
အာက်တိုဘာလ တတိယပတ ်မ ှစတုတပတ်အတွင်း 
Media များတွင ်  ဖာ် ပပါရှိ သာ ( ပည်တွင်း) 

အားကစားသတင်းများအား စုစည်း ကာက်တ်တင် ပ ခင်း 
အတွဲ ( ၁၀ ) ၊ အမှတ ်( ၂ ) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
 
 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
 

 နရာ။     ။ နပည် တာ် 

 ရက်စဲွ။    ။ ၂၉ - ၁၀ - ၂၀၂၁ 

 
လူထုအားကစားှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ  စုစည်းတင် ပသည်။ 
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၂၉ - ၁၀- ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၀ - အမှတ ်(၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများမ ှရာထူးတိးြမင့် 
တာဝန်ထမ်း ဆာင်ကရမည့် အရာထမ်းများအား ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမ ှ
ဆမဩဝါဒ လမ်းညန်စကား ြပာကားြခင်း အခမ်းအနားကိ ကိဗစ-်၁၉ 
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ နြပည် တာ ်ဝ သိဒ္ဓအားကစားရ(B)၌ 

ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ ဦးမင်းသိန်းဇ တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား၊ 
အခမ်းအနားသိ ့ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အတူ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျို းလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊                

ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ်များ နှင့် 

ညန်ကား ရးမှူ းများ၊ ရာထူးတိးအဆင့်ဆင့်တိးြမင့် 
တာဝန်ထမ်း ဆာင်ကမည့ ်အရာထမ်းများ 

တက် ရာက(် ၂၅-၁၀-၂၀၂၁) 
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ကက် တာင ်

“ We Live in a Family ” 

“ မိသားစသဖွယ ် နထိင်ကမည် ” 
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 (၂၅) ကိမ် ြမာက ်Association of National Olympic Committees
(ANOC) General Assembly အား ဂရိနိင်င၊ ကရိထ် မို တ့ွင ်

(၂၄.၁၀.၂၀၂၁) နှင့် (၂၅.၁၀.၂၀၂၁) ရက် နတ့ိတ့ွင ်ကျင်းပလျက်ရှိ ပီး 
အဖွဲ ဝ့င်နိင်င (၂၀၆) နိင်ငအပါအဝင် 

ြမန်မာနိင်ငအိလပစ် ကာ်မတီကိယ်စားြပု 
အြဖစ် အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျို းလင်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူ း  ဦးခွန်ဂျာ အာင ်နငှ့် MOC 
မ ှတာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်                      

( ၂၄/၂၅-၁၀-၂၀၂၁) 

ဂျူဒိ 

“ကိယ် ရာစိတ်ပါကျန်းမာဖိ ့                                        
ဂျူဒိကစားကစိ”့ 

  “ကိယ်စိတ်စွမ်းအင်ထက်သန်ဖိ ့ 
ဂျူဒိကစားစိ”့ 
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ဗီယက်နမ်နိင်င၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခ 
ကျင်းပမည့် (၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ  ့
တာင်အာရ ှ အားကစား ပို င်ပွဲတွင် 
အာင်ြမင်မ ရရှိ ရးအတွက် ြမန်မာ၊ 
တရတ(်၂)နိငင် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် ရး 
စာလာအရ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င 
သိ ့ (၂)နိင်င ပူးတွဲ သွား ရာက် လ့ကျင့ ်
လျက်ရှိ သာ ြမန်မာအားကစားအဖွဲ ဝ့င် 
များအား အားကစားနှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်
ဦးထွန်းြမင့်ဦး မ ှ video conferencing စနစ်ြဖင့် လမ်းညန်မှာကားြခင်း 
အခမ်းအနားကိ ဝ သိဒ္ဓ အားကစားကွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ 
ြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦး ကျာဦ်း၊ ယှဉ် ပို င် ရးနှင့် 
လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ(၁)၊ ယှဉ် ပို င် ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ(၂)နှင့် ဆးဘက ်
ဆိငရ်ာ ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ြပည်ပ ရာက ် အပ်ချုပ်/နည်းြပများနှင့ ်
အားကစားသမားများ video  conferencing စနစ်ြဖင့် တက် ရာက ်             
( ၂၂-၁၀-၂၀၂၁) 
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 ြမန်မာ့အားကစားဖွ ဖို းတိးတက် ရးအတွက် ဆာင်ရွက်သင့်သည့် 
အစီအမများသးသပ်တငြ်ပနိင် ရး ညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ နြပည် တာ်၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပြပုလပ်ရာ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျို းလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတိယညွန်ကား ရးမှူ းချုပ် ဦး ကျာ်ဦး 
နှင့် ညွန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက ်( ၂၁-၁၀-၂၀၂၁) 

(၁၂) ကိမ် ြမာက ်အာဆီယအားကစားအရာရှိကီးများ အစည်းအ ဝး၊              
Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-12) ကိ၂၆/၂၇.၁၀.၂၀၂၁               

ရက် နတ့ိတ့ွင ်Video Conference ြဖင့် ကျင်းပလျက်ရှိ ပီး                
အာဆီယအဖွဲ ဝ့င်(၁၀)နိင်င အပါအဝင် ြမနမ်ာနငိင် ကိယ်စားြပုအြဖစ် 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ်၊ ဦးထွန်းြမင့်ဦး
(Head of Delegate) ဦး ဆာင်၍ ညန်ကား ရးမှူ း  ဦးခွန်ဂျာ အာင ်နငှ့် 

MOC မှတာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်( ၂၆/၂၇-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( ရန်ကန် ) ကျာင်းတွင ် ကျာင်းသား/သူများ 
ကျပန်းစကား ြပာ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ( ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( ရန်ကန ်) ကျာင်းတွင ်
ဧည့်ခ ကး မွး ရးသင်တန်း ဆင်းပွဲကျင်းပရာ ကျာငး်အပ်ကီးက 

သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ြပာကားကာ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ ပးအပ် 
အဆိပါသငတ်နး်ကိ ( ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နမ့ ှ( ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နထ့ ိ

ဖွင့်လှစ် ( ၂၆-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (ရန်ကန်) ကျာင်း အရာထမ်း၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါ ကာကယွ် ရးကန ့သ်တ် ၊ 
ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း အသား၊ ငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ 

ထာက်ပ့ ပးမမှတ်တမ်း ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရးကန ့သ်တ် ၊ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊  Mask ၊  Hand Gel ၊ အသား၊              
ငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထာက်ပ့ ပးမမှတတ်မ်း ( ၁၅-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရးကန ့သ်တ် ၊ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊  အသား၊ ငါးနှင့် ဟင်းသးီဟင်းရွက်များ 
ထာက်ပ့ ပးမမှတ်တမ်း ( ၂၂-၁၀-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း၊ (၇) နှစ် ြမာက ်
ကျာင်းနှစ်ပတ်လည် န ့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် အရာထမး်၊ အမထမ်းများနှင့် 

ကျာင်းသား/သူများအား ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ပးမမှတ်တမ်း                               
( ၁၅-၁၀-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မရွာ) ကျာင်းတွင ်တက် ရာက်သင်ကားလျက်ရှိ သာ 
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ စစ ပါင်း (၁၀၄) ဦးအား  ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး 

( ပထမ ) အကမိ် ထိးနှ ပးမ ( ၁၉-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် ကျာင်းတွင ်တက် ရာက ်
သင်ကားလျက်ရှိ သာ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ စစ ပါင်း (၅၀) ဦးအား                         
ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ( ပထမ ) အကမိ် ထိးနှ ပးမ ( ၂၂-၁၀-၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူ း 
နှင့်တာဝန်ရှိသူများ ဗန်း မာ်ခရိင်၊ ဗန်း မာ် မို န့ယ်၊ မိး မာက် မို န့ယ်နှင့် 

မစီ မို န့ယ်များရှိ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများထားရှိမ၊ 
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ နများအား 
ကည့်ရစစ် ဆး ပီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ ( ၁၅/၁၆-၁၀-၂၀၂၁)  
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ရှမ်းြပည်နယ်၊ လဲချား မို န့ယ် အား/ကာဦးစီးဌာနမှ ပန်ဟန်း ကျးရွာသိ ့ ဘာလး၊ 
ဘာ်လီ ဘာ၊ ပိက် ကျာ်ြခင်းလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ ) 

ရှမ်းြပည်နယ်၊ ကျိုင်းတမို န့ယ ်
အား/ကာဦးစးီဌာနမှ 

မို န့ယ်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီး
ဌာနနှင့ ်မို န့ယ်ပညာ ရးဌာနသိ ့

အားကစားပစ္စည်းများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၁၈-၁၀-၂၀၂၁ ) 

စစ်ကိင်းခရိင်နှင့် စစ်ကိင်း မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ ဘာ်လီ ဘာအားကစားနည်း 
ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် စ ရးအတွက် တ ကာင်းရပ်ကွက်သိ ့ ဘာ်လီ ဘာ ဘာလးများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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ကရင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ြပည်နယ် ဘာလးဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်း၍ 
ဖွင့်လှစ် သာ အ ြခခ ဘာလးသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသိ ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 
တက် ရာက်သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ြပာကား ပီး သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ 
ပးအပ၊် အဆိပါသင်တန်းကိ ( ၁-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နမ့ ှ( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နထ့ ိ
ဖွင့်လှစ်သင်ကား ပီး သင်တန်းသား ( ၅၀ ) ဦး တက် ရာက ်(၁၆-၁၀-၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ ်Old Star ဘာလးအသင်းနှင့် ဝိင်း မာ် မို န့ယ် Old Star 
ဘာလးအသင်းများထသိ ့ ြပည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းမှ 

ဘာလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ ်( ၁၇-၁၀-၂၀၂၁) 
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ 
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျို းသား၊ အမျို းသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပို င်ပွဲ 

ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချီးြမင့်ပွဲ အခမ်းအနားသိ ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်နှင့် 
အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးများ တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့်                

( ၁၅-၁၀၂၀၂၁)  
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ လမ်းညန်မြဖင် ့
ြပည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ် ဘာ်လီ ဘာ 

ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ဘာ်လီ ဘာနည်းြပနှင့် 
ဒိင်သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ဘားအမို  ့လှာကြမင ်မိးလ လလ 
အားကစားခန်းမ၌ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် ဦး စာြမင့်ဦး 
တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ်၊ အဆိပါသင်တန်းအား        

( ၁၉-၁၀-၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ( ၂၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက် နထ့ ိသင်တန်းသား/သူ 
( ၂၅ ) ဦးြဖင့် ဖငွ့်လှစ်သင်ကား ( ၁၉-၁၀-၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ဗန်း မာ်ခရိင်၊ 
မိး မာက် မို န့ယ်တွင် 

ချစ်ကည် ရးဖလား ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ            

( ၁၆-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ၏့ လမ်းညန်မြဖင် ့
ြပည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ် ဘာ်လီ ဘာ 

ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ဘာ်လီ ဘာနည်းြပနှင့် 
ဒိင်သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိ ဘားအမို  ့လှာကြမင ်မိးလ လလ 
အားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် ဦး စာြမင့်ဦး 

တက် ရာက်သင်တန်းဆင်းအမှာစကား ြပာကား ပီး 
ဂဏ်ြပုလက်မှတ်များ ပးအပ်၊ အဆိပါသင်တန်းအား ( ၁၉-၁၀-၂၀၂၁) 
ရက် နမ့ ှ( ၂၃-၁၀-၂၀၂၁) ရက် နထ့ ိသင်တန်းသား/သူ ( ၂၅ ) ဦးြဖင့် 

ဖွင့်လှစ်သင်ကား ( ၂၃-၁၀-၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ                                                        
“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

     ဆင်းရဲချမး်သာ ကစားပါ ” 
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ 
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျို းသား၊ အမျို းသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲ               

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက ်
အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားကာ ပို ငပ်ွဲအားကည့်ရအား ပး ( ၂၆-၁၀၂၀၂၁ )  

(၆၆) နှစ် ြမာက ်ကရင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် နိဝင်ဘာ (၁၁) 
ရက် နတ့ွင ်ဖွင့်လှစ်မည် ့ကရင်ြပည်နယ ်ဖူဆယ်အားကစားခန်းမ 

ြပင်ဆင်ထားရှိမ အ ြခအ နများအား  ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့လူမ ရးဝန်ကီး 
ကည့်ရစစ် ဆး ( ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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ကရင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ 
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျို းသား၊ အမျို းသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်  
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့် ( ၂၈-၁၀၂၀၂၁ )  

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး အား/ကာ 
ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ ပဲခူး မို  ့
ရ မာ် ဓာဘရားလမ်းရှိ 
ဟသာတင်းနစ်ကွင်းတွင ်
ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိ သာ 

လူငယ်တင်းနစ်သင်တန်းသိ ့
တင်းနစ်ပိက်နှင့်တင်းနစ် 

ဘာလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ်                    
( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁)  
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ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
တာင်ငူခရိင်၊ တာင်ငူ မို န့ယ်၊ ရတာရှည် မို န့ယ်နှင့် အတ်တွင်း မို န့ယ်များရှိ 

အားကစားကွင်း/ရများထားရှိမအ ြခအ န၊ အားကစားသမားများ 
လ့ကျင့် နမ၊ တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပီးစီးမ 
အ ြခအ နများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့                        

( ၂၅-၁၀-၂၀၂၁) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူ းနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ ပဲခူး မို ၊့ 

ဥသာမို သ့စ်အားကစားကွင်း 
အသစ်တည် ဆာက် နမ 
လပ်ငန်းများ ပီးစီးမ                   
အ ြခအ နများအား 

ကည့်ရစစ် ဆး ( ၂၅-၁၀-၂၀၂၁) 
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ရခိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပန်ှင့် ြပည်နယ်အားကစားနငှ့်ကာယပညာ ကာ်မတီ 
ဥက္က ဌထသိ ့ြပည်နယ် ြပးခန်ပစ် အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း ဖွင့်လှစ် ရးနငှ့ ်
ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ြပသည့် အခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၅-၁၀-၂၀၂၁) 

မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူ းနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မဟာ အာင် ြမ မို န့ယ ်အားကစားကွင်း 
ြမက်ခင်းြပင ်ြပုြပင်ြခင်းလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၄-၁၀-၂၀၂၁)  
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဧရာဝတတီိင်း ဒသကီး အသက် ( ၁၅ ) နှစ် အာက်                          
ဆာငး်ရာသီ အ ြခခသင်တန်းအား သင်တန်းသား ( ၆၀ ) ဦးြဖင့ ်                              

ပသိမ် မို ၊့ ကးိသနိး်အားကစားကငွး်တငွ် ဖွင့်လှစ်သင်ကား ( ၂၂-၁၀-၂၀၂၁) 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
ညာင်တန်း မို န့ယ ်အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများ ထားရှိမအ ြခအ နများအား 

ကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၅-၁၀-၂၀၂၁) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ ကိးသိန်းအားကစားရ အကီးစားြပင်ဆင်မ 
ပီးစီးမအ ြခအ နများအား တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် ကည့်ရစစ် ဆး ( ၂၄-၁၀-၂၀၂၁) 

မိတ်ခရိင် အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှမိတ် မို န့ယ်အတွင်းရှိ 
အားကစားကလပ်အသင်းများအား အားကစားပစ္စည်းများ                

ထာက်ပ့ ပးအပ(် ၂၆-၁၀-၂၀၂၁) 
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 ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၏့ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ရှမ်းြပည်နယ်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊ ြမန်မာနိင်င ဘာလးအဖွဲ ခ့ျုပ်နှင့် 
အာရှ ဘာလးအဖွဲ ခ့ျုပ်တိပ့ူး ပါင်း ပီး ''ကိဗစ ်- ၁၉ ၏စည်းမျဉ်း / 
စည်းကမ်းများအတိင်း စိစစ်၍ AFC Futsal Level - 1 Coaching                

Certificate Course ဖူဆယ်နည်းြပသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ 
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ြပာကား၊ 

အဆိပါသင်တနး်သိ ့သင်တန်းသား/သူ စစ ပါင်း ( ၂၀) ဦးြဖင့်                         
( ၂၃-၁၀-၂၀၂၁ ) ရက် နမ့ ှ( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁) ရက် နထ့ ိဖွင့်လှစ်သင်ကား                 

( ၂၃-၁၀-၂၀၂၁)  

ဘာလး 

“ For the League,  
      For the Nation ” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကီး) ကျာင်းတွင ်
တက် ရာက်သင်ကားလျက်ရှိ သာ သင်တန်းသား၊ သင်တနး်သူများအား  

ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ( ပထမ ) အကိမ ်ထိးနှ ပးမ                         
( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( ရန်ကန် ) ကျာင်းတွင ် ကျာင်းသား/သူများ 
ကျပန်းစကား ြပာ ပို င်ပွဲ ဆချီးြမင့်ပွဲကျင်းပ ( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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 စကာပူနိင်ငမှ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပသည့် (၆) ကိမ် ြမာက ်အာဆီယ 
အားကစားဝန်ကီးများ အစည်းအ ဝး၊ ASEAN Ministerial Meeting on 
Sports (AMMS-6) နှင့် Related Meeting ြဖစ်သည့် The 3rd ASEAN 

Plus Japan Ministerial Meeting on Sports (3rd AMMS + Japan) ကိ  
Video Conference စနစ်ြဖင့်ကျင်းပရာ 

အာဆီယအဖွဲ ဝ့င် (၁၀) နိင်ငမှ 
အားကစားဝန်ကီးများနှင့် 

ြမန်မာနိင်ငကိယ်စားြပုအြဖစ် 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ ဦးမင်းသိန်းဇ နှင့် 

ဝန်ကီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက ်(၂၈.၁၀.၂၀၂၁)  

“ အာဆီယတစ်လား 
ြမန်မာ့အားကစား 

တိးတက်ြမင့်တင ်      
တိင်းြပည်ဂဏ်အင် ” 
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မ ကွးတိင်း ဒသကီး၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ 
ကီးမှူ းဖွင့်လှစ်သည့် အ ြခခရိးရာြခင်းလးခတ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲသိ ့

တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ် တက် ရာက်၍ 
အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ် ပး ( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစား ပို င်ပွဲများကျင်းပနိင် ရး ကချင်ြပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့် 
အားကစားဆပ် ကာ်မတီများ ညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပ ( ၂၇-၁၀-၂၀၂၁) 

ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမ ှ ရပန်း တာ ကျးရွာတွင ်

လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
မို န့ယ် ဘာ်လီ ဘာအသင်းသိ ့

အားကစားပစ္စည်းများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ ်( ၂၅-၁၀-၂၀၂၁) 
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