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၂၃ - ၁၂ - ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၂ - အမှတ ်(၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန နှင့်             
ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်တိမ့ှ ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် ြမန်မာ့သိင်းဒိင်လူကီးနှင့်နည်းြပ 

သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း                 
(Gold Camp) ရှ ိ(Multipurpose Hall) ခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ မ ှအဖွင့်အမှာစကား 
ြပာကား ပီး အဆိပါအခမ်းအနားသိ ့ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အတူ ဒတယိဝန်ကီး 

ဦးမျိုးလင်၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င 
သိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ် ဥက္က ဌ ဦးရဲြမင့ ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ 

တက် ရာက ်( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁) 
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အမျိုးသားအားကစား ပိုင်ပွဲရ (၁) သဝ  အဆင့်ြမင့်တင် ပီး လဲ ြပာင်းအပ်နှြခင်း 
အခမး်အနားက ိရန်ကန် မို ၊့ သဃန်းကန်း မို န့ယ်ရှိ အမျိုးသားအားကစား ပိုင်ပွဲရ        

(၁) သဝ ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်၊ 

ဦးလှစိး၊ ရန်ကန်တိင်းစစ်ဌာနချုပ်တိင်းမှူး ဗိလ်ချုပ်ညနွ ့်ဝင်း ဆွ ၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီ 
အစိးရအဖွဲ ဝ့င်ဝန်ကီးများ၊ ြမန်မာနိင်ငဆိင်ရာ တရတ်ြပည်သူသ့မ္မတနိင်ငသအမတ်ကီး၊ 

HE Mr. Chenhal နှင့် Shanghai Construction Group မ ှတာဝန်ရှိသူများ ၊ 
ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်များမှ ဥက္က ဌများ ၊ ဒတယိ ဥက္က ဌများနှင့် 

အြခားဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များ တက် ရာက ်( ၁၄-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ 
ရခိင်ြပည်နယ်၊ သတွဲခရိင်ရှိ သတွဲ မို န့ယ်အားကစားကွင်းနှင့် 

မိးလ လလအားကစားခန်းမတိအ့ား လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၇-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ မ ှ
ရခိင်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ထသိ ့ရခိင်ြပည်နယ်အတွက်  

အားကစားဝတ်စနှင့် အားကစားအ ထာက်အကြူပုပစ္စညး်များ ပးအပ်လှူဒါန်း              
( ၁၆-၁၂-၂၀၂၁) 

၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတလ်ပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
(အမျို းသား/အမျို းသမးီ) ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲများကိ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (B) တငွ ်
ကိဗစ-် ၁၉ စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့် 
ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ြမန်မာနိင်င 
ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ  ့ရဲမှူးကီး ဦးစိးြမင့်ဦး၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် 

အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး( ၂၁-၁၂-၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ                                                                    
“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

      ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပ 
မည့် (၃၁) ကိမ် ြမာက ် အ ရှ ့ တာင်အာရှ 
အားကစား ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာအားကစားအဖွဲ မ့ျား 
အာင်ြမင်မ ရရှိ စရန်အတွက် တရတ်နိင်ငတွင် 

(Joint Training) ပူးတွဲသွား ရာက် လ့ကျင့် 
လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင် ဝူရှူး၊အ လးမ၊ 
ဘာ်လီ ဘာ၊လက် ဝှန့ှင့် ြပးခန်ပစ ် အားကစား 
အဖွဲ မ့ျား၏ လ့ကျင့်လပ်ရှားမ၊ နထိင်စား 
သာက်မ အ ြခအ နများနှင့် လိအပ်ချက်များ 
ြဖည့်ဆညး် ဆာင်ရွက ် ပးနိင် ရးအတွက် 
ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် 
ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့် တာဝန်ရှိသူများမ ှ (Video Conferencing) 
စနစ်ြဖင့် တက် ရာက် တွဆ့ ပီး လမ်းညန်အမှာစကား ြပာကား ( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁) 

လက် ဝှ ့

“ ြမန်မာ့ဂဏ် ရာင ်လက် ဝှ ့ ဆာင ်ထွန်း ြပာင်ဝင့် ကား အားကစား”        

“ြမန်မာ့ရဲမာန်လက် ဝှဟ့န ် လ့ကျင့်ယှဉ် ပိုင ်ဒိ ့ အာင်နိင ်”                          

“ ယာ ကျားအားမာန ်လက် ဝှဟ့န”် 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊   
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်ြဖည့်တင်း/ဝယ်ယူ ရးဌာနစသိ ့သွား ရာက်၍ အပခ်ျုပ်/နည်းြပ 
အားကစားသမားများအတွက် ဝယ်ယူထား သာ လ့ကျင့် ရးသး အသးတူ  ပစ္စည်း(၅)
မျိုးအား ကည့်ရစစ် ဆးခဲ့ ပီး (၃၁) ကိမ် ြမာက ်အ ရှ ့ တာင်အာရ ှအားကစား ပိုင်ပွဲ 

ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်မည့် ြမန်မာ့အားကစားအဖွဲ မ့ျားမှ အပခ်ျုပ/်နည်းြပ                       
အားကစားသမားများအတွက် လ့ကျင့် ရးသး အသးတပူစ္စည်း (၅) မျိုး ြဖစ် သာ                 
(Track Suit, T-Shirt, Sport Shirt, ဘာင်းဘီတိ နှင့် Walking Shoes) များ 

အြမန်ဆးထတ် ပးနိင် ရးအတွက် တာဝန်ရှိသူများအား လိအပ်သည်များ 
လမ်းညန်မှာကား  ( ၁၄-၁၂-၂၀၂၁) 
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(၇၅) ကိမ် ြမာက် စိနရ်တ ြပည် ထာင်စ နအ့ခမ်းအနားသိ ့တက် ရာကမ်ည့် 
တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်များမှ ယဉ် ကျးမအဖွဲ မ့ျား တည်းခိ နထိင်ကမည့် 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp) ရှ ိCluster (4)၊                

Cluster (5) အပိ် ဆာင်များနှင့် စား သာကမ်တိတ့ငွ ်အဆင် ြပ ချာ မွ ့ စ ရး            
အတကွ် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရှိသည့် Gold Medal Hall နှင့် မကာမီဖွင့်လှစ်မည့ ်
လူငယ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း( Youth Camp) တငွ ်စခန်းဝင် လ့ကျင့်မည့် 
အပခ်ျုပ/်နည်းြပ အားကစားသမားများအတကွ် အပိ် ဆာင်နှင့်စားရိပ်သာ ြပင်ဆင် 
ထားရှိမများကိ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား ကိုတင်ြပင်ဆင် 

ဆာင်ရွက်ထားရှိရန် တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းညန်မှာကား ( ၁၄-၁၂-၂၀၂၁) 

ြ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  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း (Social Zone) ရှ ိြမန်မာ့အားကစားြပခန်းနှင့် 
ြမန်မာ့အားကစား လ့ကျင့် ရးခန်းမ ြပုြပင် ပီးစီး ဆာင်ရွက် နမများနှင့် 

ဆာင်ရွက် နဆဲြဖစ် သာ နိင်င တာ်စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စီအစိးရလက်ထက် 
ြမန်မာ့အားကစားလပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများြပခန်းတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး 

လိအပ်သည်များကိ ဆာင်ရွက်ထားရှိရန် တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းညန်မှာကား              
( ၁၆-၁၂-၂၀၂၁) 

တိက်ကွမ်ဒိ 

“စိတ်ဓာတ်ြပင်းထန ်အားနှင့်မာန် 

သွကလ်က်လပ်ရှား တိက်ကွမ်ဒိအားကစား” 
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ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးရဲတင့် နှင့် ပနှိပ် ရးနှင့်ထတ် ဝ ရးဦးစီးဌာန 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးဝင်း ကျာ် အာင်တိသ့ည ်ဝ သိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း                

(Social Zone) ရှ ိအားကစားြပတိက် (Sports Museum) တငွ ်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက ်
ထားရှိ သာ ြမန်မာ့အားကစား မာ်ကနွ်းခန်းမ (Myanmar Sports Hall of Fame)၊ 
ြပခန်းခန်းမ (Exhibition Hall)၊ အ ရှ ့ တာင်အာရှ အားကစား ပိုင်ပွဲနှင့် နိင်ငတကာ 

အားကစား ပိုင်ပွဲများတွင် ရတဆိပ်ဆရယူ ပးခဲ့ ကသည့် ြမန်မာ့ဂဏ် ဆာင် 
အားကစားသမားကီးများအတကွ ်ဂဏြ်ပုမှတ်တမ်းရပ်ထများထားရှိသည့်ခန်းမ၊ 
ရှင်းလင်း ဆာင် (Presentation Lounge)၊ နိင်င တာ်အကီးအကဲများနှင့် 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးများမှ ဖွင့်ပွဲ၊ ပိတပ်ွဲ၊ ဂဏြ်ပုပွဲအခမ်းအနား၊ အားကစား ပိုင်ပွဲများသိ ့
ကည့်ရအား ပးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပများနှင့် အားကစားကွင်း/အားကစားရများသိ ့

ကည့်ရစစ် ဆးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပများ ခင်းကျင်းြပသထားသည့်ခန်းမ၊ 
အားကစားြပတိက် (စိတဓ်ာတြ်မင့်တင် ရးခန်းမ) (Athletes Museum-Morale of  

Regenerate Exhibition)၊ (၂၇)ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲတွင် 
နိင်င့ဂဏ် ဆာင် ရတဆိပ်ဆရရှိခဲ့သူများနှင့် အားကစားနည်းအလိက် ပိုင်ပွ ဲ

မှတ်တမ်းဓာတ်ပများ ခင်းကျင်းြပသထားသည့်ခန်းမ၊ (၂၀၁၆-၂၀၂၀)အစိးရလကထ်က် 
အားကစားလပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများြပခန်းနှင့် နိင်င တာ်စီမအပ်ချုပ် ရး ကာင်စ ီ
အစိးရလက်ထက် ြမန်မာ့အားကစားလပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများြပခန်းတိအ့ား 
လာ ရာက်ကည့်ရ လ့လာသည်ကိ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
လူထအားကစားနှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲ၊ ညန်ကား ရးမှူ း ဦး ဌး အာင် မ ှ

လိက်လရှင်းလင်းြပသ  ( ၁၆-၁၂-၂၀၂၁) 
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ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပ 
မည့် (၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှ 
အားကစား ပိုင်ပွဲသိ ့ ဝင် ရာက် ယှဉ် ပိုင်ရန် 
အတကွ် ကိုတင်ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရှိမ 
အ ြခအ နများနှင့် ပတ်သက် ပီး သက်ဆိင်ရာ 
ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်များနှင့် ပါင်းစပ် 
ညိနင်းအစညး်အ ဝးကိ ဝ သိဒ္ဓိ အားကစား 
ကွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ Video Conferenc-
ing စနစ်ြဖင့် ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့် 

ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ ် ဦး ကျာ်ဦး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်များမှ အတွင်း ရးမှူးများနှင့် အားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်အလိက် 
နည်းြပချုပ်၊ နည်းြပတစ်ဦးစီ တက် ရာက ် ( ၁၅-၁၂-၂၀၂၁) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ် လွတလ်ပ် ရး န ့
အထိမ်းအမှတ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ အားကစား 
ပိုင်ပွဲများ အာင်ြမင်စွာ ကျင်းပြပုလပ်နိင် ရး 
အတကွ် ပိုင်ပွဲအပ်စမဲနက်ြခင်း၊ ပွဲစဉ်ဇယား ရးဆွဲ 
ြခင်းနှင့် အသင်းအပ်ချုပ်သူများ ပါင်းစပ်ညိနင်း 
အစညး်အ ဝးက ိ နြပည် တာ်ရှ ိ ဝ သိဒ္ိဓ 
အားကစားကွင်း (B) ရ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယ 
ဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ ဒတိယ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ယှဉ် ပိုင် ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ (၁) နှင့် အားကစားနှင့် ဆးဘက်ဌာနခွဲမှ 
ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ြမန်မာနိင်ငအားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပိုင်ပွဲဝင ်
ဝန်ကီးဌာနအသင်း အပစ်များ/အားကစားသမားများ တက် ရာက ်( ၁၆-၁၂-၂၀၂၁) 

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

ပါင်းစပ်ဌာနခွဲ အရာထမ်း/အမထမ်းများ နစ့ဉ်ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှား 
အားကစားြပုလပ် နမ  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊               
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့် နြပည် တာ်၊အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း၊
(Gold Camp) မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဗီယက်နမ်နိင်င၌ အိမ်ရှင်အြဖစ် လက်ခကျင်းပမည့် 
(၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန်အတွက် 
နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp)တငွ ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့် 
လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင ်ပီတန်း၊ ြပးခန်ပစ်၊ လက် ဝှ၊့ ဘလိယိက/်စနူကာ၊ 

ဝူရှူး၊ တိက်ကွမ်ဒိ၊ ဗိဗီနမ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်းနှင့် ြမားပစ ်အားကစားအဖွဲ မ့ျားမှ 
အားကစားသမားများ၏ လ့ကျင့်မြပုလပ်လျက်ရှိသည့် အားကစားကွင်း/

အားကစားရများသိ ့လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၆-၁၂-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မရွာ) ကျာင်း သင်တန်းသား/သူများ  အပတ်စဉ် 
သာကာ န ့ည နတိင်း ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၀.၁၂.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန နှင့် ြမန်မာနိင်ငသိင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်တိမ့ ှ                           
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် ြမန်မာ့သိင်းဒိင်လူကီးနှင့်နည်းြပ သင်တန်းဆင်းပွဲ              

အခမး်အနားက ိ နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ                      
(Multipurpose Hall) ခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ  အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ ဒတယိအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ သင်တန်း 
နည်းြပများနှင့ ်သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တတ် ရာက ်( ၁၇-၁၂-၂၀၂၁) 

ဗန်း မာ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်
မို န့ယ်ပိက် ကျာ်ြခင်းဆပ် ကာ်မတီတိ ့
ပူး ပါင်းကျင်းပ သာ လွတ်လပ် ရး န ့
အကို  ကလပ် ပါင်းစ အမျို းသား 
ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့် 
ဆ ပးပွဲကျင်းပ (၂၀.၁၂.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်နှင့်               
တာဝန်ရှိသူများသည ်(၃၁) ကိမ် ြမာက ်အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲသိ ့
ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်နိင် ရးအတွက် ရန်ကန် မိုတ့ငွ ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့် န သာ 
အားကစားအဖွဲ မ့ျားအား သာွး ရာက်ကည့်ရအား ပး ပီး  သဝ ကွင်းအတွင်းရှိ 
အားကစားသမားများ (၄) ထပ်အိပ် ဆာင်၊ စားရိပ်သာနှင့် စားဖိ ဆာင် ပီးစီးမ 

အ ြခအ နများ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်) ကျိုက္ကဆကွင်းအတွင်းရှိ 
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ၊ အမျို းသမးီ သင်တန်းသူ အိပ် ဆာင်များ၊ စာကည့်တိက် 

အတွင်း က အလိက ်စနစ်တကျထားသိရန် နှင့် ြပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ရမည့် 
ကိစ္စရပ်များအား လမ်းညန်မှာကား ( ၁၈-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                     
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီအတငွ်းရှိ ဒးဒရဲ မို န့ယ၊် 
ဘိက လးမို န့ယ်၊ မာ်လမိုင်ကန်း မို န့ယ်၊  ပသိမ် မို န့ယ်၊ ငါးသိင်း ချာင်း မို န့ယ်၊ 

ရကည် မို န့ယ ်နှင့် ကခင်း မို န့ယ်တိရ့ှိ အားကစားကွင်း/အားကစားရများ၊ 
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား 
လမ်းညန်မှာကားကာ  ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးနှင့် ခရိင/် မို န့ယ်များမှ                             

အရာထမး်၊ အမထမ်းများနှင့် တွဆ့  ( ၁၉-၁၂-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                     
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအတငွ်းရှိ ပန်း တာင်း မို န့ယ်၊ ြပည်ခရိင်၊ 

ြပည် မို န့ယတ်ိရ့ှိ အားကစားကွင်း/အားကစားရများ၊ တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား 
ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား လမ်းညန်မှာကား ( ၂၀-၁၂-၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်၊                          
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၀.၁၂.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၃.၁၂.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၅.၁၂.၂၀၂၁)  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၃.၁၂.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၄.၁၂.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၁၆.၁၂.၂၀၂၁)  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁)  

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(မန္တ လး) ကျာင်းအပ်ကီးမ ှ                                   
၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ ်အားကစားပညာအထူးြပုဘာသာရပ် B.Sc (sport) 
ပထမနှစ်သင်တန်း၀င်ခွင့် ြဖဆိမည့် ကျာင်းသား/သူများအား တွဆ့အမှာစကား 

ြပာကား ပီး ကျာင်းသား/သမူျားကိ အ ထွ ထွ ဆးစစ်ြခင်းများ ဆာင်ရွက်မမှတ်တမ်း
(၂၁.၁၂.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (ရန်ကန်) ကျာင်း အရာထမ်း၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန ့သ်တ် ၊ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ကက်ဥ (၅၀) လးစ ီ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) ကျာင်း အရာထမ်း၊ အမထမး်များ သက်သာ 
ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန ့သ်တ် ၊ ထိန်းချုပ်ထားသည့် 

ကာလအတငွး် Mask ၊ Hand Gel နှင့် ကက်ဥများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန ့သ်တ် ၊ 
ထိန်းချုပ်ထားသည် ့ကာလအတငွး် Mask ၊ Hand Gel နှင့် အသား/ငါးများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၀.၁၂.၂၀၂၁) 

မွန်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ် ဦး ဇာ်လင်းထွန်းနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ
( မာ်လမိုင)် သငတ်နး်သားများ အထူး နလ့ယ်စာစားပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ ပီး 

အလှူ ငွကျပ ်(၅) သိန်း၊ Mask ၊ Hand Gel နှင့် အသား/ငါးများ ထာက်ပ့ ပးအပ်ရာ 
ကျာင်းအပ်ကီးမှ လက်ခရယူ (၁၇.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ ဒတယိအပတ် လပ်ရှားမအြဖစ ် မာ်လမိုင် မို  ့ကမ်းနားလမ်း 
တငွ ် ကျင်းပသည့် မွန်ြပည်နယ် Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမသိ ့         
အား/ကာသပိ္ပ( မာ်လမိုင)် ကျာင်းမ ှသင်တန်းသား/သူများ၊ နည်းြပများနှင့် 

ဝန်ထမ်းများ၊  ကိဗစ-်၁၉ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ပါဝင်ဆင်နဲ၊ ( ၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ လပ်ရှားမအြဖစ် ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ ကမ်းနားလမ်းတွင ်
ကျင်းပြပုလပ်သည့်  Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်၊                          
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ပအိဝ်း 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမှ ကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာကပ်ွ ဲ

ကျင်းပ ပီး Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊                     
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် တာင်ငူခရိင်၊                           
အား/ကာဦးစးီဌာနမှ ကီးမှူး၍ တာင်ပိင်းတိင်းစစ်ဌာနချုပ်တွင် စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွ ဲ

ကျင်းပ ပီး  Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 



   24 

Volume 12  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

ပါင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ (ကတွန်) နှင့် အ.ထ.က၊ ခွဲ (ြဖူဘ )
ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ ြမန်မာ့သိင်းသရပ်ြပြခင်း၊ 
က့ခိင်စွမ်းရည်(၅)မျိုး သရပ်ြပြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ြဖူး မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(နဝါးနဂါး) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစား လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့်ြခင်း ၊ 

Physical Fitness  Dance  သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၁၆.၁၂.၂၀၂၁) 

ြဖူး မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ (ကူအင်း) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစား လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့် ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၇.၁၂.၂၀၂၁) 
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မန္တ လးခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှ ရတခွန် တာင ်ဓမ္မဥယျာဉ ်လူငယ်သင်တန်း 
ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊  က့ခိင်စွမ်းရည် (၅) မျိုး 
သရပ်ြပြခင်း၊ အားကစားအကျများနှင့် အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၁၃.၁၂.၂၀၂၁) 

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

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၃.၁၂.၂၀၂၁) 

ြပင်ဦးလွင်ခရိင်/မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၅) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ ြမန်မာ့သိင်းသရပ်ြပသြခင်းနှင့် အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၇.၁၂.၂၀၂၁) 



   26 

Volume 12  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

ပ လာမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိ 
ပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fitness  

Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၄.၁၂.၂၀၂၁) 

ပသိမ်ခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၂) နှင့် အ.ထ.က ( ၃ ) ကျာင်းများတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားအဖွဲ မ့ျားမှသရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၃/၁၄.၁၂.၂၀၂၁) 

လပွတ္တ ာခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ၊ အ.ထ.က (၂) နှင့် အ.ထ.က ( ၃ ) 
ကျာင်းများတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားအဖွဲ မ့ျားမှ 

သရပ်ြပသြခင်း၊ Physical Fitness  Dance  သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စညး်များ 
ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 
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ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင့် မို န့ယ်ပညာ ရးဌာနတိ ့ပူး ပါင်း၍  အ.ထ.က
(မို မ့) ကျာင်းတွင ် Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့်

(၁၆.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင့် မို န့ယ်ပညာ ရးဌာနတိ ့ပူး ပါင်း၍  အ.မ.က
(ပိ တာက် ချာင်ပိင်း) ကျာင်းတွင ် Physical Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများ 

စ ပါင်း လ့ကျင့် (၁၇.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ကန်းြပင်) ကျာင်းတွင ် အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fit-

ness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဇလွန် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊၂  (ဇလွန)် ကျာင်းတွင ်အားကစားအသိ 
ပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fitness  

Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) 

လင်းဘွဲ ့မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(ခွဲ) ကျာင်းတွင ် Physical Fitness  
Dance လ့ကျင့်ခန်းများ စ ပါင်း လ့ကျင့် (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) 

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

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ပဗ္ဗသီရိ မို န့ယ် ၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
YGW စာင့် ရှာက် ရး ကျာင်းသိ ့

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၁၃.၁၂.၂၀၂၁) 

ရမည်းသင်းခရိင်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
အင်ပင်ကီး ကျးရွာတွင် အားကစားကွင်း 
ဖာက်လပ် ပး ပီး အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ထီးချိုင့် မို န့ယ် ၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
မို န့ယ်အတွင်းရှိ                               

အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား                  
အားကစား ြပုလပ်နိင်ရန်အတွက် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၁၃.၁၂.၂၀၂၁) 

မရမ်းကန်း မို န့ယ် ၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
မို န့ယ်အတွင်းရှိ 

အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 
အားကစားြပုလပ်နိင်ရန်အတွက် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 
(၁၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြပည်နယ် ြပးခန်ပစ်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် အသက် (၁၈) နှစ် အာက် မို န့ယ် ပါင်းစ 

ြပးခန်ပစ်လူ ရွး ပိုင်ပွဲနှင့် ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာန၊ (၇၄)နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်
အားကစား ပိုင်ပွဲနှင့် ပျာ်ပွဲရင်ပွဲများကျင်းပနိင် ရး ဆပ် ကာ်မတီများနှင် ့             

လပ်ငန်းညိနင်း အစညး်အ ဝးကျငး်ပ ( ၁၄.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဗန်း မာ်ခရိင်၊ အား/ကာဦးစးီဌာန ၊ ခရိင်အားကစားခန်းမ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာကဖ်ွင့်လှစ် ( ၁၄.၁၂.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြပည်နယ ်ြမန်မာ့ရိးရာသိင်းဆပ် ကာ်မတီတိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ြမန်မာ့ရိးရာသိင်း အ ြခခသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

ကချင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာကအ်မှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ ်
( ၁၆.၁၂.၂၀၂၁) 

သိင်း 

“ မျိုးဂဏ်ဝင့် ကား သိင်းစွမ်းအားြဖင့် ြပည့်ရန်ခပင်း ဒိ ့ဖိုခွင်းအ့  

စည်းလး ဖာ်ထတ ်ထိန်းသိမ်း လ့ကျင့် 

လ့ကျင့်ြပန်ပ့ွား သိင်းအားကစား ” 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ဝိင်း မာ် မို န့ယ ်အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားနညး်သရပြ်ပြခငး်၊ 

အားကစားလက်ကမ်း စာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၀.၁၂.၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၉) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားနညး်သရပြ်ပြခငး်၊ အားကစားလကက်မး် 

စာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၇.၁၂.၂၀၂၁) 



   33 

Volume 12  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

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

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၁-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
တာင်ငူခရိင်/ မို န့ယ် အားကစားသမားများအား ဖိနပ်နှင့်ဝတ်စများ 
ထာက်ပ့ ပးအပ်ြခင်း အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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လးမျက်နှာ မို န့ယ်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ၏့ လမ်းညန်မြဖင့ ်
အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ၍် Physical Fitness  Dance သင်တန်းဆင်းပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ပအိဝ်းကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ  အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ ဆ့ပ် ကာ်မတီ 
နာယကဖလား (၃) မို န့ယ ် ကိယ်ကာယက့ခိင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အရိးဗစ်) ပိုင်ပွ ဲကျင်းပ

(၁၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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ြပင်ဦးလွင်ခရိင်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့ဥက္က ဌဖလား ခရိင်တွင်း (၅) မို န့ယ်                
အသက်(၂၅)နှစ်အာက ်အမျိုးသား ဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ 

အခမး်အနားကျငး်ပ ( ၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ) 

မိတ် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှမို န့ယ်အားကစားဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး              
( TSDP ) အစအီစဉ်အရ ကျင်းပြပုလပ် သာ အမျို းသား/အမျို းသမီး 

ဖိတ် ခ ဘတစ်ကက် ဘာ ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ အခမး်အနားကျငး်ပ                     
( ၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာန ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ဘ ာ ရးနှစ ်                          
(၆) လဘတဂ်ျက်ြဖင့ ်တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများ တင်ဒါဖွင့်ပွဲကျင်းပ၊ 

တိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့လူမ ရးရာဝန်ကီး တက် ရာက ် ( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ြမာင်းြမ မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်Hein ကက် တာင်ကလပ ်( ြမာငး်ြမ) တိ ့
ပူး ပါင်းကျင်းပ သာ ဖိတ် ခ ကက် တာင်ရိက် ပိုင်ပွဲ ကျင်းပ ( ၁၀/၁၂-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ြမာင်းြမခရိင်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှကီးမှူး၍ ယာဂသင်တန်းဖွင့်လှစ်၊ သင်တန်းသူ 
(၁၂) ဦး တက် ရာက ်( ၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား(၂၆) မို န့ယ်                               
အသက် (၂၅)နှစ် အာက် အမျိုးသား/အမျို းသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ပသိမ် မို  ့ကိးသနိ်းအားကစားခန်းမ၌ကျင်းပ၊ တိင်း ဒသကးီ 
အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကးီချုပ ်တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား ( ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား(၂၆) မို န့ယ်                               
အသက် (၂၅)နှစ် အာက် အမျိုးသား/အမျို းသမီး ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ 

ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့် ြမန်မာနိင်င ဘာလးအဖွဲ ခ့ျုပ်တိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် MFF “C” Coaching  Certificate Course  
သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် 

တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား  ( ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ဖာင်းြပင် မို န့ယ်၊ ဟာပါ ကျးရွာ လူငယ်ဖိတ် ခ ချစ်ကည် ရးဖလား                          
အသက် (၁၅) နှစ် အာက် အမျိုးသားဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲနှင့် အသက်(၁၇)                         

နှစ် အာက် အမျိုးသမီးဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ပီး မို န့ယ်           
အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထသိ ့အားကစားပစ္စည်းများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၁၂.၁၂.၂၀၂၁)  
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(၄၇) နှစ် ြမာက် ရခိင်ြပည်နယ် နအ့ထိမ်းအမှတ ်ရခိင်ရိးရာကျင်ကိင်ပွဲ                             
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ စစ် တွ မို  ့ဝကဘာကွင်း၌ ကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ) 

မာင် တာ မို န့ယ်၊ ဒီဇင်ဘာဖိတ် ခ ဖလား 
အမျိုးသားအလွတ်တန်း ဘာလး ပိုင်ပွဲ  နှင့် 
အမျို းသမးီ အလွတ်တန်း ထပ်ဆီးထိး 

ပိုင်ပွဲအား (၁.၁၂.၂၀၂၁) မ ှ(၁၄.၁၂.၂၀၂၁)            
ထ ိကျင်းပ 

ဘားအမို န့ယ်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ  ့ဥက္က ဌဖလား တိက်နယ် ပါင်းစ အသက်(၂၁)
နှစ် အာက် အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွ ဲဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ            

( ၁၃-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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စစ် တွ မို န့ယ်တွင် ၂၀၂၁ ခနှစ ်( ၄၇ ) နှစ် ြမာက ်ရခိင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ် 
ပျာ်ပွဲရင်ပွဲနှင့်အားကစား ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 
ဒါက်တာ အာင် ကျာ်မင်း၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ နှင့် ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ မ့ ှဝန်ကီးများ 
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့် ( ၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကျင် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ကာ်မတဦက္က ဌဖလား အမျို းသား(အလွတ်တန်း) ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ 
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ  (၁၁.၁၂.၂၀၂၁)  
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ဘးူသီး တာင် မို န့ယ်တွင်၂၀၂၁ ခနှစ ်( ၄၇ ) နှစ် ြမာက ်ရခိင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ် 
ပျာ်ပွဲရင်ပွဲနှင့်အားကစား ပိုင်ပွဲများ ဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 

စစ်တရင် 

“က ကာင်းချင်ရင ် ကသိလ်ပွား 

      ဉာဏ် ကာင်းချင်ရင် စစ်တရင်ကစား ” 
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မာင် တာ မို န့ယ်တငွ ်၂၀၂၁ ခနှစ ်( ၄၇ ) နှစ် ြမာက ်ရခိင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ် 
ပျာ်ပွဲရင်ပွဲနှင့်အားကစား ပိုင်ပွဲများ ဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 

မင်းြပား မို န့ယ်တွင ်၂၀၂၁ ခနှစ ်( ၄၇ ) နှစ် ြမာက ်ရခိင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ် 
ပျာ်ပွဲရင်ပွဲနှင့်အားကစား ပိုင်ပွဲများဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ  
အသက်(၁၈)နှစ် အာက် ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ြပညန်ယ်ဝန်ကီးချုပ် 

တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ ်( ၁၄.၁၂.၂၀၂၁ ) 

ပ ားကန်း မို န့ယ်တငွ်  ၂၀၂၁ ခနှစ ်( ၄၇ ) နှစ် ြမာက ်ရခိင်ြပည်နယ် န ့အထိမ်းအမှတ် 
ဖူဆယ် ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၁၅.၁၂.၂၀၂၁) 
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ရြဖူ မို န့ယ၊် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ဆာင်းရာသီအ ြခခ 
အားကစားသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၁၆.၁၂.၂၀၂၁ ) 

ရြဖူ မို န့ယ၊် အားကစားနှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီဥက္က ဌဖလား အ ြခခပညာ 
အသင်း ပါင်းစ အရိးဗစ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

( ၉.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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လင်းဘွဲ ့မို န့ယ်၊ ဒိင်းြပ ကျးရွာအပ်စ၊ ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲ တာ် အထိမ်းအမှတ် 
အမျို းသား/ အမျိုးသမီး ချစ်ကည် ရး ဘာလးပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ပီး 

မို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ  အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်( ၁၉-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ရတာရညှ် မို န့ယ၊် စီမအပ်ချုပ် ရးဥက္က ဌဖလား မို ့ ပါင်းစ အသက်(၂၅) နှစ် အာက် 
အမျိုးသား ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချးီြမင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၁၇-၁၂-၂၀၂၁ ) 

မိတ်ခရိင်၊ အား/ကာ ကာ်မတမီ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ဘာလ်ီ ဘာ နည်းြပဆရာ 
သင်တန်းအမှတစ်ဉ် (၁/၂၀၂၁) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ မိတ်ခရိင် (၄) မို န့ယ်နှင့်    

ကျာင်း ပါင်းစမှ ဆရာ / ဆရာမများ တက ် ရာက်သင်ကား ( ၁၅-၁၂-၂၀၂၁ ) 
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ြမန်မာနိင်ငပိက် ကျာြ်ခင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်နှင့ ်တာချီလိတ်ခရိင်/ မို န့ယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနတိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ် သာ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာပိက် ကျာ်ြခင်းဒိင်လူကီးသင်တန်း နှင့် 

ပိက် ကျာ်ြခင်းနညး်ြပသင်တန်းအား (၁၈.၁၂.၂၀၂၁ )ရက် နမ့ ှ(၂၀.၁၂.၂၀၂၁ )ရက် နထ့ ိ
ဖွင့်လှစ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်းဒိင်သင်တန်းသား (၂၅) ဦးတက် ရာက ် 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဘူးသီး တာင ်အ နာက်တခါး လူမကူညီကယ်ဆယ် ရးအသင်းမှ 
ကီးမှူးကျင်းပ သာ WDAB ဖလား ကလပ် ပါငး်စ အလွတ်တန်း အမျိုးသား 

ဘာလးပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁၂.၂၀၂၁)  
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ကရင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာ ကာ်မတ ီဥက္က ဌဖလား ရိးရာ လှ လှာ် ပိုင်ပွ ဲ                            
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဘားအမို ၊့ ကန်သာယာတွင် ကျင်းပြပုလပ်ရာ                          

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား ( ၁၈-၁၂-၂၀၂၁ ) 

ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ၊့ ြပညန်ယ်ဝန်ကီးချုပ်ဖလား ဌာန ပါင်းစ အမျို းသားဖူဆယ ်
(Futsal) ဘာလးပိုင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ြပညန်ယ် လ့ကျင့် ရး အားကစားရ၌ 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ  ရှမ်းြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ  ့၊ ြပညန်ယ်လူမ ရးရာဝန်ကီး တက် ရာက ် 

(၂၁.၁၂.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊                     
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ်ပဲခူးတိင်း ဒသကီးအတငွ်းရှိ ရ တာင် မို န့ယ်၊ ပါင်းတည် မို န့ယ်၊ 
နတ်တလင်း မို န့ယ်၊ ဇးီကန်း မို န့ယ်၊ ကိုပ့င် ကာက် မို န့ယ်၊ အတ်ဖိ မို န့ယ်၊ 

မင်းလှ မို န့ယ်၊ လက်ပတန်း မို န့ယ် နှင့် သာယာဝတီခရိင်/ မို န့ယ်  အားကစားကွင်း/
အားကစားရများ၊ တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး 

လိအပ်သည်များအား လမ်းညန်မှာကား ( ၂၁-၁၂-၂၀၂၁) 
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(၃၁) ကိမ် ြမာက်၊ အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန ်
ြမန်မာနိင်င သနတ်ပစ်အားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်တငွ် စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိသည့် 

ပဏာမလက် ရွးစငအ်ားကစားသမားများ၏ စချိန်ယူမှတ်တမ်းတင ် သနတ်ပစ် ပိုင်ပွဲကိ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီ ဒဂ မိုသ့စ်( ြမာက်ပိင်း)ရှ ိအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ                 

သနတ်ပစ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပခဲ့ရာ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(ရန်ကန်)
ကျာင်းအပ်ကီး နှင့် ြမန်မာနိင်င သနတ်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ 

တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး  (၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ဗန်း မာ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ငါးမိင်စီအင် ကျးရွာတွင်  နှစ်သစ်ကူးအကို 
လူငယ်မိတ်သဟာရ ဘာလးပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ပီး ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး 

ကာ်မတီသိ ့အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်   (၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 

ြပင်ဦးလွင်ခရိင်/မို န့ယ်၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (၁) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ 
Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး  
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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ရမည်းသင်းခရိင်/ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (သရက်ကန်) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) 

ကျာက်ခဲ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၂) ကျာင်းတွင ်
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 

မာ်လိက် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ Physical Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတလ်ပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
(အမျို းသား/အမျို းသမးီ) ဘာ်လီ ဘာ ပို င်ပွဲများကိ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (B) တငွ ်
ကိဗစ-် ၁၉ စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများနှင့်အညီ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့် 

ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ညန်ကား ရးမှူးများ၊  
ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 

တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး( ၂၂-၁၂-၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ြပည်နယ်တင်းနစ်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်း 
ကျင်းပ သာ မို န့ယ် ပါင်းစ တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၂.၁၂.၂၀၂၁) 
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