၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလပ်ရာှ းမ အထိမ်းအမှတ် ဝတတို၊ ေဆာင်းပါး၊
ကဗျာှင့် ဓါတ်ပုံ ပိင်ပွဲ ကျင်းပမည်
တစ်မျိးသားလုံး

ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးအတွက်

အေြခခံအကျဆုံးြဖစ်သည့်

ြပည်သူ

အများ ပါဝင်ေသာ လူထုစုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲများှင့် စုေပါင်းအားကစားလပ်ရှားမများကို
ှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလတိုင်း ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ လူထုစုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲများှင့်
စုေပါင်း အားကစားလပ်ရှားမများ တစ်ှစ်ထက်တစ်ှစ် ပိုမိုတိုးတက် များြပားလာေစေရး
အတွက်လည်းေကာင်း၊

ြပည်သူလူထုအတွင်း

ကျန်းမာေရးအသိပညာဗဟုသုတများ
လပ်ရှား

ေဆာင်ရွက်မများှင့်

အတွက်

အေထာက်အကူြပေနမ

အားကစားအသိအြမင်

ဗဟုသုတများှင့်

တိုးပွားလာေစေရးအတွက်လည်းေကာင်း၊

အားကစားလုပ်ငန်းများသည်

အားကစား

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး

အေြခအေနများအားလည်းေကာင်း

ြပည်သူလူထုအတွင်း

ကျယ်ကျယ်ြပန်ြပန် သိရှိေနရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိုြဖစ်ပါ၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထု
အားကစားလပ်ရှားမ အထိမ်းအမှတ် (ဝတတို၊ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာှင့် ဓာတ်ပ)ုံ ပိင်ပွဲအား
ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပီး ပိင်ပွဲဝင်များအေနြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအချက်များအားလုံး ပါဝင်ေအာင်
ေရးသားယှဉ်ပိင် ကရမည်ြဖစ်ပါသည်(က)

လူထုအားကစားှင့်ပတ်သက်သည့် သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

(ခ)

လူထုအားကစား

ြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့်

အားကစားေအာင်ြမင်မသည်

တိုက်ိုကအ
် ချိးကျစွာ ဆက်စပ်ေနသည့် အေြခအေနများ
(ဂ)

ေအာင်ြမင်မြမင့်မားခဲ့ပီး
ေအာင်ြမင်ခဲ့မ

ေရေရာင်လမ်းခဲ့သည့်ကာလ

အေြခအေနများအနက်မှ

ြမန်မာ့အားကစား၏

ေကာက်တ်

ေဖာ်ြပလိုသည့်

အချက်များ
(ဃ)

အားကစားေအာင်ြမင်မသည်
ြဖစ်သည့်အြပင်
ိုင်ငံေတာ်

ိုင်ငံတစ်ခု၏ဂုဏ်၊

လူမျိးတစ်မျိး၏

သိကာ

အားကစားလုပ်ငန်းစဉ်များှင့်

အားကစားပိင်ပွဲများသည်

ဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

အေထာက်အကူြပေနမ

အေြခအေနများ
(င)

အားကစားလပရ
် ှားေဆာင်ရွက်မများသည် ကျန်းမာေရးကို

အေထာက်အကူ

ြပသည့် အေကာင်းအရာများ
(စ)

လူထုအားကစား

ေအာင်ြမင်တိုးတက်ေရးအတွက်

အကံြပတင်ြပချက်များ

ေဆာင်ရွက်သင့်သည့်
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ေဆာင်းပါးပိင်ပွဲအတွက် Microsoft Word ြဖင့် Unicode Pyidaungsu, Font Size(13)
အရွယ်အစားြဖင့် A4 စာမျက်ှာ(၇) မျက်ှာထက်မနည်း၊ (၈)မျက်ှာထက်မများ၊ ဝတတိုပိင်ပွဲ
အတွက် Microsoft Word ြဖင့် Unicode Pyidaungsu, Font Size (13) အရွယ်အစားြဖင့် A4
စာမျက်ှာ(၁၀) မျက်ှာထက်မနည်း၊ (၁၁)မျက်ှာထက်မများ၊ ကဗျာပိင်ပွဲ အတွက် Microsoft
Word ြဖင့် Unicode Pyidaungsu, Font Size (13) အရွယ်အစားြဖင့် A4 စာမျက်ှာ(၄)
မျက်ှာထက်မနည်း၊ (၅) မျက်ှာထက်မများ ပိင်ပတ
ွဲ ွင် ပါဝင်ေအာင်ေရးသားရမည့် အေကာင်း
အရာများအေပ အေြခခံ၍ မိမိကိက်ှစ်သက်ရာ ေခါင်းစဉ်ြဖင့် ေရးသားယှဉ်ပိင်ိုင်သည်။
ပိင်ပွဲဝင် ေရာင်စုံဓါတ်ပုံများကို ၁ဝ"x ၁၄" အရွယ်ြဖင့် အကန်အသတ်မရှိ တင်သွင်း
ယှဉ်ပိင်ိုင်ပီး ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားစုေပါင်းလပ်ရှားမ ေပလွင်ေစရမည့်
အြပင် ဓါတ်ပုံေခါင်းစဉ် ေဖာ်ြပရမည်။ ယခင်ှစ်များက ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ ှစ်သိမ့်ဆ
ု ှင့်
အထူးဆုရရှိပီးေသာဓါတ်ပုံများအား ေပးပိုယှဉ်ပိင်ြခင်းကို ခွင့်မြပေကာင်းှင့် စီစစ်ေတွရိရ
ှ ပါက
၎င်းပိင်ပဝ
ွဲ င် ယှဉ်ပိင်ထားသည့် အြခားပိင်ပဝ
ွဲ င် ဓာတ်ပမ
ုံ ျားကိုလည်း ပယ်ဖျက်သွားမည်
ြဖစ်ပါသည်။
ပိင်ပွဲဝင်များအေနြဖင့် ပိင်ပွဲဝင်စာမူှင့် ဓါတ်ပုံများအား အေရအတွက် အကန်အသတ်
မရှိ ေပးပိုယှဉ်ပိင်ိုင်သည်။
အထက်ေဖာ်ြပပါ ပိင်ပွဲဝင် ဝတတို၊ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာစာမူများှင့်

ဓါတ်ပုံများကို

၂ဝ၂၃ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ(၂) ရက်ေန ေနာက်ဆံးု ထား၍ န်ကားေရးမှး၊ လူထုအားကစားှင့်
ပညာေပးဌာနခွဲ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း Social Zone ၊
ေနြပည်ေတာ်သို လိပ်မူ၍ေပးပိုကရန်ှင့် စာမူှင့်အတူ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ ေပလွင်ထင်ရှား ေသာ
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မိတမှန်(၁)ေစာင်၊ ကိုယ်တိုင်ေရးသားေကာင်း ဝန်ခံချက် (၁)ေစာင်တို
ပါရှိရမည်ြဖစ်ပီး ေရးသားယှဉ်ပိင်ထားသည့် (ဝတတို၊ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာှင့် ဓါတ်ပုံ) များအား
ထည့်သွင်းထားသည့် Soft Copy (၁)ချပ်ှင့် Hard Copy (၁)စုံတိုကိုလည်း ပူးတွဲေပးပိုကပါရန်
ြဖစ်သည်။
ပိင်ပွဲတွင်
ေဆာင်းပါး၊

လက်ခံရရှိေသာ

ကဗျာှင့်

စာမူများှင့်

ဓါတ်ပုံပိင်ပွဲများအတွက်

ဓါတ်ပုံများအနက်
ပထမဆု

ကျပ်(၈)သိန်း၊ တတိယဆု ကျပ်(၆)သိန်းှင့် ှစ်သိမ့်ဆု
သွားမည်ြဖစ်သည်။
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ကျပ်

ဆုရရှိသည့်
(၁ဝ)သိန်း၊

ဝတတို၊
ဒုတိယဆု

ကျပ်(၅)သိန်း အသီးသီး ချီးြမင့်
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ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယှင့် ှစ်သိမ့်ဆုရရှိကသည့် ဆုရစာမူများအား ေနစဉ်ထုတ်
သတင်းစာများ၊ ဌာနမှထုတ်ေဝသည့် လစဉ်ထုတ် သတင်းလာှင့် အားကစားဂျာနယ်များတွင်
ဂုဏ်ြပေဖာ်ြပသွားမည်ြဖစ်ရာ စာမူေပးပိုရန် သတ်မှတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေပးပိုလာေသာ
စာမူများ၊ ဓါတ်ပုံများ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း၊ အေထာက်အထား မြပည့်စုံေသာ
စာမူများှင့် ဓါတ်ပုံများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ေကာင်း၊ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက
တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ဝ၉-၂ဝဝ၂၁၉၆၊ ၀၉-၂၅၆၄၈၉၉၂၃၊ ဝ၆၇-၈၁ဝ၄၃၃၅ များသို ဆက်သွယ်
ေမးြမန်းစုံစမ်းိုင်ပါသည်။
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