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၄ - ၂ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၂ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

(၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရ ှအားကစားပိင်ပွဲသို 
ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်ရန ်စခန်းသွင်း လ့ကျင့်လျက်ရှိသည့် မန်မာ့လက် ရွးစင ်

အားကစားသမားများ၏ လ့ကျင့်သုပ် ပသမအား နပည် တာ်ရှိ 
ဝဏသိဒိအားကစားုံ  ( B ) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ 

ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီဥကဌ၊ ိုင်ငံ တာ်ဝန်ကီးချပ ်
ဗိုလ်ချပ်မှးကီး မင်း အာင်လင ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး ( ၂၉-၁-၂၀၂၂ ) 



   2 

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

ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စ ီဥက ိုင်ငံ တာ်ဝန်ကီးချပ်ှင့် အဖွဲဝင်များ 
မန်မာ့အားကစားလပ်ရှားမများ ပခန်းအား ကည့်ရာ ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင် ရတံဆိပ်ဆုရှင် 
အားကစားသမားများ ဖစ်ကသည့ ်ဗိုလ်ကီး တင် အာင ်(အငိမ်းစား)၊ ဒသန်းသနး်၊ 

ဒမာမာမင်း၊ ဒုုရီ ှင့ ် ဒခင်မူမူတိုက ကိဆိုတ်ဆက် ( ၂၉-၁-၂၀၂၂ ) 
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မန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မင့်မား စရန်ရည်ရွယ်၍                   
ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၈) ှစ် အာက် ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲများကိ ု

ဝဏသိဒိအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ 

ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ                  
တက် ရာက်ကည့်အား ပးကာဆုများချးီ မင့်၊                                              

အဆိုပါပိင်ပွဲတွင ်အမျိးသား/အမျိးသမီး တံခွန်စိုက်ဆုဖလားအား 
တနသာရီတိုင်း ဒသကီး ပးခုန်ပစ်အသင်းမ ှဆွတ်ခူးရရှိ ( ၂၇.၁.၂၀၂၂ ) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံသည် 
မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ်မ လးတိုင်း ဒသကီးရှိ အာင် မမလာ 
အားကစားကွင်း အဆင့် မင့်တင် ခင်းလုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် နမှင့် 

ဗထူးအားကစားကွင်းတွင ်အဆင့် မင့်မိုးလုံ လလု ံအားကစားုံ                       
တည် ဆာက်မည့် မ နရာများအား လိုက်လံကည့်စစ် ဆး (၂၂.၁.၂၀၂၂) 

တိုက်ကွမ်ဒို 

“စိတ်ဓာတ် ပင်းထန ်အားှင့်မာန ်

သွက်လက်လပ်ရှား တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစား” 
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ဘာ ရးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း သင်တန်းအမှတ်စ် (၂/၂၀၂၁)                               
သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  

       အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ
ငွစာရင်းတာဝန်ထမ်း ဆာင် န သာ ဝန်ထမ်းများအ နဖင့ ် လုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက ်           

ရာတွင ် ဘာ ရးစည်းမျ်း/စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ စနစ်တကျ 
လုပ် ဆာင်ိုင်ရန်ှင့ ် ငွစာရင်းသွင်းရာတွင ် မှန်ကန်မရှိ စ ရး၊ ခွင့် ပဘာ ငွအတိုင်း 
သုံးစွဲမရှိ စ ရး၊ အသုံးစရိတ်များ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစွဲမရှိ စရန်ှင့ ် ဘာ ရးဆုိငရ်ာ 
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိ ု တိကျ သချာစွာနားလည် စရန ် ရည်ရွယ်၍ ဇန်နဝါရီလ (၂၅)
ရက် န့ နံနက် (၉) နာရီခွဲအချနိ်တွင ် န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold 
Camp) ရှ ိ (Multipurpose Hall) ၌ ဘာ ရးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်း 
အမှတ်စ် (၂/၂၀၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကိ ု ကိုဗစ-်၁၉ ထိန်းချပ/်ကာကယွ ်
စည်းမျ်း/စည်းကမ်းများှင့်အညီ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ မ ှ တက် ရာက ် သင်တန်းဆင်းအမှာစကား 
ပာကားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါသငတ်န်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားသို အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၊ ဒုတိယဝန်ကးီ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
န်ကား ရးမှးချပ်၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်း 
အတွင်းဝန်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊ 
န်ကား ရးမှးများ၊ သင်တနး်နည်း ပှင့် သင်တန်းသား/သူများ တက် ရာက်ခဲ့ကပီး 
သင်တန်းအား (၂၇.၁၂.၂၀၂၁) ရက် န့မ ှ (၂၅.၁.၂၀၂၂) ရက် န့အထ ိ သငတ်နး်သား/သူ
(၂၁) ဦးအား (၁) လကာ သင်ကားပိုချခဲ့ ကာင်း သတင်းရရှိသည်။   
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ် ိုးရာ လှ လှာ်ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာ 
ကျင်းပိုင် ရးအတွက ် ပါင်းစပ်ညိင်းအစည်းအ ဝးကို ဇန်နဝါရီလ(၂၂)ရက် န့ န့လည ်
(၁) နာရီ၌ အင်းယားကန်ရှ ိ မန်မာိုင်ငံ လှ လှာ်အဖွဲချပ် အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ကျင်းပရာ 
ရန်ကုန်မိ တာ်စည်ပင်သာယာ ရးဝန်ကီး မိ တာ်ဝန ် ဦးဗိုလ် ဌး ၊ ရန်ကုန်တိုင်း 
ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဥပ ဒချပ် ဦး ဌး အာင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 

န်ကား ရးမှးချပ် ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦး ၊ အားကစား 
ှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ ဖိတ်ကားထား သာ တာဝန်ရှိသူများှင့ ်
မန်မာိုင်ငံ လှ လှာ်အဖွဲချပ ်ဥကဌ ဦး သာင်းထိုက်မင်းှင့ ်အမ ဆာင်များ တက် ရာက ်
ခဲ့က ကာင်း သတင်းရရှိသည်။  

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်ိုးရာ လှ လှာ်ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာ                  
ကျင်းပိုင် ရးအတွက ် ပါင်းစပ်ညိင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပ 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

ဦး ကျာ်ဆန်း ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက ်(၁၈)ှစ် အာက ်

ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲအား ကည့်အား ပးပီး ဆုများချးီ မင့ ်(၂၅.၁.၂၀၂၂) 

ပးခုန်ပစ ်

“ မန် မန် ပး ဝး ဝးပစ် မင့် မင့်ခုန ်” 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊  

(၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်လူငယ်ှင့်စာ ပပွဲ တာ ်
ကျင်းပ ပလုပ်ရာတွင ်အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှခင်းကျင်း ပသမည့ ်
အားကစားလပ်ရှားမများ ပခန်းသို  ပခန်းများ ကိတင် ပင်ဆင ် ဆာင်ရွက်ထားရှိမ 
များအား ကည့်စစ် ဆးခဲ့ပီး ထပ်မံ ပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရန ်လိုအပ်သည်များကို 

တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန်မှာကား (၂၅.၁.၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံမှ 
ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင ်အားကစားသမား ဟာင်းကီးများ ဖစ်ကသည့ ်ဗိုလ်ကီးတင် အာင်

( ဘာလုံး)၊ ဒသန်းသန်း( ပးခုန်ပစ)်၊ ဒမာမာမင်း( ပးခုန်ပစ)်၊                               
ဒုုရီ( ပးခုန်ပစ)်၊ ဒခင်မူမူ(ဂျဒို) တိုှင့် တွဆုံသည့်အခမ်းအနားကို 
ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း (VIP) ဧည့်ခန်းမ ဆာင်၌ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ 

ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦးှင့် ဦး ကျာ်ဆန်းဦးတို တက် ရာက် ( ၂၉.၁.၂၀၂၂)  

( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ 
အထိမ်းအမှတ ်ဆီဆိုင်မိနယ ်အား/ကာ 

ဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးကျင်းပ သာ 
အားကစားပိင်ပွဲများ ကျင်းပ ပလုပ ်            

( ၁-၂-၂၀၂၂ ) 



   11 

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

(၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့အထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့်စာ ပပွဲ တာ ်
အခမ်းအနားကို န ပည် တာ ်ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ  

ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦး မာင် မာင်အုန်းှင့်ဇနးီ 
အားကစားလပ်ရှားမများ ပခန်းအတွင်း စိတ်ဓာတ် မင့်တင် ရး ပခန်း၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင ်

အားကစားသမားများ၏ ပိင်ပွဲဝင် ရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့မှင့ ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့ ်              
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ အားကစား မာ်ကွန်းခန်းမတွင ် ပသထား သာ 
ရတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့ ်အားကစားသမားများ၏ ပုံတူုပ်တုများအား 

လာ ရာက်ကည့် လ့လာ (၃၁.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း ၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၈)ှစ် အာက် ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲအား 

ကည့်အား ပးပီး ဆုများချးီ မင့ ်(၂၆.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ကျင်းပ ရး ဗဟို ကာ်မတီ            
ဒုတိယအကိမ ်ညိင်းအစည်းအ ဝးအား ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့် 

လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အာကစားှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ ယှ်ပိင် ရးှင့် လ့ကျင့် ရးဌာခွ(ဲ၂) န်ကား ရးမှးတိုမှ                          

Video Conferencing စနစ် ဖင့်တက် ရာက် (၂၅.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ် U-18 ပးခုန်ပစ ်
(အမျိးသား/အမျိးသမီး) ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာ ကျင်းပ ပလုပ ်
ိုင် ရးအတွက် အသင်းအုပ်ချပ်သူများ ပါင်းစပ်ညိင်း 
အစည်းအ ဝးအား န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိ အားကစားု ံ(B) 
၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မန်မာိုင်ငံ ပးခုန်ပစ ်အဖွဲချပ်မှတာဝနရ်ှိသူများ၊ တိုင်း ဒသ 
ကီးှင့် ပည်နယ်များမ ှ အသင်းအုပ်ချပ်သူများှင့် ပိင်ပွဲကျင်းပ ရးမှ တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက ်(၂၃.၁.၂၀၂၂) 
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ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီဥကဌ၊ ိုင်ငံ တာ်ဝန်ကီးချပ် ဗိုလ်ချပ်မှးကီး 
မင်း အာင်လင်ှင့်ဇနီး ဒကကလှတိုမှ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တိုင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ ်

အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသမီး ဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် 
အသင်းများမ ှအားကစားသမားများအား ဆုချးီ မင့်ခဲ့သည့ ်ဆု ကး ငွအတိုင်း 
ထပ် ဆာင်းဆု ကး ငွများ ပးအပ်ချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ်၊ 

အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ                      
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်မ ှ(ကိုယ်စား) 

ပးအပ်ချးီ မင့ ် (၂၂.၁.၂၀၂၂) 



   15 

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

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ိုးရာ လှ လှာ်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနာအား 
ရန်ကုန်မိ အင်းလျားကန်ရှ ိ မန်မာိုင်ငံ လှ လှာ်အဖွဲချပ်၌ ကျင်းပရာ 

ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ ်ဦးလှစိုး၊ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချပ် 
တိုင်းမှး ဗိုလ်ချပ်ွန့်ဝင်း ဆွ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊              

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင ်ဝန်ကီးများ၊              
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်ဦး ကျာ်ဦးှင့ ်
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ လှ လှာ်အဖွဲချပ ်ဥကဌ ဦး သာင်းထိုက်မင်းှင့ ်

အမ ဆာင်များ ၊ ဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များ တက် ရာက ်(၃၁.၁.၂၀၂၂)  

လှ လှာ် 

“ တက်ညီလက်ညီ ရှသိုချ ီ လှခွက်ချည်းကျန ်အလံမလဲ” 

“တက်ကျိးလင် လက်ထုိး လှာ်မည်    

“ သသည့်တိုင် အာင ်   တက်ကုိ ဆာင်” 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့ ်
ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် 
ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ  လင်သာယာ(အ ရှပိုင်း) မိနယ ်၊ တွံ တးမိနယ်ှင့ ်

ဆိပ်ကီး/ခ နာင်တိုမိနယ်တိုရှ ိအားကစားကွင်း၊ အားကစားုံများအား 
ကည့်စစ် ဆးပီး လိုအပ်သည်များကိ ုတာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန်မှာကား 

(၃၁.၁.၂၀၂၂)  

( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု
ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်

ဟိုပုံးမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ 
ကီးမှးကျင်းပ သာ 
အားကစားပိင်ပွဲများ 

ကျင်းပ ပလုပ ် ( ၁-၂-၂၀၂၂ ) 
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တစ်မျိုးသားလး ကျန်းမာက့ခိင် စ ရး၊ ဒသအသးီသးီရှိ တိင်းရင်းသားအချင်းချင်း 
ချစ်ကည်ရင်းနှီးမ တိးတက် စြခင်းနှင့် မျိုးဆက်သစ်ရွက်ပန်းသီး 

အားကစားသမားများ ပ ထွက်လာ စ ရးတိက့ိ ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၂ခနှစ်၊ 
ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကးီ ရိးရာ လှ လှာ် ပိုင်ပွဲ ဒတယိ နပ့ွဲစဉ်များနှင့် 

ဆချီးြမင့်ပွဲကျင်းပ ( ၁_၂_၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခနှစ်၊ (၅၀)ကိမ် ြမာက် ြပညန်ယ်နှင့်တိင်း ဒသကီး စက်ဘီး ပိုင်ပွဲ အာင်ြမင်စွာ 
ကျင်းပ ြပုလပ်နိင် ရးအတွက် အသင်းအပ်ချုပ်သမူျား ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ 
နြပည် တာ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရှ ိ(Multipurpose Hall) ၌ 

ကိဗစ-်၁၉ ရာဂါ စည်းမျဉး်/စည်းကမ်းနှင့်အညီ ကျင်းပြပုလပ်ရာ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ ဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ ယှဉ် ပိုင် ရးနှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ (၁) 
ညန်ကား ရးမှူ း ဦးခွန်ဂျာ အာင်၊ စီမကိန်းနှင့်သ တသနဌာနခွဲ ညန်ကား ရးမှူ း 
ဦးရဲလွင်၊ အားကစား ဆးဘက်ဌာနခွဲ ညန်ကား ရးမှူး ဒါက်တာစိးမင်းဦး၊ 

ြမန်မာနိင်ငစက်ဘးီအဖွဲ ခ့ျုပ်မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးများမှ 
အသင်းအပ်ချုပ်သ/ူ နည်းြပများနှင့ ်အားကစားသမားများ၊ 

ပိုင်ပွဲကျင်းပ ရးမှတာဝန်ရှိသူများတက် ရာက ်( ၂_၂_၂၀၂၂ ) 
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(၇၅) ှစ် မာက ်စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့အထိမ်းအမှတ် လူငယ်ှင့်စာ ပပွဲ တာ ်
အခမ်းအနားကို န ပည် တာ ်ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ            
ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ စာသင် ကျာင်းများမ ှဆရာ/ဆရာမများ၊ 

ကျာင်းသားလူငယ် မာင်မယ်များ၊ မိဘပည်သူများ၊ ဝန်ထမ်းများှင့ ်
ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များသည် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်းအတွင်း ဌာနဆိုင်ရာများမ ှ

ခင်းကျင်း ပသထားသည့် ပခန်းများ၊ အားကစားလပ်ရှားမများ ပခန်းအတွင်း 
စိတ်ဓာတ် မင့်တင် ရး ပခန်း၊ ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင်အားကစားသမားများ၏ ပိင်ပွဲဝင် ရာက ်
ယှ်ပိင်ခဲ့မှင့ ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ အားကစား မာ်ကွန်းခန်းမတွင် 

ပသထား သာ ရတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့သည့ ်အားကစားသမားများ၏ ပုံတူုပ်တုများှင့ ်
ဝဏသိဒိအားကစားုံ (B) ၌ (၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွ ဲ

ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်ကမည့ ် မန်မာ့လက် ရွးစင ်အားကစားသမား ဖစ် သာ                        
ဂျဒို၊ ပိုက် ကျာ် ခင်း၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဗိုဗီနမ်အားကစားအဖွဲများ၏                

အားကစားနည်းအလိုက ်သုပ် ပသမများှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊                   
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှဝန်ထမ်းများ၏ Myanmar Fitness Dance 
သုပ် ပသမများကိ ုစိတ်ပါဝင်စားစွာ ဖင့ ်လာ ရာက်ကည့် လ့လာမမှတ်တမ်း  

(၃၁.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှိ             
လုံ ခံ ရးတာဝန် ထမ်း ဆာင် န သာ ဝန်ထမ်းများအ နဖင့ ်၎င်းတို၏တာဝန်များကို 
ထမ်း ဆာင်ရာ၌ ဝန်ထမ်းများ၏စိတ်တွင် လုံ ခံ ရးသတိ၊ လုံ ခံ ရးအသိ အမဲမ ပတ ်

တည်ရှိ န စရန်ှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အးချမ်း ပျာ်ရင်လုံ ခံစိတ်ချစွာ                       
လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်း ဆာင်ိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ န ပည် တာ၊် အားကစား 

လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ (Multipurpose Hall) ၌ အားကစားှင့ ်
ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် "လုံ ခံ ရးသင်တန်းအမှတ်စ ်(၁/၂၀၂၂)" 

သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ကိုဗစ်-၁၉ ရာဂါ ကာကယွထ်ိန်းချပ် ရး                
စည်းမျ်း/ စည်းကမ်းများှင့ ်အညီ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီး 
ဌာနမှ န်ကား ရးမှးများ၊ သင်တန်းနည်း ပဆရာများ၊ သင်တန်းတာဝန်ခံများှင့ ်

သင်တန်းသားများတက် ရာက ်( ၂၇.၁.၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး ) ကျာင်းတွင ် 
ရကူးကန်တည် ဆာက် ခင်းှင့် မီတာ ( ၄၀၀ ) ပးလမ်းပါ ဘာလုံးကငွ်းအတွင်း 

အကီးစား ပင်ဆင် ခင်း လုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် နမအား 
ကျာင်းအုပ်ကီးှင့်တာဝန်ရှိသူများ ကည့်စစ် ဆး ( ၂၄-၁-၂၀၂၂ ) 

အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး ) ကျာင်းမ ှအရာထမ်း၊ အမထမ်းများ 
သက်သာ ချာင်ချ ိ ရးအတွက ်စား သာက်ကုန်များအား ကျာင်းအုပ်ကီးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများက ထာက်ပံ့ ပးအပ်မ ( ၂၈-၁-၂၀၂၂ ) 
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ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂၄.၁.၂၀၂၂)  

“ ငွကုန်သက်သာ  စိတ်ချမ်းသာ 
ဆးဝါးမပါ  ကိုယ်ကျန်းမာ 

     န့စ် န့တိုင်း  လမ်း လာက်ပါ ” 

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

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂၈.၁.၂၀၂၂)  
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ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( မာ်လမိင)် 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂၅.၁.၂၀၂၂)  

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

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂၀.၁.၂၀၂၂)  
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ပည် ထာင်စုဝန်ကီး၏ လမ်းန်ချက်အရ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) 
ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ်သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ ုံးဆင်းချနိ်အပီး  

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂၄.၁.၂၀၂၂)  

အား/ကာသိပ ံ( မ လး ) ကျာင်းတွင ်အမျိးသား/အမျိးသမီး အိပ် ဆာင်များ 
အတွင်းအ ပင ်သန့်ရှင်း ရး ဆာင်ရွက်ထားရှိမများအား 

ကျာင်းအုပ်ကီးှင့်တာဝန်ရှိသူများ ကည့်စစ် ဆး ( ၂၆.၁.၂၀၂၂ ) 
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အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) ကျာငး်မှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ 
ဇန်နဝါရီလအတွက ်ကံ့ခိုင်စွမ်းရည ်(၅)မျိး စစ် ဆး နမ  (၃၀.၁.၂၀၂၂)  

အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( မ လး ) ကျာင်းမ ှအရာထမ်း၊ 
အမထမ်းများသက်သာ ချာင်ချ ိ ရးအတွက ်စား သာက်ကုန်များအား 

ကျာင်းအုပ်ကီးှင့်တာဝန်ရှိသူများက ထာက်ပံ့ ပးအပ်မ ( ၂၈-၁-၂၀၂၂ ) 

ကန်ကီး ထာင့်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၁ ) ကျာင်းတွင်  
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ လက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ 
အားကစားနည်းသုပ် ပသခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ (၃၁.၁.၂၀၂၂) 
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ကျာက် ဖခိုင်၊ ကျာက် ဖမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အ.ထ.က ( ၃ ) 
ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၀.၁.၂၀၂၂) 

ကျာက် ဖခိုင်၊ ကျာက် ဖမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အ.ထ.က ( ၁ ) 
ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၂.၁.၂၀၂၂) 

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

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂၂.၁.၂၀၂၂) 
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အ ရှပိုင်းခိုင ်(ဒဂုံမိသစ)် ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က ( ၂ ) 
ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၁.၁.၂၀၂၂) 

ဖျာပုံခိုင/်မိနယ၊် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.လ.က (ရှမ်းကွင်း) ှင့် အ.ထ.က (တမ)ံ 
ကျာင်းတိုတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၁.၁.၂၀၂၂) 

အ ရှပိုင်းခိုင ်(ဒဂုံမိသစ)် ဆိပ်ကမ်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က ( ၅ ) 
ကျာင်းတွင ် အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance 

သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ (၂၈.၁.၂၀၂၂) 
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အုတ်ဖိုမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ဂုံညင်းတန်း) ကျာငး်တငွ်  
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အား/ကာသိပံသင်တန်းသားရရှိ ရး၊ Physical   
Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂၁.၁.၂၀၂၂) 

တာင်ငူမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အား/ကာသိပံသင်တန်းသားရရှိ ရး၊ 
တိုက်ကွမ်ဒိုအ ခခံသုပ် ပသခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂၄.၁.၂၀၂၂) 

အိမ်မဲမိနယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှ
အ.လ.က ( ရှမ်းကွင်းသူ ဌးကုန်း) 
ကျာင်းတွင ်အားကစားဆိုင်ရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ 

အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင်များ 
ဖန့် ဝပီး Physical   Fitness  Dance  

လ့ကျင့်ခန်းများစု ပါင်း ပလုပ ်             
( ၂၆-၁-၂၀၂၂ ) 
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ငါန်းဇွန်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (ခွဲ) ( ကျာက်တလုံး) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ အား/ကာသိပံသင်တန်းသားရရှိ ရး၊ Physical   
Fitness  Dance သုပ် ပသပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂၂.၁.၂၀၂၂) 

လွိင်လင်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်                            
Physical   Fitness  Dance လ့ကျင့်ခန်းများစု ပါင်း လ့ကျင့်ပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂၈.၁.၂၀၂၂) 
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ကရင် ပည်နယ ်၊ လင်းဘွဲမိနယ်၊ ကာ့ဝန်း ကျးရွာ ဘာလုံးကွင်းအတွင်း ကျင်းပ 
ပလုပ် သာ သာသနာ့ ဝပုလအသင်းကီး၏ (၇၅) ကိမ် မာက ်စိန်ရတု ပရိယတိ 

စာ ပန်ပွဲ တာ်ှင့် ဓမစကာရွတ်ဖတ်ပူ ဇာ်ပွဲ တာ ်အထိမ်းအမှတ ်အမျိးသား/အမျိးသမီး 
ချစ်ကည် ရး ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  ( ၂၃.၁.၂၀၂၂ ) 

မာ်လမိင်ကန်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မဲဇလီလင်းစွဲ ကျးရွာ (အ.လ.က)                      
ကျာင်း ဇံု(၈) ပည် ထာင်စု န့အကိ ချစ်ကည် ရး ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွ ဲ                           

ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပပီး ပိင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီထံသို                      
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် ( ၂၂.၁.၂၀၂၂ ) 

( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်ပု လာမိနယ ် 
အမျိးသားအလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွဲကျင်းပ ( ၃၁-၁-၂၀၂၂ ) 
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ရှမ်း ပည်နယ ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးှင့်တာဝန်ရှိသူများ                      
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား                                 

အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်မိနယ် ပါင်းစုံ မန်မာ့သိုင်းပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာ 
ကျင်းပ ပလုပ်ိုင် ရး အကိညိင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပ  ( ၂၃.၁.၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစုံ အသက ်( ၂၅ )
ှစ် အာက် မန်မာ့သိုင်းပိင်ပွဲကိ ု တာင်ကီးမိ ပည်နယ် လ့ကျင့် ရးအားကစားုံ၌ 

ကျင်းပရာ ပည်နယ်အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌ ပည်နယ်လူမ ရးရာဝန်ကီး                
တက် ရာက ်အဖွင့်အမှာစကား ပာကားကာ ပိင်ပွဲအားဖွင့်လှစ် ပး ( ၂၄.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရှမ်း ပည်နယ ်အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား အသက် ( ၂၅ ) ှစ် အာက် 
မိနယ် ပါင်းစု ံ မန်မာ့သိုင်းပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                          

( ၂၆-၁-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မိုင်း ဖတ်မိနယ ်အုပ်ချပ် ရးမှးဖလား အမျိးသားပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွ ဲ
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ ( ၂၀-၁-၂၀၂၂ ) 
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အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲများတွင် ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင်ဆုရရှိခဲ့ သာ မွန် ပည်နယ်မ ှ
အားကစားသမားများအား ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲမ ှဂုဏ် ပချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ 
ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက်ချးီ မင့ ်( ၂၁-၁-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မာ်လမိင်ခိုင ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲဥကဌဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံ              
အသက(်၂၅)ှစ် အာက် အမျိးသားဖူဆယ် ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့ ်

ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၉.၁.၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ( ၇၅ ) ှစ် မာက ် ပည် ထာင်စု န့ 
အထိမ်းအမှတ ်ပဲခူးမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ 
ဖလား အမျိးသား(အလွတ်တန်း) ဘာလုံးပိင်ပွဲ 

ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး      
အား/ကာ ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှး 

တက် ရာက်ကည့် အား ပးပီး ပိင်ပွ ဲကျင်းပ 
ရး ကာ်မတီှင့်ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများထံသို 

ဘာလုံးများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်( ၂၅-၁-၂၀၂၂ ) 

ကရင် ပည်နယ်၊ လင်းဘွဲမိနယ ်မိုးလုံ လလုံအားကစားခန်းမ                    
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁.၂.၂၀၂၂) 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၄) ခိုင ် 
အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း ( အိုးဗစ)် ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲ
အခမ်းအနားကို ပဲခူးမိ၊ မိ တာ်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ကည့်အား ပးကာ ဆုများချးီ မင့ ်( ၂၅-၁-၂၀၂၂ )  
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၂၀၂၂ ခုှစ် ( ၇၅ ) ှစ် မာက ် ပည် ထာင်စု န့ 
အထိမ်းအမှတ ်ကန်ကီး ထာင့်မိနယ ်စီမ ံအုပ်ချပ ်
ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား (အလွတ်တန်း) ဘာ်လီ ဘာ 

ပိင်ပွဲ၊ ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲ၊ ကက် တာင်ိုက ်
ပိင်ပွ ဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပီး ပိင်ပွ ဲ ကျင်းပ 
ရး ကာ်မတီှင့် ပိင်ပွဲဝင် အသင်းများထံသို 
ဘာလုံးများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်( ၂၅-၁-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဘူးသီး တာင်မိနယ ် ဆာင်းရာသီဖိတ် ခဖလား အမျိးသား
(အလွတ်တန်း) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲှင့်အမျိးသမီး(အလွတ်တန်း)ထုပ်စီးတိုးပိင်ပွ ဲ

ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၅-၁-၂၀၂၂ ) 

ဝူရှး 
“  ဝူရှးအားကစား လ့ကျင့် ပး ကီးငယ်မ ရွး ကျန်းမာ ရး ”   
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ဧရာဝတီတိုင်း ဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား (၆) ခိုင ်အမျိးသား/အမျိးသမီး 
ိုးရာ ခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ ်

တက် ရာက်အမှာစကား ပာကားကာ ဖွင့်လှစ် ( ၂၅-၁-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒသကီး အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား ( ၆ ) ခိုင ်
အမျိးသား/အမျိးသမီး ိုးရာ ခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွ ဲဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                      

( ၂၅-၁-၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒသကီး အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား ( ၂၆ ) မိနယ ်
အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အိုးဗစ)်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 
တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက်အမှာစကား ပာကားကာ ဖွင့်လှစ်

( ၂၈.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ရှမ်း ပည်နယ ်အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲ ဆပ် ကာ်မတီနာယကဖလား 
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ ဒသများှင့် ခိုင် ပါင်းစုံ အသက ်(၂၅)ှစ် အာက ်

အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အိုးဗစ)်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 
( ၁.၂.၂၀၂၂) 
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( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်ပုသိမ်မိနယ ်
စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ရပ်ကွက် ပါင်းစုံ အမျိးသား ( အလွတ်တန်း ) 

ဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၆-၁-၂၀၂၂ ) 

( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ် မဝတီမိနယ ်အား/ကာ 
ကာ်မတီဥကဌဖလား အသက ်( ၂၅ ) ှစ် အာက ်ရပ်ကွက/် ကျးရွာ ပါင်းစုံ အမျိးသား  

ဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၇-၁-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မူဆယ်မိနယ ်                     
အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား                               

အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်
ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲ 

ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ                 
( ၂၃.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ တနသာရီတိုင်း ဒသကီး အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား ( ၃ ) ခိုင် 
အမျိးသား ( ၆ ) ပါက်တန်း ိုးရာ ခင်းလုံးခတ်ပိင်ပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ 

( ၂၆-၁-၂၀၂၂ ) 

( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်ကျိက်လတ်မိနယ ်
စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲဥကဌဖလား အမျိးသားအလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂၉-၁-၂၀၂၂ ) 
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( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်မ လးတိုင်း ဒသကီး 
အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးချပ်ဖလား ဖိတ် ခ ဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ုမလာသီရ ိ

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပရာ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကးီချပ ်တက် ရာက ်
အမှာစကား ပာကားကာဖွင့်လှစ် ပးပီး ပိင်ပွဲအားကည့်အား ပး ( ၂၆-၁-၂၀၂၂ ) 

ခင်းလုံး 
“ အ ပးအယူ မကည် ဖ 

ခင်းမဇာဂ မစိတ ” 
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မစ်ကီးနားတကသိုလ်တွင ်Training of Trainers for Physical  Fitness Dance 
သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပရာ ကချင် ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှ
န်ကား ရးမှးှင့်တာဝန်ရှိသူများတက် ရာက်၍ အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် ( ၂၇.၁.၂၀၂၂)  

ကချင် ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနှင့် ပည်နယ်အားကာဆပ် ကာ်မတီများ ပူး ပါင်း၍ 
မိသစ်ကီး AG အသင်း တာ်တွင် အားကစားဆိုင်ရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ 
အားကစားအဖွဲများ၊ Physical   Fitness  Dance  လ့ကျင့်ခန်းများသုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်( ၂၇.၁.၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရခိုင် ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးကျင်းပ သာ  ခိုင် ပါင်းစုံ 
အသက ်(၂၅)ှစ် အာက် အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အိုးဗစ်)ပိင်ပွ ဲ

ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၃၁.၁.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရခိုင် ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးကျင်းပ သာ  ခိုင် ပါင်းစုံ 
အသက ်(၂၅)ှစ် အာက် အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အိုးဗစ်)ပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၃၀.၁.၂၀၂၂) 

အိုးဗစ် 
“  အမျိးသမီးထု ကံ့ခိုင်မ ဖင့် ကမာ့အဆင့်မီ 

တင်လှမ်းမည် ” 
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မ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ မ လးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင ်
အသက(်၆၀)ှစ်အထက ်အားကစားသများများအား ဂုဏ် ပချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

မ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက်ချးီ မင့(် ၃၁.၁.၂၀၂၂) 

ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှကးီမှးကျငး်ပ သာ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၇၅) ှစ် မာက ်
စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့အကိ အမျိးသား/အမျိးသမီး မီနီမာရသွန်ပိင်ပွဲ 

ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁.၂.၂၀၂၂) 
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ရဘိုခိုင ်အား/ကာဦးစီးဌာနှင့ ် ရဘိုမိနယ်တင်းနစ်ဆပ် ကာ်မတီ၊ 
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒသကီး တင်းနစ်လက် ရွးစင်ကစားသမားများှင့် မန်မာ့လက် ရွးစင ်
တင်းနစ်ကစားသမားများပူး ပါင်း၍ အ ခခံတင်းနစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ ်( ၃၁-၁-၂၀၂၂ ) 

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

ကိုယ်လက်လပ်ရှားအားကစား ပလုပ် နမ (၂.၂.၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ရှမ်း ပည်နယ်အမျိးသမီးအားကစားအဖွဲ ဆပ် ကာ်မတီနာယကဖလား 
ခိုင် ပါင်းစုံ အမျိးသမီးကိုယ်ကာယကံ့ခိုင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အိုးဗစ)်

ပိင်ပွဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ ( ၂_၂_၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မင်းလှမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား အမျိးသားအလွတ်တန်း 
ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၃၀_ ၁ _ ၂၀၂၂ ) 
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ရကည်မိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.မ.က (ကာကန)် ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၃.၂.၂၀၂၂) 

အနာဂါတ်လူငယ်ဘက်စုံဖွံဖိး ရး ပညာ အားကစား ပါင်းစပ် ပး 

သဃန်းကန်းမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှအ.ထ.က (၄ ) ကျာင်းတွင ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၃.၂.၂၀၂၂) 
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ပင်လုံမိနယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.လ.က (၃) ကျာငး်တငွ်  
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical   Fitness  Dance သုပ် ပသပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၃.၂.၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ရခိုင် ပည်နယ်အား/ကာဦးစီးဌာနှင့်အား/ကာသိပ ံ( စစ် တွ ) တုိ 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်

အ ခခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်  ( အမျိးသား/ အမျိးသမီး ) ဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွဲကျင်းပ 
( ၂_၂_၂၀၂၂ ) 

ကရင် ပည်နယ်၊ ဘားအံမိတွင်၂၀၂၂ ခုှစ ်( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတ ု ပည် ထာင်စု န့ 
အထိမ်းအမှတ ်အမျိးသား ( အလွတ်တန်း) ဖူဆယ်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ               

( ၃-၂-၂၀၂၂ ) 
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ကချင် ပည်နယ်၊ မစ်ကီးနားမိတွင ်၂၀၂၂ ခုှစ ်( ၇၅ ) ှစ် မာက ်စိန်ရတု 
ပည် ထာင်စု န့ အထိမ်းအမှတ ်ဌာန ပါင်းစုံ အမျိးသား  ဘာလုံးပိင်ပွဲဖွင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကျင်းပ ( ၁-၂-၂၀၂၂ ) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မ ကွးတိုင်း ဒသကီး အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကးီချပ်ဖလား ( ၅ ) ခိုင ်             
အမျိးသား/အမျိးသမီး အ လးမပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ ( ၃-၂-၂၀၂၂) 

မာ်ကန်းမိနယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမ ှမ မးကန်း ကျးရွာ ဖူဆယ်ပိင်ပွဲအတွက ်
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် ( ၃-၂-၂၀၂၂) 
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ပည်သူလူထုအတွင်း အားကစားကိုပိုမိုစိတ်ပါဝင်စားလာ စ ရး၊ အလားအလာရှိ သာ 
မျိးဆက်သစ်လူငယ်အားကစားသမားများ ထွက် ပလာ စရန်ှင့ ်

စက်ဘီးအားကစား လာက ပိုမိုဖွံဖိးတိုးတက် စ ရးအတွက်ရည်ရွယ၍် 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့် 

မန်မာိုင်ငံစက်ဘီးအဖွဲချပ်တိုပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၅၀) ကိမ် မာက ်
ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး (အမျိးသား/အမျိးသမီး) စက်ဘီးပိင်ပွဲများကိ ု န ပည် တာ်၊ 
ဝဏသိဒိ ဘာလုံးကွင်း ရှ ဝဏသိဒိအားကစားကွင်းပတ်လမ်းတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာ ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ 

ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦးှင့် န်ကား ရးမှးများ၊ တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး ( ၃-၂-၂၀၂၂ ) 
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၂ဝ၂၂ ခုှစ်၊ (၇၅)ှစ် မာက် စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့ ကျင်းပ ရး ယ် ကျးမအဖွဲများ 
တည်းခို နထိုင် ရးှင့်ဧည့်ခံ ကး မွး ရးဆပ် ကာ်မတ ီဥက 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင ်
ယှ်ပိင် ရးှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ (၂)  န်ကား ရးမှး ဦး ကျာ်ဇင်မိုး တိုမ ှ
န ပည် တာ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ၌ (၇၅) ှစ် မာက ်

စိန်ရတု ပည် ထာင်စု န့အခမ်းအနားသို တက် ရာက်မည့ ်
ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီးများမ ှတိုင်းရင်းသားိုးရာယ် ကျးမအဖွဲဝင်များ၊ 

အုပ်ချပ်မအဖွဲဝင်များ အဆင် ပ ချာ မွစွာတည်းခို နထိုင်စား သာက်ိုင် ရးှင့် 
တွဆံုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား ပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားရှိမများကိ ု

လိုက်လံကည့်စစ် ဆးခဲ့ပီး နာက် (Gold Medal Hall) ၌ ယ် ကျးမအဖွဲဝင်များအား 
ဧည့်ခံ ကး မွး နမများကို ကည့်စစ် ဆး ( ၃-၂-၂၀၂၂ ) 

ကချင် ပည်နယ်၊ မစ်ကီးနားမိနယ ်မိသစ်ကီး ( အဂျ ီ) အသင်း တာ ်
အားကစာ ကာ်မတီမ ှကီးမှးကျင်းပသည့် ဖူဆယ်ပိင်ပွဲ သို ပည်နယ်အား/ကာ 

ဦးစီးဌာနမ ှအားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်( ၃-၂-၂၀၂၂ ) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့် 
မန်မာိုင်ငံစက်ဘီးအဖွဲချပ်တိုပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ (၅၀) ကိမ် မာက ်
ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး (အမျိးသား/အမျိးသမီး) စက်ဘီးပိင်ပွဲများှင့် 

ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ ဘာလုံးကွင်း ရှ 
ဝဏသိဒိအားကစားကွင်းပတ်လမ်းတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊  
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ကည့်အား ပးကာ 

ဆုများချးီ မင့ ်( ၄-၂-၂၀၂၂ ) 
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