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“ITF �ုယု်စ်ာာ� ��ရေော�်အရေေေ� � သရေ�ာာသာ�ရေတွ
�ု ု�ုဗုစာ�်မ့ျားာ��ပ်ရေ��ကြီး�း�ရေ��ာင်� ်ခို�ခ်ို�မုျားေ� � များ
ရေ��ာတ�� ရေော�ထ်ုပ် တစာန်္တစိာအ်တငွ်�်မိျားာ �မ့ျားာ�
�ေ်ုစာညီရ်ေတ�ွု ုဆွဲ�လ်� ်ရေ�ွ�လ�ာ�ရေပ��ာမိျားာ 
သတူုု ��� � အတတပ်ညီာဆွဲေ်တ��လပ်ု�ပ်၊ �ုယု်�်�ု��
အေစာေ်ာခို�မုျားန္တငိ်� ်အလပ်ုကြီး��ု�စာာ�မုျားရေတအွတ�ွ် 
အကြီး�း�အ��ယ် ်ရေ���ဇူ�တင်ရုိ်ှိလုပု�တယ်။်“ 

ချုင်မ်ားင်ရ်ာဆောသာ မုားတဆ်ောဆိုမ့ား�ား၊

“ITF က်ု�ယ်စ််ား က်�ဆောန်းာ�်အဆောန်းန်း� � သဆော�ာာသားဆောတက့်ု� က်ု�ဗစ််က်မားာ့�က်�်ဆော�းကြီးက်းး

ဆော�က်ာင်� ်ချုက်ခ်ျု�မားန့်း� � မားဆောရာရာာတ�� ဆောန်းာက်ထ်ား�် တစ််နိုစ်ိ်အတင့်း်မားာိ က်မားာ့�က်�န်းစ််ည််

ဆောတက့်ု� ဆိုက်လ်ုက် ်ဆောရ့ာ�လု�ားဆော�းရာာမားာိ သတူု� �ရာ� � အတတ�်ည်ာဆိုန်းတ်��လု��်ရာ�်၊ 

က်ု�ယ်က််�ု�းအန်းစ််န်းာချုမံားန့ိုငိ်� ်အလု��်ကြီးက်�ုးစ်ားမားဆ့ောတအ့တက့် ်အကြီးက်းးအက်�ယ်် 

ဆောက်�းဇူူးးတင်ရ်ှိိုလုု��ါတယ်။်“  

ထားု� �ပြ�င် ်သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ား ဆောင်ဆ့ောရားဆော�က်းဆောရား မားတည်ပ်ြီးင်မ်ုား

မားန့ိုငိ်� ်စု်တ�်�က်ခဆောရာာက်ဆ်ောန်းသည်� ်ချုက်ခ်ျုက်ခ်ျု�ချု�အချု�ုန်းအ်တင့်း် မုားမုား၏ အဖ့ွဲ့��ဝင်မ်ား�ား

က်ု� စ်ည်း်လုံ�းည်းညွ်တဆ်ောသာ၊ လုက်ဆ်ောတ့�က်�ပြီး�းး စု်တ�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ �ံ��ု�းမား ့ဆိုက်လ်ုက််

ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းဆောန်းသည်� ်က်ွနို်��်တု� �၏ အဖ့ွဲ့��ဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်� ်သမားဂ္ဂဂမား�ားက်ု� က်ွနို်��် 

ဆောက်�းဇူူးးတင်လ်ုု��ါသည်။် 

အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က်ဆ်ောက်�ာ်လုန့်းပ်ြီး�းး အလု��်လု��်ပြချုင်း်၊ က်�န်းး်တက်ခ်ျုင့်� ်ပြင်င်း်�ယ်ခ်ျုံ

ရာပြချုင်း်၊ တစ််ချုါတစ််ရံာ သင် ်လုု�အ�်သည်� ်ဆောဆိုးက်�သမား ့မားရာရှိိုပြချုင်း်.... �င်လ်ုယ််

ဆောရာဆော�က်ာင်း် သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာ တင့် ်ITF နိုငိ်� ်က်ွနို်��်တု� �၏ အဖ့ွဲ့��ဝင််

မား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်� ်သမားဂ္ဂဂမား�ားသည် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ အသက်မ်ား�ားအဆော� ် 

က်မားာ့�က်�်ဆော�းကြီးက်းး၏ သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားက့်ု� ဖွဲ့ယ်ရ်ှိိား�စ််ရာန်း ်မားည်သ်ည်�အ်ရာာလု��်ဆောန်း

ဆော�က်ာင်း် �ါရှိို�ါသည်။်

က်ွနို်��်တု� � အ��း�အထားဆုောတာ� မားဆောရာာက်ဆ်ောသးဆောသာ်လုည်း် ကြီးက်းးမားားတ��ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ား့

က်ဆောတာ� မုားချုင်န်ိုု�င်င််နံ်း� � ဆောရာာက်ရ်ှိိုဆောန်းတ�� နိုု�င်င််ပံြချုား ဆို�်ုက်မ်ားးဆောတမ့ားာိ သဆော�ာာသား

ဆောတအ့တက့် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဖုွဲ့� � တန့်းး်အားဆော�းတာဆောတပ့ြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် ဆော�သချုံ 

သမားဂ္ဂဂဆောတ၊့ ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးဆောတန့်း� � သဆော�ာာသား လုမူားဖူ့ွဲ့လုံ�ဆောရား ဌာန်းဆောတဟ့ုာ �း

အချုရာာက်�တ��လု��်င်န်းး်က်ု� ဆောအာက်ဆ်ောပြချုက်ဆောန်း ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းဖုွဲ့� � တန့်းး်အားဆော�းချု���ါ

တယ်။်

အလုအံင်ါိးသံ�းတ��စ်န်းစ််ဟုာ သဆော�ာာသားဆောတအ့တက့် ်အမားနိ်းတ်က်ယ် ်�ာက်ု�ဆိုု�လုု�

တယ်ဆ်ိုု�တာက်ု� က်�ဆောန်းာ်တု� � လုမ်ားးညွှာန်းဆ်ော�း�ါတယ်။် သဆော�ာာစ်န့်း ��်စ််တ��က်စု်စဆောတမ့ားာိ 

သဆော�ာာသားဆောတ ့မားရာရှိိုဆောသးတ��လု��်ချုဆောတ ့ပြ�န်းလ်ုည်ရ်ာရှိိုဆောရားနိုငိ်�တ်က် ့အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ချုံ

ရာမားယ်�က််စု်စဆောတမ့ားာိ အလုအံင်ါိးသံ�းစ်န်းစ်် FOC က် �က်ားချုခံျုက်ခ်ျု�ဆောစ်တာက်ု� က်�ဆောန်းာ်

တု� � သံ�းသ�်�ါတယ်။် ပြီး�းးဆောတာ� သဆော�ာာသားဆောတဟ့ုာ ပြ�စ််မားဆ့ိုု�င်ရ်ာာ စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုး

မားဆ့ောတမ့ားာိ �က်ားည်ာ�်ချုဆံောန်းရာတ��အချုါ အ���း�စ်န်းစ််ဆောတက့် �ယ်လ်ုု�ဆောနိုာိင်�ဆ်ောနိုးိ�က်န်း ��်က်ာ

ဆောစ်တ�� န်းမားနူ်းာပြဖွဲ့စ််ရာ�်ဆောတက့်က်ု� က်�ဆောန်းာ်တု� � သံ�းသ�်�ါတယ်။် 

တက်ယ်လ်ုု� � သင်ဟ်ုာ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်မားာိ အလု��်သစ်် ရှိာိဆောန်းတယ်ဆ်ိုု�ရာင်် 

က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � ဝက်�်ဆ်ိုု�က် ်ShipBeSure က် သင်�က််ု� အလု��်အက်ု�င် ်ချုန်း �ထ်ားား

ဆောရားက်စု်စရာ� � အဆိုင်�အ်ဆိုင်�အ်ချု�က်တ်ု�င်း်မားာိ �ယ်လ်ုု�က်ညူ်းနိုု�င်တ်ယ်ဆ်ိုု�တာ ဖွဲ့တရ့်ုံး

�ါ- လုမ်ုားလုည်သ်ဆူောတရ့ာ� � �စ််မားတိထ်ားားချုရံာသအူပြဖွဲ့စ်် �ယ်လ်ုု�ဆောရှိာိင်ရ်ှိာိးမားယ်ဆ်ိုု�တာ 

အ�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် 

က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � ဆို့�ထား�တယ််ငူ်င်န်ိုု�င်တ်� စ်ာရ့ာက်စ််ာတမ်ားးအ�ု�င်း်က်ု� တု�းချု���ဆောရားသားဆော�းချု��

�ါတယ်၊် �ု�မုား�မား�ားပြ�ားတ�� မားရှိိုမားပြဖွဲ့စ််လုု�အ�်တ�� အချု�က်အ်လုက်န်ိုငိ်� ်အ�က်ပံြ��ချု�က်န််း� �

တက် ့သင်�အ်တက့် ်အသံ�းပြ��ဖုွဲ့� � �ု�မုား�လုယ့်က််ဆူောအာင် ်လု��်ဆော�းထားား�ါတယ်။် 

�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာစ်ာဆောစ်ာင် ်bulletin ထား�တပ်ြ�န်း်

တ��အချုါမားာိ ယ်ကူ်ရုာန်းး်ရာ� � ထား�်ုလုနိ်း �ဖ့်ွဲ့ယ် ်ပြဖွဲ့စ််ရာ�်ဆောတ ့ဖ့ွဲ့င်�ဟ်ုလုာ�ါမားယ်။် က်�ဆောန်းာ်ဟုာ 

ITF မုားသားစ်�ရာ� � လုတူု�င်း်အတက့် ်ဆောပြ�ာဆိုု�တာပြဖွဲ့စ််�ါတယ်၊် က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � အဆောတး့

အပြမားင်ဆ်ောတဟ့ုာ �းဆောက်�က့်�ဖ့ွဲ့ယ်ဆ်ောက်ာင်း်တ�� ပြဖွဲ့စ််ရာ�်ဆောတမ့ားာိ �က်ားည်ာ�်�ုတမု်ားဆောန်းတ�� 

ယ်ကူ်ရုာန်းး်န်း� � ရုံး�ရှိိား သဆော�ာာသားဆောတ၊့ သတူု� �ရာ� � မုားသားစ်�ဆောတန့်း� �အတ ူရှိိုဆောန်း�ါတယ်ဆ်ိုု�

တာက်ု� ဆောပြ�ာဆောန်းတာပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � အ�က်င်န််းာတရာားဟုာ ချုင်ဗ်�ားတု� �

အတက့် ်ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။်

စ်ည်း်လုံ�းည်းညွှာတမ်ားပ့ြဖွဲ့င်� ်၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ်မားာိ ပြီးင်မ်ုားးချု�မ်ားးဆောသာ နိုစ်ိ်လုု� � ဆောမား်ာ်လုင်��်ါတယ်။်

Stephen Cotton

ITF အဆောထားဆ့ောထား ့အတင့်း်ဆောရားမားးး
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?

ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�
စ်စ််ဆောဆိုးချု��သည်� ်သဆော�ာာအဆောရာအတက့်က််ု� ပြ�ဿန်းာမားရှိိုသည်� ်သဆော�ာာ
အဆောရာအတက့်န်ိုငိ်� ်ပြ�ဿန်းာရှိိုသည်� ်သဆော�ာာအဆောရာအတက့်အ်ပြဖွဲ့စ်် ချု့�ပြချုားတင်ပ်ြ�
ထားားသည်။်

ဖြပေ်လညီ�်ရုိှိခို��သညီ� ်လပ်ုခို စာုစာုရေပ�င်�်

ယ်အူ�စ်ာရ်ေဒီ်လာ USD 37,291,112

စ်စ််ဆောဆိုးမား ့အဆောရာအတက့််  
စ်�စ်�ဆော�ါင်း်

7,264
6,302
ပြ�ဿန်းာရှိိုသည်�် 
အဆောရာအတက့်် 

962
ပြ�ဿန်းာမားရှိိုသည်�် 
အဆောရာအတက့်် 

ထုပ်ုတေ်� ဖြပဿော 5 ခုို
ITF စ်စ််ဆောဆိုးမားမ့ား�ားအတင့်း် ဆောတ့� ရှိိုချု��သည်� ်အမား�ု�းအစ်ားအားပြဖွဲ့င်�်

1,911    

1,851    

1,198    

894 
   

610   

ITF စာာခို��ပ်အ� အ�����ေင်သ်ညီ� ်သရေ�ာာ
များ�ာ�န္တငိ်� ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�
များ�ာ�

280,687
အက်�ံ�းဝင်သ်ည်� ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်
သဆော�ာာသား စ်�စ်�ဆော�ါင်း် အဆောရာအတက့်် 

13,260
             သဆော�ာတစူ်ာချု���် 
စ်�စ်�ဆော�ါင်း် အဆောရာအတက့်် 

FOC (အလ�အင်�ိ�သ��ု စာေစာ)်

ITF FOC လု��ရေဆွဲာ်မုျား အရေ�အတ�ွ် 
(2021)  

စ်ာချု���်ဆောဖွဲ့ာက်ဖ်ွဲ့�က်မ်ား့ 

စ်ာချု���် 

ရာရာန်းရ်ှိိုဆောသးသည်� ်လု��်ချုမား�ား 

အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ စံ်နိုန့်းး်  
မားလုု�က်န််းာမား့ 

ဆောဆိုး�က်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 

4

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  



က်ု�ဗစ််-၁၉ က်မားာ့�က်�်ဆောရာာဂ္ဂါဆော�း စ်တင်ပ်ြီး�းး နိုစ်ိ်နိုစ်ိ်ပြ�ည်�သ်ည်�်
တု�င် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ �ဝမား�ားမားာိ ဆိုု�းဝါးစ်ာ့ ထားခုျုု�က်ခ်ျုဆံောန်းရာဆို�
ပြဖွဲ့စ််သည်။် သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်က်�န်းး်လုမ်ားး လုမ်ားးဆော�က်ာင်း်ပြ� ဌာန်း၊ ITF 
လုက်ဆ်ောထားာက် ်ည်ာနုို့ငု်း်ဆောရားအရာာရှိို Steve Yandell က် ပြ�ဿန်းာမား�ားနိုငိ်�်
တက် ့ITF နိုငိ်� ်၎င်း်၏ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂအဖ့ွဲ့��ဝင်မ်ား�ားက် ဆောပြဖွဲ့
ရှိငိ်း်ရာန်းက်ြီးက်�ုးစ်ားချု��သည်�အ်ဆော�က်ာင်း်က်ု� စ်းူစ်မ်ားးသည်။်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�မိျားာ �မ့ျားာ��ပ်
ရေ�ာဂ္ဂ�ကြီး�း�ရေ��ာင်� ်ထုခုုုို�ရ်ေေ
�ဆွဲ�

က်မားာ့�က်�်ဆော�းကြီးက်းး၏ ဆိုက်လ်ုက်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆော�်ဆောန်းဆောသာ သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားမ့ား�ားသည်် 
သဆော�ာာသားမား�ားအဆော�် သဆော�ာာဆော�် ဆိုက်လ်ုက်ဆ်ောန်းဆောစ်ရာန်း၊် က်မ်ားးဆောပြချုတက််
ဆောရာာက်မ်ားက့်ု� ပြင်င်း်�ယ်ရ်ာန်း၊် နိုငိ်� ်သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်မုားသားစ်�မား�ားအဖုွဲ့� � စု်တဆ်ောသာက် 
တု�းပြမားာင်�လ်ုာပြချုင်း်တု� �အား ပြဖွဲ့စ််ဆော�်ဆောစ်ချု���ါသည်။် 

2021 ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလု 10 ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်က်�ဆောရာာက်သ်ည်� ်က်မားာ့�စု်တ�ု်�င်း်
ဆိုု�င်ရ်ာာ က်�န်းး်မားာဆောရားဆောန်း �တင့် ်ITF သည် ်က်မားာ့အား က်မားာ့အနိုိံ � သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင််
ဆောရား အလု��်သမားားမား�ား၏ က်မားာ့�ဆောရာာဂ္ဂါက်�်ဆော�းကြီးက်းး ဆောရှိိ �တန်းး်တင့် ်18 လု�က်ာ
�က်ာ ဆောန်းချု��ရာပြီး�းးဆောန်းာက် ်ဆောပြ�ာဆိုု�သကံ်ု� န်းားဆိုင်ဆ်ော�းရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု��သည်။် 

အချု��ု�က်စု်စမား�ားတင့် ်သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်�ု�၍�င်က်ြီးက်းးမားားဆောသာ အချုက်အ်ချု�
က်ု� ချုါးစ်ည်း်ချုခံျု���က်ရာသည်-် သဆော�ာာသား အဆောရာအတက့် ်အန်းည်း်အက်�ဥ်း
ပြဖွဲ့င်� ်သဆော�ာာထားက့်ခ်ျု��ရာသည်�အ်ချုါ �ု�မုား�ဝန်းထ်ား��်ကြီးက်းးဆောသာ အလု��်က်ု� လု��်ရာပြချုင်း်၊ 
သု� �မားဟု�တ ်အစု်�းရာမား�ား၏ တင်း်မားာမားဆ့ော�က်ာင်� ်က်မ်ားးတက် ်ဆောဆိုးက်�သမား ့သု� �မားဟု�တ် 
သာ့းက်�သမား ့မားရာပြချုင်း်တု� �ပြဖွဲ့စ််သည်။်

?

1,911    

1,851    

1,198    

894 
   

610   
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သရေ�ာာရေပ် ရေခို�ာင်ပု်တမု်ျားရေေဖြခိုင်�် 
2021 ချု�နိုစ်ိ် ဇူူးလုု�င်လ်ုတင့် ်ချုန်း �မ်ားနိ်းး်ဆောပြချု သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်250,000 
ချုန်း �သ်ည် ်နိုု�င်င််မံား�ားစ်ာ့တု� �၏ ချုရားးစ်ဉ် တားပြမားစ််�ုတ�်င်မ်ားမ့ား�ားဆော�က်ာင်� ်အလု��်
က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်သက်တ်မ်ားးဆောက်�ာပ်ြီး�းး ဆောန်းချု��ရာဆောသးသည်။် တားပြမားစ််�ုတ�်င်မ်ား ့ဆောလု်ာ��ါး
လုာသည်�အ်ချုါ အဆောရာအတက့်မ်ားာိ က်�ဆိုင်း်လုာဆောသာ်လုည်း် 2022 ချု�နိုစ်ိ် ဆောစ်ာဆောစ်ာ
�ု�င်း်၌ ဆောထားာင်န်ိုငိ်�ခ်ျု�းဆောသာ သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်သက်တ်မ်ားး
က်�န်းဆ်ိုံ�းပြီး�းးဆောန်းာက် ်သဆော�ာာဆော�် ဆိုက်လ်ုက်ဆ်ောန်းဆော�းရာန်း ်အတင်း်အက်��်ပြ��ချုခံျု��ဆောန်းရာ
ဆောသးသည်။် 

အစု်�းရာမား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားသည် ်က်ု�းလု�က်ာ�က်ာ �င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်၌် ဆောန်းချု��
ရာသည်� ်သဆော�ာာသား အားလုံ�းအဆော�် အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆော�းရာန်းအ်တက့် ်လု��်နိုု�င်သ်မား်
အရာာအားလု�းက်ု� လု��်ဆော�းရာန်း ်တာဝန်းရ်ှိို�က်�ါသည်။် တစ််ချုါတစ််ရံာမားာိ သဆော�ာာ
လု��်င်န်းး် က်�မားပဏီးမား�ားသည် ်ဤက်စု်စက်ု�လု��်ဆော�းရာန်း ်��က်က််က့်ခ်ျု���က်သည်၊် အမ်ုားပြ�န်း်
ရာန်း ်ဆောလုယ်ာဥ်ချု အန်းည်း်င်ယ်�ု်�ဆော�းရာပြချုင်း် သု� �မားဟု�တ ်ချုရားးသာ့း တားပြမားစ််�ုတ�်င်မ်ား့ 
အန်းည်း်င်ယ်သ်ာရှိိုသည်� ်အပြချုား ဆို�်ုက်မ်ားးသု� � လုမ်ားးဆော�က်ာင်း်လု့�ဆော�းပြချုင်း်အတက့််
က်ု��င် ်တန့်း �ဆ်ို�တဆ်ောန်း�က်သည်။် အချု�ု� �က်�မားပဏီးမား�ားမားာိမား ူသဆော�ာာသားမား�ားအတက့်် 
က်ု�ဗစ််-၁၉ စ်စ််ဆောဆိုးမားန့ိုငိ်� ်သးးပြချုားချု့�ဆောန်းရာပြချုင်း်က်စု်စတု� �အတက့် ်�ု�မုား�တက်က်ြွက်လု��်
ဆော�းချု���က်ပြီး�းး ဟုု�တယ်အ်ချုန်းး်ချုမား�ားက်ု� ဆောင်ထ့ားည်�ဝ်င်ဆ်ော�းချု���က်သည်။် 

အမ်ုျားဖြပေ်ပုု ��ေ် ပ���်�ွမု်ျား 
အဆိုု�းဝါးဆိုံ�း က်စု်စမား�ား၌ သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားသည် ်သဆော�ာာနိုငိ်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး
မား�ားက်ု� စ်န့်း ��်စ််ချု���က်သည်။် 2021 ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်တရာားဝင် ်သဆော�ာာစ်န့်း ��်စ််မား ့95 ချု�
အန်းက် ်88 ချု�က်ု� ITF က် သတင်း်�ု� �ချု��သည်၊် 2022 ချု�နိုစ်ိ် အစ်�ု�င်း်တင့် ်စ်န့်း ��်စ််မား့ 
အဆောရာအတက့် ်အလုန့်းက်ြီးက်းးက်�ယ်ခ်ျု��ပြီး�းးပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် (�ု�မုား�မား�ားပြ�ားသည်� ်စ်န့်း ��်စ််မား့
မား�ားက်ု� စ်ာမား�က်န်ိုာိ 13-15 တင့်ဖ်ွဲ့တရ့်ုံး�ါ။  

အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ရာန်း ်��က်က််က့်မ်ားအ့ပြဖွဲ့စ်် မားဆောတာ်မားတရာားလု��်မားမ့ား�ားက်ု� သဆော�ာာသားမား�ား 
သတင်း်�ု� �သည်�အ်ချုါ အလုငံ်ါိးသံ�းသည်�စ််န်းစ်် သဆော�ာာမား�ား အလုန့်း ်မား�ားပြ�ားထားင်ရ်ှိိား
ဆောန်းသည်မ်ားာိ အံ��သစ်ရာာ မားရှိို�ါ။ အလုနံိုု�င်င််မံား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်� ်Panama, Liberia, 

the Marshall Islands နိုငိ်� ်the EU states of Malta နိုငိ်� ်Cyprus တု� �မားာိ 
ထား�်ချုါတလုည် ်က်��းလုန့်းသ်မူား�ားအပြဖွဲ့စ်် �ါဝင်�်ါသည်။် (fOCs နိုငိ်��်တသ်က်၍် 

စ်ာမား�က်န်ိုာိ ၃၀-၃၁ တင့် ်�ု�မုား�ဖွဲ့တရ့်ုံး�ါ။  

အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ရာန်း ်��က်က််က့်မ်ားသ့ည် ်သဆော�ာာဆော�်တင့် ်�ံ�မားနိ်းအ်ားပြဖွဲ့င်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး 
အစ်ားထားု�းတာဝန်းလ်ု့�ယ်မူားည်� ်ဆောထားာင်န်ိုငိ်�ခ်ျု�းဆောသာ သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ ထားု�သု� �မားလု��်
နိုု�င်သ်ည်က််ု�လုည်း် ဆိုု�လုု��ါသည်။် လု��်ချု တစ််ချုါတစ််ရံာ က်ာလုအတန်း�်က်ာ မား
ရာရှိိုသည်�က််စု်စသည် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ မားုသားစ်�မား�ားအဖုွဲ့� � ဆောင်ဆ့ော�က်းအချုက်အ်ချု� 
ပြ�င်း်ထားန်းစ််ာ့ �က်�ံဆောတ့�ရာသည်၊် အထားးူသပြဖွဲ့င်� ်အဆိုု��ါ သဆော�ာာသားမားာိ မုားသားစ်� 
ဝင်ဆ်ောင် ့တစ််ဉီးးးတည်း်ရှိာိသည်�က််စု်စ၌ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် သဆော�ာာသား လု��်သားအင်အ်ား 
အကြီးက်းးမားားဆိုံ�း ပြဖွဲ့န်း �ပ်ြဖွဲ့�းဆော�းသည်� ်နိုု�င်င််အံမား�ားစ်�တင့် ်ဤက်စု်စက်ု� အက်�ံ�းဝင်သ်ည်�် 
ဝင်ဆ်ောင် ့က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းဆောရား အစ်းအစ်ဉ် လုံ�ဆောလုာက်မ်ား ့မားရှိို�က်�ါ။ 

ခို�း�သာွ� တာ�ဖြများစာပု်တပ်င်မု်ျားများ�ာ� ရေဖြပာင်�်လ�ဖြခိုင်�် 
က်မားာ့�ဆောရာာဂ္ဂါက်�်ဆော�းကြီးက်းးဆော�က်ာင်� ်လုတ့လ်ု�်စ်ာ့ သာ့းလုာလု�့်ရှိိားမားန့ိုငိ်�်
�တသ်က်၍် သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်က်န်း �သ်တခ်ျု�က်မ်ား�ား �က်�ံဆောတ့�ဆောန်းရာ
ဆို�ပြဖွဲ့စ််သည်၊် ၎င်း်တု� �သည် ်နိုု�င်င််တံစ််ချု�နိုငိ်�တ်စ််ချု�တင့် ်ဆောပြ�ာင်း်လု�ဆောန်းသည်။် 
လုတတ်ဆောလုာ လုမား�ား၌ အစု်�းရာမား�ားသည် ်၎င်း်တု� �၏ ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ျုင့်� ်မားဝူါ�မား�ားက်ု� 
ဆောပြ�ာင်း်လု�ချု���က်သည် ်သု� �မားဟု�တ ်န်းယ်စ််�်မား�ားက်ု� �ုတခ်ျု���က်သည်၊် အု�မားးချုရ့ာန်း ်ဗးဇူး
မား�ု�းဆောပြ�ာင်း် ��ံ� နိုိံ �က်းူစ်က်မ်ားဆ့ော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််သည်၊် ဥဆောရာာ� သမားဂ္ဂဂ နိုု�င်င််မံား�ားသည် ်၎င်း်
တု� �၏ က်ု�ယ်�ု်�င် ်က်န်း �သ်တခ်ျု�က်မ်ား�ားက်ု� ချု�မားတိဆ်ောန်း�က်ပြီး�းး ၎င်း်ဆော�က်ာင်� ်အာရှိတို�က််
နိုငိ်� ်ဥဆောရာာ�တု�က် ်အ�က်ား ဆောလုယ်ာဥ်ချုရားးစ်ဉ်မား�ားမားာိ �ံ�မားနိ်းအ်တု�င်း် မားဆောရာာက်ရ်ှိိုလုာ
ဆောသး�ါ။

တရုံး�တပ်ြ�ည်တ်င့် ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး အဆောပြ�ာင်း်အလု�လု��်ဆောရားမားာိ အလုန့်းခ်ျုက်ခ်ျု�
သည်၊် အလု��်အဆိုံ�းသတ ်လုာ�ဆောပြ�ာင်း်ဆောရားမားာိ ဆော�သချု ံအစု်�းရာ၏ အတည်ပ်ြ��ချု�က််
ရာယ်ရူာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်၊် အချု�ု� �ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ား၌သာ ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ောပြချု ရှိိုသည်။် အင်�်ု�န်းးးရှိာိး
နိုု�င်င််၌ံ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး အပြ�ည်�ထ်ားု�းထားားသည်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး အလု��်ဝင်ဆ်ောရာာက််
ဆောရားသည် ်င်ါးရာက် ်သးးပြချုားချု့�ဆောန်းရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည် ်မုားမုားသဆော�ာာဆော�် မားတက်မ်ားး �းစ်းအာ 
စ်စ််ဆောဆိုးမား ့နိုစ်ိ်ကြီးက်မ်ုား လု��်ရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် ဂ္ဂ��န်းန်ိုု�င်င််တံင့် ်ဖုွဲ့လုစ််�ု�င် ်သု� �မားဟု�တ် 
အနုိုိယု်နိုု�င်င််မံား ိဝင်ဆ်ောရာာက်လ်ုာသည်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားသည် ်နိုု�င်င််မံား ိမားထားက့််
ချုာ့မားး ၁၀ ရာက် ်သးးပြချုားချု့�ဆောန်းရာမားည်၊် �းစ်းအာ စ်စ််ဆောဆိုးမား ့နိုစ်ိ်ကြီးက်မ်ုားလု��်ရာမားည်၊် ယ်င်း်
ဆောန်းာက် ်�ု�းမားဆောတ့� အဆောပြဖွဲ့ အဆောထားာက်အ်ထားားလုက်မ်ားတိ ်ပြ�သရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် 
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 �ရာာဇူးးးလုန်ိုု�င်င််၌ံ သဆော�ာာမား ိအလု��်အဆိုံ�းသတထ်ားက့်မ်ားည်�သ်မူား�ားအ�ါအဝင် ်
နိုု�င်င််ပံြချုားသား သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး အားလုံ�းသည် ်မားထားက့်ခ်ျုာ့မားး အန်းည်း်ဆိုံ�း ၇၂ န်းာရား
အလုု�တင့် ်�းစ်းအာ စ်စ််ဆောဆိုးမား ့�ု�းမားဆောတ့� အဆောပြဖွဲ့ အဆောထားာက်အ်ထားား တင်ပ်ြ�ရာမားည်။် 
ထားု� �ပြ�င် ်သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်လုန့်းခ်ျု��ဆောသာ ၁၄ ရာက်အ်တင့်း်ရှိို က်ု�ယ်အ်�ခူျု�ုန်းတ်ု�င်း်
မားတိတ်မ်ားးက်ု� ထားနု်းး်သမ်ုားးထားားရာမားည်။်

က်မားာ့�က်�်ဆောရာာဂ္ဂါတစ််ဆောလု်ာက်လ်ုံ�း ITF သည် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ လုတ့လ်ု�်
စ်ာ့ သာ့းလုာချုင့်� ်အချုင့်�အ်ဆောရား ဆိုက်လ်ုက် ်ရာရှိိုဆောန်းဆောစ်ရာန်း ်လု��်သမား်အရာာတု�င်း်
က်ု�လု��်ဆော�းရာန်း ်လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍနိုငိ်�အ်တ ူလု��်က်ု�င်ဆ်ော�းချု���ါသည်။် ဤက်စု်စတင့်် 
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း်မား�ား၏ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး် 
အသင်း် (International Chamber of Shipping (ICS)) နိုငိ်� ်အစု်�းရာ အဖ့ွဲ့��
တစ််ချု�စ်းတု� �နိုငိ်�အ်တ ူနိုု�င်င််တံင့်း် သးးပြချုား က်န်း �သ်တခ်ျု�က်မ်ား�ားနိုငိ်��်တသ်က်၍် 
တစ််သမားတတ်ည်း်နိုငိ်� ်အဆိုင်�ပ်ြမားင်�ပ်ြမားင်� ်လု့ံ�ဆောဆိုာ်မား�့ါဝင်သ်ည်။် 

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အာ� �ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုရေပ�ဖြခိုင်�် 

“သဆော�ာာသားဆောတက့်ု� အဓုါက် အလု��်သမားားဆောတအ့ပြဖွဲ့စ်် က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းဖုွဲ့� � 
သတူု� �ရာ� � မုားချုင်န်ိုု�င်င််ဆံောတက့် ဦးးစ်ားဆော�းဖုွဲ့� � က်�ဆောန်းာ်တု� � ပြမားင်ဆ်ောတ့�လုု��ါတယ်။် ဆို�်ုက်မ်ားး
နိုု�င်င််ဆံောတက့် သတူု� �ရာ� � က်မ်ားးက်ု�ဆောရာာက်လ်ုာတ�� သဆော�ာာသားဆောတက့်ု� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
ထားု�းဆော�းဖုွဲ့� �လုု��ါတယ်။် အလုငံ်ါိးတ��နိုု�င်င််ဆံောတက့် သတူု� �အလုလံုာင်ထ်ားထူားားတ�� သဆော�ာာ

ဆောတဆ့ော�်က် သဆော�ာာသား အားလုံ�းက်ု� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းဖုွဲ့� � က်�ဆောန်းာ်တု� � လုု��ါ
တယ်။် ITF သဆော�ာာသားမား�ား ဌာန်းချု့� ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သ ူDavid Heindel 

�င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်မ်ားာိ တာဝန်းထ်ားမ်ားးဆောဆိုာင်ဆ်ောန်းတ�� သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်သန်းး်
ဆော�ါင်း် ၁.၅ သန်းး်ဆောက်�ာ်အန်းက်က်် အမား�ားစ်�ဟုာ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး မားထားု�းထားား�က်�ါ
�းူ။ အ��ါဆော�က်ာင်� ်ဆော�သအမား�ားအပြ�ားဆောတမ့ားာိ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး အဆောပြ�ာင်း်အလု�
လု��်ဖုွဲ့� � လု��်င်န်းး်သဆော�ာအရာ အဟုတ�အ်တားဆောတ ့ပြဖွဲ့စ််ရာ�ါတယ်။် ဥ�မားာဆောပြ�ာ
ရာရာင် ်စ်င်က််ာ�နူိုငိ်� ်တရုံး�တန်ိုု�င်င််မံားာိ သဆော�ာာသားဆောတဟ့ုာ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း 
အဆောထားာက်အ်ထားား ပြ�ဖုွဲ့� �လုု��ါတယ် ်�ါမားမိားဟု�တရ်ာင် ်န်းယ်စ််�်စ်စ််ဆောဆိုးဆောရားဂု္ဂဆောတမ့ားာိ 
အဝင်မ်ားချု ံ�ုတဆ်ိုု� �ချုရံာ�ါတယ်။် 

ITF ဟုာ သဆော�ာာသားဆောတအ့တက့် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းဖုွဲ့� � လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍ
လု��်င်န်းး်ရှိငိ်ဆ်ောတန့်း� � အတလူုက်တ့်� လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းလု�က်ရ်ှိို�ါတယ်၊် အစု်�းဆောတအ့ဆောန်း
န်း� � က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး မား�ုူ�င်ခ်ျုင့်� ်အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတ ့(TRIPS စ်န့်း �လ်ုတ့မ်ားအ့ပြဖွဲ့စ်် လုသူု
မား�ားသည်)် က်ု� ယ်ာယ်းစ်န့်း �လ်ုတ့ဆ်ော�းဖုွဲ့� �အတက့် ်အစု်�းရာဆောတက့်ု� တု�က်တ်န့်းး်ဆောန်းတာ
ဆောတ ့အ�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလုတင့် ်နိုု�င်င်် ံ၁၁၈ 
နိုု�င်င််မံား ိသယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား အလု��်သမားား ၁၂ သန်းး်ဆောက်�ာ်က်ု� က်ု�ယ်စ််ားပြ��ဆောသာ 
အလု��်သမားား သမားဂ္ဂဂ ၃၇၅ ချု�ဆောက်�ာ်တု� �သည် ်ယ်ဆူောက်၊ ဂ္ဂ�ာမားဏီး၊ ဆိုစ်စလုန်း၊် နိုငိ်�် 
အးးယ် ူဆောက်ာ်မားရှိငိ် ်ဆောချုါင်း်ဆောဆိုာင်မ်ား�ားထား ံစ်ာတစ််ဆောစ်င်ဆ်ောရားသားချု���က်သည်၊် ဤက်စု်စ
အဆော�် ၎င်း်တု� �၏ က်န်း �က််က့်မ်ားက့်ု� ရုံး��်သမ်ုားးဆော�းရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု��က်ပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် 

(စ်ာမား�က်န်ိုာိ ၈-၉ �ါ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းပြချုင်း် အဆော�က်ာင်း် �ု�မုား�ဖွဲ့တရ့်ုံး�ါ။  

ဆွဲ�သ်ယွ်ရ်ေ�� 

အမ်ုားရှိို မုားမုားတု� �၏ မုားတဆ်ောဆိုမ့ား�ားနိုငိ်� ်မုားသားစ်�မား�ားအဆော�က်ာင်း် စု်တ�်�ူန်းဆ်ောန်းသည်�် 
သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်က်မ်ားးဆောပြချုရှိို က်ွန်း�််တု� �အမား�ားအပြ�ားက် အချုင့်�သ်ာသလုု�ရာရှိို
ဆောန်း�က်သည်� ်အ့န်းလ်ုု�င်း် ဆိုက်သ်ယ့်မ်ားက့်ု� ရာရာန်းအ်တက့် ်မားည်သ်ည်� ်အာမားချုခံျု�က်မ်ား် မား
ရှိို�က်�ါ။ သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားသည် ်မုားမုားတု� �၏ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအတက့် ်အင််
တာန်းက် ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းထားားရာန်း ်မားလုု�အ�်�က်�ါ၊ အမား�ားအပြ�ားက် လု��်မားဆော�း�က်�ါ။ 

ITF သည်ဤ်က်စု်စက်ု� ဆောပြ�ာင်း်လု��စ််ရာန်း ်စ်းူစ်မ်ားးရှိာိဆောဖ့ွဲ့ဆောန်းလု�က်ရ်ှိိုသည်။် က်ွနို်��်
တု� �သည် ်သင်�တ်င်�ဆ်ောလု�ာက်�်တဆ်ောသာ အင်တ်ာန်းက် ်ရာရှိိုဆောရားက်ု� မားပြဖွဲ့စ််မားဆောန်းလု��်
ဆော�းရာမားည်�က််စု်စအပြဖွဲ့စ််လု��်ရာန်း ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်သမားား စ်ာချု���် 
(Maritime Labour Convention (MLC)) တင့် ်ပြ�င်ဆ်ိုင်ခ်ျု�က်လ်ု��်ဆော�း
ရာန်း ်အဆိုု�ပြ��ဆောန်းလု�က်ရ်ှိိုသည်။် ဤက်စု်စနိုငိ်�တ်က် ့အပြချုားဆောသာ ပြ�င်ဆ်ိုင်ခ်ျု�က်မ်ား�ား
က်ု� ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောမားလု ဂ္ဂ�းန်းးဗာပြီးမုား�� ၌ ILO MLC ၏ အထားးူသံ�း�င့်�ဆ်ိုု�င် ်ဆောက်ာ်မားတး
သည် ်အဆောပြချုအတင် ်ဆောဆိုး့ဆောနိုး့�က်�ါလုမုား�်မားည်။် အက်ယ်၍် ပြ�င်ဆ်ိုင်ခ်ျု�က်မ်ား�ား

က်ု� လုက်ခ်ျုပံြ�ဌာန်းး်လုု�က်�်ါက် အဖ့ွဲ့��ဝင်အ်စု်�းရာမား�ား အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်အတည်ပ်ြ��ဆော�း
ရာန်း ်လုု�အ�်�ါမားည်။် ၎င်း်မားာိ သာမားန်းအ်ားပြဖွဲ့င်� ်ပြဖွဲ့စ််ဆောလု�ရှိိုဆောသာဆော�က်ာင်� ်၎င်း်မားာိ 
လုက်ဆ်ောတ့�အားပြဖွဲ့င်� ်MLC ၏ အစု်တအ်�ု�င်း်ပြဖွဲ့စ််လုာ�ါလုမုား�်မားည်။် 

ရေဆွဲ���ဆ်ွဲုငု်�်ာ အ�အူညီး 

သဆော�ာာသား အချု�ု� �သည် ်က်ု�ဗစ်် �ုတ�်င်က််န်း �သ်တခ်ျု�က်မ်ား�ားဆော�က်ာင်� ်ဆောဆိုးက်�သမား့
ချုယံ်ရူာန်း ်အချုက်အ်ချု�မား�ား �က်�ံဆောတ့�ဆောန်းရာဆို�ပြဖွဲ့စ််သည်။် ဤက်စု်စမားာိ မား�က်ာဆောသးမားးက် 
ITF က် သတပုြ��မုားလုာချု��သည်၊် ဥ�မားာအားပြဖွဲ့င်� ်ဤက်စု်စက်ု� �က်ည်��်ါ။

၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဇူးန်းန််းဝါရားလု အစ်�ု�င်း်ဆောလုာက်တ်င့် ်Bigroll Beaufort သဆော�ာာ စ်င််
က်ာ�နူိုု�င်င််မံား ိသရုုာလုက်ာာနိုု�င်င််သံု� � ထားက့်ခ်ျုာ့ပြီး�းးမား�ားမား�က်ာမားး သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး
မား�ားသည် ်က်ု�ဗစ််-၁၉ စ်စ််ဆောဆိုးမား ့�ု�းဆောတ့� ချု��သည်။် သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး တစ််ဦးး
သည် ်အလုန့်းအ်မားင်း် န်းာမားက်�န်းး်ပြဖွဲ့စ််ပြီး�းး ဆောဆိုးက်�သဆော�းရာန်း ်လုု�အ�်ချု��သည်။် 

သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးးသည် ်Sri Lanka နိုု�င်င်် ံHambantota ဆော�သချု ံအာဏီာ�ု�င််
မား�ားထား ံဆိုက်သ်ယ့်ခ်ျု��ဆောသာ်လုည်း် ဆိုရာာဝန်းမ်ားာိ သဆော�ာာဆော�်သု� � လုာဆောရာာက်ဆ်ော�းနိုု�င််
ဆောသာ်လုည်း် က်မ်ားးဆော�်၌ ဆောဆိုးက်�သရာန်း ်မားပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ော�က်ာင်း် အဆော�က်ာင်း်�က်ားချုခံျု��ရာ
သည်။် က်အံားဆောလု�ာ်စ်ာ့ အဆိုု��ါ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးသည် ်ပြ�န်းလ်ုည် ်ဆောက်ာင်း်မားန့်းလ်ုာ
ချု��သည်။် သရုုာလုက်ာာနိုု�င်င်် ံအာဏီာ�ု�င်မ်ား�ား၏ ပြင်င်း်ဆိုု�မားအ့ဆောပြချုအဆောန်းအပြ�ည်�အ်စံ်�က်ု� 
စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးဆောန်းလု�က်ရ်ှိိုသည်။် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလုတင့် ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ အလု��်သမားား အဖ့ွဲ့��
အစ်ည်း် (International Labour Organisation (ILO)) နိုငိ်� ်အပြ�ည််
ပြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် (International Maritime 

Organisation (IMO)) တု� �သည် ်ဆောဆိုး�က်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ က်ညူ်းမားန့ိုငိ်��်တသ်က်၍် 
�းူတ့�ဆော�က်ည်ာချု�က်တ်စ််ဆောစ်ာင်က််ု� ထား�တပ်ြ�န်းခ်ျု��သည်။် ၎င်း်ထား�တပ်ြ�န်းခ်ျု�က်က်် 
မားးးဆောမားာင်း်ထားု�းပြ�ချု��သည်မ်ားာိ “သဆော�ာာသားမား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်က်မ်ားးဆော�်တင့် ်ဆောဆိုးဝါး
က်�သမားက့်ု� လုု�အ�်သည်�အ်ချု�ုန်းအ်ချုါတု�င်း် �က်န်း ��်က်ာမား ့မားရှိိုဆောစ်�� ရာယ်ကူ်�သချုရံာရာန်း်
နိုငိ်� ်သဆော�ာာဆော�်၌ ဆောဆိုး�က်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ က်ညူ်းမားက့်ု� လုု�အ�်မားရ့ှိိုသည်�အ်ချုါ က်ွမ်ားးက်�င််
ဆောသာ ဆိုရာာဝန်းမ်ား�ားနိုငိ်� ်သာ့းဆိုရာာဝန်းမ်ား�ားအား သဆော�ာာဆော�် တက်ခ်ျုင့်�ဆ်ော�းပြချုင်း်က်ု� 
တု�းပြမားာင်�ဆ်ောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းဆောစ်ရာန်း ်တာဝန်း“် မားးးဆောမားာင်း်ထားု�းပြ�ချု��သည်။် 

ဤရာည်ရ့်ာယ်ခ်ျု�က်ဆ်ော�က်ာင်� ်ITF နိုငိ်� ်ICS တု� �သည် ်MLC တင့် ်ပြ�င်ဆ်ိုင်ခ်ျု�က်မ်ား�ား 
ပြ�င်ဆ်ိုင်ထ်ားည်�သ်င့်း်ဆော�းရာန်း ်အဆိုု�ပြ��ဆောန်း�က်သည်၊် ဆောမားလု၌ အထားးူသံ�း�င့်�ဆ်ိုု�င်် 
ဆောက်ာ်မားတး (Special Tripartite Committee) တင့်လ်ုည်း် အလုားတတူင်ပ်ြ�ချု��
သည်။် 

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

“သရေ�ာာသာ�ရေတ�ွု ုအဓုါ� အလပ်ုသများာ�ရေတွ
အဖြ�စာ ်�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုရေပ��ုု � သတူုု ��� � မုျားခိုင်န်္တုငု်င််�
ရေတ�ွ ဦး�စာာ�ရေပ��ုု � ��ရေော်တုု � ဖြများင်ရ်ေတွ�လုပု�တယ်။် 
ဆွဲပ်ု�မ်ျား�န္တုငု်င််�ရေတ�ွ သတူုု ��� � �မ်ျား��ုရုေ�ာ�လ်ာ
တ�� သရေ�ာာသာ�ရေတ�ွု ု�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုရေပ��ုု �လုု
ပ�တယ်။် အလ�င်�ိ�တ��န္တုငု်င််�ရေတ�ွ သတူုု �အလ� လာင်ထ်ုူ
ထုာ�တ�� သရေ�ာာရေတရွေပ်� သရေ�ာာသာ� အာ�လ��ု�ုု 
�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုရေပ��ုု � ��ရေော်တုု � လုအုပ်ပ�တယ်။်“  

ITF သဆော�ာာသားမား�ား ဌာန်းချု့� ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သ ူDavid 

Heindel

■

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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သရေ�ာာသာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�သညီ် 
�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုဖြခိုင်�်�စုာစ ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျား�ုု 
တေ်ွ�အာ�ရေပ�

သဆော�ာာသားမား�ား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းရာရာန်းအ်တက့် ်�င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း် သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာစ်ာဆောစ်ာင် ်အားပြဖွဲ့င်�် 
က်မားာ့အနိုိံ �ကြီးက်�ုး�မ်ားးမား၏့ �ံ�ရုာ�်က်ု� တင်ပ်ြ�သည်် 

“ခိုင်ဗ်�ာ�� အ�မ်ျား�အလပ်ုများ�ာ�ရေေတ����ာ�ထု�� ��
ရေော်လုလု�ူု ု�ယ်လ်ုလုပ်ုမြဲပး� သတထုုာ�မုျားရေေန္တုငု်တ်ာ
လ�။ မြဲပး�ရေတာ� ခိုင်ဗ်�ာ�� စာတုလ်ု�ုမ်ျားာေ်ပ� ရေဆွဲာင်�ွ်�် 
ရေပ�ရေေတာ��။ ��ရေော�်�� � အရေတွ�အ�����ု ုရေများ�ဖြများေ်�တ��
အတ�ွ ်Barbara �ု ုရေ���ဇူ�တင်ပ်�... အ��ဒီ�မိျား ��ရေော�်
အတ�ွ ်အ�မ်ျား� အဓုါပါ�ယ်ရုိ်ှိပ�များယ်။်“  

Canola တတယု်က်�န်းး်�တ ်အရာာရှိို Reshal 
Balasubramaniyam

အစ်ဦးး�ု�င်း်၌ က်မားာ့�အနိုိံ � သမားဂ္ဂဂမား�ားသည် ်သဆော�ာာသားမား�ား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
ထားု�းရာဆောစ်ရာန်း ်တန့်းး်အားဆော�းချု���က်သည်။် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားနိုငိ်� ်ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောရား
အရာာရှိိုမား�ားသည် ်အဆောမားရုာက်န်းပ်ြ�ည်ဆ်ောထားာင်စ််�တင့် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး စ်တင်ထ်ားု�းဆော�း
မားည်� ်က်စု်စ၌က်ညူ်းဆော�းဆောစ်ရာန်း ်ဆော�သချု ံသမားဂ္ဂဂမား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာသား လုမူားဖူ့ွဲ့လုံ�ဆောရား 
က်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ််အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း်မား�ားနိုငိ်�အ်တ ူလုက်တ့်�လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းချု��သည်၊် ITF-
အဖ့ွဲ့��ဝင်မ်ား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်� ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂမား�ားက် မုားမုားတု� �၏ ဆို�်ုက်မ်ားး
နိုု�င်င်် ံအစု်�းရာမား�ားအား ဝင်ဆ်ောရာာက်လ်ုာသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
ထားု�းဆော�းဆောစ်ရာန်းအ်တက့် ်တန့်းး်အားဆော�းဆောန်းစ်ဉ် အချု�ုန်းအ်ချုါ၌ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 
ဧပြီး�းလု၌ Nautilus က် United Kingdom က်ု� အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 
သဆော�ာာသားမား�ား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း ဌာန်းကြီးက်းး ပြဖွဲ့စ််လုာဆောစ်ရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု���က်
သည်၊် အက်ယ်၍် သဆော�ာာသားမား�ားအား အလု�င်အ်ပြမားန်း ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း
ဆော�းမားည်� ်အစ်းအစ်ဉ်က်ု� မားဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ခ်ျု���ါက် နိုု�င်င််၏ံ သဆော�ာာလု��်င်န်းး်မားာိ လုံ�းဝ 
ရာ�်ဆိုု�င်း်သာ့းနိုု�င်ဆ်ော�က်ာင်း် က်ဆောန်း�ါနိုု�င်င်် ံသဆော�ာာသားမား�ား အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 
သမားဂ္ဂဂက် သတဆုော�းချု��သည်�အ်ချု�ုန်းအ်ချုါ၌ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် ဆောမားလု၌ Texas တင့်် 
ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ား၌ သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းပြချုင်း်က်ု� �ထားမား
ဦးးဆိုံ�းအကြီးက်မ်ုား စ်တင်ခ်ျု��သည်၊် ITF ၊ သမားဂ္ဂဂမား�ား၊ ဟုးူစ််တန်း ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 
သဆော�ာာသားမား�ား ဌာန်း ်(Houston International Seafarers Center 
(HISC)) နိုငိ်� ်ဆော�သချု ံက်�န်းး်မားာဆောရားဆောစ်ာင်�ဆ်ောရှိာိက်မ်ား ့ဆောဆိုးချုန်းး် အလု��်ချုင့် ်ဆော�း
က်င်း်ဆောရား စ်စ််ဆောဆိုးဆော�းပြချုင်း်မား�ား (Workplace Safety Screenings (WSS)) 
တု� �အ�က်ား ဖွဲ့က်စ််�်လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းမားအ့တက့် ်ဆောက်�းဇူူးးတင်�်ါသည်။် ဤသု� �ပြဖွဲ့င်�် 
အလုားတ ူအစ်းအစ်ဉ်မား�ားမားာိ အဆောမားရုာက်န်းပ်ြ�ည်ဆ်ောထားာင်စ််�နိုငိ်� ်က်မားာ့တစ််ဝန်းး် ပြ�န်း �န်ို ိံ �
လု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု���ါသည်။် 
၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောမားလုတင့် ်အဆောမားရုာက်န်းပ်ြ�ည်ဆ်ောထားာင်စ််�၌ သဆော�ာာသားမား�ားအား 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းပြချုင်း်က်ု� ထားက်ထ်ားက်သ်န်းသ်န်း ်စ်တင်ထ်ားု�းဆော�းစ်ဉ် Canola သည်် 
ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးး Barbara Shipley အတက့် ်ထားင်ဆ်ော�်လုာသည် ်(သဆော�ာာသား
မား�ား၏ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သမားဂ္ဂဂ - SIU)။ သမူားသည် ်Newport News, 
Virginia ၌ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး က်ု�းဆောယ်ာက်အ်ား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းရာန်း်
အတက့် ်ဆောချု်ဆောဆိုာင်သ်ာ့းချု��ဆောသာ်လုည်း် တတယု် က်�န်းး်�တအ်ရာာရှိိုတစ််ဦးးတင့်် 
အဆောမားရုာက်န်းပ်ြ�ည်ဆ်ောထားာင်စ််� ပြ�ည်ဝ်င်ဗ်းဇူးာ မားရှိိုသည်�အ်တက့် ်မားထားု�းဆော�းနိုု�င်ခ်ျု���ါ။ �သ
ဂ္ဂ�တလ်ု၌ Canola ပြ�န်းဆ်ောရာာက်ရ်ှိိုလုာချု��သည်�အ်ချုါ အဆိုု��ါ အရာာရှိိုအား သဆော�ာာ
ဆော�်၌ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းချု��၍ သမူား၏ က်တကု်ဝတက််ု� က်တတုည်ခ်ျု���ါသည်။် 

ဓါ�တပ်�ု- Médecins Sans Frontières (MSF)

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

သရေ�ာာသာ�များ�ာ� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းပြချုင်း် အသင့်အ်ပြ�င််8



�ုလစာပုု်င်န်္တုငု်င််�၌ AMOSUP ၏ ပူ�ရေပ�င်�်ရေဆွဲာင်�ွ်�ရ်ေပ�မုျား 
ဖုွဲ့လုစ််�ု�င် ်သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်နိုစ်ိ်ဆောသာင်း်င်ါးဆောထားာင် ်(25,000) ဆောက်�ာ်
တု� �သည် ်ရှိစ်ိ်လုက်ာလု ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလု က်�န်း�ု်�င်း်ဆောလုာက်တ်င့်် 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး အပြ�ည်�ထ်ားု�းချု��ပြီး�းးပြဖွဲ့စ််သည်၊် ITF-အဖ့ွဲ့��ဝင်မ်ား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်�် 
AMOSUP ၊ က်�န်းး်မားာဆောရားဆောရားဌာန်းနိုငိ်� ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍ 
အာဏီာ�ု�င် ်(Department of Health and the Maritime Industry 
Authority (Marina)) တု� �အား ဆောက်�းဇူူးးတင်�်ါသည်။် AMOSUP သည်် 
အားပြဖွဲ့ည်�ထ်ားု�းဆောဆိုး အဆောချု�ာင်း်ဆောရာ 4,342 က်ု�လုည်း် Manila, Cebu, 
Iloilo နိုငိ်� ်Davao ပြီးမုား�� ရှိို သဆော�ာာသားမား�ားဆောဆိုးရံုံး�တု� �တင့် ်ထားု�းဆော�းချု���ါသည်။် 
၎င်း်၏ AMOSUP ဌာန်းချု့�မား�ားတင့်လ်ုည်း် သဆော�ာာသားမား�ား၏ မားိးချုု�သမူား�ားက်ု� 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းချု���ါသည်။် 

“အစု်�းရာ၊ ��ဂ္ဂဂလုကု် က်ဏ္ဍနိုငိ်� ်က်ွနို်��်တု� �၏ ဖွဲ့က်စ််�်လု��်က်ု�င်သ်မူား�ားထားမံား ိစ်မ့်ားးစ်မ့်ားး
တမားာန်း ်�ံ��ု�းမားအ့တက့် ်က်�ဆောန်းာ်တု� � ဆောက်�းဇူူးးတင်�်ါတယ် ်... အ��ါဟုာ သဆော�ာာသား
ဆောတအ့တက့် ်ဗု�င်း်ရာ�်စ််�ု�းက်ု�တန့်းး်လုနိ်းဖု်ွဲ့� � အက်ာအက်ယ့်ရ်ာဆောန်းဖုွဲ့� �န်း� � က်မားာ့� သဆော�ာာ
အ��်စ်�ဆောတဆ့ော�်မားာိ သတူု� �အလု��်ဆောတက့်ု� ဆိုက်လ်ု��်နိုု�င်ဖု်ွဲ့� �အတက့် ်အချုရာာက်�လု�ိါ
တယ်။်“ AMOSUP ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သ ူDr Conrado F Oca 

CROATIA န္တုငု်င််�၌ န္တုငု်င််�ဖြခိုာ� သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အတ�ွ ်အခိုများ�� 
�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုဖြခိုင်�် 
ဆော�သချု ံITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားနိုငိ်� ်က်ရုုံး�းရှိာိးနိုု�င်င်် ံသဆော�ာာသားမား�ား သမားဂ္ဂဂ 
(Seafarers’ Union of Croatia (SUC)) တု� � ဆောဆိုး့ဆောနိုး့ပြီး�းးဆောန်းာက် ်က်ရုုံး�းရှိိား
နိုု�င်င်် ံအစု်�းရာသည် ်နိုု�င်င််ပံြချုား သဆော�ာာသားမား�ားအား Johnson & Johnson 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးမား�ားက်ု� လုံ�းဝ အချုမား�� ထားု�းဆော�းချု���ါသည်။် ITF သည် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
ထားု�းဌာန်းသု� � သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအား သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းရာန်း ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��ပြီး�းး 
က်�န်းက််�စ်ရုာတက််ု� SUC က်ု� ဆော�းဆောချု�ချု���ါသည်။် 

၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလုက်�န်း�ု်�င်း်ဆောလုာက်တ်င့် ်Rijeka ဆို�်ုက်မ်ားးနိုငိ်� ်Ploce 
ဆို�်ုက်မ်ားးရှိို သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်ဆောလုးရာာ (400) ဆောက်�ာ်က်ု� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
ထားု�းဆော�းချု��သည်၊် အချု�ု� � မားာိ �ထားမားအကြီးက်မ်ုားအပြဖွဲ့စ််ထားု�းချု��ရာပြီး�းး အချု��ု� မားာိ အားပြဖွဲ့ည်�်
ထားု�းဆောဆိုးအပြဖွဲ့စ်် ထားု�းချု���က်ရာသည်။် က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းပြချုင်း်မား�ားက်ု� မုားချုင်န်ိုု�င်င််ံ
မား�ားက် လုက်ခ်ျု�ံက်သည်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း မားတိတ်မ်ားး
စ်ာအ��် (International Vaccination Book) တင့် ်ချု�က်ခ်ျု�င်း် မားတိတ်မ်ားးတင်ခ်ျု��
�က်ပြီး�းး ၁၅ ရာက်�်က်ာပြီး�းးဆောန်းာက် ်သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်အးးယ် ူ�းဂ္ဂ�စ််တ�လု ်က်ု�ဗစ်် 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း လုက်မ်ားတိ ်(EU Digital COVID Certificate) က်ု� လုက်ခ်ျုံ
ရာရှိိုချု���က်သည်၊် ၎င်း်လုက်မ်ားတိအ်ားပြဖွဲ့င်� ်၎င်း်တု� �သည် ်ဥဆောရာာ�အတင့်း် လုတ့လ်ု�်
စ်ာ့ သာ့းလုာချုင့်�ရ်ာသည်။် 

��စ်ာပ်လပ်ု�ုငု်မု်ျားများ�ာ�အာ�ဖြ�င်� ်အရေများ�ု�ေ်န္တုငု်င််�တငွ် ်�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�
ထုု�ုရေပ�ဖြခိုင်�် 
ဗါဂ္ဂ�းးန်းးးယ်ား- ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလု က်�န်းဆ်ိုံ�း�ု�င်း်မားတု�င်မ်ားး က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း
ဆော�းမား ့အဆောချု�ာင်း်ဆောရာ တစ််ဆောထားာင်� ်ဆောပြချုာက်ရ်ာာ (1,600) ချုန်း � ်ထားု�းဆော�းချု��သည်။် အစ်
ဉီးးး�ု�င်း်၌ စု်စ်စ််ဆောရားမားးး Barbara Shipley သည် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း ထားားသည်�် 
သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ က်�န်းစ််ည်ပ်ြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆောရားက်ု� မားည်က််��သု� � ဆိုက်လ်ုက်စ််းးဆိုင်း်ဆောန်း
မားည်� ်အဆော�က်ာင်း်က်ု� ဆို�်ုက်မ်ားးဖွဲ့က်စ််�်လု��်က်ု�င်သ်မူား�ားအား ဆောဆိုး့ဆောနိုး့တင်ပ်ြ�ဆော�း
ချု��သည်။် ပြ�ည်န််းယ်အ်��်ချု���်ဆောရားမားးး၏ ရံုံး�းပြဖွဲ့င်� ်လု��်က်ု�င်ရ်ာင်း် ဗာဂ္ဂ�းးန်းးးယ်ားပြ�ည်န််းယ်် 
အဆောစ်ာင်�တ်�်ဖ့ွဲ့�� (Virginia National Guard) မား ိသဆော�ာာမား�ားဆော�် သာ့းဆောရာာက်၍် 
က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းရာန်းအ်တက့် ်ဗာဂ္ဂ�းးန်းးးယ်ား က်�န်းး်မားာဆောရားဌာန်း (Virginia 
Health Department) အား ချုင့်�ပ်ြ��ချု��သည်။် ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းတင့် ်Independent 
Maritime Consultants အဖ့ွဲ့�� မား ိက်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်မ်ားက့်ု� 
ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ခ်ျု��ပြီး�းး �းဇူးင်�်ာလုမားစိ်၍ Shipley က် ဦးးဆောဆိုာင်၍် လု��်က်ု�င်လ်ု�က်ရ်ှိို
သည်။် သမူားသည် ်သဆော�ာာဆော�်တင့် ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း

ဆော�းရာန်း ်ဆော�သချု ံဆောဆိုးဆိုု�င်မ်ား�ားနိုငိ်�အ်တ ူလု��်က်ု�င်ဆ်ော�း�ါသည်။် 

Houston (ဟုစ်ူ်တန်း)်- ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလု က်�န်းဆ်ိုံ�း�ု�င်း်ဆောလုာက်တ်င့်် 
သဆော�ာာအစ်းးဆောရာ တစ််ဆောထားာင်န်ိုစ်ိ်ဆိုယ် ်(1,020) ဆောက်�ာ်မား ိသဆော�ာာသား အ
ဆောယ်ာက်ဆ်ောရာ တစ််ဆောသာင်း်က်ု�းဆောထားာင်ခ်ျု�နိုစ်ိ်ရာာ (19,700) က်ု� သဆော�ာာဆော�်တင့်် 
အန်းည်း်ဆိုံ�း အချုဆော�က်းဆောင်ပ့ြဖွဲ့င်� ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းချု���က်သည်၊် ITF, HISC နိုငိ်�် 
WSS တု� �၏ ဖွဲ့က်စ််�်လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းမား ့အတက့် ်ဆောက်�းဇူူးးတင်�်ါသည်။် စု်စ်စ််ဆောရားမားးး
ပြဖွဲ့စ််သ ူShwe Aung (SIU) သည် ်သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးးမား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး
မား�ားထားမံား ိက်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းရာန်း ်ဆောမားတူာရာ�်ချုခံျု�က်မ်ား�ားက်ု� လုက်ခ်ျုရံာရှိိုပြီး�းး 
၎င်း်တု� �အား ထားု�းဆော�းရာန်း ်ဆောသချု�ာဆောအာင်လ်ု��်ဆော�းသည်။် က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းမားည်�်
အဖ့ွဲ့��အား သဆော�ာာဆော�်သု� � �ု� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား အဖုွဲ့�းအချုမား�ား သု� �မားဟု�တ ်က်မ်ားးဆော�် ရှိိ ု
ဆောဆိုးချုန်းး်သု� � သဆော�ာာသားမား�ားအား �ု� �ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းသည်�အ်ဖုွဲ့�းအချုမား�ားက်ု� HISC 
သု� � ITF က် ရာန်း�ံ်�ဆောင်ဆ့ော�က်း ထား�တဆ်ော�းချု��သည်။် ရာန်း�ံ်�ဆောင်ဆ့ော�က်းမားာိ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး

မား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးက်ု� အချုမား�� ထားု�းရာသည်ဟ်ု� ဆိုု�လုု�သည်။် 

�ငွ်�်စာလ်ေ်ဖြပညီေ်ယ် ်�ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ု ပ�ုစာ��ု ု�သစာရေ�တ�လ� လ�ခ်ို�
အတညီဖ်ြပ� 
က်င့်း်စ််လုန်းပ်ြ�ည်န််းယ်-် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် စ်က်တ်င်�်ာလု၌ ပြ�ည်န််းယ်သ်ည် ်ဆော�သချုံ 
ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ားသု� � ဆောရာာက်ရ်ှိိုလုာသည်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာသားမား�ားအား 
က်ု�ဗစ်် က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးမား�ားထားု�းဆော�းသည်� ်�ထားမားဦးးဆိုံ�း �သစ်ဆော�တးလု�နိုု�င်င်် ံ�ု�င်န််းက််
န်းယ်ဆ်ောပြမားပြဖွဲ့စ််လုာချု��သည်။် အဆိုု��ါ အစ်မ်ားးက်ာလု အစ်းအစ်ဉ်က်ု� က်�န်းး်မားာဆောရား
ဌာန်းနိုငိ်�အ်တလူု��်က်ု�င်ပ်ြီး�းး �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် ဆော�းက်င်း်ဆောရား က်င့်း်စ််လုန်း် 
(Maritime Safety Queensland) တည်ဆ်ောထားာင်ခ်ျု���ါသည်။် ၎င်း်က်ု� �သစ်ဆော�တး
လု�နိုု�င်င်် ံဆို�်ုက်မ်ားးမား�ားသု� � �ံ�မားနိ်း ်လုာဆောရာာက်ဆ်ောန်းသည်� ်သဆော�ာာမား�ားနိုငိ်� ်ဆောလုာင်စ််ာ
အရာည် ်သယ်ဆ်ောဆိုာင်လ်ုာသည်� ်သဆော�ာာမား�ားပြဖွဲ့စ််သည်� ်အနိုရူာာယ်မ်ား�ားသည်�်
သဆော�ာာမား�ားပြဖွဲ့င်� ်စ်တင်လ်ု��်ချု��ပြီး�းးဆောန်းာက် ်လုာဆောရာာက်သ်ည်�သ်ဆော�ာာအားလုံ�းက်ု� 
ဆောန်းာက်�ု်�င်း်၌ တု�းချု��၍ လု��်ဆော�းချု��သည်။် အစ်းအစ်ဉ်၏ ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ားက့်ု� �သစ်ဆော�တး
လု�နိုု�င်င််အံစု်�းရာက် မားတလ်ုတင့် ်အတည်ပ်ြ��ဆော�းချု��ပြီး�းး တစ််နိုု�င်င််လံုံ�းအတု�င်း်အတာ
ပြဖွဲ့င်� ်စ်တင် ်လု��်ဆော�းလုမုား�်မားည်ဟ်ု� ဆောမား်ာ်လုင်�ရ်ာ�ါသည်။် 

ဗစ််တု�းရားးယ်ား- ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလုတင့် ်အပြမားတအ်စ်န့်းး် မားယ်သူည်� ်အဖ့ွဲ့��
အစ်ည်း်မား�ားပြဖွဲ့စ််သည်� ်Stella Maris နိုငိ်� ်MTS တု� �သည် ်လုာဆောရာာက်သ်ည်�် 
သဆော�ာာမား�ားက်ု� အချုမား�� က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးမား�ားထားု�းဆော�းချု��သည်၊် TSL Rosemary 
နိုငိ်� ်Mount Owen တု� �အ�ါအဝင်က််ု�ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သူ 
Matt Purcell (�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂ �သစ်ဆော�တးလု� – MUA) သည်် 
ပြ�ည်န််းယ်အ်စု်�းရာအား က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း အစ်းအစ်ဉ်က်ု� တု�းချု���ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းရာန်း် 
အတက့် ်ည်ာနုို့ငု်း်ရာာတင့် ်ဤန်းမားနူ်းာပြဖွဲ့စ််ရာ�်မား�ားက်ု� အသံ�းပြ��ချု��သည်၊် က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုး
မား�ားက်ု� ပြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆော�းရာာ၌ အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် နိုစ်ိ်ချု�က် အက်�န်းအ်က်�ချုမံားည်က််ု�လုည်း် 
ဆောထားာက်ပ်ြ�ရာင်း်နိုငိ်�ပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

န်းယ်းူဆောဆိုာက်သ်ဆ်ောဝးလု-် ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလု က်�န်းဆ်ိုံ�း�ု�င်း်ဆောလုာက်တ်င့်် 
အချု�ု� � သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်1,600 တု� �က်ု� Port Kembla နိုငိ်� ်Newcastle 
တင့် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းဆော�းချု��သည်၊် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် စ်က်တ်င်�်ာလု၌ Inge Kosan 
သဆော�ာာမား ိသဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး ၁၁ ဦးးက်ု� စ်တင်၍် ထားု�းဆော�းက်တည်း်က်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 
ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူDan Crumlin (MUA)) သည် ်လုာဆောရာာက်သ်ည်�်
သဆော�ာာသားမား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်�ထားမားအကြီးက်မ်ုားနိုငိ်� ်��တယု်အကြီးက်မ်ုား ထားု�းဆောဆိုးမား�ားထားု�း
ရာန်းအ်ပြ�င် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�းလုက်မ်ားတိရ်ာရှိိုဆောရားက်ု� ဆောသချု�ာဆောစ်ရာန်း ်ပြ�ည်န််းယ်၏် 
က်�န်းး်မားာဆောရား �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အဖ့ွဲ့��၊ ဆို�်ုက်မ်ားး၊ MTS နိုငိ်� ်Stella Maris 
တု� �နိုငိ်�အ်တ ူအန်းးးက်�် လုက်တ့်�လု��်က်ု�င်ဆ်ော�း�ါသည်။် အထားးူပြဖွဲ့စ််ရာ�်တစ််ချု�
မားာိ - သဆော�ာာဆော�်၌ ၁၀ လုဆောက်�ာ် ဆောချု�ာင်�ု်တမု်ားဆောန်းသည်�-်KETA သဆော�ာာဆော�် ရှိိ ု
သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး ၁၆ ဦးး ၎င်း်တု� �မုားသားစ်�ရှိိုရာာ အမ်ုားသု� �မားပြ�န်းမ်ားး က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးထားု�း
ချု��ပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။်

 

“KETA ၏ သရေ�ာာေေ်ထုမ်ျား�များ�ာ��ုယု်စ်ာာ� ��ရေော�်အရေေေ� � ITF/ MUA ဆွဲပ်ု�မ်ျား� လပ်ုသာ�များ�ာ�အရေပ ်
ရေ���ဇူ�တင်ရုိ်ှိလုပု�တယ်၊် သတူုု �တရေတဟွာာ အမ်ုျားဖြပေ်ပုု �ရေပ��ုု �ေ� � �ာ�ယွ်ရ်ေဆွဲ�ထုု�ုရေပ��ုု ��ု ုသရေ�ာာစာာခို��ပ်
အသစာရ်ေတေွ� �အတ ူ��ရေော်တုု ��ု ုအလေ်ွ�� �ညူီးရေပ�ခို����ပ�တယ်။် ဒီးဖြ�စာစ်ာဉ်တစာခု်ိုလ��ုမိျားာ လပ်ုရေဆွဲာင်ရ်ေပ�ခို��
တ�� ခိုင်ဗ်�ာ�တုု ��� � ရေေ�ာထုုငု်ခ်ိုင်�်ပ��ပုု�မုျားရေတေွ� � �ညူီးပ��ပုု�မုျား�ု ု��ရေော်တုု � ရေလ�စာာ�ပ�တယ်။်” – KETA သဆော�ာာ
ဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ား
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စာစုာစာရ်ေ��များး� မုျားဆွဲု�ုများ ရေလ�ာ်ရေ��� �ရုိှိ 
စု်န်း ��်းတာ�တစ်််ပြီးမုား�� ရှိို ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူKirill 
Pavlov သည် ်ဆောက်�းဇူူးးတင်လ်ု�က်ရ်ှိိုဆောန်းသည်� ်မား�ဆိုု�းမား တစ််
ဦးးထားမံား ိသမူား၏ လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ားဆောသဆိုံ�းပြီး�းးဆောန်းာက် ်ဆောလု�ာ်
ဆော�က်ားရာရှိိုရာန်း ်ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ားက့်ု� က်ညူ်းဆော�းပြချုင်း် အတက့် ်သ၏ူ 
“ကြီးက်းးမားားဆောသာ ဆောက်ာင်း်မား“့ အတက့် ်ဆောက်�းဇူူးးတင်ဆ်ောသာ
အားပြဖွဲ့င်� ်က်ု�ယ်တ်ု�င်ယ််ကိ်လ်ု��် ထားားဆောသာ မားာလုနု်းမ်ားးးအရုံး��်က်ု� 
ရာရှိိုစ်ဉ် ချုစံ်ားရာလုန့်းး်၍ ဆောက်�က့်�ချု��ရာသည်။် 

အဆိုု��ါ အရုံး��်မားာိ Oksana ၏ လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ားအတက့် ်အံ�အားသင်�ဆ်ောစ်

မားည်� ်လုက်ဆ်ောဆိုာင်ပ်ြဖွဲ့စ််ချု��ရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆောသာ်လုည်း် သမူားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်သူ �အား ဆော�းရာန်း်

အချုင့်�အ်လုမ်ားး မားရာချု��ရာရှိိာ�ါ။ ၎င်း်၏ ဆောလုးလု-အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်အဆိုံ�း�ု�င်း်၌ 

အမ်ုားသု� �ပြ�န်းလ်ုာမားည်�အ်စ်ား သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးး Rostislav က်ု� ဆော�ါတဂူ္ဂးအလုံ

လုာင်�ထ်ားထူားားသည်� ်Selinda သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်က်် က်ု�ဗစ်် �ုတ�်င်က််န်း �သ်တခ်ျု�က််

မား�ားဆော�က်ာင်� ်သူ �အား အလု��်အစ်ားထားု�းဆော�းမားည်� ်သရူာရာန်း ်မားပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ော�က်ာင်း် 

ဆောပြ�ာ�က်ားချု��သည်။် သူ �အား ထား�ထားယ်က်ြီးက်းးတင်ဆ်ောဆိုာင်သ်ည်� ်သဆော�ာာအား ဖုွဲ့

လုစ််�ု�င်န်ိုု�င်င််သံု� � ဆောမားာင်း်နိုငိ်ခ်ျုု�င်း်ချု��သည်၊် ၁၅ �တ�်က်ာဆောသာအချုါ အဆိုု��ါ 

သဆော�ာာက်ု� ဆောရာာင်း်ချု�ချု��သည်။် သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင် ်အသစ််အား သဆော�ာာ လုာ�ဆောပြ�ာင်း်

ဆော�းပြီး�းး ချု�က်ခ်ျု�င်း် Rostislav သည် ်နိုလိုံ�းဆောဖွဲ့ာက်၍် ဆောဆိုးရံုံး�တင်ခ်ျုခံျု��ရာသည်။် 

Oksana က် ပြ�န်းဆ်ောပြ�ာင်း်သတရုာသည်မ်ားာိ “က်�မား လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ားဟုာ သူ �

က်�န်းး်မားာဆောရားနိုငိ်��်တသ်က်ပ်ြီး�းး ဆောပြ�ာဆိုု�တာ မားရှိိုချု���ါ�းူ၊ သဆော�ာာ မားထားက့််

မားး ဆောဆိုးစ်စ််ဆောဆိုးချု���ါတယ်၊် �ာက်�န်းး်မားာဆောရား ပြ�ဿန်းာမား ိမားရှိို�ါ�းူ။ �ါဆော�မား�� 

ရာာသးဥတ� မားတတူာ၊ သဆော�ာာသာ့းဆောန်းစ်ဉ် ဆောလုဆောအးစ်က်�်�က်တ်ာ၊ ဆောလုာိင်မ်ားန့်းး်

တာ၊ အ��ူဏီဆ်ော�က်ာင်� ်ဆောရာဓါါတခ်ျု��ု�တက်တ်ာ၊ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်�ု��က်ာလုာ

တာ၊ ထား�ထားယ်က်ြီးက်းး သယ်ဆ်ောဆိုာင်သ်ဆော�ာာကြီးက်းး ဆောရာာင်း်ချု�ပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်အလု��်�ု�

လု��်ရာတာဆောတ။့ �ါဆောတအ့ားလုံ�းဟုာ �ာပြဖွဲ့စ််ချု��တယ်ဆ်ိုု�တ��အဆော�် အဓုါက်က်�ချု��
�ါတယ်။်  

Rostislav က်ု� ရုံး�ရှိာိးနိုု�င်င််သံု� � ပြ�န်း�ု်� �ချု��ပြီး�းး ဆောဆိုးရံုံး�တင်ခ်ျု��ရာသည်။် 
သု� �ဆောသာ်ပြင်ားလုည်း် သူ �က်ု� က်ု�ရုုံး�န်းာဗု�င်း်ရာ�်စ်် က်းူစ်က်�်�ံ� နိုိံ �မားဆ့ော�က်ာင်� ်ဆောဆိုးရံုံး�မားိ 
အလု�င်အ်ပြမားန်း ်ဆိုင်း်ဆော�းချု��ပြီး�းး အမ်ုားတင့် ်ဆောသး့ချု�ပြချုင်း်ပြ�ဿန်းာဆော�က်ာင်� ်ဆောသဆိုံ�း
ချု��သည်။် 

သ၏ူ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က်အ်ရာ၊ Oksana နိုငိ်� ်သမူား၏ က်ဆောလုးင်ယ််
သည် ်ဆောလု�ာ်ဆော�က်းရာ�ု�င်ခ်ျုင့်�ရ်ှိိုသည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် အာမားချု ံက်�မားပဏီးသည်် 
ဆောလု�ာ်ဆော�က်း မားဆော�းချု���ါ၊ အ�ယ်ဆ်ော�က်ာင်�ဆ်ိုု�ဆောသာ် Rostislav သည်် 
သ၏ူအလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်အဆိုံ�းသတပ်ြီး�းး တစ််လု အ�က်ာတင့် ်က်�န်းး်ဆော�်
ဆောသဆိုံ�းချု��ပြချုင်း်ဆော�က်ာင်�ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် P&I ၏ ဆော�သချု ံက်ု�ယ်စ််ားလုယိ်သ်ည်် 
Oksana ရာသင်�သ်ည်�ဆ်ောလု�ာ်ဆော�က်း �မားာဏီထားက် ်အလုန့်း�ု်�မုား�န်းည်း်သည်� ်�မားာဏီ
က်ု� ဆော�းက်မ်ားး၍ ဆောလု�ာ်ဆော�က်း စ်န့်း �လ်ုာတဆ်ော�က်ာင်း် လုက်မ်ားတိထ်ားု�းချုု�င်း်ချု��ရာာ သမူားက် 
ပြင်င်း်ဆိုု�ချု��သည်။် 

“အာမားချု ံက်�မားပဏီးက် အချု�ုန်းဆ်ို့�ချု���ါတယ်“် Oksana က် ဆောပြ�ာချု��သည်၊် “အကြီးက်မ်ုား
ဆောတာ်ဆောတာ်မား�ားမား�ား သတူု� � အးးဆောမားးလုလ်ု�်ုစ်ာ အမားာိးဆောတက့်ု� ဆော�းချု���ါတယ်.်.. 
ပြီး�းးဆောတာ� သတူု� � က်�မားရာ� � ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်တာဆောတန့်း� � အမားာိစ်ာဆောတက့်ု� ပြ�န်းမ်ားဆောပြဖွဲ့�က်ဆောတာ�
�ါ�းူ၊ အပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ိုံ�းက် သတူု� � က်�မားရာ� � ဖွဲ့�န်းး်န်း�ံါတက််ု� �ုတဆ်ိုု� �ထားားလုု�က်တ်ာ
ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်၊် �ာလုု� �လု�ဆိုု�ဆောတာ� က်�မားရာ� � ဖွဲ့�န်းး်ဆောတက့်ဆောန်း က်�မား ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်တ��အချုါ 
သတူု� � က်�မားန်း� � စ်က်ားဆောပြ�ာချု��ဆောသးလုု� ��ါ။   

ဆောမား်ာ်လုင်�ခ်ျု�က် ်က်�န်းခ်ျုမ်ားးဆောန်းသည် ်Oksana က်ု� ITF အားချု�ဥ်းက်�်ရာန်းအ်တက့်် 
သမူား လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ား၏ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးက် အ�က်ဆံော�းချု��သည်။် Rostislav 
၏ က်�န်းး်မားာဆောရား ပြ�ဿန်းာမားာိ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်အဆိုံ�းသတခ်ျု�ုန်း ်ဆောက်�ာ်လုန့်း်
ပြီး�းး သဆော�ာာအား လုာ�ဆောပြ�ာင်း်ဆော�းရာပြချုင်း်အတက့် ်အလု��်၏စု်တဆ်ောသာက်ပြဖွဲ့စ််
ပြချုင်း်က် လု့ံ�ဆောဆိုာ်မားမ့ား�ားဆော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််ရာသည်ဟ်ု� က်ွနို်��်တု� �က် တင်ပ်ြ�ချု��သည်။် 
သဆော�ာာ၏ နိုု�င်င််တံင့်း်ရှိို CBA နိုငိ်� ်ဆော�ါတဂူ္ဂးနိုု�င်င််ရံှိို FESMAR တု� �က်  

ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလု ၁၄ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်- ဆို�်ုက်မ်ားးက်�န်းတ်င်က််�န်းခ်ျု�လု��်သားမား�ား၊ 
ဆို�်ုက်မ်ားးဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာသားမား�ား- ပြဖွဲ့စ််�က်သည်� ်က်ု�ယ်စ််ားလုယိ််
အသစ််နိုငိ်� ်လုက်ရ်ှိို ဆောစ်တန်းာ�ဝန်းထ်ားမ်ားး ဆောပြချုာက်ဆ်ောယ်ာက်တ်ု� �သည် ်�သစ်ဆော�တး
လု�နိုု�င်င်် ံ�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂ ရံုံး� းချုန်းး်တင့် ်တစ််ဆောန်း �တာ က်ွနို်��်နိုငိ်�အ်တူ 
ITF သဆော�ာထားားဆောရားရာာက်ု� ဆောလု�လုာဆောန်း�က်�ါသည်၊် က်ွနို်��်၏ ဆောရာရှိညိ်-်
ဆောစ်တန်းာ�ဝန်းထ်ားမ်ားး Graham Archer နိုငိ်� ်ဗစ််တု�းရားးယ်ားပြ�ည်န််းယ် ်ရံုံး�းအရာာရှိိ ု
David Ball �ံ��ု�းက်ညူ်းဆော�းရာင်း်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

ဆောန်းာက်တ်စ််ဆောန်း �အတက့် ်လုက်ဆ်ောတ့�သင်တ်န်းး်အတက့် ်က်ွနို်��်တု� � အဆောတ့�အ�က်�ံ
ရာင်�က််�က်သ်ည်� ်သဆော�ာာသု� � လုာဆောရာာက်သ်မူား�ားနိုငိ်� ်က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်အ်ဖ့ွဲ့�� ဖ့ွဲ့�� �က်ပြီး�းး 
စ်စ််ဆောဆိုးမား ့ဆောလုးချု�က်ု� စ်စ််ဆောဆိုး�က်ချု���ါသည်။် 

အ��သ�ွယ်ရ်ေ�ာင်�်သညီ� ်�လဒီမိ်ျားာ- သရေ�ာာရေလ�စား�တငွ် ်လပ်ုခို များရေပ��ရေသ�
သညီ� ်ရေဒီ်လာ USD270,000 ရေ��ာ်�ု ုစာစာရ်ေဆွဲ�ရေတွ� ရုိှိခို��ပ�သညီ။် ဤ�စုာစမိျားာ 
မိျားတတ်မ်ျား�တင်ရ်ေလာ�သ်ညီဟ်ာ ု�ွန္တ်ပ်ုတုု � ထုင်ဖ်ြများင်ပ်�သညီ။် 

ထားု� �ပြ�င် ်အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ရာမားည်� ်အစ်းအစ်ဉ် အမား�ားအပြ�ားက်ု� သဆော�ာတခူျု���က်�ါသည်၊် 
ထားု� �ပြ�င် ်ဆို�်ုက်မ်ားးနိုု�င်င််နံိုငိ်��ု်�င်ရ်ှိငိ် ်နိုငိ်� ်က်ွနို်��်တု� �၏ ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင် ်အဖ့ွဲ့��ဝင််
မား�ားအ�က်ား ITF သဆော�ာတစူ်ာချု���် အက်�ံ�းဝင်မ်ားည်� ်အသစ််တည်ဆ်ောဆိုာက််
သည်� ်သဆော�ာာပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ောပြချုက်ု� က်ွနို်��်တု� � ဆောဖွဲ့ာ်ထား�တဆ်ောတ့� ရှိိုချု��သည်။် Geelong 
ရှိို ဆို�်ုက်မ်ားးဝန်းထ်ားမ်ားးပြဖွဲ့စ််သ ူMark Craven က် ဆောပြ�ာ�က်ားချု��သည်မ်ားာိ - 
“သဆော�ာာသားဆောတရ့ာ� � အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတန့်း� ��တသ်က်ပ်ြီး�းး ITF ရာ� � က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းတ��  

တစာရ်ေေ �အတငွ်�် မိျားတတ်မ်ျား�တင််
ရေလာ�သ်ညီ� ်လပ်ုခိုများ�ာ� ဖြပေ်လညီ်
�ရုိှိမုျား  
အဆောမားရုာက်န်းဆ်ော�်လုာ USD270,000 ဆောက်�ာ် ချုု�းယ်ထူားား
သည်� ်လု��်ချုမား�ားက်ု� Geelong ဆို�်ုက်မ်ားး၌ တစ််ဆောန်း �
အတင့်း် သင်တ်န်းး်တင့် ်ပြ�န်းလ်ုည်ရ်ာရှိိုချု��ဆော�က်ာင်း်၊ နိုု�င်င််ံ
ရှိို ITF လုက်ဆ်ောထားာက် ်ည်ာနုို့ငု်း်ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူMatt 
Purcell က် သတင်း်�ု� �သည်။်  

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

10 ရေရိှိ�တေ်�ရုိှိ လူ ��ေ



သရေ�ာာေေ်ထုမ်ျား�များ�ာ�အာ� ရေခွို�� 
စာတုသ်�သ်ာ�ာ ရေဆွဲာင်မ်ျားရေပ� 
�ထားမားဦးးဆိုံ�းအကြီးက်မ်ုားပြဖွဲ့စ််ဆောက်ာင်း်ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်သ်ည်၊် သဆော�ာာအား စ်စ််ဆောဆိုး
ဆောရားလု��်ဆောန်းစ်ဉ် ဆောချုး့တစ်ဆ်ောက်ာင်သ်ည် ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအား 
စု်တသ်ာသက်ရ်ာာနိုငိ်� ်ဆော��ာ်ရာာင်မ်ားက့်ု� ဆောဆိုာင်မ်ားဆော�းဆောန်း�ါသည်။် Eric 
White ၊ ဖွဲ့ဆောလုာရားတာပြီးမုား�� ရှိို ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးက် သ၏ူအဆော�က်ာင်း်နိုငိ်�် 
Stanley ဆောချုး့က် သဆော�ာာသု� � သာ့းဆောရာာက်မ်ားအ့ဆော�က်ာင်း် တင်ပ်ြ�သည်် 
က်ွနို်��် မုားသားစ်�က် Stanley ဟု�အမားည်ရ်ာ ဆောချုး့က်ု� ဆောမားး့စ်ားချု���ါသည်၊် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် 
ဇူူးလုု�င်လ်ုတင့် ်ဆိုု�င်ဆ်ော�းရားးရာင်း် အမား�ု�းအစ်ား ၅ နိုစ်ိ်သားအရ့ာယ်မ်ားာိ က်ယ်ဆ်ိုည်ခ်ျု��တာပြဖွဲ့စ််
�ါသည်။် ဆောချုး့နိုငိ်�အ်တ ူ�ထားမားအ�တတ်င့် ်က်ွနို်��် သဆော�ာာဆော�် မားတက်ခ်ျုင်ဆ်ောလုးတင့် ်သူ �
အား က်ွနို်��်၏ က်�န်းတ်င်က််ားဆောလုးဆော�်မားတင်ဆ်ောလုးမားး ဆို�်ုချုဆံော�ာတတံား၌ သနူိုငိ်�အ်တူ 
လုမ်ားးဆောလု်ာက်ခ်ျု���ါသည်။် အံ��သစ်ရာာအပြဖွဲ့စ်် သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးးသည် ်ဆောချုး့အား သဆော�ာာဆော�်
ဆောချု်ဆောဆိုာင်လ်ုာရာန်း ်က်ွနို်��်အား လုမ်ိားးဆောပြ�ာချု���ါသည်။် 

သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားသည် ်သူ �အား ချု�စ််ချုင်�်က်ပြီး�းး ဓါါတ�ံ်�မား�ားရုုံး�က်ခ်ျု���က်သည်၊် ယ်ချု�
အချုါ သူ �ဓါါတ�ံ်�သည် ်ဆို�်ုက်မ်ားးနိုငိ်� ်သဆော�ာာဆော�်တင့် ်ထားင်ဆ်ော�်ဆောက်�ာ်�က်ားသည်� ်န်းရံံာက်�်
ဓါါတ�ံ်�ပြဖွဲ့စ််ဆောန်း�ါပြီး�း။ ဖုွဲ့လုစ််�ု�င်န်ိုငိ်� ်ဥဆောရာာ� အဆောရှိိ� �ု�င်း်မား ိလုာဆောရာာက်သ်ည်� ်သဆော�ာာသား
မား�ားသည် ်က်ွနို်��်အား ဆောပြ�ာသည်မ်ားာိ Stanley က် သတူု� �အား အမ်ုားက်ု�လုမ့်ားးဆိုတ့ရ်ာန်းန်ိုငိ်�် 
သတူု� �၏ တစ််ဆောန်း �တာက်ု� ရာာင်လ်ုန်းး်ဆောစ်သည်ဟ်ု�ဆိုု��ါသည်။် အင်ဂ်္ဂ�င်န််းးယ်ာချု���်က် ဆို�်ုချုံ
ဆော�ာတတံားတင့် ်ဆောချုး့နိုငိ်�အ်တ ူလုမ်ားးဆောလု်ာက်ခ်ျု�င်ဆ်ော�က်ာင်း်က်ု��င် ်ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု���ါသည်။် မား
�က်ာဆောသးမားးက် အကြီးက်းးတမား်း သဆော�ာာသား တစ််ဦးးက် အမ်ုားရှိို သူ �ဆောချုး့ မား�က်ာမားးက် ဆောသဆိုံ�းချု��
သည်�အ်တက့် ်Stanley နိုငိ်�အ်တဆူောန်းစ်ဉ် အလုန့်း ်စု်တခ်ျုစံ်ားချု��ရာသည်။် Stanley သည် ်လုူ
မား�ားအား သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားရ့ှိို�ံ�က်ု� ဆောတ့� ပြမားင်ရ်ာသည်မ်ားာိ စု်တခ်ျုစံ်ားဆောန်းရာပြီး�းး ဆောချုး့သည် ်အချု�ုန်း်
တု�င်း် မုားန်းစ််တု�င်း် ဆော��ာ်ရာာင်ဆ်ောန်း�ါသည်။် ဆောချုး့ က်ွနို်��်နိုငိ်�အ်တရူှိိုစ်ဉ် က်ွနို်��်၏ သဆော�ာာ
စ်စ််ဆောဆိုးမားမ့ားာိ အချု�ုန်း�ု်�မုား��က်ာသည် ်- သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားသည် ်မား�ားဆောသာအားပြဖွဲ့င်� ်စု်စ်စ််
ဆောရားမားးးမား�ားက်ု� သတထုားားထား�်ုလုနိ်း ��်က်ဆောသာ်လုည်း် Stanley က် ၎င်း်တု� � က်ွနို်��်အန်းား ချု�ဥ်း
က်�်လုာဆောစ်ရာန်းပ်ြဖွဲ့စ််ဆောစ်သည်။် 

Stanley သည် ်သဆော�ာာသားမား�ား စ်င်တ်ာမား�ား၌လုည်း် �ံ�မားနိ်း ်လုာဆောရာာက်သ်ပူြဖွဲ့စ််လုာ
သည်၊် သူ �အား သဆော�ာာဆော�် ဆောချု်ဆောဆိုာင်ရ်ာန်း ်မားသင်�ဆ်ောတာ်�ါဟု� က်ွနို်��်က် ဆောပြ�ာဆိုု�သည်�်
အချုါ စ်င်တ်ာ��န်းး်ကြီးက်းးက် �က်ည်�ရ့်ုံးဆောစ်ာင်�ဆ်ောရှိာိက်ဆ်ော�း�ါသည်။် Stanley ၏ အပြ��သဆော�ာ 
ဆောက်ာင်း်ဆောသာ သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားက့်ု� ဆောတ့� ရှိိုပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်စ်င်တ်ာအန်းည်း်င်ယ်တ်ု� �သည်် 
စု်တသ်က်သ်ာရာာရာဆောစ်ဆောသာ ဆောချုး့အစ်းအစ်ဉ်အချု�ု� �က်ု� အဆောက်ာင်အ်ထားည်ဆ်ောဖွဲ့ာ်ဆော�းရာန်း ်ရှိာိ�က်ံ
ဆောန်းလု�က်ရ်ှိို�ါသည်။် 

ယ်ချု�ဆောသာ် Stanley နိုငိ်� ်က်ွနို်��်သည် ်တစ််မားထူားးူပြချုားသည်ဟ်ု� ITF အဆောက်ာက်အ်ချုန့်း် 
အရာာရှိိုမား�ား၊ သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်အပြချုားဆောသာ ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားက် ဆောပြ�ာဆိုု��ါသည်။် 

န်းည်း်လုမ်ားးက်ု� က်�ဆောန်းာ်တု� � အမားနိ်းတ်က်ယ် ်ဆောလုးစ်ား�ါ
တယ်၊် ပြီး�းးဆောတာ� အဆောတ့�အ�က်�ံအန်းည်း်အက်�ဥ်းသာရှိိုတ�� 
က်�ဆောန်းာ်တု� �ဟုာ သဆော�ာာသားဆောတက့်ု�ယ်စ််ား �းဆောလုာက််
ကြီးက်းးမားားတ�� ရာလု�က််ု� ရာရှိိုဖုွဲ့� � Matt န်း� � ITF က်ု� �ံ��ု�းနိုု�င်�ံ်�က်ု� 
အမားနိ်းတ်က်ယ် ်ဆောလုးစ်ားချု��ရာ�ါတယ်။် �သစ်ဆော�တးလု�နိုု�င်င််ံ 
ဆို�်ုက်မ်ားးအလု��်သမားားဆောတန့်း� � သဆော�ာာသားဆောတအ့ပြဖွဲ့စ်် က်�
ဆောန်းာ်တု� �ဟုာ �းလု့ံ�ဆောဆိုာ်မားမ့ားာိ �ံ��ု�းနိုု�င်�ံ်�က်ု� ပြမားင်ဆ်ောတ့�ရာတ�� �း
အချုင့်�အ်လုမ်ားးက်ု� ဆော�းတ��အတက့် ်ITF က်ု� ဆောက်�းဇူူးးတင်�်ါ
တယ်။်  

အဆိုု��ါ နိုု�င်င််လံုံ�းဆိုု�င်ရ်ာာ သင်တ်န်းး် အစ်းအစ်ဉ်က်ု� �သ
စ်ဆော�တးလု�နိုု�င်င်် ံITF လုက်ဆ်ောထားာက်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူSandra 
Bernal ပြဖွဲ့စ််သကူ် ကြီးက်းးမားးးစ်းစ်ဉ်ဆော�းပြီး�းး က်ု�ဗစ်် �ုတ်
�င်က််န်း �သ်တခ်ျု�က်မ်ား�ားဆော�က်ာင်� ်၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် မား�လု�်�န်းး်
ပြီးမုား��၌ �ထားမားအကြီးက်မ်ုားသင်တ်န်းး် က်�င်း်�ပြီး�းးက်တည်း်က်
စ်၍ ရာ�်ဆိုု�င်း်ထားား�ါသည်။် ၎င်း်အစ်းအစ်ဉ်က်ု� ယ်ချု�အချုါ 
Portland, Newcastle, Sydney, Tasmania, 
Adelaide, Queensland, Western Australia နိုငိ်�် 
Darwin တု� �တင့် ်က်�င်း်�ဖ့ွဲ့င်�လ်ု်စ််ဆော�းမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််ပြီး�းး ဤနိုစ်ိ် 
အလုယ်�ု်�င်း်ဆောလုာက်တ်င့် ်ပြီး�းးစ်းး�ါလုမုား�်မားည်။်

“ဤ�စုာစများ�ု��ရေတဟွာာ ��ရေော�်�ုု 
အလေ်ွ စာတုဆ်ွဲု�ုရေစာပ�တယ်။် �မုျားါဏီး
ဟာာ များာလေ်ုများး��ု ု�ေ်ု��စာ�ုတ ်ရေ�ခို�
ခို�ေ်�ုု � �ွေ်လုခုုုိုင်�်မြဲပး�ရေော�ပုု်င်�်မိျားာ
ရေတာ� သူ ��ု ုအမုုျား�လ်ု ုစာွေ �်ပစာလ်ု�ု်
တာပ���။ သတူုု �ရေတဟွာာ သင်�ရ်ေတာ်
တ�� ရေဆွဲ�ေ���သုရေပ��ုု � ဒီ�မိျားများဟာတု ်သူ �
�� ���ေ်�များာရေ��အတ�ွ ်စာု�ု�ုမ်ျား�ုု � ဂ္ဂရုုံးများ
စာု�ုခ်ို����ပ���ူ။ သရေ�ာာပုုင်ရိ်ှိင်ရ်ေတွ
ဟာာ အာများခို�သရူေတ�ွု ုခုုိုင်�်မြဲပး�ရေတာ� 
ရေလ�ာ်ရေ����ု ုဖြများေ်ဖြများေ် �စုာစမြဲပး�ရေအာင်် 
လပ်ုခုုိုင်�်န္တုငု်ပ်�တယ်။် များ�ာ�ရေသာအာ�ဖြ�င်�်
ရေတာ� သတူုု � များလပ်ု�ုု � ရေ�ွ���ပ�တယ်။်”  
Kirill Pavlov, ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးး  

တင်ပ်ြ�ချု��သည်မ်ားာိ အက်ယ်၍် သဆော�ာာသားသည် ်အလု��်လု��်
ချု�ုန်းက််ာလုအတင့်း် ဆောသဆိုံ�းချု��လု်င် ်သ၏ူ ချုစံ်ားချုင့်�ရ်ှိိုသသူည်် 
ဆောသဆိုံ�းမားပ့ြဖွဲ့စ််�ာ့းသည်�လ်ုအတက့် ်လုစ်ာအပြ�ည်�န်ိုငိ်� ်အဆောပြချုချုံ 
နိုန့်းး်ဆောင်က့်ု� ချုစံ်ားချုင့်�ရ်ှိိုသည်ဟ်ု� ဆိုု�သည်။် က်ွနို်��်တု� �သည်် 
ဤက်စု်စက်ု� ဆောအာင်ပ်ြမားင်စ််ာ့ ထား�ဆောချု�ချု��ပြီး�းး က်ဆောလုးအတက့်် 
ဆောလု�ာ်ဆော�က်းက်ု�လုည်း် အနိုု�င်ရ်ာချု���ါသည်။် ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ 
Oksana သည် ်USD70,000 န်းးး�ါးက်ု� လုက်ခ်ျုရံာရှိိုချု��သည်။်

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

■

■

■
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သဆော�ာာစ်က်�်စ်စည်း်အရာာရှိို Nikolay Mikhailovich Kharchenko သည်် 
၂၀၁၈ ချု�နိုစ်ိ် ဆောမားလုတင့် ်Sierra Leone-အလုလံုာင်�ထ်ားားသည်� ်Platon သဆော�ာာ
ဆော�်၌ �ဏီရ်ာာရာရှိိုချု��သည်။် သသူည် ်ဆောတာင် ်က်ု�းရားးယ်ား ဆောဆိုးရံုံး�တင့် ်ချု့�စု်တက််�
သချုခံျု��ရာပြီး�းး အမ်ုားပြ�န်းက််ာ Vladivostok polyclinic ဆောဆိုးချုန်းး်တင့် ်�သဂ္ဂ�တလ်ု
တု�င်ဆ်ောအာင် ်က်�သမား ့ဆိုက်လ်ုက်ခ်ျုယံ်ခူျု��သည်။် 

န်းာမားက်�န်းး်ချုင့်� ်သံ�းလုနိုငိ်� ်ဆောလု�ာ်ဆော�က်း ဆောတာင်း်ချုသံည်� ်သူ � ဆောတာင်း်ချုခံျု�က်န်ိုငိ်�တ်က့် 

အချုင်း်ပြဖွဲ့စ််ရာ�်အစ်းရာင်ခ်ျုစံ်ာက်ု� Vladistok-မားတိ�ံ်�တင်ထ်ားားသည်� ်SK Grand 

Shipping က်�မားပဏီးက် ပြင်င်း်ဆိုု�ချု��သည်၊် အဆော�က်ာင်း်ရာင်း်မားာိ က်�မားပဏီးသည် ်မားန်းဆ်ောန်းဂ္ဂ�ာ
ပြဖွဲ့စ််ပြီး�းး သ၏ူ အလု��်ရှိိင် ်မားဟု�တဟ်ု� အဆော�က်ာင်း်ပြ�ချု��သည်။် က်�မားပဏီးက် တင်ပ်ြ�
ချု��သည်မ်ားာိ အလု��်ရှိိင်မ်ားာိ နိုု�င်င််ပံြချုား က်�မားပဏီးတစ််ချု�ပြဖွဲ့စ််သည်၊် Virgin Islands 
နိုု�င်င််၌ံ မားတိ�ံ်�တင်ထ်ားားသည်� ်Pratis Corporation ပြဖွဲ့စ််သည်ဟ်ု� ဆိုု�သည်။် 

သု� �ဆောသာ်လုည်း် Kharchenko ၏ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က်က််ု� SK Grand က် 
လုက်မ်ားတိထ်ားု�းချု��ပြီး�းး သဆော�ာာစ်ာအ��်၌ ၎င်း်မားာိ အလု��်ရှိိင်န်ိုငိ်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်ဟ်ု� 
ဆောရားသားထားား�ါသည်။် 

အဆိုု��ါ သဆော�ာာသားသည် ်၂၀၁၉ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ရုံး�ရှိာိးနိုု�င်င်် ံသဆော�ာာသားမား�ား သမားဂ္ဂဂ
သု� � အက်အူည်းဆောတာင်း်ချုခံျု��သည်။် က်ွနို်��်တု� �က် အ�က်ပံြ��ချု��သည်မ်ားာိ သူ �အဆောန်းပြဖွဲ့င်�် 
ဆောဆိုးစ်စ််ဆောဆိုးမားခ့ျုယံ်�ူါ၊ မားသန်းစ််မ့်ားးမား ့အစ်းရာင်ခ်ျုစံ်ာယ်၍ူ အစု်�းရာ၏ လုမူားဆ့ောရား အာမားချုံ 

ရာန်း�ံ်�ဆောင်က့်ု� ဆောလု်ာက်န်ိုု�င်သ်ည်ဟ်ု� အ�က်ဆံော�းချု��သည်။် အံ��သထား�်ုလုနိ်း �ဖ့်ွဲ့ယ် ်ဆောတ့� ရှိို
ချု��ရာသည်မ်ားာိ SK Grand Shipping က်�မားပဏီးသည် ်Kharchenko ၏ အာမားချုံ 
�ရားမားးယ်ဆံော�က်းနိုငိ်� ်အချုန့်းအ်ချုမား�ားက်ု� မားဆော�းဆောချု�ချု��ဆောသာဆော�က်ာင်� ်သဆော�ာာစ်က်�်စ်စည်း် 
အရာာရှိိုမားာိ မားဆောတာင်း်ချုနံိုု�င်ဟ်ု�ဆိုု�သည်။် �သဂ္ဂ�တလ်ု၌ က်ွနို်��်တု� �သည် ်သယ်ယ််ူ
�ု� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား တရာားစ့်�ဆိုု�ဆောရား စ့်�ချု�ရံုံး� းနိုငိ်� ်သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးဌာန်း
တု� �၏ �ံ��ု�းက်ညူ်းမားက့်ု� ဆောတာင်း်ချုခံျု��သည်။် သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား တရာားစ့်�ဆိုု�ဆောရားစ့်�
ချု�သည် ်တရာားရံုံး�းသု� �ဆောလု်ာက်ထ်ားားချု��သည်၊် က်�မားပဏီးအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်ရုံး�ရှိိား ဖွဲ့ယ်ထ်ားဆောရား
ရှိငိ်း်သု� � ဆော�းရာမားည်� ်အချုန့်းအ်ချုနိုငိ်� ်အပြချုား က်�သင်�ဆ်ောင်မ့ား�ား ဆော�းဆောချု�ရာမားည်� ်ဥ�ဆော�အရာ 
တာဝန်းက််ု� ထားမ်ားးဆောဆိုာင်ဆ်ော�းရာန်း ်တင်ပ်ြ�ဆောလု်ာက်ထ်ားားပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် 

ရုုံးရိှိာ�လမူျား�ု�� FOC သရေ�ာာ
ပုုင်ရိ်ှိင်အ်ရေပ် သမုုျားင်�်ေင်် 
စား�င်ထ်ု��ု 

�ထားမားဦးးဆိုံ�းအကြီးက်မ်ုားအပြဖွဲ့စ်် ရုံး�ရှိာိးလုမူား�ု�း FOC သဆော�ာာ
�ု�င်ရ်ှိိင်အ်ဆော�် စ့်�ဆိုု�ဆောတာင်း်ချုခံျု�က်က််ု� လုက်ခ်ျုခံျု��သည်။် ရုံး�ရှိာိး 
သဆော�ာာသားမား�ား သမားဂ္ဂဂမား ိVladivostok သဆော�ာာသား
မား�ား အလု��်သမားားမား�ား သမားဂ္ဂဂ ဆောက်ာ်မားတး �� ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သူ 
Alexandra Zgorzhelskaya က် ဆောလုးနိုစ်ိ်�က်ာ အပြင်င်း်အ
ချုံ�က်ု� သတင်း်�ု� �သည််

တရာားရံုံး�း အမားက့်ု� ဆောထားာက်ခ်ျုမံားရ့ာရာန်းအ်တက့် ်အလုငံ်ါိးနိုု�င်င််အံား MLC အရာ လုု�က်န််းာ

ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ရ်ာမားည်� ်စ်ာရ့ာက်စ််ာတမ်ားးမား�ားက်ု� တင်သ်င့်း်ဆော�းရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု��သည်၊် 
အဆိုု��ါ စ်ာရ့ာက်စ််ာတမ်ားးတင့် ်SK Grand Shipping က်�မားပဏီးသည် ်အာမားချုံ
နိုငိ်� ်လု��်ချုမား�ားအပြ�င် ်န်းာမားက်�န်းး်ချုင့်� ်ချုစံ်ားချုင့်� ်ဆောင်ဆ့ော�က်းက်ု� ဆော�းရာန်းတ်ာဝန်းရ်ှိိုသည်�် 
သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်န်ိုငိ်� ်အလု��်ရှိိင်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆော�က်ာင်း် ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထားား�ါသည်။်

စ်းမံားဆောဆိုာင်ရ့်ာက်မ်ားည်� ်အဆော�က်ာင်း်ရာင်း်ဆော�က်ာင်� ်�ထားမားအကြီးက်မ်ုား အမား�့က်ားန်းာပြချုင်း်
မားာိ ��က်ခ်ျု��ရာသည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလု ၈ ရာက်ဆ်ောန်း �
တင့် ်အယ်ခူျုမံား ့အနိုု�င်ရ်ာချု���ါသည်၊် တရာားရံုံး�းက် စ်းရာင်ထ်ားံ�းဖ့ွဲ့�� ချု��သည်မ်ားာိ SK Grand 
Shipping က်�မားပဏီးသည် ်မုားမုား၏ တာဝန်းမ်ား�ားက်ု� လုက်ခ်ျုရံာမားည်၊် ရုံး�ရှိာိးဖွဲ့ယ်ထ်ားဆောရား
ရှိငိ်း်သု� � မုားမုား၏ ဆောင်ဆ့ော�က်းဆော�းရာန်းရ်ှိိုသည်မ်ား�ားက်ု� ဆော�းရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည် ်ထားု� �ဆော�က်ာင်�် 
Kharchenko အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်နိုု�င်င််၏ံ ယ်ာယ်း မားသန်းစ််မ့်ားးမား ့ချုစံ်ားချုင့်�ဆ်ောင်က့်ု� ရာနိုု�င်မ်ားည််
ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

ဤစ်းရာင်ထ်ားံ�းသည် ်သမုား�င်း်မားတိတ်မ်ားးဝင် ်အမားအ့ချုင်း်တစ််ချု�ပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။် �ထားမားဦးးဆိုံ�း
အကြီးက်မ်ုားအားပြဖွဲ့င်� ်သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား တရာားစ့်�အဖ့ွဲ့�� ရံုံး� းသည် ်FOC သဆော�ာာနိုငိ်�်
စ်�်လု�ဥ်း၍ ရုံး�ရှိာိး သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်အ်ဆော�် ရုံး�ရှိာိးဖွဲ့ယ်ထ်ားဆောရားရှိငိ်း် နိုု�င်င််သံားတစ််ဦးး၏ 
ဆောတာင်း်ချုခံျု�က်က််ု� �ံ��ု�းချု��သည်။် ၎င်း်က်စု်စမားတု�င်မ်ားးက် ရုံး�ရှိာိးတရာားရံုံး�းမား�ားသည် ်၎င်း်
တု� �၌ စ်းရာင်�ု်�င်ခ်ျုင့်� ်မားရှိိုဆော�က်ာင်း်၊ အပြင်င်း်�ာ့းမားက့်ု� အလုငံ်ါိးနိုု�င်င််၏ံ ဥ�ဆော�နိုငိ်�အ်ည်း 
စ်းရာင်ဆ်ိုံ�းပြဖွဲ့တသ်င်�သ်ည်ဟ်ု� ဆိုု�ချု���က်သည်။် 

သု� �ဆောသာ်လုည်း် က်�မားပဏီးမား ိန်းာမားက်�န်းး် ချုင့်�န်ိုငိ်� ်ဆောလု�ာ်ဆော�က်းရာရှိိုရာန်း ်Kharchenko 
၏တု�က်�့်�မားာိ ဆိုက်လ်ုက်တ်ု�က်�့်�ဝင်ရ်ာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

FOCs နိုငိ်��်တသ်က်၍် စ်ာမား�က်န်ိုာိ ၃၀-၃၁ တင့် ်�ု�မုား�ဖွဲ့တရ့်ုံး�ါ။

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

12 အလပ်ုသများာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ� လပ်ုရိှိာ�ရေဆွဲာင်�ွ်�်

■



သဆော�ာာလု��်င်န်းး် က်�မားပဏီးတစ််ချု� ဆောင်ဆ့ော�က်းက်�န်းခ်ျုမ်ားးပြီး�းး သဆော�ာာသားမား�ား သဆော�ာာ
ဆော�် ရှိိုပြီး�းး လု��်ချု မားဆော�းနိုု�င်ဆ်ောတာ�သည်� ်အချုါ သဆော�ာာသားမား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်မားည်သ်ည်�်
ဆောန်းရာာ၌ အက်အူည်းဆောတာင်း်ချုရံာမားည်မ်ားာိ ချုက်ခ်ျု�နိုု�င်သ်ည်၊် အလုငံ်ါိးသံ�းသည်� ်သဆော�ာာ
လု��်င်န်းး်စ်န်းစ်် ရ့ုံး�်ဆောထားး့�ံ�က်ု� ဆောက်�းဇူူးးတင်သ်ည်။် 

သဆော�ာာလု��်င်န်းး် က်�မားပဏီးမား�ားတင့် ်MLC အရာ သဆော�ာာသားမား�ားအဆော� ်
တာဝန်းရ်ှိို�က်ဆောသာ်လုည်း် အက်ယ်၍် ၎င်း်တု� � ဆောင်ဆ့ော�က်းအချုက်အ်ချု� ရှိိုဆောန်းသည်�်
အချုါ လု�စ််လု��ရ့ုံးထားား�က်သည်။် MLC က်ု� အတည်ပ်ြ��လုက်ခ်ျုထံားားသည်� ်အ
လုငံ်ါိးနိုု�င်င််မံား�ားတင့် ်စ်န့်း ��်စ််ချုရံာသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအား အစ်ားအစ်ာရုာက်ခာ၊ 
မားဆော�းရာဆောသးဆောသာ လု��်ချုချုစံ်ားချုင့်�မ်ား�ားနိုငိ်� ်အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ပြချုင်း်တု� �က်ု� လု��်ဆော�းရာန်း် 
အဓုါက် တာဝန်းရ်ှိိုဆောသာ်လုည်း် တစ််ပြချုားန်းည်း်လုမ်ားးအရာ ဆောရှိာိင်က််င့်း်လုု��က်သည်။် 
ထားု� �ပြ�င် ်ဆော�းရာန်းရ်ှိိုသည်�လ်ု��်ချုမား�ားက်ု� ဆော�းရာန်းအ်တက့် ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ား
အား တု�က်တ်န့်းး်ရာန်း ်သု� �မားဟု�တ ်အတင်း်အက်��်လု��်ရာန်း ်ITF ၏ ဆောတာင်း်ဆိုု�ပြချုင်း်
ချုရံာသည်� ်အလုငံ်ါိးနိုု�င်င်် ံအာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားသည် ်လု��်ဆော�းရာန်း ်မား�ားဆောသာအားပြဖွဲ့င်�် 
��က်က််က့်�်က်�ါသည်။်

ဤစ်ာမား�က်န်ိုာိမား�ားရှိို စု်တ�်�က်ဖ့်ွဲ့ယ်ဆ်ောက်ာင်း်ဆောသာ အဆော�က်ာင်း်ချု�င်း်
ရာာမား�ားသည် ်၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ား က်ညူ်းဆော�းချု��သည်�် 
သဆော�ာာစ်န့်း ��်စ််မား ့၈၈ ချု�အန်းက် ်အချု�ု� �သာပြဖွဲ့စ်သည်။် ITF စု်စ်စ််
ဆောရားမားးးချု���် ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောရားအရာာရှိိုပြဖွဲ့စ််သ ူSteve Trowsdale 
က် သဆော�ာာစ်န့်း ��်စ််ချုရံာသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်�် 
အလု�င်အ်ပြမားန်း ်အဆောရားယ်လူု��်ဆောဆိုာင်ပ်ြီး�းး အက်အူည်းဆောတာင်း်ချု�ံါ
ဟု� အ�က်ဆံော�းသည််

အ�ယ်၍် သင် ်အ
စာွေ �်ပစာခ်ို�ထုာ�သညီဟ်ာု 
ထုင်ဖ်ြများင်လ်ှင် ်အဖြများေ်
အရေ��ယ်ရူေဆွဲာင်�ွ်�ပ်�

သင်�အ်တ�ွ ်�ွန္တ်ပ်ုတုု �၏ အ���ဖြပ�ခို��် 

တစ််ချု�တစ််ချု�က်ု� လုက်မ်ားတိမ်ျားထုု�ုများး သဆော�ာာနိုငိ်��်တသ်က််
ပြီး�းး ရာနိုု�င်သ်မား် သတင်း်အချု�က်အ်လုက်အ်ားလုံ�းက်ု� စု်စ်စ််�ါ – 
သဆော�ာာ၏ တည်ဆ်ောန်းရာာနိုငိ်� ်ချုရားးဆိုံ�း အဆောသးစ်ုတအ်ချု�က်မ်ား�ားက်ု� 
ပြ�သထားားသည်� ်ဝက်�်ဆ်ိုု�က်မ်ား�ားက်ု� အသံ�းပြ���ါ၊ ထားု� �ပြ�င် ်စ်န့်း ��်စ််
ထားားဆောသာ သဆော�ာာအားလုံ�းက်ု� ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�ထားားသည်� ်IMO/ILO 

�းူတ့� အချု�က်အ်လုက်မ်ားတိတ်မ်ားးကြီးက်းးက်ု� သံ�း�ါ။ https://www. 

ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home 

သရေ�ာာရေပ်၌ အ�တဆ်ော�ါင်း်မား�ားစ်ာ့ လု��်ချုမားဆော�းပြချုင်း်သည်် 
�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ားာိ သဆော�ာာနိုငိ်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးတု� �အား စ်န့်း ��်စ််ဆောတာ�
မားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်� ်လုက်ခဏီာတစ််ချု�ပြဖွဲ့စ််သည်။် MlC က် သတမ်ားတိ်
ထားားသည်မ်ားာိ သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� အန်းည်း်ဆိုံ�း တစ််လုလု်င််
တစ််ချုါ လု��်ချုရာမားည် ်ထားု� �ဆော�က်ာင်� ်အက်ယ်၍် သင် ်တစ််လုထားက််
�ု�၍ လု��်ချုအပြ�ည်� ်မားရာလု်င် ်၎င်း်သည် ်MLC က်ု� ချု�ု�းဆောဖွဲ့ာက််
ပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။်  

အရေ��ယ်လူပ်ုရေဆွဲာင်�်ေ်အတ�ွ ်အလပ်ုရိှိင်�်ု ုရေ��ာ�စ်ာ�ာ
များလုပု�၊ သင် ်�ထားမားအဆိုင်�က််ု�လု��်ပြီး�းး အက်အူည်း ဆောတာင်း်ချုံ
မားသိာ ITF အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်က်ညူ်းဆော�းနိုု�င်မ်ားည်။် က်ွနို်��်တု� �က်ု� 
seafsupport@itf.org.uk ပြဖွဲ့င်� ်အးးဆောမားးလု�ု်� ��ါ သု� �မားဟု�တ် 
ITF Seafarers Support Facebook စ်ာမား�က်န်ိုာိက်ု� 
�က်ည်�ရ့်ုံး�ါ။

 ထားု� �ပြ�င် ်အက်ယ်၍် သင် ်စ်န့်း ��်စ််ချုရံာနိုု�င်�်ါက် ဆောင်ဆ့ော�က်း ဆိုံ�းရံ့ုံးး
ပြချုင်း်က်ု�ဆောရှိာိင်�်က်ဉ်ရာန်းအ်တက့် ်အပြမားန်းဆ်ိုံ�း တု�င်တ်န်းး်ပြီး�းး အာမားချုံ
က်�မားပဏီးက်ု� ဆိုက်သ်ယ့်ရ်ာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။်

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင်န်ိုု�င်င််ရံှိို ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူJason Lam 
သည် ်Angelic Power သဆော�ာာဆော�်တင့် ်၁၂ လု ဆောချု�ာင်�ု်တ်
မုားဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ ရုံး��်�ု�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ က်�န်းး်မားာဆောရား
နိုငိ်� ်စု်တ�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောရား ဆိုု�းဝါးလုာမားက့်ု� ၎င်း်တု� �၏ 
သဆော�ာာစ်န့်း ��်စ််မား ့အမားအ့ချုင်း်အား တရုံး�တ ်တရာားရံုံး�းမား�ားတင့်် 
�က်ာရှိညိ်ဆ်ောန်းစ်ဉ် မား�က်ပ်ြမားင်က််ု�ယ်ဆ်ောတ့� ချု��သည်။်  

တရုံး�တန်ိုု�င်င်် ံဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင်ပ်ြီးမုား��အန်းးး Guangzhou တင့် ်ထား�ထားည်က်ြီးက်းး
သယ်ဆ်ောဆိုာင်သ်ဆော�ာာကြီးက်းး က်�န်းခ်ျု�စ်ဉ် သဆော�ာာဆော�်၌ ဂ္ဂရုာလုမူား�ု�း က်ု�းဆောယ်ာက််

နိုငိ်� ်ဖုွဲ့လုစ််�ု�င်လ်ုမူား�ု�း ၁၃ ဆောယ်ာက်ရ်ှိိုသည်။် က်�န်းလ်ုက်ခ်ျုသံနူိုငိ်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင််
အ�က်ား ဆောင်ဆ့ော�က်း အပြင်င်း်�ာ့းမား ့ပြဖွဲ့စ််ဆော�်ဆောန်းစ်ဉ် သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအဖုွဲ့� � �ံ�မားနိ်း်
အဆောပြချုအဆောန်းမားာိ အ�်ုမားက်ဆ်ိုု�းအသင့် ်က်းူဆောပြ�ာင်း်ချု��သည်။် 

�းဇူးင်�်ာလု၌ အဆိုု��ါ သဆော�ာာက်ု� တရာားရံုံး�းက် ဖွဲ့မ်ားးဆိုးးချု��သည်။် ၂၀၂၁ ချု�
နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလုတင့် ်ဂ္ဂရုာ�ု�င်ရ်ှိိင် ်Angeliki Dynamis Investment နိုငိ်�် 
လု��်င်န်းး်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်သ် ူPanthalassa Maritime Corp တု� �သည် ်သဆော�ာာ

အား စ်န့်း ��်စ််ပြီး�းး သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအား လု��်ချုဆော�းရာန်း ်ရာ�်ဆိုု�င်း်ချု��သည်။် 
အာမားချုမံားာိ သက်တ်မ်ားးက်�န်းဆ်ိုံ�းဆောန်းပြီး�းပြဖွဲ့စ််သည်။် 

သဆော�ာာဆော�် ဆောချု�ာင်�ု်တမု်ားဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်၎င်း်တု� �၏ 
မားာိးယ်င့်း်မား ့မားဟု�တ၍် တရာားရံုံး�းသည် ်ဆော�သချု ံက်ု�ယ်စ််ားလုယိ်တ်စ််ဦးး ချုန်း �အ်�်
က်ာ စ်ားန်း�်ရုာက်ခာ၊ ဆောရာ၊ နိုငိ်� ်အပြချုား လုု�အ�်သည်��်စ်စည်း်မား�ားက်ု� ဆော�း�ု� �ချု��သည်။် 

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် တ�ာ�ရုံး�ု �များ�ာ�သညီ ်စွာေ �်ပစာခ်ို� 
သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အတ�ွ ်ပုုမုုျားရေ�ာင်�်မွျားေ်ရေအာင်လ်ပ်ုရေပ�
�ေ် လုအုပ်

ဧပြီး�းလုတင့် ်စ်းမံားဆောရား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်သ်ည် ်ဂ္ဂရုာလုမူား��ုး ချု�နိုစ်ိ်ဦးးအား အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �
ရာန်း ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��ပြီး�းး က်�န်းက််�ဆောင်ဆ့ော�းဆောချု�ချု��သည်။် 

ယ်ချု�အချုါ စု်တမ်ားရှိညိ်ဆ်ောတာ�ဆောသာ ဖုွဲ့လုစ််�ု�င် ်သဆော�ာာသားမား�ားသည်် 
တရာားရံုံး�း၌ ၎င်း်တု� �အမ်ုားပြ�န်းရ်ာန်းအ်တက့် ်အမားဆ့ိုု�င်ရ်ာန်း ်က်ု�ယ်�ု်�င်ဆ်ောရှိိ �ဆောန်းချုန်း �အ်�်
ချု��သည်။် ဆောရှိိ �ဆောန်းမား�ားသည် ်က်�န်းရ်ှိိုဆောန်းဆောသးသည်� ်ဂ္ဂရုာ သဆော�ာာသား နိုစ်ိ်ဦးး
က်ု�လုည်း် က်ု�ယ်စ််ားပြ��ဆော�းရာန်း ်က်ွနို်��်၏ ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု�က်က််ု� လုက်ခ်ျုခံျု��
သည်။် ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ တရုံး�တအ်ာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားသည် ်တံ� �ပြ�န်းခ်ျု��သည်။် လုက်ရ်ှိို
သဆော�ာာသားမား�ား ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ သဆော�ာာမား ိဆိုင်း်ချုင့်�ပ်ြ��ပြီး�းး ၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�
မား�ားထား ံ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဇူူးလုု�င်လ်ုတင့် ်မားပြ�န်းမ်ားး သဆော�ာာ၏လု��်င်န်းး်မား�ားက်ု� 
ဆောလု�လုာရာန်း ်အစ်ားထားု�းလု��်ဆော�းမားည်� ်တရုံး�တ ်င်ါးဦးးသည် ်Angelic Power 
သဆော�ာာဆော�်သု� � တက်ခ်ျု���က်သည်။် 

သု� �ဆောသာ်လုည်း် အဆော�က်ာင်း်က်စု်စမားာိ ၎င်း်တင့် ်မားပြီး�းးဆောသး�ါ။ ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်
ဝါရားလုတင့် ်သဆော�ာာက်ု� ဆောရာာင်း်၍မားရာချု��ဆောသး�ါ၊ သဆော�ာာသား ၂၂ ဦးးမားာိ လု��်ချု 
မားရာရှိိုချု��ဆောသး�ါ၊ စ်�စ်�ဆော�ါင်း် ယ်အူက်စ််် ဆော�်လုာ USD221,000 ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

သဆော�ာာဆော�်တင့် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား လုဆော�ါင်း်မား�ားစ်ာ့ ထားားဆောန်းရာမားည်�်
အစ်ား တရာားရံုံး�းသည် ်အမား ့�ထားမားဦးးဆိုံ�း ဆောရာာက်လ်ုာချု�ုန်း၌် ချု�က်ခ်ျု�င်း် အမ်ုား
ပြ�န်း�ု်� �ရာန်း ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းသင်��်ါသည်။် ဆောင်ဆ့ော�က်း အပြင်င်း်�ာ့းမားက့်ု� စ်းရာင်ဆ်ောန်းစ်ဉ် 
အာဏီာ�ု�င်မ်ား�ား အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ ဖွဲ့ူလုံ�ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောရားနိုငိ်�စ််�်
လု�ဥ်း၍ ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းရာန်း ်ITF က် ဆောတာင်း်ဆိုု�ဆောန်းရာသည်� ်အဆော�က်ာင်း်ရာင်း်
မားာိ ဤအပြဖွဲ့စ််မား�ားသည်� ်က်စု်စသာ ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။်

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

 သရေ�ာာစာေွ �ပ်စာမု်ျား အသငွ်အ်ဖြပင််  

■
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ရေလမုျားေ်တုငု်�်အတငွ်�် စာွေ �်ပစာခ်ို��မုျား 
ITF ၏စ်�ဆော�ါင်း်လု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု�က်အ်ပြဖွဲ့စ်် ဆော�သချု ံသမားဂ္ဂဂနိုငိ်�် 
လုမူားဝ့န်းထ်ားမ်ားးလု��်င်န်းး်မား�ားသည် ်စ်န့်း ��်စ််ချု ံသဆော�ာာသား ရှိစ်ိ်ဦးး
အား ထား�်ုလုနိ်း �ဖ့်ွဲ့ယ်ဆ်ောက်ာင်း်သည်� ်ဆောလုမား�န်းတ်ု�င်း်မား ိက်ယ်ဆ်ိုည််
ဆော�းပြီး�းး ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ရာန်း ်က်ညူ်း�ံ��ု�းချု��သည်။် Jason 
Lam, ITF ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင် ်စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သကူ် ဆောပြ�ာဆောသာ 
ပြဖွဲ့စ််ရာ�်အဆော�က်ာင်း် 

Palau-အလုလံုာင်�ထ်ားထူားားသည်� ်Lidia သဆော�ာာသည် ်ပြမားန်းမ်ားာသဆော�ာာသား ရှိစ်ိ်
ဦးးပြဖွဲ့င်� ်Ho Chi Minh ပြီးမုား��သု� � ထားက့်ခ်ျုာ့လုာချု��ရာာ �င်လ်ုယ်လ်ု့ငု်း်ထားန်းလ်ုာသည်�်
အချုါ Dogsha က်ွန်းး်၊ ထားု�င်ဝ်မ်ားနိုု�င်င်် ံအန်းးး၌ ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလု 
၆ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်ဆောက်�ာက်ခ်ျု�ချု��ရာသည်။် 

နိုစ်ိ်ရာက်အ်�က်ာတင့် ်ထားု�င်ဝ်မ်ားနိုု�င်င်် ံက်မ်ားးဆောပြချုဆောစ်ာင်� ်တ�်ဖ့ွဲ့��သည် ်သဆော�ာာမားာလုနု်း်
မားးးအား အ��ုူ�င်း်ဆော�သ မား�န်းတ်ု�င်း် နိုစ်ိ်ချု�မားာိ ဤအရာ�်သု� � ဆောရှိိ � ရူုံး၍လုာဆောန်းပြီး�းး 
အဆိုု��ါ က်ွန်းး်အား တု�က်ခ်ျုတမ်ားည်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆော�က်ာင်း် အတန်းတ်န်းသ်တဆုော�းချု��သည်။် 
သဆော�ာာ ချု�က်ခ်ျု�င်း် ထားက့်ဆ်ော�းရာန်း ်သကူ် ဆိုင်�ဆ်ိုု�ချု��သည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် မားာလုနု်း်
မားးးက် ဆောပြ�ာချု��သည်မ်ားာိ သဆော�ာာ၏ အဆောပြချုအဆောန်းမားာိ အလုန့်းည််ံ�ဖွဲ့�င်း်ပြီး�းး လု့ငု်း်ဆောလု 
ပြီးင်မ်ုားသက်ဆ်ောန်းမားသိာ ဆောမားာင်း်နိုငိ်န်ိုု�င်ဆ်ောသာဆော�က်ာင်� ်သဆော�ာာထားက့်�်ါက် အနိုရူာာယ််
မား�ားမားည်ဟ်ု�ဆိုု�သည်။် 

ဆောလုပြ�င်း်ထားန်းလ်ုာပြီး�းး လု့ငု်း်လုံ�းမား�ားမားာိ ဆောပြချုာက်မ်ားးတာအပြမားင်�ဆ်ောရာာက်ရ်ှိိုလုာ
ဆောသာအချုါ မားာလုနု်းမ်ားးးသည် ်အဆိုု��ါ ည်ဆောန်းချုင်း်၌ သဆော�ာာအား စ်န့်း ��်စ််
ရာန်း ်ဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု�က်ခ်ျု�ချု��သည်။် က်မ်ားးဆောပြချုဆောစ်ာင်�တ်�်ဖ့ွဲ့��သည် ်ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင်် 
�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် က်ယ်ဆ်ိုည်ဆ်ောရား ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်မ်ား ့ဌာန်းသု� � ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်
အဆော�က်ာင်း်�က်ားလုု�က်သ်ည်၊် သဆော�ာာသားမား�ားအား ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင်သ်ု� � ရာဟုတ်
ယ်ာဥ်ပြဖွဲ့င်� ်ဆော�းက်င်း်စ်ာ့ က်ယ်ဆ်ိုည်ဆ်ော�းချု��သည်။် သဆော�ာာသားမား�ားအား 
Penny Bay Quarantine Centre ဌာန်းတင့် ်တည်း်ချုု�ဆောစ်ချု���ါသည်။် 

ဆောဟုာင်ဆ်ောက်ာင်ရ်ှိို ပြမားန်းမ်ားာသရံံုံး�းသည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ညူ်း�ံ��ု�းဆော�း
ရာန်း ်ITF ထားဆံောတာင်း်ဆိုု�ချု��သည်။် သဆော�ာာသား အမား�ားစ်�သည် ်က်ယ်ဆ်ိုည်ဆ်ောရား
လု��်ဆော�းစ်ဉ် ၎င်း်တု� �၏ နိုု�င်င််ကံ်းူလုက်မ်ားတိမ်ား�ား၊ သဆော�ာာသား စ်ာအ��်မား�ားနိုငိ်�် 
�ု�င်ဆ်ိုု�င်�်စ်စည်း်မား�ား ဆော��ာက်ဆ်ိုံ�းချု��သည်ဟ်ု� မားာလုနု်းမ်ားးးက် က်ွနို်��်တု� �အား ဆောပြ�ာပြ�
ချု��သည်။် ၎င်း်တု� �ထား�မား ိမားည်သ်တူစ််ဦးးတစ််ဆောယ်ာက်မ်ား် �သဂ္ဂ�တလ်ုမားစိ်၍ လု��်ချု မား
ရာရှိိုချု��ရာပြီး�းး စ်�စ်�ဆော�ါင်း် ဆော�်လုာ USD29,914 ရာရာန်းရ်ှိိုဆော�က်ာင်း် သကူ် ဆောပြ�ာ�က်ား
ချု��သည်။် 

သဆော�ာာသားမား�ားအား လု��်ချုဆော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆော�းရာန်းအ်တက့် ်က်ွနို်��်
တု� �၏ စံ်�စ်မ်ားးဆောမားးပြမားန်းး်သည်� ်အးးဆောမားးလု ်အမား�ားအပြ�ား�ု� �ဆောသာ်လုည်း် မားဆောလုး
ရှိာိး သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိငိ် ်Prestige Marine LCC က်ု� ဆောအာက်တ်ု��ာလု ၁၁ ရာက််
ဆောန်း � ဆောန်းာက်�ု်�င်း် ဆိုက်သ်ယ့်၍် မားရာနိုု�င်ခ်ျု��ဆောတာ��ါ။ ပြမားန်းမ်ားာဆောက်ာင်စ််စ််ဝန်းရံ်ုံး�းသည်် 
အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆောရားက်စု်စနိုငိ်��်တသ်က်ပ်ြီး�းး စ်းမံားဆောရား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်အ်ား ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု��
သည်။်

မားည်သ်ည်�အ်ရာာမား် ပြဖွဲ့စ််မားလုာချု���ါ၊ ITF ၊ ဆော�သချု ံသမားဂ္ဂဂမား�ားနိုငိ်� ်လုမူားဝ့န်းထ်ားမ်ားး
လု��်င်န်းး်ဌာန်းမား�ား ဝင်ဆ်ောရာာက်စ််က့်ဖ်ွဲ့က် ်လု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု��ရာသည်။် 

က်ွနို်��်သည် ်သရံံုံး�းနိုငိ်�အ်တ ူအတင်း်ဝင်ဆ်ောရာာက်စ််က့်ဖ်ွဲ့က်၍် သဆော�ာာသား
မား�ား၏ အမ်ုားပြ�န်းစ််ရုာတဆ်ော�းရာန်း ်စ်းမံားဆောရား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်အ်ား စ်ည်း်ရံုံး�းချု��ရာသည်။် 
နိုု�ဝင်�်ာလု ၁ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်Merchant Navy Officers’ Guild သမားဂ္ဂဂ
သည် ်Hong Kong Seafarer Mutual Assistance Fund ရာန်း�ံ်�ဆောင်ထ့ားမံားိ 
သဆော�ာာသား တစ််ဦးးစ်းအတက့် ်အဆောရားဆော�်အဆောပြချုအဆောန်း ရာန်း�ံ်�ဆောင် ့USD500 
စ်းရာရှိိုရာန်းအ်တက့် ်ဆောအာင်ပ်ြမားင်စ််ာ့ ဆောလု်ာက်ထ်ားားနိုု�င်ခ်ျု��သည်။် ITF Seafarers’ 

Trust မား ိရာန်း�ံ်�ဆောင် ့�ံ��ု�းဆော�းထားားဆောသာ Hong Kong International 

Seafarer Services Centre သည် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ ဟုု�တယ်တ်ည်း်ချုု�
ဆောရားနိုငိ်� ်ဆောလုယ်ာဥ်က်င့်း်သု� � လုု�က်�ု်� �သည်�က််စု်စတု� �အား စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��သည်။်  

ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ နိုု�ဝင်�်ာလု ၂ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်သဆော�ာာသား ရှိစ်ိ်ဦးးလုံ�း ပြမားန်းမ်ားာနိုု�င်င််၊ံ 
ရာန်းက််�န်းပ်ြီးမုား�� ဆောန်းအမ်ုားသု� � ပြ�န်းခ်ျု���က်�ါသည်။် အချု�ု� �သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ စ်းမံားဆောရား
က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်ထ်ားမံား ိ၎င်း်တု� �ရာရာန်းရ်ှိိုသည်� ်လု��်ချု အန်းည်း်င်ယ် ်ပြ�န်းလ်ုည်လ်ုက်ခ်ျုံ
ရာရှိိုချု��သည်။်

ITF အာရာ�်က်မားာ့နိုငိ်� ်အးရာန်း ်က်န့်းရ်ာက် ်ည်ာနုို့ငု်း်ဆောရားအရာာရှိိ ု
Mohamed Arrachedi က် ဆိုု�မားားလုးနိုု�င်င််ရံှိို အနိုရူာာယ််
ရှိိုဆောသာ Haj Abdulla သဆော�ာာဆော�် စ်န့်း ��်စ််ချုရံာသည်�် 
သဆော�ာာသားမား�ားအား �ံ��ု�းက်ညူ်းဆော�းချု���ံ�က်ု� တင်ပ်ြ�သည်။် 

သက်တ်မ်ားး ၄၄ နိုစ်ိ် အု�နိုမ့်ားးဆောန်းသည်� ်ထား�ထားည်က်ြီးက်းး သဆော�ာာသည် ်Dubai 

မား ိTanzania သု� � က်န်း �က််�န်း�်စ်စည်း်မား�ားတင်၍် ဆောမားာင်း်နိုငိ်သ်ာ့းဆောန်းစ်ဉ် ဆောရာ

အမားတိဆ်ောအာက်ဆ်ောန်းရာာန်းား၌ အက်ဆ်ော�က်ာင်း်ပြဖွဲ့စ််ဆော�် ချု��သည်။် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် �သ

ဂ္ဂ�တလ်ု ၁၃ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်Haj Abdulla သဆော�ာာသည် ်Mogadishu သု� � 

ဆိုု�က်ဆ်ောရာာက်လ်ုာချု��သည်၊် စု်တထ်ားက်သ်န်းသ်ည်� ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး ၁၁ ဦးးသည်် 

သဆော�ာာအား စ်စ််ဆောဆိုးဆော�းပြီး�းး ရုာက်ခာမား�ားက်ု� ပြ�န်းလ်ုည်ပ်ြဖွဲ့ည်�တ်င်း်ဆော�းမားည်ဟ်ု� 

ဆောမား်ာ်လုင်�ခ်ျု��သည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် အံ��သချု��ရာသည်မ်ားာိ၊ ဆို�်ုက်မ်ားးအာဏီာ�ု�င််

မား�ားသည် ်သဆော�ာာအား ဆို�်ုက်မ်ားးသု� � အဝင်မ်ားချု�ံ� ဆိုု�မားားလုးနိုု�င်င်် ံက်မ်ားးဆောပြချု

အလုန့်း၌် ဆောက်�ာက်ခ်ျု�ထားားရာန်း ်ဆိုင်�ဆ်ိုု�ချု��သည်၊် �င်လ်ုယ်ဓ်ါါးပြ� အနိုရူာာယ်မ်ား�ား
လု�က်ရ်ှိိုသည်။် 

က်ွနို်��် န်းားလုည်သ်ရုှိိုချု��ရာသည်မ်ားာိ သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်သဆော�ာာ ဆောရာဆော� ်
ဆော�ါဆောလုာဆော�်ဆောန်းဆောစ်ရာန်း ်ဆောန်း �ဆောရာာ ည်�ါ ဆောရာစ်��်ထား�တဆ်ောန်းချု��ရာသည်။် အစ်ားအစ်ာ
နိုငိ်� ်အသံ�းအဆောဆိုာင်�်စ်စည်း်မား�ား က်�န်းဆ်ောလုာက်န််းးး�ါးပြဖွဲ့စ််ဆောန်းပြီး�းပြဖွဲ့စ််သည်။် 

သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးတစ််ဦးးက် က်ွနို်��်အား ဆောပြ�ာပြ�ချု��သည်မ်ားာိ- “�းမားာိ ဆောက်�ာက််
ချု�ထားားဆောတာ� က်�ဆောန်းာ်တု� �အားလုံ�း အသက်အ်နိုရူာာယ်အ်တက့် ်ဆော�က်ာက်ဆ်ောန်း�က်�ါ

တယ်။် �းအချု�ုန်းမ်ားာိ ဆောရာစ်�တစ််က်က်် စ်�တဆ်ောန်းဆောသာ်လုည်း် သဆော�ာာက်ု�ယ်ထ်ားည််

က်ု� မားစ်စ််ဆောဆိုးမားး သဆော�ာာက် �ယ်ဆ်ောလုာက်�်က်ာ�က်ာ ဆော�ါဆောလုာဆော�်ဆောန်းမားာိက်ု� 

က်�ဆောန်းာ်တု� � မားသနုိုု�င်�်ါ�းူ။ အလုန့်း ်ဆော�က်ာက်စ််ရာာဆောက်ာင်း်တ�� အဆောပြချုအဆောန်းမား�ု�း

�ါ��။   

ITF သည် ်သဆော�ာာအား ဆို�်ုက်မ်ားးသု� � အဆောရားဆော�် ဝင်ဆ်ောရာာက်ခ်ျုင့်�ဆ်ော�း

ရာန်း ်အာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားထား ံ�န်း�်က်ားချု��ဆောသာ်လုည်း် မားဆောအာင်ပ်ြမားင်ခ်ျု���ါ။ သဆော�ာာ

�ု�င်ရ်ှိိင်ထ်ား ံက်ွနို်��်တု� �၏ စံ်�စ်မ်ားးဆောမားးပြမားန်းး်မားက့်ု� ပြ�န်းမ်ားဆောပြဖွဲ့�က်ားချု���ါ။ သဆော�ာာ၏ 

အလုနံိုု�င်င််ပံြဖွဲ့စ််သည်� ်Sierra Leone နိုု�င်င််ကံ် ဆောပြ�ာ�က်ားချု��သည်မ်ားာိ ၎င်း်

က် စံ်�စ်မ်ားးဆောန်းဆောသးဆောသာ်လုည်း် သဆော�ာာ၏ ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံဆောရားက်ု� တု�း

ပြမားာင်�ဆ်ော�းရာန်းဆ်ောသာ်လုည်း်ဆောက်ာင်း် သု� �မားဟု�တ ်ရုာက်ခာပြဖွဲ့ည်�ဆ်ိုည်း်ဆော�းဆောရားက်ု�

ဆောသာ်လုည်း်ဆောက်ာင်း် သု� �မားဟု�တ ်သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်လု��်ချုဆော�းဆောရားက်ု�

ဆောသာ်လုည်း်ဆောက်ာင်း် လုက်ဆ်ောတ့�က်�က်� မားစ်းမံားနိုု�င်ဆ်ော�က်ာင်း် ဆိုု��ါသည်။် သဆော�ာာ

ဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားမားာိ ဆောလုးလုမား ိဆောပြချုာက်လ်ု က်ာလုအတက့် ်လု��်ချု မားရာရှိိုချု��ဆောသး�ါ၊ 

အမား�ားအပြ�ားမားာိ ၎င်း်တု� �၏ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်သက်တ်မ်ားးဆောက်�ာ်လုန့်းဆ်ောန်းပြီး�းပြဖွဲ့စ််

�ါသည်။် သတူု� �သည် ်ဤအနိုရူာာယ်မ်ား�ားပြီး�းး နိုစ်ိ်ပြမားာ��်ဆောန်းဆို� အက်�ဥ်းဆောထားာင်မ်ားိ 

လုတ့ဆ်ောပြမားာက်၍် အမ်ုားပြ�န်းဖု်ွဲ့� �သာ အားလုံ�းက် လုု�လုား�က်�ါသည်။် 

အန္တတ�ာယ်ရုိ်ှိရေသာ န္တစိာဖ်ြမုျား�ပ်ရေေသညီ� ်အ��ဥ်း�်ရေထုာင်မိ်ျား လတွရ်ေဖြများာ�်

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်�ဏ္ဍထု� သင် ်�ယ်လ်ုု
ရေ�ာ�လ်ာပ�သလ�။ 
ဆိုစ််�န်းးပြီးမုား��တင့် ်ကြီးက်းးပြ�င်လ်ုာရာာ က်�ဆောန်းာ�် အဆောဖွဲ့
ပြဖွဲ့စ််သ ူက်�န်းသ်ည်သ်ဆော�ာာသားက် ကြီးက်းးကြီးက်းးက်�ယ််
က်�ယ် ်လုာမ်ားးမုား�းမား ့တစ််ချု��ါ��။ လုရ့ူာယ်အ်ရ့ာယ်မ်ားာိ က်�
ဆောန်းာ်ဟုာ ချုရားးအဆောတာ်မား�ားမား�ား ထားက့်ခ်ျု��ပြီး�းး အလု��်
အမား�ု�းမား�ု�း လု��်ချု���ါတယ်-် င်ါးမားည်း်လုံ�းဖွဲ့မ်ားးတာ၊ အ
�လုံ�း င်�တဖ်ွဲ့မ်ားးတာ၊ ဆောရာလုာာလု့ငု်း်စ်းးတာဆောတ�့ါ။ 
�င်လ်ုယ်ဟ်ုာ တစ််ချု�ုန်းလ်ုံ�း �ါဆောန်းရာ�ါတယ်။် က်�ဆောန်းာ်
ဟုာ စ်က်ခ်ျုန်းး်မားာိလု��်ဖုွဲ့� � �င်လ်ုယ်က််ု� ထားက့်ခ်ျု���ါတယ်် 
ပြီး�းးဆောတာ� တစ််ဆိုက်တ်ည်း်�� က်�န်းး်�တမ်ားာိ လု��်�ါ

တယ်၊် ၁၉၇၈ ချု�နိုစ်ိ်မားာိပြဖွဲ့စ််ပြီး�းး အသက်က်် ၂၂ နိုစ်ိ်
��ရှိို�ါတယ်၊် အ���း�အလု��်က် ဆောက်ာင်း်မားန့်းပ်ြီး�းး တည်ပ်ြီးမား�
တ��အလု��်အပြဖွဲ့စ်် လု��်င်န်းး်မားာိရှိိုတ��အတက့်ဆ်ော�က်ာင်��်�
ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် 

အခို�ုေ်ဖြပညီ� ်သများဂ္ဂဂ အ�ာထုမ်ျား� အ�ယ်ရ်ေ��ာင်� ်ဖြ�စာ်
ခို���ပ�သလ�။ 
ဆောသာင်တ်းူရာင်း်၊ က်မား်းလုန့်းလ်ု��်င်န်းး်မားာိ အလု��်သင််
ရာင်း်၊ အကြီးက်းးဆိုံ�းသဆော�ာာဆော�်မားာိ သသံတူ�ရုုံး�င်း်
သယ်ရ်ာင်း်နိုငိ်� ်သဆော�ာာက်�န်းဆ်ောသတူာလု��်င်န်းး်မားာိ
လု��်က်ု�င်ရ်ာင်း် �င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်မ်ားာိ ၁၀ နိုစ်ိ်ဆောက်�ာ်လုာ
တ��အချုါ၊ �ု�ပြီး�းးက်ညူ်းဆော�းဖုွဲ့� � အချု�နု်းဆ်ောရာာက်လ်ုာပြီး�းး

ဆိုု�ပြီး�းး သမားဂ္ဂဂက် ဆောပြ�ာပြီး�းး က်�ဆောန်းာ�်က်ု� ဆိုစ််�န်းးရံုံး� းမားာိ 
အလု��်ချုန်း �ခ်ျု���ါတယ်။် သမားဂ္ဂဂဟုာ အလုန့်းအ်ားဆောက်ာင်း်
ပြီး�းး သဆော�ာာသားဆောတအ့တက့် ်လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍ
မားာိ သကု်ခာရှိိုရှိို၊ တည်ပ်ြီးမား�ဆောန်းမားယ်� ်အလု��်အက်ု�င်် 
အတက့် ်အလုန့်းဆ်ောက်ာင်း်တ�� အဆောပြချုအဆောန်းဆောတ့
က်ု� ဆောတာင်း်ဆိုု�ဖွဲ့န်းတ်းးဆော�းချု���ါတယ်၊် က်�မားပဏီးတစ််
ချု�တည်း်န်း� �သာ မားဟု�တ�်ါ�းူ။ နိုု�င်င််အံလုလံုာင်�ထ်ားူ
ထားားတ�� သဆော�ာာဆောတက့်ု� စ်ည်း်မား�ဥ်း�က်�်မားတမ်ား့
ဆောတ ့ဆောလု်ာ�ဆော�းဖုွဲ့� �၊ အချုန့်းဆ်ောရှိိာင်တ်မ်ုားး၊ အလု��်သမားား 
ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တ၊် ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်တ�� ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံဆောရားနိုငိ်�် 
ပြ��ပြ�င်ထ်ားနု်းး်သမ်ုားးဆောရားအပြ�င် ်စ်ည်း်မား�ဥ်းအရာ တာဝန်း်
ယ်မူားက့်ု� ဆောရှိိာင်တ်မ်ုားးဆောန်းရာာက်တစ််ဆိုင်� ်ဆောစ်�းက်က့်က််ု�
အပြမားတထ်ား�တဆ်ောန်းတ�� အလုအံင်ါိးလု��်က်ု�င်တ်�� သဆော�ာာ
လု��်င်န်းး်က်ု� သဆော�ာာဆို့�လု��်င်န်းး်မားာိ အသာစ်းးဆော�းဆောန်း
တာက်ု� တု�က်ခ်ျုု�က်ရ်ာာတာဆောတဟ့ုာ အလုန့်း ်ရုံး�န်းး်က်န်းရ်ာ
တ��အချု�ုန်းပ်ြဖွဲ့စ််ချု��ရာ�ါတယ်။် �းဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တတ်��လု��်ရာ�်
အပြ��အမားဆူော�က်ာင်� ်ချုု�င်မ်ားာတ�� သမားဂ္ဂဂတည်ရ်ှိိုမားက့်ု� 
ဖွဲ့န်းတ်းးချု��ရာပြီး�းး တစ််သမားတည်း် ယ်ံ��က်ည်မ်ားက့်ဆောတာ� 
က်�ဆောန်းာ်တု� �ဟုာ က်ု�ယ်�ရ်ာ� �အလု��်က်ု� အဆောရားဆော�် က်ာ
က်ယ့်ဆ်ော�းဖုွဲ့� � လုု�တယ်ဆ်ိုု�တာ�ါ��၊ �ါဆော�က်ာင်� ်ယ်ဆောန်း �
အထား ုအလု��်ရာ�်တည်ဆ်ောန်းရာတာ�ါ��။ 

က်�ဆောန်းာ�်မုားသားစ်�အဖုွဲ့� � ဆိုစ််�န်းးပြီးမုား��ဟုာ အလုန့်း ်လုဆူောန်းမား့
စ်ရုာတက်ြီးက်းးမားား�ါတယ်၊် �ါဆော�က်ာင်� ်သတူု� �က်ု� က်�ဆောန်းာ်
ဟုာ �ုတရ်ာက်ဆ်ောတမ့ားာိ�� နိုစ်ိ်ဆော�ါင်း်မား�ားစ်ာ့ ဆောတ့� ချု��ရာ
�ါတယ်။် �ါဆော�မား�� က်�ဆောန်းာ�်အဆောဖွဲ့နိုငိ်� ်�သစ်ဆော�တးလု�

�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်စ်ာလုာာက် – ITF ဥက်က ဌနိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားး
လု��်သားမား�ားဌာန်း အကြီးက်းးအက်�၊ နိုငိ်� ်�သစ်ဆော�တးလု�နိုု�င်င်် ံ�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂ၏ 
နိုု�င်င််လံုံ�းဆိုု�င်ရ်ာာ အတင့်း်ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ-ူ Paddy Crumlin president က်ု� ၎င်း်၏ 
�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်အဆော�် စု်တထ်ားက်သ်န်းပ်ြမားတန်ိုု�းမားအ့ဆော�က်ာင်း်နိုငိ်� ်သင်၏် နိုစ်ိ်ရှိိည်�်က်ာ 
အသက်ဆ်ောမားး့ဝမ်ားးဆော�က်ာင်း်၏ ဂ္ဂ�ဏီယ််စူ်ရာာအဆောက်ာင်း်ဆိုံ�း ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ားအ့ဆော�က်ာင်း် 
ဆောမားးပြမားန်းး်သည်။်

သများဂ္ဂဂဖြ�စာ�်ဖြခိုင်�်�ု ုဂု္ဂဏ်ီယ်ပူ�။ ITF 
ဖြ�စာ�်ဖြခိုင်�်�ု ုဂု္ဂဏ်ီယ်ပူ�

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  
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နိုု�င်င်် ံသဆော�ာာသားမား�ား သမားဂ္ဂဂ က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်ဆ်ောတ့
ဟုာ က်�ဆောန်းာ�်က်ု� သဆော�ာက်��က်�ါတယ်၊် က်�ဆောန်းာ်
က်ု�ယ်တ်ု�င်၊် က်�ဆောန်းာ�်ရာ� � သမားဂ္ဂဂနိုငိ်� ်သဆော�ာာသားဆောတ့
က်ု� က်ညူ်း�ံ��ု�းဆော�းတာဟုာ ဦးးစ်ားဆော�းရာမားယ်�အ်ချု�က််
ပြဖွဲ့စ််လုု� ��ါ�� - “သမားဂ္ဂဂ အဖ့ွဲ့��ဝင်ဆ်ောတအ့ဆော�်မားာိ မားင်း် 
တာဝန်းဆ်ောတရ့ှိိုတယ်၊် အချု�င်း်ချု�င်း်မားာိ တာဝန်းရ်ှိို�က်
တယ်။်  

MUA ၏ န္တုငု်င််�လ��ုဆွဲုငု်�်ာ အတငွ်�်ရေ��များး�ဖြ�စာလ်ာ
ဖြခိုင်�်ဟာာ သင်�အ်တ�ွ ်�ယ်လ်ုသုရေ�ာရုိှိပ�သလ�။ 

က်�ဆောန်းာ�်က်ု� MUA ရာ� � နိုု�င်င််လံုံ�းဆိုု�င်ရ်ာာ အတင့်း်ဆောရားမားးး
အပြဖွဲ့စ်် သက်က ရာာဇ်ူး ၂၀၀၀ ချု�နိုစ်ိ်မားာိ ချုန်း �အ်�်ချု���ါတယ်။် 
အ��း�အချု�ုန်းဟ်ုာ သမုား�င်း်ဝင် ်Patrick Stevedores 
အပြင်င်း်�ာ့းမားပ့ြဖွဲ့စ််ပြီး�းး ဆောန်းာက်�ု်�င်း်ဆောလုးမားာိတင်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါ
တယ်၊် က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � သဆော�ာာက်�န်းတ်င်ဆ်ောသတူာ က်�န်း်
တင်က််�န်းခ်ျု�လု��်င်န်းး် လု��်သားအင်အ်ားထား�နိုငိ်� ်သမားဂ္ဂဂ
က်ု� အက့်�က့်� အပြီး��ပြီး��ပြဖွဲ့စ််ဆောအာင် ်ပြီးဖုွဲ့�ချုင့်း်ဖုွဲ့� � နိုု�င်င််ဆံောရား
အရာ အားထား�တမ်ားပ့ြဖွဲ့စ််�ါတယ်၊် �းက်စု်စမားာိ �သစ်ဆော�တး
လု�အစု်�းရာနိုငိ်� ်က်�မားပဏီးအ�က်ားရှိိုတ�� �းူဆော�ါင်း်�က်စံ်ည််
မားက့ြီးက်းးက်ု� တရာားရံုံး�းက် ဆောတ့� ရှိိုချု���ါတယ်။် 

“ဆို�်ုက်မ်ားးလု��်သားမား�ားန်း� � သဆော�ာာသယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင််
ဆောရားလု��်င်န်းး်အဆော�် �သစ်ဆော�တးလု�နိုု�င်င်် ံဆောရှိးိရုုံး�း
စ့်� က်န့်းဆ်ိုာဆောဗးတစ်် အစု်�းရာရာ� � တစ််သမားတတ်ည်း် 
နိုိ�်ုက်�့်ဆောန်းတ���က်ားထား�က်ဆောန်း က်�ဆောန်းာ်တု� � သမားဂ္ဂဂ
က်ု� ပြ�န်းလ်ုည် ်တည်ဆ်ောဆိုာက်ဖု်ွဲ့� � လု��်ချု���ါတယ်။်“ �း

အဆောတ့�အ�က်�ံဟုာ က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � အပြမားင်က််ု�ပြဖွဲ့စ််ဆောစ်ချု��
တာက်ဆောတာ� �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်န်း� � အပြချုား သယ်ယ််ူ
�ု� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား အလု��်သမားားဆောတအ့တက့် ်အပြ�ည််
ပြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု့ံ�ဆောဆိုာ်မားက့်ု� ချုု�င်မ်ားာဆောတာင်�တ်င်း်တ�� ITF 
က်တစ််ဆိုင်� ်သက်ဝ်င်လ်ု�့်ရှိိားဆော�းဖုွဲ့� � လုု�အ�်ချု��တာဆိုု�
တာ�ါ��။ အ���ါဟုာ �သစ်ဆော�တးလု�န်းး်ဆောတန့်း� � �င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်သမားားအားလုံ�းက်ု� က်ာက်ယ့်ဆ်ော�း
ဖုွဲ့� � အချုရာာက်��ါတယ်။် 

ITF ဥ်း�က ဌာအဖြ�စာ ်ခိုင်ဗ်�ာ��� � ဂု္ဂဏ်ီအယ်�ူဆွဲ��ု 
ရေအာင်ဖ်ြများင်မု်ျားဟာာ �ာရေတပွ�လ�။ 
၂၀၁၀ ချု�နိုစ်ိ် မားက်စ််းက်ု�ပြီးမုား�� ည်းလုာချုမံားာိ ဥက်က ဌ
အပြဖွဲ့စ််တင်ဆ်ောပြမားာာက်ခ်ျုရံာာ က်�ဆောန်းာ်အဆောန်းန်း� � အံ��သ
ပြီး�းးဆောက်�းဇူူးးတင်လ်ုု� � မားဆိုံ�း�ါ�းူ၊ အ���းမားာိ ITF 
အဆောထားဆ့ောထား ့အတင့်း်ဆောရားမားးး Steve Cotton န်း� � က်�
ဆောန်းာ်၊ ပြီး�းးဆောတာ� အပြချုား လုအူဆောတာ်မား�ားမား�ားဟုာ ITF 
အဆောန်းန်း� � လု့ံ�ဆောဆိုာ်ဆောရားန်း� � စ်ည်း်ရံုံး�းဆောရားက်ု� �ယ်လ်ုု�
ချုု�င်မ်ားာဆောတာင်�တ်င်း်ဆောအာင် ်လု��်ရာမားလု�ဆိုု�တာက်ု� 
အဆောတး့အပြမားင်အ်သစ််က်ု� ချု�မားတိခ်ျု���ါတယ်။် အ���ါ
ဆောတမ့ားာိ က်�ဆောန်းာ်တု� � �က်�ံဆောတ့�ဆောန်းရာတ�� အချုက်အ်ချု�
ဆောတက့်ု� ရာင်ဆ်ိုု�င်ဖု်ွဲ့� �အတက့် ်ဆောအာက်ဆ်ောပြချုအဆိုင်�မ်ားာိ 
အထားတုတ်လုန်း �ပ်ြဖွဲ့စ််ဆောန်းတ�� အဖ့ွဲ့��ဝင်ဆ်ောတန့်း� � သတူု� �ရာ� � 
လု��်က်ု�င်စ််မ့်ားးရာည်က််ု� တု�းတက်ဆ်ောအာင်လ်ု��်ဆော�းဖုွဲ့� �
�ါဝင်�်ါမားယ်-် အ��း�အချုက်အ်ချု�ဆောတက့်ဆောတာ� �င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း်န်း� � သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရားန်းည်း်အမား�ု�းမား�ု�း

က်ဏ္ဍမားာိ သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရားက်င့်း်ဆိုက်ဆ်ောတက့်ု�  
စ်ည်း်မား�ဥ်းဆောလု်ာ�ဆော�ါ �ဆော�းဖုွဲ့� �က်စု်စ ဆောက်ာ်�ု�ဆောရားရှိိင်း်အဖ့ွဲ့��
အစ်ည်း်နိုငိ်� ်စ်ည်း်မား�ဥ်းကြီးက်းး�က်�်မားရ့ာ� � ��က်က််က့်မ်ားဆ့ောတ့ 
မား�ားပြ�ားလုာတ��က်စု်စ��ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် �းလု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍ
ဆောတမ့ားာိ လုက်ရ်ှိို ပြ�ဿန်းာဟုာ အ���းဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု�က်ဟ်ုာ  
အဆောရားကြီးက်းးဆော�က်ာင်း်န်း� � ဆိုက်တ်ု�က် ်အသက်သ်င့်း်ဖုွဲ့� �
အတက့် ်ဆောဖွဲ့ာ်ညွှာန်းး်ဆောန်း�ါတယ်။် 

��ရေော�်အရေေေ� � ဒီးရေအာင်ဖ်ြများင်မု်ျား န္တစိာခု်ိုအတ�ွ် 
အထု�ူသဖြ�င်� ်ဂု္ဂဏ်ီယ်ပူ�တယ်။် 
�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်သမားား စ်ာချု���် ၂၀၀၆ 
ချု�နိုစ်ိ် – သဆော�ာာသားမား�ား၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ား – 
သဆော�ာာသားဆောတအ့တက့် ်သတူု� �လု��်က်ု�င်ဆ်ောန်းတ�� 
�ယ်ဆ်ောန်းရာာမားာိပြဖွဲ့စ််ပြဖွဲ့စ်် ဆို�်ုက်မ်ားးနိုု�င်င််ဆံောတအ့ဆော� ်
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ စံ်နိုန့်းး်မား�ားက်ု� အတင်း်အက်��် 
လုု�က်န််းာဆောစ်ချုု�င်း်ဖုွဲ့� �အတက့် ်�ထားမားဆိုံ�းအကြီးက်မ်ုား က်ာ
က်ယ့်ဆ်ော�းမား ့ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် အ���ါဟုာ ITF ၊ နိုု�င်င််ံ�
အစု်�းရာဆောတန့်း� � �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်ရှိိင်ဆ်ောတ့
အ�က်ားမားာိ အဆောတာ်�က်ာ�က်ာ ချုက်ခ်ျုက်ခ်ျု�ချု� ည်ာနုို ့ငု်း်မား့
ဆောတလ့ု��်ပြီး�းးမား ိသဆော�ာတညူ်းချု�က် ်ရာချု���ါတယ်။် 

အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောရား ဟုစ််တု�င် ်ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်
မားဟ့ုာဆိုု�ရာင် ်အင်မ်ားတန်းက်ြီးက်းးက်�ယ်တ်�� ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ား့ 
တစ််ရာ�် ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် အ���ါဟုာ အလုတ့သ်ဆော�ာ 
ဆောဆိုး့ဆောနိုး့မားက့်ု� တရာားဝင် ်ဆောဆိုး့ဆောနိုး့မားပ့ြဖွဲ့င်� ်အလု��်ရှိိင််
ဆောတအ့�ါအဝင် ်သတူု� �ရာ� � လု��်သားအင်အ်ားထား�န်း� � 
ITF အ�ါအဝင် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂဆောတ့ 
အ�က်ားမားာိ အစ်ားထားု�းချု���ါတယ်၊် သဆော�ာာသားဆောတန့်း� � 
ဆို�်ုက်မ်ားးအလု��်သမားားဆောတအ့တက့် ်အလု��်သမားား 
အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတန့်း� � က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းမားဆ့ောတန့်း� � �တသ်က််
ပြီး�းး နိုစ်ိ်ဖွဲ့က်လ်ုံ�းမားာိ တာဝန်းရ်ှိိုတယ်ဆ်ိုု�တ�� သဆော�ာတူ
ည်းချု�က်ရ်ာဖုွဲ့� �ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် အ���ါဟုာ အပြီးမား�တမ်ားးဆောတာ� 
လုယ့်လ်ုယ့်က််ကူ် ူမားဟု�တ�်ါ�းူ၊ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 
စ်ည်း်မား�ဥ်းဆော�ာင်အ်တင့်း်မားာိ အတင်း်အက်��်လုု�က်န််းာ 
ဆောစ်ချုု�င်း်တာက်တစ််ဆိုင်� ်အသင်း်အဖ့ွဲ့�� ဖ့ွဲ့င်�စ််ည်း်ချုင့်�န််း� � 
စ်�ဆော�ါင်း်ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောရားဆိုု�တ�� အဆောပြချုချု ံလုူ �အချုင့်�အ်ဆောရားန်း� � 
အလု��်သမားားအချုင့်�အ်ဆောရားဆောတက့်ု� လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍက် 
ဆောတာ်ဆောတာ်ကြီးက်းး တာဝန်းမ်ားယ်တူာဆောတက့်ု� တာဝန်းယ််ူ
ဆောစ်ဆောအာင် ်လု��်ချု��တာ��ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် 

သရေ�ာာသာ�ရေတအွတ�ွ ်ခိုင်ဗ်�ာ��� � အမိျားာစာ�ာ�မိျားာ 
�ာများ�ာ�ပ�လမုျား�်။ 
ချုင်ဗ်�ားတု� �ဟုာ မား�ားဆောသာအားပြဖွဲ့င်� ်အသအုမားတိပ်ြ�� မား
ချုရံာ�� က်မားာ့ကြီးက်းး လုည်�်တဆ်ောန်းဆောအာင် ်ဆိုက်ပ်ြီး�းး လု��်
ဆော�း�က်တယ်။် က်ု�ဗစ််က်ု� အဆော�က်ာင်း်ပြ�ပြီး�းး ချုင်ဗ်�ားတု� �
ရာ� � အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတက့်ု� မားတရာားဖုွဲ့နိုိ�်ုမားဆ့ောတဆ့ော�က်ာင်�် 
က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � ချုယံ်ခူျု�က်က််ု� က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � အဆောပြချုချုံ 
အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတအ့တက့် ်အတတူက် ့�ု�ပြီး�းးဆောတာင်�်
ချုထံားားဖုွဲ့� � �ု�ပြီး�းးတန့်းး်အားဆော�း�ါတယ်။် လုက်ဆ်ောဝိ �ထားု�း
တ�� ဆိုု�ရုုံး� းစ်က်ားအရာ ဆောပြ�ာရာရာင်ဆ်ောတာ�- ဆောချုါင်း်ဆောလုာင်း်
သဟံုာ ဆောန်း �တု�င်း် ပြမားည်�်ါတယ်၊် က်�ဆောန်းာ်တု� �အားလုံ�း 
လုု�အ�်ရာင် ်လုက်သ်းးဝု�က်ထ်ားု�းဖုွဲ့� � ထားက့်လ်ုာရာ�ါမားယ်။် 
အ���ါဟုာ အမားနိ်းတ်က်ယ် ်တရာားမား်တမားန့်း� � သက်ခာရှိိုတ�� 
ချုင်ဗ်�ားတု� �န်း� � ချုင်း်ဗ�ားတု� �ရာ� � မုားသားစ်�အတက့် ်ချုု�င်ပ်ြီးမား�ဆောန်း
မားယ်� ်အလု��်က်ု� ရာဖုွဲ့� �န်း� �က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းဖုွဲ့� � တစ််ချု�တည်း်
ဆောသာ န်းည်း်လုမ်ားးပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။်  သမားဂ္ဂဂပြဖွဲ့စ််ရာပြချုင်း်က်ု� 
ဂ္ဂ�ဏီယ််�ူါ။ ITF ပြဖွဲ့စ််ရာပြချုင်း်က်ု� ဂ္ဂ�ဏီယ််�ူါ။

“ဆွဲပ်ု�မ်ျား�လပ်ုသာ�များ�ာ�ေ� � သရေ�ာာ
သယ်ယ််ပုုူ �ရေဆွဲာင်ရ်ေ��လပ်ုင်ေ်�အရေပ် �သစာ
ရေ�တ�လ�န္တုငု်င််� ရေရိှိ�ရုုုံး�စာွ� �ေ်ွဆွဲာရေဗ�တစာ် 
အစာု�ု��� � တစာသ်များတတ်ညီ�် န္တိပ်ု�ပ်ွရေေ
တ����ာ�ထု��ရေေ ��ရေော်တုု � သများဂ္ဂဂ�ုု 
တညီရ်ေဆွဲာ��ုု် � လပ်ုခို��ပ�တယ်။်“ 

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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လုတတ်ဆောလုာ သတင်း်�ု� �ထားားသည်� ်လုက်ဆ်ောရာာက်မ်ား ့ပြဖွဲ့စ််ရာ�်
မား�ားဆော�က်ာင်� ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍအတင့်း် 
အ�က်မ်ားးဖွဲ့က်မ်ားန့ိုငိ်� ်ပြီးချုမ်ုားးဆောပြချုာက်မ်ား ့��ံ� နိုိံ �ဆောန်းမားအ့ား အဆောလုးထားား
အာရံုံး�စု်�က်ခ်ျု��ရာသည်။် ထားု� �ပြ�င် ်ITF သဆော�ာာသားမား�ားဌာန်း 
အမား�ု�းသမားးးမား�ား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူLena Dyring က် ဆောပြ�ာ
�က်ားသည်မ်ားာိ ဤက်စု်စသည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်သမားား 
အားလုံ�းအတက့် ်ဆိုု�းဝါးသည်�အ်ပြ�င် ်အမား��ုးသမားးးမား�ားနိုငိ်� ်လု��်င်န်းး်
က်ဏ္ဍ၏ အမား�ု�းသမားးးသဆော�ာာသားမား�ားအား လု့ံ�ဆောဆိုာ်ရာန်းန်ိုငိ်�် 
အလု��်၌ ဆိုက်လ်ုက်တ်ည်ပ်ြီးမား�ဆောန်းဆောစ်ရာန်း ်စ်မ့်ားးရာည်က််ု� အထားးူသပြဖွဲ့င်�် 
ပြ�ဿန်းာတစ််ရာ�်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

သရေ�ာာရေပ် အ��မ်ျား���မု်ျားရေ��ာင်�် 
အများ�ု��သများး�များ�ာ�အာ� အလပ်ုသများာ�
စာုရေဆွဲာင်�်ရေ�� အဟာေ �်အတာ�ဖြ�စာ် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလုတင့် ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးတစ််ဦးးအား သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးး
က် အစ်ဉ်အလုာမားရှိိုချု���းူဆောသာ က်ု�ယ်�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ လုက်ဆ်ောရာာက်မ်ား ့က်��းလုန့်းခ်ျု��သည်။် 
သမူားသည် ်သမူား၏ အလု��်က်ု�လု��်ရာန်း ်ကြီးက်�ုးစ်ားချု��သည်သ်ာ ပြဖွဲ့စ််သည်၊် ဆော�းက်င်း်
လုံ�ပြချု�ံဆောရား စ်ဉ်းမား�ဥ်းမား�ားနိုငိ်� ်လုု�က်န််းာရာန်း ်��က်က််က့်ပ်ြချုင်း်နိုငိ်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ 
လု��်ချုနိုငိ်� ်အဆောပြချုအဆောန်း ပြမားင်သ်ာသည်� ်မားမူားမားနိ်းမ်ားမ့ား�ားအတက့် ်သဆော�ာာအား စ်ံ�းစ်မ်ားး
စ်စ််ဆောဆိုးပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် က်ွနို်��်တု� �သည် ်သင်တ်န်းး်ဆော�းစ်ဉ် သံ�းသ�်ဆောရားနိုငိ်� ်က်ွနို်��်
တု� � စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားအား ဆော�းက်မား်းသည်� ်�ံ��ု�းမားက့်ု� �ု� �ချု�ဆော�းချု��သည် ်– သု� �ဆောသာ်လုည်း် 
လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍတစ််ဆောလု်ာက်လ်ုံ�းတင့် ်အ�က်မ်ားးဖွဲ့က်မ်ားန့ိုငိ်� ်အ�က်မ်ားးဖွဲ့က်သ်ည်�် 
သဆော�ာထားားက်ု� လုံ�းဝ သည်း်မားချုရံာန်း ်လုု�အ�်�ါသည်။် 

အလု��်သင်အ်ရာာရှိိုတစ််ဦးးသည် ်Maritime Legal Aid & Advocacy (MLAA) 
ဝက်ဆ်ိုု�က်တ်င့် ်သမူား ၂၀၁၉ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်Maersk Line သဆော�ာာဆော�်၌ တစ််နိုစ်ိ် 
တာဝန်းထ်ားမ်ားးဆောဆိုာင်စ််ဉ် မား��နု်းး်က်�င်�ခ်ျုရံာသည်ဟ်ု� ရာ�စ်မ့်ားးသတူရုှိိုစ်ာ့ပြဖွဲ့င်� ်သတင်း်�ု� �ချု��
သည်။် အမား�ားပြ�ည်သ်သူု� � ထား��်ဆောဖွဲ့ာ်လုု�က်ပ်ြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်A P Moller-Maersk ထားမံားိ 
သးးပြချုား လုတ့လ်ု�်ဆောသာ စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးမားန့ိုငိ်�တ်က် ့အဆောမားရုာက်န်း ်ပြ�ည်ဆ်ောထားာင်စ််� ဗဟုု� 

သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရားဌာန်း၏ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် စ်းမံားဆောရားထားမံား ိစံ်�းစ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုး
ဆောရားတု� �က်ု� လု��်ဆောစ်ချု��ရာသည်။် Maersk သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး င်ါးဦးးက်ု� အလု��်
ရာ�်ဆိုု�င်း်ချု��ရာသည်။် 

အလု��်သင်အ်ရာာရှိိုက် တင်ပ်ြ�ချု��သည်မ်ားာိ ယ်အူက်စ််် က်�န်းသ်ည် ်�င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း် သင်တ်န်းး်ဆောက်�ာင်း်ရှိို သမူား တက်ခ်ျု��သည်�န်ိုစ်ိ်၌ အမား�ု�းသမားးး အဆောယ်ာက်် 
၅၀ သည် ်�င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်၌် လုငု်�ု်�င်း် အဆောနိုာိက်အ်ယ်ကိ်ဆ်ော�းချုရံာဆော�က်ာင်း် အားလုံ�း
က် သတင်း်�ု� �ချု���က်သည်၊် အန်းည်း်ဆိုံ�း င်ါးဦးးမားာိ မား��နု်းး်က်�င်�ခ်ျုရံာသည်။် သမူားသည်် 
က်��းလုန့်းခ်ျုရံာသမူား�ား၏ အက်��ုးဆောဆိုာင်က််ု�ယ်စ််ားလုယိ်ပ်ြဖွဲ့စ််လုာချု��ပြီး�းး မုားန်းး်က်ဆောလုး
မား�ားအား လုငု်�ု်�င်း်အဆောနိုာိက်အ်ယ်ကိ်ဆ်ော�းပြချုင်း်မားာိ “လုံ�းဝ ယ်�တည််ံ�ဆော�က်ာင်း်“ ဆောတ့�
ရှိိုချု���ါသည်။် 

ဤက်��သု� � စ်က်ဆ်ို�တဖ့်ွဲ့ယ်ပ်ြဖွဲ့စ််ရာ�်မား�ားမားာိ လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍတင့် ်က်�ယ်က််�ယ်ပ်ြ�န်း �်
ပြ�န်း � ်သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားမ့ား�ားရှိိုသည်။် သဆော�ာာသား အရာာရှိိုမား�ားနိုငိ်� ်စံ်ရာည်စံ််ညွှာန်းး်
အဆောန်းအထားားမား�ား သသုသုာသာ ဆောလု်ာ��ါးလုာမားမ့ား�ားအပြ�င် ်�င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်ရ်ှိိ ု
အမား�ု�းသမားးးမား�ား လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းသည်� ်အပြ��သဆော�ာဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောသာ �ံ��ု�းမားက့်ု� 
ပြမားာင်�တ်င်ဆ်ော�းရာန်း ်လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍက် လုု�အ�်သည်� ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်က်ဏ္ဍတင့်် 
အမား�ု�းသမားးးမား�ားအား �ု�မုား�၍ ဆို့�ဆောဆိုာင်ရ်ာန်းန်ိုငိ်�အ်လု��်ထားနု်းး်ထားားဆောစ်ရာန်းသ်ာမားက် 
လု��်င်န်းး်ချုင့်ဆ်ော�းက်င်း်ဆောရားနိုငိ်��်တသ်က်သ်ည်� ်အရာည်အ်ဆောသး့ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောသာ 
အလု��်အက်ု�င်က််ု�ဆောသချု�ာဆောစ်ရာန်းတ်ု� �အတက့် ်ဆောလု်ာ��ါးလုာမားမ့ား�ားက်ု� က်ွနို်��်တု� � 
ဆောမား်ာ်မားနိ်းး်ရာ�ါသည်။် 

အမားနိ်းတ်က်ယ် ်တု�းတက်မ်ား ့ရာရှိိုရာန်းအ်တက့် ်သဆော�ာာ��တအ်ဖ့ွဲ့��တင့် ်အမား�ု�းသမားးး
မား�ား �ါဝင်ရ်ှိိုရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် ဤက်စု်စ၌လုု�အ�်သည်မ်ားာိ တက်တ်က်က်ြွက်ကြွက် 
�းူဆော�ါင်း်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်လ်ု��်က်ု�င်ပ်ြချုင်း်ပြဖွဲ့င်� ်အမား�ု�းသား သဆော�ာာသားမား�ားအား အသု
ရှိိုဆောရားသင်တ်န်းး်၊ အမား��ုးသမားးး သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်�ံ�မားနိ်း ်�ံ��ု�းမား ့အလု��်
က်န့်းရ်ာက်မ်ား�ား ထားဆူောထားာင်ဆ်ော�းပြချုင်း်၊ စု်�းရုာမ်ား��ူန်းမ်ားမ့ား�ားက်ု� သဆော�ာာသားမား�ား တင်ပ်ြ�
ရာန်းအ်တက့် ်လု်�ု� ဝကိ်တ်င်ပ်ြ�နိုု�င်သ်ည်� ်ဆောန်းရာာမား�ားနိုငိ်� ်ချု�က်ခ်ျု�င်း် စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးမား့
မား�ား ဖွဲ့န်းတ်းးဆော�းပြချုင်း်တု� �လုု�အ�်�ါသည်။် 

၂၀၂၀ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်အမား�ု�းသမားးးမား�ားသည် ်တစ််က်မားာ့လုံ�းဆိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာသား 
လု��်သားအင်အ်ားထား�၏ 1.28 ရာာချုု�င်န်ိုန့်းး်သာ ပြဖွဲ့စ််ဆောသာ်လုည်း် အရာာရှိိုမား�ားမားာိ 
0.73 ရာာချုု�င်န်ိုန့်းး်သာပြဖွဲ့စ််သည်။် အမား�ားစ်�မားာိ အဆော��ာ်စ်းး သဆော�ာာမား�ားနိုငိ်� ်က်းူတု� �
ဆို့�သဆော�ာာ က်ဏ္ဍတု� �တင့် ်လု��်က်ု�င်�်က်ဆောသာ်လုည်း် က်မားာ့�က်�်ဆောရာာဂ္ဂါဆော�းကြီးက်းး
ဆော�က်ာင်� ်အမား�ားအပြ�ားမားာိ အဆော��ာ်စ်းးသဆော�ာာမား ိက်�န်းတ်င်သ်ဆော�ာာဆိုးသု� � ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်
လု��်က်ု�င်�်က်သည်၊် ၎င်း်တင့် ်အမား�ု�းသမားးး သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ အမား�ု�းသား 
သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်၂၀ လု်င် ်၁ ဆောယ်ာက်သ်ာ သမားားရုုံး�းက်�အားပြဖွဲ့င်� ်ရှိို
မားည်သ်ာပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် ITF သည် ်အမား�ု�းသမားးး သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်မုားမုား၏ 
က်ု�ယ်�ု်�င် ်�ံ��ု�းဆော�းဆောရားဆိုု�င်ရ်ာာ အရာာ�စ်စည်း်မား�ားက်ု� ထား�တပ်ြ�န်းဆ်ော�း�ါမားည်၊် ဆော�း
က်င်း်လုံ�ပြချု�ံ၊ သာယ်ာဆောက်ာင်း်မားန့်းပ်ြီး�းး အ�က်မ်ားးဖွဲ့က်မ်ား-့က်င်း်သည်� ်လု��်င်န်းး်ချုင့််
အတက့် ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားနိုငိ်��်တသ်က်သ်ည်� ်လုမ်ားးညွှာန်း် 
အ�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

အက်ယ်၍် သဆော�ာာဆော�်၌ လုငု်�ု်�င်း် လုက်ဆ်ောရာာက်ဆ်ောဆိုာ်က်ားမား၊့ လုငု်�ု်�င်း် အဆောနိုာိက််
အယ်ကိ်ဆ်ော�းမား ့သု� �မားဟု�တ ်လုငု်အ်မား�ု�းအစ်ားအဆော�် အဆောပြချုချုသံည်� ်ချု့�ပြချုားဆိုက်ဆ်ိုံ
မား ့သင် ်�က်�ံဆောတ့� ချု��ရာလု်င် ်သတင်း်အချု�က်အ်လုက်န်ိုငိ်� ်�ံ��ု�းမားအ့တက့် ်သင် ်Safer 
Waves ဟု�ဆောချု်ဆောသာ က်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ််အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း်က်ု� ဆိုက်သ်ယ့်န်ိုု�င်သ်ည် ်–  
www.saferwaves.org
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သင်၏် ၁၂ မျျက်န်ှာာ� 
ဆွဲဲ�ထုတု်ယ်ူနူှာုငု် ်
သည့်် ်လမ်ျ�ညွှှန်် အထု�၌ ပါါရှိာုသည့််အ်ရာ�  

အက်အူည့်ကီ်ု ုရာယူပုံူါ
အလပ်ုါက်န််ထုရုုိုက်မ်ျျ��
စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�အ�� ဆွဲက်သ်ယဲူပ်ါါ
စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�မျျ�� က်ညူ့်ပုံီါ
သင်၏် ဥပါရေးေအရာ အခဲွင််အ်ရေးရာ�မျျ��
အရေးယူ�င်ရ်ေးဆွဲ�င် ်လမ်ုျလည့်သ်မူျျ��ဓါါတ်ပုံ်ါ- VAN ALFRED M. VILANUEVA
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www.facebook.com/
itfseafarerssupport

တို့့� �တို့ငွ်ရ်ရှိိ့နို့�င်ပ်ါါသည်။်

ပါင်လ်ယူရ်ေးရာရေး�က်�င်�်ဆွဲုငု်ရ်ာ� သမျဂ္ဂဂ 
သုုမ်ျဟုတု် ်ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�က်ု ုမျည့်သ်ုု ် 
ရှိာ�ရေး�ဲမျည့််

သင်၏် ပါထမဦးးဆုံးး�း ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်မည်�သ်မူ�ိ သင်၏် 
သမဂ္ဂဂဖြ�စ််သင်�သ်ည်–် အက်ယ်၍် သင် ်အ�ွ��ဝင်တ်ို့စ််
ဦးး မဟု�တို့လ်ျှှင် ်မည်သ့်� � အ�ွ��ဝင်ဖ်ြ�စ််ရန်က့််� ရှိ�ိပါါ။ 
အက်ယ်၍် သင် ်အက်အူည်ကီ့်� ချျက်ခ်ျျင်း်လျှ့�အပ်ါ
လျှှင် ်သ့� �မဟု�တို့ ်သင်သ်ည် ်သမဂ္ဂဂ အ�ွ��ဝင်အ်ဖြ�စ််
ရှိိ့နေန်ဖြချင်း်ဖြ�င်� ်အချက်အ်ချ�ရှိိ့နေန်သည်� ်သမဂ္ဂဂ အ�ွ��
ဝင်တ်ို့စ််ဦးးဖြ�စ််လျှှင် ်ITF စီ်စ်စ််နေရးမးးတို့စ််ဦးးက့်� 
ဆုံးက်သ်ယွ်ပ်ါါ – ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်မည်� ်အနေသးစ့်တို့်
အချျက်အ်လျှက် ်အ�းလျှး�းက့်� ဤလျှမ်းညွှှန်တ်ို့ငွ် ်နေတို့ွ�
ရှိိ့နို့�င်သ်ည်။်

သင် ်ITF-အ�ွ��ဝင် ်သမဂ္ဂဂမျ�းက့်� www.

itfseafarers.org တို့ငွ် ်ကြက်ည်�န်ို့�င်သ်ည် ်– စ့်စ်စ််
နေရးမးးတို့စ််ဦးးက့်� ရှိ�ိရန် ်(Find an Inspector) 
သ့� �မဟု�တို့ ်သမဂ္ဂဂ (Union) ဟု�နေရးထ�းနေသ� 
ချလျှ�တို့က့််� နိုိပ့်ါပါါ။

အက်ယ်၍် သင်�တ်ို့ငွ် ်မ့�ဘို့�င်း်��န်း် သ့� �မဟု�တို့် 
တို့က်ပ်ါလျှက် ်တို့စ််ချ�ရှိိ့လျှှင် ်အချမ�� အ့�င်တ်ို့�ီက်�်် 
သနေဘိုာ�သ�းမျ�း အက်�်် (ITF Seafarers app) 
က့်� ယ်ချ� ဝက်ဘ်ိုဆ်ုံး့�က် ်http://www.itfseafarers.

org/seafarer-apps.cfm တို့ငွ် ်နေ�ါင်း်လျှ��ဆ်ုံးွ�ယ်ူ
ပါါ။

• အန်းီဆုံးး�း ITF စီ်စ်စ််နေရးမးး၊ ညိ်န့ိုုင့်း်နေရးအရ�ရှိိ ့
သ့� �မဟု�တို့ ်သမဂ္ဂဂနိုငိ်� ်ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်မည်� ်အနေသးစ့်တို့်
အချျက်မ်ျ�းက့်� ရှိိ�ပါါ။

• သင် ်အလျှ�ပ်ါက့်�လျှက်မ်ချးမီ သနေဘိုာ�က့်� အွန်လ်ျှ့�င်း်
တို့ငွ် ်ရှိိ�ကြက်ည်�ပ်ြီးပီါး သနေဘိုာ�နေပါ် ရှိိ့ အနေဖြချအနေန်မျ�း
က့်� စ့်စ်စ််ပါါ။

• သင်၏် အန်�းယ်ခူျျ့န်မ်ျ�းမ�ိ စ်ည်း်မျဥ််းးမျ�းနိုငိ်�အ်ည်ီ
ဖြ�စ််နေကြက်�င်း် စ့်စ်စ််ပါါ။

အချမ�� QR code က့်� သင်� ်စ်မတို့�်�န်း်ထ� နေ�ါင်း်လျှ��်
ဆုံးွ�ယ်ပူြီးပီါးနေန်�က် ်ဤက်�တို့�်က့််� စ်က်င်လ်ျှ�ပ်ါပါါ။

ITF က်ု ုမျည့်သ်ုု ် ဆွဲက်သ်ယဲူရ်ာမျည့််

SMS/WhatsApp/Viber

+44 7523515097

Email seafsupport@itf.org.uk

သင် ်ITF က်ု ုမျဆွဲက်သ်ယဲူမီ်ျ

သက်ဆ်ုံး့�င်န်ေသ� အချျက်အ်လျှက်မ်ျ�းက့်� နေအ�က်ပ်ါါ
တို့့� �အ�း အမနိ်ဖ်ြချစ််နေပါးဖြချင်း်အ�းဖြ�င်� ်အဆုံးင်သ်င်�လ်ျှ�ပ်ါ
ထ�းပါါ  

သင်� ်အနေကြက်�င်း်

• အမည််

• သနေဘိုာ�နေပါ် ရှိိ့ ရ�ထးူ

• နို့�င်င််းသ�း

• ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်မည်� ်အနေသးစ့်တို့အ်ချျက်မ်ျ�း

သနေဘိုာ� အနေကြက်�င်း်

• အမည််

• အလျှး

• IMO န်းပါါတို့်

• လျှက်ရ်ှိိ့ တို့ည်န်ေန်ရ�

• သနေဘိုာ�သ�း အနေရအတို့ကွ်န်ိုငိ်� ်နို့�င်င််းသ�း

ဖြပါဿန်�အချက်အ်ချ� အနေကြက်�င်း်

• ဖြပါဿန်�အချက်အ်ချ� အနေကြက်�င်း် နေ��်ဖြပါပါါ

• သင် ်သနေဘိုာ�နေပါ် မည်မ်ှကြက်�နေန်ပြီးပီါလျှ�။

• သနေဘိုာ�သ�း အ�းလျှး�း ဖြပါဿန်�အတို့တူို့ ူကြက်း�နေတို့ွ�
နေန်ပါါသလျှ�း။

အက်အူည့်ရီာရှိာုရေးရာ�အတ်ကဲ် ်သင်၏် 

ITF လမ်ျ�ညွှှန််

ပါင်လ်ျှယ်န်ေရနေကြက်�င်း်သနေဘိုာ�သ�းမျ�း သတို့င်း်လျှ�ှစ်�နေစ်�င် ်2022  

အက်အူည့်ရီာယူခူြခွင်�်
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• စ်�ဖြ�င်�န်ေရးသ�းထ�းသည်�စ််�ချျ�ပ်ါ မရှိိ့ဘို� သနေဘိုာ�
နေပါ် အလျှ�ပ်ါစ်တို့င် ်မလျှ�ပ်ါပါါနိုငိ်�။်

• မည်သ်ည်�အ်ချါမှ စ်�ချျ�ပ်ါ အလျှတွို့က့််� လျှက်မ်တိို့်
မထ့�းပါါနိုငိ်�၊် သ့� �မဟု�တို့ ်နေ��်ဖြပါမထ�းသည်� ်သ့� �မဟု�တို့် 
သင် ်မယ်ဥ်း်ပါါးသည်� ်သတို့မ်တိို့ခ်ျျက်န်ိုငိ်�စ််ည်း်က်မ်း
ချျက်မ်ျ�း တို့စ််စ်း�တို့စ််ရ�ဖြ�င်� ်သင်�အ်�း ချျည်န်ေနို�ိင််
ထ�းသည်� ်အလျှ�ပ်ါချန် �စ််�ချျ�ပ်ါက့်� လျှက်မ်တိို့မ်ထ့�းပါါ
နိုငိ်�။်

• စ်�ချျ�ပ်ါမ�ိ အလျှ�ပ်ါအက့်�င်လ်ျှ�ပ်ါချ စ်�ချျ�ပ်ါ (CBA) 
က့်� ရည်ည်ွှှန်း်ထ�းဖြချင်း် ရှိိ့/မရှိိ့ စီ်စ်စ််ပါါ။ အက်ယ်၍် 
ရှိိ့လျှှင် ်CBA က့်��တို့ရု်ှုပြီးပီါး မ့တူို့�တို့စ််နေစ်�င်က့််� 
အလျှ�ပ်ါချန် �စ််�ချျ�ပ်ါနိုငိ်�အ်တို့ ူသမ့်းထ�းပါါ။

• စ်�ချျ�ပ်ါသက်တ်ို့မ်းက့်� ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်လျှင်း်လျှင်း် နေရးသ�း
ထ�းနေကြက်�င်း် နေသချျ�နေအ�င်လ်ျှ�ပ်ါပါါ။

• သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်က့််�သ� စ်�ချျ�ပ်ါသက်တ်ို့မ်း ဖြပါင်ဆ်ုံးင််
ချငွ်�ဖ်ြပါ�သည်� ်စ်�ချျ�ပ်ါက့်� လျှက်မ်တိို့မ်ထ့�းပါါနိုငိ်�-် 
အဆုံး့�ပါါနေဖြပါ�င်း်လျှ�ချျက်မ်ျ�းက့်� နိုစ်ိ်�က် ်သနေဘို�တို့ူ
ည်ခီျျက်ဖ်ြ�င်� ်လျှ�ပ်ါသင်�သ်ည်။်

• စ်�ချျ�ပ်ါတို့ငွ် ်အနေဖြချချး လျှ�ပ်ါချမျ�းနိုငိ်� ်အနေဖြချချး 
အလျှ�ပ်ါလျှ�ပ်ါချျ့န် ်အချျ့န်န််�ရီမျ�းက့်� ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်လျှင်း်လျှင်း် 
နေရးသ�းထ�းနေကြက်�င်း် နေသချျ�နေအ�င်လ်ျှ�ပ်ါပါါ။ 
အဖြပါည်ဖ်ြပါည်ဆ်ုံး့�င်ရ်� အလျှ�ပ်ါသမ�း အ�ွ��ချျ�ပ်ါ (The 

International Labour Organization (ILO)) 
က် အနေဖြချချး အလျှ�ပ်ါလျှ�ပ်ါချျ့န် ်အချျ့န်န််�ရီမျ�းမ�ိ တို့စ််
ပါတို့ ်အမျ�းဆုံးး�း ၄၈ န်�ရီ ဖြ�စ််ရလျှမ့�်မည် ်(တို့စ််လျှ 
၂၀၈ န်�ရီ) ဟု�ဖြပါဌာ�န်း်ထ�းသည်။်

• စ်�ချျ�ပ်ါတို့ငွ် ်အချျ့န်ပ့်ါ�အလျှ�ပ်ါက့်� မည်က််��သ့� � 
လျှ�ပ်ါချနေပါးမည်န်ိုငိ်� ်မည်သ်ည်�န်ိုနု်း်ဖြ�င်�န်ေပါးမည်က့််� 
ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်လျှင်း်လျှင်း် နေ��်ဖြပါထ�းနေကြက်�င်း် နေသချျ�

နေအ�င်လ်ျှ�ပ်ါပါါ။ ILO က် အ�းလျှး�းနေသ� အချျ့န်ပ့်ါ�
အလျှ�ပ်ါ အချျန့်မ်ျ�းက့်� ပါး�မနိ်န််�ရီ လျှ�ပ်ါချနိုနု်း်ထက်် 
အန်ည်း်ဆုံးး�း ၁.၂၅ ဆုံး နိုနု်း်ဖြ�င်� ်နေပါးသင်�သ်ည်ဟ်ု� 
ဖြပါဌာ�န်း်ထ�းသည်။်

• သင် ်ရလျှမ့�်မည်ဖ်ြ�စ််သည်� ်လျှ�ပ်ါချဖြ�င်�ခ်ျငွ်�က့််� တို့စ််
လျှ ရက်မ်ည်မ်ှ ရမည်ဖ်ြ�စ််နေကြက်�င်း် စ်�ချျ�ပ်ါတို့ငွ်် 
ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်လျှင်း်လျှင်း် နေရးသ�းထ�းနေကြက်�င်း် နေသချျ�
နေအ�င်လ်ျှ�ပ်ါပါါ။ ILO က် ၎င်း်မ�ိ တို့စ််နိုစ်ိ်လျှှင် ်ရက််
နေပါါင်း် ၃၀ ထက် ်မန်ည်း်သင်�ပ်ါါ (ဖြပါက်ခ�န့်လ်ျှ တို့စ််လျှ
လျှှင် ်၂.၅ ရက်)် ဟု� ဖြပါဌာ�န်း်ထ�းသည်။်

• စ်�ချျ�ပ်ါတို့ငွ် ်အနေဖြချချး လျှ�ပ်ါချမျ�း၊ အချျ့န်ပ့်ါ�အလျှ�ပ်ါ
နိုငိ် ်ချငွ်�တ်ို့့� �အတို့ကွ် ်နေပါးနေင်မွျ�းက့်� ရှိငိ်း်ရှိငိ်း်လျှင်း်လျှင်း် 
သးီဖြချ�းစီ် အမတိို့စ််ဥ်း်တို့ပ်ါနေရးထ�းနေကြက်�င်း် နေသချျ�
နေစ်ပါါ။

• သနေဘိုာ�ဆုံးသီ့� � သ�ွးရန်ခ်ျရီးစ်ဉ်က်�န်က််ျစ်ရ့တို့် 
သ့� �မဟု�တို့ ်အမ့်အဖြပါန် ်က်�န်က််ျစ်ရ့တို့ ်တို့စ််စ့်တို့်
တို့စ််ပ့ါ�င်း်က့်� နေပါးရန်အ်တို့ကွ် ်သင်�တ်ို့ငွ် ်တို့�ဝန်ရ်ှိိ့သည််
ဟု� နေရးသ�းထ�းသည်� ်စ်�ပ့ါ�� ်တို့စ််ချ�ချ� ပါါရှိိ့နေန်သည်�် 
စ်�ချျ�ပ်ါတို့စ််ချ�က့်� မည်သ်ည်�အ်ချါမှ လျှက်မ်တိို့မ်ထ့�း
ပါါနိုငိ်�။်

• အက်ယ်၍် အလျှ�ပ်ါချန် �စ််�ချျ�ပ်ါတို့ငွ် ်သင်� ်လျှ�ပ်ါချ တို့စ််
စ့်တို့တ်ို့စ််ပ့ါ�င်း်က့်� ချျန်ထ်�းရန် ်သ့� �မဟု�တို့ ်ထန့်း်သမ့်း
ယ်ထူ�းရန် ်သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်အ်�း ချငွ်�ဖ်ြပါ�သည်� ်စ်�ချျ�ပ်ါ
တို့စ််ချ�က့်� လျှက်မ်တိို့မ်ထ့�းပါါနိုငိ်�-် သင်သ်ည်် 
ဖြပါက်ခ�န့်လ်ျှ လျှက်�န်ပ့်ါ�င်း်တို့ငွ် ်လျှ�ပ်ါချ အဖြပါည်�က့််� 
ရပ့ါ�င်ခ်ျငွ်�ရ်ှိိ့သင်�သ်ည်။်

• အလျှ�ပ်ါချန် � ်စ်�ချျ�ပ်ါတို့စ််ချ�ချျင်း်တို့ငွ် ်အပ့ါ� 
အက်ျ�့းချးစ်�းချငွ်�မ်ျ�း မပါါရှိိ့လျှှင် ်န်�မက်ျန်း်
မ ုသ့� �မဟု�တို့ ်�ဏ်ရ်�ရရှိိ့မ၊ု နေသဆုံးး�းမ၊ု သနေဘိုာ�
ဆုံးး�းရုှုးးမ ု(က့်�ယ်န်ေရးက့်�ယ်တ်ို့� ပါစ်စည်း်မျ�း ဆုံးး�းရုှုးးမု 

အပါါအဝင်)်၊ အလျှ�ပ်ါချန် �စ််�ချျ�ပ်ါ သက်တ်ို့မ်းနေစ်�၍ 
�ျက်သ်မ့်းမ ုက်စ့်စ ဖြ�စ််နေပါ်လျှ�ပါါက် နေလျှျ�နေကြက်း
နိုငိ်�ပ်ါတို့သ်က်သ်ည်� ်သနေဘို�တို့ညူ်ခီျျက် ်သ့� �မဟု�တို့် 
စ်�ချျ�ပ်ါအရ ရပ့ါ�င်ခ်ျငွ်�မ်ျ�းအတို့ကွ် ်အတို့ည်ဖ်ြပါ�ချျက်က့််� 
ကြိုးက်�့းစ်�းရယ်ပူါါ။

• သင်�အ်ကြိုးက်�့က် ်အလျှ�ပ်ါသမ�း သမဂ္ဂဂက့်� အ�ွ��ဝင်ရ်န်၊် 
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်န်၊် နေဆုံးးွနေနိုးွရန် ်သ့� �မဟု�တို့ ်က့်�ယ်စ််�းဖြပါ�
ချးရရန် ်သင်�အ်ချငွ်�အ်နေရးက့်� က်န် �သ်တို့သ်ည်� ်အပ့ါ��်
တို့စ််ချ�ချ� ပါါရှိိ့သည်� ်စ်�ချျ�ပ်ါက့်� လျှက်မ်တိို့မ်ထ့�းပါါနိုငိ်�။်

• သင်� ်အလျှ�ပ်ါချန် � ်စ်�ချျ�ပ်ါ၏ စ်ည်း်က်မ်းချျက်မ်ျ�းနိုငိ်�် 
စ်�ချျ�ပ်ါ�ျက်သ်မ့်းမအုတို့ကွ် ်အနေကြက်�င်း်ကြက်�းနေပါးရ
မည်�က််�လျှက့်� စ့်စ်စ််ပါါ။

• သင် ်ဆုံးနိုဒအနေလျှျ�က် ်ဖြပါ�လျှ�ပ်ါမည်� ်စ်�ချျ�ပ်ါ/
သနေဘို�တို့ခူျျက် ်တို့စ််ချ�ချ�မ�ိ စီ်ရင်ပ့်ါ�င်ခ်ျငွ်� ်အမျ�း
စ်�၌ ဥ်းပါနေ�အရ ချျည်န်ေနို�ိင်မ်ရုှိိ့သည်ဟ်ု� ယ်ဆူုံးရ
ပါါသည်။် ထ့� �နေကြက်�င်� ်အလျှ�ပ်ါချန် � ်စ်�ချျ�ပ်ါ မ့တူို့�
မျ�း၊ လျှစ်�ဖြ�တို့ပ့်ါ�င်း်မျ�းနိုငိ်� ်သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်န်ိုငိ်�် 
စီ်မးနေရး က့်�ယ်စ််�းလျှယိ်တ်ို့့� �မ ိနေပါးသည်�စ််�မျ�းက့်� 
သနေဘိုာ�နေပါ် အလျှ�ပ်ါလျှ�ပ်ါဖြချင်း် ရပ်ါဆုံး�လျှ့�က်သ်ည်�်
တို့့�င်န်ေအ�င်ပ်ါင် ်သမ့်းဆုံးည်း်ထ�းပါါ၊ လျှ�ပ်ါချ သ့� �မဟု�တို့် 
နေလျှျ�်နေကြက်းအတို့ကွ် ်နေတို့�င်း်ချးရန် ်လျှ့�အပ်ါလျှှင်် 
အနေထ�က်အ်ထ�းအဖြ�စ်် ဖြ�စ််ပါါသည်။်

သင်�သ်နေဘိုာ�မ�ိ ITF-အတို့ည်ဖ်ြပါ�ထ�းသည်�် 
သနေဘို�တို့စူ်�ချျ�ပ်ါနိုငိ်� ်အက်ျး�းဝင်သ်ည် ်ဟု�တို့/်
မဟု�တို့ ်သရ့ှိိ့ရန် ်ဝက်ဘ်ိုဆ်ုံး့�က် ်itf.seafarers.org သ့� �
ဝင်န်ေရ�က်၍် ‘Look Up a Ship’ချလျှ�တို့က့််� နိုိပ့်ါပါါ။  

သနေဘိုာ�က့်� ရှိိ�ရန် ်မ့�ဘို့�င်း်��န်း်မျ�းနိုငိ်� ်တို့က်ပ်ါလျှက််
မျ�းအတို့ကွ် ်ITF Seafarer App က့်� သး�းပါါ  

www.itfseafarers.org/seafarer-apps.cfm

သင် ်အလပ်ုါက်န််ထုရုုိုက်က််ု ုလက်မ်ျာတ်မ်ျထုု�ုမီျ
ပါင်လ်ယူခ်ြပါင်၌် ထုုကု်သ်င််ရ်ေးသ� အလပ်ုါအက်ုငု်အ်ရေးခြခွအရေးန်မျျ��၏ အရေးက်�င်�်ဆွဲံ�ု အ�မျခံွ
ခွျက်မ်ျာ� ITF-အတ်ည့်ခ်ြပါုထု��သည့်် ်အလပ်ုါအက်ုငု်လ်ပ်ုါခွ စိ�ခွျုပ်ါနှာာင််အ်ည့် ီရေးရာ�ဆွဲဲ�ထု��
သည့်် ်အလပ်ုါခွန် ်် စိ�ခွျုပ်ါက်ုသု� လက်မ်ျာတ်ထ်ုု�ုရာန််ခြ�စိသ်ည့်။် ၎င်�်က်ု ုပါျက်က််ကဲ်ရ်ေးန်လှင်် 
ဤ ITF အ�က်ဉံာ�ဏ််က်ု ုလုကု်န််�ပါါ။

အင်ာါ�ခံွရာခြခွင်�်
သရေး�ာ�သ�� စိရုေးဆွဲ�င်�်ရေးရာ�က်ုယုူစ်ိ��လာယူမ်ျျ��
ပါင်လ်ျှယ်န်ေရနေကြက်�င်း် အလျှ�ပ်ါသမ�း စ်�ချျ�ပ်ါ ၂၀၀၆ ချ�နိုစ်ိ် (Maritime Labour Convention, 2006) သည် ်ပါ�ဂ္ဂဂလျှက့် 

သနေဘိုာ�သ�းစ်�နေဆုံး�င်း်နေရး က့်�ယ်စ််�းလျှယိ်န်ေအဂ္ဂျင်စီ််ရှုး� းမျ�းက့်� စ်ည်း်မျဥ်း်းကြက်ပ်ါမတို့ရ်မည်ဟ်ု� ဖြပါဌာ�န်း်ထ�းသည်။် သနေဘိုာ�သ�းမျ�း

အ�း သနေဘိုာ�နေပါ် ရ�ထးူနေန်ရ�မျ�း ရှိိ�နေ�ွနေပါးသည်�အ်တို့ကွ် ်အချနေကြက်း က်ျချးနေစ်ဖြချင်း်၊ လျှ�ပ်ါချမျ�းမ ိတို့ရ�းမဝင် ်ဖြ�တို့န်ေတို့�က်မ်ု

မျ�း၊ နိုငိ်� ်တို့စ််ဦးးချျင်း်ပါ�ဂ္ဂဂ့�လျှမ်ျ�းအ�း န်�မည်ပ်ါျက်စ််�ရင်း်သငွ်း်ဖြချင်း်တို့့� �က့်� တို့�းဖြမစ််ထ�းသည်။် သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်မ်ျ�းအနေန်ဖြ�င်� ်မ့မ့တို့့� � 

အသး�းဖြပါ�သည်� ်သနေဘိုာ�သ�းစ်�နေဆုံး�င်း်နေရး က့်�ယ်စ််�းလျှယိ်မ်ျ�းသည် ်ဤစ်းနိုနု်း်မျ�းနိုငိ်� ်က့်�က်ည််နီေကြက်�င်း် နေသချျ�နေစ်ရမည်။်

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

အလပ်ုါက်န််ထုရုုိုက်မ်ျျ��



အမျည့်် တ်�ဝန်် နှာုငု်င််ံ ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ� ရုံို��ုန််�နံ်ပါါတ်် မုုျ�ုငု်�်�ုန််� နံ်ပါါတ်် အ�ီရေးမျ�လ်

Hassen Mellis စီ်စ်စ််နေရးမးး
အ�လျှဂ်္ဂျီးရီး
ယ်�း

အ�လျှဂ်္ဂျီးယ်�း +213 21 65 31 87 +213 559 407 839 mellis_hassen@itf.org.uk

Roberto Jorge Alarcón
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

အ�ဂ္ဂျင်တ်ို့းီ
န်�း

ရ့ှု�ဆုံး�ရီယ့်� +54 (0) 11 4300 9700 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Ian Bray
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ကြသစ်နေကြတို့း
လျှျ

�ရီးမင်တ်ို့�လျှ် +61 2 92679134 +61 403 325 376 bray_ian@itf.org.uk

Matt Purcell
လျှ/ထ ညိ်န့ိုုင့်း်
နေရးအရ�ရှိိ့

ကြသစ်နေကြတို့း
လျှျ

မ�လျှဘ်ို�န်း် +61 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Dan Crumlin စီ်စ်စ််နေရးမးး
ကြသစ်နေကြတို့း
လျှျ

ဘိုရစ််ဘိုန့်း် +61 2 92679134 +61 400 418 871 crumlin_dan@itf.org.uk

Brian Gallagher စီ်စ်စ််နေရးမးး
ကြသစ်နေကြတို့း
လျှျ

ဂ္ဂလျှက်စ််တို့န်် +61 414 799 134 gallagher_brian@itf.org.uk

Christian Roos စီ်စ်စ််နေရးမးး ဘို�လျှဂ်္ဂျီယ်မ် ဇီီးးဘိုရှု�ဂ်္ဂ/ဂ္ဂင်�တ်ို့် +32 486 12 38 90 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten စီ်စ်စ််နေရးမးး ဘို�လျှဂ်္ဂျီယ်မ် အင်တ်ို့�်ွ +32 3 224 3419 +32 475 77 57 00 van-noten_marc@itf.org.uk

Rino Huijsmans စီ်စ်စ််နေရးမးး ဘို�လျှဂ်္ဂျီယ်မ် အင်တ်ို့�်ွ +32 3 224 3414 +32 473 97 31 95 huijsmans_rino@itf.org.uk

Ali Zini စီ်စ်စ််နေရးမးး ဘိုရ�ဇီီးးလျှ် ပါါရ�န်ဂ္ဂ�ွ + 55 (61) 3322-3931 +55 41 99998 0008 zini_ali@itf.org.uk

Renialdo de Freitas စီ်စ်စ််နေရးမးး ဘိုရ�ဇီီးးလျှ် ဆုံးန်း်နေတို့��စ်် + 55 (61) 3322-3931 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk

Vladimir Miladinov စီ်စ်စ််နေရးမးး
ဘို�လျှန်ေဂ္ဂးရီး
ယ်�း

ဗါါန်� +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Peter Lahay
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

က်နေန်�ါ ဗါင်က််းူဗါ�း +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk

Karl Risser စီ်စ်စ််နေရးမးး က်နေန်�ါ ဟု�လျှ�ီက်စ််် +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk

Nathan Smith စီ်စ်စ််နေရးမးး က်နေန်�ါ ဗါင်က််းူဗါ�း +1 604 251 7174 +1 604 791 5216 smith_nathan@itf.org.uk

Vincent Giannopoulos စီ်စ်စ််နေရးမးး က်နေန်�ါ မနွ်ထ်ရီးရ�လျှ် +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk

Miguel Sanchez Enciso စီ်စ်စ််နေရးမးး က့်�လျှးဘိုယီ်� ဘိုရမ်က်ွးီလျှ�း +57 310 657 3399 +57 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk

Joachim Mel Djedje-Li စီ်စ်စ််နေရးမးး
က့်�းတို့းီ�ီ
ဗါ�းရီး

အဘို�့ဂ်္ဂျင်် +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 djedje_joachim@itf.org.uk

Romano Peric
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

က်ရ့ှု�းရှိိ�း �ဘူိုရ့ှု�န်ခ့ျ/်ပါလျှ�စ်် +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk

Luka Simic စီ်စ်စ််နေရးမးး က်ရ့ှု�းရှိိ�း ရီဂ္ဂျက်� +385(0)51 325 340 +385 97 793 9521 simic_luka@itf.org.uk

Milko Kronja စီ်စ်စ််နေရးမးး က်ရ့ှု�းရှိိ�း ဆုံးဘီိုနီ်ဂ့်္ဂ +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk

Morten Bach စီ်စ်စ််နေရးမးး �န့်း်မတို့် က့်�ပါင်ဟ်ုဂီ္ဂင်် +45 88 92 03 55 +45 21 64 95 62 bach_morten@itf.org.uk

Peter Hansen စီ်စ်စ််နေရးမးး �န့်း်မတို့် က့်�ပါင်ဟ်ုဂီ္ဂင်် +45 36 36 55 85 +45 30 58 24 56 hansen_peter@itf.org.uk

Jaanus Kuiv စီ်စ်စ််နေရးမးး
အက်စ်််တို့့�းန်းီ
ယ်�း

နေတို့�လျှင်န််် +372 52 37 907 kuiv_jaanus@itf.org.uk

Kenneth Bengts
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

�င်လ်ျှန်် ဟု�လျှစ််င်း်စ်က်းီ +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk

Jan Örn
လျှ/ထ ညိ်န့ိုုင့်း်
နေရးအရ�ရှိိ့

�င်လ်ျှန်် တို့�ရ်က်ူ +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Patrick Kuronen စီ်စ်စ််နေရးမးး �င်လ်ျှန်် ဟု�လျှစ််င်း်စ်က်းီ +358 40 178 7774 kuronen_patrick@itf.org.uk

Pascal Pouille
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

�င်လ်ျှန်် တို့�ရ်က်ူ +33 3 28 21 32 89 +33 6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk

Corine Archambaud စီ်စ်စ််နေရးမးး ဖြပါင်သ်စ်် လျှ ီဟုတို့�်် +33 6 85 52 27 67 archambaud_corine@itf.org.uk

Geoffroy Lamade စီ်စ်စ််နေရးမးး ဖြပါင်သ်စ်် စ့်န် � ်န်�ဇီး�ယ်် +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk

စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး� အဆွဲက်အ်သယဲူမ်ျျ��
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အမျည့်် တ်�ဝန်် နှာုငု်င််ံ ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ� ရုံို��ုန််�နံ်ပါါတ်် မုုျ�ုငု်�်�ုန််� နံ်ပါါတ်် အ�ီရေးမျ�လ်

Laure Tallonneau စီ်စ်စ််နေရးမးး ဖြပါင်သ်စ်် ဘိုရက်စ််် +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Yves Reynaud စီ်စ်စ််နေရးမးး ဖြပါင်သ်စ်် မ�နေဆုံးးလျှ် +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk

Merab Chijavadze စီ်စ်စ််နေရးမးး နေဂ္ဂျ�်ဂ္ဂျီယ်� ဘိုတို့းူမီး +995 422 270177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk

Sven Hemme
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ဂ္ဂျ�မန်ီ ဘိုရီမ�နေဟုဗါင်် +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk

Susan Linderkamp
လျှ/ထ ညိ်န့ိုုင့်း်
နေရးအရ�ရှိိ့

ဂ္ဂျ�မန်ီ ဘိုရီမင်် +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Hamani Amadou စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂျ�မန်ီ နေရ��စ််စ်နေတို့��ချ် +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk

Karin Friedrich စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂျ�မန်ီ ဟုန်း်ဘိုတို့် +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk

Markus Wichmann စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂျ�မန်ီ ဟုန်း်ဘိုတို့် +49 40 2800 6811 +49 151 18868438 wichmann_markus@itf.org.uk

Catherine Haizel စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂါန်� တို့မီ� +233 266 457 793 haizel_catherine@itf.org.uk

Liam Wilson စီ်စ်စ််နေရးမးး ပြီးဗ့ါတို့သ့ှ စ်နေက်��တို့လ်ျှန်် +44 1224 210 118 +44 7539 171 323 wilson_liam@itf.org.uk

Tommy Molloy စီ်စ်စ််နေရးမးး ပြီးဗ့ါတို့သ့ှ
အင်�်�လျှ ူအင််
ဂ္ဂလျှန်် +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk

Stamatis Kourakos
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ဂ္ဂရ့ ပါါနေရးယ်ပ်ါစ်် +30 210 411 
6610/6604

+30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk

Costas Halas စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂရ့ ပါါနေရးယ်ပ်ါစ်် +30 210 411 
6610/6604

+30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Jason Lam Wai Hong စီ်စ်စ််နေရးမးး
နေဟု�င််
နေက်�င်် 
တို့ရှု�တို့်

+852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson စီ်စ်စ််နေရးမးး အ့�င်စ်််လျှန်် နေရးဂ္ဂျ�ဗါစ်် +354 551 1915 +354 892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk

B V Ratnam စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် ဗါစ််ချပ်ါတို့န်မ် +91 8912  502 695 / 
8912 552 592

+91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် က်လျှ�က်တူို့�း +91 33 2439 6184 +91 98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk

K Sreekumar စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် ချျနို့�င်း် +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk

Louis Gomes စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် မနွ်း်ဘို့�င်း် +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk

Mukesh Vasu စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် က်န်�်လျှ� +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Thomas Sebastian စီ်စ်စ််နေရးမးး အန့ိုဒယ့် က့်�ချျီ +91 484 2666409 +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk

Evelina Saduikyte စီ်စ်စ််နေရးမးး အ့�င်ယ််�လျှန်် နေက်��ဂ်္ဂ +353 87 0512034 saduikyte_evelina@itf.org.uk

Assaf Hadar စီ်စ်စ််နေရးမးး အဇီးဖနေရး ဟု့�င်�်ါ +972 48 51 22 31 +972 522 977 127 hadar_assaf@itf.org.uk

Francesco Di Fiore
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

အတီို့လျှီ ဂ္ဂျင်န်ို့�ဝါ +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini စီ်စ်စ််နေရးမးး အတီို့လျှီ တို့�ရင်း်တို့့�း +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk

Paolo Serretiello စီ်စ်စ််နေရးမးး အတီို့လျှီ န်က်ပ်ါလျှက်စ််် +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato စီ်စ်စ််နေရးမးး အတီို့လျှီ ထရစ််စ််တို့းီ +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk

Fusao Ohori
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ဂ္ဂျပါန်် တို့့�က်ျ�့ +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk

Shigeru Fujiki စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂျပါန်် ချျီဘို� +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk

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



က်မျာ�အနှာာံ ် သရေး�ာ�သ��မျျ��အ�� 
က်ညူ့်ရီေးပါ�ခြခွင်�်

ITF ရုံို�ခွျုပ်ါ
LONDON, UK
��န်း်- +44 (0) 20 7403 2733

အးီနေမးလျှ ်- mail@itf.org.uk

ITF ဥရေးရာ�ပါ
BRUSSELS, BELGIUM
��န်း်- +32 (0) 2 285 46 60

အးီနေမးလျှ ်- etf@etf-europe.org

ITF အရေးမျရုာက်
RIO DE JANEIRO, BRASIL
��န်း်- +55 (21) 2223.0410

အးီနေမးလျှ ်- itf_americas@itf.org.uk

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�မျျ��

Vancouver

Houston

Seattle

Portland

San Francisco
Los Angeles

Montreal

New 
Orleans

New York

Halifax

Baltimore

Charleston

Tempa

Manzanillo Veracruz

Cristobal Barranquilla

San Juan

Santos
Paranagúa

Rosario

ITF အနေမရ့က်

ITF ရုံို�ခွျုပ်ါ 

Reykjavik

Casablanca

Las Palmas

Algiers

Abidjan

Tema

ITF ဥ်းနေရ�ပါ
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ITF အ��ရုာက်
NAIROBI, KENYA
��န်း်- +254 20 374 2774/5

အးီနေမးလျှ ်- nairobi@itf.org.uk

ITF အ�ရာတ်က််မျာ�
AMMAN, JORDAN
��န်း်- +962 (0) 6 5821366

အးီနေမးလျှ ်- arab-world@itf.org.uk

ITF အ�ရှိာ ပါစိ�ုုတ််
စ်င်က််�ပါူ
��န်း်- +65 6379 5691

Haifa

Mombasa

Kandla

Mumbai

Kochi

ITF ဥ်းနေရ�ပါ

ITF အ��ရ့က်

ITF အ�ရတို့က််မာ�

Kolkate

Chennai

Colombo

Vladivostok

Yangon
Visakhapatnam

Manila

Kaoshiung

Busan Chiba
Tokyo

ITF အ�ရှိာ ပါစိ�ုုတ််  
)စိင်က််�ပူါ( 
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Brisbane
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Melbourne

Wellington
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Oslo Turku Helsinki
St Petersburg
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စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး� အဆွဲက်အ်သယဲူမ်ျျ�� အဆွဲက််

အမျည့်် တ်�ဝန်် နှာုငု်င််ံ ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ� ရုံို��ုန််�နံ်ပါါတ်် မုုျ�ုငု်�်�ုန််� နံ်ပါါတ်် အ�ီရေးမျ�လ်

Yoshihiro Toyomitsu စီ်စ်စ််နေရးမးး ဂ္ဂျပါန်် တို့့�က်ျ�့ +81 3 5410 8320 +81 90 5306 2494 toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi စီ်စ်စ််နေရးမးး က်င်ည််� မနွ်ဘ်ို�ဆုံး� +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk

Moon Hyeokjin
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

က့်�းရီးယ်�း ပါဆူုံးန်် +82 51 469 0294 +82 10 4444 8436 hyeokjin_moon@itf.org.uk

Norbert Petrovskis စီ်စ်စ််နေရးမးး လျှ�ဗီ်ါးယ်�း ရီဂ္ဂါ +371 677 09242 +371 292 15136 petrovskis_norbert@itf.org.uk

Andrey Chernov စီ်စ်စ််နေရးမးး
လျှ�့တ်ို့းူန်းီ
ယ်�း

က်လျှ့�င်ပီ်ါတို့� +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk

Paul Falzon စီ်စ်စ််နေရးမးး နေမ�လျှတ်ို့� ဗါလျှက်တ်ို့� +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk

Enrique Lozano Díaz စီ်စ်စ််နေရးမးး မက်ဆ်ုံးကီ့်� ဗီါရ�ချရှု�စ်် +52 229 932 1367 +52 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk

Jose Antonio Ramirez 
Pelayo

စီ်စ်စ််နေရးမးး မက်ဆ်ုံးကီ့်� မင်ဇ်ီး�န်လီျှ့� +52 314 172 8089 +52 314 172 8089 ramirez_jose@itf.org.uk

Tomislav Markolović
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

မနွ်တ်ို့နီ်းီဂ္ဂရ့ှု�း ဘို�း +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk

Hamid Rachik စီ်စ်စ််နေရးမးး နေမ�ရ့ှု�က့်�
က်ဆုံး�ဘိုလျှင််
က်� +212(0) 5 22 21 96 26 +212 (0) 6 48 13 09 57 rachik_hamid@itf.org.uk

Han Bo Tun
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

ဖြမန်မ်� ရန်က််�န်် + 95 1 203874 +959 250 143 678 tun_han@itf.org.uk

Aswin Noordermeer စီ်စ်စ််နေရးမးး န်ယ်သ်�လျှန်် နေရ��သ��မ် +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk

Debbie Klein စီ်စ်စ််နေရးမးး န်ယ်သ်�လျှန်် နေရ��သ��မ် +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol စီ်စ်စ််နေရးမးး န်ယ်သ်�လျှန်် နေရ��သ��မ် +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk

Koen Keehnen စီ်စ်စ််နေရးမးး န်ယ်သ်�လျှန်် နေရ��သ��မ် +31 624 336109 keehnen_koen@itf.org.uk

Grahame McLaren စီ်စ်စ််နေရးမးး န်ယ်းူဇီီးလျှန်် ဝ�လျှလ်ျှင်တ်ို့န်် +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk

Angelica Gjestrum
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

နေန်�်နေဝး နေအ�်စ်လျှ့� +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk

Andreas Husa စ့်စ်စ််နေရးမးး နေန်�နေဝး ဘို�ဂ္ဂျင်် +47 22825854 +47 97532446 husa_andreas@itf.org.uk

Truls M Vik Steder စီ်စ်စ််နေရးမးး နေန်�်နေဝး နေပါါစ်ဂ္ဂရွန်း် +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen စီ်စ်စ််နေရးမးး နေန်�်နေဝး ထရွမ်ဆုံး့� +47 77 69 93 46 +47 414 01 222 lorentsen_yngve@itf.org.uk

Luis Carlos Fruto စီ်စ်စ််နေရးမးး ပါန်�းမ�း
က်ရစ််တို့့�နေဘို�်/
ဘိုလျှဘ်ို့�းဝါး +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk

Arvin Ivan Peralta စီ်စ်စ််နေရးမးး �့လျှစ််ပ့ါ�င်် မန်လီျှ� +63 2 8927 0429 +63 919 096 7187 peralta_arvin@itf.org.uk

Adam Mazurkiewicz
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ပ့ါ�လျှန်် စ်ဇီီးချျင်် +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki စီ်စ်စ််နေရးမးး ပ့ါ�လျှန််
ဂ္ဂ�င်း်န်းီယ်�း/
ဂ္ဂချန်ပ်ါ +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk

João de Deus Gomes 
Pires

စီ်စ်စ််နေရးမးး နေပါါတို့ဂီူ္ဂ လျှစ််စ်ဘိုနွ်း် +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Jose A. Claudio Baez စီ်စ်စ််နေရးမးး ပါျ�တို့့�ရီက့်� ဆုံးန်း် ဝမ်း +1 787 318 0229 baez_jose@itf.org.uk

Adrian Mihalcioiu စီ်စ်စ််နေရးမးး ရ့ှု�နေမးန်းီယ်�း က်နွ်စ််တို့န်ဇ်ီး� +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Sergey Fishov
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ရှု�ရှိ�ိး စ့်န် �ပီ်ါတို့�စ််ဘိုတို့် +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk

Kirill Pavlov စီ်စ်စ််နေရးမးး ရှု�ရှိ�ိး စ့်န် �ပီ်ါတို့�စ််ဘိုတို့် +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina စီ်စ်စ််နေရးမးး ရှု�ရှိ�ိး နို့�ဗ့ါ�နေရ��စ််စ့်ချ် +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022



အမျည့်် တ်�ဝန်် နှာုငု်င််ံ ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ� ရုံို��ုန််�နံ်ပါါတ်် မုုျ�ုငု်�်�ုန််� နံ်ပါါတ်် အ�ီရေးမျ�လ်

Petr Osichansky စီ်စ်စ််နေရးမးး ရှု�ရှိ�ိး
ဗါလျှ��နီေဗါ��စ််
နေတို့��ချ် +7 4232 401240 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk

Rodion Sukhorukov စီ်စ်စ််နေရးမးး ရှု�ရှိ�ိး စ့်န် �ပီ်ါတို့�စ််ဘိုတို့် +7 812 718 6380 +7 921 952 2562 sukhorukov_rodion@itf.org.uk

Daniel Tan
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

စ်င်က််�ပါူ စ်င်က််�ပါူ +65 63795666 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg

Gwee Guo Duan
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

စ်င်က််�ပါူ စ်င်က််�ပါူ +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Luz Baz
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

စ်ပ့ါန်် ဗီါဂ့္ဂ� +34 986 221 177 +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk

Esteban Pereda စ့်စ်စ််နေရးမးး စ်ပ့ါန်် ဘိုဘ့ို့�းဝါး +34 94 4037700 +34 688 75 53 35 pereda_esteban@itf.org.uk

Gonzalo Galan စီ်စ်စ််နေရးမးး စ်ပ့ါန်် လျှ��စ်် ပါါးမတို့စ််် +34 638 809 166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Juan Garcia စီ်စ်စ််နေရးမးး စ်ပ့ါန်် ဗါလျှင်ခ်ျျီးယ်�း +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk

Marc Marti Gil စီ်စ်စ််နေရးမးး စ်ပ့ါန်် ဘို�ဆုံးလီျှ့�းန်�း +34 699 550 578 marti_marc@itf.org.uk

Pedro Damian Esteban စ့်စ်စ််နေရးမးး စ်ပ့ါန်် အ�လျှဂ်္ဂျီဆုံး�ရ� +34(0)91 589 71 19 + 34 618 842 905 esteban_pedro@itf.org.uk

Ranjan Perera စီ်စ်စ််နေရးမးး သရ့့လျှက်ာ� က့်�လျှးဘို့� +94 112 583040 +94 77 314 7005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

ဆုံးွ�့င်် မ�လျှမ့်�း +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk

Fredrik Bradd
လျှ/ထ ညိ်န့ိုုင့်း်
နေရးအရ�ရှိိ့

ဆုံးွ�့င်် ယ်မီူးယ်�း +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson စီ်စ်စ််နေရးမးး ဆုံးွ�့င်် ဂ့္ဂ�တို့င်ဘ်ိုတို့် +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk

Haakan Andre စီ်စ်စ််နေရးမးး ဆုံးွ�့င်် နေန်�်က့်�ပါင်း် +46 8 791 41 02 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Tse-Ting Tu စီ်စ်စ််နေရးမးး
ထ့�င်ဝ်မ်၊ 
တို့ရှု�တို့်

က့်�ရှိိီရွန်း် +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk

Muzaffer Civelek စီ်စ်စ််နေရးမးး တို့ရူက်ီ အစ််စ်တို့န်ဘ်ိုလူျှ် +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk

Nataliya Yefrimenko စီ်စ်စ််နေရးမးး ယ်ကူ်ရ့န်း် အ့��က်စ်််ဆုံး� +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk

Dwayne Boudreaux
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

အနေမရ့က်န်် ဂ္ဂတို့�်် က့်� �စ်် + 1 504 581 3196 +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

အနေမရ့က်န်် အစ့််က့်� �စ််
+1 201 434 6000 (ext 
240)

+1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk

Jeff Engels
ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး
အရ�ရှိိ့

အနေမရ့က်န်် ဝက်စ်််က့်� �စ်် +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

Barbara Shipley စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န််
နေဘို�လျှတ်ို့မ့ီ�း/
နေန်�်နေ�ါ �ချ် +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk

Corey Connor စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န်် ချျ�လျှက်စ်််တို့န်် +1 843 469 5611 connor_corey@itf.org.uk

Eric White စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န်် �နေလျှ�ရီ�ါ +1 813-576 9805 white_eric@itf.org.uk

Ryan Brazeau စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န်် ပ့ါ� ��လ်ျှန်် +1 971 500 8596 brazeau_ryan@itf.org.uk

Sam Levens စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န််
ဆုံးန် ်�ရန်ဆ်ုံး
စ်စက့်� +1 415 490 8956 levens_sam@itf.org.uk

Shwe Tun Aung စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န်် ဟုးူစ််တို့န်် +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk

Stefan Mueller-Dombois စီ်စ်စ််နေရးမးး အနေမရ့က်န််
နေလျှ�စ််အန့်ဂ်္ဂျ�
လျှလ်ျှစ့်် +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk

Michael Baker
ဆုံးက်သ်ယွ်ရ်
မည်�သ်ူ

အနေမရ့က်န်် က်လျှဗီါလျှန်် +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk

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



ပါထုမျဦး�ဆွဲံ�ု ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�က်ု ု၁၉၇၁ ခုွနှာာစိတ််ငဲ် ်ခွန် ််အပ်ါခွ�ပ်ြီးပီါ� ယူခုွအခွါ  
က်မျာ�အ်နှာာံ ် ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ�မျျ��တ်ငဲ် ်လပ်ုါက်ုငု်ရ်ေးပါ�လျက်ရ်ှိာုရေးသ� စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး� ၁၃၀ 
ပါါရှိာုသည့်် ်အဆွဲက်အ်သယဲူက််န်ဲ်ခွျ� တ်စိခု်ွရှိာုပါါသည့်။် 

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�မျျ��သည့် ်ITF အလအံင်ာါ� နှာုငု်င်် ံ(Flags of Convenience 

(FOC)( က်စုိစ စိည့်�်ရုံို�လ့ံ�ရေးဆွဲ�်ပဲါ�နှာာင်် ်ပါတ်သ်က်၍် ရာည့်မ်ျာန််�ခွျက်မ်ျျ��
နှာာင်် ်ခြပါဿန်�မျျ��က်ု ုရေးခြ�ရှိာင်�်ရေးပါ�ရာန်် လပ်ုါက်ုငု်ရ်ေးပါ�ရေးန်�က်သည့်် ်သမျဂ္ဂဂ 
အရာ�ရှိာုမျျ�� ခြ�စိ�်က်ပါါသည့်။် (FOCs အရေး�က်�င်�်က်ု ုပါင်လ်ယူရ်ေးရာရေး�က်�င်�် 
သရေး�ာ�သ��မျျ�� သတ်င်�်လ�ှစိ�ရေးစိ�င် ်စိ�မျျက်န်ှာာ� ၃၀-၃၁ တ်ငဲ် ်ပုုါမုုျ�တ်ရ့်ိုပါါ။  

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး� တ်စိဦ်း� 
လပ်ုါရေးပါ�နှာုငု်သ်ည့််အ်ရာ�

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး� အမျျ��အခြပါ��မျာ� ယူခွင် ်သရေး�ာ�သ��မျျ�� သုုမ်ျဟုတု်် 
ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ�လပ်ုါသ��မျျ�� ခြ�စိ�်က်သည့်။် ၎င်�်တ်ုု၏် အလပ်ုါမျာ� ၎င်�်တ်ုု၏် ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ�
မျျ��သုု ် စိုုက်က််ပ်ါသည့်် ်သရေး�ာ�မျျ��က်ု ုစိစိရ်ေးဆွဲ�ရာန််ခြ�စိပ်ါါသည့်၊် သရေး�ာ�သ��
မျျ��အရေးန်ခြ�င်် ်သကု်ာ�ရှိာုရှိာု လပ်ုါခွ၊ အလပ်ုါလပ်ုါက်ုငု်ရ်ာ� အရေးခြခွအရေးန်မျျ��နှာာင််် 
ရေးန်ထုုငု်ရ်ေးရာ� အရေးခြခွအရေးန်မျျ�� ရာရှိာု�က်သည့်က််ု ုရေးသခွျ�ရေးအ�င်လ်ပ်ုါရေးပါ�သည့်််
အခြပါင် ်ITF စိ�ခွျုပ်ါမျျ�� သရေး�ာ�ရေးပါ်၌ လုကု်န််�ရေး�က်�င်�် �က်ည့််ရ့်ိုစိစုိစိရ်ာန််တ်ုု ်
အတ်ကဲ်ခ်ြ�စိသ်ည့်။်

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�တ်စိဦ်း�က် လပ်ုါရေးပါ�နှာုငု်သ်ည့်မ်ျာ�

•  အလျှ�ပ်ါအက့်�င်န်ိုငိ်� ်နေန်ထ့�င်န်ေရး အနေဖြချအနေန်မျ�းနိုငိ်�စ််ပ်ါလျှျဥ်း်း၍ ဖြပါဿန်�မျ�း
က့်� စ်စ််နေဆုံးးနေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�သ�းမျ�းနိုငိ်� ်က်မ်းနေပါ်၌ နေတို့ွ�ဆုံးး�နေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�သ�းမျ�းအ�း အကြက်းနေပါးနို့�င်ပ်ြီးပီါး က်ညူ်နီေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သးီဖြချ�း ဆုံးပ့်ါက်မ်း/နို့�င်င််းတို့ငွ် ်ဖြပါဿန်� နေဖြ�ရိှိင်း်နေပါးရန်အ်တို့ကွ် ်ဥ်းပါနေ�ဆုံး့�င်ရ်� 
ဖြ�စ််နို့�င်န်ေဖြချမျ�းနိုငိ်� ်စ်ပ်ါလျှျဥ်း်း၍ အကြက်းနေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  အလျှ�ပ်ါက်န်ထ်ရ့ှု�က် ်အဖြင်င်း်ပါ�ွးမ ုက်စ့်စမျ�းတို့ငွ် ်သနေဘိုာ�သ�းမျ�း အတို့ကွ်် 
က့်�ယ်စ််�းလျှယိ် ်(က့်�ယ်စ််�းလျှယိ် ်နေရှိိ �နေန်) အဖြ�စ်် နေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  လျှး�ဖြချး�နေဘိုးက်င်း်နေရး က်စ့်စမျ�းနိုငိ်� ်ပါတို့သ်က်၍် ဆုံးပ်ါက်မ်းနို့�င်င််း ထန့်း်ချျ�ပ်ါမု

အ�ွ�� နိုငိ်� ်ဆုံးက်သ်ယွ်န်ေဖြပါ�ဆုံး့�နေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�သ�းအ�း ၎င်း်တို့့� �၏ မ့ချင်န်ို့�င်င််းရှိိ့ (အက်ယ်၍် ရှိိ့လျှှင်)် ITF အ�ွ��ဝင််
ဖြ�စ််နေသ� သမဂ္ဂဂနိုငိ်� ်အချျ့တို့အ်ဆုံးက် ်လျှ�ပ်ါနေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�နေပါ် ရှိိ့ ဖြပါဿန်�မျ�းက့်� သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်ထ်း တို့င်ဖ်ြပါနေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�နေပါ် ရှိိ့ ဖြပါဿန်�မျ�းက့်� နေဖြ�ရှိငိ်း်နေပါးရန် ်သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်အ်�း �့အ�း
နေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  ITF အတို့ည်ဖ်ြပါ�ထ�းသည်� ်အလျှ�ပ်ါအက့်�င်လ်ျှ�ပ်ါချ စ်�နေပါါင်း်ညိ်န့ိုုင့်း်နေရး 
သနေဘို�တို့စူ်�ချျ�ပ်ါက့်� လျှက်မ်တိို့ထ့်�းရန် ်နေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  ITF စ်�ချျ�ပ်ါ လျှက်ခ်ျးထ�းသည်� ်သနေဘိုာ�တို့စ််စီ်းနေပါ် စ်စ််နေဆုံးးနေရး နေဆုံး�င်ရွ်က််
ရန်အ်တို့ကွ် ်တို့ရ�းဝင် ်တို့က်န်ေရ�က်န်ို့�င်သ်ည်။်

•  အဖြချ�းနို့�င်င််းရှိိ့ ITF စ့်စ်စ််နေရးမးးမျ�း၊ ITF အ�ွ��ဝင်ဖ်ြ�စ််သည်� ်သမဂ္ဂဂမျ�းနိုငိ်�် 
အဆုံးက်အ်သယွ်မ်ျ�းအ�း ဆုံးက်သ်ယွ်န်ေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  ရရန်ရ်ှိိ့သည်� ်လျှ�ပ်ါချမျ�းက့်� တို့ကွ်ခ်ျျက်န်ေပါးနို့�င်ပ်ြီးပီါး နေန်�က်ပ့်ါ�င်း်က်�လျှအတို့ကွ်် 
ရရန်ရ်ှိိ့သည်�န်ေင်မွျ�း နေတို့�င်း်ရန် ်နေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  အဂ္ဂာလျှပ့်ါစ်က်�းက့်� နေက်�င်း်နေက်�င်း် နေဖြပါ�နေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  က်စ့်စမျ�းက့်� တို့တို့န်ို့�င်သ်မှ လျှှ့� � ဝကိ် ်နေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  ��န်း်၊ မ့�င်ဘ်ို့�င်း်၊ အးီနေမးလျှ ်သ့� �မဟု�တို့ ်ချျက်ခ်ျျင်း်အမ�ိစ်�ပ့ါ� �ဖြချင်း်တို့့� �မတိို့စ််ဆုံးင်�် 
ဆုံးက်သ်ယွ်ခ်ျးနို့�င်သ်ည်။်

•  သနေဘိုာ�သ�းမျ�း၏ အဖြင်င်း်ပါ�ွးမမုျ�းက့်� က့်�င်တ်ို့ယွ်န်ေဖြ�ရှိငိ်း်ရန်အ်တို့ကွ််  
အလျှးင်ါိးနို့�င်င််း အ�ဏ်�ပ့ါ�င်မ်ျ�း၊ လျှမူ�ူုလျှး�နေရးဆုံး့�င်ရ်� နေအဂ္ဂျင်စီ််ရှုး� းမျ�းနိုငိ်� ်သးရှုး� း
မျ�းက်��သ့� � တို့တို့ယ့်ပါ�ဂ္ဂဂ့�လျှမ်ျ�းနိုငိ်� ်ဆုံးက်သ်ယွ်န်ေဖြပါ�ဆုံး့�နေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  နေဆုံးးရှုး�တို့င်က််�သချးနေန်ရနေသ� သနေဘိုာ�သ�းမျ�းအ�း ပါး�ပ့ါ�းက်ညူ်နီေပါးနို့�င်သ်ည်။်

•  ITF ထ�တို့ဖ်ြပါန်စ််�နေစ်�င် ်မ့တူို့�မျ�းက့်� ဖြ�န် �ခ်ျျီနေပါးနို့�င်သ်ည်။်

ITF စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�တ်စိဦ်း�က် လပ်ုါမျရေးပါ�နှာုငု်သ်ည့်မ်ျာ�

•  ၎င်း်တို့့� �၏ မ့ချင်န်ို့�င်င််း တို့ရ�းဥ်းပါနေ�က့်� နေက်ျ�်လျှနွ်၍် ပ့ါ�လျှ�ပ်ါနေပါးဖြချင်း်။

•  သနေဘိုာ� သ့� �မဟု�တို့ ်က်�န်တ်ို့င်ဆ်ုံးပ့်ါချးလျှမ်းနေကြက်�င်း်သ့� � အပြီးမ� ဝင်ထ်ကွ်န်ေပါးဖြချင်း်။

•  သနေဘိုာ�ဝန်ထ်မ်းမျ�း၏ ပါးူနေပါါင်း်လျှ�ပ်ါနေဆုံး�င်မ် ုမရှိိ့ဘို� ဖြပါဿန်�မျ�းက့်� နေဖြ�
ရှိငိ်း်နေပါးဖြချင်း်။

•  သနေဘိုာ�သ�းမျ�းအနေန်ဖြ�င်� ်အလျှ�ပ်ါအက့်�င် ်ဆုံးး�းရုှုးးဖြချင်း် သ့� �မဟု�တို့် 
န်�မည်ပ်ါျက်စ််�ရင်း်အသငွ်း်ချးရဖြချင်း် မဖြ�စ််မည်က့််� 

               အ�မချးနေပါးဖြချင်း်။

•  သနေဘိုာ�သ�းအ�း သနေဘိုာ�နေပါ်တို့ငွ် ်အလျှ�ပ်ါရရန် ်လျှ�ပ်ါနေပါးဖြချင်း်။

•  ITF မဝူါ�က့်� နေဖြပါ�င်း်လျှ�နေပါးဖြချင်း်။

•  ITF သ့� �မဟု�တို့ ်ITF အ�ွ��ဝင်ဖ်ြ�စ််နေသ� နေ�သချး သမဂ္ဂဂ၏ မဝူါ�နေက်ျ�်လျှနွ်၍် 
နေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးဖြချင်း်။

•  ၎င်း်တို့့� �အ�း အလျှ�ပ်ါချန် �ထ်�းသည်� ်နို့�င်င််း� သမဂ္ဂဂ၏ အက်ျ့�းမျ�းက့်� ဆုံးန် �က််ျင်၍် 
လျှ�ပ်ါက့်�င်န်ေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးဖြချင်း်။

•  ဥ်းပါနေ�နိုငိ်�ဆ်ုံးန် �က််ျင်၍် လျှ�ပ်ါက့်�င်န်ေဆုံး�င်ရွ်က်န်ေပါးဖြချင်း်။

ပါင်လ်ျှယ်န်ေရနေကြက်�င်း်သနေဘိုာ�သ�းမျ�း သတို့င်း်လျှ�ှစ်�နေစ်�င် ်2022  

စိစုိစိရ်ေးရာ�မျး�မျျ��က် က်ညူ့်ရီေးပါ�ပုံါ



ITF သည့် ်အလအံင်ာါ�တ်င် ်သရေး�ာ�မျျ��ရေးပါ် အလပ်ုါလပ်ုါသည့်် ်သရေး�ာ�သ��
မျျ�� တ်ရာ��မျှတ်ရေးသ� လပ်ုါခွမျျ��နှာာင်် ်ထုုကု်သ်င််ရ်ေးသ� အလပ်ုါအက်ုငု်လ်ပ်ုါခွ 
စိ�ခွျုပ်ါ အက်ျံု�ဝင်မ့်ျ ရာရှိာုရေးစိရာန််အတ်ကဲ် ်က်ညူ့်ပ်ံီါပုုါ�ရေးပါ�ရာန်် ရာည့်စ်ိ�ူထု��
ပါါသည့်။်

တ်စိခ်ွါတ်စိရံ်ာ၌ သရေး�ာ�သ��မျျ��သည့် ်ရေးေသဆွဲုငု်ရ်ာ� တ်ရာ��ရုံို�မျျ��တ်ငဲ် ်ဥပါရေးေ
အရာတ်ရာ��စဲိ�ရာန်် လပ်ုါရာပါါသည့်။် အခြခွ��အရေးခြခွအရေးန်မျျ��၌ သရေး�ာ�အရေးပါ ်
သပုါတ်ရ်ေးမျာ�က် ်လပ်ုါရာပ်ါမျျ�� လပ်ုါရေးက်�င်�်လပ်ုါနှာုငု်ပ်ါါသည့်။် မျတ်ကူ်ဲ�ခြပါ��ရေးသ� 
လပ်ုါရာပ်ါမျျ��မျာ� မျတ်ကူ်ဲ�ခြပါ��ရေးသ� ရေးန်ရာ�မျျ��အတ်ကဲ် ်မျာန််က်န််ပါါသည့်။် နှာုငု်င််ံ
တ်စိခု်ွရှိာု မျာန််က်န််ရေးသ� အရေးရာ�ယူလူပ်ုါရေးဆွဲ�င်ခ်ွျက်မ်ျာ� အခြခွ��နှာုငု်င််တံ်စိခု်ွတ်ငဲ်် 
အလန်ဲ် မျာ��ယူငဲ်�်ရေးက်�င်�် မျာ��ယူငဲ်�်နှာုငု်ပ်ါါသည့်။်

လမ်ျ�ညွှှန််မ့ျအတ်ကဲ် ်ရေးေသဆွဲုငု်ရ်ာ� ITF က်ုယုူစ်ိ��လာယူက််ု ုဆွဲက်သ်ယဲူပ်ါါ။ သင်််
အရေးန်ခြ�င်် ်ဆွဲက်သ်ယဲူရ်ာမျည့်် ်အ�ီရေးမျ�လလ်ပ်ုါစိ�မျျ��နှာာင်် ်�ုန််�နံ်ပါါတ်မ်ျျ��က်ု ုဤ
သတ်င်�်စိ�ရေးစိ�င် ်အလယူ၌် ရေးတ်ဲ� ရှိာုပါါမျည့်။် သင် ်အရေးရာ�ယူရူေးဆွဲ�င်ရဲ်ာက်မ့်ျ မျ
လပ်ုါမီျ ရေးေသတ်ငဲ်�် ဥပါရေးေ အ�က်ဉံာ�ဏ််က်ုလုည့်�် ရေးတ်�င်�်ခံွသင််သ်ည့်။်

နှာုငု်င််အံခွျုု �တ်ငဲ် ်အက်ယူ၍် သင် ်လပ်ုါင်န််�က်ဏ္ဍ အရေးရာ�ယူလူှင် ်သင်န်ှာာင််် 
သင်၏် ရေးယူ�င်�်ရာင်�် သရေး�ာ�ဝန််ထုမ်ျ�မျျ��အရေးပါ် ဥပါရေးေသည့် ်ဆွဲန် ််က်ျင်၍် 
သက်ရ်ေးရာ�က်သ်ည့်။် ဤသုုရ်ေးသ� က်စုိစမျျုု�၌ ရေးေသခံွ ITF သမျဂ္ဂဂ က်ုယုူစ်ိ��လာယူ်

သင်် ်အခဲွင််အ်ရေးရာ�မျျ��အတ်ကဲ်် 
ရာပ်ါတ်ည့်ရ်ေးပါ�ခြခွင်�်
လပ်ုါင်န််�က်ဏ္ဍ အခြင်င်�်ပဲါ��မ့ျမျျ��

မျျ��သည့် ်သင််အ်�� ရှိာင်�်ခြပါပါါလမ််ုျမျည့်။်

ပုုါမုုျမျျ��ခြပါ��သည့်် ်နှာုငု်င််မံျျ��တ်ငဲ် ်အခြင်င်�်ပဲါ��မ့ျက်ု ုရေးအ�င်ခ်ြမျင်ရ်ေးရာ�အတ်ကဲ်် 
အဓုါက်က်ျသည့်မ်ျာ� လပ်ုါင်န််�က်ဏ္ဍ အရေးရာ�ယူမ့ူျ လပ်ုါရေးဆွဲ�င်ရ်ာန််ခြ�စိသ်ည့်။် 
ထုပ်ါတ်�န်် ဤက်စုိစသည့် ်သင် ်ရာရှိာုမျည့်် ်ရေးေသခံွ အ�က်ဉံာ�ဏ််အရေးပါ ်
မူျတ်ည့်သ်ည့်။် နှာုငု်င််အံမျျ��အခြပါ��၌ သင််သ်ရေး�ာ�မျာ� ပါင်လ်ယူခ်ြပါင်တ််ငဲ်မ်ျရှိာု
�� ဆွဲပ်ုါက်မ်ျ�တ်ငဲ် ်ရှိာုရေးန်သမျှက်�လပါတ်လ်ံ�ု သင််တ််ငဲ် ်ဥပါရေးေအရာ လပ်ုါင်န််�

က်ဏ္ဍ အရေးရာ�ယူလူပ်ုါရေးဆွဲ�င်မ်ျည့်် ်အခဲွင််အ်ရေးရာ�ရှိာုသည့်။်

မျည့်သ်ည့်် ်လပ်ုါင်န််�က်ဏ္ဍ အရေးရာ�ယူမ့ူျ လပ်ုါရာပ်ါတ်ငဲ်မ်ျဆွဲု ုစိည့်�်က်မ်ျ�
တ်က်ျ၊ ပြီးင်မ်ုျ�ခွျမ်ျ�စိဲ�နှာာင်် ်စိည့်�်လံ�ုစိဲ� ရေးန်ပြီးမျ�ရေးန်ရေးစိရာမျည့်က််ု ုသတ်ထုု��
ရာန်် အရေးရာ�ကြီးက်�ီပါါသည့်။် ထုုု ်ခြပါင်၊် လပ်ုါင်န််�က်ဏ္ဍ အရေးရာ�ယူမ့ူျလပ်ုါရာန်် 
အခဲွင််အ်ရေးရာ�မျာ� နှာုငု်င််အံမျျ��အခြပါ��၌ ဥပါရေးေအရာ သုုမ်ျဟုတု် ်အရေးခြခွခံွဥပါရေးေ
အရာ အ�မျခံွထု��သည့်် ်အရေးခြခွခံွ လူအ်ခဲွင််အ်ရေးရာ�ခြ�စိရ်ေး�က်�င်�် သတ်ခုြပါုပါါ။

သင် ်မျည့်သ်ည့််အ်ရာ�က်ုမုျဆွဲု ုလပ်ုါရာန််ရေးရဲာ�ခွျယူသ်ည့်ခ်ြ�စိရ်ေးစိ အရေးရာ�ယူူ
ရေးဆွဲ�င်ရဲ်ာက်ခ်ွျက် ်တ်စိစ်ိံတု်စိရ်ာ� သင် ်မျလပ်ုါမီျ ITFw ရေးေသခံွ 
က်ုယုူစ်ိ��လာယူမ်ျျ��နှာာင်် ်စိက်��ရေးခြပါ�ဆွဲုရုာန်် မျရေးမ်ျပါါနှာာင််။် အတ်တူ်က် ဲလပ်ုါက်ုငု််
ခြခွင်�်ခြ�င်် ်က်ွနှာ်ပ်ုါတ်ုုသ်ည့် ်တ်ရာ��မျှတ်မ့ျနှာာင်် ်အရေးခြခွခံွ အခဲွင််အ်ရေးရာ�မျျ��
အတ်ကဲ် ်ရေးအ�င်ခ်ြမျင်မ့်ျ ရာနှာုငု်သ်ည့်။်

ပါင်လ်ယူရ်ေးရာ�ရေး�က်�င်�်ဆွဲုငု်ရ်ာ� မျရေးတ်�်တ်ဆွဲခြ�စိရ်ာပ်ါမျျ��
အက်ယ်၍် သနေဘိုာ�တို့စ််စီ်းမ�ိ ပါင်လ်ျှယ်န်ေရနေကြက်�င်း်ဆုံး့�င်ရ်� မနေတို့�တို့ဆုံးဖြ�စ််ရပ်ါတို့စ််ချ� ဖြ�စ််ပါ�ွးပါါက် သနေဘိုာ�သ�းမျ�းအ�း သနေဘိုာ�ပ့ါ�င်ရ်ှိိင်မ်ျ�းက်ဖြ�စ််နေစ်၊ 
ဆုံးပ့်ါက်မ်း၊ က်မ်းရ့ှု� းတို့န်း်နို့�င်င််း၊ အလျှးတို့င်န်ို့�င်င််းတို့့� �က်ဖြ�စ််နေစ် သ့� �မဟု�တို့ ်၎င်း်တို့့� �၏ က့်�ယ်ပ့်ါ�င်န်ို့�င်င််း� ဥ်းပါနေ�မျ�းက်ဖြ�စ််နေစ်  မှမှတို့တို့ ဆုံးက်ဆ်ုံးးရန်အ်တို့ကွ် ်နေသချျ�
နေစ်ရန် ်အဖြပါည်ဖ်ြပါည်ဆ်ုံး့�င်ရ်� လျှမ်းညွှှန်ခ်ျျက်မ်ျ�း ရှိိ့ပါါသည်။်  

အက်ယ်၍် သင်�အ်နေပါ် ဤသ့� �ဖြ�စ််လျှ�လျှှင် ်သင်�အ်ချငွ်�အ်နေရးမျ�း ရှိိ့သည််  

•  အက်ယ်၍် သင် ်သက်န်ေသထကွ်ဆ်ုံး့�ချျက်န်ေပါးရန်လ်ျှ့�အပ်ါလျှှင် ်အ�ဏ်�ပ့ါ�င်မ်ျ�းအနေန်ဖြ�င်� ်အနေစ်�လျှျင်ဆ်ုံးး�း လျှ�ပ်ါနေပါးသင်�သ်ည်၊် ယ်င်း်နေန်�က် ်ထကွ်ခ်ျျက်န်ေပါးပြီးပီါး 
အဖြမန်ဆ်ုံးး�း သင် ်သနေဘိုာ�သ့� � ဖြပါန်လ်ျှ�ချငွ်�ရ်သင်�သ်ည် ်သ့� �မဟု�တို့ ်အမ့်ဖြပါန်ပ့်ါ� �ချးရချငွ်�ရ်ှိိ့သည်။်

•  သင် ်နေရှိိ �နေန်တို့စ််ဦးး ရပ့ါ�င်ခ်ျငွ်�ရ်ှိိ့သည်။် နေမးချနွ်း် တို့စ််စ်း�တို့စ််ရ�က့်� မနေဖြ�ကြက်�းမီ သ့� �မဟု�တို့ ်ထကွ်ဆ်ုံး့�ချျက် ်တို့စ််စ်း�တို့စ််ရ� မထကွ်ဆ်ုံး့�မီ ၎င်း်တို့့� �က့်� အန်�ဂ္ဂတို့် 
တို့ရ�းစ်ွ�ဆုံး့�မတုို့စ််ချ�ချ�၌ သင်�အ်နေပါ် ဆုံးန် �က််ျင်၍် အသး�းချျနို့�င်န်ေသ�နေကြက်�င်� ်နေရှိိ �နေန်တို့စ််ဦးးက့်� နေတို့�င်း်ဆုံး့�ပါါ။

•  မည်သ်ည်�အ်ရ�က့်� နေဖြပါ�ဆုံး့�နေန်နေကြက်�င်း် သင် ်န်�းလျှည်န်ို့�င်ရ်မည် ်- အက်ယ်၍် သင် ်န်�းမလျှည်ပ်ါါက် နေမးဖြမန်း်နေန်ဖြချင်း်မ ိရပ်ါဆုံး့�င်း်ရန် ်အ�ဏ်�ပ့ါ�င်မ်ျ�းအ�း 
နေဖြပါ�ပါါ။ အက်ယ်၍် နေဖြပါ�ဆုံး့�သည်� ်ဘို�သ�စ်က်�းနေကြက်�င်� ်သင်�တ်ို့ငွ် ်အချက်အ်ချ�မျ�း ရှိိ့လျှှင် ်စ်က်�းဖြပါန်တ်ို့စ််ဦးးက့်� နေတို့�င်း်ပါါ။

•  သင်� ်က်�မပဏ်တီို့ငွ် ်သင်�အ်�း က်ညူ်ရီန် ်တို့�ဝန်ရ်ှိိ့သည် ်- အကြက်းဉာ�ဏ်န်ိုငိ်�အ်က်အူည်အီတို့ကွ် ်သင်� ်က်�မပဏ် ီနိုငိ်�/်သ့� �မဟု�တို့ ်သမဂ္ဂဂက့်� ဆုံးက်သ်ယွ်ပ်ါါ။

အက်ယ်၍် သင် ်အကြက်းဉာ�ဏ် ်နေန်�က်ထ်ပ်ါလျှ့�အပ်ါပြီးပီါး သင် ်ရှိိ့နေန်သည်�န်ေန်ရ�၌ နေ�သချး သမဂ္ဂဂ သ့� �မဟု�တို့ ်ITF စ့်စ်စ််နေရးမးး မရှိိ့လျှှင် ် ITF သနေဘိုာ�သ�း ပါး�ပ့ါ�းက်ညူ်ီ
မကု့်� အးီနေမးလျှ ်seafsupport@itf.org.uk ပ့ါ� �ပါါ။

ပ့ါ�မ့�နေသ� အချျက်အ်လျှက်မ်ျ�းက့်� ဝက်ဘ်ိုဆ်ုံး့�က် ်www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm တို့ငွ်က်ြက်ည်�ရု်ှုပါါ။

ဥပါရေးေဆွဲုငု်ရ်ာ� အခဲွင််အ်ရေးရာ�မျျ��

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



လမ်ုျလပ်ုါဇာ�တ် ်လပ်ုါက်ုငု်ပုံ်ါ
လလူမ်ုျအမျျ��စိသုည့် ်သင််အ်�� အယူံသုငဲ်�်ခြမျူဆွဲယဲူ်
ရာန်် လပ်ုါခွမျျ��မျျ��၊ သေါါရေး�က်� မျျ��မျျ�� ရေးပါ�
မျည့်် ်သုုမ်ျဟုတု် ်သ�မျန််အ��ခြ�င်် ်ရေးက်�င်�်မဲျန််ရေးသ� 
သတ်မ်ျာတ်ခ်ွျက်မ်ျျ��နှာာင်် ်စိည့်�်က်မ်ျ�ခွျက်မ်ျျ��ခြ�င််ရ်ေးပါ�
မျည့်် ်အလပ်ုါမျျ��က်ု ုက်မ်ျ�လာမ်ျ�ရေးပါ�သည့်။်

လလူမ်ုျမျျ��သည့် ်အလပ်ုါသမျ�� စိရုေးဆွဲ�င်�်သည့််် 
က်ုယုူစ်ိ��လာယူမ်ျျ�� သုုမ်ျဟုတု် ်HR မျန််ရေးန်ဂ္ဂျ�မျျ��
အခြ�စိ ်ရေးယူ�င်ရ်ေးဆွဲ�င်�်က်ပြီးပီါ� - အစိစိအ်မျာန််နှာာင်် ်တ်ူ
သရေးယူ�င်ရ်ှိာုပြီးပီါ� ထုင်ခ်ြမျင်မ်ျည့်် ်အ�ီရေးမျ�လလ်ပ်ုါစိ�
မျျ��နှာာင်် ်ဝက်�်ဆ်ွဲုကု် ်အတ်မုျျ��က်�သ်ုု ် ၎င်�်တ်ုု၏် 
အလပ်ုါရေး�က်�်ခြင်�မျျ��က်ု ုအစိစိအ်မျာန်် ပုံါသဏ္ဍ�န််
ရေးပါ်ရေးအ�င်လ်ပ်ုါမျည့်် ်ရ့ိုပ်ါရေးထု�ဲသည့်် ်န်ည့်�်လမ်ျ�မျျ��
က်ု ုသံ�ု�က်သည့်။် သတူ်ုုသ်ည့် ်WhatsApp, Viber 
နှာာင်် ်LinkedIn အခြပါင် ်Facebook မျာတ်စိဆ်ွဲင််န်ှာ ာင််် 
အခြခွ�� လမ့ူျရေးရာ� မီျေယီူ� ပါလက်ရ်ေး��င်�်မျျ��က်�သ်ုု ် 
တ်ုကု်ရုု်ိုက် ်ဆွဲက်သ်ယဲူသ်ည့််န််ည့်�်လမ်ျ�မျျ��မျာတ်စိဆ်ွဲင််် 
သတ်င်�်စိက်��မျျ��က်ု ုတ်ငဲ်တ််ငဲ်က််ျယူက််ျယူ ်ခြ�န် ််�က်
ပါါသည့်။်

ဤန်ည့်�်ခြ�င်် ်ရေး�က်�်ခြင်�သည့်် ်အလပ်ုါ လစိလ်ပ်ါ
ရေးန်ရာ�မျာ� လမ်ုျလပ်ုါဇာ�တ်ခ်ြ�စိသ်ည့် ်- လသူမုျျ��သည့််် 
သရေး�ာ�က်မုျပဏီ်မျျ��နှာာင်် ်အရေးပါျ�်စိ�ီ သရေး�ာ�က်မုျပဏီ်
မျျ��သည့် ်မျလုလု��အပ်ါရေးသ� အလပ်ုါက်မ်ျ�လာမ်ျ�
ခွျက်မ်ျျ��က်ု ုမျပုုါပ်ါါ သုုမ်ျဟုတု် ်အလပ်ုါလစိလ်ပ်ါရေးန်ရာ�
မျျ��က်ု ုလမ့ူျရေးရာ� မီျေယီူ�မျျ��တ်ငဲ် ်မျရေး�က်�်ခြင်�ပါါ။

မျတ်ံု ်ခြပါန််ပါါနှာာင််။် သငူ်ယူခ်ွျင်�်မျျ��အ�� သတ်ရုေးပါ�ပါါ။မျတ်ံု ်ခြပါန််ပါါနှာာင််။် သငူ်ယူခ်ွျင်�်မျျ��အ�� သတ်ရုေးပါ�ပါါ။

အက်ယူ၍် သင် ်အလပ်ုါလစိလ်ပ်ါရေးန်ရာ�က်ုု 
ရေးလှ�က်လ်ှင် ်သင််န်ှာုငု်င််ကံ်�ူလက်မ်ျာတ်၊် နှာာင်် ်သင်၏် 
ရေးမဲျ�သက်က ရာ�ဇ်ာ သုုမ်ျဟုတု် ်�ဏ််စိ�ရာင်�်က်�သ်ုု ် 
က်ုယုူရ်ေးရာ�က်ုယုူတ််� စိ�ရဲာက်စ်ိ�တ်မ်ျ�မျျ��၏ မုျတူ်ူ
မျျ��က်ု ုရေးတ်�င်�်ပါါမျည့်။် ဤအခွျက်အ်လက်မ်ျျ��က်ုု 
မျည့်သ်ည့််အ်ခွါမျှ မျရေးပါ�လုကု်ပ်ါါနှာာင််။် ၎င်�်တ်ုုသ်ည့်် 
သင်၏် မျည့်သ်မူျည့်ဝ်ါခြ�စိရ်ေး�က်�င်�်က်ု ုခုုွ�ယူပူြီးပီါ� သင််် 
�ဏ််စိ�ရာင်�်မျာ ရေးင်မဲျျ��ထုတု်ရ်ာန်် အသံ�ုခြပါုနှာုငု်သ်ည့်။်

သရေး�ာ�သ��မျျ��အ�� ပါစိမ်ျာတ်ထ်ု��ရေးန်သည့်် ်အလပ်ုါစိုရေးဆွဲ�င်�်ရေးရာ� လမ်ုျလည့်မ့်ျမျျ�� တ်ု�ုပဲါ��ရေးန်လျက်ရ်ှိာု
သည့်။် ၎င်�်သည့် ်ပုုါမုုျ၍ ရ့ိုပ်ါရေးထု�ဲလ�ရေးန်သည့်။် သရေး�ာ�သ��မျျ��အရေးန်ခြ�င်် ်လမ်ုျလည့်သ်မူျျ��ထုက် ်ပုုါမုုျ
ပါါ�န်ပ်ါရာန်် လပ်ုါရေးဆွဲ�င်ပုံ်ါက်ု ုရေးလလ်�ရာန်် လုအုပ်ါပါါသည့်။်

အလပ်ုါ လမ်ုျလည့်သ်မူျျ��ထုက်် 
ပုုါမုုျပါါ�န်ပ်ါပါါ

–ယူင်�်ရေးန်�က် ်၎င်�်တ်ုုသ်ည့် ်‘တ်စိခ်ွါတ်ည့်�်’ ရေးပါ�ရာသည့််် 
အခွရေး�က်�က်ု ုရေးတ်�င်�်ပါါမျည့် ်- သရေး�ာ�ရေးပါ်သ�ဲ�ရာန်် 
ခွရီာ�စိရုာတ် ်သုုမ်ျဟုတု် ်ဝန််ရေးဆွဲ�င်ခ်ွ - သုုမ်ျဟုတု် ်�ဏ််
စိ�ရာင်�်သုု ် တ်ုကု်ရုု်ိုက် ်ထုည့််ခုု်ွင်�်ပါါမျည့်။် ၎င်�်သည့်် 
ဥပါရေးေနှာာင််ဆ်ွဲန် ််က်ျင်ပ်ါါသည့်။် ပါင်လ်ယူရ်ေးရာရေး�က်�င်�် 
အလပ်ုါသမျ�� စိ�ခွျုပ်ါအရာ၊ သရေး�ာ�သ��မျျ��သည့်် 
အလပ်ုါရာရာန််အတ်ကဲ် ်မျည့်သ်ည့််အ်ခွရေး�က်�မျှ မျရေးပါ�သင်််
ပြီးပီါ� ဗီီဇာ� အခွရေး�က်�မျျ��က်ု ုသရေး�ာ�ပုုါင်ရ်ှိာင်က်် ရေးပါ�သင်််
သည့်။် ၎င်�်အခွရေး�က်�မျျ��က်ု ုမျရေးပါ�ပါါနှာာင််။်

အက်ယူ၍် သင် ်အလပ်ုါရှိာ�ရေးန်လှင် ်အ�က်ခံြပါုခွျက််  

•  ITF ၏ ShipBeSure ဝက်�်ဆ်ွဲုကု် ်အသစိ် 
www.itfshipbesure.org က်ု ုအလပ်ုါသမျ��
စိုရေးဆွဲ�င်�်ခြခွင်�်၊ လမ်ုျလပ်ုါဇာ�တ်မ်ျျ��နှာာင်် ်ဆွဲု�ုသမ်ဲျ�သည့််် 
က်ုယုူစ်ိ��လာယူမ်ျျ��နှာာင််ပ်ါတ်သ်က်၍် အ�က်ရံေးပါ�ခွျက်က််ုု 
�တ်ရ့်ိုပါါ။ စိ�ရေးစိ�င် ်စိ�မျျက်န်ှာာ� ၂၀ တ်ငဲ် ်ပုုါမုုျ �တ်ရ့်ိုပါါ။

•  က်မျာ�လာည့််အ်ရေးပါျ�်စိ�ီသရေး�ာ�လုငု်�်မျျ��နှာာင််် 
န်�မျည့်က်ြီးက်�ီ သရေး�ာ�လုငု်�် က်မုျပဏီ်မျျ��၏ တ်ရာ��ဝင် ်ဝ
က်�်ဆ်ွဲုကု်မ်ျျ��က်ု ု�က်ည့််ပ်ါါ- သ�မျန််အ��ခြ�င်် ်က်မ်ျ�ရေးခြခွ
နှာာင်် ်သရေး�ာ�ရေးပါ် လစိလ်ပ်ါရာ�ထု�ူမျျ��က်ု ုရေး�က်�်ခြင်�သည့််် 
စိ�မျျက်န်ှာာ� သတ်သ်တ်ရ်ှိာုပါါသည့်၊် ၎င်�်သုု ် သင်၏် က်ုယုူ်
ရေးရာ�ရာ�ဇာဝင်က််ု ုပုုါရ်ေးပါ�နှာုငု်သ်ည့် ်- လပ်ုါက်ုငု်သ်အူမျျ��
အခြပါ��သည့် ်အလပ်ုါသမျ�� စိုရေးဆွဲ�င်�်သည့််က််စုိစမျျ��
က်ု ုအခွမျ�် လပ်ုါရေးပါ�ပါါသည့်။် ဝက်�်ဆ်ွဲုကု်စ်ိ�မျျက်န်ှာာ�
ရေးပါ် ရှိာု သတ်ရုေးပါ�ခွျက်မ်ျျ��က်ု ုရှိာ��က်ည့််ပ်ါါ၊ အက်ယူ၍် 
သင် ်သသံယူခြ�စိလ်ှင် ်တ်ရာ��ဝင် ်ရုံို�ခွျုပ်ါမျျ��က်ု ုဆွဲက််
သယဲူပ်ါါ။

•  အရေးယူ�င်ရ်ေးဆွဲ�င် ်သရေး�ာ�လပ်ုါင်န််� ဝက်�်ဆ်ွဲုကု်မ်ျျ�� 
သုုမ်ျဟုတု် ်အရေးယူ�င်ရ်ေးဆွဲ�င် ်အလပ်ုါသမျ��စိုရေးဆွဲ�င်�်
သည့်် ်က်မုျပဏီ် ဝက်�်ဆ်ွဲုကု်မ်ျျ��နှာာင်် ်အမျာန််အက်န်် ဝ
က်�်ဆ်ွဲုကု်မ်ျျ��မျာ အလပ်ုါအတ်မုျျ��က်ု ုသတ်ထုု��ပါါ၊ 
အထု�ူသခြ�င်် ်အလပ်ုါစိ�ရာင်�်မျျ��နှာာင်် ်ရေး�က်�်ခြင်� အခွမျ�်
ထုည့််၍်ရာသည့်် ်အလပ်ုါအတ်မုျျ��ခြ�စိသ်ည့်။်

အက်ယူ၍် သင် ်သသံယူရှိာုလှင် ်အ�က်ဉံာ�ဏ််အတ်ကဲ်် 
ITF က်ု ုjobscam@itf.org.uk ခြ�င််အ်�ီရေးမျ�လ်
ပုုါပ်ါါ။ 

အက်ယူ၍် ရေးအ�က်ပ်ါါတ်ုု ်
ခြ�စိလ်ှင် ်လမ်ုျလပ်ုါဇာ�တ်် 
ခြ�စိန်ှာုငု်ရ်ေးခြခွရှိာုသည့််  
•  မျရေးတ်�င်�်�� ရေးရာ�က်လ်�သည့်် ်အလပ်ုါ
က်မ်ျ�လာမ်ျ�ခွျက်ရ်ေးရာ�က်လ်�လှင််

•  လမ့ူျရေးရာ� မီျေယီူ�ရှိာု အလပ်ုါရေး�က်�်ခြင်�
ခြ�စိလ်ှင််

•  အရေး�က်�င်�်ရာင်�် တ်စိခု်ွခုွရေး�က်�င်် ်သင်် 
ရေးင်အဲရေးတ်�င်�်ခံွရာလှင််

•  က်ုယုူရ်ေးရာ�က်ုယုူတ််� အခွျက်အ်လက််
မျျ��က်ု ုရေးပါ�ခုုွင်�်လှင် ်သုုမ်ျဟုတု်် 
က်ုယုူရ်ေးရာ�က်ုယုူတ််� စိ�ရဲာက်စ်ိ�တ်မ်ျ�မျျ��
က်ု ုစိက်င်န်််ဆွဲဲ�ခုုွင်�်လှင််

•  ဆွဲက်သ်ယဲူရ်ာသည့်မ်ျာ� မုုျ�ုငု်�်�ုန််� နံ်ပါါတ််
ခြ�စိလ်ှင်၊် အထု�ူသခြ�င်် ်အက်ယူ၍် ၎င်�်မျာ� 
မျာတ်ယ်ူရူာမျည့်် ်ရုံို�ခွန််�ခြ�စိလ်ှင််

•  မျမျာန််က်န််ပုံါရာသည့်် ်�ုန််�ရေးခွ်ရာန်် နှာုငု်င််ံ 
နံ်ပါါတ်ခ်ြ�စိရ်ေးန်လှင်် 

•  အ�ီရေးမျ�လ ်လပ်ုါစိ�တ်ငဲ် ်က်မုျပဏီ် အမျည့််
မျပါါရှိာုလှင််

•  က်မုျပဏီ်၏ အ�ီရေးမျ�လမ်ျျ��မျာ� gmail, 
globomail, yahoo က်�သ်ုု ် အခွမျ�်ရာသည့််် 
အ�ီရေးမျ�လဝ်န််ရေးဆွဲ�င်ဌ်ာ�န်မျျ��ခြ�င်် ်ခြ�စိ်
ရေးန်လှင််  

•  ရုံို�ခွန််�၏ ရှိာုသင််သ်ည့်် ်တ်ည့်ရ်ေးန်ရာ�မျာ 
က်ဲ�လဲ�သည့်် ်နှာုငု်င််တံ်စိခု်ွခြ�င်် ်ရေးပါ�ပုုါသ်ည့််် 
အ�ီရေးမျ�လ ်လပ်ုါစိ�ခြ�စိရ်ေးန်လှင် ်တ်ုု ်ခြ�စိ်
ပါါသည့်။်

လမ်ုျလည့်ခံ်ွရာခြခွင်�်မျာ ရေးရှိာ�င်ရ်ှိာ��ရာန််
အတ်ကဲ် ်သင် ်သရုာန််လုအုပ်ါသည့််အ်ရာ�
တ်ုငု်�်က်ု ုရှိာ�ရာန်် ဝက်�်ဆ်ွဲုကု် ်- www.

itfshipbesure.org တ်ငဲ်�်က်ည့််ပ်ါါ။

ပါင်လ်ျှယ်န်ေရနေကြက်�င်း်သနေဘိုာ�သ�းမျ�း သတို့င်း်လျှ�ှစ်�နေစ်�င် ်2022  

လမ်ုျလပ်ုါဇာ�တ်မ်ျျ��



သဆော�ာာလု��်င်န်းး်အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်စ်တင်�်က်�ံဆောတ့�ရာမားည်� ်ဆောလုထား�က်င်း်ရှိငိ်း်ဆောရား 
က်းူဆောပြ�ာင်း်မားတ့င့် ်မားဆောသချု�ာ မားဆောရာရာာမား ့အမား�ားအပြ�ားရှိို�ါသည်။် မားည်သ်ု� �ဆောသာ 
အစ်ားထားု�း ဆောလုာင်စ််ာ သု� �မားဟု�တ ်စ်က်ဆ်ောမားာင်း်နိုငိ်မ်ားည်� ်န်းည်း်လုမ်ားးမား�ား အသံ�းပြ��
မားည်က်် ုက်ွနို်��်တု� � မားသရုှိိုဆောသး�ါ။ ဆောလုထား�ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်ရှိိင်း်သည်� ်ဆောလုာင်စ််ာ
မား�ား ရာရှိိုနိုု�င်မ်ားအ့ဆော�် မားတူည်၍် မားည်သ်ည်� ်သဆော�ာာလု��်င်န်းး်လုမ်ားးဆော�က်ာင်း်က်ု� 
အသင့်ဆ်ောပြ�ာင်း်မားည်က််ု� က်ွနို်��်တု� � မားသရုှိို�ါ။ ထားု� �ပြ�င် ်တစ််က်မားာ့လုံ�းးဆိုု�င်ရ်ာာ ဆောစ်�း
က်က့်အ်ဆောပြချုချုသံည်� ်န်းည်း်လုမ်ားးက်ု� သဆော�ာတပူြချုင်း်မား ိအဆိုု�ပြ��ထားားသည်� ်ယ်အူ
က်စ်််ဆော�်လုာ USD5 �းလုးယ် ံတန်းဖု်ွဲ့�းရှိို သ�ဆောတသန်းနိုငိ်� ်ဖံ့ွဲ့� ပြီးဖုွဲ့�းဆောရား ရာန်း�ံ်�ဆောင်က့်ု� 
ဆောထားာက်ခ်ျုဆံော�းပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်� ်အချုရာာက်�သည်� ်က်ာဗ့န်းဓ်ါါတဆ်ောင့်� ဆောလု်ာ��ါးဆောရား 
အစ်းအမံားမား�ားအတက့် ်အစု်�းရာမား�ား၏ �ံ��ု�းမားက့်ု� က်ွနို်��်တု� � မားသရုှိို�ါ။  

သု� �ဆောသာ်ပြင်ားလုည်း် တစ််ချု�မားာိ အလုန့်းရ်ှိငိ်း်�ါသည် ်- သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ သဆော�ာာ
လု��်င်န်းး်၏ က်ာဗ့န်းဓ်ါါတဆ်ောင့်� ဆောလု်ာ��ါးဆောရား ချုရားးစ်ဥ်၏ ဗဟုု�ချု�က်တ်င့် ်ရှိို�ါ
လုမုား�်မားည်။် 

အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး် အသင်း် (International Chamber of 

Shipping (ICS)) သည် ်�ု�မုား�လုု�အ�်သည်� ်ရှိငိ်း်လုင်း်ချု�က်က််ု� �ံ��ု�းရာန်းန်ိုငိ်� ်၂၀၅၀ 
ချု�နိုစ်ိ်ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းထားား၍ က်ာဗ့န်းဓ်ါါတဆ်ောင့်� ဆောလုထား�တင့်း်ထား�တလ်ုာင်�မ်ား ့လုံ�းဝ မားရှိိုရာန်း် 
ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်ဆ်ောပြချု အတု�င်း်အတာ ဆောပြ�ာင်း်လု�နိုု�င်မ်ားည်က််ု� ဆောသချု�ာဆောစ်ရာန်းအ်တက့် ်ဤ
အချုက်အ်ချု�မား�ားက်ု� လု��်က်ု�င်ဆ်ောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ောန်း�ါသည်။် 

ဤလု��်င်န်းး်၏ အချုရာာက်�သည်မ်ားာိ COP26 အတင့်း် ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ထားားသည်�် 
က်းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရား �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့�� (Transition Maritime 

Task Force) နိုငိ်�အ်တလူု��်က်ု�င်ရ်ာန်းပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် ၎င်း်သည် ်ICS, ITF, UN 

Global Compact, the International Labour Organization နိုငိ်� ်the 

International Maritime Organization တု� �က်ု� အတတူက် ့�းူဆော�ါင်း်
ဆောစ်သည်။် ရာာသးဥတ� ဆောပြ�ာင်း်လု�မားက့်ု� ရာင်ဆ်ိုု�င်ပ်ြချုင်း်သည် ်က်ွနို်��်တု� �၏ လု��်င်န်းး်
က်ဏ္ဍအဖုွဲ့� � အလုန့်းက်ြီးက်းးက်�ယ်ဆ်ောသာ အသင့်က််းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားက်စု်စတစ််ချု� ပြဖွဲ့စ််မားည်�်
အပြ�င် ်သဆော�ာာလု��်င်န်းး်အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်အဆောပြချုချု ံဆောပြ�ာင်း်လု�မားမ့ား�ားက်ု� ရာာသက်�်န်း်
အတက့် ်ဆောပြ�ာင်း်လု��စ််ရာန်း ်ဤအသင့်က််းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားက်ု� အသံ�းပြ��နိုု�င်ဆ်ော�က်ာင်း်
ဆောသချု�ာရာန်း ်အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့��က်ု� ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ဆော�းချု��သည်။် အသင့်က််းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားက်ု�
သာ ဖွဲ့န်းတ်းးဆော�းပြချုင်း်သည် ်ဤက်စု်စ၏ အဓုါက် က်စု်စပြဖွဲ့စ််ရာမားည်။် အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့��၏ 
အလု��်မားာိ မား်တဆောသာ အဆောပြချုချုစံ်ည်း်မား�ဥ်းပြဖွဲ့င်� ်သတမ်ားတိရ်ာန်းပ်ြဖွဲ့စ််သည်၊် အသင့််

က်းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားသည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် လု��်သားအင်အ်ားထား�၏ ဆော�းက်င်း်
လုံ�ပြချု�ံဆောရားနိုငိ်က််�န်းး်မားာဆောရားအပြ�င် ်၎င်း်တု� �၏ အသက်ဆ်ောမားး့ဝမ်ားးဆော�က်ာင်း်က်ု� က်ာ
က်ယ့်ဆ်ော�းပြချုင်း်တု� �က်ု� ဆောသချု�ာဆောစ်ရာမားည်။် ၎င်း်အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်က်ွမ်ားးက်�င်မ်ား ့ပြ�န်းလ်ုည််
မားမ့်ားးမံားဆော�းပြချုင်း်၊ က်ွမ်ားးက်�င်မ်ားပ့ြမားာင်�တ်င်ဆ်ော�းပြချုင်း်နိုငိ်� ်ဆောလုထား�ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်
ရှိငိ်း်သည်� ်က်ွမ်ားးက်�င်မ်ားအ့သစ််တု� �က်ု� ထားည်�သ်င့်း်စ်ဉ်းစ်ားရာ�ါမားည်၊် လုက်ရ်ှိိ ု
သင်ရု်ုံး�းညွှာန်းး်တမား်းမား�ားနိုငိ်� ်ဆောလု�က်�င်�သ်င်တ်န်းး် အစ်းအစ်ဉ်မား�ားက်ု� ပြ�င်ဆ်ိုင်ပ်ြဖွဲ့ည်�စ််က့််
ပြချုင်း်နိုငိ်�အ်တတူက်လ့ု��်ရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

ဆောလုထား�ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်ရှိိင်း်သည်� ်အသင့်က််းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားအတက့် ်လုု�အ�်သည်�် 
က်ွမ်ားးက်�င်မ်ားမ့ား�ားက်ု� သတမ်ားတိရ်ာန်းအ်တက့် ်အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့��သည် ်ဆောလု�လုာမားတ့စ််
ချု�က်ု� ဦးးစ်ာ့ ဆောလု�လုာရာ�ါမားည်။် သ�ဆောန်းသန်းအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်က်မားာ့�သဆော�ာာအ��်စ်� တစ််
ချု�လုံ�းအတက့် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား မားည်သ်ည်� ်ဆောလု�က်�င်�သ်င်တ်န်းး်မား�ား လု��်
ဆော�းရာန်းလ်ုု�အ�်မားည်က််ု� အတအုက်� အဆောရာအတက့်န်ိုငိ်� ်အချု�က်အ်လုက်မ်ား�ားက်ု� 
တင်ပ်ြ�ရာန်းအ်တက့် ်ရှိာိဆောဖ့ွဲ့ရာ�ါလုမုား�်မားည်၊် သု� �မားသိာ ၎င်း်တု� �အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်အမုား�းန်းးးယ်ား
နိုငိ်� ်ဟုု�က်�်ရုုံး�ဂ္ဂ�င်-်အဆောပြချုချု ံဆောလုာင်စ််ာမား�ားနိုငိ်� ်ည်စ််ည်မ်ားးမားးးချုု�း လုာင်�ထ်ား�တမ်ား ့လုံ�းဝ 
မားရှိိုသည်� ်သဆော�ာာမား�ားက်ု� ဆောမားာင်း်နိုငိ်ရ်ာန်း ်အ�ါအဝင် ်အသံ�းအမား�ားဆိုံ�း အစ်ားထားု�း 
ဆောလုာင်စ််ာမား�ားနိုငိ်� ်စ်က်ဆ်ောမားာင်း်နိုငိ်ဆ်ောရား န်းည်း်�ည်ာက်ု� က်ု�င်တ်ယ့်န်ိုု�င်မ်ားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် 

အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့��သည် ်စ်းး�ာ့းလု��်င်န်းး်မား�ားနိုငိ်� ်အစု်�းရာမား�ားးအား သဆော�ာာသား
လု��်သားအင်အ်ားထား�က်ု� က်ွမ်ားးက်�င်မ်ား ့ပြမားာင်�တ်င်ဆ်ော�းရာာ၌ ၎င်း်တု� �၏ အချုန်းး်က်ဏ္ဍ
နိုငိ်��်တသ်က်၍် အ�က်ပံြ��ချု�က်မ်ား�ားက်ု�လုည်း် အ�က်ပံြ���ါမားည်၊် က်ွမ်ားးက်�င်မ်ားမ့ား�ား 
အစ်းအစ်ဉ်ဆောရားဆို့�ဆောရားနိုငိ်� ်ဆောလု�က်�င်�ဆ်ောရား မားဝူါ� ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ပြချုင်း်နိုငိ်� ်အဆောက်ာင်း်ဆိုံ�း 
လု��်က်ု�င်�ံ်�မား�ားနိုငိ်� ်န်းည်း်ဗ��ဟုာမား�ားက်ု� တင်ပ်ြ�ဆော�းပြချုင်း်တု� �မားတိစ််ဆိုင်� ်က်ွမ်ားးက်�င်မ်ား့
ပြမားာင်�တ်င်ဆ်ော�းပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် 

အလု��်တ�်ဖ့ွဲ့��၏ အဆောပြချုချု ံအ�တပ်ြမားစ််ချု�ပြချုင်း် လု��်င်န်းး်အားလုံ�းမားာိ သာန်းာမား်တဆောသာ 
အသင့်က််းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားတစ််ရာ�်က်ု� ဆောသချု�ာဆောစ်ရာန်း ်ပြဖွဲ့စ််ဆောသာဆော�က်ာင်� ်ဖံ့ွဲ့� ပြီးဖုွဲ့�းဆို�နိုု�င်င််ံ
မား�ားက်ု� ပြချုန်းလ်ု�်ထားားပြချုင်း် မားရှိိုဆောစ်ရာ�ါ။ ဆိုု�လုု�သည်မ်ားာိ က်ွမ်ားးက်�င်မ်ားန့ိုငိ်� ်ဗဟု�သ�တ 
မား်ဆောဝဆော�းပြချုင်း်က်ု� က်မားာ့ဆောပြမားာက်�်က်အ်စ်န့်းး်မား ိဆောတာင်�်က်အ်စ်န့်းး်အထား၊ု အင်တ်ာ
န်းက် ်�ရုုံး�တု�ဆောက်ာလု ်(Internet Protocol (IP)) နိုငိ်� ်ဆောလုထား�ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်
ရှိငိ်း်ဆောရား န်းည်း်�ည်ာတု� �က်ု� ဆောဝမား်ဆော�းပြချုင်း်နိုငိ်� ်ရာင်း်နိုိးးပြမားာ��်နိုိမံား ့ရာရှိိုဆောရားက်ု� က်န်း �သ်တ်
ထားားသည်� ်အန်းည်း်င်ယ်အ်တက့်သ်ာ မားဟု�တ�်� အားလုံ�းအတက့် ်ဆော�းက်မ်ားးရာန်းပ်ြဖွဲ့စ််
သည်။် 

ရေလထုညုီစာည်ီမ်ျား�မုျား �င်�်ရိှိင်�်သညီ� ်အောဂ္ဂတသ်ုု � 
��ူရေဖြပာင်�်ရေ��၌ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သညီ ်ဗဟာုခုို��၌်ရုိှိ 
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး် အသင်း် (အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး် အသင်း် ( International Chamber of Shipping International Chamber of Shipping))  
အဆောထားဆ့ောထား ့အတင့်း်ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူအဆောထားဆ့ောထား ့အတင့်း်ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူGuy PlattenGuy Platten သည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်က်ဏ္ဍမားာိ ဆောလုထား� သည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်က်ဏ္ဍမားာိ ဆောလုထား�
ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်ရှိိင်း်မားည်� ်က်းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားသု� � မားည်က််��သု� �ဦးးဆောဆိုာင်ဆ်ောန်း�ံ�က်ု� ဆောပြ�ာ�က်ားလုု�က်�်ါသည််ည်စ််ည်မ်ားးမား ့က်င်း်ရှိိင်း်မားည်� ်က်းူဆောပြ�ာင်း်ဆောရားသု� � မားည်က််��သု� �ဦးးဆောဆိုာင်ဆ်ောန်း�ံ�က်ု� ဆောပြ�ာ�က်ားလုု�က်�်ါသည််

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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ShipBeSure - https://www.itfshipbesure.org/ - က်ု� ITF က် တည်ဆ်ောဆိုာက်ဆ်ော�းချု��သည်် 
အ�ယ်ဆ်ော�က်ာင်�ဆ်ိုု�ဆောသာ် အလု��်အက်ု�င်ရ်ှိိာဆောဖ့ွဲ့သည်� ်လုမ်ုားလုည်မ်ားမ့ား�ား အလုန့်းမ်ား�ားပြ�ားလုာပြီး�းး လုမ်ုားလုည်ခ်ျုရံာ
သမူား�ားပြဖွဲ့စ််သည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအဆော�် ဆိုု�းဆိုု�းဝါးဝါး သက်ဆ်ောရာာက်မ်ားရ့ှိိုဆောသာဆော�က်ာင်�ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် 

အလု��်အက်ု�င် ်စ်�ဆောဆိုာင်း်ဆောရား လုမ်ုားလုည်မ်ားမ့ား�ားက်ု� လု��်ဆောန်းသည်� ်ရာာဇူးဝတဆ်ောက်ာင်မ်ား�ားဆော�က်ာင်� ်ဆောင်ဆ့ော�က်း 
အလုမ်ုားချုရံာ၊ အလု��်လုက်မ်ား��ပြဖွဲ့စ််ရာပြီး�းး အရှိိက်က့််�အက်�ု�းန်းည်း်ပြဖွဲ့စ််ချု��ရာသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားထားမံား ိဆောက်�က့်�စ်ရာာ
ဆောက်ာင်း်သည်� ်အဆော�က်ာင်း်မား�ားက်ု� က်ွနို်��်တု� � �ု�၍�ု�၍ �က်ားဆောန်းရာ�ါသည်။် ဤလုလူုမ်ုားမား�ားသည် ်သင်�ဆ်ောင်ဆ့ော�က်း
က်ု� သတူု� �၏ဆောလုာ� အတက့် ်လုမ်ုားယ်ရူာန်း ်ဆောတာ်�က်ပြီး�းး သတူု� �၏ လုမ်ုားလုည်မ်ားမ့ား�ားက်ု� အဆောက်ာင်အ်ထားည်ဆ်ောဖွဲ့ာ်
ရာန်း ်သတူု� �လု��်နိုု�င်သ်မား် လုမူားဆ့ောရားက်န့်းရ်ာက်မ်ား�ားနိုငိ်� ်န်းည်း်လုမ်ားးတု�င်း်က်ု� အသံ�းချု��က်�ါသည်။် 

အလု��်အက်ု�င် ်ရှိာိဆောဖ့ွဲ့ရာာ၌ ShipBeSure က်ု� သင်၏် �ထားမားဦးးဆိုံ�း မားတိတ်ု�င်အ်ပြဖွဲ့စ််လု��်ရာန်း ်က်ွနို်��်တု� � 
တု�က်တ်န့်းး်�ါသည် ်သု� �မားသိာ လုမ်ုားလုည်ခ်ျုရံာပြချုင်း်မား ိသင် ်ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်သ်မား် အပြ�ည်�အ်စံ်� က်ာက်ယ့်မ်ား ့ရာမားည်ပ်ြဖွဲ့စ််
�ါသည်။် ထားု� �ပြ�င် ်သင် ်အလု��်အက်ု�င် ်လုမ်ုားလုည်ခ်ျုရံာသည်�အ်ဆော�က်ာင်း်က်ု�လုည်း် ITF က်ု� တင်ပ်ြ�ရာန်း ်က်ွနို်��်
တု� � တု�က်တ်န့်းး်�ါသည် ်သု� �မားသိာ က်ွနို်��်တု� �အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်ShipBeSure တင့် ်ပြဖွဲ့ည်�စ််က့်တ်င်ပ်ြ�ထားားနိုု�င်မ်ားည်ပ်ြဖွဲ့စ််
�ါသည်။် 

သင် ်အလု��်က်ု� စ်တင်မ်ားရှိိာချုင်က််�င် ်အလု��်အက်ု�င်စ််�ဆောဆိုာင်း်ရှိာိဆောဖ့ွဲ့ဆောရား လု��်င်န်းး်စ်ဥ်မားိ
တစ််ဆိုင်� ်သင်�အ်ား လုမ်ားးညွှာန်းရ်ာန်း ်ဤဝက်�်ဆ်ိုု�က်အ်သစ််က်ု� စု်စ်စ််�ါ။ ၎င်း်သည် ်သင်�်
အား လုမ်ုားလုည်ခ်ျုရံာပြချုင်း်မား ိဆောရှိာိင်ရ်ှိိားဆော�းနိုု�င်သ်ည်၊် Steve Trowsdale, ITF စု်စ်စ််
ဆောရားမားးးချု���်ရံုံး� းအရာာရှိိုက် အ�က်ပံြ��သည်။်

• စာတင်လ်ပ်ုဖြခိုင်�် – သဆော�ာာဆော�် မားတက်မ်ားးအချု�ုန်း်
က်စ်၍ အက်ယ်၍် သင် ်သဆော�ာာက်ု�ယ်စ််ားလုယိ််
က်ု� အသံ�းပြ���ါက် ရှိာိဆောဖ့ွဲ့�က်ည်�သ်င်�သ်ည်�အ်ရာာ
အထား ုသင် ်�ာလု��်ရာမားည်က််ု� လုမ်ားးညွှာန်းထ်ားားသည်။် 
၎င်း်သည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အလု��်သမားား 
စ်ာချု���်အရာ သင်� ်အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားနိုငိ်��်တသ်က််
ပြီး�းး သင်�အ်ချုင့်�ဆ်ောရားမား�ားက်ု� ဆောရားသားထားားပြီး�းး အလု��်
က်န်းထ်ားရုုံး�က်န်ိုငိ်��်တသ်က်ပ်ြီး�းး အ�က်ပံြ��ထားားသည်။် 
အဆော��ာ်စ်းး သဆော�ာာမား�ားဆော�် အလု��်ရှိာိဆောဖ့ွဲ့ဆောန်းသည်�် 
သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်အဆော��ာ်စ်းးသဆော�ာာ 
လု��်င်န်းး်လုည်�်တသ်မူား�ားစ်ာရာင်း်နိုငိ်� ်ဆိုက်သ်ယ့်ရ်ာ
မားည်�အ်ဆောသးစ်ုတမ်ား�ားက်ု� ဆောရားသားထားားပြီး�းး သတူု� �အား 
တု�က်ရု်ုံး�က် ်ဆိုက်သ်ယ့်ရ်ာန်း ်အ�က်ပံြ���ါသည်။်

• သရေ�ာာစားများ�သညီ��်ုယု်စ်ာာ�လယိ်�်ု ုရိှိာပ� - �ဂ္ဂာ
လုာဆော��ရှိိ်၊ အနုိုိယု်၊ အင်�်ု�န်းးးရှိာိး၊ ပြမားန်းမ်ားာ သု� �မားဟု�တ ်ဖုွဲ့
လုစ််�ု�င် ်နိုု�င်င််တံု� �မား ိတရာားဝင် ်မားတိ�ံ်�တင်ထ်ားားဆောသာ 
သဆော�ာာစ်းမံားဆောရားက်ု�ယ်စ််ားလုယိ်က််ု� ရှိိာပြီး�းး ၎င်း်တု� �၏ 
ITF ၏ အတန်းး်အစ်ားအဆိုင်�သ်တမ်ားတိထ်ားာသည်က််ု� 
�က်ည်�ရ့်ုံး�ါ။ သကု်ခာ သမားာဓုါရှိိုသည်� ်က်ု�ယ်စ််ားလုယိ််
မား�ားမားာိ အစု်မ်ားးဆောရာာင် ်စ်ာရာင်း်တင့် ်ရှိိုသည်။် အန်းး
ဆောရာာင် ်စ်ာရာင်း်တင့်ရ်ှိိုသည်� ်က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ားက်ု� 
ဆောရှိာိင်ရ်ာန်း ်သင်�အ်ား အ�က်ပံြ���ါသည်။်

• လမ်ုျားလညီသ်မူျား�ာ�န္တငိ်� ်အလပ်ု အတမုျား�ာ� – 
လုမ်ုားလုည်မ်ား ့လုက်ခဏီာမား�ားက်ု� မားည်သ်ု� � ဆောဖွဲ့ာ်ထား�တ�ံ်�
နိုငိ်� ်အဆော��ာ်စ်းး သဆော�ာာ ဆောဖွဲ့�စ််��တ ်လုမ်ုားလုည်မ်ားက့်ု� 
မားည်သ်ု� �ဆောဖွဲ့ာ်ထား�တ�ံ်�။ လုလူုမ်ုား သတထုားား (Scam 
Alerts) ဆိုု�သည်� ်စ်ာမား�က်န်ိုာိတင့် ်လုလူုမ်ုားမား�ား၊ 
က်�မားပဏီးအတ�မား�ားနိုငိ်� ်ဝက်�်ဆ်ိုု�က်မ်ား�ားက်ု� စု်စ်စ််သည်�် 
န်းည်း်လုမ်ားးရှိိုသည်။် 

• သရေ�ာာ၊ စာစုာစာရ်ေ��များး� သုု �များဟာတု ်သများဂ္ဂဂ �ု ုရိှိာ
��ညီ�ပ်� – သင် ်အလု��်လု��်ရာန်း ်စ်ဉ်းစ်ားဆောန်းနိုု�င်သ်ည်�် 
သဆော�ာာအဆော�က်ာင်း် �ု�သရုာန်း ်ရှိာိ�က်ည်��်ါ သု� �မားဟု�တ် 
က်ညူ်းဆော�းနိုု�င်သ်ည်� ်အန်းးးဆိုံ�း ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးး 
သု� �မားဟု�တ ်အဖ့ွဲ့��ဝင် ်သမားဂ္ဂဂက်ု� ရှိိာ�ါ

• �ုယု်စ်ာာ�လယိ် ်သုု �များဟာတု ်လလူမ်ုျား�ု ုသတင်�်ပုု �
တုငု်ပ်� – လုလူုမ်ုား သု� �မားဟု�တ ်ဝက်�်ဆ်ိုု�က် ်အတ�
က်ု� သင် ်ရှိာိဆောတ့��ါက် ITF က်ု� ဆောပြ�ာပြ��ါ သု� �မားသိာ 
ITF အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးဆော�းနိုု�င်ပ်ြီး�းး လုလူုမ်ုား 
သတထုားား  (Scam Alerts) ဆိုု�သည်�စ််ာမား�က်န်ိုာိ
တင့် ်ထားည်�သ်င့်း်ဆော�းနိုု�င်မ်ားည််

သင် ်မားဆောသချု�ာသည်� ်အလု��်က်မ်ားးလုမ်ိားးချု�က်တ်စ််
ချု�နိုငိ်� ်�တသ်က်ပ်ြီး�းး အ�က်ဉံီးာဏီယ််ရူာန်းအ်တက့် ်– 
သု� �မားဟု�တ ်လုလူုမ်ုားအဆော�က်ာင်း် သတင်း်�ု� �တု�င်ရ်ာန်း်
အတက့် ်– ITF က်ု� ဆိုက်သ်ယ့်�်ါ- jobscam@itf.
org.uk

ShipBeSure တငွ် ်�ရုိှိန္တုငု်သ်ညီ� ် 
အ�အူညီး
ShipBeSure သည် ်အဆောရားကြီးက်းးဆောသာ သတင်း်
အချု�က်အ်လုက်မ်ား�ားနိုငိ်� ်အ�က်ပံြ��ချု�က်မ်ား�ားပြဖွဲ့င်�် 
ပြ�ည်�န််းက်ဆ်ောန်းပြီး�းး တစ််ချု�မားတိစ််ချု�သု� � ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်
�က်ည်�ရ့်ုံးရာ လုယ့်က််�ူါသည်။်

အရေဖြခိုခို�စာညီ�်များ�ဥ်း�်�ု ုသတဖုြပ�ပ�- အ�ယ်၍် 
အလပ်ုမိျားာ များယ်��ု�ညီန်္တုငု်ရ်ေလာ�ရ်ေအာင်် 
ရေ�ာင်�်လေ်ွ�ရေေလှင် ်သ�သယ်ဖြ�စာ�်ေ် အရေသ
ခို�ာဆွဲ��ုဖြ�စာသ်ညီ်

အလပ်ုအ�ုငု် ်ရိှိာရေ�ွရေေသလာ�။

အရေယ်ာင်ရ်ေဆွဲာင် ်လမ်ုျားလညီသ်မူျား�ာ�အာ� 
ရေရိှိာင်ရိ်ှိာ��ေ် ITFShipBeSure �ုု 
သင်၏် ပထုများဦး�ဆွဲ��ုလပ်ု�များညီ� ်မိျားတတ်ုငု််
အဖြ�စာလ်ပ်ုပ�

�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာစ်ာဆောစ်ာင် ်2022  

အရေယ်ာင်ရ်ေဆွဲာင် ်လမ်ုျားလညီသ်မူျား�ာ�

■
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Able Maritime စားများ�ရေ�� 
�ုယု်စ်ာာ�လယိ် ်လုငု်စ်ာင်ဖ်ြပ�တသ်ဖြ�င်�် 
�ုလစာပုု်င် ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အ�ုု � 
ရေအာင်ပွ်�

ဤဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ားသ့ည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တဆ်ောန်းသည်� ်အပြချုား
ဆောသာ ဆိုု�းသမ့်ားးသည်� ်စ်းမံားဆောရား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ားအဖုွဲ့� � ၎င်း်တု� � လု��်င်န်းး်
��က်ပ်ြ�ားသာ့းလုမုား�်မားည်ဟ်ု� ပြ�င်း်ထားန်းဆ်ောသာ သတဆုော�းချု�က် ်ဆော�း�ု� ��ါလုမုား�်မားည် ်ပြဖွဲ့စ််
�ါသည်။် သဆော�ာာသားမား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံဆောသာ အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ 
�တဝ်န်းး်က်�င်မ်ား�ားတင့် ်သကု်ခာရှိိုရှိို ဆိုက်ဆ်ိုခံျုရံာရာန်း ်အချုင့်�အ်ဆောရား ရှိိုသည်။် 

ဖုွဲ့လုစ််�ု�င် ်သဆော�ာာသား ချုန်း �မ်ားနိ်းး်ဆောပြချု အဆောယ်ာက် ်နိုစ်ိ်သနု်းး်နိုစ်ိ်ဆောသာင်း် (220,000) 
တု� �သည် ်၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားနိုငိ်� ်အသု�င်း်အဝု�င်း်သု� �ထား ံယ်အူက်စ်််ဆော�်လုာ �းလုး
ယ်နံိုငိ်�ခ်ျု�း၍ ဆော�း�ု� �ပြချုင်း်အားပြဖွဲ့င်� ်၎င်း်တု� �၏နိုု�င်င််အံား ကြီးက်းးမားားဆောသာ စ်းး�ာ့းဆောရား ပြမားင်�်
တင်မ်ားက့်ု� ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�း�က်�ါသည်။် သု� �ဆောသာ် က်ာလုအတန်း�်က်ာတု�င်ဆ်ောအာင်် 
Able Maritime အဆော�် အဆောရားယ်ဆူော�းရာန်း ်Philippines Overseas 

Employment Authority (POEA) ၏ ��က်က််က့်မ်ားဆ့ော�က်ာင်� ်၎င်း်တု� �နိုငိ်� ်၎င်း်
တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားမားာိ ဆိုု�းဝါးစ်ာ့ လု�စ််လု��ရ့ုံးချုခံျု��ရာသည်။်  

သဆော�ာာသားမား�ားအား သဆော�ာာဆော�်တင်ဆ်ော�းပြချုင်း်နိုငိ်� ်နိုု�င်င််ပံြချုား-အလု��်လု��်

Able Maritime သည် ်ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�း၌ မားဆောက်�န်း�်မား့ 

တု�င်တ်န်းး်ချု�က်မ်ား�ားနိုငိ်� ်ITF ၏ဖုွဲ့အားဆော�းမားဆ့ော�က်ာင်� ်၎င်း်၏ 

လု��်င်န်းး်လုု�င်စ််င် ်ရုံး��်သမ်ုားးချုရံာပြချုင်း်အဆော�် ဖုွဲ့လုစ််�ု�င် ်သဆော�ာာသား

မား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်ဆောက်�န်း�်လုမုား�်မားည် ်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် မားန်းးလုာပြီးမုား�� ရှိိ ု

ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူArvin Peralta inspectorသည်် 

အဆိုု��ါ လု�့်ရှိာိးမားက့်ု� ကြီးက်�ုဆိုု�ဆောသာ်လုည်း် စ်ည်း်မား�ဥ်းကြီးက်းး�က်�်

သ၏ူ အဆောရားယ်မူားလု��်ဆောဆိုာင်မ်ားဆ့ော�က်ာင်� ်အမား�ားအပြ�ားအတက့်် 

ဆောက်�က့်�မား ့ပြဖွဲ့စ််�ာ့းချု��ရာသည်ဟ်ု� ဆောပြ�ာ�က်ားလုု�က်သ်ည််

Andy Umbania Bolo သည် ်၂၀၂၁ ချု�
နိုစ်ိ် စ်က်တ်င်�်ာလု ၉ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်င်ါးဖွဲ့မ်ားး
သဆော�ာာ MV Qing Yuan Yu 008 (IMO: 

8662646) ဆော�်တက်ဆ်ောရာာက် ်အလု��်
လု��်ချု��သည်။် သူ �အား Able Maritime 

Seafarers Inc က်�မားပဏီးက် အလု��်ချုန်း �ခ်ျု��သည်။် 
သ၏ူ �က်င်ဆ်ောဖွဲ့ာ်ဖွဲ့က်သ်ည် ်အမ်ုား၌ သမူား၏ 
က်ဆောလုးင်ယ် ်နိုစ်ိ်ဆောယ်ာက်ပ်ြဖွဲ့င်� ်ရှိိုဆောန်းပြီး�းး သမူား
က် သူ �အား ဆောလုးလုဆောက်�ာ ်မားဆောတ့� ချု��ရာသည်�်
အချုါ သု� �မားဟု�တ ်သ၏ူလု��်ချုတစ််ပြ�ားမား် မားရာချု��
ရာသည်�အ်ချုါ စု်တ�်�က်လ်ုက်�်�က်စ််ာ့ပြဖွဲ့င်� ်ITF 
ထား ံအက်အူည်းဆောတာင်း်ချု��သည်။် က်ွန်းမ်ားရာ� � ၁၀ 
လုသားအရ့ာယ် ်က်ဆောလုးင်ယ်န်ိုငိ်� ်သံ�းနိုစ်ိ်သား
အရ့ာယ် ်ဆောက်ာင်ဆ်ောလုးင်ယ်အ်တက့် ်ဆောင်လ့ုု��ါ
တယ်။်  

Able Maritime က်�မားပဏီး သဆော�ာာတင််
ဆော�းချု��သည်� ်သဆော�ာာသား နိုစ်ိ်ဆိုယ်�တ်စ််ဦးးမားာိ 
လု��်ချုန်းည်း်လုန့်းး်ပြီး�းး ဆိုု�းဝါးလုသိည်� ်အလု��်
လု��်က်ု�င်ရ်ာာအဆောပြချုအဆောန်းမား�ားနိုငိ်� ်�က်�ံဆောတ့� ချု��ရာ
သည်။် သဆော�ာာသားမား�ား၏ အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က််
သတမ်ားတိခ်ျု�က်မ်ား�ားက်ု� Fiji နိုု�င်င််ဆံောရာာက်ရ်ှိိုချု�ုန်း၌် 
ဆောပြ�ာင်း်လု�ချု��ဆော�က်ာင်း်အား ITF က် ပြ�သလုု�က််
သည်�အ်ချုါ POEA သည် ်Able Maritime ၏ 
လုု�င်စ််င်က််ု� ဆောချုတူရာ�်ဆိုု�င်း်ချု��သည် ်သု� �ဆောသာ် နိုစ်ိ်
�တ�်က်ာပြီး�းးဆောန်းာက် ်လုု�င်စ််င် ်ပြ�န်းလ်ုည်ခ်ျု�ဆော�းချု��
သည်။် သဆော�ာာသားမား�ားအား ၎င်း်တု� �၏ အဆိုု��ါ 
အဆောပြချုအဆောန်းမား ိလုတ့ဆ်ော�းပြီး�းး အမ်ုားသု� �ပြ�န်း�ု်� �ရာန်း် 
2021 ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလု အထားတုု�င်ဆ်ောအာင်် 
�က်ာဆောည်ာင်း်ချု��ရာ�ါသည်။်

Leslie Ann De Torres သည် ်ITF အား 2021 
ချု�နိုစ်ိ် စ်က်တ်င်�်ာလုတင့် ်ဆိုက်သ်ယ့်ခ်ျု��သည်် 
အဆော�က်ာင်း်မားာိ သမူားသည် ်လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ားပြဖွဲ့စ််သူ 
Jemuel Cris De Leon De Torres က်ု� ရှိစ်ိ်လု
ဆောက်�ာ ်ဆိုက်သ်ယ့်၍် မားရာနိုု�င်ခ်ျု��သည်�အ်ပြ�င် ်သ၏ူ 
ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောရားအဆောပြချုအဆောန်းက်ု� စု်�းရုာမ်ားထား�်ုလုနိ်း �ဆ်ောန်း
ချု��ဆောသာဆော�က်ာင်�ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် ItF ၏ အမား�ားပြ�ည်သ်ူ 
ထား�တပ်ြ�န်းဆ်ော�က်ည်ာချု�က်ဆ်ော�က်ာင်� ်လုင်ဆ်ောယ်ာက်�်ား
ပြဖွဲ့စ််သ ူJemuel Cris De Leon De Torres 
အသက်ရ်ှိိင်လ်ု�က်ရ်ှိိုဆော�က်ာင်း် ဆော�်ထားက့်လ်ုာချု��သည်၊် 
င်ါးဖွဲ့မ်ားးသဆော�ာာ Lu Qing Yuan Yu 116 ဆော�်
တင့် ်ဆိုက်လ်ုက်လ်ု��်က်ု�င်ဆ်ောန်းလု�က်ရ်ှိိုဆော�က်ာင်း် သု
ရာသည်။် De Torres သည် ်ယ်ချု�အချုါ သဆော�ာာ
�ု�င်ရ်ှိငိ် ်(Able Maritime က်�မားပဏီးမားလို့�၍) က် သူ �
အမ်ုားအပြ�န်းက််စု်စက်ု� ဆောတာင်း်ဆိုု�ပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်အမ်ုား
တင့်ဆ်ောရာာက်ရ်ှိိုဆောန်းပြီး�းပြဖွဲ့စ််သည်။် 

Fiji နိုု�င်င်် ံGoundar သဆော�ာာလု��်င်န်းး်တင့်် 

သည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ လု��်ချုမား�ား၊ လုမူားဖူ့ွဲ့လုံ�ဆောရားနိုင့်� ်အဆောပြချုအဆောန်းမား�ားက်ု� 
ဆောစ်ာင်�ဆ်ောရှိာိက်ဆ်ော�းပြချုင်း်နိုငိ်� ်မုားသားစ်�မား�ားက် သဆော�ာာသား၏ လု��်ချု အချု�ု� �အဝက််
က်ု� လုက်ခ်ျုရံာရှိိုရာန်း ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းပြချုင်း်စ်သည်� ်အလု��်တာဝန်းဆ်ော�းအ�်ချုရံာသည်�် 
က်�မားပဏီးမား�ားပြဖွဲ့စ််သည်� ်- စ်းမံားဆောရား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ား – က်ု� POEA က်  
စ်ည်း်မား�ဥ်း ကြီးက်းး�က်�်ရာ�ါသည်။် သု� �ဆောသာ် Able Maritime က်�မားပဏီးက် အလု��်
ဆောန်းရာာချု�ဆော�းသည်� ်သဆော�ာာသား အမား�ားအပြ�ားအဆော�် ��က်က််က့်ဆ်ောန်းလု�က််
ရှိိုဆော�က်ာင်း် တစ််မားန်းး်ချုန်းး် အဆောထားာက်အ်ထားားမား�ား ရှိိုသည်�တ်ု�င် ်POEA သည်် 
အဆိုု��ါ က်�မားပဏီးအား သဆော�ာာသား က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်အ်ပြဖွဲ့စ်် လု��်င်န်းး်လု��်ဆောဆိုာင််
ရာန်း ်ဆိုက်လ်ုက်၍် လုု�င်စ််င်ခ်ျု�ဆော�းလု�က်ရ်ှိိုသည်။် 

ဆောအာက်တ်ု��ာလုတင့်၊် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးချု���်ရံုံး� းသည် ်သဆော�ာာသားအလု��်ချုန်း �် 
ဆောအဂ္ဂ�င်စ််း ဆောစ်ာင်��်က်ည်�ရ်ာမားည်� ်လုမ်ားးညွှာန်းစ််ာအ��်ပြဖွဲ့စ််သည်� ်ITFShipBeSure.

org crewing agency watchlist directory တင့် ်Able Maritime  
အား အန်းးဆောရာာင်စ််ာရာင်း်သင့်း်ချု��သည်၊် အဆိုု��ါ က်�မားပဏီးမားတိစ််ဆိုင်� ်အလု��်
လုက်ခ်ျုပံြချုင်း်က်ု� ဆောရှိိာင်�်က်ဥ်�က်ရာန်း ်သဆော�ာာသားမား�ားအား အ�က်ပံြ��ထားားသည်။် 
Able Maritime ၏ အပြ��အမားအူဆော�က်ာင်း် သတင်း်ထားက့်ဆ်ော�်လုာပြီး�းးဆောန်းာက်် 
သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားထားမံား ိITF သု� � တု�င်တ်န်းး်စ်ာ
မား�ား အလုံ�းလုု�က်အ်ဆောထားး့လုု�က် ်တင်သ်င့်း်လုာချု���က်သည်။် Able Maritime 
က်�မားပဏီး၏ လုု�င်စ််င်မ်ားာိ- ယ်ချု�ထားက်တ်ု�င်-် တည်ရ်ှိိုဆောန်းဆောသးလု�က်ရ်ှိိုသည်။်

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

Able Maritime အရေ��ာင်�်ဖြခိုင်�်�ာ
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များရေတာ်တဆွဲဖြ�စာ�်ပ် စာ��ုစာမ်ျား�စာစာရ်ေဆွဲ�ရေေမုျား
ရေ��ာင်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ရေခို�ာင်ပု်တမု်ျားခို�ရေေ� 
ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ် တင့် ်သင်၏် အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားက်ု� ဆောရားသားထားားပြီး�းး အက်ယ်၍် သင်၏် 

သဆော�ာာသည် ်�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် မားဆောတာ်တဆိုပြဖွဲ့စ််ရာ�် သု� �မားဟု�တ ်ဆောလုထား�ည်စ််ည်မ်ားးဆောရား ဆောဖွဲ့ာက်ဖ်ွဲ့�က်က််��းလုန့်းမ်ားတ့င့် ်�ါဝင်�်တသ်က််

ဆောန်းမားဆ့ော�က်ာင်� ်ပြ�စ််မားဆ့ိုု�င်ရ်ာာ စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးမား၌့ သင် ်ဆောချု�ာင်�ု်တမု်ားချုဆံောန်းရာလု်င် ်မားည်သ်ည်�ဆ်ောန်းရာာ၌ အက်အူည်းဆောတာင်း်ချုရံာမားည်က််ု� ဆောရားသား

ထားားသည် ်- ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားက် မားည်သ်ည်�ဆ်ောန်းရာာတင့် ်ဆိုု�းဝါးစ်ာ့ မားာိးယ်င့်း်ဆောန်းဆော�က်ာင်း် အမားအ့ချုင်း်မား�ားက်ု� သတင်း်�ု� �ထားားသည််

အဖြပစာ�်င်�်ရေသာ Flying ေေ်ထုမ်ျား�
အတ�ွ ်လတွမ်ြဲင်မ်ုျား�ခို�မ်ျား�သာခွိုင်�် 
ရေတာင်�်ဆွဲုု
ITF နိုငိ်� ်ITF သဆော�ာာသားမား�ား သဆော�ာာသားမား�ား ယ်ံ�မားတိ်
အ�်နိုိဆံောင်အ့��်ထားနု်းး်မားအ့ဖ့ွဲ့��တု� �သည် ်အပြ�စ််က်င်း်ဆောသာ 
သဆော�ာာသား ၁၅ အား ၎င်း်တု� �မားာိ ဆောထားာင်�်ဏီ ်သံ�းနိုစ်ိ် က်�ချုံ
ပြီး�းးပြဖွဲ့စ််ဆောန်းသည်� ်Malagasay အက်�ဥ်းဆောထားာင်မ်ား ိပြ�န်းလ်ုတ့်
ဆော�းဆောစ်ရာန်း ်တစ််တ�်တစ််အား စ်ည်း်ရံုံး�းဆောန်း�က်�ါသည်။် ITF 

သဆော�ာာသားမား�ား ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင်အ့��်ထားနု်းး်မားအ့ဖ့ွဲ့��အကြီးက်းးအက်�
ပြဖွဲ့စ််သ ူKatie Higginbottom က် ပြ�အမားအ့ချုင်း်က်ု� 
ဆောဖွဲ့ာ်သည်် 

Flying သဆော�ာာက်ု� ၂၀၁၈ ချု�နိုစ်ိ် �းဇူးင်�်ာလု ၁၉ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်Malagasy 
က်မ်ားးဆောပြချုဆောစ်ာင်� ်တ�်ဖ့ွဲ့��က် Malagasay န်းယ်ဆ်ောပြမားတင့်း်သု� � ချုင့်�ပ်ြ��ချု�က်မ်ားရှိို�� ဝင််
ဆောရာာက်လ်ုာသည်�အ်တက့် ်ဖွဲ့မ်ားးဆိုးးချု��သည်။် သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး ၁၅ ဦးးက်ု� ဖွဲ့မ်ားးဆိုးး
ပြီး�းး ဆောထားာင်�်ဏီ ်၅ နိုစ်ိ်ချု�ချု��သည်၊် တစ််ဦးးစ်းက်ု� �ဏီဆ်ောင် ့MGA10,000,000 
(£1,953.88) စ်း တ�်ရုုံး�က်ခ်ျု��သည်။် သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်အ်ား �ဏီဆ်ောင် ့MGA 2 �းလုး
ယ် ံ(£204,081.63) တ�်ရုုံး�က်ပ်ြီး�းး သဆော�ာာအား နိုု�င်င််�ုံ�င် ်အပြဖွဲ့စ်် သမ်ုားးဆိုည်း်ချု��
သည်။် 

သင်�အ်ခွိုင်�အ်ရေ��များ�ာ��ု ုသရုိုှိပ� 
အ�ယ်၍် သရေ�ာာတစာစ်ား�မိျားာ ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်ဆွဲုငု်�်ာ များရေတာတဆွဲဖြ�စာ�်ပ်တစာခု်ို ဖြ�စာပွ်ာ�ပ�� သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အာ� သရေ�ာာပုုင်ရိ်ှိင်မ်ျား�ာ��ဖြ�စာရ်ေစာ၊ 
ဆွဲပ်ု�မ်ျား�၊ �မ်ျား�ရုုုံး�တေ်�န္တုငု်င််�၊ အလ�တင်န်္တုငု်င််�တုု ��ဖြ�စာရ်ေစာ သုု �များဟာတု ်၎င်�်တုု �၏ �ုယု်ပုု်င်န်္တုငု်င််�� ဥ်းပရေဒီများ�ာ����စာရ်ေစာ များှများှတတ ဆွဲ�ဆ်ွဲ��ေ်အတ� ်ရေသခို�ာ
ရေစာ�ေ် အဖြပညီဖ်ြပညီဆ်ွဲုငု်�်ာ လမ်ျား�ညွှာေ်ခို��မ်ျား�ာ� ရုိှိပ�သညီ။် 

အ�ယ်၍် သင်�အ်ရေပ် ဤသုု �ဖြ�စာလ်ာလှင် ်သင်�အ်ခွိုင်�အ်ရေ��များ�ာ� ရုိှိသညီ်   

• အ�ယ်၍် သင် ်သ�ရ်ေသခို�ခို�� ်ထု�ွဆ်ွဲုရုေပ��ေ် လုအုပ်လှင် ်အာဏီာပုုင်မ်ျား�ာ�အရေေဖြ�င်� ်အရေစာာပုုင်�်၌ လပ်ုရေပ�သင်�သ်ညီ၊် ထုုု �ဖြပင် ်သ�ရ်ေသခို�ခို�� ်ထု�ွ်
ဆွဲုမုြဲပး�သညီန်္တငိ်� ်အဖြများေ်ဆွဲ��ု သင်�အ်ရေေဖြ�င်� ်သရေ�ာာဆွဲးသုု � ဖြပေ်လာခွိုင်�ရုိ်ှိသညီ ်သုု �များဟာတု ်အမ်ုျားဖြပေ်ပုု �ခို��သင်�သ်ညီ။် 

• သင် ်ရေရိှိ�ရေေတစာဦ်း� �ပုုင်ခွ်ိုင်�ရုိ်ှိသညီ။် ရေများ�ခွိုေ်� တစာစ်ာ�တုစာ�်ာ�ု ုများရေဖြ���ာ�များး သုု �များဟာတု ်ထု�ွဆ်ွဲုခုို�� ်တစာစ်ာ�တုစာ�်ာ များထု�ွဆ်ွဲုမုျားး ၎င်�်တုု ��ု ုအောဂ္ဂတ် 
တ�ာ�စွာ�ဆွဲုမုုျားတစာခု်ိုခုို၌ သင်�အ်ရေပ် ဆွဲေ �်��င်၍် အသ��ုခို�န္တုငု်ရ်ေသာရေ��ာင်� ်ရေရိှိ �ရေေတစာဦ်း��ု ုရေတာင်�်ဆွဲုပု�။ 

• များညီသ်ညီ�အ်�ာ�ု ုရေဖြပာဆွဲုရုေေရေ��ာင်�် သင် ်ော�လညီန်္တုငု်�်များညီ ်- အ�ယ်၍် သင် ်ော�များလညီပ်�� ရေများ�ဖြများေ်�ရေေဖြခိုင်�်မိျား �ပ်ဆွဲုငု်�်�ေ် အာဏီာပုုင်မ်ျား�ာ�အာ� 
ရေဖြပာပ�။ အ�ယ်၍် ရေဖြပာဆွဲုသုညီ� ်�ာသာစာ�ာ�ရေ��ာင်� ်သင်�တ်ငွ် ်အခို�အ်ခို�များ�ာ� ရုိှိလှင် ်စာ�ာ�ဖြပေ်တစာဦ်း��ု ုရေတာင်�်ပ�။ 

• သင်� ်�မုျားါဏီးတငွ် ်သင်�အ်ာ� �ညူီး�ေ် တာေေ်ရုိှိသညီ ်- အ���ဉာာဏ်ီန္တငိ်�အ်�အူညီးအတ�ွ ်သင်� ်�မုျားါဏီး န္တငိ်�/်သုု �များဟာတု ်သများဂ္ဂဂ�ု ုဆွဲ�သ်ယွ်ပ်�။ 

အ�ယ်၍် သင် ်ရေော�ထ်ုပ် အ���ဖြပ�ခို��လ်ုအုပ်မြဲပး� သင် ်ရေ�ာ�ရုိ်ှိရေေသညီ�ရ်ေေ�ာ၌ ရေဒီသခို� သများဂ္ဂဂ သုု �များဟာတု ်ITF စာစုာစာရ်ေ��များး� များရုိှိလှင် ်ITF သရေ�ာာသာ� 
ပ��ပုု�ရေ�� အ�ွ�� �ု ုအး�ရေများ�လ ်seafsupport@itf.org.uk ပုု �ပ�။ 

ပုုမုုျားသရုိုှိ�ေ် ေ��်ဆ်ွဲု�ု-် www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm 

အ�ယ်၍် သင် ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် စာ�စုာမ်ျား�စာစာရ်ေဆွဲ�ရေ��၌ ပ�ေင်ပ်တသ်�ရ်ေေမြဲပး� အ���ဉာာဏ်ီလုအုပ်ရေေလှင် ်ရေဒီသခို� 
သများဂ္ဂဂ သုု �များဟာတု ်ITF စာစုာစာရ်ေ��များး��ု ုဆွဲ�သ်ယွ်ပ်�။ အ�ယ်၍် သင် ်ရေ�ာ�ရုိ်ှိရေေသညီ�ရ်ေေ�ာ၌ များညီသ်မူျားှ များရုိှိလှင် ် ITF 
သရေ�ာာသာ� ပ��ပုု�ရေ�� အ�ွ���ု ုအး�ရေများ�လ ်seafsupport@itf.org.uk ပုု �ပ�။

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

ဖြပစာမု်ျားအဖြ�စာသ်တမ်ျားတဖ်ြခိုင်�် အသငွ်အ်ဖြပင်် 22



င်ယ် ်နိုစ်ိ်ဆောယ်ာက်န်ိုငိ်� ်ဖွဲ့ချုင်အ်ု�တု� �ထား ံလုသူားချု�င်း်စ်ာန်းာစ်ာ့ပြဖွဲ့င်� ်အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ချုင့်�ပ်ြ��ရာန်း်
က်ု�လုည်း် တု�က်တ်န့်းး်ချု��သည်။် 

ITF သည် ်Kumar အား ဆောင်ဆ့ော�က်းအရာ �ံ��ု�းက်ညူ်းဆော�းဆောန်းဆောသာ်လုည်း် သသူည်် 
သအူမ်ုားပြ�န်း�ု်� � မားချုမံားရာမားချု�င်း် အလု��်တင့် ်လု��်က်ု�င်ဆ်ောန်းဆောသာဆော�က်ာင်� ်သ၏ူ လုစ် 
အပြ�ည်�ခ်ျုစံ်ားချုင့်� ်ရှိိုသင်�သ်ည်။် အမားနိ်းစ််င်စ််စ်် သဆော�ာာသား ၁၄ ဦးးအန်းက် ်မားည်သ်ူ
က်မား် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် မားတလ်ု က်တည်း်က်စ်၍ လု��်ချု အဆောသအချု�ာ မားရာချု���ါ၊ ရာရာန်း်
က်�န်းဆ်ောန်းသည်� ်ဆောင်မ့ားာိ ယ်အူက်စ်််ဆော�ါလုာ USD95,000 ဆောက်�ာ် ရှိို�ါသည်။် 

သဆော�ာာသားမား�ား၏ အဆောပြချုချု ံလုူ �အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားက်ု� လု�စ််လု��ရ့ုံးထားားချု���က်သည်၊် 
အလုနံိုု�င်င််၊ံ သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိငိ်န်ိုငိ်� ်��ူု�င်း်ရာ�အဖ့ွဲ့��တု� �သည် ်ဤက်စု်စက်ု� ဆိုက်လ်ုက်် 
ပြဖွဲ့စ််�ာ့းဆောန်းချုင့်�ပ်ြ��ထားား�က်သည်။် 

Santosh Kumar �ု ုအမ်ုျားဖြပေ်ပုု �
ရေပ���စာုု � 
Ocean Trader သဆော�ာာဆော�်၌ က်�န်းဆ်ောသတူာ ဆော�ါက်က့််�မား့ 

ပြဖွဲ့စ််�ာ့းသည်� ်ဆောချုါင်း်ကြီးက်းးသတင်း်ထားက့်ဆ်ော�် ပြီး�းး ချု�နိုစ်ိ်�က်ာပြီး�းး

ဆောန်းာက် ်��ူု�င်း် ရာ�အဖ့ွဲ့��သည် ်သဆော�ာာမားာလုနု်းမ်ားးးအား အမ်ုားပြ�န်းခ်ျုင့်�် 

မားပြ��ဆောသး�ါ။ ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးချု���်ရံုံး� း ည်ာနုို ့ငု်း်ဆောရားအရာာရှိိုပြဖွဲ့စ််

သ ူSteve Trowsdale သည် ်သူ �အားက်ညူ်းဆော�းရာန်း ်ITF ၏ 

ကြီးက်�ုး�မ်ားးမားမ့ား�ားက်ု� ဆောဖွဲ့ာ်ထား�တလ်ုု�က်သ်ည််  

သဆော�ာာ MV Ocean Trader သည် ်၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဇူူးလုု�င်လ်ု ၇ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့်် 
Jebel Ali ဆို�်ုက်မ်ားး၌ က်�န်းဆ်ောသတူာတစ််လုံ�း သဆော�ာာဆော�်တင်စ််ဉ် မားးးဆောလုာင်ပ်ြီး�းး
ဆော�ါက်က့််�ပြီး�းး ၂၅ က်းလုု�မားးတာ အဆောဝးအထားရုှိို အဆောဆိုာက်အ်ဦးမား�ား တ�န်းခ်ျုါချု��ရာသည်။် 
က်ဆံောက်ာင်း်စ်ာ့ပြဖွဲ့င်� ်မားည်သ်တူစ််ဦးးတစ််ဆောယ်ာက်မ်ား် ကြီးက်းးကြီးက်းးက်�ယ်က််�ယ် ်�ဏီရ်ာာမား
ရာရှိို�က်�ါ။ 

သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးတစ််ဦးးသည် ်က်�န်းဆ်ောသတူာမား ိမားးးချုု�းထားက့်ဆ်ောန်းသည်က််ု� ဆောတ့� ချု��သည်။် 
မားာလုနု်းမ်ားးးက်ု� သတဆုော�းချု��သည်၊် မားာလုနု်းး်မားးးက် ချု�က်ခ်ျု�င်း် သဆော�ာာမား ိထားက့်ခ်ျုာ့ဆော�း
ရာန်း ်အမုားန်း �ဆ်ော�းချု��ပြီး�းး ဆို�်ုက်မ်ားး က်ယ်ဆ်ိုယ်ဆ်ောရားအာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားထား ံသတင်း်�ု� �ချု��
သည်။် မားာလုနု်းမ်ားးး Santosh Kumar သည် ်သရူာ�ဆောက်ာင်း်တစ််ဦးးပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် သူ
သည် ်ပြမားန်းပ်ြမားန်းဆ်ိုန်းဆ်ိုန်းန်ိုငိ်� ်တတုကု်�က်� လု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု��ပြီး�းး လုူ �အသက် ်အဆောတာ်မား�ား
မား�ားက်ု� က်ယ်တ်င်ခ်ျု���ံ�ရာ�ါသည်။် 

ရာ�အဖ့ွဲ့��သည် ်Kumar အ�ါအဝင် ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး အမား�ားအပြ�ားအား ဆော�ါက်က့််�
မား ့စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုးဆောရားအတက့် ်လုဆူောတ့�ဆောမားးပြမားန်းး်ချု��သည်။် သဆော�ာာသား ၁၄ ဦးးလုံ�း
က်ု� ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် နိုု�ဝင်�်ာလု ၂၈ ရာက်ဆ်ောန်း �တု�င်ဆ်ောအာင် ်အန်းးးရှိို ဟုု�တယ်တ်င့် ်ထားားချု��
ပြီး�းး Kumar မားလို့�၍ သဆော�ာာသား အားလုံ�းအား အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ချု��သည်။်  အာဏီာ�ု�င််
မား�ားသည် ်Kumar အား က်ာလု�က်ာပြမားင်�စ််ာ့ ထားနု်းး်သမ်ုားးထားားပြချုင်း်အတက့် ်မားည််
သည်�အ်ဆော�က်ာင်း်ရာင်း်မား် မားဆော�းသည်�အ်ပြ�င် ်မားည်မ်ား်�က်ာ�က်ာ ထားနု်းး်သမ်ုားးထားားမားည််
က်ု�လုည်း် မားသ�ုက်�ါ။ ITF သည် ်သူ �အား အသံ�းအဆောဆိုာင်�်စ်စည်း် အသင်�ရ်ှိိုသည်�် 
တု�က်ခ်ျုန်းး်သု� � ဆောပြ�ာင်း်ဆောရုံးာ�ဆော�းချု��ဆောသာဆော�က်ာင်� ်သ ူ�ု�မုား�ဆောက်ာင်း်မားန့်းစ််ာ့ ဆောန်းထားု�င်ရ်ာသည်။် 

ITF သည် ်သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်��်တသ်က်၍် တာဝန်းရ်ှိို�က်ဆောသာ အလုနံိုု�င်င််ံ 
(Comoros, a FOC) နိုငိ်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ား (Panama-registered Sash 

Shipping Corp) နိုစ်ိ်ဖွဲ့က်လ်ုံ�းအား ဆိုက်သ်ယ့်ခ်ျု��သည်။် က်ွနို်��်တု� �သည် ်��ူု�င်း် 
ရာ� �အဖ့ွဲ့��အား မားာလုနု်းမ်ားးးပြဖွဲ့စ််သကူ်ု� သ၏ူဝင်ဆ်ောင်က့်ု� မားိးချုု�ဆောန်းရာသည်� ်သ၏ူဇူးန်းးး၊ က်ဆောလုး

သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအဆော�် တရာားမားဝင် ်သစ််က်းူသန်းး်မားပ့ြဖွဲ့င်� ်သဆော�ာာဆော�်၌ မားည််
သည်� ်အဆောထားာက်အ်ထားားမား် မားဆောတ့� ရှိိုဆောသာ်လုည်း် ဆောန်းာက်ထ်ား�် စ့်�ချု�က်တ်င်ခ်ျု��သည်။်  
၎င်း်တု� �က်ု� ဆောထားာင်�်ဏီ ်အနိုစ်ိ် ၂၀ ချု�ချု��သည်။်

တရုံး�တန်ိုု�င်င််မံား ိသဆော�ာာသား က်ု�းဦးး၊ �ဂ္ဂာလုာဆော��ရှိိ် နိုု�င်င််မံား ိဆောလုးဦးး၊ ပြမားန်းမ်ားာနိုု�င်င််မံားိ 
နိုစ်ိ်ဦးးတု� �သည် ်ဆောထားာင်ထ်ား�၌ သံ�းနိုစ်ိ် ဆောန်းချု��ပြီး�းးပြဖွဲ့စ််သည်။် အချု�ု� � မားာိ ၎င်း်တု� �၏ အလု��်
က်န်းထ်ားရုုံး�က်က််ု� ၂၀၁၇ ချု�နိုစ်ိ် မားတလ်ုတင့် ်စ်တင်ခ်ျု��ပြီး�းး င်ါးနိုစ်ိ်ဆောက်�ာ်ဆောက်�ာ ်အမ်ုားမားိ 
အဆောဝးသု� � ဆောရာာက်ရ်ှိိုဆောန်း�က်သည်။် 

၎င်း်တု� �က်ု� သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်၊် လု��်င်န်းး်လုည်�်တသ်နူိုငိ်� ်ဆောအဂ္ဂ�င်စ််းရံုံး� းတု� �က် စ်န့်း ��်စ််
ထားားချု���က်ပြီး�းး မားည်သ်ကူ်မား် က်ု�ယ်စ််ားပြ��မားဆော�း�က် သု� �မားဟု�တ ်�ံ��ု�းက်ညူ်း မားဆော�းချု���က်
�ါ။ ၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားမားာိ ဝင်ဆ်ောင်မ့ားရှိို�� က်�န်းရ်ာစ််ဆောန်းချု��ပြီး�းး သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ 
ဆော�ါက်က့််�လု�အဆောပြချုအဆောန်းသု� �ဆောရာာက်ခ်ျု���က်ရာသည်။် 

သဆော�ာာသားမား�ား၏ အမားအ့ချုင်း်က်ု� ဆော�သချု ံITF အဖ့ွဲ့��ဝင်၊် SYGMMA, နိုငိ်�် 
ဆော�သချု ံက်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ််အဖ့ွဲ့�� ပြဖွဲ့စ််သည်� ်The Good Samaritan Seamen’s 

Mission တု� �က် လုု�က်လ်ုဆံောစ်ာင်��်က်ည်�ဆ်ော�းသည်။် ITF သဆော�ာာသားမား�ား 
ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင် ့အ��်ထားနု်းး်အဖ့ွဲ့��သည် ်က်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ််အဖ့ွဲ့��အား ဆောထားာင်က််�ဆောန်း
သမူား�ားနိုငိ်� ်၎င်း်တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားအတက့် ်အစ်ားအစ်ာနိုငိ်� ်အဝတအ်ထားည််
မား�ား ဝယ်ဆ်ော�းဆောစ်ရာန်း ်ရာန်း�ံ်�ဆောင် ့ဆော�းက်မ်ားးချု���ါသည်။် ITF သည် ်ဆောရှိိ �ဆောန်းတစ််ဦးး
အား အယ်ခူျုအံမား ့ဖ့ွဲ့င်�လ်ုစ်ိ်ဆော�းရာန်း ်ဆောင်ဆ့ော�းဆောချု�ချု��သည်။် ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဇူးန်းန််းဝါရားလု 
၁၄ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိ ံအ��်ထားနု်းး်အဖ့ွဲ့��သည် ်Madagascar နိုု�င်င််ံ 
သမားမတပြဖွဲ့စ််သ ူ Andry Rajoelina ထားသံု� � ‘ဤအမားအ့ချုင်း်အတက့် ်လုသူား
ချု�င်း် စ်ာန်းာဆောသာရ့ုံးဆောထားာင်�မ်ား ိသံ�းသ�်ဆော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအား ၎င်း်
တု� �၏ မုားသားစ်�မား�ားဆိုးသု� � ဆောစ်ာလု�င်စ််ာ့ အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ချုင့်�ပ်ြ��ရာန်း’် စ်ာဆောရားသားဆော�း
�ု� �ချု��သည်။်
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�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် မားဆောတာတ်ဆိုပြဖွဲ့စ််ရာ�်ဆော�က်ာင်� ်သရုုာလုက်ာာ 
သဆော�ာာသား နိုစ်ိ်ဦးး ၁၈ လု ဆောထားာင်ခ်ျု�ချုရံာပြီး�းး အပြချုား သဆော�ာာသား
မား�ားသည် ်Mauritius နိုု�င်င််မံား ိထားက့်ခ်ျုာ့သာ့းပြချုင်း်မား ိတားဆိုးးချုံ
ရာသည်။် ၎င်း်တု� �အား လုတ့ဆ်ောပြမားာက်ဆ်ော�းရာန်း ်ITF နိုငိ်� ်အပြချုားသူ
တု� �သည် ်လု့ံ�ဆောဆိုာ်မား ့ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ခ်ျု��ရာသည်၊် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််
သ ူRanjan Perera က် သတင်း်�ု� �သည်် 

၂၀၂၀ ချု�နိုစ်ိ် ဇူူးလုု�င်လ်ုတင့် ်မားာလုနု်းမ်ားးး Sunil Nandeshwar နိုငိ်� ်အရာာရှိို
ချု���် Subodha Tilakaratna တု� �သည် ်ဆောစ်ာင်��်က်ည်�တ်ာဝန်း ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ောန်း
စ်ဉ် Wakashio သည် ်Mauritius နိုု�င်င်် ံက်မ်ားးလုန့်း ်တစ််ဆောန်းရာာ၌ ဆောသာင်တ်င််
ချု��သည်။် အဆောပြချုအဆောန်းဆိုု�းဝါးဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာဆော�် က်�န်းရ်ှိိုဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာ
ဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားသည် ်၁၀ ရာက်�်က်ာပြီး�းးဆောန်းာက် ်Mauritian နိုု�င်င်် ံအာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားက် 
ဆောလုဆော�က်ာင်း်ပြဖွဲ့င်� ်က်ယ်ဆ်ိုည်ဆ်ော�းချုရံာပြီး�းး သးးပြချုားချု့�ဆောန်းရာန်း ်ဟုု�တယ်တ်င့် ်ထားားချုခံျု��ရာ
သည်။် 

�သဂ္ဂ�တလ်ု ၁၈ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်မားာလုနု်းမ်ားးးနိုငိ်� ်အရာာရှိိုချု���်တု� �အား ဆောထားာင်�်ဏီ ်အမား�ား
ဆိုံ�း အနိုစ်ိ် ၆၀ ဆောထားာင်�်ဏီခ်ျု�မားတိန်ိုု�င်သ်ည်� ်ဆော�းက်င်း်သည်� ်ဆောရာဆော�က်ာင်း်လုမ်ားးပြ�
မား ့အနိုရူာာယ်ရ်ှိိုဆောစ်ပြချုင်း် စ့်�ချု�က်ပ်ြဖွဲ့င်� ်ယ်ာယ်း စ့်�ချု�က်တ်င်ခ်ျုခံျု��ရာပြီး�းး ဖွဲ့မ်ားးဆိုးးထားနု်းး်သမ်ုားး
ချုခံျု��ရာသည်။် သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင် ်င်ါိးရာမ်ားးဆော�းသည်� ်ဆောရှိိ �ဆောန်းသည် ်ဆောထားာင်�်ဏီ ်အမား�ား
ဆိုံ�း ၅ နိုစ်ိ် ချု�မားတိန်ိုု�င်သ်ည်� ်အပြ�စ််က်င်း်ဆောသာ လုမား်းဆော�က်ာင်း် ချု��ုးဆောဖွဲ့ာက်မ်ား ့စ့်�ချု�က််
သု� � ဆောလု်ာ�ချု�၍ စ့်�ချု�က်တ်င်ရ်ာန်း ်ဆောစ်�စ်�်ဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ားရ့ာချု��သည်။် အချု���်လုတ့ ်အာမားချုံ 
ဆောတာင်း်ဆိုု�မားမ့ားာိ ပြင်င်း်�ယ်ခ်ျုခံျု��ရာသည်။် က်�န်းရ်ှိိုဆောန်းဆောသာ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးအားလုံ�းက်ု� 
ဆော�သချု ံဟုု�တယ်တ်စ််ချု�တင့် ်အမ်ုားအက်�ဥ်းချု�စ်န်းစ််အရာ ထားနု်းး်သမ်ုားးထားားချု��သည်။် 

၎င်း်တု� �အား ဖွဲ့မ်ားးဆိုးးပြီး�းး တစ််နိုစ်ိ်ဆောပြမားာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်ITF သည် ်appealed to the 

Mauritian နိုု�င်င်် ံသမားမတပြဖွဲ့စ််သ ူPrithvirajsing Roopun ထား ံအဆိုု��ါလုမူား�ား
အား ချု�က်ခ်ျု�င်း် လုတ့ဆ်ော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်သဆော�ာာသား အားလုံ�းက်ု� အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆော�းဆောစ်ရာန်း် 

အသန်းားချုစံ်ာ တင်သ်င့်း်ချု��သည်။် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် �းဇူးင်�်ာလု ၁၅ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်တရာားဝင် ်စ့်�ချု�က်တ်င်ခ်ျုရံာသည်�လ်ုူ
မား�ားအား Mauritian နိုု�င်င်် ံ�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် ဥ�ဆော�အရာ- ဆော�းက်င်း်
ဆောသာ လုမ်ားးဆော�က်ာင်း်ပြ�အား အနိုရူာာယ်ပ်ြဖွဲ့စ််ပြချုင်း် စ့်�ချု�က်ပ်ြဖွဲ့င်� ်ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်သ်ည်�် 
အန်းမုား�်ဆိုံ�း အဆိုင်� ်စ့်�ချု�က်သ်ု� � ဆောလု�ာ�ဆော�ါ �ဆော�းချု��သည်။် ၎င်း်အားပြဖွဲ့င်� ်အမား�ားဆိုံ�း 
ဆောထားာင်�်ဏီ ်နိုစ်ိ်နိုစ်ိ် က်�ချုရံာန်းပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် 

Subodha Tilakaratna သည် ်သ၏ူ အပြ�စ််က်င်း်ဆော�က်ာင်း် ထား�ဆောချု�ဆောန်းသည်�်
တု�င် ်အပြ�စ််ရှိိုဆော�က်ာင်း် ဝန်းခ်ျုရံာန်း ်ဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု��သည်။် သ ူITF အား ဆောပြ�ာ�က်ားချု��
သည်မ်ားာိ - “�းဟုာက် က်�ဆောန်းာ�်အတက့် ်မုားသားစ်�ဆိုး အပြမားန်းဆ်ိုံ�း လုံ�လုံ�ပြချု�ံပြချု�ံ ပြ�န်း်
နိုု�င်ဖု်ွဲ့� �အတက့် ်တစ််ချု�တည်း်ဆောသာ န်းည်း်လုမ်ားးပြဖွဲ့စ််�ါတယ်၊် Mauritian နိုု�င်င််ံ 
တရာားရံုံး�းမားာိ အမားက့်ု� ထား�ဆောချု�ရာင်ဆ်ိုု�င်ဖု်ွဲ့� �ဆိုု�တာက် လုဆော�ါင်း်မား�ားစ်ာ့ �ါမားမိားဟု�တ် 
နိုစ်ိ်ဆောတန့်း� �ချု�းပြီး�းး �က်ာနိုု�င်�်ါတယ်။် က်�ဆောန်းာ�်ရာ� � ဥ�ဆော� အ�က်ဆံော�းက် က်�ဆောန်းာ�်ရာ� � 
စု်တ�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာနိုငိ်� ်ချုစံ်ားမားဆ့ိုု�င်ရ်ာာ ဆောသာက်က်ု� န်းားလုည်ပ်ြီး�းးဆောတာ� က်�ဆောန်းာ�်ရာ� � 
ဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု�က်က််ု� အပြ�ည်�အ်ဝ ဆောထားာက်ခ်ျု�ံါတယ်။်  

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် �းဇူးင်�်ာ ၂၇ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်Tilakaratna က်ု� ဆောထားာင်�်ဏီ ်လု
ဆော�ါင်း် ၂၀ ချု�ချု��ဆောသာ်လုည်း် အချု���်ချုရံာသည်�အ်ချု�ုန်းန်ိုငိ်� ်အချု���်ချုရံာချု�ုန်းမ်ား�ား
က်ု� ထား�တန်ို�တလ်ုု�က်ဆ်ောသာအချုါ ဆောန်းာက်တ်စ််ဆောန်း �တင့် ်သ ူဆောထားာင်မ်ား ိလုတ့လ်ုာချု��
သည်။် သသူည် ်နိုစ်ိ်ရာက်�်က်ာပြီး�းးဆောန်းာက် ်အမ်ုားသု� �ဆောရာာက်ရ်ှိိုချု��သည်။် က်�န်းရ်ှိိုဆောန်း
ဆောသးဆောသာ သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� �းဇူးင်�်ာလု ၂၅ ရာက်ဆ်ောန်း �တင့် ်အမ်ုားပြ�န်းခ်ျုင့်�ပ်ြ��
ချု��သည်။် 

သကူ် ဆောပြ�ာ�က်ားချု��သည်မ်ားာိ- “က်�ဆောန်းာ ်အံ��သဆောန်းဆောသးတာက်ဆောတာ� လုဆူောတက့်ု� 
သတူု� � အပြ�စ််ရှိိုဆော�က်ာင်း် သက်ဆ်ောသထားင်ရ်ှိိား မားပြ�ဆောသးမားးမားာိ �ယ်လ်ုု�လု��်ပြီး�းး 
ဆောထားာင်ခ်ျု�နိုု�င်တ်ယ်ဆ်ိုု�တာက်ု��ါ��။ ပြီး�းးဆောတာ� အ���းလုု� အမားအ့ချုင်း်မားာိ အဆောက်ာင်း်
ဆိုံ�း ဆောရှိိ �ဆောန်းလုု�က်ဆ်ော�းတယ်ဆ်ိုု�ရာင် ်ဆောရှိိ �ဆောန်း မားင်ါိးနိုု�င်တ်�� စ်�့်စ့်�ချုရံာသဆူောတအ့ဆော� ်
�ယ်လ်ုု�ပြဖွဲ့စ််မားယ်ဆ်ိုု�တာ �ု�ပြီး�းးအံ��သစ်ရာာပြဖွဲ့စ််ဆောအာင် ်ဆော�က်ာက်ရ်ာ�ါမားယ်။် 

Mauritius န္တုငု်င််�တငွ် ်များများှများတ 
�မ်ျား�ဆွဲး�ထုေ်ု�သမ်ုျား�ခို��

�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာစ်ာဆောစ်ာင် ်2022  

ဖြပစာမု်ျားအဖြ�စာသ်တမ်ျားတဖ်ြခိုင်�် အသငွ်အ်ဖြပင်် 
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ပထုများအကြီး�မ်ုျား �ုဗုစာ။် ယ်ခုိုအခို� ပုေ်�လှု��
ရေေသညီ� ်�ပ်ရေ��- စာတုပုု်င်�်ဆွဲုငု်�်ာ 
��ေ်�များာရေ��
က်ု�ဗစ်် က်�်ဆော�းကြီးက်းးအတင့်း် သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်၎င်း်တု� �၏ 
မုားသားစ်�မား�ားအတက့် ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းသည်� ်National Union 
of Seafarers India (NUSI) က် ကြီးက်းးမားးးသည်� ်24/7 
Sahara စု်တ�်ည်ာဆိုု�င်ရ်ာာ အက်အူည်းဖွဲ့�န်းး်လုု�င်း်သု� � ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်မား့
ဆော�ါင်း် ပြမားင်�တ်က်လ်ုာချု��သည်။် NUSI အဆောထားဆ့ောထားအ့တင့်း်ဆောရားမားးး
ပြဖွဲ့စ််သ ူAbdulgani Serang က် NUSI တံ� �ပြ�န်းခ်ျု���ံ�
အဆော�က်ာင်း်က်ု� ဆောဖွဲ့ာ်ပြ�သည််

က်ွနို်��်တု� � Sahara အက်အူည်းဖွဲ့�န်းး်လုု�င်း်က်ု� လုမူားဆ့ောရား မားး�းယ်ာ၊ စ်းမံားဆောရား 
က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာလု��်င်န်းး် က်�မားပဏီးမား�ားမားတိစ််ဆိုင်� ်အက်အူည်း 
အဆိုင်သ်င်�ရ်ှိိုဆောန်းဆော�က်ာင်း် သဆော�ာာသားမား�ား အသရုှိိုဆောန်းဆောစ်ရာန်း ်တု�းချု���ဆော�က်ာ်ပြင်ာ
ချု���ါသည်။် ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံစ်ာ့ပြဖွဲ့င်� ်ပြဖွဲ့စ််နိုု�င်သ်ည်�အ်ချုါ က်ွနို်��်တု� �သည်် 
မား�က်န်ိုာိချု�င်း်ဆိုု�င် ်လု��်သည်� ်သာယ်ာဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောရားနိုငိ်� ်စု်တဆ်ောသာက် စ်းမံားဆောရား 
သင်တ်န်းး်မား�ားက်ု� ပြ�န်းလ်ုည်က််�င်း်�ဆော�းချု��သည်၊် ထားု� �ဆောန်းာက် ်ဆောဖွဲ့�စ််��တ ်�ံ�မားနိ်း ်အချု�ုန်း်
နိုငိ်�တ်စ််ဆောပြ�းည်း သင်တ်န်းး်မား�ားက်ု�လုည်း် စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��သည်၊် တစ််ချုါတစ််ရံာ ITF နိုငိ်�် 
Norwegian Seafarers union (NSU) တု� �ပြဖွဲ့င်� ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းချု���ါသည်။် 

က်ွနို်��်တု� � အက်အူည်း ဖွဲ့�န်းး်လုု�င်း်တင့် ်မားတိတ်မ်ားးတင်ဆ်ောလုာက်ဆ်ောအာင် ်ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်တာ
ဆောတ ့ရာဆောန်းချု���ါတယ်။် ၂၀၁၉ ချု�နိုစ်ိ်မားာိ ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်တာဆောတ ့၆၇၉ ချု�ရှိို�ါတယ်။် ၂၀၂၀ ချု�
နိုစ်ိ် ဧပြီး�းနိုငိ်� ်�းဇူးင်�်ာလု အ�က်ားမားာိ ၁၂၇၅ ချု�။ ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ်မားာိ ၁၅၉၅ ချု�အထား ုပြမားင်�်
တက်လ်ုာချု���ါတယ်။်  

က်�်ဆော�းကြီးက်းး ဆောစ်ာဆောစ်ာ�ု�င်း်က်ာလု၌ ပြ�ဿန်းာအမား�ားစ်�မားာိ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး 
အဆောပြ�ာင်း်အလု� အက်��်အတည်း်ဆော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််�ာ့းသည်� ်ပြ�ဿန်းာမား�ားမား ိဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်
မား ့အမား�ားစ်�ပြဖွဲ့စ််�က်သည်-် အလု��်က်န်းထ်ားရုုံး�က် ်က်ာလုတု�းပြမားာင်�မ်ားန့ိုငိ်��်တသ်က်ပ်ြီး�းး 
စု်တဆ်ောသာက်၊ စ်ုတက််�ဆောရာာဂ္ဂါနိုငိ်� ်စု်တ�်�ူန်းမ်ားမ့ား�ား၊ အမ်ုားပြ�န်းရ်ာန်း ်ဆောနိုာိင်�ဆ်ောနိုးိ�က်န်း ��်က်ာ
မားမ့ား�ားနိုငိ်� ်ဆောင်ဆ့ော�က်း မားတည်ပ်ြီးင်မ်ုားမားတ့ု� �ပြဖွဲ့စ််�က်သည်။် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ဆောဆိုး�က််
ဆိုု�င်ရ်ာာ ပြ�ဿန်းာမား�ားအဆော�က်ာင်း်ပြ��သည်� ်ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်မားမ့ား�ား �ု�မုား�မား�ားပြ�ားလုာချု���က်
သည်၊် ဥ�မားာအားပြဖွဲ့င်� ်ဆောအာက်စ််းဂ္ဂ�င်ဓ်ါါတန်ိုငိ်� ်က်�န်းး်မားာဆောရား အာမားချုကံ်ု� မားည်သ်ု� �
ရာရှိိုမားည် ်အပြ�င် ်က်ာက်ယ့်ဆ်ောဆိုးမား�ား၏ ထားဆုောရာာက်မ်ားန့ိုငိ်� ်ရာရှိိုနိုု�င်မ်ားန့ိုငိ်�တ်က် ့၎င်း်တု� �

မားာိ အထားးူသပြဖွဲ့င်� ်က်ဆောလုးင်ယ်မ်ား�ားအတက့် ်ဆော�းက်င်း်သည် ်ဟု�တ/်မားဟု�တ ်တု� �
ပြဖွဲ့စ််�က်�ါသည်။် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောန်းာက်�ု်�င်း်က်ာလုမားစိ်၍ ဖွဲ့�န်းး်ဆောချု်မား ့အမား�ားအပြ�ားမားာိ 
သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်မုားသားစ်�ဝင်မ်ား�ားထားမံား ိပြဖွဲ့စ််�က်သည်၊် လုင်မ်ားယ်ား ချု့�ဆောန်းပြချုင်း်
နိုငိ်� ်လုင်မ်ားယ်ားက့်�ပြချုင်း် အ�ါအဝင် ်လုင်မ်ားယ်ားပြ�ဿန်းာမား�ား၊ အရာက်စ့််�ပြချုင်း်နိုငိ်�် 
အ�်ုဆောရား��က်ပ်ြချုင်း်တု� �နိုငိ်��်တသ်က်သ်ည်�က််စု်စမား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်။် 

က်�်ဆော�းကြီးက်းးဆော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််�ာ့းသည်� ်မားဆောသချု�ာ မားဆောရာရာာမား၊့ ဆောင်ဆ့ော�က်း မားတည်ပ်ြီးင်မ်ုား
မားန့ိုငိ်� ်အက်အူည်းမား��မားတ့ု� �သည် ်စု်တ�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ က်�န်းး်မားာဆောရား ပြဖွဲ့စ််�ာ့း��ံ� နိုိံ �မား့
က်ု� လု့ံ�ဆောဆိုာ်ဆော�းချု��သည်၊် ၎င်း်သည် ်ဗု�င်း်ရာ�်စ််�ု�း က်ု�ယ်တ်ု�င်ထ်ားက် ်ဆိုု�းဝါးသည်�် 
အက်��ုးဆိုက် ်အလုားအလုာပြဖွဲ့င်� ်�ု�မုား� �က်ာရှိညိ်ဆ်ောန်းနိုု�င်ဖ့်ွဲ့ယ်ရ်ှိိုသည်။် 

NUSI သည် ်မုားမုား၏ လုက်ဆ်ောတ့�က်�က်� �ံ��ု�းက်ညူ်းမားက့်ု� တု�းချု��� ပြမားင်�တ်င်ဆ်ော�းချု��ရာ
သည်။် ITF သဆော�ာာသားမား�ား၏ ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင် ့အ��်ထားနု်းး်အဖ့ွဲ့�� မား ိရာန်း�ံ်�ဆောင့်
ပြဖွဲ့င်� ်က်ွနို်��်တု� �သည် ်ဆောအာက်စ််းဂ္ဂ�င်၊် PPE နိုငိ်� ်ဆောဆိုး�က်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ က်ညူ်း�ံ��ု�းမားတ့ု� �
က်ု� ပြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆော�းချု��သည်။် က်ွနို်��်တု� � NUSI Salaah (Salaah မားာိ ဟုင်�်းစ်က်ားအရာ 
အ�က်ဉံီးာဏီဟ်ု� ဆိုု�လုု�သည်)် က်ု� သဆော�ာာသားမား�ား၏ က်ဆောလုးမား�ားအား �ည်ာဆောရား
နိုငိ်� ်အသက်ဆ်ောမားး့ဝမ်ားးဆော�က်ာင်း် လုမ်ားးညွှာန်းမ်ား ့ဆော�းအ�်ရာန်းအ်တက့် ်ထားဆူောထားာင်ခ်ျု��
သည် ်– ထားု� �ပြ�င် ်ယ်ချု�အချုါ ဆောင်ဆ့ော�က်း စ်းမံားပြချုင်း်၊ အသက်ဆ်ောမားး့ဝမ်ားးဆော�က်ာင်း် လုမ်ားးညွှာန်း်
နိုငိ်� ်အဆောသးစ်ား စ်းး�ာ့းလု��်င်န်းး် ထားဆူောထားာင်ပ်ြချုင်း်တု� �က်ု� �က်င်ဆ်ောဖွဲ့ာ်ဖွဲ့က်မ်ား�ားအား 
သင်�်က်ားဆော�းရာန်းအ်တက့် ်တု�းချု���လု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု���ါသည်။် 

ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောသာ စု်တ�ု်�င်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ က်�န်းး်မားာဆောရားနိုငိ် ်သာယ်ာဝဆောပြ�ာဆောရားအတက့်် 
က်ု�ယ်လ်ုက်လ်ု�့်ရှိာိးမားသ့ည် ်အဆောရားကြီးက်းး�ါသည်။် စု်တဆ်ောသာက်ဆောရာာက်မ်ားက့်ု� စ်းမံား
ထားနု်းး်ချု���်ဆောစ်ရာန်းအ်တက့် ်က်ွနို်��်တု� �သည် ်တရာားထားု�င်ပ်ြချုင်း်နိုငိ်� ်ဆောယ်ာဂ္ဂက်�င်�စ််ဉ် 
သင်တ်န်းး်အစ်းအစ်ဥ်၊ NUSI Swasth က်ု� က်ွနို်��်တု� �၏ Mumbai တည်း်ချုု�
ရုာ�်သာတင့် ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��ပြီး�းး အချု�ုန်းန်ိုငိ်�တ်စ််ဆောပြ�းည်း ဆောယ်ာဂ္ဂက်�င်�စ််ဉ် သင်တ်န်းး်မား�ား
က်ု� လုမူားဆ့ောရားမားး�းယ်ာပြဖွဲ့င်� ်မား�က်ာမားး ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�း�ါမားည်။် 

က်ု�ဗစ်် အဆောပြချုအဆောန်း ဆောက်ာင်း်မားန့်းလ်ုာသည်�အ်ချုါ က်ွနို်��်တု� � ဆောသး့ဆော�ါင်ခ်ျု�ုန်းတ်ု�း
ပြချုင်း်၊ နိုလိုံ�းဆောရာာဂ္ဂါနိုငိ်� ်ဆိုးးချု�ု�ဆောရာာဂ္ဂါတု� �က်ု� ကြီးက်�ုတင်က််ာက်ယ့်ပ်ြချုင်း်အဆော�် အာရံုံး� ပြ��
ရာန်း ်က်�န်းး်မားာဆောရား တ�ထားု�းစ်ချုန်းး်မား�ားက်ု� စ်တင်၍် စ်းစ်ဉ်ဆော�း�ါလုမုား�်မားည်၊် အဆိုု��ါ 
ဆောရာာဂ္ဂါမား�ားမားာိ အနုိုိယု် သဆော�ာာသားမား�ားတင့် ်အလုန့်းအ်ပြဖွဲ့စ််မား�ား�က်�ါသည်။်  
က်ု�ယ်ဆ်ောရာာစု်တ�်ါ ဆောက်ာင်း်မားန့်းမ်ားည်� ်လုဆူောန်းမားစ့်န်းစ််နိုငိ်� ်သာယ်ာဝဆောပြ�ာဆောရား အစ်းအစ်ဉ်
က်ု� က်�မ်ားးမားာဆောရားနိုငိ်�ည််းညွ်တဆ်ောသာ စ်ားဆောသာက်�ံ်�၊ ချုနိုာာက်ု�ယ် ်အဆောလုးချု�ုန်း ်စ်းမံား
ပြချုင်း်နိုငိ်� ်ဆောက်ာင်း်မားန့်းစ််ာ့ အ�်ုစ်က်ပ်ြချုင်း်နိုငိ်� ်�းဂ္ဂ�စ််တ�လု ်သံ�းစ့်�က်ရုုာယ်ာမား�ားက်ု� 
က်�န်းး်မားာဆောရားနိုငိ်�ည််းညွ်တစ််ာ့ သံ�းစ့်�ပြချုင်း် တု� �အ�ါအဝင်အ်တက့် ်အစ်းအစ်ဉ်တစ််ရာ�် 
က်ွနို်��်တု� �တင့် ်ရှိို�ါသည်။် ထားု� �ပြ�င် ်က်ွနို်��်တု� �သည် ်HIV/AIDS အသရုှိိုမားန့ိုငိ်� ်�ည်ာ
ဆော�း သင်တ်န်းး်မား�ားက်ု� ပြ�န်းလ်ုည် ်စ်တင်�ု်� �ချု�ဆော�း�ါမားည်။် 

က်�်ဆော�းကြီးက်းးအားပြဖွဲ့င်� ်သင်တ်န်းး်သားမား�ားနိုငိ်� ်အလု��်သင်အ်ရာာရှိိုမား�ားအား 
သဆော�ာာဆော�် ရှိို �ဝ၌ စု်တဖု်ွဲ့စ်းးမားက့်ု� စ်းမံားထားနု်းး်ချု���်ရာန်း ်ဗဟု�သ�တနိုငိ်� ်က်ွမ်ားးက်�င်မ်ား့
မား�ားပြဖွဲ့င်� ်ဆောလု�က်�င်�ဆ်ော�းပြချုင်း် အဆောရားကြီးက်းး�ံ�က်ု� မားးးဆောမားာင်း်ထားု�းပြ�ချု��သည်။် �င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း် အရာာရှိိုသင်တ်န်းး်မား�ားတင့် ်သင်ရု်ုံး�းညွှာန်းး်တမ်ားးမား�ား၌ က်�န်းး်မားာဆောရားနိုငိ်�် 
သာယ်ာဝဆောပြ�ာဆောရားက်ု� ထားည်�သ်င့်း်ဆော�းရာန်း ်ITF ၏ ကြီးက်�ုး�မ်ားးမားမ့ား�ားက်ု� က်ွနို်��်တု� � 
ဆောထားာက်ခ်ျုပံြီး�းး ဤနိုစ်ိ်တင့် ်အနုိုိယု်နိုု�င်င််၌ံ အစ်းအစ်ဉ် စ်တင်ဆ်ော�း�ါမားည်။် 

“�ွန္တ်ပ်ုတုု � အ�အူညီး �ုေ်�လုငု်�်တငွ် ်မိျားတတ်မ်ျား�တင််
ရေလာ� ်ရေအာင် ်�ုေ်�ရေခို်တာရေတ ွ�ရေေခို��ပ�တယ်။် 
၂၀၁၉ ခုိုန္တစိာမိ်ျားာ �ုေ်�ရေခို်တာရေတ ွ၆၇၉ ခုိုရုိှိပ�တယ်။် 
၂၀၂၀ ခုိုန္တစိာ ်ဧမြဲပးန္တငိ်� ်ဒီးဇင်�်ာလ အ��ာ�မိျားာ ၁၂၇၅ 
ခုို။ ၂၀၂၁ ခုိုန္တစိာမိ်ျားာ ၁၅၉၅ ခုိုအထု ုဖြများင်�တ်�လ်ာခို��ပ�
တယ်။်“ 

ဓါ�တပ်�ု- Johnrey Alterad

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

��ေ်�များာရေ��န္တငိ်� ်သာယ်ာရေ�ာင်�်မွျားေ်ရေ��
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Patrick Kuronen (Helsinki, 

Finland – Finnish Seafarers’ 

Union) က်�ဆောန်းာသ်ည် ်၂၁ ရာာစ်�အစ်
ဦးး�ု�င်း်တင့် ်�င်လ်ုယ်သ်ု� � စ်တင်ထ်ားက့််
ချု��ပြီး�းး သဆော�ာာအမား�ု�းအစ်ား အမား��ုးမား�ု�း
ဆော�်တင့် ်က်�န်းး်�တဆ်ော�် အလု��်လု��်ချု��
ပြီး�းးဆောန်းာက် ်စ်က်ခ်ျုန်းး်တင့် ်အလု��်လု��်
ချု���ါသည်။် ၂၀၁၇ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်က်�ဆောန်းာ�်
အား Eckerö Lines Finlandia 
သဆော�ာာဆော�်တင့် ်ဆိုု�င်တ်ာဝန်းမ်ားးး
အပြဖွဲ့စ်် ဆောရ့ားချု�ယ်ခ်ျု��ပြီး�းး ၎င်း်တင့် ်က်�
ဆောန်းာ် စ်က်�်စ်စည်း်က်ရုုာယ်ာ တာဝန်းခ်ျုံ
အပြဖွဲ့စ်် အလု��်လု��်ချု���ါသည်။် ITF 
စု်စ်စ််ဆောရားမားးးအပြဖွဲ့စ်် က်�ဆောန်းာ်သည် ်မုားချုင််
နိုု�င်င််နံိုငိ်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာအားပြဖွဲ့င်�် 
သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်ရာ�်တည််
ဆော�းနိုု�င်�်ါသည်။် 

ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ� သင်�အ်တ�ွ ်ရုိှိရေေသညီ်
ITF ၏ စု်စ်စ််ဆောရားမားးး အဆောယ်ာက် ်၁၃၀ သည် ်အက်အူည်းလုု�အ�်ဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအား �ံ��ု�းက်ညူ်းရာန်း ်ရှိိုဆောန်း�ါသည်။် ပင်လ်ယ််
ရေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင်တ်င့် ်စု်စ်စ််ဆောရားမားးး အသစ််စ်က်စ််က်မ်ား�ားက်ု� မုားတဆ်ိုက်ဆ်ော�းထားားသည်၊် လုက်တ်င် ်အ
ဆောမားရုာက်နိုငိ်� ်က်ရားး�းးယ်မ်ားး အဖ့ွဲ့��၏ က်ု�ယ်ဆ်ောရားအဆော�က်ာင်း်မား�ား �ါရှိိုပြီး�းး ITF’s ဆော�သချု ံအဆိုက်အ်သယ့်က််န့်းခ်ျု�ာ၏ သမားဂ္ဂဂ ဆိုက်သ်ယ့်ရ်ာ
မားည်�သ်မူား�ားနိုငိ်��်တသ်က်သ်ည်� ်ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းသတင်း်က်ု� တင်ပ်ြ�ထားားသည််

Evelina Saduikyte (Dublin, 

Ireland – SIPTU) - က်�ဆောန်းာ်ဟုာ 
လုစ််တးူန်းးးယ်ားနိုု�င်င််ကံ် ပြဖွဲ့စ််ပြီး�းး 
၂၀၀၁ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်အု�င်ယ််ာလုန်းန်ိုု�င်င််ံ
သု� � ဆောပြ�ာင်း်ဆောရုံးာ� ချု���ါသည်။် ဆောက်�ာင်း်
ဆောန်းစ်ဉ်က်တည်း်က် က်�ဆောန်းာ်ဟုာ 
သတင်း်စ်ာဆောစ်ာင်မ်ား�ားက်ု� ဆောရားသား
ပြဖွဲ့န်း �ဆ်ောဝချု���ါသည်၊် အလု��်သမားား
မား�ား၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားအဆော�က်ာင်း် 
အလုန့်းထ်ားင်ဆ်ော�်ဆောက်�ာ်�က်ားသည်�် 
ဆောဆိုာင်း်�ါးမား�ားအ�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််
�ါသည်။် ၂၀၀၅ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်က်�ဆောန်းာ်
သည် ်အု�င်ယ််ာလုန်းန်ိုု�င်င််၏ံ အကြီးက်းး
ဆိုံ�း သမားဂ္ဂဂပြဖွဲ့စ််သည်� ်SIPTU တင့်် 
သမားဂ္ဂဂ စ်ည်း်ရံုံး�းဆောရားမားးးအပြဖွဲ့စ်် အလု��်
လု��်ချု���ါသည်။်  က်�ဆောန်းာ်ဟုာ အရာာရှိို
ပြဖွဲ့စ််ချု��ပြီး�းး က်�ဆောန်းာ�်၏ �ာသာစ်က်ား 
ဆောလုးမား�ု�းက်ု� အလု��်သမားားမား�ားက်ု� 
လုက်ဦ်းးက်ညူ်းရာန်း ်ဆိုက်လ်ုက်၍် 
အသံ�းပြ���ါသည်။် က်�ဆောန်းာ်ဟုာ 
သဆော�ာာထားက့်ပ်ြီး�းး �င်လ်ုယ်က််ု� 
ကြီးက်�ုက်န်ိုစ်ိ်သက်�်ါသည် ်ထားု� �ဆော�က်ာင်�်  
ITF ၏ အစု်တအ်�ု�င်း်တစ််ရာ�်
အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� 
က်ညူ်းရာသည်က််ု� နိုစ်ိ်သက်�်ါသည်။် 

Andreas Husa (Bergen, 

Norway – Norwegian 

Seafarers Union)- က်�ဆောန်းာ်ဟုာ 
င်ါးဖွဲ့မ်ားးသဆော�ာာဆော�်တင့် ်�င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်် 
သက်ဆ်ောမားး့အလု��်က်ု� စ်တင်ခ်ျု���ါသည်၊် 
လုန့်းခ်ျု��သည်� ်၁၂ နိုစ်ိ်တင့် ်ဆို့�သဆော�ာာ
တင့် ်အလု��်လု��်ချု��ပြီး�းး ဆောလုဆိို�်ုက်မ်ားး
က်�်ကြီးက်�ုးဆိုု�င်း်အလု��်က်ု� ဆောဆိုာင်ရ့်ာက််
ချု���ါသည်။် ဆောစ်ာဆောစ်ာ�ု�င်း်၌ ဆောန်းာ်ဆောဝး 
သဆော�ာာသားမား�ား သမားဂ္ဂဂအတက့်် 
သမားဂ္ဂဂ က်ု�ယ်စ််ားလုယိ် ်ပြဖွဲ့စ််ချု���ါသည်၊် 
ပြီး�းးဆောန်းာက် ်လုငူ်ယ် ်ဆောက်ာ်မားတးတင့် ်အ
ဆောရ့ားချုခံျု��ရာ�ါသည်။် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးး 
ပြဖွဲ့စ််ရာပြချုင်း်နိုငိ်� ်က်�ဆောန်းာ�်၏ ဆို�်ုက်မ်ားး
မား�ားတင့် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ညူ်း
ဆော�းနိုု�င်သ်ည်က််ု� က်�ဆောန်းာ် ဂ္ဂ�ဏီယ််ူ
�ါသည်။် 

Pedro Esteban (Algeciras, 

Spain – ELA-Zerbitzuak)- က်�
ဆောန်းာ်ဟုာ ဆောရာန်းတံင်သ်ဆော�ာာဆော�်တင့်် 
က်�န်းး်�တ ်အရာာရှိိုပြဖွဲ့စ််ချု���ါသည်။် 
၂၀၂၀ ချု�နိုစ်ိ် ဆောစ်ာဆောစ်ာ�ု�င်း်တင့် ်ဖုွဲ့
လုစ််�ု�င်န်ိုု�င်င််၌ံ LPGc ဓါါတဆ်ောင့်�မား�ား 
တင်ဆ်ောဆိုာင်ထ်ားားလု�က် ်စ်န့်း ��်စ််ချုခံျု��ရာ
�ါသည်။် ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားဟုာ 
က်ွနို်��်တု� �က်ု� ရှိိစ််လု�က်ာ �ံ��ု�းက်ညူ်း
ဆော�း�က်ပြီး�းး က်�ဆောန်းာ်တု� �၏ ရာရာန်းရ်ှိို
သည်� ်လု��်ချုမား�ားရာရာန်း ်နိုငိ်� ်အမ်ုားပြ�န်းရ်ာန်း် 
က်ညူ်းဆော�းချု���က်�ါသည်။် အ���းအချု�ုန်း်
မားာိ က်�ဆောန်းာ် သရုှိိုချု��တာက်ဆောတာ� က်�
ဆောန်းာ်ဟုာ စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််လုာဖုွဲ့� � လုု�
တယ်ဆ်ိုု�တာရာယ်၊် သဆော�ာာသားဆောတရ့ာ� � 
အချုင့်�အ်ဆောရားဆောတအ့တက့် ်တု�က်�့်�ဝင််
ဆော�းဖုွဲ့� �ရာယ် ်ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။်

အသစာစ်ာ�စ်ာ� ်စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�အာ� ရေတွ�ဆွဲ�ပု�

Ryan Brazeau (Portland, Oregon, USA – International Longshore and Warehouse Union)- 
က်�ဆောန်းာ်ဟုာ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်တင့် ်၂၂ နိုစ်ိ် လု��်က်ု�င်ခ်ျု��ပြီး�းး မား�ု�းဆိုက် ်ဆောလုးဆိုက်ဆ်ောပြမားာက် ်သဆော�ာာသားတစ််ဦးး
ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် က်�ဆောန်းာ�်၏ သမားဂ္ဂဂတင့် ်က်�ဆောန်းာသ်ည် ်လု့ံ�ဆောဆိုာ်မားမ့ား�ား စ်ည်း်ရံုံး�းဆောရားမားတ့င့် ်လု��်ချု��သည်၊် သဆော�ာာသား
မား�ား၏ အမားအ့ချုင်း်မား�ားက်ု� က်ု�င်တ်ယ့်ဆ်ော�းချု��သည် ်ပြီး�းးဆောန်းာက် ်သဆော�ာာသားမား�ား အချု�င်း်ချု�င်း် ဆိုက်သ်ယ့်န်ိုု�င်ရ်ာန်း ်ဆော�ါ �
�က််တစ်််က်ု� ဖွဲ့န်းတ်းးဆော�းချု���ါသည်။်  က်�ဆောန်းာ်ဟုာ  ITF အတက့် ်က်�ဆောန်းာ�်၏ အဆောတ့�အ�က်�ံနိုငိ်� ်တးထားင့်ဆ်ိုန်းး်သစ််
မားက့်ု� ဆောဆိုာင်က််�ဥ်းဆော�းဖုွဲ့� � ၊ အပြချုား စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားထားမံား ိဆောလု�လုာသင်ယ််ဖုူွဲ့� � နိုငိ်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ �ဝက်ု� �ု�မုား�
ဆောက်ာင်း်မားန့်းဆ်ောအာင် ်လု��်ဆော�းဖုွဲ့� � ဆောမား်ာ်လုင်�ဆ်ောန်း�ါသည်။်

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  

26 စာစုာစာရ်ေ��များး�ခို��ပ်ရုံး�ု �



က်မားာ့�အဆောရားအကြီးက်းးဆိုံ�း က်�န်း�်စ်စည်း်အချု�ု� � မားာိ လုက်တ်င်အ်ဆောမားရုာက်နိုငိ်� ်က်ရားး�းးယ်မ်ားးတု� �မား ိထားက့်က််�န်းမ်ား�ား ပြဖွဲ့စ််�က်�ါသည်၊် သ�က်ား၊ င်ကိ်ဆ်ော��ာ်သးး၊ ဆောက်ာ်ဖွဲ့း၊ မုား�လုတစ််် ဆောချု ်
တင်လ်ုသက်ာနိုငိ်� ်ဆောဆိုးရ့ာက်က်ြီးက်းးတု� �အ�ါအဝင် ်ပြဖွဲ့စ််သည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် �ရာာဇူးးးလု၊် ချု�းလုးနိုငိ်� ်အာဂ္ဂ�င်တ်းးန်းားနိုငိ်� ်က်ရားး�းးယ်မ်ားးရှိို က်ွန်းး်ဆော�ါင်း် ၇၀၀ ဆောက်�ာ်က်��သု� � နိုု�င်င််ံ
တစ််ဆောလု်ာက်တ်င့် ်ပြ�န်း �က်ြီးက်�ဆောန်းသည်� ်ဆို�်ုက်မ်ားးအမား�ားအပြ�ားအားပြဖွဲ့င်� ်အဆိုု��ါ ဆော�သရှိို က်ွနို်��်တု� �၏ စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ားသည် ်ITF က်ု�အလုု�ရှိိုဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� 
က်ညူ်း�ံ��ု�းဆော�း�က်သည်။် 

လ�တ်င် ်အရေများ�ု� ��း��း�ယ်မ်ျား� အ�ွ��အရေပ ်
အာရုံး�ုစာ�ူစာု�ုမု်ျား

Roberto Jorge Alarcon (Rosario-Buenos Aires, Argentina – CCUOMM) သည် ်၂၀၀၃ ချု�နိုစ်ိ်မားစိ်၍ ၂၇ နိုစ်ိ်�က်ာ ITF 
စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��ပြီး�းး အဖ့ွဲ့��၏ ည်ာနုို့ငု်း်ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်၊် �င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်တ်င့် ်နိုစ်ိ်ရှိိည်�်က်ာ လု��်က်ု�င်ခ်ျု��ပြီး�းးဆောန်းာက် ်သမားဂ္ဂဂ အရာာရှိိုအပြဖွဲ့စ်် 
ဆောလုးနိုစ်ိ် တာဝန်းယ််ခူျု���ါသည်။် သသူည် ်သဆော�ာာ မားာလုနု်းမ်ားးးလု��်ချု��သည်၊် အလု��်သမားား ဆိုက်ဆ်ိုဆံောရားပြဖွဲ့င်� ်�့��ရာရှိိုချု��သည်၊် ထားု� �ပြ�င် ်ITF 
လု့ံ�ဆောဆိုာ်မားမ့ား�ားအတင့်း် ITF ၏ စ်�ဆော�ါင်း် သဆော�ာတစူ်ာချု���်က်ု� လုက်မ်ားတိထ်ားု�းရာန်း ်သဆော�ာာဆော�ါင်း် ၆၀ က်ု� စ်ည်း်ရံုံး�းသမ်ုားးသင့်း်ချု��သည်။် 

Ali Zini (Paranagua, Brazil – CNTTL) သည် ်သူ �သမားဂ္ဂဂ၏ ညွှာန်း�်က်ားဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်၊် ဆို့�သဆော�ာာဆော�် အလု��်လု��်က်ု�င်ပ်ြီး�းး 
၁၉၉၇ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်�ာစ်က်ားစ်ံ� ဆောပြ�ာဆိုု�သအူတက့် ်သဆော�ာာဆော�် သာ့းဆောရာာက်ဆ်ော�းရာန်း ်ITF ၏ ဆောတာင်း်ဆိုု�မား ့နိုစ်ိ်ကြီးက်မ်ုားက်ု� ဆောဆိုာင်ရ့်ာက််
ဆော�းချု��ပြီး�းး စု်စ်စ််ဆောရားမားးးက် က်ညူ်းဆော�းနိုု�င်ဆ်ောစ်ရာန်း ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ အဆောပြချုအဆောန်းက်ု� စ်စ််ဆောဆိုးဆော�းချု��သည်။် ဆောန်းာက်တ်စ််နိုစ်ိ်၌ သသူည်် 

အချု�ုန်း�ု်�င်း် စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��ပြီး�းး ၂၀၀၇ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်အချု�ုန်းပ်ြ�ည်� ်စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။်  

Renialdo DeFreitas (Santos, Brazil – CNTTL) သည် ်Merchant Marine Officers’ သမားဂ္ဂဂ၏ ညွှာန်း�်က်ားဆောရားမားးး ပြဖွဲ့စ််မား
လုာချုင်၌် သဆော�ာာက်�န်းး်�တ ်အရာာရှိိုပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။်  ၁၉၈၉ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်သသူည် ်ITF အချု�ုန်း�ု်�င်း် စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ပြီး�းး �ရာာဇူးးးလုန်ိုု�င်င််၌ံ 
နိုု�င်င််ပံြချုား သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� က်ညူ်းရာန်း ်အစ်��ု�းဦးးဆောဆိုာင်လ်ု��်ဆော�းချု��ပြီး�းးဆောန်းာက် ်၁၉၉၄ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်အချု�ုန်းပ်ြ�ည်� ်စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။် 
သသူည် ်ITF မုားသားစ်�၏ အစု်တအ်�ု�င်း်တစ််ရာ�်ပြဖွဲ့စ််ရာသည်က််ု� ဂ္ဂ�ဏီယ််လူု�က် ်လုက်ဆ်ောတ့�က်�က်� က်ညူ်း�ံ��ု�းမားအ့ပြ�င် ်သဆော�ာာသား
မား�ား၏ စု်တဓ်ါါတဆ်ောရားရာာက်ု� �ံ��ု�းပြမားင်�တ်င်ဆ်ော�းလု�က် ်ရှိိုသည်။် 

Miguel Sanchez (Barranquilla, Colombia – UNIMPESCOL) သည် ်သူ �အား ၁၉၉၈ ချု�နိုစ်ိ်၌ ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးအပြဖွဲ့စ်် မား
ချုန်း �အ်�်မားး သဆော�ာာမား�ားဆော�်တင့် ်၁၈ နိုစ်ိ်�က်ာ စ်က်�ု်�င်း်အင်ဂ်္ဂ�င်န််းးယ်ာအပြဖွဲ့စ်် အလု��်လု��်ချု��သည်။် သသူည် ်က်ု�လု�ံးယ်ာ ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ား၌ 
သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ညူ်းဆော�းရာသည်က််ု� ဂ္ဂ�ဏီယ််သူည်၊် သဆော�ာာသားမား�ား၏ လု��်ချုက်စု်စ၊ အမ်ုားပြ�န်းဆ်ောရားက်စု်စ၊ က်မ်ားးဆောပြချုတက်ဆ်ောရာာက််
မားည်� ်အားလု�်ချုင့်�န်ိုငိ်� ်အပြချုားဆောသာ အလု��်သမားားနိုငိ်� ်လုူ �အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားတု� �နိုငိ်��်တသ်က်၍် က်ညူ်းဆော�းချု��သည်။် 

José Ramirez (Manzanillo, Mexico – ORDEN) သည် ်၂၀၁၇ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးး ပြဖွဲ့စ််လုာချု��သည်၊် သဆော�ာာ မားာလုနု်း်
မားးးပြဖွဲ့စ််လု�က် ်ယ်ဥ်ဆောက်�းမားစံ့်�မား ိသဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်အတလူုက်တ့်�လု��်က်ု�င်ခ်ျု���ါသည်။် သသူည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်မား်တဆောသာ 
အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းမား�ား၊ ဆောအာင်ပ်ြမားင်ဆ်ောသာ အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆောရား က်စု်စမား�ားနိုငိ်� ်ရာရာန်းရ်ှိိုသည်�လ်ု��်ချုမား�ား ပြ�န်းလ်ုည်ရ်ာရှိိုဆောရားက်စု်စမား�ား 
ရာရာန်းက််ညူ်းဆော�းချု��သည်။် သကူ် ယ်ံ��က်ည်သ်ည်မ်ားာိ “အက်ယ်၍် သင် ်တစ််စံ်�တစ််ဆောယ်ာက်အ်ား က်ညူ်းလု်င် ်လုတူု�င်း်အား က်ညူ်းရာာဆောရာာက််
သည်၊်“ ဟု�ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

Enrique Lozano (Veracruz, Mexico – ORDEN) သည် ်၁၉၈၉ ချု�နိုစ်ိ်က်တည်း်က်စ်၍ သမားဂ္ဂဂ အဖ့ွဲ့��ဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််ချု��ပြီး�းး အလု��်သင််
အရာာရှိို၊ က်�န်းး်�တ ်အရာာရှိိုနိုငိ်� ်မားာလုနု်းမ်ားးးအပြဖွဲ့စ်် ၁၆ နိုစ်ိ်�က်ာ �င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်တ်င့် ်အလု��်လု��်ချု��သည်။် သသူည် ်၂၀၀၃ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ITF 
စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်၊် သဆော�ာာဆော�် င်ကိ်ဖ်ွဲ့�ားဆောရာာဂ္ဂါရှိိုဆောန်းလု�က် ်အာဖွဲ့ရုာက်၌ စ်န့်း ��်စ််ချုရံာသည်� ်သဆော�ာာ၏ မားာလုနု်းး်မားးးအပြဖွဲ့စ်် သူ
က်ု�ယ်တ်ု�င်အ်ား ITF ၏ �ံ��ု�းမား ့ဆော�းချုရံာသည်�အ်ဆောတ့�အ�က်�ံရှိိုသပူြဖွဲ့စ််�ါသည်။် သသူည် ်သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားးမား�ားအား က်ညူ်းဆော�းရာသည်က််ု� 
အလုန့်း ်ဆော��ာ်ရာာင်�်ါသည်။်  

Luis C Fruto (Balboa-Cristobal, Panama - SITRASERMAP) သည် ်၁၂ နိုစ်ိ်�က်ာ သဆော�ာာက်�န်းး်�တ ်အရာာရှိိုနိုငိ်�် 
ဆို့�သဆော�ာာ မားာလုနု်းး်မားးးလု��်ချု��ပြီး�းးဆောန်းာက် ်၂၀၀၇ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။် သသူည် ်၁၉၈၉ ချု�နိုစ်ိ်က်တည်း်က်စ်၍ သူ �
သမားဂ္ဂဂ၏ အဖ့ွဲ့��ဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််ချု��သည်၊် ဆောလုးနိုစ်ိ်�က်ာ အဆောထားဆ့ောထား ့အတင့်း်ဆောရားမားးးအပြဖွဲ့စ်် �န်းားမားား �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သ�ုပံ၌ စ်ာသင်�ု်� �ချု�ဆော�းချု��
ပြီး�းး ဆောရာဆော�က်ာင်း်နိုငိ်� ်အလု��်ချုင့် ်ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံဆောရား�ည်ာရာ�်ပြဖွဲ့င်� ်မားဟုာ�့��က်ု� ရာရှိိုချု��သည်။် 

José A Claudio Baez (San Juan, Puerto Rico – ILA, AFL-CIO) သည် ်ဆို�်ုချုကံ်�န်းတ်င်က််�န်းခ်ျု�နိုငိ်� ်စ်စ််ဆောဆိုးဆောရား တာဝန်းခ်ျုံ 
ပြဖွဲ့စ််ချု��ပြီး�းး သ၏ူ သမားဂ္ဂဂပြဖွဲ့စ််သည်� ်ILA ဆော�သချု ံ1740 ၌ ဆောရ့ားဆောက်ာက်�့်� ဆောက်ာ်မားတးတင့် ်ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််ချု��သည်။်
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ITF ၏ အဆိုက်အ်သယ့် ်က်န့်းခ်ျု�ာမား�ားသည် ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ား မားရှိိုသည်� ်နိုု�င်င််မံား�ားနိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားး

မား�ားတင့် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ညူ်းဆော�းသည်။် အဆိုက်အ်သယ့်က််န့်းခ်ျု�ာမား�ားသည် ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင််

မား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်လုု�က်ဆ်ောလု�ာည်းဆောထားမ့ားည်� ်လု��်ချုနိုငိ်� ်သဆော�ာာဆော�်၌ အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာနိုငိ်� ်ဆောန်းထားု�င်ရ်ာာ 

အဆောပြချုအဆောန်းမား�ားက်ု� လု��်ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းရာန်း ်၎င်း်တု� �၏ တာဝန်းမ်ား�ားက်ု� လုု�က်န််းာ ဆော�းဆောစ်ရာန်းလ်ုည်း် လု��်က်ု�င််

ဆော�း�က်သည်။် အဆိုက်အ်သယ့်မ်ား�ားသည် ်ဤက်စု်စက်ု� မုားမုားသဆော�ာအဆောလု�ာက် ်လု��်ဆော�း�က်ပြီး�းး ၎င်း်တု� �
အား ITF အဖ့ွဲ့��ဝင် ်သမားဂ္ဂဂမား�ားက် အဆိုု�ပြ��ဆော�း�က်က်ာ ၎င်း်တု� �၏ ရံုံး�း၌ အဆောပြချုစု်�က်�်က်သည်။်

လ�တ်င် ်အရေများ�ု�/��း��း�ယ်မ်ျား� 

အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ 
အဆိုု��ါ က်န့်းခ်ျု�ာသည် ်ITF ၏ စု်စ်စ််ဆောရားမားးး မားရှိိုသည်�ဆ်ောန်းရာာမား�ား၌ လု��်က်ု�င််
ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းသည်။် ၎င်း်တု� �က်ု� ITF အဖ့ွဲ့��ဝင် ်သမားဂ္ဂဂမား�ား၏ က်ု�ယ်စ််ားလုယိ််
မား�ားပြဖွဲ့င်� ်ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ထားားသည်။် ၎င်း်သည် ်ဆော�သတင့်း်၌ အက်အူည်း လုု�အ�်လု�က််
ရှိိုဆောသာ သဆော�ာာသားမား�ားအား �ံ��ု�းဆော�းပြချုင်း်နိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားး အလု��်သမားား
မား�ားနိုငိ်� ်စ်ည်း်လုံ�းဆောရား အဆောရားယ်လူု��်ဆောဆိုာင်ခ်ျု�က်က််ု� ဆောဆိုာင်က််�ဥ်းဆော�းပြချုင်း်
အားပြဖွဲ့င်� ်အားသာချု�က်က််ု� တည်ဆ်ောဆိုာက်ဆ်ော�းသည်။် အဆိုက်အ်သယ့်က််န့်းခ်ျု�ာ
သည် ်ITF စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်မားမ့ား�ား၌ တက်တ်က်က်ြွက်ကြွက် ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�း
ဆောန်းလု�က်ရ်ှိို�ါသည်။် 

လ�တ်င် ်အရေများ�ု�/��း��း�ယ်မ်ျား� အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ ညုီနု္တုငု်�်ရေ��
အ�ာရုိှိအာ� ဆွဲ�သ်ယွ်ပ်�   

Steve Trowsdale (လေ်ဒီေ်)   
အးးဆောမားးလု ်- seafsupport@itf.org.uk 

(costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua, 

Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay နိုငိ်� ်Venezuela နိုု�င်င််တံု� �တင့်် 
အဆိုက်အ်သယ့် ်၁၅ ဦးး) 

အာ�တ�်မ့ျားာန္တငိ်� ်အး�ေ် အဆွဲ�အ်သယွ််
�ေ်ွခို�ာ 
ဤနိုစ်ိ်၌ က်ွနို်��်တု� �၏ အလု��်မားာိ အချု�ု� �သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ား၏ က်ု�ဗစ်် က်�်
ဆော�းကြီးက်းးက်ု� သဆော�ာာသားမား�ား၏ တု�င်တ်န်းး်ချု�က်မ်ား�ားနိုငိ်� ်အက်အူည်းအတက့်် 
ဆောတာင်း်ဆိုု�မားမ့ား�ားက်ု� မားတံ� �ပြ�န်းဆ်ော�းရာသည်� ်အဆော�က်ာင်း်ပြ�ချု�က်အ်ပြဖွဲ့စ်် အသံ�းချု�
ဆောန်းပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်�ု�၍�င် ်ဆိုက်လ်ုက်၍် ချုက်ခ်ျု�ဆောန်း�က်သည်။် ၎င်း်အပြ�င် ်က်ွနို်��်
တု� �ဆော�သရှိို ITF သမားဂ္ဂဂ အဆိုက်အ်သယ့်မ်ား�ားသည် ်ရာာနိုငိ်�ခ်ျု�းဆောသာ သဆော�ာာသား
မား�ားအား ၎င်း်တု� �၏ လု��်ချုရာရှိိုဆောရား၊ ဆောဆိုးဝါး�ံ��ု�းမား ့ရာရှိိုဆောရားနိုငိ်� ်အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆောရားတု� �
က်ု� မားဆောမားာမား�န်းး် လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းချု���က်ပြီး�းး က်ညူ်း�ံ��ု�းဆော�းချု���က်သည်။်  

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်က်ွနို်��်တု� �သည် ်သဆော�ာာသားမား�ားထားမံား ိအက်အူည်းဆောတာင်း်ချုံ
သည်� ်ဆောတာင်း်ဆိုု�မားမ့ား�ား �ု�၍မား�ားပြ�ားလုာချု��သည်။် က်ွနို်��်တု� � အမားအ့ချုင်း် ၁၃၆ ချု�
က်ု� က်ု�င်တ်ယ့်ဆ်ောပြဖွဲ့ရှိငိ်း်ဆော�းပြီး�းး ရာရာန်းရ်ှိိုသည်� ်လု��်ချု ဆော�်လုာ USD7,325,864 
က်ု� ဆောအာင်ပ်ြမားင်စ််ာ့ပြဖွဲ့င်� ်ပြ�န်းလ်ုည်ရ်ာရှိိုချု��သည်။် ၎င်း်တု� �အန်းက် ်အမား�ားအပြ�ား
မားာိ အလုန့်းဆ်ိုု�းဝါးဆောသာ စ်န့်း ��်စ််ချုရံာသည်�က််စု်စမား�ားပြဖွဲ့စ််သည်။် ဤဆောအာင်ပ်ြမားင်မ်ား့
အတက့် ်က်ွနို်��်တု� �၏ အဆိုက်အ်သယ့်မ်ား�ားမားာိ အကြီးက်းးအက်�ယ် ်�ံ��ု�းမားမ့ား�ားက်ု� 
လု��်ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းချု���ါသည်။် 

 အာ�တ ်�မ့ျားာန္တငိ်� ်အး�ေ် အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ ညုီနု္တုငု်�်ရေ�� အ�ာရုိှိအာ� 
ဆွဲ�သ်ယွ်ပ်�   
Mohamed Arrachedi (စာပုေ်) 
ဖွဲ့�န်းး်- +34 629 419 007 

အးးဆောမားးလု ်- arrachedi_mohamed@itf.org.uk 

(အ�လုဂ်္ဂ�းးရားးယ်ား (Algeria)၊ �ာရုာန်းး် (Bahrain)၊ အးဂ္ဂ�စ်် (Egypt)၊ အးရာန်း် 
(Iran)၊ အးရာတ ်(Iraq)၊ ဆောဂ္ဂ�ာ်�န်း ်(Jordan)၊ က်ဝုူတ ်(Kuwait)၊ လုက်�်နိုန့်း် 
(Lebanon)၊ လုစ််�ရာား (Libya)၊ အု�မားန်း ်(Oman)၊ ဆို�ူန်း ်(Sudan)၊ တနူ်းးး
ရှိာိး (Tunisia) နိုငိ်� ်ရားမားန်း ်(Yemen) ရှိို အဆိုက်အ်သယ့် ်၃၁ ဦးး) 

ITF အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ
များ�ာ�သညီ ်စာစုာစာရ်ေ��များး� များရုိှိသညီ�်
ရေေ�ာ၌ သင်�အ်ာ� �ညူီးသညီ်

28

�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း်သဆော�ာာသားမား�ား သတင်း်လုာာစ်ာဆောစ်ာင် ်2022  

စာစုာစာရ်ေ��များး�ခို��ပ်ရုံး�ု �



အာရိှိ ပစာ�ုုတ ်အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ 
က်ွနို်��်တု� �၏ ဆိုက်သ်ယ့်ရ်ာမားည်�သ်မူား�ားသည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား ၎င်း်တု� �၏ 
ဆော�သချုနံိုု�င်င််မံား�ားတင့် ်ချုု�င်လ်ုံ�ဆောသာ �ံ��ု�းမားန့ိုငိ်�အ်က်အူည်းက်ု� ဆော�းအ�်ချု��ပြီး�းး ဆော�သချုံ 
အဆိုက်အ်သယ့်က််န့်းခ်ျု�ာက်ု� ထားဆူောထားာင်ဆ်ော�းချု��သည်။် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် �းဇူးင်�်ာလု ၃၁ ရာက်ဆ်ောန်း �အထား ုအဆိုု��ါ တစ််နိုစ်ိ်အတင့်း် ၎င်း်တု� �သည်် 
သဆော�ာာသား အမားအ့ချုင်း်ဆော�ါင်း် ၁၁၄ မားက့်ု� က်ု�င်တ်ယ့်ဆ်ောပြဖွဲ့ရှိငိ်း် ပြီး�းးစ်းးချု���ါသည်။် 
၎င်း်တု� �မားာိ သဆော�ာာသား စ်န့်း ��်စ််မား၊့ မားရာဆောသးသည်� ်လု��်ချုမား�ားအတက့် ်ဆောတာင်း်ချုံ
မားမ့ား�ား၊ အမ်ုားသု� � လု��်ချုဆော�းရာန်း ်ဆောနိုာိင်�ဆ်ောနိုးိဆောန်းမားမ့ား�ား၊ အမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆောရား ပြ�ဿန်းာမား�ား၊ 
အလု��် ထားခုျုု�က်�်ဏီရ်ာာနိုငိ်� ်ဆောဆိုးဝါးက်�သမားအ့တက့် ်ဆောတာင်း်ဆိုု�မားတ့ု� � ပြဖွဲ့စ််�က်
�ါသည်။် 

COVID-19 က်�်ဆော�းကြီးက်းးအတင့်း် သဆော�ာာသားမား�ားအဖုွဲ့� � အကြီးက်းးမားားဆိုံ�း 
စု်�းရုာမ်ား��ူန်းမ်ားမ့ားာိ စု်�က်က််�်မားည်� ်ဆောန်းာက်ထ်ား�် ဆို�်ုက်မ်ားးတင့် ်သဆော�ာာမား ိအလု��်
အဆိုံ�းသတ ်ဆိုင်း်သာ့းနိုု�င်ဆ်ောရားပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် က်ွနို်��်တု� �၏ အဆိုက်အ်သယ့််
မား�ားသည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား အက်အူည်း အမား�ု�းအစ်ားအားလုံ�းက်ု� 
လု��်ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းသည်၊် အထားးူသပြဖွဲ့င်� ်ယ်ု�း�ယ်ားနိုု�င်င််နံိုငိ်� ်မားဆောလုးရှိာိးနိုု�င်င််တံု� �
တင့်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် ၎င်း်တင့် ်ဆော�သချု ံအာဏီာ�ု�င်မ်ား�ား၊ သက်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သရံံုံး�းမား�ား၊ 
ဆို�်ုက်မ်ားး က်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ားနိုငိ်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိငိ်မ်ား�ားနိုငိ်� ်ဆောပြ�ာဆိုု�ဆိုက်ဆ်ိုဆံောရား 
�ါဝင်သ်ည်။် ၎င်း်တု� �သည် ်သဆော�ာာသား အဆောယ်ာက် ်၆၀၀ ဆောက်�ာ်က်ု� ၎င်း်တု� �၏ 
နိုု�င်င််မံား ိအမ်ုားပြ�န်း�ု်� �ဆော�းသည်�က််စု်စက်ု� ဆောအာင်ပ်ြမားင်စ််ာ့ က်ညူ်းဆော�းချု��သည် ်- အချု�ု� �က်စု်စ
မား�ားတင့် ်သဆော�ာာသားမား�ားသည် ်သဆော�ာာဆော�်၌ ၁၆ လုဆောက်�ာ် ဆောန်းချု��ရာသည်။် 

အာရိှိပစာ�ုုတ ်အဆွဲ�အ်သယွ် ်�ေ်ွခို�ာ ညုီနု္တုငု်�်ရေ��အ�ာရုိှိန္တငိ်� ်ဆွဲ�သ်ယွ်ပ်�   
Jason Lam (ရေဟာာင်ရ်ေ�ာင်)် 
ဖွဲ့�န်းး်- +852 9735 3579 
အးးဆောမားးလု ်- lam_jason@itf.org.uk 

(�ဂ္ဂာလုာဆော��ရှိိ် (Bangladesh)၊ က်ဆောမားာ့�းးယ်ား (Cambodia)၊ မားဆောလုးရှိာိး 
(Malaysia)၊ ပြမားန်းမ်ားာ (Myanmar)၊ �ါက်စ်စတန်း ်(Pakistan)၊ �ါ�ဝူါ န်းယ်းူ
ဂ္ဂးန်းး (Papua New Guinea)၊ ဆိုု�လုမားန့်း ်က်ွန်းး်မား�ား (Solomon Islands) နိုငိ်�် 
ယ်ု�း�ယ်ားနိုု�င်င်် ံ(Thailand) တု� �တင့် ်အဆိုက်အ်သယ့် ်၈ ဦးး)

အရေော� ်အာ��ု� အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ 

အရေော� ်အာ��ု� အဆွဲ�အ်သယွ်�်ေ်ွခို�ာ ညုီနု္တုငု်�်ရေ��အ�ာရုိှိအာ� ဆွဲ�်
သယွ်ပ်�   

 Bayla Sow (Burkina Faso)

အးးဆောမားးလု ်- seafsupport@itf.org.uk 

(�းန်းင် ်(Benin)၊ က်မားာရ့ာန်းး် (Cameroon)၊ က်ု�တးဗူးရား (Cote d’Ivoire)၊ ဂ္ဂ
ဗ့န်း ်(Gabon) ၊ ဂ္ဂ့းန်းးယ်ာ �စ််ဆောဆိုာ (Guinea Bissau)၊ ဂ္ဂ့းန်းးယ်ာ က်န့်းန််းာက်ရား 
(Guinea Conakry) ၊ လုု�င်ဆ်ော�းရားယ်ား (Liberia) ၊ ဆိုင်န််းးဂ္ဂ�လု ်(Senegal) 
နိုငိ်� ်တု�ဂု္ဂ� (Togo) နိုု�င်င််တံု� �တင့် ်အဆိုက်အ်သယ့် ်၉ ဦးး) 
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အလ�အင်�ိ�စာေစာ ်ဆွဲုသုညီမိ်ျားာ အ�ယ်ေ်ညီ�်။ 

အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး်၌ လု��်က်ု�င်သ်ည်� ်သဆော�ာာ အမား�ားစ်�မားာိ နိုု�င်င််ံ
အလုငံ်ါိး (Flag of Convenience (FOC)) မားတိ�ံ်�တင်ဆ်ော�က်းဆော�း၍ အဆိုု��ါ
သဆော�ာာမား�ားဆော�်တင့် ်�ု�င်ရ်ှိိင်န်ိုု�င်င်် ံအလုမံားတင်�်� အင်ါိးနိုု�င်င်် ံအလုကံ်ု� တင်ထ်ားား
�က်သည်။် 

၎င်�်တုု � အ�ယ်ရ်ေ��ာင်� ်တညီရုိ်ှိရေေ�သေညီ�်။ 

�ု�မုား�မား�ားပြ�ားစ်ာ့ရှိိုဆောန်းသည်� ်သဆော�ာာလု��်င်န်းး် ယ်ဥ်ိပြီး�ု�င်မ်ားတ့င့် ်FOCs အားပြဖွဲ့င်�် 
သဆော�ာာသားမား�ား၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားနိုငိ်� ်သာယ်ာဝဆောပြ�ာဆောရားက်ု� အန်းည်း်င်ယ််
သာ ဂ္ဂရုံး�စု်�က်၍် သု� �မားဟု�တ ်လုံ�းဝ ဂ္ဂရုံး�မားဆိုု�က်�်� က်�န်းက််�စ်ရုာတ ်ပြဖွဲ့စ််ဆောတာက်ရ်ာန်းန်ိုငိ်�် 
တာဝန်းခ်ျုမံားက့်ု� အန်းည်း်ဆိုံ�းလု��်ရာန်း ်န်းည်း်လုမ်ားးရှိိုပြချုင်း်ဆော�က်ာင်�ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် သဆော�ာာ
�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားသည် ်�ု�င်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာနိုု�င်င််ရံှိို အလု��်သမားား စ်ည်း်မား�ဥ်းက်ု� ဆောရှိိာင်ရ်ှိာိးရာန်း်
အတက့် ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ ဥ�ဆော�ရှိို လုတ့က််က့်ဟ်ုာက်က့်မ်ား�ားက်ု� က်ု�ယ်က််�ု�း
ရှိာိရာန်း ်FOCs က်ု� အသံ�းချု��က်သည်။် ၎င်း်တု� �သည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား လု��်ချု 
န်းည်း်န်းည်း်ဆော�းပြချုင်း်၊ အလု��်အချု�ုန်း ်�က်ာ�က်ာ အတင်း်ချုု�င်း်ပြချုင်း်နိုငိ်� ်မားလုံ�ပြချု�ံဆောသာ 
အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းမား�ားအတက့် ်လုက်က််ု�င်တ်�တပ်ြဖွဲ့စ််လုာ�က်သည်။် 
သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်အ်ဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်မားတိ�ံ်�တင်ဆ်ော�က်း န်းည်း်န်းည်း်အပြ�င် ်အချုန့်း ်န်းည်း်န်းည်း် 
သု� �မားဟု�တ ်လုံ�းဝ အချုန့်းမ်ားဆော�းရာသည်� ်ချုစံ်ားချုင့်�ရ်ာရာန်း ်သဆော�ာာအား “အပြချုားနိုု�င်င််၌ံ 
မားတိ�ံ်�တင်ပ်ြချုင်း်“ က်ု�လုည်း် စု်တထ်ားက်သ်န်းန်ိုု�င်သ်ည်။် 

အစ်စ််အမားနိ်း ်အလုနံိုု�င်င််ပံြဖွဲ့စ််ရာပြချုင်း်အဖုွဲ့� � သဆော�ာာသားမား�ားအဆော�် ထားားရှိိုရာသည်�် 
သာမားန်း ်တာဝန်းဝ်တူရာားမား�ား တစ််ချု�မား် တာဝန်း ်မားယ်�ူ� ဆောင်ရ့ာရာန်း ်န်းည်း်လုမ်ားးအပြဖွဲ့စ်် 
နိုု�င်င််မံား�ားသည် ်မားတိ�ံ်�တင်ဆ်ော�းရာန်း ်ဆောရ့ားချု�ယ်�်က်သည်။် ဤမားတိ�ံ်�တင်အ်ချု�ု� �
တင့် ်ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်သည် ်လုံ�ပြချု�ံဆောရားနိုငိ်� ်ဆောလု�က်�င်�သ်င်တ်န်းး်ဆော�းဆောရား စ်ံနိုန့်းး်မား�ား ရှိို�က်ပြီး�းး 
သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး၏ နိုု�င်င််သံားပြဖွဲ့စ််မားန့ိုငိ်��်တသ်က်၍် မားည်သ်ည်� ်က်န်း �သ်တခ်ျု�က််
မား် ချု�မားတိမ်ားထားား�ါ။ ITF က် ယ်ံ��က်ည်သ်ည်မ်ားာိ သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်အ်စ်စ််အမားနိ်း်
နိုငိ်� ်သဆော�ာာ အလုလံုာင်�ထ်ားသူည်� ်အလုအံ�က်ားတင့် ်က်�လုသမားဂ္ဂဂ �င်လ်ုယ််
ဆောရာဆော�က်ာင်း် ဥ�ဆော�နိုငိ်�စ််�်လု�ဥ်းသည်� ်စ်ာချု���် (UNCLOS)) အရာ အမားနိ်းတ်က်ယ်် 

အချု�ုတအ်ဆိုက် ်တစ််ချု� ရှိိုသင်�သ်ည်။် 

FOC မိျားတပ်�ုတင်မိ်ျားာ �ာဖြ�စာသ်ညီ�်ု ုများညီသ်�ူ ဆွဲ��ုဖြ�တသ်ေညီ�်။ 

FOC မားတိ�ံ်�တင်တ်စ််ချု�မားာိ မား်တဆောသာ လု��်က်ု�င်�ံ်�မား�ား ဆောက်ာ်မားတး (Fair 

Practices Committee) မားတိစ််ဆိုင်� ်ပြဖွဲ့စ််ရာမားည်ဟ်ု� ITF က် ဆော�က်ည်ာသည်။် 
၎င်း်က် စ်ဉ်းစ်ာသံ�းသ�်သည်မ်ားာိ    

• မားတိ�ံ်�တင်ပ်ြီး�းး နိုု�င်င််အံလု ံလုာင်�ထ်ားသူည်� ်နိုု�င်င််ပံြချုား�ု�င် ်သဆော�ာာ အဆောရာအတက့်် 

• အလုနံိုု�င်င််ကံ် ၎င်း်၏သဆော�ာာမား�ားအဆော�် အဆောပြချုချု ံလုူ �အချုင့်�အ်ဆောရားနိုငိ်�် 
အလု��်သမားား သမားဂ္ဂဂ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားက်ု� ဆောလုးစ်ားပြချုင်း်၊ က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းမားမ့ား�ား�ါရှိို
သည်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ အလု��်သမားား အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် စ်ာချု���်မား�ားနိုငိ်� ်အ�က်ပံြ��
ချု�က်မ်ား�ားက်ု� ၎င်း်တု� �က် အတည်ပ်ြ��ချု��သည် ်ဟု�တ/်မားဟု�တ ်တု� �အ�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆောသာ 
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ အန်းည်း်ဆိုံ�း လုမူားဆ့ောရား စံ်နိုန့်းး်မား�ား အတင်း်အက်��် မားည်မ်ား် လု��်
နိုု�င်ပ်ြီး�းး လု��်လုု�ပြချုင်း်၊ ထားု� �ပြ�င်် 

• သဆော�ာာအား ဆို�်ုက်မ်ားးနိုု�င်င်် ံစ်စ််ဆောဆိုးပြချုင်း်မား�ား၊ ချု�ု� �တ��မားမ့ား�ားနိုငိ်� ်ဖွဲ့မ်ားးဆိုးးချုရံာမား့ 
အဆောရာအတက့်တ်ု� �၏ အဆောထားာက်အ်ထားားမားတိစ််ဆိုင်� ်အပြ�င် ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ 
�င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် စ်ာချု���်မား�ားအား ၎င်း်က် အတည်ပ်ြ��ချု��သည်် 
ဟု�တ/်မားဟု�တ ်နိုငိ်� ်အတင်း်အက်��်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်သ်ည် ်ဟု�တ/်မားဟု�တ ်တု� �မားတိစ််ဆိုင်�် 
- အလုနံိုု�င်င််၏ံ လုံ�ပြချု�ံဆောရားနိုငိ်� ်�တဝ်န်းး်က်�င်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ မားတိတ်မ်ားး 

FOCs များညီမ်ျားှ ရုိှိသေညီ�်။ 

ယ်မားန်းန်ိုစ်ိ်က် FOCs ၃၅ ချု�အထား ုရှိိုရာာမား ိ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဇူးန်းန််းဝါရားလုတင့် ်၄၂ ချု�ရှိိုသည်။် 
၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် �သဂ္ဂ�တလ်ုတင့် ်ITF သည် ်မုားမုား၏ FOC မားတိ�ံ်�တင်တ်င့် ်ချု�နိုစ်ိ် နိုု�င်င််ကံ်ု� 
ထား�်ပြဖွဲ့ည်�ထ်ားားသည် ်– Cameroon, Cook Islands, Palau, Sierra Leone, 

St Kitts & Nevis, Tanzania (Zanzibar) နိုငိ်� ်Togo နိုု�င်င််တံု� �ပြဖွဲ့စ််သည်။် ဤ
နိုု�င်င််မံား�ားအန်းက် ်အမား�ားအပြ�ားတင့် ်၎င်း်တု� �၏ အလုလံုာင်�ထ်ားထူားားသည်� ်သဆော�ာာ
မား�ားဆော�် လု��်က်ု�င်သ်ည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားအား က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းရာာ၌ ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်သည်�် 
မားတိတ်မ်ားးရှိို�က်သည်။်

အလ�င်�ိ� စာေစာ-်  
သရေ�ာာသာ�များ�ာ� လမ်ျား�ညွှာေ်

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  
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FOCs သညီ ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အတ�ွ ်�ာ�ုဆုွဲုလုုသုေညီ�်။ 

ITF ၏ FOC သဆော�ာာမား�ားအား စ်စ််ဆောဆိုးမားမ့ား�ားက် သဆော�ာာသားမား�ားက်ု� ဆောအာက််
�ါ မားဆောတာ်မားတရာားလု��်မားတ့ု� � ဆောဖွဲ့ာ်ထား�တခ်ျု��သည််   

• အလုန့်း ်န်းည်း်လုန့်းး်ဆောသာ လု��်ချုမား�ား 

• ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်လုန့်းး်ဆောသာ သဆော�ာာဆော�် အဆောပြချုအဆောန်းမား�ား 

• မားလုံ�ဆောလုာက်ဆ်ောသာ အစ်ားအစ်ာနိုငိ်� ်ဆောသာက်ဆ်ောရာသန်း �်  

• ထားု�က်သ်င်�ဆ်ောသာ အန်းားဆော�းချု�ုန်း ်မားရှိို�� အချု�ုန်း�်က်ာပြမားင်�ဆ်ောသာ အလု��်၊ စု်တ်
ဆောသာက်နိုငိ်� ်�င်�်န်းး်နိုမ့်ားးန်းယ်မ်ားက့်ု� ဦးးတည်ဆ်ောစ်သည်် 

• လု��်ချုမား�ားက်ု� ဆော�းရာန်း ်ဆောနိုာိင်�ဆ်ောနိုးိမား ့သု� �မားဟု�တ ်လုံ�းဝ မားဆော�းမား၊့ တစ််ချုါတစ််ရံာ လု
ဆော�ါင်း်မား�ားစ်ာ့ �က်ာသည်။် 

• လုံ�ပြချု�ံမား ့မားရှိိုဆောသာ သဆော�ာာမား�ား  

• ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်ဆောသာ ဆော�းက်င်း်လုံ�ပြချု�ံဆောရားဆိုု�င်ရ်ာာ လု��်က်ု�င်�ံ်�မား�ား၊ ဆိုု�းဝါးဆောသာ 
မားဆောတာ်တဆို ပြဖွဲ့စ််ရာ�်မား�ားဆိုးသု� � ဦးးတည်ဆ်ောစ်ပြီး�းး အက်အူည်း မားရာ�� ဆောလု�ာ်ဆော�က်းရာ
ရာန်း ်အချုင့်�အ်လုမ်ားး န်းည်း်�ါး 

အမား�ားအပြ�ားဆောသာ FOC သဆော�ာာသားမား�ားမားာိ မားဆောက်�န်း�်ချု�က် ်တု�င်တ်န်းး်ရာန်း် 
အလုန့်း ်ဆော�က်ာက်ရံ့်ာ�ဆောန်း�က်သည်။် 

�ွန္တ်ပ်ုသညီ ်FOC သရေ�ာာရေပ် အလပ်ုလပ်ုသညီ၊် များညီသ်�ူ �ွန္တ်ပ်ုအာ� �ာ
�ယွ်ရ်ေပ�များညီေ်ညီ�်။ 

သဆော�ာာသားမား�ား၏ မားုချုင် ်နိုု�င်င််သံည် ်၎င်း်တု� �အား က်ာက်ယ့်ဆ်ော�းရာန်း ်အန်းည်း်င်ယ််
သာ လု��်နိုု�င်သ်ည် ်အ�ယ်ဆ်ော�က်ာင်�ဆ်ိုု�ဆောသာ ်သဆော�ာာဆော�် သက်ဆ်ိုု�င်သ်ည်� ်စ်ည်း်
မား�ဥ်းမား�ားမားာိ မား�ားဆောသာအားပြဖွဲ့င်� ်မားတိ�ံ်�တင် ်နိုု�င်င််၏ံ စ်ည်း်မား�ဥ်းမား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်။် 

“အလ�င်�ိ�န္တုငု်င််�များ�ာ� လပ်ုသညီ�အ်�ာမိျားာ �ုယု်�်�င်�သ်�ုာာအ� တာေေ်များ�����သညီ။် ၎င်�်တုု �သညီ် 
မိျားတပ်�ုတင်ရ်ေ��� �ုယု်ရူေသာလ်ညီ�် သရေ�ာာရေပ်လပ်ု�ုငု်ရ်ေေသညီ� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ သာယ်ာေရေဖြပာ
ရေ���ု ုလပ်ုလုရုေသာ ဆွဲန္တဒ သုု �များဟာတု ်ေညီ�်လမ်ျား�များ�ာ� များရုိှိ��ပ�... အလ�င်�ိ�န္တုငု်င််�ဖြ�စာလ်ာသညီ�အ်ခို� 
ကြီး�း�များာ�ရေသာ တာေေ်�ု ုလ�ခ်ို��များညီ ်ဖြ�စာသ်ညီ။် စာညီ�်များ�ဥ်း�်များ�ာ��ု ုလု�ုေ်ာရေလာ�ရ်ုံး�ုရေလာ�်
ဖြ�င်� ်တာေေ်ယ်သူညီ ်များဟာတုပ်�။ သရေ�ာာသာ� အများ�ာ�အဖြပာ�တုု �မိျားာ ရေော�ဆ်ွဲ��ု၌ ဒီ�ုာရေ�ာ��်��
သညီ ်ထုုု �ရေ��ာင်� ်သရေ�ာာပုုင်ရိ်ှိင်မ်ျား�ာ�အရေေဖြ�င်� ်၎င်�်တုု �၏ သရေ�ာာေေ်ထုမ်ျား�များ�ာ� စာ�ုတမိ်ျား ရေဒီ်လာရေင်ွ 
အေညီ�်င်ယ် ်ခို�ု��ဖြခိုေ်န္တုငု်မ်ျားညီဖ်ြ�စာသ်ညီ။် “ ITF သဆော�ာာသားမား�ား ဌာန်းချု့� ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သ ူDavid Heindel

ထားု� �ပြ�င် ်FOC သဆော�ာာမား�ားတင့် ်အမားနိ်းစ််င်စ််စ်် နိုု�င်င်် ံမားရှိိုသပြဖွဲ့င်� ်၎င်း်တု� �သည် ်နိုု�င်င််ံ
ရှိို သဆော�ာာသားမား�ား၏ အလု��်သမားား သမားဂ္ဂဂ တစ််ချု�ချု�က်ု� လုက်လ်ုမ်ားးမားမားိး�က်�ါ။ 
ထားု� �ဆော�က်ာင်� ်ITF သည် ်ဤက်စု်စ၌ ဝင်ဆ်ောရာာက်လ်ုာရာပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် 

ITF တင့် ်FOC သဆော�ာာမား�ားဆော�် လု��်က်ု�င်သ်ည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ လု��်ချု
မား�ားနိုငိ်� ်လု��်က်ု�င်ရ်ာာအဆောပြချုအဆောန်းမား�ား အဆော�် လု��်ချုမား�ားနိုငိ်� ်တစ််မားထူားးူပြချုားပြီး�းး 
ထားက်ပ်ြမားက်ဆ်ောသာ လုာမ်ားးမုား�းမားရ့ှိို�ါသည်။် ၎င်း်က်ု� သဆော�ာာသားမား�ား၏ မားဆောက်�န်း�်ချု�က်် 
တု�င်တ်န်းး်ချု�က်မ်ား�ားနိုငိ်� ်အက်အူည်းဆောတာင်း်ချုမံားအ့ဆော�် တံ� �ပြ�န်းပ်ြီး�းး စံ်�စ်မ်ားးစ်စ််ဆောဆိုး
ဆော�းသည်� ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ား၏ လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းမားမ့ားတိစ််ဆိုင်� ်ဆောစ်ာင်��်က်�်စ်စ််ဆောဆိုး
ပြချုင်း်နိုငိ်� ်အတင်း်အက်��်ပြ��ပြချုင်း်ပြဖွဲ့င်� ်လု��်ဆော�းသည်။် ၎င်း်တု� �သည် ်ဆော�သချု ံသမားဂ္ဂဂ
မား�ားနိုငိ်�အ်တတူက် ့မားဆောမားာ်မား�န်းး် လု��်က်ု�င်�်ါသည်၊် မုားမုားတု� �၏ တာဝန်းမ်ား�ားအား 
ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းရာန်း ်��က်က််က့်�်က်သည်� ်သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိငိ်မ်ား�ား သု� �မားဟု�တ ်အလုံ
နိုု�င်င််မံား�ားက်စု်စ၌ သဆော�ာာသားမား�ား၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားက်ု� ပြမားာင်�တ်င်ဆ်ော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်က်ာ
က်ယ့်ဆ်ော�းရာန်း ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�း�က်သည်။် ထားု� �ပြ�င် ်၎င်း်တု� �သည် ်သဆော�ာာမား�ားမားာိ 
ITF စ်ာချု���်မား�ားက်ု� လုု�က်န််းာဆောစ်ရာန်း ်ဆောစ်ာင်��်က်�်စ်စ််ဆောဆိုးဆော�း�က်သည်။် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးချု���်ရံုံး� းသည် ်မားည်သ်ည်�ဆ်ောန်းရာာက်မား ိအက်အူည်း 
မားရာချု��သည်� ်သဆော�ာာသားမား�ားက်ု�ယ်စ််ား ရာရာန်းရ်ှိိုသည်� ်လု��်ချု ဆော�်လုာ USD 
37,291,112 နိုငိ်� ်ဆောသဆိုံ�းမား ့သု� �မားဟု�တ ်�ဏီရ်ာာရာမား ့အတက့် ်ဆောလု�ာ်ဆော�က်း ပြ�န်း်
ရာဆောအာင် ်လု��်ဆော�းချု��သည်။် 

အက်ယ်၍် သင်�တ်င့် ်သဆော�ာာဆော�်၌ ပြ�ဿန်းာတစ််ချု�ရှိိုလု်င် ်ဆော�သချု ံသမားဂ္ဂဂ
က်ု� ဆိုက်သ်ယ့်�်ါ သု� �မားဟု�တ ်သင် ်ဆောရာာက်ရ်ှိိုဆောန်းသည်� ်သု� �မားဟု�တ ်သင် ်ဦးးတည််
သာ့းဆောရာာက်မ်ားည်� ်နိုု�င်င််ရံှိို ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးအား ဆောဆိုက်သ်ယ့်�်ါ။ အက်ယ်၍် ၎င်း်
တင့် ်သမားဂ္ဂဂ သု� �မားဟု�တ ်စု်စ်စ််ဆောရားမားးး မားရှိို�ါက် ITF သဆော�ာာသား �ံ��ု�းက်ညူ်းဆောရား 
အဖ့ွဲ့��က်ု� အးးဆောမားးလု�ု်� ��ါ- seafsupport@itf.org.uk 

• အင်တ်းဂွ္ဂ� န္တငိ်� ်�ာ�ဒူီ� 
• �ာဟာာ�များာ�
• �ာ�ဒီု�ုစာ်
• �းလစုာ် 
• �ာမူျား�ဒီ�� 
• �ုလုး�ဗး�ယ်ာ�
• �ရေမ့ျားာဒီး�ယ်ာ� 
• �များာ�ွေ်�
• ရေ�များင်�်ွေ်� 
• �ုမုုုျား�ရုုုံး�စာ် 
• �ုု �ဂ်္ဂ�ွေ်�
• ��ူာ��ု�ု
• ဆွဲုငု်�်ပ�ပ်စာ် 
• အးရေ�တွု�ုးယ်� ဂ္ဂးေးယ်ာ  

• ��ရုုုံး� �ွေ်�များ�ာ� 
• ဖြပင်သ်စာ ်အဖြပညီဖ်ြပညီဆ်ွဲုငု်�်ာ သရေ�ာာ မိျားတပ်�ုတင် ်(FIS   
• ဂ္ဂ�များေ် အဖြပညီဖ်ြပညီဆ်ွဲုငု်�်ာ သရေ�ာာ မိျားတပ်�ုတင် ်(GIS   
• ရေဂ္ဂ�ာ်ဂ္ဂ�းယ်ာ 
• ဂ္ဂ�လ�်ရေ�ာတာ� 
• ဟာေ်ွဒီ�ူ�ပ်စာ် 
• ဂ္ဂ�ရေများ�ာ 
• လ��်န္တမ်ွျား
• လုငု်ရ်ေ���း�ယ်ာ�
• ရေများာ်လတ်ာ 
• များ�ရ်ေဒီယ်ာ
• များာရိှိယ်လ်�်ွေ်�များ�ာ�
• ရေများာ�စာရိ်ှိ  
• မုုျားဒီုဗုာ 

• မွျားေ်ဂုု္ဂ�လး�ယ်ာ� 
• ဖြများေ်များာ 
• ရေဖြများာ��်ု�ု�း�ယ်ာ� 
• ပရေလာ 
• ပော�များာ�
• ဆွဲာတမ်ွျား န္တငိ်� ်ပ�င်စ်ားပး
• ဆွဲး�ာလးရုုံးေ်� 
• စာေု �်�စာန်္တငိ်� ်ေးဗစာ် 
• စာေု �်ဗင်�်စာင်�် 
• သ�ုုလ�ာာ 
• တင်ဇ်င်ေ်း�ယ်ာ� (ဇင်ဇ်း�ာ   
• တုဂုုု္ဂ 
• တေ်ွဂ္ဂ� 
• ဗင်ေ်ာတ�ူ

FOCs အဖြ�စာ ်မိျားတပ်�ုတင်ထ်ုာ�ရေသာန္တုငု်င််�များ�ာ� (2022 ခုိုန္တစိာ ်ဇေ်ေေ��းလ အထု)ု

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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ယ်ဆူောက်နိုု�င်င်် ံင်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် က်ဏ္ဍတင့် ်၎င်း်တု� �၏ သဆော�ာာမား�ားဆော�်၌ လုူ �
အချုင့်�အ်ဆောရား ချု�ု�းဆောဖွဲ့ာက်မ်ားမ့ား�ား၏ သတင်း်ထား�တပ်ြ�န်းခ်ျု�က်မ်ား�ား ထားက့်ဆ်ော�်ဆောန်းလု�က််
ရှိိုသည်။် သု� �ဆောသာ် ထား�်ုလုနိ်း �ဖ့်ွဲ့ယ် ်အဆောက်ာင်း်ဆိုံ�း အမားအ့ချုင်း်မား�ား ဆောန်းာက်က််ယ့်တ်င့်် 
င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားမား�ားသည် ်အလုန့်း ်မား�ားလုန့်းး်ဆောသာ အလု��်ချု�ုန်းမ်ား�ား လု��်ရာပြီး�းး ဆောချုတူ
န်းားချု�ုန်းမ်ား�ားနိုငိ်� ်အလု��်န်းားရာက်မ်ား�ား မားရာ�က်�ါ။ လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍ အချု��ု�အစု်တအ်�ု�င်း်
မား�ားတင့် ်အတင်း်အက်��် အလု��်ချုု�င်း်ဆောစ်မားက့်ု� တု�င်တ်န်းး်ချုခံျု��ရာပြီး�းး ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်
လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ားမားာိ ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ား ့အနိုရူာာယ် ်�ု�မား�ား�က်သည်။် 

ဤအဆော�က်ာင်း်ရာင်း်ဆော�က်ာင်� ်ယ်ဆူောက်နိုု�င်င်် ံတစ််ဝန်းး်လုံ�းတင့် ်င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားမား�ား၏ 
အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းမား�ားက်ု� သ�ဆောတသန်းပြ��ရာန်း ်ITF သည် ်The 

Seafarers’ Charity and the University of Nottingham Rights Lab 
နိုငိ်� ်အတတူက် ့ဖွဲ့က်စ််�်လု��်က်ု�င်ခ်ျု���ါသည်။် The Rights Lab သည် ်နိုု�င်င််တံင့်း်
ရှိို င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားမား�ားနိုငိ်� ်ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ားက်ု� လုကူ်ု�ယ်တ်ု�င်-်
မား�က်န်ိုာိချု�င်း်ဆိုု�င်န်ိုငိ်� ်အ့န်းလ်ုု�င်း်တု� �ပြဖွဲ့င်� ်စ်စ််တမ်ားးဆောက်ာက်ယ််ခူျု��ပြီး�းး ထားု� �ပြ�င် ်ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်
လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ားက်ု� လုဆူောတ့�ဆောမားးပြမားန်းး်မားလ့ု��်ချု���ါသည်။် ဆောတ့� ရှိိုချု�က််
မား�ား၏ အဆောထားာက်အ်ထားားက်ု� ယ်ဆူောက်နိုု�င်င််၌ံ ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်က်�င်း်�မားည်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်�် 
ITF ၏ င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် မား်တမား ့စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်�့� အသစ််တင့် ်တင်ပ်ြ�ဆော�းမားည််
ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

Rights Lab’s Ecosystems and Environment Programme ၏ တ့�ဖွဲ့က်် 
ညွှာန်း�်က်ားဆောရားမားးးပြဖွဲ့စ််သ ူDr Jess Sparks ဆောပြ�ာဆိုု�ချု��သည်မ်ားာိ- “�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်
စ်ည်း်ရံုံး�း�့�ဟုာဆိုု�ရာင် ်ယ်ဆူောက်နိုု�င်င််မံားာိ ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားား အချု�ု� �ဟုာ 
စ်န်းစ််ရာ� � ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တတ်ာဆောတက့်ု� ချုဆံောန်းရာတ��အတက့် ်အဆောရားကြီးက်းး�ါတယ်၊် �းစ်န်းစ််
ဟုာဆိုု�ရာင် ်လု��်ချုက်ာ့ဟုမားဆ့ောတ၊့ အလုန့်းမ်ား�ားလုန့်းး်တ�� အလု��်လု��်ချု�ုန်းဆ်ောတ၊့ အပြ�င်် 
စ်န်းစ််တက်� ချု့�ပြချုားဆိုက်ဆ်ိုတံာဆောတက့်ု� ချုင့်�ပ်ြ��ထားား�ါတယ်။် (အ���ါဆောတ)့ အားလုံ�း
ဟုာ လုဝူင်မ်ားက့ြီးက်းး�က်�်ဆောရား အစ်းအစ်ဉ်ဆောတက့်ဆောန်း ဆောထားာက်က််န်းဆ်ော�းချု���ါတယ်၊် �း
အစ်းအစ်ဉ်ဆောတဟ့ုာဆိုု�ရာင် ်အလု��်သမားားဆောတက့်ု� လု��်�ု�င်ခ်ျုင့်� ်မားဆော�း�� ည်ံ�ဖွဲ့�င်း်တ�� 
အလု��်လု��်က်ု�င်�ံ်�န်းည်း်လုမ်ားးဆောတန့်း� � �က်�ံဆောတ့� ဖုွဲ့� � �ု�မုား�လု��်ဆောဆိုာင်ဆ်ောန်းတာ��ပြဖွဲ့စ််�ါ
တယ်။် ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားဆောတရ့ာ� � ဆောပြ�ာဆိုု�သဆံောတက့်ု� �းစ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ
ဆောဆိုာ်�့�မားာိ တင်ပ်ြ�ဆော�းမားယ်…်ဟုာဆိုု�လုု� �ရှိိုရာင် ်သတူု� �ဆောတ ့မား�ါ��န်း� � သတူု� �အတက့်် 
ဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု�က်ဆ်ောတ ့ချု�လုု� �ရာမားာိ မားဟု�တ�်းူလုု� � အာမားချုရံာာ ဆောရာာက်�်ါလုမုား�်မားယ်။်  

ယ်ဆူောက်နိုု�င်င််၏ံ င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍသည် ်ရ့ုံး�်ဆောထားး့�ါသည်။် ယ်ဆူောက်နိုု�င်င််ံ 
င်ါးဖွဲ့မ်ားးသဆော�ာာမား�ားတင့် ်သဆော�ာာအရ့ာယ်အ်စ်ား၊ သဆော�ာာဝန်းထ်ားမ်ားး ဆောန်းာက်ခ်ျုံ
အဆောပြချုအဆောန်း၊ �စ််မားတိထ်ားားဖွဲ့မ်ားးမားည်� ်င်ါးအမား��ုးအစ်ားနိုငိ်� ်ဆောစ်�းက်က့်တ်ု� �သည် ်ကြီးက်းး
ကြီးက်းးက်�ယ်က််�ယ် ်က့်�ပြ�ားပြချုားန်းား�ါသည်။် င်ါးဖွဲ့မ်ားးသဆော�ာာ အစ်းးဆောရာ 5,783 စ်းး 
ရှိိုပြီး�းး င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားား အဆောယ်ာက်ဆ်ောရာ 11,298 တု� �က်ု� အလု��်အက်ု�င်ဆ်ော�းထားား
�ါသည်။် လု��်သားအင်အ်ားထား�၏ ၇၂ ရာာချုု�င်န်ိုန့်းး် မားာိ ယ်ဆူောက်နိုု�င်င််သံားမား�ားပြဖွဲ့စ််
ပြီး�းး ၂၀ ရာာချုု�င်န်ိုန့်းး်မားာိ ဥဆောရာာ� စ်းး�ာ့းန်းယ်�်ယ် ်(European Economic Area 

(EEA)) ပြ�င်�်မားပိြဖွဲ့စ််ပြီး�းး ၈ ရာာချုု�င်န်ိုန့်းး်မားာိ EEA နိုု�င်င််သံားမား�ားပြဖွဲ့စ််�က်သည်။် 

အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် သံ�းချု�မား ိအလု��်လု��်က်ု�င်သ်ည်� ်အ��်စ်�သည် ်အလု��်သမားား သမားဂ္ဂဂမား�ား
အား အတတူက် ့စ်�စ်ည်း်ချု��ပြီး�းး အလု��်က်ဏ္ဍ၏ အတင်း်အက်��်ပြ��ဆောရားနိုငိ်� ်စ်ည်း်
မား�ဥ်းကြီးက်းး�က်�်ဆောရားအတက့် ်တာဝန်းရ်ှိိုသည်� ်ဥ�ဆော�အရာ ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ထားားသည်� ်အဖ့ွဲ့��
အစ်ည်း်မား�ားက်ု� စ်ား�့�ဝု�င်း်ဆောတ့�ဆိုံ�ဆောဆိုး့ဆောနိုး့ရာန်း ်စ်းစ်ဉ်ဆော�းချု��သည်။် ဤအဓုါက်က်�
သည်� ်�ါဝင်�်တသ်က်သ် ူအမား�ားအပြ�ားအဖုွဲ့� � ဤပြ�ဿန်းာမား�ားက်ု� အတတူက့် 
ဆောဆိုး့ဆောနိုး့ချုင့်�ရ်ာသည်� ်�ထားမားဦးးဆိုံ�းဆောသာ အချုင့်�အ်လုမ်ားး တစ််ရာ�်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

ယ်ဆူောက်အစု်�းရာအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်ILO ၏ င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် စ်ာချု���်ရှိို အလု��်က်ု� (Work 

in Fishing Convention (Convention 188)) အတည်ပ်ြ��ချု��ပြီး�းးက်တည်း်က်
စ်၍ အလု��်က်ဏ္ဍတင့် ်အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းမား�ားက်ု� �ု�မုား�၍ အာရံုံး�စု်�က််
ချု��ရာသည်။် စ်ာချု���်က် ဆောသချု�ာစ်ာ့ �ံ�ဆောဖွဲ့ာ်ချု��သည်မ်ားာိ က်မားာ့�အနိုိံ �ရှိို င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားမား�ား
အဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်သကု်ခာရှိိုဆောသာ အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာနိုငိ်� ်ဆောန်းထားု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းမား�ား ရာရှိို
ပြချုင်း်၊ အလု��်ရှိိင်မ်ား�ားနိုငိ်� ်အစု်�းရာမား�ားအတက့် ်တာဝန်းခ်ျုမံားဆ့ိုု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုချုံ  
စ်ည်း်မား�ဥ်းဆော�ာင်တ်စ််ရာ�် ဖ့ွဲ့��စ်ည်း်ပြချုင်း် တု� �က်ု��ံ�ဆောဖွဲ့ာ်ချု��သည်။် 

သဆော�ာာသား လုမူားဖူ့ွဲ့လုံ�ဆောရား ဝန်းဆ်ောဆိုာင်မ်ားမ့ား�ားသု� � ချုင့်�ပ်ြ��ရာန်း�ံ်�ဆောင် ့ချု�မားတိဆ်ော�း
သည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား က်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ််အဖ့ွဲ့�� (The Seafarers’ Charity) မားိ 
ဆောချုါင်း်ဆောဆိုာင်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူTina Barnes က် ဆောပြ�ာ�က်ားချု��သည်မ်ားာိ- “ဤသ�ဆောတသန်း
မားာိ �ါဝင်လ်ု��်က်ု�င်တ်ာဟုာ အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အဆောပြချုအဆောန်းဆောတက့်ု� က်�မားတု� �ရာ� � ချုင့်�်
ပြ��ရာန်း�ံ်�ဆောင်ဆ့ောတက့်ု� �ယ်လ်ုု�ချု�မားတိ ်ဆော�းမားယ်ဆ်ိုု�တာ၊ အပြ�င် ်ယ်ဆူောက်ရာ� � အတင့်း် 
အပြ�င်က်် င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားဆောတအ့တက့် ်ယ်ဆူောက် င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး်ဟုာ မားက်လ်ုံ�းရှိို
ဆောစ်တ�� သက်ဆ်ောမားး့လု��်င်န်းး် ဆောမား်ာ်လုင်�ခ်ျု�က်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆောစ်ပြချုင်း်က်ု� န်းားလုည်ဖု်ွဲ့� � က်�မားတု� �က်ု� 
အဆောထားာက်အ်က် ူပြ���ါတယ်။်  

ITF သညီ ်ယ်ရူေ�၌ င်���မ်ျား�သများာ�များ�ာ�၏ 
အခွိုင်�အ်ရေ��များ�ာ� လု��ရေဆွဲာ်မုျားစာညီ�်ရုံး�ု �ပွ��ုု 
လု��ရေဆွဲာ်ရေပ� 
ယ်ဆူောက် င်ါးဖွဲ့မ်ားးသဆော�ာာမား�ားဆော�်၌ ဆိုက်လ်ုက် ်ပြဖွဲ့စ််�ာ့းဆောန်းသည်� ်အလု��်သမားား ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ားန့ိုငိ်� ်ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားမား�ားအား 

လု��်ချုန်းမုား�်ချု�ဆော�းပြချုင်း်အဆော�် တံ� �ပြ�န်းရ်ာာ၌ ITF သည် ်မုားမုား၏ င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး်၌ မား်တမား ့လု့ံ�ဆောဆိုာ်စ်ည်း်ရံုံး�း�့�အသစ််က်ု� �ံ�ဆောဖွဲ့ာ်ဆော�း

ရာန်း ်သ�ဆောတသန်းပြ��ပြချုင်း်က်ု� �းူဆော�ါင်း်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ောန်းလု�က်ရ်ှိိုသည်။် ITF ၏ ယ်ဆူောက်နိုု�င်င်် ံင်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်ဆောရား 

ဆောချုါင်း်ဆောဆိုာင်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူChris Williams က် �ု�မုား�၍ ဆောပြ�ာ�က်ားလုု�က်သ်ည်် ဓါ�
တ
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ဥဆောရာာ�နိုု�င်င််သံားမား�ား- မားဟု�တဆ်ောသာ င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားားမား�ားအတက့် ်�ံ�စံ်တ
က်�မားဟု�တဆ်ောသာ အလု��်လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အစ်းအစ်ဉ် (Atypical Working 

Scheme) က်ု� အု�င်ယ််ာလုန်း ်အစု်�းရာသည် ်ITF ၏ တု�က်တ်န့်းး်လု့ံ�ဆောဆိုာ်မား့
ဆော�က်ာင်� ်လု��်င်န်းး်က်ဏ္ဍရှိို ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ားမ့ား�ားက်ု� ဆောပြဖွဲ့ရှိငိ်း်ဆော�းရာန်း ် အဆောရား
တယ် ူကြီးက်းးကြီးက်းးမားားကြီးက်းး အစ်းအမံားပြဖွဲ့င်� ်၂၀၁၆ ချု�နိုစ်ိ်တင့် ်တည်ဆ်ောထားာင်ခ်ျု��သည်။်  

သု� �ဆောသာ်လုည်း် အမားနိ်းစ််င်စ််စ််မားာိ သဆော�ာာအ��်စ်�၌ အလု��်လု��်က်ု�င်ဆ်ောန်း
�က်ဆောသာ ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သား အမား�ားစ်�မားာိ �ံ�စံ်မားက်�ဆောသာ အစ်းအစ်ဉ် 
(Atypical Scheme) တင့် ်စ်ာရ့ာက်စ််ာတမ်ားးအဆောထားာက်အ်ထားားရှိိုသည်ပ်ြဖွဲ့စ််
ဆောစ် မားရှိိုသည် ်ပြဖွဲ့စ််ဆောစ် အလု��်�ု�ချုု�င်း်သည်� ်ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ားမ့ား�ားနိုငိ်� ်ဆိုက်န်ိုယ့််
သည်�ထ်ားခုျုု�က်�်ဏီရ်ာာမား�ားအပြ�င် ်အန်းည်း်ဆိုံ�း လု��်ချုနိုန့်းး်ထားက် ်န်းမုား�်ချု�ဆော�းမားမ့ား�ား
တု� �က်ု� ဆိုက်လ်ုက်၍် အန်းစ််န်းာချုဆံောန်းရာသည်။် အဆောပြချုအဆောန်းမားာိ အလုန့်း ်ဆိုု�းဝါး
�ါသည်၊် ထားု� �ဆော�က်ာင်� ်ITF သည် ်လုခူျုု�းသင့်း်က်းူမားအ့ဆော�က်ာင်း်က်ု� နိုု�င်င််၏ံ လုာ�
�ု� �ပြချုင်း်ဆိုု�င်ရ်ာာ ယ်နိုယူ်ားသု� � င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားား ၃၅ ဆောယ်ာက်၏် ဝန်းခ်ျုခံျု�က်ပ်ြဖွဲ့င်�် 
ဆောအာင်ပ်ြမားင်စ််ာ့ တင်�ု်� �ဆော�းချု��သည်။် စု်တမ်ားဆောက်ာင်း်စ်ာ့ပြဖွဲ့င်� ်ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တသ်ည်�် 
သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားအဆော�် ပြ�စ််�ဏီခ်ျု�မားတိပ်ြချုင်း် မားရှိိုဆောသး�ါ။ 

ရာလု�တ်စ််ချု�အပြဖွဲ့စ်် ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောစ်ာဆောစ်ာ�ု�င်း်တင့် ်မားလူု က်ု�ဗစ်် �ုတသ်မ်ုားး
မား ့လု��်ပြီး�းးဆောန်းာက် ်ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သား င်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ားအဆော�် �ာ
ပြဖွဲ့စ််သည်က််ု� က်ွနို်��်တု� � သရုှိိုလုု��က်သည်။် ITF သည် ်အု�င်ယ််ာလုန်း် 
သဆော�ာာမား�ားဆော�်တင့် ်လု��်က်ု�င်ဆ်ော�းဆောန်းသည်� ်အဓုါက် နိုု�င်င််သံားမား�ားပြဖွဲ့စ််�က်
သည်� ်အးဂ္ဂ�စ််၊ ဂ္ဂါန်းာနိုငိ်� ်ဖုွဲ့လုစ််�ု�င်န်ိုု�င်င််မံား ိဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သား င်ါးဖွဲ့မား်းသမားား
မား�ားက်ု� အဆောသးစု်တက််�က်� ဆောမားးပြမားန်းး်မားမ့ား�ား�ါဝင်သ်ည်� ်အရာည်အ်ဆောသး့ရှိို
ရှိို သ�ဆောတသန်းက်ု� လု��်ဆောဆိုာင်ဆ်ော�းရာန်း ်Maynooth University Law 

Department က်ု� ရာန်း�ံ်�ဆောင် ့ချု�မားတိဆ်ော�းချု��သည်။် 

၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ် ဆောအာက်တ်ု��ာလုတင့် ်ထား�တပ်ြ�န်းဆ်ော�းချု��ဆောသာ ဆောတ့� ရှိိုချု�က်မ်ား�ားက်ု� 
ပြ�ည်တ်င့်း်မားး�းယ်ာမား�ားတင့် ်တစ််ဟု�န်းထ်ားု�း ထားင်ဆ်ော�်ဆောက်�ာ်�က်ားချု��ပြီး�းး နိုု�င်င််၏ံ 
�ါလုးမားန်းတ်င့် ်ဆောဆိုး့ဆောနိုး့ဆောစ်ချု��ပြီး�းး Taoiseach (ဝန်းက်ြီးက်းးချု���်) ထားမံား ိတံ� �ပြ�န်းခ်ျု�က်် 
ရာရှိိုဆောစ်ချု��သည်။်  

၎င်း်တု� �သည် ်အလုန့်း ်အပြဖွဲ့စ််မား�ားသည်� ်အပြဖွဲ့စ််အ��က်တ်စ််ရာ�်က်ု� ပြ�သချု��

သည်။်  ၁၅ န်းာရားမား ိ၂၀ န်းာရားအထား ုအလု��်လု��်ရာက်မ်ား�ား၊ လုမူား�ု�းက်ု�အဆောပြချုချုံ
သည်� ်မားဆောတာ်မားတရာားမားမ့ား�ား၊ နိုငိ်� ်င်ါးတန်းခ်ျု�ုန်းဆ်ောက်�ာ်လုန့်းပ်ြီး�းး ဖွဲ့မ်ားးချုု�င်း်ဆောစ်
ပြချုင်း်က်��သု� � မားတရာား အတင်း်အက်��်ချုု�င်း်ဆောစ်ပြချုင်း် - ၎င်း်တု� �မားာိ မား�က်ာချုဏီ 
အပြဖွဲ့စ််အမား�ားဆိုံ�း ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ားပ့ြဖွဲ့စ််�က်ပြီး�းး လုဆူောတ့�ဆောမားးပြမားန်းး်ချုရံာသမူား�ားက် 
သ�ဆောတသန်းတင့် ်ပြ�န်းလ်ုည်ဆ်ောပြ�ာ�က်ားချု��သည်။် 

ITF သု� �မားဟု�တ ်အု�င်ယ််ာလုန်း ်အာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်မားဆောတာ်မားတရာားမားမ့ား�ား
က်ု� ဆောတ့� ရှိိုသည်�တ်ု�င် ်တရာားရံုံး�းမား�ားနိုငိ်� ်အလု��်ချုင့် ်ဆိုက်ဆ်ိုဆံောရား ဆောက်ာ်မားရှိငိ််
တု� �က် သဆော�ာာ�ု�င်ရ်ှိိင်မ်ား�ားအဆော�် ချု�မားတိသ်ည်� ်ပြ�စ််�ဏီမ်ား�ားမားာိ ပြ�စ််မားက့်ု� 
ဆိုက်လ်ုက်၍် ထား�်တလုည်လ်ုည် ်က်��းလုန့်းရ်ာန်းအ်တက့် ်လုံ�ဆောလုာက်သ်ည်�် 
ပြ�င်း်ထားန်းမ်ား ့မားရှိိုချု���ါ။ 

အစ်းရာင်ခ်ျုစံ်ာ ထား�တပ်ြ�န်းပ်ြီး�းး မား�ားမား�က်ာမားး အစု်�းရာသည် ်�ံ�စံ်မားက်�သည်� ်အလု��်
လု��်က်ု�င်ရ်ာာ အစ်းအစ်ဉ်ပြဖွဲ့စ််သည်� ်Atypical Working Scheme က်ု� 
ပြ�န်းလ်ုည်သ်ံ�းသ�်ရာန်း ်ဆော�က်ပြင်ာချု��သည်။် ၂၀၂၂ ချု�နိုစ်ိ် ဆောဖွဲ့ဆောဖွဲ့်ဝါရားလုတင့် ် ITF 
သည် ်အပြ�ည်�အ်စံ်�တင်ပ်ြ�ထားားသည်� ်တင်သ်င့်း်လုာာတစ််ဆောစ်ာင်က််ု� တင်သ်င့်း်ချု��
သည်၊် အဆိုု��ါ အစ်းအစ်ဉ်က်ု� ဖွဲ့�က်သ်မ်ုားးဆော�းရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု�ပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််သည်။် 
က်ွနို်��်တု� �သည် ်လု��်ချုဆော�းသည် ်သတမ်ားတိခ်ျု�က်မ်ား�ားနိုငိ်� ်ဗးဇူးာ အဆောပြချုအဆောန်းတု� �
မားာိ ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားအဆောန်းပြဖွဲ့င်� ်အလု��်ရှိိင်တ်စ််ဦးးတည်း်ထား ံရာာသက်�်န်း် 
လု��်ဆောန်းရာမားည်ဟ်ု� မားပြ�ဌာန်းး်သည်� ်အပြချုား �ါမားစ််အစ်းအစ်ဉ်တု� �နိုငိ်� ်နို့ငု်း်ယ်ဥိ်၍ 
၎င်း်၏ အားန်းည်း်ချု�က်မ်ား�ားက်ု� ဆောထားာက်ပ်ြ�ချု��သည်။် ထားု� �ပြ�င် ်က်ွနို်��်တု� �က် ထား�ဆောချု�
တင်ပ်ြ�ချု��သည်မ်ားာိ စ်ာရ့ာက်စ််ာတမ်ားး အဆောထားာက်အ်ထားား မားရှိိုသည်� ်င်ါးဖွဲ့မ်ားးသမားား
မား�ားသည် ်၎င်း်တု� � ဗးဇူးာဆောလု်ာက်ရ်ာန်းအ်တက့် ်လုမ်ားးဆော�က်ာင်း်တစ််ရာ�် ဖွဲ့န်းတ်းး
ဆော�းရာန်း ်လုု�အ�်ဆော�က်ာင်း်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

က်ွနို်��်တု� � စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်ဆော�းဆောန်းသည်� ်ဆောပြ�ာင်း်လု�ချု�က်မ်ား�ားအားပြဖွဲ့င်� ်အု�င််
ယ်ာလုန်း ်င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် က်ဏ္ဍတင့် ်အားလုံ�းဆောသာ ဆောချုါင်း်�ံ�ပြဖွဲ့တမ်ားမ့ား�ား 
�ဆော��ာက်သ်ာ့းမားည်ဟ်ု� ၎င်း်ဆောပြ�ာင်း်လု�ချု�က်ပ်ြချုည်း် အာမားချုနံိုု�င်မ်ားည် ်မားဟု�တ်
�ါ။ သု� �ဆောသာ်လုည်း် ၎င်း်တု� �အားပြဖွဲ့င်� ်ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ား
အဖုွဲ့� � မုားမုားတု� �၏ အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားက်ု� စ်းမံားရာန်းန်ိုငိ်� ်�ု�မုား�၍ လုယ့်က််စူ်ာ့ ဆောတာင်း်ဆိုု�
ရာန်းအ်ပြ�င် ်လုု�အ�်လု်င် ်ပြ�ည်လ်ုည်တ်ည်�မ်ားတဆ်ော�းဆောစ်ရာန်း ်ဆောတာင်း်ဆိုု�နိုု�င်ရ်ာန်း် 
လု��်�ု�င်ခ်ျုင့်� ်ရာရှိိုဆောစ်မားည်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။်

ITF သညီ ်အုငု်ယ််ာလေ် င်���မ်ျား�လပ်ုင်ေ်� 
စာညီ�်ရုံး�ု �လု��ရေဆွဲာ်ပွ��ု ုရေရုံးာ �ရေဖြပာင်�်လပ်ုသာ�
အရေပ် ဆွဲ�လ်� ်ရေခို�င်�်ပ�ုဖြ�တရ်ေေရေ��ာင်�် 
ဖြမုျားင်�တ်င်လ်ု��ရေဆွဲာ်ရေပ�  
ITF သည် ်အု�င်ယ််ာလုန်း ်င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် သဆော�ာာအ��်စ်�တင့် ်၎င်း်၏ စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်�့�က်ု� ပြမားာင်�တ်င်၍် လု့ံ�ဆောဆိုာ်ချု��သည်၊် 

အ�ယ်ဆ်ော�က်ာင်�ဆ်ိုု�ဆောသာ် အစု်�းရာ၏ ဆောရုံးာ�ဆောပြ�ာင်း်လု��်သားင်ါးဖွဲ့မား်းသမားားမား�ား ချုင့်�ပ်ြ���ါမားစ်် အစ်းအစ်ဉ်က် ယ်ု�ယ်င့်း်ဆောန်းပြချုင်း်

ဆော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််သည်ဟ်ု� ITF င်ါးဖွဲ့မ်ားးလု��်င်န်းး် စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်�့� ဆောချုါင်း်ဆောဆိုာင်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူMichael O’Brien က် ရှိငိ်း်

ပြ�သည််
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က်မားာ့အနိုိံ � ဆို�်ုက်မ်ားး အဆောတာ်မား�ားမား�ားတင့် ်ဆို�်ုက်မ်ားးနိုငိ်� ်လုမ်ားးမား�ားတင့် ်ပြ�ည်�်
�က်�်�ုတဆ်ိုု� �မား ့တု�း�ာ့းဆောန်း�က်သည်။် သု� �ဆောသာ်လုည်း် သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား 
အလု��်သမားားမား�ားက်ု� အပြ�စ််တင်ရ်ာန်း ်မားဟု�တ�်ါ။ ပြ�ည်��်က်�်�ုတဆ်ိုု� �မားမ့ားာိ တစ််က်မားာ့
လုံ�းဆိုု�င်ရ်ာာ သဆော�ာာလု��်င်န်းး်၏ ထားနု်းး်သမ်ုားးမားရာနိုု�င်သ်ည်� ်စ်းး�ာ့းရှိငိ် ်အပြ��အမားနူိုငိ်�် 
စ်ားသံ�းသ ူစ်ားသံ�းမား ့အဆိုမားတန်း ်မား�ားပြ�ားလုာမားတ့ု� �တင့် ်�ဋိ�ုက်ခပြဖွဲ့စ််မားရ့ှိိုစ်ဉ် က်မားာ့
အနိုိံ � က်�န်းက််ားဆောမားာင်း်နိုငိ်သ် ူန်းည်း်�ါးမားဆ့ော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််�ာ့းရာပြချုင်း်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

ဆောရာာဂ္ဂါက်�်ဆော�းကြီးက်းးသည် ်က်မားာ့� က်�န်းစ််ည်ပ်ြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆောရား က်င့်း်ဆိုက်၏် ရ့ုံးဆောထားာင်�်
တု�င်း်န်းးး�ါးက်ု� အဆိုက်ပ်ြ�တဆ်ောစ်ချု���ါသည်။် စ်က်ရံ်ုံး�မား�ားက်ု� က်မားာ့�ထား�တလ်ု��်မား့ 
စ်မ့်ားးရာည် ်အမား�ားဆိုံ�းရှိိုသည်� ်နိုု�င်င််မံား�ား၌ က်ု�ဗစ််-၁၉ က်းူစ်က်�်�ံ� နိုိံ �မားဆ့ော�က်ာင်�် 
ထား�တလ်ု��်မားက့်ု� �ုတသ်မ်ုားးချု��သည် ်သု� �မားဟု�တ ်အတင်း်အက်��် ဆောလု်ာ�ချု�ချု��သည်၊် 
အထားးူသပြဖွဲ့င်� ်တရုံး�တန်ိုု�င်င််တံင့်ပ်ြဖွဲ့စ််သည်။် 

သဆော�ာာက်�မားပဏီးမား�ား ချုန်း �မ်ားနိ်းး်ချု�က်မ်ားာိးယ်င့်း်ချု��သည် ်- ဆောရာာဂ္ဂါက်�်ဆော�းကြီးက်းးအတင့်း် 
က်မားာ့� က်�န်းစ််ည် ်စ်းးဆိုင်း်မား ့ဆောတာင်း်ဆိုု�မားတ့င့် ်ဆောလု်ာ�က်�လုာမားည်ဟ်ု� ချုန်း �မ်ားနိ်းး်
တက့်ခ်ျု�က်ပ်ြီး�းး မုားမုားတု� �၏ သဆော�ာာဆောပြ�းဆို့�မားမ့ား�ားက်ု� ဆောလု်ာ�ချု�ချု��သည်၊် အမားနိ်းစ််င်စ််စ်် 
စ်ားသံ�းသမူား�ား၏ ဆောတာင်း်ဆိုု�မားမ့ားာိ တု�းပြမားာင်�ခ်ျု��သည်။် ဤတု�းပြမားာင်�မ်ားဆ့ော�က်ာင်� ်က်�န်းစ််ည််
မား�ား စ်က်ရံ်ုံး�မား�ားသု� � သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား စ်န်းစ််က်ု� ထားထူား�်ပြ�ည်�က််��်ဆောစ်ချု��သည်၊် 
သဆော�ာာက်�န်းဆ်ောသတူာမား�ား အလုန့်း �အ်လုန့်း ်န်းည်း်�ါးမားက့် တရုံး�တန်ိုု�င်င််၌ံ က်�န်းဆ်ောချု�ာ
မား�ားက်ု� ဂု္ဂ�ဆော�ါင်မ်ား�ားနိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ားအပြ�င် ်အာရှိိတစ််ချုင့်�တ်င့် ်စ်��ံ�မား�ားပြ�ားလုာ
ဆောစ်သည်။်  

ဤဆောလု်ာ�က်�မားသ့ည် ်သဆော�ာာက်�န်းဆ်ောသတူာမား�ား မားလုု�အ�်သည်�ဆ်ောန်းရာာမား�ား၌ 
ဆောသာင်တ်င်ဆ်ောန်းချု��ရာပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်ပြဖွဲ့စ််�ာ့းရာ�ါသည်။် ဥ�မားာအားပြဖွဲ့င်� ်တရုံး�တန်ိုု�င်င််ံ
သည် ်PPE က်ု� က်မားာ့အနိုိံ � ထား�ကြီးက်းးထားည်က်ြီးက်းးပြဖွဲ့င်� ်တင်�ု်� �ချု��သည်၊် သု� �ဆောသာ် သဆော�ာာ
က်�န်းဆ်ောသတူာမား�ားမားာိ နိုု�င်င််အံမား�ားအပြ�ားတင့် ်ဆောသာင်တ်င်က််�န်းရ်ာစ််ဆောန်းပြီး�းး တရုံး�တ်
နိုု�င်င််သံု� � ပြ�န်းလ်ုည်မ်ား�ု� ��က်�ါ။ တစ််ချု�ုန်းတ်ည်း်မားာိ�င် ်က်�န်းစ််ည် ်ထား�တလ်ု��်ပြချုင်း်က်ု� 
စ်ားသံ�းသ ူဆောတာင်း်ဆိုု�မားန့ိုငိ်� ်က်ု�က်ည််းဆောစ်ရာန်း ်တရုံး�တန်ိုု�င်င််တံင့် ်တစ််ဟု�န်းထ်ားု�း �ု�

ဆို�်ုက်မ်ားးလု��်သားမား�ား၊ သဆော�ာာသားမား�ားနိုငိ်� ်က်�န်းး်လုမ်ားး

သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား အလု��်သမားားမား�ားသည် ်က်ု�ဗစ််-၁၉ က်�်

ဆော�းကြီးက်းးအတင့်း် က်�န်းစ််ည်ပ်ြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆောရား က်င့်း်ဆိုက်မ်ား�ားက်ု� အ

ဆောနိုာိက်အ်ယ်ကိ်ပ်ြဖွဲ့စ််ဆောအာင်၊် က်�န်းစ််ည်မ်ား�ားနိုငိ်� ်ဝန်းဆ်ောဆိုာင်မ်ားမ့ား�ား

က်ု� ဆောနိုာိင်�ဆ်ောနိုးိဆောအာင် ်အဆော�က်ာင်း်ချုပံြဖွဲ့စ််ဆောစ်သည်ဆ်ိုု�သည်� ်လု��်င်န်းး်

က်ဏ္ဍအဆော�် ဆောပြ�ာဆိုု�ဆောရားသားမားတ့ု� �အား စု်န်းဆ်ောချု်မားမ့ား�ား လု��်�က်

သည်။် ITF ဆို�်ုက်မ်ားးလု��်သားမား�ား ဌာန်း လုက်ဆ်ောထားာက်ပ်ြဖွဲ့စ််သူ 

Steve Biggs က် အစ်စ််အမားနိ်း ်အချုက်အ်ချု�မား�ားက်ု� စု်စ်စ််ဆောပြ�ာ

�က်ားလုု�က်သ်ည််

ထား�တလ်ု��်ချု��သည်။် 

သဆော�ာာက်�န်းဆ်ောသတူာ န်းည်း်�ါးမားန့ိုငိ်� ်သဆော�ာာက်�န်းတ်င်�ု်� �မား ့ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု�က် ်ပြမားာင်�်
တက်လ်ုာပြချုင်း်ဆော�က်ာင်� ်က်�န်းဆ်ောစ်�းနိုန့်းး် ကြီးက်းးပြမားာင်�လ်ုာချု��ရာသည် ်- က်�န်းစ််ည်မ်ား�ားနိုငိ်�် 
ဝန်းဆ်ောဆိုာင်မ်ား ့ဆောစ်�းနိုန့်းး်မား�ား မားဆောတာ်တဆောလု�ာ် ကြီးက်းးပြမားာင်�လ်ုာသည် ်- ထားု� �ပြ�င် ်သဆော�ာာ
က်�န်းစ််ည် ်သယ်ယ််�ုူ� �ဆောဆိုာင်ဆ်ောရား က်�န်းက််�စ်ရုာတမ်ား�ားမားာိ တစ််ဟု�န်းထ်ားု�း ဆောစ်�းပြမားာင်�တ်က််
ချု��သည်။် သဆော�ာာမား�ား တစ််ဟု�န်းထ်ားု�း တု�းပြမားာင်�ဆ်ောရာာက်ရ်ှိိုလုာမားမ့ား�ားမားာိ ဆို�်ုက်မ်ားးမား�ား
တင့် ်ပြ�ည်��်က်�်လုာချု��သည်။် ထားု� �ပြ�င် ်က်�န်းက််ားဆောမားာင်း်နိုငိ်သ်မူား�ားနိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားး
လု��်သားမား�ားအား သးးပြချုားချု့�ဆောန်းပြချုင်း်လု��်ရာန်း ်က်�မားပဏီး ဆိုံ�းပြဖွဲ့တခ်ျု�က်မ်ား�ားမားာိလုည်း် 
သက်ဆ်ောရာာက်မ်ား ့ပြဖွဲ့စ််ချု��ရာသည်။် 

USA တင့် ်သမားမတ Biden သည် ်International Longshore and 

Warehouse Union (ILWU) ၏ ဥက်က ဌပြဖွဲ့စ််သ ူWillie Adams နိုငိ်� ်၎င်း်၏ အဖ့ွဲ့��
ဝင် ်အားလုံ�းအား က်�န်းစ််ည်ပ်ြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆောရား စ်းးဆိုင်း်မားက့်ု� က်�်ဆောရာာဂ္ဂါဆော�းကြီးက်းးအတင့်း် 
ဆိုက်လ်ုက် ်စ်းးဆိုင်း်ဆော�းဆောန်းသည်�အ်တက့် ်၎င်း်တု� �၏ အလု��်ကြီးက်�ုးစ်ားလု��်က်ု�င်မ်ားက့်ု� 
လုသူရုှိငိ်�်က်ား ဆောက်�းဇူူးးတင် ်စ်က်ားဆောပြ�ာချု��သည်။် သသူည် ်အလု��်သမားားမား�ား၏ 
ဦးးဆောဆိုာင်မ်ားက့်ု� လုု�က်လ်ု��်ဆော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်က်�န်းစ််ည်စ််းးဆိုင်း်မား ့�ုတဆ်ိုု� �ပြ�ည်�က််��်ဆောန်းမားအ့ား 
ဆောပြဖွဲ့ရှိငိ်း်ရာန်း ်၎င်း်တု� �၏ အချုန်းး်က်ဏ္ဍအား ၎င်း်တု� �လု��်ဆောစ်ရာန်း ်စ်းး�ာ့းလု��်င်န်းး်ရှိိင်မ်ား�ား
အား ဆောတာင်း်ဆိုု�ချု��သည်။် “�းက်စု်စဟုာ က်�န်းစ််ည်ပ်ြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆောရားက်င့်း်ဆိုက်အ်တက့် ်�ာ
မား်မားဟု�တ�်းူလုု� � ဆောပြ�ာလုု� �မားရာ�ါ�းူ။ ဆိုု�လုု�တာက် ဆို�်ုချုလံုမ်ားးဆော�က်ာင်း် လု��်က်ု�င်သ်ူ
ဆောတ၊့ မားးးရာထားားဆောတ၊့ က်�န်းတ်င်က််ား က်�မားပဏီးဆောတ၊့ သဆော�ာာသယ်�ု်� �သဆူောတ၊့ န်း� � အပြချုား 
လုက်လ်ုးဆောရာာင်း်သဆူောတအ့�ါအဝင်ပ်ြဖွဲ့စ််�ါတယ်။် 

“တက်ယ်လ်ုု� � ��ဂ္ဂဂလုကု် က်ဏ္ဍက် တု�းပြမားာင်�လ်ု��်က်ု�င်မ်ားဆော�း�းူဆိုု�ရာင် ်က်�ဆောန်းာ်တု� �က် 
သတူု� �က်ု� အပြ�င်ထ်ားက့်ပ်ြီး�းး လု��်ဆော�း�ါလုု� � ဆောပြ�ာရာ�ါမားယ်။် က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � �စ််မားတိထ်ားား
တ���န်းး်တု�င်က်် အချု� လုတတ်ဆောလုာ လုမ်ားးဆော�က်ာင်း် က်�ဥ်း�က်�်ဆောန်းတာက်ု� ဆောပြဖွဲ့ရှိငိ်း်ဖုွဲ့� �
သာ မားဟု�တ�်ါ�းူ �းက်�်ဆော�းကြီးက်းးမားာိ �က်�ံဆောတ့� ချု��တ�� က်�ဆောန်းာ်တု� �ရာ� � က်�န်းစ််ည်သ်ယ်�ု်� �
ဆောရားရာ� � က်ာလုတာရှိညိ်ဆ်ောန်းတ�� အားန်းည်း်ချု�က်ဆ်ောတက့်ု� ဆောပြဖွဲ့ရှိငိ်း်ဖုွဲ့� �လုည်း်ပြဖွဲ့စ််�ါတယ်။်  

အဆောပြချုအဆောန်းက်ု� မားနိ်းမ်ားနိ်းက််န်းက််န်း ်စ်စ်စ််ဆော�းရာန်းန်ိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားးလု��်သားမား�ားသည်် 
ဖုွဲ့အားဆော�းမား ့မားတန်းတ်ဆို�က်ားထား�မား ိအလုန့်းခ်ျုက်ခ်ျု�ဆောသာ အလု��်က်ု� လု��်က်ု�င်ဆ်ော�း
ဆောန်းသည်ဆ်ိုု�သည်က််ု� လုက်ခ်ျုဆံောလုးစ်ားဆော�းရာန်းအ်တက့် ်က်ွနို်��်တု� �၏ ဆို�်ုက်မ်ားး
လု��်သားမား�ား အဖ့ွဲ့��ဝင်၏် ဆောတာင်း်ဆိုု�မားက့်ု� ITF သည် ်ရာ�်တည်�်ါသည်။်

ဆွဲပ်ု�မ်ျား�လပ်ုသာ�များ�ာ�
မိျားာ �ေ်ုစာညီဖ်ြ�ေ �်ခို�းရေ��
�ငွ်�်ဆွဲ� ်ဖြပဿော 
များဟာတုပ်�

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်2022  
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သဆော�ာာသားမား�ားသု� � ဝန်းဆ်ောဆိုာင်မ်ား ့ပြဖွဲ့န်း �ခ်ျု�းဆော�းပြချုင်း် နိုစ်ိ် ၄၀ ပြ�ည်�ဆ်ောပြမားာက်် 
အချုမ်ားးအန်းားက်�င်း်�ရာန်း ်ITF သဆော�ာာသားမား�ား ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင်အ့��်ထားနု်းး်
မားအ့ဖ့ွဲ့��သည် ်သဆော�ာာသားမား�ားအား ၎င်း်တု� �က်ု�ယ်တ်ု�င် ်၎င်း်တု� �၏ က်ု�ယ်�ု်�င််
စ်က်ားလုံ�းမား�ားနိုငိ်� ်�ံ�ရုာ�်မား�ားနိုငိ်�တ်က် ့တင်ပ်ြ�ဆောစ်လုု�သည်။် 

က်ွနို်��်တု� �သည် ်ဓါါတ�ံ်�ပြီး�ု�င်�့်�က်ု� က်�င်း်�ဆော�းချု��သည် ်- အပြမားင်မ်ား ိမား�က်က််ယ့််
ဆောသာ်လုည်း် ရူုံးးသာ့းသည် ်မားဟု�တ ်- ယ်င်း်ဆောန်းာက် ်ရာလု�မ်ားာိ က်န်း �သ်တထ်ား�တဆ်ောဝ
သည်� ်စ်ာအ��်တစ််အ��်ပြဖွဲ့စ််လုာ - အပြမားင်မ်ား ိမား�က်က််ယ့်ဆ်ောသာ်လုည်း် ရူုံးးသာ့းသည်် 
မားဟု�တ ်- သဆော�ာာသားမား�ားက် တင်ပ်ြ�သည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ �ံ�တ�ူန်းး်ချု�း 
အချု� ၄၀ �ါစ်ာအ��်ပြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�� 
တင်ဖ်ြပရေသာ သရေ�ာာသာ�
များ�ာ�၏ အဖြများင်် 
ITF သဆော�ာာသားမား�ား ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင် ့အ��်ထားနု်းး်အဖ့ွဲ့�� 
ဆောချုါင်း်ဆောဆိုာင်ပ်ြဖွဲ့စ််သ ူKatie Higginbottom က် ၂၀၂၁ ချု�နိုစ်ိ်တင့်် 
အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း်၏ ၄၀ အကြီးက်မ်ုားဆောပြမားာက် ်နိုစ်ိ်�တလ်ုည်အ်ချုမ်ားးအန်းား
က်�င်း်��ံ�အဆော�က်ာင်း် တင်ပ်ြ�သည််

ITF သမားဂ္ဂဂမား�ားသည် ်ဤစ်ာအ��်က်ု� က်မားာ့တစ််ဝန်းး်ရှိို အစု်�းရာ အာဏီာ�ု�င်မ်ား�ားနိုငိ်�် 
ဥ�ဆော�ပြ��အမားတမ်ား�ားထား ံပြ�သ�က်သည်၊် အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ က်�န်းသ်ယ့်ဆ်ောရားက်ု� 
ပြဖွဲ့စ််ဆောပြမားာက်ဆ်ောအာင် ်ဆောဆိုာင်ရ့်ာက်ဆ်ော�းသည်� ်သဆော�ာာသားမား�ား၏ အချုရာာက်�သည်�် 
အချုန်းး်က်ဏ္ဍနိုငိ်� ်အဆောတ့�အ�က်�ံက်ု� သရုံး��်ဆောဖွဲ့ာ်ရာန်းပ်ြဖွဲ့စ််�ါသည်။် 

လုန်း�်န်းပ်ြီးမုား�� ရှိို အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ိုု�င်ရ်ာာ �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း် 
(International Maritime Organisation (IMO)) သည် ်IMO ၏အစ်းအစ်ဉ်
အလု��်နိုငိ်�ဆ်ောက်ာင်စ််း ဆောရ့ားဆောက်ာက်ခ်ျု ံအဖ့ွဲ့��ဝင်မ်ား�ားက်ု� အတည်ပ်ြ��ဆော�းရာန်း ်က်မားာ့�
အစု်�းရာမား�ားထားမံား ိက်ု�ယ်စ််ားလုယိ်မ်ား�ားတက်ဆ်ောရာာက်သ်ည်� ်၎င်း်၏ နိုစ်ိ်�တလ်ုည်် 
ည်းလုာချုတံင့် ်စ်ာအ��်မား ိ�ံ�ရုာ�်မား�ားက်ု� နိုစ်ိ်�တ�်က်ာ-ပြ�ချုန်းး် က်�င်း်�ဆော�းချု��သည်။်   
ပြ�ချုန်းး်က်ု� အ့န်းလ်ုု�င်း် �က်ည်�ရ့်ုံးရာန်း ်ယ်ချု�အချုါ https://www.seafarerstrust.org/

exhibition တင့်ရ်ာရှိိုနိုု�င်သ်ည်။် 

သဆော�ာာသားမား�ား၏ ယ်ံ�မားတိအ်�်နိုိဆံောင် ့အ��်ထားနု်းး်မားအ့ဖ့ွဲ့��သည် ်ITF ၏ က်�သု�လုပ်ြဖွဲ့စ်် 

အဖ့ွဲ့��အစ်ည်း်တစ််ရာ�်ပြဖွဲ့စ််သည် ်– �ု�မုား�သရုှိိုရာန်း ်ဝက်�်ဆ်ိုု�က််  
www.seafarerstrust.org

ဓါ�တပ်�ုဆွဲ�ုသညီ� ်“Out of Sight, Not Out of Mind” - သရေ�ာာသာ�များ�ာ�� တင်ဖ်ြပသညီ� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ ပ�ုတပူေ်�ခို�း အခုို ၄၀ �ု ု��ညီ��်ေ်  
ေ��်ဆ်ွဲု�ု-် https://www.seafarerstrust.org/what-we-do/photo-competition-2021

�တ်ပု�- s – Micheal Obaje Enefola 
“A sailor with a golden heart” �တ်ပု�- s – Rommel Roma

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



အြပည်ြပည်ဆိ� င်ရာ 
သယ်ယ� ပိ� ့ေဆာင်ေရး 
အလ� ပ်သမားများ 
အဖဲွခ့ျုပ်

  သရေ�ာာသာ�များ�ာ� – သတင်�်အခို��အ်လ�န်္တငိ်� ်
အ���ဉာာဏ်ီအတ�ွ ်ITF �ု ုသင်၏် ရေေ �စာဉ်ဆွဲု�ု�်ပ်
�ာ ဆွဲပ်ု�မ်ျား�အဖြ�စာ ်သတမိ်ျားတပ်�
အခိုများ�� ITF အ��်် – ရေအာ�ပ်� န္တစိာမ်ျား�ု��လ��ုအတ�ွ် 
�ရုိှိန္တုငု်သ်ညီ ်Android န္တငိ်� ်iOS သ��ုမုုျား�ုငု်�်များ�ာ� 
၎င်�်တုု ��ု ုapp store မိျား ရေဒီ�င်�်လဒုီဆ်ွဲွ�ယ်ပူ�။ 
 www.itfseafarers.org/en/look-up/-itf-seafarers-apps

သင်�သ်ဆော�ာာက်ု� စ်စ််ဆောဆိုး�ါ 

အက်��်အတည်း်ပြဖွဲ့စ််ချု�ုန်း၌် 
အက်အူည်းက်ု� မားည်သ်ည်�ဆ်ောန်းရာာမားိ 
ဆောတာင်း်ချုရံာန်း ်ဆောတ့� ရှိို�ါ 

ITF နိုငိ်� ်ဆိုက်သ်ယ့်�်ါ 

ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးတစ််ဦးး သု� �မားဟု�တ် 
ITF �င်လ်ုယ်ဆ်ောရာဆော�က်ာင်း် သမားဂ္ဂဂ 
က်ု�ရှိာိ�ါ 

က်�န်းး်မားာဆောရားနိုငိ်� ်သာယ်ာဝဆောပြ�ာဆောရား 
သတင်း်နိုငိ်� ်အ�က်ဆံော�းချု�က််

ITF Global ITF ေ��်ဆ်ွဲု�ုမ်ျား�ာ� 

www.itfseafarers.org – သင်� ်အချုင့်�အ်ဆောရားမား�ားနိုငိ်� ်ITF စု်စ်စ််ဆောရားမားးးမား�ား
က် �င်လ်ုယ်ပ်ြ�င်န်ိုငိ်� ်ဆို�်ုက်မ်ားးတင့် ်မားည်သ်ု� � က်ညူ်းဆော�က်ာင်း် သရုှိိုရာန်း ်က်ွနို်��်တု� �၏ 
သဆော�ာာသားမား�ားအတက့် ်ရာည်ဆ်ိုးူထားားဆောသာ ဝက်�်ဆ်ိုု�က်တ်င့် ်�က်ည်��်ါ။ 

www.itfshipbesure.org – သင် ်အလု��်ရှိာိဆောန်းလု်င် ်သင် ်သရုာန်းလ်ုု�အ�်သည်�် 
အရာာတု�င်း်က်ု� ရှိိာ�ါ 

www.itfglobal.org – အလု��်သမားားမား�ားနိုငိ်� ်၎င်း်တု� �၏ ITF သမားဂ္ဂဂမား�ားအဆော� ်
သက်ဆ်ောရာာက်သ်ည်� ်ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းဆော�် ပြဖွဲ့စ််��က်ဆ်ောပြ�ာင်း်လု�မားမ့ား�ားအားလုံ�းက်ု� န်းားစ်င့်�်
�ါ

ITF လမုူျားရေ��များးဒီးယ်ာ

•

•

•

•

•

ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ� 

•

•

•

ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းဆော�် ITF သတင်း်နိုငိ်�် 
သမားဂ္ဂဂ သတင်း်မား�ားက်ု� န်းားစ်င့်��်ါ 

က်ွနို်��်တု� �၏ စ်ည်း်ရံုံး�းလု့ံ�ဆောဆိုာ်�့�
မား�ားနိုငိ်� ်ဆိုက်လ်ုက် ်ထားဆုောတ့��ါ 

ITF နိုငိ်� ်၎င်း်၏ သမားဂ္ဂဂမား�ား 
အဆော�က်ာင်း် �ု�မုား� သရုှိို�ါ

•

•

ဆောန်းာက်ဆ်ိုံ�းဆော�် သတင်း်မား�ားနိုငိ်��်တသ်က်၍် Twitter ရှိိ ု
#itfseafarers က်ု�အသံ�းပြ��ပြချုင်း်နိုငိ်� ်www.facebook.com/

ITFseafarerssupport တင့် ်န်းားစ်င့်�ပ်ြီး�းး သင်� ်ထားင်ပ်ြမားင်ခ်ျု�က်ဆ်ော�း�ါ  

က်ွနို်��်တု� �က်ု�www.instagram.com/ITFseafarersupport 
တင့် ်ဆောဖွဲ့ာ်လုု� (follow) လု��်�ါ။


