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Media များတွင ်  ဖာ် ပပါရှိ သာ ( ပည်တွင်း) 

အားကစားသတင်းများအား စုစည်း ကာက်တ်တင် ပ ခင်း 
အတွဲ ( ၁၁ ) ၊ အမှတ ်( ၂ ) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
 
 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
 

 နရာ။     ။ နပည် တာ် 

 ရက်စဲွ။    ။ ၂၆ - ၁၁ - ၂၀၂၁ 

 
လူထုအားကစားှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ  စုစည်းတင် ပသည်။ 
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၂၆ - ၁၁ - ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၁ - အမှတ ်(၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇသည် 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) မ ှတာဝန်ရှိသူများ 
လိက်ပါလျက် (၃၁)ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရ ှအားကစား ပိုင်ပွဲသိ ့

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန ် နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) တငွ ်
စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများအား 
ကျန်းမာ ရးအထူးဂရစိက်ကရန် နှင့် စား သာက်မအဆင် ြပ စ ရးအတွက ်
စားရိပ်သာရှိဝန်ထမ်းများ အစားအ သာကမ်ျား ချက်ြပုတ်ြပင်ဆင်ရာတငွ် 
သန ့ရ်ှင်းသပ်ရပ်မရှိ စ ရး၊ တစ်ကိယ် ရ သန ့ရ်ှင်းမရှိ စ ရး လိက်လကည့်ရ 
စစ် ဆးခဲ့ ပီး အားကစားသမားများအား ချက်ြပုတ် က း မွးရာတွင ်ကယ်လိရီ 

မတမရှိ စ ရး နှင့် အာဟာရြပည့်ဝ အာင် ကး မွးနိင် ရး၊ ဟင်းသးီဟင်းရွက်များ၊ 
အသား/ ငါးများအား လတ်ဆတ်မရှိ စရန်နှင့် သန ့သ်န ့ရ်ငှး်ရငှး်ြဖင့် ချကြ်ပုတ်ြပင်ဆင် 

ကး မွးနိင် ရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား လိအပ်သည်များ လမ်းညန်မှာကား 
(၂၂.၁၁.၂၀၂၁) 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် ( ၃၁ )၊ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကီးရး ဌာနခွဲများနှင့် 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ဦး ဆာင်၍ အရာထမး်/အမထမ်းများ               
ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လက်လပ်ရှား အားကစားြပုလပ် နမ (၂၄.၁၁.၂၀၂၁)  
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လူငယ် ရးရာမူဝါဒနှင့်ဆက်စပ်လပ်ငန်းစဉ်များအား လဲ ြပာင်း ပးအပ်ြခင်း 
အခမး်အနားက ိ နြပည် တာ်၊ လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး 

ဝန်ကီးဌာန၊ ရးအမှတ် (၂၃) ရိှ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ             
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 

လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဒါကတ်ာ သက်သက်ခိင်၊ ဒတယိဝန်ကီးများ ြဖစ်က သာ 

ဦးမျိုးလင်၊ ဦး အာင်ထွန်းခိင်၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 
ဒါက်တာစန်းစန်း အး၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦးနှင့်                       

တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်(၂၄.၁၁.၂၀၂၁)  
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ဟာ်က ီ

“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး  

       စည်းရးလပ်ရှား ဟာ်ကအီားကစား ” 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                   
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများသည ်                               
(၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ အားကစား ပို င်ပွဲတွင် ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မည့် 

နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ၌ စခန်းသွင်း 
လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာအားကစားသမားများ လ့ကျင့် နမများနှင့် 

ြပည် ထာင်စနယ် ြမ၊ နြပည် တာ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန အာကရ်ှိ 
အားကစားကွင်းနှင့် အ ဆာကအ်ဦများအား လိက်လကည့်ရစစ် ဆး  (၁၃.၁၁.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                             
ဝ သိဒ္ဓိ အားကစားကွင်းအတွင်းရှိ ရကူးကန်ြပင်ဆင် နမ ( ဆးသတ်ြခင်း               
လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမ) နှင့် Social Zone ရှ ိြမန်မာ့အားကစားြမင့်တင် ရး 

ြပတိက်အတငွ်း နိင်င တာ်စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စီအစိးရလက်ထက် ြမန်မာ့အားကစား 
လပ်ရှား ဆာင်ရွက်မြပခန်းများ ြပင်ဆင်ထားရှိမတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး (၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  

ရကူး 

“ အ ရးကုက သက်လလည်း ကာင်း 

  အ ညာင်းလည်း ြပ ကိယ် နလည်းလှ ရကူးက ” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ကျာင်းများရှိ နည်းြပများနှင့်အားကစားသမားများ၏ 
ြမြပင်တွင်ကု တွရ့သည့်အ ြခအ နများနှင့် အရညအ် သွးပိင်းဆိင်ရာများကိ 
စစ်တမ်း ကာက်ယူသးသပ်ြခင်း ညိနင်းအစညး်အ ဝးကိ  နြပည် တာရ်ှိ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ရးအမှတ်(၃၁) အစညး်အ ဝးခန်းမ၌ 
ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ် သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊                        

ဌာနခွဲအလိက် တာဝန်ခညန်ကား ရးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက ်
(၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  

တင်းနစ် 

“ သက်ရွယ် လးမှ ရှစ်ဆယ်အထ ိကစားနိင်တာ 

     တင်းနစ်အားကစားနည်းပါ ” 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
အားကစားကွင်း/အားကစားရဌာနခွဲ ( နြပည် တာ်) အရာထမး်/အမထမး်များ 
ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် ( ၃၁ ) ရိှ အရာထမ်း/အမထမ်းများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  

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

ပါင်းစပ်ဌာနခွဲ နှင့် အားကစားစီမကိန်းနှင့်သ တသနဌာနခွဲ အရာထမ်း/အမထမ်းများ 
ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၂.၁၁.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၅.၁၁.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၉.၁၁.၂၀၂၁)  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ              
(မန္တ လး) ကျာင်းတွင ် အရာထမး်/အမထမ်းများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် ကျာင်းတွင ်
တက် ရာက်သင်ကားလျက်ရှိ သာ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား                    

ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ( ဒတိယ ) အကမိ် ထိးနှ ပးမ ( ၁၉-၁၁-၂၀၂၁) 

တိက်ကွမ်ဒိ 

“စိတ်ဓာတ်ြပင်းထန ်အားနှင့်မာန် 

သွကလ်က်လပ်ရှား တိက်ကွမ်ဒိအားကစား” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန ့သ်တ် ၊ 
ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊  Mask ၊  Hand Gel ၊          

ဟင်းသးီဟင်းရွက်နှင့် ဘရားပန်းများ ထာက်ပ့ ပးမမှတတ်မ်း ( ၁၄-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မရွာ) ကျာင်းတွင ်တက် ရာက်သင်ကားလျက်ရှိ သာ 
သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား ကိဗစ-် ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး                             

( ဒတယိ ) အကမိ် ထိးနှ ပးမ ( ၁၅-၁၁-၂၀၂၁) 
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ရမည်းသင်းခရိင်/ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( မို မ့) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး  

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၂.၁၁.၂၀၂၁) 

အမိမ်ဲ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (လယ် ပ ) ကျာင်းတွင ်                          
Physical Fitness Dance သင်ကားြပသ ပးမ (၁၃.၁၁.၂၀၂၁) 

ထီးချိုင့် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာန 
မ ှထီးချိုင့် မို ၊့ စြပရပ်ကွက်ရှိ              

Table Tennis 
လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 

လူငယ်အားကစားသမားများအား 
အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၃.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကာ့ သာင်း မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ပ လာမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(ခွဲ) ပါင်း ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း နှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ပ လာမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ဆာင်းရာသီအားကစားသငတ်န်း ဖွင့်လှစ်
(၁၆.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကသာခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကသာမို န့ယ ်ပညာ ရး ကာလိပ် ကျာင်းတွင် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ကာအင်းဆိပ်ကးီ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်းစ                      
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွ ဲဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မည့် 

ပိုင်ပွဲဝင်အသင်း (၁၆) သင်းထ ဘာလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၁၄.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဘားအမို န့ယ်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့ဥက္က ဌဖလား အသက်(၂၁)နှစ် အာက် 
အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မည့် ပိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအား     
မို န့ယအ်ား/ကာဦးစီးဌာနမှ ဘာလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၄.၁၁.၂၀၂၁) 
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ရမည်းသင်းခရိင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ် ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနတိ ့
ပူး ပါင်း၍ အ.ထ.က ( အာငသ်ာ ) ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး 
ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ သရပ်ြပသပီး 

အားကစားစာ စာင်များနှင့် အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ်   ( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 

ြဖူး မို န့ယ် အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.လ.က ( ခွဲ )  ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး 
ဟာ ြပာ ပးီ Physical Fitness  Dance အဖွဲ မ့ှ သရပ်ြပသ ( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 

စဉ့်ကိင် မို န့ယ် အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ခွဲ ) 
ကကမ်ား ကျာင်းတွင ်

အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ
ြပာ ပီး အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ်                  
( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 
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ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (တလိင်းယာ) ကျာင်းနှင့် 
ကျက္ခတ္တ ပင်အင်း ကျးရွာတွင ် ဆာင်းရာသီအားကစားသင်တန်း( ဘာ်လီ ဘာ၊ 
အရိးဗစ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း) အားကစားနည်းများ ဖွင့်လှစ်ထားရှိမ(၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (တလိင်းယာ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသြခင်း၊ လက်ကမ်း 

စာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 

ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ရြဖူ) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသြခင်း၊ လက်ကမ်း 

စာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 
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အင်း တာ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် လူငယ် လ့ကျင့် ရးစခန်း
( ဘာ်လီ ဘာ၊ ဘတ်စကက် ဘာ) နှင့် ဆာင်းရာသအီထိမ်းအမှတ ်( ဘာလး၊ ဝူရှူး) 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနှင့် အားကစားပစ္စည်း ထာက်ပ့ ပးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
(၁၄.၁၁.၂၀၂၁) 

အင်း တာ် မို န့ယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမှ မို ့ ပ ရပ်ကွက်များရှိ 
အားကစားဝါသနာရှငမ်ျားထသိ ့ရိးရာြခင်းလးများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၁၄-၁၁-၂၀၂၁) 
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အမိမ်ဲ မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအ.မ.က ( လယ် ပ  )  ကျာင်းတွင ်                          
Physical  Fitness  Dance အဖွဲ မ့ှ သရပ်ြပသ ( ၂၄-၁၁-၂၀၂၁) 

ကာ့ သာင်း မို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
အ.လ.က ( ၁ ) အ ဝါ ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်               

( ၁၉-၁၁-၂၀၂၁) 

ကာ့ သာင်း မို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
အ.လ.က ( ၃ ) ရဟသာ ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်               

( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 
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ကာ့ သာင်း မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမှ အ.လ.က ( ၁ ) ရဇင် ယာ် ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာကပ့် ပးအပ်               

( ၂၄-၁၁-၂၀၂၁) 

ကာ့ သာင်း မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမှ ဆာင်းရာသီအားကစားသင်တန်းများအြဖစ် 
လက် ဝှ၊့ ဘာလး၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ကက် တာင ်အားကစားနည်းများဖွင့်လှစ်ထားရှ ိ

( ၂၄-၁၁-၂၀၂၁) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ် သာ                               
အသက် (၁၅) နှစ် အာက်  ဆာငး်ရာသီ ဘာလးအ ြခခသင်တန်းဆင်းပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၂-၁၁-၂၀၂၁) 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား  (၆) ခရိင်၊ အသက် (၂၅)
နှစ် အာက် အမျို းသား/အမျို းသမးီ ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ပသမိ် မို  ့
ကိးသနိ်းအားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ  တိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်

တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ ်( ၂၀-၁၁-၂၀၂၁) 
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ရှမ်းြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှြပည် ထာင်စ ငွလး ငွရင်း ဘတဂ်ျတ ်နှင့် ြပည်နယ ်
ငွလး ငွရင်းဘတ်ဂျတမ်ျားြဖင့် တငဒ်ါ ခ ယထူား သာ Open Tender ( ၅) ခ ၊               

Local Tender  ( ၅၆) ခ တင်ဒါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၅.၁၁.၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ လားရးခရိင/် မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာန 
အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ 

(၁၃.၁၁.၂၀၂၁)  

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

(၂၃.၁၁.၂၀၂၁)  
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ 
ကလပ် ပါငး်စ (အမျို းသား/အမျို းသမီး) ဖိတ် ခ ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ ဆ ပးပွဲ 

အခမ်းအနားကျင်းပ၊ ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်တက် ရာက်ဆချီးြမင့် 
( ၁၄.၁၁.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ
စီတာပူ စိန်ပတ်ထရိတ် 

ကက်သလစ်ဘရား ကျာင်း သိ ့
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

( ၁၅.၁၁.၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ 

“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

      ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊                      
U-17 အမျိုးသားကလပ် ပါင်းစ ဘာလး ပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်တက် ရာက်ဖွင့်လှစ် ( ၁၄.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်ြပည်နယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ် ဘာ်လီ ဘာဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် 

ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ ဘာလ်ီ ဘာ(အမျို းသား/အမျို းသမးီ)
ပို ငပ်ွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ကချင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်

တက် ရာက်ဖွင့်လှစ ်( ၁၅.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်ြပည်နယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ်တင်းနစ်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် 

ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ 
ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၈.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်ြပည်နယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ်ကက် တာင်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် 
ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ ကက် တာင်ရိက် ပိုင်ပွဲ 

ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၈.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်ြပည်နယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ်စားပွဲတင်တင်းနစ်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် 

ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ စားပွဲတင်တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ 
ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၁.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်ြပည်နယ ်အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနနှင့် ြပည်နယ် ဘာ်လီ ဘာဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် 

ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ်၊ ဘာလ်ီ ဘာ (အမျို းသား/အမျိုးသမီး)
ပို ငပ်ွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြမန်မာနိင်ငပိက် ကျာ်ြခင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်တိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ပိက် ကျာ်ြခင်းဒိင်သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ 

( ၂၁.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြပည်နယ် ရကူးဆပ် ကာ်မတတီိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အ ြခခ ရကးူသငတ်နး် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                        

( ၁၆. ၁၁.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ် ပိက် ကျာ်ြခင်းလိဂ ်အမျို းသား(၃) ယာက်တွဲ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၄.၁၁.၂၀၂၁) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
ြဖူး မို န့ယတ်ငွ် စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြပးခန်ပစ် အားကစားသမားများနှင့် 
တာင်ငူ မို န့ယ ်အသက် ( ၁၇ ) နှစ် အာက် ဘာလးအသင်း လ့ကျင့် နမများအား 
ကည့်ရ ပီး ကစားသမားများအား တွဆ့အား ပးကာ အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၂၃.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ ာ ရးနှစ ်ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ခွင့်ြပုရန်ပ ငွြဖင့် 
တိင်း ဒသကီး/ ခရိင်/ မို န့ယ်များအတွက် လ့ကျင့် ရး၊ ပိုင်ပွဲသး 
အားကစားအ ထကအ်ကူြပုပစ္စည်းများနှင့် ရးလပ်ငန်းသးပစ္စည်းများ 

ပးအပ်ပွဲအခမ်းအနားအား ပဲခူး မို ၊့ တိင်း ဒသကီးအားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ 
တိင်း ဒသကီး ဝန်ကီးချုပ ်တက် ရာက ်( ၁၉.၁၁.၂၀၂၁) 
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ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ တာင်ငူခရိင်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား                               
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျိုးသားပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၁.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ပဲခူး မို န့ယ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီဥက္က ဌဖလား  
ကလပ ် ပါင်းစ အမျိုးသား(အလွတတ်န်း) ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၂.၁၁.၂၀၂၁) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ သာယာဝတီခရိင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ ကာ်မတဦက္က ဌဖလား  
(၈) မို န့ယ ်အသက်(၂၅)နှစ် အာက် ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့် 

ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၃.၁၁.၂၀၂၁) 
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ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
ဒိက်ဦး မို န့ယ်၊ ညာင် လးပင် မို န့ယ်၊ ြဖူး မို န့ယ်နှင့် တာင်ငူ မို န့ယ်များရှိ 

အားကစားကွင်း/အားကစားရများအား ကည့်ရစစ် ဆးကာ အားကစားဝတစ်များနှင့် 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ပီး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့ ( ၂၃.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား ခရိင် ပါင်းစ 
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၁၆.၁၁.၂၀၂၁) 

မှာ်ဘီ မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ မှာ်ဘီ မို န့ယ် အားကစားကွင်းတွင် 
အာက်တိဘာလ (၂၉.၁၀.၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ(၁၉.၁၁.၂၀၂၁) ရက် နထ့ ိဖွင့်လှစ် သာ                    

အသက် (၁၇) နှစ် အာက ် ဆာငး်ရာသီ အ ြခခ ဘာလးသင်တန်းဆင်းပွဲ                
အခမး်အနား ကျင်းပ ( ၂၀-၁၁-၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မန္တ လးတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား ခရိင် ပါင်းစ 
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

( ၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ရမည်းသင်းခရိင်၊ ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီ 
ဥက္က ဌဖလား အလွတ်တန်းဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

( ၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ မ ကးွတိင်း ဒသကးီ အမျို းသမီးအားကစားအဖွဲ မ့ှ ကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် 
ကိယ်ကာယက့ခိင်မ အ ြခခ/အဆင့်ြမင့် အရိးဗစ် Fitness Dance သင်တန်းဆင်းပွဲ 
ကျင်းပရာ တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၀.၁၁.၂၀၂၁) 
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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 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၃.၁၁.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ် ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ အသက် (၂၅) နှစ် အာက် 
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ၊ 
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့် ( ၁၆.၁၁.၂၀၂၁) 
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တနသာရီတိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ                    
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ထားဝယ် မို  ့

ရဝယသ်ရီိ အားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ  တိင်း ဒသကးီဝန်ကီးချုပ် 
တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ပိုင်ပွဲအား ဖွင့်လှစ် ပး ( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဘားအမို န့ယ်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား အသက်(၂၁)နှစ် အာက် 
အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၄.၁၁.၂၀၂၁) 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား(၆)ခရိင်                                  
အသက်(၂၅)နှစ် အာက် အမျိုးသား/အမျို းသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် 
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့်( ၂၄.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကရင်ြပည်နယ် ဖူဆယ်အားကစားခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပြပုလပ်ရာ  
ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်  တက် ရာက်ဖွင့်လှစ ်( ၂၃.၁၁.၂၀၂၁) 

ကရင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှဘားအမို ပ့ညာ ရး ကာလိပ်တွင ်အားကစား  
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊  Myanmar Fitness Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 
စ ပါင်းြပုလပ် ပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၂၂-၁၁-၂၀၂၁) 

ဘာလး 

“ For the League,  
      For the Nation ” 
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ကရင်ြပည်နယ်၊ ကာ့ကရိတ် မို ၊့ မိးလ လလအားကစားခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ  ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်  တက် ရာက်ဖွင့်လှစ ်( ၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 

ပသိမ်ကီး မို န့ယ် အား/ကာဦးစီးဌာနမှ ကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် မို န့ယ် အမျို းသမးီ 
သက် မွးအတတပ်ညာသင်တန်း ကျာင်း physical Fitness Dance သင်တန်းဆင်းပွဲ 

ကျင်းပ ( ၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 
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ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က 
(ဘရားကီးကန်း) ကျာင်းတွင ်

အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ 
Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသြခင်း၊ 

လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်းနှင့် 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင် မ ှ နြပည် တာ်၊ ရးအမှတ် (၃၁)ရိှ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ဝန်ကးီရး ဌာနခွဲများနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ဦး ဆာင်၍ ဌာနခွဲအသီးသီးမှ 
အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လကလ်ပ်ရှား အားကစားြပုလပ် နမ 

(၂၅.၁၁.၂၀၂၁)  

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ြပည်ခရိင်၊ (၆)မို န့ယ် 
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် 

အမျိုးသားပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 

( ၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကာအင်းဆိပ်ကးီ မို န့ယ်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီ ဥက္က ဌဖလား 
ရပ်ကွက်/ ကျးရွာ ပါင်းစ အသက် (၂၅) နှစ် အာက် အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ (၂၅.၁၁.၂၀၂၁)  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦး ဦး ဆာင်၍ နြပည် တာ်၊ 

အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp) ရှ ိယှဉ် ပိုင် ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ(၂) မ ှ 
အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လကလ်ပ်ရှား အားကစားြပုလပ် နမ 

(၂၅.၁၁.၂၀၂၁)  
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မိတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၉) အာင်မဂလာ ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ သရပ်ြပသြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စညး်များ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၅.၁၁.၂၀၂၁)  

စစ်ကိင်းခရိင်/ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (၁) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း နှင့် အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၅.၁၁.၂၀၂၁) 
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