
ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယပတ ်ှင့ ် တတိယပတ ်အတွင်း 
Media များတွင ်  ဖာ် ပပါရှိ သာ ( ပည်တွင်း) 

အားကစားသတင်းများအား စုစည်း ကာက်တ်တင် ပ ခင်း 
အတွဲ ( ၁ ) ၊ အမှတ် ( ၂ ) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
 
 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
 

 နရာ။     ။ နပည် တာ် 

 ရက်စဲွ။    ။ ၂၁ - ၁ - ၂၀၂၂ 

 
လူထုအားကစားှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ  စုစည်းတင် ပသည်။ 
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၂၁ - ၁ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၁ - အမှတ ်(၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်                          
(အမျိးသမီး) ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်
(၂၅) ှစ် အာက ် (အမျိးသမီး) ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ ဖွင့်ပွဲ 
အခမ်းအနားအား ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက် န့ ည န
(၃:၀၀) နာရီအချနိ်တွင ် ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစား 
ကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၊ မန်မာိုင်င ံ အိုလံပစ် ကာ်မတီ ဥကဌ 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံမှ တက် ရာက ်
အဖွင့်အမှာစကား ပာကားပါသည်။ အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲ 
အခမ်းအနားသို ိုင်ငံ တာ ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီဝင ်
များ ဖစ်က သာ ဖဒိုမန်းငိမ်း မာင်၊ ဒ အးုစိန်၊                   
J e n g  P h a n g  နာ် တာင်၊ ဦး မာင်းဟာ၊ 
ဦး စာဒန်နီရယ ် ှင့် ဦး ရကိမ်း၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးများ ဖစ်က သာ ဦးချစ်ိုင်၊ 
ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်း နာင်၊ ဦး မာင် မာင်အုန်း၊ ဦးခင် မာင်ရီ၊ ဦးခင်ရီ၊ 
ဒါက်တာွန့် ဖ၊ ဒါက်တာမျိးသိန်း ကျာ်၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဦး ရ လးှင့် ဦးသိန်းစိုး၊ 

ဒုတိယဝန်ကီးများ ဖစ်က သာ ဦးရဲတင့်၊ ဒသန်းသန်းလင်း၊ ဦး မာင် မာင်ဝင်း၊ 
ဦးစန်းလွင်၊ ဦး ဇာ်ဝင်း၊ ဒါက်တာ ဇာ် မင့်၊ ဦးမျိးလင်၊ ဦး ဇာ် အး မာင်၊ ဦး ဌး အာင်၊ 
ဦး အာင် စာဝင်း ှင့ ် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အထူးဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည ်
တာ်များ၊ ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများမ ှ အုပ်ချပ်သ/ူနည်း ပများှင့ ် အားကစားသမားများ 

တက် ရာက်ခဲ့က ကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 
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ဘာလုံး                                                       
“ For the League,  

    For the Nation ” 
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ဝန်ထမ်းများ တစ်ဦးှင့်တစ်ဦး မိသားစုစိတ်ဓာတ် ဖင့် 
စည်းလုံးညီွတ်စွာ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ကျပွန်စွာ 
ထမ်း ဆာင်ိုင် စရန် ရည်ရွယ်၍ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ အရာထမ်း/ အမထမး်များ 
ှင့် တွဆံုလမ်းန် အမှာစကား ပာကားသည့ ်
အခမ်းအနားကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိအားကစားု ံ
(B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် 
ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ 

မ ှ တက် ရာက်၍ တွဆုံလမ်းန် အမှာစကား 
ပာကားခဲ့ပီး အဆိုပါအခမ်းအနားသို အားကစားှင့် 

လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ် ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့ ်
ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊ဌာနခွဲများမှ န်ကား ရးမှးများ၊ 
ဝန်ကီးုံးှင့် ဌာနခွဲများမ ှ အရာထမ်း/အမထမး်အင်အား စုစု ပါင်း (၈၀၄) ဦးတို 
တက် ရာက ်(၁၀.၁.၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး)
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဒုတိယ 
န်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲများမှ 

န်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၂.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက(်၂၅)ှစ် အာက် (အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ  အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊              
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ 

တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၃.၁.၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ် ပည် ထာင်စုနယ် မ၊ န ပည် တာ်အတွင်းရှ ိ                 
အားကစားကွင်း/ အားကစားုံများအား လိုက်လံကည့်စစ် ဆး (၁၄.၁.၂၀၂၂) 



   6 

Volume 1  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
"လုံ ခံ ရးသင်တန်းအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)" သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

 ဝန်ထမ်းများအားလုံး အးချမ်း ပျာ်ရင်ပီး လုံ ခံစိတ်ချစွာ လုပ်ငန်းတာဝန်များကိ ု
အပည့်အဝ တာဝန်ထမ်း ဆာင်ိုင်ရန်ှင့် လုံ ခံ ရးဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ/နည်းဗျဟာ 
များကိ ု နားလည်သရိှိပီး စနစ်တကျ စီမံ ဆာင်ရွက်ိုင် စရန်ရည်ရွယ်၍ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန "လုံ ခံ ရးသင်တန်း 
အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂)" သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုဇန်နဝါရီလ (၁၇) ရက် န့ နံနက် (၉)
နာရီအချနိ်တွင ် န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ (Multi  
purpose Hall) တွင ် ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ် ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဦးစိုး အာင်၊ ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ မန်မာိုင်ငံ 
ရဲတပ်ဖွဲ အမှတ ် (၅) နယ် မရဲစခန်းမ ှရဲအုပ ်ဆန်း အာင်ငယ်ှင့ ်သင်တန်းနည်း ပဆရာ 
များ၊ သင်တန်းသားများ တက် ရာက်ခဲ့ကပါသည်။ အဆိုပါ "လုံ ခံ ရးသင်တန်းအမှတ်စ ်
(၁/၂၀၂၂)" သင်တန်းကို မန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲမ ှသင်တန်းနည်း ပဆရာ ဒုရဲအုပ ်ဆန်း ဌးှင့် 
ရဲတပ်ကပ် စိုးဦး တုိ (၂) ဦးမ ှအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင ်တာဝန်ထမ်း ဆာင ်
လျက်ရှိ သာ ယှ်ပိင် ရးှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွ ဲ (၂)၊ အားကစားကွင်း/အားကစားုံဌာန 
ခွဲမ ှ လုံ ခံ ရးဝန်ထမ်း စုစု ပါင်း (၂၉) ဦးတိုအား (၁၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မှ (၂၇.၁.၂၀၂၂)
ရက် န့အထ ိ သင်တန်းကာလ (၁၀) ရက်ကာ သင်ကားပိုချ ပးသွားမည် ဖစ် ကာင်း 
သတင်းရရှိသည်။  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက(်၂၅) ှစ် အာက(်အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ ်

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဦးစိုး အာင်၊ ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ 

တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး ( ၈.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက(်၂၅)ှစ် အာက် (အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊                     

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ဌာနခွဲများမှ န်ကား ရးမှးများ၊ 
တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၉.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံး အားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ  
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ 
ဦးစိုး အာင်ှင့် ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊                              
ဘာလုံး ဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၉.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ဘူးသီး တာင်မိနယ်၊ ဆာင်းရာသီဖိတ် ခဖလား အမျိးသားအလွတ်တန်း 
ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲှင့် အမျိးသမီးအလွတ်တန်းထုတ်ဆီးတိုးပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၉.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာ              
ဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ 

ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦး၊ ဦးစိုး အာင်၊ ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ 
တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး  (၁၀.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ  အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာ 

ဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒုတိယ အမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦး၊ ဦးစိုး အာင်၊ 
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၁.၁.၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအစီအစ် ဖင့ ် န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ 

အားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိဖူဆယ်အားကစားုံ ထာင့်တွင် (၆)လက်မ အဝီစိတွင်း 
တူး ဖာ် ဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပ (၄၂၀) တွင ် ရ အာင်ပီး ရ ကာ တွရှ ိ

ဆာင်ရွက် နမအား သွား ရာက်ကည့်စစ် ဆး  (၁၃.၁.၂၀၂၂) 

ပုဏားကန်းမိနယ် ၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမ ှရပ်ကွက်/ ကျးရွာ 

အတွင်းရှ ိ အားကစားသမားများ                  
ကိုယ်လက်လပ်ရှား အားကစား 

ပလုပ်ိုင်ရန်အတွက် 
အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၈.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ 
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၄.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ            
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့ ်

ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့ ်
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦး၊                
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၆.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသမီး) 
ဘာလုံးပိင်ပွဲကို (၇.၁.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၂၁.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ န ပည် တာ်၊ 

ဝဏသိဒိ ဘာလုံး အားကစားကွင်း၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ               
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊  န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦး၊ ဦးစိုး အာင်ှင့် 
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၈.၁.၂၀၂၂)  

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား ခိုင် ပါင်းစုံ 
ကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)်ပိင်ပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ (၁၈.၁.၂၀၂၂ ) 

အိုးဗစ် 

“ အမျိးသမီးထု ကံ့ခိုင်မ ဖင် ့

   ကမာ့အဆင့်မ ီတက်လှမ်းမည် ” 
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ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၇.၁.၂၀၂၂)  

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၀.၁.၂၀၂၂)  

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၂.၁.၂၀၂၂)  
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ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၀.၁.၂၀၂၂)  

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၁.၁.၂၀၂၂)  

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၄.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) ကျာင်းအုပ်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ရကူးကန်တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်း ၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘာ ရးှစ် ရှမ်း ပည်နယ ်       

အား/ကာ ဦးစီးဌာန၏ (၆) လပတ် ခွင့် ပရန်ပုံ ငွ ဖင် ့ခွင့် ပထားရှိသည် ့မီတာ (၄၀၀)
ပးလမ်းပါ ဘာလုံးကွင်းအတွင်း ရစိမ့် မာင်း ပလုပ် ခင်း၊ ဂျပန် မက်ကပ် ခင်း၊ 
ရတ် မာင်း ( မာင်းဖုံးပါ)  Sprinkler တပ်ဆင် ခင်း၊ အဝီစိတွင်းတူး ဖာ် ခင်း၊           
Ground Tank ၊ Over Head Tank များ ပလုပ် ခင်းလုပ်ငန်းှင့် သင်တန်းသား              

အိပ် ဆာင်တိုအား ကည့်စစ် ဆး ( ၁၂.၁.၂၀၂၂ ) 

လားးခိုင/်မိနယ်၊ (၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့အထိမ်းအမှတ်                
(OK ) ယာ် မာင်းသင်တန်းဖလား ကလပ် ပါင်းစုံအလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၈.၁.၂၀၂၂ ) 



   16 

Volume 1  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) ကျာင်း အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ 
သက်သာ ချာင်ချ ိ ရးအတွက ်ကိုဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန့်သတ ်၊ 

ထိန်းချပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊ Mask ၊ Hand Gel ၊ ကက်ဥ၊ အသား၊ 
ငါးှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထာက်ပံ့ ပးမမှတ်တမ်း ( ၁၄.၁.၂၀၂၂ ) 

ဘားအံမိနယ်၊ ဘားကပ် ကျးရွာ အုပ်ချပ် ရးမှးဖလား အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ ( ၁၈.၁.၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မုံရွာ) ကျာင်းအုပ်ကီးှင် ့တာဝန်ရှိသူများ  
ကျာင်းစားရိပ်သာ၌ ဂက်စ်မီးဖိ ုစတင်တပ်ဆင်အသုံး ပချက် ပတ် ဆာက်ရွက် နမ၊ 

ဝန်ထမ်းသက်သာ ချာင်ချ ိ ရးအတွက ်ရာသီသီးှံစိုက်ခင်း စိုက်ပျိး ဆာင်ရွက်ထားရှိမ 
ှင့် ကျာင်းဝန်းအတွင်းစိမ်းလန်းစို ပလှပ စရန်အတွက ်အရိပရ်၊ လကာ၊ 

အလှပန်းပင်များ စိုက်ပျိးထားရှိမ အ ခအ နများအား ကည့်စစ် ဆး( ၇.၁.၂၀၂၂ ) 

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( မာ်လမိင)် 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၁၃.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) ကျာငး် အရာထမ်း၊ အမထမ်းများ 
သက်သာ ချာင်ချ ိ ရးအတွက ်ကိုဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရး ကန့်သတ ်၊ 
ထိန်းချပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Mask ၊ Hand Gel  ှင့် ကက်ဥများ 

ထာက်ပံ့ ပးမမှတ်တမ်း ( ၁၄.၁.၂၀၂၂ ) 

မ လးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ အသက ်(၆၀) ှစ်အထက ်ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင ်
အားကစားသမားများကို အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ၀န်ကီးဌာနမ ှ
ထာက်ပံ့ ပးအပ်သည့်ဂုဏ် ပ ငွများအား မ လးတိုင်း ဒသကီး                                

အား/ကာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးမှ ထပ်ဆင့် ပးအပ ်(၁၇.၁.၂၀၂၂ ) 
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ဘားအံမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ဘားအံပညာ ရး ကာလိပ်တွင ်                              
Physical  Fitness  Dance သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား (၉.၁.၂၀၂၂) 

ဆီဆိုင်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန ှင့် နယ်စပ် ဒသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံဖိး ရး 
သင်တန်း ကျာင်းတို ပူး ပါင်း၍ အ ခခံ မန်မာ့သိုင်းသင်တန်း ဖွင့်လှစ် (၈.၁.၂၀၂၂) 

လားးမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ စိတသုခ ဘုန်း တာ်ကီးပညာသင် ကျာင်းတွင်  
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊  Physical Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄.၁.၂၀၂၂) 
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 ရ ဖမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ကလိန် အာင)် ှင့် အ.လက၊ ခွဲ
( ကျာက်ရှပ)် ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ 

အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၈.၁.၂၀၂၂) 

 ရ ဖမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ကန် ပါက)် ကျာင်းတွင ် အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ Physical   

Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၀.၁.၂၀၂၂) 

တာချလီိတ်ခိုင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှ
အ.ထ.က(ဆန်ဆိုင်း) ှင့် အ.ထ.က 

( ဟာင်လိတ)် ကျာင်းတိုတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် 

(၁၉.၁.၂၀၂၂) 
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တာင်ငူမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ (စပါးကယ)်  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အား/ကာသိပံသင်တန်းသားရရှိ ရးှင့ ်              

Physical Fitness  Dance သုပ် ပသ (၁၀.၁.၂၀၂၂) 

သာယာဝတီခိုင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (အုတ်ဖိ)ု ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၃.၁.၂၀၂၂) 

သာ ပါင်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က ကျာင်းတွင ် အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၁.၁.၂၀၂၂) 
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ရကည်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က၊ ခွဲ ( ဒါင့်ကီး) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၀.၁.၂၀၂၂) 

ရကည်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က၊ ခွဲ (မိသစ)် ကျာငး်တငွ်  
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၂.၁.၂၀၂၂) 

ရကည်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ယိုးဒယားတက)် ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၅.၁.၂၀၂၂) 
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တာင်ကီးခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က(၇) ၊ အ.လ.က ခွဲ၊ (၁၃) ၊ 
အ.ထ.က ( ရ ညာင)် ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊             

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၂.၁.၂၀၂၂) 

မိုင်းရယ်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (မိုင်းရယ)် ှင့် အ.ထ.က၊ ခွဲ (ဟိုယ) 
ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အား/ကာသိပံသင်တန်းသား 

ရရှိ ရး၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၀.၁.၂၀၂၂) 
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တာင်ကီးခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က၊ခွ ဲ( နာင်ခဲ) ှင့် အ.ထ.က ခွဲ၊ 
(နား ဘာင)် ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊             
အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၃.၁.၂၀၂၂) 

တာင်ကီးခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က(၅)၊ အ.ထ.က(၈)၊                  
အ.ထ.က(၉) ှင့် အ.ထ.က(၁၁) ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး 

ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄.၁.၂၀၂၂) 
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ပင် လာင်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄.၁.၂၀၂၂) 

ပင် လာင်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က ( ပါင်း လာင်း) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ မန်မာ့သိုင်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  

Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၁၅.၁.၂၀၂၂) 

ပင ် လာင်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (တီကျစ)်ှင့ ် အ.လ.က 
(လက်ပံပင်သစ)် ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ 

မန်မာ့သိုင်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical Fitness  Dance သုပ် ပသပီး               
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၂.၁.၂၀၂၂) 
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ပင်ဦးလွင်ခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (ဆင်လမ်း) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၂.၁.၂၀၂၂) 

ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (မိမ) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၇.၁.၂၀၂၂) 

မိတီလာခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က၊ ခွဲ ( အာင် ဇယျာ) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် 

(၁၈.၁.၂၀၂၂) 



   27 

Volume 1  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

ပု လာမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင်  အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ Physical   

Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄.၁.၂၀၂၂) 

ပု လာမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၂) ကျာင်းတွင်  အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ Physical   

Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၈.၁.၂၀၂၂) 

ပု လာမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာန မ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ် ဆာငး်ရာသီ 
အားကစားသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၉.၁.၂၀၂၂) 
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မိုးနဲမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က  ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး 
ဟာ ပာ ခင်း၊  Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၈.၁.၂၀၂၂) 

အင်း တာ်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (အင်း တာ်) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၇.၁.၂၀၂၂) 

လွိင်လင်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (၁) ကျာင်းတွင ် အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၈.၁.၂၀၂၂) 
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ကချင် ပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနှင့် ပည်နယ် မန်မာ့ိုးရာသိုင်းဆပ် ကာ်မတီတို  
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် အ ခခံ မန်မာ့ိုးရာသိုင်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

( ၁၀.၁.၂၀၂၂ ) 

ပါင်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်ပညာ ရးဦးစးီဌာနတို ပူး ပါင်း၍               
အ.မ.က(အင်းပိုင)် ကျာငး်တငွ် အ ခခံ မန်မာ့သိုင်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

(၁၈.၁.၂၀၂၂) 

သိင်း 

“ မျိုးဂဏ်ဝင့် ကား သိင်းစွမ်းအားြဖင့် ြပည့်ရန်ခပင်း ဒိ ့ဖိုခွင်းအ့  

စည်းလး ဖာ်ထတ ်ထိန်းသိမ်း လ့ကျင့် လ့ကျင့်ြပန်ပ့ွား သိင်းအားကစား ”  
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ရခိုင် ပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ် မန်မာ့သိုင်း                          
နည်း ပှင့်ဒိုင်လူကးီ ဆင့်ပွားသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၀.၁.၂၀၂၂ ) 

ရခိုင် ပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ် မန်မာ့သိုင်း                       
နည်း ပှင့်ဒိုင်လူကးီ ဆင့်ပွားသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁၄.၁.၂၀၂၂ ) 



   31 

Volume 1  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ တာင်ကီးခိုင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကးီမှး၍ ခိုင/်မိနယ် ပါင်းစုံ 
အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)် ပိင်ပွဲကျင်းပ (၉.၁.၂၀၂၂ ) 

ဆီဆိုင်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန ှင့် နယ်စပ် ဒသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံဖိး ရး 
သင်တန်း ကျာင်းတို ပူး ပါင်း၍ အ ခခံ မန်မာ့သိုင်းသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

(၁၈.၁.၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ှင် ့ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲတို ပူး ပါင်း၍ 
ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်မ ှ တာင်ကီးတကသိုလ်သို               

ကျပ်သိန်း (၁၄၀) ခန့် တန်ဖိုးရှ ိစားပွဲတင်တင်းနစ်ခုံ( ၂) ခုံ ၊ ဘာ်လီ ဘာတိုင ်(၁) စုံ ၊ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းအခင်း ပား ှင့် တိုင ်(၁) စုံ ၊ Outdoor Fitness (၃ ) စုံ ၊                          

ဘာလုံး (၂၀ ) လုံး ၊  ဘာ်လီ ဘာ ဘာလုံး ( ၂၀) လုံး ၊ ခင်းလုံး (၂၀ )လုံး     
ပးအပ်လှဒါန်း ( ၁၀.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မ ကွးခိုင်၊ အား/ကာ ကာမ်တီ ဥကဌဖလား                                      
(၆) မိနယ ်အသက် (၂၅) ှစ ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲ                     

ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၀.၁.၂၀၂၂ ) 



   33 

Volume 1  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင်ထူးခန်သည့် 
အားကစားသမားများအား ထာက်ပံ့ဂုဏ် ပချးီ မင့် ခင်း အခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက်ချးီ မင့ ်(၁၃.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှမိနယ်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက် ရး              
( TSDP ) အစီအစ်အရ ကျင်းပ ပလုပ် သာ အ ခခံပညာ ကျာင်း ပါင်းစု ံ ပးခုန်ပစ ်၊ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းှင့် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၁၃.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပဲခူးခိုင်၊ အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား (၈) မိနယ ်                            
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)်

ပိင်ပွဲှင့ ်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၅/၁၆.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သဲကုန်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိနယ်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက် ရး              
( TSDP ) အစီအစ်အရ ကျင်းပ ပလုပ် သာ အ ခခံပညာ ကျာင်း ပါင်းစု ံ ပးခုန်ပစ ်၊ 

ပိုက် ကျာ် ခင်းှင့် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွ ဲဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  
( ၁၅.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ လွိင်လင်ခိုင်၊ အမျိးသမီးအားကစားဆပ် ကာ်မတီနာယကဖလား 
မိနယ်အလိုက ်အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း (Aerobics) ပိင်ပွဲှင့ ်

ဆု ပးပွဲကျင်းပ (၁၅/၁၆.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မွန် ပည်နယ ်အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား                                        
(၁၀) မိနယ ်အသက် (၂၅) ှစ် အာက် အမျိးသား/အမျိးသမးီ 

မန်မာ့သိုင်းပိင်ပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ (၁၂/၁၃.၁.၂၀၂၂ ) 
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မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၆) လဘတ်ဂျက ်
ပည် ထာင်စုရန်ပုံ ငွ ဖင် ့ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည် ့ အာင် မမလာ ဘာလုံးကငွ်း 

အဆင့် မင့်တင် ခင်းလုပ်ငန်းများကိ ုမ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင် 
သယဇံာတ ရးရာဝန်ကးီ၊ လူမ ရးရာဝန်ကီး ှင် ့တိုင်း ဒသကီး 

အရည်အ သွးစစ် ဆး ရး ကာ်မတီအဖွဲများ သွား ရာက်စစ် ဆးခဲ့ပီး                 
လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း စံချနိ်စံန်းများှင့်အညီ 

အရည်အ သွး ပည့်မီ ရးှင် ့တည် ဆာက်ပီးစီး ရး လမ်းန်မှာကား (၁၈.၁.၂၀၂၂ ) 

ကမ်းဘား 

“ အားကစားအားလုံး၏အ ခခ ံကမ်းဘားစံ ” 

“ ခုန်ပျ ံ ကျာ်လား ကမ်းဘားအားကစား ” 
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ကချင် ပည်နယ်၊ မစ်ကီးနားမိ၊ ငိမ်းချမ်းသာယာအားကစားကွင်းအတွင်း 
တည် ဆာက်လျက်ရှိသည် ့ ရကူးကန်တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းအား  

ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ ကည့်စစ် ဆး  (၁၈.၁.၂၀၂၂) 

ကချင် ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှ မစ်ကီးနားတကသိုလ်တွင ်                                 
Physical  Fitness  Dance  သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၉.၁.၂၀၂၂) 

စစ်ကိုင်းခိုင ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
သတင်းတပ်ဖွဲရဲမှး ှင် ့ဝန်ထမ်း 

မိသားစုများ  အားကစား လ့ကျင့်မ 
ပလုပ်ိုင် စရန်အတွက ်

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် 
(၁၈.၁.၂၀၂၂) 
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လားးခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၅) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊  အား/ကာသိပ ံသင်တန်းသားရရှိ ရး၊ 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၀.၁.၂၀၂၂) 

လားးခိုင/်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (မိုင်းရယ်) ှင့် အ.ထ.က ၊ ခွဲ (ဟိုယ)
ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊  အား/ကာသိပ ံသင်တန်းသား 

ရရှိ ရး၊ အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၀.၁.၂၀၂၂) 

ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှ
အ.ထ.က (ဂျိ) ကျာင်းတွင ် 

အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ 
Physical  Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် 

(၂၀.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်အသက(်၁၈)ှစ် အာက် ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွ ဲ
ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး ပးခုန်ပစ်အသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလ ံ
ပးအပ်ပွဲှင့် ဝန်ကီးချပ်၏ လမ်းန်ဩဝါဒခံယူပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ သာယာဝတီခိုင်၊ အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား (၈) မိနယ ်                         
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)်

ပိင်ပွဲှင့ ်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 
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ပုသိမ်ကီးမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် ဆာင်းရာသီ တိုက်ကွမ်ဒို 
သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရကည်မိနယ ်(၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့ 
အထိမ်းအမှတ်ဖလား တိုက်နယ် ပါင်းစုံအလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပီး ပိင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထံသို                    
အားကစားပစည်းများ ပးအပ်လှဒါန်း (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ နမ့်စန်မိနယ ်(၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်
အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား ရပ်ကွက်ှင့် ကျးရွာ ပါင်းစု ံအလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တာင်ငူခိုင်၊ စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲဥကဌဖလား (၆) မိနယ ်                           
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)်

ပိင်ပွဲှင့ ်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 

ရမည်းသင်းခိုင်၊ အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံိုးရာ ခင်းလုံး                  
(၆ ပါက်တန်း) ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀.၁.၂၀၂၂ ) 

ပအိုဝ်း ဒသုံး ှင့် ဆီဆိုင်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အ.ထ.က 
(ဆိုက် ခါင)် ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊  မန်မာ့သိုင်း 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၁၈.၁.၂၀၂၂) 
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