
ဒီဇင်ဘာလ ပမပတ ်ှင့် ဇန်နဝါရီလ ပထမပတ ်အတွင်း 
Media များတွင ်  ဖာ် ပပါရှိ သာ ( ပည်တွင်း) 

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

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

 
 
 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
 

 နရာ။     ။ နပည် တာ် 

 ရက်စဲွ။    ။ ၇ - ၁ - ၂၀၂၂ 

 
လူထုအားကစားှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ  စုစည်းတင် ပသည်။ 
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၇ - ၁ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၁ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ 
ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက် နမ့ှစ၍ ၂၀၂၂ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက် နအ့ထ ိ
အားကစားနည်း (၆) နည်းအား နြပည် တာ် ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း                       

(Sports Complex) ရှ ိသက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/ အားကစားရများတွင်              
ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 

(၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပ ရး 
ဆပ် ကာ်မတ ီဥက္က ဌ ဦးမင်းသိန်းဇ၊  (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်
အားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပ ရး ဆပ် ကာ်မတ ီဒတိယဥက္က ဌ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်၊ (၇၄)နှစ် ြမာက ်
လွတ်လပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် အားကစား ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ရးဆပ် ကာ်မတီ 

အတွင်း ရးမှူး ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဦး ကျာ်ဆန်းဦး နှင့် ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှ
တာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး 

( ၃၁.၁၂.၂၀၂၁) 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊  
နြပည် တာ်၊ လူထအားကစားနှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲ နှင့် အားကစားနှင့်ပညာ ရး 

ပါင်းစပ်ဌာနခွဲ အရာထမ်း/အမထမ်းများ နစ့ဉ်ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှား 
အားကစားြပုလပ် နမ  
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ နြပည် တာ ်ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း(Sports Complex)ရှ ိ

သက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/ အားကစားရများ၌ ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ  
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ (၇၄)နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်

အားကစား ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ရးဆပ် ကာ်မတီ ဥက္က ဌ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇ၊ (၇၄)နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများ 
ကျင်းပ ရးဆပ် ကာ်မတီ ဒတယိဥက္က ဌ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့် 

ကာယပညာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန ဒတယိအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာ            
ဦးစီးဌာန ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ 

ဌာနခွဲများမ ှညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် 
အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၃.၁.၂၀၂၂) 
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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) နှင့်  
ဖူဆယ်(အမျို းသား)အားကစား ပိုင်ပွဲကိ ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲရတွင် ကျင်းပြပုလပ်ရာ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒတယိဝန်ကီး၊  ဦးမျိုးလင်၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ 

ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၃.၁၂.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မရွာ)၊ 
ကျာင်းအပ်ကီးမှ အားကစားနှင့် 
ပညာ ရး ပါင်းစပ ်အထက်တန်း 
ကျာင်းတွင ်တာဝန်ထမ်း ဆာင ်

လျက်ရှိသည့် ဆရာ / ဆရာမများအတွက် 
အ နးွဝတစ် Track Suit များ 
ထာက်ပ့ ပးအပ်  ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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(၃၁) ကိမ် ြမာက် အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲ ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန်အတွက် 
စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိသည့် ပဏာမလက် ရွးစင ်အားကစားသမားများ၏ စချိန်ယူ 
မတှတ်မး်တင် သနတ်ပစ် ပိုင်ပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကိ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ 
ဒဂ မို သ့စ်( ြမာက်ပိင်း)ရိှ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာ သနတ်ပစ်အားကစားကငွ်း၌ ကျင်းပရာ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ ဝ့င်ဝန်ကီးများ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င သနတ်ပစ်အဖွဲ ခ့ျုပ ်

ဥက္က ဌ ဦး ကျာ်မိးဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်၍ အမျို းသမးီ (၂၅) မီတာ 
အားကစားပစ္စတိ ပိုင်ပွဲ၊ အမျို းသား (၅၀) မီတာစိတ်ကိုက်ပစ္စတိ ပိုင်ပွဲတိက့ိ 

ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့် ( ၂၃.၁၂.၂၀၂၁) 

သနတ်ပစ ်                                                                  

“ ြမန်မာ့ သနတ်ပစ ်          

     ကမ္ဘာ့မှတ်တိင်သစ် ” 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတလ်ပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ(၄.၁.၂၀၂၂) ရက် နအ့ထိ             

အမျို းသား/အမျိုးသမီး ( ဘာလ်ီ ဘာ၊ ဖူဆယ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ လွန်ဆွဲနှင့်ထပ်ဆီးထိး) 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိ

အားကစားကွင်း/ရများတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (B) တငွ ်
ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိ သာ (အမျို းသား/အမျို းသမးီ) ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲများနှင့် 

ဖူဆယ်အားကစားရတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိ သာ ဖူဆယ် (အမျို းသား) ပိုင်ပွဲများကိ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် 
အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၄.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတလ်ပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ(၄.၁.၂၀၂၂) ရက် နအ့ထိ             

အမျို းသား/အမျိုးသမီး ( ဘာလ်ီ ဘာ၊ ဖူဆယ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ လွန်ဆွဲ၊ ထပ်ဆီးထိး 
နှင့်အ ြပး) အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိ
အားကစားကွင်း/ရများတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ ( အမျို းသား/ အမျို းသမီး) 

ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲနှင့် ဖူဆယ် ( အမျို းသား) ပိုင်ပွဲများကိ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ဝ့င ်ဦးရဲနိင်၊ 

ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား                 
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၆.၁၂.၂၀၂၁) 

ဘာလး 

“ For the League,  

      For the Nation ” 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ(၄.၁.၂၀၂၂) ရက် နအ့ထိ              

အမျို းသား/အမျိုးသမီး ( ဘာလ်ီ ဘာ၊ ဖူဆယ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ လွန်ဆွဲ၊ ထပ်ဆီးထိးနှင့် 
အ ြပး) အားကစား ပို င်ပွဲများကိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိ
အားကစားကွင်း/ရများတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (B) တငွ ်
ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိ သာ (အမျို းသား/အမျို းသမးီ) ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲများနှင့် 
ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (C)  တငွ ်ပိက် ကျာ်ြခင်း (အမျိုးသား) ပိုင်ပွဲများကိ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 

ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊           
ဒတိယ ညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး နှင့ ်
ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် 
အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 



   10 

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

ြပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့အသနှင့်ရပ်ြမင်သကားမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ ်              
ဦးစိန်ဦး ခါင်း ဆာင်သည့် အဖွဲ ဝ့င် (၁၂) ဦးပါ လ့လာ ရးအဖွဲ သ့ည် ဝ သဒိ္ဓ              

Sports Complex အတွင်းရှိ ြမန်မာ့အားကစားလပ်ရှားမများြပခန်းသိ ့
ရာက်ရှိ လ့လာရာ လူထအားကစားနှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲ၊ ညန်ကား ရးမှူ းမ ှ

လိက်လရှင်းလင်းြပသ ( ၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 
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ဘ ာ ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိ သာ ဝန်ထမ်းများ 
အ နြဖင့် စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများအား လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အည ီ

ကမ်းကျင်ပိင်နိင်စွာ သိရှိနားလည် ပီး လပ်ငန်းတာဝန်များကိ အခကအ်ခဲမရှိဘဲ 
အာင်ြမင်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် စရန်နှင့် စာရင်းစစ်ကန ့်ကွက်ချက်များ 

မရှိ စ ရးအတွက် ရည်ရွယ်၍ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအ နြဖင့် 
ဘ ာ ရးဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ(်၂/၂၀၂၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ 
အခမး်အနားက ိ နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှိ

(Multipurpose Hall) ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ ဒတယိအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့် 
ကာယပညာဦးစးီဌာန၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 

ဦး ကျာ်ဆန်းဦးနှင့် ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက ်( ၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊  
နြပည် တာ်၊ အားကစားကွင်း/အားကစားရဌာနခွဲမှ အရာထမး်/အမထမ်းများ 
ရးဆင်းချိန်အ ပီး  ကိယ်လက်လပ်ရှား အားကစားြပုလပ် နမ (၃၀.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ (၂၁.၁၂.၂၀၂၁) ရက် နမ့ ှ(၄.၁.၂၀၂၂) ရက် နအ့ထိ              

အမျို းသား/အမျိုးသမီး ( ဘာလ်ီ ဘာ၊ ဖူဆယ်၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ လွန်ဆွဲ၊ ထပ်ဆီးထိးနှင့် 
အ ြပး) အားကစား ပို င်ပွဲများကိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်းအတွင်းရှ ိ
အားကစားကွင်း/ရများတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (B) တငွ ်
ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိ သာ (အမျို းသား/အမျို းသမးီ) ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲများနှင့် 
ဝ သိဒ္ဓိအားကစားရ (C)  တငွ ်ပိက် ကျာ်ြခင်း (အမျိုးသား) ပိုင်ပွဲများကိ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊           
ဒတိယ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ ်ဦး ကျာ်ဦး နှင့် ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ 

ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 
တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၂ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ အားကစားနည်း (၆) နည်းအား ဒီဇင်ဘာလ (၂၁) ရက် နမ့ ှ     
၂၀၂၂ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက် နအ့ထိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိ အားကစားကွင်း 

(Sports Complex) ရှ ိသက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/အားကစားရများတွင်  
ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ (အမျို းသား/အမျို းသမီး) ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲ၊               
ပိက် ကျာ်ြခင်း(အမျိုးသား) နှင့် ဖူဆယ်(အမျို းသား) ပိုင်ပွဲများကိ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်
လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများ ကျင်းပ ရးဆပ် ကာ်မတီ 

ဒတိယဥက္က ဌ ဦးမျိုးလင်၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 

တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၂၉.၁၂.၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကိရီးယားသအမတ်ကီးဖလား တိက်ကွမ်ဒိကကွက် (Online) ပိုင်ပွ ဲ
ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင် ပီး အသင်းလိက်တခွန်စိက်ဆဖလားရရှိ သာ ြပင်ဦးလွင ်
တိက်ကွမ်ဒိအဖွဲ အ့ား အားကစားအ ထာက်အကြူပုပစ္စညး်များနှင့် ဆရရှိ သာ 

အားကစားသမားများအား မန္တ လးတိင်း ဒသကီး အား/ကာဦးစးီဌာန  
ညန်ကား ရးမှူ းမ ှ ငွသားဆများ ပးအပ်ချီးြမင့်  ( ၂၅.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများ 
ကျင်းပ ရး ဆပ် ကာ်မတ ီဒတိယဥက္က ဌ၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်သည် ဝ သိဒ္ဓိ အားကစား ပိုင်ကွင်းအတွင်း၌  
အားကစား ပိုင်ပွဲအသီးသီးတွင် ပါဝင်ယှဉ် ပိုင်ကမည့် ဝန်ကီးဌာနအသီးသီးမှ 
ကစားသမားများ လ့ကျင့် နမများအား သွား ရာက်ကည့်ရအား ပးစကား             
ြပာကား ပီး နြပည် တာ်၊ ဇဗ္မူသီရိ မို န့ယ်၊ အ ြခခပညာ အထက်တန်း ကျာင်း             

အမတှ် (၆) ရှ ိအားကစားကွင်းအတွင်း ကျာင်းသား/ ကျာငး်သမူျား 
လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများ ယှဉ် ပိုင်ကစားရန ်

ကိုတင်ြပင်ဆင်ထားရှိမများအား တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ                        
သွား ရာက်ကည့်ရစစ် ဆး  ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ညန်ကား ရးမှူး 
ဦး အာင်မိးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ကွမ်းြခကန်း မို န့ယ်၊ 
ကာ့မှူး မို န့ယ်နှင့် တွ တး မို န့ယ်များရှိ အားကစားကွင်း/ အားကစားရများအား 

လိက်လကည့်ရစစ် ဆး  ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 

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

ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၉.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် နြပည် တာ်၊ 

အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) တငွ ် (31st) SEA Games ပို င်ပွဲသိ ့
ဝင် ရာက်ယှဉ် ပိုင်ရန်အတွက် နြပည် တာ်၌ စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
ြမန်မာ့လက် ရွးစင် ပီတန်း၊ ဂျူဒိ၊ ြပးခန်ပစ်၊ လက် ဝှ၊့ ဘိလိယက်/စနူကာ၊            
တိက်ကွမ်ဒိ၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ ဝူရှူး၊ ဗိဗီနမ်နှင့် ြမားပစ် အားကစားအဖွဲ မ့ျားမ ှ
အားကစားသမားများ၏ လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ သက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/

အားကစားရများသိ ့လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 

ဂျူဒိ 

“ကိယ် ရာစိတ်ပါကျန်းမာဖိ ့ဂျူဒိကစားကစိ”့ 

  “ကိယ်စိတ်စွမ်းအင်ထက်သန်ဖိ ့ဂျူဒိကစားစိ”့ 
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ဝန်ထမ်းများအ နြဖင့် ရးလပ်ငန်းများလပ်ကိင် ဆာင်ရွက်ရာတွင် ပိမိထိ ရာက ်
လျင်ြမန်စွာ ဆာင်ရွက်နိင် စရန်၊ ကနွပ်ျူတာက ိစနစ်တကျနားလည်တတ်ကမ်းစွာ 
ကိင်တွယ်အသးြပုနိင် စရန် နှင့် ကွန်ပျူတာနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗဟသတများ ပိမိသိရှိ 
နားလည်နိင် စရန် ရည်ရွယ်၍ "အ ြခခကွန်ပျူတာသင်တန်း အမှတ်စဉ(်၁/၂၀၂၁)
သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား"ကိ နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း                

(Gold Camp) ရှ ိ(Multipurpose Hall) ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး နှင့် 

ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ သင်တန်းတာဝန်ခများနှင့်                            
သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက် ရာက ် ( ၃၀.၁၂.၂၀၂၁) 

ဝူရှူး 

“ ဝူရှူ းအားကစား လ့ကျင့် ပး 

      ကီးငယ်မ ရွး ကျန်းမာ ရး ” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရး 
မှူးချုပ ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးမှ အားကစားနှင့်ကာယ 
ပညာ (သိပ္ပ) ကျာငး်များမ ှ နည်းြပများနှင့ ်
သင်တန်းသား/ သူများအား စစ်တမ်း ကာက်ယ ူ
ဆာင်ရွက်မည့် အားကစားစီမကိန်းနှင့်သ တသန 
ဌာနခွဲမ ှ အရာထမး်/အမထမ်းများအား တွဆ့ 
လမး်ညနမ်ာှကားသည့် အခမ်းအနားအား ဝ သဒိ္ဓ ိ
အားကစားကွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ (အ ပ ထပ)်
၌ ကျင်းပ ( ၃၀.၁၂.၂၀၂၁) 

အ ရှ ပ့ိင်းခရိင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်အ ြခခပညာဦးစီးဌာနတိ ့ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် 
အမျိုးသမီးကိယ်ကာယက့ခိင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အရိးဗစ်)သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား

( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ နြပည် တာ ်ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း (Sports Complex)          
ရှ ိသက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/အားကစားရများတွင် ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ  
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်

လွတ်လပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် အားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပ ရး ဆပ် ကာ်မတ ီ
ဒတိယဥက္က ဌ ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား 

တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး  ( ၃၀.၁၂.၂၀၂၁) 

ကျာက်မဲ မို ၊့ လဝယ် ကျးရွာ (၅) ကိမ် ြမာက ်ဘရားပွဲအထိမ်းအမှတ် အမျို းသား၊ 
အမျို းသမးီ ဖိတ် ခ ဘာလး ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ ( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 

စက်ဘီး      
  “စိတ်လည်းချမ်းသာ ကိယ်ကျန်းမာ စက်ဘီးစီးကပါ” 

“ နှလး ရာဂါကင်းစင်ဖိ ့စက်ဘီးစီးကစိ ့” 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်သည်  နြပည် တာ်၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) သိ ့လာ ရာက် ပီး ဗီယက်နမ်နိင်ငတွင် 
ကျင်းပြပုလပ်မည့ ်(၃၁) ကိမ် ြမာက ်အ ရှ ့ တာင်အာရ ှအားကစား ပိုင်ပွဲ ဝင် ရာက ်
ယှဉ် ပိုင်ရန်အတွက် နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Gold Camp) တငွ ်

စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာ့လက် ရွးစင ်အားကစားအဖွဲ မ့ျားအား 
တွဆ့လမ်းညန်အမှာစကား ြပာကားခဲ့ရာ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ ယှဉ် ပိုင် ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ မ ှ

ညန်ကား ရးမှူ း ဦး ကျာ်ဇင်မိး နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်း (၁၁) နည်းမှ 
အားကစားသမားအင်အား (၂၄၃) ဦးတိ ့တက် ရာက ်( ၁.၁.၂၀၂၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်သည်                     
ဝ သိဒ္ဓိ ( Sports Complex) အတွင်းရှိ အားကစားလပ်ရှားမများြပခန်းသိ ့
ရာက်ရှိ ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များ လမ်းညန်မှာကား ( ၆.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ 
၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ (၂၁) ရက် နမ့ှစ၍ ၂၀၂၂ ခနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက် နအ့ထိ 

နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း (Sports Complex) ရှ ိသက်ဆိင်ရာ 
အားကစားကွင်း/အားကစားရများတွင် အားကစား ပို င်ပွဲများကိ ဆက်လက် 

ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ  အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး၊          
(၇၄)နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်အားကစား ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး 
ဆပ် ကာ်မတ ီဒတယိဥက္က ဌ ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 

ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ 
ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦးနှင့် ဌာနခွဲအလိက် ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာမ ှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၁.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစ 
အားကစား ပိုင်ပွဲများကိ နြပည် တာ်၊ ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း (Sports Complex) ရှ ိ
သက်ဆိင်ရာ အားကစားကွင်း/ အားကစားရများ၌ ဆက်လက်ကျင်းပြပုလပ်လျက်ရှိရာ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတလ်ပ် ရး န ့
အထိမ်းအမှတ် အားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပ ရး ဆပ် ကာ်မတ ီဒတိယဥက္က ဌ၊ 

ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ ်
ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတငွ်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များ 

ြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ ဦးစိး အာင်၊ ဌာနခွဲများမ ှ
ညန်ကား ရးမှူးများ၊ ဌာနဆိင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိသူများနှင့်               

အားကစားဝါသနာရှငမ်ျား တက် ရာက်ကည့်ရအား ပး ( ၄.၁.၂၀၂၂) 
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းမ ှအရာထမး်/အမထမ်းများနှင့် သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူများ ရးဆင်းချိန်အ ပီး  

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၇.၁၂.၂၀၂၁)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၅.၁.၂၀၂၂)  

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၃.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ရကူးကန်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း ၊ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘ ာ ရးနှစ ်ရှမ်းြပည်နယ်        

အား/ကာဦးစးီဌာန၏ (၆) လပတ ်ခွင့်ြပုရန်ပ ငွြဖင့် ခွင့်ြပုထားရှိသည့် မီတာ (၄၀၀)
ြပးလမ်းပါ ဘာလးကွင်းအတွင်း ရစိမ့် ြမာင်း ြပုလပ်ြခင်း၊ ဂျပန်ြမက်ကပ်ြခင်း၊ 
ရနတ် ြမာင်း ( ြမာင်းဖးပါ) ၊ Sprinkler တပ်ဆင်ြခင်း၊ အဝီစိတွင်းတးူ ဖာ်ြခင်း၊ 

Ground Tank ၊ Over Head Tank များ ြပုလပ်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် သငတ်နး်သား              
အပိ် ဆာင်တိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး( ၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၂၄.၁၂.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မန္တ လး) အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ် 
အထကတ်နး် ကျာငး်၏ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး န ့အထိမ်းအမှတ် 

ကျပန်းစကား ြပာ ပိုင်ပွဲနှင့် ပျာ်ပွဲရင်ပွဲအားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပ  ( ၃.၁.၂၀၂၂ ) 

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

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ (၅.၁.၂၀၂၂)  
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တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်၊ ခရိင်၊ မို န့ယ် အသီးသီးတွင်                      

၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၇၄) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်             

ပျာ်ပွဲရင်ပွဲနှင့် အားကစား ပို င်ပွဲများ ကျင်းပ   

မာ်လိက်ခရိင/် မို န့ယ် (၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 

အင်း တာ် မို န့ယ ်(၂၉.၁၂.၂၀၂၁ ) 

စစ်ကိင်းခရိင်/ မို န့ယ် (၂.၁.၂၀၂၂ ) 
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မာ်လိက်ခရိင/် မို န့ယ် (၂၉/၃၀.၁၂.၂၀၂၁ ) 

မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ ကက် တာင်နှင့်ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ (၂၉.၁၂.၂၀၂၁ ) 

မာ်လိက်ခရိင/် မို န့ယ် (၃၁.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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အင်း တာ် မို န့ယ ်(၃၁.၁၂.၂၀၂၁ ) 

သပိတ်ကျင်း မို န့ယ် (၁.၁.၂၀၂၂ ) 

ကန်းလှ မို န့ယ် (၁.၁.၂၀၂၂ ) 
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ဖာင်းြပင် မို န့ယ ်(၁.၁.၂၀၂၂ ) 

နာဂ ဒသ၊ လရှီး မို န့ယ ်(၁.၁.၂၀၂၂ ) 

နန်းယွန်း မို န့ယ ်(၂.၁.၂၀၂၂ ) 
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ြဖူး မို န့ယ် (၂.၁.၂၀၂၂ ) 

စစ် တွ မို န့ယ် (၂.၁.၂၀၂၂ ) 

မင်းဘူး မို န့ယ် (၃.၁.၂၀၂၂ ) 
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ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ ်(၃.၁.၂၀၂၂ ) 

ကာအင်းဆိပ်ကးီ မို န့ယ် (၃.၁.၂၀၂၂ ) 

အနာဂတ်လူငယ်များ ဘက်စဖွ ဖ့ိုး ရး 

ပညာအားကစား ပါင်းစပ် ပး 
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ညာငဦ်း မို န့ယ် (၃.၁.၂၀၂၂ ) 

ရမည်းသင်းခရိင်/ မို န့ယ ်(၃.၁.၂၀၂၂ ) 

ကသာခရိင/် မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 
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တာင်ငူခရိင်/ မို န့ယ် (၃.၁.၂၀၂၂ ) 

ရတာရညှ် မို န့ယ ်(၄.၁.၂၀၂၂ ) 

မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ ကက် တာင်နှင့်ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ (၄.၁.၂၀၂၂ ) 
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ဇဗ္မူသီရိ မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 

လင်းဘွဲ ့မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 

က လာမို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 
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ဘးူသီး တာင် မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 

ြမစ်ကီးနား မို  ့(၄.၁.၂၀၂၂ ) 

မာင် တာ မို န့ယ ်(၄.၁.၂၀၂၂ ) 
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လဟယ် မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 

ပ ားကန်း မို န့ယ ်(၄.၁.၂၀၂၂ ) 

ဖျာပခရိင်/ မို န့ယ် (၄.၁.၂၀၂၂ ) 



   38 

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

ကာအင်းဆိပ်ကးီ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ကခတ် ချာင်း) ကျာင်းတွင ် 
Physical Fitness  Dance သင်တန်းနှင့် အရိးဗစ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်သင်ကား

(၂၃.၁၂.၂၀၂၁) 

လားရး မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၈)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊  Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 

မာ်လိက် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင့် ဖာင်းြပင် မို န့ယ်၊ အားကာဦးစီးဌာနတိမ့ှ 
အ ြခခပညာ ကျာင်းများတွင ်အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၃.၁၂.၂၀၂၁) 
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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 

(၂၃.၁၂.၂၀၂၁) 

ရကည် မို န့ယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (အသတ်) နှင့် အ.ထ.က (စည်ခ)ွ 
ကျာင်းတိတ့ွင်  အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်း 
စာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ အားကစားနည်းသရပြ်ပြခင်း၊ Physical  Fitness  Dance 

သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 

လးမျက်နှာ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ  အ.ထ.က( လးမျက်နှာ) နှင့် အ.လ.က
( လးမျက်နှာ) ကျာင်းတိတ့ွင် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစား 

လက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊  Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 
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ပန်းတ နာ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၂)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ 

အားကစားနည်းသရပြ်ပြခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 

ဟသာတခရိင/် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (၂)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်ြဖန ့် ဝြခင်း၊ 

အားကစားနည်းသရပြ်ပြခင်း၊ Physical  Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး 
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၇.၁၂.၂၀၂၁) 

လယ် ဝး မို န့ယ် အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ( ၇၄ ) နှစ် ြမာက ်လွတ်လပ် ရး နအ့ထိမ်းအမှတ ်
အားကစား ပိုင်ပွဲများကျင်းပလျက်ရှိ သာ အ.ထ.က ( ကသာ ) နှင့်မင်းြပင် ကျးရွာတိတ့ငွ ်
အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ပီး အားကစားသမားများအား ဆများချီးြမင့်           

(၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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ြမစ်ကီးနားခရိင်/ မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( အးြမသာယာ)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာ ပီး အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် 

(၂၉.၁၂.၂၀၂၁) 

မိတ္ထ ီလာခရိင/် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၃)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အားကစားနညး်သရပြ်ပြခငး်၊ Physical            

Fitness  Dance သရပ်ြပသပီး အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၉.၁၂.၂၀၂၁) 

ဘားအမို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( နာင်လ)  ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ အား/ကာသပိ္ပသင်တန်းသားရရှိ ရးနှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၃၀.၁၂.၂၀၂၁) 
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ရမည်းသင်းခရိင်၊ ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်၊ ဇီး တာ ကျးရွာ (၂၂) ကိမ် ြမာက ်
ဗဒ္ဓဘိ သကအ နကဇာတင် ဘရားပွဲအကို ဘာလးပိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ပီး 
ခရိင် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထသိ ့အားကစားပစ္စညး်များ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၂.၂၀၂၁)  

အမိမ်ဲ မို န့ယ၊် ကိုက့န်း ကျးရွာ၊ နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ် ဘာလး ပိုင်ပွဲ 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ပီး မို န့ယအ်ား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှပိုင်ပွဲကျင်းပ ရး 
ကာ်မတီထသိ ့အားကစားပစ္စညး်များ ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၆.၁၂.၂၀၂၁)  

တာင်တွင်းကီး မို န့ယ် ၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ ညာင်ပင်သာ ကျးရွာရှိ                             

အမျို းသမးီ ဘာလ်ီ ဘာ 
အားကစားသမားများ                  

အားကစားြပုလပ်နိင်ရန်အတွက် 
ဘာ်လီ ဘာ ဘာလးများ 

ထာက်ပ့ ပးအပ် (၂၅.၁၂.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ပအိဝ်း 
ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒသ ၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမှ ကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာကပ်ွ ဲ

ကျင်းပ ပီး Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၂၆.၁၂.၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ နာက်ဆးအပတ် လပ်ရှားမအြဖစ် မာလ် မို င် မို  ့ကမ်းနားလမ်း 
တငွ ် ကျင်းပသည့် မွန်ြပည်နယ် Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမသိ ့         
မွန်ြပညန်ယ်ဝန်ကီးချုပ်နှင့်ဝန်ကီးများ၊ အား/ကာသပိ္ပ ( မာ်လမိုင)် ကျာင်းမ ှ

သင်တန်းသား/သူများ၊ နည်းြပများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊  ကိဗစ-်၁၉ စည်းကမ်းချကန်ှင့်အညီ 
ပါဝင်ဆင်နဲ ( ၂၆.၁၂.၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် မန္တ လးတိင်း ဒသကီး၊                     
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၂၄.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်၊                          
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ ( ၂၃.၁၂.၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်၊                          
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ (၂၄.၁၂.၂၀၂၁ ) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလူထအားကစားလ လပ်ရှားမအြဖစ် ကချင်ြပည်နယ်၊                          
အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှူး၍ စ ပါင်းလမ်း လာက်ပွဲကျင်းပ ပီး                                
Physical Fitness  Dance  စ ပါင်းလပ်ရှားမ (၂၈.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ြပည်နယ်တင်းနစ်ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ပူး ပါင်း 
ကျင်းပ သာ မို န့ယ် ပါင်းစ တင်းနစ် ပိုင်ပွဲ ဆ ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ဆချီးြမင့် (၂၄.၁၂.၂၀၂၁) 

မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ အာင် ြမသာစ မို န့ယ်၊ အာင် ြမမန္တလာအားကစားကွငး် 
ပွဲ ကည့်စင်များအား အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလပ်ငန်း ပန္နကတ်င်အခမ်းအနားကျင်းပ 

( ၂၄.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အမျိုးသမီးအားကစားအဖွဲ ဆ့ပ် ကာ်မတနီာယကဖလား               
အသက် (၂၅) နှစ် အာက် ခရိင် ပါင်းစကိယ်ကာယက့ခိင်မ လ့ကျင့်ခန်း                  
( အရိးဗစ်) ပိုင်ပွဲနှင့် ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ(၂၇/၂၈.၁၂.၂၀၂၁) 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊  
စစ်ကိင်း မို ၊့ နှစ ်(၇၀၀) အားကစားကွင်း အဆင့်ြမင့်တင်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် Synthetic 

ြပးလမ်းခင်းြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမအ ြခအ နအား ကည့်ရစစ် ဆး                       
( ၂၅.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်ဖလား ခရိင် ပါင်းစ 
ြမန်မာ့သိင်း ပိုင်ပွဲအား (၂၀.၁၂.၂၀၂၁) ရက် န ့မ ှ(၂၃.၁၂.၂၀၂၁) ရက် နထ့ ိကျင်းပ 

သိင်း 

“ မျိုးဂဏ်ဝင့် ကား သိင်းစွမ်းအားြဖင့် ြပည့်ရန်ခပင်း ဒိ ့ဖိုခွင်းအ့  

စည်းလး ဖာ်ထတ ်ထိန်းသိမ်း လ့ကျင့် 

လ့ကျင့်ြပန်ပ့ွား သိင်းအားကစား ”  
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လက်ပတန်း မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမှ မို န့ယ်အားကစားဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရး              
( TSDP ) အစအီစဉ်အရ ကျင်းပြပုလပ် သာ မို န့ယ်စီမအပ်ချုပ် ရး 
ကာ်မတီဥက္က ဌဖလား အသက် (၂၅) နှစ် အာက် ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲနှင့်               

ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ ဆ ပးပွဲအခမး်အနားကျင်းပ ( ၂၅.၁၂.၂၀၂၁ ) 

မိတ်ခရိင်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမှ ကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ဘာလ်ီ ဘာနညး်ြပဆရာ
(ဆင့်ပွား) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၅.၁၂.၂၀၂၁ ) 

ြမန်မာနိင်ငပိက် ကျာြ်ခင်းအဖွဲ ခ့ျုပ်နှင့ ်ြပညခ်ရိင် အား/ကာ ဦးစီးဌာနတိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ် သာ ပိက် ကျာ်ြခင်းဒိင်လူကီးသင်တန်း (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ 

ရ တာင် မို န့ယ ်အားကစားခန်းမတွင်ကျင်းပ ( ၆.၁.၂၀၂၂ ) 
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ပဲခူးတိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ်ဖလား (၂၈) မို န့ယ ်အသက် (၁၈) နှစ် အာက်            
အမျို းသား/အမျိုးသမီး ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့် 
( ၃၁.၁၂.၂၀၂၁ ) 

ရခိင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် အရိးဗစ်နညး်ြပ/ဒိင်သင်တန်း 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၇.၁၂.၂၀၂၁ ) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် ပသိမ် မို ၊့ 
ကးိသနိး်အားကစားကငွး် Synthetic Truck ခင်းြခင်းလပ်ငန်း၊ ပွဲ ကည့်စင်များ 

အကီးစားြပင်ဆင် နမ နှင့် အားကစားပစ္စညး်များထားရှိမအား လာ ရာက်ကည့်ရ ပီး 
လိအပ်သည်များ လမ်းညန်မှာကား ( ၂၇.၁၂.၂၀၂၁ ) 

ရခိင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် အရိးဗစ်နညး်ြပ/ဒိင်သင်တန်း 
ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂.၁.၂၀၂၂ ) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား(၂၆) မို န့ယ် ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွ ဲ
ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ၊ တိင်း ဒသကးီဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ 

ဆများချီးြမင့်  ( ၅.၁.၂၀၂၂ ) 

ပသိမ် မို ၊့ ကးိသနိး်အားကစားကငွး်Synthetic ြပးလမး် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ၊ 
တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာကဖ်ွင့်လှစ် ( ၅.၁.၂၀၂၂ ) 
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