
(၃၁) ကကြိမ်မ မြောက် အမရှှေ့မတြောင်အြောရှအြောားကစြောားပပြိြိုင်ပွွဲအတွက် ကကြိြိုတင် ပငဆ်င် 

မဆြောင်ရွက်ထြောားရှြိမှု အမ ြေအမေမ ြောားအြောား မတွှေ့ဆ ုံမမား မေ်ားမှုအမပေါ် တြောဝေ်ရှြိသူမှ 

ရှင်ားလင်ားမ ြေကကြောား 

 အာားကစာားနှင ့်လူငယ့်ရရားရာဝန့်ကက ားဌာနအရနဖြင ့် ဗ ယက့်နမ့်န ိုင့်ငံ၊ ဟန  ွိုင့်ားမမ ွိုြို့အပါအဝင့် 

ရနရာ (၁၂) ရနရာတ င့် (၁၂.၅.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့မ ှ (၂၃.၅.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့အထ  မပ ွိုင့်ပ ွဲကျင့်ားပသ ာားမည ့် 

အရဖြေအရနမျာား၊ ဖမန့်မာန ိုင့်ငံအရနဖြင ့် အာားကစာားနည့်ားမည့်မျှ ပါဝင့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်မည့်၊ မည့်သ ိုေ့ ကက ွိုတင့် 

ဖပင့်ဆင့်ရလ ကျင ့် ရဆာင့်ရကွ့်လျက့်ရှ သည့်။ အာားကစာားသမာား မည့်မျှဝင့်ရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်ကကမည့်၊ 

ဆိုတံဆ ပ့်ရမျှာ့်မှန့်ားထာားရှ မှု အရဖြေအရနမျာားအာား အာားကစာားနငှ ့်လူငယ့်ရရားရာဝန့်ကက ားဌာနမှ 

ညွှန့်ကကာားရရားမှ ား ဦားရဌားရအာင့်ထံ သ ာားရရာက့်ရတ ြို့ဆံိုရမားဖမန့်ားမှု အရဖြေအရနမျာားအာား တင့်ဖပလ ိုက့် 

ရပါသည့်။ 

(၃၁) ကကြိမ်မ မြောက် အမရှှေ့မတြောင်အြောရအှြောားကစြောားပပြိြိုင်ပွွဲကက ားကြိုံ ဗ ယကေ်မ်နြိုံင်င မှ အြိမ်ရှင်အ ြေစ် 

က င်ားပြေြိုံို့ အြေ ြိေ်ေ ားကပ်လြောမေပပ   ြေစပ်ါတယ်။ အြောားကစြောားနှင ်လူငယ်မရားရြောဝေ်ကက ား ဌြောေအမေေွဲို့ 

ပပြိြိုင်ပွွဲကက ားကြိုံ ဝင်မရြောက်ယှဉ်ပပြိြိုင်ြေြိုံို့ ကကြိြိုတင် ပင်ဆင်မဆြောင်ရကွ်ထြောားရှြိမှု အမ ြေအမေ မ ြောားကြိုံလည်ား 

မ ြေကကြောားမပားမစလြိုံပါတယ်? 

❖ (၃၁) ကက မ့်ရဖမာက့် အရရှြို့ရတာင့်အာရှ အာားကစာားမပ ွိုင့်ပ ွဲကက ားက ို ဗ ယက့်နမ့်န ိုင့်ငမံှာ 

(၁၂.၅.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့မှ (၂၃.၅.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့အထ  ဟန  ွိုင့်ားမမ ွိုြို့အပါအဝင့် အဖြောားရနရာ 

(၁၂) ရနရာတ င့် ကျင့်ားပသ ာားြ ိုေ့ ဗ ယက့်နမ့်န ိုင့်ငံ အ ိုလပံစ့်ရကာ့်မတ ရွဲြို့ ရနောက့်ဆံိုား 

ထိုတ့်ဖပန့်ြေျက့်အရ အတည့်ဖပွိုြေျက့် ရရှ ထာားမပ ား ဖြစ့်ပါတယ့်။ မပ ွိုင့်ပ ွဲကက ားမှာ အာားကစာားနည့်ား 

(၄၀) ထည ့်သ င့်ားကျင့်ားပသ ာားမာှဖြစ့်မပ ား စိုစိုရပါင့်ား ရရွှေတံဆ ပ့် (၅၂၆) ြေို ြေျ  ားဖမြှင ့်မှာ ဖြစ့်ပါ 

တယ့်။ ဖမန့်မာန ိုင့်ငံအရနနွဲေ့ အာားကစာားနည့်ား (၁၈) နည့်ား ဝင့်ရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်သ ာားမှာ ဖြစ့်မပ ား 

ဝင့်ရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်မယ ့် အာားကစာားနည့်ား (၁၈) နည့်ားအတ က့် ရရွှေတံဆ ပ့် (၂၇၉) ြေို ြေျ  ားဖမြှင ့် 

သ ာားမှာ ဖြစ့်ပါတယ့်။  

❖ မပ ွိုင့်ပ ွဲရအာင့်ဖမင့်မှု ရရှ ရရားအတ က့် ဝန့်ကက ားဌာနရွဲြို့ လမ့်ားညွှန့်ြေျက့်အရ ရနဖပည့်ရတာ့် 

အာားကစာားရလ ကျင ့်ရရားစြေန့်ားမှာ အာားကစာားနည့်ား (၁၂) နည့်ားက ို (၁.၂.၂၀၂၁) ရက့်ရနေ့မ ှ

စမပ ား စြေန့်ားသ င့်ားရလ ကျင ့်လျက့် ရှ ပါတယ့်။ စြေန့်ားသ င့်ားရလ ကျင ့်လျက့်ရှ တွဲ  အာားကစာားနည့်ား 

ရတ ကရတာ  ဖမာားပစ့်၊ ရဖပားြေိုန့်ပစ့်၊ ဘ လ ယက့်/စနူကာ၊ လက့်ရဝှေ့၊ ဂျ ဒ ို၊ ပ တန့်ား၊ 

ပ ိုက့်ရကျာ့်ဖြေင့်ား၊ တ ိုက့်က မ့်ဒ ို၊ ရဘာ့်လ ရဘာ၊ ဗ ိုဗ နမ့်၊ အရလားမ၊ ဝူရှ ား စတွဲ  အာားကစာားနည့်ား 

ရတ  ဖြစ့်ပါတယ့်။ စြေန့်ားသ င့်ားထာားတွဲ  အင့်အာားကရတာ  အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပ (၃၉) ဦား၊ 
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အာားကစာားသမာား(ကျာား) ၈၃ ဦား၊ အာားကစာားသမာား(မ) ၅၉ ဦား၊ အာားကစာားသမာား စိုစိုရပါင့်ား 

(၁၄၂) ဦား ဖြစ့်မပ ား အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပအပါအဝင့် (၁၈၁) ဦား စြေန့်ားသ င့်ား ရလ ကျင ့်လျက့် 

ရှ ပါတယ့်။  

❖ ရန့်ကိုန့်မမ ွိုြို့မှာရတာ  အာားကစာားနည့်ား (၄) နည့်ားဖြစ့်တွဲ  ဘ လ ယက့်/စနကူာ၊ ကာယဗလနှင့်  

ကာယကကံ ြေ ိုင့်မှု၊ ရလရှလှာ့်နှင ့် ရသနတ့်ပစ့် စတွဲ အာားကစာားနည့်ားရတ က ို (၁.၂.၂၀၂၁) 

ရက့်ရနေ့မစှမပ ား စြေန့်ားသ င့်ားရလ ကျင ့်ရစလျက့်ရှ ပါတယ့်။ စြေန့်ားသ င့်ားထာားတွဲ အင့်အာားကရတာ  

အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပ (၅၈) ဦား၊ အာားကစာားသမာား(ကျာား) ၁၂၁ ဦား၊ အာားကစာားသမာား(မ) ၈၃ ဦား၊ 

အာားကစာားသမာား စိုစိုရပါင့်ား (၂၀၄) ဦားဖြစ့်မပ ား အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပအပါအဝင့် (၂၆၂) ဦား 

စြေန့်ားသ င့်ား ရလ ကျင ့်လျက့် ရှ ပါတယ့်။ ကျန့်အာားကစာားနည့်ား (၂) နည့်ားဖြစ့်တွဲ  ရဂါက့်သ ား 

အာားကစာားနည့်ားနွဲေ့ စစ့်တိုရင့်အာားကစာားနည့်ားရတ ကရတာ  မ မ တ ိုေ့အြ ွဲြို့ြေျွိုပ့်အစ အစဉ့်နွဲေ့ 

ရလ ကျင ့်ရနကကတာ ဖြစ့်ပါတယ့်။  

❖ ဒါ  အဖပင့် မပ ွိုင့်ပ ွဲမှာ ရအာင့်ဖမင့်မှုရရှ ရစြ ိုေ့အတ က့်လည့်ား အာားကစာားနည့်ား (၆) နည့်ားအာား 

န ိုင့်ငံတကာက ို Joint Training ရစလွှတ့်ထာားပါတယ့်။ ရစလွှတ့်ထာားတွဲ  အာားကစာားနည့်ား 

ရတ ကရတာ  ရဖပားြေိုန့်ပစ့် (၁၀) ဦား၊ လက့်ရဝှေ့ (၁၀) ဦား၊ ရဘာ့်လ ရဘာ (၁၅) ဦား၊ အရလားမ 

(၁၆) ဦား၊ ဝူရှ ား (၈) ဦား၊ ရလှရလှာ့် (ကနူား/ကယက့်) (၂၀) ဦား စိုစိုရပါင့်ား (၇၉) ဦား ရစလွှတ့် 

ထာားရှ ပါတယ့်။ လက့်ရှ အတ ိုင့်ားအတာအရကရတာ  ကနူား/ကယက့် အာားကစာားသမာား (၂၀) 

ဦား ဖပန့်လည့်ရရာက့်ရှ မပ ား ဖြစ့်တွဲ အတ က့် (၅၉) ဦားပွဲ ကျန့်ရှ ပါတယ့်။ ကျန့်ရှ တွဲ  အာားကစာား 

သမာားရတ ကလည့်ား မကကာမ  ရက့်ပ ိုင့်ားအတ က့် ဖပန့်လည့် ရရာက့်ရှ လာကကရတာ မှာ 

ဖြစ့်ပါတယ့်။ အာားကစာားနည့်ားအာားလံိုားက ို တရိုတ့်န ိုင့်ငံက ို ရစလွှတ့်ထာားတာ ဖြစ့်ပါတယ့်။  

ပပြိြိုင်ပွွဲသြိုံို့ အြောားကစြောားေည်ားအလြိုံက် သွြောားမရြောက်ယှဉ်ပပြိြိုင်ရေ် ြေေိ်ု့မှေ်ားလ ြောထြောားသည ် အုံပ်ြေ ြိုပ်/ေည်ား ပ၊ 

အြောားကစြောားသမြောား အမရအတကွ် ြေေို့်မှော်းစြောရင်ားမလားကြိုံလည်ား သြိပါရမစ? 

❖ လက့်ရှ   အရနအထာားအရရတာ  အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပ၊ အာားကစာားသမာားမျာား အပါအဝင့် 

အာားကစာားနည့်ား (၁၈) နည့်ားအတ က့် အင့်အာား (၄၀၀) ြေနေ့့် ဝင့်ရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်ြ ိုေ့ စ စဉ့် 

ထာားပါတယ့်။ အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပ၊ အာားကစာားသမာား အရရအတ က့်က အနည့်ားငယ့် 

အရဖပာင့်ားအလွဲ ရှ န ိုင့်ရပမွဲ  အမနှ့်တကယ့်သ ာားရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်တွဲ အြေါ အိုပ့်ြေျွိုပ့်မှုအြ ွဲြို့၊ 
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ရဆားအြ ွဲြို့၊ မ ဒ ယာအြ ွဲြို့ရတ  ၊ ြ တ့်ကကာားြေံပိုဂ္ ွိုလ့်မျာား ပါရှ လာမှာ ဖြစ့်တွဲ အတ က့် အင့်အာား 

(၄၅၀) နွဲေ့ (၅၀၀) ကကာား သ ာားရရာက့်ကကမှာ ဖြစ့်ပါတယ့်။ 

ကကြိြိုတင် ပင်ဆင်မလ က င ်ထြောားမှု အမ ြေအမေအရ မလ က င ်ြေ ြိေ် (၁) နှစ်မက ြ်ောလြော ြေစ်တွဲ အတွက် 

အြောားကစြောားေည်ားအလြိုံက် ြေေိ်ု့မှေ်ား ဆုံတ ဆြိပ်အမရအတွက် ရှြိရင်လွဲ သြိပါရမစ? 

❖ ဝင့်ရရာက့်ယှဉ့်မပ ွိုင့်မွဲ  အာားကစာားနည့်ားရတ အနက့်က ဖမာားပစ့်၊ ဘ လ ယက့်/စနကူာ၊ 

ကာယဗလနှင ့်ကာယကကံ ြေ ိုင့်မှု၊ ဗ ိုဗ နမ့်၊ ပ ိုက့်ရကျာ့်ဖြေင့်ား၊ ဂျ ဒ ို၊ ဝူရှ ား၊ ရလှရလှာ့်၊ တ ိုက့်က မ့်ဒ ို 

စတွဲ  အာားကစာားနည့်ား (၉)ြေိုက ရရွှေ၊ ရင ၊ ရကကား တံဆ ပ့်မျာား ရမျှာ့်မှန့်ားထာားပါတယ့်။ 

အမျာားဆံိုား ရရွှေတံဆ ပ့် (၁၂) ြေို၊ ရင တံဆ ပ့် (၁၈) ြေိုနွဲေ့ ရကကားတံဆ ပ့် (၃၀) ြေို စိုစိုရပါင့်ား ရရွှေ၊ ရင ၊ 

ရကကား ဆိုတံဆ ပ့် (၆၀) ြေို ရမျှာ့်မှန့်ားထာားပါတယ့်။ မပ ွိုင့်ပ ွဲအရနအထာားအရ 

အတ ိုားအရလျှာ လည့်ား ရှ န ိုင့်ပါတယ့်။ အာားကစာားသမာားရတ  အရနနွဲေ့လည့်ား 

မပ ွိုင့်ပ ွဲဝင့်စ တ့်ဓာတ့်အဖပည ့်နွဲေ့ ဆိုတံဆ ပ့် ရရှ ရရား အစ မ့်ားကိုန့် ကက ွိုားစာားယှဉ့်မပ ွိုင့်သ ာားကကမှာ 

ဖြစ့်ပါတယ့်။ 

စြေေ်ားသွင်ားထြောားတွဲ  အြောားကစြောားသမြောားမတွကြိုံ ကကြိြိုတင် ပင်ဆင် စြေေ်ားသွင်ားထြောားတွဲ အြေါ  ပည်တွင်ား 

ေည်ား ပမတွေွဲို့ပွဲ မလ က င ်တြောလြောား? နြိုံင်င  ြေြောားအဆင ် မင ်ေည်ား ပမတွ ငှြောားရမ်ားမလ က င ်တြောမရြော ရှြိ/မရှြိ 

သြိလြိုံပါတယ်? 

❖ အာားကစာားနည့်ား (၄) နည့်ားဖြစ့်တွဲ  ဖမာားပစ့်အာားကစာားနည့်ားက ိုရတာ  က ိုရ ားယာားနည့်ားဖပ 

မစစတာ ဘ န့်ဆန့်ယ န့်ား (Mr Byung San Youn) က ို (၃.၆.၂၀၂၁) ရက့်ရနေ့မှ (၂.၆.၂၀၂၂) 

ရက့်ရနေ့အထ  ငှာားရမ့်ားရလ ကျင ့်လျက့်ရှ မပ ား ဖမန့်မာ လက့်ရရွားစင့်နည့်ားဖပမျာားနွဲေ့ ပူားတ ွဲရလ ကျင ့် 

ရပားလျက့် ရှ ပါတယ့်။ 

❖ တ ိုက့်က မ့်ဒ ိုအာားကစာားနည့်ားက ိုလည့်ား က ိုရ ားယာားနည့်ားဖပဖြစ့်တွဲ  မစစတာ ယူအင့်ြေျ  ွို (Mr Yu 

Ung Cho) က ို (၁.၁၀.၂၀၂၁) ရက့်ရနေ့မ ှ(၃၀.၄.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့အထ  ငှာားရမ့်ားရလ ကျင ့်လျက့် 

ရှ မပ ား ဖမန့်မာ လက့်ရရွားစင့်နည့်ားဖပမျာားနွဲေ့ ပူားတ ွဲရလ ကျင ့်ရပားလျက့် ရှ ပါတယ့်။ 

❖ ပ တန့်ားအာားကစာားနည့်ားက ိုရတာ  ထ ိုင့်ားလူမျ  ွိုားနည့်ားဖပ မစစတာ စမတ့်သ န့်ားရဂါရက့် (Mr Smart 

Thongorathed) က ို (၃.၁၂.၂၀၂၁) ရက့်ရနေ့မ ှ (၂.၇.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့အထ  ငှာားရမ့်ား 

ရလ ကျင ့်လျက့် ရှ ပါတယ့်။  

၃ 
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❖ အာားကစာားနည့်ားအာားလံိုားအတ က့် အာားကစာားသမာားရတ  ကျန့်ားမာသန့်စ မ့်ားရစြ ိုေ့ GYM 

ရလ ကျင ့်ြေန့်ားရတ  ဝင့်ရရာက့်ရလ ကျင ့်တွဲ အြေါ စနစ့်ကျတွဲ  ရလ ကျင ့်မှုရတ  ဖပွိုလိုပ့်န ိုင့်ရစြ ိုေ့ 

ဂျပန့်နည့်ားဖပ မစစတာ မစ့်ဇူဂူအင့်နူား (Mr Mitsuru Inoue) က ို (၁.၁၀.၂၀၂၁) ရက့်ရနေ့မှ 

(၃၀.၉.၂၀၂၂) ရက့်ရနေ့အထ  ငှာားရမ့်ားရလ ကျင ့်လျက့် ရှ ပါတယ့်။  

အြောားကစြောားေည်ားအလြိုံက် အြောားကစြောားသမြောားမတွကြိုံ စ စစ်မရာွးြေ ယတ်ွဲ အြေါ စ ြေ ြိေ်စ ညွှေ်ားအမပေါ်မှြော 

မူတည်ပပ ား မရွားြေ ယတ်ြောလြောား? ဒါမှမဟုံတ် စ ြေ ြိေ်စ ညွှေ်ားမရှြိတွဲ  အြောားကစြောားေည်ားမတွအတကွ်မရြော 

ဘယ်လြိုံစ စစ်မရာွးြေ ယတ်ယ်ဆြိုံတြော သြိပါရမစ? 

❖ စံြေျ  န့်စံညွှန့်ားနွဲေ့ ရရွားြေျယ့်ရတွဲ  ဖမာားပစ့်၊ ရဖပားြေိုန့်ပစ့်၊ ရလှရလှာ့်၊ ရသနတ့်ပစ့်၊ အရလားမ စတွဲ  

စံြေျ  န့်ရှ  အာားကစာားနည့်ားမျာားက ိုရတာ  ယြေင့် SEA Games မပ ွိုင့်ပ ွဲစံြေျ  န့်မျာားနွဲေ့ န ှုင့်ားယှဉ့် 

ရရွားြေျယ့်ရဆာင့်ရွက့်တာ ဖြစ့်ပါတယ့်။ 

❖ စံြေျ  န့်စံညွှန့်ားမရှ တွဲ  ကျန့်အာားကစာားနည့်ားရတ အတ က့်ကရတာ  အာားကစာားနည့်ားအလ ိုက့် 

သက့်ဆ ိုင့်ရာ နည့်ားဖပအြ ွဲြို့မျာားမှ နည့်ားစနစ့်က ိုယ့်စာားလှယ့်မျာား၊ အာားကစာားနှင ့်ကာယပညာ 

ဦားစ ားဌာနမှ တာဝန့်ရပားအပ့်သူမျာားဖြင ့် စနစ့်တကျ အမှတ့်ရပားရရွားြေျယ့်တာ ဖြစ့်ပါတယ့်။ 

ပပြိြိုင်ပွွဲကက ားအတွက် စြေေ်ားဝင်မရြောက်မေတွဲ  အြောားကစြောားသမြောားမတွကြိုံ နြိုံင်င မတြောအ်မေေွဲို့ ဘယ်လြိုံ 

မက ားမမွားမထြောက်ပ  မပားမေသလွဲဆြိုံတြောလွဲ သြိရှြိလြိုံပါတယ်? 

❖ စြေန့်ားဝင့်ရလ ကျင ့်ရနတွဲ  အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပကစာားသမာားရတ က ို စာားစရ တ့်အဖြစ့် တစ့်ဦားလျှင့် 

တစ့်ရက့် (၅၀၀၀/-)နှုန့်ားနွဲေ့ ရက ားရမ ားရဆာင့်ရွက့်လျက့်ရှ ပါတယ့်။ ရထာက့်ပံ ရကကား အရနနွဲေ့ 

ကရတာ  အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပမျာားနှင ့် ကစာားသမာားရတ က ို A အဆင ့်ဆ ိုရင့် ၂၀၀,၀၀၀/- ၊ B 

အဆင ့်ဆ ိုရင့် ၁၅၀,၀၀၀/- ၊ C အဆင ့်ဆ ိုရင့် ၁၀၀,၀၀၀/- ရထာက့်ပံ ြေျ  ားဖမြှင ့်ရပားထာားပါတယ့်။ 

ကစာားသမာားရတ အရနနွဲေ့ကရတာ  ယြေင့် SEA Games မပ ွိုင့်ပ ွဲမာှ ရရွှေတံဆ ပ့်ရထာားြူားတွဲ  

ကစာားသမာားဆ ိုရင့် A အဆင ့် သတ့်မှတ့်မပ ား၊ ရင ၊ ရကကား ဆိုတံဆ ပ့် တစ့်ြေိုြေို ရြူားရင့် B အဆင ့်၊ 

ဆိုတံဆ ပ့်မရြူားရပမွဲ  စ မ့်ားရဆာင့်မှု ရကာင့်ားမ န့်မပ ား အလာားအလာရှ တွဲ သူဆ ိုရင့် C အဆင ့် 

သတ့်မှတ့်မပ ား ြေျ  ားဖမြှင ့်ရပားထာားတာ ဖြစ့်ပါတယ့်။ 

❖ ဒါ  အဖပင့် စြေန့်ားဝင့်ရရာက့်ရနတွဲ  အာားကစာားနည့်ားအလ ိုက့် အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပ အာားကစာား 

သမာားမျာားအာားလံိုားက ို T-Shirt, Sport Shirt, Walking Shoes, Track Suit မျာားနွဲေ့ 

၄ 
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ရလ ကျင ့်ရရားသံိုားနှင ့် မပ ွိုင့်ပ ွဲသံိုားပစစည့်ားမျာား၊ အာားကစာားနည့်ားအလ ိုက့် လ ိုအပ့်တွဲ  အရထာက့် 

အကူဖပွိုပစစည့်ားမျာား အာားလံိုားက ို ဌာနမှ ဖပည ့်ဖပည ့်စံိုစံို ဖြည ့်ဆည့်ားရပားထာားပါတယ့်။ 

❖ စြေန့်ားဝင့် အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပအာားလံိုားက ို ရနေ့စဉ့် (နံနက့်၊ ရနေ့လည့်၊ ည) (၃)ကက မ့် အာားရဆား 

တ ိုက့်ရက ားလျက့်ရှ ပါတယ့်။ 

❖ ဒါ  အဖပင့် အိုပ့်ြေျွိုပ့်/နည့်ားဖပနငှ ့် စြေန့်ားဝင့်အာားကစာားသမာားအာားလံိုားက ိုလည့်ား အာားကစာား 

အြ ွဲြို့လ ိုက့်ဖြစ့်ရစ၊ လ ိုအပ့်ရင့် တစ့်ဦားြေျင့်ားဖြစ့်ရစ စ တ့်ပညာပါရမာကခမှ Mental Training 

အဖြစ့် စ တ့်ဓာတ့်ဖမင ့်မာားရစမည ့် Motivation မျာား လိုပ့်ရဆာင့်ရပားလျက့်ရှ ပါတယ့်။ 

ပပြိြိုင်ပွွဲကက ား ပပ ားတွဲ အြေါ နြိုံငင်  ဂုံဏ်မဆြောင်ပပ ား ဆုံတ ဆြိပ်ရရှြိြေွဲ တွဲ  အြောားကစြောားသမြောားမတွကြိုံ နြိုံင်င မတြော်မှ 

ြေ  ား မြှင ်မထြောက်ပ  မပားမယ ် အမ ြေအမေမတွကြိုံလွဲ သြိပါရမစ? 

❖ (၃၀) ကက မ့်ရဖမာက့် အရရြှို့ရတာင့်အာရှအာားကစာားမပ ွိုင့်ပ ွဲတ င့် ရအာင့်ဖမင့်မှု ဆိုတံဆ ပ့် ရယူ 

ရပားန ိုင့်ြေွဲ တွဲ  အာားကစာားသမာားရတ က ို န ိုင့်ငံရတာ့်အရနနွဲေ့ အာားကစာားသမာားတစ့်ဦားြေျင့်ား 

အတ က့် ရရွှေတံဆ ပ့် ကျပ့် (၃၀၀) သ န့်ား၊ ရင တံဆ ပ့် ကျပ့် (၁၀၀) သ န့်ား၊ ရကကားတဆံ ပ့် ကျပ့် 

(၅၀) သ န့်ား၊ အသင့်ားလ ိုက့်မပ ွိုင့်ပ ွဲအတ က့် ရရွှေတံဆ ပ့် ကျပ့် (၁၀၀) သ န့်ား၊ ရင တံဆ ပ့် ကျပ့် 

(၅၀) သ န့်ား၊ ရကကားတံဆ ပ့် ကျပ့် (၃၀) သ န့်ား နှင ့် နည့်ားဖပမျာားနှင ့် အိုပ့်ြေျွိုပ့်မှုအြ ွဲြို့မျာားအတ က့် 

လည့်ား ရရွှေတံဆ ပ့် ကျပ့် (၁၀၀) သ န့်ား၊ ရင တံဆ ပ့် ကျပ့် (၅၀) သ န့်ား၊ ရကကားတံဆ ပ့် ကျပ့် (၃၀) 

သ န့်ား ြေျ  ားဖမြှင ့်ရပားြေွဲ ပါတယ့်။ ယြေိုလာမယ ့် (၃၁) ကက မ့်ရဖမာက့် အရရှြို့ရတာင့်အာရှ အာားကစာား 

မပ ွိုင့်ပ ွဲအတ က့်လည့်ား ထ ိုက့်သင ့်သည ့် ြေျ  ားဖမြှင ့်ရင မျာား ရထာက့်ပံ ရပားန ိုင့်ရရား စ စဉ့်ရဆာင့်ရွက့် 

လျက့် ရှ ပါတယ့်။ 

ပပြိြိုင်ပွွဲကက ားေွဲို့ပတ်သက်ပပ ား သ ား ြေြောားမ ပြောလြိုံတြောရှြိရင်လည်ား မ ပြော ပမပားပါဦား။ 

❖ မပ ွိုင့်ပ ွဲကာလအတ က့် ကက ွိုတင့်ဖပင့်ဆင့်ြေျ  န့်ကာလ (၁)နစှ့်ရလာက့် ရြေွဲ ပါတယ့်။ ရတွဲ အြေျ  န့် 

အတ င့်ား က န့်ရတာ့်တ ိုေ့ ဝန့်ကက ားဌာနက ဖပည့်ရထာင့်စိုဝန့်ကက ား၊ ဒိုတ ယဝန့်ကက ားနွဲေ့ တာဝန့် 

ရှ သူမျာား၊ အာားကစာားအြ ွဲြို့ြေျွိုပ့်မျာားမှ တာဝန့်ရှ သူမျာားအရနနွဲေ့ အာားကစာားသမာားရတ ရွဲြို့ 

ရလ ကျင ့် ဖပင့်ဆင့်ရဆာင့်ရကွ့်မှုရတ က ို မဖပတ့်ကကည ့်ရှုစစ့်ရဆားဖြေင့်ား၊ လ ိုအပ့်ြေျက့်မှန့်သမျှ 

ပံ ပ ိုားဖြည ့်ဆည့်ားရပားဖြေင့်ား၊ မကကာြေဏဆ ိုသလ ို အာားရပားစကာားရဖပာကကာားဖြေင့်ား၊ က ိုဗစ့်-၁၉ 

စည့်ားကမ့်ားြေျက့်မျာားနှင ့်အည  ဖပွိုမရူနထ ိုင့်ရစရရား ကကပ့်မတ့်ဖြေင့်ား၊ ကျန့်ားမာရရားက ို အထူား 

ဂရိုဖပွိုမပ ား မပ ွိုင့်ပ ွဲမာှ အာားကစာားနည့်ားအလ ိုက့်် ရအာင့်ဖမင့်မှုရရအာင့် ကက ွိုားပမ့်ားရဆာင့်ရွက့်ရရား 

၅ 
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စတွဲ  စ တ့်ဓာတ့်ဖမြှင ့်တင့်ရရား အသ ပညာရပားရဆ ားရန ားမှုရတ က ိုလည့်ား မဖပတ့်ရဆာင့်ရွက့် 

ရပားလျက့်ရှ ပါတယ့်။ ကစာားသမာားရတ ရွဲြို့ စ တ့်ဓာတ့်ရရားရာ အရဖြေအရနအရရရာ၊ 

ရလ ကျင ့်မှု အရဖြေအရနအရရရာ စည့်ားကမ့်ားရကာင့်ားမ န့်စ ာ ဖပွိုမရူဆာင့်ရွက့်မှု 

အရဖြေအရနအရရရာ ခြေွံိုငံို ကကည ့်ရင့် အတ ိုင့်ားအတာတစ့်ြေိုအထ  ရအာင့်ဖမင့်မှုရရအာင့် 

စ မ့်ားရဆာင့်ရပားန ိုင့်မယ့်လ ိုေ့ ယံိုကကည့်ပါတယ့်။ ဖပည့်သူမျာားအရနနွဲေ့လည့်ား မပ ွိုင့်ပ ွဲဝင့်မယ ့် 

အာားကစာားသမာားရတ က ို စ တ့်ဓာတ့်ရရားရာအရ အာားရပားရဆာင့်ရွက့်ရပားကကြ ိုေ့လည့်ား 

အသ ရပား ရမတတာရပ့်ြံေလ ိုပါတယ့်။ 


