
ဤထု�တ်�ဝေေစာ�ဝေစာ�င်�တ်�င်�-

ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြ�င့်် ်စ်မြော�းခံံရပြခံင့်း်- �င့်် ်အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ား
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 အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ �ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး အလု�်ု�မှုားမှု�ား အ�ွ��ခံ���် (International Transport Workers’ Federation (ITF)) �ညီ ်�ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး
က်န်ု်�ယွ် ်�မှုဂ္ဂ�မှု�ား၏ အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ က်န်ု်�ယွ် ်�မှုဂ္ဂ� အ�ွ��ခံ���် �စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ၊် �မြော�ာာ�ားမြော��င့်း် ၉၁၀ ၀၀၀ မြောက်�ာ်အ��အဝင့် ်နိုးငု့်င့််မံြော��င့်း် ၁၅၀ ရိှိး ၆၇၀

  နီ်း��း အ�င့်း်ဝင့်အ်�ွ� �အစ်ညီး်မှု�ားမိှု �ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး အလု�်ု�မှုားမှု�ား �န််းမြော��င့်း် ၁၈.၅ �န််းခံန် ််က်း ုက်းယု်စ််ားပြ��မြော�းထုား�ညီ။် ၎င့်း်က်း ုလု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍမြော��င့်း်
 ရိှိစ်ခု်ံက်း ုမြော��င့်း်၍�ွ��စ်ညီး်ထုား�ညီ၊် �မြော�ာာ�ားမှု�ား၊ င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား၊ က်န်ု်းမြောပြမှု လုမ်ှုးမြော�က်ာင့်း်ညွှှန််း၊ ဆး�်က်မ်ှုး အလု�်ု�မှုားမှု�ား၊ မီှုးရထုားမှု�ား၊
 က်န်ု်းလုမ်ှုး�ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး၊ မြောလုမြော�က်ာင့်း်ညွှှန််�က်ားမုှုလု�်ုင့်န််းနိုငိ့်် ်ခံရီး�ာွးလု�်ုင့်န််း �းု ်ပြ�စ်�်ညီ။် ၎င့်း်�ညီ ်�ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး အလု�်ု�မှုားမှု�ားအား
 �စ်က််မှု�ာလုံးုအဆင့််ပ်ြ�င့်် ်က်းယု်စ််ားပြ��မြော�းဖြိုး�ီး �စ်က််မှု�ာလုံးုဆးငု့်ရ်ာ လုုံ�မြောဆာ်မြော�းပြခံင့်း်နိုငိ့်် ်စ်ညီး်လုံးုညီညီွှွ�ပ်ြခံင့်း်မိှု�စ်ဆ်င့်် ်��ူးု၏် အက်�း�းမြောက်�းဇူူးးမှု�ားက်းု
 ပြမှှုင့််�်င့်မ်ြော�း�ညီ။် ITF �ငွ့် ်က်မှု�ာ�စ်ဝ်မ်ိှုး ဆး�်က်မ်ှုးမှု�ား၌ အလု�်ုလု�်ုက်းငု့်လ်ု�က်ရိ်ှိးမြော�ာ ၁၄၃ မြောယ်ာက်မ်ြော�ာ စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ားနိုငိ့်် ်အဆက်အ်�ယွ်မ်ှု�ား  ရိှိး���ညီ။်

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်နံ်��� ်34/2020
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မှုာ�းက်ာ



 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် �မြော�ာာ�ားမှု�ား အ�းငု့်း်အဝးငု့်း်၊ င့်�း�မ်ှုး�မူှု�ားနိုငိ့်် ်ဆး�်က်မ်ှုးအလု�်ု�မှုားမှု�ား

 မှုးမှုး�းု၏် အလု�်ု�မှုား အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားက်း ု�းုမှုးုအ�းရိှိးဖြိုး�ီး �င့် ်အခံက်အ်ခံ�ရိှိး�ည်ီအ်ခံ�

 အက်အူညီအီ�ကွ် ်မှုညီ�်ည်ီမ်ြောန်ရာ �းု�်ာွးရန််�းုက််း ုအမြောထုာက်အ်က်ပူြ��ထုား�ည်ီ ်မှုဂ္ဂ�ဇူးင့်း်ပြ�စ်�်ည်ီ်

�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် �မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှ စ်ာမြောစ်ာင့်မိ်ှု ကြိုက်း�ဆး�ု��ညီ။်

 က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ အကြံက်များ��ြက်�များ�နှ�င်��အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�တ်�� �နှ �င်��ြတ်�သွက်�သွည်�� သွများ��င်��ေင်�

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ဥြဝေ�အသွစာ�က်�� ြ��ကြံက်များ��ဝေြ��ထု��ြ�သွည်�၊ အဆ��ြ�ဥြဝေ�အသွစာ�အ��ပြြင်��

 အ��လွှာ���ဝေသွ� ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ��များ��� အတ်�က်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� ြတ်�ေေ��က်�င်�က်��

 ြ��များ��ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ရေ�နှ�င်�� ြ��များ��ဝေလွှာ���ြ��ဝေစာများည်��စာ�တ်�ဝေသွ�က်က်�� ဝေဆ�င်�က်�ဥ�� ဝေြ�ရလွှာ�များ��များည်�ပြြစာ�သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ များ�က်�နှ��ြ��� အဝေကြံက်�င်��ခု�င်��ရ�များ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�က်��

 အကြိက်�များ�ကြိက်�များ� အလွှာ��သွ���စာ��ပြြံသွတူ်စာ�ဦး�ပြြစာ�သွည်�� ဂျာ��များေ�လွှာမူျား��ံ� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� အဝေြ�

 ITF က် ြစာ�များ�တ်�ထု��သွည်�� လွှာ���ဝေဆ��များ�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ပြီးြ�� လွှာမူျား�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� များ���ယ်�အသွ���ပြြံများ�များ�� က်�များ�ဏ်�အဝေြ� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အဝေရ�ယ်မူျား�အ��

အထုင်��သွ�� ထုင်�ဟတ်�ဝေစာဝေအ�င်� များည်�သွ�� � အဝေထု�က်�အက်ပူြြံခု��ြ��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��များ�� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�သွည်��အခု� သွ�� �များဟ�တ်� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ တ်ရ��များေင်�ြစာ�ည်��ဝေတ်�� ရှ��သွည်��အခု� ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ�

 စာ���စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�� ဝေပြများဇာ�ြင်�အပြြစာ�ခု�ရများည်�� အနှ�ရ�ယ်�က်�� က်�နှ��ြ�တ်�� � ကြံက်ည်��ြ�သွည်�။  က်�နှ��ြ�တ်�� � ယ်ကူ်ရ�ေ��

 သွဝေဘာ��များ�လွှာ�ေ��များ�� Gennadiy Gavrylov ၏ ဆ���ေ��လွှာ�ေ��သွည်�� အဝေတ်��အကြံက်�ံ က်�� ဝေေများ�ပြြေ ��ခု��ဝေြ�ပြီးြ�� အက်ယ်�၍ သွင်� ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ�စာ�ြ�စာ��များ�များ���

 ကြံက်�ံ ဝေတ်��လွှာ�လွှာ�င်� ဘာ�လွှာ�ြ�ရများည်�က်�� အကြံက်�ဝေြ�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� ြ��များ��တ်���တ်က်�ဝေက်�င်��များ�ေ�ဝေသွ� အဝေပြခုအဝေေများ���ဝေအ�င်�ပြများင်�များ�၊ ရရေ�ရှ��သွည်��လွှာ�ြ�ခုများ��� ပြြေ�လွှာည်�ရရှ��များ�နှ�င်��တ်က်�

 စာ�ေ ��ြစာ�ခု�သွဝေဘာ��သွ��များ��� ဝေေရြ�ပြြေ�ြ�� �ရေ�က်ညူ်�ဝေြ�များ�တ်�� �က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ရ�၌ က်�နှ��ြ�တ်�� � စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���၊ သွများဂျာ�များ���နှ�င်��

 အပြခု��သွမူျား���၏ဝေအ�င်�ပြများင်�များ�များ���သွည်� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�ရှ�� ဘာေများ���က်�� များ��ဝေများ�င်��ထု���ပြြြ�သွည်�။

 က်�နှ��ြ�အဝေေပြြင်�� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အသွစာ�တ်�� �က်�� များ�တ်�ဆက်�ဝေြ�လွှာ��ပြီးြ�� က်�ေ�ြ�တ်�� �၏ တ်���ခု���ဝေေသွည်�� ဝေ�သွဆ��င်�ရ�

 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�များ��� အဝေကြံက်�င်��က်�� သွင်��အ�� ဝေပြြ�ပြြလွှာ��ြ�သွည်�၊ ၎င်��တ်�� �အ��ပြြင်�� ဆ�ြ�က်များ��အသွစာ�များ���က်�� လွှာက်�လွှာ�များ��များ��ရေ�နှ�င်��

 အက်အူည်�အတ်�က်� တ်���ပြများ�င်��များ���ပြြ��သွည်�� က်�နှ��ြ�တ်�� �လွှာက်�ခု�ရဝေသွ�ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ရေ�အတ်�က်� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အရည်�အခု�င်��က်��

 ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။ ၎င်��အပြြင်� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အ�ရတ်�က်များ��နှ�င်�� အ�ရေ�ဝေ�သွတ်�� �တ်�င်� သွတ်င်��ဝေက်�င်��အခု��ံ � ရှ��ြ�သွည်�။

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ� ည်��ြ�င်��များ� အနှ�ရ�ယ်�ပြများင်��များ��များ�နှ�င်��တ်က်� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ

 ဝေပြြ�င်��လွှာ�ရေ�အတ်�က်� ITF နှ�င်�� သွများဂျာ�များ���၏ အ��ထု�တ်�များ�များ���က်�� ယ်�ဥ�တ်��၍ က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်�� သွ�ယ်�ေဝေပြြ�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� စာ�များ�က်�နှ��များ���တ်�င်�

 ဝေြ��ပြြထု��ြ�သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� ဝေေ��ဝေေ�နှ��င်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� သွများဂျာ�များ� Lena Dyring က်�� လွှာဝူေတ်��ဝေများ�ပြများေ��ပြီးြ�� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��တ်စာ�ဦး�က် သွဝေဘာ��ဝေြ�

 ြထုများအကြိက်�များ�ဝေရ�က်�ရှ��သွအူပြြစာ� သွမူျား၏ အဝေတ်��အကြံက်�ံ က်�� တ်င်�ပြြြ�သွည်�။

 အတ်�အဝေယ်�င်� လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�အလွှာ�ြ�ခုေ ��များ�က်�� များည်�သွ�� �ဝေရှ��င်�ရှ���ရေ�နှ�င်�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�များ���နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်��အကြံက်�ဉာ�ဏ်�က်�� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏

 ဆ��ထု�တ်�ရယ်နူှ��င်�သွည်�� ရှ�စာ�များ�က်�နှ�� စာ�ရ�က်�များ���အ�� ဝေလွှာ�လွှာ�ြ�၊ ၎င်��တ်�င်� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���အ�� များည်�သွ�� � ဆက်�သွ�ယ်�ရများည်�က်��လွှာည်��

ဝေြ��ပြြထု��ြ�သွည်�။

သွင်�သွည်� ITF သွများဂျာ�တ်�င်� ြ��များ��ဝေတ်�င်��တ်င်��ခု��င်�များ�ြ�သွည်�။ ဝေက်��ဇူာ�ပြြံ၍ က်�နှ��ြ�တ်�� �နှ �င်�� ြ�ူဝေြ�င်��ြ�။

Stephen Cotton, ITF အဝေထု�ဝေထု� အတ်�င်��ဝေရ�များ��

ကြိုက်း�ဆး�ု�၏



4  FOC 
လုုံ�မြောဆာ်မုှု

အမြောရအ�ကွ်အ်ားပြ�င့်် ်ITF FOC လုုံ�မြောဆာ်မုှု (2019)

ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား
 (ထု�တ်�ဝေေစာဥ� အခု��ေ�၌)

 စာစာ�ဝေဆ�ခု��သွည်�� သွဝေဘာ��အဝေရအတ်�က်�က်�� ပြြဿေ�များရှ��သွည်�� သွဝေဘာ��အဝေရအတ်�က်�နှ�င်�� ပြြဿေ�ရှ��သွည်��
သွဝေဘာ�� အဝေရအတ်�က်�အပြြစာ� ခု��ပြခု��တ်င်�ပြြထု��သွည်�။

  

ပြြဿေ�ရှ��သွည်�� အဝေရအတ်�က်� 7,662 

ပြြဿေ�များရှ��သွည်�� အဝေရအတ်�က်� 2,136 

 ITF စ်စ်စ််းမြောရးလု�်ုစ်ဥ်း ်မြော�ွ� ရိှိး�ည်ီ်
ထုး�်�န််း ပြ�ဿန်ာအမှု�း�းအစ်ား င့်�းခုံ
 (ထု�တ်�ဝေေစာဥ� အခု��ေ�၌)

  

  

  

  

 ITF စ်ာခံ���်အရ
 အက်�ံ�းဝင့်�်ည်ီ ်�မြော�ာာမှု�ားနိုငိ့်််
�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား
 (ထု�တ်�ဝေေစာဥ� အခု��ေ�၌)

311,489
 အက်��ံ�ေင်�သွည်��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွဝေဘာ��သွ��
စာ�စာ�ဝေြ�င်�� အဝေရအတ်�က်�

12,818
 သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ� စာ�စာ�ဝေြ�င်��

အဝေရအတ်�က်�

 လုက်က််�န််လု�်ုခံ
ပြ�န််ရ�ည်ီ ်စ်ုစ်မုြော��င့်း်

 (ထု�တ်�ဝေေစာဥ� အခု��ေ�၌)

ယ်အူက်�စာ�ဝေ��လွှာ�

USD
38,605,741

သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ� 3,001  

စာ�ခု�ံြ�ဝေြ�က်�ြ�က်�များ� 1,611  

ရရေ�ရှ��သွည်�� ဝေ�က်�က်�ေ�လွှာ�ြ�ခု 1,296  

အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� စာ�နှ�ေ�� များလွှာ��က်�ေ�များ� 1,253  

ဝေဆ�ဘာက်�ဆ��င်�ရ� က်�စာ� 307  

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020

စာစာ�ဝေဆ�များ� အဝေရအတ်�က်� စာ�စာ�ဝေြ�င်�� 9,798



www.itfseafarers.org  #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk

5�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်ရိ်ှိး �ဝ

 မြောရိှိ ��န််းမှု�က်န်ိုာိမိှု

အမြော�က်ာင့်း်ခံ�င့်း်ရာမှု�ား
 Qaaswa �မြော�ာာ�ားမှု�ား 
 13-လု�က်ာ ဒုကု်�ခံံဖြိုး�ီးမြောန်ာက််
 အး�်ပြ�န််�းုခံ်ံရ
 13 လု�က်ာ စ်နွ် ််�စ်ခံ်ံထုားရဖြိုး�ီးမိှု Qaaswa �မြော�ာာ�ားမှု�ား
 အးမ်ှုပြ�န််�းုခံ်ံရပြခံင့်း်�ညီ ်က်�နို်�်ုမြော�ွ��းူ�မှု�မြော�ာ အညီစ်ည်ီမ်ှုးဆံးု
စ်ွန် ််�စ်ထ်ုားမုှုမှု�ားအန်က် ်မြောန်ာက်ဆ်ံးုအပြ�စ်အ်��က်�်စ်ခု်ံပြ�စ်�်�
 �ယ်၊် ဟု ုITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း အပြ�စ်န်ိုငိ့်် ်အာရ�က််မှု�ာနိုငိ့်် ်အရီန််
 အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောစ််စ်�်အရာရိှိးပြ�စ်�် ူMohamed
 Arrachedi က်မြောပြ�ာ���ညီ။်

 တ်ေူ��စာ��ယ်��နှ��င်�င်�၊ Sfax ဆ�ြ�က်များ�� က်များ��လွှာ�ေ�တ်စာ�ဝေေရ�၌ လွှာ�ြ�ခုများ��၊ အစာ�ဝေရစာ�များ�� သွ�� �များဟ�တ်� ဝေလွှာ�င်�စာ�ဆ�များ��ပြြင်��

 စာ�ေ ��ြစာ� ခု�ထု��ရပြီးြ��ဝေေ�က်� Qaaswa သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� ဝေေ�က်�ဆ���၌ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�

 ဝေများလွှာ ၃၁ ရက်�ဝေေ �တ်�င်� အ�များ�သွ�� �ဝေလွှာယ်�ဥ�ပြြင်�� ပြြေ�လွှာ�ခု��သွည်�။

 အ�နှ��ယ်၊ ဘာဂျာ�လွှာ�ဝေ��ရှ��၊ ြ�က်စာ�တ်ေ�နှ�င်�� ပြများေ�များ�နှ��င်�င်�တ်�� �များ� – သွဝေဘာ��သွ�� 12 ဦး� – တ်စာ�ဦး�ခု�င်��သွည်�

 သွတူ်�� �ရရေ�ရှ��သွည်�� ရှ�စာ�လွှာစာ� လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ� ဝေထု�င်�နှ�င်��ခု��ပြီးြ�� စာ�စာ�ဝေြ�င်�� ယ်အူက်�စာ�ဝေ��လွှာ� USD130,952
 ပြြင်�� အ�များ�ပြြေ�ခု��ကြံက်ြ�သွည်�။

 ဤကြံက်�ရှ�ည်� ခုက်�ခု�ပြီးြ�� လွှာဝေြ�င်��များ���စာ��ကြံက်�ဝေည်�င်��သွည်�� ITF အသွင်��ေင်�အြ���အစာည်��ပြြစာ�သွည်��

 Federation Nationale des Transports/UGTT နှ�င်�� UAE ဗဟ�� သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�

 အ�ဏ်�ြ��င်�တ်�� �၏ ြ�ူဝေြ�င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�များ�နှ�င်�� ဝေထု�က်�ြ��များ�ဝေကြံက်�င်��သွ� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ဝေရ�များ�� ပြြစာ�နှ��င်�ခု��ြ�သွည်�။

 လွှာ�ေ�ခု��သွည်�� သွ���နှ�စာ�အတ်�င်�� တ်တ်�ယ်အကြိက်�များ�ဝေပြများ�က်� ပြြစာ�ြ���ဝေသွ� က်�စာ�ပြြစာ�သွည်�၊ Alco
 သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� ေေ�ဝေဆ�င်�များ�များ��� က်�များ�ဏ်�များ� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌ စာ�ေ ��ြစာ�ထု��ပြီးြ��ဝေေ�က်� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ရေ�

 ITF က် ဝေအ�င်�ပြများင်�စာ�� က်ညူ်�ဝေြ�ခု��သွည်��  UAE- အလွှာ� လွှာ�င်��ထုထူု��သွည်�� ဝေရေ�တ်င်� သွဝေဘာ��ဝေြ�များ�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���ပြြစာ�ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်�� သွတူ်�� �၏ များ�သွ��စာ�များ��� ေစာ�ေ�ခု��ရဝေသွ��လွှာည်�� Alco
သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� ေေ�ဝေဆ�င်�များ�များ��� က်�များ�ဏ်�များ�� �ဏ်�ခုတ်�များခု�ရဘာ� ပြြံများခူု��သွည်�။

 Alco သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� ေေ�ဝေဆ�င်�များ�များ��� က်�များ�ဏ်�၏ လွှာ�ြ�ရြ�များ���များ�� ဝေခုတ်�သွစာ� ဝေရဝေကြံက်�င်��

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်�င်� များရှ��သွင်��ြ�။ များည်�သွည်�� သွဝေဘာ��သွ��က်များ� ဤသွ�� �ဝေသွ� ဆ���ရ���သွည်��

 အဝေတ်��အကြံက်�ံ များ���က်�� များခု�စာ��သွင်��ြ�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� စာ�ေ ��ြစာ�ထု��များ�များ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ၏

 က်င်�ဆ�ဝေရ�ဂျာ�သွြ�ယ်�ပြြစာ�သွည်�၊ လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍရှ�� လွှာ�ြ�ရှ���သွအူ��လွှာ���အဝေေပြြင်��

 တ်�ေ��လွှာ�ေ�အပြများစာ�ပြြတ်�ြစာ�ရေ� အတ်လူွှာက်�တ်��လွှာ�ြ�က်��င်�ရများည်�။

 “၁၃ လု�က်ာဖြိုး�ီးမြောန်ာက်မိ်ှု�� က်�နို်�်ု�းု ်
 အးမ်ှုပြ�န််ရမြော�ာမ်ှုယ်။် ITF

 က်းမုြောက်�းဇူူးး�င့်ရိ်ှိးဖြိုး�ီး Mohamed
 Arrachedi နိုငိ့်် ်Captain

 Majed (Sfax ဆး�်က်မ်ှုးရိှိး ITF
 နိုငိ့််ဆ်က်�်ယွ်�်)ူ �းုက််း ု�်ံ�းုးမြော�းမုှု�ကွ််

 အထုးူမြောက်�းဇူူးး�င့်�်��ယ်။်
က်�နို်�်ု�းု ် က်�နို်�်ု�းုရ်�လ်ု�်ုခံမှု�ား
 နိုငိ့််အ်� ူအးမ်ှုပြ�န််��မြော�ာမ်ှုယ်။်

မြောက်�းဇူူးးအမှု�ားကြိုက်းီ �င့်�်��ယ်။်”
အ�များ�သွ�� �ဝေလွှာယ်�ဥ�ပြြင်�� များပြြေ�များ� Qaaswa သွဝေဘာ��သွ��များ���

အမြောရအ�ကွ်အ်ားပြ�င့်် ်ITF FOC လုုံ�မြောဆာ်မုှု (2019)



�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်ရိ်ှိး �ဝ6

 ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� (Blumenthal) တ်�င်� အလွှာ�အင်���တ်င်� သွဝေဘာ��
 (FOC) အစာ�� 30 ရှ��သွည်� – လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်��နှ��င်�င်� အလွှာ�တ်င်�ထု��သွည်��
 သွဝေဘာ�� 19 စာ��နှ�င်�� ဝေက်များေ�က်�ေ��အလွှာ�တ်င်�ထု��ဝေသွ� သွဝေဘာ�� 11
 စာ��တ်�� �ပြြစာ�သွည်�။  အလွှာ�ြ�သွများ��များ���၏ အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု စာ�ခု�ံြ�များ���က်��
သွများ��ရိုး�� �က်�အ��ပြြင်�� ြ�တ်�ြင်�ပြီးြ�� သွဝေဘာ��စာင်��လွှာ��က်�င်���ရများ��သွမူျား���
 က်�� များ�များ�သွဝေဘာ��များ���အ�� ITF ခု��င်�ခု��င်�များ�များ� ရြ�တ်ည်�လွှာ�က်�ရှ��ဝေသွ�
 ဆ�ြ�က်များ��များ���နှ�င်�� နှ��င်�င်�များ���တ်�င်� သွ���စာ��ပြခုင်��များ� တ်��ဆ�� ြ�တ်�ြင်�သွည်��
 စာ�ခု�ံြ�အြ����များ��� ၎င်��၏ သွဝေဘာ�� အစာ��လွှာ��က်�င်���သွည်��
 စာ�ခု�ံြ�အြ����များ���တ်�င်� အများ���အ��ပြြင်�� ြ�ရှ��ြ�သွည်�။

 ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ�သွည်� များ�များ�၏ သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���က်
 ေင်�ဝေရ�က်�စာစာ�ဝေဆ�ခု�ေ��တ်�င်� များ�များ�၏ သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� သွတူ်�� �များ��
 များည်�များ�ဝေက်�ေြ�ဝေေဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� ITF သွ�� �များဟ�တ်� သွများဂျာ�များ���အ��
 များဆက်�သွ�ယ်�လွှာ��ဝေကြံက်�င်�� ဝေရ�သွ��ထု��သွည်�� ထု�က်�ခု�က်�များ���
 လွှာက်�များ�တ်�ဝေရ�ထု���ခု��င်��ြ�သွည်�။ အခု��ံ �က်�စာ�များ���၌ ဤထု�က်�ခု�က်�များ���များ��
 သွများဂျာ�များ� ေင်�ဝေရ�က်�ြ�ေ�ဝေပြြဝေြ�များ�များ���အဝေြ� ဥြဝေ�အရ အဝေရ�ယ်မူျား�အပြြစာ�
 ပြီးခု�များ��ဝေပြခု�က်�ြ�သွည်�။

 ဤစာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� ြ�အ��ဝေြ�များ�များ�� သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အြ�� � လွှာ�ြ�င်ေ��ဆ��င်�ရ�အဝေပြခုအဝေေဝေကြံက်�င်�� ဝေကြံက်�က်�ရ� � � များ�၊
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�စာ�ခု�ံြ�အသွစာ� ဝေေ�က်�ထုြ�များရများည်��ဝေကြံက်�က်�ရ� � � များ�၊
များ�များ�တ်�� �အဝေြ� (သွ�� �) များ�များ�တ်�� �၏များ�သွ��စာ�များ���အဝေြ�သွ�� �ြင်� အပြခု��ဝေသွ� ပြီးခု�များ��
ဝေပြခု�က်�များ�များ���ပြြစာ�ဝေြ�လွှာ�များည်�� ဝေကြံက်�က်�ရ� � � များ�တ်�� �က်�� ပြြစာ�ဝေြ�ဝေစာြ�သွည်�။

 ITF သွည်� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ရှ�� ပြြဿေ�အများ���အပြြ��က်��
 က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ခု��ရြ�သွည်�။ ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ���၏
 က်�များ�ဏ်�အဝေြ� ြစာ�များ�တ်�ထု��ဝေသွ� လွှာ���ဝေဆ��များ�လွှာ�ြ�ရြ�က်�� 2019 ခု�နှ�စာ�
များတ်�လွှာ၌ သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်� များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� အစာ�ဝေရစာ�၊ လွှာ�ြ�ခုများ���
 ဝေြ�ရေ�ဝေနှ��င်��ဝေနှ��များ�နှ�င်�� ထု�များ�ခု�ေ�များ�များ���၊ အနှ��င်�အထုက်�စာ��နှ�င်��များ�နှ�င်��တ်က်�
 က်များ��ဝေပြခုတ်က်�ဝေရ�က်�ခု�င်��ပြင်င်��ြယ်�များ�တ်�� �ဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏
 တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�အရ ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်�တ်�င်� လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်��နှ��င်�င်�
 များ�တ်�ြ��တ်င်�ထု��ဝေသွ� ထု�ထုည်�ကြိက်��က်�ေ�တ်င်�သွဝေဘာ�� Anna-Elisabeth

က်��ြများ��ဆ��ပြီးြ��ဝေေ�က်�ြ��င်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ခု��ြ�သွည်�။

 လွှာ���ဝေဆ��များ� ပြြေ ��ြ���ဝေေသွည်��အဝေလွှာ��က်� က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်�
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� အဆ��ြ� များဝေတ်��များတ်ရ�� ဆက်�ဆ�များ�နှ�င်��
 ပြီးခု�များ��ဝေပြခု�က်�များ�များ�� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��အ�ြ�စာ�တ်စာ�ခု�လွှာ���တ်�င်�
 စာေစာ�တ်က်�ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေေဝေကြံက်�င်�� ြ��များ��တ်�က်�သွည်��
သွက်�ဝေသွအဝေထု�က်�အထု��က်�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��ြ�သွည်�။

 လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်�� အလွှာ�တ်င်�ထု��သွည်��သွဝေဘာ�� Lita က်��ကြံက်ည်��ြ�။
 2019 ခု�နှ�စာ� ဝေများလွှာ၌ သွဝေဘာ��များ�� ဘာရ�ဇာ��နှ��င်�င်� ဝေရြ��င်�ေက်�တ်�င်�
 ဝေက်��က်�ခု�ထု��စာဥ� လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� ဝေရရရှ��ဝေရ� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�
 တ်�ဝေြ�လွှာင်�ြ�တ်�များ���ပြြင်�� များ���ဝေရခု�ထု��ရေ� အတ်င်��အက်�ြ�ပြြံခု�ရဝေကြံက်�င်��
သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� ITF က်��ဆက်�သွ�ယ်� သွတ်င်��ြ�� �ခု��သွည်�။

 ခု�နှ�စာ� ဇူာလွှာ��င်�လွှာ 1 ရက်�ဝေေ �တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ 2019
 တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�အရ ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်�နှ��င်�င်� ဆ�ြ�က်များ�� အဝေပြခုအဝေေ
 ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ�အြ��� (PSC) သွည်� Lita သွဝေဘာ��ဝေြ�
 တ်က်�ဝေရ�က်�စာစာ�ဝေဆ�ခု��ရ� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�နှ�င်�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေ
ယ်��ယ်�င်��များ�ဝေြ�င်�� 35 ခု�က်�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�။

 ၎င်��ယ်��ယ်�င်��များ�များ���များ�� အဝေရ�ဝေြ� ထု�ေ��သွည်��များ��များ��� ြ�က်�ဝေေများ�၊
 သွ���များရသွည်�� အသွက်�က်ယ်�က်�ရ�ယ်�ြစာ�ည်��များ���၊ သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�
 များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� များ��က်�က်�ယ်�ဝေရ� ဝေလွှာ�က်�င်��သွင်�တ်ေ��များ���က်��သွ�� �ဝေသွ�
 ကြိက်��ဝေလွှာ�သွည်�� ဝေြ�က်�ြ�က်�များ�များ���နှ�င်��တ်က်� သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��
လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�ဆ��င်�ရ� စာည်��များ�ဥ��များ���နှ�င်�� လွှာ�ြ�ထု���လွှာ�ြ�ေည်��တ်�� �နှ�င်��ြတ်�သွက်�
 သွည်�� အဝေထု�ဝေထု� ပြြဿေ�များ���ပြြစာ�ကြံက်သွည်�။ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���သွည်�
 သွ�ဝေခု��စာ��ပြီးြ�� လွှာ��ပြခု�ံ များ�များရှ��က်� ြ�က်�စာ��ဝေေသွည်�� တ်�ခု��များ���
 အြ�အေင်� တ်ည်�ဝေဆ�က်�များ�ဆ��င်�ရ� ပြြဿေ�အများ��ံ�များ��ံ�က်��လွှာည်��
 ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�။ သွဝေဘာ��က်�ရ�ယ်�ြစာ�ည်��များ��� အဝေသွအခု��
 ထု�ေ��သွ�များ��ဝေရ�များ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� အထု��က်�အဝေလွှာ��က်�
 ဆက်�ဆ�များ� အဝေရ�ကြိက်��သွက်��သွ�� �ြင်� အဝေရ�ကြိက်��ြ�သွည်� – တ်စာ�ခု�ခု�အဝေြ�
 ြ�က်�က်�က်�များ�သွည်� ပြြင်��ထုေ�ဝေသွ� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ�များ���ဆ�သွ�� �
 ဦး�တ်ည်�နှ��င်�ြ�သွည်�။ Lita သွဝေဘာ��က်�� PSC များ� ြများ��ဆ��ထု�ေ��သွ�များ��လွှာ��က်�ပြီးြ��

 ရှ�စာ�ရက်�ကြံက်�ပြီးြ��များ�သွ� ပြြေ�လွှာ�တ်�ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။  သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��၊
 ကြံသွဂျာ�တ်�လွှာ 23 ရက်�ဝေေ � ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်�နှ��င်�င်� အင်�တ်�ေတ်�ပြီးများ�ံ �၌ ဝေေ�က်�ဆက်�တ်��
 စာစာ�ဝေဆ�ရ�တ်�င်� ဝေေ�က်�ထုြ�က်�ေ�ရှ��ဝေေဝေသွ�သွည်�� ယ်��ယ်�င်��များ� က်���ခု�က်��
 ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�။

 လွှာ���ဝေဆ��များ�အ��ပြြင်�� က်များ��အေ� � ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်� က်�များ�ဏ်�သွဝေဘာ��များ���က်��
 စာစာ�ဝေဆ�ဝေေသွည်�� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���နှ�င်�� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���အြ�� �
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ဝေက်�င်��များ�ေ�သွ�ယ်�ဝေရ�က်�� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�
 တ်�ေ��အ��ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။ သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���များ��
 များ�ေ�များ�ေ�က်ေ�က်ေ� လွှာ�ြ�ခုရရှ��ဝေကြံက်�င်��၊ လွှာ��လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေလွှာ�က်�
 ဝေက်��ဝေများ��ခု�ရဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� သွတူ်�� �၏ အခု�င်��အဝေရ�များ��� အ��လွှာ���
 ရရှ��ဝေကြံက်�င်��တ်�� �က်�� စာစာ�ဝေဆ�ဝေေရြ�သွည်�။ ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��များ���ဝေြ�
 လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေေသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���က်��
 က်�က်�ယ်�ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�ပြခုင်��သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ ေ�ြ�တ်� တ်စာ�
ဦး�စာ��ဝေြ�များ�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 ဤလွှာ���ဝေဆ��များ�များ���က်�� များ��ဝေများ�င်��ထု���ပြြရေ�အတ်�က်� သွဝေဘာ��က်�ေ��ြတ်�ဝေြ�၌
 ဆနှ�ပြြသွြ�တ်�ဝေများ��က်�ပြခုင်��၊ ြ�ေင်�ြတ်�သွက်�သွမူျား���အ��
 ဆ�ယ်�တ်ရ��ဝေဟ�ဝေပြြ�ပြခုင်��နှ�င်�� LinkedIn အြ�အေင်�ပြြစာ�ဝေသွ�
 လွှာမူျား�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� များ���ယ်�တ်�င်� ဆေ��သွစာ�သွ���စာ��များ�တ်�� �က်��လွှာည်�� လွှာ�ြ�ခု��ြ�သွည်�။
 က်�များ�ဏ်�၏ ဆ���ရ���ဝေသွ� စာ�များ�ဝေရ�က်�� ဝေေြေ�တ်��က်�ခု��က်�သွည်�� Facebook
ဝေရ�သွ��ခု�က်�များ���က်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍဆ��င်�ရ� ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ရိုး�သွမူျား���နှ�င်��
 အတ် ူြတ်�ရိုး�သွ ူက်�နှ��ြ�တ်�� �တ်�င်� သွေ��ထုက်�ေက်�ဝေက်��� ရှ��ခု��ပြီးြ��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 ITF လွှာမူျား�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� သွတ်င်��များ���ယ်� လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��တ်စာ�ဝေလွှာ��က်�လွှာ���တ်�င်�
 ဝေြ��ဝေက်�င်�လွှာ�ြ�သွမူျား���က်�� ကြိက်�ံ ဆ��ပြခုင်��အ��ပြြင်�� အနှ��င်�အထုက်�ပြြံများ�၊
 ပြီးခု�များ��ဝေပြခု�က်�များ�အပြြင်� အတ်င်��အက်�ြ� အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ�ခု��င်��များ�၊ လွှာ�ြ�ခုများ���
 ထု�များ�ခု�ေ�ထု��များ�နှ�င်�� နှ��င်�င်�သွ��ပြြစာ�များ�အဝေြ� အဝေပြခုခု�၍ ခု��ပြခု��ဆက်�ဆ�များ�
 အြ�အေင်�ပြြစာ�ဝေသွ� များဝေတ်��များတ်ရ�� ဆက်�ဆ�များ�တ်�� �ပြြင်�� လွှာက်�ရှ��နှ�င်��
 ယ်ခုင်� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာ�တ်�ြ�က်�စာရ�ဝေက်�င်��ဝေသွ�
 တ်��င်�တ်ေ��များ�များ��� ဝေြ��ဝေက်�င်�လွှာ�ြ�ြ�င်��ဟများ�များ���ဆ�သွ�� � ဦး�တ်ည်�ခု��ြ�သွည်�။

 Maersk က်�များ�ဏ်�သွည်� 14-နှ�စာ�ကြံက်� လွှာ�ြ�င်ေ��ဆက်�ဆ�လွှာ�ပြီးြ��ဝေေ�က်�
များ�များ�၏ စာင်��လွှာ���င်���ရများ��များ�က်�� ဝေေ�က်�ထုြ� သွက်�တ်များ��များတ်���ဝေတ်��ြ�။

 ITF က်
 �လုမူှုင့်�်�လုအ်မြော��
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား
 �စ်စ််းကု်မ်ှု�မ်ှု�်
 မြောခံ�င့်း်�ုံပြ��ပ်ြခံင့်း်မြော�က်ာင့်််
�စ်မိ်ှု�ထ်ုား
 ဟုမ်ှုး��ဖ်ြိုးမှုး� � မိှု Johann M K
 Blumenthal မိှုာ �မှုားရုံးု းက်�
 ဂ္ဂ�ာမှုန်် က်မုှုပဏီီမြောဟုာင့်း်�စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ။်
 စ်း�မ်ှုမြောက်ာင့်း်စ်ွာပြ�င့်် ်မြောန်ာက်ထ်ု�်�စ်ခု်ံ
မြောက်�ာ်�က်ား�ညီမိ်ှုာ �မှုဂ္ဂ�-
 ဆန် ််က်�င့်�်ပူြ�စ်ဖ်ြိုး�ီး မှုးမှုး၏
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား မြောက်�းက်�န််��ွယ််
 ဆက်ဆ်မံြောန်မြော�က်ာင့်း်ပြ�စ်�်ညီဟ်ု ုITF
 စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူSven Hemme
 က်မြောပြ�ာ�က်ား�ညီ။်  ဤ�စ်စ််းကု်မ်ှု�မ်ှု�်
 အလု�်ု�မှုားမှု�ား အခွံင့််အ်မြောရး
 အလုွ��ံးုစ်ားပြ���အူမြော�� � ူဦးးမြောဆာင့်�်ည်ီ်
 ITF ၏ �စ်မိ်ှု�ထ်ုားမြော�ာ လုုံ�မြောဆာ်မုှုက်း ု �ကူ်
�ွင့််ဟ်ုပြ����ညီ။်

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020



�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်ရိ်ှိး �ဝ
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 စ်းစ်စ်မ်ြောရးအားပြ�င့်် ်April Dream
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအ�ကွ် ်ကြိုက်းီမှုားမြော�ာ
�းးု�က်မု်ှုမှု�ား ပြ�စ်မ်ြော��

 မြောန်ာက်ဆ်က်�်ွ�-ထု�်မံှုစ်းစ်စ်မ်ြောရး�ညီ ်�မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့်က််

 မှုးမှုး၏ ယ်ခံင့် ်ယ်းယု်ငွ့်း်မုှု အမှု�ားစ်ကု်း ုပြ�န််လုညီ�်ည်ီမ်ှု�်

 ပြ��ပြ�င့်ခ်ံ�မ်ြော�က်ာင့်း် မြော�ွ� ရိှိးခံ��်ညီဟ်ု ုITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း

Milko Kronja က် ��င့်း်�းု�်��ညီ။်

 Moldova-အလွှာ�တ်င်�ထု��သွည်�� April Dream အများည်�ရှ��သွဝေဘာ�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� များတ်�လွှာတ်�င်�
 Croatia နှ��င်�င်� Bakar ဆ�ြ�က်များ��၌ သွစာ�က်�ေ�တ်င်�ဝေေစာဥ� ယ်ခုင်� ဝေြ��ထု�တ်�ဝေြ�ခု��သွည်��
ယ်��ယ်�င်��များ�များ���က်�� ပြြင်�ဆင်�ထု��ပြခုင်�� ရှ��များရှ�� စာ�စာစာ�ရေ� ITF သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��သွည်�။

ITF သွ�� � တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�များ���တ်�င်� ြ�ေင်�သွည်�များ�� လွှာ�ြ�ခုများ���ဝေြ�ရေ�ဝေနှ��င်��ဝေနှ��ကြံက်ေ ��ကြံက်�
 များ�၊ လွှာ��ဝေလွှာ�က်�များ�များရှ��ဝေသွ� အစာ��အစာ�နှ�င်�� 43-နှ�စာ� အရ�ယ်� သွဝေဘာ��သွ�� တ်စာ�ဦး�အ��
တ်က်�ဝေရ�က်�ကြံက်ည်��ရိုး�ရေ� ဆရ�ေေ�တ်စာ�ဦး�က်�� ခု�င်��များပြြံများ�တ်�� � ပြြစာ�သွည်�။

 ဤ��တ်�ယ်အကြိက်�များ� စာ�စာစာ�ဝေရ�က် ဝေြ��ပြြခု��သွည်�များ�� Marshalls က်�ေ��များ���များ� ပြြစာ�သွည်��
 Concordia Maritime ြ��င်�ရှ�င်�နှ�င်�� Blue Bay Investments Ltd များေ�ဝေေဂျာ��များ���သွည်� ယ်��ယ်�င်��များ�အခု��ံ �က်�� ပြြင်�ဆင်�ဝေြ�ရေ� ဆ�ြ�က်များ��
 အဝေပြခုအဝေေ ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ�နှ�င်�� ြ�ူဝေြ�င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�ခု��ြ�သွည်�။  က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� သွဝေဘာ��သွ�� ၁၃ ဦး�အတ်�က်� နှ�စာ�လွှာစာ� လွှာ��ဝေလွှာ�က်�သွည်�� အစာ��အစာ�
 ဝေရခု�ဝေသွတ်� �အပြြည်��ပြြင်�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��ရသွည်�။  သွဝေဘာ��အခုေ��များ���များ�� ဝေက်�င်��ဝေက်�င်��များ�ေ�များ�ေ�ရှ��ကြံက်ပြီးြ�� အေတ်�ဝေလွှာ���စာက်�များ���များ�� ဝေက်�င်��ဝေက်�င်��များ�ေ�များ�ေ�
လွှာည်�ြတ်�ဝေေြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��တ်�� �သွည်� သွ�များေ�အ��ပြြင်�� က်�ေ��များ�ဝေရ�ဝေက်�င်��များ�ေ�ကြံက်ပြီးြ�� သွ���ဆရ�ေေ� လွှာ�ဝေရ�က်�များ�က်�� သွဝေဘာ�တ်ခူု��ကြံက်သွည်�။

 ဇာေ�ေေ�ရ�လွှာအတ်�က်� ဝေေ�က်�ဝေကြံက်�င်��ပြြေ�ဝေြ�များည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���က်�� ဝေြ�ပြီးြ��ပြြစာ�ပြီးြ�� များ�လွှာ�ေ�များ��က် ဝေပြြ�ကြံက်��ခု��သွည်�များ�� (သွူ �အဝေေပြြင်��
 သွက်�ဝေသွ များပြြသွနှ��င်�ဝေသွ��လွှာည်��) က်�များ�ဏ်�အဝေေပြြင်�� ဝေြဝေြ�ေ�ရ�လွှာအတ်�က်� လွှာ�ြ�ခုများ���က်�� စာ�စာဥ�ပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�ဟ�ဆ��ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွည်�
လွှာ�ြ�ခုဝေြ�ပြခုင်��နှ�င်��ြတ်�သွက်�ပြီးြ�� MLC ပြြဌာ�ေ��ခု�က်�များ���က်�� ဝေြ�က်�ြ�က်�ထု��ပြခုင်�� များရှ��ဝေတ်��ြ�။

 April Dream သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� လွှာစာဥ� လွှာ�ြ�ခုများ���များ�� ILO အေည်��ဆ���လွှာ�ြ�ခုထုက်� ေ�များ��က်�ဝေသွ��လွှာည်�� ယ်ခု�တ်�င်� က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အဝေေပြြင်�� ြ��င်�ရှ�င်�အ��
 သွတ်�ဝေြ�များ�က်��သွ� ဝေြ�နှ��င်�သွည်� အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��ဝေသွ�� ILO အေည်��ဆ��� အဝေပြခုခု�လွှာ�ြ�ခုအရ ဝေြ�ရပြခုင်��က်�� ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ��
 စာ�ခု�ံြ� (Maritime Labour Convention) များ� အကြံက်�ပြြံခု�က်�အပြြစာ�သွ� များ�တ်�ယ်ရူေ�ပြြစာ�ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��တ်�� �နှ�င်�� အင်�တ်�ဗ���ဝေများ�ပြများေ��စာဥ� အထု�ူသွပြြင်�� ဆ��ရ��ယ်��နှ�င်�� အ�ဂျာ�စာ� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� အဝေပြခုအဝေေများ���က်��
ဝေက်�ေြ�ဝေကြံက်�င်�� ထု�တ်�ဝေြ��ခု��ြ�သွည်�။

 

က်များ��တ်စာ�ေေ��၌ ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��များ��� လွှာ�ြ�င်ေ��ဝေဆ�င်�ရ�က်�
 များ�အဆက်�ပြြတ်�သွ���ခု��သွည်�၊ စာင်��လွှာ���င်���ရများ��သွ ူအများ���အပြြ��သွည်�
 က်�များ�ဏ်�သွဝေဘာ��များ���က်�� အသွ���ပြြံရေ� ြ��များ��၍ တ်�ေ ��ဆ�တ်�လွှာ�ကြံက်ြ�သွည်�။
 ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� က်�ေ�ဝေသွတ်� �တ်င်� သွဝေဘာ�� Tiger က်�� စာင်��လွှာ��� င်���ရများ��သွူ
 Maersk က်�များ�ဏ်�သွည်� 14-နှ�စာ�ကြံက်� လွှာ�ြ�င်ေ��ဆက်�ဆ�လွှာ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� များ�များ�၏
စာင်��လွှာ���င်���ရများ��များ�က်�� ဝေေ�က်�ထုြ� သွက်�တ်များ��များတ်���ဝေတ်��ြ�။

 လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်��အလွှာ�တ်င်�သွဝေဘာ��လွှာည်�� တ်�� �ပြြေ�ခု��သွည်�- ဥြများ�၊
 အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ဝေလွှာ�က်�ဝေအ�င်� ေည်��လွှာ�ေ��သွည်�� သွဝေဘာ��သွ�� ဦး�ဝေရရှ��ဝေကြံက်�င်��
 ITF သွတ်င်��ထု�တ်�ပြြေ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� ပြြဿေ�က်��
 အသွစာ�ြေ�တ်��ပြခုင်��နှ�င်�� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� သွဝေဘာ��များ��� အ��လွှာ���အတ်�က်�
 SEAs လွှာ��က်�ေ�များ�နှ�င်��တ်က်� အေည်��ဆ��� လွှာ�ြ�က်��င်�ရည်� အဆင်��များ���
 တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�ပြခုင်��အ��ပြြင်�� ပြြစာ�သွည်�။ အစာ��အစာ�သွ��ဝေလွှာ��င်�ခုေ��များ���နှ�င်��
 အခုများ�� ဝေရသွေ ��ရရှ��ဝေရ�အတ်�က်� တ်���တ်က်�ဝေက်�င်��များ�ေ�များ�များ���လွှာည်��
ပြြစာ�ထု�ေ��ခု��ြ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��၊ က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �၏ လွှာ��ဝေဆ��များ�နှ�င်�� က်�များ�ဏ်�အဝေြ�
 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက် အေ��က်ြ�ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ဝေေသွည်��
 အဝေကြံက်�င်��ခု�င်��ရ� ရှ��သွည်��တ်��င်�ဝေအ�င်� ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ�သွည်� ဂျာ��များေ�
 သွများဂျာ�ပြြစာ�သွည်�� ver.di နှ�င်��ဝေသွ��လွှာည်��ဝေက်�င်�� အပြခု��ဝေသွ�
 ITF-အြ���ေင်� သွများဂျာ�များ���နှ�င်��ဝေသွ��လွှာည်��ဝေက်�င်�� အလွှာ�ြ�အက်��င်�
 လွှာ�ြ�ခု သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ�များ���အတ်�က်� ည်��နှ��င်��ဝေဆ��ဝေနှ��များ�လွှာ�ြ�ရေ�
 ပြင်င်��ဆ��ဝေေဝေသွ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။ က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အဝေေပြြင်��  FOC
 သွဝေဘာ��အ�ြ�စာ� တ်စာ�ဝေလွှာ��က်� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အတ်�က်�
 စာ�နှ�ေ��များ��� ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�  ITF နှ�င်��ြ�ူဝေြ�င်��လွှာ�ြ�က်��င်�ရေ�အတ်�က်�
 ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ� ဥက်� ဌာပြြစာ�သွ ူMatthias-K Reith ထု�ဝေြ�ြ�� �သွည်��
 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �၏ ြ�တ်�ကြံက်��လွှာ��အဝေြ� အပြြံသွဝေဘာ�တ်�� �ပြြေ�များ�အတ်�က်�
 ဝေစာ�င်��ဆ��င်��ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�ဝေသွ�သွည်�။ တ်�ေေ�သွ�တ်တ်�ဝေသွ�
 သွဝေဘာ��စာင်��လွှာ���င်���သွမူျား���သွည်� သွဝေဘာ��များ���က်�� င်���ရများ��သွည်��အခု�
 ITF-ဝေထု�က်�ခု�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���က်�� င်���ရများ��ဝေေကြံက်ပြီးြ��
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�များ�နှ�င်�� များတ်ရ��နှ��ြ�စာက်�များ� လွှာ�ြ�ဝေစာသွည်��
 စာည်��များ�ဥ��ကြံက်ြ�များတ်�များ�များရှ��ဝေသွ� FOC စာေစာ�များ�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ပြီးြ�� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်��
 များလွှာ��လွှာ��ဝေကြံက်�င်�� က်�နှ��ြ�တ်�� � သွူ �အ�� သွတ်�ဝေြ�ပြီးြ��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 ဘာလွှာမူျားင်�တ်�လွှာ�အဝေေပြြင်�� ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ရေ�၊
 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက်�� တ်���တ်က်�ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ရေ�နှ�င်��တ်က်�
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���၊ လွှာ�တ်�လွှာြ�ခု�င်��များ���နှ�င်��
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� အ�များခု�ဝေြ�ရေ�
 ပြင်င်��ဆ��ဝေေဝေကြံက်�င်�� ပြများင်�သွ�ဝေေြ�သွည်�။ ITF အဝေေပြြင်��
 ဆက်�လွှာက်�၍ သွတ်�ထု��ဝေစာ�င်��ကြံက်ည်��များည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� ဤများသွများ�ဝေသွ�
လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာ�ြ�က်��င်�သွအူဝေြ� ဆက်�လွှာက်� ြ�အ��ဝေြ�ဝေေများည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 “�လုမူှုင့်�်�လု ်�မြော�ာာမြော�မွြော��
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍမိှုာ

 မှုရိှိး�င့််�်� ်လု�်ုရ�်မှု�ားပြ�စ်�်�်
 မြောခံ�င့်း်�ုံပြ��မု်ှုနိုငိ့်် ်ခွံ�ပြခံားဆက်ဆ်မုံှုရ� ်

 အလုန်ွ်�က်မ်ှုး�က်���်�်
 ပြ�စ်ရ်�်မြော�ကွ်း ု�မြော�ာာ�ားမြော�ဟွုာ

 မြော�ာ်ထု�ုခ်ံ��်က်���ယ်။်
 �မြော�ာာ�ားမြော�ရွ� ် အမြောပြခံခံံအက်�ဆံးု

 အခွံင့််အ်မြောရးမြော�ကွ်း ုဒုစီ်န်စ်�်က်�
 မြော�ာက်�်�က်မု်ှုဟုာ �လုမူှုင့်�်�လုလ်ုးု

 မှု�မှုာ�� ်လု�်ုင့်န််းရိှိင့်မ်ြော�ွ
 လု�်ုင့်န််းလုညီ�်��်� ်အလုအံင့်�ိး�င့််

 �မြော�ာာ အမှု�ားအပြ�ားရ� ် စ်က်ဆ်�ု�ွ်ယ််

အစ်စ်အ်မိှုန်် ပြ�စ်ရ်�်ပြ�စ်�်��ယ်။်”
Jacqueline Smith, ITF ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� ည်��နှ��င်��အရ�ရှ��



�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်ရိ်ှိး �ဝ8

 Gladstone ပြီးများ�ံ � ရှ�� Fortune Genius သွဝေဘာ��နှ�င်�� Brisbane
 ပြီးများ�ံ � ရှ�� Xing Jing Hai သွဝေဘာ��တ်�� �က်�� ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်�

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ� အ�ဏ်�ြ��င်� (Australian Maritime
Safety Authority (AMSA)) က် ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� စာက်�တ်င်�ဘာ�လွှာ ၁၃

  ရက်�ဝေေ �၌ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ� (Maritime
Labour Convention (MLC)) ၏ အလွှာ���စာ��ဝေြ�က်�ြ�က်�များ�တ်စာ�ခု�

 ပြြစာ�ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� သွတူ်�� �၏ လွှာ�ြ�ခုများ���က်�� အပြြည်��နှ�င်��

 အခု��ေ�များ�� ဝေြ�ရေ�ြ�က်�က်�က်�များ� အတ်�က်� ၁၂ လွှာနှ�င်�� ၁၈ လွှာစာ� အသွ��သွ��

 ြ�တ်�ြင်�ခု��ြ�သွည်�။

 ITF သွည်� Panama-အလွှာ�တ်င်�ထု��သွည်�� Fortune Genius
 သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ�� � ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� စာက်�တ်င်�ဘာ�လွှာ ၅ ရက်�ဝေေ �၌ ၎င်��က်

 Gladstone ပြီးများ�ံ � ဆ�ြ�က်များ��တ်�င်� က်ြ�က်ြ�ခု�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���က်

 သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� လွှာ�ြ�ခုဝေ�က်�က်�ေ� ဝေ��လွှာ� ဝေထု�င်�ဝေြ�င်�� ဆယ်�နှ�င်��ခု��၍

 ရရေ�ရှ��ဝေကြံက်�င်�� တ်��င်�ကြံက်��ခု�က်�အရ သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��က်�� တ်ရိုး�တ်�ပြြည်�၌ အဝေပြခုစာ��က်�သွည်�� Marine Fortune Union
 Company က် ြ��င်�ဆ��င်�ပြီးြ�� New Fortune Genius Management
 Limited က်�များ�ဏ်�ခု��က် စာ�များ�အ�ြ�ခု�ံြ�သွည်�။  အဆ��ြ�သွဝေဘာ��က်��

 က်���ရ��ယ်��က်�များ�ဏ်� Five Ocean Corporation က် Gladstone
 ပြီးများ�ံ � များ� ဝေက်��က်�များ��ဝေသွ��များ���က်�� South Korea နှ��င်�င်� Taean ပြီးများ�ံ �သွ�� �

 သွယ်�ဝေဆ�င်�ရေ�အတ်�က်� စာင်��လွှာ���င်���ခု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်� ဧပြီးြ�လွှာနှ�င်�� ကြံသွဂျာ�တ်�လွှာအကြံက်�� ဝေ��လွှာ� USD8,000 နှ�င်��

 USD10,000 အကြံက်��ရှ�� ဝေင်�က်�� တ်စာ�ဦး�စာ�အ�� တ်များင်�တ်က်� များဝေြ�ဘာ�

ခု�ဝေေရသွည်�� ပြများေ�များ�နှ��င်�င်�များ� သွဝေဘာ��သွ�� ရှ�စာ�ဦး� ရှ��ခု��သွည်�။

 အဆ��ြ�လွှာမူျား���က် က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အ�� ဝေပြြ�ကြံက်��ခု��သွည်�များ�� သွတူ်�� �အ��

 အနှ��င်�အထုက်�ပြြံပြီးြ�� အတ်င်��အ��ဓများ� လွှာ�ြ�ခုများဝေြ�ခု��ဘာ� အခု��ေ�ေ�ရ�

 ဝေက်���လွှာ�ေ�စာ�� အလွှာ�ြ�ခု��င်��ခု��သွည်�။ သွတူ်�� �သွည်� ပြများေ�များ�နှ��င်�င်�သွ�� �

 ပြြေ�ြ�� �ဝေြ�ြ�ရေ� ဝေများတ်� �ရြ�ခု�ခု��သွည်� အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��ဝေသွ�� သွတူ်�� �သွည်�

 အက်ယ်�၍ သွဝေဘာ��ဝေြ� ဆက်�လွှာက်�ဝေေဝေေလွှာ�င်� သွတူ်�� �၏ လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�က်��

စာ���ရ�များ�ခု��ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �သွည်� လွှာ�များ�လွှာည်�လွှာ�ည်��ြ���ထု��ဝေသွ�

 စာ�ရ�က်�စာ�တ်များ��များ���က်��လွှာည်�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�၊ လွှာ�ြ�ခု ခု���ယ်မူျား�က်��

 ြ���က်�ယ်�ရေ� အသွ���ပြြံခု��ပြီးြ�� MLC က်��ဝေြ�က်�ြ�က်�ထု��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုစာ�ရင်��

 နှ�စာ�စာ��အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။

 ဆ�ြ�က်များ��အဝေပြခုအဝေေ ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ� AMSA သွည်� ခု�က်�ခု�င်��ဆ��သွလွှာ��ြင်�

 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �၏ ဝေတ်�� ရှ��ခု�က်�များ���အဝေြ� အဝေရ�ယ်ဝူေဆ�င်�ရ�က်�ခု��ပြီးြ��

သွဝေဘာ��အ�� ြများ��ဆ��ခု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� စာက်�တ်င်�ဘာ�လွှာ ၁၃ ရက်�ဝေေ �တ်�င်�

 သွတူ်�� �အကြံက်��၌ ဝေ��လွှာ� USD69,987.72 ပြြင်�� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ခု�ခု��ရသွည်�။

 လွှာတူ်စာ�ဦး�စာ�အတ်�က်� လွှာ�ြ�ခု လွှာက်�က်�ေ� နှ�စာ�လွှာစာ�အပြြည်��၊ ယ်ခုင်�

 သွ���လွှာအတ်�က်� သွတူ်�� �၏ လွှာစာ�တ်�င်� က်�ေ�ဝေေဝေသွ�သွည်�� လွှာ�ြ�ခုနှ�င်��တ်က်�

 ITF’s Hong Kong အြ���ေင်�များ���နှ�င်�� ခု�ံြ�ဆ��ထု��သွည်�� အလွှာ�ြ�အက်��င်�

 လွှာ�ြ�ခု သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ�အရ အဝေပြခုခု�လွှာ�ြ�ခု ဝေေ�က်�ထုြ�

 နှ�စာ�လွှာစာ�ရရှ��ဝေအ�င်�  က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� � ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �သွည်� Xing Jing Hai သွဝေဘာ��တ်�င်� တ်များင်�တ်က်�

 လွှာ�ြ�ခုများဝေြ�သွည်�� အလွှာ��တ် ူက်�စာ�ရြ�က်��လွှာည်��ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ဝေများလွှာနှ�င်�� ဇာ�ေ�လွှာအတ်�က်� ဝေေ�က်�က်�ပြီးြ��များ�

 လွှာ�ြ�ခုဝေြ�ခု��ပြီးြ�� ဝေ��လွှာ� USD103,070 ဝေက်��� တ်င်�ရှ��ဝေေဝေသွ�သွည်��

 ဇူာလွှာ��င်�လွှာနှ�င်�� ကြံသွဂျာ�တ်�လွှာအတ်�က်� လွှာ�ြ�ခုများ���များ�� ဝေြ�ရေ�က်�ေ�ရှ��ဝေေဝေသွ�သွည်�။

 ITF ၏ စာ�စာစာ�ဝေရ�လွှာ�ြ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� ၂၄ ေ�ရ�အတ်�င်�� လွှာ�ြ�ခုများ���က်��

 ဝေြ�ခု��ပြီးြ��ဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ ဝေေခု��ပြီးြ��

 အတ်ည်�ပြြံဝေြ�ခု��သွည်�။

 လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာ�ြ�က်��င်�သွပူြြစာ�သွည်�� Dalian Ocean Prosperity
 International Ship Management က်�� နှ�များဝေတ်�� သွဝေဘာ��ပြြစာ�သွည်��

 Xing Ning Hai သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်� Tasmania ပြြည်�ေယ်�၌

လွှာ�ြ�ခုများဝေြ�သွည်��အဝေြ� ယ်ခုင်�က် သွတ်�ဝေြ�ခု��ပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�။

“ Xing Jing Hai ၏
  လု�်ုင့်န််းလု�်ုက်းငု့်�်ကူ်

 မှုးမှုး၏ �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား
 အမြော�အခံ�ာလု�်ုခံမြော�းရန်် စ်န်စ်�်က်�

 ��က်က််ကွ်မု်ှုက်း ုပြ��ခံ�စ််ဥ်း ်Fortune
 Genius အမှုညီရိ်ှိး �မြော�ာာ၏
 လု�်ုင့်န််းလု�်ုက်းငု့်�်�ူညီ ်မှုးမှုး၏

 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအမြော�� မှုရုံးု း�ားမုှုနိုငိ့်််
 မြော�ာမီှုးမြောလုာင့် ်မြော�ာမြောက်ာင့်ခ်ံ�နိုငိ့်း်�ုံစ်ံ

ပြ��မူှုခံ��်ညီ။်”
 AMSA (ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်� ဆ�ြ�က်များ��အဝေပြခုအဝေေ ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ�)

 �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားအား မြော�ာက်�်�က်မု်ှုမှု�ားမြော�က်ာင့်််
ထုထုုယ်က်ြိုက်းီက်န်ု်�င့်�်မြော�ာာအား ��စ်မြော��းလု�နိုးငု့်င့်် ံ�း��်င့််
 ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးအားပြ�င့်် ်ထုထုုယ်က်ြိုက်းီက်န်ု်�င့် ်�မြော�ာာ နိုစိ်စ််းီ ��စ်မြော��းလု�နိုးငု့်င့်် ံဆး�်က်မ်ှုးမှု�ား�ငွ့် ်�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ အမြောပြခံခံံအက်�ဆံးု
အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားက်း ုမြော�ာက်�်�က်ပ်ြခံင့်း်အ�ကွ် ်�စ်ရ်က် ်�း��်င့်ခံ်ံရပြခံင့်း်�းု ် ဦးး�ညီခ်ံ��်ညီ်

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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 ITF �ညီ ်ထုးငု့်ဝ်မ်ှု FOC �မြော�ာာမှု�ားအမြော��
 အမုှုမှု�ား �ညီမ်ြောဆာက််
 ITF �စ်န်ိုးငု့်င့််လံုံးုဆးငု့်ရ်ာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိး Dean Summers နိုငိ့်် ်လုက်မ်ြောထုာက််
 ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိး Matt Purcell �းု�်ညီ ်ထုးငု့်ဝ်မ်ှု အလုအံင့်�ိး�င့်ထ်ုား�ည်ီ ်(FOC)
 �မြော�ာာမှု�ား �စ်အ်�်ုစ်လုုံးု�ငွ့် ်ITF �မြော�ာ�စူ်ာခံ���်မှု�ားအား �စ်�်မှု��်ညီး်
မြော�ာက်�်�က်မု်ှုက်း ုရုုံ�ခ်ံ�လုးကု်�်ညီ။်

 2019 ခု�နှ�စာ� ဝေစာ�ဝေစာ�ြ��င်��တ်�င်� ITF သွည်� ဝေ��လွှာ� သွေ��ဝေြ�င်�� USD3
 သွေ�� လွှာ�ြ�ခုဝေ�က်�က်�ေ� ပြြေ�ဝေြ�ရေ� ထု��င်�ေများ� က်�များ�ဏ်� SW သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ��များ�

 ဝေတ်�င်��ခု�လွှာ��က်�သွည်�။  ၎င်��တ်�င်� ၎င်��တ်�� �၏ ပြများေ�များ� သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�

 ထု�များ�ခု�ေ�ထု��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���အပြြင်� ITF TCC စာ�ခု�ံြ�နှ�င်�� က်�များ�ဏ်�၏

 ေ�များ��က်�ဝေသွ� လွှာ�ြ�ခု စာဝေက်�တ်�� �အကြံက်�� က်��ဟဝေင်�တ်�� � ြ�ေင်�ြ�သွည်�။  အဆ��ြ�

 နှ�စာ�ဝေနှ��င်��ြ��င်��တ်�င်� နှ�များဝေတ်�� က်�များ�ဏ်�ပြြစာ�သွည်�� Wisdom Maritime
 တ်�င်�လွှာည်�� ြ��၍ြင်� ကြိက်��များ��သွည်�� ပြြဿေ�တ်စာ�ခု� ပြြစာ�လွှာ�ခု��ြ�သွည်�။

 Wisdom တ်�င်� ထု�ထုယ်�ကြိက်�� သွဝေဘာ�� အစာ�� 130 ရှ��ပြီးြ�� က်များ��� ထု�ထုယ်�ကြိက်��

 ဝေစာ��က်�က်� က်�ေ�သွ�ယ်�ဝေရ�တ်�င်� အလွှာ�အင်���တ်င်� FOC သွဝေဘာ��များ���ပြြင်��

 လွှာ�ြ�က်��င်�ခု��ြ�သွည်�။ Matt Purcell ဆ��သွသူွည်� တ်ရိုး�တ်�၊ ပြများေ�များ�၊ ဗ�ယ်က်�ေများ�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� လွှာ�ြ�ခုေ�များ��ခု�ဝေြ�ပြခုင်��များ�တ်စာ�ဆင်�� စာေစာ�တ်က်�

 ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�များ�က်�� ဝေြ��ထု�တ်�ရေ� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�အ��ပြြင်�� အ��ထု�တ်�၍

ည်��နှ��င်��ဝေေလွှာ�က်� ရှ��ြ�သွည်�။

 Wisdom ၏သွဝေဘာ��များ���သွည်� အ�များ�ြ�� �သွည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���အတ်�က်�

 များ���ယ်�င်��ဝေသွ� လွှာက်�ခု�ပြြတ်�ြ��င်��များ���က်�� ဝေြ�ဝေေဝေကြံက်�င်�� က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �

 ယ်��ကြံက်ည်�ြ�တ်ယ်�။  များကြံက်�ဝေသွ�များ�က် ဝေြ�လွှာ��က်�သွည်�� သွဝေဘာ�� ရှ�စာ�စာ��အတ်�က်�

 Telex အခု�က်�အလွှာက်�များ���က် က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �၏ သွ�သွယ်ပြြစာ�များ�ဝေတ်�က်��

 ပြများင်��တ်င်�ဝေြ�ခု��သွည်�များ�� Wisdom သွည်� ၎င်��၏နှ�များဝေတ်�� သွဝေဘာ��က်�များ�ဏ်�

 SW Shipping က်��သွ�� �ြင်�  ITF သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ� လွှာ�ြ�ခု

 သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�များ���၏ ထုက်�ေက်�က်��သွ� ဝေြ�ဝေေြ�သွည်�။

 သွ�သွ�ထုင်��ရှ���လွှာ�ဝေသွ� Wisdom ၏ အ�ဏ်�ရှ�င်�ဆေ�ဆေ� ဥြများ�တ်စာ�ခု�များ��

 လွှာငူ်ယ်�သွဝေဘာ��သွ�� တ်စာ�ဦး�အ�� ITF နှ�င်�� စာက်��ဝေပြြ�ဆ��သွည်�ဟ�

 သွ�သွယ်ပြြစာ�၍ ဘာ�ဆ�လွှာ���ေ��ပြီးများ�ံ �၌ သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� ဆင်��ခု��င်��လွှာ��က်�ပြီးြ��

 တ်ရိုး�တ်�နှ��င်�င်�သွ�� � ပြြေ�ြ�� �လွှာ��က်�သွည်�။ ၎င်��က်�စာ� ITF အ�� သွတ်င်��ြ�� �ခု��သွည်�များ��

 က်�များ�ဏ်� က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�များ���သွည်� ရှ�ေ�ဂျာ��င်��ပြီးများ�ံ � ဝေလွှာယ်�ဥ�က်�င်��၌ သွူ �အ��

 ဝေတ်��ဆ��ခု��ပြီးြ�� ရ�စာခုေ��သွ�� �ဝေခု�ဝေဆ�င်�သွ���က်� သွူ �အ�� ရိုး��က်�ေက်�ပြီးြ��

 ြများ��ခု�ံြ�ထု��သွည်�ဆ��ြ�သွည်�။

 ဝေေ�က်�တ်စာ�ဝေေ �၌ သွဝေဘာ��သွ��၏ ည်�အစာ�များပြြစာ�သွကူ်  ITF အ��

 ဆက်�သွ�ယ်�ခု��ပြီးြ��တ်င်�ပြြသွည်�များ�� သွူ �အဝေေပြြင်�� က်�များ�ဏ်�နှ�င်�� ြတ်�သွက်�၍

 ဘာ�ပြြဿေ�များ� များရှ��ဝေတ်��ဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�ခုအ��လွှာ��� ရရှ��ပြီးြ��ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်��နှ�င်��

 သွူ �အဝေေပြြင်�� Wisdom အဝေြ� ဝေေ�က်�ထုြ� စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�လွှာ�ြ�ရေ�

 များလွှာ��လွှာ��ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။  ၎င်��က်�စာ�ပြြစာ�ပြီးြ��က်တ်ည်��က်စာ၍

 သွဝေဘာ��သွ��များ�� ြများ��ဆ��များခု�ရဝေတ်��ဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� သွ၏ူ သွ�ယ်�ဝေရ�က်��

 ဝေေ�က်�ထုြ� ပြီးခု�များ��ဝေပြခု�က်�များ�များ��� သွတ်င်��ြ�� �များထု��ဝေတ်��ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�ဟ�

 ITF က် အတ်ည်�ပြြံခု��သွည်�။

 အခု�င်��သွ�ဝေသွ�အ��ပြြင်�� Wisdom သွဝေဘာ��များ���အေက်� နှ�စာ�စာင်��သွည်�

 များ�လွှာ�ဘာ�ေ��ပြီးများ�ံ � နှ�င်�� ေယ်�ူက်ြ�စာတ်�လွှာ�ပြီးများ�ံ �တ်�င်� သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု�ရပြီးြ��

 က်�နှ��ြ�တ်�� �စာ�ြ�စာ��ထု��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုခု���ယ်မူျား�က်�� ဝေထု�က်�ခု�ထု��သွည်��

 သွက်�ဝေသွအဝေထု�က်�အထု��က်�� သွ�များ��ယ်ခူု�ခု��ရသွည်�။  များ�လွှာ�ဘာ�ေ��ပြီးများ�ံ �၌ ဝေ�သွခု�

 က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�များ���သွည်� Matt က် သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ပြခုင်��က်��

 တ်��ပြများစာ�ရေ�ကြိက်�ံ �စာ��ခု��ပြီးြ�� အဝေတ်��ကြံက်�ကြံက်� အဝေပြခုအတ်င်�ပြြစာ�ပြီးြ��များ�သွ�

 ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်�၊ ဗစာ�တ်���ရ��ယ်�� ပြြည်�ေယ်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 သွများဂျာ� ဌာ�ေခု�� (MUA) ၏ အ��ဝေြ�ဝေထု�က်�ခု�များ�ဝေကြံက်�င်�� သွူ �အဝေေပြြင်��

 သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ�� � တ်က်�ဝေရ�က်�နှ��င်�ခု��သွည်�။

 ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�ဆယ်�အဆင်��တ်�င်� က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� Wisdom နှ�င်�� SW
 Shipping နှ�စာ�ခု�လွှာ���အဝေြ� အများ�တ်ည်�ဝေဆ�က်�ဝေေပြီးြ�� ဤသွဝေဘာ��များ���က်��

 အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်�� ြများ��ဆ��ရိုး��သွ�များက်ဘာ� ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်� ဆ�ြ�က်များ��များ���များ�

 တ်��ဆ��သွင်��ဝေကြံက်�င်�� ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ�နှ��င်�င်� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���ထု�သွ�� �

ရှ�င်��လွှာင်��တ်င်�ပြြရေ� ရှ��ကြံက်�များည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 “ Wisdom ၏
 �မြော�ာာမှု�ား�ညီ ်အးမ်ှု�းု�်ည်ီ်

 လု�်ုခံမှု�ားအ�ကွ် ်မိှုားယ်ငွ့်း်မြော�ာ
 လုက်ခံ်ံပြ���်းုင့်း်မှု�ားက်းု

 မြော�းမြောန်မြော�က်ာင့်း် က်�န််မြော�ာ်�းု ်
 ယ်ံ�ုက်ညီ�်��ယ်။်

 မှု�က်ာမြော�းမီှုက် မြော�းလုးကု်�်�်

 �မြော�ာာ ရိှိစ်စ််းီအ�ကွ် ်Telex
 အခံ�က်အ်လုက်မ်ြော�ကွ်

 က်�န််မြော�ာ်�းုရ်� ်
 ��ံယ်ပြ�စ်မု်ှုမြော�ကွ်းု

 ပြမှုင့််�်င့်မ်ြော�းခံ��်ာဟုာ ၎င့်း်ရ� ်
 နိုမိှုမြော�ာ် �မြော�ာာက်မုှုပဏီီ

 SW Shipping လုး�ု�

 ITF �မြော�ာ�စူ်ာခံ���်
 လု�်ုခံ ��မိ်ှု�ခ်ံ�က်မ်ြော�ရွ� ်

 ထုက်ဝ်က်က််း�ုာ

မြော�းမြောန်���ယ်။်”



�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်ရိ်ှိး �ဝ10

 စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား�ညီ ်Gulf Mishref က်း ုမြောန်ာက်မ်ြောယ်ာင့်ခံ်ံလုးကု််
 မြောပြမှုာက်ပ်ြမှုားစ်ာွမြော�ာ ဆး�်က်မ်ှုးမှု�ားရိှိး ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း က်းးုဦးး�ညီ ်၂၀၁၉ ခုံနိုစိ်၌် လု�်ုခံမှု�ားက်း ုအခံ�းန််မီှု မြော�းရန််
 အကြိုက်းမ်ှုကြိုက်းမ်ှု��က်က််ကွ်မု်ှုမြော�က်ာင့်် ်Gulf Mishref က်း ုမြောန်ာက်မ်ြောယ်ာင့်ခံ်ံလုးကု်မ်ြောန်ခံ��်က်�ညီ။် ခံ�ီလုနီိုးငု့်င့််ရိံှိး ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူJuan
 Villalon-Jones �ညီ ်အဆး�ု� အမြော�က်ာင့်း်ခံ�င့်း်ရာက်း ုမြောပြ�ာပြ��ညီ။်

 လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်ေ��-အလွှာ�တ်င်�ထု��ဝေသွ� Gulf Mishref ဝေရေ�တ်င်�

သွဝေဘာ��က်�� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ�� Enrique Lozano ပြြစာ�သွကူ် ဝေများလွှာ ၅

  ရက်�ဝေေ �တ်�င်� များက်� စာ�က်��နှ��င်�င်� ဗ�ရ�က်ရိုး�စာ�ပြီးများ�ံ �တ်�င်� ြထုများဦး�ဆ���အကြိက်�များ�

 ြများ��ဆ��ခု��သွည်�။  လွှာစာ�လွှာ�ြ�ခုများ���က်�� နှ�စာ�လွှာအတ်�က်� ဝေြ�ရေ�

 ဝေေ�က်�က်�ဝေေပြီးြ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ� အများ���စာ�များ��

 သွက်�တ်များ��က်�ေ�ဆ���ဝေေပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�။ Dubai, Gulf Nav ရှ��

 စာ�များ�အ�ြ�ခု�ံြ�ဝေရ� က်�များ�ဏ်�သွည်� အ�နှ��ယ် သွဝေဘာ��သွ��များ���အ��

 ဝေြ�ရေ�ရှ��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���ပြြစာ�သွည်�� ဝေ��လွှာ� USD176,998 က်�� ဝေြ�ခု��ပြီးြ��

 ယ်ကူ်ရ�ေ�� သွဝေဘာ��သွ�� ဝေလွှာ�ဦး�အ�� သွတူ်�� �အ�များ� ပြြေ�ဝေရ�က်�ဝေရ�က်�ခု�င်��

 ဝေြ�ဝေခု�ြ�များည်�ဟ� က်တ်�ပြြံခု��သွည်�။  သွဝေဘာ��များ�� ပြြေ�လွှာ�တ်�ဝေြ�ခု�ခု��ရပြီးြ��

ြေ��များ��သွ�� � ထု�က်�ခု��ခု��သွည်�။

 ဇာ�ေ�လွှာ ၂၅ ရက်�ဝေေ �တ်�င်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��ပြြစာ�သွ ူLuis Fruto သွည်�

 ြေ�များ��နှ��င်�င်� ဘာ�လွှာ�ဘာ��ေ�ပြီးများ�ံ � ရှ�� ဆ�ြ�က်များ��အဝေပြခုအဝေေ ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ�

 (PSC) အ�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ� သွက်�တ်များ��ဝေက်���လွှာ�ေ�ဝေေပြီးြ��ပြြစာ�သွည်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� လွှာ�ြ�ခု များဝေြ�သွည်��အဝေကြံက်�င်��

 တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�အသွစာ�ဝေကြံက်�င်�� Gulf Mishref သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ�� �

 တ်က်�ဝေရ�က်�ရေ� ဝေတ်�င်��ဆ��ခု��သွည်�။ သွဝေဘာ��အ�� ြများ��ဆ��ခု��သွည်�။

 ဝေေ�က်�ဆ���၌ က်�များ�ဏ်�သွည်� လွှာ�ြ�ခုဝေ�က်�က်�ေ�ပြြစာ�သွည်�� ဝေ��လွှာ�

 USD5,000 က်�� ဝေြ�ခု��ဝေသွ��လွှာည်�� များက်� စာ�က်��နှ��င်�င်�၌ ဝေေရစာ�ခု��သွည်��

 ယ်ကူ်ရ�ေ�� ဝေလွှာ�ဝေယ်�က်�အ�� ဝေြ�ရေ�ပြင်င်��ဆ��ခု��သွည်�။ သွဝေဘာ��သွည်�

 အဝေများရ�က်ေ�နှ��င်�င်� ဟစူာ�စာတ်ေ�ပြီးများ�ံ �သွ�� � ထု�က်�ခု��ခု��ပြီးြ�� ၎င်��ဝေေရ�တ်�င်� ကြံသွဂျာ�တ်�လွှာ

 ၄ ရက်�ဝေေ �၌ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ�� ဝေရ�ထု�ေ��ဝေအ�င်�က် ဆက်�လွှာက်�၍ ဝေေ�က်�ထုြ�

 လွှာ�ြ�ခုဝေ�က်�က်�ေ�အဝေြ� ေင်�ဝေရ�က်�ဝေတ်�င်��ဆ��ရ� ဝေ��လွှာ� USD145,542
 က်�� ဝေေ�က်�ပြြေ�ဝေြ�လွှာ�ြ�ခုအပြြစာ� ဝေအ�င်�ပြများင်�စာ�� ပြြေ�ရခု��သွည်�။

 ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ ၂ ရက်�ဝေေ �တ်�င်� Gulf Mishref သွဝေဘာ��သွည်�

 ပြြင်�သွစာ�နှ��င်�င်� လွှာ�ဟ�ဗ�ပြီးများ�ံ�သွ�� � ဆ��က်�ဝေရ�က်�ခု��သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��

 အများ���အပြြ��သွည်� သွတူ်�� �၏ လွှာ�ြ�ခုများ���က်��ဝေြ�ရေ� က်�များ�ဏ်�သွည်�

 ဝေေ�က်�ထုြ� ြ�က်�က်�က်�ခု��သွည်�ဟ� စာ�ြ�စာ��ခု��ြ�သွည်�။  PSC စာ�စာစာ�ဝေရ� နှ�စာ�ခု�

 လွှာ�ြ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� သွဝေဘာ��သွည်� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 အြ���ခု�ံြ�နှ�င်�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ� နှ�စာ�ခု�လွှာ���အရ

 ယ်��ယ်�င်��ြ�က်�က်�က်�များ�များ���ဝေကြံက်�င်�� ြများ��ဆ��ခု�ခု��ရသွည်�။  ITF
 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��ပြြစာ�သွ ူCorine Archambaud (အထုက်� ဓ�တ်�ြ��ရှ�င်�) က်

 သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��သွည်��အခု� သွမူျားသွည်� လွှာ�ြ�ခုစာ�ရင်��များ���နှ�င်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�များ��� (SEAs) က်�� စာစာ�ဝေဆ�ခု��ပြီးြ��

 ခု��င်�များ�သွည်�� သွဝေဘာ��သွ�� အဝေယ်�က်� 20 က်�� လွှာဝူေတ်��ဝေများ�ပြများေ��ခု��ြ�သွည်�။

 သွမူျားက် ကြံသွဂျာ�တ်�လွှာနှ�င်�� စာက်�တ်င်�ဘာ�လွှာ လွှာ�ြ�ခုများ���များ��

 များဝေြ�ဝေခု�ရဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��၊ ရ�ထု�ူဝေေရ� နှ�စာ�ဝေေရ�စာ�အတ်�က်� လွှာ�ြ�ခုများ���များ��

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���အစာည်��၏ အေည်��ဆ���လွှာ�ြ�ခုထုက်�

 ေ�များ��က်�ဝေေပြီးြ�� SEAs တ်�င်� များများ�ေ�များက်ေ� တ်�က်�ခု�က်�ထု��သွည်�� ခု�င်��များ���

 ြ�ရှ��ခု��ဝေကြံက်�င်�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�။  သွမူျားသွည်� သွဝေဘာ��သွ�� တ်စာ�ဦး�ခု�င်��

 အတ်�က်� ITF လွှာ�ြ�ခု ဝေတ်�င်��ခု�ခု�က်�များ���က်�� PSC နှ�င်�� က်�များ�ဏ်�သွ�� �

 တ်င်�ြ�� �ခု��သွည်�။

 အဝေတ်��အတ်ေ�ကြံက်� ဝေဆ��ဝေနှ��များ�များ���လွှာ�ြ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� က်�များ�ဏ်�သွည်�

 ဝေေ�က်�ပြြေ�ဝေြ�လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ� USD103,550 က်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ဘာဏ်�စာ�ရင်��ထု��သွ�� ထုည်��ဝေြ�ရေ�သွဝေဘာ�တ်ခူု��ပြီးြ��

 ခု�င်��အတ်�က်� ဝေင်�သွ�� လွှာက်�က်�ေ�ဝေြ�ဝေင်� ဝေ��လွှာ� USD2,207 က်��

 ဝေေ�က်�တ်စာ�ကြိက်�များ� ခုရ��ဆ���ပြြစာ�သွည်�� ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်�နှ��င်�င်�၊ Antwerp ပြီးများ�ံ �

 ဆ��က်�ဝေရ�က်�စာဥ�ဝေြ�များည်�ဟ� သွဝေဘာ�တ်ခူု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��အ�� Le Havre ပြီးများ�ံ � များ� လွှာ�တ်�ဝေြ�ခု��ပြီးြ�� Antwerp ပြီးများ�ံ �၌

 ဝေြ�ဝေခု�ခု��ဝေကြံက်�င်��နှ�င်��  SEAs စာ�ခု�ံြ�များ���က်�� ပြြင်�ဆင်�ခု��က်�

 ရိုး�� �ရိုး�� �သွဝေဘာ��သွ�� (OS) နှ�င်�� စာ��ြ��ခုေ��သွဝေဘာ��သွ�� လွှာ�ြ�ခုနှ�ေ��များ���က်��  ILO
အေည်��ဆ���လွှာ�ြ�ခုသွ�� � ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ခု��ဝေကြံက်�င်�� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ�� Marc Van-
 Noten က် သွက်�ဝေသွပြြံခု��သွည်�။

က်�နှ��ြ�သွည်� ဤက်��သွ�� �ဝေသွ� အကြိက်�များ�ကြိက်�များ�လွှာ�ြ�ရြ�နှ�င်�� 
 ြတ်�သွက်�ပြီးြ�� ပြြင်�သွစာ�နှ��င်�င်�ရှ�� PSC သွ�� � တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�အသွစာ�က်��

 တ်င်�သွ�င်��ခု��က်� Antwerp ရှ��  PSC သွ�� �အဝေကြံက်�င်��ကြံက်��ဝေြ�ရေ�

 သွတူ်�� �အ�� ဝေတ်�င်��ဆ��ခု��သွည်�။ က်�နှ��ြ�သွည်� က်�များ�ဏ်�နှ�င်��အတ်ူ

 အလွှာ�တ်င်�ထု��သွည်��နှ��င်�င်�တ်�� �က်�� အဝေကြံက်�င်��ကြံက်��ဝေြ�ခု��ပြီးြ�� ILO သွ�� �

 တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်� တ်င်�သွ�င်��ခု��သွည်�။  ေယ်�သွ�လွှာေ�နှ��င်�င်�၊ ဝေရ��တ်�ထုများ�ပြီးများ�ံ �၌

 ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ ၁၄ ရက်� ဝေေ�က်�တ်စာ�ကြိက်�များ� သွဝေဘာ��ဆ��က်�က်ြ�များည်��

 ဆ�ြ�က်များ��တ်�င်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���ပြြစာ�သွည်�� Gijs Mol နှ�င်�� Koen
 Keehnen တ်�� �သွည်� ယ်ကူ်ရ�ေ�� ဝေလွှာ�ဦး� ရရေ�ရှ��သွည်�� ဝေ��လွှာ� USD7,655
 က်��ဝေြ�ဝေစာရေ� Gulf Nav အ�� စာည်��ရိုး�� �ရ�တ်�င်� ဤအဝေထု�က်�အထု��က်��

 အသွ���ပြြံခု��ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���က် က်�နှ��ြ�တ်�� �အ��

 အဝေကြံက်�င်��ကြံက်��ခု��သွည်�များ�� သွတူ်�� � ဝေင်�လွှာက်�ခု�ရရှ��ပြီးြ��ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်��၊

 အများ�က်�စာ�များ�� ဝေပြြရှ�င်��ပြီးြ��ဟ� ထုင်�ပြများင်�ဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�

 အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ံြ�နှ�င်�� လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်��သွ�� � တ်င်�သွ�င်��သွည်�� MLC
တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�က်�� ရိုး�ြ�သွ�များ��ဝေကြံက်�င်�� ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� ထု��သွ�� �များဟ�တ်�ြ�။ အများ�စာတ်��ေ� လွှာေူင်�များ�ကြိက်��ကြံက်ြ�ဝေရ�

 ရ�များ���က် ည်အခု��ေ�၌ Gulf Mishref သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��က်�

 SEAs စာ�ခု�ံြ� င်��ခု�က်�� များဝေတ်�� ရှ��ခု��ြ�။  သွဝေဘာ��သွ��များ���

 အထု�ြ�အလွှာေ ��ပြြစာ�ပြခုင်��နှ�င်��အတ် ူGijs သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ�� �တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��ပြီးြ��

 ရ�များ���ြ�ေင်�လွှာ�ြ�ဝေစာရေ�အတ်�က်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ခု�င်��ပြြံဝေြ�ရေ�

 က်�များ�ဏ်�က်�� ဝေပြြ�ခု��သွည်�။

 Gulf Mishref သွဝေဘာ��သွည်� Estonia နှ��င်�င်� Paldiski ပြီးများ�ံ �သွ�� �

 ထု�က်�ခု��ခု��သွည်�။ များ��ြ��ခုေ��သွဝေဘာ��သွ��ပြြစာ�သွသူွည်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��ပြြစာ�သွူ

 Jaanus Kuiv အ��ြ�ေ��ဝေခု� ပြီးြ�� ဝေပြြ�သွည်�များ�� သွ၏ူ အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�များ��

 သွက်�တ်များ�� က်�ေ�ဆ���ပြီးြ�� ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� က်�များ�ဏ်�သွည်� သွူ �အ��

 များ�ေ�က်ေ�ဝေသွ� ILO လွှာ�ြ�ခုနှ�ေ��များ��� ဝေြ�ပြခုင်��များရှ��ဘာ� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ခု�ေ��ပြြစာ�က်�

 များည်�သွည်��သွဝေဘာ��သွ��က်��များ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာအတ်�က်� လွှာ�ြ�ခု

 များဝေြ�ရဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။ က်�နှ��ြ�သွည်� လွှာ��င်�ဝေဘာ�ရ��ယ်��နှ��င်�င်�နှ�င်��

 ပြြင်�သွစာ� PSC တ်�� �က်�� ပြြေ�ဆက်�သွ�ယ်�ခု��ပြီးြ�� Jaanus က် က်�များ�ဏ်�အ��

 သွတ်�ဝေြ�ခု�က်� ဝေြ�ခု��စာဥ� တ်��င်�တ်ေ��ခု�က်�အသွစာ�က်�� တ်င်�ပြြဝေြ�လွှာ��က်�သွည်�။

 က်�များ�ဏ်�သွည်� များ��ြ��ဝေခု��င်�သွဝေဘာ��သွ��နှ�င်�� ရိုး�� �ရိုး�� �သွဝေဘာ��သွ�� (OS) တ်�� �အ��

 သွတူ်�� �ရရေ�ရှ��သွည်�� ဝေ��လွှာ (USD2,100 နှ�င်�� USD1,900 အသွ��သွ��)

 က်�� ဝေြ�ခု��ဝေသွ��လွှာည်�� နှ��ေင်�ဘာ�လွှာ အလွှာယ်�ဝေလွှာ�က်�တ်�င်�  ITF သွည်�

 ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ လွှာ�ြ�ခုများ���အတ်�က်� တ်��က်�ြ��ေင်�ဝေေဝေသွ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။

လု�်ုခံမြော�းပြခံင့်း်နိုငိ့််�်��်က်၍် ပြ�ဿန်ာရိှိး�လုား။
 �င့််လ်ု�်ုခံအပြ�ည်ီ ်ရရန််နိုငိ့််�်��်က်ဖ်ြိုး�ီး ပြ�ဿန်ာ�စ်ခု်ံခုံ �င့််�်ငွ့် ်ရိှိး���လုား။ အက်ယ်၍် �င့််�်ငွ့်ရိ်ှိးလု�င့် ်�င့််က််မုှုပဏီီမိှုာ စ်းီ�ွားဆးငု့်ရ်ာ အခံက်အ်ခံ�ရိှိးမြောန်မြော�က်ာင့်း်ပြ���ည်ီ ်�မြောက်ာ��စ်ခု်ံ ပြ�စ်န်ိုးငု့်�်ညီ။် �င့်် ်�မှုဂ္ဂ�၊ ITF
စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း�စ်ဦ်းး �းုမ်ှုဟု�ု ်ITF က်း ု�င့်၏် လု�်ုခံမှု�ားနိုငိ့်် ်အလု�်ုအက်းငု့်က််း ုအက်ာအက်ယွ်မ်ြော�းရန််အ�ကွ် ်အပြမှုန််ဆံးု seafsupport@itf.org.uk  ပြ�င့််ဆ်က်�်ယွ်�်�။

�င့် ်စ်ွန် ််�စ်ထ်ုားခံံရမြော�က်ာင့်း် စ်ဥ်းး်စ်ား�က်ည်ီ�်��လုား။  စ်ာမှု�က်န်ိုာိ ၁၈ ��အ�က်ဉံာာဏ်ီမြော�းခံ�က်က််း ု��ရု်ုံ��။

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020



www.itfseafarers.org  #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk

11က်န်ု်�ယွ် ်�မှုဂ္ဂ�

 လွှာက်�ဦး�အဝေေပြြင်�� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���သွည်� သွတူ်�� �၏ က်��ယ်�ြ��င်�ြင်�စာင်�နှ�င်��

က်�ေ��များ�ဝေရ� အ�များခု�ဝေကြံက်�များ���က်�� ဝေြ�ခု��ရသွည်�။

 ယ်ခု�ဝေသွ��၊ SUC ဝေဆ��ဝေနှ��များ�လွှာ�ြ�ပြီးြ��ဝေေ�က်� အစာ���ရက်

 အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���အတ်�က်� သွတူ်�� �၏ လွှာစာ�ဝေင်�များ���နှ�င်��

များပြြစာ�များဝေေဝေြ�ရများည်�� အ�များခု�ဝေကြံက်�များ���အတ်�က်� ဝေင်�ဝေကြံက်�ြ�ူတ်��က်�ေ�က်�ခု�များည်�

 ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်�� က်ရိုး���ရှ��� အစာ���ရက် သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု��သွည်�။ 2019 ခု�နှ�စာ�တ်�င်�

 အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���သွည်� သွတူ်�� �ဝေြ�ခု��ပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�� အ�များခု�ဝေကြံက်�များ���က်��

ပြြေ�လွှာည်�ရရှ��များည်�ပြြစာ�သွည်�။

 ဤသွ�� �အ��ပြြင်�� လွှာငူ်ယ်�လွှာရူ�ယ်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍအဝေြ� ြ��များ��စာ�တ်�ေင်�စာ��များ�ပြြစာ�ဝေစာရေ� ကြိက်��များ��သွည်��

 ြ��ြ���များ�တ်စာ�ရြ�ပြြစာ�ြ�သွည်�။  တ်စာ�ခု��ေ�တ်ည်��များ��ြင်� အေ�ဂျာတ်�က်�လွှာ၌

 အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���အ�� အခု�ေ�ဝေြ�ပြခုင်��များ� က်င်��လွှာ�တ်�ခု�င်��ပြြံသွည်��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� ဥြဝေ� အသွစာ�တ်စာ�ရြ�က်�� သွ�တ်�သွ�င်��ခု��ေ�ပြြစာ�ခု��သွည်�။

 ဤဝေအ�င်�ပြများင်�များ�များ���သွည်� က်ရိုး���ရှ��� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်�င်�

 SUC ၏လွှာမူျား�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� ည်��နှ��င်��ဝေပြြ�ဆ��များ�အတ်�က်� အဝေရ�ကြိက်��ြ��က်��

 ထုင်�ဟတ်�ဝေစာသွည်�။ ၎င်��သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �အတ်�က်� ဦး�စာ��ဝေြ�များ�တ်စာ�ရြ�

 ပြြစာ�သွည်�။ 2019 ခု�နှ�စာ� ဧပြီးြ�လွှာ၌ က်ရိုး���ရှ���သွ�� � သွူ �ခုရ��စာဥ�အဝေတ်�အတ်�င်��

ITF အဝေထု�ဝေထု� အတ်�င်��ဝေရ�များ��ပြြစာ�သွ ူStephen Cotton သွည်� SUC ၊

  က်ရိုး���ရှ��� သွဝေဘာ�� လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေရ� အသွင်�� (Croatian Ship Manning
 Association (CROSMA)) နှ�င်��တ်က်� များ�ရ�ဝေေ��စာ�စာထုရများ� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�

 အသွင်�� (Mare Nostrum Shipowner Association) တ်�� �နှ�င်��

သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� များည်�သွ�� �က်�

 က်�ယ်�ဝေြ�ရေ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�ပြီးြ�� ဝေဆ��ဝေနှ��ရေ� ဝေတ်��ဆ��ခု��ဝေကြံက်�င်��က်�� က်�နှ��ြ�တ်�� �

 ဝေက်�ေြ�အ��ရ ခု��ြ�သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �အြ���ေင်�များ���၏ အလွှာ��အလွှာ�အပြြည်��အေအ��

 အသွ�အများ�တ်�ပြြံရေ� ဝေသွခု��ဝေစာဝေအ�င်� အတ်တူ်က်�အ��ပြြင်��

 ဝေလွှာ�က်�င်��သွင်�တ်ေ��ဝေြ�ဝေရ� စာေစာ�၏ အရည်�အဝေသွ��က်�� တ်���တ်က်�ဝေစာရေ�

 လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေေြ�သွည်�။ ဤက်�စာ�ဝေအ�င်�ပြများင်�ဝေစာရေ�၊ SUC သွည်� တ်ေ�ခု��ေ�

 500 GT သွ�� �များဟ�တ်� အထုက်�ရှ�� သွဝေဘာ��များ���အတ်�က်� Officer in
 Charge of Navigational Watch ရ�ထု�ူဝေေရ�အပြြစာ� သွတူ်�� �၏

 ဝေအ�င်�လွှာက်�များ�တ်�များ���က်�� ရရှ��ရေ�အတ်�က်� စာ�ဝေများ�ြ��ဝေပြြဆ��ရေ�လွှာ��အြ�သွည်��

 လွှာငူ်ယ်�လွှာရူ�ယ်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အခုများ�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ဝေရ�က်��

 စာတ်င်�လွှာ�ြ�ဝေြ�ခု��သွည်�။  သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���နှ�င်��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� စာ�ခု�ံြ�များ���အဝေကြံက်�င်�� အသွ�ရှ��များ�က်��

 ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ဝေစာရေ� က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� ITF နှ�င်��အတ်တူ်က်� သွများဂျာ� အြတ်�

အခုများ��အေ�� (Union Week) တ်စာ�ခု�က်��လွှာည်�� စာ�စာဥ�ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။

 �မှုဂ္ဂ� မြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မု်ှု�ညီ ်အလု�်ု�င့်အ်ရာရိှိး မြောင့်မွြော�က်းက်းစ်�မှု�ားအား
 �်ံ�းုးမြော�း
 က်ရုံးု းရိှိား အလု�်ု�င့်အ်ရာရိှိးမှု�ား�ညီ ်��ူးု ် မြောင့်မွှု�ားမှု�ား ရရိှိးမြောန်ပြခံင့်း်က်း ုမြောအာင့်�ွ်�ခံံမြောန်�က်�ညီ ်ဟု ုက်ရုံးု းရိှိား �မြော�ာာ�ားမှု�ား
 �မှုဂ္ဂ� (Seafarers’ Union of Croatia (SUC)) အမြောထုမွြောထု ွအ�ငွ့်း်မြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူNeven Melvan မြောပြ�ာဖြိုး�ီး �၏ူ �မှုဂ္ဂ�နိုငိ့်််
၎င့်း်၏ လုမုူှုမြောရးဆးငု့်ရ်ာ �က်စ််�်��ဝင့်�်မူှု�ား၏ အားထု�ုမု်ှုမှု�ားအ�ကွ် ်မြောက်�းဇူူးး�င့်လ်ုးကု်�်��ညီ။်
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 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် �မြော�ာာ�ားမှု�ား �မှုဂ္ဂ� အပြခံားအလု�်ု�မှုားမှု�ားအား
 ဆက်�်ယွ််
 �ရီးလုက်ာာ �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ နိုးငု့်င့််လံုံးုဆးငု့်ရ်ာ �မှုဂ္ဂ� (National Union of Seafarers Sri Lanka (NUSS)) ဥ်းက်� ဌပြ�စ်�်ူ
 Palitha Athukorale �ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားနိုငိ့််အ်� ူအပြခံား လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍမှု�ားရိှိး ထုးခံးုက်လ်ုယွ်�်ည်ီ ်�ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး
အလု�်ု�မှုားမှု�ားနိုငိ့််အ်� ူမှုးမှုး၏ စ်ညီး်ရုံုံးမြောရးက်း ုပြမှှုင့််�်င့်ခ်ံ��်ညီ။်

 2018 ခု�နှ�စာ�က်တ်ည်��က်စာ၍ က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� ရိုး�� �ရိုး�� �

 ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��များ���နှ�င်�� င်��ြများ��သွများ��များ���၊ က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�နှ�င်��

 လွှာ�ြ�က်��င်�သွည်�� သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���နှ�င်��၊

 လွှာတ်�တ်ဝေလွှာ�အပြြစာ�ဆ���၊ က်��ယ်�ြ��င်�-လွှာ�ြ� အင်���ယ်�ဥ�တ်က်� စာ� ဝေများ�င်��သွမူျား���၊

သွဝေဘာ��သွ��များ��� အြ�အေင်�တ်�� �က်��လွှာည်�� စာည်��ရိုး�� �ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။

 ဤအပြခု��အလွှာ�ြ�သွများ��များ���က်�� လွှာက်�လွှာ�များ��ဆက်�သွ�ယ်�ဝေေပြခုင်��အတ်�က်�

 အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ�� အဘာယ်�ေည်��။ အပြခု��ဝေသွ� သွများဂျာ�များ���အဝေေပြြင်��

 ၎င်��သွတူ်�� �က်�� များစာည်��ရိုး�� �လွှာ��ခု��ကြံက်ြ� အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��ဝေသွ��

 ဤအလွှာ�ြ�သွများ��များ���က်�� ဆက်�သွ�ယ်�ရေ�များ�� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ�

 ခုက်�ခု�ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။ ဆက်�သွ�ယ်�ရေ�အခု�က်�အလွှာက်�

 ြ��ြ���များ�များရှ��သွည်��အပြြင်� အဝေတ်��များ���များ��� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���က်��

 အလွှာ�ြ�ခုေ ��လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��သွည်�� က်ေ�ထုရိုး��က်�လွှာ�ြ�သွမူျား���များ��

 နှ��င်�င်�ဝေရ�အရ ပြများင်��ပြများင်��များ��များ�� အဆက်�အသွ�ယ်�ရှ��ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ကြံက်သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �အဝေေပြြင်�� အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ သွတူ်�� � ရင်�ဆ��င်�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��သွည်��

 အခုက်�အခု�များ���က်�� က်ညူ်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 ဥြများ�၊ က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� က်�ေ�တ်င်�ဆ�ြ�တ်စာ�ခု�ရှ��

 က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�ပြြင်��လွှာ�ြ�သွည်�� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���နှ�င်��ြတ်�သွက်�ဝေသွ�

 များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ� နှ�စာ�ခု�တ်�င်� ေင်�ဝေရ�က်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ခု��သွည်�။

 အလွှာ�ြ�သွများ��တ်စာ�ဦး�များ�� ဝေသွဆ���ခု��ဝေသွ��လွှာည်�� က်�ေ�တ်င်�ဆ�ြ�ြ��င်�ရှ�င်�နှ�င်��

 က်ေ�ထုရိုး��က်�နှ�င်��လွှာ�ြ�သွည်��လွှာ�ြ�င်ေ��ရှ�င်� နှ�စာ�ဦး�လွှာ���များ�� တ်�ေေ�ယ်မူျား�က်��

 ပြင်င်��ဆ��ခု��သွည်� သွ�� �များဟ�တ်� များ�သွ��စာ�က်�� က်ညူ်�ဝေြ�ရေ� ပြင်င်��ဆ��ခု��သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အ��ထု�တ်�ဝေပြြရှ�င်��များ�များ�တ်စာ�ဆင်�� များ�သွ��စာ�သွည်�

 က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�ပြြင်��လွှာ�ြ�သွည်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� အဝေသွအဝေြ��က်�အတ်�က်�

 အဆ��ြ�နှ��င်�င်�တ်�င်� များရှ��ဘာ�ူဝေသွ�သွည်�� အပြများင်��များ��ဆ��� ဝေလွှာ���ဝေကြံက်�က်��

 ရရှ�� ဝေအ�င်�ပြများင်�ခု��သွည်�။  ဝေေ�က်�တ်စာ�ခု�က်�စာ�တ်�င်� အလွှာ�ြ�သွများ��များ��

ဝေပြခုဝေထု�က်�တ်စာ�ဝေခု��င်�� ဆ���ရိုး� ��ခု��သွည်�၊ ဥဝေရ�ြများ� အဆင်��ပြများင်��-

 အရည်�အဝေသွ��ရှ��ဝေသွ� ဝေပြခုဝေထု�က်�အတ်�အတ်�က်� က်�များ�ဏ်�များ�

 အက်�ေ�အက်�ခု�လွှာ�ြ�ဝေြ�ဝေစာရေ� က်�နှ��ြ�တ်�� � စာ��ဝေဆ�င်�ခု��ပြီးြ��

 က်�များ�ဏ်�က် အဆ��ြ�လွှာအူတ်�က်� အဝေသွ�စာ�� စာ��ြ���လွှာ�ြ�င်ေ��တ်စာ�ခု�

 ထုဝူေထု�င်�ဝေြ�ရေ�က်��လွှာည်�� သွဝေဘာ�တ်ခူု��ြ�သွည်�။  က်�နှ��ြ�တ်�� �၏

 က်ညူ်�ြ��ြ���များ�ဝေကြံက်�င်�� အဆ��ြ� က်�ေ�တ်င်�ဆ�ြ�ရှ�� အ��လွှာ���ဝေသွ�

 က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�ပြြင်��လွှာ�ြ�သွည်�� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏

သွများဂျာ�က်�� ေင်�ဝေရ�က်�ြ�ူဝေြ�င်��ခု��ကြံက်သွည်�။

 ဤများေူ��ဝေကြံက်�င်�� NUSS သွည်� အြ���ေင်�အသွစာ� အဝေယ်�က်� 7,600 က်��

 ပြြည်��ဝေြ�ခု��သွည်� - ၎င်��တ်�� �အထု�များ� 1,600 ခုေ ��များ�� အများ��ံ�သွများ��များ���ပြြစာ�ပြီးြ�� -

 သွဝေဘာ��သွ�� 150 ၊ ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ�� 900 နှ�င်�� င်��ြများ��သွများ�� 550
 တ်�� �အြ�အေင်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။  ၎င်��အဝေရအတ်�က်�များ�� သွ�ရ�လွှာက်��နှ��င်�င်�တ်�င်�

 ကြိက်��ကြိက်��က်�ယ်�က်�ယ်� သွ�သွ�သွ�သွ� တ်���ပြများင်��များ�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ 

 ၎င်��အ��ပြြင်�� သွဝေဘာ��သွ��များ��� သွများဂျာ�တ်�င်� အြ���ေင်� စာ�စာ�ဝေြ�င်��  14,800
 ဝေယ်�က်� ပြြစာ�လွှာ�သွည်�။

 NUSS အြ���ေင်�ပြခုင်��သွည်� ဤအလွှာ�ြ�သွများ��များ���အတ်�က်� ကြိက်��များ��သွည်��

 ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�တ်စာ�ရြ� ပြြစာ�ဝေစာခု��သွည်�၊ ဆ�ြ�က်များ�� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အတ်�က်�

 ြ��များ��လွှာ��ပြခု�ံ သွည်�� က်�ရ�ယ်�ြစာ�ည်��၊ အလွှာ�ြ�ရှ�င်�များ���က် တ်စာ�နှ��င်�င်�လွှာ���ဆ��င်�ရ�

 အေည်��ဆ���လွှာ�ြ�ခုနှ�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��ဌာ�ေ အေည်��ဆ���လွှာ�ြ�ခုအပြြင်� ေ�များက်�ေ��ခု�င်��နှ�င်��

 လွှာ�ြ�ခုပြြင်��ခု�င်�� က်��သွ�� �ဝေသွ� အလွှာ�ြ�ခု�င်� အက်��ံ�ခု�စာ��ခု�င်��များ���က်��

ဝေြ�ရေ�သွဝေဘာ�တ်ပူြခုင်�� အြ�အေင်�တ်�� �ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 မှုဒု�ီာရင့်း်နီ်းယ်န််း “sea of
 convenience” �ညီ်
စ်နံိုန်ု်းမှု�ားက်း ုပြမှှုင့််�်င့်မ်ြော�းမှုညီ်

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအ�က်ား �မှုဂ္ဂ� အ�းရိှိးမုှုက်းု
ပြမှှုင့််�်င့်မ်ြော�းပြခံင့်း်
 �မှုဂ္ဂ� အ�းရိှိးမုှု အယ်အူဆက်း ု၂၀၁၇ ခုံနိုစိ်�်ငွ့် ်�မှုဂ္ဂ� အ�ွ��ဝင့်မ်ှု�ား မှုဟု�ု�်က်မြော�ာ်လုညီး် မှုးမှုး�းု၏် မြောယ်ာင့်း်ရင့်း်မှု�ား က်းယု်စ််ား
�ကွ်လ်ုက်လ်ု�်ုရိှိားမြော�း�ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား  �ညီာမြော�းဖြိုး�ီး စ်ညီး်ရုံုံး�းမ်ှုး�ငွ့်း်ရန််အ�ကွ် ်အမြောပြခံ�ညီခ်ံ��်ညီ။်

 ITF နှ�င်�� ၎င်��၏အြ���ေင်�များ���ပြြစာ�သွည်��သွများဂျာ�များ���က် ကြိက်�များ��က်�င်��ြဝေြ�သွည်��

 ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��များ���တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���အဝေြ�

 သွတူ်�� �၏ ေ��လွှာည်�များ�က်�� တ်���ခု���ဝေြ�ဝေစာရေ�နှ�င်�� တ်စာ�က်များ��လွှာ���ဆ��င်�ရ�

 က်�ေ�သွ�ယ်� သွများဂျာ� များ�သွ��စာ�၏ တ်စာ�စာ�တ်�တ်စာ�ြ��င်��ပြြစာ�ရပြခုင်��၏

 အက်��ံ�အဝေက်��ဇူာ�များ���အဝေကြံက်�င်�� ြ��များ��ဝေလွှာ�လွှာ�ဝေစာရေ�အတ်�က်�

 ြ�ေင်�လွှာ�ြ�ဝေစာရေ� သွတူ်�� �အ�� ြ�တ်�ကြံက်��ခု��ြ�သွည်�။

 အဆ��ြ� ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��များ���တ်�င်� က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်�� သွ�ယ်�ေဝေပြြ�ဝေရ�

 ြည်�ဝေြ�ပြခုင်��၊ က်�ေ�သွ�ယ်� သွများဂျာ�များ��� အသွ�ရှ��များ�က်�� ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ပြခုင်��၊

 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု ည်��နှ��င်��ဝေရ�၊ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ��

 စာ�ခု�ံြ�နှ�င်�� က်များ���တ်စာ�ေေ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွ�� � ITF က်များ��လွှာ�များ��ဝေြ�သွည်��

အများ��ံ�များ��ံ�ဝေသွ� အဝေထု�က်�အြ��တ်�� �က်�� တ်င်�ပြြဝေဟ�ဝေပြြ�ဝေြ�ြ�သွည်�။

 ြထုများအကြိက်�များ�ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��က်�� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ� ဇာေ�ေေ�ရ�လွှာ၌ ပြများေ�များ�နှ��င်�င်�၊

 ရေ�က်�ေ�ပြီးများ�ံ �တ်�င်� က်�င်��ြဝေြ�ခု��သွည်�၊ ၎င်��တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ�� ၄၀၀ ဝေက်���

 ဝေလွှာ�ရက်�တ်� ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��က်�� တ်က်�ဝေရ�က်�ကြံက်ပြီးြ�� ၃၀၀ ဝေက်���က်

 ITF-အသွင်��ေင်�အြ���အစာည်�� ပြြစာ�သွည်�� ပြများေ�များ� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏

 လွှာ�တ်�လွှာြ�ဝေသွ� အြ���ခု�ံြ� (Independent Federation of Myanmar

 Seafarers (IFOMS)) သွများဂျာ�က်�� အြ���ေင်�၍ ြ�ူဝေြ�င်��ကြံက်ြ�သွည်�။

 ၎င်��က်တ်ည်��က်စာ၍ ITF နှ�င်�� ၎င်��၏သွများဂျာ�များ���သွည်� ဝေေ�က်�ထုြ�

 ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ�� ဝေပြခု�က်�ခု�က်�� သွဝေဘာ��သွ�� 1,500 ဝေက်��� တ်�� �အတ်�က်�

က်�င်��ြဝေြ�ခု��သွည်�၊ ဘာဂျာ�လွှာ�ဝေ��ရှ��နှ��င်�င်�၊ သွ�ရ�လွှာက်��နှ��င်�င်�နှ�င်�� ယ်ကူ်ရ�ေ��နှ��င်�င်�

 တ်�� �တ်�င်�ပြြစာ�သွည်�။

 ITF က်ရုံးု းရိှိား ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိးပြ�စ်�် ူRomano Peric �ညီ ်ITF က် မှုက်ဒ်ု�ီာရင့်း်နီ်းယ်န််းက်း ုအ�ယ်မ်ြော�က်ာင့်် ်‘sea of
 convenience’ ဟု ုမြော�က်ပြင့်ာမြောန်မြော�က်ာင့်း်က်း ုရိှိင့်း်လုင့်း်ပြ��ညီ။်

 များက်���တ်�ရင်��ေ��ယ်ေ��သွည်� ြ�တ်�ဝေေဝေသွ� ြင်�လွှာယ်�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ပြီးြ�� 
 ၎င်��တ်�င်� တ်��က်�ကြိက်��သွ���ခု�နှ�င်�� နှ��င်�င်� ၂၄ နှ��င်�င်� ဆ��စာည်��ကြံက်ပြီးြ�� များ���စာ��ဝေသွ�
 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��များ���ပြြင်�� ဆ�ြ�က်များ��အများ���အပြြ��
 ြ�ူတ်��-တ်ည်�ရှ��ကြံက်သွည်�။ ၎င်��တ်�င်� က်�ေ�သွ�ယ်�က်�ူသွေ��ဝေေသွည်��
 ဝေပြများ�က်�ပြများ��စာ��ဝေသွ� သွဝေဘာ��များ���သွည်� ြ��များ�ေ� နှ��င်�င်�အလွှာ�လွှာ�င်��ထုထူု��သွည်��
 သွဝေဘာ��များ���ပြြစာ�ပြီးြ�� သွက်�တ်များ�� နှ�စာ�ဝေြ�င်�� ၃၀ ဝေက်���ရှ��က်�၊ တ်ေ�ခု��ေ� 6,000
 GRT (များ�တ်�ြ��တ်င်�ထု��သွည်�� စာ�စာ�ဝေြ�င်�� တ်ေ�ခု��ေ�) အထု� ရှ��ပြီးြ�� ည်��ြ�င်��စာ��
ထု�ေ��သွ�များ��ထု��က်� ြတ်�ေေ��က်�င်�အဝေြ� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ြ�သွည်�။

 အဆ��ြ� သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ရှ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���တ်�င်� များ���ဝေသွ�အ��ပြြင်��
 လွှာ��အြ�သွည်�� STCW ဝေအ�င်�လွှာက်�များ�တ်�များ��� များရှ��ကြံက်ဘာ� သွတူ်�� �၏
 လွှာ�ြ�ခုများ���များ�� များမူျားများ�ေ�ပြြစာ�က်� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ��
 အြ���အစာည်�� အေည်��ဆ��� လွှာ�ြ�ခုထုက်� လွှာ�ေ�စာ�� ေ�များ��က်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။
 အဝေတ်��များ���များ���ပြြစာ�ရြ�များ���တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�
 သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်� ၁၂ လွှာထုက်� ဝေက်���လွှာ�ေ�၍ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ကြံက်သွည်�၊
 ထု��က်�သွင်��ဝေသွ� အလွှာ�ြ�ခုေ ��က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�များ��� များရှ��၊ များည်�သွည်��နှ��င်�င်�၏
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု စာ�ခု�ံြ� သွ�� �များဟ�တ်� ITF-အသွ�အများ�တ်�ပြြံ
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု စာ�ခု�ံြ�ပြြင်�� အက်��ံ�များေင်�၊ အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ခု�ရရေ�
 အခု�င်��အလွှာများ�� များရှ��က်� လွှာ�ြ�က်��င်�ကြံက်ရသွည်�။

 ဤသွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ရှ�� အဝေပြခုအဝေေများ���များ�� များ���ဝေသွ�အ��ပြြင်��

 စာ�တ်�ြ�က်�ြ�ယ်�ဝေက်�င်��လွှာ�ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�� ဆင်��ဆင်��ရ�ရ�နှ�င်��
 သွေ ��သွေ ��ရှ�င်��ရှ�င်�� များရှ��ဝေသွ� ဝေေရ�ထု��င်�ခုင်��တ်�င်� ဝေေထု��င်�ရပြီးြ��
 အရည်�အဝေသွ��ဝေက်�င်��ဝေသွ� အစာ��အစာ� သွ�� �များဟ�တ်� ဝေသွ�က်�စာရ�ဝေရ
 ထု��က်�ထု��က်�တ်ေ�တ်ေ� ပြြေ ��ခု��ဝေြ�ပြခုင်�� များရှ��ြ�။  သွတူ်�� �သွည်� များ���ဝေသွ�အ��ပြြင်��
 ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�ဝေသွ� လွှာ�ြ�ရြ�ပြြင်��စာဝေတ်�ခု�ရပြခုင်��၏ အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ကြံက်သွည်�၊
 သွတူ်�� �များသွ�ရှ��ဘာ�ပြြစာ�ဝေစာ သွ�� �များဟ�တ်� ပြီးခု�များ��ဝေပြခု�က်�ခု�ရ၍ပြြစာ�ဝေစာ
 သွတူ်�� �သွည်� တ်ရ��များေင်�ဝေသွ� အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��သွကူ်��
 သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေြ�ရဝေသွ�ဝေကြံက်�င်�� ပြြစာ�သွည်� သွ�� �များဟ�တ်� သွတူ်�� �၏
 သွဝေဘာ��များ���များ�� တ်��ပြများစာ�ထု��ဝေသွ� သွ�� �များဟ�တ်� ဝေကြံက်ပြင်�ပြခုင်��များရှ��ဝေသွ�
 က်�ေ�စာည်�က်�� သွယ်�ဝေဆ�င်�ဝေြ�ရဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�။ က်�နှ��ြ�တ်�� �အဝေေပြြင်��
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အဆ��ြ� စာ�နှ�ေ��အရနှ�င်�� အနှ�ရ�ယ်�ကြိက်��ဝေသွ�
 သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ဝေေထု��င်�ပြီးြ�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရေ� ခု�င်��များပြြံနှ��င်�ြ�။

 ဤအတ်�က်�ဝေကြံက်�င်�� က်�နှ��ြ�၏ သွများဂျာ�ပြြစာ�သွည်�� က်ရိုး���ရှ���
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ သွများဂျာ�သွည်� ITF အ�� ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ၎င်��၏
 ည်�လွှာ�ခု�၌ များက်���တ်�ရင်��ေ��ယ်ေ��က်�� ‘sea of convenience’
 အပြြစာ� ဝေကြံက်ပြင်�ဝေြ�ရေ� ဝေတ်�င်��ဆ��ခု��သွည်�။ ဆ��လွှာ��သွည်�များ��  ITF
 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��ခု�ံြ�သွည်� အ��လွှာ���ဝေသွ� များက်���တ်�ရင်��ေ��ယ်ေ��
 သွများဂျာ�များ���နှ�င်��အတ် ူရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်�� အများ��စာ�တ်စာ�ဝေစာ�င်�က်�� ဆ���ရ���ဝေသွ�
 ြ��င်�ရှ�င်�များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ��စာင်��လွှာ���င်���သွမူျား���ထု� ဆ�ြ�က်များ��များ���၌ က်�နှ��ြ�တ်�� �

 ဘာ�က်��လွှာ��အြ�ဝေကြံက်�င်�� ဝေြ�ြ�� �များည်�ပြြစာ�သွည်�- သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�
 ရှ�င်��လွှာင်��ပြီးြ�� သွ�ေ�များ�တ်ဝေသွ� အဝေပြခုအဝေေများ���၊ ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ပြီးြ��
 သွဘာ�ေြတ်�ေေ��က်�င်�အရ လွှာ��က်�ဝေလွှာ��ည်�ဝေထု�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���၊
 နှ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���အ�� အသွ�ရှ��များ�
 ပြများ�င်��တ်င်�ဝေရ�တ်�� �ပြြစာ�သွည်�။

 ဤထု�ူပြခု��သွည်�� လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ခု�က်�တ်�င်� ြထုများ အဆင်��အဝေေပြြင်��
 ITF ၏ များ�တ်စာ�� က်�င်��ကြံက်�ဝေရ� ဝေက်��များတ်�သွည်� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�
 ဝေတ်��ဆ��ကြံက်ပြီးြ�� အဆ���ရ���ဆ���-ဝေြ�က်�ြ�က်�လွှာ�က်�ရှ��ဝေသွ� နှ��င်�င်�အလွှာ�တ်င်�
 နှ��င်�င်�များ���အေက်� ဝေလွှာ�နှ��င်�င်�ပြြစာ�သွည်�� Cook Islands, Palau, Sierra
 Leone နှ�င်�� Togo နှ��င်�င်�တ်�� �အ�� အလွှာ�အင်���တ်င်�နှ��င်�င်�များ���အပြြစာ�
 အများည်�တ်ြ�ဝေြ�ပြခုင်��အ��ပြြင်�� များ�များ�တ်�� �၏ ြစာ�များ�တ်�အပြြစာ�သွတ်�များ�တ်�ရေ�
 သွဝေဘာ�တ်ခူု��ကြံက်သွည်�။ ဤသွ�� �အ��ပြြင်�� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���အတ်�က်� သွတူ်�� �၏
 သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ�� � တ်က်�ဝေရ�က်�များ�အ�� ြ��များ��လွှာ�ယ်�က်ဝူေစာများည်�ပြြစာ�သွည်�။

 ၂၀၂၀ ခု�နှ�စာ� ဝေစာ�ဝေစာ�ြ��င်��တ်�င်� ဝေများ�ရိုး��က်��နှ��င်�င်�၊ တ်င်�ဂျာ���ယ်��ပြီးများ�ံ �၌
 ITF စာည်��ဝေေ�ြ��တ်စာ�ခု�တ်�င်� အဆ��ြ� လွှာ���ဝေဆ��များ�က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ရေ�
လွှာ�ြ�များည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။



14 ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ု
ရ�်ပြ�င့််စ််မြော�းခံံရပြခံင့်း်

ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြ�င့်် ်
 စ်မြော�းခံံရမြော�ာ �မြော�ာာ�ားမှု�ား
 အ�ကွ် ်အက်အူညီနီိုငိ့်််
အက်ာအက်ယွ််
 ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြ�င့််စ််မြော�းခံံရပြခံင့်း်�ညီ ်ယ်မြောန် ် �မြော�ာာ�ားမှု�ား �က်�ံမြော�ွ�မြောန်ရ�ည်ီ်
 ကြိုက်းီမြောလုးမြော�ာ ပြ�ဿန်ာမှု�ားအန်က် ်�စ်ခု်ံပြ�စ်�်��ညီ။် �မြော�ာာ�ားမှု�ားမိှုာ မှု�က်န်ိုာိလုွ�ခံ��စ်ခံ်ံရမှုည်ီ်
 အနို�ရာယ်ရိ်ှိး�က်ဖြိုး�ီး အက်ယ်၍် ��ူးု၏် �မြော�ာာမိှုာ မြောရမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ မှုမြော�ာ်�ဆပြ�စ်မု်ှု�စ်ရ်�်
 �းုမ်ှုဟု�ု ်ညီစ်ည်ီမ်ှုးမုှုနိုငိ့််�်��်က်�်ည်ီ ်မြော�ာက်�်�က်မု်ှု�စ်ခု်ံ �က်�ံမြော�ွ�လု�င့် ်��ူးု၏်
 ဥ်း�မြောဒု��အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားက်း ုပြင့်င့်း်ဆးခံုံရ�ည်ီ ်အနို�ရာယ်ရိ်ှိး�က်���ညီ။် �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ ��င့်း်စ်ာလုာှ
 (Seafarers’ bulletin) �ငွ့် ်အက်ယ်၍် �င့် ်ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြ�င့်် ်စ်မြော�းခံံရလု�င့််
 �င့််အ်ခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားနိုငိ့်် ်အက်အူညီအီ�ကွ် ်မှုညီ�်ည်ီမ်ြောန်ရာ�ငွ့် ်အ�က်ဉံာာဏ်ီ က်မ်ှုးလုမ်ိှုးမြော�းမြောန်မြော�က်ာင့်း်
ရိှိင့်း်ပြ�ထုား���ညီ။်

�ာန်ာညီမီှု�မြော�ာ ဆက်ဆ်မုံှုအ�ကွ် ်�းကု်�ွ်�ဝင့်ပ်ြခံင့်း်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား ပြ�စ်မု်ှုဆးငု့်ရ်ာ စ်�်ွစ်ွ�ခံ�က်မ်ှု�ားပြ�င့်် ်စ်ွ�်စ်ွ�ခံံရ�ည်ီအ်ခံ� ��ူးု�်ညီ ်��ူးုက််းယု်�်�ူးု ် ခုံခံံမြောခံ��ရန််
 အမြောထုာက်အ်က်ပူြ��မြောစ်မှုည်ီ ်��ူးုရ်ထုးကု်မ်ြော�ာ အရင့်း်အပြမှုစ်မ်ှု�ားက်း ုရယ်ရူန်် �ုံမိှုန််အားပြ�င့်် ်ပြင့်င့်း်ဆးခံုံရ���ညီ ်ဟု ုITF
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား ဌာန်ခွံ� အကြိုက်းီ�န််းလုက်မ်ြောထုာက်ပ်ြ�စ်�် ူSteve Yandell က် ��င့်း်�းု�်ညီ။်

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� များများ�များတ်ဆက်�ဆ�ပြခုင်��သွည်� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍအတ်�က်�

 များဝေက်�င်��ဝေသွ� ဝေေ�က်�ဆက်�တ်�� ပြြဿေ�များ���ဆ�သွ�� � ဦး�တ်ည်�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� သွတူ်�� �အဝေြ� များများ�များတ် စာ�ြ�စာ��များည်�က်��

 ဝေကြံက်�က်�ရ� � �ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်�� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ� စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�များ���၌

 ြ�ေင်�ထု�က်�ဆ��ဝေြ�ရေ� တ်�ေ ��ဆ�တ်�လွှာ�ကြံက်သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�

 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�များ���တ်�င်� ြ�ေင်�ြတ်�သွက်�လွှာ�သွည်��အခု�

 ဥြဝေ�ဆ��င်�ရ� က်��ယ်�စာ��ပြြံများ�နှ�င်��တ်က်� စာက်��ပြြေ�ေေ�ဝေဆ�င်�များ�များ���

 အ��ေည်��ပြခုင်��တ်�� �က်��လွှာည်�� ဝေစာ�က်တ်က်�ကြံက်ြ�သွည်�။

 အခု��ံ� နှ��င်�င်�များ���ရှ�� ဥြဝေ�အရ၊ သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� ဝေရဝေကြံက်�င်��

 များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ�များ���တ်�င်� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ� စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�များ���အ��

 ြ�ူဝေြ�င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ရေ� လွှာ��အြ�ြ�သွည်�။ သွတ်င်��အခု�က်�အလွှာက်�များ���များ��

သွ��သွ�ြ� လွှာ��ံ � ေ�က်�ထု��ရပြီးြ�� အများည်�များဝေြ��သွအူခု�က်�အလွှာက်�အပြြစာ�ထု��ရှ��

 ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်�� သွက်�ဝေသွထု�က်�ခု�က်� ထု�က်�ဆ��ဝေြ�ရေ� ဝေကြံက်�က်�ရ� � �စာရ� များရှ��ဘာ�

 ဝေေ�က်�ဆ���၌ တ်ရ��စာ��ဆ��သွမူျား���က် အသွ���ပြြံရေ�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ ITF က်

 ယ်��ကြံက်ည်�သွည်�များ�� ဤေည်��လွှာများ��က်�� နှ��င်�င်�အ��လွှာ���က် အသွ���ပြြံရေ�အတ်�က်�

 လွှာက်�ခု�က်�င်��သွ���သွင်��သွည်�ဟ� ဆ��ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်��

လွှာ��ပြခု�ံ �ဝေရ�က်�� ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ဝေရ� ရည်�ရ�ယ်�ခု�က်�များ���အတ်�က်� 

 ပြြစာ�ဝေသွ��လွှာည်�� ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ� ဝေေ�က်�ဆက်�တ်�� ပြြဿေ�တ်စာ�ခု�ခု�က်��

 ဝေကြံက်�က်�ရ� � � ပြခုင်�� များရှ��ဝေစာဘာ� စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�များ���တ်�င်�

 သွက်�ဝေသွခု�ခု�က်�ဝေြ�နှ��င်�ဝေကြံက်�င်�� စာ�တ်�ခု�လွှာက်�ခု�ရှ��သွင်��ြ�သွည်�။

 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် မှုမြော�ာ်�ဆပြ�စ်ရ်�် �းုမ်ှုဟု�ု ်�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်

 ပြ�စ်ရ်�်အမြော�� လုံပုြခံံ�မြောရးဆးငု့်ရ်ာ စ်ံစု်မ်ှုးစ်စ်မ်ြောဆးမုှုအ�ကွ််

 အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ စ်နံိုန်ု်းမှု�ားနိုငိ့်် ်အ�က်ပံြ��ထုား�ည်ီ်

 လု�်ုန်ညီး်က်းငု့်န််ညီး်မှု�ားအ�ကွ် ်က်�င့််ထ်ုံးု (The Code for
 International Standards and Recommended
 Practices for a Safety Investigation into a Marine
 Casualty or Marine Incident (SOLAS တ်�င်�ြ�ရှ��))

 တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� သွက်�ဝေသွခု�ခု�က်�

 ထု�က်�ဆ��ရေ�လွှာ��အြ�သွည်��အခု� အသွ���ခု�သွည်�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�များ�အခု��ံ �က်��

 သွတ်�များ�တ်�ဝေြ�ထု��ြ�သွည်�။  ၎င်��တ်�� �များ�� သွက်�ဝေသွခု�ခု�က်�က်��

 အဝေစာ�ဆ���အခု��ေ�အတ်�င်�� ဝေြ�သွင်��ပြီးြ�� အဆ��ြ� သွဝေဘာ��သွ��က်��

 သွ၏ူသွဝေဘာ��ဆ�သွ�� � အပြများေ�ဆ��� ပြြေ�ဝေစာရေ� ခု�င်��ပြြံသွင်��သွည်� သွ�� �များဟ�တ်�

 အပြများေ�ဆ��� အ�ြ�ပြြေ�ဝေစာရေ� ခု�င်��ပြြံသွင်��သွည်�။

 ထု�� �ပြြင်� သွဝေဘာ��သွ��အ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�ဆ��င်�ရ�

 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�၏ သွဝေဘာ�သွဘာ�ေနှ�င်�� အဝေပြခုခု�သွည်�� အဝေကြံက်�င်��ခု�င်��ရ�က်��

 အဝေကြံက်�င်��ကြံက်��ဝေြ�ရေ� လွှာ��အြ�သွည်�။  ဆ��လွှာ��သွည်�များ�� ဥြဝေ�အကြံက်�ဉာ�ဏ်�က်��

 ရရှ��ရေ� ခု�င်��ပြြံဝေြ�ပြခုင်�� ပြြစာ�သွည်� သွ�� �များ�သွ� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� ဝေအ�က်�ြ�တ်�� �က်��

သွ�ရှ��ြ�များည်�-

 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�တ်စာ�ရြ�ဝေကြံက်�င်�� ြ�င်��လွှာ�စာ�သွည်��  

 ဝေေ�က်�ဆက်�တ်�� အများ�အခုင်��တ်စာ�ခု�ခု�တ်�င်� သွတူ်�� �က်��ယ်�တ်��င်�က်��

 ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�ဝေစာပြခုင်��၏ အနှ�ရ�ယ်�အလွှာ��အလွှာ�တ်စာ�ခု�ခု�

 များ�များ�က်��ယ်�က်�� ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�ဝေစာပြခုင်�� များပြြစာ�ဝေစာသွည်��  

 သွတူ်�� �၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���နှ�င်�� တ်�တ်�တ်ဆ�တ်�ဝေေရေ� အခု�င်��အဝေရ� အပြြင်�

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�ဆ��င်�ရ�  

 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�သွ�� � ထု�က်�ဆ��ဝေြ�သွည်�� သွတူ်�� �၏ သွက်�ဝေသွခု�ခု�က်�က်��

 သွတူ်�� �အဝေြ� အေ�ဂျာတ်�စာ�ြ�စာ��များ�၌အသွ���ခု�များ�များ� သွတူ်�� �အ��

 အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရေ� လွှာ��အြ�ဝေသွ� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�များ� တ်စာ�ခု�ခု�

 ဤသွ��ပြခု��ပြြဌာ�ေ��ခု�က်�များ���များ�� များပြြစာ�များဝေေလွှာ�ြ�ရများည်��က်�စာ�ပြြစာ�သွည်�။

 အဆ��ြ�က်�င်��ထု���နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်�� သွ��ပြခု�� အခု�က်�အလွှာက်�များ���က်�� ITF
 သွဝေဘာ��သွ��များ��� အခုေ��က်ဏ္ဍဆ��င်�ရ� အဝေထု�က်�အက်ပူြြံလွှာက်�စာ��တ်�င်�

ဝေြ��ပြြထု��ြ�သွည်�။

•

•

•

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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15ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ု
ရ�်ပြ�င့််စ််မြော�းခံံရပြခံင့်း်

�မြော�ာာ�ားမှု�ား ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြ�င့်် ်

စ်မြော�းခံံရပြခံင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ ထုး�်လုန် ််�ွယ် ်အမုှုအခံင့်း်မှု�ား

Gennadiy 
Gavrylov 

 ယ်ရူ�ေ��နှ��င်�င်�၊ များ�လွှာ�ေ��များ�� Gennadiy Gavrylov
 သွည်� စာစာ�သွ���အဆင်�� လွှာက်�ေက်�များ���သွယ်�ဝေဆ�င်�သွည်��

သွဝေဘာ��တ်စာ�စာ��ပြြစာ�ပြီးြ�� သွ�ရ�လွှာက်��အစာ���ရနှ�င်��စာစာ�တ်

 ြ�တ်�� �နှ�င်�� အခု��တ်�အဆက်�ရှ��ဝေသွ� က်�များ�ဏ်�တ်စာ�ခု�က်

 လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာည်�ြတ်�ဝေပြြ�ဆ��သွည်�� Avant Garde
 သွဝေဘာ��၏ ဝေရယ်�ဥ�များ��ပြြစာ�ခု��သွည်�။

 သွသူွည်� ၂၀၁၆ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� သွဝေဘာ��အ�� အဆင်��ခု��ပြခု��

 စာ�စာစာ�ဝေရ�လွှာ�ြ�ရေ�အတ်�က်� သွ�ရ�လွှာက်��နှ��င်�င်�သွ�� �

 ပြြေ�လွှာ�ခု��စာဥ� အြများ��ခု�ခု��ရသွည်�၊ သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်�

 လွှာက်�ေက်� အဝေပြများ�က်�အပြများ��ရှ��သွည်�ဟ�

 အ�ဏ်�ြ��င်�များ���က် စာ�ြ�စာ��ခု��သွည်�။

 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�လွှာ�ြ�ဝေေခု��စာဥ� များ�လွှာ�ေ��များ�� Gavrylov
 က်�� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�  အခု�ံြ�လွှာ�တ်� အ�များခု�ပြြင်��

 ထု�တ်�များဝေြ�များ� တ်စာ�နှ�စာ�ခုေ �� အက်�ဥ��ဝေထု�င်�တ်�င်�

 ြများ��ဆ��ခု�ံြ�ဝေနှ��င်�ခု��သွည်�။ သွူ �အ�� သွ�ရ�လွှာက်��

 အ�ဏ်�ြ��င်�များ���က် စာ��ခု�က်�တ်စာ�ခု�ခု�ပြြင်�� စာ��ခု�က်�များတ်င်�များ�

 ဝေေ�က်�ထုြ� နှ�စာ�နှ�စာ� သွူ �များ�သွ��စာ�နှ�င်��ဝေတ်��ရေ�

 အ�များ�ဝေြ�များပြြေ�ဘာ� ဝေစာ�င်��ဆ��င်��ခု��ရသွည်�။

 များ�လွှာ�ေ�များ�� Gavrylov သွည်�

 များည်�သွည်��စာ��ခု�က်�အတ်�က်�များဆ��

 အပြြစာ�က်င်��ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်��အပြြင်� ICCPR
 (International Covenant on Civil and
 Political Rights) အရ  များဝေလွှာ���က်ေ�ဝေသွ�

 ဝေနှ��င်��ဝေနှ��ကြံက်ေ ��ကြံက်�များ� များရှ��ဝေစာဘာ� အများ�က်��ရင်�ဆ��င်�ရေ�

 သွူ �အခု�င်��အဝေရ�က်�� ဝေြ�က်�ြ�က်�သွည်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်��

ITF က်ယ်��ကြံက်ည်�ြ�သွည်�။

 LR2 Poseidon
 �မြော�ာာ၏
 မြောရယ်ာဥ်းမ်ှု�း

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� အစာဦး�ြ��င်��ဝေလွှာ�က်�တ်�င်� LR2
 Poseidon သွဝေဘာ�� ဝေရယ်�ဥ�များ��ပြြစာ�သွကူ်��

 တ်ရူက်�နှ��င်�င်� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���က် ြများ��ဆ��ခု��သွည်�။

 သွ ူြများ��ဆ��ခု�စာဥ�အတ်�င်�� သွသူွည်� ကြိက်��ဝေလွှာ�ဝေသွ�

 ပြြစာ�များ�များ���ပြြင်�� ပြြစာ��ဏ်�ဝေြ�ခု�ရဝေသွ� ဝေထု�င်�က်�

 အဝေြ�� တ်စာ�ဦး�နှ�င်��အတ် ူဝေထု�င်�အခုေ��တ်�င်�

 အတ်ဝူေေခု��ရသွည်�၊ အ�များ�သွ�သွ���ြစာ�ည်��

ေည်��ြ��များ�က်�� ကြံက်�ံ ခု��ရသွည်�၊ တ်စာ�ြတ်�လွှာ�င်� ၁၀

  များ�ေစာ�သွ� သွူ �များ�သွ��စာ�အ�� ြ�ေ��ဝေခု�ခု�င်��ပြြံခု�ရသွည်�။

 ဝေေ�က်�တ်စာ�ြေ�၊ သွူ �အ�� သွူ �ဘာ�သွ�ဝေရ�အရ

 သွတ်�များ�တ်�ထု��သွည်�� အေတ်�အစာ��က်��

 ေတ်�ဆင်�ခု�င်��များပြြံဘာ�၊ သွူ �ဘာ�သွ�ဝေရ�

 ယ်��ကြံက်ည်�ခု�က်�အရ တ်��ပြများစာ�ထု��ဝေသွ�

အစာ��အစာ�တ်�� �က်�� သွူ �အ�� ဝေြ�ခု��သွည်�။

 သွူ �က်��ယ်�စာ�� ITF ဝေဟ�င်�ဝေက်�င်�

 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ�� Jason Lam က်

 လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေြ�ခု��ပြီးြ�� ITF ဝေဟ�င်�ဝေက်�င်�ရိုး�� �က်

 သွူ �က်��ယ်�စာ�� တ်ရူက်�အ�ဏ်�ြ��င်�များ���ထု�

 က်��ယ်�စာ��ပြြံဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ခု��သွည်�။ ဝေရယ်�ဥ�များ��အ��

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာတ်�င်� လွှာ�တ်�ဝေြ�ခု��ပြီးြ��

 အ�များ�အပြြေ�သွူ �ခုရ��စာဥ�အတ်�က်� က်�များ�ဏ်�က်

စာ�စာဥ�ဝေြ�ခု��သွည်�။

Seaman Guard 
Ohio 
 �မြော�ာာ၏
�မြော�ာာ�ားမှု�ား

 Seaman Guard Ohio
 ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြ-ဆေ ��က်�င်�ဝေရ� သွဝေဘာ��များ�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�လွှာည်�� သွတူ်�� �၏ သွဝေဘာ��ဝေြ�၌

 လွှာက်�ေက်�များ���က်�� အ�နှ��ယ် က်များ��ဝေပြခုဝေစာ�င်��တ်ြ�က်

၂၀၁၃ ခု�နှ�စာ� ဝေအ�င်�တ်��ဘာ�လွှာတ်�င်� ြများ��ဆ��ရများ�သွည်��

 က်�စာ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�ပြီးြ�� သွတူ်�� �အ�� တ်ရ��ဝေသွအများ�ေ ��ခု�

 များလွှာ�တ်�များ� သွတူ်�� � အက်�ဥ��ဝေထု�င်�၌ ဝေေခု��ရဝေသွ�သွည်�။

 ITF သွည်� သွတူ်�� �၏ ပြြစာ��ဏ်�အဝေြ� အဝေကြံက်�င်��ရင်��

 နှ�စာ�ရြ�က်�� အဝေပြခုခု�၍ အယ်ခူု�အများ�တ်က်�ရေ�

 ြ��ြ���ဝေထု�က်�ခု�ခု��သွည်�- အက်ယ်�၍ သွဝေဘာ��သွည်�

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�ဝေရဝေကြံက်�င်��တ်�င်�

 များရှ��လွှာ�င်� ၎င်��သွဝေဘာ��သွည်� ‘အပြြစာ�က်င်��

 လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��’ ဝေြ� ရှ��ဝေေသွည်�ပြြစာ�ပြီးြ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� လွှာက်�ေက်�များ���အတ်�က်�

 တ်�ေေ�ရှ��သွည်�ဟ� ယ်ဆူနှ��င်�ြ�ယ်�ရ� များရှ��သွင်��ြ�

 ဟဝူေသွ� အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ���ပြြစာ�သွည်�။

Hebei Spirit 
�မြော�ာာ

 ၂၀၀၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� Hebei Spirit
 သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� ဝေရေ�ယ်��ြ�တ်�စာ��ပြီးြ��ဝေေ�က်�

 ဝေတ်�င်�က်���ရ��ယ်��နှ��င်�င်�တ်�င်� ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�ဝေသွ�

 လွှာ�ြ�ရြ�ပြြင်��စာဝေတ်�ခု�ရပြခုင်��၏ အထုင်�ဝေြ�ဆ���

 အများ�အခုင်��များ���အေက်� တ်စာ�ခု� ပြြစာ�ြ���ခု��သွည်�။

 အဆ��ြ�သွဝေဘာ��ဝေြ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��ဝေသွ�

 အ�နှ��ယ်သွဝေဘာ��သွ�� နှ�စာ�ဦး�သွည်� ITF နှ�င်��တ်က်�

 သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍအများ���အပြြ��များ�

 က်ေ ��က်�က်�ဝေေသွည်��တ်��င်� အက်�ဥ��ဝေထု�င်�တ်�င်�

 အြများ��ဆ��ခု�ခု��ရသွည်�။ အဆ��ြ�လွှာတူ်�� �သွည်�

 အက်�ဥ��ဝေထု�င်�၌ လွှာဝေြ�င်��များ���စာ�� ဝေေခု��ရပြီးြ��ဝေေ�က်�

 ITF ကြိက်��များ��က်ေ ��က်�က်�ဝေသွ� လွှာသူွ�ရှ�င်�ကြံက်��

 လွှာ��ဝေဆ��များ�နှ�င်�� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�နှ�င်��တ်က်�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ များ�ခုင်�နှ��င်�င်� အစာ���ရတ်�� �၏

 ဝေထု�က်�ခု�များ�တ်�� �ဝေကြံက်�င်��သွ� ပြြေ�လွှာ�တ်�ဝေြ�ခု�ခု��ရသွည်�။

 

 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် မှုမြော�ာ်�ဆပြ�စ်ရ်�် အပြ�စ်အ်��က်မ်ှု�ား၌

 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအမြော�� �ာန်ာမှု��မြော�ာ ဆက်ဆ်မုံှုနိုငိ့််�်��်က်�်ည်ီ်

 လုမ်ှုးညွှှန််မှု�ား (The Guidelines on the Fair Treatment
 of Seafarers in the Event of a Maritime Accident)
 က်�� ၂၀၀၆ ခု�နှ�စာ�၌ အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အြ���ခု�ံြ�

 (International Maritime Organization (IMO)) နှ�င်��

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ြ� (International Labour
 Organization (ILO)) တ်�� �က် ြ�ူတ်��၍ သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု��ကြံက်သွည်�။

 အဆ��ြ� လွှာများ��ညွှ�ေ�ခု�က်�များ���က်�� စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�သွည်�� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���က်

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�အ��ပြြင်�� လွှာက်�ခု�သွည်��

 စာ�နှ�ေ��ပြြစာ�ဝေသွ� သွ�ေ�များ�တ်သွည်�� ဆက်�ဆ�များ�ပြြင်�� ဆက်�ဆ�ရများည်�က်��

 က်��ယ်�စာ��ပြြံဝေသွ��လွှာည်�� ၎င်��များ�� များပြြစာ�ဝေေ လွှာ��က်�ေ�ဝေဆ�င်�ရ�က်�ရများည်��

 က်�စာ�များဟ�တ်�ြ�။ က်�များဝေက်�င်�� အဝေကြံက်�င်��များလွှာ�ဝေသွ�အ��ပြြင်��

 ဤလွှာများ��ညွှ�ေ�များ���က်�� တ်�တ်�က်�က်� လွှာ��က်�ေ�ပြခုင်�� များရှ��သွည်��အပြြင်�

 လွှာက်�ဝေတ်��က်�င်��သွ���ရ�၌ အက်ေ ��အသွတ်�ရှ��သွည်�။ လွှာများ��ညွှ�ေ� အဝေသွ�စာ�တ်�

 အပြြည်��အစာ��က်�� အက်���အက်��ပြြံရေ�လွှာက်�စာ��တ်�င်� ြ�ရှ��ြ�သွည်�။

 IMO တ်�င်�  ITF ၏ အသွည်��အသွေ� တ်စာ�စာ��က်�များတ်�များတ်� လွှာ�ြ�က်��င်�များ�၏

 ရလွှာ��အပြြစာ� IMO ဥြဝေ�ဆ��င်�ရ� ဝေက်��များတ်�သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ�

 ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�ဝေသွ�လွှာ�ြ�ရြ�ပြြင်��စာဝေတ်�ခု�ရပြခုင်��က်�� များ�များ�၏ အလွှာ�ြ�အစာ�အစာဥ�

 တ်စာ�စာ�တ်�တ်စာ�ြ��င်�� ပြြစာ�ဝေစာခု��က်� ၎င်��သွည်� ယ်ခု�အခု� သွ�ေ�များ�တ်စာ��

 ဆက်�ဆ�ဝေရ�က်�� ပြြစာ�နှ��င်�သွများ� က်�ယ်�က်�ယ်�ပြြေ ��ပြြေ �� ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�

 ရှ��ကြံက်�ြ�သွည်�။

 ITF သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အခု�င်��အဝေရ�များ��� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�

 အြ���အစာည်�� (Seafarers Rights International (SRI)) အ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ��� အဓ�က်က်�သွည်�� စာစာ�တ်များ��များ���က်�� ဝေက်�က်�ယ်ရူေ�

 တ်�ေေ�ခု�ဝေြ�ခု��သွည်�။  ၎င်��သွည်� ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ� စာ��ခု�က်�များ���ပြြင်��

 ရင်�ဆ��င်�ဝေေရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ဝေတ်�� ကြံက်�ံ ခု��ရဝေသွ�

 များဝေလွှာ���များက်ေ� ဆက်�ဆ�ဝေရ�၏ အတ်��င်��အတ်�က်�� ဝေြ��ထု�တ်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 SRI သွည်� IMO အြ���ေင်�နှ��င်�င်�များ���၏ စာစာ�တ်များ��က်��လွှာည်��

 တ်���ခု���လွှာ�ြ�ခု��ပြီးြ�� ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�များ�� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� လွှာများ��ညွှ�ေ�များ���က်��

 အဝေက်�င်�အထုည်�ဝေြ��သွ�တ်�သွ�င်��ခု��သွည်�ဟ� အခု��ံ � နှ��င်�င်�များ���က်

 အတ်ည်�ပြြံခု��ဝေသွ��လွှာည်�� အပြခု��နှ��င်�င်�များ���က်များ ူဥြဝေ�ပြြဌာ�ေ��သွည်��ြ��စာ�သွည်�

 သွ�� �များဟ�တ်� IMO သွတ်င်�� အခု�က်�အလွှာက်�သွည်� လွှာများ��ညွှ�ေ�များ���က်��

 အဓ�ြ��ယ်�ြ�င်��ဆ��သွည်��အခု�နှ�င်�� ၎င်��တ်�� �အ�� နှ��င်�င်�ဥြဝေ�အပြြစာ�

 ပြြဌာ�ေ��ဝေြ�သွည်��အခု� အဝေထု�က်�အက်ပူြြံလွှာ�များ��များည်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်��

 ဝေတ်�� ရှ��ခု��ရြ�သွည်�။

 IMO ဥြဝေ�ဆ��င်�ရ� ဝေက်��များတ်�က် ဝေများတ်� �ရြ�ခု�ခု��သွည်�များ�� နှ��င်�င်�များ���အဝေေပြြင်��

 အဆ��ြ� က်�စာ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�ပြီးြ�� ဝေ�သွဆ��င်�ရ�နှ�င်�� နှ��င်�င်�လွှာ���ဆ��င်�ရ�

 ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��များ��� က်�င်��ြဝေြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�၊ ၎င်��နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ SRI သွည်�

 များ���များကြံက်�များ�က် ြ�လွှာစာ�ြ��င်�နှ��င်�င်�၌ က်ညူ်�က်�င်��ြဝေြ�ခု��သွည်�။

 နှ��င်�င်�အစာ���ရများ���အဝေေပြြင်�� IMO/ILO သွ�ေ�များ�တ်ဝေရ�ဆ��င်�ရ�

 ဆက်�ဆ�ဝေရ� လွှာများ��ညွှ�ေ�များ���က်�� လွှာ��က်�ေ�ရေ� များပြြစာ�များဝေေ အဝေရ�ကြိက်��ြ�သွည်�။

 ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�တ်�င်� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ�များ���နှ�င်�� ည်စာ�ည်များ��များ�များ���သွည်�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ထု�ေ��ခု�ံြ�များ� လွှာ�ြ�က်��င်�နှ��င်�စာ�များ�� ဝေက်���လွှာ�ေ�၍

 ပြြစာ�ြ���သွည်�� အဝေပြခုအဝေေအရြ�ရြ�ဝေကြံက်�င်�� ဝေြ�ဝေြ�က်�နှ��င်�ြ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� သွတ်င်��များ���ယ်� တ်��က်�ခု��က်�လွှာစာ�ဟများ�တ်စာ�ခု�ရှ��လွှာ�လွှာ�င်�

 အစာ���ရ အ�ဏ်�ြ��င်�များ���အတ်�က်� သွတူ်�� � အဝေရ�ယ် ူဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေေသွည်�က်��

 ပြြသွရေ�အတ်�က်� သွဝေဘာ��၏ အများ�တ်များ��များ���များ�� အလွှာ�ယ်�က်ဆူ��� ြစာ�များ�တ်�များ���

 ပြြစာ�လွှာ�နှ��င်�ြ�သွည်�။  သွဝေဘာ��သွ��များ���တ်�င်� များများ�တ်ဝေသွ� ဆက်�ဆ�ခု�ရပြခုင်��၊

 များတ်ရ�� ြများ��ဆ��အက်�ဥ��ခု�ခု�ပြခုင်��နှ�င်�� များ�များ�တ်�� �၏ လွှာူ �အခု�င်��အဝေရ�များ���က်��

 ပြင်င်��ြယ်�ခု�ရပြခုင်��တ်�� �က်�� ဝေကြံက်�က်�ရ� � � များ� များရှ��ဘာ� များ�များ�တ်�� �၏ အလွှာ�ြ�က်��လွှာ�ြ�ရေ�

အခု�င်��အဝေရ� ရှ��သွည်�။

မှုာလုးန််မှု�း



16 ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ု
ရ�်ပြြင့်�စ််မြေား�ခံ�ရပြခံင့်�်

 အက်ယ်၍် �င့််
 ပြ�စ်မု်ှုပြြင့်�စ််��ခံ�က်း်င့်ခ်ံ�ရလု�င့််
လု�်ုရမှုည့်�အ်ရာ

 �င့်� ်အမြောပြခံခံ� အခံ�င့်�အ်မြောရ�မှု�ာ�က်� ု��ရှိ���� – ထို့�ု �ပြ�င့် ်၎င့်�်အခံ�င့်�အ်မြောရ�မှု�ာ�က်�ု
 လု�ကု်န်ာာမြော�က်ာင့်�် ရ�်းည့်မ်ြော���� အရပ်�ဖက်�ဆို��င်�ရ�နှ�င်�� နှ��င်�င်�ရေးရ�ဆို��င်�ရ�
 အခွ�င်��အရေးရ�များ���နှ�င်��ပ်တ်�သက်�သည့်�� အပြပ်ည့်�ပြပ်ည့်�ဆို��င်�ရ� စာ�ခွ��ပ်�
 (The International Covenant on Civil and Political
 Rights (ICCPR)) သည့်� အဆို��ပ်� အခွ�င်��အရေးရ�များ���က်��
 အရေးသ�စာ�တ်�သတ်�များ�တ်�ထား��ပြီးပ်��  လူ�များ���အ�� နှ��င်�င်�တ်စာ�ခွ�ခွ�က်
 ဖများ��ဆို��သည့်��အခွ�၊ ခွ��ပ်�ရေးနှ��င်�သည့်��အခွ�နှ�င်�� အများစုာ�ရင်�စာစာ�ရေးဆို�သည့်��အခွ� 
 ၎င်��အခွ�င်��အရေးရ�များ���က်�� ခွ�စာ��ရေးစာသင်��သည့်�။

 ပ်င်�လူယ်�ရေးရရေး�က်�င်��ဆို��င်�ရ� များရေးတ်��တ်ဆိုပြဖစာ�ရပ်� အပြဖစာ�အပ်�က်�၌
 သရေး���သ��များ���အရေးပ်� သ�နာ�များှတ်ရေးသ� ဆိုက်�ဆို�များနုှ�င်�� ပ်တ်�သက်�သည့်��
IMO/ILO ပ်��တ်�� လူများ��ညွှှနာ�များ���သည့်� စာ��စာများ��စာစာ�ရေးဆို�များတု်စာ�ခွ�ခွ�လူ�ပ်�စာ
 ဥ်�အတ်�င်�� သရေး���သ��များ���အ�� များှတ်စာ�� ဆိုက်�ဆို�ရေးပ်�ရနာ�နှ�င်�� အစာ���ရ
 အ�ဏာ�ပ်��င်�များ���က် ဖများ��ဆို��ခွ��ပ်�ရေးနှ��င်�သည့်�� များည့်�သည့်�� ခွ��ပ်�ရေးနှ��င်�များမုျားှ
လူ���ဝ လူ��အပ်�သည့်�ထားက်� များ�က်�ရေးစာရနာ� များည့်�သ�� �ရေးသခွ��ရေးအ�င်�လူ�ပ်�ရများည့်�
 နှ�င်��ပ်တ်�သက်�၍  သ��ပြခွ��တ်�က်�ရေးသ� အ�က်�ဉာ�ဏာ�က်�� သရေး���သ��များ���၊
 သရေး���ပ်��င်�ရှ�င်�များ���၊ အလူ�တ်င်� နှ��င်�င်�များ���နှ�င်�� ဆို�ပ်�က်များ��နှ��င်�င်�များ���အ��
ရေးပ်�အပ်�ပ်�သည့်�။

 �င့်�အ်ာ� အက်�အည့်�မြော��နို�ငု့်�်ည့်� ်လု�မှု�ာ� ��ု �မှုဟုးု ်အြ�� �အစ်ည့်�်မှု�ာ�ထို့�မှု�
 အက်�အည့်�က်� ုရှိ�ာမြောြ��� – ဥ�မှုာ၊ �င့်�အ်လု�်ုရှိ�င့်၊် ��ု �မှုဟုးု ်�မြော��ာ��ုင့်ရ်ှိ�င့်၊်

 �မှုဂ္ဂ� အရာရှိ��မှု�ာ�၊ မြော��ဆို�ငု့်ရ်ာ ITF စာ�စာစာ�ရေးရ�များ��၊ ရေး�သဆို��င်�ရ�
 ရေးက်�င်�စာစာ�ဝနာ� သ�� �များဟု�တ်� သင်��များ�ခွင်�နှ��င်�င်�အတ်�က်� သ�ရုံး�� � သ�� �များဟု�တ်� အလူ�တ်င်�

 နှ��င်�င်�၊ များ�သ��စာ�၊ ရေး�သဆို��င်�ရ� သရေး���သ��များ��� စာည့်��ရုံး�� �ရေးရ�ရုံး�� � သ�� �များဟု�တ်�
သရေး���သ��များ���ရုံး�� � က်��သ�� �ပြဖစာ�သည့်�

 ���မြော��င့်�်လု�်ုက်�ငု့်မ်ြော��ပြီး��� မှု�န်ာက်န်ာမြော�ာ အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ာ�က်� ုမြော����။
 သင်��တ်�င်� များ�များ�က်��ယ်�တ်��င်�က်�� ပြပ်စာ�များမုျားည့်��စာ�နာ��ရေးစာရနာ� အခွ�င်��အရေးရ�ရှ��ရေးသ�ရေး�က်�င်��
 သင်� များ���ယ်�င်��ရေး�က်�င်�� သ�� �များဟု�တ်� ပြပ်စာ�များတု်စာ�ရပ်�က်�� က်���လူ�နာ�ခွ��ရေး�က်�င်��
 ရည့်�ညွှှနာ��နှ��င်�သည့်�� များည့်�သည့်��အခွ�က်�အလူက်�က်��များှရေးပ်�ရနာ� များလူ��ပ်�။
 ဤအခွ�င်��အရေးရ�က်�� အသ���ခွ�ရနာ� သင်�သည့်� ရေးများ�ခွ�နာ��များ���က်�� ‘ရေးဝဖနာ�များမုျားရှ��’
သ�� �များဟု�တ်� တ်�တ်�ဆို�တ်�ရေးနာပြခွင်��ပြဖင်�� ရေးပြဖရလူ�များ��များည့်�။

 အက်ယ်၍် စ်�စု်မ်ှု�စ်စ်မ်ြောဆို��ည့်� ်အာဏာာ��ုင့်မ်ှု�ာ�က် �င့််
 မှုယ်ဥ�်���ည့်� ်�ာ�ာစ်က်ာ�က်� ုအ���ုပြ�ုမြောနာပြီး��� စာက်��ပြပ်နာ�တ်စာ�ဦး�က်��
 များရေးပ်�ထား��လူှင်� စ်က်ာ�ပြ�န်ားစ်ဦ်း�က်� ုမြေားာင့်�်ဆို��ု�။ သင်�နာ��လူည့်�သည့်��
 ��သ�စာက်��ပြဖင်�� ��သ�ပြပ်နာ�ဆို��များထား��ရေးသ� စာ�ရ�က်�စာ�တ်များ��များ���က်��
 လူက်�များ�တ်�ထား���ရေးပ်�ရနာ�အတ်�က်� ပြင်င်��ဆို��ရနာ�များ�� သင်�၏ အခွ�င်��အရေးရ�ပြဖစာ�သည့်�။

 ဥ�မြော�ဆို�ငု့်ရ်ာ က်�ယု်စ််ာ�ပြ�ုမြော��ပြခံင့်�် (မြောရှိ� �မြောနာလု�ကု်မ်ြော��ပြခံင့်�်)။ အက်ယ်�၍
 သင်��အ�� ရ�များ� ဖများ��ဆို��သည့်��အခွ� သ�� �များဟု�တ်� နှ��င်�င်�အ�ဏာ�ပ်��င်�များ���က်
 ခွ��ပ်�ရေးနှ��င်�သည့်��အခွ� သင်��အ�� ဥ်ပ်ရေး�ဆို��င်�ရ� က်��ယ်�စာ��ပြပ်�ရေးပ်�ပြခွင်��
 (ရေးရှ� �ရေးနာင်���ရေးပ်�ရနာ�) ခွ�င်��ပြပ်�သင်��သည့်�။  သင်�သည့်� အခွများ�� က်��ယ်�စာ��ပြပ်�ရေးပ်�များု
 (ရေးရှ� �ရေးနာ) ရနှ��င်�ရေးက်�င်�� ရနှ��င်�သည့်� သ�� �များဟု�တ်� အခွ��� � အရေးပြခွအရေးနာများ���၌
 သင်��အလူ�ပ်�ရှ�င်�အ�� ရေးရှ� �ရေးနာတ်စာ�ရေးယ်�က်�င်���ရေးပ်�ရနာ� သင်� ရေးများ�နှ��င်�သည့်�။
 သင်��အ�� သင်��ရေးရှ� �ရေးနာနှ�င်�� လူှ�� � ဝ�က်�စာ��ပြဖင်�� ရေးပြပ်�ဆို��ရနာ� ခွ�င်��ပြပ်�သင်��သည့်�။

AAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLL  
GGGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR 
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRREEEEEEEEERRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSS 
IIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTT 
OOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFF AAAAAAAAAAAAA  MMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEE  
AAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTTT

  SSSSSSSSSSSSSSeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaffffffffffffaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrsssssssssssss  
    –––––––––––––– bbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeee  aaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!ffffffffff Seafarers 
  – be aware!

4. Request contact with your trade 

union, or the local trade union 

official, or the port welfare officer 

and shipping company;

5. Have regard to your right to remain 

silent and your right not to self 

incriminate at all times; 

6. Be aware that any statements you 

make could be used against you in 

criminal proceedings.

Specifically

A. If your vessel is boarded by 

officials:

1. Where appropriate, request to see 

proper identification of any law 

enforcement officer and record full 

details of the inspection;

2. Where it is your responsibility, report 

the incident and any enquiries made 

to the shipowner/ operator, flag state 

and consular authorities;

3. Request to be informed of your 

rights under the national law of the 

boarding state in a language that  

you can understand;

4. Assert your right to be dealt with by 

the authorities of the flag state.

B. If a search of yourself or your 

personal belongings is carried out: 

1. Remain present while any search of 

your personal belongings is carried 

out and if possible, seek another 

crewmember to be present;

2. Make a note of any personal items 

that are removed or damaged during 

the search.

C. If an interview is conducted:

1. If you do answer questions without 

speaking to a lawyer, or cannot 

avoid doing so, make sure that there 

is a witness present to hear what you 

say, for example someone from your 

trade union or a local trade union,or 

an embassy or consular officer;

D. If you are detained or arrested:

1. Immediately ask why you are being 

arrested and whether any charges 

are being brought against you;

2. Do not use force to try and stop 

yourself from being removed from 

the ship;

3. Request to be informed of your 

rights under the national law of 

the state that is carrying out the 

investigation in a language that you 

can understand;

4. Assert your rights, including your 

right to humane treatment at all 

times, for example:

• To communicate privately with family 

members, welfare organisations, the 

shipowner, trade unions;

• To be interviewed promptly with 

regard to your physical and mental 

condition resulting from the accident 

and if not required further, to be 

re-embarked or repatriated without 

undue delay;

• To have any charges brought 

promptly, and as far as national 

laws allow, to have a bond or other 

financial security posted to allow 

your release and repatriation pending 

resolution of any investigatory or 

judicial process;

• To have any court hearing take place 

as expeditiously as possible.

 The port or coastal state, the flag 

state, your own state and your 

shipowner should all take steps 

to ensure that no discriminatory 

or retaliatory measures are taken 

against you because of your 

participation during investigations.
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 အက်ယ်၍် မြော��ဆို�ငု့်ရ်ာ အာဏာာ��ုင့်မ်ှု�ာ�က်

 စ်�စု်မ်ှု�စ်စ်မ်ြောဆို�မုှု၊ ြမ်ှု�ဆို��ခံ�ု�်မြောနို�ာင့်မု်ှု

 ��ု �မှုဟုးု ်ပြ�စ်မု်ှုဆို�ငု့်ရ်ာ စ်��ခံ�က်မ်ှု�ာ� �င့််

 �က်�ု မြေား��မြောနာရလု�င့် ်အပြ�ည့်ပ်ြ�ည့်ဆ်ို�ငု့်ရ်ာ

 ဥ�မြော�က် ဆို��ုည့်မ်ှု�ာ အဆို��ု� 

�း�်က်မု်ှု၏ အမြောပြခံအမြောနာအရ�်ရ�်မှု�ာ� 

 နို�င့်�အ်ပြ�စ်ရ်ှိ��မုှု ��ု �မှုဟုးု ်အပြ�စ်က််င့်�်မုှုး�ု �က်�ု

 မှု�က်ဆ်ို�ငု့်မ်ြောစ်�� �င့်�အ်ာ� �ာနာာမှု�းစ်�ာ

 ဆိုက်ဆ်ို�ရမှုည့်ပ်ြြစ်�်ည့်။် ITF အကြီးက်��းမ်ှု�

 ဥ�မြော�ဆို�ငု့်ရ်ာ လုက်မ်ြောထို့ာက်ပ်ြြစ်�်�

 Jonathan Warring က်
အမြောရ�ကြီးက်���ည့်� ်အ�က်�ဉာာဏ်ာ အခံ��ု �မြော���ည့််

အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ာ�နို�င့်� ်အ�က်�ဉာာဏ်ာအး�က် ်��ုမှု�ာ��ည့်� ်အရင့်�်အပြမှုစ်မ်ှု�ာ�

 ITF ပြ�စ်မု်ှုမြောပြမှုာက်မ်ြော�ာလု�်ုရ�်ပြြင့်�စ််မြေား�ခံ�ရပြခံင့်�်ဆို�ငု့်ရ်ာ

 အက်��ုအက်ာ�ပြ�ုရန်ာလုက်စ််�� (၎င့်�်း�င့် ်�င့်�အ်ခံ�င့်�အ်မြောရ�မှု�ာ�က်�ု
 မြောြာ်ပြ�ထို့ာ�ပြီး��� IMO/ILO ���း�� လုမ်ှု�ညွှ�န်ာခံ�က်မ်ှု�ာ�
 ��ရှိ���ည့်)်။
https://www.itfseafarers.org/en/resources/
materials/criminalisation-toolkit
 �မြော��ာ�ာ�မှု�ာ�၏ အခံ�င့်�အ်မြောရ�မှု�ာ� အပြ�ည့်ပ်ြ�ည့်ဆ်ို�ငု့်ရ်ာ
 (�င့်� ်ဥ�မြော��� အခံ�င့်�အ်မြောရ�မှု�ာ�နို�င့်��်း�်က်�်ည့်�်
 အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ာ� အး�က်)်။
http://seafarersrights.org/
 The ICCPR.
https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest/pages/ccpr.aspx

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်�်�မြော��ာ�ာ�မှု�ာ� �းင့်�်လု�ာစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020

https://www.itfseafarers.org/en/resources/materials/criminalisation-toolkit
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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 MLC �ညီ်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအ�ကွ််
 မှုညီမ်ှု�မြောက်ာင့်း်မြောက်ာင့်း်
လု�်ုက်းငု့်မ်ြော�းမြောန်���လု�။
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် အလု�်ု�မှုား စ်ာခံ���် (Maritime Labour Convention (MLC)) �ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ �ဝမှု�ားအား

 အမြောပြ�ာင့်း်အလု��စ်ခု်ံပြ�စ်မ်ြောအာင့် ်အမိှုန််အက်န်် လု�်ုမြော�းမြောန်���လုား။  ITF �ညီ ်ရိှိာမြော�ွ�းရိှိးရန်် အဓိးဌာန််ထုားဖြိုး�ီး �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏

 အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ား အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ (Seafarers’ Rights International (SRI)) ညွှှန််�က်ားမြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူDeirdre
 Fitzpatrick �ညီ ်�မူှု၏အ�ွ��က် မှုညီ�်းုက််ညူီမီြော�းမြောန်မြော�က်ာင့်း် �င့်ပ်ြ��ညီ်

 MLC သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ��

 ဝေဆ��ဝေနှ��ြ��များ���က်�� ယ်ခု�အခု� ဆယ်�စာ�နှ�စာ� တ်စာ�ခု�ဝေက်���ဝေက်��� လွှာ�များ��များ���

 ထု��ခု��သွည်�။ တ်ေ��တ်အူခု�င်��အဝေရ�ဝေြ�အြ�ရေ�၊ သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�

 အရည်�အဝေသွ��က်��ြ��ြ���ဝေြ�ရေ�နှ�င်�� အေည်��ဆ��� စာ�နှ�ေ��များ���က်��

 သွတ်�များ�တ်�ရေ�တ်�� �က်�� ြေ�တ်��ဝေြ�ခု��ပြီးြ�� ၎င်��တ်�� �က်�� ၂၀၀၆ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�

 သွ�တ်�သွ�င်��ခု��ပြီးြ�� ၂၀၁၃ ခု�နှ�စာ�များ�စာတ်င်�၍ အ�ဏ်� သွက်�ဝေရ�က်�ဝေစာခု��သွည်�။

 ယ်ခု�အထု� နှ��င်�င်�ဝေြ�င်�� ၉၄ ခု�က် ၎င်��က်�� အတ်ည်�ပြြံခု��ပြီးြ��

 အပြများင်��ဆ���က်�ေ�စာည်�တ်ေ�ခု��ေ� တ်င်�နှ��င်�သွည်�� က်များ���သွဝေဘာ��အ�ြ�စာ�၏ ၉၁

 ရ�ခု��င်�နှ�ေ��က်�� က်��ယ်�စာ��ပြြံဝေေြ�သွည်�။

 MLC သွည်� လွှာက်�ရှ��အဝေပြခုအဝေေနှ�င်��လွှာ��က်�ြက်�သွည်��

 စာ�ခု�ံြ�စာ�တ်များ��တ်စာ�ခု�ပြြစာ�သွည်�၊ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ�

လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍရှ�� တ်စာ�ဝေေရ�ရ�တ်�င်� ြ�� � ပြီးြ�ံ�လွှာ�များည်�� စာ�နှ�ေ��များ���နှ�င်��

 ဦး�စာ��ဝေြ�များ�များ���နှ�င်��အည်� ဝေပြြ�င်��လွှာ�ဝေေများည်�ပြြစာ�သွည်�။  ၎င်��က်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� ဝေေ�က်�ထုြ� က်�က်�ယ်�ဝေြ�များ�များ���က်��

ဝေြ�အြ�ရေ� သွ���ကြိက်�များ� ပြြင်�ဆင်�ဝေြ�ခု��ပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�- ၂၀၁၄

  ခု�နှ�စာ�၌ (သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� စာ�ေ ��ြစာ�ထု��သွည်��က်�စာ�များ���၌

 ဝေင်�ဝေကြံက်�ဆ��င်�ရ� လွှာ��ပြခု�ံ များ�နှ�င်��တ်က်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေြ� ဝေသွဆ���များ�

 သွ�� �များဟ�တ်� ဝေရရှ�ည်�-များသွေ�များစာ�များ��ပြြစာ�များ� ပြြစာ�ြ���သွည်��ပြြစာ�ရြ�တ်�င်�

 ဝေလွှာ���ဝေကြံက်�ဝေြ�ရေ�က်�စာ�တ်�� �က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ပြခုင်��)- ၂၀၁၆ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�

 (အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ အနှ��င်�အထုက်�ပြြံပြခုင်��နှ�င်�� အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�ပြခုင်��တ်�� �က်��

 က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ပြခုင်��)- တ်�� �အပြြင်� ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�

 (ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြတ်��က်�ပြခုင်�� သွ�� �များဟ�တ်� လွှာက်�ေက်�ပြြင်�� ဓ��ပြြတ်��က်�ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ဓ��စာ��ခု�ပြြံလွှာ�ြ�ခု�ရပြခုင်��အတ်�က်�

ဝေလွှာ���ဝေကြံက်�ဝေြ�ဝေစာပြခုင်��) တ်�� �ပြြစာ�သွည်�။

 MLC အ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� ဝေက်�င်��များ�ေ�သွင်��ပြများတ်�ဝေသွ�

 ဘာေရှ�င်�သွေ�ဝေရ�နှ�င်�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်��

 စာည်��များ�ဥ��စာည်��ကြံက်ြ�ဝေြ�ပြခုင်��အ��ပြြင်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�

 အဝေတ်��အကြံက်�ံ က်�� ဝေခုတ်�များ�ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ဝေြ�သွည်��အတ်�က်� အ��လွှာ���က်

 ကြံသွဘာ�ဝေြ�ဝေထု�က်�ခု�ကြံက်ြ�သွည်�။ သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� ၎င်��သွည်�

 များည်�များ�ဝေက်�င်��ဝေက်�င်�� အများ�ေ�တ်က်ယ်� လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေြ�ဝေေြ�သွလွှာ�။

 ဤဝေများ�ခု�ေ�က်�� ဝေပြြဆ��ရဝေသွ��၊ ITF သွည်� MLC ၏ထု�ဝေရ�က်�များ�နှ�င်�� ၎င်��က်��

 များည်�သွ�� �ဝေက်�င်��ဝေက်�င်�� အဝေက်�င်�အထုည်� ဝေြ��ဝေကြံက်�င်��နှ�င်��က်များ��တ်စာ�ေေ��

 များည်�သွ�� �အ�ဏ်�တ်ည်�ဝေစာဝေကြံက်�င်�� သွ��ပြခု�� သွ�ဝေတ်သွေပြြံလွှာ�ြ�ဝေြ�ရေ�

 SRI အ��  တ်�ေေ�ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။  က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အဝေေပြြင်��

 ြ�ေင်�လွှာ�ြ�က်��င်�သွမူျား���၏ အခုေ��က်ဏ္ဍက်�� စာများ��စာစာ�များည်�၊

 အလွှာ�တ်င်�နှ��င်�င်�များ���၊ ဆ�ြ�က်များ��နှ��င်�င်�များ���၊ သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���နှ�င်��

 သွဝေဘာ��များေ�ဝေေဂျာ��များ���အြ�အေင်�-အပြြင်� က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အဝေေပြြင်��

 ဝေရယ်�ဥ�များ��များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အပြများင်�များ���က်�� ရှ��ဝေြ�ြ�များည်�။

 အဝေရ�ကြိက်��သွည်�� ြ�ေင်�လွှာ�ြ�က်��င်�သွတူ်စာ�ဦး�များ�� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ��� (ITF
 inspectorate) ပြြစာ�ြ�သွည်�။  စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���သွည်� ဝေေ �စာဥ�အ��ပြြင်��

 က်များ��တ်စာ�ေေ�� သွဝေဘာ��များ���ထု� သွ���ဝေရ�က်�ပြီးြ�� MLC များ�� လွှာက်�ဝေတ်��ဘာေ၌

 များည်�သွ�� � အလွှာ�ြ�ပြြစာ�ဝေေဝေကြံက်�င်�� သွ��သွ��ပြခု��ပြခု�� သွတ်င်��ြ�� �ဝေြ�နှ��င်�ကြံက်သွည်�။

 သွက်� ရ�ဇာ� ၂၀၂၀ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�  ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���သွည်� များ�များ�တ်�� �၏

 ဆ�ြ�က်များ��များ���သွ�� � ဆ��က်�ဝေရ�က်�လွှာ�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���များ�� MLC က်��

 လွှာ��က်�ေ�များ� ရှ��များရှ�� နှ�င်��တ်က်� သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� ရှ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���တ်�င်�

 MLC နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ များဝေက်�ေြ�ခု�က်� တ်စာ�ခု�ခု� ရှ��များရှ�� သွတ်င်��ြ�� �ဝေြ�ရေ�

 ရည်�များ�ေ��ထု��သွည်�� စာ�စာစာ�ဝေရ� လွှာ��ဝေဆ��များ�က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ြ�များည်�။

 ဤရလွှာ��အဝေပြြများ���က်�� အပြခု��ဝေသွ� စာ�များ�က်�ေ��ရလွှာ��အဝေပြြများ���နှ�င်��အတ်ူ

သွတ်င်��ြ�� �ြ�များည်�။

 MLC ၏ထု�ဝေရ�က်�များ�အဝေြ� အလွှာ���စာ�� စာ�စာစာ�များ�က်�� အစာ���ရများ���၊

 အလွှာ�ြ�ရှ�င်�များ���၊ အလွှာ�ြ�သွများ��များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏

 အခု�င်��အဝေရ�များ���နှ�င်�� က်�က်�ယ်�ဝေြ�များ�က်�� စာ�တ်�ေင်�စာ��သွည်�� အ��လွှာ���ဝေသွ�

 ြ�ေင်�လွှာ�ြ�က်��င်�သွမူျား��� အသွ���ပြြံရေ�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ ၎င်��သွည်� MLC
 အဝေေပြြင်�� ဆက်�လွှာက်�သွက်�ဆ��င်�ဝေေပြီးြ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက် ဆက်�လွှာက်� ဝေထု�က်�ခု�ဝေေဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�

အ��ဝေြ�အ��ဝေပြများ�က်�ပြြံများည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။
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 အက်ယ်၍် �င့််
 စ်နွ် ််�စ်ထ်ုားခံံရလု�င့် ်ပြမှုန််ပြမှုန််
အမြောရး�ယ်လူု�်ုမြောဆာင့်�်�
 အက်ယ်၍် �င့် ်အစ်နွ် ််�စ်ခံ်ံထုားရနိုးငု့်�်ညီဟ်ုု

 ထုင့်ပ်ြမှုင့်လ်ု�င့် ်အပြမှုန််အမြောရးယ်မူြောဆာင့်ရွ်က်�်�။

 �င့််အ်မြောန်ပြ�င့်် ်အပြမှုန််ဆံးု �းငု့်�်န််းရန််နိုငိ့်််

 �င့်် ်အာမှုခံံက်မုှုပဏီီအား ဆက်�်ယွ်ရ်န််

 အခံရာက်����ညီ။် ထုး�ုးုမိ်ှု မှုဟု�ုလ်ု�င့် ်�င့််

 မြောင့်မွြောရးမြော�က်းမြောရးအရ ဆံးုရံုုံးနိုးငု့်မ်ြော�က်ာင့်း် ITF
 ဌာန်ခွံ� လုက်မ်ြောထုာက်အ်�ငွ့်း်မြောရးမှု�းပြ�စ်�်ူ

 Fabrizio Barcellona က်

��းမြော�းလုးကု်�်ညီ။်

 စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရေ�

 ဝေင်�ဝေကြံက်�ဆ��င်�ရ� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�သွည်� MLC က်�� အတ်ည်�ပြြံထု��သွည်��

 သွ�� �များဟ�တ်� MLC အ�ဏ်�လွှာ�များ��များ���သွည်�� ဆ�ြ�က်များ��များ���၌ က်�ေ�သွ�ယ်�ဝေေဝေသွ�

 အလွှာ�တ်င်�သွဝေဘာ��အ��လွှာ���အတ်�က်� များပြြစာ�များဝေေလွှာ�ြ�ရများည်��က်�စာ�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���တ်�င်� အ�များခု�အများ��ံ�အစာ��တ်စာ�များ��ံ� ရှ��ရများည်�၊

 သွဝေဘာ��သွ��များ��� တ်��က်�ရိုး��က်� ရယ်နူှ��င်�ပြီးြ�� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရသွည်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���က်�� အခု��ေ�များ� ဝေင်�ဝေကြံက်�အရ က်ညူ်�ဝေြ�များည်�� လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ�

 ရေ�ြ��ဝေင်�နှ�င်��အတ်ပူြြစာ�ရများည်�။ ဆ��လွှာ��သွည်�များ�� လွှာဝေြ�င်��များ���စာ�� အစာ��အစာ�၊

 လွှာ�ြ�ခုနှ�င်�� အ�များ�ပြြေ�လွှာများ�� များရှ��ဘာ� စာ�ေ ��ြစာ�ထု��ခု�ရပြခုင်�� အဆ���သွတ်�များည်�က်��

ဆ��လွှာ��သွည်�။

သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အလွှာ�ြ�ရှ��ဝေြ�သွည်��က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�က်�များ�ဏ်�

 များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အလွှာ�ြ�များခုေ ��များ�

 သွဝေဘာ��တ်စာ�စာ��တ်�င်� သွက်�တ်များ��ရှ��ဝေသွ� စာ�ေ ��ြစာ�ထု��များ�ဆ��င်�ရ�

 အ�များခု�ရှ��ဝေကြံက်�င်�� စာစာ�ဝေဆ�သွင်��ြ�သွည်�။ ထု�� �ပြြင်� ၎င်��အ�များခု�လွှာက်�များ�တ်�က်��

 အတ်ည်�ပြြံ များဝေြ�နှ��င်�လွှာ�င်� သွင်��အဝေေပြြင်�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�က်��

လွှာက်�များ�တ်�များထု���များ� နှ�စာ�ကြိက်�များ� စာဥ��စာ��သွင်��သွည်�။

 ဝေင်�ဝေကြံက်�လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ� အ�များခု�လွှာက်�များ�တ်�က်�� အဂျာ�လွှာ�ြ�စာ�ပြြင်�� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌

 သွ�သွ�သွ�သွ� ပြြသွထု��ရများည်�။ ၎င်��က်�� ‘စာည်��များ�ဥ�� ၂၅၊ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ� ၂၀၀၆ ခု�နှ�စာ� ပြြင်�ဆင်�ခု�က်� စာ�နှ�ေ�� A၂.၅.၂ အရ

လွှာ��အြ�သွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အ�များ�အပြြေ� က်�ေ�က်�စာရ�တ်�များ���နှ�င်�� ဝေြ�ဆြ�ရ

 ေ�တ်�ေေ�ခု�များ�က်�စာ�တ်�� �နှ �င်��ဆက်�စာြ�လွှာ�ဥ��သွည်�� အ�များခု� လွှာက်�များ�တ်� သွ�� �များဟ�တ်�

 အပြခု�� ဝေင်�ဝေကြံက်�ဆ��င်�ရ� လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�’ (‘Certificate of Insurance
 or Other Financial Security in Respect of Seafarer
 Repatriation Costs and Liabilities as Required under
 Regulation 2.5, Standard A2.5.2 of the Maritime Labour
 Convention 2006 as Amended’) ဟ�ဝေခု�ြ�သွည်�။

 လွှာက်�များ�တ်�က်�� သွက်�တ်များ��ရှ��ဝေေဝေသွ�ဝေကြံက်�င်�� P&I အသွင်�� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�ရှ��

 သွင်��သွဝေဘာ��က်�� ကြံက်ည်��ရိုး� ပြခုင်��အ��ပြြင်�� သွ�� �များဟ�တ်� လွှာက်�များ�တ်�ဝေြ� ရှ��

 အ�များခု�သွ ူေ�များည်�က်�� ကြံက်ည်��ရိုး� ပြခုင်��အ��ပြြင်�� စာစာ�ဝေဆ�ြ�။

 အက်ယ်�၍ သွင်�သွည်� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရရေ� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ဝေကြံက်�င်�� ထုင်�ပြများင်�လွှာ�င်�

 သွ�� �များဟ�တ်� နှ�စာ�လွှာစာ� သွ�� �များဟ�တ်� ြ��၍ လွှာ�ြ�ခု များရဝေသွ�လွှာ�င်�ပြြစာ�ပြီးြ��

 အ�များ�ပြြေ�လွှာ��လွှာ�င်� ပြများေ�ပြများေ� အဝေရ�တ်ယ်လူွှာ�ြ�ြ�။ များဝေက်�ေြ�ခု�က်�တ်��င်�ပြီးြ��

 အ�များခု�က်�များ�ဏ်�က်�� တ်��က်�ရိုး��က်� ဆက်�သွ�ယ်�ြ� သွ�� �များဟ�တ်� သွင်��က်��ယ်�စာ��

 ဝေလွှာ��က်�ဝေြ�ရေ� ITF က်��ဝေများ�ပြများေ��ြ�။

 အ�များခု�က်�များ�ဏ်�သွည်� သွင်��အ�� လွှာ�ြ�ခုဝေ�က်�က်�ေ� ဝေလွှာ�လွှာအထု�နှ�င်��

 သွင်��အလွှာ�ြ�ခုေ �� စာ�ခု�ံြ� သွ�� �များဟ�တ်� အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု စာ�ခု�ံြ�အရ

 အပြခု��ခု�စာ��ခု�င်��များ���က်�� စာ��က်�ဝေြ�ြ�များည်�။  ၎င်��အတ်�က်�ဝေကြံက်�င်��

 အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� ဝေနှ��င်��ဝေနှ��များဝေေဝေစာရေ� အဝေရ�ကြိက်��ြ�သွည်�။  အက်ယ်�၍

 သွင်� ဝေလွှာ��က်�ထု��ရေ� ဝေပြခု�က်�လွှာ ဝေစာ�င်��ဆ��င်��လွှာ�င်� သွင်��အဝေေပြြင်��

 ဝေေ�က်�ပြြေ�ဝေလွှာ�လွှာအတ်�က်�သွ� လွှာခုရများည်�ပြြစာ�သွည်�။

 ဝေင်�ဝေကြံက်�လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�သွည်� အ��လွှာ���ဝေသွ� သွင်��တ်င်��ဝေလွှာ��က်�ြတ်�သွည်��

 က်�ေ�က်�စာရ�တ်�များ���က်��လွှာည်�� က်�ခု�ဝေြ�ရများည်�၊

ဝေအ�က်�ြ�တ်�� �အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�-

• လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� အစာ��အစာ�

 • လွှာ��အြ�လွှာ�င်� အေတ်�အထုည်�

 • ဝေေရ�ထု��င်�ခုင်��

• ဝေသွ�က်�ဝေရ

 • သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�င်�သွေ�ဝေရ�အတ်�က်� များရှ��များပြြစာ�သွည်�� ဝေလွှာ�င်�စာ�

• လွှာ��အြ�သွည်�� ဝေဆ�ေ��ဆ��င်�ရ� ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�များ� တ်စာ�ခု�ခု� နှ�င်��

 အ�များ�အပြြေ� က်�ေ�က်�စာရ�တ်�များ��� (‘သွင်��ဝေတ်��ပြီးြ�� ပြများေ�ဆေ�ထု�ဝေရ�က်�ဝေသွ�

 ခုရ��စာဥ�၊ သွ�များေ�အ��ပြြင်�� ဝေလွှာဝေကြံက်�င်��ပြြင်��၊ နှ�င်�� အစာ��အစာ�၊

 ဝေေရ�ထု��င်�ခုင်�� နှ�င်�� က်��ယ်�ဝေရ�က်��ယ်�တ်� ြစာ�ည်��များ���

 သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�က်��သွ�� � အ��လွှာ���ဝေသွ� သွင်��တ်င်��သွည်�� ခုရ��စာဥ�

က်�ေ�က်�စာရ�တ်�များ���)။

 �င့််အ်မြောန်ပြ�င့်် ်�မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့်က််
 မြောအာက်�်��းုက််းလုု�်ု�ည်ီအ်ခံ�
 ��းရိှိးမြောစ်ာင့််�်က်ည်ီမ်ြောန်ရမှုညီ-်

 �င့် ်အးမ်ှုပြ�န််မှုည်ီ ်က်န်ု်က်�စ်ရး�က််း ုစ်းကု်မ်ြော�းရန််
 ��က်က််ကွ်�်ည်ီအ်ခံ�
 �င့််အ်ား လုးအု�်�ည်ီ်
 ထုးန််း�းမ်ှုးမြောစ်ာင့််မ်ြောရိှိာက်မ်ြောရးနိုငိ့်် ်�်ံ�းုးမြော�းမုှု
မှုရိှိး�� �စ်ထ်ုားခံ��်ည်ီအ်ခံ� �းုမ်ှုဟု�ု်

 အန်ညီး်ဆံးု နိုစိ်လ်ုအ�ကွ် ်စ်ာခံ���်အ�းငု့်း်
 လု�်ုခံမှု�ားမြော�းရန်် ��က်က််ကွ်ပ်ြခံင့်း် အ��အဝင့််
 အပြခံားန်ညီး်ပြ�င့်် ် ��ူးု�်မြော�ာအ�းငု့်း်
�င့််အ်ား အဆက်ပ်ြ��လ်ုးကု်�်ည်ီအ်ခံ��းု ်ပြ�စ််

 ���ညီ။်
 အက်ယ်၍် အထုက်�်��းု ်ပြ�စ်�ွ်ားလု�င့် ်�င့်�်ညီ်
အာမှုခံံက်မုှုပဏီီက်း ုခံ�က်ခ်ံ�င့်း် ဆက်�်ယွ်ရ်မှုညီ။်

●

•

•

•

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020



ဆွ�ထု�ုရ်ယ်နူိုးငု့်မ်ြော�ာ �င့်၏် လုမ်ှုးညွှှန််

www.itfseafarers.org  #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk

အက်အူညီ ီရယ်မူြောရးအ�ကွ််

 �င့်၏် ITF လုမ်ှုးညွှှန််
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ �မှုဂ္ဂ�

 �းုမ်ှုဟု�ု ် ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းက်း ုမှုညီ�်းု ်
ရိှိာမြော�ွမှုညီ်
 �င့်၏် �ထုမှုဦးးဆံးု ဆက်�်ယွ်ရ်မှုည်ီ�်မိူှုာ �င့်၏်

 �မှုဂ္ဂ�ပြ�စ်�်င့််�်ညီ–် အက်ယ်၍် �င့် ်အ�ွ��ဝင့်�်စ်ဦ်းး

 မှုဟု�ုလ်ု�င့် ်မှုညီ�်းု ် အ�ွ��ဝင့်ပ်ြ�စ်ရ်မှုညီက််း ုရိှိာ��။ အက်ယ်၍်

 �င့် ်အက်အူညီကီ်း ုခံ�က်ခ်ံ�င့်း်လုးအု�်လု�င့် ်�းုမ်ှုဟု�ု ်�င့်�်ညီ်

 �မှုဂ္ဂ� အ�ွ��ဝင့်အ်ပြ�စ်ရိ်ှိးမြောန်ပြခံင့်း်ပြ�င့်် ်အခံက်အ်ခံ�ရိှိးမြောန်�ည်ီ ်�မှုဂ္ဂ�

 အ�ွ��ဝင့်�်စ်ဦ်းးပြ�စ်လ်ု�င့် ်ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း�စ်ဦ်းးက်း ုဆက်�်ယွ်�်�

 – ဆက်�်ယွ်ရ်မှုည်ီ ်အမြော�းစ်း�အ်ခံ�က်အ်လုက် ်အားလုံးုက်းု

ဤလုမ်ှုးညွှှန််�ငွ့် ်မြော�ွ� ရိှိးနိုးငု့်�်ညီ။်

 သွင်� ITF-အြ���ေင်� သွများဂျာ�များ���က်�� www.itfseafarers.org တ်�င်�

 ကြံက်ည်��နှ��င်�သွည်� – Find an Inspector သွ�� �များဟ�တ်� Union ဟဝူေသွ�

ခုလွှာ�တ်�က်�� နှ��ြ�ြ�။

 အက်ယ်�၍ သွင်��တ်�င်� များ��ဘာ��င်��ြ�ေ�� သွ�� �များဟ�တ်� တ်က်�ြ�လွှာက်� တ်စာ�ခု�ရှ��လွှာ�င်�

အခုများ�� ITF Seafarers app က်�� www.itfseafarers.org/
seafarer-apps.cfm  များ� ယ်ခု� ဝေ��င်��လွှာ���ဆ��ယ်ြူ�။

 အေ��ဆ��� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��၊ ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� သွ�� �များဟ�တ်�

 သွများဂျာ�အတ်�က်� ဆက်�သွ�ယ်�ရများည်�� အဝေသွ�စာ�တ်�အခု�က်�များ���က်�� ရှ��ြ�

 သွင်� အလွှာ�ြ�က်��လွှာက်�များခု�များ� သွဝေဘာ��က်��ကြံက်ည်��ပြီးြ��

သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� စာ�စာစာ�ြ�

သွင်�� အေ��ယ်ခူု��ေ� အခု��ေ�ေ�ရ�များ���များ�� စာည်��များ�ဥ��များ���နှ�င်��အည်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�

င်�� စာ�စာစာ�ြ�

 အခုများ�� QR code က်�� သွင်�� စာများတ်�ြ�ေ��ထု� ဝေ��င်��လွှာ���ဆ��ယ်ပူြီးြ��ဝေေ�က်�

 ဤက်�တ်���က်�� စာက်င်�လွှာ�ြ�ြ�။

 ရရှ��နှ��င်�သွည်��ဝေေရ�

ITF က်း ုမှုညီ�်းု ် ဆက်�်ယွ်ရ်မှုညီ်
SMS +44 7984356573
WhatsApp/Viber +44 7523515097
အ��ဝေများ�လွှာ� seafsupport@itf.org.uk

�င့် ်ITF က်း ုမှုဆက်�်ယွ်မီ်ှု
 �က်ဆ်းငု့်မ်ြော�ာ အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ားက်း ုမြောအာက်�်��းုက််းု

အမိှုန််ပြခံစ်မ်ြော�းပြခံင့်း်အားပြ�င့်် ်အဆင့်�်င့််လ်ု�်ုထုား��-

သွင်�� အဝေကြံက်�င်��

• အများည်�

• သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� ရ�ထု�ူ

• နှ��င်�င်�သွ��

• ဆက်�သွ�ယ်�ရေ� အဝေသွ�စာ�တ်�

သွဝေဘာ�� အဝေကြံက်�င်��

• အများည်�

• အလွှာ�

• IMO ေ�ြ�တ်�

• လွှာက်�ရှ�� တ်ည်�ဝေေရ�

• သွဝေဘာ��သွ�� အဝေရအတ်�က်�နှ�င်�� နှ��င်�င်�သွ��

ပြြဿေ�အခုက်�အခု� အဝေကြံက်�င်��

 • ပြြဿေ�အခုက်�အခု� အဝေကြံက်�င်�� ဝေြ��ပြြြ�

• သွင်� သွဝေဘာ��ဝေြ� များည်�များ�ကြံက်�ဝေေပြီးြ�လွှာ�။

• သွဝေဘာ��သွ�� အ��လွှာ��� ပြြဿေ�အတ်တူ် ူကြံက်�ံ ဝေတ်��ဝေေြ�သွလွှာ��။

�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ စ်င့်�်ာရုံုံးမှု�ား
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ စ်င့်�်ာရုံုံးမှု�ား�ညီ ်အ�က်ဉံာာဏ်ီမြော�း�ညီ၊်

 �စ်စ််ံ�ုစ်မ်ြောယ်ာက်န်ိုငိ့််စ််က်ားမြောပြ�ာမြောစ်�ညီ၊် အးမ်ှုနိုငိ့််ဆ်က်�်ယွ်ရ်န််

 �်ံ�းုးအရာမှု�ား လု�်ုမြော�း�ညီပ်ြ�စ်ဖ်ြိုး�ီး �မြော�ာာမိှု အမြောဝး�ငွ့််

�က်မ်ြော�ာင့််�်က်�်ာ အဆင့်မ်ြောပြ�မြောန်နိုးငု့်ရ်န်် မြောန်ရာက်း ုလု�်ုမြော�း�ညီ။်

 သွင်�နှ�င်��ေ��သွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာင်�တ်�တ်စာ�ခု�က်�� ရှ��ဝေြ�ရေ� အခုများ��

 Shoreleave app က်��

 www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm
ဝေ��င်��လွှာ���ဆ��ယ်ြူ�

ရရှ��နှ��င်�သွည်��ဝေေရ�

 

www.facebook.com/
itfseafarerssupport
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2 အလု�်ုခံန် ််စ်ာခံ���်မှု�ား

အင့်�ိးခံံရပြခံင့်း် ��ာာ�ားခံန် ်် က်းယု်စ််ားလုယိ်မ်ှု�ား
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် အလု�်ု�မှုား စ်ာခံ���် ၂၀၀၆ ခုံနိုစိ်က်် ဆး�ုညီမိ်ှုာ �ုဂ္ဂ�လုးက် �မြော�ာာ�ားခံန် ်် က်းယု်စ််ားလုယိ်ရုံ်ုံးမှု�ားက်း ုစ်ညီး်မှု�ဥ်းး်�က်�်မှု�ရ်မှုညီ။်

 စ်ညီး်မှု�ဥ်းး်က် �ားပြမှုစ်�်ညီမိ်ှုာ- �မြော�ာာမြော�� ရာထုးူမြောန်ရာမှု�ား ရိှိာမြော�ွမြော�း�ည်ီအ်�ကွ် ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အခံမြော�က်း က်�ခံံမြောစ်ပြခံင့်း်၊ လု�်ုခံမှု�ားမိှု �ရားမှုဝင့််

 ပြ��မ်ြော�ာက်မု်ှုမှု�ား လု�်ုပြခံင့်း်၊ နိုငိ့်် ်�စ်ဦ်းးခံ�င့်း်�ုဂ္ဂ�း�လုမ်ှု�ားအား န်ာမှုညီ�်�က်စ််ာရင့်း်�ငွ့်း်�ည်ီ ်လု�်ု�ုံက်းငု့်�ုံ်�းု ်ပြ�စ်�်ညီ။် �မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့်မ်ှု�ားအမြောန်ပြ�င့်် ်မှုးမှုး�းု ်

�ံးု�ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားခံန် ်် က်းယု်စ််ားလုယိ်မ်ှု�ားမိှုာ ဤစ်နံိုန်ု်းမှု�ားနိုငိ့်် ်က်းကု်ည်ီမီြော�က်ာင့်း် မြော�ခံ�ာမြောစ်ရမှုညီ။်

အလု�်ုခံန် ်် က်န််ထုရုံးုက်စ််ာခံ���်က်း ု�င့် ်လုက်မိ်ှု�မ်ှုထုးးုမီှု

 ITF သွည်� သွင်� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရေ� 
 သွင်��စာ�ခု�ံြ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ အကြံက်�ဝေြ�သွည်�
 �င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်၌် ထုးကု်�်င့််မ်ြော�ာ အလု�်ုအက်းငု့် ်အမြောပြခံအမြောန်မှု�ား၏ အမြောက်ာင့်း်ဆံးု အာမှုခံံခံ�က်မိ်ှုာ ITF-အ�ညီပ်ြ��ထုား�ည်ီ်
 အလု�်ုအက်းငု့်လ်ု�်ုခံ စ်ာခံ���်နိုငိ့််အ်ညီ ီမြောရးဆွ�ထုား�ည်ီ ်အလု�်ုခံန် ်် စ်ာခံ���်က်း�ုာ လုက်မိ်ှု�ထ်ုးးုရန််ပြ�စ်�်ညီ။် ၎င့်း်က်းု
��က်က််ကွ်မ်ြောန်လု�င့် ်လုးကု်န််ာရန်် စ်းစ်စ်ရ်မှုည်ီစ််ာရင့်း် မြောအာက်�်ငွ့်ရိ်ှိး�ညီ။်

 စာ�ပြြင်��ဝေရ�သွ��ထု��သွည်�� စာ�ခု�ံြ�များရှ��ဘာ� သွဝေဘာ��ဝေြ�
အလွှာ�ြ�စာတ်င်� များလွှာ�ြ�ြ�နှ�င်��။

 များည်�သွည်��အခု�များ� စာ�ခု�ံြ� အလွှာ�တ်�က်��
 လွှာက်�များ�တ်�များထု���ြ�နှ�င်��၊ သွ�� �များဟ�တ်� ဝေြ��ပြြများထု��သွည်��
 သွ�� �များဟ�တ်� သွင်� များယ်ဥ�ြ��သွည်�� သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�နှ�င်��
 စာည်��က်များ��ခု�က်�များ��� တ်စာ�ခု�ခု�ပြြင်�� သွင်��အ��
 ခု�ည်�ဝေနှ��င်�ထု��သွည်�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�က်��
လွှာက်�များ�တ်�များထု���ြ�နှ�င်��။

 သွင်� လွှာက်�များ�တ်�ဝေရ�ထု���ဝေေသွည်�� စာ�ခု�ံြ�များ��
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု စာ�ခု�ံြ� (CBA) က်��
 ရည်�ညွှ�ေ��ထု��သွည်�� ဟ�တ်�များဟ�တ်� စာ�စာစာ�ြ�။ အက်ယ်�၍
 ဟ�တ်�လွှာ�င်� CBA သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�များ���က်�� သွင်� အပြြည်��အေ
 ေ��လွှာည်�ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ပြီးြ�� 
 ၎င်��များ�တ်� �တ်စာ�ဝေစာ�င်�က်�� သွင်�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ�နှ�င်��အတ်ူ
သွ�များ��ထု��ြ�။

 စာ�ခု�ံြ�သွက်�တ်များ��က်�� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်��
ဝေရ�သွ��ထု��ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ�။

 သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�၏ သွဝေဘာ�သွက်�သွက်�ပြြင်��
 စာ�ခု�ံြ�သွက်�တ်များ��က်�� ပြြင်�ဆင်�ရေ�အတ်�က်�
 ခု�င်��ပြြံထု��သွည်�� စာ�ခု�ံြ�က်�� လွှာက်�များ�တ်�များထု���ြ�နှ�င်��။
 စာ�ခု�ံြ�သွက်�တ်များ��အဝေြ� သွဝေဘာ�တ်ထူု��သွည်��
 ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�တ်စာ�ခု�ခု�က်�� နှ�စာ�ြက်� သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု�က်�ပြြင်��
လွှာ�ြ�ရလွှာ�များ��များည်�။

 ဝေြ�ရများည်�ပြြစာ�သွည်�� အဝေပြခုခု� လွှာ�ြ�ခုများ���က်��
 စာ�ခု�ံြ�တ်�င်� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်�� ဝေရ�သွ��ထု��ဝေကြံက်�င်��
 အပြီးများ� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ�၊ ထု�� �ပြြင်� အဝေပြခုခု�
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ေ� အခု��ေ�ေ�ရ�များ���က်�� ရှ�င်��ရှ�င်��aလွှာင်��လွှာင်��
 သွတ်�များ�တ်�ထု��ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ�
 (ဥြများ�၊ တ်စာ�ြတ်� ၄၀၊ ၄၄ သွ�� �များဟ�တ်� ၄၈ ေ�ရ�)။
 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ံြ� (The
 International Labour Organization (ILO)) က်
 ဆ��သွည်�များ�� အဝေပြခုခု� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ေ� အခု��ေ�ေ�ရ�များ���များ��
 တ်စာ�ြတ်� အများ���ဆ��� ၄၈ ေ�ရ� ပြြစာ�ရလွှာ�များ��များည်� (တ်စာ�လွှာ
 ၂၀၈ ေ�ရ�)။

 အလွှာ�ြ�ခုေ� � စာ�ခု�ံြ�တ်စာ�ခု�ခု�င်��သွည်� အပြီးများ�အ��ပြြင်��
 အြ�� အက်��ံ�ခု�စာ��ခု�င်��များ��� အဝေသွ�စာ�တ်�က်��
 ြ�ရှ��များည်� များဟ�တ်�ဝေကြံက်�င်�� သွ�ရှ��ထု��ြ�။ ထု�� �ဝေကြံက်�င်��
 ဝေအ�က်�ြ�က်�စာ�ပြြစာ�ြ���သွည်��အခု� များည်�သွည်�� ဝေလွှာ���ဝေကြံက်�
 ဝေြ�များည်�က်�� အတ်ည်�ပြြံခု�က်� (စာ�ပြြင်��ဝေရ�သွ��ထု��သွည်��
 သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု�က်� သွ�� �များဟ�တ်� စာ�ခု�ံြ�
အက်��ံ�ခု�စာ��ခု�င်��တ်�� �အ��ပြြင်��) ရယ်ရူေ� ကြိက်�ံ �စာ��ြ�-

 အလွှာ�ြ�စာ�ခု�ံြ� က်�လွှာအတ်�င်�� ေ�များက်�ေ��ပြြစာ�များ� 
သွ�� �များဟ�တ်� ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�ရှ��များ�
ဝေသွဆ���များ� (အေ��စာြ�ဆ��� ဝေဆ�များ��ံ�အ�� ဝေြ�ရေ�ဝေင်�ြများ�ဏ်)
သွဝေဘာ�� ဝေြ��က်�ဆ���များ�
 သွဝေဘာ�� ဝေြ��က်�ဆ���များ�ဝေကြံက်�င်�� က်��ယ်�ဝေရ�က်��ယ်�တ်�
 ြစာ�ည်�� ဆ���ရိုး� ��များ�
အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�က်�� အခု��ေ�များတ်��င်�များ� အဆ���သွတ်�ပြခုင်��

 သွင်�ကြိက်�ံ က်�နှ�စာ�သွက်�သွည်�� က်�ေ�သွ�ယ်� သွများဂျာ�သွ�� �
 အသွင်��ေင်�ရေ�၊ ဝေဆ��ဝေနှ��ရေ� သွ�� �များဟ�တ်� က်��ယ်�စာ��ပြြံခု�ရရေ�
 သွင်��အခု�င်��အဝေရ�က်�� က်ေ ��သွတ်�သွည်�� စာ�ြ����တ်စာ�ခု�ခု�
ြ�ရှ��သွည်�� စာ�ခု�ံြ�က်�� လွှာက်�များ�တ်�များထု���ြ�နှ�င်��။

 သွင်� လွှာက်�များ�တ်�ထု���လွှာ��က်�သွည်�� စာ�ခု�ံြ� များ�တ်� �တ်စာ�ဝေစာ�င်�က်��
သွင်��အ�� ဝေြ�ပြီးြ��ရယ်ထူု��ရေ� ဝေသွခု��ဝေစာြ�။

 သွင်�� စာ�ခု�ံြ� အဆ���သွတ်�ဝေရ�အတ်�က်�
 စာည်��က်များ��ခု�က်�များ���က်�� စာစာ�ဝေဆ�ြ�၊ သွင်�� စာ�ခု�ံြ�က်��
 အဆ���သွတ်�ရေ� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�အဝေေပြြင်�� များည်�များ�ကြိက်�ံ တ်င်�
နှ�� �တ်စာ�စာ�ဝေြ�ရများည်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်�� အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။

 သွတ်�ထု��ြ�... သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�များ���နှ�င်�� စာည်��က်များ��ခု�က်�များ���
 များည်�သွ�� �ြင်�ပြြစာ�ဝေစာ သွင်� များ�များ�သွဝေဘာ�အဝေလွှာ��က်�
 ခု�ံြ�ဆ��သွည်�� စာ�ခု�ံြ�/သွဝေဘာ�တ်ခူု�က်� တ်စာ�ခု�ခု�သွည်�
 စာ�ရင်�ြ��င်�ခု�င်��အများ���စာ�တ်�င်� တ်ရ��ေင်� ခု�ည်�ဝေနှ��င်�များ�ရှ��သွည်�ဟ�
များ�တ်�ယ်လူွှာ�များ��များည်�။

 သွင်��သွဝေဘာ��သွည်� ITF-အတ်ည်�ပြြံပြီးြ��ပြြစာ�သွည်��
စာ�ခု�ံြ�အရ အက်��ံ�ေင်� များေင်� သွ�ရှ��ရေ� ေက်�ဘာ�ဆ��က်� itf.
 seafarers.org သွ�� �ေင်�ဝေရ�က်�၍ ‘Look Up a Ship’
ခုလွှာ�တ်�က်�� က်လွှာစာ�နှ��ြ�ြ�။
 
 သွဝေဘာ��က်�� ကြံက်ည်��ရေ� များ��ဘာ��င်��ြ�ေ��များ���အတ်�က်� ITF
Seafarer App အသွစာ�က်�� သွ���ြ�။
 www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

 စာ�ခု�ံြ�သွည်� အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ�က်�� များည်�က်��သွ�� � ဝေြ�များည်�နှ�င်��
 များည်�သွည်��နှ�ေ��ပြြင်��ဝေြ�များည်�က်�� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်��
 ဝေြ��ပြြထု��ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ�။
 အဝေပြခုခု� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ေ� အခု��ေ�ေ�ရ�ထုက်�
 ဝေက်���လွှာ�ေ�သွ���သွည်�� အခု��ေ�ေ�ရ�အ��လွှာ���အတ်�က်�
 လွှာ�ြ�ခုက်�� ြ��ဝေသွေ�ရ�နှ�ေ��ပြြင်�� ဝေြ�ရေ� ပြြစာ�နှ��င်�သွည်�။
 သွ�� �များဟ�တ်� အ�များခု�ထု��သွည်�� အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ�
 ေ�ရ�များ���အတ်�က်� လွှာစာဥ� ြ��ဝေသွအဝေရအတ်�က်�
 ရှ��နှ��င်�သွည်�၊ ဤက်�စာ�၌ အ�များခု�ထု��သွည်��
 အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ�ခု��ေ�ထုက်� ဝေက်���လွှာ�ေ�ဝေသွ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ေ�
 တ်စာ�ခု�ခု�အတ်�က်� လွှာ�ြ�ခုနှ�ေ��ထု��က်�� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်��
 ဝေြ��ပြြထု��ရလွှာ�များ��များည်�။ ILO က် ဆ��သွည်�များ��
 အ��လွှာ���ဝေသွ� အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ� အခု��ေ�ေ�ရ�များ���က်�� ြ��များ�ေ�
 ေ�ရ�လွှာ�ြ�ခုနှ�ေ��ထုက်� အေည်��ဆ��� ၁.၂၅ ဆ နှ�ေ��ပြြင်��
ဝေြ�သွင်��သွည်�။

 သွင်�ရရှ��များည်�ပြြစာ�သွည်�� လွှာ�ြ�ခုပြြင်��ခု�င်��က်�� တ်စာ�လွှာ
 ဘာယ်�နှ�စာ�ရက်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်�� စာ�ခု�ံြ�တ်�င်� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်��
 ဝေရ�သွ��ထု��ရေ� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ�။ ILO က်
 ဆ��သွည်�များ�� လွှာ�ြ�ခုပြြင်��ခု�င်��များ�� တ်စာ�နှ�စာ�လွှာ�င်� ရက်�ဝေြ�င်�� ၃၀
ထုက်� များေည်��သွင်��ြ� (ပြြက်���ေ�လွှာ တ်စာ�လွှာလွှာ�င်� ၂.၅ ရက်�)။

 အဝေပြခုခု� လွှာ�ြ�ခုများ���အတ်�က်� ဝေြ�ဝေင်�များ���၊
 အခု��ေ�ြ��အလွှာ�ြ�နှ�င်� ခု�င်��တ်�� �က်�� စာ�ခု�ံြ�တ်�င်�
 ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်�� သွ��ပြခု��စာ�
အများ�တ်�စာဥ�တ်ြ�ဝေရ�ထု��ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေစာြ�။

 သွင်�� အ�များ�အပြြေ� က်�ေ�က်�စာရ�တ်�များ���က်��
 သွင်� ရြ��င်�ခု�င်��ရှ��ဝေကြံက်�င်�� သွင်�� စာ�ခု�ံြ�တ်�င်�
 ဝေရ�သွ��ထု��သွည်�က်�� စာစာ�ဝေဆ�ြ�။  သွဝေဘာ��ဆ�သွ�� �
 ခုရ��ထု�က်�လွှာ�ရေ� သွ�� �များဟ�တ်� အ�များ�အပြြေ� က်�ေ�က်�စာရ�တ်�
 တ်စာ�စာ�တ်�တ်စာ�ြ��င်��က်�� ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� သွင်��တ်�င်�
 တ်�ေေ�ရှ��သွည်�ဟ� ဝေရ�သွ��ထု��သွည်�� စာ�ြ���� တ်စာ�ခု�ခု�
 ြ�ရှ��ဝေေသွည်�� စာ�ခု�ံြ�တ်စာ�ခု�က်�� များည်�သွည်��အခု�များ� လွှာက်�များ�တ်�
များထု���ြ�နှ�င်��။

 အလွှာ�ြ�ခုေ ��စာ�ခု�ံြ� က်�လွှာအတ်�င်�� သွင်�� လွှာ�ြ�ခု
 တ်စာ�စာ�တ်�တ်စာ�ြ��င်��က်�� ခု�ေ�ထု��ရေ� သွ�� �များဟ�တ်�
 ထု�ေ��သွ�များ��ယ်ထူု��ရေ� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�အ�� ခု�င်��ပြြံသွည်��
 စာ�ခု�ံြ�တ်စာ�ခု�က်�� လွှာက်�များ�တ်�များထု���ြ�နှ�င်��။ သွင်�သွည်�
 ပြြက်���ေ�လွှာ လွှာက်�ေ�ဆ���ရက်�တ်�င်� ရှ��ခု��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���
အပြြည်��ဝေြ�ခု�များ�က်�� သွင်� ရြ��င်�ခု�င်��ရှ��ရလွှာ�များ��များည်�။

●

●

●

● 

●

 အင့်�ိးခံံရပြခံင့်း် �မြော�ာာ�ားခံန် ်် က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�များ���
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် အလု�်ု�မှုား စ်ာခံ���် ၂၀၀၆ ခုံနိုစိ်က်် ဆး�ုညီမိ်ှုာ �ုဂ္ဂ�လုးက် �မြော�ာာ�ားခံန် ်် က်းယု်စ််ားလုယိ်ရုံ်ုံးမှု�ားက်း ုစ်ညီး်မှု�ဥ်းး်�က်�်မှု�ရ်မှုညီ။်
 စ်ညီး်မှု�ဥ်းး်က် �ားပြမှုစ်�်ညီမိ်ှုာ- �မြော�ာာမြော�� ရာထုးူမြောန်ရာမှု�ား ရိှိာမြော�ွမြော�း�ည်ီအ်�ကွ် ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အခံမြော�က်း က်�ခံံမြောစ်ပြခံင့်း်၊ လု�်ုခံမှု�ားမိှု �ရားမှုဝင့််
 ပြ��မ်ြော�ာက်မု်ှုမှု�ား လု�်ုပြခံင့်း်၊ နိုငိ့်် ်�စ်ဦ်းးခံ�င့်း်�ုဂ္ဂ�း�လုမ်ှု�ားအား န်ာမှုညီ�်�က်စ််ာရင့်း်�ငွ့်း်�ည်ီ ်လု�်ု�ုံက်းငု့်�ုံ်�းု ်ပြ�စ်�်ညီ။် �မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့်မ်ှု�ားအမြောန်ပြ�င့်် ်မှုးမှုး�းု ်
�ံးု�ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားခံန် ်် က်းယု်စ််ားလုယိ်မ်ှု�ားမိှုာ ဤစ်နံိုန်ု်းမှု�ားနိုငိ့်် ်က်းကု်ည်ီမီြော�က်ာင့်း် မြော�ခံ�ာမြောစ်ရမှုညီ။်



www.itfseafarers.org  #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk

3ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား စ်ာရင့်း်

 အမှုညီ ် ရာထုးူ  နိုးငု့်င့်် ံ ဆး�်က်မ်ှုး ရုံုံး�ုန််း မှုးု�းငု့်း်�ုန််း အးီမြောမှုးလု်္

 Hassen Mellis စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�လွှာ�ဂျာ���ရ��ယ်�� အလွှာ�ဂျာ���ယ်��စာ� +213 21 65 31 87  mellis_hassen@itf.org.uk
 Roberto Jorge Alarcón ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� အ�ဂျာ�င်�တ်��ေ�� ဝေရ��စာ�ဆ��ရ�ယ်�� +54 341 425 6695 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk
 Dean Summers ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ� ဆစာ��ေ� +61 2 9267 9134 +61 419 934 648 summers_dean@itf.org.uk
 Matt Purcell လွှာက်�ဝေထု�က်� ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ��  ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ� များ�လွှာ�ဘာ�ေ�� +61 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk
 Keith McCorriston စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ� ြရ��များင်�တ်�လွှာ� +61 8 9335 0500 +61 422 014 861 mccorriston_keith@itf.org.uk
 Sarah Maguire စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ကြံသွစာဝေကြံတ်�လွှာ� ဂျာလွှာက်�စာတ်ေ�  +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
 Christian Roos စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်ေ� ဇာ��ဘာရိုး�တ်�ဂျာ� +32 2 549 11 03 +32 486 123 890 roos_christian@itf.org.uk
 Marc Van-Noten စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်ေ� အင်��တ်�ြ� +32 3 224 3419 +32 475 775700 van-noten_marc@itf.org.uk
 Rino Huijsmans စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာ�လွှာ�ဂျာ��ယ်ေ� အင်��တ်�ြ� +32 3 224 3414 +32 473 97 31 95 huijsmans_rino@itf.org.uk
 Ali Zini စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာရ�ဇာ��လွှာ� ြ�ရ�ေ�ဂျာ�� +55 41 34220703 +55 41 99998 0008 zini_ali@itf.org.uk
 Renialdo de Freitas စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာရ�ဇာ��လွှာ� ဆေ��တ်�� �စာ� +55 13 3232 2373 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
 Vladimir Miladinov စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဘာလူွှာ�ဝေဂျာရ��ယ်�� ဗ�ေ�  +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk
 Peter Lahay ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� က်ဝေေ�� ဗင်�က်�ူဗ�� +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk
 Karl Risser စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်ဝေေ�� ဟ�လွှာ�ြက်�စာ� +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk
 Nathan Smith စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်ဝေေ�� ဗင်�က်�ူဗ�� +1 604 251 7174 +1 604 791 5216 Smith_Nathan@itf.org.uk
 Vincent Giannopoulos စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်ဝေေ�� များ�ေ�ထုရ�ရယ်�လွှာ� +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk
 Juan Villalon Jones စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ခု��လွှာ� ဗ�လွှာ�ြရိုး��င်��ဆ��� +56 32 2217727 +56 99 2509565 villalon_juan@itf.org.uk
 Miguel Sanchez စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်��လွှာ�ဘာ�ယ်� ဘာရင်�က်���လွှာ�� +57 310 657 3399 +57 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
 Romano Peric ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� က်ရိုး���ရှ��� �ြ�ရိုး��ေစာ�ဂျာ�/ြဝေလွှာ��စာ� +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk
 Milko Kronja စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်ရိုး���ရှ��� စာ�ဘာင်�ေစာ�ဂျာ� +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk
 Morten Bach စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  �င်��များတ်� က်��ြင်�ဟ�ဂျာင်� +45 88920355 +45 21649562 bach_morten@itf.org.uk
 Peter Hansen စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  �င်��များတ်� က်��ြင်�ဟ�ဂျာင်� +45(0)36 36 55 85 +45 30582456 hansen_peter@itf.org.uk
 Jaanus Kuiv စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အက်�စာ�တ်���ေ��ယ်�� တ်�လွှာ�လွှာင်�  +372 52 37 907 Kuiv_Jaanus@itf.org.uk
 Kenneth Bengts ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ြင်�လွှာေ� ဟ�လွှာ�စာင်��စာက်�� +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
 Jan Örn လွှာက်�ဝေထု�က်� ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ��  ြင်�လွှာေ� တ်�ရက် ူ +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk
 Heikki Karla စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြင်�လွှာေ� ဟ�လွှာ�စာင်��စာက်��  +358 50 4356 094 karla_heikki@itf.org.uk
 lpo Minkkinen စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြင်�လွှာေ� ဟ�လွှာ�စာင်��စာက်��  +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
 Pascal Pouille ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ပြြင်�သွစာ� �ေ��က်တ်� +33 3 28 21 32 89 +33 3 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk
 Corine Archambaud စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ပြြင်�သွစာ� လွှာ� ဟ�ြ�  +33 232728295 +33 685522767 archambaud_corine@itf.org.uk
 Geoffroy Lamade စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ပြြင်�သွစာ� စာ�ေ �� ေ�ဇာရ� +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
 Laure Tallonneau စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ပြြင်�သွစာ� ဘာရက်�စာ� +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk
 Yves Reynaud စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ပြြင်�သွစာ� များ�ဝေဆ�လွှာ� +33 4 915 499 37 +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk
 Merab Chijavadze စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေဂျာ���ဂျာ��ယ်� ဘာတ်�ူများ� +995 422 270177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk
 Sven Hemme ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ဂျာ��များေ� ဘာရ�များ�ဝေဟဗင်� +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
 Susan Linderkamp လွှာက်�ဝေထု�က်� ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ��  ဂျာ��များေ� ဘာရ�များေ� +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk
 Hamani Amadou စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ��များေ� ဝေရ��စာ�စာဝေတ်�� +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk
 Karin Friedrich စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ��များေ� ဟများ��ဘာတ်�  +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk
 Catherine Haizel စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ�ေ� တ်င်�များ�  +233(0) 266 457 793 haizel_catherine@itf.org.uk
 Liam Wilson စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာရ�တ်� ပြီးဗ�တ်�ေ�  စာဝေက်��တ်လွှာေ� +44 1224 210 118 +44 7539 171 323 wilson_liam@itf.org.uk
 Paul Keenan စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာရ�တ်� ပြီးဗ�တ်�ေ�  အဝေရှ��ဝေပြများ�က်� အဂျာ�လွှာေ�   +44 20 8989 6677 +44 7710 073880 keenan_paul@itf.org.uk
 Tommy Molloy စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာရ�တ်� ပြီးဗ�တ်�ေ�  အဝေေ�က်�ဝေပြများ�က်� အဂျာ�လွှာေ�   +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk
 Stamatis Kourakos ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ဂျာရ� ြ�ဝေရ�ရက်�စာ� +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
 Costas Halas စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာရ� ြ�ဝေရ�ရက်�စာ� +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk
 Nikolaos Chalas စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာရ� ြ�ဝေရ�ရက်�စာ� +30 210 411 6610 +30 69420 35 881 Chalas_Nikos@itf.org.uk
 Jason Lam Wai Hong စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေဟ�င်�ဝေက်�င်�  တ်ရိုး�တ်� +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk
 Jónas Gardarsson စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ��င်��စာ�လွှာေ� ဝေရ�ဂျာ��ဗစာ� +354 551 1915 +354 892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk
 B V Ratnam စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် ဗ�ဆ�ြတ်�ေများ�  +91 8912  502 695 / 8912 552 592 +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk
 Chinmoy Roy စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် က်လွှာ�က်တ်� �� +91 33 2439 1312 +91 98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
 K Sreekumar စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် ခု�နှ��င်��  +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
 Louis Gomes စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် များ�ေ��ဘာ��င်��  +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
 Mukesh Vasu စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် က်ေ��လွှာ� +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk
 Narayan Adhikary စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် ဝေဟ�လွှာ���ယ်� +91 3224 252203 +91 9434517316 Adhikary_Narayan@itf.org.uk
 Thomas Sebastian စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�နှ��ယ် က်��ခု�� +91 484 2666409 +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk
 Ken Fleming ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� အ��င်�ယ်�လွှာေ� ��ြ�လွှာင်� +353 1 85 86 317 +353 87 64 78636 fleming_ken@itf.org.uk
 Michael Whelan စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ��င်�ယ်�လွှာေ�  ��ြ�လွှာင်�   +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk
 Assaf Hadar စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�ဇာဝေရ�လွှာ� ဟ��င်�ဗ� +972 4 8512231  hadar_assaf@itf.org.uk
 Francesco Di Fiore ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� အ�တ်လွှာ� ဂျာ��နှ��ရ� +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk
 Bruno Nazzarri စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�တ်လွှာ� လွှာ�ဗ��နှ��   +39 (0) 586 072379 +39 335 612 9643 nazzarri_bruno@itf.org.uk
 Francesco Saitta စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�တ်လွှာ� ြလွှာ��များ���၊ စာစာ�လွှာ� +39 91 321 745 +39 338 698 4978 saitta_francesco@itf.org.uk
 Gianbattista Leoncini စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�တ်လွှာ� တ်ရများ��တ်��� +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
 Paolo Serretiello စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�တ်လွှာ� ေက်�ြလွှာက်�စာ� +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk
 Paolo Siligato စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  အ�တ်လွှာ� ထုရစာ�တ်��  +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
 Fusao Ohori ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ဂျာ�ြေ� တ်��က်��ံ  +81 (0)3 5410 8320 +81 (0)90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
 Junya Ishino စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ�ြေ� ေဂျာ��ယ်� +81 52 655 5880 +81 90 5553 8193 ishino_junya@itf.org.uk
 Shigeru Fujiki စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ�ြေ� ခု��ဘာ� +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
 Yoshihiro Toyomitsu စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဂျာ�ြေ� တ်��က်��ံ  +81(0)3 5410 8320 +81 90 5306 2494 toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk
 Betty Makena Mutugi စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်င်�ည်�� များ�ေ�ဘာ��ဆ +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
 HK Kim ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� က်���ရ��ယ်�� ပြြည်�ဝေထု�င်�စာ�   ြဆူများ�� +82 51 469 0294 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk
 Bae Jung Ho စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်���ရ��ယ်�� ပြြည်�ဝေထု�င်�စာ�   ြဆူများ�� +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk
 Moon Hyeokjin စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  က်���ရ��ယ်�� ပြြည်�ဝေထု�င်�စာ�   အင်�ခု��ယ်�ေ�  +82 32 881 9880 +82 10 4444 8436 hyeokjin_moon@itf.org.uk
 Norbert Petrovskis စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  လွှာ��ဗ��ယ်��  ရ�ဂျာ� +371 677 09242 +371 292 25236 petrovskis_norbert@itf.org.uk
 Andrey Chernov စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  လွှာ�တ်ရူင်�ေ��ယ်��  က်လွှာ��င်�ြ����  +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk
 Paul Falzon အဆက်�အသွ�ယ်� ဝေများ�လွှာ�တ်� ဗ�လွှာက်�တ်�  +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
 Enrique Lozano Díaz စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  များက်�စာ�က်��  ဗ�ရ�ခုရိုး�� �စာ� +52 229 932 1367 +52 1 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk
 Jose Antonio Ramirez-Pelayo စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  များက်�စာ�က်��  များေ�ဇာေ�ေ�လွှာ��� +52 (314) 688-2936 +52 (1) 314 172 8089 ramirez_jose@itf.org.uk
 Tomislav Markolović အဆက်�အသွ�ယ်� များ�ေ�တ်�ေ��ဂျာရိုး�� �  ဘာ��  +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk
 Hamid Rachik စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေများ��ရိုး��က်�� က်�ဆများ�ဘာလွှာေ�က်�   rachik_hamid@itf.org.uk
 Aswin Noordermeer စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ေယ်�သွ�လွှာေ� ဝေရ��တ်��များ�  +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
 Debbie Klein စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ေယ်�သွ�လွှာေ� ဝေရ��တ်��များ�  +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk
 Gijs Mol စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ေယ်�သွ�လွှာေ� ဝေရ��တ်��များ�  +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
 Koen Keehnen စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ေယ်�သွ�လွှာေ� ဝေရ��တ်��များ� +31 883680368 +31 624 336109 keehnen_koen@itf.org.uk
 Grahame McLaren စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ေယ်�ူဇာ�လွှာေ� ေ�လွှာ�လွှာင်�တ်ေ� +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk



ကမာၻတဝန္းမွ သေဘၤာသားမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း

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

ITF HEAD OFFICE
LONDON, UK
ဖုန္ုး- +44 (0) 20 7403 2733 
အီးေမးလ္- mail@itf.org.uk

ETF EUROPE
BRUSSELS, BELGIUM
ဖုန္ုး- +32 (0) 2 285 46 60
အီးေမးလ္- etf@etf-europe.org

ITF AMERICAS
RIO DE JANEIRO, BRASIL
ဖုန္ုး- +55 (21) 2223.0410
အီးေမးလ္- itf_americas@itf.org.uk

မန္ဇန္နီးလုိ

အဲလ္ဂ်ီးယား

ITF ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသေဘၤာသားမ်ား သတင္းလႊာစာေစာင ္2020

4 ITF စိစစ္ေရးမွူးမ်ား

သီမာ

ကာစင္ဘလင္ကာ

ဆန္ဖရန္စၥစကို္

ဗန္ကူဗာ

ဆီယက္တယ္

ပို႔လန္းဒ္

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္

ဗီရာခ႐ုဇ္

ဟူစတန္
နယူးေအာ္လင္းစ္

ဘာရန္ကီလာခရစၥတိုဘယ္

ေပါ့ ကာနာဗာရယ္

ဘာလ္တီမိုး

နယူးေယာက္

မြန္ထရီယယ္

ဟာလီဖတ္စ္

ဆန္ဂ်ဴအန္

ရက္ဂ်ာဗစ္

လက္စ္ပါးလ္မားစ္

ဘစ္ေဆာ
ဒါကာ

ITF ႐ံုးခ်ဳပ္
ETF ဥေရာပ

ဗယ္လ္ပါရာဇို ေဘြႏို႔စ္အဲရီးစ္

႐ိုဆာရီယို

ဆန္တို႔စ္
ပါရာနာဂြါ́

ITF အေမရိက

ဆန္ပက္ဒ႐ို
လာဂို႔စ္

ကိုတိုႏို

လုမ္း

ITF အာဖရိက (ျပင္သစ္ဘာသာ)

မြန္ဘာဆာ

ဟိုက္ဖာ
ITF အာရပ္ကမာၻ

ITF အာဖရိက



စင္ကာပူ

ITF AFRICA
NAIROBI, KENYA
ဖုန္ုး- +254 20 374 2774/5
အီးေမးလ္- nairobi@itf.org.uk

ITF AFRICA (FRANCOPHONE)
ABIDJAN, COTE D’IVOIRE

ITF ARAB WORLD
AMMAN, JORDAN
ဖုန္ုး- +962 (0) 6 5821366
အီးေမးလ္- arab-world@itf.org.uk

ITF ASIA PACIFIC
DELHI, INDIA
ဖုန္ုး- +91 (0) 11 2335 4408 / 7423 or 11 2373 1669 
အီးေမးလ္- itfindia@vsnl.com
TOKYO, JAPAN
ဖုန္ုး- +81 (0) 337 982 770 
အီးေမးလ္- mail@itftokyo.org
SYDNEY, AUSTRALIA
ဖုန္ုး- +61 420 928 780 / Tel: +64 21 227 1519
အီးေမးလ္- sydneyoffice@itf.org.uk
SINGAPORE
52 Chin Swee Road
#05-00 Seacare Building
Singapore 169875
HONG KONG
ITF (FOC) Campaign Office
Rooms 1105 Alliance Building
133 Connaught Road C
Sheung Wan
Hong Kong, China
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ITF ႐ံုးခ်ဳပ္
ETF ဥေရာပ

မြန္ဘာဆာ

ဟိုက္ဖာ
ITF အာရပ္ကမာၻ

ITF အာဖရိက

ITF CAMPAIGN OFFICE 
(ေဟာင္ေကာင္)

ကိုလံဘို

ကိုခ်ီ

ခန္ဒ္လာ

ခ်န္ႏုိင္း

ဝိသကပတ္နမ္

ကိုလ္ကတၱား
ဟာဒီယာ

မြမ္ဘုိင္း

ITF အာရွပစိဖိတ္ (ေဒလီ)

ဗလာဒီဗိုစေတာ့
ခ်ီဘာ

ဘူဆန္

ITF အာရွပစိဖိတ္ (တိုက်ဳ)ိ

ဆုိးလ္

ဆီဘူးစီးတီး

မနီလာ

ေကာင္ရႊန္း
ထုိက္ခၽြန္း

ဝယ္လင္တန္

မယ္လ္ဘုန္း

ဖာမန္တယ္လ္

နယူးကာဆယ္

ဂလက္စတုန္း

ITF အာရွပစိဖိတ္ (ဆစ္ဒနီ)

အဘာဒင္း

လီဗာပူး
ဒဗ္လင္

ဟူးလ္

ေဆာက္သမ္တန္

ဘရက္စ္

စိန္႔နာဇာရီ

ဗီဂို

လစၥဘြန္း

ဗလင္စီယာ

ဘီလ္ဘာအို
မာေဆးလ္

ဒြန္ကက္

လီဟာဗရက္

ဗယ္လက္တာ

ေနပယ္

ဂ်ီႏိုအာ
ထရီးအက္စ္

လီေဗာ္ႏို

ပါလာမို

တာရန္တို

ရီဂ်ကၠာ
ဆီဘီနစ္

ဘားဒူဘ႐ိုနစ္

ပီးေရးရက္စ္

ဘာဂ်န္

အူမီအာ

ထရြမ္ဆို

ေပါ့စ္ဂရြန္း

ေအာ္စလို

ဂိုသန္ဘတ္

စေတာ့ဟုမ္း

ေနာ္ကိုပင္

ဟယ္လ္ဆင္ေဘာ့

တာကူ

ကိုပင္ေဟဂင္
ဟမ္းဘတ္

ေရာ့စေတာ့
ဘရီမင္

အန္႔ဝပ္
ဇီဘ႐ူဂါ

႐ိုတာဒမ္

စိန္႔ပီတာစဘတ္

ဟယ္လ္ဆင္ကီး
တာလင္း

ရီဂါ
ကလိုင္ပီဒါ

ဂါဒီနီယာ
ရွခ်ယ္ခ်င္း

ကလီနီဂရက္

အီစတန္ဘူလ္

ဘာတူမီ

ႏိုဗို႐ိုဆီယက္အိုဒက္ဆာ

ကြန္စ္တာနာ
ဗာနာ
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 Angelica Gjestrum ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ဝေေ��ဝေေ� ဝေအ��စာ�လွှာ�� +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
 Truls M Vik Steder စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေေ��ဝေေ� ဝေြ�စာ�ဂျာရများ� +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk
 Yngve Lorentsen စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေေ��ဝေေ� ထုဝေရ�များ�ဆ�� +47 (0) 77 69 93 46 +47 41401222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
 Luis Carlos Fruto စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြေ��များ�� က်ရစာ�တ်��ဝေဘာ�/ဘာ�လွှာ�ဘာ��ေ� +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
 Joselito Pedaria စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြ�လွှာစာ�ြ��င်� စာ��ဘာ�ူစာ��တ်�� +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
 Rodrigo Aguinaldo စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြ�လွှာစာ�ြ��င်� များေ�လွှာ� +63 2 536 8287 +63 917 8111 763 aguinaldo_rodrigo@itf.org.uk
 Adam Mazurkiewicz ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ြ��လွှာေ� ဆဇာ�ခု�င်� +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk
 Grzegorz Daleki စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြ��လွှာေ� �င်�ေ��ယ်��/���ေတ်� +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
 João de Deus Gomes Pires စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဝေြ�တ်ဂူျာ� လွှာစာ�စာဘာ�ေ�� +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk
 Jose A. Claudio Baez စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ြ��တ်��ရ�က်�� ဆများ�� ေများ��  +1(0)212 425 1200 +1 787 318 0229 baez_jose@itf.org.uk
 Adrian Mihalcioiu စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ရိုး��ဝေများ�ေ��ယ်�� က်�ေ�စာတ်ေ�ဇာ� +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk
 Sergey Fishov ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ရိုး�ရှ��� စာ�ေ �� ြ�တ်�စာ�ဘာတ်� +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
 Kirill Pavlov စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ရိုး�ရှ��� စာ�ေ �� ြ�တ်�စာ�ဘာတ် +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk
 Olga Ananina စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ရိုး�ရှ��� နှ��ဗ��ဝေရ��စာ�ရ��က်� +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
 Petr Osichansky စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ရိုး�ရှ��� ဗလွှာ���ဝေဗ��စာ�ဝေတ်�� +7 4232 512 485 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk
 Vadim Mamontov စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ရိုး�ရှ��� က်လွှာင်�ေ�ဂျာရက်��� +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk
 Daniel Tan အဆက်�အသွ�ယ်� စာက်��ြ ူ စာက်��ြ ူ +65 63795666 +65 9616 5983 tan_daniel@itf.org.uk
 Gwee Guo Duan အဆက်�အသွ�ယ်� စာက်��ြ ူ စာက်��ြ ူ +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk
 Luz Baz ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� စာြ�ေ� ဗ�ဂျာ��  +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
 Gonzalo Galan စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  စာြ�ေ� လွှာ�စာ� ြ�လွှာ�များတ်�စာ�  +34 638809166 galan_gonzalo@itf.org.uk
 Juan Garcia စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  စာြ�ေ� ဗလွှာင်��စာ�ယ်��  +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
 Marc Marti Gil စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  စာြ�ေ� ဗ�ဆ�လွှာ���ေ��  +34 699 550 578 marti_marc@itf.org.uk
 Mohamed Arrachedi စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  စာြ�ေ� ဘာ�လွှာ�ဘာ���ေ�� +34 944 93 5659 +34 629 419 007 arrachedi_mohamed@itf.org.uk
 Ranjan Perera စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  သွ�ရ�လွှာက်�� က်��လွှာေ�ဘာ��  +94 112 583040 +94 77 314 7005 perera_ranjan@itf.org.uk
 Annica Barning ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ဆ���င်� များလွှာ�များ��  +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
 Fredrik Bradd လွှာက်�ဝေထု�က်� ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ��  ဆ���င်� ယ်မူျား��ယ်�� +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk
 Göran Larsson စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဆ���င်� ဝေဂျာ� �တ်င်�ဘာတ်���  +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
 Haakan Andre စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ဆ���င်� ဝေေ�က်��ြင်�� +46 8 791 41 02 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk
 Sanders Chang စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ထု��င်�ေများ�၊ တ်ရိုး�တ်� တ်��င်�ခု�ေ�� +886 22515 0302 +886 921935040 chang_sanders@itf.org.uk
 Tse-Ting Tu စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ထု��င်�ေများ�၊ တ်ရိုး�တ်� က်�အ��ဝေရှ��ဂျာ� +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
 Muzaffer Civelek စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  တ်ရူက်� အစာ�တ်ေ�ဘာ�ေ�  +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk
 Nataliya Yefrimenko စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်ကူ်ရ�ေ��  အ���က်�စာ�ဆ� +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
 Dwayne Boudreaux ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ဂျာတ်�ြ�က်�� �စာ� + 1 504 581 3196 +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk
 Enrico Esopa ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ယ်အူက်�စာ�ဝေအ အ�စာ�က်�� �စာ� +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
 Jeff Engels ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ�� ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ေက်�စာ� က်�� �စာ�  +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk
 Barbara Shipley စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ဝေဘာ�လွှာ�တ်�များ��� /ဝေေ��ဝေြ��က်� +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
 Corey Connor စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ခု���လွှာ�စာတ်ေ�   +1 843 469 5611 connor_corey@itf.org.uk
 Martin D. Larson စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ြ�� ���လွှာေ�   +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk
 Sam Levens စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ဆေ�ြရေ�စာစာ�က်��  +1 415 775 0533 +1 415 490 8956 Levens_sam@itf.org.uk
 Shwe Tun Aung စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ဟစူာ�တ်ေ� +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk
 Stefan Mueller-Dombois စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ဝေလွှာ��စာ�အ�များ�ဂျာ��လွှာစာ� - က်�လွှာ�ြ���ေ��ယ်�� ဝေတ်�င်�ြ��င်��  +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk
 Tony Sasso စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��  ယ်အူက်�စာ�ဝေအ ြဝေလွှာ�ရ��� +1 321 784 0686 +1 321 258 8217 sasso_tony@itf.org.uk
 Michael Baker အဆက်�အသွ�ယ်� ယ်အူက်�စာ�ဝေအ က်လွှာ�ဗ�လွှာေ�  +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား စ်ာရင့်း် အဆက်�

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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 ITF �ညီ ်အလုအံင့်�ိး�င့် ်�မြော�ာာမှု�ားမြော�� အလု�်ုလု�်ု�ည်ီ်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား �ရားမှု��မြော�ာ လု�်ုခံမှု�ားနိုငိ့်် ်ထုးကု်�်င့််မ်ြော�ာ
 အလု�်ုအက်းငု့်လ်ု�်ုခံ စ်ာခံ���် အက်�ံ�းဝင့်မု်ှု ရရိှိးမြောစ်ရန််အ�ကွ််
က်ညူီ�်ံီ�းုးမြော�းရန်် ရညီစ််းူထုား���ညီ။်

 �စ်ခ်ံ��စ်ရံ်၌ �မြော�ာာ�ားမှု�ား�ညီ ်မြောဒု�ဆးငု့်ရ်ာ
 �ရားရုံုံးမှု�ား�ငွ့် ်ဥ်း�မြောဒုအရ�ရားစွ်�ရန်် လု�်ုရ���ညီ။်
 အပြခံားမြော�ာ အခံ�းန််အခံ�မှု�ား၌ �မြော�ာာအမြော��
 ��း�မ်ြောမိှုာက်�်း��်င့်မု်ှု လု�်ုရနိုးငု့်�်��ညီ။် က်ွ�ပြ�ားမြော�ာ
 အမြောရးယ်လူု�်ုမြောဆာင့်ခ်ံ�က်မ်ှု�ားမိှုာ က်ွ�ပြ�ားမြော�ာ
 မြောန်ရာမှု�ားအ�ကွ် ်မိှုန််က်န််�က်���ညီ။် နိုးငု့်င့််�ံစ်န်ိုးငု့်င့််ရိံှိး
 မိှုန််က်န််မြော�ာ အမြောရးယ်လူု�်ုမြောဆာင့်ခ်ံ�က်�်စ်ရ်�်မိှုာ
အပြခံားနိုးငု့်င့််�ံစ်န်ိုးငု့်င့််�ံငွ့် ်မြောက်ာင့်း်မြောက်ာင့်း် မိှုားယ်ငွ့်း်နိုးငု့်�်��ညီ။်

 လုမ်ှုးညွှှန််မုှုအ�ကွ် ်မြောဒု�ဆးငု့်ရ်ာ ITF က်းယု်စ််ားလုယိ်က််းု
 ဆက်�်ယွ်�်�။ ဤ��င့်း်စ်ာလုာှအလုယ်၌် ဆက်�်ယွ်ရ်မှုည်ီ်
 အးီမြောမှုးလု ်လုး�်စ်ာမှု�ားနိုငိ့်် ်�ုန််းနံ်���မ်ှု�ားက်း ု�င့် ်မြော�ွ� ရိှိး��မှုညီ။်
 �င့် ်�ရားစွ်�ဆးမုုှု�စ်ခု်ံခုံ မှုလု�်ုမီှု မြောဒု�ခံံ ဥ်း�မြောဒုဆးငု့်ရ်ာ
အ�က်ဉံာာဏ်ီက်းလုုညီး် မြော�ာင့်း်ခံံ�င့််�်��ညီ။်

 အခံ�း� � နိုးငု့်င့််မံှု�ား�ငွ့် ်အက်ယ်၍် �င့် ်��း�မ်ြောမိှုာက်လ်ု�င့် ်ဥ်း�မြောဒုက်
 အမိှုန််စ်င့်စ််စ် ်�င့်န်ိုငိ့်် ်�င့်် ်မြောယ်ာင့်း်ရင့်း် �မြော�ာာ�ားမှု�ားအမြော��

 အမြောရးယ်�ူ��ညီ၊် ဤက်��်းုမ်ြော�ာ က်းစ်��ငွ့် ်မြောဒု�ခံံ ITF �မှုဂ္ဂ�
က်းယု်စ််ားလုယိ်မ်ှု�ားက် ဤက်းစ်� �င့််အ်ား ရိှိင့်း်ပြ�မြော�း��မှုညီ။်

 မှု�ားစ်ာွမြော�ာ နိုးငု့်င့်် ံအမှု�ားအပြ�ား၌ အပြင့်င့်း်�ွားမုှုက်းု
 မြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မ်ြောရးအ�ကွ် ်အဓိးက်က်��ညီမိ်ှုာ ��း�မ်ြောမိှုာက်ရ်န််
 ပြ�စ်�်ညီ။် ထု�်��န်် ဤက်းစ်��ညီ ်�င့် ်လုက်ခံ်ံရရိှိးမှုည်ီ်
 မြောဒု�ခံံ အ�က်ဉံာာဏ်ီအမြော�� မူှု�ညီ�်ညီ။် နိုးငု့်င့််အံမှု�ားအပြ�ား၌
 �င့််�်မြော�ာာမိှုာ �င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်၌် မှုရိှိး�� ဆး�်က်မ်ှုး၌ ရိှိးမြောန်�မှု�
 က်ာလု��လ်ုံးု �င့််�်ငွ့် ်��း�မ်ြောမိှုာက်ရ်န်် ဥ်း�မြောဒုအရ
 အခွံင့််အ်မြောရးရိှိး�ညီ။်

 မှုညီ�်ည်ီ ်��း�မ်ြောမိှုာက်လ်ု�်ုရ�်�ငွ့်မ်ှုဆး ုစ်ညီး်က်မ်ှုး�က်�၊
 ဖြိုးင့်းမ်ှုးခံ�မ်ှုးစ်ာွနိုငိ့်် ်စ်ညီး်လုံးုစ်ာွ မြောန်ဖြိုးမှု�မြောန်မြောစ်ရန််က်း ု��းထုားရန််
 အမြောရးကြိုက်းီ���ညီ။် ထုးု ်ပြ�င့်၊် ��း�မ်ြောမိှုာက်ရ်န်် အခွံင့််အ်မြောရးမိှုာ
 နိုးငု့်င့််အံမှု�ားအပြ�ား၌ ဥ်း�မြောဒုအရ �းုမ်ှုဟု�ု ်အမြောပြခံခံံဥ်း�မြောဒုအရ
 အာမှုခံံထုား�ည်ီ ်အမြောပြခံခံံ လုူအ်ခွံင့််အ်မြောရးပြ�စ်မ်ြော�က်ာင့်း်
��းပြ����။

 �င့် ်�ာက်း�ု� လု�်ုခံ�င့်လ်ု�်ုခံ�င့် ်�င့် ်�စ်ခု်ံခုံမှုလု�်ုမီှု မြောဒု�ခံံ ITF
 က်းယု်စ််ားလုယိ်မ်ှု�ားနိုငိ့်် ်စ်က်ားမြောပြ�ာဆးရုန်် မှုမြောမ်ှု��နိုငိ့််။် အ��ူက်ွ
 လု�်ုက်းငု့်ပ်ြခံင့်း်ပြ�င့်် ်က်�နို်�်ု�းု�်ညီ ်�ရားမှု��မုှုနိုငိ့်် ်အမြောပြခံခံံ
အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားအ�ကွ် ်�းကု်�ွ်�က်း ုမြောအာင့်ပ်ြမှုင့် ်နိုးငု့်�်��ညီ။်

�င့်လ်ုယ်မ်ြောရးမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ မှုမြော�ာ်�ဆပြ�စ်ရ်�်မှု�ား
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အက်ယ်၍် ��ူးု၏် �မြော�ာာမိှုာ �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ မှုမြော�ာ်�ဆပြ�စ်ရ်�်�စ်ခု်ံပြ�စ်လ်ု�င့် ်�ာန်ာမှု��စ်ာွ ဆက်ဆ်ရံန််

 မြော�ခံ�ာမြောစ်ရန််အ�ကွ် ်အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ လုမ်ှုးညွှှန််မှု�ားရိှိး���ညီ ်– �မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့်မ်ှု�ား၊ ဆး�်က်မ်ှုး၊ က်မ်ှုးမြောပြခံနိုးငု့်င့််၊ံ အလုအံင့်�ိးနိုးငု့်င့်် ံ�းုမ်ှုဟု�ု်

 ��ူးု၏် က်းယု်�်းုင့်န်ိုးငု့်င့်် ံ�ရားဥ်း�မြောဒု�းုက််ပြ�စ်ပ်ြ�စ် ်�ာန်ာမှု��စ်ာွ ဆက်ဆ်ရံန််ပြ�စ်�်ညီ။် အက်ယ်၍် �င့််အ်မြော�� ဤ�းု ်ပြ�စ်လ်ု�င့် ်မြောအာက်�်��းုမိ်ှုာ

�င့််အ်ခွံင့််အ်မြောရးမှု�ား ပြ�စ်�်ညီ-်

 �င့််�်ငွ့် ်မြောရိှိ �မြောန်�စ်မ်ြောယ်ာက်ရ်ရန်် အခွံင့််အ်မြောရးရိှိး�ညီ။် မှုညီ�်ည်ီ ်မြောမှုးခွံန််းက်းမုှုဆး ုမှုမြောပြ�မီှု �းုမ်ှုဟု�ု ်မှုညီ�်ည်ီ ် ထုကွ်ဆ်းခုံ�က်က််းမုှုဆးု

 မှုမြော�းမီှု မြောရိှိ �မြောန်�စ်မ်ြောယ်ာက်က််း ုမြော�ာင့်း်��၊ ဤထုကွ်ဆ်းခုံ�က်မ်ှု�ားက်း ုအန်ာဂ္ဂ� ်�ရား�မြော�ာင့် ်အမုှု�စ်ခု်ံခုံ�ငွ့် ်�င့််အ်မြော�� ဆန် ််က်�င့်ဖ်ြိုး�ီး

အ�ံးုပြ��နိုးငု့်မ်ြော�ာမြော�က်ာင့််ပ်ြ�စ်�်ညီ။်

 �င့်�်ညီ ်�ာမြောပြ�ာမြောန်�ညီက််း ုန်ားလုညီန်ိုးငု့်ရ်မှုညီ ်– အက်ယ်၍် �င့် ်န်ားမှုလုညီလ်ု�င့် ်မြောမှုးခွံန််း မြောမှုးမြောန်ရာမိှု ရ�်ဆးငု့်း်မြော�းရန်် အာဏီာ�းုင့်မ်ှု�ားက်း ု

မြောပြ�ာ��။ အက်ယ်၍် မြောပြ�ာမြောန်�ည်ီ�်ာ�ာစ်က်ားမြော�က်ာင့်် ်�င့််�်ငွ့် ်အခံက်အ်ခံ�မှု�ားရိှိးလု�င့် ်စ်က်ားပြ�န််�စ်ဦ်းးက်း ုမြော�ာင့်း်��။

�င့််က််မုှုပဏီီ�ငွ့် ်�င့််အ်ား �်ံ�းုးရန်် �ာဝန််ရိှိး�ညီ ်– �င့်် ်က်မုှုပဏီီ နိုငိ့််/်�းုမ်ှုဟု�ု ်အ�က်ဉံာာဏ်ီနိုငိ့်် ်�်ံ�းုးမုှုအ�ကွ် ်�မှုဂ္ဂ�က်း ုဆက်�်ယွ်�်�။ 

�းုမှုးု�းရိှိးလုးမုြော�ာ အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ားက်း�ုက်ည်ီရ်န််- www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm
 

●

●

●

 �င့်် ်အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားအ�ကွ် ်ရ�်�ညီမ်ြော�းပြခံင့်း်

ဦး�စာ�� ြတ်�ရိုး�ြ�



8 လုးမ်ှုလု�်ုဇူးာ�မ်ှု�ား

 �မြော�ာာ�ား ��းရိှိး-
လုးမှု်လုု�်ဇူးာ�်က်းု �းရှး��။ 
 ရုုံ��်ရက် ်မှုမြောမှု�ာ်လုင့််�်� မြော��လုာ�ည်ီ ်အလုန်ွ်မြောက်ာင့်း်မြော�ာ အလု�်ုက်မ်ှုးလုမ်ိှုးမုှု�စ်ခု်ံခုံက်း ု��းထုား��၊ အ�ယ်မ်ြော�က်ာင့််ဆ်းမုြော�ာ်
 ၎င့်း်မိှုာ လုးမ်ှုလု�်ုဇူးာ��်စ်ခု်ံ ပြ�စ်န်ိုးငု့်�်ညီဟ်ု ုITF �မြော�ာာ�ားမှု�ား ဌာန်ခွံ� လုက်မ်ြောထုာက် ်အ�ငွ့်း်မြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူFabrizio
Barcellona က် ��းမြော�း�ညီ်

 စာ�တ်��က်�များ� များဝေတ်�င်��ဘာ� အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�တ်စာ�ခု�ခု�က်�� အလွှာ�ေ�

 သွတ်�ထု��ရများည်�။ သွင်� များလွှာ�ြ�များ� စာဥ��စာ��ြ�။ ၎င်��အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�များ��

 ဝေက်�င်��ဝေက်�င်��သွ�ပြီးြ��ပြြစာ�သွည်�� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� သွ�� �များဟ�တ်� 

 က်များ��လွှာ�ည်��အဝေြ���စာ��ခုရ��က်�များ�ဏ်�များ� ပြြစာ�သွလွှာ��။ လွှာ�ြ�ခုများ���များ��

 အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� ဝေက်�င်��ဝေေသွလွှာ��။ ��ဆ��ရင်� လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�တ်စာ�ခု�

ပြြစာ�သွည်�။

 ဝေြ�စာ�ဘာ�တ်�တ်�င်� ဝေြ�လွှာ�သွည်�� အလွှာ�ြ�ဝေေရ�လွှာစာ�လွှာြ�များ�များ���က်��လွှာည်��

 ဤသွ�� �အတ်တူ် ူအကြံက်�ပြြံြ�သွည်�။ သွင်��က်��ယ်�သွင်� ဝေများ�ြ�- အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��

 သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� သွ�� �များဟ�တ်� က်များ��လွှာ�ည်��အဝေြ���စာ��သွဝေဘာ��က်�များ�ဏ်�သွည်�

ဤြ�ဂျာ��ံလွှာ�က်�� လွှာမူျား���အ�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��ရေ� အသွ���ပြြံရသွလွှာ�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� - အထု�ူသွပြြင်�� က်များ��လွှာ�ည်��

 အဝေြ���စာ��ခုရ��လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်�င်� အလွှာ�ြ�ရှ��ဝေြ�ဝေေသွည်��လွှာမူျား���က်�� -

 ြစာ�များ�တ်�ထု��ကြံက်သွည်�� အလွှာ�ြ�ခုေ ��များည်�ဆ��သွည်�� လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�သွည်�

 အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� များ���ပြြ��လွှာ�ကြံက်သွည်�။  လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�လွှာ�ြ�သွတူ်�� �သွည်�

 သွများ��ရိုး�� �က်�အ��ပြြင်�� အစာစာ�အများ�ေ� က်�များ�ဏ်� ေ�များည်�နှ�င်�� တ်�ဆ�ြ�က်��

 အသွ���ပြြံပြခုင်��ပြြင်�� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�တ်စာ�ခု�က်�� ဝေထု�င်�ထု��သွည်�၊

 ယ်င်��ဝေေ�က်� တ်��က်�ရိုး��က်�အ��ဝေများ�လွှာ�များ���၊ ဝေကြံက်��ပြင်�များ���၊ အခုများ�� က်�များ�ဏ်�

 ဝေကြံက်��ပြင်� စာ�ရင်��များ���နှ�င်�� များ���ပြြ��စာ��ပြြင်�� လွှာမူျား�ဝေရ�များ���ယ်�များ���ပြြင်��

သွတ်င်��ပြြေ ��ကြံက်သွည်�။

 သွင်� လွှာ�များ�လွှာ�က်�ဇာ�တ်� အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�က်��

 လွှာက်�ခု�လွှာ��က်�သွည်�နှ�င်��တ်စာ�ပြီးြ�ံင်�ေက်� သွတူ်�� �သွည်� တ်စာ�ခု�တ်ည်��ဝေြ�ရများည်��

 အခုဝေကြံက်�က်�� ဝေတ်�င်��များည်�ပြြစာ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ�� �တ်က်�ရေ� စာရ�တ်�၊

 ဗ�ဇာ�ဝေကြံက်�၊ စာ�များ�ဝေရ� အခုဝေကြံက်�ဝေင်�တ်�� �အဝေြ� ဝေြ�ရေ�ပြြစာ�နှ��င်�သွည်�။ 

 ၎င်��များ�� ဝေသွခု��ဝေြ�က်� လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�ပြြစာ�သွည်� အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��ဝေသွ��

 ဗ�ဇာ�ဝေကြံက်�က်�� သွဝေဘာ��က်�များ�ဏ်�က် ဝေြ�ရလွှာ�များ��များည်�ပြြစာ�သွည်��အပြြင်�

 သွဝေဘာ��ဝေြ� ရ�ထု�ူဝေေရ� ရရှ��ရေ� သွဝေဘာ��သွ��ထု�များ� ဝေအဂျာ�င်�စာ�အခုဝေကြံက်�

 ဝေတ်�င်��ခု�ပြခုင်��သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ�အရ

 ဥြဝေ�နှ�င်��ဆေ ��က်�င်�ြ�သွည်�။

 လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�လွှာ�ြ�သွမူျား���အ�� ဘာ�များ� များဝေြ�ြ�နှ�င်��။ သွတူ်�� �သွည်�

 ြ��၍ြ��၍ယ်ရူေ�အတ်�က်� ဆက်�လွှာက်�ဝေတ်�င်��ြ�လွှာ�များ��များည်�။

 သွင်� အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�က်�� ယ်ရူေ�စာတ်င်�လွှာ��က်�ယ်��နှ�င်�� ြထုများဝေတ်�င်��သွည်��

 အခုဝေကြံက်�က်�� ဝေြ�ရေ�ပြင်င်��ဆ��သွည်��တ်��င်�ဝေအ�င်� သွင်�သွည်�

 အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်�။  အဆ��ြ� လွှာ�များ�လွှာ�ြ�ဇာ�တ်�လွှာ�ြ�သွမူျား���သွည်�

 အခု�က်�အလွှာက်�များ���က်�� - ဝေများ��သွက်� ရ�ဇာ�၊ အ�များ�လွှာ�ြ�စာ�၊

 သွင်��နှ��င်�င်�က်�ူလွှာက်�များ�တ်� စာက်င်�လွှာ�ြ�စာ�များ�က်�နှ��တ်�� �က်��- ဝေသွခု��ဝေဘာ�က်�

 ဝေတ်�င်��ြ�လွှာ�များ��များည်�၊ ၎င်��တ်�� �က်�� သွတူ်�� �သွည်� များည်�သွမူျားည်�ေ�သွက်�ဝေသွခု�

 ခု���၍အတ်�လွှာ�ြ�ရေ�အတ်�က်� အသွ���ပြြံနှ��င်�သွည်�။ အက်ယ်�၍

 သွင်��ဘာဏ်�စာ�ရင်��က်�� ဝေြ�ခု��များ�လွှာ�င်� ခု�က်�ခု�င်�� သွင်��

 ဘာဏ်�က်��အဝေကြံက်�င်��ကြံက်��ြ� သွ�� �များဟ�တ်� သွင်�� ဘာဏ်�စာ�ရင်��များ�

 ဝေင်�က်�ေ�သွ���ြ�လွှာ�များ��များည်�။

�င့် ်�ာလု�်ုနိုးငု့်�်လု�။

 ဝေေ�ဝေေ�ထု�က်�သွ���ြ�။  က်��ယ်�ဝေရ�က်��ယ်�တ်� အဝေသွ�စာ�တ်�က်�� များဝေြ�ြ�နှ�င်��။

အက်ယ်�၍ သွင်� တ်စာ�ခု�ခု�ဝေြ�ပြီးြ��လွှာ�င်� ယ်ခု� ရြ�လွှာ��က်�ြ�။

 အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ� တ်စာ�ခု�ခု�က်�� စာ�စာစာ�ြ�။  အက်ယ်�၍

 အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�များ��  များဝေတ်�င်��ဘာ� အ��ဝေများ�လွှာ�ပြြင်�� ဝေရ�က်�လွှာ�လွှာ�င်�

 ခု�က်�ခု�င်�� ြ�က်�ြစာ�ပြီးြ�� သွင်�� များ�တ်�ဝေဆ�များ���က်�� သွတ်�ဝေြ�ြ�။

 အဝေယ်�င်�ဝေဆ�င်� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� ေက်�ဘာ�ဆ��က်� သွ�� �များဟ�တ်�

 အဝေယ်�င်�ဝေဆ�င်� အလွှာ�ြ�သွများ��ရှ�� က်�များ�ဏ်� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�များ���များ�

 အလွှာ�ြ�က်များ��လွှာ�များ��များ�များ���က်�� သွတ်�ထု��ြ�၊ အများ�ေ�အက်ေ� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�များ���များ�

 အလွှာ�ြ�အတ်�များ���က်�� သွတ်�ထု��ြ�၊ အထု�ူသွပြြင်�� အလွှာ�ြ�နှ�င်�� ဝေကြံက်��ပြင်�

 အခုများ��ထုည်��၍ရသွည်�� အလွှာ�ြ�အတ်�များ���ပြြစာ�သွည်�။

အက်ယ်၍် �င့် ်အလု�်ုရိှိာမြောန်လု�င့် ်အမှု�ား�း က်မှု�ာလုည်ိီအ်

 မြော��ာ်စ်းီ�မြော�ာာလုးငု့်း်နိုငိ့်် ်န်ာမှုညီက်ြိုက်းီ �မြော�ာာက်မုှုပဏီီမှု�ား၏

 ဝက်�်ဆ်းကု်မ်ှု�ားက်း ု�ာွးမြောရာက်�်�။ ဝက်�်ဆ်းကု်စ််ာမှု�က်န်ိုာိမြော�� ရိှိး

 ��းမြော�းခံ�က်မ်ှု�ားက်း ုရိှိာ�က်ည်ီ�်�၊ အက်ယ်၍် �င့် ်��ံယ်ပြ�စ်လ်ု�င့််

 �ရားဝင့် ်ဌာန်ခံ���်မှု�ားက်း ုဆက်�်ယွ်�်�။ က်များ��လွှာ�ည်��အဝေြ���စာ��ခုရ��

 လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာ�ြ�က်��င်�သွမူျား���၏ တ်ရ��ေင်� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�တ်�င်�

 သွ�များေ�အ��ပြြင်�� က်များ��ဝေပြခုနှ�င်�� သွဝေဘာ��ဝေြ� လွှာစာ�လွှာြ�ရ�ထု�ူများ���က်��

 ဝေကြံက်��ပြင်�သွည်�� စာ�များ�က်�နှ�� သွတ်�သွတ်�ရှ��ြ�သွည်�၊ ၎င်��သွ�� � သွင်�၏

 က်��ယ်�ဝေရ�ရ�ဇာေင်�က်�� ြ�� �ဝေြ�နှ��င်�သွည်� - လွှာ�ြ�က်��င်�သွအူများ���အပြြ��များ��

အလွှာ�ြ�သွများ��ရှ��သွည်��က်�စာ�များ���က်�� အခုများ�� ဝေကြံက်��ပြင်�ဝေြ�ြ�သွည်�။

 အက်ယ်�၍ သွင်� သွ�သွယ်ရှ��လွှာ�င်� အကြံက်�ဉာ�ဏ်�အတ်�က်� ITF က်��

jobscam@itf.org.uk ပြ�င့််အ်းီမြောမှုးလု�်းု�်�။

အပြ�စ်မ်ှု�ား�ည်ီ ်လုးမ်ှုလု�်ုဇူးာ� ်�မြောက်ာ�မှု�ား
မှုမြော�ာင့်း်�� မြောရာက်လ်ုာ�ည်ီ ်အလု�်ုက်မ်ှုးလုမ်ိှုးခံ�က်မ်ှု�ား

 မြောင့်မွြော�က်းမြော�ာင့်း်ခံံခံ�က်မ်ှု�ား

�ဏ်ီစ်ာရင့်း် မြော�ာင့်း်ခံံခံ�က် ်�စ်ခု်ံခုံ

 နိုးငု့်င့််ကံ်းူလုက်မိ်ှု� ်�းုမ်ှုဟု�ု ်�ညီာရညီမ်ြောအာင့်လ်ုက်မိ်ှု�က််��းု ် စ်ာရွက်စ််ာ�မ်ှုး စ်က်င့်မ်ှုး�� ူအ�ကွ် ်မြော�ာင့်း်ခံံခံ�က်�်စ်ခု်ံခုံ

မှုးု�းငု့်း်�ုန််း နံ်���၊် အထုးူ�ပြ�င့်် ်အက်ယ်၍် ၎င့်း်မိှုာ မိှု�ယ််ရူ�ည်ီ ်ရုံုံးအ�ကွ် ်အဓိးက် အဆက်အ်�ယွ်ပ်ြ�စ်လ်ု�င့် ်

 အမိှုန််အက်န််ပြ�စ်မ်ြော�က်ာင့်း် မှုမြော��လုငွ့်�်ည်ီ ်အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ �ုန််းမြောခံ� နံ်��� ်(international dialling code)။
ဥ်း�မှုာ- +234 is Nigeria 

 က်မုှုပဏီီ န်ာမှုညီ ်မှု��ရိှိး�ည်ီ ်အးီမြောမှုးလု ်လုး�်စ်ာ – ၎င့်း်လုး�်စ်ာ�ငွ့် ်မှုညီ�်ည်ီအ်ခံ�မှု� gmail, globomail, Yahoo က်��်းု ်
အခံမှု�်လု�်ု၍ရ�ည်ီ ်အးီမြောမှုးလုမ်ှု�ား မှုပြ�စ်မ်ြောစ်ရ

ပြ�စ်ရ်မှုည်ီ ်ရုံုံးလုး�်စ်ာနိုငိ့်် ်က်ွ�လုွ�မြောန်�ည်ီ ်နိုးငု့်င့််လံုး�်စ်ာပြ�င့်် ်အးီမြောမှုးလုလ်ုး�်စ်ာ

စ်ာလုံးုမြော��င့်း် မိှုားယ်ငွ့်း်မြောန်ဖြိုး�ီး �ဒု��မှုက်�မြော�ာ အမိှုာစ်ာမှု�ား
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 အဆ��ြ� ဥြဝေ�တ်စာ�ရြ�က်�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဇာ�ေ�လွှာတ်�င်� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�

 အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ံြ� (International Labour Organization
 (ILO)) က်ပြြဌာ�ေ��ခု��သွည်�။  ၎င်��က်�� စာ�ခု�ံြ� ၁၉၀ (ဥြဝေ�အရ

 ခု�ည်�ဝေနှ��င်�များ�ရှ��သွည်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� စာ�ခု�ံြ�တ်စာ�ခု�) နှ�င်�� အကြံက်�ပြြံခု�က်�

 ၂၀၆ (စာ�ခု�ံြ�များ���က်�� များည်�သွ�� �အသွ���ခု�နှ��င်�သွည်�နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်��

ခု�ည်�ဝေနှ��င်�များ�-က်င်��များ��ဝေသွ� လွှာများ��ညွှ�ေ�ခု�က်�များ���) အပြြစာ� တ်ည်�ရှ��ြ�သွည်�။

 ဤ ILO စာ�နှ�ေ��အသွစာ�သွည်� အကြံက်များ��ြက်�များ�နှ�င်�� အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�

 က်င်��များ��ဝေသွ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� က်များ��တ်�င်� လွှာတူ်��င်��အတ်�က်�

 အခု�င်��အဝေရ�က်�� ဝေြ��ပြြထု��ပြီးြ�� ၎င်��သွည်� အ��လွှာ���ဝေသွ� က်ဏ္ဍများ���အဝေြ�

 သွက်�ဆ��င်�သွည်�။ သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�က်�� သွ��သွ��ပြခု��ပြခု��အ��ပြြင်��

အသွ�အများ�တ်�ပြြံထု��သွည်�။

 ဤဥြဝေ�က် ၎င်��အ�� ရှ�င်��ရှ�င်��လွှာင်��လွှာင်��လွှာ�ြ�ထု��သွည်�များ��

 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� က်များ��သွည်� အလွှာ�ြ�ခု�င်�ထုက်� ြ��များ�� ကြိက်��များ��ြ�သွည်�။ 

 ၎င်��သွည်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�စာဥ�ပြြစာ�ြ���သွည်��၊ အလွှာ�ြ�နှ�င်��ဆက်�နှ �ယ်�သွည်��

 သွ�� �များဟ�တ်� အလွှာ�ြ�များ�ဝေြ�ဝေြ�က်�သွည်�� အခုင်��ပြြစာ�ရြ�များ���က်��

 ပြခု�ံ င်��ထု��ြ�သွည်�။ ၎င်��တ်�င်� အလွှာ�ြ�သွများ��တ်စာ�ဦး�အဝေေပြြင်��

 သွေ ��စာင်�ဝေရ�ြ��ြ���ြစာ�ည်��များ���က်�� အသွ���ပြြံဝေသွ� ဝေေရ�များ���၌ ပြြစာ�ြ���သွည်��

 အခုင်��ပြြစာ�ရြ�များ��� အပြြင်� အလွှာ�ြ�သွများ��က် အလွှာ�ြ�များ�အ�များ� အသွ���အပြြေ�

 ခုရ��သွ���စာဥ�၌ ပြြစာ�ြ���သွည်�� အခုင်��ပြြစာ�ရြ�များ��� ြ�ေင်�သွည်�။ ၎င်��သွည်�

 အ��လွှာ���ဝေသွ� သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ� အလွှာ�ြ�သွများ��များ��� – အများ��ံ�သွ��များ���

 နှ�င်�� အများ��ံ�သွများ��များ��� အတ်�က်� အများ�ေ�တ်က်ယ်� အဝေရ�ကြိက်��ြ�သွည်�။

 အလွှာ�ေ� သွ�သွ�ထုင်�ရှ���သွည်�� အခု�က်�တ်�င်� ၎င်��သွည်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ�

 က်များ��၌ အ�များ�တ်�င်��အကြံက်များ��ြက်�များ�၏ သွက်�ဝေရ�က်�များ�များ���နှ�င်��တ်က်�

 အ�များ�တ်�င်��အကြံက်များ��ြက်�များ�၏ သွက်�ဝေရ�က်�များ�က်�� ဝေလွှာ���ခု�ရေ�

 လွှာ��အြ�များ�က်��လွှာည်�� အသွ�အများ�တ်� ပြြံရေ�ပြြစာ�ပြီးြ�� လွှာ�ြ�ဝေြ�နှ��င်�သွည်��

 အဝေရ�ယ်ဝူေဆ�င်�ရ�က်�များ�များ���က်��လွှာည်�� ဝေြ��ထု�တ်�သွတ်�များ�တ်�ဝေြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�။

 အထု�ူသွပြြင်�� အများ��ံ�သွများ��များ���အဝေြ� အကြံက်များ��ြက်�များ�နှ�င်��

 အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�သွည်� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ��

 အလွှာ�ြ�ရယ်မူျား�နှ�င်�� သွတူ်�� �၏ အသွက်�ဝေများ��ေများ��ဝေကြံက်�င်��အလွှာ�ြ�များ���က်��

 တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�များ�လွှာ�ြ�ရေ�အတ်�က်� တ်��ဆ��နှ��င်�ြ�သွည်�။ အဆ��ြ� ဥြဝေ�

 အသွစာ�သွည်� ထု��အတ်��အဆ��များ���က်�� က်ညူ်�ြယ်�ရှ���ဝေြ�ြ�များည်�။

 အလွှာ�ြ�အက်��င်�များ�� ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�နှ�င်�� သွင်��တ်င်��ရည်�များ�ေ�ဝေသွ�

 အလွှာ�ြ�အဝေပြခုခု�ပြီးြ�� ၎င်��တ်�င်� များည်�သွည်��အလွှာ�ြ�သွများ��က်��များ� အက်�အက်�ယ်�

 များဝေြ�ဘာ� များထု��ဝေစာဝေအ�င်� ဝေသွခု��ဝေစာရေ� ခု��င်�များ�သွည်�� အဝေပြခုခု�အ�တ်�ပြများစာ�က်��

ခု�ဝေြ�ြ�သွည်�။

 အမှု�း�း�မီှုးနိုငိ့်် ်အမှု�း�း�ား �မြော�ာာ�ားမှု�ား၊

 ဆး�်က်မ်ှုးအလု�်ု�မှုားမှု�ားနိုငိ့်် ်င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား�ညီ ်ဤလုုမံြောဆာ်မုှု�ငွ့််

 ��ဝင့်လ်ု�်ုရိှိားနိုးငု့်�်ညီ ်– �းုမှုးု�းရိှိးရန်် women@itf.org.uk
�းုအ်းီမြောမှုးလု�်ာ �းု�်�။

 “ဤ�မှုးုင့်း်ဝင့် ်က်မှု�ာ�စ်ဝ်န််းဆးငု့်ရ်ာ စ်နံိုန်ု်းအ�စ်�်ညီ ်အလု�်ုလု�်ုရာ က်မှု�ာ၌
 အ�က်မ်ှုး�က်မု်ှုနိုငိ့်် ်အမြောနိုာိင့််အ်ယ်ကိ်မ်ြော�းမုှုက်း ုအဆံးု��ရ်န််နိုငိ့်် ်�ားဆးီရန််

 အမြောရးယ်မူြောဆာင့်ရွ်က်မု်ှုဟု ုဆးလုုးရုမှုညီ.်.. �းကု်ရ်ုံးုက် ်ရလုဒုအ်မြောပြ��စ်ခု်ံအပြ�စ််
 ITF �မှုဂ္ဂ� အ�ွ��ဝင့်မ်ှု�ား၊ နိုငိ့်် ်အထုးူ�ပြ�င့်် ်အမှု�း�း�မီှုး �ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး

အလု�်ု�မှုားမှု�ား၏ �ဝမှု�ားမိှုာ �းးု�က်လ်ုာ��မှုညီ။်”
 ITF အများ��ံ�သွများ�� သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ� အလွှာ�ြ�သွများ��များ��� ဝေက်��များတ်� ဥက်� ဌာပြြစာ�သွ ူDiana Holland

 အလု�်ုခွံင့် ်အ�က်မ်ှုး�က်မု်ှုနိုငိ့်် ်အမြောနိုာိင့််အ်ယ်ကိ်မ်ြော�းမုှု�းုန်ိုငိ့် ်�်��်က်�်ည်ီ ်�ထုမှုဦးးဆံးု အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ ဥ်း�မြောဒု�ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားနိုငိ့်််
 အပြခံား �ယ်ယ််�ူးုမ်ြောဆာင့်မ်ြောရး အလု�်ု�မှုားမှု�ားအ�ကွ် ်အဓိးက် မြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မူ်ှု�စ်ရ်�်ပြ�စ်ဖ်ြိုး�ီး ITF နိုငိ့််�်က် ွက်မှု�ာ�စ်ဝ်န််းဆးငု့်ရ်ာ
�မှုဂ္ဂ�မှု�ား၏ နိုစိ်ရိ်ှိညီ�်က်ာ လုုံ�မြောဆာ်မုှုလု�်ုဖြိုး�ီးမြောန်ာက် ်ထုကွ်မ်ြော��လုာ�ညီ။် �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ ��င့်း်စ်ာလုာှ �ငွ့်�်င့်ပ်ြ�ထုား�ညီမိ်ှုာ-

အလု�်ုခွံင့် ်အ�က်မ်ှုး�က်မု်ှုက်းု
 �န်ွ်းလုန်ိ်ရန်် �မှုးုင့်း်ဝင့် ်
ဥ်း�မြောဒုအ�စ််



20 က်းယု်မ်ြောရးအက်�ဥ်းး်

 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် �မြော�ာာအမုှုထုမ်ှုးအမှု�း�း�မီှုးမှု�ားအ�ကွ််
အခွံင့််အ်လုမ်ှုးမှု�ားက်း ုမြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မ်ြော�းပြခံင့်း်

 Seafarers’ bulletin �ညီ်
 မြောန်ာ်မြောဝး �မြော�ာာ�ားမှု�ား �မှုဂ္ဂ�
 အ�ကွ် ်က်မှု�ာလုည်ိီအ်မြော��ာ်စ်းီခံရီး
 လု�်ုင့်န််းလုညီ�်�မ်ြောရး
 ညွှှန််�က်ားမြောရးမှု�းပြ�စ်�် ူLena Dyring
 အား �င့်လ်ုယ်မ်ြောရးမြော�က်ာင့်း်၌ �မူှု၏ �ဝ
 အမြော�က်ာင့်း် မြောမှုးပြမှုန််း
 �ာမြော�က်ာင့်် ်�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်မိှုာ အ�က်မ်ြောမွှုးဝမ်ှုးအလု�်ုက်းု

မြောရွးခံ��်��လု�။

 က်�ေ�များ အပြီးများ�တ်များ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက်��

 စာ�တ်�ေင်�စာ��ခု��ြ�တ်ယ်�၊ အ����ဟ� ဝေေ��ဝေေ�နှ��င်�င်�များ�� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ�

 ဝေြ�လွှာ�င်�များ�ရှ��ပြီးြ�� များ�ရိုး�� �ြလွှာ�ရိုး�� �ရ� အများ���အပြြ��ရှ��ြ�တ်ယ်�။ သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��

 က်�ေ�များ  က်များ��ဝေပြခုများ�� ဟ��တ်ယ်�လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ စာတ်င်�အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ပြီးြ��

 ဝေေ�က်�ဝေတ်�� များဝေများ���လွှာင်��ဘာ� ၂၀၀၄ ခု�နှ�စာ� များ�ယ်�များ�သွ�� � ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး�� ခု��ခု��ေ�များ��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ြက်�က်�� ေင်�ဝေရ�က်�ဝေများ��က်�လွှာ�ပြီးြ�� NSU
 က်များ��လွှာ�ည်��အဝေြ���စာ��ခုရ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍနှ�င်�� အလွှာ���စာ�� အလွှာ�ြ�သွများ��

 အခု�င်��အဝေရ�များ��� အဝေက်���အဝေများ��ပြြစာ�သွ ူJohan Oyen
 နှ�င်��ဝေတ်�� ခု��ြ�တ်ယ်�။ က်�ေ�များ NSU အတ်�က်� စာတ်င်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ဝေြ�ဝေေပြီးြ��

 ဘာယ်�ဝေတ်��များ� ဝေေ�က်�လွှာ�ည်�� များကြံက်ည်��ဝေတ်��ြ�ဘာ�ူ။

 NSU �ငွ့် ်�င့််လ်ုက်ရိ်ှိးအလု�်ု၌ မှုညီ�်ည်ီအ်ရာက် �င့််အ်ား

 စ်း�အ်ဝင့်စ််ားဆံးု ပြ�စ်မ်ြောစ်���လု�။

အလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���များ�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��

 ဝေသွ�လွှာမူျား���အတ်�က်� အထု�ူသွပြြင်�� အများ��ံ�သွများ��များ���အတ်�က်�

 တ်ေ��တ်ညူ်�များ�များ�က်�� ရရှ��ြ�� � အခုရ�က်�ြ�တ်ယ်�။  က်�ေ�များဟ�  က်�ဝေက်�င်��လွှာ�� �

 ရ�ထု�ူဝေေရ�တ်စာ�ခု�ရြ�တ်ယ်�၊ အ����များ�� က်�ေ�များက်��ယ်�ြ��င်� ေည်��လွှာများ��

 ဝေသွ�ဝေသွ�ဝေလွှာ�အရ က်�ေ�များ လွှာ�များ��များ���နှ��င်�ြ�တ်ယ်�။ အ����အတ်�က်� က်�ေ�များဟ�

 ထု�ေရ ဝေက်��ဇူာ�တ်င်�ြ�တ်ယ်�၊ အ���ဟ� ဝေေ �တ်��င်�� အ�ြ�ယ်�က်ထုပြီးြ��

 အလွှာ�ြ�သွ���ြ�� �အတ်�က်� အဓ�ြ��ယ်�ရှ��ဝေအ�င်� လွှာ�ြ�ဝေြ�ြ�တ်ယ်�။  က်�ေ�များဟ�

 အပြီးများ� ဝေပြြ�င်��လွှာ�ပြီးြ�� တ်စာ�ဆင်��ပြီးြ��တ်စာ�ဆင်�� တ်���တ်က်�ဝေပြြ�င်��လွှာ�ဝေေတ်��

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်စာ�ခု�များ�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြတ်�ေေ��က်�င်�နှ�င်��

 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�လွှာ�� �ရြ�တ်ယ်�။ က်�ေ�များရ� � အလွှာ�ြ�ဟ� က်�ေ�များခု�စာ�တ်��

 နှ�စာ�ခု�က်�� ဝေြ�င်��စာြ�ထု��တ်ယ်� – ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��နှ�င်�� ဧည်��ခု�ဝေရ�

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များဟ� အများ���ကြိက်�� ခုရ��ထု�က်�ရြ�တ်ယ်� - အဓ�က်က်ဝေတ်��

 က်များ��လွှာ�ည်��အဝေြ���စာ��ခုရ�� သွဝေဘာ��လွှာ��င်�� ည်��နှ��င်�� ဝေဆ��ဝေနှ��တ်�ဝေတ်�၊

သွဝေဘာ��ဝေြ� သွ���ဝေရ�က်�ရတ်�ဝေတ်�နှ�င်�� စာက်��ဝေပြြ�ဆ��ဆက်�သွ�ယ်�တ်�ဝေတ်�အ

 တ်�က်�ပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။ က်များ��လွှာ�ည်�� အဝေြ���စာ��ခုရ�� အြ��� ည်��နှ��င်��ဝေရ�အရ�ရှ��အပြြစာ�

 က်�ေ�များဟ� ဝေေ��ဝေေ�၊ ပြြ�တ်��ရ�က်��နှ�င်�� အင်����ေ��ရှ���များ��ရှ��တ်�� က်�ေ�များတ်�� �ရ� �

 က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�ဝေတ်�ဆ� သွ���ဝေတ်��ရြ�တ်ယ်�။ သွတူ်�� �တ်ဝေတ်�ဟ�

 သွဝေဘာ��ဝေြ�သွ���ဝေရ�က်�များ�၊ များဝေက်�ေြ�ခု�က်�ဝေတ်�၊ က်များ��လွှာ�ည်�� နှ���ဝေနှ��ြလွှာ�ယ်�ြ��

 စာ�များ�ဝေရ� အများ���စာ�က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ရြ�တ်ယ်�။

 �င့်ဟ်ုာ ITF �မြော�ာာ�ားမှု�ား အမှု�း�း�မီှုး ဌာန်ခွံ�

 က်းယု်စ််ားလုယိ်လ်ုညီး်ပြ�စ်�်ယ် ်- အ�ဒု� �ာမြော�လွု�်ုရ���လု�။

��က်ဏ္ဍအရ က်�ေ�များဟ� ITF ရ� � ထု�ြ�ဆ���များ��ရှ��တ်�� ဆ���ပြြတ်�ခု�က်�ခု�များ�တ်�ရတ်��အ

 ြ���အစာည်��များ�� တ်စာ�က်များ��လွှာ���များ��ရှ��တ်�� သွဝေဘာ��သွ��ထုများ��အများ��ံ�သွများ�� အတ်�က်�

ဝေပြြ�ဝေရ�ဆ��ခု�င်��ရှ��သွ ူပြြစာ�လွှာ�ြ�တ်ယ်�။ အ���ဟ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��အ

 သွ��င်��အေ��င်��များ�� အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�ရ� � အခုက်�အခု�ဝေတ်�နှ�င်��အခု�င်��အလွှာများ��ဝေတ်�

 အဝေကြံက်�င်�� ဝေပြြ�ဆ��ြ�� � သွ��သွ��ပြခု��ပြခု�� အခု�င်��အလွှာများ��တ်စာ�ခု�က်��လွှာည်��

 ဝေြ�အြ�ခု�ရတ်��အပြြင်� ��လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍများ��ရှ��တ်�� အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�အတ်�က်�

 ဝေက်�င်��များ�ေ�တ်�� ဝေပြြ�င်��လွှာ�ခု�က်�က်�� ြ��ြ���ဝေြ�ြ�တ်ယ်�။

 ယ်မြောန် ် �မြော�ာာအမုှုထုမ်ှုးအမှု�း�း�မီှုးမြော� ွ�က်�ံမြော�ွ�မြောန်ရ�� ်အကြိုက်းီမှုားဆံးု

 အခံက်အ်ခံ�မြော�ဟွုာ �ာမြော��ွ�လု�။

 သွဝေဘာ��အများ�ထုများ��အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�အတ်�က်� အခုက်�အခု� အေည်��င်ယ်�

 ရှ��ဝေေြ�ဝေသွ�တ်ယ်�။ အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�ဟ� စာ�စာ�ဝေြ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��ဝေတ်�ရ� �

 ၁-၂ ရ�ခု��င်�နှ�ေ��သွ� ရှ��ဝေေတ်�� အစာစာ�အများ�ေ�အဝေကြံက်�င်��အခု�က်�က်��က်

 သွူ �ြ�သွ�သွ ူအခုက်�အခု� တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ဝေေြ�တ်ယ်�၊ ဘာ�လွှာ�� �လွှာ�ဆ��ဝေတ်��

 အ���ဟ� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�များ�� အသွက်�ဝေများ��ေများ��သွအူပြြစာ� ရှ��ဝေြ�ြ�� �

 အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�အတ်�က်� ြ��ပြီးြ�� တ်�ေ ��ဆ�တ်�ဝေစာနှ��င်�ြ�တ်ယ်�။ အ����အပြြင်�

 ရိုး�� �ရ�အရ များ�တ်�ယ်ဝူေေတ်�က်ဝေတ်�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွ���လွှာ�များ�ဟ�

 အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�အတ်�က်� များဟ�တ်�ဘာ�ူဆ��တ်�� ယ်ဆူများ�ဝေတ်�ဟ�လွှာည်��

 ြ��� နှ�� �ဝေေဆ�ပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။  က်များ��ရ� � အခု��ံ �အစာ�တ်�အြ��င်��ဝေတ်�များ�� 
 ဝေရဝေကြံက်�င်��သွ�ြ��ဝေက်�လွှာ�ြ�ဝေက်��င်��ဝေတ်�က်ဝေေ ဘာ���ရတ်��အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�ဟ�

 ဝေလွှာ���က်ေ�တ်�� အလွှာ�ြ�အက်��င်� ရှ��ဝေြ�ြ�� �ခုက်�ခု�ြ�တ်ယ်�၊

 တ်စာ�ြက်�အများ��ံ�သွ��ဝေတ်�ထုက်� ြ��များ��ဝေက်�င်��များ�ေ�တ်�� ဝေအ�င်�စာ�ရင်��ဝေတ်�

 ရှ��ဝေေတ်��တ်��င်�ဝေအ�င်�ဘာ� ခုက်�ခု�ြ�တ်ယ်�။ လွှာ�င်�ဆ��င်�ရ� အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�

 ��များ�များဟ�တ်� လွှာ�င်�အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�ဝေတ်�ရ� � သွ��ဝေက်�င်�ပြြစာ�လွှာ�ြ�� �

ဝေကြံက်�က်�ရ� � �စာ�တ်�က်လွှာည်�� အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�အတ်�က်� တ်�ေ ��ဆ�တ်�ရြ�တ်ယ်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� များ���များကြံက်�များ� နှ�စာ�ဝေတ်�ထု�များ�� ဝေက်�င်��တ်��ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�

 အများ���ကြိက်�� ရှ��လွှာ�တ်ယ်�လွှာ�� � က်�ေ�များ ဝေပြြ�လွှာ��ြ�တ်ယ်�။ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 လွှာ�ြ�င်ေ��ဝေတ်�များ�� အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�က်�� စာ�တ်�ေင်�စာ��ဝေစာြ�� �နှ �င်�� အများ��ံ�သွများ��ဝေတ်�

 ေင်�လွှာ�ြ�တ်�နှ�င်��တ်စာ�ပြီးြ�ံင်�ေက်� ဆက်�လွှာက်�ပြီးများ�ဝေေြ�� � အ�ရိုး��စာ��က်�တ်�ဝေတ်�

 ြ��တ်���လွှာ�� �လွှာ�ြ�တ်ယ်�။  က်�ေ�များတ်�� �အဝေတ်�ဟ� လွှာ�င်�ဆ��င်�ရ� ြ��များ��ဟေ�ခု�က်�ည်�တ်��

 လွှာ�ြ�သွ��အင်�စာ��စာ�နှ�င်�� သွဝေဘာ��ဝေြ�များ�� ဝေက်�င်��များ�ေ�တ်�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ�

 ြတ်�ေေ��က်�င်�အဝေေအထု��ဝေတ်� ြေ�တ်��တ်�� ြ��များ��ကြိက်��များ��တ်��

 အ��ထု�တ်�လွှာ�ြ�ဝေြ�ထု�ဝေတ်�က်�� ဝေတ်��ရြ�တ်ယ်�။ အ���ဟ� အများ��ံ�သွ��

 နှ�င်�� အများ��ံ�သွများ�� နှ�စာ�ြက်�လွှာ���အတ်�က်� ြ��များ��ဝေက်�င်�များ�ေ�တ်�� လွှာ�ြ�င်ေ��ခု�င်�က်��

 ြေ�တ်��ဝေြ�ြ�တ်ယ်�။
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21 အနို�ရာယ်ရိ်ှိးမြော�ာ

န်ယ်မ်ြောပြမှုမှု�ား

 ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌ ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြ သွ�� �များဟ�တ်� လွှာက်�ေက်�ပြြင်��ဓ��ပြြတ်��က်�များ� ပြြစာ�ြ���သွည်��အခု� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�

 ဝေရှ� �တ်ေ�� ဝေေရ�၌ရှ��ဝေေကြံက်သွည်�၊ ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�ရရေ� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်�၊ လွှာက်�ဝေရ�က်�များ�က်���လွှာ�ေ�ခု�ရသွည်�၊

 ဓ��စာ�ခု�အပြြစာ�အလွှာ�ြ�ခု�ရသွည်� သွ�� �များဟ�တ်� အသွတ်�ခု�ရြ�သွည်�။

 တ်��က်�ခု��က်�များ�များ���များ�� အကြိက်��အက်�ယ်� တ်���ပြများင်��လွှာ�ခု��သွည်�၊ ဝေထု�င်�ဝေြ�င်��များ���စာ��ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်�� ၎င်��တ်�� �၏

 များ�သွ��စာ�များ���အ�� ထု�ခု��က်�လွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။

 ဂျာ�ေ�ယ်� ြင်�လွှာယ်�ဝေက်��တ်�င်� ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြနှ�င်�� လွှာက်�ေက်�ပြြင်�� ဓ��ပြြတ်��က်�များ�တ်�� �များ�� အလွှာ�ေ�ကြံက်�ပြများင်��ဝေေပြီးြ�ပြြစာ�သွည်��

 ပြြဿေ�များ��� ပြြစာ�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ြထုများ က်���လွှာတ်�င်� ဤဝေ�သွပြြစာ�သွည်�� Nigeria,
 Guinea, Togo, Benin နှ�င်�� Cameroon က်များ��လွှာ�ေ�တ်�င်� သွဝေဘာ��အများ�ထုများ��များ���က်�� ဓ��စာ�ခု�လွှာ�ြ�သွည်��

 ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြလွှာ�ြ�ရြ�များ���၏ ၈၆ ရ�ခု��င်�နှ�ေ�� ရှ��ြ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��၊ ဤဆ���ရ���လွှာ�ေ��သွည်�� ရ�ဇာေတ်�ပြြစာ�များ�များ�� အပြခု��ဝေသွ� က်များ���အစာ�တ်�အြ��င်��က်�� ထု�ခု��က်�ြ�သွည်�။

 စာင်�က်�ြ ူဝေရလွှာက်�ကြံက်��တ်�င်� များ���စာ��ဝေသွ� တ်��က်�ခု��က်�များ�များ��� လွှာတ်�တ်ဝေလွှာ�နှ�စာ�များ���၌ ရှ��ခု��သွည်�၊ အထု�ူသွပြြင်��

 အင်����ေ��ရှ���၊ များဝေလွှာ�ရှ���နှ�င်�� ြ�လွှာစာ�ြ��င်�နှ��င်�င်�များ���က်�� ထု�ခု��က်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။  ဝေတ်�င်�အဝေများရ�က်တ်��က်�သွည်� 

 တ်���ပြများင်��ဝေေသွည်��တ်��က်�ခု��က်�များ�ရှ��သွည်�� လွှာတ်�တ်ဝေလွှာ� အပြြစာ�ဆ��� ဝေ�သွပြြစာ�လွှာ�ခု��သွည်�၊ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� တ်��င်�ခု�က်�များ���အရ

ဝေက်��က်�ခု�ထု��သွည်�� သွဝေဘာ��များ���အဝေြ� အကြံက်များ��ြက်� လွှာက်�ေက်�ပြြင်�� ခု���များ� ပြြစာ�ရြ�အများ���အပြြ��နှ�င်��အတ်ူ 
 ပြြစာ�သွည်�။ အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ဝေရတ်ြ�သွဝေဘာ��များ���၏ တ်စာ�ခု��ေ�လွှာ��� ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ရိုး�များ�နှ�င်�� အကြိက်��အက်�ယ်�

 လွှာက်�ေက်�တ်ြ�ဆင်�ပြီးြ�� က်င်��လွှာ�ည်��ဝေြ�ပြခုင်��များ���ပြြင်��သွ� လွှာ�ေ�ခု��သွည်��နှ�စာ�များ���က် ဝေအ�င်�ြင်�လွှာယ်�ဝေက်��တ်စာ�ေ��က်�

 ပြြစာ�ြ���ခု��သွည်�� အကြိက်�များ�ကြိက်�များ�တ်��က်�ခု��က်�များ�က်�� ပြြေ�လွှာည်�ပြြစာ�ြ���ပြခုင်��များ� တ်��ဆ��ခု��ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��များ���၏ အများ�ထုများ��များ���သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြက်�� ြထုများအကြိက်�များ� ရင်�ဆ��င်�ရသွည်��အခု� ဆ���ရ���လွှာ�သွည်��

 ပြြစာ�ရြ�က်�� ဝေက်���လွှာ���နှ��င်�ဝေသွ��လွှာည်�� လွှာသူွ�ရှ�င်�ကြံက်�� ဓ��ပြြတ်��က်�သွည်��ဝေေရ�သွ�� � ေင်�လွှာ�သွည်��အခု� စာ�တ်���က်�က်��

ကြံက်�ံ ဝေတ်��များည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� နှ��င်�ေင်�ဘာ�လွှာ ၄ ရက်� ဝေစာ�ဝေစာ�ြ��င်�� အခု��ေ�၌ ဂျာရ�ဝေရေ�တ်င်�သွဝေဘာ�� Elka Aristotle က် Togo နှ��င်�င်�၊

 Lome က်များ��လွှာ�ေ�၌ ဝေက်��က်�ခု�ထု��စာဥ� လွှာက်�ေက်�က်��င်� ရေ�များသူွမူျား���သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�လွှာ�ခု��ကြံက်သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ�� ၂၄ ဦး�အေက်� ဝေလွှာ�ဦး�များ�� သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��ဝေေပြီးြ�� ပြြေ�ဝေြ�အဆ��ခု�ခု��ရသွည်�- ြ�လွှာစာ�ြ��င်�နှ�စာ�ဦး�၊ ဂျာရ�တ်စာ�ဦး�နှ�င်��

 ဝေဂျာ���ဂျာ��ယ်ေ� တ်စာ�ဦး� တ်�� �ပြြစာ�ြ�သွည်�။ Togolese ဝေရတ်ြ�က် သွတ်င်��ြ�� �ခု��သွည်�များ�� ရေ�များသူွမူျား���က်�� လွှာက်�ေက်�က်��င်�

အဝေစာ�င်��များ���က် တ်��က်�ခု��က်�ရေ� ကြိက်�ံ �စာ��ခု��ဝေသွ��လွှာည်�� တ်စာ�ဦး�များ�� ဝေသွေတ်�အြစာ�ခု�ရပြီးြ�� �ဏ်�ရ�ရခု��သွည်�။

 ၎င်��များ�� Benin က်များ��ဝေပြခုအလွှာ�ေ�၌ Norwegian JJ Ugland ထု�ထုည်�ကြိက်��တ်င်� သွဝေဘာ��ဝေြ�

 အတ်က်�ခု�ရပြီးြ�� သွဝေဘာ��သွ�� က်���ဦး�က်�� ပြြေ�ဝေြ�ဆ��သွ���ခု��ပြီးြ��ဝေေ�က်� သွ���ရက်�အတ်�င်�� ��တ်�ယ်အကြိက်�များ�

 ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြတ်��က်�များ�ပြြစာ�သွည်�။

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဇာ�ေ�လွှာတ်�င်� ITF ၊ ဝေဘာ�လွှာ�တ်စာ�နှ�င်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� ဝေက်�င်�စာ�၊

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ��  အသွင်��၊ ဝေရေ�က်�များ�ဏ်�များ��� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 ဟစာ�တ်��င်� (Baltic and  International Maritime Council, International Chamber of Shipping
 and Oil Companies International Marine Forum) တ်�� �သွည်� ဂျာ�ေ�ယ်�ြင်�လွှာယ်�ဝေက်��၌ ြင်�လွှာယ်�ဓ��ပြြနှ�င်��

 လွှာက်�ေက်�က်��င်�ဓ��ပြြတ်��က်�များ�၏ လွှာသူွ��ဆ��င်�ရ�နှ�င်�� စာ��ြ���ဆ��င်�ရ� သွက်�ဝေရ�က်�များ�တ်�� �က်�� ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ရေ� အစာ���ရများ���၊

 က်�များ��က်�င်�သွမူျား���နှ�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍဆ��င်�ရ� ြ�ေင်�လွှာ�ြ�က်��င်�သွမူျား���အ�� အတ်တူ်က်�စာ�စာည်��၍ လွှာက်�ရှ�� ပြြဿေ�က်��

 ပြြစာ�နှ��င်�ဝေသွ� အဝေပြြရှ��ရေ� ဝေဆ��ဝေနှ��ကြံက်ြ�သွည်�။

စ်စ်မ်ှုက်န််ယ်မ်ြောပြမှုမှု�ားရိှိး �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အက်ာအက်ယွ်မ်ြော�းပြခံင့်း်

 ITF ဦး�စာ��သွည်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍသွည်� အ��များေ�ြင်�လွှာယ်�ဝေက်��တ်စာ�ေ��က်�ရှ�� ဝေဟ�များ�ဇာ� ဝေရလွှာက်�ကြံက်��၌ ပြြစာ�ြ���သွည်��

 စာစာ�များက်�တ်�င်� ပြီးင်�များ��ခု�များ��တ်ည်�ပြီးင်�များ�ဝေြ�ရေ� ဝေတ်�င်��ဆ��လွှာ��က်�သွည်�၊ အဆ��ြ�ဝေတ်�င်��ဆ��များ�များ�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဇူာလွှာ��င်�လွှာ

 ၁၉ ရက်�ဝေေ � Stena Impero သွဝေဘာ��အ�� ြများ��ဆ��သွ�များ��လွှာ��က်�ပြခုင်��ပြြစာ�ြ���ပြီးြ��ဝေေ�က်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ အဆ��ြ�

 ေယ်�ဝေပြများများ�� ‘ယ်�ယ်� ကြံက်�ပြများင်��စာ��ရှ��ဝေေသွည်�� အနှ�ရ�ယ်�’ ေယ်�ဝေပြများ က်��သွ�� � စာစာ�ေယ်�ဝေပြများအပြြစာ� ဝေကြံက်ည်�ခု��ဝေကြံက်�င်��

 ဝေသွခု��ဝေစာခု��သွည်�၊ ဆ��လွှာ��သွည်�များ�� အဆ��ြ�ေယ်�ဝေပြများ၌ အတ်��က်�အခု��က်�ခု�ရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�

 အြ��ဆ�ဝေကြံက်�က်�� ရရှ��များည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� အဆ���ရ���ဆ���ပြြစာ�လွှာ�င်� ဝေသွဆ���များ�နှ�င်�� များသွေ�များစာ�များ��ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ� ဝေလွှာ���ဝေကြံက်� နှ�စာ�ဆ

 ရများည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 အဆ��ြ� ြဋိ�ြက်�များ���တ်�င်� ITF သွည်� သွ�တ်များေ�ဝေရ�ရ� ဝေပြြရှ�င်��ခု�က်�တ်စာ�ရြ� အတ်�က်� ဦး�ဝေဆ�င်�၍ဝေတ်�င်��ဆ��ရေ�

 သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍနှ�င်��အတ်တူ်က်� လွှာ�ြ�က်��င်�ြ�သွည်�၊ သွဝေဘာ��သွ��များ��� ထု�ခု��က်�များ�များရှ��ဘာ� ဆက်�လွှာက်�

 အလွှာ�ြ� လွှာ�ြ�နှ��င်�ရေ�အတ်�က်� ခု�င်��ပြြံရေ�နှ�င်�� ြများ��ဆ��ခု�ရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ လွှာ�တ်�ဝေပြများ�က်�ဝေရ�က်��

 ရှ��ကြံက်�ရေ�အတ်�က်� နှ��င်�င်�အ��လွှာ���က် ြ��ြ���ဝေြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�။

 အနို�ရာယ်ရိ်ှိးမြော�ာ န်ယ်မ်ြောပြမှုမှု�ားရိှိး
 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား ITF 
�်ံ�းုးမြော�း
 ITF �မြော�ာာ�ားမှု�ား ဌာန်ခွံ� အကြိုက်းီ�န််း လုက်မ်ြောထုာက်ပ်ြ�စ်�် ူSteve Yandell �ညီ ်�င့်လ်ုယ်ဓ်ိ�းပြ� �းုမ်ှုဟု�ု ်စ်စ်မ်ှုက်ပ်ြ�ဿန်ာ
 မြောန်ရာမှု�ားရိှိး �မြော�ာာမှု�ားမြော�� အလု�်ုလု�်ုမြောန်�ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အနို�ရာယ် ်အန်ညီး်ဆံးုပြ�စ်မ်ြောစ်ရန်် ITF ၏
 အားထု�ုလ်ု�်ုက်းငု့်မု်ှုမှု�ားက်း ုမြော�ာ်ပြ�ထုား���ညီ။်



22  က်းယု်မ်ြောရးအက်�ဥ်းး်-
စ်းစ်စ်မ်ြောရးမုှုးအ�ွ��

 �င့််�်က်ရ်�်�ညီမ်ြော�းမှုည်ီ် 
ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား 
 ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ား�ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ားအ�ကွ် ်က်မှု�ာ�စ်ဝ်န််း �းကု်�ွ်�ဝင့်မ်ြော�းရန််နိုငိ့်််
 အက်ာအက်ယွ်မ်ြော�းရန်် လု�်ုက်းငု့်မ်ြော�း�ညီ။် �မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့်က်် စ်�းန်် အ�ွ�� နိုငိ့်််
 အ�စ်အ်ပြ�စ်ဆ်ံးု စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ားက်း ုမှုး�ဆ်က်မ်ြော�းဖြိုး�ီး �စ်�်က်စ််ာမှု�က်န်ိုာိ�ငွ့် ်စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ားမိှုာ
ဆး�်က်မ်ှုးအ�စ်မ်ှု�ားနိုငိ့်် ်နိုးငု့်င့််အံ�စ်မ်ှု�ား�းု ် မှုညီက််��်းု ် ဆက်�်ယွ်မ်ြောန်မြော�က်ာင့်း် မြော�ာ်ပြ�ထုား�ညီ။်

အ�စ်အ်ပြ�စ်ဆ်ံးု စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းမှု�ားအား မြော�ွ�ဆံု

Jose A Claudio Baez 
 (San Juan, Puerto Rico) သွည်� ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��နှ�င်�� စာစာ�ဝေဆ�သွူ
 (သွဝေဘာ�� က်�ေ�တ်င်�က်�ေ�ခု� ညွှ�ေ�ကြံက်��ဝေြ�သွည်�) တ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ခု��ပြီးြ�� သွ၏ူ ဝေ�သွခု�
 1740 သွများဂျာ�တ်�င်� ဝေက်��များတ်� ဝေရ� �ခု�ယ်�ဝေရ�၏ ဥက်� ဌာတ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ြ�သွည်�။
 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး� ပြြစာ�ရပြခုင်��ဆ��လွှာ��သွည်�များ�� သွူ �အဝေေပြြင်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏
 အခု�င်��အဝေရ�များ���က်�� က်�က်�ယ်�ဝေြ�နှ��င်�ပြီးြ�� သွတူ်�� �အ�� ဝေလွှာ�စာ��များ�ပြြင်��
 ဆက်�ဆ�ခု�ရရေ� ပြများင်�ဝေတ်�� နှ��င်�ြ�သွည်�။ Jose သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ��
 သွတူ်�� �၏များ�သွ��စာ�များ���အ�� ဆက်�သွ�ယ်�ရေ� အခုများ�� wi-fi ရှ��သွည်�� သွတူ်�� �၏
 အေ��ယ်ခူု��ေ�တ်�င်� သွက်�ဝေသွ�င်��သွက်�သွ� အဆင်�ဝေပြြများည်��ဝေေရ�က်�� က်ညူ်�ရှ��ဝေြ�ရေ�
 စာ�တ်�လွှာ��က်�များ�ေ�ြ�သွည်�။

                            Hamid Rachik 
(Casablanca, Morocco) သွည်� Moroccan and Russian သွဝေဘာ��များ���ဝေြ�၌ ၁၂

  နှ�စာ�က်�လွှာအတ်�င်�� က်�ေ��ြတ်� အရ�ရှ��နှ�င်�� အရ�ရှ��ခု�ံြ� ပြြစာ�ခု��ြ�သွည်�။  သွသူွည်� ယ်င်��ဝေေ�က်�
 Casablanca ဆ�ြ�က်များ��ရှ�� က်�ေ�တ်င်�ဝေသွတ်� �ဆ�ြ� များေ�ဝေေဂျာ�� တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� လွှာ�ြ�က်��င်�ခု��ပြီးြ��
 Moroccan အလွှာ�ြ�သွများ��များ��� သွများဂျာ�  (UMT) ၏ ြထုများ ��-အဝေထု�ဝေထု�အတ်�င်��ဝေရ�များ��
 တ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ြ�သွည်�။   Hamid သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� လွှာ��က်�ဝေလွှာ��ည်�ဝေထု�၊
 ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ပြီးြ�� ဝေလွှာ�စာ��ရဝေသွ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� ရရှ��ရေ�အတ်�က်�
 အဝေထု�က်�အက်ပူြြံဝေစာရေ� သွ၏ူ အဝေတ်��အကြံက်�ံ နှ�င်�� ဗဟ�သွ�တ်က်�� အသွ���ပြြံရေ� လွှာ��လွှာ��ြ�သွည်�။

Catherine Haizel 
 (Ghana) သွည်� အပြီးင်�များ��စာ�� များယ်မူျား�နှ�င်��
 ဝေ�သွဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� တ်က်� သွ��လွှာ�၌
 က်ထု�က်တ်စာ�ဦး� များပြြစာ�လွှာ�များ� ၁၅ နှ�စာ� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�တ်�င်�
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ြ�သွည်�။ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး�အပြြစာ�
 သွမူျားသွည်� Tema and Takoradi ရှ�� ဆ�ြ�က်များ��
 နှ�စာ�ခု�က်�� အဓ�က်အ��ပြြင်�� လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေြ�ြ�သွည်�။
 Catherine သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���
တ်���တ်က်�ဝေက်�င်��များ�ေ�ဝေရ�က်�� လွှာ��လွှာ��ပြီးြ�� Ghana ၏

  ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်� ဆ��က်�က်ြ�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု သွဝေဘာ�တ်စူာ�ခု�ံြ�အရ
လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေစာသွည်�။

Sam  
Levens  
 (San Francisco, USA) သွည်� ITF သွ�� � အဝေတ်��အကြံက်�ံ  ဘာဏ်�တ်��က်�ကြိက်��က်��
 ယ်ဝူေဆ�င်�လွှာ�ဝေြ�သွည်� – ၁၄ နှ�စာ� San Francisco Bay လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��ြ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�စာေစာ�တ်�င်�
 က်�ေ��ြတ်�အက်လူွှာ�ြ�သွ��အပြြစာ�နှ�င်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��နှ�င်�� က်�ေ�စာည်�ဂျာ��ဝေ��င်�
 သွများဂျာ� (International Longshore and Warehouse Union) နှ�င်�� ဝေ�သွခု�
လွှာမူျား�အသွ��င်��အေ��င်��-အဝေပြခုခု�သွည်�� အြ���အစာည်��များ���တ်�င်� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�နှ�င်��ဝေပြြ�င်��
 လွှာ�များ�အတ်�က်� လွှာ���ဝေဆ��စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�စာေစာ�တ်�� �အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။ Sam သွည်� က်များ��တ်စာ�ေေ��
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���အဝေြ� ြ��များ��ကြိက်��များ��ဝေသွ� သွက်�ဝေရ�က်�များ� ရှ��ဝေစာရေ�နှ�င်�� ဝေပြများ�က်�ြ��င်��
 California တ်စာ�ဝေလွှာ��က်�ရှ�� လွှာမူျား�အသွ��င်��အေ��င်�� အ�ြ�စာ�များ���နှ�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� သွများဂျာ�များ���နှ�င်��အတ်ူ
 စာည်��လွှာ���ည်�ညွှ�တ်�များ�က်�� တ်ည်�ဝေဆ�က်�ရေ� စာ�တ်�အ��ထုက်�သွေ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။

Hassen Mellis 
 (Algiers, Algeria) သွည်� ၂၇ နှ�စာ�ကြံက်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွဝေဘာ��သွ��
 တ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ခု��ပြီးြ�� ဝေေ�က်�ဆ���၌ Algerian သွဘာ�ေ ဓ�တ်�ဝေင်��
အရည်�တ်င်�သွဝေဘာ��ဝေြ� အရ�ရှ��ခု�ံြ�အပြြစာ�လွှာ�ြ�ခု��ြ�သွည်�။ FNTT/
 UGTA သွများဂျာ�တ်စာ�ဝေလွှာ��က်� အြ���ေင်�တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� သွသူွည်� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�
 က်တ်ည်��က်စာ၍ သွ�က်�သွ�က်�လွှာက်�လွှာက်� လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ခု��ြ�သွည်�။ Hassen
 သွည်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� “ဂျာ�ဏ်�ယ်ရူများည်�� အခုက်�အခု�” ဟ� ခု�ယ်ပူြီးြ��
 အခုက်�အခု�များ���နှ�င်��ကြံက်�ံ ဝေတ်��ဝေေရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���က်�� က်ညူ်�ရေ� သွူ
 အဝေက်�င်��ဆ��� လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေြ�များည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ��� အဝေေပြြင်��
 နှ��င်�င်�လွှာ���ဆ��င်�ရ�နှ�င်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�နှ�ေ��များ���က်��
ဝေလွှာ�စာ��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� ဝေသွခု��ဝေစာများည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020



ဝေတ်�င်��တ်င်��ခု��င်�များ�သွည်�� စာြ�ေ�င်��ဦး�ြ�-
စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ��� များ�� ITF ၏

  အကြိက်��များ��ဆ���အေက်� တ်စာ�ခု�ပြြစာ�သွည်�၊
 ၈၀၀၀ က်�လွှာ��များ�တ်�ေ��ြ�� စာြ�ေ� က်များ��ရိုး�� �တ်ေ��
 တ်စာ�ဝေလွှာ��က်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�
 ြ��ြ���များ�နှ�င်�� အက်အူည်�ဝေြ�ဝေေြ�သွည်�။
 ကြိက်��များ��သွည်�� ဆ�ြ�က်များ��များ���၌
 အဝေပြခုခု�ပြီးြ�� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး�စာ�တ်�င်�
 အပြခု��ဆ�ြ�က်များ��များ���အတ်�က်�လွှာည်��
တ်�ေေ�ရှ��ြ�သွည်�။

 စာြ�ေ�နှ��င်�င်�၏ – များက်���တ်�ရင်��ေ��ယ်�၊
 အတ်� လွှာေ�တ်�တ်�၊ အ�ြ�ရ�က်
 က်များ��ဝေပြခုနှ�င်�� ဝေပြများ�က်�ြ��င်�� ြင်�လွှာယ်�
 လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��များ���၏ လွှာများ��ဆ��တ်�� �တ်�င်�
 – ေည်��ဗ��ဟ�က်�ဝေသွ� အဝေေအထု��
 ဆ��လွှာ��သွည်�များ�� စာ�စာ�ဝေရ�များ��အြ���သွည်�
 နှ��င်�င်�အများ���အပြြ��များ� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ��
 က်ညူ်�ဝေြ�ပြီးြ�� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ�
 ဆ���ရ���သွည်�� စာ�ေ ��ြစာ�ထု��များ�များ���က်��
 က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�သွည်�။

စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���က်�� စာြ�ေ�နှ��င်�င်�၏ ITF-
 အသွင်��ေင်�အြ���အစာည်��ပြြစာ�သွည်��
 သွများဂျာ� သွ���ခု� (FeSMC-UGT, CCOO
 and ELA)က် အလွှာ�ြ�ခုေ ��ထု��သွည်�။
 သွတူ်�� �သွည်� အြ���အပြြစာ� ကြိက်�ံ �ကြိက်�ံ �စာ��စာ��
 လွှာ�ြ�က်��င်�ကြံက်ပြီးြ�� ခုက်�ခု�ဝေသွ� က်�စာ�များ���က်��
 ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ရေ� ဆ�ြ�က်များ��အဝေပြခုအဝေေ
 ထု�ေ��ခု�ံြ�ဝေရ�နှ�င်�� သွတူ်�� � ဝေက်�င်��များ�ေ�စာ��
 ြ�ူဝေြ�င်��လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေစာသွည်��
 အဝေရ�ကြိက်��ဝေသွ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��
 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�တ်စာ�ခု�က်��
 တ်ည်�ဝေဆ�က်�ခု��ြ�သွည်�။

www.itfseafarers.org  #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk

23 က်းယု်မ်ြောရးအက်�ဥ်းး်-
စ်းစ်စ်မ်ြောရးမုှုးအ�ွ��

စ်�းန််အ�ွ�� နိုငိ့််�်��်က်၍် မီှုးမြောမှုာင့်း်ထုးးုပြ�

 Luz Baz, team coordinator (Vigo
 �ငွ့်အ်မြောပြခံစ်းုက်�်ညီ၊် Spain အမြောန်ာက်မ်ြောပြမှုာက်�်းုင့်း်အ�ကွ််
 လု�်ုက်းငု့်�်ညီ)်။ သွမူျားသွည်� အရည်�အခု�င်��ပြြည်��များ�သွည်��
 ဝေရှ� �ဝေေတ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ပြီးြ�� ၂၀၀၆ ခု�နှ�စာ� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အပြြစာ�
 ခုေ ��အြ�ပြခုင်�� များခု�ရများ� က်�ေ��ြတ်� အရ�ရှ��ပြြစာ�ခု��သွည်�။ သွမူျားသွည်�
 သွမူျား၏အလွှာ�ြ�အ�� “က်များ��ဝေြ� ရှ�� အဝေက်�င်��ဆ���ထု�များ�
 တ်စာ�ခု�” ပြြစာ�သွည်�ဟ� ယ်ဆူသွည်�၊ သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်��
 င်��ြများ��သွမူျား���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���က်�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရေ� သွမူျား၏
 ဗဟ�သွ�တ်၊ အဝေတ်��အကြံက်�ံ နှ�င်�� စာ�တ်�ထုက်�သွေ�များ�က်�� 
၎င်��အလွှာ�ြ�က် ဝေြ�င်��စာည်�� ဝေြ�ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

  Mohamed Arrachedi 
  (Bilbao ၌ အမြောပြခံစ်းကု်�်ညီ၊် Spain မြောပြမှုာက်�်းုင့်း်အ�ကွ် ်လု�်ုက်းငု့်�်ညီ)်။
 သွသူွည်� ITF က်�� ၂၀၀၁ ခု�နှ�စာ�၌ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� ြ�ူဝေြ�င်��သွည်�။
သွ၏ူ ဘာ�သွ�စာက်��က်�များ��က်�င်�များ�နှ�င်�� ခုက်�ခု�ဝေသွ� ယ်ဥ�ဝေက်��များ�များ���နှ�င်��က်��
 င်�တ်�ယ်�လွှာ�ြ�က်��င်�သွည်��အဝေတ်��အကြံက်�ံ သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်�� အြ���အ��
 အက်��ံ�ပြြစာ�ထု�ေ��ြ�သွည်�။ ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ� ဇာေ�ေေ�ရ�လွှာ က်တ်ည်��က်စာ၍
 Mohamed သွည်� ITF အ�ရတ်�က်များ��နှ�င်�� အ�ရေ� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�က်��
ြ�� � ပြီးြ�ံ�ဝေြ�လွှာ�က်�ရှ��ပြီးြ�� အဆ��ြ� ဝေ�သွရှ�� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���နှ�င်�� ြ�ူဝေြ�င်��ည်��နှ��င်��
ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�လွှာ�က်� ရှ��ြ�သွည်�။

 Gonzalo Galán (Las
 Palmas ၌အမြောပြခံစ်းကု်�်ညီ၊် ရုုံ�်မြောထုးွ�ည်ီ ်Canary
 က်�န််းမှု�ားအ�ကွ် ်လု�်ုက်းငု့်�်ညီ)်။  ၂၀၁၄ ခု�နှ�စာ�က်တ်ည်��က်စာ၍
 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��တ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ပြီးြ��၊ သွသူွည်� င်��ြများ��က်ဏ္ဍများ���အတ်�က်�
 ထုက်�ထုက်�သွေ�သွေ�လွှာ�ြ�ဝေြ�သွည်�� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���အေက်�
 တ်စာ�ဦး�လွှာည်��ပြြစာ�သွည်��အပြြင်� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�အတ်�င်��
 တ်စာ�က်များ��လွှာ���ဆ��င်�ရ� င်��ြများ��သွဝေဘာ�� က်�စာ�များ���က်��

ည်��နှ��င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�လွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။

Marc Martí (Barcelona ၌
 အမြောပြခံစ်းုက်�်ညီ၊် Catalonia နိုငိ့်် ်Baleares က်�န််းအ�ကွ််
 လု�်ုက်းငု့်�်ညီ)်။ သွသူွည်� အသွက်� ၂၀ အရ�ယ်�၌ ဆ�ြ�က်များ��
 က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�တ်စာ�ဦး� ပြြစာ�လွှာ�ခု��ပြီးြ�� CCOO သွများဂျာ� က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�
 ရှ�စာ�နှ�စာ� ပြြစာ�ခု��သွည်�။ ဤသွ�� �ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အဝေြ�
 ဝေခု�င်��ပြြတ်�များ�နှ�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ထု�ခု��က်�လွှာ�ယ်�များ�တ်�� �က်��
 ထု�ဝေတ်�� များ�ဝေကြံက်�င်�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ���အ��
ြ�ူဝေြ�င်��ရေ� သွူ �အ�� ဦး�တ်ည်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 Juan García (Valencia
 �ငွ့်အ်မြောပြခံစ်းုက်�်ညီ၊် covers စ်�းန််နိုးငု့်င့််၏ံ ၇၇၆ က်လီုးမီုှု�ာ
 ရိှိညီလ်ု�ားမြော�ာ အမြောရိှိ��က် ်မှုက်ဒ်ု�ီာရင့်း်နီ်းယ်န််း
 က်မ်ှုးမြောပြခံအ�ကွ် ်လု�်ုက်းငု့်�်ညီ)်။  ၁၆ နှ�စာ�တ်� သွဝေဘာ��သွ��
 အများ�ထုများ��တ်စာ�ဦး�နှ�င်�� ဝေရယ်�ဥ�များ��အပြြစာ� သွ၏ူ အဝေတ်��အကြံက်�ံ သွည်�
 ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌ ဘာေ အခုက်�အခု�များ���အဝေကြံက်�င်�� သွူ �အ��
သွင်�ကြံက်��ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။  သွသူွည်� ITF က်�� ၂၀၁၀

  ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ြ�ူဝေြ�င်��ခု��ပြီးြ�� ၎င်��က်တ်ည်��က်စာ၍ စာ�စာစာ�ဝေရ�များ���နှ�င်��
အများ�က်�စာ�ဝေြ�င်�� ၉၀၀ ေ��ြ�� က်��င်�တ်�ယ်�စာစာ�ဝေဆ�ခု��ြ�သွည်�။



 ITF �ညီ ်စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းအ�ွ�� ဆက်�်ယွ်မ်ြောရးက်န်ွ်ပြခံာက်း ု�းးုခံ���မြောန်လု�က်ရိ်ှိး

 ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���  – ြထုေ� သွဝေဘာ�အရ၊ နှ��င်�င်�ဝေရ�အရ သွ�� �များဟ�တ်� စာ�များ��ဝေဆ�င်�ရည်�အရ – များရှ��ဝေသွ�နှ��င်�င်�များ���နှ�င်�� ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� အထု�ူသွပြြင်��
 ထု�ခု��က်�လွှာ�ယ်�ကြံက်သွည်�။

 စာ�စာစာ�ဝေရ�များ�� အေည်��င်ယ်�သွည်� အပြြင်��ထုေ�ဆ��� ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�များ�များ��� အခု��ံ � ရှ��ဝေသွ�  အ�ရတ်�က်များ��တ်�င်� လွှာ�ြ�က်��င်�နှ��င်�ခု��ကြံက်သွည်�။ ထု�� �ဝေကြံက်�င်�� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ITF သွည်� အဆ��ြ�
 ဝေ�သွတ်�င်� သွများဂျာ� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���ြ��စာ�က်�� ြ�� �စာည်��ခု��သွည်�၊ သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အက်အူည်�အတ်�က်� ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ပြခုင်��နှ�င်�� ည်��နှ��င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ပြခုင်��အ��ပြြင်��
 ��က်�ဝေရ�က်�ဝေေသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ြ��ြ���ဝေြ�ရေ� ITF ၏ စာ�များ��ဝေဆ�င်�ရည်�က်�� ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�။

 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�၏ ဝေအ�င်�ပြများင်�များ�ဝေကြံက်�င်��  ITF အ�� အပြခု��ဝေေရ�များ���တ်�င်� အလွှာ��တ် ူေည်��လွှာများ��လွှာ�ြ�ရေ� အ��တ်က်� ဝေစာခု��ြ�သွည်�။  ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဧပြီးြ�လွှာတ်�င်� သွများဂျာ�သွည်�
 လွှာက်�တ်င်� အဝေများရ�က်နှ�င်�� က်ရ��ဘာ��ယ်ေ�� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�က်�� ြ�င်��လွှာ�စာ�ထုဝူေထု�င်�လွှာ��က်�ပြီးြ�� အဆ��ြ� နှ�စာ�ဝေနှ��င်��ြ��င်��တ်�င်� အ�ရှ� ြစာ�ြ�တ်� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�က်��
 ြ�င်��လွှာ�စာ�ထုဝူေထု�င်�ခု��သွည်�။ အဝေေ�က်� အ�ြရ�က်တ်�င်� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�က်�� ၂၀၁၁ ခု�နှ�စာ�က်တ်ည်��က်စာ၍ လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��ပြီးြ�� ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ပြြေ�လွှာည်�များ �များ��များ�ခု��သွည်�။

 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�များ���သွည်�  လွှာ��က်�ဝေလွှာ��ည်�ဝေထု�များည်�� လွှာ�ြ�ခုနှ�င်�� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ�နှ�င်�� ဝေေထု��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���အဝေေပြြင်��
 လွှာ�ြ�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� များ�များ�တ်�� �၏ တ်�ေေ�များ���က်�� လွှာ��က်�ေ�ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ရေ� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�က်��လွှာည်�� လွှာ�ြ�က်��င်�ကြံက်ြ�သွည်�။

 ITF-အသွင်��ေင်�အြ���အစာည်��ပြြစာ�သွည်�� သွများဂျာ�များ���များ� အဆ��ပြြံသွည်�� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ� (Maritime Labour Convention

 (MLC)) အရ သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���၊ ITF စာ�ခု�ံြ�များ���နှ�င်�� အလွှာ�အင်���တ်င်�ပြခုင်�� (FOC) ဆ��င်�ရ�စာေစာ�နှ�င်��တ်က်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ�နှ�င်�� ဝေေထု��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရ�၌ ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ���၏ အခုေ��က်ဏ္ဍတ်�� �နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်�� နှ�စာ�ရက်�-တ်� ဝေလွှာ�က်�င်��သွင်�တ်ေ��က်��
 တ်က်�ဝေရ�က်�ကြံက်သွည်�။

24  က်းယု်မ်ြောရးအက်�ဥ်းး်ခံ���်- 

စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�းအ�ွ��

 လုက်�်င့် ်အမြောမှုရးက် နိုငိ့်် ်က်ရီ�းီယ်န််း
အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ
 လွှာက်�တ်င်�အဝေများရ�က် တ်စာ�ေ�များ��တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်��
 ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��များ���သွည်� ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ စာ��နှ�င်�� သွ�က်��ရှ��စာ��
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�နှ��င်�ရေ� များ�များ�တ်�� �၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���အဝေြ� အတ်��က်�အခု��က်�ခု�ရရေ�
 ြစာ�များ�တ်�ထု��လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။ ၂၃ ခု�ဝေသွ� ဝေတ်�င်��တ်င်��ခု��င်�များ�သွည်��
 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�သွည်� ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�ခု�ရသွည်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���က်�� က်�က်�ယ်�ဝေြ�သွည်�၊ ပြြည်�တ်�င်��
 က်�ေ�သွ�ယ်�များ�တ်�င်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်��
 က်များ��ဝေပြခုတ်�င်� ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�ြင်�ြင်� ြင်��များများ�များ���က်�� လွှာ�ြ�ဝေေရသွည်��
 ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ�� က်�က်�ယ်�ဝေြ�ြ�သွည်�။ 
 ၎င်��သွည်� စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��အြ��� များရှ��သွည်�� ဆ�ြ�က်များ��များ���၌ သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ြ��ြ���ဝေြ�ပြီးြ�� ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��များ���၏
 ပြြဿေ�များ��� ITF နှ�င်�� သွများဂျာ�များ���အတ်�က်� ကြိက်��များ��သွည်�� သွ��ပြခု��
 ဆ�ြ�က်များ��များ��� အက်��ံ�ေင်�ဝေစာရေ� ရည်�များ�ေ��ထု��ြ�သွည်�။  အ�ရတ်�က်များ��
 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ ၎င်��သွည်�  ITF
 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� လွှာ��ဝေဆ��များ�များ���အတ်�က်� စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�နှ�င်��
 သွတ်င်��ဝေထု�က်�လွှာ�များ��ဝေရ�က်��လွှာည်�� ြ��ြ���က်ညူ်�ဝေြ�သွည်�။

 လုက်�်င့် ်အမြောမှုရးက် နိုငိ့်် ်က်ရီး�းီယ်န််း အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ
 ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိးအား ဆက်�်ယွ်�်�-

Juan Villalon-Jones (Chile)
�ုန််း- +56 9 9250 9565
အးီမြောမှုးလု-် villalon_juan@itf.org.uk

(Antigua & Barbuda, Barbados, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Nicaragua, Peru, St Lucia, Trinidad & Tobago, Uruguay, 
USA - San Diego, Venezuela)

 အမြောန်ာက် ်အာ�ရးက် အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိးအား
ဆက်�်ယွ်�်�-

Luiz de Lima (Brazil)
�ုန််း- +55 96455 7094
 အးီမြောမှုးလု-် delima_luiz@itf.org.uk

(Benin, Cote d’Ivoire, Ghana, Guinea Bissau, Senegal, 
Togo)

 အာရ�က််မှု�ာနိုငိ့်် ်အရီန််
အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ

 အာရ� ်က်မှု�ာနိုငိ့်် ်အရီန်် အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောရး အရာရိှိးအား
ဆက်�်ယွ်�်�-

Mohamed Arrachedi (Spain)
�ုန််း- +34 629 419 007
အးီမြောမှုးလု-် arrachedi_mohamed@itf.org.uk

(Algeria, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Libya, Morocco, Oman, Sudan, Tunisia, United Arab 
Emirates, and Yemen)

 အ�ရတ်� က်များ��နှ�င်�� အ�ရေ� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�များ� ဝေေ�က်�ဆ���သွတ်င်��က်��
စာ�များ�က်�နှ�� ၂၈-၂၉ တ်�င်�ြတ်�ရိုး�ြ�။

အာရိှိ �စ်း�း� ်အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ
ဤအဆက်�အသွ�ယ်� ရှ�စာ�ခု�ရှ��သွည်�� က်�ေ�ပြခု�သွည်� ြင်�လွှာယ်�က်�ူ-
 သွဝေဘာ��များ���ဝေြ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ဝေ�သွခု�
 ြ��ြ���က်ညူ်�များ�က်�� ဝေြ�အြ�ရေ� ရည်�များ�ေ��ထု��သွည်�။ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ၎င်��သွည်�
 အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု� ြ��� ပြီးြ�ံ�ဝေြ�ရ�၌ ြ��ြ���များ�က်�� ရှ��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်�
 ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ��� များရှ��ဝေသွ� နှ��င်�င်�များ���ရှ�� သွများဂျာ�များ���အ��
 ဆက်�သွ�ယ်�ဝေြ�ပြခုင်��က်�� စာတ်င်�ခု��သွည်�။  ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ
 များတ်��င်�များ� ရှ�စာ�နှ��င်�င်�သွည်� ြ�ေင်�ြ�ူဝေြ�င်��ရေ� သွဝေဘာ�တ်ခူု��ပြီးြ��  ITF အဝေေပြြင်��
 အဆ��ြ� လွှာတ်�င်�ြင်� အဆ��ပြြံခု�ရသွည်�� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���အ��
 ဝေအ�င်�ပြများင်�စာ�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ခု��သွည်�။

 အာရိှိ �စ်း�း� ်အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိးအား
ဆက်�်ယွ်�်�-

Jason Lam (Hong Kong) 
�ုန််း- +852 9735 3579
အးီမြောမှုးလု-် lam_jason@itf.org.uk

(Bangladesh, Cambodia, Malaysia, Myanmar, Pakistan, 
Papua New Guinea, Solomon Islands, Thailand)

အမြောန်ာက် ်အာ�ရးက် အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ
 ဝေတ်�င်��တ်င်��ခု��င်�များ�သွည်��- အဆက်�အသွ�ယ်� ၁၀ ခု�ြ�က်�ေ�ပြခု�သွည်�
 အဆက်�အသွ�ယ်�များ���၏ က်�များ��က်�င်�များ�နှ�င်�� ဗဟ�သွ�တ်၊  MLC
 အရ အက်��ံ�ေင်�သွည်�� သွဝေဘာ�� သွ���ဝေရ�က်�များ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်��
 သွတ်င်��ြ�� �ပြခုင်��ဆ��င်�ရ� အရည်�အဝေသွ��နှ�င်�� ဝေ�သွခု� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���နှ�င်��
 က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ ဆက်�ဆ�ဝေရ�များ���၏ အရည်�အဝေသွ��က်�� ပြများင်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�
 ရည်�များ�ေ��ထု��သွည်�။ ၎င်��သွည်� အဆ��ြ� ဝေ�သွရှ�� အစာ���ရများ���အဝေေပြြင်��
 MLC က်�� အတ်ည်�ပြြံဝေြ�ရေ�က်��လွှာည်�� ဆ��ဝေဆ�င်�ကြံက်သွည်�။  ၎င်��၏
 သွဝေဘာ��ဝေြ� သွ���ဝေရ�က်�များ� အများ���စာ�က်�� အဆက်�အသွ�ယ်�များ���ရှ��သွည်��
 နှ��င်�င်� ဝေပြခု�က်�နှ��င်�င်�အေက်� င်��နှ��င်�င်�တ်�င်� လွှာ�ြ�ဝေြ�ြ�သွည်�၊ အများ���စာ�က်��
 Ivory Coast နှ��င်�င်�တ်�င်� ပြြစာ�ြ�သွည်�။  ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်�
 သွဝေဘာ��ဝေြ� သွ���ဝေရ�က်�များ� ၈၀ ဝေက်���က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ခု��သွည်�၊ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�
 ြထုများ နှ�စာ�ေက်�တ်�င်� က်�နှ��ြ�တ်�� � ၄၅ ခု�ဝေက်��� လွှာ�ြ�ခု��သွည်�။ က်�နှ��ြ�တ်�� �အဝေေပြြင်��
ဝေေ�က်�ထုြ� သွ���ဝေရ�က်�များ� အဝေပြများ�က်�အပြများ��က်�� တ်���ပြများ�င်��လွှာ�ြ�ရေ�

 ရည်�များ�ေ��ထု��သွည်�၊ က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်� အလွှာ�အင်���တ်င်� 
 (FOC) သွဝေဘာ��များ���နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ ပြြင်��ထုေ�သွည်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� 
ပြြဿေ�များ���ရှ��ဝေသွ�ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�။

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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25 လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍ
�ံွ� ဖြိုး�း�းမုှုမှု�ား

�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ား
 မှု�ား�ညီ ်မြောပြ�ာင့်း်လု�ခံ�က်အ်�ကွ််

အဖြိုးမှု� အဆင့်�်င့််ပ်ြ�စ်မ်ြောန်
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 �မြော�ာာ�ားမှု�ား�ညီ ်မြောပြ�ာင့်း်လု�ခံ�က်အ်မြော�� မြောက်ာင့်း်စ်ာွ မြောန်�ားက်�မြောရးအား မှုးမှုး�းုက််းယု်�်းငု့် ် �က်မ်ြော�ထုခူံ��်ညီမိ်ှုာ
 �က်ာဖြိုး�ီးပြ�စ်�်ညီ။် ထုးုမ်ြော�က်ာင့်် ်အဆင့််ပ်ြမှုင့်် ်န်ညီး်�ညီာနိုငိ့်် ်ဒုဂီ္ဂ�စ်�်�လုစ််န်စ်မ်ြော�က်ာင့်် ်လု�်ုခံ�ခံံရ�ည်ီ ်�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍ�ငွ့််
 အမြော�ွ�အ�က်�ံရင့််က််�က်�်ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအ�ကွ် ်အခံန််းက်ဏ္ဍ အဖြိုးမှု� ရိှိးမြောန်��လုးမ််ှုမှုညီဟ်ု ုITF အပြ�ညီပ်ြ�ညီဆ်းငု့်ရ်ာ
�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် အ�ွ��ခံ���် ဆက်ဆ်မံြောရး လုက်မ်ြောထုာက်ပ်ြ�စ်�် ူJihyeon Gina Kim က်ဆး�ုညီ။်

 နှ�စာ�ဝေြ�င်�� ၂၀၀ ဝေက်���ဝေက်��� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍသွည်�

 ဝေပြများ�က်�ပြများ��စာ��ဝေသွ� ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�များ���က်�� ကြံက်�ံ ဝေတ်�� ခု�� ရသွည်�၊

 အလွှာ��အဝေလွှာ��က်�လွှာ�ြ�စာက်�က်�ရ�ယ်� တ်ြ�ဆင်�ဝေရ� အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။

 ရ�က်�များ� ဝေရဝေနှ��ဝေင်��၊ ဝေရဝေနှ��ဝေင်�� များ� ��ဇာယ်�၊ များ��ဝေသွ��များ� ဝေရေ�၊ ဝေရေ�များ�

 ဝေရ�စာြ�ထု��သွည်�� ဝေလွှာ�င်�စာ�အသွစာ�သွ�� � ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�- တ်စာ�ြေ� ဝေရ��၊

 လွှာ�ြ�စာစာ�ေည်�� ဝေပြများြ��က်��ခု�ြ� ြ��ဝေြ��ပြခုင်��၊ သွတ်င်��အခု�က်�အလွှာက်� စာေစာ�

 (ECDIS) နှ�င်�� လွှာ�ြ�စာစာ�ေည်�� ဝေအ�င်�လွှာက်�များ�တ်�များ��� ပြြစာ�သွည်�။

 ဤဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�များ��� တ်စာ�ဝေလွှာ��က်�လွှာ��� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� ၂၄ ေ�ရ� ၇

 ရက်� လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။

 အလွှာ��အဝေလွှာ��က်�လွှာ�ြ�စာက်�က်�ရ�ယ်�သွည်� သွဝေဘာ��သွ��အြ�� �

 ေည်��ြည်� အသွစာ�နှ�င်�� စာက်�က်�ရ�ယ်�၏ အဝေထု�က်�အက်ပူြြံများ�ပြြင်��

 လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ရများည်��အလွှာ�ြ�တ်�ေေ�က်�� ထုများ��ဝေဆ�င်�ဝေြ�ရေ� လွှာ��အြ�ပြီးြ��

 အခု��ေ�တ်��င်�� သွင်��ဝေတ်��ဝေသွ� ဆ���ပြြတ်�ခု�က်�များ���က်�� ခု�များ�တ်�ရေ� လွှာ��အြ�သွည်�။

သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� အများ��ံ�များ��ံ�ဝေသွ� အဝေပြခုအဝေေများ���က်�� သွင်��

 ဝေတ်��သွလွှာ��နှ�င်��အခု��ေ�များ�စာ��ပြြင်�� က်�များ��က်�င်�များ�များ���နှ�င်�� အရည်�အခု�င်��များ���ပြြင်��

အက်�င်��သွ��ရဝေစာရေ� ၎င်��က် ဝေတ်�င်��ဆ��ထု��သွည်�။

 တ်စာ�ခု��ေ�လွှာ��� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� များဝေတ်��တ်ဆပြြစာ�ရြ�

 အနှ�ရ�ယ်�ကြံက်�ံ ရသွည်�၊ တ်စာ�ခု�တ်စာ�ရ� သွတူ်�� �၏ အသွက်�ြင်� ဆ���ရိုး� ��ရြ�သွည်�။

 ၎င်��အပြြင်� များကြံက်�ခုဏ်ဆ��သွလွှာ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� သွတူ်�� �၏ ထု�ေ��ခု�ံြ�များ�

ပြြင်�ြရှ�� ပြြစာ�ရြ�များ���အတ်�က်� အပြြစာ�တ်င်�ခု�ရပြီးြ�� ပြြစာ�များ�ဝေပြများ�က်�သွည်��လွှာ�

 ြ�ရြ�ပြြင်��စာဝေတ်�ခု�ရြ�သွည်�။  သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�

ဝေတ်�င်��ခု�ခု��ရပြီးြ�� သွတူ်�� �များ�� ခု�နှ��င်�ရည်�စာ�များ��ရှ��ဝေကြံက်�င်�� က်များ��အ�� ပြြသွခု��ြ�သွည်�။

 ထု�� �ဝေကြံက်�င်�� ယ်ခု� ဘာ�ပြြစာ�သွလွှာ�။ ဝေပြြ�ဆ��ရသွည်�များ�� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� ၄.၀

 သွ�� �များဟ�တ်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ ၄.၀၊ 

 ၎င်��တ်�� �အ��လွှာ���များ�� ��ဂျာ�စာ�တ်�လွှာ�စာေစာ�နှ�င်�� အဆင်��ပြများင်�� ေည်��ြည်�များ��� ပြြစာ�သွည်�။

 ဟ�တ်�ြ�သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �အဝေေပြြင်�� ဝေများ�င်��နှ�င်�ရေ� များလွှာ��သွည်�� သွ�� �များဟ�တ်�

 အလွှာ��အဝေလွှာ��က်�ဝေများ�င်��နှ�င်�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���ဟဝူေသွ� စာက်��ရြ�များ���နှ�င်��

 ြ��များ��၍ ယ်ဥ�ြ��ကြံက်ြ�သွည်�။  ၎င်��များ�� လွှာသူွ�� များြ� သွ�� �များဟ�တ်� လွှာသူွ��

 အခု��ံ� အဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�ဝေစာ အလွှာ��အဝေလွှာ��က်�လွှာ�ြ�စာက်�က်�ရ�ယ်�နှ�င်��

 ��ဂျာ�စာ�တ်�လွှာ�စာေစာ�သွည်� လွှာ�ေ�ခု��သွည်�� ရ�စာ�နှ�စာ� ထုက်�ေက်�ဝေက်���က်

 စာတ်င်�ခု��ြ�သွည်�။

 ယ်ခု� ရည်�များ�ေ��ခု�က်�များ���များ�� သွေ ��ရှ�င်��ဝေသွ� ဝေလွှာ�င်�စာ�က်��

 အသွ���ပြြံပြခုင်��များ�တ်စာ�ဆင်�� ည်စာ�ည်များ��များ�က်�� ဝေလွှာ���ခု�ဝေြ�ရေ�၊ ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�ရှ��

 လွှာူ �ဘာေများ���က်�� က်�က်�ယ်�ဝေြ�ရေ�၊ စာ�များ�ခုေ ��ခု��ဝေရ� ေေ�ထု�တ်�ေေ�ြ���က်��

 ဝေလွှာ���ခု�ရေ�၊ သွဝေဘာ��များ���နှ�င်�� က်�ေ�စာည်�များ���က်�� အဆင်��ပြများင်��ပြများင်��

 လွှာ��ံ� ေ�က်�ထု��သွည်�� အခု�က်�အလွှာက်� လွှာ�လွှာ�ယ်�ဝေရ�စာေစာ�များ���ပြြင်��

 ြ��များ��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ရေ�- အပြြင်� ဝေြ�က်�သွည်�များ���၏ စာ�တ်�ဝေက်�ေြ�များ�အတ်�က်�

 ဆ�ြ�က်များ��များ���၌ သွဝေဘာ��များ��� ဝေရ�က်�ရှ��ခု��ေ�နှ�င်�� က်�ေ�စာည်� က်��င်�တ်�ယ်�ဝေရ�

 အခု��ေ�က်�� အေည်��ဆ��� ပြြစာ�ဝေစာရေ�တ်�� �ပြြစာ�သွည်�။

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက် ခုေ ��များ�ေ��သွည်�များ�� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�

 က်�ေ�သွ�ယ်�ဝေရ�သွည်� ၎င်��၏ စာ��ြ���ဆ��င်�ရ�နှ�င်�� ြတ်�ေေ��က်�င်�ဆ��င်�ရ�

 ဝေက်�င်��ပြများတ်�ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��အပြြင်� ၎င်��အဝေေပြြင်�� အခုေ��က်ဏ္ဍအသွစာ�တ်�င်�

 လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ရများည်�ပြြစာ�သွည်�� က်�ေ�စာည်�ပြြေ ��ခု��ဝေရ� အခု��တ်�အဆက်�၌

 အများ��ံ�များ��ံ�ဝေသွ� သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ� က်ဏ္ဍများ���အကြံက်��

 အဆက်�အသွ�ယ်�ရှ��များ� တ်���ပြများ�င်��ဝေစာဝေရ�တ်�� �ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�။ သွဝေဘာ��ဝေြ�နှ�င်��

 က်များ��ဝေပြခုတ်�င်� ြ��များ��၍ပြများင်��များ��သွည်�� အဆင်��ပြများင်��နှ�င်�� ဝေပြြ�င်��လွှာ�ဝေေသွည်��

 လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���အဝေြ� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်��

 ြ��များ��ဝေေသွ��က်�ဝေစာရေ� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�အတ်�က်� အရည်�အခု�င်�� အသွစာ�နှ�င်��

 တ်တ်�က်�များ��များ�အသွစာ�တ်�� �နှ�င်�� အတ် ူြ��များ��များ���ပြြ��သွည်�� အရ�ထုများ��များ���

 လွှာ��အြ�များည်�ပြြစာ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��ပြင်��လွှာည်��၊ ဤက်��သွ�� � အ��လွှာ���အပြြင်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏

 အစာစာ�အများ�ေ� ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� ဗဟ�သွ�တ်၊ က်�များ��က်�င်�များ�များ���၊

 တ်တ်�က်�များ��များ�၊ အဝေတ်��အကြံက်�ံ နှ�င်�� အတ်တ်�ြည်�အတ်�က်�

 လွှာ��အြ�များ�တ်စာ�ခု� အပြီးများ�ရှ��ဝေေြ�လွှာ�များ��များည်�။ ေည်��ြည်�ဆ��င်�ရ� ြ��� ပြီးြ�ံ�များ�သွည်�

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍများ� လွှာသူွ�� လွှာ��အြ�ခု�က်�က်��

 ြယ်�ရှ���လွှာ��က်�များည်�� အဝေကြံက်�င်�� များဟ�တ်�ြ�- ၎င်��သွည်� ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�က်��

 တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�ပြခုင်��အဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�။ ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�သွ���ဝေရ�က်�ပြခုင်��

 အဝေတ်��အကြံက်�ံ သွည်� ဆ��ဝေဆ�င်�ဝေသွ�၊ ထုင်�ရှ���ဝေြ�လွှာ�င်�ဝေသွ�

 အရည်�အခု�င်��အပြြစာ� အပြီးများ�ယ်ဆူြ�များည်�၊ 

 ၎င်��သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက်�� တ်�ခု��ြ�င်��ဝေြ�များည်�ပြြစာ�ပြီးြ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� တ်စာ�သွက်�တ်� အသွက်�ဝေများ��ေများ�� လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��များ���က်��

 ရှ��ဝေြ�ဝေစာများည်�ပြြစာ�သွည်�။

 က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� အလွှာ��အဝေလွှာ��က်�စာ�များ�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍

 ဝေအ�က်�ြ� ဝေများ�ခု�ေ��များ���က်�� ဝေပြြဆ��ရေ�လွှာ��အြ�သွည်�ဟ� က်�ေ�ြ�

 ထုင်�ပြများင်�ြ�သွည်�။  အဝေေ�များ� ထု�ေ��ခု�ံြ�များ�များ���သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ��

 အဝေသွအခု�� ြည်�ဝေြ�များည်�လွှာ��။  သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� ထု�ေ��သွ�များ��ဝေရ�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ြယ်�ရှ���ရေ�နှ�င်�� အလွှာ�ြ�က်�� က်များ��ဝေပြခု၌

 ထုများ��ဝေဆ�င်�ရေ�သွည်� က်�ေ�က်�စာရ�တ်� ထု�ဝေရ�က်�များ�အပြြစာ�

 သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���က် ခု�ယ်မူျားည်�လွှာ��။  က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� လွှာက်�ရှ��

 လွှာ�စာ�စာစာ�ဆ��င်�ရ� ဆ��င်�ဗ�လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ� အဆင်��က်�� ယ်��ကြံက်ည်�နှ��င်�ြ�သွလွှာ��။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� အလွှာ���စာ��ပြခု�ံ လွှာ��က်�ဝေသွ�� ေည်��ြည်�က်�� များ�ေ�က်ေ�ဝေသွ�

 ေည်��လွှာများ��ပြြင်�� အသွ���ပြြံရများည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� အသွ���ခု�ရလွှာ�များ��များည်�

 အဘာယ်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��ဝေသွ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� အပြီးများ�တ်များ��

 ရှ��ဝေေများည်�ပြြစာ�သွည်�ဟ� က်�နှ��ြ� ယ်��ကြံက်ည်�ြ�သွည်�။



26  က်�န််းမှုာမြောရးနိုငိ့််် 
�ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး

 �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏
 �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး�ငွ့််
ရင့်း်နိုိးီပြမှှု��်နိုိပံြခံင့်း်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်�ငွ့် ်ITF နိုငိ့်် ်၎င့်း်၏ �မှုဂ္ဂ�မှု�ားအမြောန်ပြ�င့်် ်�းုမှုးုမြောက်ာင့်း်မွှုန််�ည်ီ်
 �ွင့််လ်ုင့်း်မုှုမှု�ားနိုငိ့်် ်စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ က်�န််းမှုာမြောရးနိုငိ့်် ်လုးင့်ဆ်းငု့်ရ်ာ  က်�န််းမှုာမြောရး က်��်းုထ်ုးခံးုက်လ်ုယွ်�်ည်ီ်
 အမြော�က်ာင့်း်အရာမှု�ားနိုငိ့််�်��်က်၍် အ�းရိှိးမုှု�းုက််း ုမှုညီက််��်းု ် ထုမူြောထုာင့်ရ်န်် ကြိုက်း�းစ်ားမြောန်�ညီက််းု
 �င့်ပ်ြ�ထုား�ညီ၊် ထုးုမ်ြော�က်ာင့်် ်�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍ�ညီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏
�ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရးက်း ု�းုမှုးု၍ အမြောလုးထုားမှုညီပ်ြ�စ်�်ညီ။်

 ITF �ညီ ်�မြော�ာာ�ား မြောလုက််�င့််�်င့်�်န််း�ငွ့်် 
�ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရးက်း ုထုည်ီ�်ငွ့်း်မြော�းရန်် �းကု်�်န်ွ်း

 အ��လွှာ���ဝေသွ� အသွက်�အရ�ယ်�၊ နှ��င်�င်�သွ��နှ�င်�� ရ�ထု�ူအဆင်��များ���ရှ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အကြံက်��တ်�င်� အဆင်��ပြများင်��ပြများင်�� စာ�တ်���က်�နှ�င်��

စာ�တ်�ဓ�တ်�က်�ဆင်��များ� ရှ��ကြံက်သွည်�။ (စာ�များ�က်�နှ�� ၃၄ တ်�င်� ြ��များ��ြတ်�ရိုး�ြ�။)

 စာ�တ်���က်�နှ�င်�� စာ�တ်�ဓ�တ်�က်�ဆင်��များ�တ်�� �နှ �င်��ြတ်�သွက်�၍ အလွှာ�ြ�သွင်�

 အရ�ရှ��များ���၏ ထု�ခု��က်�လွှာ�ယ်�များ�အဝေြ� ဝေလွှာ�လွှာ�များ� အေည်��င်ယ်� ရှ��ဝေသွ��လွှာည်��

ထုြ�ဆင်��အခု�က်�အလွှာက်� အခု��ံ � များ�� အလွှာ�ေ� စာ���ရ�များ�ြ�ယ်�ရ�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ ၂၀၁၅

  ခု�နှ�စာ�၌ UK P&I Club သွ�� � သွတ်င်��ြ�� �ခု��သွည်�� သွဝေဘာ��သွ�� ဝေသွဆ���များ�များ���

 အေက်� ၄၀ ရ�ခု��င်�နှ�ေ��များ�� အလွှာ�ြ�သွင်� အရ�ရှ��များ��� ပြြစာ�သွည်�။ လွှာမူျား�ဝေရ�

 များ���ယ်�၏ တ်�တ်�ဆ�တ်�များ�နှ�င်�� သွက်�ဝေရ�က်�များ�တ်�� �များ�� အခု��ံ �က်�စာ�တ်�� �တ်�င်�

 အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ���အပြြစာ� ရည်�ညွှ�ေ��ခု��သွည်�။

တ်�� �ပြြေ�ရ�၌ ITF သွည်� င်ယ်�ရ�ယ်�ဝေသွ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွဝေဘာ��သွ��

 များ���များ�� များ�များ�တ်�� �၏ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွက်�ဝေများ��လွှာ�ြ�င်ေ��နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍

 ထုဝူေထု�င်�ရ�၌ သွဝေဘာ��ဝေြ�နှ�င်�� က်များ��ဝေပြခုတ်�င်� စာ�တ်���က်�က်�� ြ��များ��ဝေက်�င်��များ�ေ�စာ��

 က်��င်�တ်�ယ်� ဝေပြြရှ�င်��နှ��င်�ရေ� လွှာ��လွှာ��ြ�သွည်�။ အက်ယ်�၍ စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�

 က်�ေ��များ�ဝေရ� ပြြဿေ�များ���က်�� ဝေစာ�စာ��စာ�� ရင်�ဆ��င်�ဝေပြြရှ�င်��လွှာ�င်�

 ဝေရရှ�ည်�ခု�သွည်��- အက်��ံ�သွက်�ဝေရ�က်�များ� ပြြစာ�နှ��င်�ဝေပြခု ြ��များ��ရှ��သွည်�ဟ�

အပြြံအများဝူေပြြ�င်��လွှာ�များ�ဆ��င်�ရ� တ်တ်�က်�များ��သွမူျား���က် ဝေပြြ�ကြံက်သွည်�။

 င့်ယ်ရွ်ယ်မ်ြော�ာ �မြော�ာာ�ားမှု�ားအမြောန်ပြ�င့်််
 မှုးမှုး�းု၏် စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ က်�န််းမှုာမြောရးနိုငိ့်််
 လုးင့်ဆ်းငု့်ရ်ာ က်�န််းမှုာမြောရးက်း ု�းုမှုးုမြောက်ာင့်း်မွှုန််စ်ွာ
 မြောစ်ာင့််မ်ြောရိှိာက်န်ိုးငု့်ရ်န်် မြော�ခံ�ာမြောစ်ရန််အ�ကွ််
 ITF �ညီ ်�င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ
 �ညီာမြောရး �င့်�်က်ား�းုခ်ံ�မြောက်�ာင့်း်မှု�ားအ�ကွ််
 �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး �င့်ရ်ုံးု းညွှှန််း
 အ�စ်က််း ု��ွ�်ငွ့်း်မြော�းခံ��်ညီ။်
 ITF �စ်က််မှု�ာလုံးုဆးငု့်ရ်ာ
 �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရးနိုငိ့်် ်HIV/AIDS
 အစ်အီစ်ဥ်း ်ညှီးနိုုးင့်း်မြောရး အရာရိှိး Dr Syed
Asif Altaf က် ရိှိင့်း်ပြ��ညီ်

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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27 က်�န််းမှုာမြောရးနိုငိ့််် 
�ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး

 “က်�န််မြော�ာ် �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�း�ပံ
 မြောက်�ာင့်း်�ငွ့် ်မြောက်�ာင့်း်�ား�စ်ဦ်းးပြ�စ်စ််ဥ်းက််

 �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး ပြ�ဿန်ာမှု�ားနိုငိ့််�်��်က်ဖ်ြိုး�ီး
 အ�းရိှိးမုှုနိုငိ့််�်က်ဆ်းငု့်�်ည်ီ ်�ညီာမြော�းမုှု
 မှုရိှိးခံ��်�။ ယ်ခုံမြော�ာ် က်�န််မြော�ာ်�းုဟ်ုာ
 အန်ာဂ္ဂ� ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအမြောန်န်� ်

 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်အလု�်ုမိှုာ လု�ူားအ�းုင့်း်က်းု
 န်ားလုညီ�်းု ် အမြောထုာက်အ်က်ပူြ��မြောစ်မှု�်

 �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််က်�န််းမှုာမြောရး �င့်ခ်ံန််းစ်ာက်းု
 �င့်ရ်ုံးု းညွှှန််း�န််းမိှုာ ထုည်ီ�်ငွ့်း်မြော�း�းု ် ITF နိုငိ့််အ်�ူ
 လု�်ုက်းငု့်ရ်�ာက်း ုအလုန်ွ်မြောက်�န်�်���ယ်။် အ�ဒု�ဟုာ

 ��ူးုက််း ုက်�န််းမှုာမြောအာင့်န်ိုငိ့်် ်မြော��ာ်ရှင့်မ်ြောအာင့််
 မြောန်ရန််အ�ကွ် ်ဗဟု�ု�ုနိုငိ့်် ်က်�မ်ှုးက်�င့်မ်ှု�က်းု

မြော�းမိှုာပြ�စ်�်��ယ်။်”
 ပြများေ�များ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ လွှာ�တ်�လွှာြ�ဝေသွ�

 အြ���ခု�ံြ� (Independent Federation of Myanmar
 Seafarers (IFOMS)) အဝေထု�ဝေထု� အတ်�င်��ဝေရ�များ��

ဝေအ�င်�ဝေက်���လွှာင်��

 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �သွည်� များ���စာ��ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��- ထု�တ်�ဝေြ�ဝေသွ�

 နှ��င်�င်�များ���နှ�င်��အတ်တူ်က်� လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�၊ India,
 Philippines, Ukraine, Myanmar, Sri Lanka, Chile နှ�င်��

 Mexico အြ�အေင်�နှ��င်�င်�တ်�� �နှ �င်�� အ��လွှာ���ဝေသွ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ�

 ြည်�သွင်�ဝေက်��င်��များ���၏ သွင်�ရိုး�� �ညွှ�ေ��တ်များ��တ်�င်� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌

 သွ�ယ်�ဝေက်�င်��များ�ေ� က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�သွည်�� သွင်�ခုေ��စာ�က်��

 ထုည်��သွ�င်��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� အတ်လူွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။

 လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍအတ်�င်�� အပြခု��သွမူျား���နှ�င်��အတ် ူလွှာ�ြ�က်��င်�ရ�၌

 က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �သွည်� နှ��င်�င်�တ်စာ�ခု�ခု�င်��၏ နှ��င်�င်��ဥြဝေ�များ���နှ�င်��

 ယ်ဥ�ဝေက်��များ�ဆ��င်�ရ� ထု�ခု��က်�လွှာ�ယ်�များ�များ���အဝေြ� အ�ေင်�ခု�င်�က်�စာ�များ�ထု��သွည်��

 ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေရ� သွင်�ခုေ��စာ�များ���က်�� ထုဝူေထု�င်�ဝေြ�ခု��ြ�သွည်�။  ITF သွည်�

 သွင်�တ်ေ��ြ�� �ခု�ဝေြ�သွမူျား���က်�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ� (TOT) သွည်� ထု�� �ဝေကြံက်�င်��

 သွင်�တ်ေ��သွ�� သွ�� �များဟ�တ်� အလွှာ�ြ�သွင်� အရ�ရှ��များ���အပြြစာ� သွဝေဘာ��ဝေြ�

 တ်က်�သွည်��အခု�နှ�င်�� သွတူ်�� �၏ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွက်�ဝေများ��လွှာ�ြ�င်ေ��

 တ်စာ�ဝေလွှာ��က်� သွတူ်�� �၏ စာ�တ်���က်�က်�� ထု�ေ��ခု�ံြ�ရေ�အတ်�က်� ဗဟ�သွ�တ်၊

 က်�များ��က်�င်�များ�များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ�ထု��များ���က်�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ�

 ဝေလွှာ�က်�င်��သွင်�တ်ေ��ဝေြ�သွည်�� ဝေက်��င်��တ်��င်��က် သွင်�ကြံက်��ြ�� �ခု�ဝေြ�ဝေကြံက်�င်��

 က်�နှ��ြ�တ်�� � ဝေသွခု��ဝေစာနှ��င်�ြ�သွည်�။

 သွင်�ခုေ��စာ�သွည်� င်ယ်�ရ�ယ်�ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်��

 ဝေက်�င်��ဝေသွ� ြည်�ဝေရ�နှ�င်�� HIV/AIDS နှ�င်��တ်က်� အပြခု��ဝေသွ�

 လွှာ�င်�ဆ��င်�ရ� က်�ူစာက်�တ်တ်�ဝေသွ� က်�ူစာက်�ဝေရ�ဂျာ�များ���အဝေကြံက်�င်��

 ထု��က်�သွင်��ဝေသွ� ေ��လွှာည်�များ�က်�� ရရှ��ဝေစာရေ�က်��လွှာည်�� ဝေသွခု��ဝေစာြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� အလွှာ�ေ�ြင်� ဝေရိုး��လွှာ���လွှာ�ြ�က်��င်�သွည်��

 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���ပြြစာ�သွည်�၊ အခု��ေ�အတ်��င်��အတ်� ကြံက်�ဝေည်�င်��စာ�� များ�များ�တ်�� �၏

 များယ်��များ��� သွ�� �များဟ�တ်� ကြံက်င်�ဝေြ��ြက်�များ���များ� အဝေေ�သွ�� � ဝေရ�က်�ရှ��ဝေေကြံက်ဝေသွ�

 လွှာ�င်�စာ�တ်�အထုက်�သွေ�ဆ��� အသွက်�အရ�ယ်�ရှ�� အများ��ံ�သွ��များ���ပြြစာ�ကြံက်သွည်�။

 အလွှာ�ြ�သွင်� အရ�ရှ��များ��� အြ�အေင်� င်ယ်�ရ�ယ်�ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်�

 လွှာ�ြ�ဝေြ��က်��င်�ြက်�များ���၏ တ်��က်�တ်�ေ��ြ�အ��ဝေြ�များ� သွ�� �များဟ�တ်�

 ကြိက်��ဝေသွ�ဝေယ်�င်��ယ်င်��များ���၏ လွှာ�များ��များ���များ�ဝေကြံက်�င်�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ဝေသွ�

လွှာ�င်�ဆ��င်�ရ� အပြြံအများမူျား���နှ�င်�� ကြံက်�ံ ဝေတ်�� နှ��င်�သွည်�။

 သွများ��ရိုး�� �က်�အ��ပြြင်�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� ဝေလွှာ�က်�င်��သွင်�တ်ေ��သွည်�

 သွဝေဘာ��များ���က်�� ဝေေရ� A များ� ဝေေရ� B သွ�� � အပြများေ�ဆ���နှ�င်�� ဝေဘာ�အက်င်��ဆ���

 ေည်��လွှာများ��ပြြင်�� ဝေရ�က်�ရှ��ရများည်�ပြြစာ�သွည်��  ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��လွှာ�ြ�ရပြခုင်��၏

 လွှာက်�ဝေတ်��က်�ဝေသွ� အခုက်�အခု�များ���က်�� အဝေပြခုခု�အ��ပြြင်��

 အ�ရိုး��စာ��က်�ခု��ကြံက်ြ�သွည်�။ က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �အဝေေပြြင်�� သွဝေဘာ��သွ��

 တ်စာ�ဦး�ပြြစာ�ရပြခုင်��၏ လွှာသူွ��အြ��င်��က်��လွှာည်�� ဦး�စာ��ဝေြ�များ�တ်စာ�ခု�အပြြစာ�

ထု��ရှ��ရေ�အတ်�က်� ဝေသွခု��ဝေစာရေ� လွှာ��အြ�ြ�သွည်�။

စ်း�ဒ်ုကု်�မြောရာက်မ်ြောန်�ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား က်ညူီရီန်် �းကု်ရ်ုံးုက်�ု်န််းလုးငု့်း် �ွင့််ထ်ုား�ညီ်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား မှုးမှုး�းု၏် �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််က်�န််းမှုာမြောရးက်း ုထုးန််း�းမ်ှုးထုားရန််အ�ကွ် ်�းလုစ်�်းုင့်န်ိုးငု့်င့်် ံ(Associated Marine
 Officers’ and Seamen’s Union of the Philippines (AMOSUP)) အ�ွ��အစ်ညီး်�ညီ ်�မြော�ာာမြော�� ရိှိး စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ
 က်�န််းမှုာမြောရး ပြ�ဿန်ာမှု�ား �က်�ံမြော�ွ�မြောန်ရ�ည်ီ ်အ�ွ��ဝင့်မ်ှု�ားအ�ကွ် ်�းကု်ရ်ုံးုက်�ု်န််းလုးငု့်း်က်း ု၂၄ န်ာရီ ၇ ရက် ်�ွင့််လ်ုစိ်မ်ြော�းခံ��်ညီ။်
 AMOSUP ၏ အထုးူစ်မံီှုက်းန််း ဦးးစ်းီနိုငိ့်် ်အမှု�း�း�မီှုးမှု�ားနိုငိ့််လ်ုငူ့်ယ်မ်ှု�ားအ�ကွ် ်ညှီးနိုုးင့်း်မြောရး အရာရိှိးပြ�စ်�် ူCamille Simbulan က်
က်�နို်�်ု�းုအ်ား �းုမှုးု၍ မြောပြ�ာ���ညီ်

 မှုးမှုး�းု၏် စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ အမြောပြခံအမြောန်က်း ုထုးခံးုက်မ်ြောစ်�ည်ီ်
 ပြ�ဿန်ာမှု�ား �က်�ံမြော�ွ�မြောန်ရ�ည်ီ ်�မြော�ာာ�ားမှု�ားအား
 SUPPORT ဟုမုြောခံ�မြော�ာ မြောအာက်�်��းုက််း ုDr Papa က်
 အ�က်ပံြ�����ညီ။်

Seek help if necessary (လုးအု�်လု�င့် ်အက်အူညီကီ်း ုရိှိာ��)
 Understand the situation from multiple points of
view (�က်စ််ံရုုုံမြောထုာင့််မိ်ှု အမြောပြခံအမြောန်က်း ုန်ားလုညီ�်�)
Productivity is key (စ်မ်ွှုးမြောဆာင့်ရ်ညီမိ်ှုာ အခံရာက်��ညီ)်
 Prayer, reflection, contemplation or
 any form of meditation to clear the
 mind (စ်း�ရု်ုံ�်မြောထုးွမုှုက်း ုရိှိင့်း်မြော�းရန်် �ရုားရိှိးခံးုးပြခံင့်း်၊
 အမိှုန််က်းပုြမှုင့်ပ်ြခံင့်း်၊ မြောလုးမြောလုးန်က်န််က် ်ဆင့်ပ်ြခံင့်ပ်ြခံင့်း် �းုမ်ှုဟု�ု်
�ရားထုးငု့်ပ်ြခံင့်း်�စ်မ်ှု�း�းမှု�း�း)
 Offer help to someone in need (အလုးရိုှိးမြောန်�ည်ီ်
�စ်စ််ံ�ုစ်မ်ြောယ်ာက်က််း ုအက်အူညီ ီက်မ်ှုးလုမ်ိှုး��)
 Respect your sense of self and value quality
 time alone (မှုးမှုးက်းယု်မ်ှုးမှုး အပြမှုင့်မိ်ှုန််ပြခံင့်း်က်း ုမြောလုးစ်ားဖြိုး�ီး
�စ်ဦ်းး�ညီး် အခံ�းန််မြောက်ာင့်း်မှု�ားက်း ု�န််�းုးထုား��)
 Talk to a mental health professional (စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ
က်�န််းမှုာမြောရး အ���်ညီာရိှိင့်န်ိုငိ့်် ်မြောပြ�ဆး�ု�)

 �င့်�်ညီ ်စ်း��်းုင့်း်ဆးငု့်ရ်ာ က်�န််းမှုာမြောရး �းကု်ရ်ုံးုက်�ု်န််းလုးငု့်း်
 (Mental Health Hotline) က်း ုမြောန် ် �းုမ်ှုဟု�ု ်ညီ အခံ�းန််မှုမြောရွး
 ၎င့်း်၏�ုန််းလုးငု့်း် နိုစိ်ခု်ံပြ�စ်�်ည်ီ ်(+632) 241-9465 နိုငိ့်် ်(+632)
 241-9463 က်း ုဆက်�်ယွ်န်ိုးငု့်ဖ်ြိုး�ီး အင့်�်ာန်က်မိ်ှု �စ်ဆ်င့််လ်ုညီး်
ဆက်�်ယွ်န်ိုးငု့်�်ညီ။်

 ြင်�ပြြင်�ရှ�� အဝေေ�၌ဝေေရပြခုင်��နှ�င်�� များ�သွ��စာ�နှ�င်��က်�လွှာကြံက်�ပြများင်��စာ��
 ခု��ခု��ဝေေရပြခုင်��များ�� များ�များ�တ်�� �၏ စာ�တ်�ခု�စာ��များ�ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်��
 စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�က်�� ထု�ခု��က်�နှ��င်�ဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���
 သွ�ရှ��ကြံက်သွည်�။ စာ�တ်���က်�၊ စာ�တ်�ဓ�တ်�က်�ဆင်��များ�နှ�င်�� စာ�တ်�လွှာ�ြ�ရှ���များ�သွည်�
 သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� အများ�ေ�တ်က်ယ်� အခုက်�အခု�များ��� ပြြစာ�ြ���ဝေစာပြီးြ��
 ဝေက်�င်��များ�ေ�ဝေသွ� စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�များ�� အလွှာ�ြ�
 စာ�များ��ဝေဆ�င်�ရည်�နှ�င်�� အဝေထု�ဝေထု� သွ�ယ်�ဝေက်�င်��များ�ေ� က်�ေ��များ�ဝေရ�အတ်�က်�
 အခုရ�က်�ဝေကြံက်�င်�� ITF နှ�င်�� အပြခု��သွမူျား���၏ သွ�ဝေတ်သွေက်
 ပြြသွခု��ြ�သွည်�။

 ၎င်��ဝေကြံက်�င်�� AMOSUP သွည်� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�၌ များ�များ�၏
 တ်��က်�ရိုး��က်�ြ�ေ��လွှာ��င်��က်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� များ�များ�တ်�� �၏
 စာ���ရ�များ�များ�များ���က်�� ဝေပြြ�ပြြနှ��င်�ဝေစာရေ�အတ်�က်� ထုဝူေထု�င်�ဝေြ�ရေ�
 ဆ���ပြြတ်�ခု��ြ�သွည်�။ ဦး�ဝေဆ�င်� စာ�တ်�ြည်�ရှ�င်� Dr Rommel Papa
 ၏ ကြိက်��ကြံက်ြ�များ�အရ၊ ဝေလွှာ�က်�င်��ခု�ထု��ရဝေသွ� စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�
 က်�ေ��များ�ဝေရ� ြ�ေ��ဝေပြြကြံက်��ဝေြ�သွမူျား���သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏
 ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���က်�� ဝေပြြဆ��ဝေြ�ပြီးြ�� ပြြင်��ထုေ�များ�အဝေြ� များတူ်ည်�၍ တ်စာ�ခု�ခု�င်��က်��
 အတ်ေ��အစာ��ခု��ဝေြ�ြ�သွည်�- အဝေရ�ဝေြ� ဝေပြြကြံက်��များ�လွှာ��အြ�သွည်��
 ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ��� သွ�� �များဟ�တ်� သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� ထု�က်�ခု��ဆင်��ဝေြ�ရေ�လွှာ��အြ�သွည်��
 ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���၊ စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ� ြ��ြ���ဝေြ�များ�လွှာ��အြ�သွည်��
 ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ��� သွ�� �များဟ�တ်� ဝေေ�က်�ဆက်�တ်��လွှာ�ြ�ဝေြ�ရများည်�� ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���၊ နှ�င်��
 စာ�တ်�တ်က်��က်အ��ဝေြ�ဝေစာများည်�� ဝေများ�ပြများေ��များ�လွှာ��အြ�သွည်�� ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ��� –
 ‘စာ�တ်�ခု�စာ��များ� ပြများ�င်��တ်င်�များ�များ���’ တ်�� �ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 အဆ��ြ� ေေ�ဝေဆ�င်�များ�က်�� များေ�လွှာ�ပြီးများ�ံ� AMOSUP’s သွဝေဘာ��သွ��များ���
 ဝေဆ�ရိုး��တ်�င်� အဝေပြခုစာ��က်�ထု��သွည်�၊ စာ�တ်�ြည်�ဆ��င်�ရ� တ်တ်�က်�များ��သွူ
 သွ�� �များဟ�တ်� စာ�တ်�ဝေရ�ဂျာ�အထု�ူက်�ဆရ�ေေ�များ���သွ�� � ြ�ေ��ဝေပြြဆ��သွမူျား���က်
 လွှာ��အြ�သွည်��အခု� ညွှ�ေ��ဝေြ�နှ��င်�ရေ�အတ်�က်� လွှာ�ယ်�က်ဝူေစာရေ�
လွှာ�ြ�ထု��ပြခုင်��ပြြစာ�သွည်�။

 ရ�ထု�ူတ်��င်��နှ�င်�� အဆင်��တ်��င်��ရှ�� သွဘာ��သွ��များ��� တ်��က်�ရိုး��က်�ြ�ေ��လွှာ��င်��က်��
 ဝေခု�ရေ� Dr Papa က် အထု�ူတ်လွှာည်� တ်��က်�တ်�ေ��ြ�သွည်�။  အဆ��ြ�
 ေေ�ဝေဆ�င်�များ�သွည်� က်��ယ်�ဝေရ�က်��ယ်�တ်� ပြြဿေ�များ���ဝေကြံက်�င်�� သွ�များေ�အ��ပြြင်��
ပြြစာ�ြ���သွည်�� အခု��ံ � အပြြင်��အထုေ�နှ�င်�� အဝေရ�ဝေြ� က်�စာ�များ���က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြ

 ရှ�င်��ခု��ပြီးြ��ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 လွှာေူ�တ်စာ�ဦး�များ�� များ�သွ��စာ� အခုက်�အခု�က်�� တ်င်�ပြြခု��ပြီးြ�� 
 ၎င်��များ�တ်စာ�ဆင်�� စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ�နှ�င်�� များ�များ�က်��ယ်�များ�များ� သွတ်�ဝေသွရေ�
 စာဥ��စာ��များ�များ���ဆ�သွ�� � ဦး�တ်ည်�ခု��ြ�သွည်�။  အဆ��ြ� သွဝေဘာ��သွ��က်��
 ဝေေ�က်�ဆ���၌ သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� ဆင်��ခု��င်��လွှာ��က်�ရသွည်�၊ ရိုး�တ်�တ်ရက်�
 စာ�တ်�ဝေြ�က်�ပြြေ�ပြီးြ�� စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ�ဝေကြံက်�င်�� များ�များ�က်��ယ်�များ�များ� အနှ�ရ�ယ်�ပြြံရေ�
 ဦး�တ်ည်�ခု��ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��ပြြစာ�သွည်�။ အပြခု�� သွဝေဘာ��သွ��တ်စာ�ဦး�များ�� များအ�များသွ�
 ခု�စာ��များ�များ���၊ အင်�အ��ခု��ေ� �များ�၊ အ�ြ�များက်�ဆ���များ���နှ�င်�� ရင်�ဘာတ်�ဝေအ�င်��ပြခုင်��များ���က်��
 သွတ်င်��ြ�� �ထု��သွည်�။ ြ�ေ��ဝေပြြဆ��သွသူွည်� ဝေဆ�ေ��တ်စာ�ခု�က်�� ညွှ�ေ��ဝေြ�ခု��ပြီးြ��
 ထုြ�ဆင်�� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� စာ�စာစာ�အက်�ပြြတ်�များ� အတ်�က်� အေ��ဆ���
 ဆ�ြ�က်များ��၌ သွဝေဘာ��သွ��က် သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� ဆင်��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်�
 အများ�ေ ��ခု�များ�တ်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 Dr Papa က် ရှ�င်��လွှာင်��ပြြသွည်�များ�� “စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�
 ပြြဿေ�များ���များ�� က်��ယ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ� ပြြဿေ�များ���က်��သွ�� �
 က်�သွဝေြ�နှ��င်�ဝေကြံက်�င်��ဆ��သွည်�� ေ��လွှာည်�များ�က်�� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အကြံက်��
 ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� အများ�ေ�အက်ေ� သွတ်င်��အခု�က်�အလွှာက်�များ��� များရှ��များပြြစာ�
လွှာ��အြ�သွည်�။  ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ြ��ြ���များ�များ�� ဝေေရ�တ်��င်��တ်�င်� ရှ��ြ�သွည်�။”

 စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ� တ်��က်�ရိုး��က်�ြ�ေ��လွှာ��င်��သွည်�
 AMOSUP’s TELEHEALTH ေေ�ဝေဆ�င်�များ�၏ အသွစာ�အပြြစာ�ဆ���
 အသွ�င်�အပြြင်�တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ပြီးြ�� ၂၀၁၆ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� စာတ်င်�က်� အဝေရ�ဝေြ�
 ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ပြြဿေ�များ���အတ်�က်� ဝေဆ�ရိုး��  ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ�
 ဝေဆ��ဝေနှ��များ�များ���က်�� လွှာ�ြ�ဝေြ�ဝေစာသွည်�။ ၎င်��သွည်� သွဝေဘာ��အရ�ရှ��များ���အ��
 သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� သွ�� �များဟ�တ်� က်များ��ဝေပြခု-အဝေပြခုစာ��က်� ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�များ�
 များရှ��နှ��င်�ဝေသွ� က်များ��လွှာ�ေ� ဝေေရ�များ���ရှ�� ေ�များက်�ေ��ဝေသွ� သွ�� �များဟ�တ်�
 ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�ရဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ဝေရ�ဂျာ�ဝေြ��ထု�တ်�ရေ�က်��လွှာည်��
 အဝေထု�က်�အက်ဝူေြ�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ��� ဝေဆ�ရိုး��သွည်�လွှာည်�� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ အနှ��င်�အထုက်�ပြြံများ�နှ�င်��
အဝေနှ��င်��အယ်�က်�ဝေြ�များ�တ်�� �က်�� ကြံက်�ံ ဝေတ်�� ခု��ရသွည်�� အများ��ံ�သွများ��သွဝေဘာ��အများ�
ထုများ��များ���အတ်�က်� စာ�တ်��ဏ်�သွင်��များ�ဆ��င်�ရ� ဝေဆ��ဝေနှ��နှ�စာ�သွ�များ��က်�ထု���လွှာ�ြ�ဝေြ�
 ပြခုင်��နှ�င်�� စာ�တ်���က်� ဝေပြြ�ဆ��ပြခုင်��ဆ��င်�ရ� စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�ရက်�ခု��ေ��များ���က်��
 ဝေြ�ြ�သွည်�။
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 အာရ�က််မှု�ာနိုငိ့်် ်အရီန််ရိှိး

 �မြော�ာာ�ားမှု�ားအ�ကွ််

 �းုမှုးုခံးုင့်မ်ှုာ�ည်ီ ်

�်ံ�းုးမုှု
 Mohamed Arrachedi – ITF ၏ အာရ�က််မှု�ာနိုငိ့်် ်အရီန်် အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ ဦးးမြောဆာင့်�် ူ– က်
 အဆး�ု�မြောဒု�ရိှိး �ံွ� ဖြိုး�း�းမုှုနိုငိ့််�်��်က်၍် မြောန်ာက်ဆ်ံးု��င့်း်မြော�းဖြိုး�ီး �မြော�ာာ�းုင့်ရိ်ှိင့် ်ဒုဏ်ီခံ�မ်ှုခံံရပြခံင့်း်နိုငိ့်််
 အလု�ံင့် ်နိုးငု့်င့််မံှု�ားမိှု အားန်ညီး်�ည်ီ ်�ူးမြော��င့်း်မြောဆာင့်ရွ်က်မု်ှု�က်�ံမြော�ွ�မြောန်စ်ဥ်း ်မြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မု်ှုနိုစိ်ရ်�်က်းု
မီှုးမြောမှုာင့်း်ထုးးုပြ��ညီ်

 စ်ွန် ််�စ်ခံ်ံရမုှုမှု�ားအ�ကွ် ်
 �်ံ�းုးမုှုက်း ု
 ပြမှှုင့််�်င့်မ်ြော�းပြခံင့်း်
 အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာမှု�ားက် က်းငု့်�်ယွ်ရ်�ည်ီ ်စ်ွန် ််�စ်ခံ်ံရမုှု
အမြောရအ�ကွ် ်ကြိုက်းီကြိုက်းီက်�ယ်က််�ယ် ်ကြိုက်းီထုာွးလုာ�က်

 ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� ၎င်��သွည်� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရများ� ၇၉ ခု�က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ခု��ပြီးြ�� ရရေ�ရှ��သွည်��လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ� USD600,000
 ဝေက်��� ဝေက်�က်�ခု�ခု��ြ�သွည်�။ 2018 ခု�နှ�စာ�တ်�င်� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရများ� ၁၀၀ ဝေက်���ရှ��ခု��ပြီးြ�� ရရေ�ရှ��သွည်�� လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ�

 USD2,000,000 ေ��ြ�� ဝေတ်�င်��ခု��သွည်�။ 2019 ခု�နှ�စာ�က်�ေ�ြ��င်��ဝေလွှာ�က်�တ်�င်� က်��င်�တ်�ယ်�ခု��ရသွည်�� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရများ�

အဝေရအတ်�က်� ၈၅ ခု�ရှ��ခု��ပြီးြ�� ရရေ�ရှ��သွည်�� လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ� USD3,768,616 က်�� ဝေက်�က်�ခု�ခု��ြ�သွည်�။

 ဤက်�စာ�များ���၏ အများ���စာ�များ�� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရများ�ပြြစာ�ပြီးြ�� ၎င်��သွည်� အ�ရတ်�က်များ�� ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်�

ေ�များည်�ြ�က်�ဝေက်���ကြံက်��လွှာ�က်� ြ��� နှ�� �ဝေေြ�သွည်�။

 တ်���များ���ဝေေသွည်�� ဤက်�စာ�များ���က်�� တ်�� �ပြြေ�ရ�၌ ITF သွည်� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�၌ Morocco နှ�င်�� Lebanon တ်�င်�

 ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��များ���က်�� က်�င်��ြဝေြ�ခု��သွည်�၊ အဆ��ြ� ဝေ�သွရှ�� များ�များ�၏ အဆက်�အသွ�ယ်�အ��လွှာ���အဝေေပြြင်��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ�  (Maritime Labour Convention) အပြြည်��အေ

 ေ��လွှာည်�ရေ�နှ�င်�� အရည်�အဝေသွ��ဝေက်�င်��များ�ေ�ဝေသွ� ြ��ြ���က်ညူ်�များ� အထု�ူသွပြြင်�� ရိုး�ြ�ဝေထု��သွည်�� စာ�ေ ��ြစာ�ခု�ရများ�

 က်�စာ�များ���က်�� က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�သွည်��အခု� သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� ဝေြ�ရေ�လွှာ��အြ�သွည်�� က်�များ��က်�င်�များ�များ���က်��

ဆည်��ြ�ူရေ�အတ်�က်� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�ပြြစာ�သွည်�။ ဝေဟ�ဝေပြြ�ြ��များ���သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���က်�� စာည်��ရိုး�� �သွည်��  ITF-

 အသွင်��ေင်�အြ��� ပြြစာ�သွည်�� သွများဂျာ�များ���အတ်�က်� အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု ည်��နှ��င်��ဝေရ�၏ အက်��ံ�ဝေက်��ဇူာ�များ���က်��လွှာည်��

ရှ�င်��လွှာင်��ပြြြ�သွည်�။

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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29 ITF အာရ�က််မှု�ာနိုငိ့်််

အရီန််

 ဆးီရီးယ်ား �မြော�ာာ စ်းစ်စ်မ်ြောရးမိှုာ ITF အ�ကွ်် 
�ထုမှုဦးးဆံးုအကြိုက်းမ်ှု ပြ�စ်ခ်ံ�်
 ဆးီရီးယ်ားနိုငိ့်် ်လုက်�်နိုမ်ွှု �မှုဂ္ဂ� အရာရိှိးမှု�ား�ညီ ်Latakia ဆး�်က်မ်ှုး၌ ဆးီရီးယ်ား-အလု�ံင့်ထ်ုား�ည်ီ်

 Lady Caroline �မြော�ာာမြော�� �က်မ်ြောရာက်ခ်ံ��်ညီ၊် ဆးီရီးယ်ားနိုးငု့်င့််၌ံ �မြော�ာာမြော�� �က်မ်ြောရာက်မု်ှုက်းု

 �ထုမှုဦးးဆံးုအကြိုက်းမ်ှု ITF က် လု�်ုခံ��်ညီ။်

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဇာ�ေ�လွှာ၌ အက်အူည်�အတ်�က်� ြ�ေ��ဝေခု�များ�က်�� တ်�� �ပြြေ�ရ�၌ လွှာက်�ဘာနှ�များ� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အသွင်��စာ�

 ဥက်� ဌာနှ�င်�� လွှာက်�ဘာနှ�များ�နှ��င်�င်�ရှ�� ITF ၏ အဆက်�အသွ�ယ်�အသွစာ�ပြြစာ�သွ ူNasser Nazzal နှ�င်�� ဆ��ရ��ယ်��နှ��င်�င်�

 သွဝေဘာ��သွ��များ��� အသွင်��စာ�၏ ဥက်� ဌာပြြစာ�သွ ူSamir Haydar သွည်� ဝေခု��င်�ြ�တ်�ခု�ဝေေရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���ထု�

 သွ���ဝေတ်��ရေ� ရိုး��ရိုး��  (roro) ခုရ��သွည်�တ်င်� သွဝေဘာ��ဝေြ� တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��သွည်�။ သွတူ်�� �သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�

 အစာ��အစာ�၊ ဝေရ၊ ြ�ေ��က်တ်�များ���နှ�င်�� အဝေပြခုခု�သွ���ြစာ�ည်��များ��� ေယ်�ယ်ရူေ� ဝေင်�ဝေကြံက်� အက်အူည်�ဝေြ�ခု��သွည်�။

 သွဝေဘာ��က်�� တ်ရ��ရိုး�� �အ��ပြြင်�� ြများ��ဆ��ခု��ပြီးြ�� ဆ��ရ��ယ်��၊ အ�နှ��ယ်၊ အ�ဂျာ�စာ�နှ�င်�� တ်ရူက်�နှ��င်�င်�တ်�� �များ� သွဝေဘာ��သွ��

 ၁၃ ဦး�သွည်� များ�များ�တ်�� �၏ ရရေ�ရှ��သွည်�� လွှာ�ြ�ခုများ���အတ်�က်� တ်ရ��စာ��ဆ��ဝေတ်�င်��ခု��သွည်�။  အ�နှ��ယ် သွဝေဘာ��သွ��

 ဝေပြခု�က်�ဦး�သွည်� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ဝေြ�ရေ� အက်အူည်�က်��  IT  ထု� ဝေတ်�င်��ခု��ြ�သွည်�။

 Nasser Nazzal သွည်� က်ညူ်�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� အလွှာ�ေ� ကြိက်��များ��ဝေသွ� အခု��ေ�နှ�င်�� အ��ထု�တ်�များ�က်��

 ြ��ြ���ဝေြ�ခု��သွည်�။ သွသူွည်� ဆ��ရ��ယ်��သွ�� � ခုရ��ထု�က်�ခု��ပြီးြ�� သွဝေဘာ��ဝေြ� သွ���ဝေရ�က်�က်� လွှာသူွ��ခု�င်��စာ�ေ�ဝေသွ�

 အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ���အရ အဆ��ြ� လွှာမူျား���အ�� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ရ�၌ ြ�ေင်�ရသွည်�� စာ�များ�ခုေ ��ခု��ဝေရ� အဝေသွ�စာ�တ်�နှ�င်��

သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�တ်�� �က်�� က်��င်�တ်�ယ်� ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�သွည်�။  သွများဂျာ�များ���၏ အက်အူည်�နှ�င်�� ITF ၏

  ဝေင်�ဝေကြံက်�ြ��ြ���များ�ဝေကြံက်�င်�� အဆ��ြ�လွှာမူျား���သွည်� ��များက်တ်�စာ� ဝေလွှာယ်�ဥ�က်�င်��များ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ ၂ ရက်�ဝေေ �တ်�င်�

 အ�များ�ပြြေ�ရေ� ပြြစာ�နှ��င်�ခု��ြ�သွည်�။

 အာဏီာ�းုင့်မ်ှု�ား မြောခံ��်စ် ်က်�န််ပြ��မုှုက်းု
မှု�းက်�း�းက်�န််ပြ��
 န်ာမှုညီဆ်းးု အမြောက်�ာ်�က်ားဆံးုပြ�စ်�်ည်ီ ်က်းစ်�မှု�ားအန်က် ်�စ်ခု်ံက်း ုITF �ညီ ်မြောဒု��စ်ခု်ံ�ငွ့် ်�က်�ံမြော�ွ� ခံ�ရ်�ညီ၊်

 ��က်စ်��န်် �မြော�ာာ�ား �ံးုဦးးမိှုာ အရီန််အလု�ံင့်ထ်ုား�ည်ီ-် �းဟုုန်် ၃ (Borhan 3) �မြော�ာာမြော�� နိုစိ်န်ိုစိ်နီ််း��း

  စ်နွ် ််�စ်ခံ်ံထုားခံ�ရ်�ညီ၊် မြောခံ��်စ် ်က်�န််ပြ��မုှု ရိှိင့်း်ရိှိင့်း်လုင့်း်လုင့်း် က်းစ်��စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ။်

 အဆ��ြ�လွှာမူျား���က်�� ြ�က်စာ�တ်ေ�နှ��င်�င်�၌ အလွှာ�ြ�ခုေ ��ခု��ပြီးြ�� သွဝေဘာ��က်�� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� လွှာ�တ်က်�ခု��သွည်�။ သွတူ်�� �သွည်�

 လွှာ�ြ�ခု များရခု��ဘာ� အ�ရေ�နှ��င်�င်�၊ ဘာဝူေရှ�;ရှ� (Bushehr) ဆ�ြ�က်များ��၌ ၂၂ လွှာကြံက်� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ စာ�ေ ��ြစာ�ထု��ခု�ခု��ရသွည်�။

 သွတူ်�� �သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ စာ�တ်�များခု�များ��ဝေပြများ�ြ�ယ်�ရ� အဝေပြခုအဝေေများ���ပြြင်�� ဝေေခု��ရသွည်�၊ က်�များ�ဏ်�၊ အလွှာ�တ်င်� နှ��င်�င်�

 သွ�� �များဟ�တ်� ဆ�ြ�က်များ�� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���ထု�များ� များည်�သွည်�� အဝေထု�က်�အြ��များ� များရှ��ဘာ� ဝေေခု��ရသွည်�။  အက်အူည်�အတ်�က်�

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ ြ�ေ��ဝေခု�များ�က်�� ITF လွှာက်�ခု�ရရှ��ခု��ေ�တ်�င်� သွတူ်�� �၏ အလွှာ�ြ�ခုေ �� က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�များ���များ��

 အခု��ေ�ကြံက်�ပြများင်��စာ��ပြြင်�� သွက်�တ်များ��က်�ေ�ဆ���ဝေေပြီးြ��ပြြစာ�ြ�သွည်�။ သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�� အကြိက်��အက်�ယ်�

 စာ�တ်�ဝေသွ�က်ဝေရ�က်�ဝေေပြီးြ�� သွတူ်�� �၏ များ�သွ��စာ�များ���များ�� ဝေင်�ဝေကြံက်�အရ အခုက်�အခု�များ��� ကြံက်�ံ ဝေတ်��ဝေေရသွည်�။  သွတူ်�� �

 များည်�သွည်��အခု��ေ�၌ လွှာ�ြ�ခု ရများည်� သွ�� �များဟ�တ်� အ�များ�ပြြေ�ရနှ��င်�သွည်�က်�� သွတူ်�� � များသွ�ကြံက်ြ�။

 သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်� Borhan Darya Kish က် အဆ��ြ�လွှာမူျား���အ�� အရူိုး�အများ�ူပြြစာ�ဝေစာရေ� တ်များင်�တ်က်�

 ေည်��ဗ��ဟ�သွ���ဝေေသွည်� သွ�� �များ�သွ� သွတူ်�� �အဝေေပြြင်�� သွတူ်�� �၏ ဝေင်�ဝေကြံက်�ဝေတ်�င်��ဆ��များ�က်�� ရိုး�ြ�သွ�များ��၍

 အ�များ�ပြြေ�ဝေရ�အတ်�က်�သွ� ဝေတ်�င်��ဆ��လွှာ�ဝေအ�င်� ကြံက်�ရ�ယ်�လွှာ�ြ�ဝေေခု��ဝေကြံက်�င်�� ပြများင်�သွ�ြ�သွည်�။  အဆ��ြ�က်�စာ�များ��

 သွဝေဘာ��၏ ယ်ခုင်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� လွှာ�ြ�ခု��သွည်��က်�စာ�ပြြစာ�သွည်�။

 ITF နှ�င်�� အ�ရေ�နှ��င်�င်�ရှ�� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အဆက်�အသွ�ယ်�များ���သွည်� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�၊ အလွှာ�တ်င်�နှ��င်�င်�နှ�င်��

 ဆ�ြ�က်များ��နှ��င်�င်�တ်�� �က်�� ဆက်�သွ�ယ်�ရေ� ကြိက်�ံ �စာ��ဝေေြ�သွည်�။ တ်�� �ပြြေ�များ� လွှာ���ေ များရှ��ြ�။  က်�များ�ဏ်�များ�� ပြြစာ��ဏ်�ခုတ်�များခု�ရဘာ�

 ပြြံလွှာ�ြ�ဝေေြ��နှ�င်�� အ�ရေ�အလွှာ�တ်င်�နှ��င်�င်�၊ ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� အ�ဏ်�ြ��င်�များ���နှ�င်�� အ�ရေ�ရှ�� ြ�က်စာ�တ်ေ�

 သွ�ရိုး�� �တ်�� �များ� တ်�ေေ� များ��များ�နှ�င်�� ြ�ူဝေြ�င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�များ� က်င်��များ��များ�တ်�� �ဝေကြံက်�င်�� က်�နှ��ြ�တ်�� � ထု�ြ�လွှာေ ��အ��ကြံသွခု��ရြ�သွည်�။

 ဤသွ�� �ပြြစာ�သွည်��တ်��င်�  ITF နှ�င်��တ်က်� အ�ရေ�နှ��င်�င်� က်�ေ�သွည်�ကြိက်��များ��� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွများ��များ��� အသွင်��စာ�များ�

 က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အဆက်�အသွ�ယ်�ပြြစာ�သွ ူAlireza Moradi တ်�� �သွည်� ဆက်�လွှာက်�တ်��က်�ြ��ေင်�ခု��က်� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�

 စာက်�တ်င်�ဘာ�လွှာ ၂၇ ရက်�ဝေေ �နှ�င်�� ၂၉ ရက်�ဝေေ �တ်�� �တ်�င်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ဝေရ�နှ�င်�� ရရေ�ရှ��ဝေသွ� လွှာ�ြ�ခု ဝေ��လွှာ�

 USD16,112 နှ�စာ�များ��ံ�လွှာ���က်�� ရဝေအ�င်� စာ�များ�ခု��ြ�သွည်�။

 မြောဆာ်ဒု ီဆး�်က်မ်ှုးမှု�ားရိှိး �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား
�်ံ�းုးမြော�းရန်် �ူးမြော��င့်း်မြောဆာင့်ရွ်က်ပ်ြခံင့်း်
 ITF နိုငိ့်် ်မြောဆာ်ဒုအီမြောရး�းီယ်ားနိုးငု့်င့််�ံးု�်ညီ ်မြောဆာ်ဒုအီမြောရး�းီယ်ားနိုးငု့်င့််ရိံှိး ဆး�်က်မ်ှုးမှု�ားအားလုံးု�းု ်

 ဆးကု်က််�်�ညီ်် �မြော�ာာ�ားမှု�ားအား အမြောထုာက်အ်က်ပူြ��မြော�းရန်် အ�ကွ် ်အ��ူက် ွနီ်းနီ်းက်�်က်�်လု�်ုက်းငု့်ရ်န််

�ာဝန််ယ်ခူံ��်က်�ညီ။်

 အဝေရ�ြ�သွည်�� အဆ��ြ� လွှာ�ြ�ရှ���များ�များ�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ ၂၁ ရက်�ဝေေ � လွှာေ��ေ�ပြီးများ�ံ �၌ က်�င်��ြသွည်��

 အစာည်��အဝေေ�တ်�င်� ဝေဆ����အဝေရ�ဘာ��ယ်��နှ��င်�င်�၏ အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အြ���ခု�ံြ� (IMO
 (International Maritime Organization))  အပြီးများ�တ်များ�� က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�ပြြစာ�သွ ူEssam Alammari နှ�င်��

က်�နှ��ြ�တ်�� �အကြံက်�� ဝေြ�ထု�က်� လွှာ�ခု��ြ�သွည်�။

 အဆ��ြ� ဝေတ်��ဆ��စာည်��ဝေေ�ြ��တ်�င်� ဝေပြများ�က်�ပြများ��စာ��ဝေသွ� ပြြဿေ�များ���က်�� ဝေဆ��ဝေနှ��ခု��ကြံက်သွည်�၊ ဝေဆ����ဆ�ြ�က်များ��များ���၌

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အ�� အဝေထု�က်�အက်ပူြြံဝေြ�ရေ� လွှာက်�ရှ�� ဝေတ်�င်��ဆ��ထု��များ�များ���၊  ITF  နှ�င်�� ဝေဆ���� ဝေရဝေကြံက်�င်��

 အ�ဏ်�ြ��င်�များ��� အကြံက်�� ြ��များ��က်�ယ်�ပြြေ� �သွည်�� ြ�ူဝေြ�င်��ဝေဆ�င်�ရ�က်�များ�တ်�� �အပြြင်� ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ��

 စာ�ခု�ံြ� ၂၀ေ၆ ခု�နှ�စာ� (Maritime Labour Convention (MLC) 2006) က်��အတ်ည်�ပြြံဝေြ�ဝေရ�က်�စာ�တ်�� �

 အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။ ဤသွ�� �ေ��ေ��က်ြ�က်ြ� အတ်လူွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�� ဝေြ�င်��သွင်��ဆက်�ဆ�ဝေရ�ဝေကြံက်�င်��

 Dammam ဆ�ြ�က်များ��ရှ�� MKN 205 သွဝေဘာ��ဝေြ�များ� သွဝေဘာ��သွ�� င်��ဝေယ်�က်�အ�� သွတူ်�� �၏ ရရေ�ရှ��သွည်��

 လွှာ�ြ�ခုများ���နှ�င်��တ်က်� အ�များ�ပြြေ�ြ�� �ဝေရ�ဝေအ�င်�ပြများင်�များ�ပြြင်�� ဝေက်�င်��များ�ေ�ဝေသွ� ရလွှာ��အဝေပြြများ��� ဝေြ�ထု�က်�လွှာ�ခု��ြ�သွည်�။

(ITF ၏ အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု� ဝေ�သွခု� အဆက်�အသွ�ယ်�အသွစာ� အဝေကြံက်�င်��က်�� စာ�များ�က်�နှ�� ၂၂ တ်�င်� ြတ်�ရိုး�ြ�။)



30  �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏
ရုုံမြောထုာင့််အ်ပြမှုင့််

 �ထုမှုအကြိုက်းမ်ှု-အလု�်ု�င့််
 အရာရိှိး�စ်ဦ်းး၏ အပြမှုင့််
 စ်က်က််န်ု်မြောမှုာင့်း်၊ အလု�်ု�င့်။် Dorotea Samarzija �ညီ ်အလု�်ု�င့်အ်ရာရိှိးအပြ�စ််
 �မူှု၏ �မြော�ာာမြော��၌ �ထုမှုဦးးဆံးုအကြိုက်းမ်ှု အမြော�ွ�အ�က်�ံရရိှိးဖြိုး�ီးမြောန်ာက် ်ပြ�န် ််ခံ�ီမြော�းလုး�ုည်ီ်
အမိှုာ��င့်း်�စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ။်

 အများ��ံ�သွများ�� တ်စာ�ဦး�အပြြစာ�ပြြင်�� က်�ေ�များဟ� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� က်�ေ�များရ� � ရည်�များ�ေ��ခု�က်�က်�� ရှ�င်�သွေ�ြ�� �နှ �င်��

 သွဝေဘာ��လွှာ��က်�ြ�� � အခု�င်��အလွှာများ�� အဝေြ�ခု�ရများ��က်�� ဘာယ်�တ်���က်များ� များစာဥ��စာ��ခု��ြ�ဘာ�ူ။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ� Croatia နှ��င်�င်�၊ Rijeka ပြီးများ�ံ � Faculty of Maritime Studies များ�

 ဝေရဝေကြံက်�င်��အင်�ဂျာ�င်�ေ�ယ်�ဘာ��� ြည်�သွင်�ပြီးြ��ဆ���ပြီးြ��ဝေေ�က်� ဝေရဝေကြံက်�င်��သွ�ြ�� အင်�ဂျာ�င်�ေ�ယ်�ြည်�က်�� ဆည်��ြ�ူဝေေစာဥ�

 က်�ေ�များ အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ�� တ်စာ�ဦး� ပြြစာ�လွှာ�ရေ� အခု�င်��အလွှာများ��ရခု��ြ�တ်ယ်�။ အ���ဟ� က်�ေ�များ ဘာေများ�� အဓ�က်

 အဝေပြြ�င်��လွှာ�လွှာများ��စာ�� တ်စာ�ခု�ပြြစာ�ခု��ြ�တ်ယ်� – အ���က်ဝေတ်�� က်�ေ�များရ� � ြည်�ဝေရ�က်�� ဆက်�သွင်�များ���လွှာ�� ��များ�များဟ�တ်�

 က်�ေ�များရ� � အကြိက်��များ��ဆ��� လွှာ��အင်�က်�� ပြြစာ�လွှာ�ြ�� � အခု�င်��အလွှာများ��က်�� ယ်မူျား��လွှာ�� ပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။ က်�ေ�များက် က်�ေ�များ

 သွင်�ယ်ခူု��သွည်�� သွ�ေရ�အယ်အူဆ အ��လွှာ���က်�� လွှာက်�ဝေတ်�� က်�က်�သွ���ြ�� �အတ်�က်� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ�� ဝေလွှာ�က်�င်��ြ�� �

 ဆ���ပြြတ်�လွှာ��က်�ြ�တ်ယ်�။

 ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ� သွဝေဘာ��ဝေြ� က်�ေ�များ တ်က်�ဝေရ�က်�ခု��စာဥ� က်�ေ�များဟ� စာ�တ်�လွှာ�ြ�ရှ���ပြီးြ�� ဝေြ���ရ�င်�ခု��ြ�တ်ယ်�၊ သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��

 က်�ေ�များဟ� လွှာဝေြ�င်��အေည်��င်ယ်� က်�ေ�များရ� � အ�များ�နှ�င်�� က်�ေ�များ ခု�စာ�ရသွဝူေတ်�ေ� � များ��င်�ဝေြ�င်��များ���စာ�� ဝေေ�က်��ရဝေတ်��များ��က်��

 သွ�ရှ��တ်��အခု� ေများ��လွှာည်�� ေည်��ခု��ရြ�တ်ယ်�။  သွဝေဘာ��ဝေြ� က်�ေ�များရ� � လွှာက်�ဦး�ဝေေ �ရက်�ဝေတ်�အတ်�င်�� က်�ေ�များက်��ယ်�

 က်�ေ�များ ဝေေသွ��က်�ဝေစာရေ� အရများ��အ��ထု�တ်�ခု��ပြီးြ�� များကြံက်�ခုင်�များ��ဘာ� က်�ေ�များဟ� ြတ်�ေေ��က်�င်�အသွစာ�ေ� �

 ြ��ပြီးြ��ဝေေသွ��က်�လွှာ�ခု��ြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များဟ� အ�နှ��ယ်က် အရ�ရှ��ဝေတ်�နှ�င်��အတ် ူအလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ခု��ြ�တ်ယ်�၊ အများ���အ��ပြြင်��ဝေတ်�� ြ�လွှာစာ�ြ��င်�

 သွဝေဘာ��သွ��ဝေတ်�နှ�င်�� ပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။ က်�ေ�များရ� � များ���ယ်�င်��များ�ဝေတ်�က်�� ဝေထု�က်�ပြြဝေြ�ခု��တ်��အတ်�က်� သွတူ်�� �က်�� က်�ေ�များ

 အရများ��ဝေက်��ဇူာ�တ်င်�ြ�တ်ယ်�၊ က်�ေ�များရ� � အလွှာ�ြ�က်�� တ်စာ�သွများတ်�တ်ည်��နှ�င်�� ဝေက်�င်��ဝေက်�င်��လွှာ�ြ�ဝေစာြ�� �အတ်�က်�

 က်�ေ�များက်�� လွှာများ��ညွှ�ေ�ဝေြ�ြ�� � သွတူ်�� �ရ� � အခု��ေ�နှ�င်�� အ��ထု�တ်�များ�ဝေတ်�က်�� ရက်�ရက်�ဝေရ�ဝေရ� ဝေြ�ခု��တ်��အတ်�က်�ပြြစာ�ြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များဟ� က်�ေ�များရ� � အေ�ဂျာတ်� အလွှာ�ြ�ရ� �အဝေကြံက်�င်��က်�� က်�ေ�များ များတ်�တ်တ်�ရြ�ကြံက်ည်��ဝေေတ်�� အရ�ရှ��ထု�က် ပြြစာ�နှ��င်�သွများ�

 များ���များ���သွင်�ယ်ြူ�� � ကြိက်�ံ �စာ��ခု��ြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များဟ� cofferdam က်�� ဝေက်���ပြြတ်�သွ���ရများ�� အခု�င်��အလွှာများ��ရရှ��ခု��ပြီးြ�� သွဝေဘာ��က်�ေ��ြတ်� အလွှာ�ြ�က်�� လွှာ�ြ�ြ�� �

 အခု�င်��အလွှာများ�� ရရှ��ခု��ြ�တ်ယ်�။  ဝေရဝေကြံက်�င်��ဝေများ�င်��နှ�င်�ပြခုင်��နှ�င်�� သွဝေဘာ��က်�ေ��ြတ်� အလွှာ�ြ�အပြြင်� က်�ေ�များဟ�

 အင်�ဂျာ�င်�စာက်�ခုေ��များ�� ေင်�လွှာ�ြ�ခု��တ်ယ်�၊ သွဝေဘာ��ပြီးင်�များ�ရေ�သွ���တ်�� ဝေဘာ�လွှာြ�စာ� (ballast) နှ�င်�� က်�ေ�စာည်� အလွှာ�ြ�ဝေတ်�က်��

 ဝေလွှာ�လွှာ�ခု��ပြီးြ�� များ�တ်�တ်များ��စာ�အ�ြ�က်�� သွ�များ��ထု�� ခု��ြ�တ်ယ်�။ က်�ေ�များတ်�� �ဟ� အ�နှ��ယ်၊ တ်ရိုး�တ်�၊ ဝေတ်�င်�က်���ရ��ယ်��၊

 စာင်�က်�ြနူှ�င်�� များက်�လွှာက်�က်�ဝေရလွှာက်�ကြံက်�� အကြံက်��ရှ�� ဆ�ြ�က်များ��များ���သွ�� � သွ���လွှာ�ရြ�တ်ယ်�၊ အ����ဝေေရ�ဝေတ်�များ��

 ဝေရဝေကြံက်�င်��လွှာများ��ဟ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ�� အသွ���အလွှာ�ဝေတ်�နှ�င်�� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� ပြြည်��က်�ြ�ဝေေတ်�က်��

 က်�ေ�များ ဝေတ်�� ခု��ရြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များ အလွှာ�ြ�ေ��ခု��ေ�များ�� က်�ေ�များဟ� အ��က်စာ�� ဂျာ�င်�များ�အခုေ��က်�� သွ���ခု��တ်ယ်�၊ ရိုး�ြ�ရှ�င်�ဝေတ်�ကြံက်ည်��ခု��တ်ယ်�၊

 လွှာမူျား�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� အဆက်�အသွ�ယ်�က်�ေ�ပြခု�ဝေတ်�က်တ်စာ�ဆင်�� က်�ေ�များရ� � များ�သွ��စာ�နှ�င်�� များ�တ်�ဝေဆ�ဝေတ်�က်��

 ဆက်�သွ�ယ်�ခု��ြ�တ်ယ်�။  က်�ေ�များဟ� တ်စာ�ြတ်�လွှာ��� ဝေလွှာ�လွှာ�ခု��သွများ� ပြြေ�ပြီးြ��အများ�တ်�ရြ�� �နှ �င်�� ပြခု�ံ င်��ကြံက်ည်��ြ�� �အတ်�က်�

 အခု��ေ�က်��လွှာည်�� သွ���ခု��ြ�တ်ယ်�။

သွဝေဘာ��ဝေြ�များ�� က်�ေ�များရ� � အခု��ေ� ဝေလွှာ�လွှာနှ�င်�� လွှာထုက်�ေက်�ဟ� က်�ေ�သွ���တ်� ပြများေ�ခု��ြ�တ်ယ်�။  သွဝေဘာ��ဝေြ�က်

 ဆင်��ရများ��အခု��ေ�ဝေရ�က်�တ်��အခု�များ�� က်�ေ�များဟ� က်�ေ�များရ� � ြထုများဦး�ဆ��� သွဝေဘာ��ဝေြ�က် နှ�င်�� အခု�-ယ်ဥ�ြ��ဝေေတ်��

 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�တ်��ြတ်�ေေ��က်�င်�က်ဝေေ ထု�က်�ခု��ဝေြ�ရဝေတ်��များ��များ�� � ေများ��ေည်��များ�ခု��တ်ယ်�။  သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� က်�ေ�များ များကြံက်�ခုင်�

 အတ်ဝူေေရများ�� ခု�စာ�ခုင်�ရသွမူျား���အတ်�က်� ဝေြ���ရ�င်�များ� ခု�စာ��ခု�က်�ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�ထု�များ�� သွဝေဘာ��အဝေြ� လွှာ�များ��ဆ�တ်�များ�ဟ�

 ပြများေ�ပြများေ�ဆေ�ဆေ�ဘာ� ဝေြ��က်�က်�ယ်�သွ���ြ�တ်ယ်�။

 က်�ေ�များဟ� လွှာက်�ဝေတ်��က်�က်� အများ���ကြိက်�� အဝေတ်��အကြံက်�ံ ရတ်�� အခု�င်��အလွှာများ��ရခု��တ်��အတ်�က်� က်�ေ�များ ေများ��သွ�ြ�တ်ယ်�၊

 က်�ေ�များရ� � ြထုများဦး�ဆ��� ခုရ��စာဥ�ဟ� က်�ေ�များ ဝေများ���လွှာင်��ထု��တ်�ဝေတ်�လွှာ�� ပြြစာ�ခု��ပြီးြ�� က်�ေ�များဟ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 သွဝေဘာ��သွ�� တ်စာ�ဦး�အပြြစာ� ဆက်�လွှာက်�လွှာ�ြ�လွှာ��ြ�တ်ယ်�။

 အေ�ဂျာတ်� အများ��ံ�သွ��နှ�င်�� အများ��ံ�သွများ�� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���အတ်�က်� က်�ေ�များရ� � များ��စာရ�က်ဝေတ်�� အပြခု��သွဝူေတ်�ရ� �

 များလွှာ��များ�ေ��ထု��များ�ဝေတ်�က်�� ဂျာရိုး�များစာ��က်�ဘာ� တ်က်ယ်�လွှာ�� � သွင်��ရ� � လွှာ��အင်�ဆနှ�ဟ� လွှာ��လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေလွှာ�က်� ပြြင်��ပြြဝေေရင်�

ဘာ�များဆ�� ပြြစာ�နှ��င်�ြ�တ်ယ်�။  ��ဝေတ်�� “စာက်�က်�ေ�ဝေများ�င်��၊ အလွှာ�ြ�သွင်�။”
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31 ဆး�်က်မှု်း 
အလုု�်�မှုားမှု�ား

 လွှာ�ေ�ခု��သွည်�� နှ�စာ�ဝေြ�င်�� ၂၀ တ်�င်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ��
 ၁၄၅ ဦး� က်�ဥ��က်�ံတ်�ဝေလွှာ��င်�ြ�တ်�ဝေေရ�များ���၌ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရင်��
 အသွက်�ဆ���ရိုး� ��ခု��ကြံက်သွည်�။

 ၎င်��အပြြင်� ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ� ဇာေ�ေေ�ရ�လွှာ နှ�င်�� ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဧပြီးြ�လွှာ အကြံက်��တ်�င်�
 ထု�ြ�လွှာ�ေ ��ြ�ယ်�ရ� အကြိက်��အက်�ယ်�ပြြစာ�ရြ�များ�� ဆ�ြ�က်များ��အလွှာ�ြ�သွများ��
၁၆ ဦး�နှ�င်�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��သွဝေဘာ��သွ�� ၁၂ ဦး� - စာ�စာ�ဝေြ�င်�� ၂၈

  ဦး� က်�ဥ��က်�ံတ်�ဝေလွှာ��င်�ြ�တ်�ဝေေရ�များ���၌ အသွက်�ရှ��ြ�တ်�ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��
 သွ�� �များဟ�တ်� ဝေြ�က်�က်��များ�ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွဆ���ခု��သွည်� သွ�� �များဟ�တ်�
 ည်စာ�ည်များ��သွည်��ဝေလွှာ ရှ��ရ�များ� သွတ်�ဝေများ�ပြီးြ�� အပြများင်��များ�ပြြံတ်�က်�ပြခုင်��ဝေကြံက်�င်��
ဝေသွဆ���ခု��သွည်�။

 ဤအဝေသွအဝေြ��က်� တ်���ပြများင်��များ�သွည်� သွဝေဘာ��လွှာ�ြ�င်ေ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက်��
 ယ်ဝေေ � လွှာ�ြ�က်��င်�ဝေေသွည်��သွမူျား���၏ အကြံက်င်�ေ� တ်ရ��များ��များ�က်�� ပြြသွြ�သွည်�။
 က်�ဥ��က်�ံတ်�ဝေလွှာ��င်�ြ�တ်�ဝေေရ�များ���၌ ဝေဘာ�က်င်��စာ�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရေ�အတ်�က်�
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ရေ�နှ�င်�� က်�ရ�ယ်�ြစာ�ည်��
 တ်ြ�ဆင်�ဝေြ�ရေ� (သွ�� �) က်�ေ�စာည်�ခုေ��များ���က်�� ဝေလွှာေင်�ဝေလွှာထု�က်�ဝေက်�င်��ရေ�
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ��� အခု��ေ�ယ်လူွှာ�ြ�နှ��င်�များည်�� သွဝေဘာ��ဝေြ� ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�
 လွှာ�ြ�က်��င်�ြ��တ်�င်� ရင်��နှ��ပြများ�ံြ�နှ��ရေ�လွှာ�ြ�များည်��အစာ�� ဝေင်�ဝေကြံက်�ဝေ��လွှာ�က်��
 သွက်�သွ�ဝေစာရေ� ဝေရ� �ခု�ယ်�သွည်�� က်�များ�ဏ်�များ���သွည်� လွှာ��ဝေလွှာ�က်�သွည်��
 ဝေလွှာဝေက်�င်��ဝေလွှာသွေ ��ရှ��ရေ� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ြ� သွ�� �များဟ�တ်� အနှ�ရ�ယ်�နှ�င်��
ရင်�ဆ��င်�ြ�။

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���သွည်� သွစာ�ဝေတ်�ထု�က်�ြစာ�ည်��များ���၊

 ဝေက်��က်�များ��ဝေသွ��၊ သွ�ရိုး��င်��၊ သွ��နှ��၊ ဓ�တ်�ဝေင်�� နှ�င်�� အပြခု�� က်�ေ�စာည်�တ်�� �ဝေကြံက်�င်��
 ပြြစာ�ြ���သွည်�� အများ��ံ�များ��ံ�ဝေသွ� အနှ�ရ�ယ်�များ���က်�� အပြြည်��အေ သွ�ရှ��နှ��င်�များည်�
 များဟ�တ်�ြ�။

အလွှာ�ြ�သွများ��တ်စာ�ဦး�အတ်�က်� က်�ေ�တ်င်�က်�ေ�ခု� အဝေြ�က်�က်�� များ�ေစာ� ၃၀
  ခုေ ��ြ�င်��ဝေြ�ပြီးြ�� အဝေက်�င်��ဆ���က်�� ဝေများ���လွှာင်��ရေ� (သွ�� �) သွတူ်�� �ြ�သွ� သွတူ်�� �
 ကြိက်�ံ �စာ��ပြီးြ�� က်�က်�ယ်�ရေ�အတ်�က်� အ��က်���ရေ�များ�� များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ြ�။
 အလွှာ�ြ�သွများ��တ်စာ�ဦး�အတ်�က်� ရရှ��နှ��င်�ဝေသွ� ကြိက်�ံ တ်င်�က်�က်�ယ်�များ� အ��လွှာ���က်��
 လွှာ�ြ�ရေ�များ�� များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ြ�၊ တ်စာ�ခု�တ်စာ�ရ�၌ ဓ�တ်�ဝေင်�� အထု�အထုည်�နှ�င်��
 ဝေအ�က်�စာ�ဂျာ�င်�ေည်��ြ��များ�ဝေကြံက်�င်�� လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� က်�က်�ယ်�များ� များရှ��ဘာ�
 ဝေခု��င်�ြ�တ်�များ�နှ��င်�ြ�ဝေသွ�သွည်�။  ၎င်��အပြြင်� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���သွည်�
 များ�များ�တ်�� �၏ က်�ဆ���ဝေေဝေသွ� ဝေယ်�င်��ရင်��များ���က်�� က်ယ်�ဆယ်�ရင်�� များ�များ�တ်�� �၏
 အသွက်�က်�� အနှ�ရ�ယ်�နှ�င်�� အရ�စာ�ေ ��ပြခုင်��အ��ပြြင်�� ရင်�ဆ��င်�ဝေေရရေ�
 လွှာမူျားဆေ�ဝေသွ� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ၏ ြစာ�ြယ်�ထု��ခု�ရပြခုင်��များ�� လွှာ���ေ
 များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ြ�။

 သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���တ်�င်� များ�များ�တ်�� �၏ သွဝေဘာ��သွ��များ���က်��
 ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�ဝေြ�ရေ� တ်�ေေ�ရှ��ပြီးြ�� ခုေ ��ထု��သွည်�� ဆ�ြ�က်များ��
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ�� က်�ေ�တ်င်�က်�ေ�ခု� လွှာ�ြ�င်ေ��ဝေဆ�င်�တ်�များ���က်��
 လွှာ�ြ�ဝေစာရေ�ပြြစာ�သွည်�။  အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��
 အြ���ခု�ံြ� (The International Maritime Organization
 (IMO)) သွည်� က်များ��တ်စာ�ေ�များ�� ထု�ထုည်�ကြိက်�� က်�ေ�စာည်�
 သွယ်�ယ်ြူ�� �ဝေဆ�င်�ဝေရ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� လွှာများ��ညွှ�ေ�များ�နှ�င်��
 သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�များ���က်�� လွှာများ��ညွှ�ေ�ထု��သွည်� – 

 ၎င်��တ်�င်� ဝေဘာ�အနှ�ရ�ယ်�အဝေြ� အဝေပြခုခု�ပြီးြ�� က်�ေ�စာည်�များ���က်��
 အတ်ေ��အစာ��သွတ်�များ�တ်�ပြခုင်��နှ�င်�� အ�ြ�စာ�ခု��ပြခု��ပြခုင်��၊ ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ စာ��
 က်��င်�တ်�ယ်�ပြခုင်��နှ�င်�� စာစာ�ဝေဆ�ပြခုင်��အတ်�က်� လွှာ�ြ�ထု���လွှာ�ြ�ေည်��များ���
 ြ�ေင်�ြ�သွည်�။

 ြည်�ဝေရ�နှ�င်�� လွှာ�ြ�ထု���လွှာ�ြ�ေည်��များ���များ��
 များ�များ�သွဝေဘာ�အဝေလွှာ��က်�လွှာ�ြ�ရများည်��က်�စာ� များဟ�တ်�ြ�။  စာ�သွတ်�များ�တ်�ထု��သွည်��
 လွှာ�ြ�ထု���လွှာ�ြ�ေည်��များ���က်�� ဝေဘာ�ြယ်�ထု��ပြီးြ�� အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အတ်�က်�
 များ�များ�တ်�� �၏ အသွက်�များ���က်�� ဆ���ြ��ဝေစာသွည်�� သွဝေဘာ��ြ��င်�ရှ�င်�များ���၏
 ဝေြ� �ဆများ�က်�� ဆ���ရိုး� ��သွည်�� အသွက်�များ���နှ�င်��လွှာ��က်�ဝေလွှာ��ည်�ဝေထု�ပြြစာ�များည်��
ပြြစာ��ဏ်�တ်စာ�ခု� ခု�များ�တ်�ရများည်�။

 ITF သွည်� IMO ၌ လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်�� �နှ�င်��တ်က်�
အတ်လူွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�၊ က်�ဥ��က်�ံတ်�ြ�တ်�ဝေလွှာ��င်�ဝေသွ�ဝေေရ�များ���
 က်�� ပြခု�ံ င်��သွည်�� စာည်��များ�ဥ��များ���များ�� အ��လွှာ���ဝေသွ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရေ� ပြြင်��ပြြင်��ထုေ�ထုေ�
 လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ရများည်�ပြြစာ�ဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေစာရေ�ပြြစာ�သွည်�။
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���အ�� များ�များ�တ်�� �အသွက်�များ���က်�� အနှ�ရ�ယ်�နှ�င်��အရ�စာ�ေ ��ပြခုင်��က်��
 ဝေရ� �ရေ� သွ�� �များဟ�တ်� များ�များ�တ်�� �၏ အလွှာ�ြ�က်�� ဝေရ� �ရေ� သွများ��ရိုး�� �က်�အ��ပြြင်��
 အတ်င်��အက်�ြ�ပြြံသွည်�� လွှာ�ြ�က်��င်�သွမူျား���အဝေြ� က်�နှ��ြ�တ်�� � ဆက်�လွှာက်�
 တ်��က်�ြ��ေင်�လွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။  အလွှာ�ြ�သွများ��များ���၏ အသွက်�များ���က်��
 အနှ�ရ�ယ်�ပြြစာ�ဝေစာသွည်�� အလွှာ�ြ�ရှ�င်�များ���အတ်�က်� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍဆ��င်�ရ�
 လွှာဝူေသွများ� ဥြဝေ�များ���အတ်�က်� က်�နှ��ြ�တ်�� �သွည်� က်�နှ��ြ�တ်�� �၏ အြ���ေင်�
သွများဂျာ�များ���ထု�များ� ဝေတ်�င်��ဆ��များ�များ���က်��လွှာည်�� ဝေထု�က်�ခု�ြ�သွည်�။

 က်�ဥ်းး်က်���မ်ြောလုာိင့်�်း�မ်ြောန်ရာမှု�ား၌
 �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် မြော�ဆံးုမုှုမှု�ား
 ထုး�်လုနိ် ််မြော�က်ာက်မ်ှုက်�ွ်ယ်ရ်ာ �းးု�ွားမုှု

 အလု�်ု�မှုားမှု�ား�ညီ ်��ူးု၏် အလု�်ုခွံင့်၌် မြောလုထုထုု�မိှု အန်ညီး်ဆံးု နိုစိ်ခု်ံ လုးအု�်�ညီ-် အ�က်ရိ်ှိူရန််
 မြော�းက်င့်း်ရမှုညီ ်နိုငိ့်် ်၎င့်း်မိှုာ မှုမြော��က်က််ွ��� ��ူးုအ်ား မှု��ရ် ပြ�စ်မ်ြောစ်ရမှုညီ။် �းုမ်ြော�ာ်လုညီး်
 ITF က်မြောန်ဒု�နိုးငု့်င့်် ံနိုးငု့်င့််လံုံးုဆးငု့်ရ်ာ ညှီးနိုုးင့်း်မြောရးအရာရိှိးပြ�စ်�် ူPeter Lahay က် မြောပြ�ာ�ညီမိ်ှုာ
 က်�ဥ်းး်က်���မ်ြောလုာိင့်�်း�မ်ြောန်ရာမှု�ား၌ မြော�ဆံးုမုှုမှု�ားမိှုာ �မြော�ာာလု�်ုင့်န််း လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍ�ငွ့််
 က်ာလုရိှိညီလ်ု�ားစွ်ာ �းရိှိးမြောန်�ည်ီ ်မြော�းအနို�ရာယ်�်စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ။်

Confined Space Fatalities
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က်�ဥ်းး်က်���မ်ြောလုာိင့်�်း�မ်ြောန်ရာ အမြော�အမြော��ာက်မ်ှု�ား 1999-2018. အရင့်း်အပြမှုစ် ်Vistrato Limited 2018.

  က်�ဥ��က်�ံတ်�ဝေလွှာ��င်�ြ�တ်�ဝေေရ� အဝေသွအဝေြ��က်�များ���

   ဝေြ�က်�က်��များ�ဆ��င်�ရ� အဝေသွအဝေြ��က်�များ���



32 င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား

 ထုးငု့်း် င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား၏
 �မှုဂ္ဂ� အင့်အ်ား�က်ံ်ခံးုင့်မု်ှု
ဆက်လ်ုက်၍် ထုမူြောထုာင့်မ်ြောန်
 ထုးငု့်း်နိုးငု့်င့််ရိံှိး �ထုမှုဦးးဆံးု င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား �မှုဂ္ဂ��ညီ ်လု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍရိှိး အမြောပြ�ာင့်း်အလု�အ�ကွ််
 စ်း�ထ်ုက်�်န််လု�က်ရိ်ှိး�ညီ။် ITF ထုးငု့်း်နိုးငု့်င့်် ံစ်မံီှုက်းန််း ဦးးမြောဆာင့်�် ူJon Hartough �ညီ ် ၎င့်း်၏
�ထုမှု နိုစိ်န်ိုစိ်အ်�ငွ့်း် FRN ၏အံ�်�မြောလုာက်မ်ြော�ာ မြောအာင့်ပ်ြမှုင့်မု်ှုမှု�ားက်း ုပြ��မြော�း�ညီ။်

 ထု��င်��နှ��င်�င်�၌ လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�� င်��ြများ��သွများ��များ���သွည်�
 တ်စာ�က်များ��လွှာ���ဆ��င်�ရ� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍ၌ အဆ���ရ���ဆ��� များတ်ရ��ပြြံက်�င်��များ�
 အခု��ံ�က်�� ခု�စာ��ရသွည်�။

 သွတူ်�� �၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���အတ်�က်� ရြ�တ်ည်�ဝေြ�ရေ� ၂၀၁၇ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�
 င်��ြများ��သွများ��များ���သွည်� သွတူ်�� �၏ က်��ယ်�ြ��င်� က်�ေ�သွ�ယ်� သွများဂျာ�က်��
 ြ���စာည်��ခု��သွည်� – ၎င်��က်�� Fishers Rights Network (FRN)
 ဟ�ဝေခု�သွည်�။

 ၎င်��က်တ်ည်��က်စာ၍၊ ထု��င်��နှ��င်�င်� အစာ���ရသွည်� တ်စာ�က်များ��လွှာ���ဆ��င်�ရ�
 ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ရိုး�များ�က်�� တ်�� �ပြြေ�ခု��သွည်�- လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍက်�� များည်�က်��သွ�� �
 ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ရိုး�များည်�နှ�င်�� စာ�စာစာ�များည်�တ်�� �က်�� ပြြံပြြင်�ဝေပြြ�င်��လွှာ�ခု��သွည်�၊
 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� င်��ြများ��သွများ��များ��� စာ�ခု�ံြ� (international
 fishers’ convention (ILO C188)) က်�� အတ်ည်�ပြြံခု��ပြီးြ��
 တ်စာ�နှ��င်�င်�လွှာ���ဆ��င်�ရ� ဥြဝေ�က်�� ခု��င်�များ� ဝေတ်�င်��တ်င်��ဝေစာခု��သွည်�၊
 င်��ြများ��သွများ��များ���၏ အခု�င်��အဝေရ�များ���က်�� ဝေြ�က်�ြ�က်�ပြခုင်��အတ်�က်�
 ပြြစာ��ဏ်�များ���က်�� တ်���ပြများ�င်��ပြခုင်�� အြ�အေင်�ပြြစာ�သွည်�။ သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်��
 ထု��င်��နှ��င်�င်�ရှ�� င်��ြများ��သွများ�� အများ���စာ�များ�� များတ်ရ��ပြြံက်�င်��များ�နှ�င်��
 ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�များ�တ်�� �က်�� လွှာ�ယ်�လွှာ�ယ်�နှ�င်��ခု�ဝေေရဝေသွ�သွည်�။

 အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ အ�ဏ်�သွက်�ဝေရ�က်�ဝေစာများည်�� အခု�င်��အဝေရ�များ��� များရှ��ဘာ�
 ထု�� �ပြြင်� သွများဂျာ�၏ က်��ယ်�စာ��ပြြံပြခုင်��ခု�ရပြခုင်��ဝေကြံက်�င်�� ဝေြ�ထု�က်�လွှာ�သွည်��
 အ��သွ�ခု�က်� များရှ��လွှာ�င်� အလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���
 ဝေြ�က်�ြ�က်�များ�များ���နှ�င်�� င်��ြများ��သွများ��များ���အဝေြ� များဝေတ်��များတ်ရ��
 ဆက်�ဆ�များ�များ���များ�� ဆက်�လွှာက်�ပြြစာ�ဝေေြ�များည်�။  ၎င်��ဝေကြံက်�င်�� ITF သွည်�
 များ�များ�၏ ြ��ြ���များ�က်�� အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��လွှာ�သွည်�� င်��ြများ��သွများ��များ���၏
 FRN စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�က်�� ဆက်�လွှာက်�ြ��ြ���ဝေြ�ပြီးြ�� ထု��င်��နှ��င်�င်�၌ ရရှ��ဝေေသွည်��
 သွ�သွ�ထုင်�ရှ���ဝေသွ� တ်���တ်က်�များ�အတ်�က်� စာ�တ်�ထုက်�သွေ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။

 အဝေယ်�က်�ဝေရ 1,200 ဝေက်��� FRN င်��ြများ��သွများ��များ���သွည်� C188
 အသွေ��ခု�လွှာ��က်�� လွှာက်�များ�တ်�ဝေရ�ထု���ခု��သွည်�၊ C188 ပြြဌာ�ေ��ခု�က်�များ���က်��
 ဥြဝေ�ပြြံပြခုင်��နှ�င်�� စာည်��များ�ဥ��ခု�ဝေြ�ပြခုင်��များ�တ်စာ�ဆင်�� အပြြည်��အေ
 သွ�တ်�သွ�င်��ပြီးြ�� ထု�ထု�ဝေရ�က်�ဝေရ�က်� အ�ဏ်�တ်ည်�ဝေစာရေ�အတ်�က်�
 ဝေသွခု��ဝေစာရေ� ထု��င်��အစာ���ရအဝေေပြြင်�� များ�များ�၏ င်��လွှာ�ြ�င်ေ�� အက်�ဥြဝေ�က်��
 ပြြဌာ�ေ��ဝေြ�ရေ�နှ�င်�� လွှာ��အြ�သွည်�� အဝေရ�ယ်မူျား�များ���က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�ရေ�
 ဝေတ်�င်��ဆ��ထု��သွည်�။  ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� နှ��ေင်�ဘာ�လွှာတ်�င်�၊ ထု��င်��နှ��င်�င်�၌ EU
 က်��ယ်�စာ��လွှာ�ယ်�အြ��� ဝေရှ� �ဝေများ��က်�တ်�င်� သွတူ်�� �သွည်� အသွ��ေ��ခု�လွှာ��က်��
 ထု��င်��နှ��င်�င်� ဝေရတ်ြ�၊ အလွှာ�ြ�သွများ�� ဌာ�ေ၊ တ်ရ��များေင်� င်��ြများ��ပြခုင်��က်��
 တ်�ေ��လွှာ�ေ�ရေ� တ်ြ�ြ�� � (Command Center to Combat Illegal
 Fishing (CCCIF)) နှ�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ဝေရ�နှ�င်��
 လွှာမူျား�ြူလွှာ��ဝေရ� ဌာ�ေ (Department of Labor Protection and
 Welfare (DLPW)) တ်�� �များ� ထု�ြ�တ်ေ�� အစာ���ရ အရ�ရှ��များ���ထု�သွ�� �
 တ်င်�သွ�င်��ဝေြ�ခု��သွည်�။

 ၎င်��၏ အပြခု�� အလွှာ�ြ�များ���တ်�င်� FRN စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�သွများ��များ���နှ�င်��
 ေေ�ထုများ��များ���သွည်� အဝေေ�ဝေေရ� ဝေရှ��ဦး�သွေူ�ပြြံေည်��နှ�င်��တ်က်�
 CPR ၊ ဝေဆ�က်�သွများ�၊ နှ�င်�� သွဝေဘာ��ဝေြ� အဝေထု�ဝေထု� က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်��
 ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�တ်�� �က်�� ပြခု�ံ င်��ထု��သွည်�� ြည်�ဝေြ�ပြခုင်��တ်�� �က်��
လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ဝေြ�သွည်�။ လွှာက်�ရှ��အခု��ေ�အထု� ၎င်��သွည်� င်��ြများ��သွ ူ၄၀၀

  ဝေက်���က်�� အဝေရ�ဝေြ� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� တ်�� �ပြြေ�များ�နှ�င်�� ဝေဆ�ေ��က်��
 ထု�ဝေရ�က်�စာ�� အသွ���ခု�များ�တ်�� �နှ �င်��ြတ်�သွက်�၍ ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ခု��ပြီးြ��
 Songkhla, Ranong, Pattani, Trat, Kura Buri, Phang
 Nga နှ�င်�� Rayong ဝေ�သွများ���ရှ�� ဝေလွှာ�များ���ထု�သွ�� � ရ�ဝေြ�င်��များ���စာ��ဝေသွ�
 ဝေရှ��ဦး�သွေူ�ပြြံေည်�� ဝေဆ�ေ��က်�ရ�ယ်�လွှာက်�စာ��ဝေသွတ်� �များ���က်��
 ပြြေ ��ခု��ဝေြ�ခု��သွည်�။

 FRN သွည်� ထု��င်��နှ��င်�င်�တ်�င်� သွဝေဘာ��များ� ဆ�ြ�က်များ��သွ�� � အခု�င်��အဝေရ�များ���

 စာ�များ�က်�ေ��နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ံြ�
 (International Labour Organization (ILO)) နှ�င်��အတ်ူ
 ေ��ေ��က်ြ�က်ြ� ဆက်�လွှာက်� လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�၊ ၎င်��သွည်� ထု��င်��နှ��င်�င်�
 င်��ြများ��လွှာ�ြ�င်ေ��နှ�င်�� ြင်�လွှာယ်�အစာ��အစာ� စာ�များ�ဝေရ� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍများ���တ်�င်�
 လွှာက်�များခု�နှ��င်�သွည်�� အလွှာ�ြ�ြ��စာ�များ���က်�� တ်��ပြများစာ�ရေ�နှ�င်�� ဝေလွှာ���ခု�ြစာ�ရေ�
 ရည်�ရ�ယ်�ထု��သွည်�။ ၎င်��တ်�င်�ြ�ေင်�သွည်�များ�� Trat, Songkhla
 နှ�င်�� Ranong ဝေ�သွတ်�� �တ်�င်� င်��ြများ��သွများ��များ���အ�� FRN
 စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�ဆင်��ပြခုင်��နှ�င်�� တ်စာ�နှ��င်�င်�လွှာ���၌ အဝေရ�ကြိက်��သွည်�� ည်��နှ��င်��ဝေရ�
အစာည်��အဝေေ�များ���တ်�င်� င်��ြများ��သွများ��များ���အ�� က်��ယ်�စာ��ပြြံဝေြ�ပြခုင်��တ်�� �
 ပြြစာ�သွည်�။

 များကြံက်�ဝေသွ�များ�က်၊ FRN သွည်� အဝေများရ�က်ေ�ပြြည်�ဝေထု�င်�စာ�၌
 အဝေပြခုစာ��က်�သွည်��- Solidarity Center (AFL-CIO) အ�� 
 ၎င်��၏စာ�များ�က်�ေ��ပြြစာ�သွည်�� ‘အ��များေ� က်များ��ဝေပြခုဝေ�သွတ်စာ�ဝေလွှာ��က်�
 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ�အ��ပြြင်�� အသွ�အများ�တ်�ပြြံခု�ရဝေသွ�
 အဝေပြခုခု� ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��သွ ူအလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���က်��
 ပြြေ ��ြ���ဝေြ�ပြခုင်��’)‘Advancing Internationally Recognized
 Migrant Worker Rights Along the Andaman Coastal
 Provinces’  က်��သွ�တ်�သွ�င်��ရ�၌ က်ညူ်�ဝေြ�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�။

 The FRN သွည်� Ranong, Phang Nga နှ�င်�� Kura Buri
 ဝေ�သွရှ�� င်��ြများ��သွများ��များ���က်��လွှာည်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���၊
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခုည်��နှ��င်��ဝေရ�နှ�င်�� က်�ေ��များ�ဝေရ� ြည်�ဝေြ�များ�တ်�� �ပြြင်��
ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ခု��သွည်�။

 ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ�တ်�င်�၊ က်များ���အကြိက်��ဆ��� င်��များည်��လွှာ��� က်�များ�ဏ်� နှ�င်�� ထု��င်��နှ��င်�င်�
 သွများဂျာ�က်�� ITF သွည်� သွဝေဘာ�� အပြြံအများဆူ��င်�ရ� က်�င်��ေတ်�က်��
 ည်��နှ��င်��ဝေြ�ခု��သွည်�။ FRN သွည်� ၂၀၂၀ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� က်�င်��ေတ်�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍

ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း်�မြော�ာာ�ားမှု�ား ��င့်း်လုာှစ်ာမြောစ်ာင့် ်2020
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33င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား

 အးငု့်ယ််ာလုန််နိုးငု့်င့််ံ
 င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား၏
 မြောက်�ာ်မှုမြောက်ာင့်း်
 �က်ားမှုမြောက်ာင့်း်
 ပြ�စ်ရ်�်နိုငိ့််�်��်က်၍် ITF

 �းအား ဆက်လ်ုက်မ်ြော�းလု�က်ရိ်ှိး
 ITF �ညီ ်အမြောပြခံခံ�မြောရုံှ�မြောပြ�ာင့်း်�ူ
 င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ားအား
 အက်အူညီမီြော�းရန်် �မြော�ာ�ထူုား�ည်ီ်
 အမြောရးယ်မူြောဆာင့်ရွ်က်မု်ှုမှု�ားက်း ုထုးမြောရာက်စ််ာွ
အမြောက်ာင့်အ်ထုညီမ်ြော�ာ်မြော�းရန််မြော�ခံ�ာမြောစ် 
 ရန််အ�ကွ် ်မှုးမှုး၏ မြောစ်ာင့််�်က်�်�က်ည်ီရု်ုံမြောန်မုှုက်းု
 အးငု့်ယ််ာလုန်် အစ်းးုရအမြော��
 ဆက်လ်ုက်ရိ်ှိးမြောန်မြော�း�ညီဟ်ု ုအကြိုက်းီ�န််း
 ဥ်း�မြောဒုဆးငု့်ရ်ာ လုက်မ်ြောထုာက်ပ်ြ�စ်�်ူ
 Jonathan Warring က် ��င့်း်�းု�်ညီ။်

 ၂၀၁၈ ခု�နှ�စာ� ဝေများလွှာတ်�င်�၊ အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်� င်��လွှာ�ြ�င်ေ�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်�င်�
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ဝေသွ� လွှာသူွ�� ဝေများ��င်�ခု��သွ�င်��ခု�ရသွ ူ၁၅ ဦး� ဝေက်���
 က်��ဝေတ်�� ရှ��ပြီးြ��ဝေေ�က်� ITF သွည်� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်� တ်ရ��ဝေရ�နှ�င်��
 သွ�ေ�များ�တ်ဝေရ� ေေ�ကြိက်��အဝေြ� တ်ရ��စာ��ရိုး��များ�တ်စာ�ြ�� အပြခု�� များည်�သွည်��
 ေည်��လွှာများ��များ� များရှ��ဝေတ်��ြ�။

 ၎င်��သွည်� ယ်နူှ��က်�တ်စာ�က်င်��ေ�နှ�င်�� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်�အတ်�က်�  ITF
 ည်��နှ��င်��ဝေရ� အရ�ရှ��ပြြစာ�သွ ူKen Fleming အတ်�က်� ဆယ်�စာ�နှ�စာ�
 တ်စာ�ခု�ဝေက်���ဝေက်��� အဆ��ြ� နှ��င်�င်�အတ်�င်�� အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��လွှာ�သွူ
 င်��ြများ��သွများ��များ���အဝေြ� စာေစာ�တ်က်� များတ်ရ��ပြြံက်�င်��များ�နှ�င်�� 
 ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�များ�တ်�� �နှ �င်��ြတ်�သွက်�၍ သွက်�ဝေသွအဝေထု�က်�အထု��
 လွှာ��က်�လွှာ�စာ�ဝေဆ�င်��ပြခုင်��ပြြင်�� လွှာ��က်�လွှာ�ြ�ခု��ရသွည်�။

 အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��လွှာ�သွ ူင်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်� အဝေပြခုအဝေေများ���
 တ်���တ်က်�ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ဝေြ�ရေ�နှ�င်�� က်ညူ်� အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ရေ�
 သွ�တ်�သွ�င်��ထု��သွည်�� လွှာ�ြ�င်ေ��စာဥ�ပြြစာ�သွည်�� EEA-များဟ�တ်�ဝေသွ�
 င်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်� ြ��စာ�တ်က်�များဟ�တ်�သွည်�� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ�
 လွှာ�ြ�င်ေ��ပြြစာ�စာဥ� (Atypical Working Scheme for non-EEA
 fishers) များ�� စာင်�စာစာ�အ��ပြြင်�� ဆေ ��က်�င်�၍ သွက်�ဝေရ�က်�များ�ရှ��ဝေေဝေကြံက်�င်��ပြြင်��
 စာ��စာများ��စာစာ�ဝေဆ�များ�က်�� အဆ���သွတ်�ခု��ြ�သွည်�။  ၎င်��သွည်�
 င်��ြများ��သွများ��တ်စာ�ဦး�အ�� အလွှာ�ြ�ရှ�င်�တ်စာ�ဦး�တ်ည်��
 အတ်�က်�သွ�လွှာ�ြ�ရများည်�ဟ� ထု�ဝေရ�က်�စာ��ပြြင်�� ခု�ည်�ဝေနှ��င်�ထု��ပြီးြ��
 ယ်င်��ဝေေ�က်� အဆ��ြ� အလွှာ�ြ�ရှ�င်�သွည်� များ�များ�၏ ဝေရယ်�ဥ�ဝေြ� ရှ��
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ဝေေသွမူျား���အဝေြ� ရ�ထု�ူအ�ဏ်�က်��အသွ���ပြြံ၍ ဝေခု�င်��ြ��ပြြတ်�
 နှ��င်�ခု��ကြံက်သွည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� အများ��ံ�များ��ံ�ဝေသွ� နှ��င်�င်� အြ���အစာည်��များ���သွည်�

 အစာ�အစာဥ�လွှာ�ြ�င်ေ��ပြြစာ�စာဥ�က်�� ထု�ေ��သွ�များ��ကြံက်ြ�များတ်�ရေ� များ�များ�တ်�� �၏
 တ်�ေေ�များ���က်�� ြ�က်�က်�က်�ဝေေခု��ကြံက်သွည်�။

 ေေ�ကြိက်��သွည်� တ်ရ��စာ��ဆ��များ� တ်င်�ဝေလွှာ��က်�ပြီးြ��သွည်��တ်��င်�ဝေအ�င်�ြင်� 
 အစာ�အစာဥ�လွှာ�ြ�င်ေ��ပြြစာ�စာဥ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ ပြြဿေ�များ���က်��
 ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� ITF နှ�င်��အတ် ူလွှာ�ြ�က်��င်�ရေ� ြ�တ်�ကြံက်��များ�က်��
 ပြင်င်��ြယ်�ခု��သွည်�။ ITF သွည်� အများ�က်�� တ်ရ��ရိုး�� �ခု�ံြ�အထု�
 တ်င်�သွ�င်��ခု��သွည်�၊ ၎င်��တ်�င်� နှ��င်�င်�သွည်� အစာ�အစာဥ�လွှာ�ြ�င်ေ��ပြြစာ�စာဥ�က်��
 အသွည်��အသွေ� ဝေခု�ြခု��ရ� အများ�က်�� ကြံက်��ေ�စာစာ�ဝေဆ�ရေ� သွ�သွ�သွ�သွ�
 ကြံက်ေ ��ကြံက်�ဝေေလွှာ�က်�ရှ��ြ�သွည်�။

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဧပြီးြ�လွှာတ်�င်� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်�ရှ�� အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��လွှာ�သွူ
 င်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်� ဝေေ�က်�ထုြ� ကြံက်ေ ��ကြံက်�များ� များရှ��ဝေစာဘာ� သွ�သွ�ဝေသွ�
 က်�က်�ယ်�ဝေြ�များ�များ���လွှာ�ြ�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� သွဝေဘာ�တ်ဝူေြ�ရေ� ရည်�ရ�ယ်�၍
 ITF နှ�င်�� သွက်�ဆ��င်�ရ� အစာ���ရ ဝေအဂျာ�င်�စာ�ရိုး�� �များ��� ဝေစာ�စာြ�ည်��နှ��င်��ဝေရ�

 ဝေဆ��ဝေနှ��ြ��များ���လွှာ�ြ�ခု��သွည်�။ နှ�စာ�ရက်�ကြံက်�ပြီးြ��ဝေေ�က်�၊ ITF သွည်�
 အဝေပြခုခု�ဝေပြြ�င်��ဝေရိုး��လွှာ�သွ ူင်��ြများ��သွများ��များ���အ�� ဝေခုတ်�သွစာ� က်�ေ�ပြြံများ�နှ�င်��
 လွှာသူွ��ဝေများ��င်�ခု��သွ�င်��များ�တ်�� �၏ အဝေပြခုအဝေေများ���များ� က်�က်�ယ်�ဝေြ�ရေ�
 အဝေရ�ယ် ူဝေဆ�င်�ရ�က်�များ�များ��� သွ�တ်�သွ�င်��ဝေြ�ရေ�အတ်�က်� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်�
 အစာ���ရနှ�င်�� သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု�က်�တ်စာ�ခု�က်�� ရရှ��ရေ� စာ�များ�ခု��ြ�သွည်�။

 အစာ���ရ၏ အဓ�က် လွှာ��က်�ဝေလွှာ��ဝေြ�လွှာ��က်�ပြခုင်��များ�� ဥဝေရ�ြတ်��က်�သွ��-
 များဟ�တ်�သွ ူင်��ြများ��သွများ��များ���က်�� အစာ�အစာဥ�လွှာ�ြ�င်ေ��ပြြစာ�စာဥ�များ�တ်စာ�ဆင်��
 များ�တ်�ြ��တ်င်�ထု��သွည်�� အ�များခု�ဝေခု�ယ်ဝူေသွ� အလွှာ�ြ�ရှ�င်�တ်စာ�ဦး�တ်ည်��ထု�
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရများည်� များဟ�တ်�ဝေတ်��ဝေကြံက်�င်�� အ�များခု�ခု�က်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။
 င်��ြများ��သွများ��သွည်� အလွှာ�ြ�ရှ�င်�၏ ခု�င်��ပြြံခု�က်� များရှ��ဘာ� ထု�က်�ခု�င်��ရှ��များည်�ပြြစာ�ပြီးြ��
 ခု�က်�ခု�င်�� ပြြည်�နှ�င်��ဏ်�ဝေြ�များည်�� စာ���ရ�များ�များ� များရှ��ဝေစာဘာ� အပြခု��
 အလွှာ�ြ�အက်��င်�က်�� ရှ��ဝေြ�နှ��င်�ခု�င်��ရှ��များည်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။

 အပြခု�� တ်�ေေ�ခု�များ�များ���များ�� င်��ြများ��သွများ��၏ များ�ခုင်�ဘာ�သွ�စာက်��နှ�င်��
 အဂျာ�လွှာ�ြ�ဘာ�သွ�စာက်�� နှ�စာ�များ��ံ�လွှာ���ပြြင်�� အလွှာ�ြ�ခုေ �� စာ�ခု�ံြ�များ���နှ�င်��
 အခု�င်��အဝေရ�များ���အဝေကြံက်�င်�� ဝေြ�အြ�ပြခုင်�� အြ�အေင်�အပြြင်�- အများ���ဆ���
 အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�အခု��ေ�ေ�ရ�များ���၊ အေည်��ဆ��� အေ��ဝေြ�ခု��ေ�များ���နှ�င်�� စာ��ြ���ပြြစာ�
 င်��ြများ�� ဝေရယ်�ဥ�များ���ဝေြ� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�ရ� သွတ်�များ�တ်�ခု�က်�များ���တ်�� �နှ�င်��
 ြတ်�သွက်�သွည်�� EU ညွှ�ေ�ကြံက်��ခု�က်�က်�� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်� ဥြဝေ�အပြြစာ�
 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� နှ��ေင်�ဘာ�လွှာ ၁၅ ရက်�ဝေေ � များတ်��င်�များ� ပြြဌာ�ေ��ဝေြ�ရေ�
 က်တ်�ပြြံခု�က်�တ်�� �ြ�ေင်�ြ�သွည်�။

 အဝေများရ�က်ေ� ပြြည်�ဝေထု�င်�စာ� နှ��င်�င်�ပြခု��ဝေရ�ဌာ�ေ၏ လွှာဝူေများ��င်�ခု��သွ�င်��များ�ဆ��င်�ရ�
 အစာ�ရင်�ခု�စာ� ဇာ�ေ�လွှာ ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ�တ်�င်� အ��င်�ယ်�လွှာေ�နှ��င်�င်�အဝေြ�
 သွ၏ူဝေေြေ�ခု�က်�က်�� နှ�စာ�နှ�စာ� ဆက်�တ်��က်� ဝေြ��ပြြထု��ခု��သွည်�၊
 လွှာဝူေများ��င်�ခု��သွ�င်��များ�က်�� ြဝေြ��က်�ရေ�အတ်�က်� အေည်��ဆ��� စာ�နှ�ေ��များ���က်��
 ဝေဆ�င်�ရ�က်�ရေ� ြ�က်�က်�က်�များ�ဝေကြံက်�င်�� ၎င်��အ�� Tier 2 နှ��င်�င်�အပြြစာ�
 သွတ်�များ�တ်�ခု��သွည်�။

 ၂၀၁၉ ခု�နှ�စာ� ဝေအ�က်�တ်��ဘာ�လွှာ လွှာက်�ေ�ြ��င်��တ်�င်� ITF သွည်� အ��င်�ယ်�လွှာေ�
 နှ��င်�င်�အဝေေပြြင်�� သွဝေဘာ�တ်ထူု��သွည်�� အဝေရ�ယ်ဝူေဆ�င်�ရ�က်�များ�များ���က်��
 ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�ေက်�ေက်� အဝေက်�င်�အထုည်�ဝေြ�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေေဝေကြံက်�င်��
 သွ�� �များဟ�တ်� င်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်� အဓ�ြ��ယ်�ရှ��ဝေသွ�
 ဝေပြြ�င်��လွှာ�များ�တ်စာ�ခု�ခု�အတ်�က်� အေည်��င်ယ်�ဝေသွ� သွက်�ဝေသွ
 အဝေထု�က်�အထု��ရှ��ဝေကြံက်�င်��က်�� ပြများင်�ဝေတ်�� ခု��ရြ�သွည်�။ ITF သွည်�
 အဝေပြခုအဝေေက်�� ေ��ေ��က်ြ�က်ြ� ဆက်�လွှာက်� ဝေစာ�င်��ကြံက်ြ�ကြံက်ည်��ရိုး�ဝေေပြီးြ��
 တ်�ေေ�ရှ�� အစာ���ရ ဝေအဂျာ�င်�စာ�ရိုး�� �များ���များ� ထု��က်�သွင်��ဝေသွ�
 လွှာ�ြ�ဝေဆ�င်�ဝေြ�များ�အတ်�က်� ဆက်�လွှာက်� တ်�ေ��အ��ဝေြ�ဝေေြ�သွည်�။

 “ထုးငု့်း်နိုးငု့်င့််ရိံှိး မြောရုံှ �မြောပြ�ာင့်း်လုာ�� ်င့်�း�မ်ှုး�မှုားမြော�ဟွုာ ��ူးုရ်�က််းယု်�်းုင့််
 လု�ွလ်ု�်�� ်ဒုမီှုးုက်မြောရစ်ကီ်�က်� �မှုဂ္ဂ�က်း ု�ွ� �စ်ညီး်�က်ဖြိုး�ီး ��ူးုရ်� ်
 အခွံင့််အ်မြောရးမြော�အွ�ကွ် ်မှုားမှုားမှု�မ်ှု� ်ရ�်�ညီမ်ြောန်လု�က်ရိ်ှိး���ယ်။်

 အ�ဒု�ဟုာ ရုုံန််းက်န််မုှု�စ်ခု်ံပြ�စ်မ်ြော�ာ်လုညီး်�� ITF ရ� ် �်ံ�းုးမုှုနိုငိ့်် ်င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား

 အခွံင့််အ်မြောရး အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ (Fishers’ Rights Network
 (FRN)) ဟုာ ထုးငု့်း်နိုးငု့်င့်် ံင့်�းလု�်ုင့်န််းက်ဏ္ဍနိုငိ့်် ်အဆး�ု� မြောဒု�မိှုာ
 အမြောပြ�ာင့်း်အလု�အ�ကွ် ်�းကု်�ွ်�ဝင့် ်အင့်အ်ားစ်ု�စ်ခု်ံ ပြ�စ်လ်ုာခံ��်��ယ်။်
 က်�န််မြော�ာ်�းုဟ်ုာ ရလုာခံ��်� ်�းးု�က်မု်ှုမြော�ကွ်း ု�က်ည်ီ�်းု ် စ်း�လ်ု�်ုရိှိားဖြိုး�ီး
 မြောဒု��စ်ခု်ံလုံးုမိှုာရိှိး�� ်င့်�း�မ်ှုး�မှုားမြော� ွအ�ကွ် ်�ရားမှု��မုှုရ�းုအ်�ကွ််
အ�လူု�်ုက်းငု့်�်းု ် အလု�်ုမြော� ွအမှု�ားကြိုက်းီ �းုဖြိုး�ီးရိှိး���ယ်။်”
Johnny Hansen, chair, ITF fisheries section

င့်�း�မ်ှုး�မှုားမှု�ား၏ အခွံင့််အ်မြောရးမှု�ား အဆက်အ်�ယွ်က််န်ွ်ပြခံာ �းးု�က်မု်ှုက်း ု�က်ည်ီရု်ုံရန်် ဝက်�်ဆ်းကု်-်
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 အ��လွှာ���ဝေသွ� ထု��င်��နှ��င်�င်� သွများဂျာ� ပြြေ ��ခု��ဝေြ�သွတူ်�� �က်�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေြ�ရေ�
 ဆက်�လွှာက်�လွှာ�ြ�ြ�များည်�၊ ၎င်��၏ အလွှာ�ြ�အက်��င်�လွှာ�ြ�ခု ည်��နှ��င်��ဝေရ�နှ�င်��
 အသွင်��အြ��� ြ�� �စာည်��ဝေရ� လွှာ�တ်�လွှာြ�ခု�င်�� ပြြဌာ�ေ��ခု�က်�များ���
 အြ�အေင်�ပြြစာ�ြ�သွည်�။ ၎င်��သွည်� ထု��င်��နှ��င်�င်� သွများဂျာ�အ�� ပြြေ ��ခု��ဝေြ�ဝေေသွည်��
 င်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်� စာ�တ်�လွှာ�ြ�ရှ���ြ�ယ်�ဝေက်�င်��ဝေသွ� စာည်��ရိုး�� �ဝေရ�နှ�င်��
 ြည်�ဝေြ�ဝေရ�ဆ��င်�ရ� အခု�င်��အလွှာများ�� တ်စာ�ခု�ပြြစာ�သွည်��အပြြင်�
 ပြြေ ��ခု��ဝေရ� က်�င်��ဆက်�တ်စာ�ရြ�လွှာ���တ်စာ�ဝေလွှာ��က်� က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်��
 ဝေဘာ�က်င်��လွှာ��ပြခု�ံ ဝေရ�ဆ��င်�ရ� သွဝေဘာ�တ်ညူ်�ခု�က်�များ��� ရရှ��ရေ�
 အ��ထု�တ်�လွှာ�ြ�က်��င်�များ�များ���က်�� တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�ဝေစာြ�များည်�။

 ဝေ�သွဆ��င်�ရ� အဆင်��၌ FRN သွည်� ILO SEA Fisheries Forum
 တ်�င်� ဝေခု�င်��ဝေဆ�င်�များ�ဝေြ�သွည်�� အခုေ��က်ဏ္ဍက်�� ယ်ထူု��သွည်�၊ ITF နှ�င်�� 
 ၎င်��၏ အြ���ေင်�များ���ပြြစာ�သွည်�� PSU (ြ�လွှာစာ�ြ��င်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� သွများဂျာ�),
 KPI (အင်����ေ��ရှ���) နှ�င်�� လွှာ�တ်�လွှာြ�ဝေသွ� ပြများေ�များ� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အြ���ခု�ံြ�
 (Independent Federation of Myanmar Seafarers
 (IFOMS)) တ်�� �နှ �င်�� ေ��ေ��က်ြ�က်ြ� လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�၊ င်��လွှာ�ြ�င်ေ��
 က်ဏ္ဍ၌ ဝေ�သွတ်�င်�� ည်��နှ��င်��လွှာ�ြ�က်��င်�များ�က်�� ခု��င်�များ�ဝေတ်�င်��တ်င်��ဝေစာရနှ��နှ�င်��
 အလွှာ�ြ�သွများ�� ဝေများ��င်�ခု��သွ�င်��များ�နှ�င်�� အတ်င်��အက်�ြ� အလွှာ�ြ�ခု��င်��ဝေစာများ�တ်�� �က်��
 တ်�ေ��လွှာ�ေ�ရေ�အတ်�က်� တ်စာ�နှ��င်�င်�လွှာ���ဆ��င်�ရ� အ��ထု�တ်�လွှာ�ြ�က်��င်�များ�က်��
 ပြများ�င်��တ်င်�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်�ပြြစာ�သွည်�။

 FRN သွည်� ILO၊ ပြများေ�များ�အစာ���ရနှ�င်�� IFOMS တ်�� �နှ �င်��လွှာည်��အတ်တူ်က်�
 လွှာ�ြ�က်��င်�လွှာ�က်�ရှ��သွည်�၊ ထု��င်��နှ��င်�င်�၌ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ရေ�
 ထု�က်�ခု��ဝေတ်��များည်�ပြြစာ�သွည်�� ပြများေ�များ� င်��ြများ��သွများ��များ���အတ်�က်�
 များထု�က်�ခု��များ�-သွင်�တ်ေ��ဝေြ�ပြခုင်��၊ သွများဂျာ�အဝေကြံက်�င်�� သွတူ်�� �အ��
 ြည်�ဝေြ�ပြခုင်��နှ�င်��သွတူ်�� �၏ အလွှာ�ြ�သွများ�� အခု�င်��အဝေရ�များ���နှ�င်�� ထု��င်��နှ��င်�င်�
ဥြဝေ�အရ အက်�အက်�ယ်�ဝေြ�ပြခုင်��တ်�� �က်�� ြ�� �ခု�ဝေြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�။
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အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ��

 �မြော�ာာ�ား 
 စ်း�က််�မြောရာဂ္ဂ� နိုန်ု်းမှု�ားမိှုာ
 အပြခံားအလု�်ု�မှုားမှု�ားထုက််
�းုမှုးုမှု�ားပြ�ား
 �မုြော��န်အ�စ်က်် ပြ���ညီမိ်ှုာ �မြော�ာာ�ားမှု�ား�ငွ့် ်အပြခံား လု�ူန််းစ်ားမှု�ားထုက််
စ်း�က််�မြောရာဂ္ဂ�နိုန်ု်း �းုမှုးု၍ ပြမှုင့််ပ်ြမှုင့််မ်ှုားမှုား ရိှိး�ညီ၊် ၎င့်း်မိှုာ ထုး�်လုန် ််စ်ရာ နိုငိ့်် ်
 စ်း��်�က်စ််ရာ နိုစိ်မ်ှု�း�းလုံးုပြ�စ်မ်ြော�ာ �းရိှိးမြောန်က်�က်းစ်��စ်ရ်�်ပြ�စ်မ်ြော�ာ 
မြော�ွ� ရိှိးခံ�က်ပ်ြ�စ်�်ညီဟ်ု ုITF �မြော�ာာ�ားမှု�ား အ�်ုထုန််းမုှုအ�ွ�� အကြိုက်းီအက်�ပြ�စ်�် ူ
 Katie Higginbottom က် မြောပြ�ာ�ညီ။်

•

•  

•  

•  

YALE အစ်ရီင့်ခံ်ံစ်ာက် အ�က်ပံြ���ညီမိ်ှုာ-
 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍသွည်�
 အရင်��အပြများစာ� အက်ေ ��အသွတ်�ရှ��ဝေသွ�ဝေေရ�တ်�င်�
 စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�က်�� ြ��ြ���ဝေြ�ရေ�
 ေည်��ဗ��ဟ�များ���က်�� ြ�� �စာည်��ထု��သွင်��သွည်�၊
 ပြများင်��ပြများင်��များ��များ�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���၊
 ပြများင်��ပြများင်��များ��များ�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်�� ြတ်�ေေ��က်�င်�များ���နှ�င်��
 ပြများင်��ပြများင်��များ��များ�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်��က်�လွှာများ��� (အ�များ�၌
 ဝေေ�က်�ဆ���ဝေေ �၊ သွဝေဘာ��ခုရ��စာဥ� ြထုများဝေေ � နှ�င်��
 စာ�ခု�ံြ�သွက်�တ်များ��တ်���က်�လွှာအတ်�င်��) တ်�� �နှ �င်��ြတ်�သွက်�ပြီးြ��
 အထု�ူသွပြြင်�� အ�ရိုး��စာ��က်�ဝေြ�ပြခုင်��အ��ပြြင်��ပြြစာ�သွည်�။

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေရ�ဝေက်��င်��များ���သွည်�
 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�
 ပြြဿေ�များ���က်�� ထုည်��သွ�င်�� သွင်�ကြံက်��သွင်��သွည်�။

 က်�များ�ဏ်�များ���များ�� အလွှာ�ြ�သွင်�အရ�ရှ��များ���နှ�င်��
 အလွှာ�ြ�သွများ��အသွစာ�များ���အတ်�က်� ြ��ြ���များ�က်��
 တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�သွင်��သွည်�၊ သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်�
 သွင်��ဝေတ်��ဝေသွ� ဝေလွှာ�က်�င်��ဝေရ� အစာ�အစာဥ�များ��� သွတူ်�� �တ်�င်�
ရှ��ဝေေဝေကြံက်�င်�� ဝေသွခု��ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�သွင်��သွည်�။

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍသွည်� စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�
 က်�ေ��များ�ဝေရ�က်�စာ�များ���က်�� က်��ရ� �ပြြစာ�တ်င်�များ� များရှ��ဝေစာရေ�
 ကြိက်�ံ �စာ��သွင်��ပြီးြ�� အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ ြ�ူဝေြ�င်��ြ�ေင်�ဝေသွ�၊
ြ��ြ���က်ညူ်�ဝေသွ� ြတ်�ေေ��က်�င်�တ်စာ�ရြ�က်�� ြ��ံ�ဝေထု�င်�သွင်��သွည်�။

 အ�ြ�ထု�ေ��များ�အြ���သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�

 က်�ေ��များ�ဝေရ�နှ�င်��ြတ်�သွက်�၍ ဝေရ�လွှာ�တ်က်� သွ��လွှာ�များ� သွ�ဝေတ်သွေ လွှာ�ြ�ဝေြ�ရေ�

 တ်�ေေ�ဝေြ�ခု��သွည်�၊ စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ�၊ စာ�တ်�ဝေသွ�က်နှ�င်�� များ�များ�က်��ယ်�များ�များ�

 အဆ���စာ�ရင်�များည်�� အဝေတ်��အဝေခု�များ���တ်�� �၏ ပြြစာ�ရပြခုင်��အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ���က်��

 ဝေြ��ထု�တ်�ဝေြ�ပြခုင်��နှ�င်�� အနှ�ရ�ယ်�များ���က်�� ဝေလွှာ���ခု�ဝေစာရေ� ေည်��လွှာများ��များ���က်��

ဝေြ��ထု�တ်�ရေ�အတ်�က်� ရှ��ဝေြ�ပြခုင်��တ်�� �လွှာ�ြ�ရေ�ပြြစာ�သွည်�။

 ဝေလွှာ�လွှာ�များ�သွည်� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� လွှာ�ြ�င်ေ��က်ဏ္ဍတ်စာ�ခု�လွှာ���ရှ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���ထု�များ� တ်�� �ပြြေ�ခု�က်�ဝေြ�င်�� 1,572 ခု�က်�� စာများ��စာစာ�ခု��ြ�သွည်�။

 ဝေလွှာ�လွှာ�များ�က် ဝေတ်�� ရှ��ခု��သွည်�များ��-

 ဝေလွှာ�ြ��တ်စာ�ြ��များ�� အလွှာယ်�အလွှာတ်�များ� အပြြင်��အထုေ�  

 စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ�က်�� ခု�စာ��ခု��ရသွည်�

 ဆယ်��ခု�နှ�စာ� ရ�ခု��င်�နှ�ေ��များ�� စာ�တ်�ဝေသွ�က် ခု�စာ��ခု��ရသွည်�  

 နှ�စာ�ဆယ်�ရ�ခု��င်�နှ�ေ��များ�� စာစာ�တ်များ�� များပြီးြ��ဆ���များ�  

 နှ�စာ�ြတ်�အတ်�င်�� အေည်��ဆ��� အဝေတ်��များ���များ��� ဝေေ �များ���တ်�င်�

 များ�များ�က်��ယ်�များ�များ� ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�ရဝေအ�င်� သွ�� �များဟ�တ်� အဆ���စာ�ရင်�ဝေအ�င်�

စာဥ��စာ��ဝေတ်��ဝေခု� ခု��သွည်�၊ ၎င်��အပြြင်�

င်ယ်�ရ�ယ်�ဝေသွ� သွဝေဘာ��သွ��များ���နှ�င်�� အများ��ံ�သွများ��သွဝေဘာ��  

 အများ�ထုများ��များ���များ��  အများ���ဆ��� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��သွည်�။

 တ်���ပြများ�င်��လွှာ�ပြခုင်��အ��ပြြင်�� စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ� သွ�� �များဟ�တ်� စာ�တ်�ဝေသွ�က်

 ခု�စာ��ဝေေရသွည်�� သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�� လွှာ�ေ�ခု��သွည်�� ၁၂ လွှာ အတ်�င်��

 အေည်��ဆ��� ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�များ��� နှ�င်��/သွ�� �များဟ�တ်� ေ�များက်�ေ��များ�များ���

 ရနှ��င်�ြ�ယ်�ပြြစာ�နှ��င်�ဝေပြခု နှ�စာ�ဆများ���ြ�သွည်�။  ည်��ြ�င်��သွည်�� စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ�

 က်�ေ��များ�ဝေရ�သွည်� ထု�ခု��က်��ဏ်�ရ�များ���နှ�င်�� ေ�များက်�ေ��များ�အဝေြ� အ��ကြံသွြ�ယ်�ရ�

 သွက်�ဝေရ�က်�များ�များ���လွှာည်�� ရှ��သွည်�၊ ၎င်��များ�တ်စာ�ြေ� လွှာူ �အသွက်�များ���နှ�င်�� သွဝေဘာ��

 လွှာ�ြ�င်ေ��လွှာည်�ြတ်�များ�များ���က်�� ထု�ခု��က်�ကြံက်သွည်�။

 အနှ�ရ�ယ်�များ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်�� အလွှာ�ြ�ခု�င်�၌ သွတူ်�� �

 အကြံက်များ��ြက်�များ�ခု�ရဝေသွ�၊ သွတူ်�� �တ်�င်� အလွှာ�ြ�စာ�တ်�ဝေက်�ေြ�များ� ေည်��ြ��ဝေသွ�၊

 များ�များ� အများ�ထုများ��များ���အ�� ဂျာရိုး�များစာ��က်� များဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�ဝေသွ� ည်��ြ�င်��စာ��

 စာ�များ�အ�ြ�ခု�ံြ�သွည်�� က်�များ�ဏ်�များ���အတ်�က်� အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�ဝေြ�သွည်��အခု�

 ြ��၍များ���သွည်�ဟ� အစာ�ရင်�ခု�စာ�တ်�င်� ဝေြ��ပြြထု��သွည်�။  စာ�တ်�ပြြင်��ပြြစာ��ပြြင်��၊

 စာ�တ်�က်�ဝေရ�ဂျာ�နှ�င်�� စာ�တ်�ဝေသွ�က် အဆင်��ပြများင်��ပြများင်��များ��များ��ရှ��သွည်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���သွည်� သွတူ်�� � ထုများ��ဝေဆ�င်�ရများည်�� အလွှာ�ြ�တ်�ေေ�အတ်�က်�

 လွှာ��လွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေလွှာ�က်� ဝေလွှာ�က်�င်��များခု�ရဝေကြံက်�င်��က်��လွှာည်�� ခု�စာ��ခု��ရပြီးြ��

 ဆ���ပြြတ်�ခု�က်�များ���က်�� ေင်�ဝေရ�က်� များစာ�က်�ြက်�နှ��င်�ကြံက်ြ�။   အလွှာ�ြ�သွများ��

 အများ���အပြြ��နှ�င်�� အလွှာ�ြ�ခု�င်�များ���အဝေြ� ပြြစာ�ဝေေက်� ပြြဿေ�များ��� ရှ��ကြံက်ပြီးြ�� 

 ၎င်��တ်�� �က်�� က်��င်�တ်�ယ်� အဝေရ�ယ် ူနှ��င်�ြ�သွည်�။

 သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� များ���စာ��ဝေသွ� အဝေကြံက်�င်��ရင်��များ���များ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� သွ��ပြခု�� အနှ�ရ�ယ်�များ���က်�� တ်���ဝေစာြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ��များ���များ�� က်များ��တ်စာ�ခု�လွှာ���တ်�င်� ကြိက်��ကြိက်��များ��များ��

 အပြများင်�ခု�ရသွမူျား���ပြြစာ�သွည်�။  သွတူ်�� �သွည်� သွဝေဘာ��ဝေြ�တ်�င်� အထု��က်�ေ�များ�က်��

 ကြံက်�ံ ဝေတ်��သွည်�၊ အကြိက်��အက်�ယ်� ြင်�ြေ��နှ�များ��ေယ်�များ� က်�လွှာများ���က်��ကြံက်�ံ ဝေတ်�� ပြီးြ��

 ကြိက်��များ��ပြီးြ��တ်ေ�ြ���ကြိက်��ဝေသွ� ဥစာ��ြစာ�ည်��အတ်�က်� တ်�ေေ�ရှ��ကြံက်သွည်�၊

 ကြိက်��များ��ဝေသွ��ဏ်�ဝေင်�များ���နှ�င်�� ပြြစာ�များ�ဆ��င်�ရ� တ်�ေေ�သွ�� � ဦး�တ်ည်�ဝေြ�များည်��

 ြတ်�ေေ��က်�င်�ဆ��င်�ရ� ဝေဘာ�အနှ�ရ�ယ်�တ်စာ�ခု� ပြြစာ�ြ���နှ��င်�သွည်��

 ဥစာ��ြစာ�ည်��ပြြစာ�သွည်�။ အပြီးများ�တ်များ��ေေ�ထုများ�� အလွှာ�ြ�ခုေ �� က်ေ�ထုရိုး��က်�စာ�ခု�ံြ�

 ေည်��ြ��များ�၊ အဆင်�သွင်�� လွှာ�ြ�အ��စာ�စာည်��များ�က်�� သွဝေဘာ�� အြ��အလွှာ��

 လွှာ�ြ�က်��င်�များ�တ်�� �နှ �င်�� ဝေြ�င်��စာြ�က်� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�၌ အလွှာ�ြ�လွှာ�ြ�က်��င်�သွည်��

 လွှာသူွ��စာ�များ��ြက်��ပြြင်�� ယ်�ဥ�ပြီးြ�ံင်�များ�ဆ�သွ�� � ဦး�တ်ည်�ကြံက်သွည်�။  ထု�� �ပြြင်�

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��ဆ��င်�ရ� ဥြဝေ�များ���နှ�င်�� အလွှာ�ြ�ရှ�င်� တ်�ေေ�များ��

 ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်�� အလွှာ�ြ�သွများ�� စာ�ခု�ံြ�ရှ��ဝေေဝေသွ��လွှာည်��

 ဝေများ��င်�များ��က်�လွှာ�က်�ရှ��ဝေေဆ� ပြြစာ�သွည်�။

 စာ�တ်�ြ��င်��ဆ��င်�ရ� က်�ေ��များ�ဝေရ�များ�� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� က်��ယ်�ဝေရ�က်��ယ်�တ်�

 က်�စာ�က်��သွ�� � အပြများင်�ရှ��ဝေသွ��လွှာည်�� အပြြစာ�များ�ေ�များ�� အဆ��ြ� ပြြဿေ�သွည်�

 က်များ��တ်စာ�ေ�များ��ပြြစာ�သွည်�- ြ��များ��ဝေက်�င်��များ�ေ�လွှာ�ရေ�အတ်�က်� အရ�များ���က်��

 ဝေပြြ�င်��ဝေြ�ြ�� �အတ်�က်�က် ထု�ေ��ခု�ံြ�များ� အ��ေည်��၊ ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�များ�နှ�င်�� ြ��ြ���များ�

ေည်��ြ��၊ ဝေေ�က်�ပြီးြ�� လွှာ�ြ�ြ��င်�ခု�င်�� ခု��ံ �တ်ည်��ဆ�ပြြစာ�သွည်�။
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အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ��

�မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ���ညီ ်ITF ၏ က်�ုးလုုပ်ြ�စ် ်အ�ွ�� ခွံ��စ်ခု်ံပြ�စ်�်ညီ ်– �းုမှုးု�းရိှိးရန်် ဝက်�်ဆ်းကု်-်
www.seafarerstrust.org

 အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ���ညီ်
 �မြော�ာာ�ားမှု�ား၏ �ယ်လ်ု-ီမြောဆးဝ�း
 ဝန််မြောဆာင့်မု်ှုက်း ု�းးု�က်မ်ြောအာင့်လ်ု�်ုရန််
 ရန််�ုံမြောင့် ွခွံင့််ပ်ြ��

 Seafarers’ အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ�� ရန််�ုံမြောင့် ွခွံင့််ပ်ြ��မြောရး မှုန််မြောန်ဂ္ဂ�ာပြ�စ်�် ူLuca
 Tommasi က် �ယ်လ်ု-ီမြောဆးဝ�း မြောဆာ�််ဝ�က်း ုထုမူြောထုာင့်မ်ြော�းရာ၌
 အ�ယ်မ်ြော�က်ာင့်် ်အ�်ုထုးန််းမုှုအ�ွ��က် ရင့်း်နိုိးီမြော�းရမြော�က်ာင့်း် ရိှိင့်း်ပြ��ညီ်
 Katie Higginbottom က် မြောပြ�ာ�ညီ။်

က်မ်ှုးမြောပြခံ ထုကွ်ခွ်ံာ�ည်ီ ်အက်�်် (SHORE LEAVE APP)

 အ�ြ�ထု�ေ��များ�အြ���၏ က်များ��ဝေပြခု ထု�က်�ခု��များည်�� အက်�ြ� (The
 Trust’s Shore Leave app) သွည်� သွဝေဘာ��သွ��

 အများ�ထုများ��များ��� အတ်�က်� သွတူ်�� �၏ အက်ေ ��အသွတ်�ရှ��ဝေသွ�

 အ��လွှာြ�ခု��ေ�က်�� ဆ�ြ�က်များ��၌ အများ���ဆ��� အသွ���ပြြံနှ��င်�ရေ�အတ်�က်�

 အဝေထု�က်�အက်ပူြြံရေ� ရည်�များ�ေ��ထု��သွည်�။ ၎င်��သွည်�

 အင်�တ်�ေက်�အဆက်�ပြြတ်�ဝေေစာဥ�အဝေတ်�အတ်�င်��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ စာင်�တ်�ရိုး�� �၏ ဆက်�သွ�ယ်�ရများည်��

 အဝေသွ�စာ�တ်�အခု�က်�အလွှာက်�များ���နှ�င်�� ၂၄ ေ�ရ� ၇ ရက်�

 အသွ���ပြြံနှ��င်�သွည်�� ISWAN သွဝေဘာ��သွ��များ��� အက်အူည်�

 ေေ�ဝေဆ�င်�များ�က်�� ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�သွည်�။  အဆ��ြ� အခုများ�� အက်�ြ�

 (App) က်�� Android နှ�င်�� iphone တ်�� �အတ်�က်� ရရှ��နှ��င်�သွည်� –

 ြ��များ��သွ�ရှ��ရေ� ေက်�ဘာ�ဆ��က်� www.seafarerstrust.org/apps

 အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� အလွှာ�ြ�သွများ�� အြ���ခု�ံြ� (The International
 Labour Organization) နှ�င်�� အပြြည်�ပြြည်�ဆ��င်�ရ� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 အြ���ခု�ံြ� (International Maritime Organization) တ်�� �က်

 ဝေပြြ�သွည်�များ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အဝေေပြြင်��  က်များ��ဝေပြခုရှ�� လွှာမူျား���က်��သွ�� �ြင်�

 သွဝေဘာ��ဝေြ�၌ ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ဝေစာ�င်��ဝေရှ��က်�များ� အဆင်��အတ်တူ်ကူ်��

 ရသွင်��သွည်�ပြြစာ�သွည်�။  သွ�� �ဝေသွ��လွှာည်�� ဤက်�စာ�များ�� လွှာက်�ဝေတ်��၌

 ခုက်�ခု�ြ�သွည်�။

 သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ေေ�ထုများ�� အ��ေည်��များ�၊ သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ��

 အရ�ရှ��များ���၏ အက်ေ ��အသွတ်�ရှ��ဝေသွ� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ဗဟ�သွ�တ်နှ�င်��တ်က်�

များလွှာ��ဝေလွှာ�က်�ဝေသွ� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ြစာ�ည်��က်�ရ�ယ်�များ��� 

 ဝေြ�င်��စာြ�လွှာ��က်�ဝေသွ�� သွဝေဘာ��သွ��များ���အတ်�က်� အခု�င်��များသွ�ပြြစာ�ရသွည်�။

 သွဝေဘာ��သွ�� အများ�ထုများ��များ���သွည်� များ���ဝေသွ�အ��ပြြင်�� က်�ေ��များ�ဝေရ�

 ပြြဿေ� အဝေသွ�စာ��တ်�� �က်�� များ�များ�တ်�� �ြ�သွ� ဝေပြြရှ�င်��ရေ� ကြိက်�ံ �စာ��ကြံက်ရသွည်�၊

 ြ��များ��ကြိက်��များ��သွည်�� က်�စာ�များ���၌ တ်ယ်�လွှာ�-ဝေဆ�ေ�� ြင်�လွှာယ်�ဝေရဝေကြံက်�င်��

 အက်အူည်� ေေ�ဝေဆ�င်�များ� (Telemedical Maritime Assistance
Service (TMAS)) ထု�များ� အကြံက်�ဉာ�ဏ်�က်�� ဝေတ်�င်��ခု�ရသွည်�။

 လွှာေူ�၏ ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� အဝေပြခုအဝေေက်�� က်�က်�က်�က်�က်�င်��က်�င်��

သွ�ရှ��ရေ�အလွှာ�� �င်�� သွဝေဘာ��နှ�င်�� TMAS အကြံက်�� ြ�ေ��ဝေခု�များ�များ���နှ�င်��အ��ဝေများ�လွှာ�တ်�� �

 တ်�င်� အခု��ေ�အဝေပြများ�က်�အပြများ�� ဆ���ရိုး� ��ခု��ရသွည်�။ များ�ေ�က်ေ�ဝေသွ� အခု�က်�အလွှာက်�

 များရှ��ဘာ� များ�ေ�က်ေ�ဝေသွ� ဝေရ�ဂျာ�ဝေြ��ထု�တ်�များ�လွှာ�ြ�ရေ� အလွှာ�ေ ��အလွှာ�ေ� ခုက်�ခု�ပြီးြ��

 သွဝေဘာ��သွ��များ���၏ အသွက်�များ���က်�� အနှ�ရ�ယ်�ရှ��ဝေစာနှ��င်�သွည်�။

 ဤက်�စာ�က်�� တ်���တ်က်�ဝေအ�င်�လွှာ�ြ�ရေ�အတ်�က်�၊ ITF Seafarers’

 Trust သွည်� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အများ���ဆ��� TMAS ေေ�ဝေဆ�င်�များ�က်��

 အသွ���ပြြံသွည်�� CIRM (Centro Internazionale Radio
 Medico) အ��  တ်စာ�နှ�စာ�လွှာ�င်� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� က်�စာ� ၆၀၀၀ ေ��ြ��က်��

 က်��င်�တ်�ယ်�ဝေပြြရှ�င်��ဝေြ�ရေ� ရေ�ြ��ဝေင်�ခု�ဝေြ�ခု��သွည်�။  သွဝေဘာ��ဝေြ� ရှ�� တ်�ေေ�ရှ��

 ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ေေ�ထုများ��အ�� TMAS ဆရ�ေေ�များ���ထု�သွ�� � များ�ေ�က်ေ�ဝေသွ�

 အခု�က်�အလွှာက်�များ���က်�� ဝေြ�အြ�ရေ�အတ်�က်� လွှာများ��ညွှ�ေ�ဝေြ�များည်�� ဝေဆ��ြ�ေ�က်��

 ထုဝူေထု�င်�ဝေြ�ရေ� အဆ��ြ� ဝေင်�ဝေကြံက်�က်�� အသွ���ပြြံများည်�ပြြစာ�သွည်�။

 လွှာ�ေ�ခု��သွည်�� နှ�စာ�ဝေြ�င်�� ၂၀ အတ်�က်� စာ�ဝေဆ�င်��ထု��သွည်�� CIRM
 ဝေဆ�များ�တ်�တ်များ��များ���က်�� ဝေြ��ထု�တ်�ပြခုင်��အ��ပြြင်�� တ်ေ�ြ��� များပြြတ်�နှ��င်�ဝေသွ�

 အခု�က်�အလွှာက်� ြများ�ဏ်နှ�င်��အတ် ူဝေဆ��ြ�ေ�က်�� လွှာ�ြ�ြ�လွှာ�များ��များည်�။

 ဝေဆ��ြ�ေ�သွည်� သွဝေဘာ��သွ��၏ ဝေရ�ဂျာ�လွှာက်�ဏ်�များ���အဝေြ�

 များတူ်ည်�၍ ဤအခု�က်�အလွှာက်�များ���က်�� စာ�များ�ြ�လွှာ�များ��များည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� ပြီးြ��ပြြည်��စာ��သွည်��

 ဝေရ�ဂျာ�အဝေပြခုအဝေေ သွတူ်�� �အ�� ဝေြ��ထု�တ်�ဝေြ�ရေ�အတ်�က်�

 လွှာများ��ညွှ�ေ�များည်�ပြြစာ�သွည်�� လွှာများ��ဝေကြံက်�င်��က်�� ြေ�တ်��ဝေြ�ြ�များည်�။

 ယ်င်��များ�တ်စာ�ြေ� ၎င်��သွည်� TMAS ဆရ�ေေ�များ���ထု�သွ�� � ဓ�တ်�ြ��များ���နှ�င်��တ်က်�

 ြ��င်�တ်စာ�ခု�တ်ည်��ပြြင်�� ြ�� �ဝေြ�ြ�များည်�။

 ဝေေ�က်�ဆ��� ရလွှာ��များ�� ြ��များ��စာ�တ်�ခု�ရသွည်�� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ြ��င်�ပြြစာ�ြ�လွှာ�များ��များည်�၊

 ြ��များ��အဝေသွ�စာ�တ်�က်�သွည်�� အဝေပြခုအဝေေက်�� ရှ�င်��ပြြဝေြ�များည်�၊ သွဝေဘာ��နှ�င်��

က်များ��ဝေပြခု ဆက်�သွ�ယ်�ဝေရ� ြ��များ��ပြများေ�ဆေ�များည်�ပြြစာ�ပြီးြ�� ြ��များ��တ်�က်�သွည်�� ဝေရ�ဂျာ�

 ဝေြ��ထု�တ်�များ�က်��လွှာ�ြ�နှ��င်�များည်�။  ဤသွ�� �အ��ပြြင်�� ဝေေ�လွှာ�သွည်�� သွဝေဘာ��များ���ထု�သွ�� �

 ဝေဆ�င်�ရ�က်�ဝေြ�သွည်�� ဝေဆ�ြက်�ဆ��င်�ရ� ေေ�ဝေဆ�င်�များ� အရည်�အဝေသွ��က်��

 အများ�ေ�စာင်�စာစာ� တ်���ပြများ�င်��ဝေြ�ြ�များည်�။



www.itfseafarers.org
 သွင်�� အခု�င်��အဝေရ�များ���နှ�င်�� ြင်�လွှာယ်�ပြြင်�နှ�င်��ဆ�ြ�က်များ��များ���တ်�င်� ITF စာ�စာစာ�ဝေရ�များ��များ���က် များည်�သွ�� �
 က်ညူ်�ဝေြ�နှ��င်�ဝေကြံက်�င်�� သွဝေဘာ��သွ��များ��� အတ်�က်� က်�ေ�ဝေတ်��တ်�� �၏ ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�ေက်�ေက်�နှ�င်��
ဆေ��သွစာ�ထု�သွည်�� ေက်�ဘာ�ဆ��က်�တ်�င်� ရှ��ဝေြ�ြ�။

              

www.itfglobal.org
 အလွှာ�ြ�သွများ��များ���နှ�င်�� ၎င်��တ်�� �၏ ITF သွများဂျာ�များ���အဝေြ� သွက်�ဝေရ�က်�များ�ရှ��ဝေသွ� ဝေေ�က်�ဆ���
ြ�� � ပြီးြ�ံ�ပြြစာ�ရြ�အ��လွှာ���က်�� ITF Global ေက်�ဘာ�ဆ��က်�အသွစာ�တ်�င်� သွ�ရှ��ြ�။

 �မြော�ာာ�ားမှု�ား – ��င့်း်အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ားနိုငိ့်််
 အ�က်ဉံာာဏ်ီအ�ကွ် ်ITF က်း ု�င့်၏်
 မြောန်စ််ဥ်းဆ်းကု်က််�်ရမှုည်ီ ်ဆး�်က်မ်ှုးအပြ�စ်လ်ု�်ု��

အခံမှု�် ITF အက်�်် – Android နိုငိ့်် ်iOS နိုစိ်မ်ှု�း�းလုံးုအ�ကွ် ်ရရိှိးနိုးငု့်�်ညီ်
�င့်် ် App Store မိှု မြောဒု�င့်း်လုဒုုဆ်ွ�ယ်�ူ�  http://bit.ly/36SaOr2 or from Google Play, at http://bit.ly/36HTYex

ITF ဝက််�်ဆးုက််မှု�ား

ITF လုူမှုှုရမြေားဆးုင့််ရာ မှုီဒုီယ်ာ

ITF �မြော�ာာ�ားမှု�ား
�မြော�ာာက်း ု�က်ည်ီရ်န််

 �မှုဂ္ဂ�က် �င့််အ်�ကွ် ်လု�်ုမြော�းနိုးငု့်�်ည်ီ ်အရာက်းု
မြောလုလ်ုာရန််
�ဋိး�က်�ပြ�စ်ခ်ံ�းန်် အက်အူညီရီမှုည်ီမ်ြောန်ရာ ရိှိာရန််
ITF နိုငိ့်် ်ဆက်�်ယွ်ရ်န််
 ITF စ်းစ်စ်မ်ြောရးမှု�း (�းု)် ITF �င့်လ်ုယ်မ်ြောရမြော�က်ာင့်း် �မှုဂ္ဂ�က်းု
ရိှိာရန််

●

●

●

●

●

ITF �စ်က််မှု�ာလုံးု
ITF နိုငိ့်် ်�မှုဂ္ဂ� မြောန်ာက်ဆ်ံးု��င့်း်က်း ု�းရိှိးရန််
က်�န််မြော�ာ်�းု၏် လုုံ�မြောဆာ်မုှုမှု�ားက်း ုဆက်လ်ု�်ုရန််
ITF နိုငိ့်် ်၎င့်း်၏ �မှုဂ္ဂ�မှု�ားအမြော�က်ာင့်း် �းုမှုးု�းရိှိးရန််

IFT �ာယ်ာမြောက်ာင့်း်မွှုန််မြောရး
 စ်း�မ်ြော�ာက်၊ HIV/AIDS, လုးင့်ဆ်းငု့်ရ်ာ က်းူစ်က်�်�မ်ြော�ာ

 မြောရာဂ္ဂ�မှု�ား (STIs), အဆ�ုမ်ြောရာဂ္ဂ� (TB), င့်ကိ်�်�ားမြောရာဂ္ဂ�
(�းု)် ဇီူးက်ာဗးုင့်း်ရ�်စ် ်�းုအ်�ကွ် ်စ်းုးရးမ်ှု�ူ�န််မြောန်�လုား။
 မြောန်ာက်ဆ်ံးု ��င့်း်အခံ�က်အ်လုက်မ်ှု�ားနိုငိ့်် ်အ�က်ဉံာာဏ်ီက်းု
ရိှိာရန််-
 • မြောရာဂ္ဂ�လုက်�ဏီာမှု�ား  • က်းူစ်က်ပ်ြခံင့်း်  • က်�ုမုှု
• ကြိုက်း��င့်က််ာက်ယွ်ပ်ြခံင့်း်  • မြောရာဂ္ဂ�အမြော�က်ာင့်း် ပြ�စ်မ်ြောန်က်�

မိှုားယ်ငွ့်း်အယ်အူဆမှု�ား 

●

●

●

 လုမုူှုမြောရးဆးငု့်ရ်ာ မီှုဒုယီ်ာ�ငွ့် ်�င့်လ်ုယ်ပ်ြ�င့်၌် �ဝ အမြော�က်ာင့်း် မြောန်ာက်ဆ်ံးုအပြ�စ်အ်��က်က််း ု�းရိှိး��-  
 Keep up with the ITF နိုငိ့်် ်�မှုဂ္ဂ� မြောန်ာက်ဆ်ံးု��င့်း်က်း ု�းရိှိးရန်် Twitter ရိှိး @ITFSeafarersSupport နိုငိ့်််
ဝက်�်ဆ်းကု် ်www.facebook.com/ITFseafarerssupport က်း�ုံးု၍ �းရိှိး��


