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၁၅ - ၁၀- ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၀ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

နိင်င တာ်စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စီဥက္က ဌ၊ နိင်င တာ်ဝန်ကီးချုပ်၊ 
ဗိလ်ချုပ်မှူးကီး မင်း အာင်လင ်                                            

ရန်ကန် မို ရ့ှိ တာ မွ မို န့ယ ်ကျို က္ကဆအားကစားကွင်းသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး 
ြမန်မာ့အားကစားဖွ ဖို းတိးတက် စ ရးအတွက် ကျိုက္ကဆ       

အားကစားဝန်းအား (Sport Complexes) အြဖစ် အားကစားနည်းများ 
လ့ကျင့် ဆာင်ရွက်နိင် စ ရးအတွက် လပ်ငန်းြမင့်တင် ဆာင်ရွက်နိင် ရး 
အတွက်ကည့်ရစစ် ဆးရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညွန်ကား ရးမှူ းချုပ ်ဦးထွန်းြမင့်ဦးတိမ့ှ လိက်လရှင်းလင်းြပသ                        

( ၈-၁၀-၂၀၂၁) 
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နိင်င တာ်စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စီဥက္က ဌ၊ နိင်င တာ်ဝန်ကီးချုပ်                        
ဗိလ်ချုပ်မှူးကီး မင်း အာင်လင ်ကချင်ြပည်နယ်၊ အားကစားကွင်းနှင့် 

ြမစ်ကီးနားခရိင် အားကစားကွင်းများအား လာ ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးခဲ့ရာ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းတင်ြပ ( ၁၉-၉-၂၀၂၁)  
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 အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်ဝန်ကီးဌာနမှ 
အရာရှိကီးများ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် တာဝန်ခညန်ကား ရးမှူးများ၊              

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ကျာင်းအပ်ကီးများနှင့် တွဆ့ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 

 အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး နှင့် ဝန်ကီးဌာနရှိ အရာရှိ 
ကီးများ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ ် တာဝန်ခ 
ညန်ကား ရးမှူ းများ၊ အားကစားနှင့်ကာယ 
ပညာသိပ္ပ ကျာင်းအပ်ကီးများနှင့် တွဆ့ပွဲ 
အခမ်းအနားကိ ဩဂတ်လ(၉)ရက် န ့ နနက် 
(၉:၃၀) အချိန်တငွ် နြပည် တာ်ရှ ိ ရးအမှတ် 
(၃၁) ဝန်ကီးဌာနအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပ 
ြပုလပ်ရာ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ တက် ရာက်၍ လမ်းညန်အမှာစကား 
ြပာကားပါသည်။ အဆိပါ တွဆ့ပွဲသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အတူ ဒတိယဝန်ကီး 
ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 
ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးသိန်းထွန်းလတ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ 
ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး နှင့် ဌာနခွဲညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ကျာင်းအပ်ကီးများ၊တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် တာဝန်ခ 
ညန်ကား ရးမှူးများ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် တက် ရာက်ခဲ့ က ကာင်း 
သတင်းရရှိသည်။ 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းရှိ စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
အားကစားသမားများ စားရိပ်သာအတွင်း နလ့ည်စာစား သာက် နမ၊ 

စားရိပ်သာအတွင်း ချက်ြပုတ် က း မွးမ အ ြခအ နများနှင့် အားကစားသမားများအား 
ကျန်းမာ ရး စာင့် ရှာက်မ ဆာင်ရွက် န သာ အားကစား ဆးဘက်ဌာနခွဲသိ ့

သွား ရာက်ကည့်ရစစ် ဆး  ( ၃၀-၈-၂၀၂၁)  
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ ဗီယက်နမ်နိင်င၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပမည့် (၃၁) ကိမ် ြမာက ်
အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲတွင ်ြမန်မာအားကစားအဖွဲ မ့ ှအားကစားနညး် (၁၈)
မျို းြဖင့် ဝင် ရာကယ်ှဉ် ပိုင်မည်ြဖစ် ပီး ပိုင်ပွဲတွင် အာင်ြမင်မရရှိ စရန် လက်ရှိကာလ၌ 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း၌ အားကစားနည်း (၁၀) မျို း၊ ရန်ကန် မို ၌့ 
အားကစားနည်း (၃) မျိုးအား စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိရာ နြပည် တာ်ရှိ ြမန်မာ 
အားကစားအဖွဲ မ့ျား COVID-၁၉ စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဝ သဒိ္ဓရှိ အားကစားကွင်း/ရ 
အသးီသးီ၌ လ့ကျင့် ဆာင်ရွက် နမများကိ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇသည် 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဦးထွန်းြမင့်ဦး ၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များနှင့်အတူ လိက်လကည့်ရစစ် ဆး            

(၁၃. ၈ .၂၀၂၁) 
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 နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိ ြမလွတ် ြမရိင်းများ               
စိမ်းလန်းစိ ြပလှပ စ ရးနှင့် ြမယာရခင်း၊ သီးပင်စားပင်များ စိက်ပျိုးထားရှိ ရးကိ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ သည ်

ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ 

လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၆-၈-၂၀၂၁)  



   7 

Volume 10  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီးထ                                 
ကိဗစ ်၁၉ ရာဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ရာဂါြဖစ်ပွားသည့် 

အ ြခအ နများတင်ြပြခင်း ညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပ 

 အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီးထ ကိဗစ ်၁၉ ရာဂါ 
နှင့်ပတ်သက်၍ ဆာင်ရွက်ချက်များနှင့် ရာဂါြဖစ်ပွားသည့်အ ြခအ နများ တင်ြပြခင်း 
ညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ ဩဂတ်လ (၁၉) ရက် န ့ နနက် (၁၀) နာရီတွင် နြပည် တာ်၊ 
ဝန်ကီးဌာန အစည်း ဝးခန်းမတွင ်ကျင်းပြပုလပ်ရာ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးဦးမင်းသိန်းဇ ၊ 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ ညွန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယအမဲတမ်း 
အတွင်းဝန် ဦးသိန်းထွန်းလတ်၊ ဒတိယညွန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ညွန်ကား ရး 
မှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်က ကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 
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     နိင်င တာ်အတွက ် အိလပစ်အားကစား ပိုင်ပွဲ၊ အာရှအားကစား ပို င်ပွဲ၊ အ ရှ  ့
တာင ်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲများတွင် အားကစားြဖင့ ်နိင်င့ဂဏ် ြမင့်တင် ဆာင်ရွကခ်ဲ့က 
သည့် ြမန်မာ့လက် ရွးစင ် အားကစားသမား ဟာင်းများ၏ ဘဝ နာင် ရးအာမခချက ်
ရရိှ ရး အစီအမများ ညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ စက်တင်ဘာလ(၁)ရက် န ့နနက်(၉)နာရီခွ ဲ
အချိန်တငွ် နြပည် တာ်ရှ ိ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ရးအမှတ်(၃၁)ရှိ 
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယ 
ပညာဦးစီးဌာန ညွန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦးသိန်းထွန်းလတ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲညန်ကား ရးမှူးများ၊ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ ်
တာဝန်ခ ညန်ကား ရးမှူ းများ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ(သိပ္ပ) ကျာင်းအပ်ကီးများ၊ 
ြမန်မာ့လက် ရွးစင် အားကစားသမား ဟာင်းများအသင်း ဥက္က ဌ၊ အတွင်း ရးမှူးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများအားလးVideo Conferencing စနစ်ြဖင့် တက် ရာက်ခဲ့ က ကာင်း 
သတင်းရရှိသည်။  

နိင်င တာ်အတွက် အိလပစ်အားကစား ပိုင်ပွဲ၊ အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲ၊ 
အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲများတွင ်အားကစားြဖင့် နိင်င့ဂဏ်ြမင့်တင် 
ဆာင်ရွက်ခဲ့ ကသည့ ်ြမန်မာ့လက် ရွးစင ်အားကစားသမား ဟာင်းများ၏                        
ဘဝ နာင် ရး အာမခချကရ်ရှိ ရးအစီအမများ ညိနင်းအစညး်အ ဝးကျင်းပ 
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 အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇသည် 
စက်တငဘ်ာ(၂၃)ရက် န ့ ည န(၃)နာရီအချိန်တွင ် နြပည် တာ် ၊ အားကစား လ့ကျင့် 
ရးစခန်း (Gold Camp)ရိှ ဆးဘက်ဌာနခွဲသိသ့ွား ရာက်၍ တာဝန်ခ ဆးဘက ်
ညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာစိးမင်းဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများအား တွဆ့၍ ဝန်ထမ်းများနှင့် 
စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင် အားကစားသမားများနှင့် ကိဗစ် 
(၁၉) ရာဂါြဖစ်ပွားမထိန်းချုပ်နိင် ရး ဝန်ထမ်းများ နိင်င တာ်မှချမှတ်ထားသည် ့ ကိဗစ် 
(၁၉) စည်းကမ်းများနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်း ဆာင်နိင် ရး၊ အားကစားသမားများ စခန်း 
သွင်း လ့ကျင့်မတွင် ကိဗစ် (၁၉) စည်းကမ်းနှင့်အညီ နထိင်၊ စား သာက်၊ လ့ကျင့်နိင် 
ရး၊ အထူးကပ်မတ်သွားရန်နှင့် လိက်နာမရှိ စ ရး ဆးဘက်ဌာနခွဲမ ှ အထူးကပ်မတ် 
ဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် လိက်နာမမရှိ သာ ဝန်ထမ်းများနှင့် အားကစားသမားများအား 
ကိဗစ ် (၁၉)စည်းကမ်းဥပ ဒနှင့်အညီ အ ရးယူ ဆာင်ရွက် သွားမည်ြဖစ် ကာင်း 
လမ်းညန်မှာကားခဲ့ ကာင်း သတင်းရရှိသည်။  

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ ဆးဘက်ဌာနခွဲသိ ့
သွား ရာက်၍ တာဝန်ခ ဆးဘက်ညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာစိးမင်းဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများအား တွဆ့ 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် နြပည် တာ၊် အားကစား 
လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိလက် ရွးစငအ်ားကစားသမားများနှင့်  

ဝန်ထမ်းများ အား Covid- ( ၁၉) စည်းကမ်းနှင့်အညီ နထိင် လ့ကျင့် တာဝန ်
ထမ်း ဆာင်နိင် ရး အတကွ် Covid-(၁၉)  ပညာ ပး အမာှစကား ြပာကား 

(၂၄.၉.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇနှင့်တာဝန်ရှိသူများ ရှမ်းြပည်နယ်၊ တာင်ကးီ မို ၊့ မိးလ လလ 
အားကစားရ၊ အားကစားကွင်း Synthetic ( ြပးလမ်း) နှင့် ဘာလးကွင်း 

စိမ်းလမ်းစိ ြပ ရးလပ်ငန်း ဆာင်ရွက်မများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၄-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇနှင့်တာဝန်ရှိသူများ မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ ရမန်း တာင် မို န့ယ်နှင့် 

အာင် ြမသာဇ မို န့ယ်အတွင်းရှိ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများ 
ထားရှိမအ ြခအ နနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး 

တိင်း ဒသကီးအား/ကာဦးစးီဌာနမ ှဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ကာ 
လမ်းညန်အမှာစကား ြပာကား ( ၃-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ 
နှင့်တာဝန်ရှိသူများ  အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) ကျာင်းသိ ့
သွား ရာက်ကည့်ရစစ် ဆး ပီး  သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား 

တွဆ့အမှာစကား ြပာကား ( ၃-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇနှင့်တာဝန်ရှိသူများ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ရ ညာင် မို န့ယ်၊ အာင်ပန်း မို န့ယ်၊ 

က လာမို န့ယ် နှင့် မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ မိတ္ထ ီလာခရိင် အားကစားကွင်း၊ 
အားကစားရများ ဆာင်ရွက်ထားရှိမအ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၅-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇနှင့်တာဝန်ရှိသူများ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း 

စားရိပ်သာအတွင်း သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ စားသးနိင်ရန်အတွက် 
ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရှိမနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ထားရှိမ 

အ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး  ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ကာ 
အမာှစကား ြပာကား  ( ၄-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်ရှမ်းြပည်နယ ်လာရး မို န့ယ်ရှိ ခရိင် ဘာလးအားကစားကွင်းအား 
ကည့်ရစစ် ဆး ပီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့အမှာစကား ြပာကား (၁၉.၉.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညနွ်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ကချင်ြပည်နယ် အားကစားကွင်းနှင့် ြမစ်ကီးနားခရိင် 

အားကစားကွင်းတိအ့ား ကည်ရစစ် ဆး ( ၁၈-၉-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ် နြပည် တာ် ၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း၌ စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ အားကစားနည်းများ 
အလိက် လ့ကျင့် နမများနှင့် အားကစားသမားများစားရိပသ်ာအား ကည့်ရစစ် ဆးကာ 

လိအပ်ချက်များ ြဖည့်ဆည်းလမ်းညန် ( ၂၁-၈-၂၀၂၁)  
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နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းရှိ စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
ြမန်မာ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများ Covid-၁၉ စည်းကမ်းနှင့်အညီ  

အရှိန်အဟန်မြပတ်  သက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/ရများတွင ် လ့ကျင့် နမများအား 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၃၁-၈-၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့်               
တာဝန်ရှိသူများသည ် နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိ ဘာလးကွင်းအတငွ်းရှိ နိင်င တာ်               

စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စီ အစိးရလက်ထက် ြမန်မာ့အားကစားလပ်ရှား ဆာင်ရွက်မြပခန်း 
ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး (၂၄.၉.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ  
နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ(B)၌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးရး နှင့်                 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ ဦးစီးအရာရှိ မ ှ
လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူးရာထူးသိ ့တိးြမင့်ခန ့်ထား ရးအတွက် 

ရး ြဖစာ မးပွဲ ြဖဆိ နမအား ကည့်ရစစ် ဆးကီးကပ်မမှတ်တမ်း (၁.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး၊ ဦးမျိုးလင် 
နြပည် တာ်၊အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းအတွင်းရှ ိ နထိင်က သာ ဝန်ထမ်းများ၊ 

အားကစားသမားများ Covid- ၁၉ ရာဂါ ကင်းရှင်း စ ရးအတွက် 
ကာကွယ်မနည်းလမ်းအြဖစ် နြပည် တာ၊် အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းအဝင်ဝတွင် 

ရးဆင်းချိန် ဝန်ထမ်းများအား ပိးသတ် ဆးအ ငွ (့Disinfection Channel) ပက်ဖျန်း ပီး 
စည်းကမ်းစနစ်တကျ ဆာင်ရွက် နမအား ကည့်ရစစ် ဆး (၁.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး၊ ဦးမျိုးလင်                      
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းအတွင်းရှိ နထိင်က သာ ဝန်ထမ်းများ၊ 
ြမန်မာ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများနှင့် အားကစားနှင့်လူငယ် ရးဝန်ကီးဌာန 
ဝန်ထမ်းများအြပင် အြခားဝန်ကီးဌာန(၈)ခမ ှလာ ရာက် နထိင်က သာဝန်ထမ်းများ 
Covid-၁၉ ရာဂါ ကင်းရှင်းမရှိ စ ရးအတွက် နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရး 
စခန်းရှိ အြခားဝန်ကီးဌာန(၈) ခမ ှဝန်ထမ်းများကိ Covid-၁၉ ရာဂါ ရိှ/မရှိအား 
ကျန်းမာ ရးဝန်ကီးဌာနမှဝန်ထမ်းများ RDT စနစ်ြဖင့် လာ ရာက်ကူညီစစ် ဆး            

ပး နမအား သာွး ရာက်ကည့်ရ (၂.၁၀.၂၀၂၁) 



   23 

Volume 10  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ  
နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ(B)၌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးရး နှင့်                 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ အားကစားမှူးရာထူး မ ှ
လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူးရာထူးသိ ့တိးြမင့်ခန ့်ထား ရးအတွက် 

ရး ြဖစာ မးပွဲ ြဖဆိ နမအား ကည့်ရစစ် ဆးကီးကပ်မမှတ်တမ်း (၄.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်                       
နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိ ဘာလးကွင်း၌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးရး နှင့်                 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ အားကစားမှူးရာထူး မ ှ
လက် ထာက်ညန်ကား ရးမှူးရာထူးသိ ့တိးြမင့်ခန ့်ထား ရးအတွက ် ရး ြဖစာ မးပွဲ 

ြဖဆိ အာင်ြမင်၍ လူ တွစ့စ် ဆး (Interview) ြဖဆိ နသူများအား 
ကည့်ရအား ပးစကား ြပာကားမမှတ်တမ်း (၆/၇.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ အသက် (၆၀) ြပည့် ြမာက်၍    
သက်ြပည့်ပင်စင်ြဖင့် အငိမ်းစားယူမည့် ဒတယိအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးသိန်းထွန်းလတ် 

အား ဂဏြ်ပုနတ်ဆက်ပွဲကိ နြပည် တာ၊် ဝ သိဒ္ဓိ ဘာလးအားကစားကွင်း 
အစညး် ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပြပုလပ်ရာ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်နှင့်အတူ                      
ဒတိယညွန်ကား ရးမှူးချုပ်များ၊ ဝန်းကီးရးလက် ထာက်အတွင်းဝန်များ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ညနွ်ကား ရးမှူ းများ တက် ရာက၊်  
ဒတိယဝန်ကီး မ ှဒတယိအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦးသနိ်းထွန်းလတ်အား 

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်း ဂဏ်ြပုမှတ်တမ်းနှင့် အမှတ်တရလက် ဆာင်များအား 
ဝန်ကးီဌာနကိယ်စား ပးအပ်  (၇.၁၀.၂၀၂၁) 

“ ငွကန်သက်သာ စိတ်ချမ်းသာ 

     ဆးဝါးမပါ  ကိယ်ကျန်းမာ  

        နစ့ဉ် နတ့ိင်း  လမ်း လာက်ပါ  ” 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့အားကစားဝန်ကီးနှင့်တိင်းဥပ ဒချုပ်ဦး ဌး အာင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူတိ ့လိက်ပါလျက် ြမန်မာနိင်င လှ လှာ်အဖွဲ ခ့ျုပ်၊                        

ြမန်မာ့လက် ရွးစင်အမျိုးသမီး ဘာလးအသင်း၊ ြမန်မာနိင်ငမသန်စွမ်းအဖွဲ ခ့ျုပ်နှင့် 
ြမန်မာနိင်င သနတ်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ်များတွင် အားကစားသမားများ လ့ကျင့် နမအား 

ကည့်ရအား ပးကာ အားကစားသမားများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီး တွဆ့၍ လိအပ်ချက်များအား 
လမ်းညန်ြဖည့်ဆညး် ပး ပီး နိင်ငတကာအဆင့်မီ တည် ဆာကလ်ျက်ရှိသည့် 

ဖူဆယ်အားကစားရတည် ဆာက် နမနှင့် အမျိုးသားအားကစား ပိုင်ပွဲရ ( ၁ ) သဝ  
ြပန်လည်ြပုြပင်မွမ်းမ ပီးစီးမ အ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၈-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
ကျိုက္ကဆအားကစားကွင်းအတွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ 

ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်အသီးသီးမှ ဥက္က ဌများ နှင့် တာဝန်ရှိသူများကိ တွဆ့ ပီး 
ြမန်မာ့အားကစားတိးတက် အာင်ြမင် ရးအတွက် အဖွဲ ခ့ျုပ်များနှင့် ပူး ပါင်း 
ဆာင်ရွက် ရး လိအပ်ချကမ်ျားကိ ပ့ပိး ဆာင်ရွက် ရး ဆွး နွးညိနင်း ပီး 

အဖွဲ ခ့ျုပ်အသီးသီး၏ တင်ြပချက်များအ ပ  လမ်းညန်ြဖည့်ဆညး် ပးခဲ့ ( ၈-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်)နှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး                               

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတိမ့ှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ ( ၈-၁၀-၂၀၂၁) 



   28 

Volume 10  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့အားကစားဝန်ကီးနှင့်တိင်းဥပ ဒချုပ်ဦး ဌး အာင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိက်ပါလျက ်ကည့်ြမင်တိင် မို န့ယ်ရှိ စလင်းအားကစားကွငး်၊ 

စမ်း ချာင်း မို န့ယ်ရှိ ပဒမ္မာအားကစားကွင်း၊ တာင်ဥက္ကလာပ မို န့ယ်ရှိ 
ပ ဒသာအားကစားကငွး်နှင့် ဦးဝိစာရလမ်းရှိ အမျိုးသား ရကူးကန်များ 
ထားရှိမအ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်ချက်များအား 

လမ်းညန်ြဖည့်ဆညး် ( ၉-၁၀-၂၀၂၁) 

ဂျူဒိ 

  “ကိယ်စိတ်စွမ်းအင်ထက်သန်ဖိ ့ 
ဂျူဒိကစားစိ”့ 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်) ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ ်
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား တွဆ့အမာှစကား ြပာကားကာ နလ့ည်စာ 

စားသးမမှတတ်မ်း ( ၉-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ၊ မဂလာ တာင်ညန ့် မို န့ယ် သိမ်ြဖူအားကစားရရှိ ြမန်မာနိင်င 
ရိးရာလက် ဝှအ့ဖွဲ ခ့ျုပ်သိ ့ ရာက်ရှိ၍ ြမန်မာ့ရိးရာလက် ဝှအ့ားကစားနည်း 

တိးတက် ရးအတွက် ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးခဲ့ ပီး  အာင်ဆန်းအားကစား ပိုင်ဝင်းရှ ိ
ြမန်မာနိင်ငဘိလိယကန်ှင့်စနူကာအဖွဲ ခ့ျုပ်သိ ့ ရာက်ရှိကာ ပဏာမ ြမန်မာ့လက် ရွးစင ်
အားကစားသမားများ လ့ကျင် နမများအား ကည့်ရအား ပး ပီး လိအပ်သည်များကိ 

ြဖည့်ဆညး် ဆာင်ရွက ် ( ၉-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည ်ရှမ်းြပည်နယ်၊ 
အားကစားကွင်းအတွင်းရှိ ဂိးစကိးလ်ဘတ(် LED )တပ်ဆင်ထားရှိမ၊               

အသစနစ် ( Sound System )တပ်ဆင်ထားရှိမ၊ လြခု ရးကင်မရာ ( CCTV ) များ 
တပ်ဆင်ထားရှိမ ၊ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရးအခန်းများ ၊ ကစားသမားနား နခန်းများနှင့် 
အားကစားကွင်းသန်ရ့ှင်းမများအား ကည့်ရ စ့စ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား 

လမ်းညန်မှာကား (၃၀.၉.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည ်ရှမ်းြပည်နယ် 
အရအားကစားကွင်း (ဧက ၂၀)  ြမ နရာအတည်ြပု သတ်မှတ်ထား သာ 

အမှတ်အသားများအား သာွး ရာက်ကည့်ရစစ် ဆး(၁.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ၊အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊           
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးသည ်အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကီး)ရှ ိ

အားကစားနည်းအလိက ်သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ လ့ကျင့် နမ၊                          
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ၊သင်တန်းသား စားရိပ်သာနှင့် ဆးခန်းအား                 
ကည့်ရစစ် ဆး ပီး အရာထမ်း၊အမထမ်းများအား တွဆ့အမာှစကား ြပာကား

(၁.၁၀.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ် အား/ကာသပိ္ပ(ရန်ကန်) ရိှ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အ ဆာက်အဦ၊ 
အားကစားရများ၊ စာသင် ကျာင်းတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား 

ကျာင်းအပ်ကီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများအား တွဆ့မှာကား ( ၁၀-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကးီ)၊ အားကစားနည်းအလိက်                             
တက် ရာက်သင်ကား နသည် ့သင်တန်းသား/သူများအား (၇) နှစ် ြမာက ်

ကျာင်းနှစ်ပတ်လည် န ့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် က့ခိင်စွမ်းရည် စစ် ဆးြခင်း ပိုင်ပွဲကျင်းပ 
( ၁၁-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကးီ) ကျာင်းမ ှအရာထမး် ၊ အမထမ်းများနှင့် 
မိသားစဝင်များ ၊ သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများနှင့် ပညာ ရးဆရာမများ စစ ပါင်း 

(၁၈၆) ဦးအား မို န့ယ် ကိဗစ-် ၁၉ အ ရး ပ ထိန်းချုပ် ရးနှင့် တန်ြ့ပန် ရး ကာ်မတီမ ှ
Rapid Test Kit  ြဖင် ့စစ် ဆး နမမတှတ်မး် ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း၊ (၇) နှစ် ြမာက ်
ကျာင်းနှစ်ပတ်လည် န ့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် အရာထမး်၊ အမထမ်းများနှင့် 
ကျာင်းသား/သူများအား ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲကျင်းပ ပးမမှတ်တမ်း                            

( ၁၃-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့် ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း  အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရးကန ့သ်တ် ၊ 
ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အသား၊ ငါးနှင့် ဟင်းသးီဟင်းရွက်များ 

ထာက်ပ့ ပးမမှတ်တမ်း ( ၉-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ၊ စစ်ကိင်းခရိင် အားကစားနှင့်ကာပညာဦးစီးဌာန နှင့်                  
ြမဧရာ Ground Tennis ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်း၍                                        

Ground Tennis အ ြခခပညာ ပး သင်တန်းဖွင့်လှစ် ( ၁၃-၁၀-၂၀၂၁) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး အား/ကာဦးစးီဌာနမှ တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် 
ြပးခန်ပစ်အားကစား ပိုင်ပွဲများတွင် အာင်ြမင်မရရှိ စ ရးအတွက် ြဖူး မို န့ယ ်

အားကစားကွင်းအတွင်း ြပးခန်ပစ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိ ပီး 
နှစ်လး ပါက် လ့ကျင့် ပး နမမှတ်တမ်း ( ၁၁-၁၀-၂၀၂၁) 
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ အသက် (၂၅) 
နှစ် အာက် အမျို းသား၊ အမျိုးသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ    

( ၁၂-၁၀-၂၀၂၁) 

မ ကွးတိင်း ဒသကးီ၊ ရိးရာြခင်းလးဆပ် ကာ်မတီ ြပန်လည်ဖွဲ စ့ညး်ြခင်း ၊               
သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိင် ရး အားကစားဆပ် ကာ်မတီများနှင့် ညိနင်း ဆွး နွး ပီး 

တိင်း ဒသကီးအား/ကာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူ းနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှ 
အားကစားပစ္စည်းများ ပးအပလ်ှူဒါနး် ( ၉-၁၀-၂၀၂၁)  
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ကရင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ြပည်နယ် ဘာလးဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်း၍ 
အ ြခခ ဘာလးသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 

တက် ရာက ်အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား၊ အဆိပါသင်တန်းကိ                                   
( ၁-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နမ့ ှ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နထ့ ိဖွင့်လှစ်သင်ကားမည်ြဖစ် ပီး                    

သင်တန်းသား ( ၅၀ ) ဦးတက် ရာက ်(၁-၁၀-၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ် ပိက် ကျာ်ြခင်းလိဂ်အကို အမျို းသား ( ၃) ယာက်တွဲ 
ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်က အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ် ပး ပီး 
တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ပိုင်ပွဲဝင ်အသင်း ( ၂၄ ) သငး်ထ ပိက် ကျာ်ြခင်းလးများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၅-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(မရွာ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
သင်တန်းသားအားကစားသမားများအတကွ ်သက်ဆိင်ရာနညး်ြပဆရာများထသိ ့
အားကစားအ ထာက်အကြူပုပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၁၃-၁၀-၂၀၂၁) 
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မန္တ လးတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ချမ်းြမသာစည် မို န့ယ်ရှိ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မန္တ လး ) ကျာင်း 
သင်တန်းသား/သူများအား တွဆ့ကာ ဝန်ကီးချုပ်က ထူးခန်ထက်ြမတ် ပီး 
နိင်ငကိယ်စားြပု အားကစားသမားများ ြဖစလ်ာ စ ရး အစဉ်ကိုးစားသွားရန ်
လမ်းညန်မှာကားကာ ပန်းခင်းစီမချက်အရ နိင်ငသားစီစစ် ရးကတ်ြပားများ 

ဆာင်ရွက် ပး ပီး သင်တန်းသား/သူများနှင့ ်အထူး နလ့ည်စာစားသး ( ၁၄-၁၀-၂၀၂၁) 
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