အားကစားှင့်ကာယပညာသိပံ(လွိင်ေကာ်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီး ေြပာကားသည့်မိန် ခွန်း
ကယားြပည်နယ်၊ လွိင်ေကာ်မိ

၂၀၁၇ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလ (၂၁)ရက်

ဒီေနကျင်းပတဲ့ အားကစားှင့်ကာယသိပံ(လွိင်ေကာ်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို တက်ေရာက်
ချးြမ
ီ င့်ေပးတဲ့ ေလးစားအပ်ပါေသာ ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ် ဦးအယ်လ်ေဖာင်း၊
ကယားြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင် ဝန်ကီးများ၊ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနမှ န်
ကားေရးမှးချပ်နဲ တာဝန်ရှိသူများ၊ ေကျာင်းအကျးေတာ်
ိ
ေဆာင်အဖွဲဝင်များှင့် ေစတနာရှင်
အလှရှင်များ၊ ဖိတ်ကားထားသူများ၊ တိုင်းရင်းသားိုးရာယဉ်ေကျးမအဖွဲဝင်များ၊ အားကစား
ှင့်ကာယပညာသိပံ(လွိင်ေကာ်) ေကျာင်းအုပ် ကီးှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ေကျာင်း
သား/ေကျာင်းသူများအားလုံးကို ကိုယ်စိတ်ှစ်ြဖာ ရင်လန်းကျန်းမာကပါေစ။ အားကစားြဖင့်
ိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ြမင့်တင်သူများြဖစ်ကပါေစလို ပထမဆုံးဆုေတာင်းအပ်ပါတယ်။
ကန်ေတာ့်အေနနဲ

ဖွင့်ပွဲေတွေတာ်ေတာ်များများ

ဖွင့်လှစ်ဖူးပါတယ်။

ဒီေန ဖွင့်ပွဲကို

ကန်ေတာ်လာေရာက်တက်တဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲဘယ်လိုမှ ေဖာ်မြပိုင်ေလာက်ေအာင် ခံစားမမျးိ
ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီမှာလူငယ်ေတွ၊ ဘင်ခရာတီးဝိုင်းေတွ၊ သူနာြပဆရာမေတွ ေတာ်ေတာ်များများ
လာပီး အားတက်သေရာနဲ ပါဝင်ဆင်ဲတာေတွရပါတယ်။ ကန်ေတာ့်ေခါင်းထဲမှာ ဘာဝင်သွား
လဲဆိုေတာ့ ဒီလူငယ်ေတွကို ကန်ေတာ်တို ိုင်ငံေတာ်အစိုးရအေနနဲ ဘာေတွဆက်လုပ်ေပး
ရမလဲ၊ ကျန်းမာေရးမှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ပညာေရးမှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အားကစားမှာပဲြဖစ်ြဖစ် အဖက်ဖက်က
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ အခုဒီမှာ တက်ေရာက်တဲ့လူငယ်ေတွ တိုးတက်ေြပာင်ေြမာက်မှ ကန်ေတာ်
တိုြမန်မာိုင်ငံဟာ ကီးပွားတိုးတက်မှာပါ။ ဒီလူငယ်ေတွ မကီးပွားမတိုးတက် မေြပာင်ေြမာက်
ေသးသေရကာလပတ်လုံး လက်ရှိ အစိုးရမှာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ကန်ေတာ်အပါအဝင် အားလုံးပဲြဖစ်ြဖစ်
မည်မပင်လုပ်ေစကာမူ မတိုးတက်ိုင်ပါဘူး။ ကန်ေတာ်တိုက ေရှေရးကို ေရရှည်မှာ ဘယ်လို
လုပ်မလဲဆိုတာ (long time perspective) စဉ်းစားဖိုလိုပါတယ်။ ဒီကိစမာှ လည်း ကယားြပည်
နယ်ဝန်ကီးချပ်နဲ ကန်ေတာ် ဆက်လက်တိုင်ပင်အုံးမှာပါ။ ဒီမှာ လူမေရးဝန်ကီးလည်း ရှိပါ
တယ်၊ ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးနဲ ပဲြဖစ်ြဖစ်၊ အြခားကိစနဲ ပဲြဖစ်ြဖစ် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ေကာင်း
မလဲ၊ အထူးသြဖင့် ကန်ေတာ်အမှန်အတိုင်းေြပာရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ြပည်နယ်ေတွကို ကန်ေတာ်
က နည်းနည်းဦးစားေပးပါတယ်။ ဘာေကာင့် ဦးစားေပးလဲဆိုေတာ့ in terms of development ၊

ဖွံဖိးတိုးတက်မမှာဆိုရင်

ြပည်နယ်ေတွက

နည်းနည်းေလးအေနာက်ကိုေရာက်ေနပါတယ်။

ကန်ေတာ်တိုက ဒီလိုအေနာက်ကိုေရာက်လို မရပါဘူး။ တိုင်းနဲ ြပည်နယ်က level ြဖစ်ရပါမယ်။
ဒါမှသာ ိုင်ငံတိုးတက်မှာပါ မဟုတ်လိုရှိရင်မရပါဘူး။ ြပည်နယ်ေတွမတိုးတက်ရင် ဘယ်လိုမှ
ိုင်ငံကီးက ေရှမတိုးိုင်ပါဘူး၊ အဲဒါကို ကန်ေတာ်တိုစဉ်းစားပါတယ်။ စဉ်းစားတဲ့အချန်ိ မာှ
လည်း ကန်ေတာ်ေတာ်ေတာ်ေကျနပ်ပါတယ်။ ဒီကေလးေတွ ေနာင်တစ်ချန်ိ မှာ ဒီမှာထိုင်ေနတဲ့
သူေတွအပါအဝင် ဘယ်သူက န်ကားေရးမှးချပ်ြဖစ်မလဲ၊ ဝန်ကီးြဖစ်မလဲ၊ သမ ္မတကအစ
အကုန်ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုြဖစ်ဖိုအတွက်ကိုလည်း ဒီလူငယ်ေတွမှာ စည်းကမ်းစနစ်
ရှိဖိုလိုပါတယ်။ စည်းကမ်းစနစ်မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမှမတိုးတက်ိုင်ပါဘူး။
အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ် ဒီကိုမေရာက်ခင် ေကျာင်းဝင်းထဲလိုက်ကည့်တဲ့အခါ အေဆာင်
ေတွ ေတာ်ေတာ်စနစ်ကျပါတယ်။ အေဆာင်၊ အိပ်ယာ၊ အခင်းအကျင်း၊ ဘီိုဖွင့်ကည့်တဲ့အခါ
သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတာ ေတွရပါတယ်။ ဒါဘာလဲဆိုရင် သူတိုသည် ကီးလာတဲ့အခါမှာလည်း
စည်းကမ်းစနစ်ရှိစွာနဲ ေနတတ်တဲ့ အကျင့်ေလးရသွားပါမယ်။ အေလ့အကျင့်ရသွားရင် သူတို
သည် အသက်ကီးလာပီး အိမ်ေထာင်ြပမယ်၊ ကေလးေတွေမွးမယ်ဆိုရင် ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်
သွားမယ်ဆိုရင် ဒါအလွန်ေကာင်းတဲ့ initiative ပါ။ ဆိုလိုတာက ဒီလိုသင်ြပထားတာဟာ ဒါနဲ တင်
မပီးေသးပါဘူး သူ ရဲေနာက်ကွယ်မှာ အလွန်အေရးကီးတဲ့ အကျးဆက်
ိ
ေတွရှိတယ်ဆိုတာကို
ကန်ေတာ်တိုသိရပါမယ်။ ကေလးေတွကေတာ့ မသိဘဲလာတယ် အိပ်တယ်၊ သူ ဟာနဲ သူ သပ်
သပ်ရပ်ရပ်ထားတယ် ဒါပဲသိပါမယ်။ ဒါေပမယ့်လို သူတိုဆီမှာ အကျင့်တစ်ခုဝင်သွားပါတယ်။
ဒါကေတာ့

စည်းစနစ်ကျစွာေနထိုင်မြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလိုအေဆာင်မှာေနတာ

တစ်ေယာက်နဲ

တစ်ေယာက် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံမကအစ အများကီးတိုးတက်သွားမှာပါ။ အဲဒါေကာင့် ဒီ
ေကျာင်းကီးဖွင့်ြခင်းဟာ

အားကစားတိုးတက်မတင်မကပါဘူး၊

ေကျာင်းမှာတက်ေရာက်တဲ့

ကေလးေတွရဲ ေရှေရး၊ သူတိုရဲကီးပွားမ၊ လူမေရးဆက်ဆံမ၊ စည်းကမ်းရှိမ၊ စနစ်ကျမ၊
ဆရာသမားများရဲ ဆုံးမသွနသ
် င်မကို နာခံတတ်မ စသြဖင့်အများကီးရသွားပါမယ်။ အဲဒါကို
ကည့်တဲ့အခါ ကန်ေတာ်အလွန်ေကျနပ်ပါတယ်၊ အဲဒါေကာင့်ဒီစကားကို ကန်ေတာ်ေြပာြခင်း
ြဖစ်ပါတယ်။
ဒီေန မှာေတာ့ ေအာင်ြမင်စွာနဲ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပံ(လွိင်ေကာ်)ကို ဖွင့်လှစ်
ိုင်တာ အလွန်မဂလာရှိတဲ့ေန ြဖစ်ပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ြပည်နယ်မှာပါ။ ကန်ေတာ်တိုရှိတာ
အားကစားသိပံ

အားလုံးေပါင်း(၅)ခုရှိပါတယ်။
2

(၅)ခုမှာ

ြပည်နယ်မှာရှိတာ

မွန်ြပည်နယ်၊

ေမာ်လမိင်၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ေတာင်ကီး ြဖစ်ပါတယ်။ ကျန်တာေတွက တိုင်းေဒသကီးေတွမာှ ပါ။
အဲဒီေတာ့ အလွန်အေရးကီးတဲ့ေန တစ်ေန ပါ။ ဒီလလ
ို ာပီး တက်တယ်၊ ဒီေန မှာဖွင့်ပီးြပန်သွား
တာမဟုတ်ပါဘူး၊ သူ ရဲေနာက်ကွယ်မှာ ေြမာက်များစွာေသာ အကျးဆက်
ိ
များရရှိမယ်ဆိုတာကို
ကန်ေတာ်တိုအားလုံး သိဖိုလိုပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဒီေြမာက်များစွာေသာ အကျးဆက်
ိ
များကို
ဆက်လက်ရှင်သန် sustain

ြဖစ်ဖုက
ိ
ကန်ေတာ်အပါအဝင် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်၊ လူမေရး

ဝန်ကီး၊ အား/ကာကလူေတွနဲ အြခားအစိုးရအဖွဲဝင် ဝန်ကီးများအေနနဲ တာဝန်လည်းရှိပါ
တယ်၊ လုပ်လည်းလုပ်ေပးရပါမယ်။ ကန်ေတာ့်အေနနဲ ကေတာ့

ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား

ဝန်ကီးြဖစ်တဲ့အတွက် ကန်ေတာ့်အပိုင်းကေတာ့ လုံးဝပံ့ပိုးေပးမယ်၊ support လုပ်မယ်ဆိုတာ
ကို ေမးခွန်းေမးစရာမလိုပါဘူး၊ လုံးဝလုပ်ေပးပါမယ်။ အခုလည်းလုပ်ေနပါတယ်။ ဆက်လက်ပီး
ေတာ့လည်း ကန်ေတာ်လုပေ
် ပးမှာပါ။
အဲဒီေတာ့ အဓိကကေတာ့ ကန်ေတာ်တို အားကစားသိပံေတွ ဖွင့်လှစ်ရြခင်းရဲ ရည်ရယ်
ချက်ကေတာ့ တစ်မျးသားလု
ိ
ံးကျန်းမာ ကံ့ခိုင်ဖုအ
ိ တွက်ကို အားကစားလုပြ် ခင်းြဖင့် ထူးခန်
ထက်ြမက်ေသာအားကစားသမားများ ေပထွက်လာဖို ရည်ရယ်ပါတယ်။ ဒီေတာ့ ခုနကေြပာ
သလို ကန်ေတာ် ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ကိုလည်း request လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဆက်ပီးေတာ့ ပံ့ပိုး
ေပးပါ၊ ပံ့ပိုးတာတင်မကပါဘူး ကန်ေတာ်တိုကိုလည်း အ ကံေပးပါ။ ဥပမာ- ဒီေကျာင်းကီးမှာ
function ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဒါထက်ေကာင်းေအာင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ ဒါေတွကိုလည်း ဝန်ကီးချပ်
ဦးေဆာင်ပီးေတာ့ ြပည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဝန်ကီးေတွအကုန်လုံး ဆက်လက်ပီးအ ကံာဏ်ေပးပါ။
ကန်ေတာ်တို အဲဒီအ ကံာဏ်ေတွကို ေသချာ seriously စဉ်းစားပီးေတာ့လုပ်မှာပါ။ ဒီေကျာင်း
ကီးကိုလည်း ြပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ကအစ အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးအားလုံးသည်

မိမိ၏ေကျာင်း

မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်ပစည်းလို သေဘာထားပီးေတာ့ပံ့ပိုးပီး အ ကံာဏ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ကိုယ်
ပိုင်ပစည်းလို ဘာေကာင့်ေြပာရလည်းဆိုရင် ဓါတ်တိုင်တစ်တိုင်ဟာ လမ်းေပမှာလဲေနရင် ဘယ်
သူမှ ဂုမစိုက်ကပါဘူး။ အဲဒီဓါတ်တိုင်က မိမိ ခံထဲကိလ
ု ဲေနတယ်ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်တစ်ခုခုလုပ်
မှာပါ။ အဲဒီေတာ့ဆိုလိုတာက ကိုယ်ပင
ို ်ဟု သေဘာထားမှသာလင် လုပ်ေတာ့မှာပါ။ ဒီေကျာင်း
ကီးက ကိုယ်မပိုင်ဘူး အစိုးရပိုင်ဆိုရင် ဘယ်သူမှလှည့်မကည့်ကပါဘူး။ အဲဒါေကာင့် ကိုယ်ပိုင်
တဲ့သေဘာကို ကန်ေတာ်ကလုပ်ေစချင်ပါတယ်။ ယခင်က ေကျာင်းေပါင်း (၄)ေကျာင်းရှိပါတယ်။
အခုဒီ လွိင်ေကာ်ေကျာင်းနဲ ဆိုရင် (၅)ေကျာင်းပါ။ ဒီေအာက်တိုဘာလ(၂၈)ရက်ေန မုံရာမှာ (၁)
ေကျာင်းဖွင့်မှာဆိုေတာ့ (၆)ေကျာင်းြဖစ်ပါမယ်။ ေနာက်ှစ်ေလာက်မှာေတာ့ ရခိုင်ြပည်နယ်မှာ
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(၁)ေကျာင်းဖွင့်ဖို ဘတ်ဂျက်လည်းကျပါပီ၊ စစ်ေတွမှာ ေကျာင်းကီးေဆာက်လုပ်ဖို တပ်မေတာ်
က ေြမေနရာကိုလည်း ကန်ေတာ်တိုကို အလကားေပးပါတယ်။ အခုေလာေလာဆယ်ေတာ့
ဒီှစ်အတွင်းမှာ (၆)ေကျာင်းြဖစ်သွားမှာေပါ့၊ ရခိုင်ြပည်နယ်မှာကေတာ့ ေနာက်ထပ်(၁)ှစ်ေကျာ်
ကာပါအုံးမယ်၊ မေဆာက်ရေသးပါဘူး။ ေဆာက်ဖုိ ဘတ်ဂျက်လည်း အစိုးရကချထားပီးပါပီ၊
နည်းနည်းကာအုံးမှာပါ။
ဒီေကျာင်းကီးေတွကို ကန်ေတာ်တို ယခုထက် ဘယ်လိုပိုမိုပီး အကျးရှ
ိ ိေအာင်လုပ်
ရမယ်ဆိုပီးေတာ့ ကန်ေတာ် ေဒါက်တာြမေလးစိန်နဲ အဖွဲကို ၂၀၁၇ ခုှစ်၊ မတ်လကစပီးေတာ့
review လုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ ရှိတဲ့ေကျာင်း (၄)ေကျာင်းကိုသွားပီး review လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ေဒါက်တာြမေလးစိန်က ကန်ေတာ်သူ ကို Technical Advisor အ ကံေပးအေနနဲ ခန် ထားပါ
တယ်။ ေဒါက်တာြမေလးစိန်ကေတာ့ ဆရာတိုသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ ကန်ေတာ်သူ ကို ေဆးေကျာင်း
တုန်းက စာသင်ဖူးတဲ့ ဆရာလည်းြဖစ်ပါတယ်။ ေဆးေကျာင်းမှာတုန်းက သူက ကက်ေတာင်
ချန်ပီယံပါ။ အဲဒီေတာ့သူအဖွဲက ဒီေကျာင်း(၄)ေကျာင်းမှာ သွားပီးေတာ့ interview လုပတ
် ယ်၊
focus group discussion နဲ ဆရာေတွကို လုပ်တယ်၊ ေကျာင်းသားေတွကိုလုပတ
် ယ်၊ ဝန်ထမ်း
ေတွကို လုပပ
် ါတယ်။ သူ report တင်ပါတယ်။ အဲဒီ report ကို ထပ်မံပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို
အားကစားနဲ Sport and Physical Education Department က န်ကားေရးမှးချပ်၊
ဆရာဦးမျးလ
ိ င်နဲ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်ေတွ၊ န်ကားေရးမှးေတွက ြပန်လည်ေလ့လာ
သုံးသပ်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်ဆီကိုတင်ထားပါတယ်။
အဲဒီေတာ့ အဲဒီမှာတင်တဲ့အခါမှာ အကုန်လုံး ဘာေတွေလ့လာလဲဆိုေတာ့ အေသးစိတ်
ကန်ေတာ်မေြပာပါဘူး။ လူသစ်များေရးချယ်ြခင်းကိစ၊ ဒီေကျာင်းမှာ လူေတွကို ဘယ်လိုလက်ခံ
မလဲ criteria နည်းြပဆရာများ၏အေြခအေန၊ အားကစားကွင်းုံများ၏အေြခအေန၊ အားကစား
နည်း အေရအတွက်၊ အသင်းအဖွဲအားကစားနည်းေတွ၊ ေငွေကးခွဲေဝအသုံးချမ၊ ေကျာင်းသား
များ၏အေြခအေန စတာေတွပါဝင်တဲ့ report တစ်ခုပီးပါပီ။ အဲဒီ report က အလွန်လည်း
ေကာင်းပါတယ်။ အဲဒီ report မှာ အေသးစိတ်ပါပါတယ်။ အားကစားသမား ေကျာင်းသား
တစ်ေယာက်ရဲ

အားကစားတိုးတက်မရ
 ှိ/မရှိ၊

စည်းကမ်းမလိုက်နာတာက

ဘယ်ှစ်ေယာက်၊

တိုးတက်မေှးေကွးတာ

ဘယ်ှစ်ေယာက်၊

ကျန်းမာေရးေကာင်းတာ

ဘယ်ှစ်ေယာက်၊

စည်းကမ်းလိုက်နာတာက ဘယ်ှစ်ေယာက်၊ (၁၀)တန်းကို ဘယ်ှစ်ေယာက်ေအာင်လဲ၊ (၉)တန်း
မှာ

ဘယ်ှစ်ေယာက်ကျလဲစသြဖင့်

အေသးစိတ်ေလ့လာထားပါတယ်။
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ဒီလိုအေသးစိတ်

ေလ့လာသုံးသပ်ချက်ေတွကို ကန်ေတာ်တိုက ေသချာစွာ review လုပ် ပီးတဲ့အခါကျေတာ့
ေလာေလာဆယ် (၅)ေကျာင်းရဲ လုပ်ေဆာင်မေတွကို ေရှဆက်ပီး ကန်ေတာ်တိုက modify
လုပ်ပါမယ်။
ဘာေကာင့်လဲဆိုေတာ့ လုပေ
် ဆာင်မမ
 ျားအားလုံးဟာ အေြခအေနအချန်ိ အခါနဲ ေြပာင်း
တဲ့အတွက် ၂၀၀၀ ခုှစ်က လုပ်ေဆာင်တဲ့ပုံစံမျးိ လုပ်လိုမရပါဘူး။ ၂၀၁၀ က လုပ်တ့ပ
ဲ ုံစံမျးိ
လုပ်လိုမရပါဘူး။ ၂၀၁၇ ခုှစ်မှာ လုပ်တဲ့ပုံစံက မတူေတာ့ပါဘူး။ ၂၀၁၇ ခုှစ်မှာရှိတဲ့ အေြခ
အေနအချန်ိ ခါသည် ၂၀၁၀ နဲ မတူပါဘူး ၂၀၀၀ လည်းမတူတ့အ
ဲ တွက် လိုက်ေလျာညီေထွြဖစ်တဲ့
ဟာနဲ ကန်ေတာ်တိုကလုပ်ရပါမယ်။ ချဉ်းကပ်ပုံချဉ်းကပ်နည်း လုံးဝတူလိုမရပါဘူး။ အဲ ဒီေတာ့
မတူဘူးဆိုရင် ေဒါက်တာြမေလးစိန်တိုအဖွဲမှ ထွက်လာတဲ့ report ေပမှာကည့်ပီးေတာ့
ဒီေကျာင်းေတွရဲ performance and efficiency ကို ဘယ်လိုတိုးတက်ေအာင်လုပ်မလဲ၊ ကန်ေတာ်
တိုလုပမ
် ှာပါ။ မကာခင်ကာလအတွင်းမှာ လုပ်ပါမယ်၊ ေကျာင်းအုပ် ကီးေတွနဲ အကုနလ
် ုပ်မှာပါ။
Report သုံးသပ်ချက်ေတွကို ကန်ေတာ်ကည့်တဲ့အခါမှာလည်း ေတာ်ေတာ်လည်း လက်ေတွကျ
ပီးေတာ့ အလွန်အကျးရှ
ိ ိတာေတွ သူတိုလုပ်ထားပါတယ်။ theoretically မဟုတ်ပါဘူး တကယ့်
လက်ေတွဆန်ဆန်ကျပီးေတာ့ ြဖစ်သင်တ
့ ဲ့ဟာေတွ သူတိုအကုန်သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒီေပမှာ
မူတည်ပီး ကန်ေတာ်တိုက plan ထပ်ဆွဲပီးေတာ့ မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာေတွလုပ်မယ်
လက်ေတွေဆာင်ရက်မေတွလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီေကျာင်းေတွရဲ performance and efficiency
ေတွက ယခုထက်ပိုေကာင်းမယ်ဆိုတာ ေသချာပါတယ်။ အဲဒါေလး ကန်ေတာ်ေြပာချင်ပါတယ်။
ဒီေနရာမှာတစ်ခု

ကန်ေတာ်ေြပာချင်တာက

ဒီလိုေကျာင်းကီးဖွင့်လိုက်ြခင်းအားြဖင့်

အားကစားေလာကရဲ ေရှေရး၊ ေရှေရာင်ြခည်က သန်းလာပါမယ်၊ ပိုမုထ
ိ ွန်းေတာက်လာမယ်
ဆိုတာ လုံးဝမလွဲပါဘူး။ ေြမကီးလက်ခက်မလွဲပါဘူး၊ ြဖစ်ကိုြဖစ်ပါမယ်။ ဒီေနရာမှာတစ်ခုေတာ့
ရှိတာေပါ့ေလ၊

အားကစားတိုးတက်မဆိုတာက

ဒီေန လုပရ
် င်

ေနာက်ေနမြဖစ်ိုင်ပါဘူး။

အားကစားတိုးတက်ဖုအ
ိ တွက်က foundation stone ကလိုပါတယ်။ foundation stone
ဆိုတာ ကန်ေတာ်တိုလူမျးေတွ
ိ
ရဲ အာဟာရစားသုံးမ အဆင့်အတန်းေတွကအစ အကုန်လိုပါ
တယ်။ career ladder အားကစားသိပံေအာင်သွားပီ ဘာလုပ်မလဲ၊ ေရှေရးမေသချာရင် လူေတွ
က မကိးစားချင်ဘူး။ ဒါေတွလည်းကန်ေတာ်တို အကုန်စီစဉ်ထားပါတယ်။ career ladder မှာ
ဆိုရင် ေတာ်တဲ့လူေတွကို ကန်ေတာ်တိုက အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှာ ခန် ပါမယ်။
အားကစားမှာေနရာမရှိရင် ကျန်းမာေရးဘက်မှာခန် ပါမယ်။ ထပ်ပီး ကန်ေတာ်အြခားဝန်ကီး
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ဌာနေတွမှာ request လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီထူးခန်တဲ့လူေတွကို အလုပ်ေပးဖိုပါ။ (၁၀)တန်း
ေအာင်ပီး အလုပ်မရှိရင် ဘယ်လိုမလ
ှ ုပလ
် ိုမရပါဘူး လမ်းေဘးေရာက်သွားပါမယ်။ အဲဒါေတွ
လည်း ကန်ေတာ်အကုန်သိပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ ကန်ေတာ်ဒီမှာ ကံလေ
ို ြပာတာပါ ရန်ကုန်ေကျာင်းကေတာ့
ေတာ်ေတာ်ကာပါပီ ၁၉၉၂ ခုှစ်ကတည်းက ရန်ကုန်မှာ စဖွင့်ထားတာပါ။ မေလးက ၂၀၀၂
ခုှစ်ကဖွင့်ပါတယ်။ ေမာ်လမိင်ှင့် ေတာင်ကီးကေတာ့ ၂၀၁၄ မှာဖွင့်ပါတယ်။ အခု ကန်ေတာ်
တို ဒီလွိင်ေကာ်မှာ ၂၀၁၇ ခုှစ်ြဖစ်ပီးေတာ့ ေအာက်တိုဘာလ(၂၈)ရက်ေနမှာေတာ့ ကန်ေတာ်
တို မုံရာမှာဖွင့်မာှ ပါ။ ဖွင်တ
့ ဲ့အခါမှာ ကန်ေတာ်တို ဒီေကျာင်းေတွကို (က)နဲ (ခ)ဆိုပီးေတာ့
အဆင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။

မေလးှင့်

ရန်ကုန်ကေတာ့

(က)အဆင့်သတ်မှတ်ထားပီး

ေတာ့ လူေတာ်ေတာ်များများ၊ လူ(၅၀၀)ေလာက်ေခပီးေတာ့ သင်ပါတယ်။ အားကစားနည်း
(၂၅)နည်းနဲ သင်ြပပါတယ်။ ြပည်တွင်းြပည်ပ နည်းြပေတွေခပါတယ်။ ေမာ်လမိင်ှင့် ေတာင်ကီး
ကေတာ့ (ခ)အဆင့်ထားပီးေတာ ေကျာင်းသား (၁၅၀)ေခပါတယ်။ အားကစားနည်း(၁၀)မျးိ
ေလာက်လုပ်ပါတယ်။ အခု လွိင်ေကာ်ကလည်း (ခ)အဆင့်သတ်မှတ်တဲ့အတွက် ေလာေလာ
ဆယ်ေတာ့ ေကျာင်းသား(၁၂၀)ေခထားပီးေတာ့ အားကစားနည်း(၁၀)နည်း ကစားပါတယ်။
ေနာက်ကို တိုးချဲမှာပါ။ ဒါဟာ ဒီအတိုင်းမသွားပါတူး တိုးချဲပါမယ်။ အဲဒီေတာ့ ကည့်မယ်ဆိုရင်
ရန်ကုန်မှာ (၅၀၀)ေခတာ အလွန်များတယ်ထင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မာှ (၅၀၀)မေခဘဲနဲ ရန်ကုန်
မှာ (၃၀၀)ပဲေခပီး ကျန်တ့ေ
ဲ နရာေတွ လွိင်ေကာ်၊ ေမာ်လမိင်ှင့် ေတာင်ကီးတိုမှာ ပိုေခရင်
ေကာင်းမလား စဉ်းစားေနပါတယ်။ ဒါေတွ ကန်ေတာ်တို အကုန်စဉ်းစားပီးပါပီ။ ေကျာင်းသား
(၅၀၀)ေခရင် ဆရာေတွက ိုင်မလား၊ မိုင်ရင် အလကားပါပဲ။ (၅၀၀)ေခပီး နာမည်ပဲရှိပါ
တယ်။

အဲဒီေတာ့

ဒီ(၅၀၀)မေခဘဲ

ရန်ကုန်မာှ ၊

မေလးမှာေလျာ့ပီးေတာ့

ေတာင်ကီး၊

လွိင်ေကာ်၊ ေမာ်လမိင်မှာ ပိုေပးမလားအကုန်စဉ်းစားရပါမယ်။ ဒီအတိုင်း ရန်ကုန်မာှ ှစ်စဉ်
(၅၀၀)ေတာ့ မေခပါဘူး။
ကန်ေတာ် ြပန် review အကုန်လုံးလုပ်ပါမယ်။ ကန်ေတာ်တိုသွားေတွတဲ့အခါ န်ကား
ေရးမှးချပ်ကလည်း ေြပာပါတယ်။ ကန်းဆွယ်ပိင်ပွဲ စတဲ့ ပိင်ပွဲေတွမှာဆိုရင် သိပံေကျာင်းက
ထွက်တဲ့ လူေတွေတာ်ေတာ်များများ ပါဝင်ပါတယ်။ ေတာ်ေတာ်များများဆိုတာထက် ဒီထက်
ပိုပီး ေတာ်ေတာ်များများပါေအာင် ကန်ေတာ်တိုလုပ်ဖိုရှိပါတယ်။ လုပ်ဖိုဆိုရင်လည်း ကန်ေတာ်
တို အားကစားေလ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ သိပံနည်းကျေလ့ကျင့်တဲ့နည်းစနစ်ေတွကို စတင်ပီးေတာ့
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ေဒါက်တာြမေလးစိန်နဲ အဖွဲ၊ ဦးစီးဌာနအဖွဲ၊ ိုင်ငံြခားကအဖွဲေတွနဲ တိုင်ပင်ပါတယ်။ အားကစား
ဆိုတာ ဥေရာပတို၊ အေမရိကတို၊ အဂလန်တို၊ ဂျပန်တို ဘာေကာင့်တိုးတက်သလဲဆိုတာ
သူတိုက သိပံနည်းကျနဲ လုပ်တာ scientific approach နဲ လုပ်တာပါ။ ဒီအတိုင်း အားကစားကို
strength တစ်ခုတည်းေပါ့ေလ အင်အားကိုပဲသုံးလိုမရပါဘူး။ ဦးေှာက်သုံးရပါမယ်။ scientific
method, scientific approach ရမှသာလင်ိုင်ပါမယ်။ ဒါေတွကို ကန်ေတာ်တို ေလ့လာသုံး
သပ်ေနပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ကန်ေတာ်တိုသွားပါမယ်။ ထိုအြပင် သုေတသနနဲ လည်း တွလ
ဲ ုပ်ရ
ပါမယ်။ ဒီအတိုင်းလုပ်လိုမရပါဘူး။ ဘယ်ဝန်ကီးဌာန၊ ဘယ် technical area မှာမဆို သုေတ
သနမပါလို မရပါဘူး။ ဒီမှာလည်း အားကစားနဲ ဆိုင်တဲ့ သုေတသန၊ လက်ေတွသုေတသနကို
ကန်ေတာ်တိုလုပ်ဖုရ
ိ ှိပါတယ်။ ဒါလည်း ကန်ေတာ်တိုမှာ လုပမ
် ယ့်လူအင်အားလည်း ရှိပါတယ်။
လုပ်တဲ့ method ေတွလည်း ကန်ေတာ်တို အကုန်သိပါတယ်။ ဒါကို ကန်ေတာ်တို ဆက်လက်
လုပ်မှာပါ။
ေနာက်တစ်ချက်က ကန်ေတာ် ဒီအားကစားမှာ ြပန်ကည့်တဲ့အခါမှာ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်
မှစ်က ကျပ်သန်းေပါင်း (၁,၇၄၃)သန်းသုံးပါတယ်၊ မေလးမှာ ကျပ်(၁,၅၂၉)သန်း၊ ေမာ်လမိင်
မှာ ကျပ်(၆၂၉)သန်း၊ ေတာင်ကီးမှာ ကျပ်(၆၁၅)သန်းသုံးပါတယ်။ ဒီပိုက်ဆံေတွကို ြပန်တွက်
ရမှာက ဒီေလာက်အရင်းအှီးထည့်တဲ့ ပိုက်ဆံက ဒီပိုက်ဆံှင့် ညီမေသာအကျးကိ
ိ ု ရလား/
မရလား သုံးသပ်ရပါမယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီပိုက်ဆံကိုသုံးတဲ့အခါ ဒီေနရာကို ပိုက်ဆံ ကျပ်(၁,၀၀၀)
ေပးမလား၊ ဒါကို ကျပ်(၂,၀၀၀)ေပးမလား စသြဖင့် ဒါေတွ ကန်ေတာ်တို အကုန်ြပန်သုံးသပ်ရ
ပါမယ်။ ပိုက်ဆံကို ေရာ့ဆိုပီးသုံးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးပုံ၊ သုံးနည်း စနစ်က ဘယ်ဟာကိုသုံး
ရလဲ၊ ဘယ်ဟာကို ေလျာ့သုံး၊ ဘယ်ဟာကို များများပိုသုံး၊ ဒါေတွ ကန်ေတာ်တို အကုန်လုံး
ြပန်လုပ်မှသာလင် ကန်ေတာ်တို cost effectiveness ကို ရေအာင်လုပ်ရပါမယ်။ မဟုတ်လိုရှိရင်
ပိုက်ဆံြဖန်းသလိုြဖစ်သွားမှာ ကန်ေတာ်စိုးရိမ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က အားကစားနည်းေတွ တိုးတက်မအတွက်ကိုေတာ့ ကန်ေတာ် B.Sc
(sports) လိုင်းကို လုပ်ထားပါတယ်။ (၁၀)တန်းေအာင်ပီးရင် ပညာေရးမထူးခန်ေပမယ့်လည်း
အားကစားထူးခန်ရင် ဝန်ကီးဌာနမှ တိုက်ိုက်ခန် ပါမယ်။ B.Sc (sports) ေတွက ေအာင်ပီးရင်
ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးက အကုန်တာဝန်ယူပါမယ်လို ေြပာပါတယ်။ B.Sc (sports) ေတွ
ဒီှစ်စထွက်ပါေတာ့မယ်။ အကုန်လုံးေပးလိုက်လိုလည်း မရပါဘူး။ ကျန်းမာေရးှင့်အားကစား
ဝန်ကီးဌာနလည်း ယူပါမယ်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာနကိုလည်း ေပးပါမယ်။ ေနာက်ှစ်ေတွမှာ
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ပိုထွက်ပါမယ်။ ဒါေတွအကုန်လုပမ
် ှာပါ။ ကန်ေတာ် B.Sc (sports) သင်တဲ့ ေကျာင်းကိုလည်း
သွားကည့်ပီးပါပီ၊ သင်ိုးန်းတမ်းကိုလည်း ကန်ေတာ် review လုပ်ပီးပါပီ၊ ေတာ်ေတာ်
ေကာင်းပါတယ်။

ဒါေပမယ့် ဒါထက်ပိုေကာင်းေအာင် ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါမယ်။ မေလး၊

ရန်ကုန်မှာသင်တဲ့ ေကျာင်းသားေတွကို ဒီဟာေတွ လုပ်ေပးပါမယ်။
ဒီမှာတစ်ခု ကန်ေတာ်တင်ြပချင်တာကေတာ့ ဒီအားကစားနဲ ပတ်သက်လို ဝန်ကီးချပ်
အပါအဝင် အကုန်အ ကံအာဏ်ေပးေစချင်ပါတယ်။ ဒီေကျာင်းေတွမာှ အားကစားသိပံေကျာင်း
ေတွမှာ ေကျာင်းသား/ေကျာင်းသူေတွက (၁၀)တန်းစာေမးပွဲလည်း ေြဖရပါတယ်။ (၉)တန်း၊ (၈)
တန်းလည်း ေြဖရပါတယ်၊ အားကစားလည်း လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျေတာ့ ပညာေရးမှာ
မေအာင်ရင် သူတိုက ဒုကေရာက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သူ တိုက အားကစားကို အလွန်လုပ်ချင်
ေသာ်လည်း ေကျာင်းစာလည်းဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီေတာ့ ဘယ်လိုလုပမ
် လဲ၊ ကန်ေတာ်စဉ်းစား
တာကေတာ့ လာမည့်ှစ်မာှ အားကစားသိပံေ
 ကျာင်း (၄)ေကျာင်းထဲမှ (၁)ေကျာင်းေလာက်ပဲ
ြဖစ်ြဖစ် သိုမဟုတ် သပ်သပ်တစ်ေနရာပဲြဖစ်ြဖစ် အားကစားပဲသီးသန် လုပ်ခိုင်းပါမယ်၊ ေလ့ကျင့်
ရပါမယ်။

ေကျာင်းစာကို

နည်းနည်းပဲသင်ပါမယ်။

ေကျာင်းစာေတွကို

မလုပ်ေတာ့ပါဘူး။

မဟုတ်ရင်သူတိုက ေကျာင်းစာမေအာင်ရင် ဒုကေရာက်ပါမယ်။ (၈)တန်းေအာင်ေအာင် ကိးစား
ရပါမယ်၊ (၉)တန်းေအာင်ေအာင် ကိးစားရပါမယ်။ (၁၀)တန်းေအာင်ေအာင် ကိးစားရပါမယ်။
အဲဒီအခါမှာ အားကစားလုပ်တဲ့အခါ သိပ်မလုပ်ိုင်ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကန်ေတာ်တို ဘယ်လိုလုပ်
မလဲ။
အဲဒီကိစနဲ ပတ်သက်ပီး ထိုင်းိုင်ငံကို ပီးခဲ့တဲ့(၂)လက ေရာက်ပါတယ်။ ထိုင်းိုင်ငံက
Minister For Sports and Toursim နဲ ေတွပါတယ်။ သူတိုိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုလဲ ကန်ေတာ်တို
သွားကည့်ပါတယ်။ အကမ်းေတာ့ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန်(အားကစား)တို သွားကည့်ပါ
တယ်။ အေသးစိတ်သွားေလ့လာပါမယ်။ သူတိုိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ မဟာဗျဟာ၊ နည်းဗျဟာစာအုပ်
ကီးလည်း ကန်ေတာ့်ကို အဲဒီဝန်ကီးက ေပးလိုက်ပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုလုပ်
မလဲ၊ ဒီလိုအားကစားနဲ ပညာေရး (၂)ခုခွပီးေတာ့လုပ်တာ သိပ်ပီးေတာ့ အကျးမရှ
ိ ိဘူးလို မေြပာ
လိုပါဘူး။ ရှိသင့်သေလာက်မရှိပါဘူး၊ ေဘာလုံးဆို ေဘာလုံးအတွက်ပဲသီးသန် ၊ အဲဒီအတိုင်း
လုပ်ရင်ေကာင်းမလား စဉ်းစားေနပါတယ်။ ဒီေကျာင်းသားများသည် ေကျာင်းစာကိုနည်းနည်း
ေလးပဲသင်ပါမယ်။ အဂလိပစ
် ာေလာက်ပဲ ေတာ်ုံတန်ုံသင်ပီးေတာ့ သူတိုကို ေအာင်တာနဲ
ကန်ေတာ်အလုပ်ခန် ပါမယ်။ ထူးလည်းထူးခန်ရပါမယ်။ ထူးခန်ရင် အလုပ်ခန် ပါမယ်။ ဆိုလို
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တာက ဥပမာ- ေရတံဆိပ် ကီးရပီးေတာ့ အလုပ်မရှိရင် သူဘာနဲ စားေသာက်ေနထိုင်မလဲ၊
အဲဒီေတာ့ကန်ေတာ် ဒါေတွကို အား/ကာန်ချပ်နဲ ြပန်စဉ်းစားေနပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်
ေကာင်းမလဲဆိုတာ အဲဒါေတွရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒါ new approach ပါ၊ ဒီ လွိင်ေကာ်မှာ
လည်း ခုလအ
ို ားကစားကွင်းေတွ၊ အားကစားုံေတွ၊ အုပ်ချပ်မဆိုင်ရာ အေဆာက်အဦေတွကို
ေသေသချာချာ ေဆာက်ထားတာေတွရတဲ့အတွက် ကန်ေတာ်တို ဒါကိုကီးကပ်ေပးတဲ့ ကယား
ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲကိုလည်း ေကျးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ ဒီေဆာက်လုပ်ေပးတဲ့ ေဆာက်လုပ်
ေရးကုမဏီကိုလည်း အထူးေကျးဇူးတင်ပါတယ် appreciate လုပ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ေကျာင်းအတွက် လိုအပ်သည်များကို လူအင်အား၊ ေငွအင်အား၊
အ ကံာဏ်တိုှင့် ဝိုင်းဝန်းေဆာင်ရက်ိုင်ဖိုအတွက် ေကျာင်းအကျးေဆာင်
ိ
အဖွဲဝင်များအြဖစ်
ပါဝင်ေဆာင်ရက်ေပးမယ့် ပုဂိလ်များကိုလည်း အထူးေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီေကျာင်းအကျ ိး
ေတာ်ေဆာင်အဖွဲဝင်များဟာ အလွန်အေရးကီးပါတယ်။ သူတိုဟာ လိုအပ်ချက်များကို အနီး
ကပ်ေတွရှိတဲ့အတွက် ကန်ေတာ်တိုကို အ ကံာဏ်ေပးပါ။ ေကျာင်းအုပ် ကီးကတဆင့် ြပည်
နယ်ဦးစီးမှးကေနတဆင့် ကန်ေတာ်တို န်ကားေရးမှးချပ်ကတဆင့် ကန်ေတာ်တိုကို အ ကံ
ာဏ်ေပးပါ။ ဒီေနရာမှာကန်ေတာ် နည်းနည်းေလးတင်ြပချင်တာကေတာ့ ေရှလုပ်ငန်းစဉ်ပါ၊
ကန်ေတာ်တိုက အားကစားမှာ (၂)ပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းကေအာင်ိုင်ဖိုပါ၊ ေနာက်တစ်ပိုင်းက
"national fitness" တစ်မျးသားလု
ိ
ံးကျန်းမာသန်စွမ်းဖို ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီကိစနဲ ပတ်သက်
ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက်တိုဘာလ (၁)ရက်ေန (၂)ရက်ေနမှာ (Exercise is medicine)
အားကစားလပ်ရှားမ၊ "အားကစားလုပ်ြခင်း (သိုမဟုတ်) ကိုယ်လက်လပ်ရှားြခင်းသည် ေဆး
တစ်မျး"
ိ ြဖစ်တယ်ဆိုပီးေတာ့ စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ လူ(၂၀၀)ေကျာ်တက်ပါတယ်။
အဲဒစ
ီ ာတမ်းဖတ်ပွဲကေနပီးေတာ့ ေဆွးေွးချက်၊ အစည်းအေဝးဆုံးြဖတ်ချက် (၄)အုပ်စခ
ု ွဲပီး
ေတာ့ ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါေတွကို ကန်ေတာ်တို စုစည်းပီးေတာ့ framework လုပ်ပီးေတာ့
တစ်ြပည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ လုပ်ပါမယ်။ လုပ်တဲ့အခါမှာ လူမေ
 ရးဝန်ကီးေတွက ဥကဌလုပ်ပါ
မယ်။

ြပည်နယ်

(သိုမဟုတ်) တိုင်းအားကစားဦးစီးမှးေတွက

အတွင်းေရးမှးလုပ်ပါမယ်။

ကျန်တဲ့အဖွဲေတွစသြဖင့် အကုန်လာပါမယ်။
အဲဒီကိစှင့်ပတ်သက်ပီးေတာ့ ကန်ေတာ်တို သမတုံးလည်းတင်ထားပါတယ်။ သမတုံး
ကအမိန် မကာခင်ထွက်ေတာ့မာှ ပါ။ ဆိုလိုတာက ြပည်နယ်/တိုင်းေဒသကီး လူမေရးဝန်ကီး
ေတွက ဦးေဆာင်ပီး ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါမယ်။ တစ်ြပည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ ြပည်သမ
ူ ျားသည်
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ကိုယ်လက်လပ်ရှားမလုပ်ရပါမယ်၊ အားကစားလုပ်ရပါမယ်။ ဒီလိုလုပ်ြခင်းအားြဖင့် ြပည်သူများ
သည်အားကစားကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာပီးေတာ့ ထူးခန်တဲ့ အားကစားသမားေတွလည်း ေပ
ထွက်လာပါမယ်။ အဲဒီေတာ့ အားကစားသမားဟာ exercise မလုပ်ဘဲနဲ ေနရင် hidden talent
ေခပါတယ်။ hidden talent မသိိုင်ေသာ အရည်အေသွးရှိပါတယ်။ အားကစားအရည်အေသွး
ေတွက မေပပါဘူး။ အားကစားလုပ်လိုက်မှ ဒီအရည်အေသွးေတွက ေပပါမယ်။ ြပည်သူများ
ဒီလအ
ို ားကစားလုပ်ိုင်ဖိုအတွက် ဒီအဖွဲကီးကေန အကုန်လုံးပံ့ပုးိ ေပးပါမယ်။
ကန်ေတာ်ေနာက်ှစ်မှာဆိုလိုရှိရင်
လည်း ပိုေတာင်းပါမယ်။

အားကစားနဲ ကာယပညာဦးစီးဌာနရဲ

ရန်ပုံေငွကို

ကန်ေတာ်တို ကျန်းမာေရးဌာနအေနနဲ ကျပ်(၁,၀၀၀)ဘီလီယံရပါ

တယ်။ အားကစားက ကျပ်(၂၀)ဘီလီယံပဲရတဲ့အခါ ေတာ်ေတာ်နည်းေနပါတယ်။ ဒါ ကန်ေတာ်
မေရာက်ခင်က တင်ထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ပါ။ ဒီှစ်မှာေတာ့ကန်ေတာ် အားကစားကို ကျပ်(၁၀၀)
ဘီလီယေ
ံ လာက် နီးပါးတင်ဖိုရှိပါတယ်။ ကန်ေတာ်ထင်တာေတာ့ ခွင့်ြပလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
လတ်ေတာ်မှာလည်း ဒီေမးခွန်းကို လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်ကီးများ ေမးပါတယ်။ အားကစား
ေလာကကီးတိုးတက်ဖို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊ လုပပ
် ါမယ်၊ ဘတ်ဂျက် ေပးမှ ကန်ေတာ်တိုလုပ်လို
ရပါမယ်။ ကန်ေတာ် အဲဒါကိုလည်းတင်ပါမယ်။ ေနာက်ှစ်မာှ ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ ဘာေတွလုပ်မယ်
ဆိုတာ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ်ေတွက အကုန်လုံးလုပ်ထားပီးပါပီ။
ကန်ေတာ်တိုကသွားပီး ရန်ပုံေငွရဖိုအတွက် ေြဖရှင်းရတာပါ။ ေြဖရှင်းတဲ့အခါမှာ ရန်ပုံေငွ
ေတာင်းရြခင်းသည် ဒါေတွအတွက်ေတာင်းပါတယ်၊ ဒါေပးပါလိုေြပာပါတယ်။ ကန်ေတာ်တိုရဲ
အေကာင်းြပချက်ခိုင်လုံလိုရှိရင် သူတိုကေပးရမှာြဖစ်ပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်က ေအာင်ိုင်ေရးြဖစ်ပါတယ်။ ေအာင်ိုင်ေရးကေတာ့ ကန်ေတာ်တို
အဖွဲချပ်ေတွနဲ ေပါင်း လုပ်ပါတယ်။ အားကစားအဖွဲချပ် (၄၈)ခုရှိပါတယ်။ ဒီအဖွဲချပ်ေတွရဲ
ပံ့ပိုးမ၊ ေနာက်ပီးေတာ့ အြခားိုင်ငံကလာတဲ့ နည်းြပေတွနဲ ေပါင်းပီးေတာ့ ေအာင်ိုင်ေရးကို
ကန်ေတာ်တိုလုပ်ပါတယ်။ ေအာင်ိုင်ေရးဆိုတာ ကန်ေတာ်ဆိုလိုတာကေတာ့ ေအာင်ိုင်တယ်/
မေအာင်ိုင်ဘူး ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ်ကဘယ်ေလာက်လုပ်လုပ် ပိင်ဖက်လူက ကိုယ့်ထက်
ေတာ်ေနရင် ဘယ်လိုမှမရိုင်ပါဘူး။ ပိင်ပွဲမှာလည်း မထင်မှတ်ေသာ အေြခအေနေပလာရင်
ံးသွားိုင်ပါတယ်။ ပိင်တဲ့ေန မှာ ကိုယ်ကဝမ်းေလာတာပဲြဖစ်ြဖစ်၊ ေခါင်းကိုက်တာပဲ ြဖစ်မယ်
ဆိုရင် မိုင
် ိုင်ေတာ့တဲ့ သေဘာရှိပါတယ်။ ိုင်တာ မိုင်တာကေတာ့ ကန်ေတာ်အေနနဲ ဝန်ကီး
တစ်ေယာက်အေနနဲ ကေတာ့ ိုင်ေအာင်ေတာ့လုပ်ရမှာပါ။ အားကစားမှာ ိုင်ေအာင်လုပေ
် ပး
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ပါမယ်။ ိုင်ေအာင်လုပဖ
် ိုလည်း ကန်ေတာ်တိုအားလုံး ပံ့ပိုးေပးပါမယ်။ ိုင်ေအာင်လုပဖ
် ုအ
ိ တွက်
ပံ့ပိုးေပးဖိုက ိုဝင်ဘာလဆန်း (သိုမဟုတ်) ဒီဇင်ဘာပထမပါတ်မှာ National Seminar on
Promoting Sports and Physical Education အကီးကျယ်လုပ်ပါမယ်။ ဒါေအာင်ိုင်ဖို
ေအာက်တိုဘာ(၁)ရက်ေန နဲ (၂)ရက်ေနမှာ လုပ်တာကေတာ့ exercise ပါ၊ တစ်ြပည်လုံးကျန်းမာ
သန်စွမး် ေအာင် national fitness ရေအာင်လုပ်ြခင်း ြဖစ်ပါတယ်။
ေရှလုပ်ငန်းစဉ်မှာေတာ့ ကန်ေတာ်တို ြမန်မာတစ်ြပည်လုံးမှာရှိတဲ့ အားကစားှင့်ကာယ
ပညာဦးစီးဌာနပိုင်တဲ့ ကွင်းုံေတွအားလုံးအေြခအေနကို ြပန်ေလ့လာခိုင်းထားပါတယ်။ ဘယ်
ကွင်း၊

ဘယ်ုံေတွ

ြပင်ရမလဲဆိုတာစာရင်းရှိပီး

ြပည်သူေတွသိရှိေအာင်ကိုလည်း

အကုန်

သက်ဆိုင်ရာ ခိုင်၊ တိုင်းှင့်ြပည်နယ်ဦးစီးမှးက နံရန်ကပ်ေကာ်ြငာများ ကပ်ထားပါတယ်။
ကန်ေတာ်တို ဒီတိုင်းေဒသကီး၊ ဒီြပည်နယ်မှာဆိုရင် ဒီကွင်းမှာ အားကစားအခမဲ့လာလုပ်လို
ရပါတယ်။ ဘယ်အချန်ိ မာှ လာပီး အားကစားေလ့ကျင့်ရမယ် အကုန်လုံးတင်ြပရပါမယ်။ ဒါမှ
သာလင်

လူေတွကသိမှာပါ။

ရန်ကုန်ေနတဲ့ေကျာင်းသူတစ်ေယာက်သည်

မသိိုင်ပါဘူး။

အားကစားလုပ်ချင်ရင် ဘယ်သွားရမလဲမသိပါဘူး။ သုဝဏအားကစားကွင်းေတာ့ရှိတယ် သွား
လုပ်လိုရတယ်။ ဒါေပမယ့် မသိေတာ့မဝင်ရဲပါဘူး။ အားကစားကွင်းေတွက အလွန်ကီးကျယ်
ခမ်းနားရင်ေတာ့ မဝင်ရဲကပါဘူး။ International Badminton Tournament မှာ ကန်ေတာ်
သွားဖွင့်ေပးေတာ့ လူေတွက လာမကည့်ရဲကပါဘူး။ တကယ်ေတာ့ ေကာ်ြငာကပ်ထားပါတယ်၊
ဘယ်ှစ်ကိမ်ေြမာက် Badminton ပိင်ပွဲရှိတယ်။ ကန်ေတာ်ဖွင့်ပွဲလည်းဖွင့်ပီးေရာ ချက်ချင်း
ေြပာပါတယ်။ အားကစားပိင်ပွဲုံေရှမှာ မည်သူမဆိုလာေရာက်ကည့် အားေပးိုင်ပါတယ်လို
ေကာ်ြငာကပ်ထားေပးပါ။ ရန်ကုန်မာှ ရှိတဲ့ သုဝဏအားကစားကွင်းက အလွန်ကီးကျယ်တဲ့အခါ
ေတာ်ုံလူက မဝင်ရဲပါဘူး။ အဲဒါကီးကပ်ထားတဲ့အခါ လူေတွကသိိုင်ပါတယ်။ အခမဲ့ဝင်ကည့်
လိုရပါတယ်၊ ဝင်ကည့်ရင်းနဲ Badminton ိုက်ဖို စိတ်ပါလာပါမယ်။ ဒီလိုအားေပးမ အမျးမျ
ိ းိ
ြဖစ်ိုင်ပါတယ်။ အဲဒါေတွလည်း ကန်ေတာ်တိုလုပ်ေနပါတယ်။
ေနာက်တစ်ချက်ကေတာ့ အားကစားတိုးတက်ဖိုဆိုရင်ေတာ့ အဓိကအေနနဲ ပညာေရး
ဝန်ကီးဌာနမပါဘဲနဲ လုံးဝမရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးနဲ
လည်း ေတွပီးေြပာပီးပါပီ၊ အားကစားကို ေကျာင်းသင်ိုးန်းတမ်းထဲမှာ ထည့်ပါမယ်။ မလုပ်
မေနရြဖစ်ပါမယ်။

ကန်ေတာ်တိုငယ်ငယ်တုန်းက

ေကျာင်းေတွမှာတက်ခဲ့တုန်း

အားကစား

မလုပ်မေနရပါ၊ ေဘာလုံးကန်ကိုကန်ရပါတယ်။ (၁)ပတ်ကို (၂)ကိမ်ပါ။ ကန်ေတာ်တိုတက်တဲ့
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စိန်ေပါလ်ေကျာင်းမှာ ေဘာလုံးကွင်းက (၂)ကွင်းေတာင်ရှိပါတယ်။ အခုအဲဒါမျးလု
ိ ပ်မှသာလင်
အားကစားေလာကကီးက ဖွံဖိးတိုးတက်လာပါမယ်။ မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုမမ
ှ ဖွံဖိး မတိုးတက်
ိုင်ပါဘူး။ ေနာက်ပီးေတာ့ ေနာက်ှစ်မှာလည်း အားကစားပစည်းေတွ အများကီးဝယ်ပါမယ်။
outdoor equipment ကအစ table tennis ခုံ၊ racket ကအစ အကုန်လုံးပါပါတယ်။ ဒါမှသာ
လင် ကန်ေတာ်တိုြဖစ်ပါမယ်။ ေနာက်တစ်ချက်က လာမည့်ှစ်ေတွမာှ ဆိုလိုရှိရင် ယခုထက်
ပိုမိုပီးေတာ့ Inter-school ၊ ေကျာင်းေပါင်းစုံပိင်ပဲွ Inter-University တကသိုလ်ေပါင်းစုံပိင်ပွဲ
ေတွကို

ယခုထက်

ပိုမိုလုပဖ
် ိုကိုလည်း

ကန်ေတာ်တိုမာှ

စီမံချက်ေတွရှိပါတယ်။

ဒါေတွ

ကန်ေတာ်တို ဆက်လုပ်မှာပါ။
နိဂုံးချပ်အေနနဲ ေြပာချင်တာကေတာ့

ဒီမှာတာဝန်ယူတဲ့

ေကျာင်းအုပ်ကီး၊

နည်းြပ၊

အုပခ
် ျပ်မဝန်ထမ်းများှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများအေနနဲ ကေတာ့ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ်နာ၊
ဂုဏာထားပီးေတာ့ မိမိေကျာင်းကို ယခုထက်ပိုမိုတိုးတက်ေအာင် ေဆာင်ရက်ေပးေစလိုပါ
တယ်။ ထိုအြပင် တက်ေရာက်တဲ့ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများအေနနဲ လည်း "ငါသည်
အားကစားထူးခန်တဲ့အြပင် စာေမးပွဲကိုလ ည်း ထူးခန်စွာေအာင်ြမင်ရမည်" ဆိုတဲ့ သိဌာန်
ချထားပီးေတာ့ ကိးစားပါ။ ဒီလိုကိးစားေအာင်လည်း ဆရာေတွက ပံ့ပုးိ ေပးပါ၊ ေထာက်ကူပီး
ပံ့ပိုးေစချင်ပါတယ်။ ေကျာင်းသားများကို ေြပာချင်တာကေတာ့ စည်းကမ်းကို ေသေသချာချာ
မေသွမတိမး် လိုက်နာပီးေတာ့ ဆရာသမားများရဲ စကားကိုလည်း လုံးဝနားေထာင်ေစချင်ပါ
တယ်။ မခိုမကပ်ဘဲနဲ ကိးစားကပါ၊ ရည်မှန်းချက်ထားပီး ပီပြီ ပင်ြပင်ြဖစ်ေအာင် ကိးစားကပါ
လို ေြပာကားရင်းနဲ နိဂုံးချပ်ပါတယ်။
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