
သင်�အ်ီးာ� ရေ���ဇူူး�တင်ပ်ါသည်၊်
သ�ူ�ရေ�ာင်�်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�။

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�

သတင်�်လာာစာာရေစာာင််
အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ�� အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� အီးဖ့ု��ချု��ပ်ပြများန်ံများာ | အီးများာတ ်၃၅/၂၀၂၁

ဤထား�တရ်ေဝစာာရေစာာင်တ်င့်-်

�ု�ရုုံး�နံာဗု�င်�်�ပ်စာ၏် သ�ရ်ေ�ာ�မု်ျားနှာာင်� ်သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ� အီး��ပ်အီးတည်�်     

လမုူျားရေ���န့်ံ��မ်ျား�ာ��ု� သံ��စာ့�ရေနံသည်� ်လမ်ုျားလည်သ်မူျား�ာ�       

အီး�ညူ်း �ယ်ပူြချုင်�်အီးတ�့ ်ဆို့�ထား�တယ််နူှာု�င်သ်ည်� ်သင်၏် လမ်ျား�ညွှာန်ံ
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၃၅/၂၀၂၁
International Transport Workers’ Federation (ITF), 49/60 Borough Road, London SE1 1DR, United Kingdom က ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်ထုတုွဝ်ေ�သည်။်
ထု့ု �ပြ�င် ်သတွင်�်လွှာာ�စ်�ဝေစ်�င်မ်ျား���က့ု (English, Arabic, Burmese, Chinese, German, Indonesian, Japanese, Russian, Spanish and Turkish ဘာ�သ�စ်က��များ���ပြ�င်�်
ထုတုွဝ်ေ�များ)ု အထုက�်ါလွှာ�့်စ်�ရှိှ့ ITF များ ှရရ့ှှိနှ့ငု်�်ါသည်။် သင်�အ်ဝေေပြ�င်� ် PDF �ံစံု်စ်�ဝေစ်�င်က့်လုွှာည်�် www.itfglobal.org/en/resources/reports-publications/seafarers-bulletin
ဝေ�ါင်�်လွှာ�ုဆ်ွဲွ�၍ ယူနူှ့ငု်သ်ည်။်

ဝ��်ဆ်ိုု��-် www.itfseafarers.org | အီးး�ရေများ�လ-် seafsupport@itf.org.uk  | ဖု�န်ံ�- +44 (20) 7403 2733 | ဖု�စ်ာ-် +44 (20) 7357 7871
များ��န်ှာာာဖံု�� ဓါါတပံ်�- Ama Namin

အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ�� အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� အီးဖ့ု��ချု��ပ် (International Transport Workers’ Federation (ITF)) သည် ်သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင််
ရေ�� အီးလ�ပ်သများာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�၏ အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ အီးလ�ပ်သများာ� သများဂ္ဂဂ အီးဖ့ု��ချု��ပ် တစာခ်ျု�ပြဖုစာသ်ည်၊် သရေ�ာာသာ�ရေပါင်�် ၉၁၀ ၀၀၀ ရေ��ာ်အီးပါအီးဝင် ်နှာု�င်င််ရံေပါင်�်
၁၅၀ ရှိာု ၆၇၀ နံး�ပါ� အီးသင်�်ဝင် ်အီးဖ့ု��အီးစာည်�်များ�ာ�များာ သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ�� အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� သန်ံ�ရေပါင်�် ၁၈ သန်ံ�ရေ��ာ်ချုနံ �်�ု� �ု�ယ်စ်ာာ�ပြပ�ရေပ�ထားာ�သည်။် ၎င်�်�ု�
လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍရေပါင်�် ရှိာစာခ်ျု��ု� ရေပါင်�်၍ဖ့ု��စာည်�်ထားာ�သည်၊် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၊ င်ါ�ဖုမ်ျား�သများာ�များ�ာ�၊ ��န်ံ�ရေပြများ လမ်ျား�ရေ��ာင်�်ညွှာန်ံ�၊ ဆိုပ်ု�မ်ျား� အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�၊ များး��ထားာ�
များ�ာ�၊ ��န်ံ�လမ်ျား�သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ��၊ ရေလရေ��ာင်�်ညွှာန်ံ��ာ�မုျား လ�ပ်င်န်ံ�နှာာင်�် ချု�း�သာ့�လ�ပ်င်န်ံ� တု� �ပြဖုစာသ်ည်။် ၎င်�်သည် ်သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ�� အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�အီးာ�
တစာ�်များာာလံ�� အီးဆိုင်�ပ်ြဖုင်�် �ု�ယ်စ်ာာ�ပြပ�ရေပ�ပြီးပး� တစာ�်များာာလံ��ဆိုု�င်�်ာ လုံ�ရေဆိုာ်ရေပ�ပြချုင်�်နှာာင်�် စာည်�်လံ��ည်းညွှ့တပ်ြချုင်�်များာတစာဆ်ိုင်�် သတူု� �၏ အီး��ု��ရေ���ဇူူး�များ�ာ��ု� ပြမှျားင်�တ်င််
ရေပ�သည်။် ITF တင့် ်�များာာတစာဝ်န်ံ� ဆိုပ်ု�မ်ျား�များ�ာ�၌ အီးလ�ပ်လ�ပ်�ု�င်လ်��ရ်ှိာုရေသာ ၁၃၂ ရေယ်ာ�ရ်ေသာ စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�နှာာင်�် အီးဆို�အ်ီးသယ့်မ်ျား�ာ� ရှိာုပါသည်။်
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�ွနှာ်�ပ်အီးရေနံနံ� � သရေ�ာာသာ� အီးာ�လံ��နံ� ��ွနှာ်�ပ်တု� ��� �
ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် အီးဖ့ု��ဝင်ရ်ေတ�့� �လတူု�င်�်�ု� ဒီး �ု�
ဗစာ-်၁၉ �များာာ��ပ်ရေ�ာဂ္ဂါကြီး�း�ရေ��ာင်�် ရေ��ာ�စ်ာ�ာ
ရေ�ာင်�်ပြီးပး� များရေသချု�ာ များရေ��ာမုျားရေတ�့�ာ�� သင်တ်ု� �
�� �အီးလ�ပ်တာဝန်ံရေတ�့ု� အီးတတပ်ည်ာရှိာင် ်ဆိုန်ံဆိုန်ံ
နှာာင်�် ကြီး��ု�ပမ်ျား�အီးာ�ထား�တပ်ြီးပး� ထားမ်ျား�ရေဆိုာင်ရ်ေပ�တ��အီးတ�့်

အီးလန့ံ �်အီးလန့်ံ ရေ���ဇူူး�တင်ရ်ှိာုရေ��ာင်�် ဦး�စာာ့ ရေပြပာ��ာ�လု�ပါတယ်။်
ကများာ�တွစ််�ေ�်များ�ှ သေ�်ေ� �ခု��တွ�� သဝေဘာာ�သ��ဝေတွဟွာ� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �မ့ျားသ��စ်ု
ဝေတွကွ့ု ဝေကွ�ဝေများ�ွတွ�� ကေု�်စ်စည်�်ဝေတွကွ့ု ဝေ�ာ�လွှာ���ဝေ���ု့ �ဆွဲကလ်ွှာကပ်ြီး��� တွ��ေ်
ယူထူု��သလွှာ့ ုသင်�ဝ်ေတွ�်တွ�� က�ေ�်များ�ဝေရ� ဝေစ်�င်�ဝ်ေရှိှ�ကမ်ျားကု့လုွှာည်�် ဝေသခု��ဝေအ�င််
ဆွဲကလ်ွှာက ်လွှာ�်ုဝေ��ဝေေ�ါတွယူ။် သင်တ်ွ့ု �ရ� �က့ယုူက်�့��စ်ေွ �မ်ျားဝုေတွွ များရှိှ့ရင် ်- သင််
တွ့ု �ရ� �မ့ျားသ��စ်ဝုေတွ-ွ တွစ််ကများာ�လွှာံ�ုရ� �ကေုသ်ယွူဝ်ေရ�ဝေတွဟွာ� အလွှာေွ ်ဆွဲ့�ု�ါ�တွ��
ဝေေ�ကဆ်ွဲကတ်ွွ� ပြ�ဿေ�ဝေတွေွ� �အတွ ူရ�်ဆွဲ့ငု်�်သ�ွ��ါလွှာမ့ျား�်များည်။် အခုကအ်ခု�ဝေတွွ
အ��လွှာံ�ုဝေတွထွု�က ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� � အ�ွ���င်ဝ်ေတွဟွာ� အခုကအ်ခု�က့ ုရင်ဆ်ွဲ့ငု်�ု့် ��့မ့ုျားု
လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု��ပြီး��� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� � အ�ွ���င်ဝ်ေတွအွတွကွ ်အလွှာေွ-်လွှာ့အု�်တွ�� �ံ��့�ုများု
က့ု ဝေဆွဲ�င်က်�ဥ်း်�ဝေ���ု့ �ဆွဲကလ်ွှာက ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု���ါတွယူ။်

ITF များ�ှ ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� � အလွှာ�်ုဝေတွကွ့ ု၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ်များ�ှ ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��
က လွှာာမ်ျား�မ့ျား�ုခု��ပြီး��� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �တွဝေတွ ွသဝေဘာာ�သ��ဝေတွရွ� � အခုငွ်�အ်ဝေရ�ဝေတွကွ့ု
ယူခုင်က် တွ့ကုခ်ု��ဘာ�ူတွ�ဝေတွထွုက ်�့မ့ုျားခုုကခ်ုကခ်ု�ခု� တွ့ကု�်ွ��င်ခ်ု��ကြကပြီး���ဝေတွ�� များ
ရရှိှ့ဝေသ�တွ�� လွှာ�်ုခုဝေတွကွ့ ုသေ�်ေ� �ခု��ပြီး��� ပြ�ေရ်ခု��ကြက�ါတွယူ။်

ကများာ��အဆွဲင်�ဝ်ေတွမွျား�ှ ITF ဟာ� �ကစ််�်လွှာ�်ုက့ငု်သ် ူအများ�့��များ�့��ဝေတွေွ� �အတွ ူများ
ဝေများ�များ�ေ�် လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��ကြက�ါတွယူ၊် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
အက��်အတွည်�်က့ု �့မ့ုျားု က�ယူက်�ယူပ်ြ�ေ �ပ်ြ�ေ � ်အသရ့ှိှ့�ု့ �ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ���ါတွယူ-်
အ�����အက��်အတွည်�်ဟာ� သင်တ်ွ့ု � အဝေတွ�်များ���များ��� - အက��်အတွည်�်အပြ�စ််ဆွဲံ�ု
အခု�့ေမ်ျား�ှ အဝေယူ�ကဝ်ေရ ဝေလွှာ�သေ့�် (၄၀၀ ၀၀၀) - က့ု အမ့်ျားများပြ�ေန်ှ့ငု်ဝ်ေအ�င် ်�ါများှ
များဟာတုွ ်သဝေဘာာ�ဝေ�်ကဝေတွ�င် ်များဆွဲင်�်နှ့ငု်ဝ်ေအ�င် ်လွှာဝေ�ါင်�်အဝေတွ�်များ���များ��� လွှာ�်ု
ခု���ါတွယူ၊် အ��လွှာ့ ုအဝေတွ�်များ���များ���များ�ှ ဝေဆွဲ��ါ�ကသုများ ုများရခု��ဘာ�ူ �ါများမှျားဟာတုွ ်ကမ်ျား�
က့ု များတွကခ်ု��ရ�ါဘာ�ူ။

ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �လွှာမူျားဝုေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� �ကစ််�်လွှာ�်ုက့ငု်သ်ဝူေတွအွပြ�င် ်�င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍ အထု�ူသပြ�င်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� သဝေဘာာ�
လွှာ�်ုင်ေ�် အသင်�်အ�ွ�� (International Chamber of Shipping (ICS))
ေ� � အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား��� ဝေက�င်စ််�
(International Maritime Employers’ Council (IMEC)) ဝေတွေွ� �
အတွ ူေည်�်ဗျူ��ဟာ�က�တွ�� ��ူဝေ�ါင်�်လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်မ်ျားဝုေတွဟွာ� ကများာ�တွစ််�ေ�် �ံ��့�ု
ကညူ်�များကု့ု ကလုွှာသများဂါဂ အဝေထုဝွေထုအွတွငွ်�်ဝေရ�များး�ခု���် ပြ�စ််သ ူAntónio
Guterres က အသအ့များတှွပ်ြ��ခု��တွ�� ‘လွှာသူ��ခု�င်�်စ်�ေ�ဝေထု�ကထ်ု��ရများယူ�်
အက��်အတွည်�်’ က့ ုအဆွဲံ�ုသတွ�ု့် �  �ံ��့�ုများဝုေတွကွ့ု စ်စု်ည်�်ဝေ��ခု���ါတွယူ။် အပြ�ည််
ပြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�် (International Maritime
Organization) ေ� �တွက ွအပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� အလွှာ�်ုသများ�� အ�ွ��အစ်ည်�်
(International Labour Organization) ဝေတွရွ� �ဝေထု�ကခ်ုမံျားေု� �အတွ ူသင််
တွ့ု �က့ ု“အဓ့ိက လွှာ�်ုသ��များ���’ အပြ�စ်် သတွမ်ျားတှွဝ်ေ���ု့ � အပြ�င် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�က့ ုအဝေရ�ဝေ�်ကစ့်စတွစ််ခုအုပြ�စ်် ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ���ု့ �

ကြီး��ုဆိုု�ပါသည်။်

ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �အဝေေေ� �နှ့ငု်င််ဝံေတွကွ့ု စ်ည်�်�ုံ� လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်ခု���ါတွယူ။် ဝေပြ�ရှိငှ်�်ခု�ကဝ်ေတွွ
က့ု ရှိှ�ကြက�ု့ံ �ေ� � သင်တ်ွ့ု �ရ� � အခုငွ်�အ်ဝေရ�ဝေတွကွ့ု တွစ််ခု�့ေတ်ွည်�်များ�ှ က�ကယွူဝ်ေ���ု့ �
ဝေသခု��ဝေအ�င် ်ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ဆွဲကလ်ွှာကလ်ွှာ�်ုဝေေ�ါတွယူ။်

�� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်သဝေဘာာ�သ��များ��� သတွင်�်လွှာာ�စ်�ဝေစ်�င်မ်ျား�ှ ITF ေ� � ၎င်�်
ရ� � သများဂါဂဝေတွရွ� �မ့ျားသ��စ်ဝုေတွရွ� �နှ့ငု်င််တံွငွ်�်ေ� � ကများာ�တွစ််�ေ�် အ��ထုတုွမ်ျားဝုေတွွ
ေ� ��တွသ်ကပ်ြီး��� တွင်ပ်ြ�ထု��တွ��အပြ�င် ်ကများာ�လွှာံ�ုဆွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍက့ု ��ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််�့�ုက ဘာယူလ်ွှာ့သုကဝ်ေရ�ကမ်ျားရုှိှ့တွ�က့လုွှာည်�်
ဝေလွှာ�လွှာ�ထု���ါတွယူ။်

ထုခ့ု့ကုမ်ျား ုပြများင်�မ်ျား��တွ�� အဝေထု�ကအ်ထု�� တွ့�ုပြများင်�ဝ်ေေတွ�ေ� �အတွ ူကများာ��ဝေရ�ဂါါ
က�်ဝေဘာ�ကြီးက��ဟာ� သဝေဘာာ�သ��ဝေတွရွ� �က�ေ�်များ�ဝေရ�ေ� �သ�ယူ��ဝေပြ��ဝေရ�က့ု
လွှာည်�် ထုခ့ု့ကုခ်ု���ါတွယူ၊် ��စ်�ဝေစ်�င်မ်ျား�ှ ITF အဝေေေ� � သင်တ်ွ့ု �တွဝေတွကွ့ ုဘာ�ဝေတွွ
ဆွဲကလ်ွှာက�ံ်��့�ုဝေ��များလွှာ�ဆွဲ့တုွ�က့ ုအဝေလွှာ�ဝေ��တွင်ပ်ြ�ထု���ါတွယူ။် အ���ါအပြ�င််
ITF သဝေဘာာ�သ��များ���ရ� �ယူံမုျားတှွအ်�်နှှဝံေင်ွ အု�်ထုေ့�်များအု�ွ�� က့ဗုျူစ််-၁၉ အဝေရ�ဝေ�်
ရေ�ံ်ဝုေင်ွ (ITF Seafarers’ Trust Covid-19 Emergency Fund) ဟာ�
လွှာည်�်�� သဝေဘာာ�သ�� အများ���အပြ���ေ� � ၎င်�်တွ့ု �ရ� �မ့ျားသ��စ်ဝုေတွကွ့ ုကယူဆ်ွဲည်ဝ်ေရ�
လွှာ�်ု�ု့ �ကညူ်�ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ခု���ါတွယူ။်

သဝေဘာာ�စ်ေွ ��်စ််များဝုေတွွ �င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်မ်ျား�ှ တွစ််ဟာေုထ်ု့�ု တွ့�ုပြမှျားင်�လ်ွှာ�တွ�ဝေတွေွ� �အတွူ
ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�များ���ေ� � အဆွဲကအ်သယွူဝ်ေတွဟွာ� ကညူ်�ဝေ���ု့ � ရှိှ့ဝေေခု��
ကြက�ါတွယူ၊် သင်�အ်ဝေေေ� ���စ်�ဝေစ်�င်မ်ျား�ှ တွင်ပ်ြ�ထု��တွ�� အခုင်�်ပြ�စ််ရ�်တွစ််ခု�့� � များ�ှ
ဝေတွွ� ပြများင်န်ှ့ငု်�်ါတွယူ။်

သဝေဘာာ�သ�� စ်ဝုေဆွဲ�င်�်ဝေေတွ�� လွှာလူွှာမ့်ျားဝေတွဟွာ� �့ပုြီး���လွှာမ့်ျားလွှာည််လ်ွှာညှ်�ပ်ြ���ဝေေကြက
ပြီး��� လွှာမူျားဝုေရ�ကေွရ်ကဝ်ေတွမွျား�ှ လွှာမ့်ျားလွှာည် ်အလွှာ�်ုခုေ �တ်ွ��အဝေရအတွကွ ်အဝေတွ�်
ကြီးက�� �့မုျား���လွှာ�တွ�ဝေတွကွ့လုွှာည်�် သင်တ်ွ့ု �ဝေတွွ� ပြများင်�်ါလွှာမ့ျား�်များယူ။် ��လွှာမ့်ျားလွှာည်မ်ျားဝုေတွွ
ခုခုရံဝေအ�င်အ်တွကွ ်သင်တ်ွ့ု �က့ယုူသ်င်တ်ွ့ု �က�ကယွူ�ု့် � အဝေထု�ကအ်ကပူြ��များယူ�်
လွှာမ်ျား�ညွှာေက့်ု ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု � ညွှာေက်ြက��ထု���ါတွယူ။်

အရင်အ်တွ့ငု်�်လွှာ့�ု� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� � ဆွဲွ�ထုတုွယ်ူလူွှာ့ု �ရတွ�� စ်�များ�ကန်ှ�ှ ၈ များ�ကန်ှ�ှများ�ှ
သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကဝ်ေတွေွ� � အကြကပံြ��ခု�ကဝ်ေတွွ �ါရှိှ့ပြီး��� ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�ဝေတွရွ� �
ဆွဲကသ်ယွူရ်များယူ� ်အဝေသ�စ့်တွအ်ခု�ကဝ်ေတွ ွသင်�အ်တွကွ ်ဝေရ�သ��ထု���ါတွယူ။်

၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ်များ�ှ �့ပုြီး���ဝေတွ�� ခု�မ်ျား�သ�ကြွကယူ�်ပြီး��� က�ေ�်များ�ဝေစ်�ု့ � အဝေက�င်�်ဆွဲံ�ုပြ�စ််
ဝေအ�င် ်ဆွဲဝုေတွ�င်�်ဝေ���ါတွယူ။်

Stephen Cotton
ITF အီးရေထားရ့ေထား့ အီးတင့်�်ရေ��များး�
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

4 FOC

ITF FOC လုံ�ရေဆိုာ်မုျား အီးရေ�အီးတ�့ ်(2020)
ဤနှာာစာ ်၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ဒီးဇူးင်�်ာလ ၁ ��ရ်ေနံ �အီးထား။ု

ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�
စ်စ််ဝေဆွဲ�ခု��သည်� ်သဝေဘာာ�အဝေရအတွကွက့် ုပြ�ဿေ�များရှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ�အဝေရအတွကွန်ှငှ်�်
ပြ�ဿေ�ရှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ� အဝေရအတွကွအ်ပြ�စ်် ခုွ�ပြခု��တွင်ပ်ြ�ထု��သည်။်

စ်စ််ဝေဆွဲ�များ ုအဝေရအတွကွ ်စ်စု်ဝုေ�ါင်�် 6,960
ပြ�ဿေ�ရှိှ့သည်� ်အဝေရအတွကွ ်6,096

  

ITF စာစာရ်ေဆို�မုျားလ�ပ်စာဥ်း ်ရေတ့� ရှိာုသည်�်

ထားပ်ုတန်ံ� ပြပဿနံာအီးများ�ု��အီးစာာ� င်ါ�ချု�

စ်�ခု���်ဝေ��က�်�ကမ်ျားု 2,327
သဝေဘာ�တွစူ်�ခု���် 1,445
ရရေရ့ှ်ှိသည်�် ဝေကြွက�က�ေလ်ွှာ�်ုခု ကစ့်စ 1,168
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� စံ်နှေု�် များလွှာ့ကုေ်�များု 748
ဝေဆွဲ�ဘာကဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ကစ့်စ 420

ITF စာာချု��ပ်အီး� အီး��ံ��ဝင်သ်ည်�်

သရေ�ာာများ�ာ�နှာာင်� ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�

315,532
အက�ံ���င်သ်ည်�် �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�်သဝေဘာာ�သ��
စ်စု်ဝုေ�ါင်�် အဝေရအတွကွ်

13,378
သဝေဘာ�တွစူ်�ခု���် စ်စု်ဝုေ�ါင်�်

အဝေရအတွကွ်

လ��်�န်ံလ�ပ်ချု

ပြပန်ံ�သည်�်

စာ�စာ�ရေပါင်�်

ယူအူကစ်််ဝေ�်လွှာ�

USD
39,283,300

ပြ�ဿေ�များရှိှ့သည်� ်အဝေရအတွကွ ်884
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5သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�

လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်

အီးစာု���၏ အီးရေ��ယ်ရူေဆိုာင်�့်�မု်ျား
များရှိာုပြချုင်�်ရေ��ာင်�် များ���ံစာဖူု�သည်�်
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�
လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်
ပြဖုစာရ်ေပ် ချု�� �များာာလာည်�အ်ီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာများ�ာ�၊ ��န်ံတင်သ်ရေ�ာာ

များ�ာ� နှာာင်�် င်ါ�ဖုမ်ျား�သရေ�ာာများ�ာ�တင့် ်လ�ပ်�ု�င်ရ်ေနံသည်�်
သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ လူ ��ဝများ�ာ�များာာ �ု�ရုုံး�နံာဗု�င်�်�ပ်
စာ ်ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း�အီးတင့်�် သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီး
ရေပြပာင်�်လ� လ�ပ်နှာု�င်�်န်ံအီးတ�့ ်လ�ရ်ေတ့����� အီးစားအီးမံျား
များ�ာ��ု� ချု�များာတရ်ေပ��န်ံ အီးစာု���များ�ာ� ပ���်�့ခ်ျု��သည်�်
အီးချုါ အီး��ပ်အီးတည်�်အီးတင့်�်သု� ���ရေ�ာ�ခ်ျု��ပါသည်။်
ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာ
စာာရေစာာင်ရ်ှိာု ITF ၏ ရေပြဖု��ာ�မုျားနှာာင်� ်သင်ခ်ျုန်ံ�စာာများ�ာ��ု�
လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍအီးရေနံပြဖုင်�် ရေလ�လာသင်�သ်ည်။်

>>>

ITF FOC လုံ�ရေဆိုာ်မုျား အီးရေ�အီးတ�့ ်(2020)
ဤနှာာစာ ်၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ဒီးဇူးင်�်ာလ ၁ ��ရ်ေနံ �အီးထား။ု
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လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်

ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁
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သ�ူ�ရေ�ာင်�် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�- သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ��
အီး��ပ်အီးတည်�်ရေ��ာင်�် အီးနံစာန်ံာခံျု�သမူျား�ာ�

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် များတွလ်ွှာ၌ ကများာ��ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက�� ဆွဲ့ကုက်�်သည်�်
အခုါ မ့ျားမ့ျားတွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်ကေုဆ်ွဲံ�ုခု�့ေ ်ဝေရ�ကဝ်ေေသည်�်
သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ အမ့်ျားပြ�ေပ်ြခုင်�်များ ှ�ုတွတ်ွရက ်ဟာေ �တ်ွ��ခုခံု��ကြကရ
သည်။် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှ့ငု်င််မံျား���၊ ခုရ��စ်ဉ်ကြက��နှ့ငု်င််မံျား���နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��
များ���၏ မ့ျားခုင် ်နှ့ငု်င််မံျား���က ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ခုရ��စ်ဉ်များ���က့ု �ယူ�်�ကခ်ု��
ပြီး��� ေယူစ််�်များ���က့ု �့တွခ်ု��သည်။် လွှာဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ ကြက�လွှာ�သည်�်
အဝေလွှာာ�က ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ �ကုခများ�ှ စ့်တွ�ု်�်ဝေထု�ွပြခုင်�်အပြ�စ််
က�ူဝေပြ��င်�်သ�ွ�ပြီး���ဝေေ�က ်၎င်�်တွ့ု �၏ အတွ�့ကုခက့ု လွှာကဝ်ေတွွ�က�
က� ဝေပြ�ရှိှင်�်ခု�ကမ်ျား��� ရှိ�ှဝေ�ွဝေ��ရေ ်အစ့်�ုရများ���အဝေေပြ�င်�် များလွှာ့လုွှာ��
ဝေကြက�င်�် ခု့ငု်လ်ွှာံခုု��သည်�အ်ခုါ ဝေ�ါသအပြ�စ်် က�ူဝေပြ��င်�်ခု���ါသည်။်

သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ အများ���ဆွဲံ�ု ၁၁ လွှာ ဝေေနှ့ငု်သ်ည််
ဟာ ုပြ�ဌာ�ေ�်ထု��သည်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��
စ်�ခု���် (Maritime Labour Convention (MLC)) အရ၊  လွှာ
စ်ဉ်လွှာတွ့ငု်�် သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်တွငွ် ်အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�် လွှာက်
လွှာွ� လွှာ�်ုရေလ်ွှာ့သုည်� ်သဝေဘာာ�သ�� အဝေယူ�က ်တွစ််သေ့�် (၁၀၀
၀၀၀) ခုေ �ရ်ှိှ့�ါသည်။် သဝေဘာာ�သ�� တွစ််ဦး�တွငွ် ်မ့ျားမ့ျားတွ့ု �၏ အလွှာ�်ု
ကေထ်ု�ု့က ်ပြီး���ဆွဲံ�ုပြီး���ပြီး���ခု�င်�် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုပြခုင်�်များ ှရ�်ဆွဲ့ငု်�်ရေ်
နှငှ်� ်အလွှာ�်ုရှိငှ်၏် စ်ရ့တွပ်ြ�င်�် အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခုရံရေ ်အခုငွ်�အ်ဝေရ� ရှိှ့
�ါသည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် အဆွဲ့�ုါ အခုငွ်�အ်ဝေရ�က့ ုအသံ�ုခု�ပြခုင်�်
များ�ှ က့ဗုျူစ််-၁၉ ကများာ��ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက�� အတွငွ်�် အလွှာေွ �အ်လွှာေွ်
ခုကခ်ု�လွှာ�ခု���ါသည်။်

များတွလ်ွှာ ၁၉ ရကဝ်ေေ �၌ ITF သည် ်အဆွဲ့�ုါ ကများာ��ဝေရ�ဂါါက�်
ဝေဘာ�ကြီးက��ဝေကြက�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ��� သဝေဘာ�တွ�ူါက သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား�တွ့�ုဝေရ�ကစ့်စက့ု များလွှာွ�
သ�၍ သဝေဘာ�တွခူု��ရသည်။် ဧပြီး��လွှာနှငှ်�် ဝေများလွှာ တွစ််ဝေလွှာာ�က်
လွှာံ�ု၊ သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်အဝေရ��ါသည်�် တွစ််ကများာ�လွှာံ�ု
ဆွဲ့ငု်ရ်� ကေုစ််ည်ပ်ြ�ေ �ခ်ု�့ဝေရ�များ���က့ု ဆွဲကလ်ွှာက ်စ်��ဆွဲင်�်ဝေေဝေစ်ရေ်
တွစ််က့ယုူဝ်ေက�င်�်ဆွဲေပ်ြခုင်�် များရှိှ့ဘာ� ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ခု��စ်ဉ်၊ ITF ၊
၎င်�်၏ သများဂါဂများ���နှငှ်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���သည််
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုနှ့ငု်ရ်ေ ်အဝေက�င်�်ဆွဲံ�ုေည်�်
လွှာမ်ျား�များ���က့ ုအစ့်�ုရများ���အ�� �ည်�ဝေ��ရေ ်ယူခုင်က် များရှိှ့ခု���ူ�
သဝေလွှာ�က ်အတွလူွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု���ါသည်။် သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အဓိ့က
အလွှာ�်ုသများ��များ���အပြ�စ်် သတွမ်ျားတှွဝ်ေ��ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �အမ့်ျားပြ�ေန်ှ့ငု််
ဝေအ�င် ်ခုရ��သ�ွ� �့တွ�်င်က်ေ �သ်တွခ်ု�ကမ်ျား���နှငှ်�် ခုရ��စ်ဉ်ကြက��နှ့ငု်င််ံ
ကေ �သ်တွခ်ု�ကမ်ျား���များ ှကင်�်လွှာတွွခ်ုငွ်�ရ်ပြခုင်�်တွ့ု �အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �သည််
အစ့်�ုရများ���အ�� တွ့ကုတ်ွေွ�်ခု��သည်။်

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �၏
အဆွဲင်� ်၁၂ ဆွဲင်��်ါ ဝေပြ�ရှိငှ်�်ခု�ကက့်ု ဝေများလွှာ ၆ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်အပြ�ည််
ပြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�် International
Maritime Organization (IMO) က ဝေရ�ဆွဲွ� ခု���ါသည်။် ဝေများလွှာ
၂၈ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��
အစ်ည်�် (IMO)၊ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� အလွှာ�်ုသများ�� အ�ွ��အစ်ည်�်
(International Labour Organization (ILO)) နှငှ်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည််
ဆွဲ့ငု်ရ်� အရ�်�က ်ဝေလွှာဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�် (International
Civil Aviation Organization (ICAO)) တွ့ု �သည် ်အစ့်�ုရများ���
အ�� အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေ ်တွ့ကုတ်ွေွ�်နှ့�ုဝေဆွဲ�်ခု��သည်။်
ဇွွေလ်ွှာ ၁၂ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ကလုွှာသများဂါဂ (United Nations (UN))
က ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အဓ့ိက အလွှာ�်ုသများ�� အပြ�စ်် ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့မုျားကု့ု
ဝေထု�ကခ်ုခံု��သည်။်

သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် အက��်အတွည်�်များ�ှ ဆွဲကလ်ွှာက ်ဆွဲ့�ု�ါ�ဝေေဆွဲ�ပြ�စ််

�များာာ�ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း� စာတင်ခ်ျု�ုန်ံများာစာ၍ ၁၀ လ- ၂၀၂၁ ချု�နှာာစာ ်ဇူးန်ံနံဝါ�းလတင့်-် ရေထားာင်ရ်ေပါင်�် �ာနှာာင်�ခ်ျု�းရေသာ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�

များ�ာ�သည် ်၎င်�်တု� �၏ သရေ�ာာများ�ာ�ရေပ်၌ ဆို�လ်�၍် ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျု၍ ရေနံလ��ရ်ှိာုသည်။် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� ပံ�ပု��ရေပ��န်ံနှာာင်�်

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်�ု� အီးဆိုံ��သတ�်န်ံ အီးစာု���၏ လ�ပ်�ပ်�ု� တန့်ံ�လာန်ံ�န်ံအီးတ�့ ်ITF
ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် မုျားသာ�စာ�� များည်�်��သု� �အီးရေ��ယ် ူလ�ပ်ရေဆိုာင်လ်ာချု��ရေ��ာင်�်နှာာင်�ပ်တသ်�၍် ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ဌာာနံခ့ျု� ဥ်း�က ဌာ

ပြဖုစာသ် ူDave Heindel � သတင်�်ပု� �တင်ပ်ြပသည်။်

�ါသည်။် သဝေဘာာ�များ���ဝေ�် ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုဝံေေရသည်� ်သဝေဘာာ�သ��
အခု�့� � များ�ှ သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ တွစ််နှစ်ှ်ဝေက��် ရှိှ့ဝေေပြီး���ပြ�စ််�ါသည်။်
အခု�့� � အစ့်�ုရများ���သည် ်၎င်�်တွ့ု �အ�� လွှာမ်ျား�ဝေလွှာာ�ကရ်ေအ်တွကွ်
�င် ်သ့ု �များဟာတုွ ်အဝေရ�ဝေ�် ဝေဆွဲ��ါ�ကသုရေအ်တွကွ�်င် ်ကမ်ျား�
ဝေ�်တွကခ်ုငွ်�် များပြ��ခု��ကြက�ါ။ သဝေဘာာ�သ��များ���က ၎င်�်တွ့ု �သည််
�့၍ု�င် ်ဝေများ��ေ�်ဝေေပြီး���ပြ�စ််ဝေကြက�င်�်၊ �င်�်ေ�်ဝေေပြီး���ပြ�စ််ဝေကြက�င်�်
နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ ဝေများ��ဝေေသည်� ်အက�ဥ်း်�ဝေထု�င်မ်ျား ှလွှာတွွဝ်ေပြများ�ကရ်ေ်
အသည်�်အသေပ်ြ�စ််ဝေေဝေကြက�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �အ�� ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်။်
၎င်�်တွ့ု �၏ က�ေ�်များ�ဝေရ�၊ သ�ယူ��ဝေပြ��ဝေရ�နှငှ်�် လွှာံပုြခု�ံဝေရ�များ�ှ အလွှာေွ်
အနှတရ�ယူ ်တွ့�ုပြများင်�ဝ်ေေလွှာ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်။် အဝေပြခုအဝေေများ�ှ သည်�်ခု၍ံ များ
ရနှ့ငု်ခ်ု���ါ။

သဝေဘာာ�စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�သမူျား���၏ စ်မ်ွျား�အ��များ�ှ အ��ုံစ့်ကုရ်များည်�အ်�့ငု်�်
သ့ု ��ုတွတ်ွရက ်ဝေရ�ကလ်ွှာ�ခု��သည်။် သဝေဘာာ�စ်င်�်လွှာံ�ု င်ါှ�သမူျား���
သည် ်ကေုစ််ည်�့်ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���က့ယုူစ််�� သဝေဘာာ�များ���က့ု ရှိှ�ဝေ�ွပြီး���
စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�ကြကသည်၊် ထု့ု �ဝေကြက�င်� ်သဝေဘာာ�သ�ွ�သည်�် လွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်
နှငှ်� ်သဝေဘာာ� ဝေရှိှ�င်က်ငွ်�်သ�ွ�ရများည်�် လွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်များ���အဝေ�်
အကြီးက��အက�ယူ ်ဝေပြ��ဝေရ�ဆွဲ့ခုုငွ်� ်ရရှိှ့ကြကသည်။် ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�
ကြီးက��အဝေတွ�အတွငွ်�် သဝေဘာာ�စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�သ ူအများ���အပြ���သည််
သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���နှငှ်�် ခု���်ဆွဲ့သုည်� ်ကေထ်ု�ု့ကစ််�ခု���်များ���တွငွ််
‘သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ� များလွှာ�်ုရ’ ဆွဲ့သုည်�် စ်��့�ုမ်ျား���
ထုည်�သ်ငွ်�်ပြခုင်�်က့ု စ်တွင်၍် လွှာ�်ုလွှာ�ခု��ကြကသည်။် ဆွဲ့လုွှာ့သုည်မ်ျား�ှ
သဝေဘာာ�တွစ််စ်��ဝေ�်၌ သဝေဘာာ�စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�သ ူင်ါှ�ထု��များ ုသကတ်ွမ်ျား�
ရှိှ့ဝေေစ်ဉ်အတွငွ်�် သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်န်ှငှ်�် စ်�မံျားသည်�က့်ယုူစ််��လွှာယှူက့်ု
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ� လွှာ�်ုခုငွ်�ပ်ြ��သည်� ်အေ��အေ��
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�သ့ု �လွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်ဝေပြ��င်�်၍ သ�ွ�ဝေရ�ကပ်ြခုင်�်များ ှသဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���များ�ှ သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ များည်မ်ျားာကြက�ကြက� ရှိှ့ဝေေသည်ပ်ြ�စ််ဝေစ်
ဟာေ �တ်ွ��ထု���ါသည်။်

ရေတာ်ရေလာ�ပ်ြီးပး ရေနံာ�ထ်ားပ်သည်�်များခံျုနှာု�င်ပ်ါ

ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက�� သံ�ုလွှာ ပြ�ည်�စ််ဉ် ITF သည် ်‘ဝေတွ�်ဝေလွှာ�က်
ပြီး�� ဝေေ�ကထ်ု�်သည်�်များခုနံှ့ငု်�်ါ’ ဟာ ုဝေကြကည်�ခု��သည်-် ၎င်�်များ�ှ ဇွွေလ်ွှာ
၁၆ ရကဝ်ေေ �များစှ်၍ ITF နှငှ်� ်၎င်�်၏ အ�ွ���င် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏
သများဂါဂများ���သည် ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား� ဝေက��်လွှာေွဝ်ေေပြီး��
ပြ�စ််သည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ပ်ြခုင်�်က့ ုရ�်ဆွဲ့ငု်�်
ရေန်ှငှ်�် အမ့်ျားပြ�ေရ်ေပ်ြ�စ််သည်� ်အခုငွ်�ဝ်ေရ�က့ ုအသံ�ုခု�ရေအ်တွကွ ်၎င်�်
တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်အကအူည်�ဝေ��နှ့ငု်သ်များာ အရ�တွ့ငု်�်က့ု လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င််
ဝေ��များည် ်ပြ�စ််သည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ဤကစ့်စများ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏
MLC အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���နှငှ်��်တွသ်က၍် သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ်
လွှာမ်ျား�ညွှာေခ်ု�ကက့် ုထုတုွပ်ြ�ေ ်ဝေ��ခု��သည်။်

“အကယူ၍် သဝေဘာာ�သ��ဝေတွကွ့ု ��သဝေဘာာ�ဝေတွကွ ဆွဲင်�်ဝေ��ပြခုင်�်
ဟာ� ကေုစ််ည်ပ်ြ�ေ �ခ်ု��ဝေရ� ကငွ်�်ဆွဲကဝ်ေတွမွျား�ှ ��ု့�ရ� �ရမ်ျား��တွ�
ပြ�စ််ဝေစ်ရင်၊် စ်င်က်��မူျား ှဆွဲေ�်ရေဆ်ွဲစ်စက့အုထု့ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�ဝေတွကွ
ဝေထု�ကခ်ုရံင်၊် ပြီး���ဝေတွ�� အ��ါဟာ� သဝေဘာာ�အ�များခု ံကမုျားပဏီ�ဝေတွွ
အဝေေေ� �သတူွ့ု �ရ� �အ�များခုဝံေတွကွ့ု �ု�်သမ့်ျား��ု့ �ပြ�စ််ဝေစ်ပြီး���ဝေတွ�� ကများာ��
ကေုသ်ယွူဝ်ေရ� ရ�်ဆွဲ့ငု်�်�ု့ �ပြ�စ််ဝေစ်ရင် ်အ��ါဝေတွဟွာ� နှ့ငု်င််ဝံေရ�သများ��
ဝေတွရွ� � ဦး�ဝေခုါင်�်ဝေ�်များ�ှ က�ဝေရ�က�်ါတွယူ၊် ကများာ�� သဝေဘာာ�သ��ဝေတွွ
အဝေ�်များ�ှ များဟာတုွ�်ါဘာ�ူ။” ဟာ ုITF အဝေထုဝွေထု ွအတွငွ်�်ဝေရ�များး�ပြ�စ််
သ ူSteve Cotton က ဝေကြကည်�ခု��သည်။်

သကူ ထု�်မံျားပြ�ည်�စ််ကွဝ်ေပြ��ဆွဲ့ခုု��သည်မ်ျား�ှ နှ့ငု်င််တံွငွ်�်ရှိှ့ အစ့်�ုရများ���
အဝေေပြ�င်� ်က�ု့ေ�ဗု့ျူင်�်ရ�်စ်် �့တွ�်င်က်ေ �သ်တွခ်ု�ကမ်ျား���အဝေ�်
အေည်�်င်ယူ၊် အဝေသ�အ�ွ�၊ လွှာကဝ်ေတွွ�က�က� ကင်�်လွှာတွွခ်ုငွ်�မ်ျား���နှငှ်�်

တွက ွအဓ့ိက အလွှာ�်ုသများ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏ ေယူဝ်ေပြများများ���က့ု
ပြ�တွဝ်ေက��်ခုငွ်�ပ်ြ��ပြီး��� သဝေဘာာ�သ�� အသစ််များ���ပြ�င်� ်အစ်��ထု့�ုခုငွ်�်
ပြ��၍ �ု့��ု့�စ်င်�်စ်င်�် ခု�များတှွဝ်ေ��ပြခုင်�်အ��ပြ�င်� ်ဤကစ့်စက့ု ဝေရှိှ�င်ရ်ှိှ��နှ့ု
င််သ်ည်ဟ်ာ ုပြ�စ််�ါသည်။်

စ်င်က်��နူှ့ငု်င််သံည် ်များတွလ်ွှာများစှ်၍ ဝေရှိှ �ဝေလွှာာ�က ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�က့ု �ံ��့�ုလွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ဝ်ေ��ခု��ပြီး��� လွှာ�်ုက့ငု််
�ံေုည်�်လွှာမ်ျား�က့ ုပြ�သခု���ါသည်။် ၎င်�်က ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု��သည်မ်ျား�ှ
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အ��လွှာံ�ုအဝေေပြ�င်� ်နှစ်ှ်�တွ ်ထုဝ့ေတွွ� များ ုများရှိှ့သည်�်
ေည်�်လွှာမ်ျား�ပြ�င်�် သ��ပြခု��ဝေေဝေ��ရေ၊် စ်င်က်��နူှ့ငု်င််သံ့ု �များဝေရ�ကလ်ွှာ�များ�
အတွည်ပ်ြ��ထု��သည်�် စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေေရ�၌ ဓိါတွခ်ုွ�စ်စ််ဝေဆွဲ�ရေန်ှငှ်� ်၎င်�်
တွ့ု � သဝေဘာာ�များ���ဝေ�် များတွကဝ်ေရ�ကမ်ျား� ၇၂ ေ�ရ�အထု့ ဝေရဝေ�်ဟာ့တုွယူ်
တွငွ် ်သ��ပြခု�� ဝေေဝေ��ရေ ်ပြ�စ််သည်။်

သများဂါဂများ���နှငှ်�် လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍသည် ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ��� �ွင်�ထ်ု��ဝေ��
ဝေစ်ရေ ်တွ့ကုတ်ွေွ�်သည်�အ်ဝေေပြ�င်�် က�ူစ်ကမ်ျား ုထုေ့�်ခု���်ဝေရ�
များ��� အတွကွ ်တွစ််သများတွတ်ွည်�် စံ်နှေု�်တွစ််ခုကု့ု ထုဝူေထု�င််
ရေ ်ကညူ်�ဝေ��ခု��သည်။် ITF နှငှ်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်��င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား��� ဝေက�င်စ််�  (International Maritime
Employers’ Council (IMEC)) သည် ်�့လွှာစ််�့ငု်န်ှ့ငု်င်် ံများေ�လွှာ�
ပြီးမ့ျား��၌ ကေဦး� အစ်�အစ်ဉ်တွစ််ရ�်က့ု ခု�များတှွဝ်ေ��ခု��သည်၊် သဝေဘာာ�သ��
များ���အတွကွ ်နှစ်ှ်�တွ ်ဝေေထု့ငု်ရ်� အခုေ�်များ��� ခု�များတှွဝ်ေ��ပြခုင်�် ပြ�စ််
ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���သ့ု �ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ပြ�င်�် များထုကွခ်ု�ွများ� အခုေ�်
တွငွ် ်စ်တွင်ဝ်ေေခု�့ေန်ှငှ်� ်အဆွဲံ�ုသတွခ်ု�့ေတ်ွ့ု �တွငွ် ်PCR က့ဗုျူစ်် စ်စ််ဝေဆွဲ�
များမုျား���က့ ုအဝေသအခု�� စ့်စ်စ််ပြခုင်�်များ���ပြ�င်�် ပြ�စ််�ါသည်။် ၂၀၂၁ ခုု
နှစ်ှ် ဇွေေ်�ါရ�လွှာကေု�့်ငု်�် များတွ့ငု်မ်ျား�၊ ၎င်�်အခုေ�်များ���တွငွ် ်သဝေဘာာ�သ��
အဝေယူ�က ်၁ ၃၈၉ ဝေယူ�ကက့်ု တွည်�်ခု့ဝုေစ်ခု��ပြီး��� လွှာကရ်ှိှ့၌ ၂၁၄
ဝေယူ�က ်တွည်�်ခု့ဝုေေလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။် သဝေဘာာ�သ�� အဝေယူ�က ်၁
၃၈၉ ဝေယူ�ကတ်ွငွ် ်၆၁ ဝေယူ�ကမ်ျား�ှ ဝေရ�ဂါါရှိှ့ဝေကြက�င်�် ဓိါတွခ်ုွ�အဝေပြ�
ထုကွခ်ု��သည်။်

ကြသဂါတုွလ်ွှာ များတွ့ငု်မ်ျား� နှ့ငု်င််ဝံေ�ါင်�် ၅၀ ခုေ �သ်ည် ်အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ� လွှာ�်ုထုံ�ုလွှာ�်ုေည်�်များ���က့ု
အဝေက�င်အ်ထုည်ဝ်ေ��်ဝေ��ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်ဟ်ာ ုIMO က သတွင်�်�့ု �
ခု��သည်။် သဝေဘာာ�သ�� ပြ�ေ �ပ်ြ���ဝေ��သည်�် နှ့ငု်င််မံျား��� အဝေေပြ�င်�်
ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံဝေသ� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေအ်တွကွ ်�ံ��့�ုဝေ��ရေ ်စ်ကာ��နူှ့ငု်င််၌ံ သများဂါဂများ���
နှငှ်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�်များ���က �ွင်�လ်ွှာစ်ှ်လွှာ့ကုသ်ည်�်
ရေ�ံ်ဝုေင်အွ�� ITF နှငှ်�် IMEC တွ့ု ���ူတွွ�လွှာ�က ်အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ�
USD500,000 ထုည်��်င်ဝ်ေ��ခု��သည်။် အဆွဲ့�ုါ ရေ�ံ်ဝုေင်သွည််
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�အတွကွ ်ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံ
ပြီး��� ဝေပြ��င်�်လွှာ�ဝေ��နှ့ငု်သ်ည်� ်‘လွှာ�်ုနှ့ငု်စ််ရ�များ���’ က့ု လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်န်ှ့ငု််
ရေ ်စ်ကာ��နူှ့ငု်င််၏ံ စံ်ေများေူ�က့ ုအဝေပြခုခုထံု��သည်� ်CrewSafe စ့်စ်စ််
ဝေရ� အစ်�အစ်ဉ်က့ု ထုဝူေထု�င်ခ်ု���ါသည်။်

အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ ဖုုအီးာ�ရေပ�မုျား တု��ပြမှျားင်�လ်ာ

စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ၌ ITF များ ှကြီးက��များး�သည်�် စ်စ််တွမ်ျား�လွှာ�်ုခုရံသည်�်
သဝေဘာာ�သ��များ���အေက ်ထုတ့ွလ်ွှာေ �တ်ွေုလ်ွှာ�်ုလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်� ်၆၀
ရ�ခု့ငု်န်ှေု�်သည် ်၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်�် သ့ု �များဟာတုွ ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���
အဝေေပြ�င်� ်“ဝေများ��ေ�်များ ုသ့ု �များဟာတုွ ်�င်�်ေ�်နှမ်ွျား�ေယူမ်ျားဝုေကြက�င်�် လွှာူ �
အသက၊် �စ်စည်�်ဥ်းစ်စ� သ့ု �များဟာတုွ ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်�ေ�်က�င််
က့ု ထုခ့ု့ကုဝ်ေစ်နှ့ငု်သ်ည်�် များဝေတွ�်တွဆွဲ ပြ�စ််ရ�်တွစ််ခုတုွငွ် ်�ါ�င််
�တွသ်ကပ်ြခုင်�်” က့ု များပြ�စ််ဝေစ်လွှာ့ရုေ ်�့မ့ုျားလုွှာ့လုွှာ��ခု��ကြကဝေကြက�င်�်
ယူံကုြကည်ခ်ု��ကြကသည်။်
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သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ�

ရေများ်ာ်လင်�ခ်ျု���်�န်ံချုမ်ျား�ရေစာ�န်ံ ဆို့�ပု� �ရေပ�ချု��
ITF စားစာစာရ်ေ��များး� Hamid Rachik နှာာင်�် Morocco Workers’ Union (UMT) များာ သ၏ူ
လ�ပ်ရေဖုာ်�ု�င်ဖ်ု�မ်ျား�ာ�သည် ်အီးသည်�်အီးသန်ံ နံာများ��န်ံ�ပြဖုစာရ်ေနံသည်� ်သရေ�ာာသာ��ု� �ယ််
ဆိုည်�်န်ံ ရေ�ာ�ရ်ှိာုလာချု��

Jowanie Zapanta သည် ်အသက ်၂၇ နှစ်ှ် အရွယူ ်�့လွှာစ််�့ငု် ်သဝေဘာာ�သ�� တွစ််ဦး�ပြ�စ််ပြီး���
�င်လ်ွှာယူ၌် ခုနုှစ်ှ်နှစ်ှ် တွ��ေ ်ထုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ခ်ု��သည်။် ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် များတွလ်ွှာတွငွ် ်သသူည် ်Leni
Selmer သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ တွတွယ့ူ အရ�ရှိှ့အပြ�စ်် ၁၁ လွှာ တွ��ေ ်ထုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ပ်ြီး���စ်��ပြီး��ပြ�စ််ပြီး��� အမ့်ျား
ပြ�ေရ်ေ ်အသည်�်အသေ ်ပြ�စ််ခု��သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် က့ဗုျူစ််-၁၉ ကများာ��ဝေရ�ဂါါ က�်ဝေဘာ�ကြီးက�� က�
ဝေရ�ကခ်ု��သည်။် ဝေများ��ု့က့နုှ့ငု်င််သံည် ်ဗု့ျူင်�်ရ�်စ်် က�ူစ်က�်�ံ� နှှံ �များကု့ု တွ��ဆွဲ��ရေအ်တွကွ ်သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ� လွှာ�်ုဝေရ�က့ု ခု�ကခ်ု�င်�် တွ��ပြများစ််ခု��သည်။် ဝေများ��ု့က့နုှ့ငု်င််၊ံ က�စ်ဘာလွှာေ်
က�ပြီးမ့ျား�� ဆွဲ�့်ကမ်ျား�၌ သဝေဘာာ�ဝေ�် အတွင်�်အက��် ဝေေခု့ငု်�်စ်ဥ်း် သသူည် ်သူ �အတွကွ ်အလွှာေွ �အ်လွှာေွ်
ခုနံှ့ငု်စ််မ်ွျား� များရှိှ့လွှာ�များ� နှစ်ှ်လွှာ �ုေ�်ကေ၍် ဝေေခု��ရသည်။် Jowanie Zapanta သည် ်ဝေများလွှာ ၂၈ ရကဝ်ေေ �
တွငွ် ်မ့ျားမ့ျားက့ယုူမ့်ျားမ့ျား အဆွဲံ�ုစ်�ရင်ရ်ေ ်ကြီးက�့��မ်ျား�ခု��သည်။်

ကနွှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�သ��က့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှခု�ကခ်ု�င်�် ဆွဲင်�်ခုငွ်�ပ်ြ��ရေ ်ဝေ�သခုံ
အ�ဏီ��့ငု်ထ်ုမံျား ှဝေတွ�င်�်ခုရံေ ်�ုေ�်ကေခ်ု��ကြကရသည်၊် သ့ု �များသှ� သ ူဝေဆွဲ��ုံသ့ု �သ�ွ�နှ့ငု်မ်ျားည််
ပြ�စ််သည်။် သဝေဘာာ�က့ု ဝေများလွှာ ၃၀ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�တွတံွ��၌ ယူ�ယူ� များဆွဲ့ကုက်�်နှ့ငု်မ်ျား�
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�လွှာံပုြခု�ံဝေရ� ဝေက�်များရှိငှ် ်နှစ်ှ်ခုကု့ု ဝေက��်ပြ�တွခ်ု��ရပြီး���ဝေေ�က ်သဝေဘာာ�သ��က့ု ခု�ကခ်ု�င်�်
ဝေဆွဲ��ုံတွင်ခ်ု��ရသည်။်

Jowanie Zapanta သည် ်ဝေဆွဲ��ုံ၌ နှစ်ှ်လွှာ ဝေေခု��ရပြီး��� အထု�ူကြက�်များတွ ်ကသုများကု့ု ကသုခု��ရ
သည်။် ဤအခု�့ေအ်ဝေတွ�အတွငွ်�် Rachik နှငှ်� ်သများဂါဂ အ�ွ���င်တ်ွစ််ဦး� သူ �ထု ံ�ံမုျားေှသ်�ွ�ဝေရ�ကခ်ု��ပြီး���
သူ �အဝေေပြ�င်�် အမ့်ျားများသှူ �မ့ျားသ��စ်နုှငှ်�် စ်က��ဝေပြ��ဆွဲ့နုှ့ငု်ခ်ု���ါသည်။် သသူည် ်ဝေဆွဲ��ုံများ ှဆွဲရ��ေတ်ွစ််ဦး�
လွှာ့ကု�်ါလွှာ�က ်ကြသဂါတုွလ်ွှာ ၂ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်အမ့်ျားသ့ု �ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ပြ�င်� ်ပြ�ေသ်�ွ�ခု��သည်။် သူ �မ့ျားသ��စ်ု
သည် ်အလွှာေွဝ်ေက��ဇူွ�တွင်ပ်ြီး��� ITF ၏ ကြီးက�့��မ်ျား�များမုျား���က့ ုအဝေလွှာ�ထု��ခု��ကြကသည်။်

သူ �မုျားသာ�စာ�သည် ်ITF ၏ ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျားများ�ာ��ု� အီးလန့်ံရေ���ဇူူး�တင်ပ်ြီးပး� အီးရေလ�ထားာ�ပါသည်။်

US ဗ�ူရုုံး��ရေ�စား လ�ပ်�ု�င်ပ်ြချုင်�်သည် ်သရေ�ာာ

ဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ���ု� ဟနံ �်တာ�
UK စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ် ူTommy Molloy သည် ်Yasa Golden Dardanelles
အီးပါအီးဝင် ်Marlow Navigation အီးာ� ၎င်�်၏ သရေ�ာာအီးများ�ာ�အီးပြပာ�ရေပ်များာ သရေ�ာာ
ဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ���ု� �ညူ်းရေပ�ချု��

သဝေဘာာ�သည် ်USA နှ့ငု်င််၊ံ Houston တွငွ်ရ့ှ်ှိခု��သည်။် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်၌
၁၂ လွှာ ဝေက��် ရှိှ့ဝေေခု��ပြီး��� အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�်လွှာကလ်ွှာွ�လွှာ�်ုများည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည််
သဝေဘာာ�ဝေ�် ဝေရ�ကရ်ှိှ့ဝေေကြကပြီး���ပြ�စ််သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် �့လွှာစ််�့ငု် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� နှစ်ှ်ဉီး��၏
US ဗျူ�ဇွ�များ���များ�ှ သကတ်ွမ်ျား�ဝေက��်လွှာေွဝ်ေေပြီး���ပြ�စ််ဝေသ�ဝေကြက�င်�် US Customs and Border
Protection (CBP) သည် ်၎င်�်တွ့ ့ု �အ�� လွှာကေ်ကက့်ငု် ်အဝေစ်�င်�အ်ကြက�်ပြ�င်�် ဝေလွှာဆွဲ�့်သ့ု �ဝေခု်
ဝေဆွဲ�င်သ်�ွ�များပုြ�င်��်င် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ရေ ်ခုငွ်�မ်ျားပြ��ခု���ါ။

Marlow နှငှ်� ်အဆွဲကအ်သယွူ ်ရရှိှ့သည်�အ်ခုါ Molloy သည် ်Houston ရှိှ့ စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�ပြ�စ််သူ
Shwe Tun Aung က့ု ခု�ကခ်ု�င်�် ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��ပြီး��� ၎င်�်က CBP က့ု ခု�ဉ်�က�်ခု��သည်။် သကူ ရှိှင်�်
ပြ�ခု��သည်မ်ျား�ှ လွှာံပုြခု�ံဝေရ� ကရ့့ယူ�များ��� လွှာ ူ၂၂ ဝေယူ�က ်အတွကွသ်� ရှိှ့ပြီး��� သဝေဘာာ�ဝေ�်တွငွ် ်လွှာ ူ၂၄
ဝေယူ�ကရ်ှိှ့သည်�အ်ပြ�င် ်သဝေဘာာ�များ�ှ USA ကမ်ျား��ု့�တွေ�်တွစ််ဝေလွှာာ�က ်ပြများင်သ်�သည်� ်အေ�ဂါတွ်
အတွကွ ်ဝေပြ��ဆွဲွ�ရေ ်စ်�စ်ဉ်ခု��သပြ�င်� ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား� ဝေက��်လွှာေွဝ်ေေပြီး��ပြ�စ််သည်�်
သဝေဘာာ�သ�� နှစ်ှ်ဦး�များ�ှ ဗျူ���ု့ကဝေရစ်�လွှာ�်ုက့ငု်မ်ျားဝုေကြက�င်�် ထုဝ့ေရ�ကစ််�ွ အက�ဉ်�က�ခုဝံေေရသလွှာ့ု
ပြ�စ််ဝေေဝေကြက�င်�် ရှိှင်�်ပြ�ခု��သည်။် CBP သည် ်အဝေရ�များစ့်ကုခ်ု���ါ။

ကမုျားပဏီ�သည် ်အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�်ယူမူျားည်� ်အစ်��ထု့�ု သဝေဘာာ�သ��နှစ်ှ်ဉီး��အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏မ့ျားသ��စ်“ု
ရှိငှ်သ်ေဝ်ေေဝေရ�အတွကွ ်ဝေင်ရွှိှ�ဝေ�ွရေ ်ဝေများာ�်လွှာင်�ခ်ု��သည်�် လွှာ�်ုခုများ���ရရှိှ့ပြခုင်�်များ ှေစ််ေ�ဝေစ်ပြခုင်�်
အ��ပြ�င်�် အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ရေမ်ျားလှွှာွ�၍ အပြခု��ေည်�်လွှာမ်ျား� များရှိှ့ခု���ါ၊ ၎င်�်အပြ�င် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ အမ့်ျားပြ�ေရ်များည််
က့ု ဝေများာ�်လွှာင်�ခ်ု��သည်� ်သဝေဘာာ�သ�� နှစ်ှ်ဉီး��အ�� သဝေဘာာ�ဝေ�် ဆွဲကလ်ွှာက ်ထု��ရှိှ့ရေ ်ပြ�စ််ခု��ရ
သည်။်

ITF နှငှ်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် အသင်�်
(International Chamber of Shipping (ICS)) ၏ တွင်ပ်ြ�ခု�က်
များ��� ထုတုွပ်ြ�ေပ်ြီး���ဝေေ�က ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ��ဇွင်ဘ်ာ�လွှာတွငွ် ်ကလုွှာသများဂါဂ၏
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� အလွှာ�်ုသများ�� အ�ွ��အစ်ည်�် ကွမ်ျား�က�င်သ်မူျား���
ဝေက�်များတွ� (UN’s ILO Committee of Experts) များခှု�များတှွသ်ည်�်
သမ့ျားငု်�်တွငွ်သ်ည်�် စ်�ရင်ထ်ုံ�ု တွစ််ရ�်က ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��သည်မ်ျား�ှ ဝေရ�ဂါါက�်
ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�် အစ့်�ုရများ���သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အဝေ�် ထု��ရှိှ့
ရများည်�် ဝေစ်�င်�ဝ်ေရှိှ�ကရ်များည်�တ်ွ��ေက့်ု စ့်တွ�်�ကစ််ရ�ဝေက�င်�်ဝေလွှာ�က်
ဝေအ�င် ်��ကက်ကွခ်ု��သည်ဟ်ာ ုဆွဲ့�ုါသည်။်

ITF အဝေထုဝွေထု ွအတွငွ်�်ဝေရ�များး�ပြ�စ််သ ူSteve Cotton နှငှ်�်
ICS အဝေထုဝွေထု ွအတွငွ်�်ဝေရ�များး�ပြ�စ််သ ူGuy Platten တွ့ု �က
��ူတွွ�ဝေကြကည်�ခု�ကတ်ွငွ် ်ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ “ဤစ်�ရင်ခ်ု�ကက်
ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�်လွှာ�်ုလွှာ့ကုသ်ည်မ်ျား�ှ အစ့်�ုရ အ��လွှာံ�ုသည် ်အပြ�ည််
ပြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ဥ်း�ဝေ�က့ု လွှာ့ကုေ်�ရေ ်လွှာ့အု�်များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� သဝေဘာာ�သ��
များ���အ�� အဓ့ိက အလွှာ�်ုသများ��များ���အပြ�စ်် လွှာကဝ်ေတွွ�က�က� အဝေရ�

ဝေ�် အသအ့များတှွပ်ြ��ရေ ်လွှာ့အု�်များည်ပ်ြ�စ််သည်။် ဆွဲ့လုွှာ့သုည်မ်ျား�ှ ဝေဆွဲ��ါ�
ကသုရေအ်တွကွ ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���၌ ဆွဲင်�်ခုငွ်�်
ပြ��လွှာ့ကုပ်ြခုင်�်... သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က်
က�လွှာကေုဆ်ွဲံ�ုခု�့ေ၌် အမ့်ျားပြ�ေရ်ေအ်တွကွ ်ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ကငွ်�်သ့ု �
သ�ွ�ဝေရ�ကခ်ုငွ်�ပ်ြ��လွှာ့ကုပ်ြခုင်�်… အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�်ယူမူျားည်� ်သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ဤဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်
တွကဝ်ေရ�ကရ်ေအ်တွကွ ်နှ့ငု်င််၏ံ ေယူစ််�်အ�� ဗျူ���ု့ကဝေရစ်� လွှာ�်ုင်ေ�်
အဝေပြများ�ကအ်ပြများ�� လွှာ�်ုရေ ်များလွှာ့ဘုာ� ပြ�တွဝ်ေက��်ခုငွ်�ပ်ြ��လွှာ့ကုပ်ြခုင်�် ဟာု
ဆွဲ့လုွှာ့သုည်။်”

၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ် ဇွေေ်�ါရ�လွှာ ၂၆ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်လွှာ�်ုင်ေ�်
၃၀၀ ဝေက��်နှငှ်�် လွှာူ �အခုငွ်�အ်ဝေရ� ဉီး��ဝေဆွဲ�င်သ်မူျား���က လွှာကမ်ျားတှွဝ်ေရ�ထု့�ု
ထု��သည်�် တွစ််ကများာ�လွှာံ�ုဆွဲ့ငု်ရ်� ကတွက့�တွ ်အသစ််အ��ပြ�င်�်
ဝေများာ�်လွှာင်�ထ်ု��ခု�ကမ်ျား���က့ ုပြ�ေလ်ွှာည် ်သတွမ်ျားတှွဝ်ေ��ပြီး��� �့မ့ုျားဆုွဲ့�ုရွ��
ဝေေသည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ� အက��်အတွည်�်
က့ ုအဆွဲံ�ုသတွရ်ေ ်၎င်�်တွ့ု �၏ အပြများင်�မ်ျား��ဆွဲံ�ု ကြီးက�့��မ်ျား�များကု့ ုအသံ�ုပြ��

ရေ ်လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍအဝေ�် တွ��ေရ်ှိှ့ဝေစ်လွှာ့ကုသ်ည်။် သဝေဘာာ�သ��
သ�ယူ��ဝေပြ��ဝေရ�နှငှ်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�နှငှ်�်
�တွသ်က၍် ေကဗ််ျူကွေ�် ဝေကြကည်�စ်�တွများ်� (Neptune Declaration
on Seafarer Wellbeing and Crew Change) တွငွ် ်လွှာကမ်ျားတှွ်
ဝေရ�ထု့�ုသမူျား���တွငွ် ်အဓ့ိက နှ့ငု်င််စံံ်ကုမုျားပဏီ�များ���ပြ�စ််ကြကသည်�် BP,
Cargill, Rio Tinto နှငှ်�် Shell တွ့ု ��ါ�င်က်ြကသည်။်

နှ့ငု်င််ဝံေ�ါင်�် ၄၆ နှ့ငု်င််ကံသ� သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အဓိ့က
အလွှာ�်ုသများ��များ���အပြ�စ်် သတွမ်ျားတှွဝ်ေ��ခု��ကြကပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �အထု�များှ
အေည်�်င်ယူဝ်ေလွှာ�ကသ်� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
က့ု ဟာေ �တ်ွ��ဝေေသည်� ်အပြခု��ဝေသ� အတွ��အဆွဲ��များ��� များ�ေတ်ွ��ဝေစ်ဘာ�
အများေှတ်ွကယူ ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ကြကသည်။် ITF က ဝေများာ�်လွှာင်�သ်ည်မ်ျား�ှ
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �့အ�� �့မ့ုျားတုွ့�ုပြမှျားင်�ဝ်ေ��ပြခုင်�်အ��ပြ�င်�် လွှာသူ��ခု�င်�်
စ်�ေ�ဝေထု�ကထ်ု��ရများည်� ်အက��်အတွည်�်က့ ုအဆွဲံ�ုသတွလ်ွှာမ့ျား�်များည််
ပြ�စ််�ါသည်။်
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သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သည် ်အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေ��

ကြီး��ု�ပမ်ျား��ာ၌ အီးလ�ပ်လ�ပ်�ု�င်ပ်ြချုင်�်�ု� �ပ်ဆိုု�င်�်
Unison Jasper သရေ�ာာ၏ ပြများန်ံများာ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သည် ်ITF စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ်ူ
Matt Purcell အီးာ� Geelong ဆိုပ်ု�မ်ျား�၌ ၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ဇ့ူးန်ံလတင့် ်ဆို�သ်ယ့်ခ်ျု��သည်၊်
သရေ�ာာရေပ် ၁၂ လရေ��ာ် ရေနံချု��ပြီးပး�ရေနံာ� ်အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေစာလု�ပြချုင်�်ရေ��ာင်�ပ်ြဖုစာသ်ည််

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်သကတ်ွမ်ျား�တွ့�ုများမုျား���က့ု လွှာကမ်ျားတှွထ်ု့�ုခု��ဝေသ�်လွှာည်�် များ�လွှာေ့မ်ျားး�က
ကေထ်ု�ု့က ်အသစ််လွှာ�်ုခု��စ်ဉ် သသူည် ်အများေှ ်လွှာ�်ုခုများ���က့ု SEA ၌ ထုည်�ခ်ု��သည်၊် ၎င်�်များ�ှ နှစ်ှ်ပြ�ေ်
စ်�ရင်�်သငွ်�်သည်ဟ်ာ ုရည်ည်ွှာေ�်ခု��သည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အများ���အပြ��� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေရ�ကစ့်စအပြ�င် ်စ်စု်ဝုေ�ါင်�် ဝေင်ွ
USD80,000 ခုေ �် လွှာ�်ုခု ပြ�ေလ်ွှာည် ်ရရှိှ့ဝေရ�အတွကွ ်သဝေဘာာ�အ�� Geelong နှငှ်�် Brisbane
တွငွ် ်�မ်ျား�ဆွဲ��ရေ ်ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င်် ံ�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် လွှာံပုြခု�ံဝေရ� အ�ဏီ��့ငု် ်(Australian
Maritime Safety Authority (AMSA)) နှငှ်� ်အေ��က�် လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု���ါသည်။်

ထု့ငု်�်မ်ျား �့ငု်ရ်ှိငှ်ပ်ြ�စ််သ ူPurcell နှငှ်�် ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွ�ွ�တွစ််ဝေလွှာာ�ကလ်ွှာံ�ုတွငွ် ်၎င်�်က သဝေဘာာ�တွငွ် ်များည််
သည်� ်သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�ကမ်ျားာ များရှိှ့ခု��ဝေကြက�င်�် တွင်ပ်ြ�ခု��သည်။် စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�ပြ�စ််သ ူDean Summers
က အဆွဲ့�ုါ ကစ့်စက့ု Newcastle ၌ စ့်စ်စ််သည်�အ်ခုါ များများေှက်ေဝ်ေကြက�င်�် ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��ရသည်၊် သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���က ၎င်�်တွ့ု �များ�ှ နှှ�့်စ်ကခ်ုခံု��ရဝေကြက�င်�်၊ ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�ကခ်ုခံု��ရဝေကြက�င်�်နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �အ��
သဝေဘာာ�ဝေ�် ၁၄ လွှာအထု့ ဆွဲကလ်ွှာက ်ထု��ရှိှ့ရလွှာမ့ျား�်များည်� ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား�တွ့�ုများမုျား���
က့ု လွှာကမ်ျားတှွ ်ထု့�ုခု့ငု်�်ခု��ဝေကြက�င်�် စ်�်ွစ်ွ�ခု�ကမ်ျား��� စ်�်ွစ်ွ�ပြီး���ဝေေ�က ်စ်�စ်စ််ခု��ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။် ITF နှငှ်�်
ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င်် ံ�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် သများဂါဂ (Maritime Union of Australia) က AMSA
က့ ုအဝေကြက�င်�်ကြက��ခု��ပြီး��� သဝေဘာာ�အ�� Newcastle ၌ �မ်ျား�ဆွဲ�� ခု��သည်။်  လွှာ�်ုခု ရရေရ်ှိှ့သည်�်
ဝေေ�ကထ်ု�် ဝေင်ွ USD60,000 က့ု ITF စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�များ���က ၎င်�်၌ ပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိခု��သည်။်

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ၁၁ ဦး�များ�ှ ဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာတွငွ် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ခု��ပြီး��� ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��က ၎င်�်
တွ့ု �အ�� သဝေဘာာ�များ ှ၁၃ များ�တွ�အတွငွ်�် ဝေေရများည်ဟ်ာ ုကေ �သ်တွထ်ု��သပြ�င်�် ဆွဲ�့်ခုဝံေဘာ�တွတံွ��
ဝေ�်၌ သများဂါဂများ���က ၎င်�်တွ့ု �အတွကွ ်ဝေလွှာခုတံွ�များ��� ဝေဆွဲ�ကလ်ွှာ�်ုဝေ��ခု��ရသည်။် ၎င်�်တွ့ု �က့ု ဆွဲစ််�ေ�
ပြီးမ့ျား��သ့ု �ဝေပြ��င်�်ဝေ�ာ�ဝေ��ခု��ပြီး��� ရ�များ���က သတူွ့ု �အတွကွ ်ကင်�်လွှာတွွခ်ုငွ်�မ်ျား��� ညှ်န့ှုင့်�် ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ဝေေ
စ်ဉ် ေ�ရ�ဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ ဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်ခု��ရသည် ်ထု့ု �ဝေကြက�င်� ်၎င်�်တွ့ု �သည် ်က�ွရင်တ်ွင်�် နှစ်ှ်�တွ ်လွှာ�်ု
ရေအ်တွကွ ်ဟာ့တုွယူသ့်ု �ဝေပြ��င်�်ဝေ�ာ� နှ့ငု်ခ်ု��ကြကသည်။် သတူွ့ု �သည် ်ကြသဂါတုွလ်ွှာတွငွ် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ ဝေလွှာ
ယူ�ဥ်း်ပြ�င်�် အမ့်ျားပြ�ေခ်ု��ကြကသည်။် စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ၌ AMSA သည် ်Unison Jasper သဝေဘာာ�အ��
ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င််သံ့ု ��င်ဝ်ေရ�ကလ်ွှာ�ပြခုင်�်များ ှ၆ လွှာ �့တွ�်င်ခ်ု��သည်။်

သနံ �်စာင်ရ်ေ��သံ�� ပစာစည်�်များ�ာ� များရှိာု��

ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျု�
Houston ရှိာု ITF စာစုာစာရ်ေ��များး� Shwe Tun Aung သည် ်ဒီ��ခရေ�ာ�ရ်ေနံသည်� ်ပနံာ�
များာ� လ�့ူယ် ်အီးလ�ပ်သင်အ်ီး�ာရှိာုပြဖုစာသ်၏ူ ရေအီးာ�တ်ု��ာလ ၁ ��ရ်ေနံ �၌ အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေပ��န်ံ
ရေတာင်�်ပန်ံစာ�ာ�ပြဖုင်�် ဆို�သ်ယ့်လ်ာပြချုင်�်�ု� ပြပန်ံလည်သ်တ�ုသည််

အဝေများရ့ကေပ်ြ�ည်ဝ်ေထု�င်စ်် ုကမ်ျား�ဝေပြခုတွစ််ဝေလွှာာ�က ်ကေုအ်လွှာွ�အဝေပြ��င်�် လွှာ�်ုရသည်�တ်ွ��ေ ်ထုမ်ျား�
ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေေရသည်�် ဝေရေတံွင် ်သဝေဘာာ�တွစ််စ်��ဝေ�် ရှိှ့ အလွှာ�်ုသင် ်အင်ဂ်ါ�င်ေ်�ယူ�တွစ််ဉီး��ပြ�စ််သူ
သည် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေ�ဝေ�်�ါရ�လွှာ ၂၀ ရကဝ်ေေ � ကတွည်�်ကစ်၍ သမူျား၏ တွ��ေထ်ုမ်ျား�
ဝေဆွဲ�င်ပ်ြခုင်�် ပြီး���ဆွဲံ�ုသ�ွ�သည်�တ်ွ့ငု် ်ဝေရ�ကရ်ှိှ့ဝေေခု��လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။် သမူျားက ဝေရ�သ��ခု��သည်မ်ျား�ှ-
“ကွေမ်ျားဟာ� အင်မ်ျားတွေ ်ခုကခ်ု�တွ�� အဝေပြခုအဝေေအတွငွ်�် က�ဝေရ�ကဝ်ေေ�ါတွယူ၊် ရ�သ�ဝေသ�ွဝေ�်
ဝေေပြီး��� ထုကွက်�ဝေေတွ��ဝေသ�ွအတွကွ ်သံ�ုများယူ�သ်ံ�ုစ်ရ��စ်စည်�်များ��� ကွေမ်ျားများ�ှ များရှိှ့�ါ။ ကွေမ်ျား
ဟာ� အလွှာေွ ်အရှိှကရ်ဝေေပြီး��� ကွေမ်ျားရ� �စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� က�ေ�်များ�ဝေရ�အတွကွ ်ကွေမ်ျား စ့်�ုရ့မ်ျားဝေေ�ါ
တွယူ။်”

ကမုျားပဏီ�သည် ်အလွှာ�်ုသင်အ်ရ�ရှိှ့က့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ဝေ��ရေအ်တွကွ် (Customs
and Border Protection (CBP)) အ�� အကြီးကမ့်ျားကြီးကမ့်ျားကြီးက�့�စ်��ဝေ��ခု��သည်၊် �ေ��များ��
�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ဏီ��့ငု်၏် အကအူည်�က့ု ဝေတွ�င်�်ခုပံြခုင်�် အ�ါအ�င်ပ်ြ�စ််သည်။်
ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ ၁ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ကမုျားပဏီ�အ�� CBP က အဝေကြက�င်�်ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ “�ေ��များ��
နှ့ငု်င်် ံဝေက�င်စ််စ််�ေ�ုံ်� �ါ�င်�်တွသ်ကလ်ွှာ�တွ��အတွကွဝ်ေကြက�င်� ်(အဆွဲ့�ုါ) သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�၏
ဝေလွှာယူ�ဉ်ခုရ��စ်ဉ်ဝေတွကွ့ု ��ကသ်မ့်ျား�လွှာ့ကု�်ါ … Houston CBP များ ှဆွဲံ�ုပြ�တွခ်ု�က ်ရ�ု့ �အတွကွ်
တွစ််�တွ ်နှစ်ှ်�တွခ်ုေ �် ကြက�များ�ှပြ�စ််�ါတွယူ”် ဟာပုြ�စ််�ါသည်။် CBP သ့ု �Aung ၏ ဝေများတွတ �ရ�်ခုခံု�က်
များ�ှ ပြ�ေက်ြက��များ ုများရှိှ့ခု���ါ။

ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�လွှာတွလ်ွှာတွအ်ခု�့ေတ်ွငွ် ်အလွှာ�်ုသင်အ်ရ�ရှိှ့သည် ်Texas ပြ�ည်ေ်ယူရ်ှိှ့ သဝေဘာာ�သ��
များ��� စ်င်တ်ွ�များ���နှငှ်�် ITF ၏ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ� အလွှာ�်ုတွ�်�ွ��ထုတံွ့ု �များှ
�ံ��့�ုများနုှငှ်� ်သေ �စ််င်ဝ်ေရ�သံ�ု အရ��စ်စည်�်များ��� လွှာကခ်ုရံရှိှ့ခု���ါသည်။် ယူင်�်ဝေေ�က ်ကမုျားပဏီ�သည််
ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ အများ�့��သများ��သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အ�� သဝေဘာာ� ဝေေ�ကတ်ွစ််စ်��ဝေ�် ဝေပြ��င်�်ဝေ�ာ�ဝေ��ခု��ရ
သည် ်ထု့ု �ဝေကြက�င်�် သမူျားသည် ်ဝေေ�ကထ်ု�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�တွစ််ခုတုွငွ် ်ဆွဲင်�်သ�ွ�နှ့ငု်ပ်ြီး��� နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာ အစ်
�့ငု်�်၌ သမူျားသည် ်ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံစ်�ွပြ�င်�န်ှငှ်�် ဝေ���်ရာင်စ််�ွပြ�င်�် �ေ��များ��ရှိှ့ အမ့်ျားသ့ု � ပြ�ေခ်ု��သည်။်

…နှာု�ဝင်�်ာလ အီးစာပု�င်�်တင့် ်သမူျားသည် ်ရေ���င်�်လံ�ပြခံျု�စာာ့နှာာင်�် ရေပ�ာ်�ာင်စ်ာာ့ပြဖုင်�် အီးမ်ုျားပြပန်ံရေ�ာ�ခ်ျု��
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�များာာလာည်�အ်ီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာ

များ�ာ�၏ ၈၀ �ာခုျု�င်န်ှာန်ုံ�ရေ��ာ်

များာာ ITF သရေ�ာတညူ်းချု��်

တစာ�်ပ်ပြဖုင်�် အီး��ံ��ဝင်�်�

ရေသာရေ��ာင်� ်သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�

များ�ာ� အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ခံျု�ရေ���ု�

�ရှိာု�န်ံ �ွနှာ်�ပ်တု ု� �၏ အီးဖ့ု��ဝင််

သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�

နှာာင်� ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် အီးဖ့ု��

အီးစာည်�်များ�ာ�နှာာင်�အ်ီးတ ူ�ွနှာ်�ပ်

တု� �အီးရေ��ယ် ူရေဆိုာင်�့်�်

ချု����သည်။် သု� �ရေသာ်လည်�်

�ွနှာ်�ပ်တု� �အီးလန့်ံကြီး�း�များာ�သည်�်

အီးတာ�အီးဆိုး�များ�ာ�နှာာင်�် ���ံချု���

သည်။်

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�

လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်

www.itfseafarers.org    #ITFseafarers seafsupport@itf.org.uk
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အစ့်�ုရများ���သည် ်ခုရ��သည်မ်ျား���အ�� သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှပြ�စ််နှ့ငု်သ်များာ
အလွှာ�င်အ်ပြများေ ်ဆွဲင်�်ကြကရေ ်လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��ဝေသ�်လွှာည်�် သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���က့ ုများ���ဝေသ�အ��ပြ�င်�် လွှာ�စ််လွှာ���ုခု��ကြကသည်။်

ဧပြီး��လွှာလွှာယူဝ်ေလွှာ�က၌် အဓ့ိက ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ�
လွှာ့ငု်�်များ���က �့ငု်ဆ်ွဲ့ငု်ပ်ြီး��� လွှာ�်ုင်ေ�်လွှာည်�်တွက်ြကသည်� ်ကများာ�လွှာညှ်�်
အဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ� အစ်�� ၃၈၅ စ်��အေက ်၃၁၄ စ်��ခုေ �မ်ျား�ှ သဝေဘာာ�
ဝေ�်၌ ရ�နှငှ်�ခ်ု��ဝေသ� သဝေဘာာ�သ�� အဝေပြများ�ကအ်ပြများ��ပြ�င်� ်သဝေဘာာ�
ရ�်ေ��ဝေေခု��ရသည်။်

ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ�များ���၏ ၈၀ ရ�ခု့ငု်န်ှေု�်ဝေက��်များ�ှ
ITF သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�က ်တွစ််ရ�်ပြ�င်� ်အက�ံ���င် ်ကြကဝေသ�ဝေကြက�င်�်
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ��� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခုရံဝေရ�က့ ုရရှိှ့ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �၏
အ�ွ���င် ်သဝေဘာာ�သ��များ��� သများဂါဂများ���နှငှ်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
အ�ွ��အစ်ည်�်များ���နှငှ်�အ်တွ ူကွနှ်�်ုတွ့ု � အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်က်
ခု��ကြကသည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု � အလွှာေွက်ြီးက��များ��သည်�်
အတွ��အဆွဲ��များ���နှငှ်�် ကြက�ံခု��ရသည်။်

နှ့ငု်င််အံများ���အပြ���သည် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��
စ်�ခု���် (Maritime Labour Convention) အရ ၎င်�်တွ့ု �၏
တွ��ေ�်တွတ ရ��များ���က့ု များဝေက��ေွခ်ု��ကြကသည်�အ်ပြ�င် ်၎င်�်တွ့ု �၏
ေယူဝ်ေပြများများ���သ့ု ��င်ဝ်ေရ�ကရ်ေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ ေယူဝ်ေပြများများ���
များတှွစ််ဆွဲင်�် ပြ�တွသ်ေ�်သ�ွ�ရေ ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� တွ��ပြများစ််
ခု��ကြကသည်၊် ကများာ�လွှာညှ်�သ်ဝေဘာာ�လွှာ့ငု်�်များ���များ ှ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်�်
သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ရေ ်ဝေလွှာယူ�ဥ်း်စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�များည််
ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် အ�များခုခံု�ကမ်ျား��� ဝေ��သည်�တ်ွ့ငု်ဝ်ေအ�င် ်တွ��ပြများစ််
ခု��သည်။် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���သည် ်ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���က့ု ထု�်ဆွဲင်�် �့တွ�်င်က်ေ �သ်တွခ်ု�ကမ်ျား��� ခု�များတှွခ်ု��
သည်။် အခု�့� � နှ့ငု်င််မံျား���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ က့ယုူ�့်ငု်န်ှ့ငု်င််သံ��များ���က့ု
�င် ်�င်ဝ်ေရ�ကရ်ေ ်ခုငွ်�မ်ျားပြ��ခု���ါ သ့ု �များဟာတုွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ သဝေဘာာ�သ��
များ���က့ု ထုခ့ု့ကုေ်စ််ေ�ဝေစ်သည်�် ေည်�်လွှာမ်ျား�များ���ပြ�င်�် လွှာ�်ုင်ေ�်ပြ�စ််စ်ဉ်
က့ု ဝေနှ�ှဝေက�ွဝေအ�င်လ်ွှာ�်ုခု��ကြကသည်။်

ကစ့်စ အဝေပြများ�ကအ်ပြများ��တွငွ် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဝေလွှာဆွဲ�့်
များ���၌ ၎င်�်တွ့ု �၏ စ်�ရွကစ််�တွမ်ျား�များ���များ�ှ ခုရ��သ�ွ�ရေ ်အဆွဲင်သ်င်�်
များပြ�စ််ခု��ပြခုင်�်ဝေကြက�င်�် သ့ု �များဟာတုွ ်လွှာ့အု�်သည်�် ဗျူ�ဇွ�များ��� များရှိှ့ပြခုင်�်
ဝေကြက�င်� ်ရကဝ်ေ�ါင်�်များ���စ်�ွ ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုခံု��ရသည်။် အခု�့� � များ�ှ
အပြခု��နှ့ငု်င််မံျား���၌ ဆွဲင်�်ခု��ကြကရသည်၊် ၎င်�်နှ့ငု်င််မံျား���၌ ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု
တွငွ် ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခုရံပြခုင်�် များတွ့ငု်မ်ျား� လွှာဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုံ
ခု��ရသည်။်

ရေ���့�ဖ့ုယ်�်ာ လူ �အီးသ� ်ဆိုံ��ရံုုံး�မုျားများ�ာ�

သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်နှငှ်�် များဝေသခု�� များဝေရရ�
များသုည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� က�ေ�်များ�ဝေရ�အဝေ�်
ထုခ့ု့ကုမ်ျား ုဧကေမ်ျားခုု� က�ဝေရ�ကခ်ု���ါသည်။်

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ဝေလွှာ�ဦး�၏အသကမ်ျား���များ�ှ နှစ်ှ်�တွက်�လွှာ
အတွငွ်�် သတွင်�်များ���အရ ဆွဲံ�ု�ံု�ခု���ါသည်။် ဧပြီး��လွှာ ၃၀ ရကဝ်ေေ �
တွငွ် ်�့လုွှာေန်ှ့ငု်င််မံျား ှသဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�တွစ််ဦး�သည် ်Jewel of the
Seas သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှခုေုခ်ု�ခု��သည်။် ဝေများလွှာ ၉ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ဟာေ်
ဝေဂါရ�နှ့ငု်င််မံျား ှသဝေဘာာ�သ��တွစ််ဦး�က့ု Carnival Breeze သဝေဘာာ�
ဝေ�် ရှိှ့ သူ �အ�့်ခုေ�်တွငွ် ်ဝေသဆွဲံ�ုဝေေဝေကြက�င်�် ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��ရသည်။်
Mariner of the Seas သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှတွ�ုတွ ်သဝေဘာာ�သ��
တွစ််ဦး�သည် ်ဝေများလွှာ ၁၀ ရကဝ်ေေ �၌ သဝေဘာာ�များ�ှ Bahamas
နှ့ငု်င်် ံ�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် ဝေက��ကခ်ု�ထု��စ်ဉ် ဝေသဆွဲံ�ုခု��သည်။်
Regal Princess သဝေဘာာ�ဝေ�်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုဝေေသည်� ်ယူကူရ့ေ�်
အများ�့��သများ��သဝေဘာာ�သ��တွစ််ဦး�သည် ်သမူျား၏ အမ့်ျားပြ�ေရ်ေ ်ဝေလွှာ

ရေ�ရေပ်ရေများ�ာရေနံသည်�် ရေနံ�ာများ�ာ�များာာ
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးဖုု� �အီး��ဥ်း�်ရေထားာင်မ်ျား�ာ� ပြဖုစာလ်ာ
ရေစာာရေစာာပု�င်�် သတင်�်ရေချုါင်�်ကြီး�း�ပု�င်�် အီးချု�ု� � များာာ �များာာ�လာည်�အ်ီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာများ�ာ�ရေပ် �ု�ဗစာ-်၁၉ ��ူစာ�ပ်�ံ� နှာာံ �မုျားအီးရေ��ာင်�် ပြဖုစာခ်ျု��ပြီးပး�

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးာ� �မ်ျား��ပ်�န်ံ သု� �များဟ�တ ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�၌ �ာ့�င်တ်င်�်လ�ပ်�န်ံ ခ့ျုင်�ပ်ြပ�ချု�� ်ပြင်င်�်ပယ်ခံ်ျုချု�����သည်။် ITF �များာာလာည်� ်

အီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာ အီးလ�ပ်တပ်ဖ့ု� � ဥ်း�က ဌာပြဖုစာသ် ူJohan Øyen သည် ်ITF နှာာင်� ်၎င်�်၏ သများဂ္ဂဂများ�ာ�၏ တံ� �ပြပန်ံချု��ပံ��ု� သတင်�်ပု� �သည််

ယူ�ဥ်း်ခုရ��စ်ဉ်က့ု �ယူ�်�ကလ်ွှာ့ကုသ်ည်က့်ု ကြက��သဝ့ေသ�အခုါ
Rotterdam ၌ သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှခုေုခ်ု�ခု��သည်။်

ITF သည် ်အစ့်�ုရများ���နှငှ်� ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််မံျား���အ�� သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�က့ု လွှာယွူက်ဝူေခု��ဝေများွ�ဝေ��ဝေစ်
ရေ ်၎င်�်တွ့ု �၏ ကြီးက�့��မ်ျား�များမုျား���က့ ုနှစ်ှ်ဆွဲ ကြီးက�့��မ်ျား�ဝေ��ဝေစ်ရေ်
တွ့ကုတ်ွေွ�်ခု��သည်။် ITF သဝေဘာာ�သ��များ��� ဌာ�ေခုွ� ဥ်းကက ဌာပြ�စ််
သ ူDave Heindel က တွင်ပ်ြ�ခု��သည်မ်ျား�ှ  “ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််�့�ု ��ံ� နှ ှံ �
များကု့ု ထုေ့�်ခု���်ရေအ်တွကွ ်အစ့်�ုရများ���၏ ခု�များတှွထ်ု��ဝေသ�
တွင်�်က��်သည်�် �့တွ�်င်က်ေ �သ်တွခ်ု�ကမ်ျား���ဝေကြက�င်�၊် ကများာ�လွှာညှ်�်
အဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ�များ���ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ အပြခု��ဝေသ�
အလွှာ�်ုသများ�� အများ�့��အစ်��များ���ထုက ်သ့ု �များဟာတုွ ်အများ���ပြ�ည်သ်ူ
တွ့ု �ထုက ်�့မ့ုျားကုြီးက��များ��ဝေသ� အနှတရ�ယူ ်တွစ််ခုခုု ုပြ�စ််��ွ�ဝေကြက�င်�်
များည်သ်ည်� ်အက�့��သင်� ်အဝေကြက�င်�်သင်�် ရှိှင်�်ပြ�ခု�ကမ်ျားာ သ့ု �များဟာတုွ်
များည်သ်ည်�် သ�့ပံေည်�်က� အဝေထု�ကအ်ထု�� များရှိှ့ဝေသ�်ပြင်��လွှာည်�်
�ဏီခ်ုတွခ်ုဝံေေရသည်။်” ဟာပုြ�စ််�ါသည်။်

ကြီး�း�များာ�ရေသာ လသူာ�ချု�င်�်စာာနံာရေထားာ�ထ်ားာ�ပြချုင်�်ဆိုု�င်�်ာ
ရေအီးာင်ပ်ြများင်မု်ျား

ကြသဂါတုွလ်ွှာ များတွ့ငု်မ်ျား� ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်��သဝေဘာာ�များ���များှ
သဝေဘာာ�သ�� အဝေယူ�က ်နှစ်ှ်သေ့�် (၂၀၀ ၀၀၀) ခုေ �် အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခုခံု��
ရသည်။် ဤက��သ့ု �ကြီးက��များ��ဝေသ� လွှာသူ��ခု�င်�်စ်�ေ�ဝေထု�ကထ်ု��
သည်�် ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျားကု့ု ဆွဲတွွခ်ု�ူဝေ��ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �နှငှ်�အ်တွူ
လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေ��ခု��သည်� ်ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်��သဝေဘာာ� လွှာ့ငု်�်များ���နှငှ်�်
ထု့အုစ့်�ုရများ���အ�� ကွနှ်�်ုတွ့ု �ခု���က����ါသည်။် ၎င်�်သည် ်အလွှာေွ်
ကြီးက��က�ယူဝ်ေသ� �့ု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� ညှ်န့ှုင့်�်လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်မ်ျား ုလွှာ့အု�်
ခု��သည်၊် အထု�ူသပြ�င်� ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််မံျား���နှငှ်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှ့ငု်င််မံျား���
အ�ါအ�င် ်အပြခု��အစ့်�ုရများ���က အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ဥ်း��အရ
၎င်�်တွ့ု �၏ ဥ်း�ဝေ�ဆွဲ့ငု်ရ်�နှငှ် ်လွှာူ �အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���အတွကွ ်တွ��ေ်
များ���က့ု ထုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ရ်ေ ်��ကက်ကွဝ်ေေပြခုင်�် ကြက�ံဝေတွွ�ဝေေရခု�့ေတ်ွငွ််
ပြ�စ််�ါသည်။်

ရေရှိာ �ရေ��ရေများ်ာ်များာန်ံ�ချု��်

ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်��သဝေဘာာ�များ��� ပြ�ေလ်ွှာည်၍် ပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ခု�င်�်
စ်တွင်လ်ွှာ�သည်�အ်ဝေလွှာာ�က ်ITF နှငှ်� ်၎င်�်၏ အ�ွ���င် ်�င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် သများဂါဂများ���သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်�် ခုရ��သည််
များ���၏ အနှတရ�ယူမ်ျား���အတွကွ ်ဆွဲကလ်ွှာက၍် စ့်�ုရ့မ်ျားဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့
သည်။်

လွှာံဝုေလွှာ�ကဝ်ေသ� က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�် ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံဝေရ� အဝေရ�ယူူ
လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု�ကမ်ျား���အ�� ခု�များတှွထ်ု��ပြခုင်�်၊ နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �က့ု
လွှာ့ကုေ်�ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေစ်ပြခုင်�်၊ ထု့ု �ပြ�င် ်အဝေ���်စ်�� တွည်ဝ်ေေရ�ရှိှ့
နှ့ငု်င််မံျား���များ ှ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ ကေု�်တွကခ်ုငွ်�်
နှငှ်�် ဝေဆွဲ�ကသုများအုတွကွက်ေု�်တွကခ်ုငွ်�န်ှငှ်�် လွှာ့အု�်သလွှာ့ ုသဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�တွ့ု �က့ု ခုငွ်�ပ်ြ��များည်ပ်ြ�စ််ဝေကြက�င်�်
ဝေသခု��ဝေစ်ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်အစ့်�ုရများ���နှငှ်�တ်ွက ွကများာ�လွှာည်�်
အဝေ���်စ်��ခုရ�� လွှာ�်ုင်ေ�် လွှာည်�်တွသ်မူျား���နှငှ်�် လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေေလွှာ�က်
ရှိှ့�ါသည်။်

ပြ�ေလ်ွှာည်ေ်�လွှာေထ်ုလူွှာ�များည်� ်အစ်�အစ်ဉ်များ���နှငှ်�် လွှာ�်ုင်ေ�်လွှာည်�်တွ်
များ ုပြ�ေစ််တွင်ပ်ြခုင်�်က့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အလွှာ�်ု
လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်�နှငှ်�် ဝေေထု့ငု်ဝ်ေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� အဝေပြခုအဝေေများ���က့ု
များည်သ့်ု �တွ့�ုတွကဝ်ေအ�င် ်လွှာ�်ုများည်န်ှငှ်��်တွသ်က၍် �ငွ်��်ငွ်�လ်ွှာင်�်
လွှာင်�်ဝေပြ��ဆွဲ့မုျားပုြ�င်�် လွှာ�်ုက့ငု်ရ်ေဝ်ေသခု��ဝေစ်ရေအ်တွကွ ်ကွနှ်�်ု
တွ့ု �သည် ်လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍနှငှ်�် ��ူဝေ�ါင်�်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကစ််�ွပြ�င်�် လွှာ�်ုက့ငု််
သ�ွ�ကြကရေ ်ဝေများာ�်လွှာင်�ဝ်ေေ�ါသည်။်
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သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�

လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်
10

ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

Mein Schiff 3 သရေ�ာာရေပ်၌ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�
အီးရေယ်ာ� ်သံ��ရေထားာင် ်(၃ ၀၀၀) ရေ��ာ်
�ာ့�င်တ်င်�် လ�ပ်ချု��
ITF စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ် ူHamani Amadou သည် ်�များာာလာည်�အ်ီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာရေပ်များာ
ရေထားာင်န်ှာာင်�ခ်ျု�းရေသာ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ��ု� အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေပ��န်ံ စာု��ထ်ား�တခ်ျု���သည်�် ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျား
�ု� ပြပန်ံလည်သ်တ�ု

များတွလ်ွှာ ၂၃ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်Mein Schiff 3 သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှခုရ��သည်မ်ျား��� ဆွဲင်�်သ�ွ�ပြီး���ဝေေ�က ်ကမုျားပဏီ�
သည် ်၎င်�်၏ အပြခု�� သဝေဘာာ� ဝေပြခု�ကစ််��ဝေ�်များ ှသဝေဘာာ�သ�� အဝေယူ�က ်သံ�ုဝေသ�င်�် (၃၀ ၀၀၀)
က့ ုအဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�ဝေ�်သ့ု �ဝေပြ��င်�်ဝေ�ာ�တွင်ဝ်ေ��ခု��သည်။် အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�သည် ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ပြခုင်�်များ���
က့ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေ ်ဂါ��များဏီ�နှ့ငု်င််သံ့ု �ထုကွခ်ု�ွသ�ွ�ပြီး��� ဧပြီး��လွှာ ၂၈ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်Cuxhaven တွငွ််
ဆွဲ့ကုက်�်ထု��သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် နှစ်ှ်ရကအ်ကြက�၌ က့ဗုျူစ််-၁၉ ဝေရ�ဂါါ��ံ� နှှံ �များ ု ဝေတွွ� ရ့ှှိပြခုင်�်ဝေကြက�င်�်
ကမုျားပဏီ�အဝေေပြ�င်�် လွှာတူွ့ငု်�်က့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�်၌ က�ွရင်တ်ွင်�် လွှာ�်ုခု��ရသည်။်

ကမုျားပဏီ�နှငှ်�် တွစ််သများတွတ်ွည်�် ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွများမုျား��� အ�တွဝ်ေ�ါင်�် အဝေတွ�်ကြက� လွှာ�်ုပြီး���ဝေေ�က ်ဂါ��များဏီ�
နှ့ငု်င််ရံှိှ့ ITF အ�ွ���င် ်ver.di များ ှMaya Schwiegershausen-Güth နှငှ်�် ကွနှ်�်ုသည် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌
ခုေ �မ်ျားေှ�်ဝေပြခု သဝေဘာာ�သ�� တွစ််ဝေထု�င်�န်ှစ်ှ်ရ� (၁ ၂၀၀) က့ု ဝေများလွှာ ၈ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ရေ်
ကညူ်�ဝေ��နှ့ငု်ခ်ု��သည်။် က�ေရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�ဝေသ� နှ့ငု်င််ဝံေ�ါင်် ်�စံ်မုျား ှဓိါတွခ်ုွ�စ်စ််ဝေဆွဲ�အဝေပြ� ဝေရ�ဂါါများရှိှ့ဝေကြက�င်�်
အဝေပြ�ထုကွသ်ည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���က့ု ဝေေ�ကအ်�တွမ်ျား���၌ အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ခု��သည်၊် ခုရ��သ�ွ�နှ့ငု််
များည်� ်ရကစ််ွ� တွစ််စံ်တုွစ််ရ� များသရ့ှိှ့ရသည်�အ်ပြ�င် ်၎င်�်တွ့ု �၏ အစ့်�ုရထုမံျား ှအကေ �အ်သတွ ်အဝေထု�က်
အ�ံ�ပြ�င်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ဆွဲကလ်ွှာက ်က�ေရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�ဝေသ� အန့ှိယ့ူနှ့ငု်င်် ံသဝေဘာာ�သ�� ၁၉၂ ဝေယူ�ကမ်ျားှ
လွှာွ�၍ပြ�စ််�ါသည်။် ၎င်�်တွ့ု �သည် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ ဇွွေလ်ွှာကေု�့်ငု်�်ဝေလွှာ�ကတ်ွငွ် ်အမ့်ျားပြ�ေခ်ု��ရသည်။်

Schwiegershausen-Gueth က ကမုျားပဏီ�နှငှ်� ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံဝေများ�်လ်ွှာတ်ွ� တွ့ု �၏ တွ��ေယ်ူမူျားု
အ��ေည်�်ပြခုင်�်က့ ုဝေ��ေဝ်ေပြ��ဆွဲ့ခုု��ပြီး��� ဂါ��များဏီ� အစ့်�ုရနှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���များစ််ရှိငှ်တ်ွ့ု �၏ ကညူ်��ံ��့�ုများု
များရှိှ့�ါက သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ အဝေပြခုအဝေေများ�ှ �့မ့ုျားု ဆွဲ့�ုရွ��လွှာ�ခု��နှ့ငု်�်ါသည်။်

လံ�ရေလာ�ရ်ေသာ ��န်ံ�များာရေ��နှာာင်�် ရေ���င်�်လံ�ပြခံျု�ရေ�� အီးရေ��ယ်လူ�ပ်ရေဆိုာင်ခ်ျု��မ်ျား�ာ�အီးာ�ချု�များာတထ်ားာ�ပြချုင်�်၊ နှာာင်� ်၎င်�်တု� ��ု� လု��န်ံာရေဆိုာင်�့်�ရ်ေစာပြချုင်�်၊ ထားု� �ပြပင် ်အီးရေပ�ာ်စား� တည်ရ်ေနံ�ာရှိာု နှာု�င်င််မံျား�ာ�များာ ၎င်�်တု� �အီးရေနံပြဖုင်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ ��န်ံ�တ�ခ့်ျုင်�န်ှာ ာင်�် ရေဆို���သမုျားအီးတ�့်��န်ံ�တ�ခ့်ျုင်�န်ှာ ာင်�် လု�အီးပ်သလု� သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ��တု� ��ု� ခ့ျုင်�ပ်ြပ�များည််ပြဖုစာရ်ေ��ာင်�် ရေသချု�ာရေစာ�န်ံ �ွနှာ်�ပ်တု� �သည် ်အီးစာု���များ�ာ�နှာာင်�တ်�့ �များာာလည်�အ်ီးရေပ�ာ်စား�ချု�း�လ�ပ်င်န်ံ�လည်ပ်တသ်မူျား�ာ�နှာာင်�် လ�ပ်�ု�င်ရ်ေနံလ��ရ်ှိာုပါသည်။်
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11သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�

လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်

��ူစာ�ခံ်ျု�သည်�် အီးရေပ�ာ်စား�သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�
အီးတ�့ ်ယ်ရူူုံးရေဂ့္ဂ�နှာု�င်င််၌ံ လသူာ�ချု�င်�်
စာာနံာရေထားာ�ထ်ားာ�ရေသာ ရေပြဖုသမုျား�်�ာရေနံ�ာ
ယ်ရူူုံးရေဂ့္ဂ�နှာု�င်င်် ံအီးစာု���သည် ်�ု�ဗစာ-်၁၉ ရေ�ာဂ္ဂါ ��ူစာ�ခံ်ျု�သည်� ်သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးာ�
သရေ�ာာရေပ်များာ ဆိုင်�်ရေပ�နှာု�င်ရ်ေစာ�န်ံ လသူာ�ချု�င်�်စာာနံာရေထားာ�ထ်ားာ�ရေသာ ရေပြဖုသမုျား�်�ာရေနံ�ာတစာခ်ျု�
�ု� ခ့ျုင်�ပ်ြပ�ရေပ�ချု��သည်၊် Unión de Trabajadores del Transporte Marítimo, Aéreo,
Terrestre y Afines (UTT) အီးာ� ရေ���ဇူူး�တင်ပ်ါသည်ဟ်� ITF လ�တ်င် ်အီးရေများ�ု� နံယ်စ်ာန့်ံ
အီးရေထားရ့ေထားအ့ီးတင့်�်ရေ��များး�ပြဖုစာသ် ူEdgar Díaz � ရေပြပာသည်။်

များတွလ်ွှာ ၁၅ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်Bahamas-အလွှာတံွင် ်သဝေဘာာ� Greg Mortimer သည် ်Argentina
နှ့ငု်င်် ံUshuaia ပြီးမ့ျား�� များ ှထုကွခ်ု�ွခု��သည်။် တွစ််�တွက်ြက�ပြီး���ဝေေ�က ်�ထုများဦး�ဆွဲံ�ု ဝေရ�ဂါါလွှာကခဏီ�များ���
များ�ှ ခုရ��သည်မ်ျား���အကြက�� ဝေ�်ဝေ�ါကလ်ွှာ�ခု��သည်။် အစ့်�ုရများ���အဝေေပြ�င်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���နှငှ်�် ေယူစ််�်
များ���က့ု �့တွခ်ု��ဝေသ�ဝေကြက�င်� ်၎င်�်တွ့ု �အ�� အ�ဂါ�င်တ်ွ��ေ��နှ့ငု်င််နံှငှ်�် ခု��လွှာ�နှ့ငု်င််တံွငွ် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်များှ
ဆွဲင်�်ခုငွ်�ပ်ြင်င်�်�ယူလ်ွှာ့ကုသ်ည်။် ယူ�ူူဝေဂါ�ွနှ့ငု်င်် ံအစ့်�ုရသည် ်များတွလ်ွှာ ၂၇ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်သဝေဘာာ�အ��
Montevideo ၌ ကမ်ျား�က�်ရေ ်ခုငွ်�ပ်ြ��ခု��ပြီး��� ခုရ��သည်မ်ျား���အ�� ပြ�ေ�့်ု �ရေ ်လွှာ�်ုင်ေ�်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု��သည်။်

သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် ကြကံ�ကြကံ�ခု့ငု်န်ှ့ငု်စ််မ်ွျား�ရှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ၈၃ ဝေယူ�ကက့်ု က့ဗုျူစ််-၁၉ ��ံ� နှှံ �ဝေေ
ပြီး��� သဝေဘာာ�သ�� ၃၉ ဦး� ဓိါတွခ်ုွ�အဝေပြ� ဝေရ�ဂါါရှိှ့ဝေကြက�င်�် အဝေပြ�ရှိှ့ခု��ဝေသ�်လွှာည်�် သဝေဘာာ�ဝေ�်
ဆွဲကလ်ွှာက၍် အတွင်�်အက��် ဝေေခု့ငု်�်ခု��သည်။် �့လွှာစ််�့ငု် ်သဝေဘာာ�သ�� တွစ််ဦး� ဝေသဆွဲံ�ုခု��သည်။်
သဝေဘာာ�များ�ှ �င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် ဝေရ�ဂါါရှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အ�� ၎င်�်၏အခုေ�်ထု� သ��ပြခု��ဝေေဝေစ်
ပြခုင်�်ပြ�င်� ်သင်�ဝ်ေတွ�်ဝေသ� သေ �စ််င်ဝ်ေရ� အဝေပြခုအဝေေများ��� များရှိှ့ဘာ� ဝေေခု��ရသည်။်

ဧပြီး��လွှာ ၂၀ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်UTT အဝေထုဝွေထု ွအတွငွ်�်ဝေရ�များး�ပြ�စ််သ ူ Francisco del Gaudio က
သများဂါဂနှငှ်�် ITF တွ့ု �၏ ကညူ်��ံ��့�ုများဝုေ��ရေ ်ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��သည်။် အဝေပြခုအဝေေ ဆွဲ့�ု�ါ�များနုှငှ်��်တွသ်ကသ်ည်�်
သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာက ်ယူ့စု်��များမုျား���က့ု တွ��ဆွဲ��ရေ ်အင်တ်ွ�ေကလ်ွှာ့ငု်�်အဆွဲကအ်သယွူ ်ပြ�တွဝ်ေဆွဲ�က်
များရုှိှ့ခု��ဝေကြက�င်�်၊  သဝေဘာာ�သ��များ��� များ့မ့ျားက့ယုူမ့်ျားမ့ျား ဝေသဝေကြက�င်�် ကြကစံ်ည်မ်ျားမုျား���နှငှ်� ်ရရှိှ့သည်�သ်တွင်�်များ���
တွငွ် ်အစ်��အစ်�က့ု ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��ရေ ်ဦး�ဝေဆွဲ�င်သ်ည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� နှစ်ှ်ဦး�များ�ှ ဝေရ�ဂါါရှိှ့ဝေကြက�င်�်
ဓိါတွခ်ုွ�စ်စ််ဝေဆွဲ�များအုဝေပြ� အတွည်ပ်ြ��ခုရံဝေကြက�င်�် အ�ါအ�င်တ်ွ့ု �က့ု သူ �အ�� ဝေပြ��ပြ�ခု��သည်။် သဝေဘာာ�၏
ITF သဝေဘာ�တွစူ်�ခု���်က့ု ထုေ့�်သမ့်ျား�ထု��သည်� ်သများဂါဂသည် ်သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကမ်ျား���အတွကွ်
ကမုျားပဏီ�အ�� အကြီးကမ့်ျားကြီးကမ့်ျား ဝေများ�ပြများေ�်ခု��ဝေသ�်လွှာည်�် နှတုွဆ်ွဲတ့ွဝ်ေေပြခုင်�်က့သု� ကြက�ံဝေတွွ� ခု��ရသည်။်

UTT ၏ �့အ��ဝေ��များကု့ု တွံု �ပြ�ေဝ်ေသ�အဝေေပြ�င်� ်ယူ�ူူဝေဂါ�ွနှ့ငု်င််အံစ့်�ုရက ဝေများလွှာ ၈ ရကဝ်ေေ �တွငွ််
ဝေကြကည်�ခု��သည်မ်ျား�ှ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အ��လွှာံ�ုက့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ခုငွ်�ပ်ြ��များည်၊် က�ွရင်တ်ွင်�်လွှာ�်ု
ရလွှာမ့ျား�်များည်၊် သင်�ဝ်ေတွ�်ဝေသ� ဝေဆွဲ��ါ�ကသုများကု့ု ဝေ��လွှာမ့ျား�်များည်၊် ယူင်�်ဝေေ�က ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��များည််
ပြ�စ််သည်။်
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

12 သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�

လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်

လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍသည် ်များည်မ်ျား် ရေ�ာင်�်ရေအီးာင် ်တံ� �ပြပန်ံချု��သနံည်�်။

ITF နှငှ်�် လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍသည် ်သဝေဘာာ�သ��များ��� ၎င်�်တွ့ု �၏
လွှာံပုြခု�ံဝေရ�နှငှ်�် �တွ�်ေ�်က�င်က့် ုအနှတရ�ယူက်�ဝေရ�ကမ်ျားည်ပ်ြ�စ််
သည်�် �င်�်ေ�်နှမ်ွျား�ေယူလ်ွှာ�ပြခုင်�်က့ု ဟာေ �တ်ွ��ရေ၊် နှငှ်�် တွစ််ကများာ�လွှာံ�ု
ဆွဲ့ငု်ရ်� ကေုသ်ယွူဝ်ေရ�က့ု ဝေဘာ�ကင်�်စ်�ွနှငှ်�် ထုဝ့ေရ�ကစ််�ွ စ်��ဆွဲင်�်
ဝေေဝေစ်ရေ ်အတွတူွက ွရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် စ့်တွ�်င်စ််��ခု���ါသည်။်
အလွှာံ�ုစံ်အု��ပြ�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �အကြက��တွငွ် ်အလွှာေွ ်ဝေက�င်�်များေွ်
ပြီး��� �ငွ်�လ်ွှာင်�်ပြများင်သ်�ဝေသ� ဆွဲကဆ်ွဲဝံေရ�နှငှ်� ်အေ��က�် ��ူဝေ�ါင်�်
ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကမ်ျား ုရှိှ့�ါသည်။်

အပြ��သဝေဘာ�ေည်�်�ါ�စ်�ွပြ�င်�် ကွနှ်�်ုဝေပြ��ရများည်မ်ျား�ှ - အလွှာတံွင််
နှ့ငု်င််မံျား���က့ယုူစ််�� စ်�စ်စ််ဝေရ�များ���က့ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကသ်ည်�-်
အတွေ�်အစ်��ခုွ�ပြခု��ဝေရ� အ�ွ��အစ်ည်�်များ���သည် ်အလွှာေွ်
သကွလ်ွှာကလ်ွှာ�်ုရှိှ��များ ုများရှိှ့ကြကဘာ� တွံု �ပြ�ေမ်ျား ုဝေ���ကက်ယွူဝ်ေေလွှာ�က်
ရှိှ့သည်။် သတူွ့ု �သည် ်သတူွ့ု �၏ အဝေ��များဝှေေ၍ စ့်စ်စ််များမုျား���
အဝေကြက�င်�် ကြွက���ါဝေေကြကဝေသ�်လွှာည်�် �င်�်ေ�်နှမ်ွျား�ေယူဝ်ေေပြီး��ပြ�စ််
ဝေသ� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အဝေ�် ဤသ့ု �ပြ�င်�် �့မ့ုျား ုအလွှာ�်ု�ေ�့်
လွှာ�ကြကသည်၊် အထု�ူသပြ�င်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�် အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�်ယူူ
များည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ရရှိှ့ဝေရ� အခုကအ်ခု�ရှိှ့ဝေေစ်ဉ် သဝေဘာာ�ဝေဘာ�
ကင်�်စ်�ွ ဝေများ�င်�်နှငှ်ဝ်ေရ�အတွကွ ်အေမ့ျား�်ဆွဲံ�ုအဆွဲင်� ်ရှိှ့ဝေေသည်�အ်ခုါ
များ�့��တွငွ်ပ်ြ�စ််�ါသည်။် အများ���အပြ���ဝေသ� P&I အသင်�်ကလွှာ�်
များ���သည် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���နှငှ်�သ်ဝေဘာာ�များ��� အဝေ�် အနှတရ�ယူ်
များက�ဝေရ�ကဝ်ေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေစ်ရေ ်များည်သ့်ု �များာ များစ့်�ုရ့မ်ျားခု��သည််
က့လုွှာည်�် ကွနှ်�်ု အံ�ကြသမ့ျားခု��သည်။် ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�်ရှိှ့သည်�်
အခု�ကမ်ျား�ှ အလွှာငံ်ါှ�လွှာ�်ုက့ငု် ်(FoC) စ်ေစ်် သည် ်အက��်အတွည်�်
က�ဝေရ�ကခ်ု�့ေ၌် သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အက�အကယွူဝ်ေ��ရေ်
��ကက်ကွခ်ု��ပြီး��� များည်သ်မူျားာ တွ��ေ ်များယူကူြကဘာ�၊ တွစ််ခုါတွစ််ရံ
အဝေရ�ကြီးက��သည်�် ကစ့်စက့ု တွစ််ဦး�အဝေ�် တွစ််ဦး� များ�ကန်ှ�ှလွှာွ�ခု�ဝေေ
ကြကသည်။်

ထားု� �ပြပင် ်အီးစာု���များ�ာ�များာာ များည်သ်ု� �နံည်�်။

အခု�့��အစ့်�ုရများ���များ�ှ အလွှာေွ ်�ံ��့�ုဝေ��ကြကဝေသ�်လွှာည်�် လွှာကရ်ှိှ့၌
အစ့်�ုရ ၄၆ ခုကုသ� သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အဓိ့က အလွှာ�်ုသများ��
အဆွဲင်�အ်တွေ�်က့ု ခုငွ်�ပ်ြ��ခု��သည်။်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့ ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်အီးာ� ပု�မုျား�ရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေစာ�န်ံ
ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း�များာ ရေလ�လာပြချုင်�်
ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် ညှ်�ုနှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုပြဖုစာသ် ူJacqueline Smith သည် ်သများဂ္ဂဂများ�ာ�၊ လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍနှာာင်�် အီးစာု���များ�ာ�၏

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်အီးရေပ် တံ� �ပြပန်ံမုျားနှာာင်�ပ်တသ်�၍် သမူျား၏ ပြပန်ံရေပြပာင်�်အီးများာတ�်မုျားများ�ာ��ု� ရေဝများ်ရေပ�

ပြီးပး� အီးနံာဂ္ဂတ�်ာလအီးတ�့ ်သင်ခ်ျုန်ံ�စာာများ�ာ��ု� များး�ရေများာင်�်ထားု��ပြပသည််
အခု�့�� သယူယ်ူ�့ူု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ� �ေက်ြီးက��များ���က အဝေပြခုအဝေေက့ု
ေ��လွှာည်က်ြကဝေသ�်လွှာည်�် ၎င်�်တွ့ု �၏ အစ့်�ုရ အဝေ�ါင်�်အဝေ��်
များ��� အ�ု့ ��င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်များ�ှ စံ်စံု်လုွှာင်လ်ွှာင် ်ေ��လွှာည််
စ်ရ� များဟာတုွ�်ါ။ ၎င်�်အတွကွဝ်ေကြက�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ် IT နှငှ်�်
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��များ���
ဝေက�င်စ််�များ ှ�့လွှာစ််�့ငု်န်ှ့ငု်င််၌ံ ��ူတွွ�လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်မ်ျားည်�် ဝေဘာ�ကင်�်
ဝေသ� က�ွရင်တ်ွင်�်လွှာ�်ုများည်�် စ်�မံျားကေ့�်က့ ုအပြခု��နှ့ငု်င််မံျား���တွငွ််
လွှာည်�် တွ့�ုခု���လွှာ�်ုဝေစ်လွှာ့�ုါသည်။် ၎င်�်ဝေကြက�င်� ်သယူယ်ူ�့ူု �ဝေဆွဲ�င််
ဝေရ� �ေက်ြီးက��များ���နှငှ်�် ဆွဲကသ်ယွူဝ်ေဆွဲ�င်ရွ်က�ုံ်သ� များကဘာ�
�ည်�ဝေရ�၊ က�ေ�်များ�ဝေရ�၊ အဝေက�ကခ်ုေွန်ှငှ်�် လွှာ�ူင်မ်ျားကုြီးက��ကြက�်ဝေရ�
�ေက်ြီးက��များ���နှငှ်�လ်ွှာည်�် ဆွဲကသ်ယွူရ်ေ ်လွှာ့အု�်ခု�ကက့်ု ဝေက�င်�်
စ်�ွ ပြ�သခု��သည်၊် သ့ု �များသှ� ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�နှငှ်�တ်ွက ွ၎င်�်က့ု ဝေဘာ�ကင်�်စ်�ွ လွှာ�်ုဝေ��
ရေ ်၎င်�်တွ့ု �၏ တွ��ေ�့်ငု်�်က့ု �့မ့ုျားေု��လွှာည်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််�ါသည်။်

လွှာံ�ု� �ဝူေ�ါင်�်ပြခုင်�်များရှိှ့သည်�် နှ့ငု်င််မံျား���လွှာည်�် ရှိှ့ဝေေ�ါဝေသ�သည်။်
အစ့်�ုရ တွစ််ခုစု်�သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ ေယူစ််�်များ���က့ု ထုေ့�်ခု���်
ထု��ကြကပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�် ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေ ်၎င်�်တွ့ု �
အ�� အတွင်�်အက��် များလွှာ�်ုနှ့ငု်�်ါ။ ကွနှ်�်ု ယူံကုြကည်ခ်ု��သည်မ်ျား�ှ
သဝေဘာာ�များ���အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
က့ု ခုငွ်�ပ်ြ��ရေ ်ပြင်င်�်�ယူခ်ု��သည်� ်အစ့်�ုရများ���ရှိှ့သည်�် နှ့ငု်င််မံျား���သ့ု �များ
သ�ွ�ဝေရ�ကသ်င်�ဝ်ေသ�်လွှာည်�် အပြခု��သမူျား���က တွင်ပ်ြ�ခု��သည်မ်ျား�ှ
ဤသ့ု �အ��ပြ�င်�် ထုခ့ု့ကုအ်လွှာယွူဆ်ွဲံ�ုပြ�စ််သည်�် နှ့ငု်င််မံျား���အဝေ�်
ဆွဲ့�ု�ါ�စ်�ွ ထုခ့ု့ကုလ်ွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််သည်။်

ပြ�ည်တ်ွငွ်�်ဝေလွှာဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��များ���က��သ့ု �ေယူစ််�်များ���
က့ု ပြ�တွသ်ေ�်သ�ွ�လွှာ�နှ့ငု်သ်ည်�် သ့ု �များဟာတုွ ်ေယူစ််�်များ���အကြက��
ပြ�တွသ်ေ�်သ�ွ�လွှာ�နှ့ငု်သ်ည်� ်အပြခု�� အလွှာ�်ုသများ��များ���နှငှ်�်
သဝေဘာာ�သ��များ���က့ ုအလွှာေွ ်ခုွ�ပြခု��၍ အဘာယူဝ်ေကြက�င်� ်အစ့်�ုရ
များ���က ဆွဲကဆ်ွဲကံြကဝေကြက�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �ေ��များလွှာည်�်ါ။

ITF နှာာင်� ်၎င်�်၏ သများဂ္ဂဂများ�ာ�သည် ်တစာမူ်ျား�့�ပြပာ�စာာ့ တံ� �ပြပန်ံနှာု�င်ခ်ျု��
ပါသလာ�။

ဝေေ�ကက်�များ ှသရ့ှိှ့လွှာ�ပြခုင်�်နှငှ်�အ်တွ ူကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်စ်����ွ�
လွှာ�်ုင်ေ�်နှငှ်�် လွှာူ �အခုငွ်�အ်ဝေရ� အ�ွ��အစ်ည်�်များ���က��သ့ု �ကွနှ်�်ုတွ့ု �နှငှ်�်
လွှာ�်ုက့ငု်မ်ျား ုသ�များေအ်��ပြ�င်�ေ်ည်�်�ါ�ကြကသည်� ်အ�ွ��အု�်စ်မုျား���နှငှ်�်
အဝေစ်��့ငု်�်ကတွည်�်က ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ များဟာ�မ့ျားတွ ်အလွှာ��အလွှာ�
တွ့�ုခု���ဝေစ်ရေအ်တွကွ ်ဆွဲကသ်ယွူလ်ွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��သင်�သ်ည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်နှငှ်�် ဆွဲကန်ှ ာယူသ်ည်�်
သ့ု �များဟာတုွ ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်အဝေ�် များတူွည်သ်ည်�် ဆွဲက်
သယွူဝ်ေရ� ကေွခ်ု��များ���နှငှ်�် �့မ့ုျားဆုွဲကသ်ယွူရ်�၌ �့မ့ုျားပုြများေဆ်ွဲေန်ှ့ငု််
ခု���ါသည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�ရမ်ျား�
သမူျား���အဝေ�် ၎င်�်တွ့ု �ဘာကမ်ျား ှအစ်�အမံျားများ���၌ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
အဝေပြ��င်�်အလွှာ� များလွှာ�်ုရ ဆွဲ့သုည်�စ််��့�ုမ်ျား���က့ု ထုည်�သ်ငွ်�်ပြခုင်�်
များ ှဝေရှိှ�င်က်�ဉ်ဝေ��ဝေစ်ရေ ်အဝေစ်��့ငု်�်ကတွည်�်က စ်ည်�်�ုံ�ထု��ခု��
သင်�သ်ည်။်

ITF နှာာင်� ်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍ အီးတ�့်
ဂ္ဂယ်�ရု်ုံး��ခ်ျုတမု်ျားများ�ာ�များာာ အီး�ယ်န်ံည်�်။

ကွနှ်�်ုအဝေေပြ�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ သများ���ု့�က� လွှာမူျားဝုေရ� �ကစ််�်
သမူျား���နှငှ်�သ်� လွှာ�်ုက့ငု်�ုံ်သ� များဟာတုွဘ်ာ��့မ့ုျား၍ု အလွှာံ�ုစံ်ု
သကဝ်ေရ�ကမ်ျားရုှိှ့သည်�် ခု�ဥ်း်�က�်�ံေုည်�်လွှာမ်ျား�ပြ�င်�် ခု�ဥ်း်�က�်

သင်�သ်ည်၊် ၎င်�်အ��ပြ�င်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ နှ့ငု်င််မံျား���ရှိှ့ ကေ �က်ကွန်ှ့ငု််
သည်� ်အပြခု�� အ�ွ��အု�်စ်မုျား���အတွငွ်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အ�ွ���င်မ်ျား���
အဝေေပြ�င်�် စ့်များ�်�င်သ်�ွ�နှ့ငု်ဝ်ေစ်ရေက့်လုွှာည်�် ကညူ်�ဝေ��နှ့ငု်လ်ွှာမ့ျား�်များည််
ပြ�စ််သည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု � အဝေရ�ယူလူွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ရ်ေ ်အစ်�အမံျားများ���
က့ ုအလွှာ�င်အ်ပြများေ ်ထုဝူေထု�င်ရ်ေန်ှငှ်�် ထု�်တွလွှာည်လ်ွှာည် ်လွှာ�်ု
ဝေေရပြခုင်�်များ ှဝေရှိှ�င်က်ြကဉ်နှ့ငု်ရ်ေ ်အဝေရ�ဝေ�် အု�်စ်တုွစ််ခု ုကွနှ်�်ု
တွ့ု �၏ လွှာမူျားဝုေရ� �ကစ််�်သမူျား���နှငှ်�် ထုဝူေထု�င်ရ်ေ ်လွှာ့အု�်�ါသည်။်
ထု့ု �ပြ�င် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�် နှ့ငု်င််ငံ်ါှ� လွှာ�်ုက့ငု်သ်ည်� ်(FoC)
စ်ေစ််၏ ��ကက်ကွမ်ျားကု့ု သံ�ုသ�်ရေ ်လွှာ့အု�်သည်�အ်ပြ�င် ်လွှာ့ကုေ်�
နှ့ငု်မ်ျားည်�် �ငွ်�လ်ွှာင်�်ပြများင်သ်�ဝေသ� အဆွဲင်�ဆ်ွဲင်�လ်ွှာ�်ုက့ငု်�ံ်ု ကငွ်�်ဆွဲက်
တွစ််ခုပုြ�စ််ဝေပြများ�ကဝ်ေရ�က့ ုတွေွ�်အ��ဝေ��ရေ ်လွှာ့အု�်�ါသည်။်

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ��သည် ်များည်�်��သု� �
အီးဆိုံ��သတမ်ျားည်န်ံည်�်။

အလွှာ�်ုလွှာွ�ဝေပြ��င်�်ဝေ��ရေ ်လွှာ့အု�်သည်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
ရ�ခု့ငု်န်ှေု�်များ�ှ ဝေက��ဇူွ�ကြီးက��လွှာစှ်�ွပြ�င်�် ဝေလွှာာ���ါ�သ�ွ�ခု��ဝေသ�်လွှာည်�်
က�ေရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�ဝေသ�သမူျား���အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ရေအ်တွကွ ်ဆွဲ့ဆုွဲံ�ုများ
ရခုကဝ်ေသ� အစ့်�ုရများ���အဝေ�် ဆွဲကလ်ွှာက ်�့အ��ဝေ��ဝေေရေ်
ကွနှ်�်ုတွ့ု �လွှာ့အု�်�ါသည်။်

က�ကယွူဝ်ေဆွဲ�ထု့�ုပြခုင်�်များ�ှ ယူခုအုခုါ အဓ့ိကက��ါသည်။်
သဝေဘာာ�သ��များ���အဝေေပြ�င်�် က�ကယွူဝ်ေဆွဲ�ထု့�ု စ်�ရင်�် ထု�့်
ဆွဲံ�ု၌ ရှိှ့ရေလ်ွှာ့အု�်သည်ဟ်ာ ုကွနှ်�်ုတွ့ု �ယူံကုြကည်ဝ်ေသ�်လွှာည်�်
က�ကယွူဝ်ေဆွဲ�ထု့�ု အစ်�အစ်ဉ်များ���က့ု များည်က်��သ့ု �စ်တွင်ထ်ု့�ုဝေ��
များည်� ်အဝေကြက�င်�်နှငှ်� ်အစ့်�ုရများ���က များည်သ်ည်�အ်ရ� လွှာ့အု�်
ဝေကြက�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သရ့ှိှ့လွှာ့�ုါသည်။် က�ကယွူဝ်ေဆွဲ� များည်မ်ျားာ
အကြီးကမ့်ျားထု့�ုရများည်န်ှငှ်�် တွစ််ခုနုှငှ်�တ်ွစ််ခု ုအကြက�� များည်မ်ျားာအခု�့ေ်
ပြခု��ထု��ရများည်ေ်ည်�်။ ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်အပြခု��နှ့ငု်င််တံွစ််ခုမုျားှ
က�ေ�်များ�ဝေရ� လွှာကမ်ျားတှွက့်ု လွှာကခ်ုမံျားည်လ်ွှာ��။ ထု့ု �ပြ�င် ်�ံွ� ပြီး�့��ဆွဲ�
နှ့ငု်င််မံျား���များ ှသဝေဘာာ�သ�� များည်မ်ျားာ လွှာ�ဝေရ�ကမ်ျားည်�အ်ဝေ�်များတူွည်၍်
၎င်�်တွ့ု �အ�� များည်သ့်ု � ဦး�စ်��ဝေ��များည်ေ်ည်�်။

ITF ၏ ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် ဦး�စာာ�ရေပ�မုျားများ�ာ�များာာ လာများည်�န်ှာာစာ်
တစာရ်ေလ်ာ� ်များည်သ်ု� �ပြဖုစာမ်ျားည်န်ံည်�်။

အများ�့��သများ��များ���နှငှ်�် လွှာငူ်ယူလ်ွှာရွူယူ ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ��
ထုေ့�်သမ့်ျား�ထု��ပြခုင်�်နှငှ်�် လွှာ�်ုသ��စ်ဝုေဆွဲ�င်�်ပြခုင်�်သည် ်အခုရ�
က��ါသည်။် သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်အလွှာ�်ုများ���
က့ု လွှာ�်ုက့ငု်န်ှ့ငု်ဝ်ေစ်ရေ ်ထု့ကုသ်င်�ဝ်ေသ� ကွမ်ျား�က�င်မ်ျားမုျား���နှငှ်�်
ဝေလွှာ�က�င်�သ်င်တ်ွေ�်များ��� ရရှိှ့ဝေစ်ရေ ်ဝေသခု��ဝေအ�င် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �
အဝေေပြ�င်�် လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍနှငှ်�အ်တွ ူလွှာ�်ုက့ငု်ရ်ေ ်လွှာ့အု�်�ါများည်။်

ထု့ု �ပြ�င် ်ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�် ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံဝေရ�
နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ��� အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���က့ ု- အဝေ��များဝှေေ၍ စ်�
စ်စ််ဝေရ� ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု�ကမ်ျား���က��သ့ု �- ယူ�ယူ� ပြ�တွလ်ွှာမ်ျား�လွှာ့ကု်
လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု�ကမ်ျား���များ�ှ အပြီးများ�တွမ်ျား� လွှာ�်ုေည်�်က့ငု်ေ်ည်�် ပြ�စ််လွှာ�
ပြခုင်�်များ ှတွ��ဆွဲ��ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု � သနှိဌ့ာ�ေ ်ခု�ထု���ါသည်။်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သု� � သင်၏် အီးများာာစာ�ာ�

ဝေက��ဇူွ�တွင်�်ါသည်။် သင်� ်အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���အတွကွ ်ဆွဲကလ်ွှာက်
ပြီး��� ရ�်တွည်�်ါ။ အကယူ၍် သင် ်ဆွဲေ �က်�င်ဝ်ေပြ��ဆွဲ့ပုြခုင်�် များလွှာ�်ု
လွှာာင် ်ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �တွစ််ခုခုု ုလွှာ�်ုဝေ��ရေအ်တွကွ ်ခုကခ်ု��ါသည်။်
ကွနှ်�်ုတွ့ု �ထု ံလွှာ�ဝေရ�က�်ါ။ ကွနှ်�်ုတွ့ု � သင်�အ်�� ဝေထု�ကခ်ု�ံံ��့�ု
ဝေ���ါများည်။်

(21071-BUR-07) ITF21 SB_v7.indd   12 18/08/2021   10:28:43



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

13ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်ရ်ှိာု �ဝ

Hsin Chien Marine
�ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်န်ှာာင်�် ပု�င်ရ်ှိာင်တ်ု� ��
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးာ�
ဓါါ�ပြပတု��်

Hsin Chien Marine (HCM) သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုအတွကွ်
အပြ�ည်�အ်� လွှာ�်ုခုဝေ��ပြခုင်�်က့ု ဝေရှိှ�င်ရ်ှိှ��ဝေစ်ရေ ်၎င်�်တွ့ု �၏ သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်၌ စ်�ရင်�်နှစ်ှ်
ပြ�ေသ်ငွ်�်ပြခုင်�်က့ု တွစ််သများတွတ်ွည်�် က�င်�သ်ံ�ုခု��သည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အ�ွ��သည် ်- ၎င်�်တွ့ု �များ�ှ
ITF နှငှ်� ်National Chinese Seamen’s Union (NCSU) တွ့ု �ခု���်ဆွဲ့သုည်� ်သဝေဘာ�တွူ
စ်�ခု���်နှငှ်� ်အက�ံ���င်ပ်ြီး���ပြ�စ််သည်� ်– ၎င်�်၏ ‘အသစ််’ -အများည်ဝ်ေ��ထု��သည်� ်သဝေဘာာ�များ���နှငှ်�်
အဝေပြများ�ကအ်ပြများ�� အဝေတွွ�အကြက�ံရှိှ့ ခု��သည်�အ်ပြ�င် ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် နှစ်ှ်ဦး��့ငု်�်၌ �ေ��များ�� အလွှာတံွင််
New Legacy သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���က အကအူည်� ဝေတွ�င်�်ခုလံွှာ�သည်�အ်ခုါ များအံ�
ကြသဝေတွ���ါ။

ဤကစ့်စ သတွင်�်��ံ� နှှံ �စ်ဉ် အပြခု��ဝေသ� HCM သဝေဘာာ�များ���ဝေ�် ရှိှ့ ပြများေမ်ျား� သဝေဘာာ�သ��များ���သည််
လွှာကရ်ှိှ့နှငှ်�် ယူခုင် ်စ်�ရင်�်နှစ်ှ်ပြ�ေသ်ငွ်�်သည်�အ်ဝေကြက�င်�် စ့်�ုရ့မ်ျားများမုျား���က့ု တွင်ပ်ြ�ခု��ကြကသည်။် ၎င်�်
ဝေကြက�င်�် ITF သည် ်နှ့ငု်င််အံများ���အပြ���ရှိှ့ HCM သဝေဘာာ�များ���အ�� အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု��ရသည်၊်
ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င််၊ံ ေယူ�ူက�စ််တွ�လွှာရ်ှိှ့ New Champ သဝေဘာာ�နှငှ်�် ဝေတွ�င်က့်�ုရ��ယူ��နှ့ငု်င််၊ံ ဘာဆူွဲ
မ်ျားရှိှ့ New Aspiration သဝေဘာာ�တွ့ု � အ�ါအ�င်ပ်ြ�စ််သည်။် ရလွှာ�အ်ပြ�စ််၊ HCM သည် ်ဝေကြွက�က�ေ်
လွှာ�်ုခုများ���က့ု ITF-အ�ွ���င်ပ်ြ�စ််သည်�် ပြများေမ်ျား�နှ့ငု်င််၊ံ ရေက်ေုပ်ြီးမ့ျား�� ရှိှ့  IFOMS ၏ အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���က
သကဝ်ေသအပြ�စ်် ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကပ်ြခုင်�်အ��ပြ�င်� ်ပြ�ေဝ်ေ��ရေ ်သဝေဘာ�တွခူု��သည်။်

ယူင်�်ဝေေ�က ်များ���များကြက�များ� HCM ထု့ငု်�်မ်ျားနှ့ငု်င််ရံှိှ့ သဝေဘာာ� ဝေလွှာ�စ်င်�်များ ှ၎င်�်၏ ပြများေမ်ျား� သဝေဘာာ�သ��
အ��လွှာံ�ုက့ု က့ဗုျူစ််-၁၉ က့ ုအဝေကြက�င်�်ပြ�၍ သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ခု့ငု်�်လွှာ့ကုသ်ည်။် New Champ
သဝေဘာာ�များ ှသဝေဘာာ�သ�� ဝေလွှာ�ဦး�များ�ှ ITF/NCSU သဝေဘာ�တွစူ်�ခု���်အရ ၎င်�်တွ့ု � ရထု့ကုခ်ုငွ်�ရ်ှိှ့
သည်� ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်��ကသ်မ့်ျား�ပြခုင်�်အတွကွ ်အဝေပြခုခု ံလွှာ�်ုခု နှစ်ှ်လွှာစ်� ၎င်�်တွ့ု �တွစ််ဦး�စ်� များရ
များခု�င်�် ထု့ငု်�်မ်ျားများ ှထုကွခ်ု�ွဝေ��ရေ ်သတွတ ရ့ှိှ့ရှိှ့ ပြင်င်�်ဆွဲ့ခုု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �၏ စ်ည်�်လွှာံ�ုည်�ညွွှတွမ်ျားဝုေကြက�င်�်
တွ့ကု�်ွ�များ�ှ အရှိှ့ေအ်ဟာေု ်ပြများင်�တ်ွကလ်ွှာ�ခု��ပြီး��� သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���များ ှပြများေမ်ျား�သဝေဘာာ�သ�� အ��လွှာံ�ု
အဝေ�် များဝေတွ�်တွဝေလွှာ��် ဆွဲကဆ်ွဲပံြခုင်�်များ ှအက�အကယွူဝ်ေ��ရေ ်ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျားအုတွကွ ်�ံ��့�ုဝေ���ါ
လွှာမ့ျား�်များည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ဝေကြွက�က�ေလ်ွှာ�်ုခု အဝေများရ့ကေဝ်ေ�ါလွှာ� USD190,000 က့ ုပြ�ေလ်ွှာည် ်ရရှိှ့လွှာ့ကု်
သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် HCM သည် ်စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�များ���၏ အကအူည်�ပြ�င်�် ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င််နံှငှ်� ်အ
ဝေများရ့ကေန်ှ့ငု်င််ရံှိှ့ ITF စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�များ���က ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့သုည်� ်ရရေရ်ှိှ့သည်�ဝ်ေကြွက�က�ေ ်အဝေများရ့ကေ်
ဝေ�်လွှာ� USD380,000 ဝေ��ရေ ်က�ေရ်ှိှ့ဝေေ�ါဝေသ�သည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ပြ�စ််စ်ဉ်တွစ််ဝေလွှာာ�ကလ်ွှာံ�ုတွငွ် ်– ရေက်ေုရ်ှိှ့ Sunrise Marine Enterprises
Ltd – က ဝေအ�က�်ါအခု�ကက့်ု လွှာ�်ုခု��သည်က့်ု ဝေတွွ� ရ့ှှိသည်�အ်ခုါ အလွှာေွ ်တွေုလ်ွှာ�်ုဝေခု��ကခ်ု���ခု��
သည်-်

�သစာရေ�တ�လ�နှာု�င်င််၊ံ ပြများန်ံများာနှာု�င်င််နံှာာင်�် ယ်အူီး�စ်ာရ်ေအီး နှာု�င်င််တံု� �ရှိာု ITF
တု� �သည် ်ထားု�င်ဝ်မ်ျားနှာု�င်င််ရံှိာု Hsin Chien Marine များာ ပု�င်ဆ်ိုု�င််

သည်�် သု� �များဟ�တ ်လ�ပ်�ု�င်သ်ည်� ်သရေ�ာာ အီးများ�ာ�အီးပြပာ�များာ သရေ�ာာ

ဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ� ��န်ံရှိာုသည်�် လ�ပ်ချု ရေဒီ်လာ ရေထားာင်ရ်ေပါင်�် �ာနှာာင်�်

ချု�း၍ ပြပန်ံလည်�်ရှိာုရေအီးာင် ်�ညူ်းရေဆိုာင်�့်� ်ရေပ�ရေနံလ��ရ်ှိာု သည်။်

သု� �ရေသာ်လည်�် ၎င်�်တု� �၏ ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျားများ�ာ�များာာ သရေ�ာာစားမံျားရေ��

�ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်ရ်ေ��ာင်�် ပု�၍ပင် ်အီးချု�အ်ီးချု� ���ံရေတ့�ရေနံ�သည်ဟ်�

�သစာရေ�တ�လ�နှာု�င်င််ရံှိာု ITF လ�ရ်ေထားာ� ်ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာု Matt
Purcell � ဆိုု�ပါသည်။်

ပြ�ေလ်ွှာ�ရေ ်ဝေပြ�ရှိငှ်�်သည်�် ဝေ��ဝေခု�များမုျား���က့ု လွှာကခ်ုရံေ ်ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�ကခ်ု��သည် ်သ့ု �များသှ� လွှာ�်ုခု
များ��� ဝေ��ဝေခု�ခု��ပြီး���ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် များများေှမ်ျားကေ ်တွင်ပ်ြ�ထု��သည်�် လွှာကခ်ုပံြ�တွ�့်ငု်�်အတွ ုရှိှ့ဝေေများည််
ပြ�စ််သည်။်

• 
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

14 ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်ရ်ှိာု �ဝ

ဖုုလစာပု်�င် ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�
ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်၌် တစာန်ှာာစာရ်ေ��ာ်
ရေနံချု��ပြီးပး�ရေနံာ� ်အီးမ်ုျားပြပန်ံ
Brazil စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ် ူAli Zini နှာာင်�် သ၏ူ CNTTL သများဂ္ဂဂသည််

Western Eyde ထား�ထားည်က်ြီး�း� ��န်ံတင်သ်ရေ�ာာရေပ် ၁၆ လ ရေ��ာ်

အီးလ�ပ်လ�ပ်�ု�င်�်င်�် ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျုရေနံ�သည်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�

အီးာ� အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� ��န်ံ �ညူ်းရေပ�ချု��သည်။်

အဆွဲ့ ့�ုါ သဝေဘာာ�သ��သည် ်သဝေဘာာ�၏ စ်�မံျားဝေရ� ကမုျားပဏီ�အ�� သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ရေ ်တွရ���င််
ဝေတွ�င်�်ခုရံ� ဝေေ�ကထ်ု�်ဝေရ�ကမ်ျားည်�ဆ်ွဲ�့်ကမ်ျား�၌ သူ �အ�� ပြ�ေ�့်ု �လွှာမ့ျား�်များည်ဟ်ာ ုအ�များခုခံု�က ်များဝေ��နှ့ငု််
ဝေကြက�င်�် သူ �အ�� ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်။် ထု့ု �ဝေကြက�င်�် သသူည် ်အကအူည်�အတွကွ ်ITF က့ဆုွဲကသ်ယွူခ်ု��
သည်။်

�ေ��များ�� အလွှာတံွင်သ်ဝေဘာာ� ဘာရ�ဇွ��လွှာန်ှ့ငု်င်် ံ�ါရ�ေဂါါွသ့ု �ကြသဂါတုွလ်ွှာ ၃၀ ရကဝ်ေေ �၌ ဆွဲ့ကုဝ်ေရ�ကလ်ွှာ�
သည်�အ်ခုါ အဆွဲ့�ုါသဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အ�� ကွနှ်�်ု ဝေတွွ�ဆွဲံခုု��သည်။် ကွနှ်�်ုသည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ
၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကမ်ျား��� ပြီး���ဆွဲံ�ုခု��ပြီး���ဝေကြက�င်�်နှငှ်�် ကမုျားပဏီ�များ ှဝေ��ရေရ်ှိှ့သည်�လ်ွှာ�်ုခုအ��လွှာံ�ု
က့ု ဝေ��ပြီး���ခု��ဝေကြက�င်�်ဝေသခု��ဝေစ်ရေ ်စ်�ရွကစ််�တွမ်ျား�များ���က့ု စ်စ််ဝေဆွဲ�ခု��သည်။် သဝေဘာာ�သ�� ခုနုှစ်ှ်ဦး�များ�ှ
သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ၁၃ လွှာဝေက��်ဝေေပြီး��ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��ရသည်။်

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�က့ု ဝေေ�ကဆ်ွဲ့ကုဝ်ေရ�ကမ်ျားည်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�တွငွ် ်ပြ��လွှာ�်ုများည််
ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် ကမုျားပဏီ�က ကွနှ်�်ုအ�� ဝေပြ��ခု��သည်။် ၎င်�်သည် ်MLC အ�� ဝေ��က�်�ကခ်ု��သည်ဟ်ာု
ကွနှ်�်ုက သတွဝ့ေ��လွှာ့ကုပ်ြီး��� ကမုျားပဏီ�သည် ်၎င်�်၏ အဝေပြခုအဝေေက့ ုအလွှာ�င်အ်ပြများေ ်ပြ�ေလ်ွှာည််သ်ံ�ုသ�်ခု��
သည်။် ၎င်�်အ�တွထ်ု�များ�ှ�င် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ရှိစ်ှ်ဦး�သည် ်Paranagua များ ှဆွဲင်�်သ�ွ�ခု��ပြီး��� �့လွှာစ််�့ငု််
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အသစ််များ���ပြ�င်� ်အလွှာ�်ုလွှာကဝ်ေပြ��င်�်ဝေ��စ်ဉ် �့လွှာစ််�့ငု်န်ှ့ငု်င််သံ့ု �ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ပြ�င်�် အမ့်ျား
ပြ�ေခ်ု��သည်။်

Hsin Chien Marine �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်န်ှာာင်�် ပု�င်ရ်ှိာင် ်သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးာ� ဓါါ�ပြပတု�� ်အဆွဲက ်>

သရေ�ာာရေပ် ၁၅ လ လ�ပ်ချုများ� ရေနံချု���
ပနံာ�များာ� အီးလတံင် ်ဆို့�သရေ�ာာ Diavlos Force သည် ်ရေနံာ်ရေဝ�

နှာု�င်င််သံု� � ဦး�တည်သ်ာ့�ရေနံချု��စာဉ် သရေ�ာာသာ�၏ ရေဆိုမ့ျား�ု��တစာဦ်း��

သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များာာ လ�ပ်ချု များ�ရှိာုချု��ရေ��ာင်�် အီးသရုေပ�ခံျုချု���သည်�်ု�

Bergen ရှိာု စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ် ူSyver Grepstad � ပြပန်ံလည််

အီးများာတ�်သည််

ကွနှ်�်ုသည် ်(ဂါရ့၊ �ုရှိှ��၊ �့လွှာစ််�့ငု်၊် အန့ှိယ့ူနှငှ်� ်အင်�့်ေု��ရှိှ��နှ့ငု်င််တံွ့ု �များ)ှ အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
များ���နှငှ်�် ဆွဲကသ်ယွူမ်ျားကု့ု စ်တွင်ခ်ု��သည်။်   ၎င်�်တွ့ု �က ကွနှ်�်ုအ�� ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ သဝေဘာာ�
သည် ်စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ ဝေစ်�ဝေစ်��့ငု်�်၌ ဝေေ�်ဝေ��နှ့ငု်င််သံ့ု �ဝေရ�ကရ်ှိှ့လွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �များ�ှ ဝေပြခု�က်
လွှာ လွှာ�်ုခု များရခု���ါဟာ ုဆွဲ့သုည်။် အခု�့� � သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���များ�ှ သဝေဘာာ�ဝေ�် ၂၀၁၉ ခုနုှစ်ှ် ဇွွေလ်ွှာ
ကတွည်�်က ဝေရ�ကရ်ှိှ့ဝေေကြကပြီး��� ၁၅ လွှာ ေ���ါ�ရှိှ့ပြီး���ပြ�စ််�ါသည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ဝေေ�်ဝေ�� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ဏီ��့ငု် ်(Norwegian Maritime Authority)
��ူဝေ�ါင်�်လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်မ်ျားနုှငှ်�အ်တွ ူစ်�စ်စ််ဝေရ� ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု��ကြကသည်၊် ယူင်�်ဝေေ�က ်အဆွဲ့�ုါ အ�ဏီ��့ငု််
က လွှာ�်ုခု ဝေကြွက�က�ေ ်အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ� (USD238,036) တွင်ရ်ှိှ့ဝေေပြခုင်�်ဝေကြက�င်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�၌
သဝေဘာာ�အ�� ထုေ့�်သမ့်ျား�ထု��လွှာ့ကုသ်ည်။် ITF သည် ်သဝေဘာာ�အ�� ရကအ်ေည်�်င်ယူခ်ုေ �တ်ွငွ် ်သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���အတွကွ ်လွှာ�်ုခုများ���ရရှိှ့ရေအ်တွကွ ်�မ်ျား�ဆွဲ��လွှာ့ကုသ်ည်။်

ဂါရ့�့ငု်ရ်ှိငှ်က် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� အကယူ၍် ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်�် လွှာ�်ုခု ဝေတွ�င်�်ခုခံု�က ်အ��လွှာံ�ု
အ�� �ု�်သမ့်ျား�လွှာ့ကု�်ါက အမ့်ျားပြ�ေန်ှ့ငု်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််ဝေကြက�င်�် ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်၊် သဝေဘာာ�သ��များ���က ၎င်�်
က့ု �ယူခ်ု�ခု��သည်။် ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ၌ �့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား ှသဝေဘာာ�အ�� စ်ေွ ��်စ််လွှာ့ကုသ်ည်�အ်ခုါ ဝေလွှာ�င်စ််�ဆွဲ�
နှငှ်�် စ်��ေ�်ရ့ကခ�များ���များ�ှ ကေုခ်ုမ်ျား�လွှာေု��ေ�� ပြ�စ််ဝေေပြီး��ပြ�စ််�ါသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်သဝေဘာာ�အ�� အ�များခုံ
လွှာ�်ုထု��ပြခုင်�်အတွကွ ်တွ��ေရ်ှိှ့သည်�် P&I Club ကလွှာ�်အ�� ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��သည်။်

ဝေေ�်ဝေ��နှ့ငု်င််သံ့ု �ဝေရ�ကရ်ှိှ့ပြီး��� ဝေလွှာ��တွ ်များတွ့ငု်မ်ျား� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်အမ့်ျားပြ�ေခ်ု��သည်၊် လွှာ�်ုခု
ဝေလွှာ�လွှာစ်� အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ� (USD139,475) ပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိခု��သည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �က�ေရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�
သည်�် ဝေကြွက�က�ေဝ်ေင်မွျား���က့ ုပြ�ေရ်ရေ ်ဝေတွ�င်�်ခုမံျားည်ပ်ြ�စ််�ါသည်။်

•

•

 •

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� မ့ျားသ��စ်�ုင်မ်ျား���အ�� ဘာဏီစ််�ရင်�်များ��� �ွင်�်
လွှာစ်ှ်ဝေ��ရေ ်အတွင်�်အက��်ပြ��လွှာ�်ုခု��သည်၊် ယူင်�်ဝေေ�က ်၎င်�်
တွ့ု �က ကြီးက�့တွင်လ်ွှာကမ်ျားတှွ ်ဝေရ�ထု့�ုထု��သည်�် ခု�ကလ်ွှာကမ်ျားတှွ်
အ��လွှာံ�ုက့ု Sunrise သ့ု � ပြ�ေလ်ွှာည်ဝ်ေ���့ု �ဝေစ်သည် ်ထု့ု �ဝေကြက�င်�်
၎င်�်တွ့ု �က သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���၏ လွှာစ်�ဝေင်မွျား���က့ု ထုေ့�်ခု���်
နှ့ငု်ပ်ြီး��� ပြခုယူလ်ွှာယူန်ှ့ငု်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််သည်။်

HCM က သဝေဘာာ�ဝေ�် ထုတုွပ်ြ�ေဝ်ေ��ထု��သည်� ်အလွှာ�်ု
ကေထ်ု�ု့ကန်ှငှ်�က်ွ�လွှာွ�ဝေေသည်� ်အလွှာ�်ုခုေ �က်ေထ်ု�ု့ကစ််�ခု���်များ���
က့ ုထုတုွဝ်ေ��ခု��သည််

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု � ရရေရ်ှိှ့သည်�် လွှာ�်ုခု
များ���က့ ုရရှိှ့ပြီး���ဝေကြက�င်�် စ်�များ���အ�� လွှာကမ်ျားတှွထ်ု့�ုဝေစ်ရေ်
အတွင်�်အက��်လွှာ�်ုခု��သည််

Sunrise နှငှ်�် ��ူတွွ� ဘာဏီစ််�ရင်�်များ���က့ု �ွင်�ခ်ု့ငု်�်သည််
ထု့ု �ဝေကြက�င်�် က့ယုူစ််��လွှာယှူအ်ဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���
အ�� သတူွ့ု �ဝေ��ခု�င်သ်ဝေလွှာ�က ်ဝေ��နှ့ငု်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််သည််

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာ ၂၆ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ရေက်ေုရ်ှိှ့ �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် စ်�မံျားဝေရ� ဌာ�ေ (Department of Maritime
Administration) သ့ု �ဝေ���့ု �သည်�စ််�တွငွ် ်ITF စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�ပြ�စ််သူ
Steve Trowsdale က ဝေရ�သ��ခု��သည်မ်ျား�ှ- ‘��လွှာ�်ုရ�်အ��လွှာံ�ု
ဝေတွဟွာ� လွှာံ�ု� လွှာကမ်ျားခုနံှ့ငု်တ်ွ��အပြ�င် ်ITF TCC သဝေဘာ�တွူ
စ်�ခု���်နှငှ်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���်
(Maritime Labour Convention) က့ဝုေ��က�်�ကတ်ွ� ပြ�စ််�ါ
တွယူ။်’ ဟာဆုွဲ့�ုါသည်။်

ITF သည် ်အဝေထု�ကအ်ထု�� အစ်စ််အများေှက့်ု တွင်ပ်ြ�နှ့ငု်ပ်ြီး���
ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု��သည်မ်ျား�ှ ‘က�င်��်တွစ််ည်�်ကမ်ျား�နှငှ်�် များည်�ညွွှတွသ်ည်�်

အပြ�င် ်တွရ��များ�င်ဝ်ေသ� စ်����ွ�လွှာ�်ုင်ေ�် လွှာ�်ုက့ငု်�ံ်မုျား���နှငှ်�တ်ွကွ
ပြများေမ်ျား�နှ့ငု်င််သံ��များ��� ပြ�စ််ပြခုင်�်ဝေကြက�င်� ်ရေ�ံ်ဝုေင်ွ တွလွှာွ�စ်�မံျားပြခုင်�်နှငှ်�်
အလွှာွ�သံ�ုစ်��ပြ��ပြခုင်�်အတွကွ ်Sunrise Marine Enterprises
Ltd အဝေ�် ခု�ကခ်ု�င်�် စံ်စု်မ်ျား�စ်စ််ဝေဆွဲ�များ ုတွစ််ရ�်လွှာ�်ုပြီး��� များ�ှ�ယူငွ်�်များု
က့ု ဝေတွွ� ရ့ှှိသည်�အ်ခုါ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အလွှာ�်ုသများ�� စ်ဝုေဆွဲ�င်�်
ဝေ��သအူပြ�စ်် ၎င်�်တွ့ု �၏ MLC လွှာကမ်ျားတှွက့် ုရ�်ဆွဲ့ငု်�်ပြခုင်�်
သ့ု �များဟာတုွ ်�ယူ�်�ကပ်ြခုင်�် လွှာ�်ုရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �တွ့ကုတ်ွေွ�်�ါ
လွှာမ့ျား�်များည်၊်’ ဟာ ုသကူ ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်။်

ITF ၏ ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု�ကက့်ု စံ်စု်မ်ျား�စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေေစ်ဉ် ပြများေမ်ျား�နှ့ငု်င််ံ
သည် ်Sunrise အ�� ဆွဲ့ငု်�်င်ံ�ခု��သည်။် ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ကေုဆ်ွဲံ�ု�့ငု်�်၌
HCM ၊ ITF နှငှ်�် NCSU နှငှ်�တ်ွက ွအပြခု�� အ�ွ���င် ်သများဂါဂ
များ���သည် ်ဤပြ�ဿေ�က့ု ဝေပြ�ရှိငှ်�်ရေ ်ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွများမုျား���က့ု
ဆွဲကလ်ွှာက ်လွှာ�်ုဝေေခု���ါသည်။်

 •
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15အီးလ�ပ်သများာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�

သရေ�ာာရေပ် လ နှာာစာဆ်ိုယ်၊်
ဆိုု���်ပ်ထားာ�လ��်
ရေရှိာ �များတု��သာ ရေနံာ�ဆ်ို�တမ်ျား�
ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျု�
တရုံး�တဆ်ိုပ်ု�မ်ျား�များ�ာ�၌ ရေ��ာ�မ်ျားး�ရေသ�့ တင်ရ်ေဆိုာင်ထ်ားာ�သည်�်

သရေ�ာာ နှာာစာစ်ား� ဆိုု���်ပ်ထားာ�လ�� ်ရေရှိာ �များတု��သာ ရေနံာ�ဆ်ို�တ်

များ� ပြဖုစာရ်ေနံပြချုင်�် ဆိုု�လု�သည်မ်ျားာာ သရေ�ာာသာ� ၄၁ ဦး� - ၎င်�်တု� �

အီးနံ� ်အီးချု�ု� � များာာ သရေ�ာာရေပ် လရေပါင်�် ၂၀ ရေ��ာ်ရှိာုရေနံပြီးပး�ပြဖုစာ်

သည်�-် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�များာာ အီးမ်ုျားများပြပန်ံနှာု�င်�်� ရှိာုရေနံချု��သည်။် အီးနုှာိယု်

နှာု�င်င်် ံတစာန်ှာု�င်င််လံံ��ဆိုု�င်�်ာ သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သများဂ္ဂဂ အီးရေထားရ့ေထား့

အီးတင့်�်ရေ��များး�ပြဖုစာသ် ူAbdulgani Y Serang သည််

အီးရေပြချုအီးရေနံ�ု� ရေပြဖုရှိာင်�်�န်ံအီးတ�့ ်ITF နှာာင်� ်သများဂ္ဂဂ၏ ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျား

များ�ာ��ု� ရေဖုာ်ပြပထားာ�သည်။်

သဝေဘာာ�ဝေ�် သဝေဘာာ�သ�� ၂၃ ဦး�ရှိှ့ဝေေသည်�် Jag Anand သဝေဘာာ�နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ�� ၁၈ ဦး�ရှိှ့ဝေေ
သည်�် Anastasia သဝေဘာာ�တွ့ု �များ�ှ ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဇွွေလ်ွှာ နှငှ်�် ကြသဂါတုွလ်ွှာ အသ��အသ��၌ ကမ်ျား�များက�်နှ့ငု်ခ်ု��
�ါ။ ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာ လွှာလွှာယူမ်ျားတွ့ငု်မ်ျား� Jag Anand သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ�သ�� ၁၅ ဦး�များ�ှ
သဝေဘာာ�ဝေ�် ဆွဲကတ်ွ့ကု ်အလွှာ�်ုတွ��ေက့် ု၁၆ လွှာ လွှာ�်ုခု��ပြီး��� က�ေရ်ှိှ့သည်�် ရှိစ်ှ်ဦး�များ�ှ ၁၃ လွှာ လွှာ�်ုခု��
ပြီး���ပြ�စ််သည်။် က�ေတ်ွစ််ဦး�များ�ှ လွှာဝေ�ါင်�် ၂၀ ပြ�ည်�လ်ွှာပုြီး���ပြ�စ််�ါသည်။် သဝေဘာာ� နှစ်ှ်စ်��လွှာံ�ု၏ သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အ��လွှာံ�ုသည် ်စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်�အရနှငှ်�် �ု�်�့ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်�အရ �င်�်ေ�်နှမ်ွျား�ေယူဝ်ေေကြကပြီး��� အဝေရ�
ဝေ�် တွ��ေမ်ျားအှေ��ဝေ��ရေ ်လွှာ့အု�်လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။်

ITF သည် ်တွ�ုတွ၊် အန့ှိယ့ူနှငှ်�် ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င်် ံအစ့်�ုရများ���အ�� ��ူဝေ�ါင်�်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေန်ှငှ်�်
ဝေရှိှ �များတွ့�ုသ� ဝေေ�ကဆ်ွဲတုွမ်ျားရသည်� ်အဝေပြခုအဝေေက့ ုအဆွဲံ�ုသတွဝ်ေ��ရေ ်တွ့ကုတ်ွေွ�်ခု��သည်၊် ၎င်�်က့ု
အ�ွ��ခု���်နှငှ်�် NUSI က ကမုျားပဏီ�ထုနံှငှ်�် တွရ���င်လ်ွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်များ���ပြ�င်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�်များတှွစ််ဆွဲင်� ်ပြ�ဿေ�က့ ုအကြီးကမ့်ျားကြီးကမ့်ျား တွင်ပ်ြ�ပြီး���ဝေေ�က ်ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု��ပြခုင်�်
ပြ�စ််သည်။်

အဝေပြခုအဝေေက့ု ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��က အကြီးက��အက�ယူ ်�ု�်ဝေထု�ွဝေအ�င်လ်ွှာ�်ုဝေေဝေသ�်လွှာည်�် ITF
သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်ပြ�ည်တ်ွငွ်�် ဝေရလွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်ပြ� ဌာ�ေခုွ� ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ပြ�စ််သ ူFabrizio
Barcellona က ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ- “ပြ�စ််ရ�်များေှအ်ဝေကြက�င်�်ပြခုင်�်ရ�များ�ှ Jag Anand သဝေဘာာ�
ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���များ�ှ ၎င်�်တွ့ု �ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င််မံျား ှဝေက��ကမ်ျား��ဝေသ�ွက့ု တွင်ခ်ု��သည်�အ်ခုါ
သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ၁၅ လွှာ ရှိှ့ဝေေပြီး���ပြ�စ််�ါသည်။် အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� အများ���ဆွဲံ�ုက�လွှာများ�ှ �င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌်
၁၁ လွှာ ပြ�စ််�ါသည်။် ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�နှ့ငု်င်် ံအ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���အဝေေပြ�င်� ်ဤသဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အမ့်ျားပြ�ေ်
�့ု �ပြခုင်�်နှငှ်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အသစ််လွှာ�လွှာယှူဝ်ေ��ပြခုင်�် များလွှာ�်ုဘာ� သဝေဘာာ�များ���အ�� ထုကွ်
”ခု�ွခုငွ်�ဝ်ေ��ခု��ပြခုင်�်က့ု များလွှာ�်ုသင်��်ါ။

ITF နှငှ်�် NUSI သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်ကညူ်�ဝေ��ရေ ်ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့မုျားမုျား���က့ု ဝေ���့ု �ခု��ကြကသည်။်
အများ���အပြ��� တွံု �ပြ�ေခ်ု��ကြကသည်-် အန့ှိယ့ူနှ့ငု်င်် ံအစ့်�ုရ၊ သဝေဘာာ�ကေုမ်ျား���က့ု ခု�ဝေ��ရေက်မ်ျား�လွှာမ်ှျား�ခု��
သည်၊် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�အတွကွ ်ဝေလွှာယူ�ဥ်း်စ်င်�်လွှာံ�ုင်ါှ�ဝေ��ရေ ်ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ခု��
သည်� ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်၊် နှငှ်� ်သဝေဘာာ�အဝေေပြ�င်�် ဝေေ�ကထ်ု�် အဆွဲင်ဝ်ေပြ�များည်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�သ့ု �သ�ွ�ဝေရ�က်
ပြီး��� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ဆွဲင်�်ဝေ��နှ့ငု်ဝ်ေစ်ရေအ်လွှာ့ု �င်ါှ ဝေက��ကမ်ျား��ဝေသ�ွများ���က့ု �ယူယ်ူရူေက့်�ုင််
ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ဝေ��သည်� ်အခု�့� �အမ့်ျားေ��ခု�င်�် နှ့ငု်င််မံျား���တွ့ု �က တွံု �ပြ�ေခ်ု��ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။်

Jag Anand သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဇွေေ်�ါရ�လွှာ အလွှာယူ�့်ငု်�်ဝေလွှာ�ကတ်ွငွ််
အန့ှိယ့ူနှ့ငု်င််ရံှိှ့ အမ့်ျားသ့ု � ပြ�ေန်ှ့ငု်လ်ွှာမ့ျား�်များည်ဟ်ာ ုကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�် ��ဇွင်ဘ်ာ�လွှာ ကေု�့်ငု်�်ဝေလွှာ�ကတ်ွငွ််
ဝေများာ�်လွှာင်�ခ်ု��ကြကဝေသ�်လွှာည်�် Anastasia သဝေဘာာ�နှငှ်�် �တွသ်က၍် အလွှာ��တွ ူဝေက�င်�်သတွင်�်များ��� များ
ကြက��ခု��ကြက�ါ။
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

16 အီးလ�ပ်သများာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�

အဆွဲ့�ုါ ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျားမုျား���များ�ှ ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာတွငွ််
BNSF အ�ွ��အစ်ည်�်ဝေအ�ကရ်ှိှ့ ပြများစ််ဝေက�� ဝေရဝေကြက�င်�်လွှာမ်ျား�ပြ�
အလွှာ�်ုသများ��များ���က သံ�ုရက-်ဆွဲနှပိြ�ပြီး���ဝေေ�က ်ပြ�စ််ဝေ�်လွှာ�ခု��
သည်။် ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျားမုျား���တွငွ် ်ပြများစ််ဝေက�� ဝေရဝေကြက�င်�်ပြ� သဝေဘာာ�
များ���ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� အစ်��အစ်�အတွကွ ်ခုငွ်�်
ပြ��ဝေင်ွ ဝေ��ရေအ်တွကွ ်ဝေရဝေကြက�င်�် လွှာ�်ုသ��များ���၏ က�လွှာ-
ကြက�ရှိညှ် ်ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ပုြင်င်�်ခုံမုျားကု့ ုအလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���က လွှာကခ်ုခံု��သည်။်

၎င်�်သည် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �အတွကွ ်စ့်တွလ်ွှာ�်ုရှိှ��ဝေစ်ဝေသ� ပြ�ဿေ�
တွစ််ရ�် ပြ�စ််ခု��သည်၊် ထု့ု �ပြ�င် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�် ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ�
များ���ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အတွကွ ်အစ်��အစ်�ခုငွ်�်
ပြ��များနုှငှ်�စ််�်လွှာ�ဥ်း်�သည်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��
စ်�ခု���် (Maritime Labour Convention (MLC)) တွငွ််
ဝေရ�သ��ထု��သည်�အ်ရ�က့သု� ဝေတွ�င်�်ခုဝံေေ�ါသည်။် �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���် (MLC) က ပြ�ဌာ�ေ�်ထု��သည််
များ�ှ အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�အလွှာ�်ုသများ��များ���အတွကွ်
ဝေက�င်�်များေွပ်ြီး��� အရည်အ်ဝေသ�ွရှိှ့ဝေသ� ဝေသ�ကသ်ံ�ုဝေရနှငှ်�်
အစ်��အစ်� ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��ရေပ်ြ�စ််�ါသည်။် ကြီးက��များ��ဝေသ� သဝေဘာာ�
များ���ဝေ�်တွငွ် ်ထုံ�ုစံ်အတွ့ငု်�် တွတွက်ွမ်ျား�သည်�် စ်���ု့များး�တွစ််ဉီး��ရှိှ့
ဝေသ�်လွှာည်�် အကယူ၍် သဝေဘာာ�များ�ှ စ်���ု့များး�တွစ််ဉီး��နှငှ်� ်သဝေဘာာ�
များ���ု့ခုေ�် ထု��ရှိှ့ရေ ်အလွှာေွ ်ဝေသ�င်ယူလ်ွှာာင် ်ထု့ကုသ်င်�ဝ်ေသ� ခုငွ်�ပ်ြ��
များမုျား�ှ အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ တွ��ေမ်ျား���က့ု ပြ�ည်�ဆ်ွဲည်�်
ဝေ��ပြခုင်�်၏ ဝေေ�ကတ်ွစ််ေည်�် ေည်�်လွှာမ်ျား�ပြ�စ််�ါသည်။်

အပြင်င်�်အခုံ၏ု ဝေပြ�ရှိငှ်�်ခု�က ်အစ့်တွအ်�့ငု်�်အပြ�စ်် သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ််
များ���အသင်�်သည် ်အလွှာ�်ုသများ��များ���က တွည်ဝ်ေထု�င်ထ်ု��သည်�်
၁၁-ခု�က ်စ်�ခု���်က့ ုအဝေက�င်အ်ထုည်ဝ်ေ��်ရေ ်သဝေဘာ�တွညူ်�ခု��
သည်။် အဆွဲ့�ုါ စ်�ခု���်က ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့သုည်မ်ျား�ှ-

ဆိုနှာပိြပရေနံလ��ရ်ှိာုသည်�် �ဂ္ဂာလာရေဒီ�ရှိာ်

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�

အီးတ�့ ်ကြီး�း�များာ�ရေသာ ရေအီးာင်ပ်ြများင်မု်ျား
အီးရေယ်ာ� ်နှာာစာသ်န်ုံ� (200,000) ရေ��ာ်ရေသာ naujan (ပြများစာရ်ေ��ာ ရေ�ရေ��ာင်�်ပြပ အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�) သည် ်�ဂ္ဂာလာရေဒီ�ရှိာ်

��န်ံတင်သ်ရေ�ာာ ပု�င်ရ်ှိာင်မ်ျား�ာ� အီးသင်�် (Bangladesh Cargo Vessel Owners’ Association) �ု� ဆိုနံ �်��င််

ဆိုနှာပိြပပြီးပး�ရေနံာ� ်၎င်�်တု� �၏ အီးလ�ပ်လ�ပ်�ု�င်�်ာ �ဝများ�ာ��ု� ကြီး�း�ကြီး�း�များာ�များာ� တု��ချု��� မုျားများ�ာ�ပြဖုင်�် ရေအီးာင်ပ်ြများင်ခ်ျု��သည်။် ITF-အီးဖ့ု��ဝင််

(Bangladesh Noujan Shramik Federation (BNSF)) အီးရေထားရ့ေထား့ အီးတင့်�်ရေ��များး�ပြဖုစာသ် ူAshiqul Alam
Chowdhury � သတင်�်ပု� �သည််

လွှာေွခ်ု��သည်�တ်ွစ််နှစ်ှ်က အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���သည် ်ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်မွျား���
အ�ါအ�င် ်�ွ��စ်ည်�်�ံစု်�ခု���်၌ ဆွဲနှပိြ�လွှာ�်ုရှိှ��များကု့ ုကတွပ့ြ��ခု��
သည်၊် ထု့ု �ဝေေ�က ်သများဂါဂသည် ်၂၀၁၉ ခုနုှစ်ှ် နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာ စ်�စ်ဉ်ထု��
သည်� ်အလွှာ�်ုသများ�� ဆွဲနှပိြ�များကု့ု �ု�်သမ့်ျား�ခု��သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�်
အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ ကတွက့�တွက့်ု ဝေ��က�်�ကခ်ု��
သည်။်

ယူခုအုခု�့ေ၌် အလွှာ�်ုသများ��များ���အတွကွ ်အရ�များ���များ�ှ ကွ�ပြ���ပြခု��
ေ���ါသည်၊် အဝေကြက�င်�်ရင်�် တွစ််စ့်တွတ်ွစ််�့ငု်�်များ�ှ ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�
ဆွဲနှပိြ�များဝုေကြက�င်�် �့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���၏ ကေုတ်ွင် ်လွှာ�်ုင်ေ�်ကေွခ်ု��က့ု ခု�့
ေ� �သ�ွ�ဝေစ်ခု��သည်။် ဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရှိှ်နှ့ငု်င််� ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ� �့ငု်ရ်ှိငှ််
များ��� အသင်�် (The Bangladesh Cargo Vessel Owners’
Association) သည် ်ပြများစ််တွငွ်�်တွစ််ဝေလွှာာ�က ်သဝေဘာာ�အစ်��ဝေရ
င်ါ�ဝေထု�င် ်(၅ ၀၀၀) လွှာ�်ုင်ေ�်လွှာည်�်တွဝ်ေ��သည်၊် �င်လ်ွှာယူ်
အေ��အေ��ရှိှ့ သဝေဘာာ�ကြီးက�� အစ်�� ၅၀ များ ှကေုမ်ျား���က့ု ပြများစ််ဝေကြက�င်�်
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���နှငှ်�် ပြများစ််အထုက�့်ငု်�် ဆွဲ�့်ခုတံွတံွ��များ���ဆွဲ�သ့ု �
ပြ�ည်တ်ွငွ်�်ဝေရဝေကြက�င်�် လွှာမ်ျား�ဝေကြက�များ���များတှွစ််ဆွဲင်� ်သယူဝ်ေဆွဲ�င််
ဝေ��သည်။် အဆွဲ့�ုါ ဆွဲနှပိြ�များသုည် ်ဤစ်ေစ််က့ု လွှာံ�ု� ထုခ့ု့ကုဝ်ေစ်ခု��
ပြီး��� ၎င်�်ဝေကြက�င်� ်၎င်�်တွ့ု �သည် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��အလွှာ�်ုသများ��များ���အ�� အလွှာ�်ုခုေ �စ််�များ��� ဝေ��အ�်ပြခုင်�်•

များ���အ�� ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�ေကေ်က ်သဝေဘာ�ထု��လွှာ�ခု��ကြကသည်။်

ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ စ်ည်�်ဝေ���ွ�တွစ််ခု၌ု အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���နှငှ်� ်သများဂါဂ
အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���သည် ်အလွှာ�်ုသများ��နှငှ်� ်အလွှာ�်ုအက့ငု် ်�ေက်ြီးက��
ဝေရှိှ �ဝေများ�ှက၌် သဝေဘာ�တွညူ်�ခု��သည်မ်ျား�ှ သဝေဘာာ� အရွယူအ်စ်��
အများ�့��များ�့��ဝေ�် ရှိှ့ အလွှာ�်ုသများ��များ���အ�� အစ်��အစ်� ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်ွ
တွစ််လွှာလွှာာင် ်BDT 1000-နှငှ်�် 1500 အကြက�� ခု�ကခ်ု�င်�် ဝေ���ါ
လွှာမ့ျား�်များည်။် ထု့အုခု�့ေမ်ျားစှ်၍ ဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရှိှ် ပြ�ည်တ်ွငွ်�် ဝေရဝေကြက�င်�်
သယူယ်ူ�့ူု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ� အ�ဏီ��့ငု် ်(Bangladesh Inland Water
Transport Authority (BIWTA)) အ�� ဤခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်ကွ့ု �့မ့ုျားု
အဓ့ိ�ပါယူရ်ှိှ့သည်�် ဝေင်�ွများ�ဏီသ့ု �တွ့�ုပြမှျားင်�ပ်ြခုင်�်က့ု ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွရေ ်သံ�ု
�ငွ်�ဆ်ွဲ့ငု် ်အစ်ည်�်အဝေ��တွစ််ရ�်က့ု က�င်�်�ဝေ��ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �
ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု��သည်။်

ဆွဲနှပိြ�ကတွည်�်ကစ်၍ အပြ��သဝေဘာ�ဝေဆွဲ�င်သ်ည်�် လွှာ�်ုရှိှ��များု
ဝေေ�ကတ်ွစ််ခုတုွငွ် ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ညွှာေက်ြက��ဝေရ�များး�ခု���်သည််
သဝေဘာာ�စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေရ�အရ�ရှိှ့အ�� ၎င်�်၏ စ်စ််ဝေဆွဲ�ရများည်�စ််�ရင်�်
တွငွ် ်အလွှာ�်ုခုေ �စ််�များ���၊ �ေထ်ုမ်ျား�စ်�အု�်များ���နှငှ်� ်သကဝ်ေသခုံ
ကတွပ်ြ���များ���က့ု ထုည်�သ်ငွ်�်ထု��ရေန်ှငှ်�် အ��လွှာံ�ုဝေသ� သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���တွငွ် ်ဤစ်�ရွကစ််�တွမ်ျား�များ��� ရှိှ့ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေစ်
ရေ ်ညွှာေက်ြက��ခု��သည်။်

၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ကြီးက��များ��ဝေသ� လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်များသုည််
ပြများစ််ဝေကြက� ဝေရဝေကြက�င်�်ပြ� အလွှာ�်ုသများ��များ���အတွကွ ်လွှာမူျားု
လွှာံပုြခု�ံဝေရ�နှငှ်��်တွသ်က၍် အဝေက�င်အ်ထုည်ဝ်ေ��်ဝေ���ါလွှာမ့ျား�်များည်။်
ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်၌ ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�က၍် ဝေင်ညှွ်စ််ပြခုင်�်
နှငှ်�် ဓိါ�ပြ�တွ့ကုမ်ျားကု့ ုအဆွဲံ�ုသတွရ်ေ ်ဆွဲကလ်ွှာက ်တွ့ကု�်ွ��င်သ်�ွ�
များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ပြ�ည်တ်ွငွ်�် ဝေရဝေကြက�င်�်ပြ� အလွှာ�်ုသများ��
များ���အတွကွ ်ဝေေ�ကထ်ု�် လွှာ�်ုခု သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�ကက့်ု ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွ
သ�ွ��ါလွှာမ့ျား�်များည်။်

•

•

 •
•

 • 
•

များည်သ်ပူြ�စ််ဝေကြက�င်�်သကဝ်ေသခုကံတွပ်ြ���များ���နှငှ်�် �ေထ်ုမ်ျား�
ဝေဆွဲ�င်မ်ျားတှွတ်ွမ်ျား�စ်�အု�်များ��� ထုတုွဝ်ေ��ပြခုင်�်
အလွှာ�်ုသများ��များ���၏ လွှာမူျားဝုေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံဝေရ�က့ု
ဝေသခု��ဝေ��ဝေစ်ပြခုင်�်
အစ်��အစ်�အတွကွ ်ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်မွျား��� ဝေ��ဝေခု�ပြခုင်�်
သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်၌ ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�ကဝ်ေင်ညှွ်စ််ပြခုင်�်နှငှ်�် ဓိါ�ပြ�တွ့ကုပ်ြခုင်�်
တွ့ု �က့ု တွ��ဆွဲ��ဝေ��ပြခုင်�်
အလွှာ�်ုသများ��များ���အတွကွ ်အလွှာ�်ုက့ု တွရ���င်ပ်ြ��ဝေ��ပြခုင်�်
2016 ခုနုှစ်ှ် လွှာ�်ုခု နှေု�်က့ ုအဝေက�င်အ်ထုည်ဝ်ေ��်ဝေ��ပြခုင်�်
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သဝေဘာာ�သ��များ���အကြက�� ၎င်�်တွ့ု �၏ က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�်
သ�ယူ��ဝေပြ��ဝေရ�က့ ုထုခ့ု့ကုဝ်ေစ်ပြီး��� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
များဝေတွ�်တွဆွဲ ပြ�စ််ရ�်များ���၏ အနှတရ�ယူ ်တွ့�ုပြများင်�ဝ်ေစ်သည်� ်�င်�်ေ�်
နှမ်ွျား�ေယူမ်ျားကု့ ုတွ��ဆွဲ��ရေ ်လွှာကရ်ှိှ့ စ်ည်�်များ�ဥ်း်�ကြက�်များတွသ်ည်�်
စ်ေစ််၏ စ်မ်ွျား�ရည်န်ှငှ်��်တွသ်က၍် အဝေရ��ါသည်� ်ကစ့်စများ���က့ု
အစ်�ရင်ခ်ုစံ်�တွငွ် ်ဝေ��်ထုတုွထ်ု��သည်။်

၎င်�်က အတွည်ပ်ြ��ထု��သည်မ်ျား�ှ များဝေလွှာ��်ဝေသ� လွှာ�်ုက့ငု်�ံ်မုျား���
က�ယူက်�ယူပ်ြ�ေ �ပ်ြ�ေ � ်လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေေကြကပြီး��� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���်၏ ယူံကုြကည်စ့််တွခ်ု�နှ့ငု်မ်ျားကု့ ု��ကဆ်ွဲ��ဝေေ
သည်�အ်ပြ�င် ်အလွှာ�်ုခု�့ေမ်ျား���နှငှ်� ်ဆွဲကစ််�်သည်� ်အပြခု��ဝေသ�
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� စ်ည်�်များ�ဥ်း်�များ���က့ ု��ကဆ်ွဲ��ဝေေသည်ဟ်ာဆုွဲ့ု
�ါသည်။် အလွှာေွ ်အဝေရအတွကွ ်များ���ပြ���ဝေသ� သဝေဘာာ�သ��
များ��� ၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား� ကေုဆ်ွဲံ�ုပြီး���ဝေေ�က်
က့ဗုျူစ််-၁၉ ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��ဝေကြက�င်� ်ဆွဲကလ်ွှာကပ်ြီး��� တွ��ေ်
ထုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေေသည်�အ်ပြ�င် ်ထု�်ဆွဲင်�အ်�့ ုအလွှာ�်ုတွ��ေမ်ျား���
ဆွဲကလ်ွှာကထ်ုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေေသည်�အ်ဝေလွှာာ�က ်ဤကစ့်စက့ ုစ့်�ုရ့မ်ျား
ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့ကြကသည်။်

စ်ည်�်များ�ဥ်း်�ခု�့��ဝေ��ကမ်ျားမုျား���၏ အဝေကြက�င်�်ရင်�်ဇွ�စ််ပြများစ််များ�ှ သဝေဘာာ�
ဝေများ�င်�်နှငှ်စ််�မံျားဝေရ� များလွှာံဝုေလွှာ�ကမ်ျားပုြ�စ််�ံရုသည်၊် အထု�ူသပြ�င်�်
အလွှာ�်ု အလွှာေွ�့်စ်��ဝေေသည်� ်အဝေပြခုအဝေေများ���အတွငွ်�် ပြ�စ််
�ါသည်။် အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််မံျား���သည် ်သဝေဘာာ�များ���ဝေ�် ရှိှ့ ထုဝ့ေရ�က်
ပြီး��� လွှာံဝုေလွှာ�ကသ်ည်� ်သဝေဘာာ�ဝေများ�င်�်နှငှ်စ််�မံျားဝေရ� အဆွဲင်�ရ်ှိှ့ဝေေများု
အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ တွ��ေမ်ျား���က့ ုအပြီးများ�တွမ်ျား�အ��ပြ�င်� ်များထုမ်ျား�
ဝေဆွဲ�င်က်ြကဝေကြက�င်�် သ့ု �များဟာတုွ ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား��� ၎င်�်တွ့ု �၏
တွ��ေမ်ျား���က့ ုထုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေစ်ရေ ်အပြီးများ�တွမ်ျား�အ��ပြ�င်� ်ဝေသခု��
ဝေအ�င် ်များလွှာ�်ုဝေကြက�င်�်ပြ�စ််သည်ဟ်ာ ု၎င်�်က အကြကပံြ���ါသည်။်

သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ကမုျားပဏီ�များ���သည် ်မ့ျားမ့ျားတွ့ု �၏ တွ��ေမ်ျား���က့ု
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� စ်ည်�်များ�ဥ်း်�များ���နှငှ်� ်အများေှတ်ွကယူ ်လွှာ့ကုေ်�ရ
များည်�အ်စ်�� စ့်စ်စ််ဝေရ� �ံု�ေမ့ျား�်များ၏ု များဝေက�င်�်ဝေသ� ဝေေ�ကဆ်ွဲကတ်ွွ�
ပြ�ဿေ�များ���နှငှ်��်တွသ်ကပ်ြီး��� �့မ့ုျား၍ု စ့်�ုရ့မ်ျားဝေေကြကသည်။်

သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အလွှာ�်ုအက့ငု် ်များလွှာံပုြခု�ံများနုှငှ်� ်ဝေင်ဝွေကြက�ဆွဲ့ငု်ရ်�
များကလ်ွှာံ�ုဝေ��များ ု�ေွတ်ွွ�လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်န်ှငှ်�အ်တွ ူများတှွတ်ွမ်ျား�များတှွရ်�များ���
တွငွ် ်တွက့�များထုုကစ််�လွှာာင် ်ပြ�ေလ်ွှာည်က့်ကုညှ််ဝ့ေ��ရသည်� ်လွှာ�်ုစ်ဉ်
ဓိဝေလွှာ�တွစ််ခုမုျား�ှ �ံမုျားေှလ်ွှာ�်ုရ�် ပြ�စ််လွှာ�ခု��သည်။် သဝေဘာာ�သ��များ���
အတွကွ ်အလွှာ�်ုခု�့ေ/်ေ��ခု�့ေမ်ျား���က့ ုများတှွတ်ွမ်ျား�တွင်ပ်ြခုင်�်အတွကွ်
တွစ််ခုတုွည်�်ဝေသ� အဝေကြက�င်�်ရင်�်များ�ှ အစ်�အစ်ဉ်က့ ုလွှာ့ကုေ်�
ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကပ်ြခုင်�်အ�� အတွည်ပ်ြ��ဝေ��ရေန်ှငှ်� ်အလွှာ�်ု��ကက်ကွမ်ျားု
များ���က့ ုဝေရှိ�ှင်ရ်ှိ�ှ�ရေ ်ပြ�စ််သည်၊် သ့ု �များသှ� ၎င်�်တွ့ု �အ�ု့ � စ်�ရွကက်ြီးက��
အတွ့ငု်�်သ� လွှာ�်ုသည်ဟ်ာ ုအပြများင်ရ်ှိှ့များည်ပ်ြ�စ််သည်။်

ကမုျားပဏီ�အများ���အပြ���က အဆွဲ့�ုါ ပြ�ဿေ�နှငှ်��်တွသ်က၍်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ အီးလ�ပ်ချု�ုန်ံများ�ာ�နှာာင်� ်နံာ�

ချု�ုန်ံတု� ��ု� စာည်�်များ�ဥ်း�်��ပ်များတသ်ည်�စ်ာနံစာ်

သည် ်စာာ�့�ရ်ေပ်၌ ရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေသာ်လည်�်

လ�ပ်�ု�င်ပံ်�၌ ပ���်�့ရ်ေနံသည်ဟ်�

�များာာ� ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် တ�က သု�လ၏်

သ�ရေတသနံ အီးသစာ�် ဆိုု�ပါသည်။်

ရေလ�လာမုျား�ု� �န်ံပံ�ရေင်ခ့ျု�ရေပ�ထားာ�သည်�်

ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာ ံရေင့်

အီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု�� အီးကြီး�း�အီး��ပြဖုစာသ် ူKatie
Higginbottom � အီးဓုါ���သည်�်

ရေတ့� ရှိာုချု��မ်ျား�ာ��ု� ရေဝများ်သည််

သဝေဘာာ�သ��များ���၏ သဝေဘာ�ထု��တွံု �ပြ�ေခ်ု�ကက့် ုစ့်တွ�်င်စ််��
�ံ ုများရဘာ�၊ အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံစ်စ််တွမ်ျား�များ���များ�ှ စ်�ရွကစ််�တွမ်ျား� စ့်စ်စ််
ပြခုင်�်က့သု� ကေ �သ်တွ၍် လွှာ�်ုကြကပြီး��� သဝေဘာာ�ဝေ�် အများေှတ်ွကယူ်
အလွှာ�်ုက့ ုစ့်စ်စ််ပြခုင်�် လွှာံ�ု� များရှိှ့ကြက�ါ။ များလွှာွ�များဝေရှိ�ှင်သ်�အ��ပြ�င်�်
ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံဝေရ� စ်�မံျားဝေရ�
လွှာ�်ုထုံ�ု (International Safety Management (ISM) Code)
၏ ထုဝ့ေရ�ကမ်ျားကု့ ုဝေများ�ခုေွ�်ထုတုွရ်များည်ပ်ြ�စ််သည်။်

စ်ည်�်များ�ဥ်း်�၏ စ်ေစ််များ�ှ အတွည်ပ်ြ��ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေစ်ရေအ်တွကွ်
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှ့ငု်င်် ံထုေ့�်ခု���်များ ု(port state control (PSC)) အဝေ�်
အ��က့�ုအ��ထု��ပြ��ထု��ဝေသ�်လွှာည်�် PSC စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�များ���သည််
တွင်ပ်ြ�ထု��သည်� ်များတှွတ်ွမ်ျား�များ���၏ တွက့�များ ုအပြများင်အ်တွ့ငု်�်က့သု�
များတှွယ်ူကူြကပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �က့ ုစ့်စ်စ််ရေ ်လွှာ�်ုခု��ါသည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်၎င်�်များ�ှ
အလွှာ�်ုခု�့ေမ်ျား���နှငှ်� ်ေ��ခု�့ေ ်အစ်�ရင်ခ်ုစံ်�များ���က့ ုကေ �သ်တွမ်ျားထု��
နှ့ငု်�်ါ။  ဝေလွှာ�လွှာ�များကု ဝေတွွ� ရှိှ့ခု��သည်မ်ျား�ှ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်�နှငှ်�်
ဝေ�သဆွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�်များ���၊ သဝေဘာာ�
လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍ၊ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် သများဂါဂများ���နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��
များ��� က့ယုူတ်ွ့ငု်တ်ွ့ု �သည် ်များတှွတ်ွမ်ျား�များ���က့ ုပြ�ေလ်ွှာည်က့်ကုညှ််မ့ျားု
လွှာ�်ုပြခုင်�် လွှာ�်ုက့ငု်�ံ်အုရ လွှာ့သုလွှာ့လုွှာ�်ုနှ့ငု်ဝ်ေကြက�င်�်
သဝေဘာ�ဝေ�ါကက်ြက�ါသည်။်

အစ်�ရင်ခ်ုစံ်� – ‘ပြ�ေလ်ွှာည်က့်ကုညှ််မ့ျားလုွှာ�်ုသည်� ်လွှာ�်ုက့ငု်�ံ်ဓုိဝေလွှာ�’
– က အ��လွှာံ�ုဝေသ� လွှာ�်ုက့ငု်သ်ည်� ်အဝေပြခုအဝေေများ���အတွကွ်
ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံသည်� ်စ်�မံျားလွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေရ�အဆွဲင်�က့် ုဆွဲံ�ုပြ�တွရ်ေ်
အတွကွ ်သဝုေတွသေ �့မ့ုျားလုွှာ�်ုရေ၊် ISM လွှာ�်ုထုံ�ု၏ ထုဝ့ေရ�က်
များနုှငှ်� ်‘သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အလွှာ�်ုအက့ငု် ်ကေထ်ု�ု့က ်အလွှာ�်ု ်
လွှာံပုြခု�ံများ ုအသငွ်အ်ပြ�င်န်ှငှ်� ်��ူတွွ�၍ ကမ်ျား�နှငှ်� ်သဝေဘာာ� အများထုုမ်ျား�
များ���အကြက�� စ်ွ�ဝေေသည်� ်များယူံကုြကည်မ်ျား’ု အဝေေအထု��က့ ုပြ�ေလ်ွှာည််
သံ�ုသ�်ရေ ်အကြကပံြ��ထု���ါသည်။်

ITF သဝေဘာာ�သ��များ���၏ ယူံမုျားတှွအ်�်နှှဝံေင်အွု�်ထုေ့�်များအု�ွ��
အကြီးက��အက�ပြ�စ််သ ူDave Heindel က “ဝေတွွ� ရှိှ့ခု�ကမ်ျား���များ�ှ
ဝေကြက�ကခ်ုများေ�်လွှာလ့ွှာ ့ပြီး���ပြ�ည်�စံ််သုည်”် ဟာ ုဝေ��ေထ်ု��သည်။် ယူခုု
အခုါ သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အက�့��ဝေက��ဇူွ�အတွကွ ်လွှာ�်ုက့ ့ငု်�ံ်ု
ဓိဝေလွှာ� ဝေပြ��င်�်လွှာ�ဝေရ�က့ ုလွှာယွူက်ဝူေခု��ဝေများွ� စ်�ွဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေစ်ရေ်
နှငှ်� ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် စ်ည်�်များ�ဥ်း်�များ���၏
ယူံကုြကည်လ်ွှာကခ်ုနံှ့ငု်မ်ျားကု့ ုပြ�ေလ်ွှာည်တ်ွည်ဝ်ေဆွဲ�ကရ်ေ ်တွ��ေမ်ျား�ှ
အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််မံျား���၊ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှ့ငု်င််မံျား���၊ လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍနှငှ်� ်သများဂါဂ
များ��� အတွတူွက ွစ်စု်ည်�်၍ လွှာ�်ုရေပ်ြ�စ််�ါသည်။်

ပြ�ေလ်ွှာည်က့်ကုညှ််မ့ျားလုွှာ�်ုသည်� ်လွှာ�်ုက့ငု်�ံ် ုဓိဝေလွှာ�’ နှငှ်� ်၎င်�်၏‘
လွှာ�်ုင်ေ�်တွ��ေ ်အတွ့ခုု���်က့ ုWMU �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်–
https://commons.wmu.se/lib_ reports/66/ တွငွ် ်သင််
ဝေ�ါင်�်လွှာ�ုဆ်ွဲွ�နှ့ငု်သ်ည်။်
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18 �ု�ယ်ရ်ေ��အီး��ဥ်း�်

ပင်လ်ယ်သ်ရေ�ာာသာ�
လ�ပ်င်န်ံ�အီးတ�့်
အီးလန့်ံရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေသာ
အီးနံာဂ္ဂတမ်ျားာာ
�ွနှာ်�ပ်တု� �၏
လ�တ်င့်�်၌ ရှိာုသည််
ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ဌာာနံခ့ျု� အီးကြီး�း�အီး��

နှာာင်�် ရေပြများာ�အ်ီးရေများ�ု� သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏

အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ သများဂ္ဂဂ (Seafarers’
International Union of North
America (SIU)) ၏ �ဏ္ဍာရေ���ာ

အီးတင့်�်ရေ��များး�ပြဖုစာသ် ူDave Heindel
သည် ်�ု�ဗစာ ်ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း� ရုုံး��ခ်ျုတ်

စာဉ် လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍ၏ အီးနံာဂ္ဂတန်ှာာင်�ပ်တသ်�၍်

သ၏ူ ထားင်ပ်ြများင်ယ််ဆူိုချု��မ်ျား�ာ��ု� သရေ�ာာသာ�

များ�ာ� သတင်�်စာာရေစာာင်တ်င့် ်ရေဝများ်ထားာ�သည်။်

ဤလ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍထား� ဝင်ရ်ေ�ာ�လ်ာ�န်ံ သင်�အ်ီးာ� များည်သ်ည်�်
အီး�ာ� လ�ပ်ရေဆိုာင်ရ်ေပ�ချု��ပါသလ�။

ကွေဝ်ေတွ�်ဟာ� သဝေဘာာ�သ�� �တုွယ့ူ များ�့��ဆွဲကတ်ွစ််ခုမုျားပှြ�စ််�ါ
တွယူ။် ကွေဝ်ေတွ��ရ� ��ခုင်ဟ်ာ� စ်���ု့များး�အပြ�စ်် သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��
ပြီး��� ကွေဝ်ေတွ�် အရွယူဝ်ေရ�ကလ်ွှာ�တွ��အခုါ သကူ ကွေဝ်ေတွ��က့ု
�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် သင်တ်ွေ�်နှငှ်�် �ည်�ဝေရ�အတွကွ ်SIU’s Paul
Hall Center များ�ှ ဝေက��င်�်အ�်ဝေ��ခု���ါတွယူ။် အ��ါဟာ� မ့ျားသ��စ်ု
ဝေရ�ရ�ကစ့်စတွစ််ခုပုြ�စ််�ါတွယူ ်- ကွေဝ်ေတွ��ရ� �သ��အကြီးက�� နှစ်ှ်
ဝေယူ�ကဟ်ာ�လွှာည်�်ဘာ� သဝေဘာာ�သ��ဝေတွွ ပြ�စ််ခု��ကြက�ါတွယူ။်

သင်�အ်ီးလ�ပ်� သင်��်ု� များည်သ်ည်�အ်ီး�ာရေတ�့ု� သင်�်�ာ�ရေပ�ချု��
ပါသလ�။

ကွေဝ်ေတွ�်ဟာ� အင်ဂ်ါ�င်စ််ကခ်ုေ�်များ�ှ လွှာ့ငု်စ််င်မ်ျားရှိှ့တွ�� အဆွဲင်�ေ်� �စ်တွင််
သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��ပြီး���ဝေတွ�� အဆွဲင်�် အ��လွှာံ�ုေ� � သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��ရ�က
၁၉၇၉ ခုနုှစ်ှ်များ�ှ လွှာ့ငု်စ််င်ရ် တွတွယ့ူ လွှာကဝ်ေထု�က ်အင်ဂ်ါ�င်ေ်�ယူ�
ပြ�စ််လွှာ��ါတွယူ။် အ���ါပြီး���ဝေတွ�� ကွေဝ်ေတွ�် SIU အတွကွ်
အများထုုမ်ျား�အပြ�စ်် လွှာ�်ု�ု့ � ကမ်ျား�ဝေ�်တွကလ်ွှာ�ခု���ါတွယူ။်

ကွေဝ်ေတွ��အဝေေေ� � သဝေဘာာ�လွှာ့ကုတ်ွ�ဟာ� စ့်တွခ်ုစံ်��များအုရ
ဝေရ� ဝေင်ဝွေကြက�အရဝေရ� နှစ်ှ်ခုလုွှာံ�ု အလွှာေွ ်ဝေက�ေ�်�ါတွယူ။် ��
လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍဟာ� ၁၉၇၃ ခုနုှစ်ှ်ကစ်ပြီး��� ဝေပြ��င်�်လွှာ�ခု���ါတွယူ ်-
သဝေဘာာ�သ�� ေည်�်ေည်�်ေ� �၊ စ်ကယ်ူနှတ��ရ�� အလွှာ့အုဝေလွှာ��က ်ဝေများ�င်�်
နှငှ်မ်ျားဝုေတွ၊ွ ဆွဲကတ်ွ့ကု ်သင်တ်ွေ�်�့ု �ခု�များဝုေတွေွ� �များဝေရတွကွန်ှ့ငု်ဝ်ေအ�င််
များ���ပြ���တွ�� စ်ည်�်များ�ဥ်း်�ဝေတွ-ွ ဝေ�်လွှာ�ပြီး���ဝေတွ�� သဝေဘာာ�လွှာ့ကုတ်ွ��
သ�ယူ�များဟုာ� ဝေ���ကဆ်ွဲံ�ုခု���ါတွယူ။် �ါဝေ�များ�� အလွှာယူအ်လွှာတွ်
တွေ�်စ်�� �ါများမှျားဟာတုွ ်အခုငွ်�ထ်ု�ူခု ံများဟာတုွတ်ွ�� လွှာငူ်ယူအ်များ�့��သ��
�ါများမှျားဟာတုွ ်လွှာငူ်ယူအ်များ�့��သများ��တွစ််ဝေယူ�ကအ်�ု့ �တွစ််ကများာ�လွှာံ�ု
လွှာညှ်��်တွသ်�ွ�လွှာ�နှ့ငု်ပ်ြီး���၊ သင်�ဝ်ေတွ�င်�သ်င်�တ်ွယူ ်ဝေေထု့ငု်လ်ွှာ့ု �ရပြီး���
စ့်တွ�်င်စ််��စ်ရ�ဝေက�င်�်တွ��လွှာဝူေတွေွ� �ဝေတွွ�ဆွဲံနုှ့ငု်တ်ွ�� အလွှာ�်ုများ�့��ရှိ�ှ�ု့ �
ဘာယူဝ်ေေရ�များ��� ရနှ့ငု်�်ါသလွှာ�။

အ���ါများ�ှ များဝေက�င်�်တွ��ဘာက ်ရှိှ့�ါတွယူ။် အလွှာငံ်ါှ�စ်ေစ်် တွစ််ရ့ှှိေထ်ု့�ု
ဝေ�်လွှာ�တွ�ေ� �အများာ သဝေဘာာ�သ��ဝေတွဟွာ� များသများ�တွ�� သဝေဘာာ�
�့ငု်ရ်ှိငှ်ဝ်ေတွေွ� �စ်�မံျားတွ�� က့ယုူစ််��လွှာယှူဝ်ေတွရွ� �သ��ဝေက�င်အ်ပြ�စ််
က�ဝေရ�ကန်ှ့ငု်ပ်ြီး��� က�ဝေရ�ကဝ်ေေတွ�ဝေတွ ွရှိှ့�ါတွယူ။် အေည်�်ဆွဲံ�ု
လွှာ�်ုင်ေ�်ဆွဲ့ငု်ရ်� စံ်ခု�့ေစံ််နှေု�်ဝေတွ ွသတွမ်ျားတှွထ်ု��တွ�� �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���်ရှိှ့ဝေေတွ�ဝေတွ�င် ်အ����စ်�ခု���်
အ�ဏီ�သကဝ်ေရ�ကဝ်ေေ�ု့ �အတွကွ ်လွှာစ််ကကွဟ်ာ�ကကွဝ်ေတွကွ့ု
စ်�မံျားဝေပြ�ရှိငှ်�်ရများ�ှ ပြ�စ််�ါတွယူ။်

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်အီးရေနံနံ� ��ု�ရုုံး�နံာဗု�င်�်�ပ်စာ ်ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��
ကြီး�း�များာ များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ�ု� သင်ခ်ျုန်ံ�စာာယ်ခူျု��ပါသလ�။

ကွေဝ်ေတွ��ရ� �စ့်တွထ်ု�များ�ှ အဝေရ�အကြီးက��ဆွဲံ�ု သင်ခ်ုေ�်စ်� သင်ယ်ူူ
ခု��တွ�ဆွဲ့ရုင် ်လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍအပြ�စ်် ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �တွဝေတွဟွာ�
အလွှာ�်ုသများ��နှငှ်� ်အလွှာ�်ုရှိငှ် ်နှစ်ှ်�ကလ်ွှာံ�ုက အများ���ပြ�ည်သ်ဝူေတွကွ့ု
သတူွ့ု �ရ� �ဝေေ �စ်ဉ် လွှာဝူေေများဘုာ�ဝေတွမွျား�ှ အဝေရ��ါတွ�� အခု�့တွအ်ဆွဲက်
ဝေတွအွဝေကြက�င်�် �ည်�ဝေ��ရင်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်က့ ုအ
ဝေများ�ှင်ထ်ု�ကဝေေ ဆွဲွ�ထုတုွဝ်ေ��ရများ�ှပြ�စ််�ါတွယူ။် အများ���ပြ�ည်သ်ရူ� �
ဝေထု�ကခ်ုမံျား ုများရှိှ့ဘာ�ေ� ��င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်ရ� �ကေုစ််ည်ပ်ြ�ေ �ခ်ု��ဝေရ�
ကငွ်�်ဆွဲကရ်� � အဝေရ�ကြီးက���ံကု့ု ေ��လွှာည်တ်ွ�� နှ့ငု်င််ံ�ဝေခုါင်�်ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေတွွ
ရ� �ဝေထု�ကခ်ုမံျား ုများရှိှ့ဘာ�ေ� �ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �တွဝေတွဟွာ� သဝေဘာာ�သ��
ဝေတွွ ဘာယူဝ်ေလွှာ�ကထ်ုခ့ု့ကုလ်ွှာယွူတ်ွယူဆ်ွဲ့တုွ� ပြ�သဝေေတွ��
လွှာကရ်ှိှ့ပြ�စ််��ကဝ်ေေတွ�� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ု
ဝေရ� အကြက�်အတွည်�်လွှာ့ဘုာ� �့မုျား���များယူ�် ပြ�စ််ရ�်ဝေတွကွ့ ုရင်ဆ်ွဲ့ငု်�ု့် �
အနှတရ�ယူရ်ှိှ့�ါတွယူ။် MLC က့ု လွှာကမ်ျားတှွထ်ု့�ုနှ့ငု်တ်ွ�� နှ့ငု်င််ဝံေတွဟွာ�
အကြက�်အတွည်�်က�လွှာများ�ှ လွှာ့ကုေ်��ု့ �ပြင်င်�်ဆွဲ့တုွ�� အခု�ကက့်ု ဝေပြ�
ရှိှင်�်က့ု ဝေပြ�ရှိငှ်�်ရများ�ှပြ�စ််�ါတွယူ။်

ဝေလွှာ�လွှာ�ခု��တွ�� သင်ခ်ုေ�်စ်� ဝေေ�ကတ်ွစ််ခုကုဝေတွ�� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �
အတွတူွက ွလွှာ�်ုက့ငု်တ်ွ��အခုါများ�ှ ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျားဝုေတွွ
�့ရုနှ့ငု်တ်ွ�ပြ�စ််�ါတွယူ။်

လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍေ� �ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �စ်ည်�်ဝေ���ွ�ဝေတွဟွာ�ဆွဲ့လုွှာ့ု �ရှိှ့
ရင် ်က့�ု့ုေ�ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််ေ� � ၎င်�်က�ေတ်ွ��လွှာ့ကုတ်ွ�� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
အဝေပြ��င်�်အလွှာ� အက��်အတွည်�်က့ ုရင်ဆ်ွဲ့ငု်ဝ်ေပြ�ရှိငှ်�်�ု့ �တွစ််ခုု
တွည်�်ဝေသ� အဝေေအထု��က့ု ဝေ��ခု���ါတွယူ။် ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု ���
အကြက�်အတွည်�်က့ ုအပြ�ည်�အ်� များဝေပြ�ရှိငှ်�်ခု��ရတွ��အခုါ ကွေဝ်ေတွ�်
တွ့ု �များစ်စု်ည်�်ဘာ�ဝေေတွ�ထုက ်�့ပုြီး���ဝေတွ�� ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျား ုရခု��တွယူလ်ွှာ့ု �
ကွေဝ်ေတွ�် ယူံကုြကည်�်ါတွယူ။်

သရေ�ာာလု��တ်�� အီးနံာဂ္ဂတအ်ီးတ�့ ်သင် ်အီးရေ�ာင်�်ပြများင်ပ်ါ
သလာ�။

သဝေဘာာ�လွှာ့ကုတ်ွ�� အေ�ဂါတွဟ်ာ� အလွှာေွဝ်ေက�င်�်လွှာမ့ျား�်များယူလ်ွှာ့ု �
ကွေဝ်ေတွ�် ယူံကုြကည်�်ါတွယူ ်�ါဝေ�များ�� အ���ါဟာ� ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �
လွှာကထ်ု�များ�ှ ရှိှ့�ါတွယူ။်

အခုကအ်ခု� အများ���ကြီးက��ရှိှ့�ါတွယူ ်- အ���ါဝေတွကွဝေတွ��
သဝေဘာာ�သ��ဝေတွကွ့ု ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ဘာယူလ်ွှာ့ု စ်ဝုေဆွဲ�င်�်ပြီး��� ထုေ့�်
ထု��များလွှာ�၊ လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍက့ု တွည်ပ်ြီးများ�ဝေေ�ု့ �အတွကွ ်ဘာယူအ်ရ�က
အဝေရ��ါသလွှာ�၊ �ါ �အပြ�င် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် ည်စ််ည်မ်ျား�များဝုေတွွ
ကဝေေ �တွ�်ေ�်က�င်က့် ုအဝေက�င်�်ဆွဲံ�ု ဘာယူလ်ွှာ့ကု�ကယွူဝ်ေ��များ
လွှာ�ဆွဲ့တုွ�က့ု ဝေလွှာ�လွှာ��ု့ �ဆွဲ့တုွ�ဝေတွွ ပြ�စ််�ါတွယူ။်

သများဂါဂဝေတွအွပြ�စ်် ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �တွဝေတွမွျား�ှ ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �ဝေရွ�
ထု��တွ�� အတွတွ�်ည်�သကဝ်ေများ�ွလွှာ�်ုင်ေ�်ဟာ� လွှာ�်ုရက�့��ေ�်
တွ�� အလွှာ�်ုပြ�စ််ပြီး���ဝေတွ�� ဝေဘာ�ကင်�်လွှာံပုြခု�ံတွ�� အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု််
ရ��ေ�်က�င်တ်ွစ််ရ�်က့ု ဝေဆွဲ�င်က်�ဥ်း်�ဝေ��ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေစ်�ု့ �
ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �များ�ှ တွ��ေရ်ှိှ့�ါတွယူ။် ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ရ� �ဝေများာ�်လွှာင်�ခ်ု�က်
ဝေတွေွ� ��င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်အတွငွ်�်များ�ှေ� �တွစ််ပြခု�� သယူယ်ူူ
�့ု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ� အများ�့��အစ်��ဝေတွေွ� �ယူဥှ်း်ပြီး�့�င်တ်ွ�� မ့ျားမ့ျားရ� �စ်မ်ွျား�ရည်တ်ွ့ု �
အကြက��များ�ှ ဟာေခ်ု�ကညှ််ဝ့ေ���ု့ �အတွကွ ်ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ေ� �လွှာကတ်ွွ�
လွှာ�်ုက့ငု်�ု့် �လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍများ�ှ တွ��ေရ်ှိှ့�ါတွယူ။်
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ဆို့�ထား�တယ််၍ူ�နှာု�င်သ်ည်� ်သင်၏် လမ်ျား�ညွှာန်ံ

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

အီး�အူီးည်း �ရှိာုရေ��အီးတ�့်

သင်၏် ITF လမ်ျား�ညွှာန်ံ

www.facebook.com/
itfseafarerssupport

ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်ဆိုု�င်�်ာ သများဂ္ဂဂ

သု� �များဟ�တ ်ITF စာစုာစာရ်ေ��များး��ု� များည်သ်ု� �

ရှိာာရေဖ့ုများည််
သင်၏် ပထားများဦး�ဆိုံ�� ဆို�သ်ယ့်�်များည်�သ်မူျားာာ သင်၏် သများဂ္ဂဂပြဖုစာသ်င်�်
သည်–် အီး�ယ်၍် သင် ်အီးဖ့ု��ဝင်တ်စာဦ်း� များဟ�တလ််င် ်များည်သ်ု� � အီးဖ့ု��
ဝင်ပ်ြဖုစာ�်န်ံ�ု� ရှိာာပါ။ အီး�ယ်၍် သင် ်အီး�အူီးည်း�ု� ချု��ခ်ျု�င်�်
လု�အီးပ်လ်င် ်သု� �များဟ�တ ်သင်သ်ည် ်သများဂ္ဂဂ အီးဖ့ု��ဝင်အ်ီးပြဖုစာရ်ှိာုရေနံ
ပြချုင်�်ပြဖုင်� ်အီးချု�အ်ီးချု�ရှိာုရေနံသည်� ်သများဂ္ဂဂ အီးဖ့ု��ဝင်တ်စာဦ်း�ပြဖုစာလ််င််
ITF စားစာစာရ်ေ��များး�တစာဦ်း��ု� ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ – ဆို�သ်ယ့်�်များည်�်
အီးရေသ�စာတုအ်ီးချု��အ်ီးလ� ်အီးာ�လံ���ု� ဤလမ်ျား�ညွှာန်ံတင့် ်ရေတ့�
ရှိာုနှာု�င်သ်ည်။်

သင် ်ITF-အ�ွ���င် ်သများဂါဂများ���က့ ုwww.itfseafarers.org
တွငွ် ်ကြကည်�န်ှ့ငု်သ်ည် ်– စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး�က့ ုရှိ�ှရေ ်(Find an
Inspector) သ့ု �များဟာတုွ ်သများဂါဂ (Union) ဟာဝုေရ�ထု��ဝေသ� ခုလွှာတုွ်
က့ ုနှှ�့်�ါ။

အကယူ၍် သင်�တ်ွငွ် ်မ့ျားဘုာ့ငု်�်�ုေ�် သ့ု �များဟာတုွ ်တွက�်လွှာက ်တွစ််
ခုရုှိှ့လွှာာင် ်အခုများ�� အ့ုင်တ်ွ��က�်် သဝေဘာာ�သ��များ��� အက�်် (ITF
Seafarers app) က့ ုယူခု ု�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်www.itfseafarers.
org/seafarer-apps.cfm; တွငွ် ်ဝေ�ါင်�်လွှာ�ုဆ်ွဲွ�ယူ�ူါ။
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●

●

အေ��ဆွဲံ�ု ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�၊ ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ သ့ု �များဟာတုွ ်သများဂါဂ
နှငှ်� ်ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်� ်အဝေသ�စ့်တွအ်ခု�ကမ်ျား���က့ ုရှိ�ှ�ါ။
သင် ်အလွှာ�်ုက့လုွှာကမ်ျားခုမံျား� သဝေဘာာ�က့ ုအွေလ်ွှာ့ငု်�်တွငွ် ်ရှိ�ှကြကည်�ပ်ြီး���
သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ အဝေပြခုအဝေေများ���က့ ုစ့်စ်စ််�ါ။
သင်၏် အေ��ယူခူု�့ေမ်ျား���များ�ှ စ်ည်�်များ�ဥ်း်�များ���နှငှ်�အ်ည်�ပြ�စ််ဝေကြက�င်�်
စ့်စ်စ််�ါ။

အခုများ�� QR code က့ ုသင်� ်စ်များတွ�ု်ေ�်ထု� ဝေ�ါင်�်လွှာ�ုဆ်ွဲွ�ယူပူြီး���ဝေေ�က်
ဤကတုွ�်က့် ုစ်ကင်လ်ွှာ�်ု�ါ။

ရရှိှ့နှ့ငု်သ်ည်�ဝ်ေေရ�

ITF �ု� များည်သ်ု� � ဆို�သ်ယ့်�်များည််
SMS/WhatsApp/Viber +44 7523515097
Email seafsupport@itf.org.uk

သင် ်ITF �ု� များဆို�သ်ယ့်မ်ျားး
သ�ဆ်ိုု�င်ရ်ေသာ အီးချု��အ်ီးလ�မ်ျား�ာ��ု� ရေအီးာ�ပ်ါတု� �အီးာ� အီးများာန်ံ
ပြချုစာရ်ေပ�ပြချုင်�်အီးာ�ပြဖုင်� ်အီးဆိုင်သ်င်�လ်�ပ်ထားာ�ပါ-

သင်� ်အဝေကြက�င်�်

အများည််
သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ ရ�ထု�ူ
နှ့ငု်င််သံ��
ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်� ်အဝေသ�စ့်တွအ်ခု�ကမ်ျား���

●

●

●

●

အများည််
အလွှာံ
IMO ေ�ံါတွ်
လွှာကရ်ှိှ့ တွည်ဝ်ေေရ�
သဝေဘာာ�သ�� အဝေရအတွကွန်ှငှ်� ်နှ့ငု်င််သံ��

●

●

●

●

●

သဝေဘာာ� အဝေကြက�င်�်

ပြ�ဿေ�အခုကအ်ခု� အဝေကြက�င်�်
ပြ�ဿေ�အခုကအ်ခု� အဝေကြက�င်�် ဝေ��်ပြ��ါ
သင် ်သဝေဘာာ�ဝေ�် များည်မ်ျားာကြက�ဝေေပြီး��လွှာ�။
သဝေဘာာ�သ�� အ��လွှာံ�ု ပြ�ဿေ�အတွတူွ ူကြက�ံဝေတွွ�ဝေေ�ါသလွှာ��။
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●
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

2 အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး��စ်ာာချု��ပ်များ�ာ�

အီးင်ာါ�ခံျု�ပြချုင်�် သရေ�ာာသာ�စာ�ရေဆိုာင်�်ရေ�� �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်မ်ျား�ာ�
ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် အီးလ�ပ်သများာ� စာာချု��ပ် ၂၀၀၆ ချု�နှာာစာ ်(Maritime Labour Convention, 2006) သည် ်ပ�ဂ္ဂဂလ�ု သရေ�ာာသာ�စာ�ရေဆိုာင်�်ရေ�� �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ််

ရေအီးဂ္ဂ�င်စ်ားရံုံး� �များ�ာ��ု� စာည်�်များ�ဥ်း�်��ပ်များတ�်များည်ဟ်� ပြပဌာာန်ံ�ထားာ�သည်။် စာည်�်များ�ဥ်း�်� တာ�ပြများစာသ်ည်မ်ျားာာ- သရေ�ာာရေပ် �ာထား�ူရေနံ�ာများ�ာ� ရှိာာရေဖ့ုရေပ�သည်�အ်ီးတ�့်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� အီးချုရေ��� ��ခံျုရေစာပြချုင်�်၊ လ�ပ်ချုများ�ာ�များာ တ�ာ�များဝင် ်ပြဖုတရ်ေတာ�မု်ျားများ�ာ�လ�ပ်ပြချုင်�်၊ နှာာင်� ်တစာဦ်း�ချု�င်�်ပ�ဂ္ဂဂု�လမ်ျား�ာ�အီးာ� နံာများည်ပ်��စ်ာာ�င်�်သင့်�်သည်�်

လ�ပ်ပံ��ု�င်ပံ်�တု� ��ု� တာ�ပြများစာထ်ားာ�သည်။် သရေ�ာာပု�င်ရ်ှိာင်မ်ျား�ာ�အီးရေနံပြဖုင်�် မုျားမုျားတု� �အီးသံ��ပြပ�သည်� ်သရေ�ာာသာ�စာ�ရေဆိုာင်�်ရေ�� �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်မ်ျား�ာ�သည် ်ဤစာနံှာန်ုံ�များ�ာ�နှာာင်�် �ု��်

ည်းရေ��ာင်�် ရေသချု�ာရေစာ�များည်။်

သင် ်အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး���်ု� လ�မ်ျားာတမ်ျားထားု��များး
ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်၌် အီးလ�ပ်လ�ပ်�န်ံ သင်�်
အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး��န်ှာာင်�ပ်တသ်�ပ်ြီးပး� ITF ၏ အီး��ဉံာာဏ််
ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်၌် ထားု��သ်င်�ရ်ေသာ အီးလ�ပ်အီး�ု�င်အ်ီးရေပြချုအီးရေနံများ�ာ�၏ အီးရေ�ာင်�်ဆိုံ�� အီးာများခံျုချု��မ်ျားာာ ITF-အီးတည်ပ်ြပ�ထားာ�သည်�်

အီးလ�ပ်အီး�ု�င်လ်�ပ်ချု စာာချု��ပ်နှာာင်�အ်ီးည်း ရေ��ဆို့�ထားာ�သည်�် အီးလ�ပ်ချုနံ �် စာာချု��ပ်�ု�သာ လ�မ်ျားာတထ်ားု���န်ံပြဖုစာသ်ည်။် ၎င်�်�ု� ပ���်�့ရ်ေနံ

လ်င် ်လု��န်ံာ�န်ံ စားစာစာ�်များည်�စ်ာာ�င်�် ရေအီးာ�တ်င့်ရ်ှိာုသည်။်

စာာပြဖုင်�ရ်ေ��သာ�ထားာ�သည်�စ်ာာချု��ပ် များရှိှ့ဘာ� သဝေဘာာ�ဝေ�်
အလွှာ�်ုစ်တွင် ်များလွှာ�်ု�ါနှငှ်�။်

များည်သ်ည်�အ်ခုါများာ စ်�ခု���် အလွှာတွွက့်ု လွှာကမ်ျားတှွမ်ျားထု့�ု
�ါနှငှ်�၊် သ့ု �များဟာတုွ ်ဝေ��်ပြ�များထု��သည်�် သ့ု �များဟာတုွ ်သင််
များယူဥ်း်�ါ�သည်� ်သတွမ်ျားတှွခ်ု�ကန်ှငှ်�စ််ည်�်ကများ်�ခု�က်
များ��� တွစ််စံ်တုွစ််ရ�ပြ�င်� ်သင်�အ်�� ခု�ည်ဝ်ေနှ�ှင်ထ်ု��သည်�်
အလွှာ�်ုခုေ �စ််�ခု���်က့ု လွှာကမ်ျားတှွမ်ျားထု့�ု�ါနှငှ်�။်

သင် ်လွှာကမ်ျားတှွဝ်ေရ�ထု့�ုဝေေသည်�် စ်�ခု���်များ�ှ အလွှာ�်ုအက့ငု််
လွှာ�်ုခု စ်�ခု���် (CBA) က့ ုရည်ည်ွှာေ�်ထု��သည် ်ဟာတုွ်
များဟာတုွ ်စ်�စ်စ််�ါ။ အကယူ၍် ဟာတုွလ်ွှာာင် ်CBA သတွမ်ျားတှွ်
ခု�ကမ်ျား���က့ ုသင် ်အပြ�ည်�အ်� ေ��လွှာည်ဝ်ေကြက�င်�်
ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ုပြီး��� ၎င်�်မ့ျားတွတ �တွစ််ဝေစ်�င်က့် ုသင်�်
အလွှာ�်ုခုေ �စ််�ခု���်နှငှ်�အ်တွ ူသမ့်ျား�ထု���ါ။

စာာချု��ပ်သ�တ်မ်ျား�က့ု ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် ဝေရ�သ��ထု��
ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ု�ါ။

သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်၏် သဝေဘာ�သကသ်ကပ်ြ�င်�် စာာချု��ပ်
သ�တ်မ်ျား�က့ ုပြ�င်ဆ်ွဲင်ရ်ေအ်တွကွ ်ခုငွ်�ပ်ြ��ထု��သည်�်
စ်�ခု���်က့ု လွှာကမ်ျားတှွမ်ျားထု့�ု�ါနှငှ်�။် စ်�ခု���်သကတ်ွမ်ျား�အဝေ�်
သဝေဘာ�တွထူု��သည်�် ဝေပြ��င်�်လွှာ�ခု�က ်တွစ််စံ်တုွစ််ရ�က့ု
နှစ်ှ်�က ်သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�ကပ်ြ�င်�် လွှာ�်ုရလွှာမ့ျား�်များည်။်

ဝေ��ရများည်ပ်ြ�စ််သည်�် အီးရေပြချုခံျု လ�ပ်ချုများ�ာ�က့ု စ်�ခု���်
တွငွ် ်ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် ဝေရ�သ��ထု��ဝေကြက�င်�် အပြီးများ�
ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ု�ါ၊ ထု့ု �ပြ�င် ်အီးရေပြချုခံျု အီးလ�ပ်လ�ပ်ချု�ုန်ံ
အီးချု�ုန်ံနံာ�းများ�ာ�က့ု ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် သတွမ်ျားတှွထ်ု��
ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ု�ါ (ဥ်း�များ�၊ တွစ််�တွ ်၄၀၊ ၄၄
သ့ု �များဟာတုွ ်၄၈ ေ�ရ�)။ အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� အလွှာ�်ုသများ��
အ�ွ��ခု���် (The International Labour Organization
(ILO)) က အဝေပြခုခု ံအလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု�့ေ ်အခု�့ေေ်�ရ�များ���များ�ှ
တွစ််�တွ ်အများ���ဆွဲံ�ု ၄၈ ေ�ရ� ပြ�စ််ရလွှာမ့ျား�်များည် ်(တွစ််လွှာ
၂၀၈ ေ�ရ�) ဟာပုြ�ဌာ�ေ�်ထု��သည်။်

စ်�ခု���်သည် ်အီးချု�ုန်ံပု�အီးလ�ပ်က့ု များည်က်��သ့ု �လွှာ�်ုခုဝေ��
များည်န်ှငှ်�် များည်သ်ည်�န်ှေု�်ပြ�င်�ဝ်ေ��များည်က့်ု ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�်
ဝေ��်ပြ�ထု��ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ု�ါ။ အဝေပြခုခုံ
အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု�့ေ ်အခု�့ေေ်�ရ�ထုက ်ဝေက��်လွှာေွသ်�ွ�သည်�်
အခု�့ေေ်�ရ�အ��လွှာံ�ုအတွကွ ်လွှာ�်ုခု�ံဝုေသ ေ�ရ�နှေု�်ပြ�င်�ဝ်ေ��
ရေ ်ပြ�စ််နှ့ငု်သ်ည်။် သ့ု �များဟာတုွ ်အ�များခုထံု��သည်� ်အခု�့ေ�့်ု
အလွှာ�်ု ေ�ရ�များ���အတွကွ ်လွှာစ်ဥ်း် �ံဝုေသအဝေရအတွကွ ်ရှိှ့

နှ့ငု်သ်ည်၊် ဤကစ့်စ၌ အ�များခုထံု��သည်� ်အခု�့ေ�့်အုလွှာ�်ုခု�့ေ်
ထုက ်ဝေက��်လွှာေွဝ်ေသ� အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု�့ေ ်တွစ််ခုခုုအုတွကွ်
လွှာ�်ုခုနှေု�်ထု��က့ု ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် ဝေ��်ပြ�ထု��ရ
လွှာမ့ျား�်များည်။် ILO က အ��လွှာံ�ုဝေသ� အခု�့ေ�့်အုလွှာ�်ု အခု�့ေ်
ေ�ရ�များ���က့ု �ံမုျားေှေ်�ရ�လွှာ�်ုခုနှေု�်ထုက ်အေည်�်ဆွဲံ�ု ၁.၂၅ ဆွဲ
နှေု�်ပြ�င်�် ဝေ��သင်�သ်ည်ဟ်ာ ုပြ�ဌာ�ေ�်ထု��သည်။်

သင် ်ရလွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််သည်�် လ�ပ်ချုပြဖုင်�ခ့်ျုင်��်ု� တွစ််လွှာ ရက်
များည်မ်ျားာ ရများည်ပ်ြ�စ််ဝေကြက�င်�် စ်�ခု���်တွငွ် ်ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�်
ဝေရ�သ��ထု��ရေ ်ဝေသခု��ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ု�ါ။ ILO က လွှာ�်ုခု
ပြ�င်�ခ်ုငွ်�မ်ျား�ှ တွစ််နှစ်ှ်လွှာာင် ်ရကဝ်ေ�ါင်�် ၃၀ ထုက ်များေည်�်
သင်��်ါ (ပြ�ကခ�ေ့လ်ွှာ တွစ််လွှာလွှာာင် ်၂.၅ ရက)် ဟာ ုပြ�ဌာ�ေ�်
ထု��သည်။်

အဝေပြခုခု ံလွှာ�်ုခုများ���၊ အခု�့ေ�့်အုလွှာ�်ုနှငှ် ်ခုငွ်�တ်ွ့ု �အတွကွ်
ဝေ��ဝေင်မွျား���က့ု စ်�ခု���်တွငွ် ်ရှိှင်�်ရှိှင်�်လွှာင်�်လွှာင်�် သး�ပြချုာ�စား
အီးများာတစ်ာဥ်းတ်ပ်ဝေရ�ထု��ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေစ်�ါ။

သင်�် အီးမ်ုျားအီးပြပန်ံ ကေုက်�စ်ရ့တွမ်ျား���က့ ုရ�့ငု်ခ်ုငွ်�ရ်ှိှ့ဝေကြက�င်�်
သင်�် စ်�ခု���်တွငွ် ်ဝေရ�သ��ထု��သည်က့်ု စ်စ််ဝေဆွဲ��ါ။
သဝေဘာာ�ဆွဲ�သ့ု �ခုရ��စ်ဉ်ကေုက်�စ်ရ့တွ ်သ့ု �များဟာတုွ ်အမ့်ျားအပြ�ေ်
ကေုက်�စ်ရ့တွ ်တွစ််စ့်တွတ်ွစ််�့ငု်�်က့ု ဝေ��ရေအ်တွကွ ်သင်�်
တွငွ် ်တွ��ေရ်ှိှ့သည်ဟ်ာ ုဝေရ�သ��ထု��သည်�် စ်��့�ု ်တွစ််ခုခုုု
�ါရှိှ့ဝေေသည်�် စ်�ခု���်တွစ််ခုကု့ု များည်သ်ည်�အ်ခုါများာ လွှာကမ်ျားတှွ်
များထု့�ု�ါနှငှ်�။်

အလွှာ�်ုခုေ �စ််�ခု���် က�လွှာအတွငွ်�် သင်�် လွှာ�်ုခု တွစ််စ့်တွ်
တွစ််�့ငု်�်က့ု ခု�ေထ်ု��ရေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်ထုေ့�်သမ့်ျား�ယူထူု��
ရေ ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်အ်�� ခုငွ်�ပ်ြ��သည်�် စ်�ခု���်တွစ််ခုကု့ု
လွှာကမ်ျားတှွမ်ျားထု့�ု�ါနှငှ်�။် သင်သ်ည် ်ပြ�ကခ�ေ့လ်ွှာ လွှာကေု�့်ငု်�်
တွငွ် ်ရှိှ�ခု��သည်�် လ�ပ်ချုရေပ�ရေချု�မုျား အပြ�ည်�က့် ုသင် ်ရ�့ငု်ခ်ုငွ်�်
ရှိှ့ရလွှာမ့ျား�်များည်။်

အလွှာ�်ုခုေ် �စ်�ခု���်တွစ််ခုခုု�င်�်တွငွ် ်အီးပု� အီး��ု��ခံျုစာာ�ခ့ျုင်�်
များ�ာ� အဝေသ�စ့်တွ ်အပြီးများ�အ��ပြ�င်�် �ါရှိှ့များည်မ်ျားဟာတုွဝ်ေကြက�င်�်
သရ့ှိှ့ထု���ါ။ ထု့ု �ဝေကြက�င်�် ဝေအ�က�်ါကစ့်စပြ�စ််��ွ�သည်�အ်ခုါ
များည်သ်ည်�် ဝေလွှာ��်ဝေကြက� ဝေ��များည်က့် ုအတွည်ပ်ြ��ခု�က ်(စ်�
ပြ�င်�ဝ်ေရ�သ��ထု��သည်� ်သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�က ်သ့ု �များဟာတုွ်
စ်�ခု���် အက�့��ခုစံ်��ခုငွ်�တ်ွ့ု �အ��ပြ�င်�)် ရယူရူေ ်ကြီးက�့�စ်���ါ-

အလွှာ�်ုစ်�ခု���် က�လွှာအတွငွ်�် ေ�များက�ေ�်ပြ�စ််များု
သ့ု �များဟာတုွ ်ထုခ့ု့ကု�်ဏီရ်�ရှိှ့များု
ဝေသဆွဲံ�ုများ ု(အေ��စ်�်ဆွဲံ�ု ဝေဆွဲမွျား�့��အ�� ဝေ��ရေဝ်ေင်�ွများ�ဏီ)

သဝေဘာာ� ဝေ���ကဆ်ွဲံ�ုများု
သဝေဘာာ� ဝေ���ကဆ်ွဲံ�ုများဝုေကြက�င်�် က့ယုူ�့်ငု် ်�စ်စည်�် ဆွဲံ�ု�ံု�များု
အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကက့် ုအခု�့ေမ်ျားတွ့ငု်မ်ျား� အဆွဲံ�ုသတွပ်ြခုင်�်

သင်က်ြီး��ု�န်ှာာစာသ်�သ်ည်�် အီးလ�ပ်သများာ� သများဂ္ဂဂ သ့ု �
အသင်�်�င်ရ်ေ၊် ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွရေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်က့ယုူစ််��ပြ��ခုရံရေ်
သင်�အ်ခုငွ်�အ်ဝေရ�က့ ုကေ �သ်တွသ်ည်�် စ်��့�ုတ်ွစ််ခုခုု ု�ါရှိှ့
သည်�် စ်�ခု���်က့ု လွှာကမ်ျားတှွမ်ျားထု့�ု�ါနှငှ်�။်

သင် ်လွှာကမ်ျားတှွထ်ု့�ုလွှာ့ကုသ်ည်�် �န်ံထားရုုံး��စ်ာာချု��ပ်မုျားတူူ
တွစ််ဝေစ်�င်က့် ုသင်�အ်�� ဝေ��ပြီး���ရယူထူု��ရေ ်ဝေသခု��ဝေစ်
�ါ။

သင်�် စ်�ခု���် အဆွဲံ�ုသတွဝ်ေရ�အတွကွ ်စ်ည်�်ကများ်�ခု�ကမ်ျား���
က့ု စ်စ််ဝေဆွဲ��ါ၊ သင်�် စ်�ခု���်က့ ုအဆွဲံ�ုသတွရ်ေ ်သဝေဘာာ�
�့ငု်ရ်ှိငှ်အ်ဝေေပြ�င်�် များည်မ်ျားာကြီးက�့တွင် ်နှာု� �တစာစ်ာာ ဝေ��ရများည််
ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် အ�ါအ�င်ပ်ြ�စ််သည်။်

သတွထ့ု���ါ... သတွမ်ျားတှွခ်ု�ကမ်ျား���နှငှ်�် စ်ည်�်ကများ်�ခု�ကမ်ျား���
များည်သ့်ု ��င်ပ်ြ�စ််ဝေစ် သင် ်မ့ျားမ့ျားသဝေဘာ�အဝေလွှာ��က ်ခု���်ဆွဲ့ု
သည်�် စ်�ခု���်/သဝေဘာ�တွခူု�က ်တွစ််ခုခုုသုည် ်စ်�ရင်�့်ငု်ခ်ုငွ်�်
အများ���စ်တုွငွ် ်တွရ���င် ်ချု�ည်ရ်ေနှာာာင်မု်ျား ရှိာုသည်ဟ်� များတှွယ်ူူ
လွှာမ့ျား�်များည်။်

သင်� ်အလွှာ�်ုအက့ငု် ်အဝေပြခုအဝေေနှငှ်�် စ်�်လွှာ�ဥ်း်�သည်� ်သင်�်
အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကစ််�ခု���်၊ လွှာစ်�ပြ�တွ�့်ငု်�်များ���၊ နှငှ်�်
သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်န်ှငှ်�် စ်�မံျားဝေရ�က့ယုူစ််��လွှာယှူထ်ုမံျား ှအပြခု��
ဝေသ� စ်�ဝေ��စ်�ယူမူျား���၏ မ့ျားတွတ �များ���က့ ုသဝေဘာာ�ဝေ�်
အလွှာ�်ု လွှာ�်ုက့ငု်ပ်ြခုင်�် ပြီး���ဆွဲံ�ုသ�ွ�သည်�တ်ွ့ငု်ဝ်ေအ�င်�်င််
သမ့်ျား�ဆွဲည်�်ထု��ရေ ်ဝေသခု��ဝေစ်�ါ။ တွစ််ခုခုု ုများ�ှ�ယူငွ်�်
သ�ွ�သည်�် ကစ့်စရ�်များ���နှငှ်�် လွှာ�်ုခုများ��� သ့ု �များဟာတုွ်
ဝေလွှာ��်ဝေကြက� ဝေတွ�င်�်ခုရံေ ်သင် ်လွှာ့အု�်သည်�က်စ့်စရ�်များ���၌
အဝေထု�ကအ်ထု�� အပြ�စ်် ဤမ့ျားတွတ �များ���က့ ုသင် ်လွှာ့အု�်
�ါလွှာမ့ျား�်များည်။်

သင်�သ်ဝေဘာာ�သည် ်ITF-အတွည်ပ်ြ��ပြီး���ပြ�စ််သည်�် စ်�ခု���်
အရ အက�ံ�� �င်/်များ�င် ်သရ့ှိှ့ရေ ်�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်itf.
seafarers.org သ့ု ��င်ဝ်ေရ�က၍် ‘သဝေဘာာ�အ�� ရှိ�ှရေ’်
(‘Look Up a Ship’) ဆွဲ့သုည်�ခ်ုလွှာတုွက့် ုကလွှာစ််နှှ�့်�ါ။

သဝေဘာာ�က့ ုကြကည်�ရ်ေ ်မ့ျားဘုာ့ငု်�်�ုေ�်များ���အတွကွ ်အ့ငု်တ်ွ��က်
�် သဝေဘာာ�သ�� အက�်် (ITF Seafarer App) အသစ််က့ု
သံ�ု�ါ။ www.itfseafarers.org/seafarer-apps.
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3ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ� စာာ�င်�်

အီးများည်် တာဝန်ံ နှာု�င်င််ံ ဆိုပ်ု�မ်ျား� ရံုံး� �ဖု�န်ံ�နံံပါတ် မုျား��ု�င်�်ဖု�န်ံ� နံံပါတ် အီးး�ရေများ�လ်

Hassen Mellis စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ�လွှာဂ်ါ���ရ��ယူ�� အ�လွှာဂ်ါ���ယူ�� +213 21 65 31 87 +213 559 407 839 mellis_hassen@itf.org.uk
Roberto Jorge Alarcón ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ အ�ဂါ�င်တ်ွ��ေ�� �ု့ဆွဲ�ရ�ယူ့ု +54 (0) 11 4300 9700 +54 9 11 4414 5687 alarcon_roberto@itf.org.uk

Ian Bray ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ� �ရ��များင်တ်ွ�လွှာ် +61 2 92679134 +61 403 325 376 bray_ian@itf.org.uk
Matt Purcell လွှာ/ထု ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ� များ�လွှာဘ်ာေု�် +61 3 9329 5477 +61 418 387 966 purcell_matt@itf.org.uk

Dan Crumlin စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ� ဆွဲစ််�ေ� +61 2 92679134 +61 400 418 871 cumlin_dan@itf.org.uk
Sarah Maguire စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ� ဂါလွှာကစ််တွေ ်  +61 434525416 maguire_sarah@itf.org.uk
Christian Roos စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာ�လွှာဂ်ါ��ယူမ်ျား ဇွ��ဘာ�ုဂ်ါ/ဂါင်�တ်ွ ် +32 2 549 11 03 +32 486 12 38 90 roos_christian@itf.org.uk

Marc Van-Noten စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာ�လွှာဂ်ါ��ယူမ်ျား အင်တ်ွ�်ွ +32 3 224 3419 +32 475 77 57 00 van-noten_marc@itf.org.uk
Rino Huijsmans စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာ�လွှာဂ်ါ��ယူမ်ျား အင်တ်ွ�်ွ +32 3 224 3414 +32 473 97 31 95 huijsmans_rino@itf.org.uk

Ali Zini စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာရ�ဇွ��လွှာ် �ါရ�ေဂါ�ွ + 55 (61) 3322-3931 +55 41 99998 0008 zini_ali@itf.org.uk
Renialdo de Freitas စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာရ�ဇွ��လွှာ် ဆွဲေ�်ဝေတွ��စ်် + 55 (61) 3322-3931 +55 13 99761 0611 defreitas_renialdo@itf.org.uk
Vladimir Miladinov စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဘာလုွှာဝ်ေဂါ�ရ��ယူ�� ဗျူါေ� +359 2 931 5124 +359 887 888 921 miladinov_vladimir@itf.org.uk

Peter Lahay ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ကဝေေ�ါ ဗျူင်က်�ူဗျူ�� +1 604 251 7174 +1 604 418 0345 lahay_peter@itf.org.uk
Karl Risser စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကဝေေ�ါ ဟာ�လွှာ��ကစ််် +1 902 455 9327 +1 902 237 4403 risser_karl@itf.org.uk

Nathan Smith စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကဝေေ�ါ ဗျူင်က်�ူဗျူ�� +1 604 251 7174 +1 604 791 5216 smith_nathan@itf.org.uk
Vincent Giannopoulos စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကဝေေ�ါ များေွထ်ုရ��ရ�လွှာ် +1 514 931 7859 +1 514 970 4201 giannopoulos_vincent@itf.org.uk

Miguel Sanchez Enciso စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က့လုွှာဘံာ�ယူ� ဘာရမ်ျားကွ��လွှာ�� +57 310 657 3399 +57 310 657 3399 sanchez_miguel@itf.org.uk
Joachim Mel Djedje-Li စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က့�ုတွ����ဗျူ�� အဘာ�့ဂ်ါ�င်် +225 21 35 72 17 +225 07 88 00 83 Djedje_Joachim@itf.org.uk

Romano Peric ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ က�ု့�ရှိှ�� �ဘူာ�ု့ေခ့ု/်�လွှာစ်ု် +385 20 418 992 +385 99 266 2885 peric_romano@itf.org.uk
Luka Simic စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က�ု့�ရှိှ�� ရ�ဂါ�က� +385(0)51 325 340 +385 97 793 9521 simic_luka@itf.org.uk

Milko Kronja စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က�ု့�ရှိှ�� ဆွဲ�ဘာ�ေဂ့်ါ +385 22 200 320 +385 98 336 590 kronja_milko@itf.org.uk
Morten Bach စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ေ့�်များတွ် က့�ုင်ဟ်ာ�ဂါင်် +45 88 92 03 55 +45 21 64 95 62 bach_morten@itf.org.uk

Peter Hansen စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ေ့�်များတွ် က့�ုင်ဟ်ာ�ဂါင်် +45 36 36 55 85 +45 30 58 24 56 hansen_peter@itf.org.uk
Jaanus Kuiv စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အကစ်််တွ့�ုေ��ယူ�� ဝေတွ�လွှာင်ေ် ်  +372 52 37 907 Kuiv_Jaanus@itf.org.uk

Kenneth Bengts ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ �င်လ်ွှာေ် ဟာ�လွှာစ််င်�်စ်က�� +358 9 615 20 258 +358 40 455 1229 bengts_kenneth@itf.org.uk
Jan Örn လွှာ/ထု ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ �င်လ်ွှာေ် တွ�ရ်ကူ +358 9 613 110 +358 40 523 33 86 orn_jan@itf.org.uk

Ilpo Minkkinen စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �င်လ်ွှာေ် ဟာ�လွှာစ််င်�်စ်က��  +358 40 7286932 minkkinen_ilpo@itf.org.uk
Pascal Pouille ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ �င်လ်ွှာေ် တွ�ရ်ကူ +33 3 28 21 32 89 +33 6 80 23 95 86 pouille_pascal@itf.org.uk

Corine Archambaud စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြ�င်သ်စ်် လွှာ� ဟာတွ�််  +33 6 85 52 27 67 archambaud_corine@itf.org.uk
Geoffroy Lamade စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြ�င်သ်စ်် စ့်ေ �် ေ�ဇွ�ယူ် +33 2 40 22 54 62 +33 660 30 12 70 lamade_geoffroy@itf.org.uk
Laure Tallonneau စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြ�င်သ်စ်် ဘာရကစ််် +33 2 98 85 21 65 +33 6 85 65 52 98 tallonneau_laure@itf.org.uk

Yves Reynaud စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြ�င်သ်စ်် များ�ဝေဆွဲ�လွှာ ်  +33 6 07 68 16 34 reynaud_yves@itf.org.uk
Merab Chijavadze စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေဂါ��်ဂါ��ယူ� ဘာတွ�ူများ�� +995 422 270177 +995 5 93 261303 chijavadze_merab@itf.org.uk

Sven Hemme ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဂါ��များေ� ဘာရ�များ�ဝေဟာဗျူင်် +49 471 92189209 +49 151 27037384 hemme_sven@itf.org.uk
Susan Linderkamp လွှာ/ထု ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဂါ��များေ� ဘာရ�များင်် +49 421 330 33 33 +49 1511 2 666 006 linderkamp_susan@itf.org.uk

Hamani Amadou စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��များေ� ဝေရ��စ််စ်ဝေတွ��ခု် +49 381 670 0046 +49 170 7603862 amadou_hamani@itf.org.uk
Karin Friedrich စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��များေ� ဟာေ�်ဘာတွ် +49 40 2800 6812 +49 170 85 08 695 friedrich_karin@itf.org.uk

Markus Winchmann စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��များေ� ဟာေ�်ဘာတွ် +49 40 2800 6811 +49 151 18868438 winchmann_markus@itf.org.uk
Catherine Haizel စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါါေ� တွ�များ� +233 266 457 793 haizel_catherine@itf.org.uk

Liam Wilson စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြီးဗ့ျူတွသ့ာ စ်ဝေက��တွလ်ွှာေ် +44 1224 210 118 +44 7539 171 323 wilson_liam@itf.org.uk
Tommy Molloy စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ပြီးဗ့ျူတွသ့ာ အင်�်�လွှာ ူအင်ဂ်ါလွှာေ် +44 151 639 8454 +44 776 418 2768 molloy_tommy@itf.org.uk

Stamatis Kourakos ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဂါရ့ �ါဝေရ�ယူ�်စ်် +30 210 411 6610/6604 +30 6 9 77 99 3709 kourakos_stamatis@itf.org.uk
Costas Halas စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါရ့ �ါဝေရ�ယူ�်စ်် +30 210 411 6610/6604 +30 6944 297 565 halas_costas@itf.org.uk

Nikolaos Chalas စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါရ့ �ါဝေရ�ယူ�်စ််  +30 69420 35 881 Chalas_Nikos@itf.org.uk
Jason Lam Wai Hong စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေဟာ�င်ဝ်ေက�င် ် တွ�ုတွ် +852 2541 8133 +852 9735 3579 lam_jason@itf.org.uk

Jónas Gardarsson စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ့ုင်စ်််လွှာေ် ဝေရ�ဂါ��ဗျူစ်် +354 551 1915 +354 892 79 22 gardarsson_jonas@itf.org.uk
B V Ratnam စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ ဗျူစ််ခု�်တွေမ်ျား +91 8912  502 695 / 8912 552 592 | +91 9 8481 980 25 ratnam_bv@itf.org.uk

Chinmoy Roy စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ ကလွှာ�ကတွတ �� +91 33 2439 6184 +91 98300 43094 roy_chinmoy@itf.org.uk
K Sreekumar စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ ခု�နှ့ငု်�် +91 44 2522 3539 +91 9381001311 kumar_sree@itf.org.uk
Louis Gomes စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ များေွ�်ဘာ့ငု်�် +91 22 2261 8368 +91 8080556373 gomes_louis@itf.org.uk
Mukesh Vasu စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ ကေ�်လွှာ� +91 2836 226 581 +91 94272 67843 vasu_mukesh@itf.org.uk

Thomas Sebastian စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အန့ှိယ့ူ က့ခုု�� +91 484 2666409 +91 98950 48607 sebastian_thomas@itf.org.uk
Michael Whelan စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ့ငု်ယ်ူ�လွှာေ် �ါဘာလွှာင် ်  +353 872501729 whelan_michael@itf.org.uk

Assaf Hadar စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဇွဖဝေရ� ဟာ့ငု်�်ါ +972 48 51 22 31 +972 522 977 127 hadar_assaf@itf.org.uk
Francesco Di Fiore ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ အ�တွလွှာ� ဂါ�င်န်ှ့�ုါ +39 10 25 18 675 +39 33 1670 8367 difiore_francesco@itf.org.uk

Gianbattista Leoncini စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ�တွလွှာ� တွ�ရင်�်တွ့�ု +39 99 4707 555 +39 335 482 703 leoncini_gianbattista@itf.org.uk
Paolo Serretiello စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ�တွလွှာ� ေက�်လွှာကစ််် +39 81 265021 +39 335 482 706 serretiello_paolo@itf.org.uk

Paolo Siligato စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အ�တွလွှာ� ထုရစ််စ််တွ��  +39 3484454343 siligato_paolo@itf.org.uk
Fusao Ohori ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဂါ��ေ် တွ့ကု�့� +81 3 5410 8320 +81 90 6949 5469 ohori_fusao@itf.org.uk
Junya Ishino စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��ေ် ေဂ့ါယုူ� +81 52 655 5880 +81 90 5553 8193 ishino_junya@itf.org.uk

Shigeru Fujiki စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��ေ် ခု��ဘာ� +81 3 3735 0392 +81 90 9826 9411 fujiki_shigeru@itf.org.uk
Yoshihiro Toyomitsu စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဂါ��ေ် တွ့ကု�့� +81 3 5410 8320 +81 90 5306 2494 toyomitsu_yoshihiro@itf.org.uk

Betty Makena Mutugi စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ကင်ည််� များေွဘ်ာ�ဆွဲ� +254 41 2230027 +254 721 425828 mutugi_betty@itf.org.uk
HK Kim ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ က့�ုရ��ယူ�� အင်ခ်ု��ယူေွ် +82 32 881 9880 +82 10 5441 1232 kim_hk@itf.org.uk

Bae Jung Ho စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က့�ုရ��ယူ�� �ဆူွဲေ် +82 51 463 4828 +82 10 3832 4628 bae_jh@itf.org.uk
Moon Hyeokjin စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� က့�ုရ��ယူ�� �ဆူွဲေ် +82 51 469 0294 +82 10 4444 8436 hyeokjin_moon@itf.org.uk

Norbert Petrovskis စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� လွှာ�ဗ်ျူ��ယူ�� ရ�ဂါါ +371 677 09242 +371 292 15136 petrovskis_norbert@itf.org.uk
Andrey Chernov စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� လွှာ�့တ်ွ�ူေ��ယူ�� ကလွှာ့ငု်�်�တွ�  +370 699 28198 chernov_andrey@itf.org.uk

Paul Falzon စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေများ�လွှာတ်ွ� ဗျူလွှာကတ်ွ� +356 79969670 +356 79969670 falzon_paul@itf.org.uk
Enrique Lozano Díaz စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� များကဆ်ွဲ�က့ု ဗျူ�ရ�ခု�ုစ်် +52 229 932 1367 +52 229 161 0700 lozano_enrique@itf.org.uk

Jose Ramirez စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� များကဆ်ွဲ�က့ု များင်ဇ်ွ�ေ�လွှာ့ ု  +52 314 172 8089 ramirez_jose@itf.org.uk
	 Tomislav Markolović	 ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်ူ များေွတ်ွ�ေ��ဂါ�ု့� ဘာ�� +382 30 315 105 +382 69 032 257 markolovic_tomislav@itf.org.uk

Hamid Rachik စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေများ��ု့က့ု ကဆွဲ�ဘာလွှာင်က်� +212(0) 5 22 21 96 26 +212 (0) 6 48 13 09 57 rachik_hamid@itf.org.uk
Han Bo Tun ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်ူ ပြများေမ်ျား� ရေက်ေု် + 95 1 203874 +959 250 143 678 tun_han@itf.org.uk

Aswin Noordermeer စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ေယူသ်�လွှာေ် ဝေရ��သ��မ်ျား  +31 6 53 337522 noordermeer_aswin@itf.org.uk
Debbie Klein စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ေယူသ်�လွှာေ် ဝေရ��သ��မ်ျား  +31 6 53 182 734 klein_debbie@itf.org.uk

Gijs Mol စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ေယူသ်�လွှာေ် ဝေရ��သ��မ်ျား  +31 622 89 08 77 mol_gijs@itf.org.uk
Koen Keehnen စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ေယူသ်�လွှာေ် ဝေရ��သ��မ်ျား  +31 624 336109 keehnen_koen@itf.org.uk

Grahame McLaren စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ေယူ�ူဇွ�လွှာေ် ��လွှာလ်ွှာင်တ်ွေ် +64 4 801 7613 +64 21 292 1782 mclaren_grahame@itf.org.uk
Angelica Gjestrum ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဝေေ�်ဝေ�� ဝေအ�်စ်လွှာ့ု +47 22 82 58 24 +47 9 77 29 357 gjestrum_angelica@itf.org.uk
Truls M Vik Steder စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေေ�်ဝေ�� ဝေ�ါစ်ဂါရွေ�် +47 35 54 82 40 +47 90 98 04 87 steder_truls@itf.org.uk

Yngve Lorentsen စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေေ�်ဝေ�� ထုရွမ်ျားဆွဲ့ု +47 77 69 93 46 +47 414 01 222 lorentsen_yngve@itf.org.uk
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�များာာအီးနှာာံ � သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� �ညူ်းရေပ�ပြချုင်�်

Vancouver

Seattle

Portland

Los Angeles

Veracruz

Houston
New 

Orleans

Baltimore

New York

Montreal
Halifax

Reykjavik

Las Palmas

LagosAbidjan

Mombasa

Haifa

San Juan

BarranquillaCristobal

Rosario

Santos
Paranaguá

ITF ရံုံး� �ချု��ပ်

LONDON, UK
ဖုုန်ံ�- +44 (0) 20 7403 2733 
အီးး�ရေများ�လ ်- mail@itf.org.uk

ETF ဥ်း�ရောပ

BRUSSELS, BELGIUM
ဖုုန်ံ�- +32 (0) 2 285 46 60
အီးး�ရေများ�လ် - etf@etf-europe.org

ITF အီးရေများ�ု�

RIO DE JANEIRO, BRASIL
ဖုုန်ံ�- +55 (21) 2223.0410
အီးး�ရေများ�လ် - itf_americas@itf.org.uk

ITF အီးရေများ�ု�

ITF �ုံ�ချု�ုပ် 

ITF အီးာ�တ�်များာာ

ITF အီးာဖု�ု�

ETF ဥ်းရေ�ာပ

Manzanillo

Algiers

Tema

Casablanca

San Francisco

ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�၏ ဆို�သ်ယ့်�်န်ံ အီးရေသ�စာတုအ်ီးချု��မ်ျား�ာ��ု� ဝ��်ဆ်ိုု�� ်www.itfseafarers.org/find_inspector.cfm တင့်�်�ည်�ရု်ုံးပါ။

Charleston

Tampa

ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁
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Mombasa

Haifa

Wellington

Melbourne

Fremantle

Cebu City

Manila

Kaoshiung

ITF လုံ�ရေဆိုာ်ရေ�� ရံုံး� �

(ရေဟာင်ရ်ေ�ာင်)်

Colombo
ITF အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ်

စာင်�်ာပူ

Kochi

Kandla

Chennai

Visakhapatnam

Kolkata

Mumbai

Vladivostock
Chiba

Busan

Sydney

Gladstone
ITF အီးာဖု�ု�

NAIROBI, KENYA
ဖုုန်ံ�-  +254 20 374 2774/5
အီးး�ရေများ�လ ်- nairobi@itf.org.uk

ITF အီးာ�တ�်များာာ

AMMAN, JORDAN
ဖုုန်ံ�-  +962 (0) 6 5821366
အီးး�ရေများ�လ ်- arab-world@itf.org.uk

ITF အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ်

စာင်�်ာပူ
ဖုုန်ံ�- +65 6379 5691
အီးး�ရေများ�လ ်- lamug_joseraul@itf.org.uk

ရေဒီလး၊ အီးနုှာိယု်
ဖုုန်ံ�- +91 (0) 11 2335 4408 / 7423
ဖုုန်ံ�- +91 (0) 11 2373 1669 
အီးး�ရေများ�လ ်- itfindia@vsnl.com

ဆိုစာဒ်ီနံး၊ �သစာရေ�တ�လ�
ဖု�န်ံ�- +61 420 928 780
ဖုုန်ံ�- +64 21 227 1519
အီးး�ရေများ�လ ်- sydneyoffice@itf.org.uk

တု���ု�၊ ဂ္ဂ�ပန်ံ
ဖုုန်ံ�- +81 (0) 337 982 770
အီးး�ရေများ�လ ်- mail@itftokyo.org

ရေဟာင်ရ်ေ�ာင်၊် တရုံး�တ်
အီးး�ရေများ�လ ်- hkfocoffice@itf.org.uk

ITF �ုံ�ချု�ုပ် 

ITF အီးာ�တ�်များာာ ITF အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ ်(ရေဒီလး)

ITF အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ ်(တု���ု�)

ITF အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ ်(ဆိုစာဒ်ီနံး)

ITF အီးာဖု�ု�

ETF ဥ်းရေ�ာပ

Seoul
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

6 ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ� စာာ�င်�် အဆွဲက်

အီးများည်် တာဝန်ံ  နှာု�င်င််ံ ဆိုပ်ု�မ်ျား� ရံုံး� �ဖု�န်ံ�နံံပါတ် မုျား��ု�င်�်ဖု�န်ံ� နံံပါတ် အီးး�ရေများ�လ်

Luis Carlos Fruto စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ေ��များ�� ကရစ််တွ့ဝုေဘာ�/်ဘာလွှာဘ်ာ့�ု�ါ� +507 315 1904 +507 6617 8525 fruto_luis@itf.org.uk
Arvin Ivan Peralta စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �့လွှာစ််�့ငု်် များေ့ �လွှာ� +63 919 096 7187 peralta_arvin@itf.org.uk

Joselito Pedaria စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �့လွှာစ််�့ငု်် ခု��ဘာ ူစ်��တွ�� +63 32 256 16 72 +63 920 9700 168 pedaria_joselito@itf.org.uk
Adam Mazurkiewicz ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ �့လုွှာေ် စ်ဇွ�ခု�င်် +48 91 4239707 +48 501 539329 mazurkiewicz_adam@itf.org.uk

Grzegorz Daleki စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �့လုွှာေ် ဂါ�င်�်ေ��ယူ��/ဂါခုေ�် +48 58 6616096 +48 514 430 374 daleki_grzegorz@itf.org.uk
João de Deus Gomes Pires စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဝေ�ါတွဂူါ� လွှာစ််စ်ဘာေွ�် +351 21 391 8181 +351 91 936 4885 pires_joao@itf.org.uk

Jose A. Claudio Baez စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ���တွ့ရု�က့ု ဆွဲေ�် �မ်ျား� +1 212 425 1200 +1 787 318 0229 baez_jose@itf.org.uk
Adrian Mihalcioiu စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ု့ဝေများ�ေ��ယူ�� ကေွစ််တွေဇ်ွ� +40 241 618 587 +40 722 248 828 mihalcioiu_adrian@itf.org.uk

Sergey Fishov ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ �ုရှိှ�� စ့်ေ ��်�တွ�စ််ဘာတွ် +7 812 718 6380 +7 911 096 9383 fishov_sergey@itf.org.uk
Kirill Pavlov စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ုရှိှ�� စ့်ေ ��်�တွ�စ််ဘာတွ် +7 812 718 6380 +7 911 929 04 26 pavlov_kirill@itf.org.uk

Olga Ananina စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ုရှိှ�� နှ့ဗု့ုျူဝေရ��စ််စ့်ခု် +7 8617 612556 +7 9887 621232 ananina_olga@itf.org.uk
Petr Osichansky စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ုရှိှ�� ဗျူလွှာ���ဝေဗျူ��စ််ဝေတွ��ခု် +7 4232 401240 +7 914 790 6485 osichansky_petr@itf.org.uk

Rodion Sukhorukov စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ုရှိှ�� စ့်ေ ��်�တွ�စ််ဘာတွ် +7 812 718 6380 +7 921 952 2562 sukhorukov_rodion@itf.org.uk
Vadim Mamontov စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� �ုရှိှ�� ကလွှာင်ေ်�ဂါရက် +7 4012 656 840/475 +7 9062 38 68 58 mamontov_vadim@itf.org.uk

Daniel Tan ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်ူ စ်င်က်��ူ စ်င်က်��ူ +65 63795666 +65 9616 5983 daniel_tan@seacare.com.sg
Gwee Guo Duan ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်ူ စ်င်က်��ူ စ်င်က်��ူ +65 6390 1611 +65 9823 4979 duan_gwee@itf.org.uk

Luz Baz ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ စ်�့ေ် ဗျူ�ဂ့ါု +34 660 682 164 baz_luz@itf.org.uk
Esteban Pereda စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� စ်�့ေ် ဘာင်လ်ွှာဘ်ာ���ါ�၊ +34 94 4037700 +34 688 75 53 35 pereda_esteban@itf.org.uk
Gonzalo Galan စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� စ်�့ေ် လွှာ��စ်် �ါ�များတွစ််  +34 638 809 166 galan_gonzalo@itf.org.uk

Juan Garcia စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� စ်�့ေ် ဗျူလွှာင်ခ်ု���ယူ�� +34 96 367 06 45 +34 628 565 184 garcia_juan@itf.org.uk
Marc Marti Gil စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� စ်�့ေ် ဘာ�ဆွဲ�လွှာ့�ုေ��  +34 699 550 578 marti_marc@itf.org.uk
Ranjan Perera စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� သရ့့လွှာကာ� က့လုွှာဘံာ့ု +94 112 583040 +94 77 314 7005 perera_ranjan@itf.org.uk

Annica Barning ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဆွဲွ�့င်် များ�လွှာမ့်ျား�ု +46 70 57 49 714 barning_annica@itf.org.uk
Fredrik Bradd လွှာ/ထု ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ဆွဲွ�့င်် ယူမူျား��ယူ�� +46 10 4803103 +46 761006445 bradd_fredrik@itf.org.uk

Göran Larsson စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဆွဲွ�့င်် ဂ့ါတုွင်ဘ်ာတွ် +46 10 480 3114 +46 70 626 7788 larsson_goran@itf.org.uk
Haakan Andre စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ဆွဲွ�့င်် ဝေေ�်က့�ုင်�် +46 8 791 41 02 +46 70 574 2223 andre_hakan@itf.org.uk

Tse-Ting Tu စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ထု့ငု်�်မ်ျား၊ တွ�ုတွ် က့ရုှိှ�ရွေ�် +886 7 5212380 +886 988513979 tu_tse-ting@itf.org.uk
Muzaffer Civelek စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� တွရူက� အစ််စ်တွေဘ်ာလူွှာ ်  +90 535 663 3124 civelek_muzaffer@itf.org.uk

Nataliya Yefrimenko စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� ယူကူရ့ေ�် အ့ု�ကစ်််ဆွဲ� +380 482 429 901 +380 50 336 6792 yefrimenko_nataliya@itf.org.uk
Dwayne Boudreaux ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ အဝေများရ့ကေ် ဂါတွ�်် က့ု �စ်် + 1 504 581 3196 +1 504 442 1556 boudreaux_dwayne@itf.org.uk

Enrico Esopa ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ အဝေများရ့ကေ် အစ့််က့ု �စ်် +1 201 434 6000 (ext 240) +1 201 417 2805 esopa_enrico@itf.org.uk
Jeff Engels ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ အဝေများရ့ကေ် �ကစ်််က့ု �စ််  +1 206 331 2134 engels_jeff@itf.org.uk

Barbara Shipley စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် ဝေဘာ�လွှာတ်ွ�မ့ျား�ု/ဝေေ�်ဝေ�ါ �ခု် +1 757 622 1892 +1 202 412 8422 shipley_barbara@itf.org.uk
Corey Connor စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် ခု��လွှာကစ်််တွေ ်  +1 843 469 5611 connor_corey@itf.org.uk

Eric White စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် �ဝေလွှာ�ရ��ါ  +1 813-576 9805 white_eric@itf.org.uk
Martin D. Larson စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် �့ု ��လ်ွှာေ် +1 503 347 7775 larson_martin@itf.org.uk

Sam Levens စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် ဆွဲေ ်�ရေဆ်ွဲစ်စက့ ု  +1 415 490 8956 levens_sam@itf.org.uk
Shwe Tun Aung စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် ဟာ�ူစ််တွေ် +1 713 659 5152 +1 713 447 0438 aung_shwe@itf.org.uk

Stefan Mueller-Dombois စ့်စ်စ််ဝေရ�များး� အဝေများရ့ကေ် LA-ဝေတွ�င် ်က�လွှာ��ု့�ေ��ယူ��   +1 562 493 8714 +1 562 673 9786 mueller_stefan@itf.org.uk
Michael Baker ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်ူ အဝေများရ့ကေ် ကလွှာ�ဗျူလွှာေ် +1 216 781 7816 +1 440 667 5031 baker_michael@itf.org.uk
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7လ�ပ်င်န်ံ��ဏ္ဍဆိုု�င်�်ာ အီးရေ��ယ်ရူေဆိုာင်�့်�ခ်ျု��်

သင်�် အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��များ�ာ�အီးတ�့ ်�ပ်တည်ရ်ေပ�ပြချုင်�်

ဦး�စာာ့ ဖုတရု်ုံးပါ

ပင်လ်ယ်ရ်ေ��ရေ��ာင်�်ဆိုု�င်�်ာ များရေတာ်တဆိုပြဖုစာ�်ပ်များ�ာ�
အီး�ယ်၍် သရေ�ာာတစာစ်ား�များာာ ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်ဆိုု�င်�်ာ များရေတာတဆိုပြဖုစာ�်ပ်တစာခ်ျု� ပြဖုစာပ့်ာ�ပါ� သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� သရေ�ာာ
ပု�င်ရ်ှိာင်မ်ျား�ာ��ပြဖုစာရ်ေစာ၊ ဆိုပ်ု�မ်ျား�၊ �မ်ျား�ရုုံး� �တန်ံ�နှာု�င်င််၊ံ အီးလတံင်န်ှာု�င်င််တံု� ��ပြဖုစာရ်ေစာ သု� �များဟ�တ ်၎င်�်တု� �၏ �ု�ယ်ပု်�င်န်ှာု�င်င််ံ� ဥ်းပရေဒီများ�ာ��
ပြဖုစာရ်ေစာ  များ်များ်တတ ဆို�ဆ်ို�ံန်ံအီးတ�့ ်ရေသချု�ာရေစာ�န်ံ အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ လမ်ျား�ညွှာန်ံချု��မ်ျား�ာ� ရှိာုပါသည်။်  အီး�ယ်၍် သင်�အ်ီးရေပ်
ဤသု� �ပြဖုစာလ်ာလ်င် ်သင်�အ်ီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��များ�ာ� ရှိာုသည်-်

 •

 •

•

ပု�မုျား�ရေသာ အီးချု��အ်ီးလ�မ်ျား�ာ��ု� ဝ��်ဆ်ိုု�� ်www.itfseafarers.org/your_legal_rights.cfm တင့်�်�ည်�ရု်ုံးပါ။

ITF သည် ်အီးလအံီးင်ာါ�တင် ်သရေ�ာာများ�ာ�ရေပ် အီးလ�ပ်လ�ပ်သည်�်
သရေ�ာာသာ�များ�ာ� တ�ာ�များ်တရေသာ လ�ပ်ချုများ�ာ�နှာာင်�် ထားု��သ်င်�ရ်ေသာ
အီးလ�ပ်အီး�ု�င်လ်�ပ်ချု စာာချု��ပ် အီး��ံ��ဝင်မု်ျား �ရှိာုရေစာ�န်ံအီးတ�့်
�ညူ်းပံ�ပု��ရေပ��န်ံ �ည်စ်ာ�ူထားာ�ပါသည်။်

တစာခ်ျုါတစာ�ံ်၌ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သည် ်ရေဒီသဆိုု�င်�်ာ တ�ာ�ရံုံး� �
များ�ာ�တင့် ်ဥ်းပရေဒီအီး�တ�ာ�စ့ာ��န်ံ လ�ပ်�ပါသည်။် အီးပြချုာ�
အီးရေပြချုအီးရေနံများ�ာ�၌ သရေ�ာာအီးရေပ် သပုတရ်ေများာာ� ်လ�ပ်�ပ်များ�ာ�
လ�ပ်ရေ�ာင်�်လ�ပ်နှာု�င်ပ်ါသည်။် များတ�ူ့�ပြပာ�ရေသာ လ�ပ်�ပ်များ�ာ�များာာ
များတ�ူ့�ပြပာ�ရေသာ ရေနံ�ာများ�ာ�အီးတ�့ ်များာန်ံ�န်ံပါသည်။် နှာု�င်င််တံစာ်
ချု�ရှိာု များာန်ံ�န်ံရေသာ အီးရေ��ယ်လူ�ပ်ရေဆိုာင်ခ်ျု��မ်ျားာာ အီးပြချုာ�နှာု�င်င််တံစာခ်ျု�
တင့် ်အီးလန့်ံ များာာ�ယ်င့်�်ရေ�ာင်�် များာာ�ယ်င့်�်နှာု�င်ပ်ါသည်။်

လမ်ျား�ညွှာန်ံမုျားအီးတ�့ ်ရေဒီသဆိုု�င်�်ာ ITF �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်�်ု� ဆို�်
သယ့်ပ်ါ။ သင်�အ်ီးရေနံပြဖုင်�် ဆို�သ်ယ့်�်များည်� ်အီးး�ရေများ�လလ်ပ်ုစာာများ�ာ�
နှာာင်� ်ဖု�န်ံ�နံံပါတမ်ျား�ာ��ု� ဤသတင်�်စာာရေစာာင် ်အီးလယ်၌် ရေတ့� ရှိာု
ပါများည်။် သင် ်အီးရေ��ယ်ရူေဆိုာင်�့်�မု်ျား များလ�ပ်များး ရေဒီသတင့်�် ဥ်းပရေဒီ
အီး��ဉံာာဏ််�ု�လည်�် ရေတာင်�်ခံျုသင်�သ်ည်။်

နှာု�င်င််အံီးချု�ု� �တင့် ်အီး�ယ်၍် သင် ်သပုတရ်ေများာာ�၍် ပင်လ်ယ််
ရေ�ရေ��ာင်�် များရေတာ်တဆိုပြဖုစာ�်ပ် ပြဖုစာပ့်ာ�လ်င် ်သင်န်ှာာင်� ်သင်၏်
ရေယ်ာင်�်�င်�် သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးရေပ် ဥ်းပရေဒီသည် ်ဆိုနံ �်��င်၍်

သ�ရ်ေ�ာ�သ်ည်။် ဤသု� �ရေသာ �စုာစများ�ု��၌ ရေဒီသခံျု ITF သများဂ္ဂဂ
�ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်မ်ျား�ာ�သည် ်သင်�အ်ီးာ� ရှိာင်�်ပြပပါလမုျား�်များည်။်

ပု�မုျား�များ�ာ�ပြပာ�သည်�် နှာု�င်င််မံျား�ာ�တင့် ်အီးပြင်င်�်ပ့ာ�မုျား�ု� ရေအီးာင်ပ်ြများင်ရ်ေ��
အီးတ�့ ်အီးဓုါ���သည်မ်ျားာာ သပုတရ်ေများာာ��်န်ံပြဖုစာသ်ည်။် ထားပ်
တဖုန်ံ ဤ�စုာစသည် ်သင် ်�ရှိာုများည်� ် ရေဒီသခံျု အီး��ဉံာာဏ််အီးရေပ်
မူျားတည်သ်ည်။် နှာု�င်င််အံီးများ�ာ�အီးပြပာ�၌ သင်�သ်ရေ�ာာများာာ ပင်လ်ယ််
ပြပင်တ်င့်မ်ျားရှိာု�� ဆိုပ်ု�မ်ျား�တင့် ်ရှိာုရေနံသများ်�ာလပတလ်ံ�� သင်�တ်င့််
သပုတရ်ေများာာ��်န်ံ ဥ်းပရေဒီအီး� အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��ရှိာုသည်။်

များည်သ်ည်� ်သပုတရ်ေများာာ�လ်�ပ်�ပ်တင့်မ်ျားဆိုု� စာည်�်�မ်ျား�တ��၊
ပြီးင်မ်ုျား�ချု�မ်ျား�စာာ့နှာာင်�် စာည်�်လံ��စာာ့ ရေနံပြီးများ�ရေနံရေစာ�များည်�်ု� သတထုားာ��န်ံ
အီးရေ��ကြီး�း�ပါသည်။် ထားု� �ပြပင်၊် သပုတရ်ေများာာ��်န်ံ အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��များာာ
နှာု�င်င််အံီးများ�ာ�အီးပြပာ�၌ ဥ်းပရေဒီအီး� သု� �များဟ�တ ်အီးရေပြချုခံျုဥ်းပရေဒီအီး�
အီးာများခံျုထားာ�သည်�် အီးရေပြချုခံျု လူ �အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��ပြဖုစာရ်ေ��ာင်�် သတပုြပ�
ပါ။

သင် ်များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ�ု�များဆိုု� လ�ပ်�န်ံရေ�့�ချု�ယ်သ်ည်ပ်ြဖုစာရ်ေစာ
အီးရေ��ယ်ရူေဆိုာင်�့်�ခ်ျု�� ်တစာစ်ာံ�တစာ�်ာ သင် ်များလ�ပ်များး ITF
ရေဒီသခံျု �ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်မ်ျား�ာ�နှာာင်�် စာ�ာ�ရေပြပာဆိုု��န်ံ များရေများ�ပါနှာာင်�။်
အီးတတူ�့ လ�ပ်�ု�င်ပ်ြချုင်�်ပြဖုင်�် �ွနှာ်�ပ်တု� �သည် ်တ�ာ�များ်တမုျားနှာာင်�်
အီးရေပြချုခံျု အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��များ�ာ�အီးတ�့ ်ရေအီးာင်ပ်ြများင်မု်ျား �နှာု�င်သ်ည်။်

သင် ်ရေရှိာ �ရေနံတစာဦ်း� �ပု�င်ခ့်ျုင်�ရ်ှိာုသည်။် ရေများ�ခ့ျုန်ံ� တစာစ်ာံ�တစာ�်ာ�ု� များရေပြဖု��ာ�များး သု� �များဟ�တ ်ထား�့ဆ်ိုု�ချု�� ်တစာစ်ာံ�တစာ�်ာ များထား�့ဆ်ိုု�များး
၎င်�်တု� ��ု� အီးနံာဂ္ဂတ ်တ�ာ�စ့ာ�ဆိုု�မုျားတစာခ်ျု�ချု�၌ သင်�အ်ီးရေပ် ဆိုနံ �်��င်၍် အီးသံ��ချု�နှာု�င်ရ်ေသာရေ��ာင်�် ရေရှိာ �ရေနံတစာဦ်း��ု� ရေတာင်�်ဆိုု�ပါ။

များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ�ု� ရေပြပာဆိုု�ရေနံရေ��ာင်�် သင် ်နံာ�လည်န်ှာု�င်�်များည် ်- အီး�ယ်၍် သင် ်နံာ�များလည်ပ်ါ� ရေများ�ပြများန်ံ�ရေနံပြချုင်�်များာ �ပ်ဆိုု�င်�်
�န်ံ အီးာဏ်ာပု�င်မ်ျား�ာ�အီးာ� ရေပြပာပါ။ အီး�ယ်၍် ရေပြပာဆိုု�သည်�် �ာသာစာ�ာ�ရေ��ာင်� ်သင်�တ်င့် ်အီးချု�အ်ီးချု�များ�ာ� ရှိာုလ်င် ်စာ�ာ�ပြပန်ံ
တစာဦ်း��ု� ရေတာင်�်ပါ။

သင်�် ��များပဏ်းတင့် ်သင်�အ်ီးာ� �ညူ်း�န်ံ တာဝန်ံရှိာုသည် ်- အီး��ဉံာာဏ််နှာာင်�အ်ီး�အူီးည်းအီးတ�့ ်သင်�် ��များပဏ်း နှာာင်�/်သု� �များဟ�တ ်သများဂ္ဂဂ�ု�
ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ။
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

8 လမ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတမ်ျား�ာ�

ပြဖုစာရ်ေလ�ရှိာုသည်�် အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတ ်လ�ခဏ်ာများ�ာ�
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

လမ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတတ်စာခ်ျု� ပြဖုစာသ်ည်။်
သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� ပစာမ်ျားာတထ်ားာ�ရေနံသည်�် လ�ပ်သာ�စာ�ရေဆိုာင်�်ရေ�� အီးတ�အီးရေယ်ာင်မ်ျား�ာ�သည် ်ကြီး�း�ထားာ့� ရေနံလ��ရ်ှိာုပြီးပး� ပု�မုျား�၍ ပါ�နံပ်

ရေနံ��သည်။် အီး�ယ်၍် သင်သ်ည် ်လမုူျား�န့်ံ��ရ်ေပ်များာ ရေ��ာ်ပြင်ာထားာ�သည်�် အီးလန့်ံရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေသာ အီးလ�ပ်�ာထား�ူလစာလ်ပ်မုျားတစာ်

ချု��ု� ပြများင်ရ်ေတ့�လ်င် ်သု� �များဟ�တ ်အီးလန့်ံရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေသာ အီးလ�ပ်�မ်ျား�လာမ်ျား�ချု��တ်စာခ်ျု� ရုံး�တတ်�� ်�ရှိာုလ်င် ်သတထုားာ�ပါ။ ၎င်�်သည််

အီးတ�အီးရေယ်ာင် ်လမ်ုျားလည်မု်ျားတစာခ်ျု� ပြဖုစာန်ှာု�င်ပ်ြီးပး� သင် ်ချု��ခ်ျု�င်�် ရေရှိာာင်ရ်ှိာာ�သင်�သ်ည်။်

အကယူ၍် သင် ်အလွှာေွဝ်ေက�င်�်များေွသ်ည်� ်အလွှာ�်ုကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ခု�က်
တွစ််ခု ုအ��ဝေများ�လွှာမ်ျားတှွစ််ဆွဲင်�် သ့ု �များဟာတုွ ်သင်�် လွှာမူျားကုေွရ်ကစ််�ရင်�်
များ���အေက ်တွစ််ခုမုျားတှွစ််ဆွဲင်�် လွှာကခ်ုရံရှိှ့�ါက ၎င်�်က့ု ��ကသ်မ့်ျား��စ််
ပြီး��� သင်�် မ့ျားတွဝ်ေဆွဲမွျား���အ�� သတွဝ့ေ���ါ။ ၎င်�်သည် ်အတွအုဝေယူ�င််
လွှာမ့်ျားလွှာ�်ုဇွ�တွတ်ွစ််ခု ုပြ�စ််သည်။် ဝေက��်ကြက��သည်� ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�်
ကမုျားပဏီ�များ���နှငှ်� ်ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်�� သဝေဘာာ�ကမုျားပဏီ�များ���သည််
တွရ��များ�င်သ်ည်� ်အလွှာ�်ုကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�များမုျား���က့ု များဝေ���့ု ��ါ။

အလွှာေွဝ်ေက�င်�်များေွသ်ည်� ်အလွှာ�်ုကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�များတုွစ််ခုကု့ု Facebook,
WhatsApp သ့ု �များဟာတုွ ်အပြခု�� လွှာမူျားကုေွရ်ကမ်ျား���တွငွ် ်ဝေကြက�်ပြင်�
ထု���ါက ၎င်�်က့ု လွှာ�စ််လွှာ��ရှိ�ှ�ါ။ ၎င်�်သည် ်အတွအုဝေယူ�င်လ်ွှာမ့်ျား
လွှာ�်ုဇွ�တွတ်ွစ််ခု ုပြ�စ််သည်။် တွရ���င် ်ကမုျားပဏီ�များ���သည် ်လွှာမူျားု
ကေွရ်ကမ်ျား���တွငွ် ်အလွှာ�်ုဝေေရ�လွှာစ််လွှာ�်များမုျား���က့ု များဝေကြက�်ပြင်��ါ။

အလွှာ�်ုသများ��စ်ဝုေဆွဲ�င်�်သည်�် လွှာမ့်ျားလွှာည်မ်ျားသုည် ်ကြီးက��များ��ဝေသ�
လွှာ�်ုင်ေ�်တွစ််ခုပုြ�စ််သည်။် ၎င်�်သည် ်သ�များေအ်��ပြ�င်� ်ဤသ့ု �
ပြ�စ််��ကသ်ည်။် လွှာမ့်ျားလွှာည်လ်ွှာညှ်�ပ်ြ���သသူည် ်အများေှအ်ကေ ်ကမုျားပဏီ�
အများည်န်ှငှ်� ်အများတှွတ်ွဆံွဲ�့်က့ ုအသံ�ုပြ��ပြခုင်�်ပြ�င်�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုတ်ွစ််ခုု
က့ု တွည်ဝ်ေထု�င်သ်ည်။် ၎င်�်တွ့ု �လွှာမူျားကုေွရ်က၊် တွ့ကု�ု့်က ်အ��ဝေများ�လွှာ်
များ���၊ ဝေကြက�်ပြင်�များ���နှငှ်� ်အခုများ��ရသည်�် စ်�ရင်�်သငွ်�်ပြခုင်�်များ��� လွှာ�်ု၍
သတွင်�်ပြ�ေ �သ်ည်။် ယူင်�်ဝေေ�က ်သင် ်ဝေလွှာာ�ကလ်ွှာ�များည်က့်ု ဝေစ်�င်�်
ကြကသည်။်

သင် ်လွှာစ််လွှာ�်သည်�အ်လွှာ�်ုက့ု ဝေလွှာာ�ကသ်ည်န်ှငှ်�တ်ွစ််ပြီး�့�င်ေ်က်
သ့ု �များဟာတုွ ်ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�သည်� ်အလွှာ�်ုအတွကု့ု လွှာကခ်ုလံွှာ့ကုသ်ည် ်နှငှ်�်
တွစ််ပြီး�့�င်ေ်က ်၎င်�်တွ့ု �သည် ်- သဝေဘာာ�သ့ု �ခုရ��စ်ဉ်အတွကွ၊် ဗျူ�ဇွ�
အတွကွ ်သ့ု �များဟာတုွ ်စ်�မံျားဝေရ� ကေုက်�စ်ရ့တွအ်တွကွ ်- တွစ််ခုါတွည်�်
ဝေ��ရများည်� ်အခုဝေကြက�က့ု ဝေတွ�င်�်များည်ပ်ြ�စ််သည်။် ၎င်�်သည် ်ဥ်း�ဝေ�
နှငှ်�ဆ်ွဲေ �က်�င်�်ါသည်။် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���်
(Maritime Labour Convention) အရ သင်သ်ည် ်အလွှာ�်ုရရှိှ့
ရေအ်တွကွ ်များည်သ်ည်�အ်ရ�များာ များဝေ��သင်��်ါ။ ထု့ု �ပြ�င် ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ််
များ ှဗျူ�ဇွ� အခုဝေကြက�များ���က့ု ဝေ��သင်�သ်ည်။် များည်သ်ည်�အ်ရ�က့မုျားာ များ
ဝေ���ါနှငှ်�။်

သတူွ့ု �သည် ်က့ယုူဝ်ေရ�က့ယုူတ်ွ� သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကမ်ျား���က့ု
လွှာည်�် ဝေတွ�င်�်ခု�ံါလွှာမ့ျား�်များည် ်- ဝေများ�ွဝေေ �သကက ရ�ဇ်ွ၊ ဝေေရ�်လွှာ�့်စ်�၊
သင်�န်ှ့ငု်င််ကံ�ူလွှာကမ်ျားတှွ ်စ်ကင်လ်ွှာ�်ုပြခုင်�်၊ ဘာဏီစ််�ရင်�်အဝေသ�စ့်တွ်

တွ့ု �ပြ�စ််သည်။် ၎င်�်တွ့ု �က့ု များည်သ်ည်�အ်ခုါများာ များဝေ���ါနှငှ်�။် ၎င်�်တွ့ု �သည််
သင်၏် များည်သ်မူျားည်�်ါပြ�စ််ဝေကြက�င်�်က့ု ခု့�ုယူပူြီး��� သင်�် ဘာဏီစ််�ရင်�်များှ
ဝေင်မွျား���ထုတုွရ်ေ ်အသံ�ုပြ��နှ့ငု်သ်ည်။်

သင် ်များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ လ�ပ်နှာု�င်ရ်ေသ�သနံည်�်။

အကယူ၍် သင် ်အလွှာ�်ုရှိှ�ဝေေလွှာာင် ်အများ���သ ့ကများာ�လွှာညှ်�သ်ဝေဘာာ�
လွှာ့ငု်�်များ���နှငှ်�် ေ�များည်က်ြီးက�� သဝေဘာာ�ကမုျားပဏီ�များ���၏ �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုမ်ျား���
တွငွ် ်ကြကည်��ု်�ါ။ �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုစ််�များ�ကန်ှ�ှဝေ�် ရှိှ့ သတွဝ့ေ��ခု�က်
များ���က့ု ရှိှ�ကြကည်��်ါ၊ အကယူ၍် သင် ်သသံယူပြ�စ််လွှာာင် ်တွရ���င််
�ုံ�ခု���်များ���က့ု ဆွဲကသ်ယွူ�်ါ။ ကများာ�လွှာညှ်�အ်ဝေ���်စ်��သဝေဘာာ�
လွှာ�်ုင်ေ�်လွှာ�်ုက့ငု်သ်မူျား���၏ တွရ���င် ်�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုမ်ျား���တွငွ််
သ�များေအ်��ပြ�င်� ်ကမ်ျား�ဝေပြခုနှငှ်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�် လွှာစ််လွှာ�်ရ�ထု�ူများ���က့ု
ဝေကြက�်ပြင်�သည်�် စ်�များ�ကန်ှ�ှ သတွသ်တွရ်ှိှ့�ါသည်၊် ၎င်�်သ့ု � သင်၏်
က့ယုူဝ်ေရ�ရ�ဇွ�င်က့်ု �့ု �ဝေ��နှ့ငု်သ်ည် ်- လွှာ�်ုက့ငု်သ်အူများ���အပြ���
များ�ှ အလွှာ�်ုသများ�� စ်ဝုေဆွဲ�င်�်သည်�က်စ့်စများ���က့ ုအခုများ�� လွှာ�်ုဝေ��
�ါသည်။်

အဝေယူ�င်ဝ်ေဆွဲ�င် ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုမ်ျား��� သ့ု �များဟာတုွ်
အဝေယူ�င်ဝ်ေဆွဲ�င် ်အလွှာ�်ုသများ��စ်ဝုေဆွဲ�င်�်သည်�် ကမုျားပဏီ� �ကဘ်ာ်
ဆွဲ့ကုမ်ျား���နှငှ်� ်အများေှအ်ကေ ်�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုမ်ျား���များ ှအလွှာ�်ုအတွမုျား���က့ု
သတွထ့ု���ါ၊ အထု�ူသပြ�င်� ်အလွှာ�်ုစ်�ရင်�်များ���နှငှ်�် ဝေကြက�်ပြင်� အခုများ��
ထုည်�၍်ရသည်� ်အလွှာ�်ုအတွမုျား���ပြ�စ််သည်။်

လွှာမူျားကုေွရ်ကမ်ျား���ရှိှ့ များည်သ်ည်�အ်လွှာ�်ု ဝေကြက�်ပြင်�က့မုျားဆွဲ့ု
အတွအုဝေယူ�င်ပ်ြ�စ််များည်� ်သဝေကာတွများ���က့ ုအဝေသအခု�� ဝေစ်�ဝေစ်�
စ်�်စ်�် ကြကည်��ု်စ်စ််ဝေဆွဲ��ါ။

ထားု� �ရေနံာ� ်များ��ာများး လာရေတာ�များည်…်

ကြီးက��ထု�ွ�လွှာ�ဝေေသည်� ်ပြ�ဿေ�က့ု တွံု �ပြ�ေရ်�၌ အတွအုဝေယူ�င် ်လွှာမ့်ျား
လွှာ�်ုဇွ�တွမ်ျား���နှငှ်�် ယူတုွမ်ျား�ဝေသ� က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား���နှငှ်��်တွသ်က၍်
သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အကြကပံြ��ရေ ်ITF တွငွ် ်ယူခုအုခုါ ဝေစ်�က်
ခု�လွှာ�်ုထု��သည်�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်ITF ShipBeSure (www.
itfshipbesure.org) တွစ််ခု ုရ့ှှိ�ါသည်။်

အကယူ၍် သင် ်သသံယူရှိှ့လွှာာင် ်အကြကဉံီး�ဏီအ်တွကွ ်ITF က့ု
jobscam@itf.org.uk ပြ�င်�အ်��ဝေများ�လွှာ�့်ု ��ါ။

•

•

•

�ဏ််စာာ�င်�် အီးရေသ�စာတုအ်ီးတ�့ ်ရေတာင်�်ဆိုု�မုျား တစာစ်ာံ�တစာ�်ာ

နှာု�င်င််�ံ�ူလ�မ်ျားာတ ်သု� �များဟ�တ ်ပည်ာအီး�ည်အ်ီးချု�င်�်���သု� � စာာ�့�စ်ာာတမ်ျား�များ�ာ� စာ�င်လ်�ပ်ပြချုင်�်အီးတ�့ ်ရေတာင်�်ဆိုု�မုျား တစာစ်ာံ�တစာ�်ာ

မုျား��ု�င်�်ဖု�န်ံ� နံံပါတ၊် အီးထား�ူသပြဖုင်�် အီး�ယ်၍် ၎င်�်များာာ များာတယ််�ူများည်� ်ရံုံး� �ချုန်ံ�၏ အီးဓုါ� အီးဆို�အ်ီးသယ့်ပ်ြဖုစာလ််င််

များများာန်ံများ�န်ံ ပြဖုစာပံ်��သည်� ်ဖု�န်ံ�ရေချု်�န်ံ နှာု�င်င်် ံနံံပါတ ် ဥ်းပများာ၊  +234 သည် ်Nigeria ပြဖုစာသ်ည််

��များပဏ်း အီးများည်မ်ျားပါဝင်သ်ည်� ်အီးး�ရေများ�လ ်လပ်ုစာာ

gmail, globomail, yahoo ���သု� �အီးချုများ�� အီးး�ရေများ�လပ်ြဖုင်�် ��များပဏ်းများ�ာ�ထားမံျားာ အီးး�ရေများ�လမ်ျား�ာ�

ရံုံး� �ချုန်ံ�၏ ရှိာုသင်�သ်ည်� ်တည်ရ်ေနံ�ာများာ �့�လ့�သည်�် နှာု�င်င််တံစာခ်ျု�ပြဖုင်�် ရေပ�ပု� �သည်� ်အီးး�ရေများ�လ ်လပ်ုစာာ

များာာ�ယ်င့်�်သည်� ်စာာလံ��ရေပါင်�်နှာာင်� ်သဒီါိများာာ�ယ်င့်�်ရေနံသည်�် အီးများာာစာာများ�ာ�
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သရေ�ာာသာ�များ�ာ�သု� �
သတရုေပ�ပြချုင်�်-
သရေ�ာာစာန့ံ �်ပစာမု်ျား
များ�ာ�ပြပာ�ရေနံပါသည််
သရေ�ာာစာန့ံ �်ပစာမု်ျား �စုာစများ�ာ�များာာ များာတတ်မ်ျား�ပြများင်�မ်ျားာ�ရေနံလ��ရ်ှိာုသည် ်အီး�ယ်ရ်ေ��ာင်�ဆ်ိုု�ရေသာ် ��န်ံရှိာုသည်�် လ�ပ်ချု နှာာစာလ်စာာ သု� �များဟ�တ ်ပု�၍

ရေ�����န်ံရှိာုရေနံသည်�် �စုာစများ�ာ� ပု�၍များ�ာ�ပြပာ�ရေနံရေ��ာင်�် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�� သတင်�်ပု� �ထားာ���ပြီးပး� ပု�မုျား�များ�ာ�ပြပာ�သည်�် ��များပဏ်းများ�ာ�များာာ

ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း�ရေ��ာင်�် ချုွတပ်ြခံျု���ရေနံ၍ ပြဖုစာပ်ါသည်။် ITF နှာာင်� ်၎င်�်၏ သများဂ္ဂဂများ�ာ�သည် ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� အီး�ယ်၍် ၎င်�်တု� ��

အီး�အူီးည်းအီးတ�့ ်ရေတာင်�်ခံျုများာသာ �ညူ်းရေပ�နှာု�င်သ်ည်ဟ်� စားစာစာရ်ေ��များး� ရံုံး� �ချု��ပ် ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာု Steve Trowsdale � ရေပြပာသည်။်

အီး�ယ်၍် သင် ်အီး�အူီးည်းရေပ��န်ံ သု� �များဟ�တ ်အီး��ပံြပ��န်ံ seafsupport@itf.org.uk
�ု� အီးး�ရေများ�လပု်� �ပါသု� �များဟ�တ ်ITF Seafarers Support Facebook စာာများ��န်ှာာာ

IMO/ILO အီးချု��အ်ီးလ�စ်ာ�ရေဆိုာင်�်ဗဟု�ချု��် https://www.ilo.org/dyn/seafarers/seafarersbrowse.home တင့်�်�ည်�ပ်ါ။

>>>

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်ဝေင်ဝွေကြက�အရ အရ�များ��� ခုကခ်ု�သည်�အ်ခုါ �့မ့ုျားု
များ���ပြ���လွှာ�သည်� ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���အဝေေပြ�င်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ ဆွဲံ�ု�ံု�
များမုျား���က့ု က�မ့ျားဝေစ်ရေအ်တွကွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ စ်����ွ�ဝေရ�က့ ုသဝေဘာာ�
ဝေ�် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ထု��ရှိှ့ပြီး��� အတ့ွမ်ျားထှုကွမ်ျားည်�်
ဝေ�်လွှာ�ဝေင်ွ ဝေထု�င်န်ှငှ်�ခ်ု��၍ များ���ဝေသ�အ��ပြ�င်�် ပြခုစ််ကတုွထ်ု��ရင်�်
�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� စ်�ခု���် (Maritime Labour
Convention (MLC)) အရ သဝေဘာာ�သ��များ���အဝေ�် ၎င်�်တွ့ု �၏
တွ��ေမ်ျား���က့ု လွှာ�စ််လွှာ�� �ုကြကသည်။် အခု�့� �သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ
သဝေဘာာ�ဝေ�် စ့်တွ�်�က�ွ်ယူဝ်ေက�င်�်သည်� ်အဝေပြခုအဝေေများ���ပြ�င်� ်နှစ်ှ်နှစ်ှ်
သ့ု �များဟာတုွ ်�့၍ု ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုခံု��ရသည်။်

MLC က့ ုအတွည်ပ်ြ��လွှာကခ်ုခံု��သည်� ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််မံျား���တွငွ််
သဝေဘာာ�သ��များ���အဝေ�် တွ��ေရ့ှ်ှိကြကသည်။် သဝေဘာာ� စ်ေွ ��်စ််ခုရံ
သည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���က့ု ရ့ကခ�များ���၊ များဝေ��ရဝေသ�သည်�် ခုစံ်��ခုငွ်�်
များ���နှငှ်�် အမ့်ျားပြ�ေရ်ေ ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရများည်က့်ု ဝေသခု��ဝေစ်ရေ ်အဓ့ိက
အခုေ�်ကဏ္ဍရှိှ့ကြကသည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ လွှာ�်ုခု များရ
သည်�အ်ခုါ ITF အဝေေပြ�င်�် ဝေကြွက�က�ေရ့ှ်ှိဝေေသည်�် ခုစံ်��ခုငွ်�မ်ျား���က့ဝုေ��
ရေ ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်အ်�� တွ့ကုတ်ွေွ�်ဝေစ်ရေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်အတွင်�်အက��်
ပြ��ရေအ်တွကွ ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံအ�ဏီ��့ငု်က့် ုများ���ဝေသ�အ��ပြ�င်�်
ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့သုည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု � ရင်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်သည်�် ကစ့်စ အဝေတွ�်များ���များ���
တွငွ် ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံအ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���အဝေေပြ�င်�် များထုဝ့ေရ�ကဝ်ေသ�
သ့ု �များဟာတုွ ်များလွှာံဝုေလွှာ�ကဝ်ေသ� အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကခ်ု�ကက့်ု လွှာ�်ု

ခု��သည် ်သ့ု �များဟာတုွ ်အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေ ်လွှာံ�ု� ပြင်င်�်ဆွဲ့ကုြက
သည်။်

သဝေဘာာ�သ��များ���အဝေေပြ�င်�် လွှာကမ်ျားတှွ ်တွစ််စံ်တုွစ််ရ� များထု့�ုများ�
သဝေဘာာ�အဝေကြက�င်�် ရရှိှ့နှ့ငု်သ်ည်� ်သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာက ်အ��လွှာံ�ု
က့ ု၎င်�်တွ့ု �စ်စ််ဝေဆွဲ�နှ့ငု်သ်များာ စ်စ််ဝေဆွဲ�ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု � အဝေလွှာ�အေက်
အကြကပံြ���ါသည်။် သဝေဘာာ�များ���၏ အဝေေအထု��နှငှ်�် လွှာမ်ျား�ဆွဲံ�ုခုရ��
အဝေသ�စ့်တွတ်ွ့ု �က့ ုပြ�သထု��သည်�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်အများ���အပြ���ရှိှ့ပြီး���
IMO/ILO ��ူတွွ� အခု�ကအ်လွှာက ်စ်ဝုေဆွဲ�င်�်ရ� ဗျူဟာ့ခုု�ကတ်ွငွ် ်စ်ေွ ��်စ််
ခုရံသည်� ်သဝေဘာာ�အ��လွှာံ�ုက့ု စ်�ရင်�်ပြ��စ်ထုု��သည်။်

သင် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်ဝေရ�ကရ်ှိှ့ပြီး��� အ�တွဝ်ေ�ါင်�်များ���စ်�ွ လွှာ�်ုခု များဝေ��
ပြခုင်�်၊ ယူင်�်ဝေေ�က ်လွှာဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ လွှာ�်ုခုများဝေ��ပြခုင်�်သည် ်�့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား�ှ
သဝေဘာာ�နှငှ်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�တွ့ု �အ�� စ်ေွ ��်စ််ဝေတွ��များည်ပ်ြ�စ််ဝေကြက�င်�်
သများ���ု့�က� လွှာကခဏီ�တွစ််ခုပုြ�စ််သည်။် သတူွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သင်�အ်လွှာ�်ု
ကေထ်ု�ု့က ်ကေုဆ်ွဲံ�ုလွှာာင် ်ဝေ��ရေရ်ှိှ့သည်�် လွှာ�်ုခုများ���က့ု ဝေ��ရေ၊် သင်�်
အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ရေ ်ကတွက့�တွ ်ဝေ��ဝေေပြီးများ� ဝေ��ဝေေဆွဲ�ပြ�စ််�ါသည်။်
ထု့ု �ဝေေ�က ်�ုတွတ်ွရက ်သတူွ့ု �သည် ်သင်� ်အများ�ှစ်�များ���က့ု တွံု �ပြ�ေ်
ပြခုင်�်များ ှရ�်ဆွဲ�လွှာ့ကုသ်ည်။် သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� အေည်�်ဆွဲံ�ု လွှာ
စ်ဥ်း် လွှာ�်ုခုဝေ��ရေ ် MLC က သတွမ်ျားတှွထ်ု��သည်။် အကယူ၍် သင််
လွှာ�်ုခု အပြ�ည်�မ်ျားရသည်မ်ျား�ှ တွစ််လွှာထုက ်ဝေက��်လွှာေွဝ်ေေလွှာာင် ်ဤကစ့်စ
သည် ်MLC အ�� ခု�့��ဝေ��ကပ်ြခုင်�်ပြ�စ််သည်။်

လွှာ�်ုခုများ���နှငှ်��်တွသ်က၍် အလွှာ�်ုရှိငှ်န်ှငှ်�် ပြင်င်�်ခုံရုသည်မ်ျား�ှ အကယူ၍်
သတူွ့ု �က စ့်�ုရ့မ်ျားများမုျား���က့ု တွင်ပ်ြ��ါက ဝေေ�ကဆ်ွဲကတ်ွွ� ပြ�ဿေ�
အလွှာ��အလွှာ�ဝေကြက�င်�် များည်မ်ျားာ ခုကခ်ု�ဝေကြက�င်�် သဝေဘာာ�သ��များ���
က ကွနှ်�်ုတွ့ု �အ�� ဝေပြ��ကြကသည်။် ITF အ�� ဆွဲကသ်ယွူပ်ြခုင်�်
အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �သည် ်ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�ကခ်ုရံဝေက�င်�် ခုရံနှ့ငု်သ်ည်။် ၎င်�်
တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ် ်သ့ု �များဟာတုွ ်အလွှာ�်ုသများ��စ်ဝုေဆွဲ�င်�်ဝေရ�
က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား�ှ ေ�များည်�်�ကစ််�ရင်�် သငွ်�်ခုရံနှ့ငု်ပ်ြီး��� ဆွဲ့လုွှာ့သုည်မ်ျား�ှ
ဝေေ�ကထ်ု�် အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကမ်ျား��� များရဝေတွ���ါ။ ထု့ု �ပြ�င် ်MLC အရ
အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� သဝေဘာာ�များ ှအသ�ွ�အပြ�ေ်
ကေုက်�စ်ရ့တွမ်ျား���က့ု ဝေ��ရလွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� များဝေက�ေ�်သည်� ်သဝေဘာာ�
�့ငု်ရ်ှိငှ်တ်ွငွ် ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ပြခုင်�်က့ု ဝေ�ာ�ဆွဲ့ငု်�်ရေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်ပြင်င်�်ဆွဲ့ရုေ်
အ�ဏီ�ရှိှ့ကြကသည်။်

ထု့ု �ဝေကြက�င်� ်သဝေဘာာ�သ�� အများ���အပြ���သည် ်၎င်�်တွ့ု �လွှာံ�ု�
သည်�်ခု၍ံ များရနှ့ငု်သ်ည်�တ်ွ့ငု် ်ဆွဲ့�ု�ါ�သည်� ်အဝေပြခုအဝေေ များတွင်ပ်ြ�ကြက
သည်က့်ု ပြများင်သ်�ရေ ်လွှာယွူက်�ူါသည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် ITF သည််
သင်�အ်�� �ထုများ အဆွဲင်�က့်ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေန်ှငှ်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�်
ကညူ်�ပြီး��� �ံ��့�ုနှ့ငု်ပ်ြခုင်�် များလွှာ�်ုများ� အကအူည်�အတွကွ ်ဝေတွ�င်�်ခုကံြကရေ်
လွှာ့အု�်�ါသည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်အကယူ၍် သင် ်စ်ေွ ��်စ််ခုရံနှ့ငု်�်ါက ဝေင်ဝွေကြက�
ဆွဲံ�ု�ံု�ပြခုင်�်က့ု ဝေရှိှ�င်က်ြကဉ်ရေအ်တွကွ ်အပြများေဆ်ွဲံ�ု တွ့ငု်တ်ွေ�်ပြီး��� အ�များခုံ
ကမုျားပဏီ�က့ု ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်ပ်ြ�စ််သည်။်
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

20 သရေ�ာာစာန့ံ �်ပစာမု်ျား

သရေ�ာာစာန့ံ �်ပစာမု်ျား အီးပြဖုစာအ်ီးများ�ာ�ဆိုံ��များာာ အီးာ�တ�်များာာတင့် ်ပြဖုစာ်

ပါသည်။် ITF ၏ ရေဒီသတင့်�် အီးဆို�အ်ီးသယ့် ်�န့်ံချု�ာ ညှ်နုှာုငု်�်

ရေ��အီး�ာရှိာုပြဖုစာသ် ူMohamed Arrachedi � နံမူျားနံာ နှာာစာ်

ချု��ု� များး�ရေများာင်�်ထားု��ပြပသည််

‘ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ဟာ� စ်ေွ ��်စ််ခုရံတွ�� သဝေဘာာ�သ��ဝေတွွ ပြ�စ််�ါတွယူ။် ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �လွှာ�်ုခုဝေတွွ များရဝေသ��ါ။
ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု �ယူဝေေ �ည်ဝေေများစှ်ပြီး��� အစ်�များစ်��ရဝေသ��ါ။’

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ� Reggae ဝေ�် ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� တွစ််ဦး�ထုမံျား ှဤစ်�က့ု လွှာကခ်ုံ
ရရှိှ့ခု��သည်။် ၎င်�်သဝေဘာာ�က့ု တွရူက�နှ့ငု်င််သံ့ု �များဝေ�ာ�လွှာ���များ� တွေူ��ရှိှ��နှ့ငု်င််၌ံ ၂၀၁၉ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်လွှာကဦ်း�၌
စ်ေွ ��်စ််ခု��သည်။် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်ထ်ု ံ၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် များတွလ်ွှာတွငွ် ်စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်�
က�ေ�်များ�ဝေရ� စ့်�ုရ့မ်ျားများမုျား���နှငှ်�တ်ွက ွင်ါ�လွှာ လွှာ�်ုခု များရဝေသ�သည်က့်ု တွင်ပ်ြ�ရင်�် အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ရေ်
ဝေတွ�င်�်ခုခံု�ကပ်ြ�င်�် စ်�ဝေရ�သ��ခု��သည်။် ၎င်�်စ်�များ���က့ု လွှာ�စ််လွှာ���ုခုခံု��ရသည်။် ယူခုအုခုါ ၎င်�်တွ့ု �သည််
အစ်��အစ်�နှငှ်�် ဝေရ များရှိှ့ဘာ� အသည်�်အသေ ်အကအူည်�လွှာ့အု�်ခု��သည်။်

ITF သည် ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံComoros အ�� �င်ဝ်ေရ�ကစ််ကွ�်ကဝ်ေပြ�ရှိငှ်�်ဝေ��ရေ ်အကြီးကမ့်ျားကြီးကမ့်ျား ဝေတွ�င်�်
ဆွဲ့ခုု��သည်။် တွံု �ပြ�ေမ်ျား ုလွှာံ�ု� များရှိှ့�ါ။ လွှာဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ သဝေဘာာ�သည် ်တွေူ��ရှိှ��များ ှဂါရ့၊ ယူင်�်ဝေေ�က်
တွရူက�များ ှဂါရ့သ့ု �ပြ�ေလ်ွှာ�ခု��သည်။်

တွရူက�သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်များည်သ့်ု �များာ သည်�်များခုနံှ့ငု်ဝ်ေတွ���ါ။ ၎င်�်တွ့ု �သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားခုင််
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�တွငွ် ်ဧပြီး��လွှာ ၁ ရက ်ဝေေ �တွငွ် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဆွဲင်�်ခု��သည်၊် ၎င်�်တွ့ု �၏ လွှာ�်ုခုများ��� က�ေရ်ှိှ့ဝေေ
ဝေသ�လွှာ�ကပ်ြ�စ််သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် အန့ှိယ့ူ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာ ၂၈ ရကဝ်ေေ �တွ့ငု််
သဝေဘာာ�ဝေ�် ဆွဲကလ်ွှာကရ်ှိှ့ဝေေကြကသည်၊် ၎င်�်တွ့ု �မ့ျားသ��စ်မုျား���ထု ံပြ�ေက်ြကသည်�အ်ခုါ လွှာကထ်ု�၌ လွှာ�်ုခု
အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ� USD52,850 လွှာကထ်ု�ရရှိှ့၍ ပြ�ေခ်ု��ကြကသည်။်

‘သဝေဘာာ�များ�ှ များ��ထုေွ�်ရေ ်��ဇွယူဆ်ွဲ� ကေုဝ်ေေပြီး��ပြ�စ််�ါတွယူ။် ဆွဲ့�ုဆွဲ့�ု�ါ��ါ� တွစ််ခုခုု ုပြ�စ််များ�ှက့ု ကွေဝ်ေတွ�်
အများေှတ်ွကယူ ်စ့်�ုရ့မ်ျားမ့ျားတွယူ၊် သဝေဘာာ�သ��ဝေတွွ သတူွ့ု �က့ယုူသ်တူွ့ု � အေ�တွရလွှာ�်ုနှ့ငု်တ်ွယူလ်ွှာ့ု �
ကွေဝ်ေတွ�် ကြီးကမ့်ျားဝေပြ��ရ��ါတွယူ။်’

ဤသဝေဘာာ�သ��က့ု တွေဇ်ွင်�်ေ��ယူ��-အလွှာတံွင် ်သဝေဘာာ� Nader ဝေ�်တွငွ် ်ဆွဲ�ူေန်ှ့ငု်င်် ံSuakin
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�၌ ၂၀၁၉ ခုနုှစ်ှ် နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာတွငွ် ်စ်ေွ ��်စ််ထု��ခု��သည်။် သကတ်ွမ်ျား� ၄၃ နှစ်ှ်ရှိှ့ပြီး���ပြ�စ််သည်�်
ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ အဝေပြခုအဝေေများ���များ�ှ အလွှာေွ ်ဆွဲ့�ု�ါ�သည်။် က့�ုလွှာလွှာံ�ုလွှာံ�ု အ�ဂါ�စ်် သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� ဝေပြခု�ကဦ်း�သည် ်အစ်��အစ်�၊ ဝေရသေ �န်ှငှ်� ်သဝေဘာာ� များ��ထုေွ�်ရေ ်လွှာ့အု�်သည်�် ဝေလွှာ�င်စ််�
ဆွဲ� ပြ�တွလ်ွှာ�်များမုျား���နှငှ်�် ဝေေ �စ်ဉ်လွှာ့လုွှာ့ု ကြက�ံဝေတွွ� ခု��ရသည်။်  ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���၏ အကအူည်�
ပြ�င်�် ITF – အထု�ူသပြ�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အဆွဲကအ်သယွူ ်Abdelhafiz – သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���
အ�� ဝေလွှာ�င်စ််�ဆွဲ�နှငှ်�် စ်��ေ�်ရ့ကခ�တွ့ု �ပြ�င်�် ကညူ်�ဝေ��ခု��သည်။် ITF သည် ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာတွငွ််
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ရေ ်ကညူ်�ဝေ��ခု��သည်၊် ပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိခု��သည်�် လွှာ�်ုခု အဝေများရ့
ကေဝ်ေ�်လွှာ� USD60,308 နှငှ်�အ်တွတူွက ွပြ�စ််သည်။်

စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�ထားမံျားာ
ခံျုစာာ��ရေသာ အီးများာာစာာများ�ာ�

Viet Tin 01 သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�
များ�ာ� အီးမ်ုျားပြပန်ံချု��ရေသာ်လည်�် လ�ပ်ချု
များ�ာ��ု� ရေစာာင်�ဆ်ိုု�င်�် ရေနံလ��ရ်ှိာုဆို�
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� တစာဆ်ိုယ်�န်ှာာစာဦ်း�သည် ်Viet Tin 01 သရေ�ာာ

�ု� ၎င်�်၏ ဗးယ်�န်ံမ်ျား ပု�င်ရ်ှိာင်�် စာန့ံ �်ပစာလ်ု��သ်ည်�အ်ီးချုါ များ

ရေလ�ရှိာာ� �မ်ျား�လန့်ံတစာရ်ေနံ�ာ၌ အီးစာာ�အီးစာာ၊ ရေ� သု� �များဟ�တ်

ရေလာင်စ်ာာဆိုး များရှိာု�� ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျုချု�����သည်။် ITF ၏ အီးာ

ရှိာ ပစာဖုုုတ ်အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��များး�နှာာင်�် ရေဟာင််

ရေ�ာင်အ်ီးရေပြချုစာု�� ်စားစာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ် ူJason Lam သည််

၎င်�်တု� ��ု� �ညူ်းရေပ�သည်� ်သများဂ္ဂဂ၏ ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျားများ�ာ�အီးတ�့်

ချု�း���ူ�

အဆွဲ့�ုါကစ့်စက့ ု၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဇွွေလ်ွှာတွငွ် ်ITF သရ့ှိှ့ခု��သည်�အ်ခုါ ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အ�ွ���င် ်National Union
of Seafarers Peninsular Malaysia (NUSPM) သည် ်အစ်��အစ်�၊ ဝေရသေ �က့်ု က�ွလွှာ�လွှာေ�်ူ
ပြီးမ့ျား�� ရှိှ့ ဗျူ�ယူကေ်မ်ျား သ�ုံံ�များ ှအကအူည်�နှငှ်�အ်တွ ူစ်တွင်၍် ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��ခု��သည်။်

“ဝေလွှာ�င်စ််�ဆွဲ� အ��ေည်�်များ ုတွစ််ခုတုွည်�်ဝေကြက�င်�် ပြများင်�တ်ွကဝ်ေေတွ�� ဝေေ �အခု�့ေ ်အ�ခူု�့ေမ်ျား�ှ သဝေဘာာ�သ��
ဝေတွကွ့ု ဝေအ�ဝေအ�င်လ်ွှာ�်ုများဝေ��နှ့ငု်တ်ွ��အပြ�င် ်ည်အခု�့ေမ်ျား�ှ အဝေရ�ကြီးက��တွ�� လွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်ပြ� များ��ဝေတွွ များ
ရှိှ့ကြက�ါဘာ�ူ၊” ဟာ ုNUSPM အလွှာ�်ုအများဝုေဆွဲ�င် ်အတွငွ်�်ဝေရ�များး�ပြ�စ််သ ူIkmal Azam Thanaraj
Abdullah က ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်။်

“သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�ဝေတွဟွာ� အလွှာေွဆ်ွဲ့�ု�ါ�တွ�� အဝေပြခုအဝေေအတွငွ်�် က�ဝေရ�ကဝ်ေေခု��ကြက�ါတွယူ။် သတူွ့ု �
ဝေတွဟွာ� ဝေရင်တွဝ်ေေခု��ကြကတွယူ၊် ဗု့ျူကဆ်ွဲ�ဝေေခု��ကြကတွ��အပြ�င် ်သဝေဘာာ�ဝေ�် လွှာာ�်စ်စ််များ�� များရှိှ့တွ�ဝေကြက�င်�်
သတူွ့ု �အ�့်ဝေေစ်ဉ်များ�ှ သတူွ့ု �က့ ုအပြခု�� သဝေဘာာ�တွစ််စ်�� �င်တ်ွ့ကုလ်ွှာ့ကုရ်င် ်ထုခ့ု့ကုခ်ုရံ�ု့ �သ့ု �များဟာတုွ်
ဝေရနှစ်ှ်�ု့ � အလွှာေွ ်အနှတရ�ယူမ်ျား���ခု���ါတွယူ။် အ��ါဟာ� ပြ�စ််လွှာ��ု့ �ဝေစ်�င်�ဝ်ေေရတွ�� များဝေတွ�်တွဆွဲပြ�စ််ရ�် ပြ�စ််
ခု���ါတွယူ။်”

“သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�ဝေတွကွ့ ုကမ်ျား�ဝေ�်ဝေခု်ဝေဆွဲ�င်လ်ွှာ��ု့ �အတွကွ ်ခုငွ်�ပ်ြ��ခု�ကရ်�ု့ �များဝေလွှာ�ရှိှ�� �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�်ဌာ�ေေ� � သကဆ်ွဲ့ငု်ရ်� က့ယုူစ််��လွှာယှူတ်ွ့ု �ေ� �အတွ ူNUSPM ဟာ� လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေ��ခု��ရ�ါတွယူ။်
သတူွ့ု �ဝေတွအွ��လွှာံ�ု က့ဗုျူစ််-၁၉ ဓိါတွခ်ုွ�အဝေပြ� ဝေရ�ဂါါ များရှိှ့ကြက�ါဘာ�ူ။ ITF က လွှာ�်ုခုဝေတွ ွပြ�ေရ်ဝေစ်�ု့ �ေ� �
အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ဝေစ်�ု့ �ကြီးက�့�စ်��ဝေ��ခု�့ေမ်ျား�ှ သတူွ့ု �က့ု ဟာ့တုွယူမ်ျား�ှ ထု��ဝေ��ပြီး��� စ်��စ်ရ�ေ� �ဝေေထု့ငု်စ််ရ�
အတွကွ ်အကေုအ်က�ခုခံု���ါတွယူ။်”

စ့်တွလ်ွှာ�်ုရှိှ���ွယူ ်နှစ်ှ်လွှာ ဝေက��်လွှာေွပ်ြီး���ဝေေ�က ်ဗျူ�ယူကေ်မ်ျား သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌
စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာတွငွ် ်အမ့်ျားပြ�ေဝ်ေရ�ကခ်ု��ကြကသည်။် ၎င်�်တွ့ု �၏ ရရေရ်ှိှ့သည်�် လွှာ�်ုခုများ���က့ ုသဝေဘာာ�
ဝေရ�င်�်ခု�ရ�များ ှပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိလွှာမ့ျား�်များည်ဟ်ာ ု၎င်�်တွ့ု �ဝေများာ�်လွှာင်�ဝ်ေေကြကသည်။်
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21သရေ�ာာစာန့ံ �်ပစာမု်ျား

အီး�ယ်၍် သင်သ်ည် ်စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု��န်ံ အီးနှာ�ူာယ်ရ်ှိာုရေ��ာင်�်
ထားင်ပ်ြများင်လ််င် ်သု� �များဟ�တ ်နှာာစာလ်စာာ သု� �များဟ�တ ်ပု�၍ လ�ပ်ချု များ
�ရေသ�လ်င် ်သု� �များဟ�တ ်အီးစာာ�အီးစာာနှာာင်�် အီးပြချုာ� များရှိာုများပြဖုစာ်
လု�အီးပ်သည်�အ်ီး�ာပစာစည်�်များ�ာ� များ�ရှိာုသည်�် အီးပြပင် ်အီးမ်ုျားပြပန်ံလု�
လ်င် ်ပြများန်ံပြများန်ံ အီးရေ��ယ်ရူေဆိုာင်�့်�ပ်ါ။ များရေ��နံပ်ချု��တ်ု�င်ပ်ြီးပး�
အီးာများခံျု��များပဏ်း�ု� တု��ရု်ုံး�� ်ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ သု� �များဟ�တ ်သင်�်
�ု�ယ်စ်ာာ� ရေလ်ာ�ရ်ေပ��န်ံ ITF �ု�ရေများ�ပြများန်ံ�ပါ။ ဤသု� �များာ
များဟ�တလ််င် ်သင်သ်ည် ်ရေင်ရ့ေ��� ဆိုံ��ရှိာံ�နှာု�င်သ်ည်။်

သရေ�ာာတစာစ်ား�၊
စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု�သည်�်
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� နှာာစာဦ်း�
ITF သည် ်စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု�သည်� ်သရေ�ာာတစာခ်ျု�တည်�်

များာ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� နှာာစာဦ်း�အီးာ� နှာာစာပ်တအ်ီးတင့်�်

အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေပ��န်ံ �ညူ်းချု���သည်ဟ်� Luz Baz
� သတင်�်ရေပ�ပု� �သည်။် ၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်နှာု�ဝင်�်ာလ

တင့် ်ချု�းလးနှာု�င်င််ရံှိာု ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�ပြဖုစာသ်ူ

Juan Villalon-Jones ရေသဆိုံ��သည်�်

အီးချုါ သမူျားသည် ်အီးမုျား�စုာစ�ု� လ့�ရေပြပာင်�်�ယ်ခူျု��ပြီးပး�

ပထားများ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား� အီးမ်ုျားပြပန်ံ�န်ံ �ညူ်းရေပ�ချု��
�သည််

၂၀၁၉ ခုနုှစ်ှ် ဇွွေလ်ွှာတွငွ် ်Ecuadorian-အလွှာတံွင်သ်ဝေဘာာ�
Manantial သည် ်Ecuador နှ့ငု်င််၊ံ Guayaquil များ ှကြီးက��များ��ဝေသ�
ကရ့ေ�်စ်ကက်ြီးက��များ���က့ ုသယူဝ်ေဆွဲ�င်လ်ွှာ�က ်ဝေတွ�င်�့်ငု်�်ခု��လွှာ�နှ့ငု်င််ံ
Valdivia သ့ု �ထုကွခ်ု�ွလွှာ�ခု��သည်။် Peru နှ့ငု်င််၊ံ Callao တွငွ််
ကရ့ေ�်စ်ကက်ြီးက��များ���က့ု ဝေေရ�တွက�ပြ�ေလ်ွှာည်စ််�မံျား၍ ခုရ��ဆွဲက်
ခု��ဝေသ�်လွှာည်�် ကရ့ေ�်စ်ကက်ြီးက��များ��� သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှဝေရထု�ပြ��တွ်
က�ခု��သည်။် သဝေဘာာ�က့�ုမ်ျား�ဆွဲ��ပြီး��� Chile နှ့ငု်င််၊ံ Concepcion
�င်လ်ွှာယူဝ်ေကွ�၌ စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ၌ ဝေက��ကခ်ု�ထု��ဝေစ်ခု��သည် ်၎င်�်
ဝေေရ�၌ သဝေဘာာ�များ�ှ ယူခုတုွ့ငု် ်ရှိှ့ဝေေဝေသ�သည်။်

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေ�ဝေ�်�ါရ�လွှာတွငွ် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်Villalon-
Jones အ�� �ုေ�်ဝေခု်ဆွဲ့ခုု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �များ�ှ စ်ေွ ��်စ််ခုခံု��ရဝေသ�်လွှာည်�်
သဝေဘာာ�အဝေ�် ဥ်း�ဝေ�အရ အဝေရ�ယူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေ ်အဆွဲင်သ်င်�်
များပြ�စ််ခု��ကြက�ါ။ Manantial သဝေဘာာ�က့ု ခု��လွှာ�နှ့ငု်င်် ံတွရ���ုံ� သံ�ု�ုံ�က
�မ်ျား�ဆွဲ��ခု��ပြီး���ပြီး��ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�က ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��သည်။် ဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာ
တွငွ် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်၎င်�်က့ ုပြ�ေလ်ွှာည်၍် ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��
ပြ�ေသ်ည်။် သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ အဝေပြခုအဝေေများ���များ�ှ ဆွဲ့�ု�ါ�ဝေေခု��ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �
တွငွ် ်ရ့ှှိသည်�အ်စ်��အစ်�များ���များ�ှ ခု��လွှာ�နှ့ငု်င််၌ံ ရှိှ့ဝေေစ်ဉ် Ecuadorians
သ့ု �ဝေ��ထု��သည်�အ်စ်��အစ်�များ���သ�ပြ�စ််ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �အ�� လွှာ�်ုခု
များဝေ��ဝေသ��ါ။ အခု�့� � များ�ှ ၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကမ်ျား���က့ု

အီးးတလးနှာု�င်င််၏ံ စားစာစာ်
ရေ��များး�သည် ်စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု
�သည်� ်သရေ�ာာ င်ါ�စား�
များာ သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�
အီးာ� လ�ပ်ချုရေပ�ရေချု�
�န်ံ Palmali အီးာ�
အီးတင်�်အီး��ပ်ပြပ�
ရေ���ပြီးများး အီးရေများ�ု�န်ံရေဒီ်လာရေင့်

USD900,000 ရေ��ာ် တင်ရ်ှိာု�င်�်
လမ့ူျား�ခံျုရေ��ာင်�် ရေ��ည်ာ�ာ Turkish/
Azerbaijan သရေ�ာာပု�င်ရ်ှိာင် ်Palmali
သည် ်သရေ�ာာ အီးများ�ာ�အီးပြပာ�နှာာင်� ်၎င်�်တု� �၏
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ��ု� ၂၀၂၀ ချု�နှာာစာတ်င့် ်များ�ဒ်ီး
တာ�င်�်နံး�ယ်မ်ျား� ပင်လ်ယ်၌် စာန့ံ �်ပစာခ်ျု��သည်။် အီးးတ
လးနှာု�င်င််ရံှိာု ITF လ�ရ်ေထားာ�်

Oristano တွငွ် ်General Shikhlinsky သဝေဘာာ�နှငှ်�် Khosrov
Bey သဝေဘာာ�တွ့ု �သည် ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် များတွလ်ွှာများစှ်တွင်၍် ဝေခု��င်�့်တွ်
မ့ျားခုခံု��ရသည်၊် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အ��လွှာံ�ုများ�ှ တွစ််နှစ်ှ်ေ���ါ�အတွကွ်
လွှာ�်ုခု များရခု��ကြက�ါ။ ဇွွေလ်ွှာ၌ ITF သည် ်သဝေဘာာ�များ���က့ု �မ်ျား�ဆွဲ��ရေ်
ဝေထု�ကခ်ုခံု��ပြီး��� P&I အ�များခုမံျား���များ�ှ အများေှအ်ကေ ်များဟာတုွဝ်ေကြက�င်�်
ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��သည်။် General Shikhlinsky သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည််
လွှာ�်ုခုဝေကြွက�က�ေ ်အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ�ဝေင် ွUSD154,075.85
အတွကွ ်ဝေတွ�င်�်ခုခံု�ကက့်ု ဝေထု�ကခ်ုရံေအ်တွကွ ်စ်�ရွကစ််�တွမ်ျား�
အ��လွှာံ�ုက့ု တွင်ပ်ြ�ခု��ပြီး��� ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ P&I အ�များခု ံအသစ်် လွှာ�်ုခု��ရ
သည်။် သဝေဘာာ�သ�� အ��လွှာံ�ုသည် ်ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု
ထု��၍ အမ့်ျားပြ�ေခ်ု��ကြကသည်၊် လွှာစ်� ဝေလွှာ�လွှာအတွကွ ်ရရှိှ့ခု��ကြက
သည်။် Khosrov Bey သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အ��လွှာံ�ုေ���ါ�များ�ှ ယူခုု
အခုါ အမ့်ျားဝေရ�ကရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�်လွှာည်�် P&I အ�များခု ံအသစ်် ဝေ�်များလွှာ�
သည်�အ်တွကွဝ်ေကြက�င်�် တွရ���ုံ� စ်�ရင်ခ်ု�ကက့်ု ဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်ဝေေလွှာ�က်
ရှိှ့သည်။်

Zeynalbdin Tagiyev သဝေဘာာ�ဝေ�်များ ှကြကံ�ခု့ငု်ဝ်ေသ� အဇွ�ရ� သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� ၁၃ ဦး�အေက ်အခု�့� � များ�ှ Venice ပြီးမ့ျား��၌ သဝေဘာာ�ဝေ�်တွငွ် ်၁၆
လွှာ ရှိှ့ဝေေပြီး��ပြ�စ််�ါသည်။် ITF သည် ်အစ်��အစ်�နှငှ်� ်အကအူည်�
�ံ��့�ုဝေ��ရေအ်တွကွ ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အ�ဏီ��့ငု်၊် ကမ်ျား��ု့�တွေ�်ဝေစ်�င်�တ်ွ�်�ွ��
နှငှ်� ်အပြခု��သမူျား���အ�� စ်ည်�်�ုံ�သမ့်ျား�သငွ်�်ခု��ပြီး���� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
များ���ထုမံျား ှ၎င်�်တွ့ု �က့ယုူစ််�� တွရ���ုံ� �မ်ျား�ဆွဲ��များလုွှာ�်ုရေအ်တွကွ်
က့ယုူစ််��လွှာယှူလ်ွှာွ�စ်�များ���က့ ုရယူခူု��သည်။် ဘာဏီသ်ည် ်လွှာ�်ုခုများ���က့ု
၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာတွ့ငု်ဝ်ေအ�င် ်ဝေ��များည်ဟ်ာ ုသဝေဘာ�တွညူ်�
ခု��ပြီး��� အမ့်ျားပြ�ေစ််ရ့တွမ်ျား���က့ု ဝေ��များည်ပ်ြ�စ််သည်။် သဝေဘာာ�သ�� ဝေလွှာ�

သကတ်ွမ်ျား�တွ့�ုခု��ပြီး��� သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ တွစ််နှစ်ှ်ဝေက��်ကြက�ခု��ပြီး���ပြ�စ််သည်။်
ITF အကအူည်�က့့ု ဝေတွ�င်�်ခုရံေအ်တွကွ ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�ု့ �
ဝေေ�ကထ်ု�် တွစ််လွှာ အခု�့ေ ်ထု�်လွှာ့ဝုေသ�သည်။်

Villalon-Jones ၏ သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ် ်Marboni Shipping Cia နှငှ်�်
ဝေပြ��ဆွဲ့မုျားမုျား���များ�ှ များည်သ့်ု �များာ ပြ�စ််များလွှာ��ါ။ သသူည် ်အ့ငု်တ်ွ��က�််
ယူံမုျားတှွအ်�်နှှဝံေင်အုွ�်ထုေ့�်များအု�ွ�� က့ဗုျူစ်် အဝေရ�ဝေ�် ရေ�ံ်ဝုေင် ွ(ITF
Seafarers’ Trust Covid emergency fund) က့ ုအသံ�ုခု�၍ အ�
က�ွ�့�ုရ��ယူမ်ျား� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ ၂၈ ရက်
ဝေေ �၌ အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ရေ ်ဝေင်ထွုတုွဝ်ေ��ခု��သည်။်

အ�တွအ်ေည်�်င်ယူက်ြက�သည်�အ်ခုါ အလွှာ�်ုလွှာွ�ဝေပြ��င်�်ယူသူည်�်
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�တွ့ု �သည် ်အဆွဲ့�ုါ ပြ�ဿေ�အတွတူွဝူေကြက�င်�်
Villalon-Jones အ�� ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��ပြီး��� ITF ထုမံျား ှအကအူည်�
ဝေတွ�င်�်ခုခံု��သည်။်

ကွနှ်�်ုသည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၊ သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်၊် Agental ဝေ�သခုံ
ဝေအဂါ�င်စ််��ုံ�နှငှ်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှငှ်� ်အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င်် ံအ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���အ��
ဆွဲကသ်ယွူခ်ု���ါသည်။် Agental သည် ်စ်��ေ�်ရ့ကခ�နှငှ်�် ဝေရက့ု
သဝေဘာာ�ဝေ�် အဝေရ�ဝေ�် �့ု �ဝေ��ရေ ်သဝေဘာ�တွညူ်�ခု��ဝေသ�်လွှာည်�်
Marboni က တွင်ပ်ြ�ခု��သည်မ်ျား�ှ သဝေဘာာ�ဝေ�်အ�� �မ်ျား�ဆွဲ��လွှာ့ကုပ်ြခုင်�်
ဝေကြက�င်�် လွှာ�်ုခုများ���ဝေ��ရေ ်၎င်�်တွ့ု �တွငွ် ်ဝေင်ဝွေကြက� များရှိှ့�ါဟာဆုွဲ့သုည်။်

အ့ငု်တ်ွ��က�်် သဝေဘာာ�သ��များ��� ယူံမုျားတှွအ်�်နှှရံေ�ံ်ဝုေင်အုွ�်ထုေ့�်များအု�ွ��
(ITF Seafarers’ Trust) အ��ပြ�င်�် အ��လွှာံ�ုဝေသ� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �စ်ရ့တွ်
များ���၊ စ်စ််ဝေဆွဲ�ပြခုင်�်နှငှ်�် က�ွရင်တ်ွင်�်လွှာ�်ုရေ ်စ်ရ့တွမ်ျား��� ဝေ��ဝေခု�ခု��ပြီး���
နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာ ၂၆ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်သဝေဘာာ�သ�� င်ါ�ဦး� အမ့်ျားပြ�ေဝ်ေရ�က်
ခု��သည်၊် အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ�ဝေင်ွ USD22,000 က့ု Marboni က
ဝေကြွက�က�ေရ်ှိှ့ဝေေလွှာ�ကပ်ြ�စ််သည်။်

ဦး�သည် ်��ဇွင်ဘ်ာ�လွှာ ဝေစ်�ဝေစ်��့ငု်�်တွငွ် ်အ��လွှာံ�ု အမ့်ျားပြ�ေဝ်ေရ�ကခ်ု��
ကြကသည်။်

Ravenna တွငွ် ်Gobustan သဝေဘာာ�နှငှ်�်  Sultan Bey သဝေဘာာ�
နှစ်ှ်စ်��လွှာံ�ု၏ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုခံု��ကြကရ
သည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဝေ�သခု ံအဆွဲကအ်သယွူသ်ည် ်ကမ်ျား��ု့�တွေ�်
ဝေစ်�င်�တ်ွ�်�ွ�� နှငှ်�် ဝေ�သခု ံသဝေဘာာ�သ��များ��� �ူလွှာံဝုေရ� ဝေက�်များတွ�
တွ့ု �နှငှ်�အ်တွ ူနှစ်ှ်စ်��လွှာံ�ုများ ှသဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ကညူ်�ဝေ��ခု��ပြီး���
Gobustan သဝေဘာာ�များ ှကေုစ််ည် ်လွှာကခ်ုသံမူျား���အဝေ�် �့အ��ဝေ��ခု��
သည်။် ၎င်�်ဝေကြက�င်�် ဝေလွှာ�လွှာစ်� လွှာစ်�ဝေင် ွ(စ်စု်ဝုေ�ါင်�် USD116,000)
က့ ုရရှိှ့ခု��သည်။် Sultan Bey သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�ု့ ��့ငု်ရ်ှိငှ််
အ�� အလွှာေွ ်ဝေကြက�ကရံွ်� ခု��ဝေသ�ဝေကြက�င်�် တွရ��စ်ွ�ဆွဲ့ရုေအ်တွကွ်
အလွှာေွ ်အခု�့ေက်ြကေ �က်ြက�ခု���ါသည်။် သဝေဘာာ� နှစ်ှ်စ်��လွှာံ�ုများ ှသဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာကေု�့်ငု်�်၌ အမ့်ျား
ပြ�ေခ်ု��ကြကသည်။် Gobustan သဝေဘာာ� စ်ရ့တွမ်ျား���က့ ု၎င်�်၏ P&I
က ဝေ��ခု��ဝေသ�်လွှာည်�် Sultan Bey P&I က အများေှအ်ကေ ်များဟာတုွ်
ခု��ဝေသ�ဝေကြက�င်�် ITF အဝေေပြ�င်�် ဝေ��ခု��ရပြီး��� ဝေများ�လွှာ�်စ့်် အလွှာတံွင််
နှ့ငု်င်် ံစ်�မံျားအု�်ခု���်ဝေရ�ထုမံျား ှဝေင်ကွ့ ုပြ�ေလ်ွှာည် ်ဝေတွ�င်�်ခုမံျားည်ပ်ြ�စ််
�ါသည်။် သဝေဘာာ� နှစ်ှ်စ်��လွှာံ�ုက့ု Ravenna တွရ���ုံ�က �မ်ျား�ဆွဲ��ခု��
ပြီး��� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု ရရေဝ်ေင်မွျား���
က့ု ဝေလွှာလွှာတံွင်ဝ်ေရ�င်�်ခု�ပြခုင်�်များ ှပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိရေ ်ဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်ဝေေလွှာ�က်
ရှိှ့သည်။်

***၂၀၂၁ ချု�နှာာစာ ်ရေဖုရေဖု်ဝါ�းလတင့် ်အီးးတလးနှာာင်�် တ�ူ�းရှိာု Palmali
၏ သရေ�ာာ ၁၂ စား�တင့် ်အီးလ�ပ်လ�ပ်ချု��သည်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ�
ရေပ��န်ံရေ�����န်ံ အီးရေများ�ု�န်ံရေဒီ်လာရေင် ့USD3.2 သန်ံ�ရေ��ာ်
တင်ရ်ှိာုရေနံရေသ�သည်၊် သရေ�ာာ ရေပြချုာ�စ်ား��ု� ၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ရေများလ
တင့် ်သရေ�ာာရေပ် ရေချု�ာင်ပု်တမု်ျားခံျု��င်�် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့်
အီးစာာ�အီးစာာ ၊ ရေ� သု� �များဟ�တ ်ရေလာင်စ်ာာဆိုး အီးနံည်�်အီး��ဥ်း�်ပြဖုင်�်
စာန့ံ �်ပစာခ်ျု��သည်။်***ပြဖုစာသ် ူLivia Martini သည် ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�

သံ��ချု�ရှိာု ရေများာလဒ်ီစုာ ်အီးလတံင် ်သရေ�ာာ င်ါ�စား�
ရေပ် ရှိာု အီးဇူးာ�း၊ ရုံး�ရှိာာ�၊ ယ်�ူ�ုန်ံ�နှာာင်�် တ�ူ�း
သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့ ်တ�ာ�များ်တမုျား �ရှိာု�န်ံ
အီးးတလး စာစုာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�နှာာင်� ်သများဂ္ဂဂများ�ာ�အီးတ�့်
စာု��ထ်ား�တခ်ျု���သည်�် ကြီး��ု�ပမ်ျား�မုျားအီးရေ��ာင်�်�ု�
ပြပန်ံလည်ရ်ေပြပာပြပသည်။်

ညှ်နုုှိို�� �င်�်ရေ��အီး�ာရှိာု
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

22 �ု�ယ်ရ်ေ��အီးရေ��ာင်�်-

စားစာစာရ်ေ��များး�အီးဖ့ု�� ရံုံး� �ချု��ပ်

အီးသစာစ်ာ�စ်ာ� ်စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�အီးာ� ရေတ့�ဆိုံ�ပါ

Ian Bray  
(ဖု�း�များင်တ်�လ၊် �သစာရေ�တ�လ�နှာု�င်င််)ံ
Ian (အ့ုင်ရ်င်)် သည် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
သများဂါဂ ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�တွငွ် ်အဝေေ�ကက်ြသစ်
ဝေကြတွ�လွှာ�ပြ�ည်ေ်ယူ၌် လွှာကဝ်ေထု�က ်ဌာ�ေ
ခုွ� အတွငွ်�်ဝေရ�များး�အပြ�စ်် ဝေရွ�ခု�ယူခ်ုရံစ်ဉ်
၁၉၈၄ ခုနုှစ်ှ်များ ှ၂၀၀၃ ခုနုှစ်ှ်အထု ့ဝေရတွ�်တွငွ််
သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��ပြီး���ပြ�စ််�ါသည်။် ၂၀၁၀ ခုု
နှစ်ှ်တွငွ် ်သသူည် ်သများဂါဂ၏  နှ့ငု်င််လံွှာံ�ုဆွဲ့ငု်ရ်�
လွှာကဝ်ေထု�ကအ်တွငွ်�်ဝေရ�များး� ပြ�စ််လွှာ�ခု��ပြီး��� ၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ် ဇွေေ်�ါရ�လွှာ၌ ITF ညှ်န့ှုင့်�်
ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�အပြ�စ်် ခုေ �အ်�်ခုခံု��ရသည်။် သသူည် ်သဝေဘာာ�သ��
များ���၏ အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���က့ ုထုေ့�်သမ့်ျား�ပြခုင်�်နှငှ်� ်သ၏ူ စ်ည်�်�ုံ�လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်ဝေရ�
အဝေတွွ�အကြက�ံက့ ုအသံ�ုပြ��ပြခုင်�်အ��ပြ�င်� ်အဝေပြ��င်�်အလွှာ�ပြ�စ််ရေ ်လွှာ့လုွှာ���ါသည်။်

Assaf Hadar  
(ဟု�င်ဖ်ုါ၊ အီးဇူး�ရေ��နှာု�င်င််)ံ Assaf သည် ်အသက ်၄၉ နှစ်ှ် အရွယူ်
သဝေဘာာ�များ�လွှာေ့မ်ျားး� တွစ််ဦး�ပြ�စ််သည်။် စ်����ွ�ဝေရ��ည်�ပြ�င်� ်BA
ဘာွ��ရရှိှ့ပြီး���ဝေေ�က ်သသူည် ်အဇွ�ဝေရ� ကေုသ်ည် ်သဝေဘာာ�အု�်စ်ု
တွငွ် ်၁၂ နှစ်ှ် သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��သည်။် အဇွ�ဝေရ� �င်လ်ွှာယူ ်အရ�ရှိှ့
များ��� သများဂါဂ အ�ွ���င် ်တွစ််ဦး�ပြ�စ််ပြီး��� သသူည် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
များ���၏ အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���နှငှ်� ်သ�ယူ��ဝေပြ��များအုတွကွ ်အပြီးများ�
တွ့ကု�်ွ��င်ခ်ု��ပြီး��� ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး�အပြ�စ်် သဝေဘာာ�သ��များ���
အ�� ဆွဲကလ်ွှာက၍် ကညူ်��ံ��့�ုဝေ���ါလွှာမ့ျား�်များည်။်

Dan Crumlin
(ဆိုစာဒ်ီနံး၊ �သစာရေ�တ�လ�)
Dan သည် ်သဝေဘာာ�သ��နှငှ်� ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��တွစ််ဦး�ပြ�စ််ခု��ပြီး���
�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် သများဂါဂ ကြသစ်ဝေကြတွ�လွှာ�၏ (Maritime Union of
Australia) ဌာ�ေခုွ� အရ�ရှိှ့အပြ�စ်် အလွှာ�်ုလွှာွ�ဝေပြ��င်�်လွှာကခ်ုလံွှာ�်ုလွှာ�က်
ရှိှ့သည်။် ITF များရှိှ့ဘာ� သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အလွှာ�်ုအက့ငု်မ်ျား�ှ သက့ခ�
နှငှ်� ်လွှာမူျားဝုေရ�က�င်��်တွတ်ွ့ု � ရှိှ့လွှာမ့ျား�်များည် ်များဟာတုွဝ်ေကြက�င်�် သ ူယူံကုြကည််
�ါသည်။် သသူည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ရ်�နှငှ်� ်ဝေေထု့ငု််
ဝေရ� အဝေပြခုအဝေေများ���က့ ုက�ကယွူရ်ေန်ှငှ်� ်တွ့�ုပြများင်�ဝ်ေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေ်
အပြ�င် ်၎င်�်တွ့ု �၏ အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���က့ ုက�ကယွူဝ်ေ��ရေအ်တွကွ ်စ်�စ်စ််
ဝေရ�များ�ုတွစ််ဦး� ပြ�စ််လွှာ�ခု��သည်။်

Arvin Ivan Peralta  
(များနံးလာ၊ ဖုုလစာပု်�င်)်
Arvin (အ�ဗျူင်)် သည် ်အ�ရှိနှှငှ်� ်�စ့်�့တွ ်�င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အကယူ�်များ�များ ှဘာွ��ရခု��ပြီး��� သဝေဘာာ�
ဝေဆွဲ�ကလ်ွှာ�်ုဝေရ� ကြီးက��ကြက�်ဝေရ�များး�၊ �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အင်ဂ်ါ�င်ေ်�ယူ�၊ သဝေဘာာ�ဘာတုွအ်�ွ��
ဝေလွှာ�က�င်�ဝ်ေရ� အရ�ရှိှ့၊ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် ေည်�်
ပြ�နှငှ်� ်စ်�စ်စ််ဝေရ�အရ�ရှိှ့အပြ�စ်် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��
သည်။် သသူည် ်သ၏ူ �ည်�ဝေရ�အ�� �ံ��့�ုဝေ��ခု��သည်�်
သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်�ေထ်ုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေ��ရေ်
အခုငွ်�အ်လွှာမ်ျား�က့ ုကြီးက�့ဆွဲ့�ုါသည်။်

Assaf Hadar  
(ဟု�င်ဖ်ုါ၊ အီးဇူး�ရေ��နှာု�င်င််)ံ
သဝေဘာာ�များ�လွှာေ့မ်ျားး� တွစ််ဦး�ပြ�စ််သည်။် စ်����ွ�ဝေရ��ည်�ပြ�င်� ်
ဘာွ��ရရှိှ့ပြီး���ဝေေ�က ်သသူည် ်အဇွ�ဝေရ� ကေုသ်ည် ်သဝေဘာာ�အု�်စ်ု
တွငွ် ်၁၂ နှစ်ှ် သဝေဘာာ�လွှာ့ကုခ်ု��သည်။် အဇွ�ဝေရ� �င်လ်ွှာယူ ်အရ�ရှိှ့
များ��� သများဂါဂ အ�ွ���င် ်တွစ််ဦး�ပြ�စ််ပြီး��� သသူည် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�

၁၉၈၄ ခုနုှစ်ှ်များ ှ၂၀၀၃ ခုနုှစ်ှ်အထု ့ဝေရတွ�်တွငွ််

ITF စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�များာာ သင်�်
အီးတ�့် ၂၄ နံာ�း ၇ ��ရ်ှိာု
ရေနံသည််
ITF စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�သည် ်အီး�အူီးည်းလု�အီးပ်လ��ရ်ှိာုရေနံရေသာ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့ ်ဆို�တ်ု�� ်ရေဆိုာင်�့်�်
ရေပ��န်ံ ၂၄ နံာ�း ၇ ��လ်ံ��လံ�� ဖု�န်ံ�ရေပ် ရှိာုရေနံ��ပါသည်။် ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာ
စာာရေစာာင်တ်င့် ်စားစာစာရ်ေ��များး� အီးသစာစ်ာ�စ်ာ�မ်ျား�ာ�၊ ဂ္ဂ�ပန်ံအီးဖ့ု��၏ �ု�ယ်ရ်ေ��အီးရေ��ာင်�်များ�ာ� ပါရှိာုပြီးပး� ITF’s ရေဒီသခံျု
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ၏ သများဂ္ဂဂ ဆို�သ်ယ့်�်များည်�သ်မူျား�ာ�နှာာင်�ပ်တသ်�သ်ည်� ်ရေနံာ�ဆ်ိုံ�� သတင်�်�ု� တင်ပ်ြပ
ထားာ�သည််
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23�ု�ယ်ရ်ေ��အီးရေ��ာင်�်-

စားစာစာရ်ေ��များး�အီးဖ့ု�� ရံုံး� �ချု��ပ်

Esteban 
Pereda   
(�င်လ်�်ာ�ဝါ�၊ စာပုန်ံ)
Esteban (အကစ််တွ�ဘာမ်ျား)
သည် ်ဘာင်လ်ွှာဘ်ာ��ါ�ပြီးများ့� �၌
၁၉၉၄ ခုနုှစ်ှ်များ ှ၂၀၀၁ ခုနုှစ်ှ်
အထု ့ITF အခု�့ေ�့်ငု်�် စ်�စ်စ််
ဝေရ�များး� ပြ�စ််ခု��သည်။် ယူင်�်
ဝေေ�က ်သသူည် ်ဘာင်လ်ွှာဘ်ာ�
�ါ�ပြီးမ့ျား�� နှငှ်� ်ဘာစ််စ််က��ယူ��ပြီးများ့� �ေယူဝ်ေပြများ
များ���၌ ELA Basque အလွှာ�်ုသများ�� သများဂါဂတွငွ် ်လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��သည်၊်
ဆွဲ�့်ကမ်ျား� စ်�မံျားခု�ကမ်ျား���က့ ုဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ပြီး��� သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�်
က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား���၊ ကေုစ််ည်�့်ု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ�က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား���၊
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���နှငှ်� ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား� အ�ဏီ��့ငု်တ်ွ့ု �နှငှ်�်
ဆွဲကသ်ယွူ ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ပြခုင်�်တွ့ု �က့ ုလွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ဝ်ေ��သည်။်
Esteban သည် ်ယူခုအုခုါ အခု�့ေပ်ြ�ည်� ်စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး� ပြ�စ််ဝေေ
ပြီး��� သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏ ပြ�ဿေ�များ���က့ ုကညူ်�ဝေပြ�
ရှိငှ်�်ဝေ��ရေ ်စ့်တွထ်ုကသ်ေလ်ွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။်

Eric White   
(ဖုရေလာ်�းဒီါ၊ USA) Eric သည် ်ITF က့ ု��ူဝေ�ါင်�်ခု��
သည် ်သ့ု �များသှ� ဝေေရ�တွ့ငု်�်တွငွ်ရ်ှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ�သ��
များ���၏ ဝေက�င်�်က�့��အတွကွ ်သ၏ူ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
အဝေတွွ�အကြက�ံက့ ုအသံ�ုခု�နှ့ငု်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််သည်၊် သဝေဘာာ�သ��
အ��လွှာံ�ုအ�� များာများာတွတွနှငှ်� ်တွေ�်တွ ူဆွဲကဆ်ွဲဝံေကြက�င်�်
ပြ�စ််ဝေစ်ရေအ်တွကွပ်ြ�စ််�ါသည်။် သသူည် ်�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌်
ရှိစ်ှ်နှစ်ှ် အခု�့ေက်ေုခ်ု��သည်၊် သ၏ူ ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု သဝေဘာာ�
ပြ�စ််သည်� ်Green Bay တွငွ် ်အင်ဂ်ါ�င်ေ်�ယူ�ခု���်အပြ�စ််
တွ��ေထ်ုမ်ျား�ဝေဆွဲ�င်ခ်ု��ပြီး��� ထုကွခ်ု�ွလွှာ�ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။်

Luka 
Simic   
(�းဂ္ဂ�စာ�်ာ၊
�ရုုံး� �ရှိာာ�)
Bakar ရှိှ့ �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�် အဆွဲင်�်
ပြများင်� ်ဝေက��င်�်
(Maritime
Secondary
School) တွက်
ဝေရ�ကပ်ြီး���ဝေေ�က ်Luka သည် ်University of Rijeka’s
တွကက သ့လုွှာ၏် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် �ည်�ဝေရ�က့ ုင်ါ�နှစ်ှ် တွက်
ဝေရ�ကပ်ြီး���ဝေေ�က ်LNG သဝေဘာာ�များ��� ဝေ�်တွငွ် ်ကေု�်ဘာတွ်
အရ�ရှိှ့အပြ�စ်် သံ�ုနှစ်ှ် လွှာ�်ုခု��သည်။်  ၂၀၁၅ ခုနုှစ်ှ်များစှ်တွင်၍် သူ
သည် ်က�ု့�ရှိ�ှ�နှ့ငု်င်် ံသဝေဘာာ�သ��များ��� သများဂါဂ၏ လွှာငူ်ယူ်
ကဏ္ဍ ဥ်းကက ဌာ လွှာ�်ုဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။် စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး�အပြ�စ််
သသူည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ တွ့�ုတွကဝ်ေရ� အတွကွ ်�ံ��့�ုဝေ��ရေ်
သ၏ူ အဝေတွွ�အကြက�ံနှငှ်� ်ဗျူဟာသုတုွသည် ်သူ �အ�� အဝေထု�ကအ်ကူ
ပြ��များည်ဟ်ာ ုထုင်ပ်ြများင်ယ်ူဆူွဲ�ါသည်။်

Han Bo Tun  
(�န်ံ��န်ံ၊ ပြများန်ံများာ) ဟာေဘ်ာ့ထုုေွ�်သည် ်ပြများေမ်ျား�နှ့ငု်င််၏ံ �ထုများဦး�ဆွဲံ�ု
သဝေဘာာ�သ��များ��� သများဂါဂပြ�စ််သည်� ်IFOMS က့ ုတွည်ဝ်ေထု�င်ဝ်ေ��
သည်� ်အ�ွ���င်တ်ွစ််ဦး�ပြ�စ််ခု��ပြီး��� အလွှာ�်ုအများဝုေဆွဲ�င် ်ဝေက�င်စ််� အ�ွ��
�င်တ်ွစ််ဦး�အပြ�စ်် ဆွဲကလ်ွှာက ်လွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေေ�ါသည်။် သသူည််
သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၁၀ နှစ်ှ်များာ ကညူ်�ဝေ��ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့ပြီး��� ITF
ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်တူွစ််ဦး� ပြ�စ််လွှာ�ပြီး��� �ု့က�့��၍ ဝေပြ��ဝေရ�ဆွဲ့ခုုငွ်�မ်ျား
ရှိှ့သည်� ်�့နှှ�့်ခု ံသဝေဘာာ�သ��များ���အ�� က့ယုူစ််��ပြ��ဝေ��နှ့ငု်�်ါသည်။်
သသူည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်အခုကအ်ခု�ရှိှ့ခု�့ေန်ှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏
ဘာ�များ���က့ ုတွ့�ုတွကဝ်ေစ်ရေ ်အဝေက�င်�်ဆွဲံ�ု ဝေပြ�ရှိှင်�်ခု�ကမ်ျား���
ရှိ�ှဝေ�ွရေအ်တွကွ ်အဝေက�င်�်ဆွဲံ�ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ���ါလွှာမ့ျား�်များည်။်

Rodion 
Sukhorukov   
(စာနုံ �်ပးတာစာ�်တ၊် ရုံး�ရှိာာ�)
အသက ်၃၆ နှစ်ှ်အရွယူသ်ည် ်သ၏ူ
�ခုင်န်ှငှ်� ်အ�ု့�က��သ့ု ��င် ်�င်လ်ွှာယူ်
အသကဝ်ေများ�ွ�မ်ျား�ဝေကြက�င်�်က့ ုလွှာ့ကု်
လွှာ�်ုခု��သည်။် Rodion သည် ်(
Admiral Makarov’s State
Maritime Academy) တွငွ် ်ဘာွ��ရ

ရှိှ့ပြီး��� သဝေဘာာ�က�င်�်နှငှ်� ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ကမုျားပဏီ�များ���၌
လွှာကဝ်ေတွွ� ဝေလွှာ�က�င်�သ်င်တ်ွေ�်ဆွဲင်�်ခု��ပြီး���ဝေေ�က ်အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်�
သယူယ်ူ�့ူု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ� ကမုျားပဏီ�များ���တွငွ် ်၁၀ နှစ်ှ်ဝေက��် အလွှာ�်ုလွှာ�်ု
ခု��သည်။် သဝေဘာာ�သ��များ���၏ ပြ�ဿေ�များ���အဝေကြက�င်�် ကြက��သရ့
ဝေသ�ဝေကြက�င်� ်သသူည် ်ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�ပြ�စ််လွှာ�ခု��ပြီး��� �င်လ်ွှာယူက်�ူ
အဝေ���်စ်��သဝေဘာာ�များ���နှငှ်� ်ပြများစ််တွငွ်�်သ�ွ� အဝေ���်စ်��သဝေဘာာ� ကဏ္ဍ
အတွကွ ်တွ��ေယ်ူ�ူါသည်။်

Rodion 
Sukhorukov   
(စာနုံ �်ပးတာစာ�်တ၊် ရုံး�ရှိာာ�)
အသက ်၃၆ နှစ်ှ်အရွယူသ်ည် ်သ၏ူ
�ခုင်န်ှငှ်� ်အ�ု့�က��သ့ု ��င် ်�င်လ်ွှာယူ်

Admiral Makarov’s State

ရှိှ့ပြီး��� သဝေဘာာ�က�င်�်နှငှ်� ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ကမုျားပဏီ�များ���၌

(ဖုရေလာ်�းဒီါ၊ USA) 
သည် ်သ့ု �များသှ� ဝေေရ�တွ့ငု်�်တွငွ်ရ်ှိှ့သည်� ်သဝေဘာာ�သ��
များ���၏ ဝေက�င်�်က�့��အတွကွ ်သ၏ူ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
အဝေတွွ�အကြက�ံက့ ုအသံ�ုခု�နှ့ငု်မ်ျားည်ပ်ြ�စ််သည်၊် သဝေဘာာ�သ��

 (အကစ််တွ�ဘာမ်ျား)

ဝေေ�က ်သသူည် ်ဘာင်လ်ွှာဘ်ာ�
�ါ�ပြီးမ့ျား�� နှငှ်� ်ဘာစ််စ််က��ယူ��ပြီးများ့� �ေယူဝ်ေပြများ

Han Bo Tun  
(�န်ံ��န်ံ၊ ပြများန်ံများာ) 
သဝေဘာာ�သ��များ��� သများဂါဂပြ�စ််သည်� ်
သည်� ်အ�ွ���င်တ်ွစ််ဦး�ပြ�စ််ခု��ပြီး��� အလွှာ�်ုအများဝုေဆွဲ�င် ်ဝေက�င်စ််� အ�ွ��

သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၁၀ နှစ်ှ်များာ ကညူ်�ဝေ��ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့ပြီး��� 
ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်တူွစ််ဦး� ပြ�စ််လွှာ�ပြီး��� �ု့က�့��၍ ဝေပြ��ဝေရ�ဆွဲ့ခုုငွ်�မ်ျား

ဂ္ဂ�ပန်ံအီးဖ့ု��အီးရေပ်
များး�ရေများာင်�်ထားု��ပြပမုျား
ပင်လ်ယ်ဝု်�င်�်�ံလ��ရ်ှိာုသည်� ်ဂ္ဂ�ပန်ံနှာု�င်င််၏ံ ��န်ံသယ့်ရ်ေ�� အီးတု�င်�်အီးဆို
များာာ ၉၉.၆ �ာခုျု�င်န်ှာန်ုံ��ု� ပင်လ်ယ် ်သယ်ယ််ပုူ� �ရေဆိုာင်ရ်ေ��ပြဖုင်� ်ပံ�ပု��ရေပ�ချု��
သည်။် ၎င်�်သည် ်ရေ�နံံစာမ်ုျား�များ�ာ��ု� ပါရှိာင်�်ပင်လ်ယ်ရ်ေ�့� များာ တင်သ်င့်�်သည်၊်
သရုံုံး�င်�်�ု� ရေတာင်အ်ီးရေများ�ု�နှာာင်� ်�သစာရေ�တ�လ�နှာု�င်င််မံျားာ တင်သ်င့်�်ပြီးပး� ဆိုန်ံဂ္ဂ�ံ�
အီးရေစာ�အီးဆိုမံျား�ာ��ု� ရေတာင်အ်ီးရေများ�ု�နှာာင်� ်ရေပြများာ�အ်ီးရေများ�ု�တု� �များာ တင်သ်င့်�်
ပါသည်။် ဂ္ဂ�ပန်ံသည် ်ရေများာ်ရေတာ်�ာ�များ�ာ�၊ လ်ပ်စာစာအ်ီးပု�ပစာစည်�်များ�ာ�နှာာင်�်
သမံျားဏု်�ု� �များာာအီးနှာာံ � တင်ပု်� �သည်။်

အီးာရှိာ သရေ�ာာသာ� အီးရေပြများာ�အ်ီးပြများာ��ု� အီးလ�ပ်ချုနံ �်ထားာ�သည်� ်��န်ံရေသတူာ
တင် ်သရေ�ာာများ�ာ�နှာာင်� ်ထား�ထားည်က်ြီး�း�တင် ်သရေ�ာာများ�ာ�သည် ်အီးပြချုာ�နှာု�င်င််မံျား�ာ�
များာတစာဆ်ိုင်� ်ဂ္ဂ�ပန်ံသု� � ရေနံ �စာဉ် ရေ�ာ�ရ်ှိာု��ပါသည်။် �များာာအီးနှာာံ �များာ သရေ�ာာသာ�
များ�ာ�သည် ်အီးလည်လ်ာရေ�ာ�သ်ည်� ်အီးရေပ�ာ်စား� သရေ�ာာများ�ာ�ရေပ်၌ အီးလ�ပ်
လ�ပ်�ု�င်�်�သည်။် ထားု� �ပြပင် ်ဂ္ဂ�ပန်ံ၏ ရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေသာ င်ါ�ဖုမ်ျား��ာနံယ်ရ်ေပြများ
များ�ာ�ရေ��ာင်� ်များရေ�တ�့န်ှာု�င်ရ်ေသာ င်ါ�ဖုမ်ျား�ရေလာများ�ာ� လာရေ�ာ��်�သည်။်
ဤသရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးနံ� ်အီးချု�ု� � များာာ အီးပြပည်ပ်ြပည်ဆ်ိုု�င်�်ာ စာနံှာန်ုံ�များ�ာ�
ရေအီးာ� ်လ�ပ်ချု�ရှိာု��သည် ်သု� �များဟ�တ ်အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး�� ်�ာလရေ��ာ်
လန့်ံပြီးပး� အီးလ�ပ်လ�ပ်���သည်၊် �ု�ဗစာ-်၁၉ ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း� များတု�င်မ်ျားး
�တည်�်�ပင်ပ်ြဖုစာပ်ါသည်။်

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�နှာာင်� ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� သများဂ္ဂဂများ�ာ�များာ ITF စာစုာစာ်
ရေ��များး�များ�ာ�သည် ်ဂ္ဂ�ပန်ံနှာု�င်င််၌ံ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� �ညူ်း��သည်။် ၎င်�်
တု� �၏ သများဂ္ဂဂများ�ာ�သည် ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�နှာု�င်င်် ံထားန်ုံ�ချု��ပ်ရေ�� စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�နှာာင်�်
အီးတ ူသတင်�်ပု� �ပြချုင်�် စာနံစာမ်ျား�ာ��ု� ထားရူေထားာင်ခ်ျု����သည်။်

Fusao Ohori (တု���ု�) သည် ်၂၀၀၂ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််
ဦး� ပြ�စ််လွှာ�ခု��ပြီး��� ၂၀၁၁ ခုနုှစ်ှ်များစှ်၍ ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့တွစ််ဦး� ပြ�စ််လွှာ�ခု��သည်။် သသူည််
�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အရ�ရှိှ့နှငှ်� ်အင်ဂ်ါ�င်ေ်�ယူ�တွစ််ဦး� နှစ်ှ်များ�့��လွှာံ�ုအပြ�စ်် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��
ပြီး��� သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အဝေပြခုအဝေေများ���နှငှ်� ်အကွမ်ျား�တွ�င်ရ်ှိှ့�ါသည်။် သသူည် ်ITF တွငွ််
င်ါ��မ်ျား�ပြခုင်�်နှငှ်� ်အဝေ���်စ်��သဝေဘာာ� ဝေလွှာ�က�င်�သ်င်တ်ွေ�်က့ ုဝေအ�င်ပ်ြများင်စ််�ွ တွကဝ်ေရ�ကခ်ု��ပြီး���
စ်ေွ ��်စ််ခုရံသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���က့လုွှာည်�် က့ငု်တ်ွယွူဝ်ေပြ�ရှိငှ်�်ဝေ��ခု��သည်။်

Junya Ishino (နံဂု္ဂ�ယ်ာ) သည် ်သဝေဘာာ�သ�� များ့သ��စ်တုွငွ် ်ဝေများ�ွ
�ွ��ခု��ပြီး��� ၂၀၁၂ ခုနုှစ်ှ်များစှ်တွင်၍် ဂါ��ေတ်ွစ််နှ့ငု်င််လံွှာံ�ု သဝေဘာာ�သ��များ��� သများဂါဂ (All-Japan
Seamen’s Union (JSU)) တွငွ် ်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု��သည်။် ဤသများဂါဂ အလွှာ�်ုသည် ်သူ �
အ�� စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး�ပြ�စ််လွှာ�ဝေစ်ရေ ်လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်ဝေ��ခု���ါသည်။် သသူည် ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�
လွှာငူ်ယူလ်ွှာရွူယူမ်ျား��� သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ရှိှ�ဝေ�ွဝေေသည်�အ်ရ�က့ ုေ��လွှာည်ပ်ြီး��� ၎င်�်တွ့ု �နှငှ်�်
�ငွ်�လ်ွှာင်�်ပြများင်သ်�ဝေသ� ဆွဲကသ်ယွူဝ်ေရ�များ���ပြ�င်� ်ဆွဲကလ်ွှာက၍် ဆွဲကသ်ယွူထ်ု��သည်။်

Shigeru Fujiki (ချု�း�ာ) သည် ်၁၂ နှစ်ှ်များာ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�
အလွှာ�်ုသများ�� ပြ�စ််ခု��သည်။် သသူည် ်Zenkoku-Kowan (ဂါ��ေန်ှ့ငု်င်် ံဆွဲ�့်ကမ်ျား�
အလွှာ�်ုသများ��များ��� နှ့ငု်င််လံွှာံ�ုဆွဲ့ငု်ရ်� သများဂါဂ အ�ွ��ခု���် (National Federation of
Dockworkers Unions of Japan)) တွငွ် ်အရ�ရှိှ့တွစ််ဦး�ပြ�စ််ခု��ပြီး��� ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�
များး�တွစ််ဦး�အပြ�စ်် ခုေ �အ်�်ခုရံသည်။် ဂါ��ေန်ှ့ငု်င််သံည် ်သဝေဘာာ�ပြ�င်� ်သယူဝ်ေဆွဲ�င်သ်ည်�်
ထုတုွက်ေုန်ှငှ်� ်သငွ်�်ကေုမ်ျား���အဝေ�် များှ�ခု့ဝုေေဝေသ�ဝေကြက�င်� ်သသူည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���

အ�� ဝေလွှာ�စ်���ါသည်။် သသူည် ်အလွှာငံ်ါှ�နှ့ငု်င်် ံဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���၌ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���က့လုွှာည်�် က�ကယွူ်
ဝေ��သည်။်

Yoshihiro Toyomitsu (တု���ု�) သည် ်JSU ၏
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ဝေရ�ရ�များ���နှငှ်� ်၁၅ နှစ်ှ် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��ပြီး���ဝေေ�က ်၂၀၁၈ ခုနုှစ်ှ်တွငွ််
ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််ဦး� ပြ�စ််ခု��သည်။် သ ူစ်�စ်စ််ခု��သည်� ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ�ှ နှ့ငု်င််အံများ���အပြ���
နှငှ်� ်ယူဥ်း်ဝေက��များ ုအများ���အပြ���များ ှသဝေဘာာ�သ��များ��� ပြ�တွသ်ေ�်သ�ွ�လွှာ�လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်�က်များာ��
အလွှာ�်ုအများ���ဆွဲံ�ု ဝေေရ�များ���အေက ်တွစ််ခု�ု�စ််သည်။်   သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အခုင်�အ်ဝေရ�
များ���က့ ုက�ကယွူဝ်ေ��ရေ ်သ ူအဝေက�င်�်ဆွဲံ�ု လွှာ�်ုဝေ��များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �အတွကွ ်သက့ခ�ရှိှ့

ဝေသ� အလွှာ�်ု ရရှိှ့ဝေအ�င် ်လွှာ�်ုဝေ��များည်ပ်ြ�စ််�ါသည်။်
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

24 �ု�ယ်ရ်ေ��အီးရေ��ာင်�်-

စားစာစာရ်ေ��များး�အီးဖ့ု�� ရံုံး� �ချု��ပ်

ITF အီးဆို�အ်ီးသယ့််
�န့်ံချု�ာသည်် �ု�ဗစာ-်၁၉ �ု�
တံ� �ပြပန်ံ�ာ၌ အီးရေ��အီးကြီး�း�ဆိုံ��
ရေနံ�ာ၌ရှိာုသည််
ITF ၏ အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာများ�ာ�သည် ်ITF စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ� များရှိာုသည်� ်နှာု�င်င််မံျား�ာ�နှာာင်� ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�များ�ာ�တင့််
သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� အီး�အူီးည်းရေပ��န်ံ ရေဆိုာင်�့်��်�ပြီးပး�� သရေ�ာာပု�င်ရ်ှိာင်မ်ျား�ာ�အီးရေနံပြဖုင်� ်သ�ုခာရှိာုရှိာု လ�ပ်ချု ရေပ�
�န်ံနှာာင်� ်သရေ�ာာရေပ် အီးလ�ပ်လ�ပ်�ု�င်�်ာနှာာင်� ်ရေနံထားု�င်�်ာ အီးရေပြချုအီးရေနံများ�ာ�အီးတ�့ ်၎င်�်တု� �၏ တာဝန်ံများ�ာ��ု� လု��န်ံာ
ရေဆိုာင်�့်�ရ်ေစာ�န်ံ ရေသချု�ာရေအီးာင် ်လ�ပ်�ု�င်ရ်ေဆိုာင်�့်�ရ်ေပ�သည်။် ဆို�သ်ယ့်�်များည်�သ်မူျား�ာ��ု� ITF အီးဖ့ု��ဝင် ်သများဂ္ဂဂ
များ�ာ�� အီးဆိုု�ပြပ�ပါသည်။်

လ�တ်င် ်အီးရေများ�ု�/��း��း�ယ်မ်ျား�
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��သည် ်ITF စ်�စ်စ််ဝေရ�များး�များ��� များရှိှ့သည်� ်ဝေေရ�
များ���၌ ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ���ါသည်၊် အ�လွှာဆ်ွဲဗျူ���့�ု (El Salvador)၊ ေ�ဂါါရ�ဂါ�ွ
(Nicaragua)၊ ဂါ�ွတွ�များ�လွှာ� (Guatemala)၊ ဂါယူူ�ေ� (Guyana)၊ ဝေက��စ််
တွ�ရ�က� (Costa Rica)၊ ထုရင်ေ်��တွ ်(Trinidad) နှငှ်� ်တွ့ဘုာက့ ု(Tobago)၊ ��
�ူ� (Peru)၊ ယူ�ူူဝေဂါ�ွ (Uruguay) နှငှ်� ်ဗျူင်ေ်�ဇွွ�လွှာ�� (Venezuela) က��သ့ု �နှ့ငု်င််ံ
များ���တွငွ်ပ်ြ�စ််�ါသည်။် ၎င်�်သည် ်ဝေ�သတွငွ်�်၌ အကအူည်� လွှာ့အု�်လွှာ�ကရ်ှိှ့ဝေသ�

သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� �ံ��့�ုဝေ��ပြခုင်�်နှငှ်� ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား� အလွှာ�်ုသများ��များ���နှငှ်� ်စ်ည်�်လွှာံ�ု
ဝေရ� အဝေရ�ယူလူွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု�ကက့် ုဝေဆွဲ�င်က်�ဥ်း်�ဝေ��ပြခုင်�်အ��ပြ�င်� ်အ��သ�
ခု�ကက့် ုတွည်ဝ်ေဆွဲ�ကဝ်ေ��သည်။် အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��သည် ်ITF စ်ည်�်�ုံ�
လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်များမုျား���၌ တွကတ်ွကက်ြွကကြွက ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့�ါသည်။်

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာတွငွ် ်ITF မ့ျားသ��စ်သုည် ်�မ်ျား�ေည်�်ဝေက�ကွ��ွယူ်
သတွင်�်တွစ််ခုကု့ ုကြက��သခ့ု��ရသည်မ်ျား�ှ လွှာကတ်ွင်အ်ဝေများရ့က/ကရ��ဘာ��ယူမ်ျား�
အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု�� ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့ ပြ�စ််သ ူJuan Villalon-Jones
သည် ်ဝေသဆွဲံ�ုသ�ွ�ပြီး���ဟာဆုွဲ့�ုါသည်။် Juan သည် ်အထု�ူပြီး���ပြ�ည်�စံ််ဝုေသ�
အတွတွ�်ည်�ရှိငှ်တ်ွစ််ဦး�၊ အထုဝေပြများ�ကဝ်ေဆွဲ�င်ရွ်ကန်ှ့ငု်ဝ်ေသ� စ့်စ်စ််ဝေရ�များး�တွစ််
ဦး�အပြ�င် ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ များ့တွဝ်ေဆွဲတွွစ််ဦး� ပြ�စ််သည်၊် ထု့ု �ပြ�င် ်ကွေ�််တွ့ု � သူ
ကယွူလ်ွှာေွပ်ြခုင်�်အတွကွ ်ယူကူြက�ံ�များရ �မ်ျား�ေည်�်ဝေက�ကွ�ရ�ါသည်။်

Steve Trowsdale (လန်ံဒီန်ံ)
အီးး�ရေများ�လ-် seafsupport@itf.org.uk

လ�တ်င် ်အီးရေများ�ု� နှာာင်�်
��း��း�ယ်မ်ျား� အီးဆို�အ်ီးသယ့််
�န့်ံချု�ာ ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုအီးာ�
ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ-

(ဝေက��စ််တွ�ရ�က� (Costa Rica)၊ အ�လွှာဆ်ွဲဗျူ���့�ု (El
Salvador)၊ ဂါ�ွတွ�များ�လွှာ� (Guatemala)၊ ဂါယူူ�ေ� (Guyana)
၊ ေ�ဂါါရ�ဂါ�ွ (Nicaragua) ၊ ���ူ� (Peru) ၊ ထုရင်ေ်��တွ်
(Trinidad) နှငှ်� ်တွ့ဘုာက့ ု(Tobago)၊ ယူ�ူူဝေဂါ�ွ  (Uruguay) နှငှ်�်
ဗျူင်ေ်�ဇွွ�လွှာ�� (Venezuela) တွငွ် ်ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ် ူ၁၄ ဦး�

(21071-BUR-07) ITF21 SB_v7.indd   24 18/08/2021   10:29:07



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

25�ု�ယ်ရ်ေ��အီးရေ��ာင်�်-

စားစာစာရ်ေ��များး�အီးဖ့ု�� ရံုံး� �ချု��ပ်

Bayla Sow  (�ာ�း�နံာ� ဖုါဆိုု�)
အီးး�ရေများ�လ-် seafsupport@itf.org.uk

အီးရေနံာ� ်အီးာဖု�ု�
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုအီးာ�
ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ-

(ဘာ�ေင် ်(Benin)၊ ကများ�ရွေ�် (Cameroon)၊ က့တုွ�ဗူျူ�ရ� (Cote
d’Ivoire)၊ ဂါွ�ေ�ယူ� ဘာစ််ဝေဆွဲ� (Guinea Bissau)၊ ဆွဲင်ေ်�ဂါ�လွှာ်
(Senegal) နှငှ်�် တွ့ဂ့ုါ ု (Togo) တွငွ် ်ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ် ူ၁၂ ဦး�)

Mohamed Arrachedi  (စာပုန်ံ)

တယ်လ်းဖု�န်ံ�- +34 629 419 007
အီးး�ရေများ�လ-် arrachedi_mohamed@itf.org.uk

အီးာ�တ ်�များာာနှာာင်�် အီးး�န်ံ
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
ညှ်နုှာုငု်�်ရေ�� အီး�ာရှိာုအီးာ�
ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ-

(အ�လွှာဂ်ါ���ရ��ယူ�� (Algeria)၊ ဘာ�ရ့ေ�် (Bahrain)၊ အ�ဂါ�စ််
(Egypt)၊ အ�ရေ ်(Iran)၊ အ�ရတွ ်(Iraq)၊ ဝေဂါ��်�ေ ်(Jordan)၊
က�့ူတွ ်(Kuwait)၊ လွှာကဘ်ာနှေွ ်(Lebanon)၊ လွှာစ််ဘာရ��
(Libya)၊ အ့ုများေ ်(Oman)၊ ဆွဲ�ူေ ်(Sudan)၊ တွေူ��ရှိှ�� (Tunisia)
နှငှ်�် ရ�များေ ်(Yemen) တွငွ် ်ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ် ူ၃၁ ဦး�)

Jason Lam  (ရေဟာင်ရ်ေ�ာင်)်

တယ်လ်းဖု�န်ံ�- +852 9735 3579
အီးး�ရေများ�လ-် lam_jason@itf.org.uk

အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ ်အီးဆို�အ်ီးသယ့််
�န့်ံချု�ာ ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုအီးာ�
ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ-

(ဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရှိှ် (Bangladesh)၊ ကဝေများာ����ယူ�� (Cambodia)၊
များဝေလွှာ�ရှိှ�� (Malaysia)၊ ပြများေမ်ျား� (Myanmar)၊ �ါကစ်စတွေ်
(Pakistan)၊ �ါ��ူါ ေယူ�ူဂါ�ေ� (Papua New Guinea)၊
ဆွဲ့လုွှာများေွ ်ကွေ�်များ��� (Solomon Islands) နှငှ်�် ထု့ငု်�်နှ့ငု်င််ံ
(Thailand) တွငွ် ်ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ် ူ၈ ဦး�)

အီးာရှိာ ပစာဖုုုတ်
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �၏
ဝေ�သခုနံှ့ငု်င််မံျား���တွငွ် ်ခု့ငု်လ်ွှာံဝုေသ� �ံ��့�ုများနုှငှ်�အ်ကအူည်�က့ု ဝေ��အ�်ခု��ပြီး��� ဝေ�သခုံ
အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��က့ု ထုဝူေထု�င်ဝ်ေ��ခု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �သည် ်ဝေစ်တွေ�အ
ဝေလွှာာ�က ်ဤသ့ု �လွှာ�်ုဝေ��ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �၏ အ�ွ��အစ်ည်�်က အဆွဲ့ပုြ��ကြကသည်။်

၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် စ်ကတ်ွင်ဘ်ာ�လွှာ ၃၀ ရကဝ်ေေ �အထု ့အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��သည် ်ဤ
နှစ်ှ်၌ အများကုစ့်စဝေ�ါင်�် ၄၁ ခုကု့ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကပ်ြီး���စ်��ခု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �များ�ှ ထု့ငု်�်နှ့ငု်င််နံှငှ်�် များ

ဝေလွှာ�ရှိှ��နှ့ငု်င််၌ံ စ်ေွ ��်စ််များ၊ု များရဝေသ�သည်�် လွှာ�်ုခုများ���အတွကွ ်ဝေတွ�င်�်ခုမံျားမုျား���၊ အမ့်ျား
ပြ�ေ�့်ု �ရေ ်ဝေနှ�ှင်�ဝ်ေနှ�ှဝေေများမုျား���၊ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�နှငှ်�် အမ့်ျားပြ�ေ်
�့ု �ဝေရ� ပြ�ဿေ�များ���၊ အလွှာ�်ု ထုခ့ု့ကု�်ဏီရ်�နှငှ်�် ဝေဆွဲ��ါ�ကသုများအုတွကွ ်ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ု
များတုွ့ု �ပြ�စ််ကြက�ါသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်လွှာ�်ုခုပြ�ေဝ်ေ��ဝေင်ွ
အပြ�စ်် အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ� USD346,000 ခုေ � ်ပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိခု��သည်။်

ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�် အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု�� ညှ်န့ှုင့်�်ဝေရ�အရ�ရှိှ့သည် ်နှ့ငု်င််ံ
အများ�့��များ�့��ရှိှ့ သဝေဘာာ��ေ်ထ်ုမ်ျား�အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ� များ�ူါ�များ���နှငှ်��်တွသ်က၍်
အခု�့ေန်ှငှ်�တ်ွစ််ဝေပြ��ည်� အဆွဲကအ်သယွူမ်ျား��� ပြ��လွှာ�်ုဝေေပြီးများ�ပြ�စ််ဝေသ�ဝေကြက�င်�် သူ
တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ကညူ်�ဝေ��သည်�အ်ခုါ တွက့�ဝေသ� သတွင်�်
အခု�ကအ်လွှာကမ်ျား���က့ု ဝေ�အ�်နှ့ငု်�်ါသည်။်

အီးရေနံာ� ်အီးာဖု�ု�
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဇွေေ်�ါရ�လွှာများ ှများတွလ်ွှာ အကြက�� ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏
ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���၌ ဆွဲကသ်ယွူ�ု်ေ�်ဝေခု် ကြကသည်�် FOC သဝေဘာာ�များ���သ့ု �သ�ွ�ဝေရ�က်
ပြခုင်�်ပြ�င်� ်အလွှာေွ ်အလွှာ�်ုများ���ဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်၊် အထု�ူသပြ�င်�် Bissau, Abidjan,
San Pedro, Lomé, Dakar နှငှ်�် Cotonou နှ့ငု်င််မံျား���၌ပြ�စ််�ါသည်။် ၂၀၂၀ ခုု
နှစ်ှ် များတွလ်ွှာများ ှဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာ အထု့ ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �၏ ဝေ�သ၌ ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက�� အထုဋွ််
အထု�့်ဝေရ�ကဝ်ေေစ်ဉ် အစ့်�ုရများ���သည် ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���၊ ေယူစ််�်များ���နှငှ်�် ဝေလွှာဆွဲ�့်
များ���က့ု များရှိှ့များပြ�စ််လွှာ့အု�်သည်�် ကေုစ််ည်မ်ျား���များအှ� �့တွထ်ု��လွှာ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်။် ကွနှ်�်ု

တွ့ု �သည် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���အ��  အမ့်ျား၌ လွှာံပုြခု�ံဝေအ�င်ဝ်ေေဝေစ်
ရေန်ှငှ်� ်အကယူ၍် သဝေဘာာ�နှငှ်� ်အဝေရ�ဝေ�်အဝေပြခုအဝေေ တွစ််ခု ုရှိှ့�ါက ဆွဲ�့်ကမ်ျား�၊
အလွှာ�်ုသများ��နှငှ်�် က�ေ�်များ�ဝေရ� အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���နှငှ်�် ဆွဲကသ်ယွူဝ်ေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ဝေစ်
ရေ ်အဝေကြက�င်�်ကြက��ခု���ါသည်။် ပြ�ည်�်ပြ�ည်�်ခု�င်�်အ��ပြ�င်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�များ���တွငွ် ်�ံမုျားေှ်
ပြ�ေလ်ွှာည်ပ်ြ�စ််လွှာ�ကြကပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���များ�ှ ၎င်�်တွ့ု �၏ လွှာ�်ု
ဝေလွှာ�ရှိှ့သည်မ်ျား���က့ ုပြ�ေလ်ွှာည်လ်ွှာ�်ုနှ့ငု်ပ်ြီး��ပြ�စ််�ါသည်။်

ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ ကေုဆ်ွဲံ�ု�့ငု်�်၌ ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���သည််
သဝေဘာာ� အစ်�� ၅၀ ဝေက��်သ့ု �သ�ွ�ဝေရ�ကခ်ု��ပြီး��� ေ�များက�ေ�်များ၊ု လွှာ�်ုခု ဝေကြွက�က�ေမ်ျား���၊
ဝေဆွဲ��ုံတွင်က်သုများနုှငှ်� ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား�ကေုဆ်ွဲံ�ုများဝုေကြက�င်�် အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �
ပြခုင်�် အများကုစ့်စများ���က့ု က့ငု်တ်ွယွူဝ်ေပြ�ရှိငှ်�်ဝေ��ခု��သည်။်။

အီးာ�တ�်များာာနှာာင်�် အီးး�န်ံ
အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာ
ITF အ�ရတွက်များာ�နှငှ်�် အ�ရေ ်အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��က့ ုသဝေဘာာ�သ��များ���၏
သ�ယူ��ဝေပြ��ဝေရ�အတွကွ ်အဝေလွှာ�ထု��သည်� ်အဆွဲ့�ုါဝေ�သတွစ််ဝေလွှာာ�ကရ်ှိှ့ သများဂါဂ
များ���များ ှလွှာ�်ုရှိ�ှ�သမူျား���၏ အင်အ်��ပြ�င်� ်အင်အ်��ပြ�ည်�တ်ွင်�်ထု���ါသည်။် ၎င်�်
တွ့ု �၏ ဝေများ��ေ�်နှမ်ွျား�ေယူမ်ျား ုများရှိှ့ဝေသ� ကြီးက�့��မ်ျား�များဝုေကြက�င်� ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်အဆွဲ့�ုါ
ဝေ�သတွငွ်�်၌ သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်များရရှိှ့ဝေသ�သည်�် လွှာ�်ုခုများ��� အများကုစ့်စ
၁၇၆ ခု ုတွငွ် ်ITF များ ှပြ�ေလ်ွှာည်ရ်ရ့ှှိခု��သည်�် ဝေင်ွ စ်စု်ဝုေ�ါင်�် အဝေများရ့ကေဝ်ေ�်လွှာ�
USD6,213,683 က့ ုရရှိှ့ဝေအ�င် ်တွ��ေယ်ူဝူေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ခု���ါသည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ဝေ�သတွငွ် ်စ်ေွ ��်စ််များ ုအများကုစ့်စ အကြီးက��အက�ယူန်ှငှ်� ်ရင်ဆ်ွဲ့ငု်က်ြကရသည်။်
၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဇွွေလ်ွှာများ ှ��ဇွင်ဘ်ာ�လွှာ အကြက�� ITF နှငှ်� ်အဆွဲကအ်သယွူက်ေွခ်ု��၏
ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���သည် ်သဝေဘာာ� ၁၂ စ်��များ ှသဝေဘာာ�သ�� ၁၃၅ ဦး�ဝေက��်က့်ု
၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားသ��စ်မုျား���ထု ံပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ရေ ်ကညူ်�ဝေ��ခု��သည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �တွငွ် ်လွှာစ််�ရ��၊ ဆွဲ�ူေ ်နှငှ်�် အ�ဂါ�စ််နှ့ငု်င််တံွ့ု �၌ ယူခုအုခုါ �ထုများဦး�ဆွဲံ�ု အကြီးကမ့်ျား
အ��ပြ�င်�် ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ်မူျား���ရှိှ့ပြီး��� အ�ရတွန်ှငှ်�် အ့ုများေန်ှ့ငု်င််မံျား���တွငွ် ်ဆွဲကသ်ယွူ်
ရများည်�သ် ူ�့မ့ုျား၍ု ရှိှ့�ါသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အ�ွ��အတွကွ ်ဝေေ�ကထ်ု�် သင်တ်ွေ�်�့ု �ခု�
ပြခုင်�်နှငှ်�် �ည်�ဝေ��ပြခုင်�်က့ ု၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ်စ်�စ်ဉ်ထု��ပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ဝေ�သတွငွ်�်
ရ့ှှိ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���နှငှ်�် ဆွဲကဆ်ွဲဝံေရ� အသစ််က့ု တွည်ဝ်ေဆွဲ�က်
ဝေ��ပြီး��� တွည်ရ်ှိှ့ဆွဲ� ဆွဲကဆ်ွဲဝံေရ�များ���က့ု �့မ့ုျားကု�စ််လွှာစ််ခု့ငု်မ်ျား�ဝေအ�င် ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကသ်�ွ�
�ါများည်။်
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26 အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျား

လ�ပ်ဇူးာတမ်ျား�ာ�

အီးလ�ပ် အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတ်
များ�ာ� လမုူျားရေ���န့်ံ��မ်ျား�ာ�တင့််
ရေအီးာတု��ရ်ေနံလ��ရ်ှိာု – သရေ�ာာသာ�
များ�ာ� သတပုြပ�
ရေဖု�စာ�်�တတ်င့် ်အီးလ�ပ်တစာခ်ျု� ရုံး�တတ်��ခ်ျု�ည်�် �မ်ျား�လာမ်ျား�ခံျု�သ
လာ�။ WhatsApp တင့် ်ရေ��ာ်ပြင်ာထားာ�သည်�် အီးလ�ပ်အီးလန့်ံ
ရေ�ာင်�်ရေ�ာင်�် ပြများင်ရ်ေတ့� ချု��သလာ�။ ၎င်�်သည် ်အီးတ�အီးရေယ်ာင််
လမ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတက်ြီး�း�တစာခ်ျု� ဧ�န်ံများ�ချု� ပြဖုစာသ်ည်။် သတူု� �သည် ်သင်၏်
ရေင်ရ့ေ��� သု� �များဟ�တ ်များည်သ်ပူြဖုစာရ်ေ��ာင်�်�ု� ခုျု��ယ်�ူန်ံသာပြဖုစာသ်ည်။်
ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�အီးဖ့ု�� ရံုံး� �ချု��ပ် ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုပြဖုစာသ် ူSteve
Trowsdale သည် ်အီးလမ်ုျားခံျုချု���သည်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�ထားမံျားာ တစာ်
နှာာစာလ််င် ်အီးများာာစာာ ရေထားာင်န်ှာာင်�ခ်ျု�း၍ လ�ခံ်ျု�ရှိာုသည်။်

လစာာရေ�ာင်�်လန့်ံ�ရေသာ အီးလ�ပ် �မ်ျား�လာမ်ျား�ချု��မ်ျား�ာ��ု� သတပုြပ�ပါ-
၎င်�်တု� �များာာ ယ်ံ���ည်�်န်ံ ချု�ခ်ျု�လန့်ံ�သည််
အီးတ�အီးရေယ်ာင် ်အီးလ�ပ်ချုနံ �် လမ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတလ်�ပ်ခံျု�သ ူနှာာစာဦ်း�သည် ်၎င်�်တု� �၏ အီးပြဖုစာအ်ီးပ�� ်အီးရေ��ာင်�်အီး�ာများ�ာ��ု� အီးပြချုာ�သမူျား�ာ�

အီးလာ�တ ူရေထားာင်ရ်ေပြချုာ�ထ်ား� ��များသာ့�ရေစာ�န်ံ �ညူ်းရေသာအီးာ�ပြဖုင်�် ရေပြပာပြပ�န်ံ သရေ�ာတညူ်းချု��

အဝေတွွ�အကြက�ံ ရင်�က်�ကဝ်ေေပြီး��ပြ�စ််သည်� ်သဝေဘာာ�သ�� များ�လွှာေ့�်များး�
X သည် ်၂၉ နှစ်ှ်ကြက� ကမုျားပဏီ�တွစ််ခုတုွည်�်တွငွ် ်လွှာ�်ုက့ငု််
ပြီး���ဝေေ�က ်အလွှာ�်ုလွှာကမ်ျား��ပြ�စ််ခု��ရသည်။် Ms Y �င်လ်ွှာယူ်
ဝေရဝေကြက�င်�်တွငွ် ်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုရေ ်ဆွဲံ�ုပြ�တွခ်ု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �နှစ်ှ်
ဦး�လွှာံ�ုသည် ်အလွှာ�်ုရှိှ�ဝေေခု��ပြီး��� �ုတွတ်ွရက ်ဝေ�်ဝေ�ါကလ်ွှာ�
သည်� ်အလွှာ�်ုကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ခု�ကမ်ျား���က့ ုအင့်ကုမ့်ျားခု��သည်။်

များ�လွှာေ့မ်ျားး� X က့ု LinkedIn များတှွစ််ဆွဲင်�် ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��ပြီး���
Ms Y က့ု သမူျား၏ အလွှာ�်ု အ��ဝေများ�လွှာမ်ျားတှွစ််ဆွဲင်�် ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��
သည်။် တွရ���င် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အ�ွ��အစ်ည်�်အတွကွ်
အလွှာ�်ုလွှာ�်ုရေ ်ဝေပြ��ဆွဲ့သုည်�် တွစ််စံ်တုွစ််ဝေယူ�ကသ်ည် ်အလွှာေွ်
သဝံေက�င်�်ဟာစ််သည်� ်အလွှာ�်ုများ���က့ု ဝေ��်ညွှာေ�်ထု��ခု��သည်။်

များ�လွှာေ့မ်ျားး� X – ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ�၏ များ�လွှာေ့မ်ျားး�အပြ�စ်် နှစ်ှ်နှစ်ှ်
အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့ကက့်ု Vroon Offshore Services Ltd နှငှ်�်
တွစ််လွှာလွှာာင် ်ဝေ�ါင်စ််တွ�လွှာင်ဝ်ေင် ွ £12,550 (USD15,843)
ပြ�င်� ်နှစ်ှ်လွှာ သဝေဘာာ�တွက/်သဝေဘာာ�ဆွဲင်�်၊ နှစ်ှ်လွှာ လွှာစ်�ပြ�ည်�်
ခုငွ်�န်ှငှ်�တ်ွက ွအမ့်ျားဝေေထု့ငု်ဝ်ေရ� ခုငွ်�ပ်ြ��ရေ�ံ်ဝုေင်ပွြ�င်�် ပြ�စ််�ါသည်။်
Ms Y – Maritime Transport Ltd နှငှ်�် ခုရ��သ�ွ� စ်�ဝေရ�၊
အမ့်ျားများဝှေေ၍ အလွှာ�်ုလွှာ�်ုရေပ်ြ�စ််ပြီး��� အခုေွလ်ွှာတွွ ်လွှာစ်ဉ် လွှာစ်�
ဝေင် ွEUR3,962 (USD4,471) နှငှ်�တ်ွက ွလွှာစ်ဉ် စ်��စ်ရ့တွ်
EUR1,081 (USD1,220) ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်ပွြ�င်�ပ်ြ�စ််သည်။်

ကမုျားပဏီ� နှစ်ှ်ခုလုွှာံ�ုများ�ှ တွရ���င်က်မုျားပဏီ�များ���ပြ�စ််ကြကဝေသ�်လွှာည်�်
အလွှာ�်ုခုေ �သ်ည်�က်စ့်စနှငှ်�် လွှာံ�ု� များ�တွသ်က�်ါ။

အလွှာ�်ု အဝေကြက�င်�်အရ�ဝေ��်ပြ�ခု�ကမ်ျား���၊ ဝေလွှာာ�ကလ်ွှာာ��ံစံု်များ���
နှငှ်�် ဝေေ�ကထ်ု�် အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်အ��လွှာံ�ုတွ့ု �တွငွ် ်ကမုျားပဏီ�
အများတှွတ်ွဆံွဲ�့် အစ်စ််အများေှန်ှငှ်�် စ်��့ု �လွှာ�့်စ်� အစ်စ််အများေှ ်�ါရှိှ့

ဝေသ�်လွှာည်�် လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်သူည် ်သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကန်ှငှ်�်
ဆွဲကသ်ယွူရ်ေ ်အဝေသ�စ့်တွအ်ခု�ကတ်ွ့ု �က့ ုအတွအုဝေယူ�င်လ်ွှာ�်ုပြီး���
Ms Y ၏ အများည်က့်ု များ�ှ�ယူငွ်�်အသံ�ုပြ��ပြခုင်�်အ�ါအ�င််
ထုင်ရ်ှိှ��သည်� ်အများ�ှ�အယူငွ်�်များ���က့ု လွှာ�်ုခု��သည်။် သမူျားသည််
ကမုျားပဏီ�က့ ုGoogled လွှာ�်ုပြီး��� သမူျား၏ စ်�အဆွဲကအ်သယွူမ်ျား�ှ
စ်စ််များေှဝ်ေသ� �ေထ်ုမ်ျား�များ���များ ှလွှာ�ခု��ဝေကြက�င်�် အ�များခုခံု���ါသည်။်
လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်သူည် ်�ေထ်ုမ်ျား�အများည်မ်ျား���ပြ�င်�် အ��ဝေများ�လွှာလ်ွှာ�့်စ်�
များ���နှငှ်�် တွယူလ်ွှာ��ုေ�်ေ�ံါတွမ်ျား���က့ု �ု့��ု့�ဝေလွှာ� အတွအုဝေယူ�င််
လွှာ�်ုခု��သည်က့်ု သမူျားသည် ်များသခ့ု���ါ။

များ�လွှာေ့မ်ျားး� X နှငှ်�် Ms Y တွ့ု �သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က်
များ���က့ ု၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် ဝေများလွှာတွငွ် ်လွှာကမ်ျားတှွဝ်ေရ�ထု့�ုခု��သည်။် ယူင်�်
ဝေေ�က ်ဝေင်ဝွေတွ�င်�်သည်�က်စ့်စ စ်တွင်ခ်ု���ါသည်။်

များ�လွှာေ့မ်ျားး� X အ�� တွစ််စံ်တုွစ််ဝေယူ�ကက် အ��ဝေများ�လွှာ�့်ု �ပြီး��� UK
လွှာမူျား�ုင်က်ြီးက��ကြက�်ဝေရ� ဌာ�ေကဟာဆုွဲ့ကု� UK နှ့ငု်င်် ံအ�များခုံ
ေ�ံါတွအ်တွကွ ်ဝေင်ွ £1,190 (USD1,500) က့ဝုေ��ရေ ်ဝေတွ�င်�်
ဆွဲ့ခုု��သည်၊် သသူည် ်�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုရလွှာမ့်ျား�်များည်ပ်ြ�စ််
သည်�တ်ွ့ငု်ဝ်ေအ�င်�်င် ်ပြ�စ််�ါသည်။် (သင် ်ဤသ့ု �များည်သ်ည်�အ်ခုါ
များာ ဝေ��ရေ ်များလွှာ့�ုါ။) သသူည် ်အ��ဝေများ�လွှာန်ှငှ်� ်အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က်
က့ု သ၏ူဝေရှိှ �ဝေေထု ံဝေ���့ု �ခု��သည်၊် ဝေရှိှ �ဝေေက တွရ���င်ပ်ြ�စ််
�ါသည်ဟ်ာ ုသံ�ုသ�်ခု��သည်။် ထု့ု �ဝေကြက�င်�် များ�လွှာေ့မ်ျားး� X သည် ်ဝေင်ွ
က့ု လွှာွ�ဝေ��ခု��သည်။်

ယူင်�်ဝေေ�က ်များ�လွှာေ့မ်ျားး� X အ�� ‘ပြီးဗ့ျူတွသ့ာ နှ့ငု်င်် ံအ�များခုံ
အစ်�အစ်ဉ်’ (၎င်�်များ�ှ များရှိှ့�ါ) အတွကွ ်ဝေင် ွ£2,400 (USD3,030)
များဝေ��များခု�င်�် NI ေ�ံါတွက့်ု စ်�မံျား၍ များရနှ့ငု်ဝ်ေကြက�င်�် ဝေပြ��ဆွဲ့ခုု��
သည်။် အဆွဲ့�ုါ အဆွဲကအ်သယွူက် ထု�်ဆွဲင်�ဝ်ေပြ��ခု��သည်မ်ျား�ှ

များ�လွှာေ့မ်ျားး� X က့ယုူတ်ွ့ငု်သ့်ု �UK လွှာ�့်စ်�က့ ုအသံ�ုပြ��ပြခုင်�်ပြ�င်�်
ဝေ��ဝေခု�သင်�ပ်ြီး��� ဝေ���့ု �သမူျား�ှ များ�လွှာေ့မ်ျားး�၏ ေ��စ်�်ရ�ဝေဆွဲမွျား�့��
သ့ု �များဟာတုွ ်ရင်�်နှှ��သည်�မ့်ျားတွဝ်ေဆွဲွ ပြ�စ််ရများည်ဟ်ာဆုွဲ့သုည်။် NI ေ�ံါတွ်
က့ ုထုတုွဝ်ေ��လွှာ့ကုသ်ည်န်ှငှ်�တ်ွစ််ပြီး�့�င်ေ်က ်သသူည် ်အဆွဲ့�ုါဝေင်ွ
က့ု ခု�ကခ်ု�င်�် ပြ�ေထ်ုတုွန်ှ့ငု်သ်ည်ဟ်ာ ုများ�လွှာေ့�်များး� X အ�� ဝေပြ��ဆွဲ့ု
ခု��သည်။် သတွထ့ု��လွှာ�ကရ်ှိှ့ပြီး��� များ�လွှာေ့မ်ျားး� X သည် ်သူ �ဝေရှိှ �ဝေေ
အ�� ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��သည်၊် ဝေရှိှ �ဝေေက ဝေင်မွျား�့ု �ရေ ်သူ �အ��ဝေပြ��ဆွဲ့ု
ခု��ပြီး��� စံ်စု်မ်ျား�စ်စ််ဝေဆွဲ�ပြီး���ဝေေ�က ်အတွအုဝေယူ�င်ပ်ြ�စ််ခု��ဝေကြက�င်�်
အတွည်ပ်ြ��ခု��သည်။်

အမ့်ျားများ ှအလွှာ�်ုလွှာ�်ုခုငွ်�ပ်ြ��ရေအ်တွကွ ်Ms Y ထုမံျား ှဝေင်ွ EUR399
(USD450) ဝေတွ�င်�်ခု��သည်။် သမူျားသည် ်များသ�များယူ� ပြ�စ််ခု��သည််
အဘာယူဝ်ေကြက�င်�ဆ်ွဲ့ဝုေသ�် ဝေင်ကွ့ု Western Union များတှွစ််ဆွဲင်�် ဂါွ�ေ�
ယူ�နှ့ငု်င််ရံှိှ့ အရ�ရှိှ့တွစ််ဝေယူ�ကထ်ုသံ့ု ��့ု �ဝေ��ရများည်ပ်ြ�စ််ဝေသ�်လွှာည်�်
သမူျား၏ အဆွဲကအ်သယွူက် ဘာဏီမ်ျား���များ�ှ ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��
ဝေကြက�င်�် တွစ််များ�့��တွစ််�ုံ လွှာ�်ုက့ငု်လ်ွှာ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်ဟ်ာ ုဆွဲ့�ုါသည်။်
သမူျားသည် ်ဝေင်ကွ့ု ဝေ��ဝေခု�ခု��ပြီး��� �ါများစ််က့ု လွှာကခ်ုရံရှိှ့ခု��သည် ်–
အပြ�ည်ပ်ြ�ည်ဆ်ွဲ့ငု်ရ်� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ�� သများဂါဂ
များ ှထုတုွဝ်ေ��သည်�် လွှာကမ်ျားတှွပ်ြ�စ််သည်။် သမူျားသည် ်Google တွ္
င်င် ်ရှိှ�၍များရနှ့ငု်ခ်ု���ါ (၎င်�်များ�ှ များရှိှ့�ါ) ယူင်�်ဝေေ�က ်�ါများစ်် အခုဝေကြက�
ဝေ��ရေ ်�တုွအ့ကြီးကမ့်ျား ဝေတွ�င်�်ခုလံွှာ�ခု��သည်။် သမူျားသည် ်ITF ၏
အလွှာ�်ု အတွအုဝေယူ�င် ်လွှာမ့်ျားလွှာ�်ုဇွ�တွ ်အကအူည်��ုေ�်လွှာ့ငု်�်က့ု
အကြကဉံီး�ဏီအ်တွကွ ်ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��ပြီး��� အ��လွှာံ�ုများ�ှ အတွအုဝေယူ�င််
လွှာမ့်ျားလွှာ�်ုဇွ�တွပ်ြ�စ််ဝေကြက�င်�် သရ့ှိှ့ခု��ရသည်။်

၎င်�်တွ့ု �နှစ်ှ်ဦး�အကြက�� များ�လွှာေ့မ်ျားး� X နှငှ်�် Ms Y တွ့ု �သည် ်ဝေင်ွ
£1,500 (USD1,956) ဝေက��် အလွှာမ့်ျားခုခံု��ရသည်။်
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ကြသဂါတုွလ်ွှာ ဝေစ်�ဝေစ်��့ငု်�်၌ သဝေဘာာ�သ�� ၁၄ ဦး�သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏
က့ယုူ�့်ငု် ်စ်ရ့တွပ်ြ�င်� ်ယူကူရ့ေ�်နှ့ငု်င််သံ့ု �အမ့်ျားပြ�ေခ်ု��ကြကသည်။် က�ေ်
ရှိှ့ဝေေဝေသ�ဝေသ� ဝေပြခု�ကဝ်ေယူ�ကမ်ျား�ှ ဟာ့တုွယူဝ်ေကြွက�များ���က့ု များ
ဝေ��ဆွဲ�်နှ့ငု်ဘ်ာ� ၎င်�်တွ့ု �၏ နှ့ငု်င််ကံ�ူလွှာကမ်ျားတှွမ်ျား���က့ ုပြ�ေလ်ွှာည်မ်ျား
ရရှိှ့နှ့ငု်က်ြက�ါ- အခု�့� � များ�ှ အမ့်ျားပြ�ေရ်ေက့်�ုင် ်များတွတွန်ှ့ငု်ခ်ု��ကြက�ါ။

အ�စ်တွေဘ်ာလူွှာရ်ှိှ့ ယူကူရ့ေ�် �တုွယ့ူ-ဝေက�င်စ််စ််�ေသ်ည် ်အဝေကြွက�
ဝေလွှာာ��ဝေ�ါ �ဝေစ်ရေ ်ဝေအ�င်ပ်ြများင်စ််�ွ ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကန်ှ့ငု်ခ်ု��သည်။် ITF ၏
အကအူည်�နှငှ်�တ်ွက ွ�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် သယူယ်ူ�့ူု �ဝေဆွဲ�င််
ဝေရ� အလွှာ�်ုသများ��များ���၏ အလွှာ�်ုသများ��သများဂါဂ ယူကူရ့ေ�်နှ့ငု်င််ံ
(Marine Transport Workers’ Trade Union of Ukraine
(MTWTU)) သည် ်အဝေကြွက�များ���အ�� ပြ�ေဆ်ွဲ�်ဝေ��ခု��ပြီး���
သဝေဘာာ�သ��များ���၏ နှ့ငု်င််ကံ�ူလွှာကမ်ျားတှွမ်ျား���က့ ုပြ�ေရ်ခု��သည်။်

“စ်��စ်ရ�နှငှ်� ်အဝေပြခုခု ံလွှာ့အု�်သည်�အ်ရ��စ်စည်�်များ���က့ု �ယူယ်ူူ
ရေ ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���ထု ံဝေင်�့ွု �ဝေ��ခု��ပြီး��� အမ့်ျားပြ�ေရ်ေ ်ရနှ့ငု််
သည်�် ဝေေ�ကတ်ွစ််ကြီးကမ့်ျားထုကွမ်ျားည်�် ဝေလွှာယူ�ဥ်း်ခုရ��က့ု �ယူယ်ူခူု��
�ါသည်”် ဟာ ုMTWTU �ထုများ �-ုဥ်းကက ဌာပြ�စ််သ ူOleg Grygoriuk
က ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်။် သဝေဘာာ�သ��များ���များ�ှ �င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် လွှာ
ဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွဝေေရေ ်ပြ�င်ဆ်ွဲင်ခ်ု��သည်�အ်တွကွဝ်ေကြက�င်�် ကွနှ်�်ု
တွ့ု �သည် ်အ�့ကုေုခ်ု�့ေတ်ွင်န်ှ့ငု်ရ်ေ ်�ယူယ်ူခူု��ပြီး��� သတူွ့ု �အဝေေပြ�င်�်
ဟာ့တုွယူမ်ျား ှအစ််စ်တွေဘ်ာလူွှာ ်ဝေလွှာဆွဲ�့်သ့ု �၊ ယူင်�်များတှွစ််�ေ ်Kiev
Borispol ဝေလွှာဆွဲ�့်များ ှOdessa သ့ု �က�ူဝေပြ��င်�်သ�ွ�ခု��ဝေကြက�င်�်
ဝေသခု��ဝေစ်ခု��သည်၊်”

ကြသဂါတုွလ်ွှာ ၁၂ ရကမ်ျားတွ့ငု်မ်ျား� သဝေဘာာ�သ�� ဝေပြခု�ကဝ်ေယူ�ကသ်ည််
အ့ု�ကဆ်ွဲ�သ့ု �ဝေခု��ဝေများ�စ်�ွပြ�င်� ်ပြ�ေလ်ွှာည်ဝ်ေရ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်။်

27အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျား

လ�ပ်ဇူးာတမ်ျား�ာ�

လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်မူျား���သည် ်�့၍ု �ါ�ေ�်လွှာ�ကြကသည် ်– သင်လ်ွှာည်�်
�့၍ု �ါ�ေ�်လွှာ�ရများည်ပ်ြ�စ််သည်။် တွစ််ခု�့ေက် ၎င်�်များ�ှ အ��ဝေများ�လွှာ်
များ���၊ ဝေကြက�်ပြင်�များ���နှငှ်�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုအ်တွမုျား���ပြ�စ််ခု��ဝေသ�်လွှာည်�်
ယူခုအုခုါ သတူွ့ု �သည် ်သင်�အ်�� Facebook, WhatsApp,
LinkedIn, Instagram နှငှ်� ်အပြခု��ဝေသ� လွှာမူျားကုေွရ်ကမ်ျား���များှ
တွစ််ဆွဲင်�လ်ွှာည်�် ဝေခုါင်�်�ံပုြ�တွမ်ျားည်ပ်ြ�စ််သည်။် Facebook သည််
ဝေလွှာ�ဝေလွှာ�လွှာတွလ်ွှာတွ၌် အပြ�စ််အများ���ဆွဲံ�ုပြ�စ််ပြီး��� ကမုျားပဏီ�သ့ု �
သတွင်�်�့ု �ရေ ်ကြီးက�့�စ်��ပြခုင်�်များ�ှ အလွှာေွခ်ုကခ်ု�ခု���ါသည်။်

လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်မူျား���က သင်�အ်�� ဆွဲကသ်ယွူသ်ည်�ေ်ည်�်လွှာမ်ျား�များ�ှ
ဝေပြ��င်�်လွှာ�လွှာ�ကရ်ှိှ့သည် ်သ့ု �ဝေသ�် လွှာမ့်ျားလွှာည်မ်ျား၏ု အေစ််သ�ရများ�ှ
အတွတူွ�ူင်ပ်ြ�စ််�ါသည်။် သတူွ့ု �သည် ်သင်�အ်�� အလွှာ�်ုအသစ််
ပြ�င်� ်ကတွက့�တွပ်ြ��သည်၊် ၎င်�်အလွှာ�်ုများ�ှ တွကယူ ်များရှိှ့�ါ။ သူ
တွ့ု �သည် ်သင်�ထ်ုမံျား ှသင်�ဝ်ေင်ဝွေကြက�နှငှ်� ်သင် ်များည်သ်ပူြ�စ််ဝေကြက�င်�်က့ု
လွှာယုူသူည်။် သတူွ့ု �သည် ်သင်�အ်�� ဝေင်ညှွ်စ််ပြီး��� သင်�အ်�� ဝေင်ကွေု်
ခုမ်ျား�ဝေပြခု�ကသ်�ွ�ဝေအ�င် ်လွှာ�်ုသည်။် သင်သ်ည် ်ဝေကြက�ကရံွ်�ခုစံ်��
ပြီး���က�ေရ်စ််က� ၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာမ့်ျားခုရံပြခုင်�်အတွကွ ်ရှိှကဝ်ေေများည််
ပြ�စ််သည်။်

သတူွ့ု �သည် ်တွရ���င် ်ကမုျားပဏီ�များ���၏ အများည်မ်ျား���က့ု သံ�ုပြီး���
�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုအ်သစ််များ���၊ �ုေ�်ေ�ံါတွ ်အများ�ှ�အယူငွ်�်များ���နှငှ်�်
အခုများ��သံ�ုနှ့ငု်သ်ည်�် အ��ဝေများ�လွှာလ်ွှာ�့်စ်�များ���က့ု �ေတ်ွ��သည်။်
တွကယူ�အ်စ်စ််အများေှ ်ကမုျားပဏီ�များ���သည် ်အတွမုျား���က့ု
များသရ့ှိှ့ကြက�ါ။ သ့ု �များဟာတုွ ်လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်မူျား���သည် ်ကမုျားပဏီ�အသစ််
တွစ််ခုလုွှာံ�ုက့ု �ေတ်ွ��ကြကသည်။်

�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်ပြ�ေ �ခ်ု�့ဝေ��သမူျား���သည် ်၎င်�်တွ့ု �နှငှ်�် များတှွ�ံ်တုွင်သ်ည်�်
�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုမ်ျား���က့ု စ့်စ်စ််ဝေရ�အတွကွ ်၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုက့ု များ
လွှာ�်ုကြက�ါ။ ITF သည် ်လွှာမ့်ျားည်�သည်�် ကမုျားပဏီ�များ���ပြ�စ််ကြကသည်�်
ABL Shipping Ltd နှငှ်�် Maritime Centre UK လွှာ�်ုက့ငု်သ်ည်�်
�ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်နှစ်ှ်ခုကု့ု �့တွသ်မ့်ျား�လွှာ့ကုသ်ည်� ်အဝေထု�ကအ်ထု��
အ�� များကြက�ဝေသ�များ�က ထုတုွဝ်ေ��်ဝေ��ခု��သည်။်

တွစ််ခုါတွစ််ရံ အလွှာ�်ုသည် ်အများေှပ်ြ�စ််�ံု လွှာံဝုေလွှာ�ကဝ်ေသ�်လွှာည်�်
အတွပုြ�စ််ဝေ�်လွှာ�ရသည်။် သင် ်ဝေင်ပွြ�ေမ်ျားရဝေတွ��၊ သင်�်
စ်�ရွကစ််�တွမ်ျား�များ��� သင်�ထ်ုမံျား ှယူဝူေဆွဲ�င်ပ်ြခုင်�်ခုရံပြီး��� သင် ်စ်ေွ ��်စ််ခုံ
ရသည်။် ထု့ု �ဝေေ�က ်သင်သ်ည် ်အသ��လွှာတွွ ်ဝေင်ဝွေ��ခု��ရသည်။်

သင် ်လွှာမ့်ျားလွှာည်မ်ျားအုဝေကြက�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �အ�� ဝေပြ��ပြ�သည်�အ်ခုါ
၎င်�်က့ု ဝေ��်ထုတုွန်ှ့ငု်ရ်ေ ်သ့ု �များဟာတုွ ်�့တွ�်စ််နှ့ငု်ရ်ေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �လွှာ�်ု
နှ့ငု်သ်ဝေလွှာ�က ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �လွှာ�်ုသည်။် သ့ု �ဝေသ�် လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်မူျား���
သည် ်သ�များေအ်��ပြ�င်�် �ံစံု်ဝေေ�ကတ်ွစ််များ�့ ့��ပြ�င်�သ်� �ေတ်ွ��များည်ပ်ြ�စ််
�ါသည်။် ၎င်�်တွ့ု �က့ု ဟာေ �တ်ွ��ရေ ်အဝေရ�အကြီးက��ဆွဲံ�ု ေည်�်လွှာမ်ျား�
များ�ှ လွှာကခဏီ�များ���က့ ုဦး�စ်�ွ သတွပ့ြ��ပြခုင်�်ပြ�င်�် ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေပ်ြ�စ််
�ါသည်။်

၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ်တွငွ် ် ITF သည် ်ShipBeSure ဟာဝုေခု်ဝေသ� ရည်စ််�ူ
ထု��ဝေသ� �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကုက့်ု �ွင်�လ်ွှာစ်ှ်လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်၊် သင်�အ်ဝေေပြ�င်�်
www.itfshipbesure.org တွငွ်ရ်ှိှ�ဝေ�ွနှ့ငု်�်ါလွှာမ့ျား�်များည်။် ကွနှ်�်ု
တွ့ု �သည် ်စ်�မံျားဝေရ� က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား���က့ ုအတွေ�်အစ်��ခုွ�ပြခု��
ဝေ��ရေ ်၎င်�်က့ု သံ�ု�ါလွှာမ့ျား�်များည် ်သ့ု �များသှ� သင်�အ်ဝေေပြ�င်� ်၎င်�်တွ့ု �
များ�ှ ယူံကုြကည်ရ်သည် ်ဟာတုွမ်ျားဟာတုွ ်အလွှာယွူတ်ွက ူစ့်စ်စ််နှ့ငု်မ်ျားည််
ပြ�စ််သည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်လွှာမ့်ျားလွှာည်သ်မူျား���ဟာ ုကွနှ်�်ုတွ့ု �သရ့ှိှ့သည်�် လွှာူ
�ဂုါဂ့�လွှာမ်ျား���နှငှ်�် က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား��� စ်�ရင်�်တွစ််ခုကု့ ု၎င်�်တွငွ််
တွင်ပ်ြ��ါလွှာမ့ျား�်များည်။်

တ�ူ�းနှာု�င်င််၌ံ လလူမ်ုျားသည် ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ�
ရေပြချု��န်ံလ�ပ်န်ံ���ရေစာသည််
၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ဇူူးလု�င်လ် အီးစာဦး�ပု�င်�်၌ ယ်�ူ�ုန်ံ� သရေ�ာာသာ� ၂၀ ဦး�သည် ်အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး��စ်ာာချု��ပ်များ�ာ��ု� Kharatyan Crew
Management တည်ရ်ေထားာင်သ်ည်�် ယ်�ူ�ုန်ံ�နှာု�င်င််သံာ� စားမံျားရေ���ု�ယ်စ်ာာ�လာယ်ပ်ြဖုစာသ် ူ Artur Kharatyan ဆိုု�သနူှာာင်�် Arif
Kaptan နှာာင်�် Rachel Borchard သရေ�ာာများ�ာ�ရေပ်တင့် ်အီးလ�ပ်လ�ပ်�န်ံ လ�မ်ျားာတရ်ေ��ထားု��ချု��သည်။် သတူု� �သည် ်တစာဦ်း�စား

Kharatyan အီးာ� USD1,500 နှာာင်� ်USD7,000 အီး��ာ� ရေပ�ချု���သည်။်

၎င်�်တွ့ု �က့ ုသဝေဘာာ�တွကရ်ေဟ်ာ ုယူဆူွဲရသည်�် တွရူက�နှ့ငု်င််၊ံ က�
ရ��ဆွဲပူြီးမ့ျား�� ဟာ့တုွယူတ်ွစ််ခုသု့ု �ဝေခု်သ�ွ�ခု��သည်။် ဝေေ �ရကမ်ျား���သ�
ကေုဆ်ွဲံ�ုခု��ဝေသ�်လွှာည်�် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
များ�ှ ပြ�စ််များလွှာ�ခု���ါ။ သဝေဘာာ�သ��များ��� သသံယူပြ�စ််လွှာ�ခု��သည်။် နှစ်ှ်
�တွက်ြက�လွှာ�ပြီး���ဝေေ�က ်Kharatyan သည် ်သ၏ူ တွယူလ်ွှာ��ုေ�်
က့ု �့တွထ်ု��လွှာ့ကုဝ်ေတွ��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �၏ ဝေကြွက�တွကဝ်ေေလွှာ�က်
ရှိှ့သည်�် ဟာ့တုွယူခ်ုများ���များ�ှ များဝေ��ဝေခု�ရဝေသ�ဝေကြက�င်�် သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ���က ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��သည်။် ဟာ့တုွယူ ်�့ငု်ရ်ှိငှ်သ်ည် ်သတူွ့ု �၏
နှ့ငု်င််ကံ�ူလွှာကမ်ျားတှွမ်ျား���က့ု သူ �အ�� ဝေ��ရေရ်ှိှ့သည်� ်အဝေကြွက�က့ု
ပြ�ေဆ်ွဲ�်ရေအ်တွကွ ်အ�များခုအံပြ�စ်် သမ့်ျား�ဆွဲည်�်ထု��ခု��သည်။်
သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်ယူခု ုတွရူက�နှ့ငု်င််တံွငွ် ်ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုခံု��
ရသည်။်

သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် ၎င်�်တွ့ု �၏ အပြ�စ််အ��ကမ်ျား�ှ များပြီး���ဆွဲံ�ုခု��ဝေသ��ါ။
MTWTU က သဝေဘာာ�များ��� �့ငု်ရ်ှိငှ်အ်�� ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��သည်�်
အခုါ ၎င်�်တွ့ု �ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��သည်မ်ျား�ှ များည်သ်ကူများာ Kharatyan Crew
Management ကမုျားပဏီ�နှငှ်� ်အဆွဲကအ်သယွူ ်တွစ််စံ်တုွစ််ရ� များရှိှ့ခု��
�ူ�သည်�အ်ပြ�င် ်Arif Kaptan က့ု လွှာ�်ုင်ေ�်ရ�်ဆွဲ့ငု်�်ခု��သည်မ်ျား�ှ သံ�ု
နှစ်ှ်ရ့ှှိပြီး��ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် ဆွဲ့�ုါသည်။် ၎င်�်တွ့ု �ဝေေ�ကထ်ု�် ဝေတွွ� ရ့ှှိခု��ရ
သည်မ်ျား�ှ Kharatyan သည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ပြီးခုမ့်ျား�ဝေပြခု�က်
ဝေင်ညှွ်စ််ပြခုင်�်နှငှ်�် လွှာ�ဘာထ်ု့�ုပြခုင်�်အတွကွ ်နှစ်ှ်ဝေ�ါင်�်များ���စ်�ွ
ရ�ဇွ�တွမ်ျား ုရင်ဆ်ွဲ့ငု်ဝ်ေေရဝေကြက�င်�် ပြ�စ််�ါသည်။်

အလွှာမ့်ျားခုရံသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်အပြခု��ဝေသ� Kharatyan
၏ လွှာမ့်ျားလွှာည်ခ်ုရံသ ူအဝေယူ�က ်၅၀ နှငှ်� ်၎င်�်အ�� ဟာေ �တ်ွ��ဝေစ်
ရေ ်ဥ်း�ဝေ� အတွင်�်အက��်ပြ��ဝေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���ထုမံျားှ
အကအူည်�ဝေတွ�င်�်ခုရံ�၌ ��ူဝေ�ါင်�်�ါ�င်ခ်ု��သည်။် အဆွဲ့�ုါ ပြ�စ််ရ�်
အဝေကြက�င်�်များ�ှ ယူကူရ့ေ�် သတွင်�်များ���ယူ�များ���၌ က�ယူက်�ယူပ်ြ�ေ �်
ပြ�ေ �် လွှာသူရှ့ှိင်က်ြက��ပြ�စ််ခု���ါသည်။်

Grygoriuk က ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ “��ကစ့်စဟာ� အပြခု��
သဝေဘာာ�သ��ဝေတွအွ�ု့ � အလွှာ�်ုဝေေရ� အလွှာ��အလွှာ�တွစ််ခုပုြ�စ််တွ��
-သဝေဘာာ�တွစ််စ်��- က့ု စ်စ််ဝေဆွဲ��ု့ �အတွကွ ်သတွထ့ု��ရများယူ��ံ်ပုြ�င််
ဝေလွှာ� တွစ််ခုပုြ�စ််ဝေစ်တွယူလ်ွှာ့ု �ကွေဝ်ေတွ�် ဝေများာ�်လွှာင်��်ါတွယူ၊် ဘာယူ်
ဝေေရ�က့ပုြ�စ််ပြ�စ်် များသ�ွ�ခုင်မ်ျား�ှ �ါများမှျားဟာတုွ ်သသံယူရှိှ့နှ့ငု်မ်ျားယူ�်
ကြက��လွှာမူျား���က့ု ယူံကုြကည်�ု့် �များလွှာ�်ုခုင်မ်ျား�ှ စ်စ််ဝေဆွဲ��ု့ �လွှာ့�ုါတွယူ။်
အပြီးများ�တွမ်ျား�ဘာ�– ခုင်ဗ်ျူ���တွ့ု �ရ� � သများဂါဂက့ု ဆွဲကသ်ယွူက်ြက�ါ… ခုင်ဗ်ျူ���
တွ့ု �အတွကွ ်ကွေဝ်ေတွ�်တွ့ု � ရှိှ့�ါတွယူ။်”

seafsupport@itf.org.uk
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အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျား

လ�ပ်ဇူးာတမ်ျား�ာ�

ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

28

အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတ ်လ�ခဏ်ာများ�ာ��ု�
ရေ��ာ်ပြင်ာတစာခ်ျု�တင့် ်ဖုတရု်ုံးပံ�

* အီးတ�အီးရေယ်ာင်လ်မ်ုျားလ�ပ်ဇူးာတ၏် ပြဖုစာရ်ေလ�ရှိာုသည်� ်လ�ခဏ်ာများ�ာ�အီးရေ��ာင်�်�ု� ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်
သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်ဆို့�ထား�တယ််နူှာု�င်သ်ည်�အ်ီးပု�င်�် စာာများ��န်ှာာာ ၈ တင့် ်ပု�မုျား�ဖုတရု်ုံးပါ။

အီး�ယ်၍် သင် ်များရေသချု�ာလ်င် ်သင်၏် သများဂ္ဂဂ�ု� ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ သု� �များဟ�တ ်ITF �ု� အီး��ဉံာာဏ််အီးတ�့်
jobscam@itf.org.uk ပြဖုင်� ်အီးး�ရေများ�လပု်� �ပါ။

များည်သ်ည်� ်တ�ာ�ဝင် ်��များပဏ်းများ်

WhatsApp အီးသံ��ပြပ�များည် ်များဟ�တပ်ါ

သရေ�ာာတ��်များည်� ်သတင်�်အီးချု��အ်ီးလ�မ်ျား�ာ�

များာာ များာာ�ယ်င့်�်ရေနံသည် ်– သရေ�ာာအီးာ� အီးန့်ံလု�င်�်

ရှိာာ��ည်�သ်ည်�အ်ီးချုါ သရေ�ာာများာာ ရေဖုရေဖု်ဝါ�းလ ၂၁

��တ်ု�င် ်Tuticorin သု� � ရေ�ာ�မ်ျားလာချု��ပါ ဝန်ံရေဆိုာင်ခ်ျု အီးချုရေ���များ�ာ��ု� သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ� ရေပ�

ခုျု�င်�်ရေစာပြချုင်�်များာာ ဥ်းပရေဒီနှာာင်�ဆ်ိုနံ �်��င်သ်ည် ်(sc တင့် ်ရေဖုာ်ပြပ

ထားာ�သည်�အ်ီးတု�င်�်) – ဤ�စုာစ၌ အီးချုရေ���များာာ AB အီးတ�့်

USD1,200 ပြဖုစာပ်ါလမုျား�်များည််

လ်ပ်တစာပ်�� ်ရှိာာလု��စ်ာဥ်း်

��များပဏ်း များရှိာုပါ

(သု� �ရေသာ် MSC Cruises ရှိာုသည်)်

ဤလပ်ုစာာများာာ အီးများာန်ံစာင်စ်ာစာ ်Princess

Cruises ၏ ရံုံး� �ချု��ပ်လပ်ုစာာပြဖုစာသ်ည််

လ�ပ်ချုများ�ာ�များာာ ITF သရေ�ာတညူ်း

ချု��ရ်ှိာုသည်� ်သရေ�ာာရေပ်�ရှိာုများည်� ်

လ�ပ်ချုထား� ်နံည်�်ရေနံသည််
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29��န်ံ�များာရေ��နှာာင်�်

သာယ်ာရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေ��

အီး��ပ်အီးတည်�်ပြဖုစာခ်ျု�ုန်ံ၌
လံ�ပြခံျု�စာာ့နှာာင်�် ရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံစာာ့
ရေနံထားု�င်�်န်ံ အီး�အူီးည်း
ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း�အီးတင့်�် ITF အီးဖ့ု��ဝင် ်သများဂ္ဂဂ
များ�ာ�နှာာင်�် အီးပြချုာ�သမူျား�ာ�သည် ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏
��န်ံ�များာရေ��နှာာင်�် လဖူူုလံ�ရေ��ဆိုု�င်�်ာ လု�အီးပ်ချု��်
များ�ာ��ု� တံ� �ပြပန်ံ�န်ံ ဆို�လ်� ်လ�ပ်ရေဆိုာင်ခ်ျု��
သည်။် ၎င်�်တု� �နှာာင်�် အီးဖ့ု� �ချု��ပ်သည် ်သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�
အီးရေပြပာင်�်အီးလ�လ�ပ်ရေ�� အီး��ပ်အီးတည်�်ရေ��ာင်�်
သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ���ံရေတ့�ရေနံ�သည်� ်ကြီး�း�ထားာ့�လာ
ရေသာ ဖုုစား�မုျား�ု� ရေပြဖုရှိာင်�်ရေပ��န်ံ အီးစားအီးစာဥ်းမ်ျား�ာ�
�ု�လည်�် လ�ခံ်ျု��င်�သ်ံ�� ရေနံ��သည်။် ITF ၏
သာယ်ာဝရေပြပာရေ�� အီးစားအီးစာဉ် ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာု
ပြဖုစာသ် ူDr Syed Asif Altaf � အီးနံး��ပ်
အီး��ချုတ�်�ည်�ရု်ုံးသည််

>>>

စာတုပု်�င်�်ဆိုု�င်�်ာ ��န်ံ�များာရေ�� ပြပဿနံာ
များ�ာ� ���ံရေတ့�ရေနံပါသလာ�။
�ညူ်းရေပ��န်ံအီးတ�့ ်ITF
လမ်ျား�ညွှာန်ံအီးသစာ ်ရှိာုပါသည််
သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ���ံရေတ့��သည်�် ရေ��ာ�ခ်ျုများန်ံ�လလုု ပြများင်�တ်�လ်ာ

လ��ရ်ှိာုရေသာ စာတု�်�ရေ�ာဂ္ဂါနှာာင်�် စာတုရ်ေသာ��ု� ၂၀၁၉ ချု�နှာာစာ ်ITF/
ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ�ယ်ံ���ည်အ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု��၏ ရေလ�လာမုျား

တစာ�်ပ်တင့် ်ရေဖုာ်��ူ�ထားာ�ချု��သည် ်– ၎င်�်အီးပြပင် ်�ု�ဗစာ-်၁၉ ရေ�ာဂ္ဂါ

�ပ်ရေ��ကြီး�း�သည် ်ပု�၍ပင် ်များရေသချု�ာ များရေ��မုျားနှာာင်�ရ်ေ��ာ��ံ့်� မုျား�ု�

ဖုန်ံတး�ရေနံလ��ရ်ှိာုပါသည််
အဆွဲ့�ုါ ဝေလွှာ�လွှာ�များကု ဝေ��်ထုတုွဝ်ေ��ခု��သည်မ်ျား�ှ သဝေဘာာ�သ�� ဝေလွှာ��ံတုွစ််�ံတုွ့ု �များ�ှ စ့်တွဓ်ိါတွက်�ဝေေဝေကြက�င်�်
သတွင်�်�့ု �ထု��ပြီး��� ၁၇ ရ�ခု့ငု်န်ှေု�်များ�ှ စ့်တွဝ်ေသ�က ဝေရ�ကဝ်ေေဝေကြက�င်�် သတွင်�်�့ု �ထု��သည်။် ထု့ု �ဝေကြက�င်�် ကွနှ်�်ု
တွ့ု �သည် ်အဝေသအခု��စ်ဉ်�စ်���ါ၊ သရ့ှိှ့�ါ၊ ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ဆွဲကသ်ယွူ�်ါ (Reflect, Recognise and Reach out)
ဟာဝူေသ� စ်ည်�်�ုံ�လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်များကု့ု စ်တွင်ခ်ု��သည်၊် ၎င်�်တွငွ် ်အဓ့ိကက�သည်� ်အများ�ှစ်က�� သံ�ုခုေွ�်ရှိှ့သည်။်

အဝေသအခု��စ်ဉ်�စ်���ါ-  ကြက�ံဝေတွွ�ဝေေရသည်� ်အခုကအ်ခု�များ���က့ ုအဝေသအခု��စ်ဉ်�စ်���ါ။ ၎င်�်များ�ှ သင်သ်ည််
တွစ််ဦး�တွည်�် များဟာတုွသ်ည်က့်ု ေ��လွှာည်ရ်ေ ်အခုရ�က��ါသည်။် သင် ်ထုေ့�်ခု���်၍ များရနှ့ငု်သ်ည်�် ပြ�စ််ရ�်များ���ရှိှ့
သည်က့်ု လွှာကခ်ု�ံါ။ ဤခုကခ်ု�သည်� ်အခု�့ေအ်ခုါအတွငွ်�် ဝေကြက�ကရံွ်� များ၊ု စ့်�ုရ့မ်ျား��ူေမ်ျားနုှငှ်�် စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�က်
များ ုအတွ့ငု်�်အတွ�အခု�့� � ကြက�ံဝေတွွ�ရသည်မ်ျား�ှ �ံမုျားေှပ်ြ�စ််ပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �အ��လွှာံ�ု က့ယုူတ်ွ့ငု် ်ဂါ�ုစ့်ကုဝ်ေစ်�င်�ဝ်ေရှိှ�က်
ရေ ်လွှာ့�ုါသည်။် စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်သည် ်လွှာူ �ဘာ�၏ �ံမုျားေှ ်အစ့်တွအ်�့ငု်�်တွစ််ရ�်ပြ�စ််ဝေသ�်လွှာည်�် အခု�့ေ်
ကြက�ပြများင်�စ််�ွ အလွှာေွမ်ျား���များ��� စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကမ်ျားသုည် ်�ု�်�့ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်�နှငှ်�် စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� ေ�များက�ေ�်များကု့ု
ဦး�တွည်န်ှ့ငု်သ်ည်၊် သင်၏် က�ေ�်များ�ဝေရ� တွစ််ခုလုွှာံ�ုအ�� အနှတရ�ယူက်�ဝေရ�ကဝ်ေစ်သည်။် ေ�တွ�ရှိညှ် ်စ့်တွဝ်ေသ�က
ဝေရ�ကမ်ျားသုည် ်စ့်တွက်�ဝေရ�ဂါါပြ�စ််ဝေ�်လွှာ�ပြခုင်�်နှငှ်� ်အပြခု��ဝေသ� စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� က�ေ�်များ�ဝေရ� ပြ�ဿေ�များ���၏
အနှတရ�ယူက့်ု တွ့�ု��ွ�လွှာ�ဝေစ်နှ့ငု်သ်ည်။်

အလွှာ�်ုခုငွ်န်ှငှ်�် အမ့်ျား၌ စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်က့ု ဝေပြ�ဝေလွှာာ��ရေ ်လွှာယွူလ်ွှာယွူက်ကူ ူသင် ်လွှာ�်ုနှ့ငု်သ်ည်�်
အဆွဲင်�ဆ်ွဲင်� ်အခု�ကမ်ျား���ရှိှ့ပြီး��� ပြ�ေလ်ွှာည် ်ထုေ့�်ခု���်နှ့ငု်�်ါသည်။်

သရ့ှိှ့ပြခုင်�် (RECOGNISING)  ဝေစ်�ဝေစ်��့ငု်�်အဆွဲင်�၌်ရှိှ့ဝေသ� စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကမ်ျား၏ု သဝေကာတွများ���နှငှ်�်
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

30 ��န်ံ�များာရေ��နှာာင်�် သာယ်ာ

ရေ�ာင်�်မ့ျားန်ံရေ��

စာတုပု်�င်�်ဆိုု�င်�်ာ ��န်ံ�များာရေ�� ပြပဿနံာများ�ာ� ���ံရေတ့�ရေနံပါသလာ�။ �ညူ်းရေပ��န်ံအီးတ�့ ်ITF လမ်ျား�ညွှာန်ံအီးသစာ ်ရှိာုသည် ်အဆွဲက ်>

လွှာကခဏီ�များ���များ�ှ ၎င်�်က့ု �့မ့ုျားဝုေက�င်�်ဝေအ�င် ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေအ်တွကွ်
အဓ့ိကအခု�ကပ်ြ�စ််�ါသည်။် စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်သည် ်လွှာူ �
ခုနှာ�က့ယုူအ်�� ေည်�်များ�့��စံ်ပုြ�င်� ်သကဝ်ေရ�ကမ်ျားရုှိှ့သည်။် အကယူ၍်
သင် ်အ�့်များဝေ���်လွှာာင်၊် တွစ််သများတွတ်ွည်�် ဝေခုါင်�်က့ကုလ်ွှာာင်၊်
ခုတံွငွ်�်��ကလ်ွှာာင် ်နှငှ်� ်အထု��က�ေဝ်ေကြက�င်�် ခုစံ်��ဝေေရလွှာာင်၊် စ့်တွ်
ကသက့ဝေအ�င်�ပ်ြ�စ််ပြီး��� တွစ််ခုါတွစ််ရံ အလွှာေွ ်စ့်တွဆ်ွဲ့�ုလွှာာင် ်၎င်�်တွ့ု �များ�ှ
စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်၏ လွှာကခဏီ�များ���ပြ�စ််သည်။် လွှာတူွ့ငု်�်သည််
ကွ�ပြ���ပြခု��ေ��စ်�ွပြ�င်� ်ပြ�ေလ်ွှာည်တ်ွံု �ပြ�ေက်ြကသည်ပ်ြ�စ််ဝေသ�ဝေကြက�င်�်

သင် ်ဝေေ �တွ့ငု်�်လွှာ့လုွှာ့ု ဆွဲကတ်ွ့ကု ်စ့်တွက်�ဝေေဝေကြက�င်�် ခုစံ်��ဝေေရ
သည်မ်ျား�ှ နှစ်ှ်�တွထ်ုကဝ်ေက��်လွှာေွဝ်ေေလွှာာင််
သင်၏် ဝေေ �စ်ဉ် လွှာ�်ုဝေေက�အရ�နှငှ်�် စ့်တွအ်ဝေနှ�ှင်�အ်ယူကှပ်ြ�စ််ဝေေ
လွှာာင် ်နှငှ်�/်သ့ု �များဟာတုွ်
သင်�စ့််တွခ်ုစံ်��ခု�ကမ်ျား���က့ ုသင် ်များထုေ့�်သမ့်ျား�နှ့ငု်သ်လွှာ့ ုသင် ်ခုစံ်��ရ
လွှာာင် ်ပြ�စ််သည်။်

•

•

•

သင်�် ခုစံ်��ခု�ကမ်ျား���နှငှ်��်တွသ်က၍် သင်�် မ့ျားတွဝ်ေဆွဲွ သ့ု �များဟာတုွ်
မ့ျားသ��စ်�ုင်က့်ု ဝေပြ��ပြ��ါ။ အကယူ၍် သင် ်များဝေက�င်�်ဝေကြက�င်�်
ဆွဲကလ်ွှာက ်ခုစံ်��ဝေေရပြီး��� မ့ျားမ့ျားက့ယုူမ့်ျားမ့ျား အေ�တွရလွှာ�်ုများည်�် စ့်တွက်�ူ
များ��� ဝေ�်ဝေ�ါကလ်ွှာ��ါက သင်သ်ည် ်ပြ�င်�် �ံ��့�ုကညူ်�များကု့ု ရှိှ�ရများည််
ပြ�စ််သည်။် ဝေဆွဲ��ည်�ရှိငှ် ်တွစ််ဦး�နှငှ်� ်ပြ�သ�ါ သ့ု �များဟာတုွ ်နှ့ငု်င််အံများ���

အပြ���တွငွ် ်ရရှိှ့နှ့ငု်သ်ည်� ်၂၄ ေ�ရ� ၇ ရက ်ရရှိှ့နှ့ငု်သ်ည်� ်အကအူည်��ုေ�်
လွှာ့ငု်�်က့ု �ုေ�်ဆွဲက�်ါ။

NUSI, AMOSUP နှငှ်�် NUSS က��သ့ု �ဝေသ� ITF အ�ွ���င် ်သများဂါဂ
များ���တွငွ် ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားသ��စ်မုျား���အတွကွ ်ရရှိှ့
နှ့ငု်ဝ်ေသ� ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွအကြကပံြ���ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား��� ရှိှ့�ါသည်၊် အခု�့� �ဝေသ�
သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ကမုျားပဏီ�များ���လွှာည်�် ၎င်�်�ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားကု့ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်က်
ဝေ���ါသည်။်

ရရှိှ့နှ့ငု်သ်ည်�် �ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား��� အဝေကြက�င်�်က့ု �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်https://
www.itfseafarers.org/en/wellbeing-directory ရှိှ့ ITF
သဝေဘာာ�သ��များ���၏ သ�ယူ�ဝေက�င်�်များေွဝ်ေရ� လွှာမ်ျား�ညွှာေစ််�အု�်တွငွ််
ရှိှ�ဝေ�ွ�ါ။

ITF သည် ်စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်နှငှ်� ်အပြခု��ဝေသ� သ�ယူ�
ဝေက�င်�်များေွဝ်ေရ� ပြ�ဿေ�များ���က့ု စ်�မံျားခုေ �ခ်ုွ�ပြခုင်�်နှငှ်��်တွသ်က၍် �ု့��ု့�
စ်င်�်စ်င်�်၊ လွှာကဝ်ေတွွ�က�က� လွှာမ်ျား�ညွှာေခ်ု�ကမ်ျား����ါ စ်�ဝေစ်�င်မ်ျား���က့ု
လွှာည်�် ထုတုွလ်ွှာ�်ုခု���ါသည် ်– ၎င်�်တွ့ု �က့ု �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု ်https://www.
itfseafarers.org/en/guidance-factsheets တွငွ် ်ဝေ�ါင်�်လွှာ�ု်
ဆွဲွ��ါ။

ITF’s Seafarers App (Google Play နှငှ်�် Apple store တွ့ု �များှ
ဝေ�ါင်�်လွှာ�ုဆ်ွဲွ�နှ့ငု်သ်ည်)် များတှွစ််ဆွဲင်�န်ှငှ်�် �ကဘ်ာဆ်ွဲ့ကု်
https://www. facebook.com/ITFWellbeing ရှိှ့ ITF သ�ယူ�
ဝေက�င်�်များေွဝ်ေရ� ဝေ��စ််ဘာတုွ ်စ်�များ�ကန်ှ�ှများတှွစ််ဆွဲင်�် လွှာမ်ျား�ညွှာေခ်ု�က်
က့ု ရှိှ��ါ။

အီး��ပ်အီးတည်�်
�ာလ၌ အီးပြပ�သရေ�ာ
ရေဆိုာင်၍်ရေနံပြချုင်�်
Dr Syed Asif Altaf သည် ်HIV အီးတည်ပ်ြပ�လနူံာ

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ �များာာ� တစာခ်ျု�တည်�်ရေသာ

အီးဆို�အ်ီးသယ့်�်န့်ံချု�ာပြဖုစာသ်ည်�် Positibong

Marino Philippines Incorporated (PMPI)

၏ အီးလ�ပ်အီးမုျားရေဆိုာင် ်ညွှာန်ံ��ာ�ရေ��များး�ပြဖုစာသ်ူ

Jebsen Gamido နှာာင်�် စာ�ာ�ရေပြပာဆိုု�သည််

PMPI �ု� တည်ရ်ေထားာင်�်န်ံအီးတ�့ ်သင်�အ်ီးာ� များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ�
လုံ�ရေဆိုာ်ချု��ပါသလ�။ ၎င်�်များ�ှ အများည်�်စ်ကပ်ြ�စ််ပြခုင်�်နှငှ်�် ခုွ�ပြခု��ဆွဲကဆ်ွဲံ
ပြခုင်�်၏ က့ယုူ�့်ငု် ်အဝေတွွ�အကြက�ံများ ှဝေ�်ဝေ�ါကလ်ွှာ�ပြီး��� တွရ��များာတွ
များအုတွကွ ်တွ့ကု�်ွ��င်ရ်ေ ်လွှာ့အု�်ခု�ကန်ှငှ်�တ်ွက ွလွှာတူွစ််ဦး�၏ HIV
အဝေပြခုအဝေေ အဆွဲင်�အ်တွေ�်နှငှ်�် များသကဆ်ွဲ့ငု်ဝ်ေစ်ဘာ� ရည်မ်ျားေှ�်ခု�ကမ်ျား���
က့ု လွှာ့ကုလ်ွှာ�်ုရေ ်ပြ�စ််�ါသည်။် အထု�ူသပြ�င်�် ယူခုအုခုါ၊ ဝေဆွဲ��ါ�နှငှ်�်
ကထုုံ�ု တွ့�ုပြမှျားင်�လ်ွှာ�များနုှငှ်�တ်ွက ွHIV ဝေရ�ဂါါနှငှ်�အ်တွ ူဝေေထု့ငု်ဝ်ေေသည်�်
သမူျား���သည် ်ထုတုွလ်ွှာ�်ုဝေရ�အင်အ်��ဝေက�င်�်သည်�လ်ွှာမူျား���အပြ�စ််
လွှာူ �အ�ွ��အစ်ည်�်၌ �ါ�င်လ်ွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်န်ှ့ငု်သ်ည်က့် ုကများာ�ကြီးက��အဝေေပြ�င်�်
ပြများင်ဝ်ေတွွ�ရေ ်လွှာ့အု�်�ါသည်။်

PMPI များာတစာဆ်ိုင်� ်သင် ်များည်သ်ည်�အ်ီး�ာ�ု� ရေအီးာင်ပ်ြများင်လ်ု�ပါသနံည်�်။
က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�ည််�ညွွှတွသ်ည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်စ့်တွဝ်ေ���်ရာင််
ခု�မ်ျား�ဝေပြများ�သည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���ပြ�စ််ဝေလွှာ�ရှိှ့ကြကသည်၊် အပြ�ေအ်လွှာေှ်
လွှာည်�် ပြ�စ််�ါသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ရည်မ်ျားေှ�်တွ��ေမ်ျား�ှ သဝေဘာာ�သ��
များ���၊ ၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားသ��စ်မုျား���နှငှ်� ် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် စ်����ွ�ကဏ္ဍ
က့ု က�ယူက်�ယူပ်ြ�ေ �ပ်ြ�ေ �် လွှာ�်ု�့ငု်ခ်ုငွ်�ဝ်ေ��ရေပ်ြ�စ််�ါသည်၊် အစ်ဉ်တွစ့်ကု်
အလွှာ�်ုအက့ငု် ်ရရှိှ့ဝေေဝေရ�နှငှ်� ်အများည်�်စ်ကပ်ြ�စ််ပြခုင်�်နှငှ်�် ခုွ�ပြခု��ဆွဲကဆ်ွဲံ
ပြခုင်�် ကင်�်များ��သည်�် လွှာမူျားအုသ့ကုအ်�ေ�်များ���ပြ�စ််ဝေစ်ရေအ်လွှာ့ု �င်ါှ
က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�် ဝေက�င်�်များေွသ်�ယူ�ဝေရ�က့ု �ည်�ဝေ��ပြခုင်�်နှငှ်�်
တွ့�ုတွကဝ်ေအ�င်လ်ွှာ�်ုပြခုင်�်များတှွစ််ဆွဲင်�် ပြ�စ််�ါသည်။်

HIV အီးတည်ပ်ြပ�သ ူသရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးရေပ် လ�ပ်သာ�စာ�ရေဆိုာင်�်
သမူျား�ာ�၏ ခ့ျု�ပြချုာ�ဆို�ဆ်ိုပံြချုင်�်�ု� သင် ်များည်�်��သု� ��ု�င်တ်ယ့်မ်ျားည််
နံည်�်။ ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�် ဝေခုါင်�်ဝေဆွဲ�င်မ်ျား���က့ု �ေတ်ွ��ခု���ါသည်၊်
အဆွဲ့�ုါ ဝေခုါင်�်ဝေဆွဲ�င်မ်ျား���များ�ှ စ့်တွအ်တွင်�်အက��်ပြ�စ််ဝေသ�လွှာမူျား���
က့ု များည်က်��သ့ု � ထုတုွဝ်ေ��်ဝေပြ��ရများည်�အ်ဝေကြက�င်�်၊ ဝေဆွဲ�ဘာကဆ်ွဲ့ငု်ရ်�
စ်စ််ဝေဆွဲ�များ ုအဝေကြက�င်�်နှငှ်�် များ�ကန်ှ�ှခု�င်�်ဆွဲ့ငု် ်သ့ု �များဟာတုွ ်အွေလ်ွှာ့ငု်�်
ပြ�င်�် လွှာာ�့� �ကှဝ်ေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��သည်�် ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွအကြကဝံေ��ပြခုင်�်နှငှ်�တ်ွကွ
ေည်�်ပြ�လွှာမ်ျား�ညွှာေဝ်ေ��ပြခုင်�် ရရှိှ့ဝေရ�များတှွစ််ဆွဲင်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ အခုငွ်�အ်ဝေရ�
များ���အဝေကြက�င်�်က့ု ကညူ်�၍ ေည်�်ပြ�ဝေ���ါလွှာမ့ျား�်များည်။်  ပြီးင်မ့်ျား�ခု�မ်ျား�ဝေသ�
ညှ်န့ှုင့်�်ဝေပြ�ရှိှင်�်ခု�ကမ်ျား���များ�ှလွှာည်�် သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်မ်ျား���နှငှ်�် အ�ဏီ�ရှိှ့
သည်� ်အပြခု��သမူျား���က့ု �ည်�ဝေ�� ဝေစ်နှ့ငု်ဝ်ေကြက�င်�်က့လုွှာည်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �
ယူံကုြကည်�်ါသည်၊် HIV/AIDS နှငှ်�ဆ်ွဲကစ််�်သည်�် ဥ်း�ဝေ�နှငှ်�် ဝေဆွဲ��ါ�
တွ့ု �တွငွ် ်တွ့�ုတွကဝ်ေေများမုျား��� အဝေကြက�င်�်ပြ�စ််�ါသည်၊် ထု့ု �ဝေကြက�င်� ် HIV
ဝေရ�ဂါါနှငှ်�ဝ်ေေထု့ငု်ဝ်ေေရသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���က့ု �့မ့ုျား�ုင်ဆ်ွဲေ �ဝ်ေစ်ပြီး���
င်ါှ�ရမ်ျား�ဝေ��ဝေစ်ရေအ်တွကွ ်၎င်�်တွ့ု �အ�� တွ့ကုတ်ွေွ�်ဝေ��ရ� ဝေရ�က်
�ါသည်။်

ကနွှ်�်ုတွ့ု �၏ �ထုများ သံ�ုနှစ်ှ်အတွငွ်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �ဝေအ�င်ပ်ြများင်မ်ျား ုအများ���
အပြ���က့ု ဝေတွွ� ပြများင်ခ်ု��ဝေသ�်လွှာည်�် ထုခ့ု့ကုေ်စ််ေ�များမုျား���က့ု ဝေက��်လွှာာ��
ရေ ်အလွှာေွခ်ုကခ်ု�နှ့ငု်�်ါသည်။် ဥ်း�များ�အ��ပြ�င်�၊် ကမုျားပဏီ�သည် ်မ့ျားမ့ျား၏
ဝေရေတံွင်သ်ဝေဘာာ� �ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� HIV ဝေရ�ဂါါရှိှ့ဝေကြက�င်�် ဝေတွွ�
ရှိှ့ပြီး���ဝေေ�က ်ပြ�ေလ်ွှာည်င််ါှ�ရမ်ျား�ရေ ်ပြင်င်�်�ယူခ်ု��ကြကသည်။် အဆွဲ့�ုါ

သဝေဘာာ�သ��က ကွနှ်�်ုတွ့ု �အ�� ဆွဲကသ်ယွူခ်ု��သည်�အ်ခုါ ကွနှ်�်ု
တွ့ ့ု �သည် ်သဝေဘာာ�လွှာ�်ုင်ေ�် ဝေအဂါ�င်စ််�၊ ၎င်�်တွ့ု �၏ ဝေရှိှ �ဝေေ၊ အစ့်�ုရ
နှငှ်� ်အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�သ��ပြ�င်� ်အဆွဲင်�ပ်ြများင်�် စ်ည်�်ဝေ���ွ�တွစ််ရ�်
က့ု က�င်�်�ဝေ��ခု��ဝေသ�်လွှာည်�် ဝေအဂါ�င်စ််�သည် ်သူ �အ�� င်ါှ�ရမ်ျား�
ရေ ်ပြင်င်�်�ယူခ်ု��သည်။် သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် PMPI ၏ ဝေထု�ကခ်ုမံျားပုြ�င်�်
အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�သ��သည် ်ကမုျားပဏီ� ဝေေ�ကထ်ု�်တွစ််ခုပုြ�င်�် အ�
တွလွှာ� အလွှာတံွင်-်သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ အလွှာ�်ုတွစ််ခု ုရရှိှ့ခု��သည်၊် အဆွဲ့�ုါ
ကမုျားပဏီ�များ�ှ ဝေ��ေမ်ျား-ုများရှိှ့သည်�် များာတွဝေသ� စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေရ�နှငှ်�် လွှာာ့� � �ကှ်
သ�့်သည်�်များကု့ု ဝေထု�ကခ်ုသံည်�် ကမုျားပဏီ�ပြ�စ််သည်။်

�ု�ဗစာ-်၁၉ ရေ�ာဂ္ဂါ�ပ်ရေ��ကြီး�း�အီးတင့်�် PMPI သည် ်သရေ�ာာသာ�
များ�ာ�အီးာ� များည်သ်ု� �ပံ�ပု��ရေပ�ချု��ပါသလ�။ အ့ငု်တ်ွ��က�်် သဝေဘာာ�သ��
များ��� ယူံမုျားတှွအ်�်နှှဝံေင်အုွ�်ထုေ့�်အ�ွ�� က့ဗုျူစ််-၁၉ အဝေရ�ဝေ�် ရေ�ံ်ဝုေင်ွ
(ITF Seafarers’ Trust COVID-19 Emergency Fund*)
သည် ်ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��ဝေကြက�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� �ံ��့�ုရေ၊်
လွှာ�်ု�့ငု်ခ်ုငွ်�ဝ်ေ��ရေန်ှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ စ့်တွဓ်ိ�တွက့်ု ပြမှျားင်�တ်ွင်ဝ်ေ��
ရေ ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ သံ�ုလွှာ-စ်�မံျားကေ့�်  (Pantawid Filipino Seafarers
Project) က့ု �ံ��့�ုကညူ်�ဝေ��ခု���ါသည်။် ဇူွလွှာ့ငု်လ်ွှာများ ှဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ
ကေု�့်ငု်�်တွငွ် ်ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ စ့်တွအ်��ထုကသ်ေဝ်ေသ� ဝေစ်တွေ���ေထ်ုမ်ျား�
အု�်စ်သုည် ်အခု�့� � သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� တွစ််ဝေထု�င် ်(၁ ၀၀၀) တွ့ု �
အ�� များရှိှ့များပြ�စ််လွှာ့အု�်သည်�် လွှာကဆ်ွဲွ�ကရ့့ယူ��စ်စည်�်များ���၊ အခုများ��
အသ�ွ�အပြ�ေ ်အကြီးက�့အ�့ု ��ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား���၊ အခုများ�� အတ့ွဝ်ေဆွဲ�င် ်�့ငု်�ု့်င််
အင်တ်ွ�ေကတ်ွ့ု �ပြ�င်�် ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��ခု��သည်၊် သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်�် ဝေဆွဲ��ါ�
ဝေရှိှ �တွေ�်�ေထ်ုမ်ျား�များ���က့ ုအဆွဲ�ဝေပြ� စ်��စ်ရ�များ���က့ု ဝေ��ကမ်ျား�ခု��
သည်၊် က�ကယွူဝ်ေဆွဲ�ထု့�ုပြခုင်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်များကု့ု ဝေဆွဲ�်ကြသခု��သည်၊်
ထု့ု �ပြ�င် ်သဝေဘာာ�သ�� လွှာကမ်ျားတှွအ်တွကွ ်အခုများ�� သင်တ်ွေ�်�့ု �ခု�ပြခုင်�်
က့ု ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကဝ်ေ��ရေ ်�ကစ််�်လွှာ�်ုက့ငု်မ်ျားတုွစ််ရ�်က့ု ထုဝူေထု�င်ဝ်ေ��
ခု��သည်။်

အီးနံာဂ္ဂတ�်ာလအီးတ�့ရ်ေ�ာ။ ITF နှငှ်� ်အပြခု�� �ကစ််�်သမူျား���ထုမံျားှ
�ံ��့�ုဝေထု�ကခ်ုမံျားနုှငှ်�် ေည်�်လွှာမ်ျား�ပြ�သပြခုင်�်အ��ပြ�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏
စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�် သ�ယူ�ဝေက�င်�်များေွဝ်ေရ�အဝေ�် က့ု
ဗျူစ််-၁၉ ၏ ဝေရတွ့-ုဝေရရှိညှ် ်သကဝ်ေရ�ကမ်ျားမုျား���အဝေ�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �
အဝေလွှာ�ထု���ါများည်၊် ထု့ု �ပြ�င် ်ITF ၏ အဝေသအခု��စ်ဉ်�စ်���ါ၊ သရ့ှိှ့�ါ၊
ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ဆွဲကသ်ယွူ�်ါ (Reflect, Recognise and Reach Out)
ဆွဲ့သုည်�် စ်ည်�်�ုံ�လွှာုံ�ဝေဆွဲ�်များကု့ု �့မ့ုျားတုွ့�ုပြများင်�ဝ်ေအ�င် ်ဝေဆွဲ�င်ရွ်က�်ါများည်။်
ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားသ��စ်မုျား���အ��
�ည်�ဝေရ�နှငှ်�် ဝေဆွဲ�ွဝေနှ�ွအကြကပံြ��ဝေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� �ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား��� လွှာ�်ုဝေ��
ရေအ်တွကွလ်ွှာည်�် AMOSUP အလွှာ�်ုသများ�� သများဂါဂနှငှ်� ်အပြခု��သမူျား���
နှငှ်�တ်ွက ွလွှာကတ်ွွ�လွှာ�်ုက့ငု်သ်�ွ��ါများည်။်

ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု�� အီးရေ��ရေပ် �န်ံပံ�ရေင် ့(Trust’s
emergency fund) နှာာင်�ပ်တသ်�၍် စာာများ��န်ှာာာ ၃၄ တင့် ်ပု�မုျား�ဖုတ်
ရုုံးပါ။

သင်၏် လွှာကခဏီ�များ���သည် ်အပြခု��သတူွစ််ဦး�ဦး�၏ လွှာကခဏီ�များ���
နှငှ်�် ကွ�ပြ���ပြခု��ေ��နှ့ငု်သ်ည်။်

ITF Wellbeing and Seafarers’ Trust လွှာမူျားကုေွရ်ကမ်ျား���
ရှိှ့ သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကမ်ျား���က့ု ရှိှ��ါ။ ITF and Norwegian
Seafarers’ Union (NSU) သည် ်စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကပ်ြခုင်�်က့ု
စ်�မံျားခုေ �ခ်ုွ�ဝေရ� အ�ါအ�င် ်စ့်တွ�့်ငု်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� က�ေ�်များ�ဝေရ�နှငှ်�် သ�ယူ�
ဝေက�င်�်များေွဝ်ေရ�တွ့ု �နှငှ်��်တွသ်က၍် �ံမုျားေှ ်Facebook အခု�့ေန်ှငှ်�တ်ွစ််
ဝေပြ��ည်�� လွှာာင်�ထ်ုတုွဝ်ေ��များည်�် ဝေဟာ�ဝေပြ���ွ�တွစ််ခုကု့ု စ်�စ်ဉ်ဝေေလွှာ�က်
ရှိှ့သည်။်

ကမ်ျား�လွှာမ်ှျား�ဆွဲကသ်ယွူပ်ြခုင်�် (REACH OUT) လွှာ�်ုပြီး��� သင် ်လွှာ့အု�်
သည်�် �ံ��့�ုများကု့ ုရယူ�ူါ။ ၎င်�်သည် ်တွစ််စ့်တွတ်ွစ််�့ငု်�်အ��ပြ�င်�်
အဝေရ�ကြီးက���ါသည်၊် အကယူ၍်-
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31ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးလ�ပ်သများာ�

များ�ာ�

ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�နှာာင်� ်သရေ�ာာသာ�များ�ာ�

အီး��ာ� �ံ�ရေနှာာာင်က်ြီး��ု� ပု�မုျား�ခုျု�င်ပ်ြီးများ�လ��ရ်ှိာု
ITF ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� ဌာာနံခ့ျု� အီးကြီး�း�တန်ံ� လ�ရ်ေထားာ�အ်ီးပြဖုစာ ်သ၏ူ တာဝန်ံ�ဏ္ဍ အီးသစာတ်င့် ်Steve Biggs သည််

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�နှာာင်�် ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ� အီး��ာ� သမုျား�င်�်ဝင် ်�ံ�ရေနှာာာင်က်ြီး��ု� အီးရေပ် �ု�ဗစာ-်၁၉ � များည်သ်ု� �ချု�ခ်ျု�ရေစာချု��သည်�်ု�

��ည်�ရု်ုံးအီး��ချုတသ်ည််

ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���သည် ်တွစ််များထူု�ူပြခု��ပြီး��� သမ့ျားငု်�်�င််
ဘာံဝုေနှ�ှင်က်ြီးက�့�က့ ုအတွဝူေ�များာကြက�ါသည်။်  နှစ်ှ်�ကလ်ွှာံ�ုသည် ်သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်၌
၂၄ ေ�ရ� ၇ ရက ်အလွှာေွ ်ကြကမ်ျား�တွများ်�သည်�် ရ�သ�ဥ်းတွ ုအဝေပြခုအဝေေများ���၌ ခုကခ်ု�
ပြီး��� အနှတရ�ယူမ်ျား���သည်� ်အလွှာ�်ုများ���က့ု လွှာ�်ုကြကရသည်။် နှစ်ှ်�ကလ်ွှာံ�ု အကြက��၌
အပြ�ေအ်လွှာေှ ်ဆွဲကဆ်ွဲမံျားမုျား�ှ လွှာတူွ့ငု်�်အ�� က�ေ�်များ� ဝေေဝေစ်ရေန်ှငှ်�် လွှာံပုြခု�ံဝေဘာ�ကင်�်
ဝေအ�င်ထ်ု��ရေ ်အခုရ�က��ါသည်။် ထု့ု �ပြ�င် ်ယူတုွမ်ျား�ဝေသ� အလွှာ�်ုရှိငှ်မ်ျား���များ ှဆွဲ့�ု
ဆွဲ့�ု�ါ��ါ� ဆွဲကဆ်ွဲခံုရံသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���၏
�ံ��့�ုဝေထု�ကခ်ုဝံေ��သည်� ်အလွှာေွ ်ကြက�ရှိညှ်တ်ွည်တ်ွံ� ဝေေသည်� ်အဝေလွှာ�အထု တွစ််ရ�်ရှိှ့
�ါသည်။်

၁၉၉၀ နှစ်ှ်ဦး��့ငု်�်များ���၌ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��တွစ််ဦး�အပြ�စ်် ကွနှ်�်ု၏ �ထုများဦး�ဆွဲံ�ု
အလွှာ�်ုသည် ်အလွှာယူအ်လွှာတွအ်ရွယူ ်ကေုတ်ွင်သ်ဝေဘာာ�ဝေ�်တွကခ်ု��ရပြီး��� ကေုတ်ွင််
ဝေသတွတ �များ���အတွငွ်�် လွှာညှ်�ဝ်ေသ��ကဝေလွှာ�ကက့်ု �့တွရ်ေ ်ထုည်�သ်ငွ်�်ရသည်၊် ဤ
လွှာ�်ုင်ေ�်က့ု ကွနှ်�်ုတွ့ု �က ‘�က�်င်�်’ ဟာဝုေခု်�ါသည်။် ကွနှ်�်ု၏ �ခုင်အ်�ါအ�င် ်ကွနှ်�်ု
အ�ွ�� ရ့ှှိ အပြခု�� ဆွဲ�့်ကမ်ျား� အလွှာ�်ုသများ��များ���သည် ်လွှာကအ်တ့ွမ်ျား���နှငှ်� ်အလွှာံ�ုစံ် ုအရံ
�စ်စည်�်များ���က့ ုယူဝူေဆွဲ�င်လ်ွှာ�ရေ ်ကွနှ်�်ုအ�� ဝေပြ��ခု��သည်။်

ကွနှ်�်ု သဝေဘာာ�ဝေ�် ဝေရ�ကရ်ှိှ့ခု��သည်�အ်ခုါ များကြက�များ� အဘာယူဝ်ေကြက�င်�ဆ်ွဲ့သုည်က့်ု
ကွနှ်�်ု သဝေဘာ�ဝေ�် ခု��သည်။် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���တွငွ် ်အက�အကယွူဝ်ေ�� �တွစံ််ု
အေည်�်င်ယူသ်� ရှိှ့သည် ်သ့ု �များဟာတုွ ်လွှာံ�ု� များရှိှ့�ါ၊ ၎င်�်တွ့ု �တွငွ် ်ရ့ှှိသည်မ်ျား�ှ အလွှာေွ်
အရည်အ်ဝေသ�ွ ည်ံ���င်�်သည်၊် ထု့ု �ဝေကြက�င်�် တွစ််ခုါတွစ််ရံ အဝေေဝေတွ�်-များဟာတုွသ်ည်�်
�တွစံ််မုျား��� သတူွ့ု �အ�� ဝေ��ကများ်�ပြခုင်�်က့�ုင် ်အလွှာေွ ်လွှာကခ်ုခံု��ကြက�ါသည်။်

ကွနှ်�်ုသည် ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ ခုရ��စ်ဉ်များ���အဝေကြက�င်�် ဝေပြ��ဆွဲ့ပုြခုင်�်က့ု
အပြီးများ� နှစ်ှ်သကခ်ု��ပြီး��� ၎င်�်တွ့ု �ဝေ��ကမ်ျား�ဝေကြွက�ဝေများ�ွသည်� ်အစ်��အစ်�၊ လွှာကဘ်ာကရ်ည်န်ှငှ်�်
တွစ််ခုါတွစ််ရံ �့မ့ုျားပုြ�င်�်သည်�တ်ွစ််စံ်တုွစ််ရ�က့ု ကြီးက�့ဆွဲ့ခုု���ါသည်။်

ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��သည် ်ဤက��သ့ု �ဝေသ� အပြ�ေအ်လွှာေှ ်ဆွဲကဆ်ွဲမံျားမုျား���က့ု
အလွှာေွ �အ်လွှာေွ ်ခုကခ်ု�ဝေစ်ခု���ါသည်။် ဝေရ�ဂါါ ��ံ� ��ွ�သည်�အ်ခု�့ေ့အ်ခုါ၌ ကွနှ်�်ုသည််
UK ၊ Southampton ဆွဲ�့်ကမ်ျား�၌ အလွှာ�်ုလွှာ�်ုဝေေလွှာ�က ်ရှိှ့ခု���ါသည်။် ၎င်�်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�
တွငွ် ်ဆွဲ့ကုက်�်သည်� ်သဝေဘာာ�ကြီးက��ကြီးက�� အများ���စ်မုျား�ှ ဗု့ျူင်�်ရ�်စ်် စ်တွင်ပ်ြ�ေ ��်�ွ�ခု��သည်�်
တွ�ုတွန်ှ့ငု်င််မံျား ှပြ�စ််ကြက�ါသည်။် ၎င်�်ဝေကြက�င်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���အကြက��
ထု�့်လွှာေှ �ဝ်ေကြက�ကရံွ်� ကြကသည်၊် လွှာ�်ုင်ေ�်ကဏ္ဍနှငှ်� ်အစ့်�ုရ သတွင်�်အခု�ကအ်လွှာကန်ှငှ်�်
လွှာမ်ျား�ညွှာေမ်ျား ုအ��ေည်�်ပြခုင်�်ဝေကြက�င်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�်သ�ွ�ဝေရ�ကပ်ြီး��� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���
နှငှ်� ်အပြ�ေအ်လွှာေှဝ်ေပြ��ဆွဲ့ရုေ ်�့၍ု ဝေကြက�ကရံွ်� ကြကသည်။်

ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ���က့ ုအဓ့ိက အလွှာ�်ုသများ��များ���အပြ�စ်် အတွေ�်အစ်��ခုွ�ခုံ
ရပြီး��� စ်����ွ�ဝေရ� စ်��ဆွဲင်�်ဝေေများအုတွကွ ်အဝေရ��ါသည်ဟ်ာ ုအတွေ�်အစ်��ခုွ�ပြခု��ထု��
သပြ�င်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ သများဂါဂ က့ယုူစ််��လွှာယှူမ်ျား���သည် ်အများ���ပြ�ည်သ် ူက�ေ�်များ�ဝေရ�
အဂါာလွှာေ ်လွှာမ်ျား�ညွှာေမ်ျားနုှငှ်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်မ်ျား ုအဝေတွွ�အကြက�ံအဝေ�်
အဝေပြခုခု၍ံ က့ဗုျူစ််-၁၉ သဝေဘာ�တွညူ်�ခု�ကက့်ု ခု�များတှွထ်ု��ရေ ်စ်�မံျားဝေရ�ဌာ�ေနှငှ်� ်အတွူ
လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု���ါသည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ITF ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��များ��� ဌာ�ေခုွ�နှငှ်�လ်ွှာည်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �အဝေေပြ�င်�်
ဝေေရ�တွ့ငု်�်တွငွ် ်အဝေက�င်�်ဆွဲံ�ု လွှာ�်ုက့ငု်�ံ်ကု့ ုအသံ�ုခု�ခု��ဝေကြက�င်�် ဝေသခု��ဝေစ်ရေ်
ဆွဲကသ်ယွူလ်ွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု���ါသည်။် ၎င်�်တွငွ် ်သဝေဘာာ�ဝေ�်တွကဝ်ေရ�ကမ်ျားည်�် လွှာအူဝေရ
အတွကွ ်ကေ �သ်တွဝ်ေ��ပြခုင်�်၊ ကေုဝ်ေသတွတ �ခု�ည်ဝ်ေနှ�ှင်မ်ျားဆုွဲ့ငု်ရ်�လွှာ�်ုထုံ�ုလွှာ�်ုေည်�်များ���
နှငှ်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���များ ှလွှာံပုြခု�ံဝေသ� အက�ွအဝေ��တွငွ်ဝ်ေေပြခုင်�် တွ့ု ��ါ�င်ခ်ု��သည်။်

အဆွဲ့�ုါ အဝေပြခုအဝေေများ�ှ တွ�ုတွန်ှ့ငု်င််အံဝေေပြ�င်�် ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််�့�ုက့ု သတုွသ်င်လ်ွှာ့ကုသ်ည်�်
အခုါ လွှာ�င်ပ်ြများေစ််�ွ ပြ�ေလ်ွှာည်ဝ်ေပြ��င်�်လွှာ�လွှာ�ခု��ပြီး��� UK က�ူစ်ကမ်ျားနုှေု�် လွှာ�င်ပ်ြများေစ််�ွ ပြများင်�်
တွကလ်ွှာ�သည်�အ်ခုါ - သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ��� ယူခုအုခုါ ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �ထုမံျား ှအက�အကယွူ်
လွှာ့လုွှာ��ခု��ကြကသည်။်

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်ဝေရ�ဂါါ စ်တွင်က်�ူစ်က�်�ံ� နှှံ �လွှာ�သည်�အ်ခု�့ေမ်ျားစှ်၍ သဝေဘာာ�
ဝေ�်တွငွ် ်နှ�ှဝေခုါင်�်စ်ည်�်များ���က့ု �တွခ်ု��ကြကရပြီး��� ယူခုအုခုါ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�အလွှာ�်ုသများ��
များ���လွှာည်�် အလွှာ��တွ ူလွှာ�်ုရေ ်လွှာ့အု�်ခု��သည်၊် ခုနှာ�က့ယုူ ်အ�ခူု�့ေက့်ု စ်စ််ဝေဆွဲ�
ပြခုင်�်�င် ်လွှာ�်ုရသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်နှ�ှဝေခုါင်�်စ်ည်�်များ���က့ု များ�တွလ်ွှာ့�ုါ။ ကေု်
ဝေသတွတ � ခု�ည်ဝ်ေနှ�ှင်သ်မူျား���သည် ်�လူွှာေွ�်သည်�် ရ�သ�ဥ်းတွတုွငွ် ်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု််
ဝေေခု��ရပြီး��� နှ�ှဝေခုါင်�်စ်ည်�်ဝေကြက�င်� ်ဤသ့ု �လွှာ�်ုရသည်မ်ျား�ှ အဆွဲင်မ်ျားဝေပြ��ါ၊ စ်စ််ဝေဆွဲ�
သမူျား���အဝေေပြ�င်� ်ကရ့ေ�်ဝေများ�င်�်နှငှ်သ်မူျား���နှငှ်�် ထုေ့�်ခု���်ဝေရ�အ�ွ��တွ့ု �နှငှ်�် ဝေရ��ယူ့ု
အဆွဲကအ်သယွူလ်ွှာ�်ုရေ ်လွှာ့အု�်ဝေေခု��စ်ဉ် နှ�ှဝေခုါင်�်စ်ည်�်များ���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ အသကံ့ု
�ုံ�ကယွူခ်ု���ါသည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �သည် ်ဝေေ�ကဆ်ွဲံ�ု၌ ဝေပြ�လွှာည်မ်ျားကု့ ုသဝေဘာ�တွညူ်�ခု��သည်။် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�
အလွှာ�်ုသများ��များ���အဝေေပြ�င်�် က့ယုူအ်�ခူု�့ေ ်တွ့ငု်�်ရလွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််ဝေသ�်လွှာည်�် သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား�များ��� ကရ့ေ�်စ်င်ထ်ု�သ့ု � သဝေဘာာ�၏ က့ယုူထ်ုည်အ်ပြ�င်ဘ်ာကမ်ျား ှ�င်ဝ်ေရ�ကမ်ျားည််
ပြ�စ််ဝေသ�ဝေကြက�င်� ်အဝေေ�ကဘ်ာကမ်ျား ှလွှာ�်ုက့ငု်ရ်များည်ပ်ြ�စ််ပြီး��� ကွနှ်�်ုတွ့ု �နှငှ်�် လွှာံပုြခု�ံဝေသ�
အက�ွအဝေ��တွငွ် ်ရှိှ့ဝေေစ်ဉ် နှ�ှဝေခုါင်�်စ်ည်�်များ���က့ု �တွရ်လွှာမ့ျား�်များည် ်များဟာတုွ�်ါ။ ၎င်�်
သည် ်လွှာကရ်ှိှ့အခု�့ေအ်ထု့ ဝေက�င်�်စ်�ွ လွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု���ါသည်။်
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ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

32 င်ါ�ဖုမ်ျား�သမူျား�ာ�

ဒီန်ုံ�များတန်ှာု�င်င််တံင့် ်�ွန်ံပြပ�မုျားအီးရေပြချုအီးရေနံများ�ာ�များာ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးာ�
လတ့ရ်ေပ�ချု��သည််
ဒီန်ုံ�များတန်ှာု�င်င််၌ံ သံ��နှာာစာရ်ေ��ာ်ရေ��ာ် �ွန်ံများ�ာ����သု� �ဆို�ဆ်ိုခံံျု�သည်�် ဂ္ဂါနံာ သရေ�ာာသာ� နှာာစာဦ်း�သည် ်လတ့ရ်ေပ�ခံျု�ပြီးပး� အီးမ်ုျားပြပန်ံချု��သည်၊် ITF၊

��တပ်ဖ့ု� � နှာာင်�် လခုူျု��သင့်�်ပြချုင်�်�ု� နှာာမ်ုျားနှာာင်�်သည်�် ဒီန်ုံ�များတ ်စာင်တ်ာ (Danish Centre against Human Trafficking) တု� �အီး��ာ�

ပူ�ရေပါင်�်ရေဆိုာင်�့်�မု်ျား�ု� ရေ���ဇူူး�တင်ပ်ါသည်။် ITF စာစုာစာရ်ေ��များး� Morten Bach � သတင်�်ပု� �သည််

အဆွဲ့�ုါ ကစ့်စက့ု ရ�နှငှ်�် လွှာခူု့�ုသငွ်�်များ ုနှှမ့်ျားနှငှ်�်ဝေရ� စ်င်တ်ွ�များ ှသရ့ှိှ့ခု��သည်�်
အခုါ ကွနှ်�်ုအ�� အဆွဲ့�ုါလွှာမူျား���၏ လွှာ�်ုခုများ���နှငှ်� ်အလွှာ�်ုအက့ငု််
ကေထ်ု�ု့ကမ်ျား���က့ု စ်စ််ဝေဆွဲ�ခု့ငု်�်ခု��ရ� ၎င်�်တွ့ု �၏ အဝေပြခုအဝေေ
အဝေကြက�င်�်က့ု သရ့ှိှ့ခု��ရသည်။်

Ghanaians Reuben Kotei နှငှ်�် Justice Numo တွ့ု �သည် ်၎င်�်
တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ� များ�လွှာေ့မ်ျားး�များ���အပြ�စ်် အမ့်ျားသ့ု � သဝေဘာာ�ဝေများ�င်�်
နှငှ်လ်ွှာ�ရလွှာမ့ျား�်များည်ဟ်ာ ုယူံကုြကည်၍် �ေ့�်များတွန်ှ့ငု်င််သံ့ု �ခုရ��ထုကွလ်ွှာ�ခု��
ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။် ၎င်�်တွ့ု �အ�� ရကရ်ကစ််ကစ််က ်လွှာမ့်ျားခု��ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။်

အဆွဲ့�ုါ အ��ရ့က သဝေဘာာ�သ��နှစ်ှ်ဦး�သည် ်�ေ့�်များတွန်ှ့ငု်င််ံ
Thyborøn ရွ�တွငွ် ်Belize-အလွှာတံွင် ်Helene င်ါ��မ်ျား�သဝေဘာာ�
တွစ််စ်��ဝေ�်၌ ကွေ-်အလွှာ��သဏီာ �ေတ်ွ ူအဝေပြခုအဝေေများ���ပြ�င်�် သံ�ု
နှစ်ှ်က�လွှာဝေက��်ဝေက��် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု��ရသည်။် သတူွ့ု �သည် ်သဝေဘာာ�
ဝေ�်၌ တွစ််လွှာ 1,200 euros (USD1,460) လွှာ�်ုခုပြ�င်�သ်� တွစ််ဝေေ �
၁၁ ေ�ရ� တွစ််�တွ ်ဝေပြခု�ကရ်က ်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခု��ရသည်။် ၎င်�်တွ့ု �၏
မ့ျားသ��စ်နုှငှ်�အ်ဆွဲကအ်သယွူ ်တွစ််ခုတုွည်�်ဝေသ� အရ�များ�ှ ၎င်�်တွ့ု �၏
အ့ုင်�်�ကမ်ျား���များတှွစ််ဆွဲင်�် ပြ�စ််သည်။် သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်သ်ည် ်၎င်�်တွ့ု �၏
နှ့ငု်င််ကံ�ူလွှာကမ်ျားတှွမ်ျား���နှငှ်�် ခုရ��သ�ွ�လွှာကမ်ျားတှွမ်ျား���က့ု သမ့်ျား�ဆွဲည်�်
ထု��ခု��သည်။်

၎င်�်တွ့ု �၏ အလွှာ�်ုလွှာ�်ုခုငွ်�န်ှငှ်�် ဝေေထု့ငု်ခ်ုငွ်�် �ါများစ််များ��� ၂၀၁၇ ခုနုှစ်ှ်တွငွ််

ကေုဆ်ွဲံ�ုသ�ွ�သည်�အ်ခုါ ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်�် �ေ့�်များတွန်ှ့ငု်င််၌ံ တွရ���င််
အခုငွ်�အ်ဝေရ� များရှိှ့ဝေတွ��ဝေသ�ဝေကြက�င်� ်၎င်�်တွ့ု �အ�� အ�ဏီ��့ငု်မ်ျား���နှငှ်�်
များဆွဲကသ်ယွူရ်ေ ်အဝေပြ��ခုခံု��ရသည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ �င်ဝ်ေရ�ကစ််ကွ�်ကမ်ျားလုွှာ�်ုပြီး���ဝေေ�က ်အလွှာ�်ုရှိငှ်က့်ု လွှာူ
ခု့�ုသငွ်�်များနုှငှ်�် �ေ့�်များတွ ်တွ့ငု်�်တွ�ါ�သ�� အကဥ််း�ဝေ�များ��� (Danish
Aliens Acts) ခု�့��ဝေ��ကမ်ျားပုြ�င်�် စ်ွ�ခု�ကတ်ွင် ်တွရ��စ်ွ�ဆွဲ့ခုု��သည်။်
တွရ��စ်ွ�ဆွဲ့ဝုေသ� အ�ဏီ��့ငု်က် အက�ဉ်�ဝေထု�င်ခ်ု�ရေ၊် �ဏီဝ်ေင်တွွ�်
�ု့ကရ်ေန်ှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���က့ယုူစ််�� ဝေလွှာ��်ဝေကြက� ရရှိှ့ရေတ်ွ့ု �အပြ�င််
Helene သဝေဘာာ�အ�� သမ့်ျား�ဆွဲည်�်ရေက့်လုွှာည်�် ဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု��သည်။်

သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ်အ်�� ၂၀၂၁ ခုနုှစ်ှ် ဇွေေ်�ါရ�လွှာတွငွ် ်စ်ည်�်ကများ်�ခု�က်
ပြ�င်� ်အက�ဥ်း်�ဝေထု�င် ်၁၈ လွှာ ခု�ခု��ပြီး��� �ေ့�်များတွဝ်ေင် ွက�ုေ�် သံ�ုသေ�်
(USD491,000) �ဏီဝ်ေင်ွ တွ�်�ု့ကခ်ု��သည်။် သသူည် ်ဝေင်တွွ့�ုခု�
ပြခုင်�်အတွကွသ်� ပြ�စ််�ဏီဝ်ေ��ခုခံု��ရသည် ်(အတွ့�ုနှေု�် အလွှာေွက်ြီးက��
စ်�ွပြ�င်�် ဝေင်တွွ့�ုခု�ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်)်။ တွရ���ုံ�သည် ်အဆွဲ့�ုါလွှာမူျား���၏
လွှာ�်ုခုများ��� ဝေ��ဝေခု�ပြခုင်�်နှငှ်��်တွသ်က၍် များည်သ်ည်� ်ညွှာေက်ြက��ခု�က်
များာ များခု�များတှွခ်ု���ါ။ ၎င်�်တွ့ု �အ�� များည်သ့်ု �ကညူ်�နှ့ငု်သ်ည်က့်ု ကွနှ်�်ု
တွ့ု �စ်�ူစ်မ်ျား�ရှိှ�ဝေ�ွဝေေလွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။် ရလွှာ�အ်ဝေပြ�များ�ှ အလွှာေွ ်စ့်တွ်
အဝေနှ�ှင်�အ်ယူကှပ်ြ�စ််ဝေက�င်�်ဝေသ�်လွှာည်�် အေည်�်ဆွဲံ�ုအ��ပြ�င်� ်၎င်�်
တွ့ု �ဝေခု��ဝေများ�စ်�ွ အမ့်ျားပြ�ေဝ်ေရ�ကပ်ြီး��ပြ�စ််�ါသည်။်

ITF ဆို�သ်ယ့်�်များည်�သ်သူည််
သရေ�ာာဝန်ံထားမ်ျား�များ�ာ�အီးတ�့ ်များ�ရှိာုရေသ�သည်�်
လ�ပ်ချုများ�ာ� ပြပန်ံ�ရှိာုပြီးပး� အီးမ်ုျားပြပန်ံပု� �ရေပ��န်ံ ရေအီးာင်ပ်ြများင််
ITF ရေဒီသခံျု ဆို�သ်ယ့်�်များည်�သ်သူည် ်Guinea Bissau, West Africa ၌ စာန့ံ �်ပစာခံ်ျု�ပြီးပး� လ�ပ်ချု များရှိာုရေသ�သည်� ်သရေ�ာာ

ဝန်ံထားမ်ျား�တစာဦ်း�၏ �စုာစ�ု� ရေပြဖုရှိာင်�်ရေပ��န်ံ အီး�ပ်ဖု�န်ှာာင်�ပ်င်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် အီးာဏ်ာပု�င်တ်ု� �နှာာင်�် ကြီး��ု�ကြီး��ု�ပမ်ျား�ပမ်ျား� ညှ်နုှာုငု်�်ရေပ�

ချု��သည်ဟ်� Las Palmas, Spain ရှိာု ITF စာစုာစာရ်ေ��များး�နှာာင်�် ITF င်ါ�လ�ပ်င်န်ံ� ပံ�ပု��ရေ�� စာစုာစာရ်ေ��မုျား�ချု��ပ်ရံုံး� � အီးဆို�အ်ီးသယ့််

�န့်ံချု�ာ အီးဖ့ု��ဝင်လ်ည်�်ပြဖုစာသ် ူGonzalo Galan � ပြပန်ံလည်မ်ျားာတမု်ျားသည််
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33င်ါ�ဖုမ်ျား�သမူျား�ာ�

ဆို�လ်� ်င်ါ�ဖုမ်ျား�ရေနံ
စာဉ် နံာများ��န်ံ�ပြဖုစာရ်ေနံ
သည်�် င်ါ�ဖုမ်ျား�သ ူရေသဆိုံ��
ယ်ရူူုံးရေဂ့္ဂ� �မ်ျား�လန့်ံတစာရ်ေနံ�ာ၌ ပးရူုံး� င်ါ�

ဖုမ်ျား�သများာ�၏ ရေ���့�ဖ့ုယ်�်ာ ရေသဆိုံ��မုျား

များာာ ဝမ်ျား�နံည်�်စာာ့ပြဖုင်�် များအီးံ��သနှာု�င်ပ်ါ၊ ရေတာင််

အီးရေများ�ု�တု��၏် အီးတူလန်ံတတု ်�မ်ျား�

ရုုံး� �တစာရ်ေလ်ာ� ်င်ါ�ဖုမ်ျား�သည်�ရ်ေနံ�ာများ�ာ�

များာာ ရေချုါင်�်ပံ�ပြဖုတမု်ျားနှာာင်�တ်�့ လူ �အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��

ချု�ု��ရေဖုာ�မု်ျားများ�ာ� ပြပည်�န်ံ� ်ကြီး�း�ထားာ့�

ရေနံ��သည်ဟ်� ITF င်ါ�ဖုမ်ျား�လ�ပ်င်န်ံ�

ညှ်နုှာုငု်�်ရေ��အီး�ာရှိာုပြဖုစာသ် ူRossen
Karavatchevy � ဆိုု�ပါသည််

နှ့ငု်�်င်ဘ်ာ�လွှာ ၂ ရကဝ်ေေ �တွငွ် ်ဝေ�်တွဂူါ�-အလွှာတံွင် ်သဝေဘာာ�
Verdemilho က ယူ�ူူဝေဂါ�ွနှ့ငု်င််၊ံ များေွတ်ွ�ဗျူ���ယူ့ု ဆွဲ�့်ကမ်ျား�တွငွ််
ဆွဲ့ကုက်�်ခု��သည်။် သဝေဘာာ�ဝေ�်၌ ဝေဆွဲ�ကသုများ ုများခုယံူရူဘာ� ရက်
ဝေ�ါင်�် ၃၀ ဝေက��် ေ�များက�ေ�်ပြ�စ််ဝေေပြီး���ဝေေ�က ်ဝေသဆွဲံ�ုခု��သည်�် ���ူ�
နှ့ငု်င််သံ�� ရှိှ့သည်။်

အဆွဲ့�ုါလွှာ၏ူ သဝေဘာာ�သ�� ဝေယူ�င်�်ရင်�်များ���က Transport
Workers’ Union (TWU) နှငှ်� ်ယူ�ူူဝေဂါ�ွနှ့ငု်င််အံတွကွ ်ITF ဆွဲက်
သယွူရ်များည်�သ် ူAdan Suarez အ�� ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ
အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�သ��သည် ်က့ဗုျူစ််-၁၉ ဝေရ�ဂါါလွှာကခဏီ�များ��� ပြ�သ
ဝေေခု��သပြ�င်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�သ့ု ��င်ဝ်ေရ�ကရ်ေ ်သဝေဘာာ�များ�လွှာေ့မ်ျားး�က ပြင်င်�်
ဆွဲ့ခုု��သည်။် အကယူ၍် စ်စ််ဝေဆွဲ�များအုဝေပြ�များ���များ�ှ ဝေရ�ဂါါရှိှ့ဝေကြက�င်�်
အတွည်ပ်ြ��ခု��လွှာာင် ်သဝေဘာာ�အ�� က�ွရင်တ်ွင်�် လွှာ�်ုခုရံလွှာမ့ျား�မ်ျားည်ပ်ြ�စ််ပြီး���
ဆွဲကလ်ွှာက၍် င်ါ��မ်ျား�နှ့ငု်လ်ွှာမ့ျား�်များည် ်များဟာတုွ�်ါ။ အဆွဲ့�ုါ င်ါ��မ်ျား�သများ��
များ�ှ အကယူ၍် သဝေဘာာ�များ�လွှာေ့မ်ျားး�အဝေေပြ�င်� ်အပြများတွအ်စ်ေွ�်ထုက်
အလွှာ�်ုသများ��များ���၏ က�ေ�်များ�ဝေရ�က့ ုဦး�စ်��ဝေ��ခု��ပြီး��� ေ�များက�ေ�်သည်�်
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�က့ု များေွတ်ွ�ဗျူ���ယူ့ပုြီးမ့ျား�� ရှိှ့ ဆွဲရ��ေမ်ျား���ထု ံဝေခု်ဝေဆွဲ�င််
လွှာ�ခု���ါက ယူဝေေ � အသကရ်ှိငှ်န်ှ့ငု်ဝ်ေသ�များည်ပ်ြ�စ််�ါသည်။်

ဝေ�ါသအပြများကထ်ုကွလ်ွှာ�ကရ်ှိှ့ဝေသ� Suarez က ဝေပြ��ကြက��ခု��သည်မ်ျား�ှ
“�မ်ျား�ဆွဲ��ရမ့ျားင်ါ�များ���က့ု လွှာ�ဝေရ�ကက်ေုခ်ု�သည်�် ဝေထု�င်န်ှငှ်�ခ်ု��ဝေသ�
င်ါ��မ်ျား�သများ��များ���အတွကွ ်အလွှာေွဆ်ွဲ့�ု�ါ�သည်� ်အဝေပြခုအဝေေများ���က့ု
TWU အဝေေပြ�င်�် တွ့ကု�်ွ��င်ဝ်ေ��လွှာ�ကရ်ှိှ့သည်။်

“သ့ု �ဝေသ�်လွှာည်�် ကွနှ်�်ုတွ့ု �Verdemilho သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���၏
အလွှာ�်ုအက့ငု် ်ကေထ်ု�ု့ကမ်ျား���က့ု ဝေတွွ� ရ့ှှိသည်�အ်ခုါ၌�င် ်ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �
ထုတ့ွလ်ွှာေှ �တ်ွေုလ်ွှာ�်ုခု���ါသည်။် အပြ��နှငှ်� ်အများည်�် သ�ကွ��ါသည်-်
သတူွ့ု �သည် ်ဤအလွှာ�်ုသများ��များ���အ�� အများေှတ်ွကယူ ်ဤသ့ု �ဝေပြ��
�ါသည် ်‘သင်တ်ွ့ု �ဝေေ �တွ့ငု်�် တွစ််ရက ်၁၈ ေ�ရ�များ ှေ�ရ� ၂၀ အလွှာ�်ုလွှာ�်ု
ရလွှာမ့ျား�်များည်၊်’ ‘သင်တ်ွ့ု � အေည်�်င်ယူ ်အေ��ရလွှာမ့ျား�်များည်၊်’ သင်တ်ွ့ု �တွစ််လွှာ
ဝေ�်လွှာ� ၆၀၀ ထုက�့်ရုများည် ်များဟာတုွ�်ါ။’ သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည််
၎င်�်တွ့ု �က့ယုူ�့်ငု် ်လွှာမူျားလုွှာံပုြခု�ံများအု�များခုနံှငှ်�် က�ေ�်များ�ဝေရ�အ�များခုတံွ့ု �
အတွကွ�်င် ်ဝေ��ဝေခု�ကြကရသည်။်

“အဆွဲ့�ုရွ��ဆွဲံ�ုများ�ှ အကယူ၍် သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� တွစ််ဦး�သည် ်သဝေဘာာ�
ဝေ�် အလွှာ�်ုလွှာ�်ုဝေေစ်ဉ် �ဏီရ်�ရပြီး��� သ့ု �များဟာတုွ ်ဝေေထု့ငု်မ်ျားဝေက�င်�်ပြ�စ််
ပြီး��� ဝေဆွဲ��ုံသ့ု ��့ု �ရေ ်ကမ်ျား�ဝေ�်လွှာ�ဝေရ�ကရ်လွှာာင် ်သနူှငှ်�် သူ �မ့ျားသ��စ်ု
သည် ်အ��လွှာံ�ုဝေသ� စ်ရ့တွမ်ျား���က့ု ဝေ��ရလွှာမ့ျား�်များည်ပ်ြ�စ််သည်။် ဤ

အလွှာ�်ုရှိငှ်သ်ည် ်ဝေေထု့ငု်မ်ျားဝေက�င်�်ပြ�စ််ပြခုင်�်၏ ပြ�စ််များအုတွကွ ်သတူွ့ု �
တွငွ် ်ရ့ှှိသည်�ဝ်ေင် ွအေည်�်အက�ဥ်း်�က့�ုင် ်ယူလူွှာ့�ုါသည်။်

“ကမုျားပဏီ�သည် ်ဝေသဆွဲံ�ုများကု့ု �ုံ�ကယွူထ်ု��ရေန်ှငှ်�် င်ါ��မ်ျား�သများ��၏
မ့ျားသ��စ်ကု့�ုင် ်နှတုွ�့်တွထ်ု��ရေ ်ကြီးက�့�စ်��ခု��သည်။် ကမုျားပဏီ�သည််
အဆွဲ့�ုါလွှာ၏ူ သများ��အ�� ကမုျားပဏီ�အဝေ�် ဝေ�ါ �ဆွဲများနုှငှ်�် လွှာူ �အခုငွ်�အ်ဝေရ�
ခု�့��ဝေ��ကမ်ျား ုတွ့ငု်တ်ွေ�်ခု�ကက့်ု များလွှာ�်ုရေ ်လွှာ�လွှာည်မ်ျားအုပြ�စ်် ဝေင်ွ
USD15,000 လွှာ�ဘာထ်ု့�ုရေ ်လွှာ့လုွှာ��ခု��သည်။် င်ါ��မ်ျား�သ၏ူ အစ််က့ု
သည် ်ယူခုအုခုါ ကမုျားပဏီ�အဝေ�် တွရ��စ်ွ�ဆွဲ့�ုါလွှာမ့ျား�်များည်် ်။”

Falkland Islands/Islas Malvinas ကွေ�်အေ��အေ��ရှိှ့ င်ါ��မ်ျား�
ဝေေရ�များ���များ�ှ အပြင်င်�်အခုံပုြ�စ််��ွ�ဝေေသပြ�င်� ်အခု�့� � စ်�ရင်�့်ငု်ခ်ုငွ်� ်ရှိှ့
သည်�ဝ်ေေရ�များ���က့ု င်ါ��မ်ျား�ရေအ်ခုငွ်�အ်ဝေရ� ဝေရ�င်�်ခု�ရေ ်အလွှာေွ်
လွှာ့လုွှာ��လွှာ�က ်ရှိှ့ဝေေကြကသည်၊် ၎င်�်တွ့ု �သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ ဆွဲ�့်ကမ်ျား� ပြ�င််
�၌ အလွှာ�်ုသများ��များ���အ�� သသ့သ့�သ� ဝေခုါင်�်�ံပုြ�တွမ်ျား ုပြ�စ််��ွ�
ဝေေသည်က့်ု လွှာ�စ််လွှာ���ုထု��ကြကသည်။် ၂၀၁၈ ခုနုှစ်ှ်များစှ်၍ အေည်�်ဆွဲံ�ု
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� ၁၇ ဉီး��သည် ်ယူ�ူူဝေဂါ�ွနှ့ငု်င်် ံဝေရ�့ငု်ေ်ကရ်ှိှ့ နှ့ငု်င််ပံြခု��
င်ါ��မ်ျား�သဝေဘာာ�များ���ဝေ�်၌ ဝေသဆွဲံ�ုခု��ကြကသည်။်

ဧပြီး��လွှာ ဝေစ်�ဝေစ်��့ငု်�်၌ Dominica- အလွှာတံွင်သ်ဝေဘာာ� Tian
Yi He 6 များ ှဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရှိှ် သဝေဘာာ�သ�� ဝေလွှာ�ဦး�နှငှ်� ်အင်�့်ေု��
ရှိှ�� သဝေဘာာ�သ�� ဝေလွှာ�ဦး�သည် ်Guinea Bissau ရှိှ့ ITF
FishSupport အ�ွ�� နှငှ်�် Amigos Irmaos dos Homens do
Mar (AIHM) သများဂါဂထုသံ့ု � အကအူည်�အတွကွ ်�ုေ�်ဝေခု် ခု��သည်။်

င်ါ��မ်ျား�လွှာ�်ုင်ေ�် ကင်�်လွှာညှ်�သ်ဝေဘာာ�အပြ�စ်် အလွှာတံွင်န်ှ့ငု်င််၌ံ
တွရ���င် ်စ်�ရင်�်တွင်ထ်ု��ဝေသ�်လွှာည်�် လွှာကဝ်ေတွွ�၌ သဝေဘာာ�
များ�ှ အလွှာေွက်ြီးက��များ��ဝေသ� င်ါ�စ်က�ုံ်ကြီးက��နှငှ်�် �့ု �ဝေဆွဲ�င်ဝ်ေရ�သဝေဘာာ�
ကြီးက��တွစ််စ်�� ပြ�စ််�ါသည်။် ၎င်�်သဝေဘာာ�က့ု တွ�ုတွ ်သဝေဘာာ��့ငု်ရ်ှိငှ််
က ဇွေေ်�ါရ�လွှာတွငွ် ်စ်ေွ ��်စ််ခု��ပြီး��� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� လွှာ�်ုခု
များဝေ��ဝေခု�ဝေသ��ါ။ ၎င်�်တွ့ု �အေက ်များည်သ်ူ �တွငွ်မ်ျားာ အလွှာ�်ုအက့ငု််
ကေထ်ု�ု့ကမ်ျား��� များရှိှ့ကြက�ါ။ အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�များ�ှ အလွှာေွ ်ဆွဲ့�ု�ါ�ဝေသ�
အဝေပြခုအဝေေ၌ ရှိှ့ခု��သည်။် ၎င်�်တွ့ု �အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ဝေ��ဝေစ်လွှာ့ခုု��သည်။်

AIHM များ ှITF ဆွဲကသ်ယွူရ်များည်�သ် ူJanuario Jose Biague
ထုမံျား ှဝေတွ�င်�်ဆွဲ့ခုု�ကအ်ရ၊ �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်နှငှ်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား� ဌာ�ေ်
(Maritime and Ports Institute) သည် ်လွှာ�်ုခုများ��� ပြ�ေဝ်ေ��ခု��

သည်�အ်ခု�့ေန်ှငှ်� ်သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခု��သည်�အ်ခု�့ေ်
အထု ့အဆွဲ့�ုါ သဝေဘာာ�က့ု �မ်ျား�ဆွဲ��ထုေ့�်သမ့်ျား�ခု��သည်။် သသူည််
သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ၎င်�်တွ့ု �အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�် လွှာံပုြခု�ံဝေရ�က့ု
ဝေကြက�ကရံွ်�ဝေေကြကသပြ�င်�် ခု�ကပ်ြ��တွစ််ရ�စံ်လုွှာင်�်ါရှိှ့သည်�် ဟာ့တုွယူခ်ုေ�်
တွငွ် ်ဝေေရ�ခု�ဝေ��ရေက့်လုွှာည်�် ဝေအ�င်ပ်ြများင်စ််�ွလွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ဝ်ေ��ခု��သည်။်

ရရေရ်ှိှ့သည်�် လွှာစ်�ဝေင်မွျား���များ�ှ အင်�့်ေု��ရှိှ�� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���

အတွကွ ်USD53,228 – USD14,100 ပြ�စ််ပြီး��� ဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရှိှ့

သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���အတွကွ ်USD33,800 ပြ�စ််�ါသည်။် အင်�့်ေု��

ရှိှ�� သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ���သည် ်၎င်�်တွ့ု �၏ လွှာ�်ုခုများ���က့ ုအပြ�ည်�ရ်ရှိှ့ခု��
ဝေသ�်လွှာည်�် က့ဗုျူစ််-၁၉ အက��်အတွည်�်ဝေကြက�င်�် ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ

၂ ရကဝ်ေေ �အထုတ့ွ့ငု် ်အမ့်ျားပြ�ေ၍် များရနှ့ငု်ခ်ု���ါ။ ဘာဂါာလွှာ�ဝေ��ရ်ှှိ သဝေဘာာ�

�ေထ်ုမ်ျား�များ���များ�ှ လွှာ�်ုခုဝေင်ွ USD23,800 ရရှိှ့ပြီး���ဝေေ�က ်အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ခုံ

ရရေအ်တွကွ ်ဝေအ�ကတ်ွ့ဘုာ�လွှာ ၂၃ ရကဝ်ေေ �အထုတ့ွ့ငု် ်ဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်

ခု��ရပြီး��� က�ေရ်ှိှ့ဝေေဝေသ�သည်�် ဝေကြွက�က�ေလ်ွှာ�်ုခု USD10,000 ရရှိှ့

ရေ ်��ဇွင်ဘ်ာ�လွှာ အထု့ ဝေစ်�င်�ဆ်ွဲ့ငု်�်ခု��ရသည်။် ယူင်�်ဝေေ�က ်အဆွဲ့�ုါ

သဝေဘာာ�က့ ုပြ�ေလ်ွှာတွွဝ်ေ��ခု��သည်။်
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34 ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏

ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု��

ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�်သရေ�ာာသာ�များ�ာ� သတင်�်လာာစာာရေစာာင် ်နံံပါတ ်၂၀၂၁

အီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု��သည် ်�ု�ဗစာ-်၁၉ အီးရေ��ရေပ်အီးရေပြချုအီးရေနံ၌ သရေ�ာာသာ�
လမုူျားဖူုလံ�ရေ��အီးတ�့ ်ရေင့် £1.5m ရေပ�အီးပ်သည််
အီးု�င်တ်းအီး�ဖ််ု သရေ�ာာသာ�များ�ာ� ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု�� (ITF Seafarers’ Trust) သည် ်အီးရေ��ရေပ်အီးရေပြချုအီးရေနံ �ု�ဗစာ-်

၁၉ �န်ံပံ�ရေင် ့(Covid-19 Fund) တစာ�်ပ်�ု ု� အီး��ပ်အီးတည်�် �ာလအီးတင့်�် သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့ ်အီး��ု��ရှိာုရေစာ�န်ံနှာာင်� ်၎င်�်တု� �၏

လမုူျားဖူုလံ�ရေ�� ဝန်ံရေဆိုာင်မု်ျားများ�ာ�အီးတ�့ ်ထားရူေထားာင် ်ရေပ�ချု��သည်။် အီး�ပ်ထားန်ုံ�အီးဖ့ု��၏ အီးကြီး�း�အီး��ပြဖုစာသ် ူKatie Higginbottom သည််

ရေပ�ချု��သည်�် ရေင့် £1.5 သန်ံ�ရေ��ာင်�် သသုာရေသာ သ�ရ်ေ�ာ�မု်ျားနှာာင်�ပ်တသ်�၍် သတင်�်ပု� �သည််

သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏ ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု��သည် ်ITF ၏ ��သု�လပ်ြဖုစာ ်အီးဖ့ု��အီးစာည်�်တစာ�်ပ်ပြဖုစာသ်ည် ်–
ပု�မုျား�သရုှိာု�န်ံ ဝ��်ဆ်ိုု�� ်www.seafarerstrust.org တင့်�်�ည်�ပ်ါ။

ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��များ ှဝေ�်ဝေ�ါကဝ်ေေသည်� ်အဝေရ�ဝေ�်
လွှာ့အု�်ခု�ကမ်ျား���က့ ုအလွှာ�င်အ်ပြများေ ်ပြ�ည်�ဆ်ွဲည်�်ဝေ��ရေအ်တွကွ်
ခုငွ်�ပ်ြ��ရေ�ံ်ဝုေင်မွျား���က့ု ခု�များတှွဝ်ေ��နှ့ငု်ရ်ေ ်၂၀၂၀ ခုနုှစ်ှ် များတွလ်ွှာကေု်
�့ငု်�်၌ ရေ�ံ်ဝုေင်တွွစ််ရ�်က့ု ကွနှ်�်ုတွ့ု �ထုဝူေထု�င်ခ်ု��သည်။် အဆွဲ့�ုါ
ဝေင်ကွ့ ုသဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏ မ့ျားသ��စ်မုျား��� ခုစံ်��ရ
သည်� ်အခုကအ်ခု�၊ စ့်တွဝ်ေသ�ကဝေရ�ကမ်ျားနုှငှ်� ်အထု��က�ေမ်ျားကု့ု
ဝေလွှာာ��ဝေ�ါ �ဝေ��ဝေစ်ရေအ်တွကွန်ှငှ်� ်ဤအဝေရ��ါသည်� ်အခု�့ေအ်ခုါ၌
သဝေဘာာ�သ��များ���၏ �ူလွှာံဝုေရ� �ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား���က့ု ထုေ့�်သမ့်ျား�ရေ်
အတွကွ ်အသံ�ုခု�ရေပ်ြ�စ််သည်။်

နှ့�ုင်ဘ်ာ�လွှာကေု�့်ငု်�်၌ ကွနှ်�်ုတွ့ ့ု �သည် ်နှ့ငု်င််ဝံေ�ါင်�် ၃၄ နှ့ငု်င််၌ံ ခုငွ်�်
ပြ��ရေ�ံ်ဝုေင် ွ၆၁ ခုကု့ု ခုငွ်�ပ်ြ��ခု��သည်၊် အဓ့ိကအ��ပြ�င်� ်အလွှာ�်ုသများ��
သများဂါဂများ���နှငှ်�် ဆွဲ�့်ကမ်ျား�-အဝေပြခုခု ံ�ူလွှာံဝုေရ��ေဝ်ေဆွဲ�င်ဝ်ေ��ဌာ�ေများ���
သ့ု �ပြ�စ််�ါသည်။် ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင် ွအများ���စ်ကု့ု ဝေအ�က�်ါ စ်�မံျားကေ့�်များ���
သ့ု �ဝေ��အ�်ခု��သည်-်
•

•

သဝေဘာာ�သ��များ��� စ်င်တ်ွ� အများ���စ် ုရှိှ့ကြကသည်�် ဥ်းဝေရ��
(စ်စု်ဝုေ�ါင်�် ဝေင်ွ £364,000 ေ���ါ�ရှိှ့သည်�် စ်�မံျားကေ့�် ၁၆ ခု)ု နှငှ်�်
ဝေပြများ�ကအ်ဝေများရ့က (စ်စု်ဝုေ�ါင်�် ဝေင်ွ £203,000 ေ���ါ�ရှိှ့သည်�်
စ်�မံျားကေ့�် ၁၂ ခု)ု
အ�ရှိ ှ(စ်စု်ဝုေ�ါင်�် ဝေင်ွ £308,000 ဝေက��် စ်�မံျားကေ့�် ၁၁ခု)ု၊  သများဂါဂ
များ���နှငှ်�် ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုရံသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ဂါ�ုစ့်ကု်
ဝေစ်�င်�ဝ်ေရှိှ�ကဝ်ေ��သည်� ်အ�ွ��အစ်ည်�်သ့ု �ပြ�စ််သည််

ကွနှ်�်ုတွ့ု �၏ ခုငွ်�ပ်ြ��ရေ�ံ်ဝုေင်မွျား���များ�ှ သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� များည်သ့်ု �
အဝေထု�ကအ်ကပူြ��ခု��ဝေကြက�င်�် တွစ််ဝေစ်�တွစ််ဝေစ်�င်�် ဤတွငွ်ရ်ှိှ့�ါသည်။်

သများဂါဂ အများ���အပြ���သည် ်ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှငှ်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�် ရှိှ့ က�ွရင်တ်ွင်�်
လွှာ�်ုဝေေသည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အတွကွ ်�ု�ယ်တ်ု�င် ်အီး�ာအီး�ယ့််
ရေပ� ��ုုယ်ာ (PPE) က့ု ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��နှ့ငု်ခ်ု��သည်။်

အခု�့� � ခုငွ်�ပ်ြ��ဝေင်မွျား���က့ု ဆိုပ်ု�မ်ျား� သနံ �်စာင်ရ်ေ�� အီးရေဆိုာ�အ်ီးအီးံ�များ�ာ�
�ု� တု��တ�ရ်ေအီးာင်လ်�ပ်ရေပ��န်ံ ဝေ��ခု��သည်။် နှ့ငု်ဂ်ါ���ရ��ယူ�� �င်လ်ွှာယူ်

ဝေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��များ��� သများဂါဂ (Maritime Workers’
Union of Nigeria (MWUN)) သည် ်PPE အစံ်ဝုေ�ါင်�် ဝေထု�င်န်ှငှ်�်
ခု��၍ ပြ�ေ �ခ်ု��ဝေ��ခု��ပြီး��� ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််�့�ုများ ှက�ူစ်ကမ်ျားကု့ု များည်သ့်ု �က�ကယွူရ်ေ်
�ည်�ဝေရ��့ု �ခု�သည်� ်အစ်�အစ်ဉ် တွစ််ရ�်က့ု နှ့ငု်င််တံွငွ်�်ရှိှ့ ဆွဲ�့်ကမ်ျား�နှငှ်�်
ဆွဲ�့်ခုဂ့ံါတွမ်ျား��� ၁၂ ခုတုွငွ် ်�့ု �ခု�ဝေ��ခု��သည်။်

အများ���အပြ���ဝေသ� သရေ�ာာသာ� စာင်တ်ာများ�ာ� ဆို�လ်� ်လည်ပ်တ်
ရေနံလ��ရ်ှိာုချု��သည်။် ဘာရ�ဇွ��လွှာန်ှ့ငု်င််၊ံ ဆွဲေ�်ဝေတွ��စ််ရှိှ့ TIPLAM စ်င််
တွ� အဝေေပြ�င်�် ယူ�ဥ်း်အသစ််တွစ််စ်��က့ု �ယူယ်ူနူှ့ငု်ခ်ု��ပြီး��� �ေထ်ုမ်ျား�အ�့ု
တွစ််ဦး�က့ု ခုေ �အ်�်နှ့ငု်ခ်ု��သည် ်ထု့ု �ဝေကြက�င်� ်အဆွဲ့�ုါ စ်င်တ်ွ�က့ု �့တွသ်မ့်ျား�
က�လွှာတွစ််ဝေလွှာာ�ကလ်ွှာံ�ု �ွင်�ဝ်ေ��ထု��နှ့ငု်ခ်ု��သည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်�့လွှာစ််�့ငု်န်ှ့ငု်င််၊ံ များေ�လွှာ�ပြီးမ့ျား��၊ အင်ထ်ုရ�များ�ု့ူ�စ််ရှိှ့
AMOSUP’s သဝေဘာာ�သ��များ��� ဝေဆွဲ��ုံ၌ ဓိါတွခ်ုွ�ခုေ�် အသစ်် တွစ််ခုေ�်
က့ ုရေ�ံ်ဝုေင်ွ များတွည်ဝ်ေ��ခု��သည်၊် ၎င်�်သည် ်တွစ််ဝေေ �လွှာာင််
�ု�ဗစာ-်၁၉ စာစာရ်ေဆို�မုျား အခု ု၃၀၀ က့ု စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေ��ပြီး��� ၂၄ ေ�ရ�
အတွငွ်�် အဝေပြ�ဝေ���ါသည်။် ဤသ့ု �ပြ�င်� ်သဝေဘာာ�ဝေ�် သရေ�ာာသာ�
များ�ာ�အီးာ� အီးလ�ပ်�န်ံထားရုုံး��မ်ျား�ာ�လ�ပ်ရေစာသည်။် က့ဗုျူစ််-၁၉  စ်စ််ဝေဆွဲ�
များ ုလွှာ့အု�်ခု�က ်ဝေလွှာာ��က�လွှာ�သည်�အ်ခုါ ဓိါတွခ်ုွ�ခုေ�်သည် ်ဗု့ျူင်�်ရ�်စ််
�့�ုများ���ပြ�စ််သည်�် တွ�်ုဝေက�ွ၊ အသကရ်ှိှ�လွှာမ်ျား�ဝေကြက�င်�်ဆွဲ့ငု်ရ်� ဗု့ျူင်�်ရ
�်စ်် (RSV) ၊ အဆွဲတုွဝ်ေရ�ဂါါနှငှ်�် HIV တွ့ု �က့ ုသဝေဘာာ�သ��များ���အ��
စ်စ််ဝေဆွဲ�ဝေ��နှ့ငု်�်ါများည်။်

အ�ရေ ်ကေုသ်ည် ်�င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် လွှာ�်ုင်ေ�်စ် ု(The Iranian
Merchant Mariners’ Syndicate (IMMS)) သည် ်၎င်�်၏ က့ု
ဗျူစ််-၁၉ ဝေက�်များတွ�၏ လွှာ�်ုင်ေ�်က့ ုအဝေထု�ကအ်ကပူြ��ရေ ်ခုငွ်�ပ်ြ��
ရေ�ံ်ဝုေင်ွ လွှာကခ်ုခံု��သည်။် ၎င်�်တွငွ် ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်၎င်�်တွ့ု �၏
မ့ျားသ��စ်မုျား���က့ု လွှာံပုြခု�ံဝေအ�င် ်ထု��ရေအ်တွကွ ် ‘�ွနှာ်�ပ်တု� ��ု�ရုုံး�နံာ
ဗု�င်�်�ပ်စာ�်ု� အီးနှာု�င်ယ််သူည်’် ဆွဲ့သုည်�် အီးသရုှိာုမုျား-ပြမှျားင်�တ်င်ရ်ေ�� စာည်�်ရံုံး� �
လုံ�ရေဆိုာ်မုျား၊ ဝေဆွဲ�ဘာကဆ်ွဲ့ငု်ရ်� ဝေစ်�င်�ဝ်ေရှိှ�ကမ်ျားနုှငှ်�် PPE ပြ�ေ �ခ်ု�့
ဝေ��ရေ ်ဝေစ်တွေ���ေထ်ုမ်ျား� စ်ေစ်် တွစ််ရ�်၊ ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုဝံေေရသည်�်

သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� �ံ��့�ုရေအ်တွကွ ်24/7 ရေဆို�့ရေနှာ�့အီး��ပံြပ�
အီး�အူီးည်းဖု�န်ံ�လု�င်�် တွ့ု ��ါ�င်ခ်ု��သည်။်

၎င်�်သည် ်အ�တွလွှာ�နှငှ်�် စ်�့ေ့တ်ွ့ု �ရှိှ့ အပြခု��ဝေသ� �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�်
အ�ွ��အစ်ည်�်များ���နှငှ်� ်ပြ�ည်တ်ွငွ်�်ဝေေထု့ငု်သ်-ူများဟာတုွသ်ည်�် သ့ု �များဟာတုွ်
နှ့ငု်င််ပံြခု�� သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� �ံ��့�ုဝေ��ရေလ်ွှာည်�် ��ူဝေ�ါင်�်
လွှာ�်ုဝေဆွဲ�င်ခ်ု��ပြီး��� ဝေခု��င်�့်တွမ့်ျားခုဝံေေရဝေသ� သဝေဘာာ�သ��များ���အ��
အမ့်ျားပြ�ေ�့်ု �ရေ ်တွ�ရ�ရေရ်ှိှ့ အန့ှိယ့ူ သ�ုံံ�နှငှ်�အ်တွ ူလွှာ�်ုက့ငု်ခ်ု��သည်။်

ကဝေများာ����ယူ��နှ့ငု်င််ရံှိှ့ Sindicato Nacional De Trabajadores
De Rama (SNTT) အ�ွ��သည် ်နှ့ငု်င််၏ံ က�ူစ်ကမ်ျား ုအ��ံ� နှှံ �ဆွဲံ�ုဝေေရ�
များ���အေက ်တွစ််ခုပုြ�စ််သည်�် Valle del Cauca တွငွ် ်ဝေေထု့ငု်ပ်ြီး���
အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်လ်ွှာ�ကရ်ှိှ့သည်� ်အခု�့� � င်ါ��မ်ျား�သများ��နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��
၅၁၀ ဝေယူ�ကအ်�� အစ်��အစ်� ပြချုင်�်ရေတာင်�်များ�ာ�နှာာင်�် PPE တွ့ု �က့ု
�့ု �ဝေ��နှ့ငု်ခ်ု��သည်။် အဆွဲ့�ုါ အ�ွ��သည် ်၎င်�်တွ့ု �အ�� အီးရေပြချုခံျု ပု��များ ာာ�
ဗးဇူးလံ�ပြခံျု�ရေ�� လ�စ်ာ့�အီးတုမ်ျား�ာ�နှာာင်�် အီး�ာအီး�ယ့်ရ်ေပ� ဝတစ်ာံ�များ�ာ�
က့လုွှာည်�် ဝေ��အ�်ခု��သည်၊် ထု့ု �ဝေကြက�င်� ်၎င်�်တွ့ု �သည် ်က�ွရင်တ်ွင်�်
ပြီး���ဆွဲံ�ုသ�ွ�သည်�အ်ခုါ အလွှာ�်ုခုငွ်သ့်ု �ဝေဘာ�ကင်�်စ်�ွ ပြ�ေသ်�ွ�နှ့ငု်မ်ျားည််
ပြ�စ််သည်။်

ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�် ခုကခ်ုကခ်ု�ခု� အများေှ်
တွကယူ ်အလွှာ�်ုလွှာ�်ုက့ငု်ဝ်ေ��ခု��သည်� ်အဝေပြများ�ကအ်ပြများ��ဝေသ�
သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်�် �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် အလွှာ�်ုသများ��များ���က့ု
�ေဝ်ေဆွဲ�င်မ်ျားမုျား���နှငှ်�် ကရ့့ယူ�များ��� ဝေ��အ�်ပြခုင်�်အတွကွ ် ရ�စ်မ်ွျား�
ဝေသ� အလွှာ�်ုသများ�� သများဂါဂများ���၊ လွှာမူျား�ူုလွှာံဝုေရ� လွှာ�်ုသ��များ���နှငှ်�်
ဝေစ်တွေ���ေထ်ုမ်ျား�များ���အ�� ဝေထု�ကခ်ုရံေ ်အကြီးက��အက�ယူ ်အခုငွ်�ထ်ု�ူ
ကြီးက��ပြ�စ််ဝေကြက�င်�် ခုစံ်��ရ�ါသည်။် အစ့်�ုရများ���အဝေေပြ�င်� ်သဝေဘာာ�
�ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�များ���က့ု ခု�ကခ်ု�င်�် ��ူဝေ�ါင်�်
ဝေဆွဲ�င်ရွ်ကရ်ေန်ှငှ်�် ဝေခု��ဝေများွ�လွှာယွူက်ဝူေအ�င်လ်ွှာ�်ုဝေ��ရေ ်��ကက်ကွ်
ခု��သည်�အ်ခုါ သများဂါဂများ���နှငှ်�် လွှာမူျား�ူုလွှာံဝုေရ�ဆွဲ့ငု်ရ်� လွှာမူျားအုသ့ငု်�်အ�ေ�်
များ���က အစ်မ်ွျား�ဝေဆွဲ�င်န်ှ့ငု်ဆ်ွဲံ�ု လွှာ�်ုဝေ��ခု���ါသည်။်
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35ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ�၏

ယ်ံ�များာတအ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�မုျားအီးဖ့ု��

‘ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်ရ်ှိာု
သ�ူ�ရေ�ာင်�် (Hero
at sea)’ သည််
အီးကြီး�း�အီး��ယ််
ရေ�ပန်ံ�စာာ�သည်� ်ဓါါတပံ်�
ပြီးပု�င်ပ့်��ု� အီးနှာု�င်�်သည််

၂၀၂၀ ချု�နှာာစာ ်ရေအီးာ�တ်ု��ာလ��န်ံပု�င်�်

ရေလာ�တ်င့် ်ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ�

ယ်ံ���ည်အ်ီးပ်နှာာရံေင်အ့ီး�ပ်ထားန်ုံ�အီးဖ့ု��သည််

၎င်�်၏ ‘ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်တ်င့် ်ရှိာုရေနံဆို� ဓါါတ်

ပံ�ပြီးပု�င်ပ့်�’ အီးနှာု�င်�်သမူျား�ာ��ု� ရေ��ပြင်ာချု��
သည်။် အီး�ပ်ထားန်ုံ�အီးဖ့ု��၏ အီးကြီး�း�အီး��ပြဖုစာသ်ူ

Katie Higginbottom သည် ်ယ်ာဥ်း်

ပြီးပု�င်သ်မူျား�ာ�၏ အီးင်အ်ီးာ�ရေ��ာင်�် အီးလန့်ံ အီးံ�

�သချု���သည််

ကွနှ်�်ုတွ့ု �က သဝေဘာာ�သ��များ���အ�� ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�်
�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်ရ်ှိှ့ ၎င်�်တွ့ု �ဘာ�များ���၏ ��ဂါ�စ််တွ�လွှာ ်ဓိါတွ�ံ်မုျား���က့ု တွင််
သငွ်�်ရေ ်�့တွဝ်ေခု်လွှာ့ကုသ်ည်�အ်ခုါ ယူဥှ်း်ပြီး�့�င်�်ွ�သ့ု �ဝေရ�ကလ်ွှာ�လွှာမ့ျား�်များည််
ဟာ ုကွနှ်�်ု၏ အဆွဲ့�ုဆွဲံ�ု အ�့်များကတ်ွငွ်မ်ျားာ များစ်ဥ်း်�စ်��ခု��မ့ျားသည်�် ဓိါတွ�ံ်ု
များ��� အခု ုသံ�ုဝေထု�င် ်(၃ ၀၀၀) ဝေရ�ကရ်ှိှ့လွှာ�သည်။်

ယူဥှ်း်ပြီး�့�င်�်ွ�က့ ုသဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား� အဝေပြ��င်�်အလွှာ�လွှာ�်ုဝေရ�
အက��်အတွည်�်အတွငွ်�် လွှာူ �အခုငွ်�အ်ဝေရ�များ���က့ု ဝေ��က�်�ကက်�
အလွှာ�်ုကေထ်ု�ု့က ်သကတ်ွမ်ျား�ဝေက��်လွှာေွပ်ြီး��� �င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် ဝေေခု��ရ
သည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���နှငှ်� ်အခု�့တွအ်ဆွဲကရ်ှိှ့ဝေစ်ရေ ်စ့်တွက်�ူခု��သည်။်

အစ်မ်ွျား�ကေု ်ပြီး�့�င်�်ွ��င်လ်ွှာ�သည်�ဓ်ိါတွ�ံ်မုျား���က ပြ�သခု��သည်မ်ျား�ှ အလွှာေွ်
ကြီးက��က�ယူ ်များ�့��စံ်သုည်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���၏ အဝေတွွ�အကြက�ံတွ့ု �ပြ�စ််ကြက
ပြီး��� အနှ့ငု်ရ်သမူျား���က့ု ဝေရွ�ခု�ယူရ်ေ ်အလွှာေွ ်ခုကခ်ု�ဝေစ်�ါသည်။်

�ထုများဆွဲ ုဆွဲဝုေကြက�ဝေင်ွ £1,000 က့ ုIke S Dagandanan က
‘�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်ရ်ှိှ့ သရူ�ဝေက�င်�် Hero At Sea’ အများည်ရ် ဓိါတွ�ံ်ပုြ�င်�်
ဆွဲတွွခ်ု�ူခု��သည်၊် �့တွသ်မ့်ျား�က�လွှာ ရကဝ်ေ�ါင်�် ၄၀ ပြီး���ဆွဲံ�ုပြီး���ဝေေ�က်
�င်လ်ွှာယူတ်ွငွ်�် ဝေလွှာများေုတ်ွ့ငု်�်ကြက��၌ ကေုစ််ည်မ်ျား���က့ု လွှာံပုြခု�ံဝေ��ဝေစ်ရေ်
သဝေဘာာ��ေထ်ုမ်ျား�များ��� �ုေ�်ကေဝ်ေေသည်က့် ုပြ�သထု��ပြခုင်�်ပြ�စ််သည်။်
သဝေဘာာ�သ��များ��� ကြက�ံဝေတွွ�သည်� ်အနှတရ�ယူမ်ျား���၊ ကြကမ်ျား�တွများ်�သည်�်
ရ�သ�ဥ်းတွနုှငှ်� ်အလွှာေွ ်များတွဝ်ေစ်�ကဝ်ေသ� အဝေေအထု��ရှိှ့ဝေေသည်�်
သဝေဘာာ�နှငှ်� ်သဝေဘာာ�သ��များ���အေ��အေ�� �င်လ်ွှာယူက့် ုပြ�သထု��
သပြ�င်�် �့ငု်သ်ကူြီးက��များ���က အဆွဲ့�ုါ ဓိါတွ�ံ်တုွစ််ခုတုွည်�်က့ု ဝေရွ�ခု��ကြက
သည်။်

Jay Michael A Ebueza ဆွဲ့သု၏ူ  ‘လွှာာ့� � �ကှစ််�ွပြ�င်�် တွတ့ွဆ်ွဲတ့ွမ်ျားု
Secretly Quiet’ က �တုွယ့ူဆွဲကု့ု ဆွဲတွွခ်ု�ူခု��သည်၊် ဝေပြများ�က်
�င်�ု့်�စ်ေွ�် ကမ်ျား��ု့�တွေ�် �ုခုင်�်က့ ုသဝေဘာာ�ကေု�်ဘာတွဝ်ေ�်များ ှပြများင်ရ်
သည်�အ်တွ့ငု်�် ၎င်�်၏ အလွှာအှ�နှငှ်�် �ွ� �စ်ည်�်�ံနုှငှ်�တ်ွက ွ၎င်�်၏ အများ�ှ
စ်က��ပြ�စ််သည်�် ဝေများာ�်လွှာင်�ခ်ု�ကန်ှငှ်�် ကြကံ�ခု့ငု်န်ှ့ငု်စ််မ်ွျား�အတွကွ ်ဆွဲတွွခ်ု�ူ
ခု��သည်။်

တွတွယ့ူဆွဲကု့ု Carlo Deuxson Santiago ဆွဲ့သုအူ�� သ၏ူ
‘အလွှာ�်ုများ ှအေ��ယူပူြခုင်�် များရှိှ့ဘာ�ူလွှာ��။ No sign off?’ ဆွဲ့သုည်�် ဓိါတွ်
�ံအုတွကွ ်ဝေ��အ�်ခု��သည်။် တွဗံျူ�ကစ််ည်�်�ု့�တွဝံေ�် ခုစွ်��ဝေေပြီး���
‘အဝေ��သ့ု ���ံသေ�်ဝေေသည်�’် သဝေဘာာ�သ��၏ ‘ပြ�ဿေ� များရှိှ့�ါ’

ဟာဆုွဲ့သုည်။်

ပြီး�့�င်�်ွ��င်သ်ည်�် ဓိါတွ�ံ်အုများ���အပြ���က��သ့ု � ၎င်�်သည် ်စ့်တွ်
ကသက့ဝေအ�င်�ပ်ြ�စ််ရသည်� ်အဝေပြခုအဝေေတွငွ် ်ဟာ�သဂါဏုီဝ်ေပြများ�ကစ််�ွ
ပြ�င်�န်ှငှ်�် စ့်တွက်�ူယူဥ်း်စ်�ွပြ�င်�် က့ငု်တ်ွယွူထ်ု��သည်။်

�့ငု်သ်ကူြီးက��များ���သည် ်အပြခု�� ဓိါတွ�ံ်ု သံ�ု�ံကု့ ုအလွှာေွ ်ခု���က���ခု��သည််
– Ceo Angelo D Fajardo ဆွဲ့သု၏ူ  ‘အလွှာ�်ု ပြ�ေ�်င် ်Back to
Work’၊  John Rufo M Bontilao ဆွဲ့သု၏ူ  ‘မ့ျား�ုဝေရအကြက�� �ါတွ��ွ�
Shower Party’၊ နှငှ်� ် Mayvine Cloma ဆွဲ့သု၏ူ ‘သသ့�ဝေသ�
သကဝ်ေရ�ကမ်ျားကု့ု လွှာ�်ုဝေ��နှ့ငု်စ််မ်ွျား�သည်�် ရ�ရ�ဝေတွ�က ်အများ�့��သများ��
တွစ််ဝေယူ�က ်A Brave Woman that can make a difference’
ဆွဲ့သုည်�် ဓိါတွ�ံ်သုံ�ု�ံု ပြ�စ််သည်။်

အနှ့ငု်ရ်သမူျား���နှငှ်� ်အလွှာေွ ်ခု���က���ခု��သည်�် ဓိါတွ�ံ်မုျား���က့ု �ကဘ်ာ်
ဆွဲ့ကု ်www.itfseafarers.org/en/still-at-sea/winners တွငွ််
ကြကည်��်ါ။

ဤဓိါတွ�ံ်မုျား���နှငှ်�် ��ူတွွ��ါ �ံအုဝေကြက�င်�်အရ�များ���နှငှ်� ်အသငွ်သ်ဏ္ဍ�ေ်
ဝေ��်ညွှာေ�်ခု�ကမ်ျား���သည် ်ဝေရ�ဂါါက�်ဝေဘာ�ကြီးက��အတွငွ်�် သဝေဘာာ�သ��
များ���၏ အဝေတွွ�အကြက�ံ က�ယူပ်ြ�ေ �မ်ျားကု့ု �ံဝုေ��်ထု��သည်�် ထု�ူထု�ူပြခု��
ပြခု�� ဝေများ�်ကေွ�်�င်တ်ွစ််ခုပုြ�စ််�ါသည်။် ကွနှ်�်ုတွ့ု �သည် ်၎င်�်ဓိါတွ�ံ်မုျား���
က့ု �င်လ်ွှာယူဝ်ေရဝေကြက�င်�် ပြ�င်�်ရှိှ့ ကများာ�သ့ု � သဝေဘာာ�သ��များ���၏
ဘာ�များ���က့ ုအသရ့ှိှ့များ ုပြမှျားင်�တ်ွင်ဝ်ေ��ရေအ်တွကွ ်အသံ�ုပြ��ရေ ်ရည်ရွ်ယူ်
ထု���ါသည်။်

‘�င်လ်ွှာယူပ်ြ�င်၌် ရှိှ့ဝေေဝေသ�သည်’် (‘Still At Sea’) ဆွဲ့သုည်�် ပြီး�့�င်�်ွ�၏
�့ငု်သ်ကူြီးက��များ���များ�ှ-

�များာာ� ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် တ�က သု�လ ်(World Maritime
University) အီးကြီး�း�အီး��ပြဖုစာသ် ူDr Cleopatra Doumbia-
Henry၊ Stewardship at Fidelity International ၏ တစာ်
�များာာလံ��ဆိုု�င်�်ာ အီးကြီး�း�အီး��ပြဖုစာသ် ူJenn-Hui Tan ၊ နှာာင်� ်ဓါါတ်
ပံ�ဆို�ာဆို� ချု�း�ပြမှျားင်�ခံ်ျု�သည်�် Rory Carnegie၊ ဓါါတပံ်�ဆို�ာနှာာင်�်
စာာရေ��ဆို�ာ Stefan F Lindberg၊ နှာာင်�် Katie Higginbottom
တု� �ပြဖုစာ�်�သည်။်
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www.itfseafarers.org
သင်� ်အီးခ့ျုင်�အ်ီးရေ��များ�ာ�နှာာင်� ်ITF စားစာစာရ်ေ��များး�များ�ာ�� ပင်လ်ယ်ပ်ြပင်န်ှာာင်� ်ဆိုပ်ု�မ်ျား�တင့််

များည်သ်ု� � �ညူ်းရေ��ာင်�် သရုှိာု�န်ံ �ွနှာ်�ပ်တု� �၏ သရေ�ာာသာ�များ�ာ�အီးတ�့ ်�ည်စ်ာ�ူထားာ�

ရေသာ ဝ��်ဆ်ိုု��တ်င့် ်��ည်�ပ်ါ။

                   • 

         • 

www.itfglobal.org
အီးလ�ပ်သများာ�များ�ာ�နှာာင်� ်၎င်�်တု� �၏ ITF သများဂ္ဂဂများ�ာ�အီးရေပ် သ�ရ်ေ�ာ�သ်ည်�်

ရေနံာ�ဆ်ိုံ��ရေပ် ပြဖုစာပ်��ရ်ေပြပာင်�်လ�မုျားများ�ာ�အီးာ�လံ���ု� သရုှိာု�န်ံ ITF Global
ဝ��်ဆ်ိုု��တ်င့် ်��ည်�ပ်ါ။

သရေ�ာာသာ�များ�ာ� – သတင်�်အီးချု��အ်ီးလ�န်ှာာင်�်
အီး��ဉံာာဏ််အီးတ�့ ်ITF �ု� သင်၏် ရေနံ �စာဉ်ဆိုု���်ပ်�ာ
ဆိုပ်ု�မ်ျား�အီးပြဖုစာ ်သတမ်ျားာတပ်ါ

ITF ဝ�်�်ဆိုုု�်များ�ာ�

ITF လူများှု�ရေ� �့နံ်��်

         • 

အီးချုများ�� ITF အီး�ဖ််ု – Android နှာာင်� ်iOS အီးသံ��ပြပ�သည်� ်မုျား��ု�င်�်ဖု�န်ံ�နှာာင်� ်��ုုယ်ာများ�ာ�အီးတ�့ ်�ရှိာုနှာု�င်ပ်ါသည််
၎င်�်�ု� app store များာ ရေဒီါင်�်လ�ဒီဆ်ို့�ပါ သု� �များဟ�တ် www.itfseafarers.org/en/look-up/-itf-seafarers-apps များာ ရေဒီါင်�်လ�ဒီဆ်ို့�ပါ။

ITF သရေ�ာာသာ�များ�ာ�
သင်�သ်ရေ�ာာ�ု� အီးများာန်ံအီး�န်ံပြဖုစာရ်ေ��ာင်�်
စာစာရ်ေဆို�ပါ
အီး��ပ်အီးတည်�်ပြဖုစာခ်ျု�ုန်ံ၌ အီး�အူီးည်း�ု�
များည်သ်ည်�ရ်ေနံ�ာများာ ရေတာင်�်ခံျု�န်ံ ရေတ့� ရှိာုပါ

ITF နှာာင်� ်ဆို�သ်ယ့်ပ်ါ
ITF စားစာစာရ်ေ��များး�တစာဦ်း� သု� �များဟ�တ်
ITF ပင်လ်ယ်ရ်ေ�ရေ��ာင်�် သများဂ္ဂဂ
�ု�ရှိာာပါ

• 
•

• 

•

ITF Global
ရေနံာ�ဆ်ိုံ��ရေပ်  ITF သတင်�်နှာာင်� ်သများဂ္ဂဂ
သတင်�်များ�ာ��ု� နံာ�စာင့်�ပ်ါ
�ွနှာ်�ပ်တု� �၏ စာည်�်ရံုံး� �လုံ�ရေဆိုာ်မုျားများ�ာ�နှာာင်�်
ဆို�လ်� ်ထားရုေတ့�ပါ

ITF နှာာင်� ်၎င်�်၏ သများဂ္ဂဂများ�ာ� အီးရေ��ာင်�်
ပု�မုျား� သရုှိာုပါ

• • 

•

ရေနံာ�ဆ်ိုံ��ရေပ် သတင်�်များ�ာ�နှာာင်�ပ်တသ်�၍် Twitter ရှိာု #itfseafarers �ု�အီးသံ��ပြပ�ပြချုင်�်ပြဖုင်� ်သရုှိာုရေအီးာင်လ်�ပ်ပါ၊    

�ွနှာ်�ပ်တု� ��ု� www.instagram.com/ITFseafarerssupport တင့် ်ရေဖုာ်လု� (follow) လ�ပ်ပါ။

သင်� ်ထားင်ပ်ြများင်ခ်ျု��ရ်ေပ�ပါ ထားု� �ပြပင် ်ဝ��်ဆ်ိုု��် www.facebook.com/ITFseafarerssupport တင့် ်��ည်�ပ်ါ၊ သင်�ထ်ားင်ပ်ြများင်ခ်ျု���်ု�ရေပ�ပါ။
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