးကြယ္ထားသည္မ်ား ရွိေနပါသလား ?
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္

ITF မွ ေန၍ DP World ကုမၸဏီ အေျခစိုက္ေသာ ဆိပ္ကမ္းမ်ားရွိ

သေဘၤာက်င္း လုပ္သားမ်ား သမဂၢေပါင္း ၁၇ ခုတို႔အား အေရးၾကီး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အျပန္အလွန္
ကူညီေစာင္မျခင္း ျပဳေစႏိုင္ရန္အတြက္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
အဆိုပါ သမဂၢမ်ားမွလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ အိႏၵိယ၊ ကေနဒါ၊ ပီရူး သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် စသည့္
မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ တကမာၻလံုးတြင္ရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအတြက္
အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည့္ အနိမ့္ဆံုးစံႏႈန္း တစ္ရပ္အား တန္းတူညီတူ ရရွိႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းလုိေၾကာင္း
သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သမဂၢမ်ားမွ မိမိတို႔အား သတင္းေပးခ်က္အရ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သမဂၢမ်ားအား
ပရိယာယ္သံုးကာ ျပိဳကြဲေစျခင္း(သို႔)ု ရုပ္ျပ သမဂၢမ်ား ဖြဲ႔စည္းကာ ၎တို႔အား အတိုက္အခံျပဳေစျခင္း
စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳကာ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလ်ာ့ပါးေစရန္
အားထုတ္ျခင္း၊ ၎အားနည္းခ်က္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အလုပ္သမားတို႔အား ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမ်ား တစစ
ၾကီးထြားလာေနေၾကာင္း သိရသည္။

ITF အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေခါင္းပံုျဖတ္ ကုတ္ေသြးစုပ္မႈ အေပါင္းအား

သည္းခံေနမည္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ၎၏ မိတ္ဘက္သမဂၢမ်ားႏွင့္
လက္တြဲကာ အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝေသာ ညိွႏိႈင္းပြဲမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ စကားဝိုင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္္။

DP World ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ သေဘၤာက်င္း အလုပ္သမားမ်ားေနျဖင့္ ၎တို႔၏
အလုပ္ရွင္မ်ားအား အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ UN၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ DP World ကုမၸဏီအေနျဖင့္လည္း
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရး ေပၚလစီမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးမ်ား၊ တိုက္ရိုက္ (သို႔) တစ္ဆင့္ အလုပ္ခန္႔ထားရာတြင္ မွ်တေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ အလုပ္သမားတို႔ဘက္မွ
ရႈျမင္သည့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္တို႔အား အေလးထားေၾကာင္း
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။
သေဘၤာက်င္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အသံထုတ္လႊင့္ခ်က္ကို ဤေနရာတြင္ နားဆင္ပါ

www.thedockerpodcast.libsyn.com

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573
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အမ်ိဳးသမီးမ်ား

သေဘၤာသားတို႔
သိေစဖို႔ ပင္လယ္ျပင္တြင္
လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ခံရဖူးသလား
“လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
သေဘၤာလိုက္ရန္ ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး
သေဘၤာအရာရွိ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္စဥ္ခန႔္အပ္လ်က္ရွိေသာ
ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အမ်ိဳးသား သေဘၤာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္
အလြန္နည္းပါးေနပါေသးသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ILO) ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IMO)
တို႔ ျပဳလုပ္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးသေဘၤာသား
အေရအတြက္သည္ တကမာၻလံုးရွိ သေဘၤာသားအေရအတြက္၏ ၂
ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ျပသေနသည္။”

Tangi၊ လူထုေပၚလစီ 2016
အမ်ိဳးသမီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ITF စီမံကိန္း

Kim Rojas သည္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ အလုပ္သမား သမဂၢလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္
ပင္လယ္ျပင္တြင္း လိင္မတူခဲြျခားမႈကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ ITF ၏ သုေတသနတြင္ သေဘၤာသားအားလံုး
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သူ

ေျပာၾကားေပးရန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္သည္ အလြန္နည္း၍ အဆင့္ျမင့္ရာထူးတြင္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အေရအတြက္

ျပီးဆံုးေအာင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း) ဖုန္းေပၚမွာပင္ ျပီးဆံုးေအာင္ ေျဖၾကားႏိုင္သည္ ။ အြန္လိုင္းေပၚမွ

အလြန္႔အလြန္နည္းပါးသည္ကို အားလံုးသိၾကေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားအေပၚႏွင့္ သင္၏

စစ္တမ္းေျဖဆိုျခင္း မစတင္မီ ၾကည့္ရႈရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားရန္အတြက္ PDF မ်ားကိုလည္း

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မည္သည့္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသလဲ။

ရရွိႏိုင္သည္။

ယင္းကို ေျဖဆိုရန္အတြက္

ITF သည္ ညီမွ်မႈ စမ္းသပ္ခ်က္ သုေတသနကို ေဆာင္ရြက္ေန၍

အမည္ေပၚလြင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ သင္မည္ကဲ့သို႔ ေျဖဆိုခဲ့သည္အား သိရွိသြားမည္ကို

သင္ေျဖၾကားေပးရန္ လိုအပ္သည္။

ေၾကာက္ရြံ႕ရန္မလိုအပ္ဘဲ အေျဖမ်ားကို ေျဖဆိုႏိုင္သည္။

အဆိုပါ စမ္းသက္ခ်က္သို႔ သင္တို႔၏ တံု႔ျပန္ ေျဖၾကားေပးမႈမွန္သမွ်ဟာ မိမိတို႔ ITF ႏွင့္ အလုပ္သမား

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ႏွစ္ပိုင္း ပါဝင္သည္ - အလုပ္ရွင္တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ အေလ့အထတို႔အား

သမဂၢမ်ားအား တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအားျဖင့္

ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ အလုပ္သမားတို႔ထံမွ ေကာက္ယူမည့္ စစ္တမ္းႏွင့္ သမဂၢမ်ားတြင္

သေဘၤာသမီးမ်ားအတြက္သာ သတ္မွတ္ထားေသာ ကိုယ္ဝန္ရွိ၊ မရွိ မျဖစ္မေန စစ္ေဆးရျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး

လိင္ခြဲျခား၍ ဦးစားေပးမႈမ်ား ရွိ မရွိ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ သမဂၢ ထပ္တိုး

ေရေၾကာင္းဘြဲ႔ရမ်ားအား အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ထင္ရွားေသာ

ေမးခြန္းလႊာတို႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတြင္ ေမးေသာေမးခြန္းမ်ားမွာ -

သင့္အလုပ္ (အမည္ေဖာ္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ)၊

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မိမိတို႔မွ အဆိုပါ

•

ေျဖၾကားခ်က္တို႔အား ကမာၻအရပ္ရပ္မွ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ စုေဆာင္းကာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း မည္သည့္

• 	သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ရာထူးတိုးျခင္းမ်ားတြင္ တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္

ေယာက္်ား၊ မိန္းမ မဆိုအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ လိင္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔အား

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈတို႔ ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည္တို႔အတြက္

တိုက္ဖ်က္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္တရပ္ ေရးဆြဲႏိုင္ၾကေစရန္ အရွိန္ျမွင့္ တိုက္တြန္းႏိုင္မွာ

သင့္အလုပ္ရွင္၏ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ျဖစ္ပါတယ္။
သင္တို႔ ကူညီမွသာ မိမိတို႔အေနနဲ႔ မတူညီေသာ အလုပ္ခြင္မ်ားမွ မ်ားျပားလွတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား၊ သမဂၢ

•	အလုပ္ႏွင့္ အျငိမ္းစားလစာမ်ား၊ အလုပ္ခန႔္ထားမႈႏွင့္ ပံုသ႑ာန္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္

သင္အလုပ္လုပ္ရေသာ အေျခအေနမ်ား။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္၍ သက္ေသခိုင္မာတဲ့ စစ္တမ္းတစ္ခု ေပးအပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး ထိုအခါမွ

သင့္ေျပာဆိုခ်က္ကို ျပဳလုပ္၍

စုစုစည္းစည္း ကမ္ပိန္းလုပ္ၾကရင္ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တြင္ အျပီးျဖည့္ေပးပါ

စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမွာ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္ျပိး အလြယ္တကူ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ အမွန္ျခစ္ရေသာ အေျဖမ်ားသာလိုအပ္၍ - (အကုန္လံုးကို တစ္ၾကိမ္တည္းျဖင့္

ITF သေဘၤာသားမ်ား၏ သတင္းလႊာ 2018

ITF ညီမွ်မႈ စစ္ေဆးခ်က္ သုေတသနကို https://goo.gl/63IL6g

႐ုပ္ရွင္ သံုးသပ္ခ်က္

ကိုေရႊထြန္းေအာင္၏
ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း

ITF စစ္ေဆးသူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘၤာသားတိုင္းအတြက္

တခါတရံ မ်က္ရည္က်စရာ အခက္အခဲမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားနဲ႔

ကာလကို တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေရာက္ရွိလာသည္ကို သိရွိပါသည္။

အတိျပီးတဲ့ ရင္နာဖြယ္ ပံုျပင္ဆန္ဆန္ ဒီရုပ္ရွင္ဟာ

ခင္ဗ်ားတို႔ ဖ်ားနာေကာင္း ဖ်ားနာလိမ့္မယ္၊ ဒဏ္ရာရေကာင္း
ရလိမ့္မယ္ သို႔ေပမယ့္ က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မႈ ရရန္အတြက္
ျငင္းပယ္ခံရတယ္။ ရိကၡာျပတ္မယ္၊ လစာေတြ ေနာက္က်မယ္
ေနာက္ဆံုး အိမ္ကို လက္ဗလာနဲ႔သာ ျပန္သြားခဲ့ရတယ္ဆိုရင္

သူ႕တိုင္းျပည္ျပန္ဖို႔ ျပည္ဝင္ခြင့္ အပိတ္ခံခဲ့ရတဲ့ မစၥတာ
ေရႊထြန္းေအာင္တစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုဝင္တစ္ဦး
ျဖစ္လာပံံု၊ ဟူစတန္မွာ

ITF Inspector အလုပ္ရပံု၊

ေနာက္ဆံုး သူ႕မိခင္တိုင္းျပည္ကို ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ျပီး

ဒီအလုပ္ဟာ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရွိတဲ့အလုပ္ေပါ့။

ကိုေရႊထြန္းေအာင္၏

Independent Federation of Myanmar
Seafarers (IFOMS) ဆိုတဲ့ သေဘၤာသားသမဂၢတစ္ခု

ရဲရဲၾကီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါ။ မင္းနဲ႔ မင္းရဲ႕ ရဲေဘာ္တို႔အတြက္

တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကမ ၻာအႏွံ႔အျပားက လက္ခုပ္သံမ်ား

ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းအား ျပန္လည္ရိုက္ကူး

မွန္တယ္ထင္ရာကို လုပ္ရဲလား တန္ရာတန္ေၾကးတစ္ခု ရွိမွာေပါ့

ရယူႏိုင္ခဲ့ပံုတို႔ကို ရိုက္ကူးထားတာပါ။

ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္သူ

ထားသည့္ ျမန္မာ့ ေကာင္းဘိြဳင္

ITF
အၾကိးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ Mr. Peter
Lahay ၏ သံုးသပ္ခ်က္
ရုပ္ရွင္အေပၚ ကေနဒါ ႏိုင္ငံမွ

Burmese Cowboy ဆိုတဲ့ ရုပ္ရွင္ဟာ ေၾကာက္စိတ္ကို

ဇာတ္သိမ္းကေတာ့ ေပ်ာ္စရာ အေကာင္းဆံုးပါ။

ေဘးဖယ္ျပိး သူ႔ေဘးက အလုပ္သမားရဲေဘာ္တို႔အတြက္

သူ႔တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ အလုပ္သမား သမဂၢ

ရဲရဲဝင့္ဝင့္ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ သမိုင္းဝင္သေဘၤာသား မစၥတာ

IFOMS ရဲ႕ ရံုးဖြင့္ပြဲနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီး အဆံုးသတ္ထားပါတယ္။

ေရႊထြန္းေအာင္ရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ တို႔

ITF က

ကမ ၻာအႏွံ႔က သေဘၤာသားတို႔ကို လက္ကမ္းၾကိဳျပီး

ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူအတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားထုၾကီး

သူ႔ႏိုင္ငံသားတို႔ကိုလည္း မိမိတို႔ အလုပ္သမားထုရဲ႕

ေသြးစည္းမႈရဲ႕ ျပယုဂ္လည္း ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ဆံုးေသာ အႏိ ၱမ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားကို

၁၉၉၈ မွာ မစၥတာ ေရႊထြန္းေအာင္ ေရာက္သြားတဲ့
သေဘၤာနာမည္က

MV.Great Concert ၊ FOC

အတူတကြ စုေပါင္းကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းအား
ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သေဘၤာ၊ လခ ၄လစာ မရၾကေသးဘူး၊ ရိကၡာလည္း ျပတ္ေနျပီ၊

ျမန္မာ့ေကာင္းဘိြဳင္ကို (ကိုေရႊထြန္းေအာင္၏ ဇာတ္လမ္း)

သေဘၤာမွာတင္လာတဲ့ ကုန္က ဆန္ေတြမို႔လို႔ အဲဒီဆန္နဲ႔

ရုပ္ရွင္အား

အသက္ဆက္ေနၾကတာ။ ေနာက္ဆံုး သေဘၤာ ဘရာဇီးကို
အသြား မစၥတာေရႊထြန္းေအာင္ တစ္ေယာက္
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YouTube တြင္ ၾကည့္ရန္
Link https://goo.gl/hczK8m

ITF ကို တိုင္ဖို႔

ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ က်န္တဲ့ သေဘၤာသားေတြကေတာ့
အလုပ္ျပဳတ္မွာေၾကာက္တာရယ္ မိသားစုကို ငဲ့တာရယ္ေၾကာင့္
သေဘာမတူၾကဘူး။ ဒီေတာ့ သူ တစ္ေယာက္တည္း
တြန္းလွန္တယ္။ ေနာက္ဆံုး သူ ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ITF အကူအညီဖုန္းလုိင္း- +44 (0) 20 7940 9280 | SMS မက္ေဆ့ခ်္ဖုန္းလုိင္း- +44 7984356573

www.itfseafarers.org #ITFseafarers

အခမဲ့

ITF အက္ပ္ -

ITF သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ITF ခ်မ္းသာသုခ
ITF သေဘၤာသားမ်ား
• သင့္သေဘၤာအေၾကာင္း ၾကည့္ရႈပါ
• သမဂၢက သင့္အတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္ကို ေလ့လာပါ
• အၾကပ္အတည္းအတြင္း အကူအညီကို မည္သည့္ေနရာမွ ရယူရမည္ကို ရွာေဖြစူးစမ္းပါ
•

ITF ႏွင့္အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေနပါ

ITF က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
HIV/AIDS၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား(STIs)၊ တီဘီေရာဂါ(TB)၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ဇီကာ
ဗိုင္းရပ္စ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအတြက္ စိတ္ပူေနပါသလား။
ေနာက္ဆံုးေပၚ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား အားလံုးကို ရွာေဖြပါ
• ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
• ကူးစက္ျခင္း
• ကုသျခင္း
• ကာကြယ္ျခင္း
• ေရာဂါအေၾကာင္း အယူအဆ အမွားမ်ား

Android ႏွင့္ iOS စက္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္ ရရွိႏိုင္ပါသည္
app store သို႔မဟုတ္
www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm ထံမွ
၎တို႔အား အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ပါသည္

ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ပါ သင္၏

ပင္လယ္ျပင္ဘဝ အေၾကာင္း ေနာက္ဆံုးရ အေၾကာင္းမ်ားကို သိရွိေစရန္ အျခားနည္းမ်ားမွာ • ေနာက္ဆံုး သတင္းမ်ားအား ေဖာ္လိုလုပ္ၿပီးေျပာဆိုပါ #itfseafarers ေပၚတြင္ Twitter ကို အသုံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္
• ITFႏွင့္ သမဂၢ သတင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ပါ @ITFglobalunion Twitter ေပၚႏွငw
့္ ww.facebook.com/ITFseafarerssupport ၌

ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္

Container Lashing

ဖမ္းရေသာ အလုပ္သည္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္သားမ်ား
လုပ္ရမည့္ အလုပ္သာျဖစ္သည္။
ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ Container

Lashing မ်ား ျဖဳတ္/တပ္ သည့္ အလုပ္အား သင့္အား လုပ္ခိုင္းပါသလား?

သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားမ်ား သမဂၢ ထံမွ ခြင့္ျပဳစာ မရွိဘဲ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္

Container Lashings မ်ား ျဖဳတ္/တပ္ ခိုင္းျခင္းသည္ ITF ၏ Collective
Agreement ကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိအား သေဘၤာမွ Container Lashings
မ်ား ျဖဳတ္/တပ္ရန္ ေစခိုင္းလာပါက -ျဖစ္ရပ္ -သေဘၤာအမည္ -ေနရာ တို႔အား ေအာက္ပါ email လိ္ပ္စာသို႔
ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ လိပ္စာမွာ -Reclaimlashing@itf.org.uk
သေဘၤာသားမ်ားအား

တိုင္ၾကားသူ၏ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား

ITF မွ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ITF Agreement Covered ျဖစ္ေသာ သေဘၤာမ်ားတြင္ Lashing /Unlashing အလုပ္မ်ားအား
ဆိပ္ကမ္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွ သင့္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ေသာ Dock
Workers မ်ားကို ကူညီပါ။

