
တစမ  သ လ က န မ ကခင ရ … လထအ ကစ မငတင ပ  

က ဌ (က န င) 

တစမ  သ လ  က န မ ကခင ရ သည လနစ အ ရ က ပ 

 ေခတ်မီဖွံဖိးတိုးတက်ေသာ ိုင်ငံတစ်ခု ထူေထာငရ်ာတွင် စိတ်ေရာကိုယ်ပါ ကျန်းမာ 

ကံ့ခုိင်ေသာ ြပည်သူလူထုကို အေြခခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိုေကာင့်ပင် လွန်ခဲ့ေသာှစ်ေပါင်း 

(၁၀၀၀)ေကျာ်က ဂရိုိင်ငံများ တန်ခုိးကီးထွားစဉ် စပါတာလူမျိးများသည် ၎ငး်တိုုိင်ငံသား 

များ၏ကျန်းမာက့ံခုိင်ေရးအား အထူးအေလးေပးသည့်အေနြဖင့် ုိင်ငံအတွင်းေမွးဖွားလာေသာ 

ကေလးများအား ချီလီဆိုသည့်အရပ်သို သွားေရာက်ပီး ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးသည့်အဖွဲထံ 

စစ်ေဆးခံရေကာင်း၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်ကေလးများအား ုိင်ငံမှ အစစအရာရာ တာဝန်ယူ 

ြပစုပျိးေထာင်ပီး ကျန်းမာသန်စွမ်းမမရှိြခင်း၊ ကိုယ်လက်အဂါြပည့်စုံြခင်း မရှိသည့် ကေလး 

ငယ်များအား အပိုဗသီီဆိုသည့် ေချာက်ကမ်းပါးမှ ေအာက်သိုပစ်ချြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲ 

ေကာင်း ဖတ်မှတ်သားဖးူပါသည်။ ကျန်းမာသန်စွမး်၍ ေရာဂါကငး်ေသာ ကေလးများအား 

ိုင်ငေံတာ်မှ အားကစားှင့်စစ်ေရးပညာများ တွဲဖက်သင်ကားေပးပီး ကျန်းမာသန်စွမ်း 

ေသာ လူငယ်များှင့် ေတာင့်တင်းခုိငမ်ာေသာစစ်တပ်ကို ဖွဲစည်းပီး ိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ေရး၊ 

စီးပွားေရး၊ ပညာေရး၊ ယဉ်ေကျးမှင့် လူမေရးရာ အြဖာြဖာတုိကို တည်ေဆာက်ခ့ဲေကာင်း၊ 

ြပည်သူလူထု၏ ကျန်းမာက့ံခုိင်ေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ရာဇဝင် အေထာက် 

အထားများကုိ ေတွရမည ် ြဖစ်ပါသည်။ ဤသည်ကား တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာက့ံခုိင်ေရး 

သည် လွန်စွာအေရးကီးသည်ကို ေဖာ်န်းေနြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ 

လထအ ကစ  ပ ပ ကလ ပ 

 လူထုအားကစား စတင်ေပေပါက်လာြခင်းှင့်ပတ်သက်၍ ဒတုိယကမာစစ်ကီးအပးီ 

၁၉၅၅-၁၉၅၆ ခုှစ်ဝန်းကျင်ခန်တငွ် စတင်ေပေပါက်ခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်ဟု မှတ်သားဖူး 

ပါသည်။ အဆုိပါအချနိ်ကာလတွင် ိုင်ငအံများစုသည် လွတ်လပ်ေရး ရရှိခ့ဲကပီး ဒုတိယ 

ကမာစစ်အတွင်း စစ်ေဘးစစ်ဒဏ်ခံရသည့်အတွက် တိုင်းြပည် ြပန်လည်ထူေထာင်ေရး 

လုပင်န်းများအား မြဖစ်မေန အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကွ်ကရပါသည်။ ထိုသို 

ေဆာင်ရကွ်ရာတွင် မရှိမြဖစ် လိုအပ်သည့်အရာမာှ ြပည်သူများ၏ ကာယကံ့ခိုင်မှင့် 

စိတ်ဓာတ်က့ံခုိင်မကို ဦးစားေပး ပျိးေထာင်ေပးြခင်းမှတစ်ပါး အြခားနည်းလည်း 

မရှိေကာင်း သိရှိခဲ့ကပါသည်။ တိုင်းြပည် ြပန်လည်ထူေထာငေ်ရးကာလတွင် ုိင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းများ တည်ေဆာက်ရာတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားြမင့်မားေရးအတွက် ကျန်းမာ 

သန်စွမ်းသည့် ကာယ၊ ာဏ လုပ်သားေကာင်းများ ရရှိရန် လိုအပ်သကဲ့သို တိုင်းြပည်အား 
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ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန်အတွက် ကျန်းမာသန်စွမး်သည့် စစ်သည်များလည်း မရှိမြဖစ် 

လိုအပလ်ာပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ကျန်းမာသန်စွမ်းသည့် ြပည်သူြပည်သားများ ြဖစ်လာေစေရး 

အတွက ်အားကစားလပ်ရှားမများကုိ ြပည်သူတစ်ရပလ်ုံး ပါဝင်လာေအာင် ေဆာင်ရကွ်ေပးရ 

မည့်နည်းလမ်းမှတစ်ပါး အြခားနည်းလမ်း မရှိေကာင်းလည်း သိရှိနားလည်လာခ့ဲက 

ပါသည်။ အဆုိပါကာလများတွင် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် အားကစားလပ်ရှားေဆာင်ရွက်မများမာှ 

အပျင်းေြပသေဘာမျိး ေဆာငရ်ွက်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ အမျိးသားေရးစိတ်ဓာတ်ှင့် သမိုင်းေပး 

တာဝန်တစ်ရပ်အေနြဖင့် ေဆာင်ရကွ်ခဲ့ကြခင်းလည်း ြဖစ်ပါသည်။ ြမန်မာိုငင်ံအေနြဖင့် 

လည်း ၁၉၆၄ ခုှစ်မှစတင်၍ ကျန်းမာကံ့ခုိငမ်ှင့် ြပည့်စံုသည့် ြပည်သူများ ြဖစ်ေပ 

လာေစေရးအတွက် Mass Sports ဟုေခသည့် လူထုအားကစားလုပ်ငန်းများအား “လတစစ 

အ ကစ မ လထအ ကစ ” ဆိုသည့် ေဆာငပ်ုဒ်အား စိုက်ထူစွဲကိုင်ပီး “ က ရ အဆ ၊ 

တစ ပညလ ၊ ဆင ရခ မ သ  ကစ ပ ” ဆိုသည့် ေကးေကာ်သံှင့် လူထုအားကစားလပ်ရှား 

ေဆာင်ရကွ်မများအား တပ်လှန်းေဆာ်ေဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် အားကစားသမုိင်းမှတတ်ိုင်များ 

ခုိင်ခုိင်မာမာရိှခ့ဲေကာင်း ေတွရှိခ့ဲရပါသည်။  

လထအ ကစ ၏ သ ဘ သဘ ဝမ  

 အထက်ေဖာ်ြပပါ လူထုအားကစားေပေပါက်လာရြခင်း၏ သမုိင်းေကာင်းအေပ 

အေြခခံ၍ လူထုအားကစားှင့်ပတ်သက်ပီး အဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုကရာတွင် “လထအ ကစ  

ဆသညမ  အ ကစ လပရ ဆ ငရကမ အရပရပတင လအမ စသ မဟတဘ လထ 

တစရပလ  ပ ဝငလပရ ကစ ခင ” ဟူ၍လည်းေကာင်း၊ “လထအ ကစ ဆသညမ  

ငကန က က နည ၍ လက ၊ လငယ၊ လရယ၊ လလတ၊ ယ က ၊ မန မ မ ရ  လယလင 

တက စ ပ င လက ငင သ  ကယလကလပရ မ ပလပ ခင ” ဟူ၍လည်းေကာင်း 

အဓိပာယ်ဖွင့်ဆုိကပါသည်။ လူထုအားကစားမှာ အြခားအားကစားနည်းများက့ဲသို ေလ့ကျင့် 

ယှဉ်ပိင်ြခင်းများ မပါဝင်ဘဲ ကျန်းမာက့ံခုိင်မရှိေရးကို ဦးတည်၍ လူအများ လွတ်လပ် 

ေပျာ်ရငစ်ွာ စုေပါင်း ေဆာင်ရွက်ကြခင်းမျိးြဖစ်ပါသည်။ 

 လူထုအားကစားလပ်ရာှးမများြဖစ်သည့် စုေပါင်းလမး်ေလာက်ြခင်း၊ ကိုယ်လက် 

လပရ်ာှးမတစ်ခုခုကုိ စုေပါင်းြပလုပ်ြခင်းများသည် အားကစားအေထာက်အကူြပပစည်း 

မလိုြခင်း၊ အသက်အရွယ် ကျား၊ မ မေရွး စုေပါင်းပါဝင်လပ်ရှားိုင်ြခင်း၊ ပိင်ပွဲအသွင် 

မဟုတသ်ည့်အတွက် ပါဝင်ဆင်ဲသူအားလုံး လွတ်လပေ်ပျာ်ရင်စွာ ပါဝင်ဆင်ဲုိင်ကမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်လပ်ရှားမတစ်ခုခုကို တစ်ဦးချင်း ပံုမှန်ြပလုပ် 

မည်ဆိုပါက ြပလုပ်သူတစ်ဦးချင်း ကျန်းမာကံ့ခုိင်မည်ြဖစ်ပီး၊ မိသားစုအလိုက်ေသာ် 
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လည်းေကာင်း၊ အသင်းအဖွဲလိုက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ံုးဌာနအလုိက်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ 

ေကျာင်းအလိုက်ေသာ်လည်းေကာငး် စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ပါက ပါဝင်ေဆာငရ်ွက်သူများ 

အားလုံး ကျန်းမာြခင်း၏ အကျိးကို မလွဲမေသွ ရရှိခံစားကရမည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ 

ိုင်ငအံတွင်းရှိ ြပည်သူအများ ကျန်းမာကံ့ခုိင်ေစရန် ရည်ရွယ်၍ ယခငအ ကစ ငက ယ 

ပည က မတ၊ အ ကစ ငက ယပည ဦ စ ဌ နမသည အ ကစ ဝနက ဌ န၊ ကန မ ရ  

ငအ ကစ ဝနက ဌ န အပ အဝင အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန အေနြဖင့် 

ှစ်စဉ် ဒီဇငဘ်ာလအား လူထုအားကစားလအြဖစ် သတ်မတှ်၍ လမ်းေလာက်ြခင်း၊ 

ကိုယ်လက်လပ်ရှား အားကစားတစ်ခုခုကို ြပလုပ်ေဆာငရ်ွက်သည့် အေလ့အကျင့်များ 

ြဖစ်ေပလာေစေရးအတွက် ဒီဇင်ဘာလ၏ အပတ်စဉ် စေနေနတိုင်းတွင် လူထုစုေပါင်း 

လမး်ေလာက်ပွဲများ၊ စုေပါင်းကိုယ်လက်ကံ့ခုိင်ေရးလပ်ရှားမများှင့် ေပျာ်ပွဲရင်ပဲွအားကစား 

ပိင်ပွဲများအား တစ်ုိင်ငလံုံး အတုိင်းအတာြဖင့် လပ်ရာှးေဆာငရ်ွက်ိုင်ေရး စီမံချက်များ 

ချမှတ်၍ တွန်းအားေပးေဆာငရ်ွက်ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို ေဆာငရ်ွက်ေပးေနြခငး်မှာ 

ြပည်သူများ၏ ကျန်းမာေရးအတွက် ေကာင်းမွန်သည့် အေလ့အကျင့်များ ရရှိေစရန် ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် အစပျိး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးေနြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေလ့အကျင့် 

ေကာင်းများအား ြပည်သူများအေနြဖင့် လိုက်ပါေဆာငရွ်က်ကရန်သာ လိုအပပ်ါသည်။ 

လူတစ်ဦးချင်းမှ အစြပ၍ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ေနစဉ် အနည်းဆုံး နာရဝီက်ခန် ပုံမှန် 

လမး်ေလာက်ြခင်း၊ ကုိယ်လက်လပ်ရှားမ တစ်ခုခုကိုသာ ပုံမှန်ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရကွ်ကမည် 

ဆိုပါက ေဆာင်ရွက်သူအားလုံး ကျန်းမာလာကမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြပည်သူတစ်ရပ်လုံးသာ 

ပင်ကိုယ်ကျန်းမာေရးအသိြဖင့် လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ကမညဆ်ိုလင ် ြပည်သအူများ ကျန်းမာ 

လာကမည်ြဖစ်၍ တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခိုင်ေရးဆိုသည့်အချက်အား ြပည်သူများ 

ကိယု်တိုင ်အလိုလို လုိက်နာအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ပီးသား ြဖစ်သွားမည်ဟုလည်း ယုံကည်မိ 

ပါသည်။ 

လထအ ကစ မငတင ဆ ငရက ခင င အ ကစ အ င မငမ တကကအခ  က သည 

အ ခအ နမ  

 ၁၉၆၀ ြပည့်လွန်ှစ်များတွင် တစ်ိုင်ငံလုံး၊ တစ်မျိးသားလုံး အားကစားကုိ လူထု 

အားကစားလပ်ရှားမအသွင်ြဖင့် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ခ့ဲကသည်။ ထိုေခတ် 

ထိုအခါက လူထုအားကစားလအြဖစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အပတ်စဉ် 

စေနေနတိုင်း လူထုစုေပါင်းလမ်းေလာက်ပဲွများ၊ စုေပါင်းကိုယ်လက်ကံ့ခုိင်မ ြပလုပ်ြခင်းများ 

အြပင ် ေပျာ်ပွဲရင်ပွဲ၊ အားကစားပိင်ပွဲများအား စည်ကားသိုက်မိက်စွာ ကျငး်ပခ့ဲကသည်။ 
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၎င်းအြပင် (ဥပမာ- လွတ်လပ်ေရးေန၊ ြပညေ်ထာင်စုေန၊ တပ်မေတာ်ေန၊ ေတာင်သူ 

လယ်သမားေန၊ အလုပ်သမားေနများက့ဲသို) ေနကီး/ရက်ကီးများတွင် ြမန်မာြပည်အှံ 

အားကစားပိငပ်ွဲများ ခိမ့်ခိမ့်သဲ ကျင်းပခ့ဲကသည်။ ရပ်ကွက်/ေကျးရွာေပါင်းစံု၊ မိနယ် 

ေပါင်းစုံ၊ ခိုင်ေပါင်းစံု အားကစားပိင်ပွဲများအား ေဒသဆုိင်ရာ၊ အဖွဲအစည်းအဆင့်ဆင့်၊ 

အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ မိမိမိဖများ၊ ေစတနာရှင်၊ အလှရှင်များ အပါအဝင် ြပည်သူ 

တစ်ရပလ်ုံး ပူးေပါင်းပါဝငဆ်င်ဲခ့ဲကသည်။ ပိင်ပွဲများလည်း ခိမ့်ခိမ့်သဲ စည်ကားခ့ဲသည်။ 

၎င်းအြပင် တိုင်းေဒသကီးှင့်ြပည်နယအ်သီးသီးတွင် အားကစားကို စိတ်ပါဝင်စားသည့် 

မိမိ၊ မိဖများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များှင့် အားကစားဆပ်ေကာ်မတီများ ပူးေပါင်း၍ 

ြမန်မာြပည်အံှ ဖိတ်ေခေဘာလုံးပိင်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ကသည်။ 

 ထိုေခတ်ကာလက ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး အားကစားပိင်ပွဲများ အဆင့်အတန်း 

ြမင့်မားပးီ ပိင်ဆိုင်မ ြပင်းထန်သည့်အတွက် ထိုပိင်ပွဲများမှ အားကစားနည်းအလုိက် 

ထူးခန်သည့် မျိးဆက်သစ်များ ေပထွက်မေကာင့် ြမန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ြမင့်မား 

ခ့ဲသည်။ ၎င်းအြပင ် ဝန်ကီးဌာနေပါင်းစံု ပိင်ပဲွများ၊ တံခွန်စိုက်ပိင်ပဲွများ စဉ်ဆက်မြပတ် 

ကျင်းပ၍ ိုင်ငံတကာဖိတ်ေခပိင်ပွဲများသို ဝင်ေရာက်ယှဉ်ပိင်ပီး အေတွအကံရယူကာ 

ထိုေခတ် ထိုအခါက ေဒသတွင်း အားကစားပိင်ပွဲများတွင် အြမင့်ဆံုးပိင်ပွဲြဖစ်သည့် 

အေရှေတာင်အာရှကန်းဆွယ် အားကစားပိင်ပွဲ (SEAP Games)ပိင်ပွဲများတွင် ြမန်မာ့ 

အားကစား ထိပ်တန်းမှ ရပ်တည်ိုင်ခ့ဲသည်မှာ လူထုအားကစားြမင့်တင်ေဆာင်ရွက်ြခင်းှင့် 

အားကစားေအာင်ြမင်မ တိုက်ိုက်အချိးကျသည့် အေြခအေနများပင် ြဖစ်ပါေတာ့သည်။   

ရ ရ ငလမ ခသည က လမ မ အ ကစ အ င မငမ တစစတတစ ဒသ 

 ြမန်မာိုင်ငံအေနြဖင့် လူထုအားကစားလပ်ရှားမများအား တစ်ိုင်ငံလံုး အတိုင်း 

အတာြဖင့် ကျယက်ျယ်ြပန်ြပန် ေဆာင်ရွက်ိုင်ခ့ဲသည့်အတွက် ၁၉၆၀ ြပည့်လွန်ှစ်များမှ 

၁၉၇၀ ြပည့်လွန်ှစ်များအတွင်း ြမန်မာ့အားကစားေအာင်ြမင်မများကို ြပန်ကည့်လင် 

အေရှေတာင်အာရှအဆင့်တွင် ထိပ်တန်း၌ ရပ်တည်ိုင်ခဲ့ပီး အာရအှဆင့်ထိ ထိုးေဖာက်ကာ 

ကမာ့အဆင့်အထိ တက်လှမ်းိုင်ခ့ဲသည်ကို ေတွရသည။် အဆုိပါကာလများအတွင်း 

အားကစားနည်းအလိုက် ေအာင်ြမင်မများ များစွာရှိသည့်အနက် ေအာငြ်မင်မအချိကိ ု

ေကာက်တ်ေဖာ်ြပရမည်ဆိုလင် ၁၉၆၁ ခုှစ်၊ ြမန်မာိုငင်ံတွင် ဒတုိယအကိမ်အေရှေတာင် 

အာရှကန်းဆွယ်အားကစားပိင်ပွဲကီးအား ပထမအကိမ် အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခ့ဲ 

ကသည်။ အဆိုပါပိင်ပဲွတွင် အားကစားနည်းအလိုက် ပိငပ်ွဲ ပွဲစဉ်ေပါင်း (၇၉)ပွဲ ထည့်သွင်း 

ကျင်းပခဲ့ကရာ ပွဲစဉ်ေပါင်း (၃၅)ပွဲတွင် ြမန်မာိုင်ငံမှ ေအာင်ြမငမ် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိခ့ဲပီး 
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ုိင်ငအံလုိက် ပထမအဆင့်တွင် ရပ်တည်ုိင်ခ့ဲသည်။ အလားတူ ၁၉၆၉ ခုှစ်၊ ပမအကိမ် 

အေရှေတာင်အာရှကန်းဆွယ်အားကစားပိငပဲွ်ကီးအား ြမန်မာိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကိမ် 

အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့သည်။ အဆုိပါပိငပ်ွဲကီးတွင်လည်း ြမန်မာ ုိင်ငံအေနြဖင့် 

အားကစားနည်းအလိုက် ပိင်ပွဲ ပွဲစဉ်ေပါင်း (၁၄၅)ပွဲ ထည့်သွင်းကျင်းပခ့ဲရာ ပဲွစဉ်ေပါင်း 

(၅၇)ပွဲ၌ ေအာင်ြမင်မ ေရတံဆိပ်ဆုများ ဆွတ်ခူးရရှိခ့ဲပီး ိုင်ငံအလုိက် ပထမ ေနရာ 

ရပ်တည်ိုင်ခ့ဲြပန်ပါသည်။ ဒုတိယအကိမ် ကန်းဆွယ်အားကစားပိင်ပွဲတွင် ေြပးခုန်ပစ် 

အားကစားနည်းတစ်ခုတည်းမှ ေရတံဆိပ် (၇)ခု ရရှိခ့ဲပီး၊ ပမအကိမ် ကန်းဆွယ် 

အားကစားပိငပ်ွဲတွင် ေြပးခုန်ပစ်အားကစားနည်းတစ်ခုတည်းမှ ေရတံဆိပ် (၂၀)ခု 

ရရှိေအာင် စွမ်းေဆာင်ုိင်ခ့ဲကပါသည်။ 

 ၎င်းအြပင် အဆိုပါကာလများအတွငး် ြမန်မာေဘာလံုးအသငး်မှ ၁၉၆၅၊ ၁၉၆၇၊ 

၁၉၆၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၇၃ ခုှစ်များတွင် (၅)ှစ်ဆက်တိုက် အေရှေတာင်အာရှကန်းဆွယ် 

ချန်ပီယံြဖစ်ခ့ဲပီး၊ ၁၉၆၆ ခုှစ်ှင့် ၁၉၇၀ ခုှစ်များတငွ် ကျင်းပသည့် အာရအှားကစားပိင်ပွဲ 

များတငွ် (၂)ကိမ်ဆက်တိုက် အာရှချန်ပီယံြဖစ်ခ့ဲသည်။ အေရှေတာင်အာရှိုင်ငံများတွင် 

အာရှချန်ပီယံ (၂)ကိမ်ြဖစ်ခ့ဲသည့်ိုင်ငံဟူ၍ ြမန်မာိုင်ငံ တစ်ိုင်ငံသာ ရိှခ့ဲသည့် သမုိင်း 

မှတ်တမ်းလည်း ဝင်ခ့ဲသည်။ ၎င်းအြပင် အဆုိပါကာလများအတွင်း ေဒသတွင်း ေဘာလုံး 

ပိင်ပွဲများြဖစ်သည့် မာေဒးကားချန်ပီယံ (၃)ကိမ်၊ ပတ်ချံဟီးဖလားချန်ပီယံ (၃) ကိမ်၊ 

ဂျကာတာဖလားချန်ပီယံ (၄)ကိမ်၊ မာရာဟာလင်ဖလားချန်ပီယံ (၃)ကိမ်ှင့် အာရှလူငယ် 

ချန်ပီယံ (၈)ကိမအ်ထိ ဆွတ်ခူးရရှိခ့ဲသည့် မှတ်တမ်းများအရ အဆိုပါကာလများတွင် ြမန်မာ့ 

အားကစားေရေရာင်လမး်ခ့ဲသည့် ကာလများ၏ ေအာင်ြမင်မ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအား 

ေကာက်တ်ေဖာ်ြပလိုက်ရပါသည။် 

ငငဖဖ တ တက ရ အတက အ ထ ကအက ပ နသညအ ကစ  

 အားကစားေအာငြ်မင်မသည် ိုင်ငံအတွက် ပုံရိပ်ေကာငး်တစ်ခုှင့် ိုင်ငံ့ဂုဏ်ြမင့်တင် 

ေရးကုိ တိုက်ိုက် အေထာက်အကူြပလျက်ရှိပါသည်။ အားကစားပိင်ပွဲများသည် ုိင်ငံ 

တစ်ုိင်ငံ၏ လုပ်ကုိင်ုိင်သည့်စွမ်းေဆာင်ရည်ှင့် စိတ်ဝင်စားစရာေနရာ (အကျိးစီးပွား)များကုိ 

ြပသေနပါသည်။ ထိုြပင် ိုင်ငံ၏ ထူးခန်ထက်ြမက်မှင့် ထိုထူးခန်ထက်ြမက်မများေကာင့် 

ေပထွက်လာသည့် ပံုရိပ်ေကာင်းများကုိ ကမာတစ်လားသို ြဖန်ကျက် ပျံံှသိရိှေစပါသည်။ 

 ထိုြပင ်ိုင်ငံစီးပွားဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်လည်း အားကစားမှ များစွာ အေထာက် 

အကူြပေနပါသည်။ အားကစားလပ်ရှားမကိုယတ်ိုင်က စီးပွားေရးတစ်ရပ်လည်းြဖစ်ပီး 

အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများကိုလည်း ဖန်တီးေပးလျက်ရှိေနြပန်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 
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အားကစားပစည်းများ တပ်ဆင်ြခင်း၊ အားကစားပစည်း ကိရယိာှင့် အားကစားဝတစ်ုံများ 

ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများြဖစ်သည့် နည်းြပလုပ်ငန်းများ၊ သုပြ်ပဆရာများ၊ 

အားကစားကင်းေထာက်ှင့် ကုိယစ်ားလှယ်ေအးဂျင့်များ၊ အားကစားပိင်ပဲွများကုိ တာဝန်ယူ 

ကျင်းပေပးေသာ အဖွဲအစညး် လုပင်န်းများ၊ အားကစားအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးကို လမ်းြခံ 

ချိတဆ်က်ုိင်သည့် ဆက်သွယ်ေရးလုပ်ငန်းများှင့် (Sport Marketing) အားကစား 

ေဈးကွက် ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းများသည် အားကစားကုိအေြခခံပီး ေပထွန်းလာသည့် 

လုပင်န်းများပင်ြဖစ်ပါသည်။ 

 အလားတူ ိုငင်ံတကာ အားကစားပိင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပြခင်း 

ကလညး် အိမ်ရှင်ုိင်ငံ၏ ြပည်တွင်းစီးပွားေရးလုပ်ငန်းများအတွက် များစွာ အကျိးရှိေစပါ 

သည်။ ိုင်ငံတကာအားကစားပိင်ပွဲများကို အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခံကျင်းပသည့် ုိင်ငံများ 

အေနြဖင့် အားကစားနည်းအလုိက် အေြခခံအေဆာက်အဦများ၊ အုပ်ချပေ်ရး/စီမံခန်ခွဲေရး 

ဆိုငရ်ာ အေပထပ်အေဆာက်အဦများ အပါအဝင် စားေသာက်ဆိုင်ှင့် ေနရာထိုင်ခင်းများ၊ 

အစားအေသာက်ဆိုင်ရာ ဝန်ေဆာင်မလုပ်ငန်းများ၊ သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မ 

လုပင်န်းများ၊ တည်းခုိေနထိုင်ေရးဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မလုပင်န်းများ၊ အမှတ်တရှင့် အထိမ်း 

အမှတ်လက်ေဆာင်ပစည်း အေရာငး်ဆုိင်များှင့် ယာယီလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ေရးှင့် 

ေဈးကွက်ရှာေဖွေရးလုပ်ငန်းများ၊ ပုံိှပ်ထုတ်ေဝေရးှင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ၊ လက်မတှ် 

ေရာင်းချြခင်းှင့် ခရးီသွားဆိုငရ်ာများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်လည်း များစွာ အေထာက် 

အကူြပလျက်ရှိပါသည်။ သိုြဖစ်၍ အားကစားက ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက် ေဆာငရ်ွက် 

ြခင်းသည် ုိင်ငံေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူမေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဆက်သွယေ်ရး၊ 

ပိုေဆာငေ်ရး၊ ခရးီသွားလုပင်န်းများ အပါအဝင် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ ဖွံဖိးတိုးတက်ေရး 

အတွက ် တိုက်ိုက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ အေထာက်အကူြပလျက် ရှိပါသည်။ 

သိုြဖစ်၍ အားကစားလုပ်ငန်းများှင့် အားကစားပိင်ပွဲများသည် ုိင်ငံေတာ် ဘက်စုံဖွံဖိး 

တိုးတက်ေရးအား အေထာက်အကူြပေနသည့်အတွက် ဖွံဖိးတုိးတက်ေသာ ိုငင်ံတိုင်းက 

မိမိတိုိုင်ငံ၏ အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက်ြမင့်မားေရးအတွက် ဘက်ေပါငး်စုံမှ 

ကိးပမ်းေဆာင်ရွက်ေနကြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

အ ကစ လပရ ဆ ငရကမမ သည က န မ ရ က အ ထ ကအက ပသည အ က င  

အရ မ  

 ြပည်သူတစ်ဦးချင်းအေနြဖင့် မိမိ၊ မိမိ မိသားစု၊ မိမိ ပတ်ဝန်းကျင်၊ မိမိိုင်ငံှင့် မိမိ 

လူမျိး အကျိးသယ်ပိုးစွမ်းေဆာင်ိုင်ရန်အတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ကျန်းမာသန်စွမ်းေနမှသာ 
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အများအကျိးကိုပါ ထမ်းရွက်ိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အားကစားလပ်ရာှးေဆာင်ရွက်မ 

(သိုမဟုတ်) ုပ်ပိုင်းဆိုငရ်ာလပ်ရှားေဆာင်ရွက်မအရပ်ရပ်တွင် လမ်းေလာက်ြခင်းသည် 

လူတစ်ဦးအတကွ် အေကာင်းဆံုးေဆးြဖစ်သည်ဟု အေနာက်တိုင်းေဆးပညာရှင် ဂရိ 

သမားေတာ် ဟစ်ပိုခရစ်က ဆိုပါသည်။  

 လမ်းေလာက်ြခင်းြဖင့် ခာကိုယ် ေသွးလည်ပတ်မ အားေကာင်းလာေစြခင်း၊ 

ေသွးတိုး ေရာဂါ၊ ှလုံးေရာဂါ၊ ဆီးချိေရာဂါ ြဖစ်ပွားြခင်းများကို ေလျာ့ကျေစြခင်း၊ ှလုံးကုိ 

ကျန်းမာသန်စွမ်းေစြခင်း၊ ခာကိုယ်အေလးချိန်ကို ေလျာ့ကျေစုိင်ြခင်း၊ ေြခသလုံး၊ ေပါင၊် 

တင်ပါး ကက်သားများ ေတာင့်တင်းလာေစပးီ ဝမ်းဗိုက်ကက်သားှင့်ခါးကို အချိးကျကျ 

လှပေစြခင်း၊ အူမကီးကင်ဆာ၊ ရငသ်ားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ကင်ဆာ စသည့် ေရာဂါေဝဒနာ 

ြဖစ်ပွားြခင်းများကို ေလျာ့ချေပးြခင်း၊ အဆုတ်ကို အားေကာင်းေစ၍ စိတ်ဖိစီးမ၊ စုိးရိမ် 

ပူပန်မတိုကုိလည်း သိသိသာသာ ေလျာ့နည်းလာေစပီး လန်းဆန်းတက်ကလာေစြခင်း၊ 

အုိးအဆစ် ကျန်းမာေစြခင်း၊ သူငယ်ြပန်ေရာဂါကို ကာကွယ်ေပးြခင်း စသည့် အကျိး 

ေကျးဇူးများ ရရှိေစပါသည်။ 

 ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစားေဆာင်ရွက်မ များစွာရှိသည့်အနက် အလွယ်ကူ 

အုိးရှင်းဆုံးြဖစ်သည့် လမ်းေလာက်ြခင်းကို ေနစဉ်ပုံမှန်ေဆာင်ရွက်မည်ဆိုလင်ပင် အကျိး 

ေကျးဇူးများ များစွာရရှိသည့်အတွက်လည်း ိုင်ငေံတာ်အေနြဖင့် ဒီဇင်ဘာလအား လူထု 

အားကစားလအြဖစ်သတ်မှတ်၍ ြပည်သူအများပါဝင်သည့် လူထုလမ်းေလာက်ပွဲများအား 

တစ်ုိင်ငံလုံးအတုိင်းအတာြဖင့် ကျင်းပေဆာင်ရကွ်ေပးေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ 

အားကစားလပ်ရှားေဆာင်ရကွ်မများသည် ကျန်းမာေရးကို အေထာက်အကူြပေနသည့် 

အချက်များအနက် တစ်စိတ်တစ်ေဒသ ြဖစ်ပါေတာ့သည်။ 

လထအ ကစ အ င မငတ တက ရ အတက ဆ ငရကသငသည အ က ပတင ပခ ကမ  

 တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာက့ံခိုင်ေရးှင့် ြပည်သူအများ အားကစားလပရ်ှား 

ေဆာင်ရကွ်မများကုိ ပင်ကုိယ်ကျန်းမာေရးအသိြဖင့် လိုက်ပါေဆာငရ်ွက်လာေစေရးအတွက် 

ေအာက်ပါအချက်များအား ေဆာင်ရွက်ေပးသင့်ေကာင်း အကံြပတင်ြပလိုပါသည်- 

 (၁) ဒီဇင်ဘာလူထုအားကစားလ တစ်လတည်း လပ်ရှားေဆာင်ရွက်ေနံုြဖင့် 

မလုံေလာက်ဟု ယူဆမပိါသြဖင့် (မိုးတွင်းကာလမှအပ) တစ်ှစ်ပတ်လုံး လစဉ် 

လတစ်လ၏ ပထမပတ် စေနေနတိုင်းအား Physical Movement Day အြဖစ် 

သတ်မှတ်၍ လူထုစုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲများ၊ စုေပါင်းကိုယ်လက်ကံ့ခုိင်မ 
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ေလ့ကျင့်စဉ်များှင့် ေပျာ်ပဲွရင်ပွဲအားကစားပိင်ပွဲများအား ကျငး်ပေဆာင်ရွက် 

ုိင်ေရး ုိင်ငံေတာ်အဆင့် မူဝါဒရရိှေရး တင်ြပေဆာင်ရကွ်သွားသင့်ပါသည်။ 

 (၂) အားကစားကွင်း/ အားကစားံုပရဝဏ်များ၊ အေြခခံပညာေကျာင်းများှင့် 

တကသိုလ်ေကာလိပ်များ၊ လူစည်ကားရာေနရာများတွင် ြပည်သူအများ 

လွယ်လင့်တကူ လပ်ရှားေဆာင်ရွက်ုိင်သည့် Outdoor Fitness ပစည်းများက့ဲသို 

အားကစားပစည်းကိရယိာများ တီထွင်ကံဆထုတ်လုပ် တပ်ဆင်ေပးြခင်း၊ 

 (၃) ရပ်ကွက်/ေကျးရာွအဆင့်မှစ၍ မိနယ်အဆင့်၊ ခိုင်အဆင့်၊ ြပည်နယ်/တိုင်း 

အဆင့်များတငွ် အဆင့်ှင့်ေလျာ်ညီသည့် အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ 

တိုးြမင့် ေဖာ်ေဆာင်ေပးြခင်း၊ 

 (၄) အားကစားပိင်ပွဲမျိးစုံအား နယ်ပယ်ေဒသအစုံတွင် အသငွ်သာန်အမျိးမျိးြဖင့် 

တစ်ှစ်ပတ်လုံး ကျင်းပေပးြခငး်ှင့် (ေွ၊ မိုး၊ ေဆာင်း) အေြခခံအားကစား 

သငတ်န်းများ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွင့်လှစ်ေပးြခငး်၊ 

 (၅) အမိမိ အနယ်နယ်ရှိ လူစည်ကားရာေနရာများ၊ စာသင်ေကျာင်းများှင့် 

အားကစားကွင်း/အားကစားုံများ အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် လမ်းေလာက်ြခင်း၏ 

အကျိးေကျးဇူးများ ေရးသားထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူေပးြခင်း၊  

 (၆) အားကစားအသိပညာဗဟုသုတ ြပန်ပွားေရးှင့် စိတ်ပါဝင်စားလာေစေရး 

အတွက ် ေဟာေြပာပဲွ၊ သုပ်ြပပွဲများ ကျငး်ပြပလုပ်ေပးြခင်းအြပင် အားကစား 

ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ေဝြဖန်ချီေပးြခင်း 

 (၇) လူအများ ပါဝင်လပ်ရှားကစားလာေစုိင်ေရးအတွက် အေြခအေနှင့် အခွင် ့

အေရးများ ဖန်တီးေပးြခင်း 

တစမ သ လ က န မ ရ  အမ သ ရ အသ ဖင ဝင ဝန ပ ပ င ဆ ငရကရန လအပ ခင  

 တစ်မျိးသားလုံး ကျန်းမာကံ့ခုိင်ေရးအတွက် လူထုအားကစားြမင့်တင်ေရးလုပ်ငန်း 

များသည် များြပားကျယ်ဝန်းလှသည့်အတွက် အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာန 

တစ်ခုတည်းကသာ ေအာငြ်မင်ေအာင် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာင်ရွက်၍ မရိုင်ဘဲ 

ိုင်ငေံတာ်အစိုးရ၏ ဦးေဆာင်လမ်းန်မှင့်အတူ ဝန်ကီးဌာနများ၊ တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖွဲများ၊ ြမန်မာိုင်ငံအားကစားအဖွဲချပ်များ၊ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်ကီး 

များ၊ NGO အဖွဲအစည်းအသီးသီးှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ၊ ေစတနာရှင် အလှရှင်များ 

အပါအဝင် ြပည်သူတစ်ရပ်လုံး ဝိုင်းဝန်းပူးေပါင်း အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရ်ွက် 

သွားမှသာ ေအာင်ြမင်မရရှိမည်ဟု ယုံကည်ေမာ်လင့်မိပါေကာင်း… 
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ကိုးကားသည့်စာအုပ်စာတမး်များ 

- ေနစဉ်ထုတ်သတင်းစာများမှ ေဆာင်းပါးများ 

- အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနမှ လစဉ်ထုတ်ေဝသည့် Sports 

Magazine ှင် သတင်းလာများ 

- အပတ်စဉ်ထုတ် အားကစားဂျာနယ်များ 

- National Sports Seminar စာအုပ် 

- Healthy Myanmar Seminar စာအုပ် 

- Physical Education Today for an Active and Healthy Population Tomorrow 

Seminar စာအုပ ်

က မ င မ င 

  

 

 







လထအ ကစ ၏ သ ဘ သဘ ဝမ  

 “လထအ ကစ ဆသညမ  အ ကစ လပရ ဆ ငရကမ အရပရပတင 

လအမ စသ  မဟတဘ လထတစရပလ  ပ ဝငလပရ ကစ ခင ” တစ်နည်းအားြဖင့် 

“လထအ ကစ  ဆသညမ  ငကန က က နည ၍ လက ၊ လငယ၊ လရယ၊ လလတ၊ 

ယ က ၊ မန မ မ ရ  လယလငတက စ ပ င လက ငင သ  ကယလကလပရ မ 

ပလပ ခင ” ကိ ု ေခဆိုြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ဆက်စပ်၍ အားကစားဆိုသည့် ေဝါဟာရ၏ 

အနက်အဓိပာယ်အား ဆက်စပ်ရှင်းလင်းတင်ြပရလင် “အ ကစ ဆသညမ  ကယက ယ 

စမ ရညတ တက မငမ ရ အတက လက ငယပင ခင  (သမဟတ) အငအ င 

ဏရညက အသ ပလပရ ယပငမ” ဟ ုအဓိပာယ်ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ကုိယ်ကာယစွမ်းရည် 

တိုးတက်ြမင့်မားေရးဟု ဆိုထားေသာ်လည်း ေလ့ကျင့်ယှဉ်ပိင်ြခင်းများ ပါဝင်လာသည့် 

အတွက ် အုိင်မခံ အံးမေပးေသာ ဇွဲ၊ စိတ်ဓာတ်ှင့် အားကစားနည်းအလုိက် သတ်မှတ ်

ြပာန်းထားေသာ ဥပေဒများကုိ တစ်ေသွမတိမ်း လိုက်နာ ရသည့် စည်းကမ်းေသဝပ်မ၊ 

တရားေသာ ယှဉ်ပိင်အုိင်ရရှိမကို ထပ်မံကျင့်သုံးြခင်းဆိုသည့် သေဘာထားြဖစင်မ၊ 

ကံရည်ဖန်ရည်ကို အားကိုးအားထားြပရသည့် ာဏစွမ်းအားေကာင်းမ၊ မိမိအသငး်သား 

များှင့် ညီွတ်စွာ ဆက်ဆံပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မစသည့် ကာယ၊ ာဏ၊ စာရတိှင့် မိတ 

စွမ်းရည်များကုိပါ ဘက်စုံတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း ြဖစ်ေကာငး်လည်း 

ြဖည့်စွက်တင်ြပလိုပါသည်။ လူထုအားကစားမှာ အြခားအားကစားနည်းများက့ဲသို ေလ့ကျင့် 

ယှဉ်ပိင်ြခင်းများ မပါဝင်ဘဲ ကျန်းမာကံ့ခုိင်မကို ဦးတည်၍ လူအများ လွတလ်ပ်စွာ 

စုေပါင်းေဆာင်ရွက်ကြခင်းမျိး ြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာအားြဖင့် အားကစားနည်းများ အနက်မှ 

ေဘာလုံးကစားမည်ဆိုပါက အေထာက်အကူြပပစည်းြဖစ်သည့် ေဘာလံုးကွငး်၊ ေဘာလုံး၊ 

ေဘာလုံးကန်ဖနိပ်၊ ေြခအိတ်ှင့် တူညီေသာအားကစားဝတ်စုံများ ရှိရမည်။ ဒိုင်လူကီးှင့် 

ပိင်ဘက်ကစားသမားများ ရှိရမည်။ အဆုိပါအချက်များ ြပည့်စံုမှသာ ေဘာလုံးကစားြခင်း 

(သိုမဟုတ်) ေဘာလံုးပိင်ပွဲတစ်ခုကို ကျငး်ပိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ဆိုလုိသည်မှာ ေဘာလုံး 

အားကစားနည်းကဲ့သိုပင် အြခားအားကစားနည်းများြဖစ်သည့် ေဘာ်လီေဘာ၊ ေြပးခုန်ပစ်၊ 

အေလးမ၊ လက်ေဝှ၊ ပိုက်ေကျာ်ြခင်း စသည့် အားကစားနည်း တစ်ခုခုကို ကစားမည်ဆိုပါက 

လိုအပသ်ည့် အေထာက်အကူပစည်းများ ြပည့်စုံမှသာ ယှဉ်ပိင်ကစားိုင်မည်ြဖစ်ေသာ် 

လည်း လူထုအားကစားလပ်ရာှးမြဖစ်သည့် စုေပါင်းလမ်းေလာက်ြခင်း၊ စုေပါင်း 

ကိုယ်လက်လပ်ရှားမ တစ်ခုခုကို ြပလုပ်မည်ဆိုပါက အေထာက်အကူြပပစည်းများ မလိုဘဲ 

စုေပါင်းလမး်ေလာက်ြခင်းများ၊ ေြမကွက်လပ်တစ်ခုတွင် စုေပါင်းကိုယ်လက်လပ်ရှား 

ကစားြခင်းများ ေဆာင်ရွက်ိုင်မည်ြဖစ်သည့်အတွက် အားကစားအေထာက်အကူြပပစည်း 
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မလိုြခင်း၊ အသက်အရယွ်၊ ကျား/မ မေရွး စုေပါင်းပါဝငလ်ပ်ရှားေဆာင်ရကွ်ိုင်ြခင်း၊ ပိင်ပွဲ 

အသွငမ်ဟတု်သည့်အတွက် ပ◌ါဝငဆ်င်ဲသူအားလုံး လွတ်လပ်ေပျာ်ရင်စွာ 

ပါဝင်ဆင်ဲိုင်က မည်ြဖစ်ပါသည်။ ပိုမုိ၍ ြဖည့်စွက်တင်ြပလိုသညမ်ာှ လူတစ်ဦး 

တစ်ေယာက်ြခင်းအေနြဖင့် ေနစဉ်လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်လပ်ရာှးမ 

ေလ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုခုကို ေနစဉ်ေဆာင်ရွက် မည်ဆိုပါက တစ်ဦးချင်း 

ကျန်းမာသန်စွမ်းိုင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ မိသားစုတစ်စုလံုး ြပလုပ် မည်ဆိုပါက 

မိသားစုတစ်စုလံုး ကျန်းမာသန်စွမး်ုိင်မည်ြဖစ်ပါသည်။ အဖဲွအစည်းအလုိက် 

ေဆာင်ရွက်လငြ်ဖစ်ေစ၊ ေကျာင်းအလုိက်ေဆာင်ရွက်လငြ်ဖစ်ေစ၊ ံုးဌာနအလုိက် ေဆာင်ရွက် 

လင်ြဖစ်ေစ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သူများအားလံုး ကျန်းမာြခင်း၏ အကျိးကို မလွဲမေသွ ရရှိ 

ေစိုငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ သိုြဖစ်၍ ိုင်ငံအတွင်းရှိ ြပည်သူအများ ကျန်းမာကံ့ခုိငေ်စရန် 

ရည်ရယွ်၍ အားကစားှင့်လူငယ်ေရးရာဝန်ကီးဌာနအေနြဖင့် ှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလအား 

လူထုအားကစားလ အြဖစ်သတ်မှတ်၍ လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား 

တစ်ခုခုကို ြပလုပ်ေဆာင်ရွက်သည့် အေလ့အကျင့်များ ြဖစ်ေပလာေစေရးအတွက် 

ဒီဇင်ဘာလ၏ အပတ်စဉ် စေနေနတိုင်းတွင် လူထုစုေပါင်းလမ်းေလာက်ပွဲများ၊ စုေပါင်း 

ကိုယလ်က်က့ံခုိင်ေရးလပ်ရာှးမများအား စီမံချက်ချမှတ်၍ တစ်ုိငငံ်လုံးအတုိငး်အတာြဖင့် 

လပ်ရှားေဆာင်ရကွ်ုိင်ေရး တွန်းအားေပးေဆာင်ရွက်ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရွက် 

ေပးေနြခင်းမှာ ြပည်သူအများအေနြဖင့် ေကာင်းသည့်အေလ့အကျင့်များ ရရှိေစရန် ဝန်ကီး 

ဌာနအေနြဖင့် အစပျိး အေကာင်အထည်ေဖာ်ေပးေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအေလ့အကျင့် 

ေကာင်းများအား အများြပည်သူအေနြဖင့် ပုံမှန ် ဆက်လက်လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်ကရန်သာ 

လိုအပပ်ါသည်။ လူတစ်ဦးချင်းမှ အစြပ၍ ြပည်သူတစ်ရပလ်ုံး ေနစဉ် အနညး်ဆုံး 

နာရဝီက်ခန် ပုံမှန်လမ်းေလာက်ြခင်း၊ ကိုယ်လက်လပ်ရှားမ ေလ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုကိုသာ 

ပုံမှန်ေလ့ကျင့် ေဆာင်ရွက်ကမည်ဆိုပါက ေဆာင်ရွက်သူများအားလုံး ကျန်းမာလာကမည် 

ြဖစ်၍ ြပည်သူတစ်ရပလ်ုံးသာ ပင်ကိုယ်ကျန်းမာေရးအသြိဖင့် လိုက်ပါလုပ်ေဆာင်ကမည် 

ဆိုပါက ြပည်သအူများ ကျန်းမာလာကမည်ြဖစ်၍ ဝန်ကီးဌာန၏ အဓိက တာဝန်ကီး 

ြဖစ်သည့် တစ်မျိးသားလုံးကျန်းမာက့ံခုိင်ေရးဆုိသည့်အချက်အား အလိုလို အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ပီးသားြဖစ်သွားမည်ဟုလည်း ယုံကည်မိပါသည်။ 

 


