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အားကစားသတင်းများအား စုစည်း ကာက်တ်တင် ပ ခင်း 
အတွဲ ( ၁၂ ) ၊ အမှတ ်( ၁ ) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
 
 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
 

 နရာ။     ။ နပည် တာ် 

 ရက်စဲွ။    ။ ၁၀ - ၁၂ - ၂၀၂၁ 

 
လူထုအားကစားှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ  စုစည်းတင် ပသည်။ 
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၁၀ - ၁၂ - ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၂ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

     အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဘ ာ ရး 
ဆိင်ရာ လပ်ထးလပ်နည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ ်
(၁/၂၀၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကိ 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold 

Camp) ရှ ိ (Multipurpose Hall) ၌ ကျင်းပ 
ြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ၊ ဒတယိဝန်ကီး 
ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊အားကစားနှင့် 

လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့် 
ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများနှင့် ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးမှ 
သင်တန်းနည်းြပ ဆရာမလက် ထာကည်န်ကား ရးမှူး ဒ လင်းလင်းထွန်းတိ ့
တက် ရာက ်( ၁-၁၂-၂၀၂၁) 
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(၃၁)ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာငအ်ာရအှားကစား ပို ငပ်ွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန ်
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp)တငွ ်စခန်းသွင်း                 

လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ အားကစားသမားများ၏ က့ခိင်မ လ့ကျင့် ရးအစီအစဉ်များ၊ 
Medical Test နှင့် Physical Test များ စစ် ဆးနိင် ရး ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတသ်က်၍ 
ညိနင်း ဆွး နွးပွဲအခမ်းအနားကိ နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း               

(Gold Camp) ရှ ိGYM & Fitness Center အစညး်အ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ၊ နြပည် တာ်တငွ ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ အားကစားအဖွဲ မ့ျား 
မ ှအပ်ချုပ်၊ နည်းြပ၊ GYM၊ ြမားပစ်၊ တိက်ကွမ်ဒိမှ Technical Expert များနှင့ ်              

GYM နည်းြပများ တက် ရာက ် ( ၃၀-၁၁-၂၀၂၁) 
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(၃၁)ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ အားကစား 
ပိုင်ပွဲတွင် အာင်ြမင်မရရှိ စရန် ရည်ရွယ်၍ 
တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်င၌ (Joint Training) 
ပူးတွဲသွား ရာက် လ့ကျင့် နသည့် ြမန်မာ 
အားကစားအဖွဲ မ့ျားအား တွဆ့ လမ်းညန်မ              
အစည်းအ ဝးအား နြပည် တာ်၊ အားကစားနှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၃၁)    
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Video Conferencing 
စနစ်ြဖင့် ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့် 
ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ဦး ကျာ်ဦး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်( ၂၆-၁၁-၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ                                                                    
“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

     ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယ 
ပညာသိပ္ပ ကျာင်းများ၏ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက်သည့်အချိန် 
တငွ ် လိအပ်ချက်များ၊ လပ်သင့်သညမ်ျား၊ ပျက်ကွက် န 
သည်များနှင့ ် ရှ ဆ့က် ဆာင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များအား 
ဆွး နွးသည့် အစညး်အ ဝးက ိ နြပည် တာ်၊ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၃၁) 
ရှ ိအစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ြဖင့် 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ အားကစားနှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ 
ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ကျာင်းအပ်ကီးများ တက် ရာက ်( ၂၆-၁၁-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
အ ြခခကွန်ပျူတာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁/၂၀၂၁) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ နြပည် တာ်၊ 

အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ(Multipurpose Hall) ၌ 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇ၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ 

ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက ်( ၁-၁၂-၂၀၂၁) 

ရိးရာလက် ဝှ ့

“လက်ဆင့်ကမ်း ဝ ရိးရာအ မွ” 

“ရိးရာလက် ဝှက့ိ ချစ်ြမတ်နိးပါ” 

“မျို းဆကသ်စ်ကိ အား ပးပါ” 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ မလလယ်တွင် ဗီယက်နမ်နိင်င၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပမည့်               
(၃၁)ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲတွင ်ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန ်
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) တငွ ်စခန်းသွင်း 

လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများ၏ အားကစားနည်း 
အလိက် ခန္ဓာကိယ်က့ခိင်မ စစ် ဆးြခင်းများနှင့် အားကစားနည်းများအလိက် 

လ့ကျင့် နမများအား အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇသည ်ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၂-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                                 
၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၅) နှစ် ြမာက ်
စိန်ရတြပည် ထာင်စ န ့

ကျင်းပ ရးဗဟိ ကာ်မတ ီပထမအကိမ် 
ညိနင်းအစညး်အ ဝး တက် ရာက ်                      

( ၂-၁၂-၂၀၂၁) 

 အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊  ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦး၊              
(၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ အားကစား ပို င်ပွဲတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန ်
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း ( Gold Camp ) တငွ ်စခန်းဝင် လ့ကျင့် 
လျက်ရှိ သာ ြမန်မာအားကစားအဖွဲ မ့ျားမ ှအပခ်ျုပ/်နည်းြပများနှင့် ရန်ကန် မိုတ့ငွ ်
စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ဘလိယိက၊် လှ လာှ၊် သနတ်ပစ်၊ ကာယဗလ 

အားကစားနည်းများမှ နည်းြပများအား တွဆ့၍ အပ်ချုပ် လ့ကျင့်မ၊ နည်းစနစ်ပိင်း 
ဆိင်ရာ ကစိ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လပ်ငန်းညိနင်းအစညး်အ ဝးကျင်းပ ( ၂၅-၁၁-၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖွင့်လှစ်မည့် လူငယ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း                     
(Youth Camp) တငွ ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့်မည့် အားကစားသမားများမှ                           

ထူးခန်ထက်ြမတ် ပီး အရညအ်ချင်းြပည့်ဝ သာ မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများ 
မွးထတ် ပးနိင်မည့် အားကစားနည်းြပဆရာများ၏ အရညအ် သးွများ၊ အားကစား 
စွမ်း ဆာင်ရည်အဆင့်များ ပိမိတိးတက်လာ စရန်ရည်ရွယ်၍ အားကစားနညး်ြပ 
သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိ နြပည် တာ်၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ(Multipurpose Hall) ၌ 

ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ 
ဦးမင်းသိန်းဇ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွ ဲ
ညန်ကား ရးမှူးများနှင့် သင်တန်းနည်းြပဆရာများ တက် ရာက(်၃.၁၂.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညနွ်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်အားကစားနှင်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်) ကျာင်း               

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ( ၁၀) ခန်းတွဲ(၂)ခ(ဘာဂျာ)လိင်း တည် ဆာက် နမအ ြခအ နများ၊ 
ြမန်မာနိင်ငကမ်းဘားအဖွဲ ခ့ျုပ် လ့ကျင့် ရးအားကစားရ နှင့် ဂါက် လ့ကျင်း ရးကွင်း 

တိအ့ား သွား ရာက်ကည့်ရစစ် ဆးရာ ညွန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
အားကစားနှင်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်) ကျာင်းအပ်ကီး တိမ့ ှရှင်းလင်းတင်ြပခဲ့ က ပီး 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမ ှလိအပ်သည်များ လမ်းညန်မှာကား (၄.၁၂.၂၀၂၁)  

စက်ဘီး     
   “ စိတလ်ည်းချမ်းသာ ကိယ်ကျန်းမာ စက်ဘီးစီးကပါ ” 

“ နှလး ရာဂါကင်းစင်ဖိ ့စက်ဘီးစီးကစိ ့” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦး နှင့် 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp) မ ှတာဝန်ရှိသူများသည ်

ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပမည့်  (၃၁) ကိမ် ြမာက် 
အ ရှ ့ တာငအ်ာရအှားကစား ပို ငပ်ွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန်အတွက် နြပည် တာ်၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp)တငွ ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
ပီတန်း၊ ဂျူဒိ၊ ြပးခန်ပစ်၊ လက် ဝှ၊့ ဘိလိယက်/ စနူကာ၊ ဝူရှူး၊ တိက်ကွမ်ဒိ၊ ဗိဗီနမ်၊ 

ပိက် ကျာ်ြခင်းနှင့် ြမားပစ်အားကစားအဖွဲ မ့ျားမှ အားကစားသမားများ၏ 
လ့ကျင့်မြပုလပ်သည့် နရာများသိ ့လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၃၀-၁၁-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ် တာင်ငူခရိင်၊ ြဖူး မို န့ယ်၊ ကျာက်တခါး မို န့ယ်၊ ညာင် လးပင ်

မို န့ယ် နှင့် ဒိက်ဦး မို န့ယ် အားကစားကွင်း/အားကစားရများနှင့် တည် ဆာက် ရး 
လပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး တာင်ငူ မို  ့နှင့် ြဖူး မိုတ့ွင် လ့ကျင့်လျက်ရှိသည့်  

U-17 ဘာလးသမားများနှင့ ်U-18 ြပးခန်ပစ်ကစားသမားများအား 
တွဆအား ပးစကား ြပာကားခဲ့ ပီး လ့ကျင့် ရးဝတ်စများ ပးအပ် ( ၄.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ မလလယ်တွင် ဗီယက်နမ်နိင်င၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပမည့်                    
(၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပို င်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင် 

အာင်နိင် ရးအတွက် အားကစားနည်း (၁၈) နည်းအား နြပည် တာ်၊ ရန်ကန် မို န့ှင့် 
တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငတိတ့ွင် လ့ကျင့်လျက်ရှိရာ ရန်ကန် မိုတ့ငွ ်

စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ အားကစားနည်းများအား                                
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ ကည့်ရစစ် ဆးကာ လိအပ်သည်များလမ်းညန်မှာကား( ၆.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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အ ရှ ့ တာင်အာရှနိင်ငများ၏ အားကစား 
ပိုင်ပွဲများြဖစ် သာ SEA GAMES ပိုင်ပွ ဲ
များ အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပနိင် ရးအတွက် 
South East Asian Games Federation 
(SEAGF) Council အစညး်အ ဝးအား 
V i d e o  C o n f e r e n c i n g  စနစ်ြဖင့် 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ SEAGF Office အဖွဲ ဝ့င် 
များမှ ဦး ဆာင်၍ အ ရှ ့ တာငအ်ာရနှငိ်င 
များမှ အိလပစ် ကာ်မတ ီ ဥက္က ဌများ 
တက် ရာက်ကပီး ြမန်မာနိင်ငမ ှ အိလပစ ်
ကာ်မတီဥက္က ၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇ၊ ြမန်မာနိင်ငအိလပစ် ကာ်မတီ အ ထွ ထွအတွင်း ရးမှူး၊ အားကစားနှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီး 
ဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် ြမန်မာနိင်ငအိလပစ် ကာ်မတီမှ 
တာဝန်ရှိသူများ၊ နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် (၃၁) အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Video                
Conferencing စနစ်ြဖင့် တက် ရာက ် ( ၇.၁၂.၂၀၂၁ ) 

သနတ်ပစ ်

“ ြမန်မာ့ သနတ်ပစ ်ကမ္ဘာ့မှတ်တိင်သစ ်” 
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ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် ကျင်းပြပုလပ်မည့ ်(၃၁) ကိမ် ြမာက် 
အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲသိ ့ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မည့် ြမန်မာ့လက် ရွးစင ်
ဂျူဒိအားကစားသမားများ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (A) ၌ လ့ကျင့်လျက်ရှိရာ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ြမန်မာနိင်င 
ဂျူဒိအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ် ဥက္က ဌ ဦးထွန်းထွန်း နှင့် အလပ်အမ ဆာင်အဖွဲ ဝ့င်များမှ 
ကည့်ရစစ် ဆးအား ပးခဲ့ က ပီး အားကစားသမားများအား  အားကစား လ့ကျင့် ရး 
ဝတ်စနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ၊ အားြဖည့်အချိုရည်များနှင့် ထာက်ပ့ ကး င ွ                

(၁၀)သိန်း ပးအပလ်ှူဒါနး် ( ၇.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် ( ၃၁ )၊ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး ဌာနခွဲများနှင့် 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ဦး ဆာင်၍ အရာထမး်/အမထမ်းများ               
နစ့ဉ်ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လက်လပ်ရှား အားကစားြပုလပ် နမ  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊  
နြပည် တာ်၊ လူထအားကစားနှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲနှင့် အားကစားနှင့်ပညာ ရး 

ပါင်းစပ်ဌာနခွဲ အရာထမ်း/အမထမ်းများ နစ့ဉ်ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှား 
အားကစားြပုလပ် နမ  

Squach               
“ဖျတလ်တ်ကျန်းမာ စိတခ်ျမး်သာ Squach ကစားပါ” 

“ကျန်းမာသန်စွမ်း စိတရ်င်လန်းဖိ ့ Squach ကစားကပါစိ”့ 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၆.၁၁.၂၀၂၁)  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၃.၁၂.၂၀၂၁)  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လကလ်ပ်ရှား 

အားကစားြပုလပ် နမ (၁.၁၂.၂၀၂၁)  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂.၁၂.၂၀၂၁)  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် ကျာင်းမ ှသင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ 
နိဝင်ဘာလအတွက် က့ခိင်စွမ်းရည် (၅)မျိုး စစ် ဆး နမ ( ၂၆-၁၁-၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၇.၁၂.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန ့သ်တ် ၊ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊ ကက်ဥ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် 
ဘရားပနး်များ ထာက်ပ့ ပးမမှတတ်မ်း ( ၂၉-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းတွင ်
တက် ရာက်သင်ကားလျက်ရှိ သာ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား                    

ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ( ဒတိယ ) အကမိ် ထိးနှ ပးမ ( ၂၆-၁၁-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ
ရကူးကန်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း ၊ သင်တန်းသား/သူအပိ် ဆာင်နှင့် 

စားရိပ်သာတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းမ ှသင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ 
နိဝင်ဘာလအတွက် က့ခိင်စွမ်းရည် ( ၅ ) မျိုးစစ် ဆး နမ ( ၂-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မရွာ) ကျာင်း သင်တန်းသား/သူများ  အပတ်စဉ် 
သာကာ န ့ည နတိင်း ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၃.၁၂.၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လကလ်ပ်ရှား 

အားကစားြပုလပ် နမ (၆.၁၂.၂၀၂၁)  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ ရှမ်းြပည်နယ ်အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ 
အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ       

(၁.၁၂.၂၀၂၁)  
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ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကျက္ခတ္တ ပင်အင်း ကျးရွာတွင ် ဆာငး်ရာသ ီ
အားကစားသငတ်န်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိမ (၁၅.၁၁.၂၀၂၁ မ ှ၃၀-၁၁-၂၀၂၁ ထ)ိ 

ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က. ( ရြဖူ ) ကျာင်းတွင ်
အရိးဗစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိမ (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က မူလွန(် ကျက္ခတ္တ ပင်အင်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical          

Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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စဉ့်ကိင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ ( စာ်ရ ဲ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

အမိမ်ဲ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( ကျာင်းစ ကျာင်း) နှင့် ထိန်ငူ ကျးရွာ 
အပစ်( ကျာင်းစ ကျးရွာ) တိတ့ငွ ်အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical 

Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝ (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

အမိမ်ဲ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (လယ် ပ ကျာင်း) တွင်                             
Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသ (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 
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အတဖ်ိ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (တိမ်ညွန ့)် ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

အတဖ်ိ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( လသာကန်း) ကျာင်းတွင ်            
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

အတဖ်ိ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က၊ ခွဲ ( အးြမသာယာ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 
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ဇလွန် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ြမစ်ဝ ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၉.၁၁.၂၀၂၁) 

မအူပင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ကျာင်းရွာ ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

အတဖ်ိ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (ချမ်းြမသာ ြမ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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ပအိဝ်းကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ဆီဆိင် မို န့ယ် အတွင်းရှိ 
အ.ထ.က ( နာင်မွန ်) ကျာင်းနှင့် အ.လ.က ( ကနး် ကျာငး် ) ကျာင်းများသိ ့           
ဘာလး ( ၇ ) လး၊ ဘာ်လီ ဘာ ( ၆ ) လး နှင့် ပိက် ကျာ်ြခင်းလး ( ၆ ) လး  
စစ ပါင်းတန်ဖိး ငွ ( ၂၀၈၀၀၀ ) ရိှ အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

ကျိုင်းတမို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
ပန်ကူ ကျးရွာအပ်စ၊ နမ်ကျန်း ကျးရွာတွင ် 
ဘာလး ( ၁ ) လး၊ ဘာ်လီ ဘာ (၁) လး နှင့် 

ပိက် ကျာ်ြခင်းလး ( ၁) လး  
ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

ပအိဝ်းကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ  
အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ဆီဆိင် မို န့ယ် 
အတွင်းရှိ ဘနး်ယဉ် Old Star အဖွဲ န့ှင့် 
အ.ထ.က ( ဘနး်ယဉ် ) ကျာင်းတွင ်
ဘာလး ( ၅) လး၊ ဘာ်လီ ဘာ ( ၂ ) 
လး နှင့် ပိက် ကျာ်ြခင်းလး ( ၂ ) လး  
စစ ပါင်းတန်ဖိး ငွ ( ၉၆၀၀၀ ) ရိှ 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကာ့ကရိတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (လင်ဝ) ကျာင်းနှင့် အ.ထ.က၊ ခွဲ 
(လင်ဝ) ကျာင်းတိတ့ွင ်အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  

Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

မိတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားနည်းများသရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၂၈.၁၁.၂၀၂၁) 

ဘိက လးမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း နှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 
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တာင်ငူ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ တိင်းရင်းသားမိဘမဲ့ပရဟိတ ကျာင်းတွင် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ က့ခိင် ရး(၅)မျိုး သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၂၉.၁၁.၂၀၂၁) 

လင်သာယာမို န့ယ်၊ ဆာင်းရာသီအ ြခခ ဘာလးသင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ 
(၂၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ငပ တာမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( ၂) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း နှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 
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လးမျက်နှာ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ရှမ်းရွာ ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊              

Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

ဇလွန် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
ဒါင့် ကးီ ကျးရွာတငွ် 

ဘာ်လီ ဘာအားကစားကွင်း 
ဖာက်လပ် ပး ပီး  

ဘာ်လီ ဘာ ဘာလး(၃)လး 
ထာက်ပ့ ပးအပ် (၃၀.၁၁.၂၀၂၁) 

ပသိမ်ခရိင်/ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၅) ကျာငး်တငွ ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical              

Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဖျာပ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( ကျုကူ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

ဖျာပ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( အကီးဝ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

ဖျာပ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၃) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 
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ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ရကည)် ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊               

Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  
(၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (ပိ တာက် ချာင်ပိင်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊               

Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  
(၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မို န့ယ်အတွင်းရှိ ပိက် ကျာ်ြခင်းဆပ် ကာ်မတီနှင့် 
ဘာလး(ဖူဆယ်)ဆပ် ကာ်မတီများသိ ့အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ်  

(၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ငါးသိင်း ချာင်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊               

Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  
(၂.၁၂.၂၀၂၁) 

တာင်ငူ မို န့ယ ်အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.လ.က ( လဲဘးူ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစား လ့ကျင့်ခန်းများစ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ဒးဒရဲ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ခွဲ (ကျုသင် ကျးရွာ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊               

က့ခိင်စွမ်းရည် လ့ကျင့်နိင် ရး သရပ်ြပသပီး  အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  
(၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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စစ်ကိင်းခရိင်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှစစ်ကိင်းပညာ ရးတက္ကသိလ်တွင် အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာပွဲကျင်းပ ပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ်

(၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

စစ်ကိင်းခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
ခရိင်အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန 
ဝန်ထမ်းမိသားစများ ကိယ်လကလ်ပ်ရှား 

အားကစား ြပုလပ်နိင်ရန် 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  

(၃၀.၁၁.၂၀၂၁) 

ကျိုက်လတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမှ အ.ထ.က ( ၂) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 

စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဘားအမို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.ထ.က ခွဲ (၃) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အား/ကာသပိ္ပသင်တန်းသားရရှိ ရးနှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်(၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ရွာင မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.ထ.က( ရဦး) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာပွဲနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်(၁.၁၂.၂၀၂၁) 

စဉ့်ကိင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ထန်း တာ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဓနခရိင်၊ ရွာင မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမှ အ.ထ.က ( သိပ်ကန်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာပွဲ နှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်

(၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ရတာရညှ် မို န့ယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ရတာရှည)် ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားသိပ္ပတက် ရာက်မည့်သူများအတွက် 

ကိုတင် လ့ကျင့်ထားရမည့် လ့ကျင့်ခန်းများ သရပ်ြပသြခင်း၊ Physical Fitness 
Dance လ့ကျင့်ခန်းများစ ပါင်းလပ်ရှား ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်

(၂.၁၂.၂၀၂၁) 

အနာဂါတ်လူငယ ် ဘက်စဖွ ဖ့ိုး ရး 
ပညာ  အားကစား  ပါင်းစပ် ပး 
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ထားဝယ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၈) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ လက် ဝှအ့ားကစားနည်း 

သရပ်ြပသြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ထားဝယ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၃) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ လက် ဝှအ့ားကစားနည်း 

သရပ်ြပသြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၄.၁၁.၂၀၂၁) 

ထားဝယ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၅) ကျာင်းတွင ်အားကစားအသပိညာ 
ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ ြမန်မာ့သိင်းနှင့် ဘာ်လီ ဘာ 
အားကစားနည်း သရပ်ြပသြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 
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တာင်ငူ မို န့ယ ်အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.လ.က ( ကငး်ဆပိ်) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစား လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ဖျာပခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကျိုက်လတ် မို န့ယ ်အ.ထ.က ( ၂) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance 

စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ပျဉ်းမနား မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမှ 
ဝဲကီး ကျးရွာတွင ်ကျင်းပလျက်ရှိ သာ 

ဘာလးပိုင်ပွ ဲအတွက် 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

( ၂-၁၂-၂၀၁၂ ) 
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ြဖူး မို န့ယ၊် အား/ကာဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ခွဲ ( ၂ ) ဇယျဝတီ ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၃.၁၂.၂၀၂၁) 

ြဖူး မို န့ယ် အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.လ.က ခွဲ (ကညင် ြမာင)် ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာပွဲကျင်းပ ပီး  အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

( ၄.၁၂.၂၀၂၁) 

ြဖူး မို န့ယ၊် အား/ကာဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၁) ဇယျဝတ ီ ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၆.၁၂.၂၀၂၁) 
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သာ ပါင်း မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( အတပ်ကန်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားဆိင်ရာလက်ကမ်းစာ စာင်များ 

ြဖန ့် ဝ ပး ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၃.၁၂.၂၀၂၁) 

သာ ပါင်း မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က ( ကွမ်းြခကန်း) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားဆိင်ရာလက်ကမ်းစာ စာင်များ 

ြဖန ့် ဝ ပး ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ကျု ပျာ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၂ ) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားဆိင်ရာလက်ကမ်းစာ စာင်များ 
ြဖန ့် ဝ ပးြခင်း၊ Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၃.၁၂.၂၀၂၁) 
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ပခက္က ူခရိင်၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ ပခက္က ူ မို န့ယ် 

Royal  Football  Club  သိ ့
အားကစား လ့ကျင့် ရး  

ဝတ်စများ ထာက်ပ့ ပးအပ်                      
( ၂-၁၂-၂၀၂၁) 

ပခက္က ူခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (ြမစ် ြခ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်( ၃-၁၂-၂၀၂၁) 

ပခက္က ူခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က ( ညာင်ပင်) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်( ၅-၁၂-၂၀၂၁) 
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မာ်လမိုင်ကန်း မို န့ယ ်အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.ထ.က ( ၂) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical 

Fitness Dance လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်းလပ်ရှား ပီး အားကစားပစ္စည်းများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ် (၄.၁၂.၂၀၂၁) 

ပသိမ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၇) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်းလပ်ရှား ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၆.၁၂.၂၀၂၁) 

ကျာက်မဲ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၁) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

( ၃.၁၂.၂၀၂၁) 
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ပါင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ပါင်) နှင့် အ.ထ.က၊ခွဲ(မင်းတန်း)
ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစား အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ က့ခိင်စွမ်းရည်(၅)မျိုး 
သရပ်ြပြခင်း ၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၇.၁၂.၂၀၂၁) 

ပန်းတ နာ် မို န့ယ်၊အား/ကာဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ပန်းတ နာ)် ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fitness  

Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၇.၁၂.၂၀၂၁) 

ညာင်တန်း မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ (ဆားမ လာက)် ကျာင်း နှင့် 
အ.ထ.က ခွဲ(တူး ချာင်း) ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ 
လက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ စစ်ဗျုဟာ ( အ ြခချ ) လင်းဘွဲ  ့
တပ်နယ်မှူးဒိင်း ဘာလးပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲ 

အခမး်အနား ကျင်းပ ပီး မို န့ယအ်ား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထသိ ့
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်                          

( ၂၆-၁၁-၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ လင်းဘွဲ ့မို န့ယ်၊ တဝန်ဖန်ရ
(စြပ) ကျးရွာ ကာက်သစ်ဆွမ်းကီး လာင်း 

အထိမ်းအမှတ် ဘာလးပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ 
အခမ်းအနားကျင်းပ ပီး မို န့ယအ်ား/ကာ 

ဦးစီးဌာနမှ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထသိ ့
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်                          

( ၃၀-၁၁-၂၀၂၁) 

ထားဝယ် မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှမို န့ယ်အားကစားဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး              
( TSDP ) အစအီစဉအ်ရ ကျင်းပြပုလပ် သာ မို န့ယ် ကာ်မတီဥက္က ဌဖလား                         
အသက် ( ၂၅ ) နှစ် အာက် ဖိတ် ခ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊                      
U-17 အမျိုးသားကလပ် ပါင်းစ ဘာလး ပိုင်ပွ ဲဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ( ၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြပည်နယ်ပိက် ကျာ်ြခင်းဆပ် ကာ်မတီတိ ့
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် ပိက် ကျာ်ြခင်းလိဂ် အမျို းသား(၃) ယာက်တွဲ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 

ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ 
နာင်နန်းရပ်ကကွ်ရှိ ဂရဏာရင်ခွင ်

မိဘမဲ့ ကျာင်းသိ ့အားကစားပစ္စည်းများ 
ပးအပလ်ှူဒါနး်( ၆.၁၂.၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစးီဌာန နှင့် အားကစားဆပ် ကာ်မတီများ 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ် အထိမ်းအမှတ်( ရကးူ၊ ဘာလး၊ 
ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ ကရာ တးဒိ၊ တိက်ကွမ်ဒိ၊ လက် ဝှ၊့ ြပးခန်ပစ်၊ Physical Fitness 

Dance) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက(် ၆.၁၂.၂၀၂၁) 

ပိက် ကျာ်ြခင်း 

“ အဖိးနည်းဝန်ပါ သင်ကျန်းမာ ပိက် ကျာ်ြခင်းကိကစားပါ 

    လူငယ် ကျာင်းသားသူငယ်ချင်း စ ပါင်းကစားပိက် ကျာ်ြခင်း ” 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ခရိင် ပါင်းစ အလွတ်တန်း             
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ခရိင် ပါင်းစ အလွတ်တန်း             
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

( ၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မွန်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား (၁၀) မို န့ယ် အသက် (၂၅)
နှစ် အာက် အမျို းသား/အမျို းသမးီ စားပွဲတင်တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 

( ၂၆.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မွန်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား (၁၀) မို န့ယ် အသက် (၂၅)
နှစ် အာက် အမျို းသား/အမျို းသမးီ စားပွဲတင်တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၂၈.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မ ကးွတိင်း ဒသကးီ အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား (၂၅)မို န့ယ်                
အသက်(၂၀)နှစ် အာက် အ ြခခအထိ (၆) ချက ်(ကျား/မ) ပိုင်ပွဲနှင့် (၄) ပါကတ်နး်

(အမျို းသား) ဝိင်းဖွဲ ြ့ခင်းလးခတ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  
( ၂၇.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလပ်ရှားမအြဖစ် ပသိမ် မို န့ယ်                          
အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင့် ( ချန်ပီယ ) ဖူဆယ်ကွင်းတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပ သာ 
အမျိုးသားအလွတ်တန်းဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ ( ၁-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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ရတာရညှ် မို န့ယ၊် စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား အသက် (၂၅) နှစ် အာက် 
အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
ငပ တာမို န့ယ်ရှိ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရများနှင့် တည် ဆာက် ရး 

လပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး( ၂၈.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ 
ြပည်နယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနသိ ့

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
( ၇.၁၂.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား၊ ဌာန ပါင်းစနှင့် 
အ ြခခပညာ ကျာင်း ပါင်းစ Physical Fitness  Dance  ပိုင်ပွဲကျင်းပ ( ၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မ ကးွတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား (၂၅) မို န့ယ်               
အသက် (၁၈) နှစ် အာက် ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိင်း ဒသကီး 

ဝန်ကီးချုပ ်တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ ် ( ၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား (၄) ခရိင်              
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျိုးသားပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ            

( ၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မိတ္ထ ီလာခရိင်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား ခရိင်တွင်း (၄) မို န့ယ် 
အသက်(၂၅)နှစ် အာက် (အမျို းသား)ဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲနှင့် (အမျို းသား/အမျို းသမးီ)

ကက် တာင် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၈-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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(Economic and Commercial Office Chinese Embassy) Mr. Tan Shufu          
Economic and Commercial Counsellor (China International Center for  

Economic and Technical Exchanges) မ ှအားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနသိ ့Desktop Computer  (၅) စ၊                            

Laptop Computer (၁) လး၊ Printer  (၅) လး၊ 3 in 1 Printer  (၂) လး၊                  
Router  (၅) လး၊ Microwave  (၅) လး စသည့်ပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်းပွဲ 

အခမး်အနားက ိ နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် (၃၁) အစညး်အ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ                 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ ပထမအပတ် လပ်ရှားမအြဖစ ် မာ်လမိုင် မို  ့ကမ်းနားလမ်းတွင်  
ကျင်းပသည့် မွန်ြပည်နယ် Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမသိ ့                    
အား/ကာသပိ္ပ( မာ်လမိုင)် ကျာင်းမ ှသင်တန်းသား/သူများ၊ နည်းြပများနှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊  ကိဗစ-်၁၉ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ပါဝင်ဆင်နဲ၊ 
မွန်ြပညန်ယ်ဝန်ကီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ ကည့်ရအား ပး ( ၆-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဇလွန် မို န့ယ ်စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့
ဥက္က ဌဖလား အသက် (၂၅) နှစ် အာက် 

ရပ်ကွက်/တိက်နယ ်အမျို းသား 
ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား  
ကျင်းပ ပီး မို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 

ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထသိ ့
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်               

( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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တနသာရီ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က ( ဘန် လာ နှင့် က ဲထိန်းကန်း)
ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်း 

စာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၈.၁၂.၂၀၂၁) 

ဓနခရိင်၊ ရွာင မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( အင်းကီး) ကျာင်းတွင ်               
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၈.၁၂.၂၀၂၁) 

မိတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၆) ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး 
ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်များြဖန ့် ဝြခင်း၊ အားကစားနည်းများ 

သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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လင်းဘွဲ ့မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ကျာင်းတွင ်အားကစားအသပိညာ ပး 
ဟာ ြပာ ပးီ အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၉.၁၂.၂၀၂၁) 

ပါင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ခွဲ (ပန်းကန်း) နှင့် အ.ထ.က ( ဇင်းကျိုက)်
ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ ြမန်မာ့သိင်းသရပ်ြပြခင်း၊ 

Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်  
(၉.၁၂.၂၀၂၁) 

ညာင်တန်း မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(နတ် ပး) နှင့် အ.လ.က ( ပဲရဆိပ်)
ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားနည်းများ 

သရပ်ြပြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ်  (၉.၁၂.၂၀၂၁) 
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စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ  
ြပည် ထာင်စဘ ာရပ ငွြဖင် ့ ဆာင်ရွက်မည့် စစ်ကိင်း မို  ့နှစ(်၇၀၀) ြပည့် 

အားကစားကွင်းအဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းနှင့် Synthetic ြပးလမ်း              
ကွင်းဆင်းတိင်းတာမအား ကည့်ရစစ် ဆး( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ကိယ်ကာယက့ခိင်မ 
လ့ကျင့်ခန်း( အရိးဗစ်) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ( ၁၀-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မ ကးွတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား (၂၅) မို န့ယ်               
အသက် (၁၈) နှစ် အာက် ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲ ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ရကျင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ကာ်မတဦက္က ဌဖလား အလတွတ်န်း                              
ဖူဆယ်(အမျို းသား) ပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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