
မက  ြာမီ (၃ ၁) က  ြိမ်မ မြာ ် အမရှှေ့ မ ြာင ်အြာရှအြာား စ ြာားပ ပြိြို င ်ပ ွဲက ီား  

 ျင ်ားပမ ြာော့မည ် 

က ိုဌ ေး (ကဌ ောင်) 

အမရ ှှေ့ မ ြာင ်အြာရ ှ ျွန ်ား ဆ ယ်အြာား  စ ြာား ပပ ြိြို င ်ပ ွဲ (SEAP Games) သမ ြိိုင ်ား မက ြာငာ်း 

 အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှန ိုင်ငံမ ောေး၏ အောေးကစောေးအဆင ်အ  ်ေး   ိုေး က်မမင ်မောေးဌရေး၊ အောရှ 

အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေး ွင ် အဆင ်မီမီ ပါဝင်ယှဉ်ပပ ြိုငန် ိုင်ဌရေးဆ ိုသည ် ဦေး ည်ရညမ်ှ ်ေးခ ကမ် ောေးမြင ် 

၁၉၅၉ ခိုနှစ်မစှ င်၍ ပထမအကက မ ် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရကှျွ ်ေးဆွယ်အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ (SEAP 

Games) အောေး ထ ိုင်ေးန ိုင်ငံ၊ ဘ ်ဌကောက်ပမ ြိုှေ့ ွင် စ ငက် င်ေးပခွဲ ပပီေး ၁၉၇၇ ခိုနှစ်၊ မဌ ေးရှောေးန ိုင်ငံ ငွ် 

က င်ေးပခွဲ သည ် (၉)ကက မ်ဌမမောက် ပပ ြိုငပ်ွွဲမှစ င်၍ အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ (SEA 

Games) အမြစ် အမည်ဌမပောင်ေး ွဲက င်ေးပခွဲ သည်မှော မကကောမ ီ ဗီယက် မ်န ိုငင်ံက အ မ်ရှင်အမြစ် 

 က်ခံက င်ေးပမည ် အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲသညပ်င် ျှင် (၃၁) ကက မ်ဌမမောက်  ိုင်ခွဲ ပပ ီမြစပ်ါသည်။ 

 ပထမအကက မ ် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှကျွ ်ေးဆွယ်အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ (SEAP Games)  ွင ်

ပပ ြိုင်ပွွဲဝင်န ိုင်ငံဌပါင်ေး (၆) န ိုငင်ံမြစ်သည ် မမ ်မော၊ ကဌမဘောဒေီးယောေး၊  ောအ ို၊ မဌ ေးရှောေး၊ ဗီယက် မ်နှင ် 

ထ ိုင်ေးန ိုင်ငံ  ိုို့သော ပါဝင်ယှဉ်ပပ ြိုင်ခွဲ ကကပပီေး ထည ်သွင်ေးက င်ေးပသည ် အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအဌ မြင ် 

 ည်ေး (၁၂)  ည်ေးခ ိ်ု့မြင ်သော စ ငက် င်ေးပန ိုင်ခွဲ သည်က ို ဌ ွှေ့ရှ ခွဲ ရပပီေး SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲ က င်ေးပ 

သည  ်  စ်ကက မ်ထက် စ်ကက မ် အြွွဲှေ့ဝင်န ိုင်ငမံ ောေး   ိုေး က် ောခွဲ သည အ် ွက ် ယခိုဆ ို ျှင် 

ပပ ြိုင်ပွွဲဝင်န ိုင်ငံဌပါင်ေး (၁၁) န ိုငင်ံနှင  ် (၂)နစှ် စ်ကက မ် အြွွဲှေ့ဝင်န ိုင်ငံမ ောေးမှ အ ှည က်  အ မ်ရှင်အမြစ် 

 က်ခံက င်ေးပ  က်ရှ ဌ ပပီ မြစ်ပါသည်။ မမ ်မောန ိုင်ငံအဌ မြင ် ည်ေး ပပ ြိုင်ပွွဲကကေီး စ ငက် င်ေးပ 

ခွဲ သည  ် ၁၉၅၉ ခိုနှစ်မစှ င်၍ က င်ေးပသည ် ပပ ြိုင်ပွွဲ  ိုင်ေး ွင် မပ ကမ်ကွက ် ပါဝင်ယှဉ်ပပ ြိုင်ခွဲ ပပေီး 

ပပ ြိုင်ပွွဲသမ ိုင်ေး စ်ဌ ျှောက် အ မ်ရငှ်အမြစ ် ၁၉၆၁ ခိုနှစ ် ဒို  ယအကက မ်၊ ၁၉၆၉ ခိုနှစ် ပဉ္စမအကက မ ်

အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှကျွ ်ေးဆွယ်အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေးနှင ် ၂၀၁၃ခိုနှစ် (၂၇)ကက မ်ဌမမောက် အဌရှှေ့ဌ ောင် 

အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေးက ို အ မ်ရငှ်အမြစ် (၃) ကက မ်  ိုင်  ိုင် ဌအောင်ဌအောင်မမင်မမင်  က်ခံ 

က င်ေးပန ိုင်ခွဲ ပါသည်။ အ မ်ရှင်အမြစ်  က်ခံက င်ေးပခွဲ သည ် ဒို  ယအကက မန်ငှ ် ပဉ္စမအကက မ် 

အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှကျွ ်ေးဆွယ်အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေး ွင် မမ ်မောန ိုင်ငံအဌ မြင ် န ိုင်ငအံ  ိုက် အဆင ် 

(၁) ဌ ရော ရယူန ိုင်ခွဲ ပပီေး ၂၀၁၃ ခိုနှစ်၊ (၂၇) ကက မ်ဌမမောက် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ ငွ် 

န ိုင်ငံအ  ိုက် အဆင  ်(၂) ဌ ရော ရရှ ဌအောင် ကက ြိုေးပမ်ေးစွမ်ေးဌဆောငန် ိုင်ခွဲ သညက် ို ည်ေး ဌ ွှေ့ရှ ရသည်။ 
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မအြာင ် မ င ်မှု မ င ော့မ် ြာား ခွဲော့သညော့်  မန ်မြာ ော့အြာား စ ြာား 

 မမ ်မော အောေးကစောေးသမ ိုင်ေးဌကကောင်ေးအရ ၁၉၆၀ မပည  ်ွ န်ှစ်မ ောေးမှ ၁၉၇၀ မပည  ် ွ်နှစ်မ ောေး 

အ ွင်ေး်း ဌအောင်မမင်မှုမမင ်မောေးခွဲ ပပီေး အောေးကစောေး ည်ေးအခ  ြိုှေ့ဆ ို ျှင် အဌရှှေ့ဌ ောငအ်ောရှအဆင ်က ို 

ဌက ော်  ွ်ပပေီး အောရှအဆင ်က ို ထ ိုေးဌြောက်၊ ကမဘော အဆင ်အထ   က် မှ်ေးန ိုင်ခွဲ သည ် သောဓကမ ောေး 

 ည်ေးရှ ခွဲ ပပီေး မမ ်မော အောေးကစောေးအဆင အ်  ်ေး မ  မ ်ခွဲ သည်က ို ည်ေး မှ  ်မ်ေးမှ ်ရောမ ောေးက 

သက်ဌသခံ  က်ရှ ပါသည်။ အဆ ိုပါကော မ ောေးအ ွင်ေး ဌအောင်မမင်မှု အမမင ်မောေးဆံိုေးအောေးကစောေး ည်ေး 

က ိုမပပါဆ ို ျှင် မမ ်မော ဌဘော ံိုေးက ို မပရမည်မြစ်ပါသည်။  စ်ခ   က် မမ ်မော ဌဘော ံိုေးအသင်ေး 

အဌ မြင ် ၁၉၆၆ ခိုနစှ်နှင ် ၁၉၇၀ မပည န်ှစမ် ောေး ွင် အောရှခ  ပ်ီယံ (၂) ကက မ်၊ ၁၉၆၅၊ ၁၉၆၇၊ ၁၉၆၉၊ 

၁၉၇၁၊ ၁၉၇၃ ခိုနှစ်မ ောေး ွင် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှကျွ ်ေးဆွယ်ခ  ပ်ီယံ (၅) ကက မ် ဆက်  ိုက်ရရှ ခွဲ ပပီေး 

ဌဒသ ွင်ေးပပ ြိုငပ်ွွဲမ ောေးမြစ်သည ် မောဌဒေးကောေးခ  ်ပီယံ (၄) ကက မ်၊ ပ ်ခ ံြိုဟီေးြ ောေးခ  ပ်ီယံ (၃) ကက မ်၊ 

ဂ ကော ောြ ောေးခ  ်ပီယံ (၄)ကက မ်၊ မောရောဟော င်ြ ောေးခ  ်ပီယ ံ (၃) ကက မ်၊ အောရှ ငူယ်ခ  ်ပီယံ 

(၈) ကက မ် ရရှ ခွဲ သည အ်မပင် ၁၉၇၂ ခိုနစှ်၊ မမ ေး စ်အ ို ံပစ်ပပ ြိုင်ပွွဲ ငွ် အသ ိ်ု့ရှငေ်းဆံိုေးဆိုမ ောေးအထ  

ရရှ ခွဲ သည  ် ဌအောင်မမငမ်ှုမှ ် မ်ေးမ ောေးက ို ပ ိုင်ဆ ိုင်ထောေးပပေီး အမခောေးဌအောင်မမငမ်ှု မမင ်မောေးခွဲ သည ် 

ဌမပေးခို ်ပစ်၊ ဌဘော် ီဌဘော၊ အဌ ေးမ၊ ဌသ  ်ပစ်၊ ဌရကူေး၊ ကျွမ်ေးဘောေး၊  က်ဌဝှို့ အောေးကစောေး ည်ေး 

မ ောေး၏ ဌအောင်မမငမ်ှု မှ ် မ်ေးမှ ်ရောမ ောေးမှော ညေ်း သ သောထင်ရှောေး ှပါသည်။ 

 

  ြ ည်ား  ြ ည်ား  ျဆင ်ား လြာသညော့်  မန ်မြာ ော့အြာား  စ ြာား 

 သ ိုို့ရော ွင် အဌမခအဌ အဌကကောင်ေးဌကကောင်ေးအရ မမ ်မော အောေးကစောေးအဆင ်အ  ်ေး  မြည်ေးမြည်ေး 

က ဆင်ေး ောခွဲ သည်မှော ဆယ်စိုနစှ် (၄ ၊ ၅) စို  ိုင် ကကောမမင ်ခွဲ ပပီ မြစ်သည်က ို ည်ေး စ  ်မဌကောငေ်းစွော 

မမင်ဌ ွှေ့ဌ ရပါသည်။ က င်ေးပပပီေးစီေးခွဲ သည ် SEAP Games, SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲ သမ ိုင်ေး စ်ဌ ျှောက် 

အောေး မပ ်ကကည ပ်ါက အ မ်ရှင်အမြစ်  က်ခံက ငေ်းပခွဲ သည ် ၁၉၆၁ ခိုနစှ်၊ ဒို  ယအကက မ် SEAP 

Games ပပ ြိုင်ပွွဲ ွင် ဌရွှေ ံဆ ပ် (၃၅) ခိုမြင ် ည်ေးဌကောငေ်း၊ ၁၉၆၉ ခိုနှစ်၊ ပဉ္စမအကက မ် SEAP Games 

ပပ ြိုင်ပွွဲ ငွ် ဌရွှေ ံဆ ပ် (၅၇) မြင ် န ိုင်ငအံ  ိုက် ပထမ ရရှ ခွဲ ပပီေး၊ ၂၀၁၃ ခိုနစှ်၊ (၂၇) ကက မ်ဌမမောက် 

အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲကကီေး ွင် ဌရွှေ ံဆ ပ် (၈၆) ခိုမြင  ် ဒို  ယဌ ရော ွင် ရပ် ည် 

န ိုင်ခွဲ သည်က ို ဌ ွှေ့ရှ ရပပီေး ပပ ြိုင်ပွွဲယှဉ်ပပ ြိုငမ်ှု ကော  စ်ဌ ျှောက ် ဆို ံဆ ပ်ရရှ မှု အဌမခအဌ မ ောေး 

အောေး သံိုေးသပ်ရ ျှင် ဌအောက်ပါအ  ိုင်ေး ဌ ွှေ့ရှ ရပါသည်- 
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- ၁၉၇၁ ခိုနစှ် ဆဋ္ဌမအကက မ ် SEAP Games ပပ ြိုငပ်ွွဲနှင  ် ၁၉၇၉ ခိုနစှ် ဒဿမအကက မ ် SEA 

Games ပပ ြိုင်ပွွဲအထ  မမ ်မောန ိုင်ငံအဌ မြင  ်ဌရွှေ ံဆ ပ် (၂၀၊ ၂၈၊ ၂၅၊ ၂၆) ခို ရရှ ခွဲ သမြင ် 

ဌရွှေ ံဆ ပ် (၂၀) မှ (၂၈) ခိုအကကောေး ရရှ ခွဲ သည်က ို ဌ ွှေ့ရပါသည်။ 

- ၁၉၈၁ ခိုနစှ် (၁၁) ကက မ်ဌမမောက်မှ (၁၉၉၉) ခိုနှစ် (၂၀) ကက မ်ဌမမောက် SEA Games 

ပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေးအ ွင်ေး အမမင ်ဆံိုေးဌရွှေ ံဆ ပ် (၁၈) ခိုက ို ၁၉၈၃ ခိုနစှ်၊ စကကောပူ SEA Games 

 ွင် ရရှ ခွဲ ပပီေး၊ ၁၉၉၉ ခိုနှစ်၊ ဘရူန ိုင်ေး SEA Games  ွင ် ဌရွှေ ံဆ ပ် (၃) ခိုသော ရရှ ခွဲ  

ပါသည်။ 

- ၂၀၀၁ ခိုနှစ ် (၂၁) ကက မ်ဌမမောက ် မဌ ေးရေှာေး SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲမ ှ ၂၀၁၁ ခိုနှစ်၊ (၂၆) 

ကက မ်ဌမမောက် အင်ဒ ို ီေးရှောေး SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲအ ွငေ်း အမမင ်ဆံိုေး ဌရွှေ ံဆ ပ ် (၁၉) ခိုနှင ် 

အ  မ ်ဆံိုေး ဌရွှေ ံဆ ပ် (၁၂) ခိုအ ွင်ေးသော ရရှ ခွဲ သည်က ို ဌ ွှေ့ရသည။် 

 

အမျ ြိြို ား သြာား မရ ား အသြိ ြင ော့် ဝ ြိိုငာ်း ဝန ်ား ပ  ား မပ ေါ င ်ားမဆြာင ်ရ ွ ်ရ န ်လြိိုအပ်လြာသညော့ ်အြာား  စြာား 

 မမ ်မော အောေးကစောေးဌအောင်မမင်ဌရေးသည်  ောဝ ်ယူဌဆောင်ရွက်ဌ သည ် ဝ ်ကကီေး ော  စ်ခို ည်ေး 

ကသော ဌအောင်မမငမ်ှုရရှ ဌရေး ဌဆောင်ရကွ်ရ ် အခက်အခွဲရှ သည်မြစ်ရော ယဌ ို့အခ    ်ွင် န ိုင်ငဌံ ော် 

အကကီေးအကွဲက ိုယ်  ိုင် အောေးကစောေး  ိုေး က်မမင ်မောေးဌရေးအ ွက်   ိုအပ်ခ ကမ် ောေး  မ်ေးညွှ ် 

မြည ဆ်ည်ေးဌဆောင်ရွက်ဌပေးပပီေး  ွ ်ေးအောေးဌပေးဌဆောင်ရွကဌ် ခ   ် ွင် မပည်ဌထောင်စိုဝ ်ကကီေး ော မ ောေး၊ 

မပည် ယ်နှင ်  ိုငေ်းဌဒသကကီေး အစ ိုေးရအြွွဲှေ့မ ောေးနှင  ် အိုပ်ခ ြိုပ်မှုဆ ိုင်ရော အြွွဲှေ့အစညေ်း အဆင ်ဆင ်၊ 

မမ ်မောန ိုင်ငံအောေးကစောေးအြွွဲှေ့ခ ြိုပမ် ောေး၊ အောေးကစောေးဆပ်ဌကော်မ ီမ ောေး၊ စီေးပွောေးဌရေး ိုပင် ်ေးရှင်ကကီေးမ ောေး၊ 

မမ ်မော  ကဌ်ရွေးစင် အောေးကစောေးသမောေးဌဟောင်ေးကကီေးမ ောေး၊ အောေးကစောေးဝါသ ောရငှ်မ ောေး၊ မီဒီယော 

ဌ ောကသောေးမ ောေး၊ အပမ ြိုှေ့ပမ ြိုှေ့အ ယ် ယ်ရှ  အောေးကစောေးက ို စ  ်ပါဝငစ်ောေးသည  ် ပမ ြိုှေ့မ ပမ ြိုှေ့ြမ ောေး 

အပါအဝင် မပည်သူ ထူို စ်ရပ် ံိုေးမှ အမ  ြိုေးသောေးဌရေးအသ စ  ်မြင ် ဝ ိုင်ေးဝ ်ေးပေူးဌပါင်ေး ဌဆောင်ရကွ ်

ရမည အ်ခ   ် ဌရောက်ပပီဟို ည်ေး ဆ ိုခ င်ပါသည်။ 

 

မ က ြာမ ီ ျင ်ား ပ မ ြာော့မ ညော့ ်(၃ ၁) က ြိမ်မ မ ြာ ် အမရ ှှေ့ မ ြာင ်အြာရ ှအြာား  စ ြာား ပပ ြိြို င ်ပ ွဲ 

 ဗီယက် မ်န ိုင်ငံ ငွ်  ောမည  ် ၂၀၂၂ ခိုနှစ်၊ ဌမ  (၁၂) ရကဌ် ို့မ ှ (၂၃) ရကဌ် ို့အထ  

ဟနွ ြိုင်ေးပမ ြိုှေ့နှင  ် ီေးစပ်ဌ ရော (၁၂) ဌ ရော ွင် က င်ေးပသွောေးမည်မြစ်ပပီေး ပပ ြိုင်ပွွဲကကေီးက ို အောေးကစောေး ည်ေး 

(၄၀) ထည ်သွင်ေးက င်ေးပသွောေးရ ် အ ည်မပြိုဆံိုေးမြ ်ပပီေး မြစ်ပါသည်။ ထည ်သွင်ေးက င်ေးပမည ် 
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အောေးကစောေး ည်ေး (၄၀) အ ွက ်စိုစိုဌပါင်ေး ဌရွှေ ံဆ ပ် (၅၂၆) ခို ခ ေီးမမြှင ်သွောေးမည်မြစပ်ပီေး မမ မ်ောန ိုငင်ံ 

အဌ မြင ် အောေးကစောေး ည်ေး (၁၈) ည်ေး ဝင်ဌရောက်ယှဉ်ပပ ြိုင်ရ ်   ောထောေး ဌ  က င ်မပင်ဆင် 

ဌဆောင်ရွက်  က်ရှ ပပီေး အဆ ိုပါအောေးကစောေး ည်ေး (၁၈)  ည်ေးအ ွက် ဌရွှေ ံဆ ပ် (၂၇၉) ခို ခ ေီးမမြှင ် 

သွောေးမည်မြစ်ပါသည်။ 

 

က ြိြို  င ် ပင ်ဆင ်မှုမ ျြာား 

 ပပ ြိုင်ပွွဲ ငွ် ဌအောင်မမင်မှုရရှ ဌရေးအ ကွ် ဌ မပည်ဌ ော် အောေးကစောေးဌ  က င ဌ်ရေးစခ ်ေး ွင် 

အောေးကစောေး ည်ေး (၁၂)  ည်ေးမြစ်သည ် မမောေးပစ်၊ ဌမပေးခို ်ပစ်၊ ဘ   ယက/်စနူကော၊  က်ဌဝှို့၊ ဂ  ဒ ို၊ 

ပီ  ်ေး၊ ပ ိုက်ဌက ေ်ာမခင်ေး၊   ိုက်ကွမ်ဒ ို၊ ဌဘေ်ာ ီဌဘော၊ ဗ ိုဗီ မ်၊ အဌ ေးမ၊ ဝူရှ ေး စသည ် အောေးကစောေး ည်ေး 

မ ောေးအောေး (၁.၂.၂၀၂၁) ရက်ဌ ို့မှ စ င်စခ ်ေးသွငေ်း ဌ  က င ်  က်ရှ ပပေီး  စခ ်ေးသွင်ေးအင်အောေး 

အဌ မြင ် အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ (၃၉) ဦေး၊ အောေးကစောေးသမောေး (က ောေး) (၈၃)ဦေး၊ အောေးကစောေးသမောေး (မ) 

(၅၉)ဦေး၊ အောေးကစောေးသမောေး စိုစိုဌပါင်ေး (၁၄၂)ဦေး၊ အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပအပါအဝင် စိုစိုဌပါင်ေး (၁၈၁)ဦေး 

စခ ်ေးဝင် ဌ  က င ်  က်ရှ ပါသည်။ 

 ရ ်ကို ်ပမ ြိုှေ့ရှ  သက်ဆ ိုင်ရော အောေးကစောေးအြွွဲှေ့ခ ြိုပ်အသီေးသီေး ွင် အောေးကစောေး ည်ေး (၄) ည်ေး 

မြစ်သည  ် ဘ   ယက်/စနကူော၊ ကောယဗ နှင ်ကောယကကံ ခ ိုင်မှု၊ ဌ ှဌ ှောန်ှင ် ဌသ  ်ပစ် စသည ် 

အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအောေး (၁.၂.၂၀၂၁) ရက်ဌ ို့စ င်ပပီေး စခ ်ေးသွင်ေး ဌ  က င  ် က်ရှ ပါသည်။ 

စခ ်ေးသွင်ေးအင်အောေးအဌ မြင ် အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ (၅၈) ဦေး၊ အောေးကစောေးသမောေး (က ောေး) (၁၂၁)ဦေး၊ 

အောေးကစောေးသမောေး (မ) (၈၃)ဦေး၊ အောေးကစောေးသမောေးစိုစိုဌပါငေ်း (၂၀၄)ဦေး နငှ ် အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ 

အပါအဝင် စိုစိုဌပါင်ေး(၂၆၂)ဦေး စခ ်ေးသွင်ေးဌ  က င ်ဌစ  က်ရှ ပပီေး က  ်အောေးကစောေး ည်ေး (၂) ည်ေး 

မြစ်သည  ် ဌဂါက်သီေးနငှ ် စစ် ိုရင် အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအဌ နှင ် သက်ဆ ိုင်ရောအြွွဲှေ့ခ ြိုပ် အစီအစဉ် 

မြင ် ဌ  က င ်ဌဆောင်ရကွ်  က်ရှ ဌကကောင်ေး ည်ေး သ ရှ ရသည်။ 

 ပပ ြိုင်ပွွဲကကီေး ွင် ဌအောင်မမင်မှုရရှ ဌစဌရေးအ ွက် ည်ေး အောေးကစောေး ည်ေး(၆) ည်ေးအောေး  ရို ် 

န ိုင်ငံသ ိုို့ Joint Training ဌစ ွှ ထ်ောေးရှ ပပီေး ဌမပေးခို ်ပစ်အောေးကစောေး ည်ေးမ ှ (၁၀)ဦေး၊  က်ဌဝှှှ   

(၁၀) ဦေး၊ ဌဘော် ီဌဘော (၁၅) ဦေး၊ အဌ ေးမ (၁၆) ဦေး၊ ဝူရှ ေး (၈) ဦေး၊ ဌ ှဌ ှော ် (ကနေူး/ကယက်) 

(၂၀)ဦေး၊ စိုစိုဌပါင်ေး (၇၉)ဦေး ဌစ ွှ ်ထောေးပပီေး ယခိုအခါ ဌဘေ်ာ ီဌဘောနှင  ် ကနူေး/ကယက် 

အောေးကစောေးသမောေးမ ောေး မမ ်မောန ိုငင်ံသ ိုို့ မပ ် ည်ဌရောက်ရှ ဌ ပပီေး က  ်အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးမ ှ



5 
 

အောေးကစောေးသမောေးမ ောေး ည်ေး မကကောမီအခ   ်အ ွင်ေး မပ ် ည်ဌရောက်ရှ  ောဌ ော မည်မြစ်ဌကကောင်ေး 

 ည်ေး သ ရှ ရပါသည်။ 

 

ပပ ြိြို င ်ပ ွဲသြိိုို့ သ ြာား မရ ြာ ်ယှဉ်ပပ ြိြို င ်မညော့် အိုပ ်ချြိုပ ်/န ည်ား  ပ ၊ အြာား စ ြာား သမ ြာား ခန ို့ ်မနှ ်ား အမရ အ    ်

  က်ရှ အဌ အထောေးအရ ပပ ြိုင်ပွွဲသ ိုို့ သွောေးဌရောက်ယှဉ်ပပ ြိုငမ်ည ် အောေးကစောေး ည်ေး(၁၈) ည်ေး 

အ ွက် အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ၊ အောေးကစောေးသမောေးမ ောေး အင်အောေး (၄၀၀) ခ ိ်ု့ ဝငဌ်ရောက်ယှဉ်ပပ ြိုင်ရ ် 

စီစဉ်ထောေးရှ ပပီေး အိုပ်ခ ြိုပ/် ည်ေးမပ၊ အောေးကစောေးသမောေးအဌရအ ကွ်အဌ မြင ် အ ည်ေးငယ် အ  ိုေး/ 

အဌ  ော ရှ န ိုင်ဌကကောင်ေး သ ရှ ရပါသည်။ ပပ ြိုင်ပွွဲသ ိုို့ အမှ ် ကယ် သွောေးဌရောက်ယှဉ်ပပ ြိုင်သည အ်ခါ 

ြ  ်ကကောေးခံပိုဂ္ ြို ်မ ောေး၊ အိုပ်ခ ြိုပ်မှုအြွွဲှေ့၊ ဌဆေးအြွွဲှေ့၊ မီဒီယောအြွွဲှေ့မ ောေး ပါရှ မှောမြစ်သည အ် ွက် 

ခ ိ်ု့မှ ်ေး အင်အောေး (၄၅၀) နှင ် (၅၀၀) ကကောေးခ ိ်ု့ ရှ မည်မြစ်ဌကကောင်ေး ခ ိ်ု့မှ ်ေးထောေးရှ ပါသည်။ 

 

န ြိိုင ်င ံ  ြာန ည်ား  ပ င ှြာားရ မာ်း မဆြာင ်ရ ွ ်မှုအမ ခအမန 

 စခ ်ေးသွင်ေးဌ  က င ်  က်ရှ သည ် အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေး ဌအောင်မမင်မှု ရရှ ဌစဌရေးအ ွက် 

မမောေးပစ်အောေးကစောေး ည်ေးနငှ ်   ိုက်ကမွဒ် ိုအောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအ ကွ် က ိုရီေးယောေး ည်ေးမပအောေး 

 ည်ေးဌကောင်ေး၊ ပီ  ်ေးအောေးကစောေး ည်ေးအ ွက် ထ ိုင်ေး ည်ေးမပအောေး ည်ေးဌကောင်ေး၊ အောေးကစောေးသမောေး 

အောေး ံိုေး သ ်မှ ်ဌ  က င ခ်   ်မ ောေးအ  ိုင်ေး GYM ဌ  က င ်ခ ်ေးမ ောေး ဝင်ဌရောကသ်ည အ်ခါ စ စ် 

က သည  ်ဌ  က င ်မှုမ ောေး မပြို ိုပ်န ိုငဌ်စဌရေးအ ွက် ဂ ပ ် ည်ေးမပ စ်ဦေးအောေး ည်ေးဌကောင်ေး ငှောေးရမေ်း 

ဌ  က င ်ဌစ  က်ရှ ဌကကောင်ေး သ ရှ ရသည်။ 

 

အြာား  စ ြာား န ည်ား အလြိို ် အြာား စ ြာား သမြာား မ ျြာား စ ြိစစ ်အ ည် ပြို မရ ွား ချယမ် ှု အမ ခအမန 

 စခ ်ေးသွင်ေးဌ  က င ်  က်ရှ သည  ် အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအ က် စံခ   စ်ံညွှ ်ေးနငှ  ် ဌရွေးခ ယ် 

ရသည  ် မမောေးပစ်၊ ဌမပေးခို ်ပစ်၊ ဌ ှဌ ှော်၊ ဌသ  ်ပစ်၊ အဌ ေးမ စသည  ် အောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအောေး 

ဌရွေးခ ယ်သည အ်ခါ ယခင် SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲဝင်စံခ   ်မ ောေးအဌပေါ် န ှုင်ေးယဉ်ှ၍ စ စစ်ဌရွေးခ ယ်မခင်ေး 

မြစ်ပပီေး စံခ   ်စံညွှ ်ေးမရှ သည ် က  အ်ောေးကစောေး ည်ေးမ ောေးအ ကွ် အောေးကစောေး ည်ေးအ  ိုက် 

သက်ဆ ိုင်ရော ည်ေးမပအြွွဲှေ့မ ောေးနငှ ် အောေးကစောေးနှင က်ောယပညောဦေးစီေး ော မှ  ောဝ ်ဌပေးအပ်သူမ ောေးမြင  ်

စ စ် က  အမှ ်ဌပေး ဌရွေးခ ယ်  က်ရှ ဌကကောင်ေး ညေ်း သ ရှ ရပါသည်။ 
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စ ခန ်ားဝ င ်အြာား စ ြာား သမ ြာား မ ျြာား အြာား မ ျွားမမ  ား မ ြာ ်ပံော့မန မ ှုအမ ခအမန 

 စခ ်ေးဝင်ဌ  က င ်  က်ရှ သည  ် အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ၊ အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအောေး စောေးစရ  ်အမြစ် 

 စ်ဦေး ျှင်  စ်ရက် (၅၀၀၀/-) နှု ်ေးမြင ် ဌကျွေးဌမွေးဌဆောင်ရကွ်  က်ရှ ပပီေး၊ အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပမ ောေး 

နှင ် အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအ ွက် ဌထောက်ပံ ဌကကေးအမြစ် (A) အဆင  ် သ ်မှ ်ခံရပါက  စဉ် 

က ပ်နစှ်သ  ်ေး၊ (B)  အဆင ် က ပ် စ်သ  ေ်းခွွဲ၊ (C) အဆင  ်က ပ် စ်သ  ်ေး ခ ေီးမမြှင ဌ်ထောက်ပံ ထောေးပပီေး၊ 

အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအဌ မြင ် ဌရွှေ ံဆ ပ်ရရှ ခွဲ ြူေးသူမြစ်ပါက (A) အဆင ်သ ်မှ ်ပပီေး ဌငွ/ဌကကေး 

ဆို ံဆ ပ်  စ်ခိုခိုရရှ ခွဲ ြူေးပါက (B) အဆင ်သ ်မှ ်ဌကကောင်ေးနှင ် ယခင် SEA Games ပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေး 

 ွင် ဝင်ဌရောက်ယှဉ်ပပ ြိုင်ြူေးပပီေး ဆို ံဆ ပ် မရရှ ခွဲ ဌသော် ည်ေး  က်ရှ အဌ အထောေးအရ စွမ်ေးဌဆောင်မှု 

ဌကောင်ေးမ ွ်ပပီေး  အ ောေးအ ောရှ သူအောေး (C) အဆင  ် သ ်မှ ်ခ ေီးမမြှင  ် ဌထောက်ပံ ဌပေး  က်ရှ  

ဌကကောင်ေး ညေ်း သ ရှ ရပါသည်။ ၎င်ေးအမပင် စခ ်ေးဝင်ဌရောက်  က်ရှ သည ် အောေးကစောေး ည်ေးအ  ိုက ်

အိုပ်ခ ြိုပ်/  ည်ေးမပ၊ အောေးကစောေးသမောေးအောေး ံိုေးအောေး T-Shirt, Sport Shirt, Walking Shoes, Track 

Suit မ ောေး၊ ဌ  က င ်ဌရေးသံိုေးနှင ် ပပ ြိုငပ်ွွဲသံိုေးပစစညေ်းမ ောေး၊ အောေးကစောေး ည်ေးအ  ိုက်   ိုအပ်သည ် 

အောေးကစောေး အဌထောက်အကူမပြိုပစစညေ်းမ ောေးအောေး ံိုေး မပည မ်ပည စ်ံိုစံို ဌထောက်ပံ ဌပေးထောေးပပီေး စခ ်ေးဝင ်

အိုပ်ခ ြိုပ်/ ည်ေးမပ၊ အောေးကစောေးသမောေးမ ောေး အောေး ံိုေးအောေး  စ်ရက် (၃) ကက မ် ( ံ က၊် ဌ ို့ ည်၊ ည) 

အောေးဌဆေးမ ောေး   ိုက်ဌကျွေးမခငေ်း၊ အောေးကစောေးအြွွဲှေ့  ိုက်မြစဌ်စ   ိုအပ်ပါက  စ်ဦေးခ င်ေးမြစ်ဌစ 

စ  ်ပညောပါဌမောကခမှ Mental Training အမြစ ် စ  ်ဓော ်မမင ်မောေး က်ကကွဌစမည ် Motivation 

မ ောေး  ိုပ်ဌဆောင်ဌပေး  က် ရှ ဌကကောင်ေး ည်ေး သ ရှ ရပါသည်။ 

 

ဆို ံဆြိပ်ရ ရ ှြိသညော့် အြာား  စ ြာား သမ ြာား မ ျြာားအြာား ချာီး  မ ြှင ော့်မ ြာ ်ပံော့မ ညော့် အမ ခအမန 

 ပပီေးခွဲ သည ် (၃၀) ကက မ်ဌမမောက် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ ွင် ဌအောင်မမင်မှု ရရှ  

ခွဲ သည  ် အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအောေး န ိုင်ငဌံ ော်အဌ မြင ် အောေးကစောေးသမောေး  စ်ဦေးခ င်ေး ပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေး 

အ ွက် ဌရွှေ ံဆ ပ ်က ပ်သ  ေ်း (၃၀၀)၊ ဌငွ ံဆ ပ် က ပ်သ  ်ေး (၁၀၀)၊ ဌကကေး ံဆ ပ ်က ပ်သ  ေ်း (၅၀) 

ခ ေီးမမြှင ်ဌပေးအပ်ပပီေး အသင်ေး  ိုက်ပပ ြိုင်ပွွဲမ ောေးအ ွက် ဌရွှေ ံဆ ပ် က ပ်သ  ေ်း (၁၀၀)၊ ဌငွ ံဆ ပ် က ပ် 

သ  ်ေး(၅၀)၊ ဌကကေး ံဆ ပ် က ပ်သ  ်ေး (၃၀) နှင  ်  ည်ေးမပမ ောေးနငှ ် အိုပ်ခ ြိုပ်မှုအြွွဲှေ့မ ောေးအ ွက် ည်ေး 

ဌရွှေ ံဆ ပ် က ပ်သ  ်ေး (၁၀၀)၊ ဌငွ ံဆ ပ ်က ပ်သ  ်ေး (၅၀)၊ ဌကကေး ံဆ ပ် က ပ်သ  ေ်း (၃၀)  ခ ေီးမမြှင ် 

ဌပေးအပ်ခွဲ ဌကကောင်ေးနငှ ်  ောမည ် (၃၁) ကက မ်ဌမမောက် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေး ပပ ြိုင်ပွွဲကကီေးမှော 
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 ည်ေး ဌအောင်မမင်မှုရရှ ခွဲ သည ် အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအောေး ထ ိုက်ထ ိုက်  ်   ် ခ ေီးမမြှင ်ဌငွမ ောေး 

ဌထောက်ပံ ခ ေီးမမြှင ်န ိုင်ဌရေး စီစဉ်ဌဆောင်ရကွ ် က်ရှ ဌကကောင်ေး သ ရှ ရပါသည်။ 

 ပ ည်သ လ  ို စ ်ရ ပ ်လံိုား မ ှဝ ြိိုငာ်း ဝ နာ်း အြာား မပ ား က ပေါ စ ြိိုို့ 

 (၃၁) ကက မ်ဌမမောက ်အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှအောေးကစောေးပပ ြိုငပ်ွွဲကကီေးအောေး ဝငဌ်ရောက်ယှဉ်ပပ ြိုင်ရော ွင် 

ဌအောင်မမင်မှုမ ောေး ရရှ ဌရေးအ ွက် မပည်ဌထောင်စိုဝ ်ကကီေး၊ ဒို  ယဝ ်ကကီေးနှင  ်  ောဝ ်ရှ သူမ ောေး၊ 

အောေးကစောေးအြွွဲှေ့ခ ြိုပမ်ှ  ောဝ ်ရှ သူမ ောေးအဌ မြင ် စခ ်ေးဝင်ဌ  က င ်ဌ ကကသည ် အောေးကစောေးသမောေး 

မ ောေးအောေး မမပ ်ကကည ရ်ှုစစ်ဌဆေးပပီေး   ိုအပ်ခ က်မှ ်သမျှ ပံ ပ ိုေးမြည ဆ်ည်ေးဌပေးမခင်ေး၊ မကကောခဏ 

အောေးဌပေးစကောေး ဌမပောကကောေးမခင်ေး၊ က  ေ်းမောဌရေးအောေး အထူေးဂရိုစ ိုက်ပပီေး ပပ ြိုင်ပွွဲ ငွ် အောေးကစောေး ည်ေး 

အ  ိုက် ဌအောင်မမင်မှုရရှ ဌအောင် ကက ြိုေးပမေ်းဌဆောင်ရွက်ဌရေး၊ စ  ်ဓော ်မမြှင ် င်ဌရေး အသ ပညောဌပေး 

ဌဆေွးဌနွေးမှုမ ောေး မပြို ိုပ်  က်ရှ သည ်အမပင် အောေးကစောေးသမောေးမ ောေးအဌ နှင ် ည်ေး စ  ်ဓော ်ဌရေးရော 

အရ၊ ဌ  က င ်မှုအဌမခအဌ အရ၊ စည်ေးကမ်ေးဌကောင်ေးမ ွ်မှု အဌမခအဌ အရ န ိုငင်ံ ဂိုဏ်ဌဆောင်န ိုင် 

ဌရေး အစွမ်ေးကို ် ကက ြိုေးပမ်ေးဌဆောင်ရကွ်  က်ရှ ဌသောဌကကောင ် (၃၁) ကက မ်ဌမမောက် အဌရှှေ့ဌ ောင်အောရှ 

အောေးကစောေးပပ ြိုင်ပွွဲ ဝင်ဌရောက်ယှဉ်ပပ ြိုငက်ကမည ် န ိုင်ငံ က ိုယ်စောေးမပြို အောေးကစောေးသမောေးမ ောေး စ  ်ဓော ် 

မမင ်မောေး က်ကကွ ောဌစဌရေးအ ွက ် မပညသူ် စ်ရပ် ံိုေးမှ ဝ ိုငေ်းဝ ်ေးအောေးဌပေးကကရ ်   ိုက် ွ ေ်း 

န ှုေးဌဆော်အပ်ပါဌကကောငေ်း….။  

 ြိိုမ ား ( မန ောင ်) 

 

 


