အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ေဒါက္တာျမင့္ေထြးႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒မ်ား လုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္း အစည္းအေဝးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔၊ ေန႕လည္ (၁)နာရီ
အခ်ိန္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားအားကစားၿပိဳင္ပြဲရံု(၁)သုဝဏၰရွိ ပတၲျမား
ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊
အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးလိႈင္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊
ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအားကစား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားမွ ဥကၠဌမ်ား၊ ဒုတိယဥကၠဌမ်ားႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား
တက္ေရာက္ၾကသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အဖြင့္အမွာစကား
ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ လက္ရွိအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၄၉)ဖြဲ႕ရွိၿပီး ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္
အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္အတြက္ အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ေရးႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္ေန႕မွာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၄င္းအဖြဲ႕၏
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ နက္ေဘာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွလဲြ၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၄၈)ဖြဲ႕ကို ယာယီျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အားလံုးအတည္ျပဳဖြဲ႕စည္း ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအိုလံပစ္ ေကာ္မတီကိုလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းသြားမွာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးက်န္းမာသန္စြမ္ေရး လုပ္ေဆာင္ရမွာ
ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းမွ လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ အားကစားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အသီးသီး၏ အခန္းက႑
က အလြန္မွအေရးပါ ပါေၾကာင္း၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ အႏိုင္ရရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႕ လူတစ္စုအားကစားမွ

လူထုအားကစားျဖစ္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အားကစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူး
ကိုသိရွိစိတ္ဝင္စားၿပီး လုပ္ေဆာင္လာရန္က အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူမ်ားဘက္ကလည္း အားကစား

ေအာင္ျမင္မႈ သတင္းမ်ားကို ၾကားသိျမင္ ေတြ႕ရမွ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားလာၿပီး လုပ္ေဆာင္လာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ လဲလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
အားကစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္

ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး

က်န္းမာလာလ်င္

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို

ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေဆးကုသမႈကင္းေဝးၿပီး ေဆးရံု၊ ေဆးခန္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္နင္းေသာ ေဆးကုသမႈကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၍

ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္မွာလည္း

အသံုးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ထို႕အျပင္

ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၏ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္းမွာ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးသို႕

(၂၀၁၆)

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္ေန႕ကတည္းက ေပးပို႕ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ

အမ်ိဳးသားအားကစားဥပေဒ မူၾကမ္းကိုလည္း အတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္ေရးကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ
ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနတြင္ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ (၄)ေက်ာင္း အျပင္ ၂၀၁၇၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၌ မံုရြာၿမိဳ႕ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အရာထမ္း (၁၃)ဦး၊ အမႈထမ္း(၈၇)ဦးတို႕ျဖင့္ စတင္
ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္က အားထားရေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ လက္ေရြးစင္မ်ား ထြက္ေပၚဖို႕အတြက္ တကယ္ဘဲ လိုအပ္မႈရွိ/မရွိႏွင့္
အက်ိဳးရွိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုတာကို သံုးသပ္ဖို႕လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ B.Sc (Sports)ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ျခင္း
ကိုလည္း အားရေက်နပ္မိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းတကၠသိုလ္ဆင္းကေလးမ်ားကို ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ အသံုးခ်မည္
ကို စဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လိုက္ အားကစားနည္းတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စီမံခ်က္သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုလည္း အနည္းဆံုး(၄)လတစ္ႀကိမ္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈ

လုပ္ေစလိုေၾကာင္း၊ ေအာင္ႏိုင္ေရးစီမံခ်က္မွာလည္း အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစီမံခ်က္အျပင္ အားကစား
နည္းအလိုက္လည္း

သီးျခားေအာင္ႏိုင္ေရးစီမံခ်က္

မ်ားရွိဖို႕လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

အားကစားနည္းမ်ားဟာ

ေအာင္ႏိုင္မႈအတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သေဘာသဘာဝျခင္းမတူညီပါေၾကာင္း၊ ကစားသမားမ်ားႏွင့္အနီးကပ္
ေနရသည့္ နည္းျပမ်ား၏ အခန္းက႑ကလည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ေလ့က်င့္မႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားကို Video
ရိုက္ကူး၍ သံုးသပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
အားကစားကို စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားေပးေစလိုေၾကာင္း၊
ေဟာေျပာပို႕ခ်မႈႏွင့္သရုပ္ျပမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္၍ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္ပါ
ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးရွိ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားမွဴးမ်ားကို (၆)လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ အလုပ္ရံု
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ၄င္းတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေတြ႕အႀကံဳ
ဖလွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အားကစားကြင္း အားကစားရံုမရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္
လည္း အားကစား အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမပါေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား၊ ကေလးသူငယ္ကစားနည္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားဖို႕လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊
လက္ရွိအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္အားကစား တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေရး အစီအစဥ္အရ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ/မရွိ
ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႕လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလကို လူထုအားကစားလအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းအျပင္ လစဥ္
ရက္သတ္မွတ္၍ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း။
အားကစားပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းရာ၌ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ (သို႕မဟုတ္) အခြန္အနည္း
ဆံုးျဖင့္

ရရွိေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ တင္ျပေဆာင္ရြက္သာြ းမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ

အားကစားလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ အားကစားဆိုင္ရာဗဟုသုတမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႕ဖြဲ၍ အင္တာ
နက္မွထုတ္ယူၿပီး အားကစားအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးသို႕ အသိေပးျဖန္႕ေဝရန္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း၊ အားကစား

လုပ္ေဆာင္၍ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခန္႕ထား
ႏိုင္လ်င္ အားကစားသမားမ်ား၏ ေနာင္ေရးကို စဥ္းစားေပးရာ ေရာက္မည္ဟုယူဆပါေၾကာင္း၊
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အသီးသီးမွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အေနျဖင့္လည္း
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အားကစားျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကိစၥရပ္
မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆြးေႏြးလိုပါက အခ်ိန္မေရြး တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္တင္ျပေဆြးေႏြးလို
သည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တစ္ခုစီကိုလည္း အခ်ိန္ေပး၍ သီးျခားေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍လုပ္ငန္းၫွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အားကစားအဖြဲ႕
ခ်ဳပ္ (၄၈)ဖြဲ႕မွ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ကိစၥရပ္
မ်ား၊

အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာနနွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊

အားကစားကြင္း/

အားကစားရံု လိုအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အားကစားသမားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုမႈမ်ား၊ အားကစား
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေရး၊ အားကစားနည္းအလိုက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးမ်ား
ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အားကစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အသီးသီး၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈအေပၚ
ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားၿပီးေနာက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကား၍အခမ္းအနားကို ညေန(၅)နာရီခြဲတြင္
ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

