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၂၂ - ၇ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၇ - အမှတ ်(၂) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

 မန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ဖွံဖိးတိုးတက ်
စ ရးအတွက ် ဆာင်ရွက်ရမည့ ် လုပ်ငန်းစ်များှင့် 

စပ်လျ်းသည့် အစည်းအ ဝးကို အမျိးသား 
အားကစားပိင်ပွဲု ံ (၁) သုဝဏတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်ရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စ ု
ဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ် ဦးထွန်း မင့်ဦး ှင့ ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ် 
များ၊ မန်မာိုင်င ံအားကစားအဖွဲချပ်များမ ှဥကဌများ၊ 
ဒုတိယ ဥကဌများ၊ အတွင်း ရးမှးများ တက် ရာက်   
(၈ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ် ဦးစိုးသိန်းှင့် အစိုးရအဖွဲဝင ်                       
ဝန်ကီးများ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှန်ကား ရးမှးချပ်ှင့် 
တာဝန်ရှိပုဂိလ်များသည် ဒဂုံမိသစ် မာက်ပိုင်းရှိ မန်မာိုင်င ံမသန်စွမ်း 

အားကစားအဖွဲချပ်သို ရာက်ရှိရာ ရှးဦးစွာ မန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းအားကစား    
အဖွဲချပ်မ ှဒုတိယဥကဌ ဗိုလ်မှးကီး မျိး မင့ ်(ငိမ်း) က အဖွဲချပ်၏ 

လက်ရှိ ဆာင်ရွက်ထားရှိမအ ခအ န၊ မျိးဆက်သစ်အားကစားသမားများ 
ရှာ ဖွ ဖာ်ထုတ် နမများှင့် ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက် န့မ ှသဂုတ်လ (၆) ရက် န့အထိ 

အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဆိုလိုမိတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်မည့် (၁၁) ကိမ် မာက ်
အာဆီယံမသန်စွမ်းသူများ အားကစားပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်ရန်အတွက ်
ကိတင် ပင်ဆင် ဆာင်ရွက်ထားမ အ ခအ နများအား ရှင်းလင်းတင် ပ ခင်း၊                

ပိင်ပွဲသို သွား ရာက်ယှ်ပိင်ရာတွင ်ယူ ဆာင်သွားမည့် အားကစား 
အ ထာက်အကူ ပပစည်းများအား ကည့်စစ် ဆးပီး ဝန်ကီးချပ်မ ှ

မန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲချပ်သို ငွကျပ ်(၁၅) သိန်းအား ထာက်ပံ့ 
ပးအပ်ပီး ပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့် အားကစားအဖွဲများအား သွား ရာက ်

တွဆုံအမှာစကား ပာကား   (၉ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ပုသိမ်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန ှင့်  မိနယ် ဘာလုံးအဖွဲချပ်တိုမ ှကီးမှး၍  မိုးရာသ ီ
ရန်ကင်း တာင်လူငယ်ဖလား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊    
ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝန်ကးီချပ် ဦးစိုးသနိ်းှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး 

အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှန်ကား ရးမှးချပ်ှင့ ်
တာဝန်ရှိပုဂိလ်များသည် မဂလာ တာင်ွန့်မိနယ်ရှ ိသမိ် ဖလက် ဝှုံသို ရာက်ရှိ၍ 

မန်မာိုင်ငံိုးရာလက် ဝှအဖွဲချပ ်ဥက ဦးသိန်း အာင်ှင့ ်အဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ နည်း ပ/ဒိုင်လူကီးများှင့် အားကစားသမားများအား တွဆံု                

(၉ - ၇ -၂၀၂၂)  

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ကရင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစုံ 
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး ကက် တာင်ိုက်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲ 

အခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ် (၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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က မာဒီးယားိုင်ငံ၊ ဖွမ်းပင်မိတွင ်(၁၁.၇.၂၀၂၂) ရက် န့မ ှ(၁၃.၇.၂၀၂၂) 
ရက် န့အထ ိကျင်းပ ပလုပ်မည့် (၃၂) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွ ဲ

အာင် မင်စွာကျင်းပိုင် ရးှင့်စပ်လျ်းသည့် အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲ 
အဖွဲချပ် ကာင်စီအစည်းအ ဝး (South East Asian Games Federation Council  

Meeting) သို တက် ရာက်ရန်အတွက ် မန်မာိုင်ငံအိုလံပစ် ကာ်မတီဥကဌ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့်အတ ူ    
အဖွဲဝင ်(၅) ဦး လိုက်ပါလျက ် လယာ်အမှတ် WE 302 ဖင့် ရန်ကုန်အ ပည် ပည ်

ဆိုင်ရာ လဆိပ်မ ှထိုင်းိုင်ငံမှတဆင့ ်က မာဒီးယားိုင်ငံသို ထွက်ခွာ (၁၀ - ၇ -၂၀၂၂)  

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ်ကျိင်းတုံတကသိုလ ်ဘာသာရပ် ပါင်းစု ံ
အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲကျင်းပ (၁၇ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ှစ်စ်ှစ်တိုင်း ပလုပ်ကျင်းပလျက်ရှိသည့ ်
ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ပထမအကိမ ်ဝါဆိုသကန်း ဆပ်ကပ်လှဒါန်း ခင်းအခမ်းအနားကို 

န ပည် တာ်၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ၊ ုံးအမှတ(်၃၁) ခန်းမ၌               
ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံှင့်ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့်ဇနီး၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်

ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊ ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးများှင့်အရာထမ်းများ တက် ရာက်၍ လှဖွယ်ပစည်းများအား 
ဆပ်ကပ်လှဒါန်း (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်င ံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

ပိုက် ကျာ် ခင်း 

“ အဖိုးနည်းဝန်ပါ သင်ကျန်းမာ ပိုက် ကျာ် ခင်းကိုကစားပါ 

    လူငယ် ကျာင်းသားသူငယ်ချင်း စု ပါင်းကစားပိုက် ကျာ် ခင်း ” 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၉ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ                               
(၉ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့ ်                   

တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ                   
တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၀ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ                             

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မ ဖင့ ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ှင့ ် မန်မာိုင်ငံဂျဒိုအဖွဲချပ်တို 

ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ဂျဒို ဒိုင်လူကီးှင့်နည်း ပမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စ်(၁/၂၀၂၂) 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ               

Multipurpose Hall ၌ ကျင်းပရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန           
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်း၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ 

ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မန်မာိုင်ငံဂျဒိုအဖွဲချပ်ဥက ဦးထွန်းထွန်းှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းနည်း ပ 
ဆရာများှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက် ရာက ်(၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဂျဒို 

“ကိုယ် ရာစိတ်ပါကျန်းမာဖို ဂျဒိုကစားကစို” 

  “ကိုယ်စိတ်စွမ်းအင်ထက်သန်ဖို ဂျဒိုကစားစို” 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ                             

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ လူငယ် ရးရာ 
ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦး၊ 

န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ (၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ                             

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး                            
(၁၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ                             

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး                            
(၁၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဘာ်လီ ဘာ                                                                     
“ ကျးရွာအဆုံး တစ် ပည်လုံး 

     ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ                             

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့ ်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး                            
(၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

တင်းနစ ်                                                                    

“ သက်ရွယ် လးမ ှရှစ်ဆယ်အထိ ကစားိုင်တာ 

တင်းနစ ်အားကစားနည်းပါ ” 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွ ဲ                   

ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း             
(C) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီအဖွဲဝင်များ ဖစ်က သာ 

ဒ အးုစိန်၊ Jeng Phang နာ် တာင်၊ ဦး မာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးစိုင်၊ 
ဒါက်တာဗညား အာင်မိုးှင့ ်ဦး ရကိမ်း၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးများ ဖစ်က သာ 
ဦးချစ်ိုင်၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒါက်တာသက်သက်ခိုင်၊ ဒါက်တာ ဌး အာင်ှင့် 

ဦး စာထွန်း အာင် မင့်၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ န်ကား ရးမှးချပ်များ၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ မန်မာိုင်ငံ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပည်နယ်/တိုင်း ဒသကီးများမ ှ                
အုပ်ချပ်သ/ူ နည်း ပများှင့ ်အားကစားသမားများ၊ ဌာနခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိရာ                        

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိရာ                        

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 

ဒုတိယန်ကား ရမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦးှင့်               
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာ်လီ ဘာအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာ အားကစားဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 



   18 

Volume 7  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/ အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွ ဲ
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း                 

(B) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး 
ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီး ထွန်းထွန်း နာင်၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန၊ နယ်စပ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
သာသနာ ရးှင့်ယ် ကျးမဝန်ကီးဌာန၊ ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနတိုမှ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ကာကွယ် ရးဝန်ကီး 

ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာ်လီ ဘာအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာများမ ှဝန်ထမ်းများှင့် ဘာ်လီ ဘာအားကစားနည်းကို စိတ်ပါဝင်စားသည့ ်
အားကစားဝါသနာရှင်များ တစ်ခဲနက်လာ ရာက်ကည့်အား ပး (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိရာ                        

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများှင့ ် ဘာ်လီ ဘာ အားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၁၇ - ၇ -၂၀၂၂) 
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National Fitness ဖစ်သည့ ်တစ်မျိးသားလုံးကျန်းမာကံ့ခိုင် စရန်၊ 
မန်မာ့အားကစား လာက တိုးတက်ဖွံဖိး စရန်၊ ထူးခန်ထက် မက်သည့ ်              

ပိုက် ကျာ် ခင်း မျိးဆက်သစ်အားကစားသမားများ ပိုမို ပထွက်လာ စရန်ှင့ ်
အားကစားသမားများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိ စရန်ရည်ရွယ်၍                           

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာ 
ကျင်းပ ပလုပ်ိုင် ရးအတွက ်လူ တွစစ် ဆး ခင်း၊ ပွဲစ်ဇယား ရးဆွဲ ခင်းှင့ ်

အသင်းအုပ်ချပ်သူများ အစည်းအ ဝးကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိအားကစားုံ (A) ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ 
ယှ်ပိင် ရးှင့် လ့ကျင့် ရးဌာနခွဲ (၁) န်ကား ရးမှး ဦးခွန်ဂျာ အာင်ှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ကီးဌာနများမ ှပိင်ပွဲဝင်အသင်း အုပ်ချပ်သူ/နည်း ပများှင့ ်
အားကစားသမားများ တက် ရာက ် (၁၉ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် 

(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ                    
ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို 

ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စ ီအဖွဲဝင်များ ဖစ်ကသည့ ်ဦးခင် မာင် ဆွ၊ 
ဒ အးုစိန်၊ Jeng Phang နာ် တာင်၊ ဦး မာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ စာဒန်နီယယ်၊ 
ဒါက်တာဗညား အာင်မိုးှင့ ်ဦး ရကိမ်း၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးများ၊ န ပည် တာ ်

ကာင်စီဥက၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများမ ှ
အုပ်ချပ်သူ၊ နည်း ပများ၊ အားကစားသမားများှင့် ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ                 

တက် ရာက ်(၂၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ 
ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမ ှ
ဒုတိယဝန်ကီးများှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှဝန်ထမ်းများှင့ ်အားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနသည ်
လူငယ်များဘက်စုံဖွံဖိးတိုးတက် စ ရးအတွက ်အဓိကဗဟိုချက်ဌာနအဖစ ်

တာဝန်ယူ ဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့ ်လုပ်ငန်းစ်များကို လူငယ်များသိရှိနားလည် စရန်၊ 
ပတ်ဝန်းကျင် ဒသရဗဟုသုတများ တိုးပွားလာ စရန်၊ အဖွဲအစည်းစိတ်ဓါတ် ဖင့ ်
ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်တတ် စရန်၊ လူငယ်အချင်းချင်းအ တွအကံဗဟုသုတများ 
ဖလှယ်ိုင် စရန်၊ လူငယ်အချင်းချင်းအကား ချစ်ကည်ရင်းှီးမရရှိ စရန်ှင့ ်

စတနာ့ဝန်ထမ်း ရှ ဆာင်လူငယ်များ ပထွန်းလာ စရန် ရည်ရွယ်၍ 
လူသားအရင်းအမစ်များ ပစုပျိး ထာင် နသည့ ်လူငယ်ပရဟိတ ဂဟာများမ ှ
လူငယ်များကိုဖိတ်ကား၍ လ့လာ ရးအစီအစ်များ ပလုပ် ဆာင်ရွက် ခင်း 
အခမ်းအနားကို န ပည် တာ ်ဝဏသိဒိအားကစားု ံ(C) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦး နဝင်းှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မဟာပရဟိတလူငယ်ဖွံဖိး ရးဥယျာ ်(စမ တာင)်                 
ှင့် အဝါ ရာငမ်ျိးဆကသ်စ ်ပရဟိတအသင်း (YGW) တိုမ ှအုပ်ချပ်သူ (၉) ဦးှင့် 

ကျာင်းသား/ ကျာင်းသ ူ(၆၀) ဦး တက် ရာက ်(၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် ဘာလုံး(အမျိးသား)
ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာကျင်းပ ပလုပ်ိုင် ရးအတွက ်အသင်းအုပ်ချပ်သူများ ပါင်းစပ ်

ညိင်းအစည်းအ ဝးကို ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း (A) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ 

န်ကား ရးမှးများ ဖစ်က သာ ဦးခွန်ဂျာ အာင်၊ ဦးရဲလွင်၊ ဒါက်တာစိုးမင်းဦး၊ 
မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီးများမ ှ

အသင်းအုပ်ချပ်သ/ူနည်း ပများ၊ ပိင်ပွဲကျင်းပ ရးအဖွဲမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 
ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ တက် ရာက ်(၁၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

ပးခုန်းပစ်အားကစား လာက တိုးတက် မင့်မား စရန်ှင့ ်အရည်အချင်း ပည့်မှီ သာ 
အားကစားသမား ကာင်းများ ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ မန်မာိုင်ငံ ပးခုန်ပစ ်

အဖွဲချပ်၊ နည်း ပအကံ ပးဆပ် ကာ်မတီမ ှဂုဏ်ထးူ ဆာင်အားကစားသမား ဟာင်းများ 
ဖစ်သည့ ်ဦး စာအက်ဒပွရ်န်န ီ(တာလတ)်၊ ဒသန်းသန်း (တာတို)၊ ဒမာမာမင်း

(တာ ဝး)၊ ဦးဘုန်း မင့် (တန်း ကျာ)် ှင့် ဒွဲွဲ အး (လမ်း လာက)် တိုမ ှ
အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ(ံရန်ကုန်) သင်တန်းသား/သူများအား စိတ်ဓါတ် မင့်တင် ရး 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပိုချ ပး နမ (၁၇ - ၇ -၂၀၂၂) 



   26 

Volume 7  No (2) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

န ပည် တာ် ကာင်စီ၊ (၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် 
ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ သာ အားကစားသမားများှင့် ပည်နယ/်တိုင်း ဒသကီး အားကစား 

ပိင်ပွဲတွင ်ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့ သာ အားကစားသမားများအား ဂုဏ် ပချးီ မင့် ခင်း 
အခမ်းအနားကျင်းပ (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) ကျာင်းအုပ်ကီးှင့် တာဝန်ရှိသူများ
ရကူးကန်တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းှင် ့၂၀၂၂ -၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ ် ပည် ထာင်စ ု
ငွလုံး ငွရင်း အသုံးစရိတ် ဖင် ့ ကျာင်းဝင်းအ ရှဘက် ခမ်းှင့် တာင်ဘက် ခမ်း 
အုတ်တံတိုင်းကာရံ ခင်းလုပ်ငန်း ဆာင်ရွက် နမအား လိုက်လံကည့်စစ် ဆး                  

(၁၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ တာင်ငူမိနယ ်အ.ထ.က (၅) ကျာင်းှင့် အ.ထ.က (၆) 

ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ရကည်မိနယ ်အ.မ.က (ကန်းကုန်းကီး) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ငါးသိုင်း ချာင်းမိနယ ်အ.လ.က၊ခွဲ (ဗိုလ်ချပ်လမ်း) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖျာပုံမိနယ ်အ.ထ.က (သမိန် ထာ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်              
(၁၁ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပုဏားကန်းမိနယ် အ.ထ.က၊ခွဲ (မိမ) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အဂပူမိနယ် အ.ထ.က (ထူးကးီ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်              

(၁၁ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အုတ်ဖိုမိနယ ်အ.ထ.က၊ခွ ဲ(လသာကုန်း) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လးမျက်ှာမိနယ ်အ.ထ.က၊ခွဲ ( ခာက်ဆယ)် ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အုတ်ဖိုမိနယ ်အ.လ.က၊ခွ ဲ( အးမသာယာ) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.လ.က၊ခွဲ (တံခွန်တိုင်၊၂)၊ အ.လ.က၊ ခွဲ (ဇီးခုန်)ှင့ ်
အ.မ.က ( ဇာင်းလျားခုန်) ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွ ဲ

ကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.မ.က (လက်ပံခုန်) ှင့် အ.ထ.က (အုတ် ဖတ)်

ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ညာင်တုန်းမိနယ ်အ.ထ.က (မဲဇလ)ီ ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                 
(၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မ ဖင့ ်လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနှင့ ်
န ပည် တာ် ကာင်စီနယ် မ အား/ကာ ဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဥတရသီရိမိနယ်၊ 

အ.ထ.က(ခွဲ) ရနံသာ ကျာင်း၌ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 
တိုက်ကွမ်ဒိုအားကစားနည်း သုပ် ပသ (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပုသိမ်ခိုင ်အ.ထ.က၊ ခွဲ ( ကျာင်းကုန်း) ှင့် အ.ထ.က၊ ၂ (ကျံ ပျာ)်
ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မ လးခိုင် အ.ထ.က၊ ၅ (ချမ်း အးသာစံ) ှင့် အ.ထ.က၊ ၂၀ 
( အာင် မသာစ)ံ ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ               

(၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.ထ.က၊ ၁ ( ဇယျဝတီ) ှင့် အ.ထ.က၊ခွ ဲ၊၂ ( ဇယျဝတ)ီ
ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖျာပုံခိုင/်မိနယ ်အ.လ.က (သလိပ်ကီး) ကျာင်းတွင် 
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မိတီလာခိုင/်မိနယ ်အ.ထ.က၊ခွဲ ( အာင် ဇယျာ) ကျာင်းတွင် 

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မာန် အာင်မိနယ် အ.ထ.က (မာန် အာင်) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၁၇ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မာန် အာင်မိနယ် အ.ထ.က (ညင် ထွး) ကျာင်းတွင် 
အားကစားလက်ကမ်းစာ စာင် ဖန့် ဝ ခင်း၊ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး 

ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ တာင်ကီးမိ ပညာ ရးဒီဂရီ ကာလိပ်တွင ်  လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ ဝူရှးအားကစားနည်းသုပ် ပသပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ရကည်မိနယ ်အ.မ.က (ုံးကွက်သစ်) ကျာင်းတွင် 
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ အိမ်မဲမိနယ ်အ.ထ.က၊၂ (အိမ်မ)ဲ ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်               

(၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဓု ဖမိနယ ်အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပန်းတ နာ်မိနယ ်မဏိရတနာ ဘုန်း တာ်ကီးစာသင် ကျာင်းတွင် 

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဘိုက လးမိနယ ်အ.ထ.က ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                 
(၁၈ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ဘူးသီး တာင်မိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီအ ခခံကရာ တးသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

ရကည်မိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီအားကစားသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

သာ ပါင်းမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ဘိုက လးမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသအီားကစားသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဒဂုံမိသစ်(အ ရှပိုင်း)မိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီ မန်မာ့သိုင်းသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

အမ်းမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသ ီအ ခခံတိုက်ကွမ်ဒိုသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ရကည်မိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်မိုးရာသီ 
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဓု ဖမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်မိုးရာသီ                 
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ပန်းတ နာ်မိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် မိုးရာသ ီ
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

ညာင်တုန်းမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် မိုးရာသ ီ
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ငပု တာမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်မိုးရာသီ 
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

လပွတာမိနယ ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့ ်မိုးရာသီ  
အားကစားသင်တန်း ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ကချင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ (၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် 
ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင်ခဲ့ သာ ကချင် ပည်နယ်မ ှိုင်ငံ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများှင် ့
အာင်ပွဲရ ကချင် ပည်နယ ်အမျိးသမီး ဘာ်လီ ဘာအသင်းအား ဂုဏ် ပချးီ မင့်ပွဲှင့် 

ညစာစားပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊  ကချင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက် (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

အမှတ ်(၂) မစ်ကီးနား သာသနာနယ်လက် အာက်ရှ ိAG လူငယ်မိတ်သဟာယ 
ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပီး ပိင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီသို 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၁၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွ ဲှစ် ယာက်တွဲ 
အသင်းလိုက်ပိင်ပွဲတွင ်ပထမဆု ဆွတ်ခူးရယူ ပးခဲ့ သာ ကချင် ပည်နယ(်အမျိးသား)
အသင်းအား ဂုဏ် ပကိဆို၊ ကချင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝနရ်ှိသူများ 

တက် ရာက ်(၁၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွ ဲအမျိးသား ှစ် ယာက်တွဲ 
အသင်းလိုက်ပိင်ပွဲ၊ လက် ဝှပိင်ပွဲ၊ တိုက်ကွမ်ဒိုပိင်ပွဲတိုတွင ် ရ၊ ငွ၊ ကး ဆုတံဆိပ ်
ရရှိခဲ့က သာ အားကစားသမားများအား ဂုဏ် ပညစာစားပွဲကျင်းပ၊ ကချင် ပည်နယ ်

အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်(၁၈ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ချင်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ (၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် 
ိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင်ခဲ့ သာ ချင်း ပည်နယ်မ ှိုင်ငံ့လက် ရွးစင်အားကစားသမားများှင် ့

နည်း ပတိုအား ဂုဏ် ပချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကျင်းပ (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

မာင်း မမိနယ ်ပညာ ရး ကာ်မတီဥကဖလား အသက် (၁၆) ှစ်ှင့် အာက ်
ကျာင်း ပါင်းစုံ အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၉ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ် မ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား ခိုင် ပါင်းစုံ               
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်( အမျိးသား/အမျိးသမီး ) ကက် တာင်ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့ ်
ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကးီချပ ်တက် ရာက ် (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

မ လးခိုင ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ(ှ ၇) မိနယ ်အသက် (၁၈) ှစ် အာက် အမျိးသား/ 
အမျိးသမီး ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ (၉/၁၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မ လးတိုင်း ဒသကီး ဝန်ကးီချပ်ှင့ ်အစိုးရအဖွဲဝန်ကီးများသည် 
အာင် မသာစံမိနယ်၊ အာင် မမလာအားကစားကွင်းသို သွား ရာက်ကည့်ပီး 

လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား (၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

မ လးတိုင်း ဒသကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် 
မ လးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ သာစည်မိနယ ်ှင့် မိတီလာမိနယ်တိုရှ ိ
အားကစားကွင်း/အားကစားုံများအား ကည့်စစ် ဆးပီး လိုအပ်သည်များ 

လမ်းန်မှာကား (၁၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံ
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး ကက် တာင်ပိင်ပွ ဲ                             

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား တာင်ကီးမိ ၊ သစ် တာရပ်ကွက်ရှ ိ ပည်နယ် လ့ကျင့် ရး 
အားကစားုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် 

တက် ရာက ် (၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံ
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး ကက် တာင်ပိင်ပွ ဲ                             

ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ် 
တက် ရာက်ကည့်အား ပးပီး ဆုများချးီ မင့ ်(၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ 
တိုင်း/ ဒသများှင့် ခိုင်အလိုက ်အသက်(၂၅) ှစ် အာက် အမျိးသား/အမျိးသမးီ 

ဘတ်စကက် ဘာပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး  အသက် (၁၉) ှစ် အာက် အမျိးသား 
ဘာလုံးပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်ဧရာဝတီတိုင်း ဒသကီး ယူ-၁၉ ဘာလုံး 

အသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလံ ပးအပ်ပွဲှင့် လမ်းန်ဩဝါဒခံယူပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက် (၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ (၃၁) ကိမ် မာက ်အ ရှ တာင်အာရှအားကစားပိင်ပွဲတွင် 
ိုင်ငံကိုယ်စား ပ ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်ခဲ့သည့် မွန် ပည်နယ်မ ှိုင်ငံ့ဂုဏ် ဆာင ်

အားကစားသမားများအား ဂုဏ် ပပွဲကျင်းပ၊ ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်
တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက် (၁၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၁၀) မိနယ ်                     
အသက ်(၁၈) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက် (၂၀ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ် မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၁၀) မိနယ ်                     
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသားဘတ်စကက် ဘာပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွ ဲ

အခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ်(၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် အမျိးသား 
ဘာလုံးပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်မွန် ပည်နယ ်ယ-ူ၁၉ ဘာလုံးအသင်းအား 

အာင်ိုင် ရးအလံ ပးအပ်ပွဲှင့် လမ်းန်ဩဝါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ်(၁၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် အမျိးသား 
ဘာလုံးပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး ဘာလုံးအသင်းအား 

အာင်ိုင် ရးအလံ ပးအပ်ပွဲှင့် လမ်းန်ဩဝါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက် (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ကရင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံ
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး ကက် တာင်ိုက်ပိင်ပွ ဲ
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ  ဝန်ကီးချပ ်               

တက် ရာက ် (၁၈ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက် 
ယှ်ပိင်ခဲ့သည့ ် အာင်ပွဲရ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းအသင်းအား 

ဂုဏ် ပချးီ မင့်ပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် အမျိးသား 
ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒသကီး ဘာလုံးအသင်းအား 

အာင်ိုင် ရးအလံ ပးအပ်ပွဲှင့် ဂုဏ် ပ ငွချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၁၄ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ အာင် မသာစံခိုင်၊ အာင် မသာစံမိနယ်ရှ ိ
အာင် မမလာအားကစားကွင်းသစ်ဖွင့်ပွဲ၊ တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား 
တကသိုလ်၊ ဒီဂရီ/ ကာလိပ် ပါင်းစုံ အမျိးသား/အမျိးသမီး ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲှင့် 

မိနယ် ပါင်းစု ံအသက် (၁၈) ှစ် အာက ် ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 
ကျင်းပ ပလုပ်၊ တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက ်(၂၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ပါင်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနှင့် မိနယ်ပညာ ရးဌာနတို ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်
မိနယ်ပညာ ရးမှးဖလား အ ခခံပညာ ကျာင်း ပါင်းစု ံအသက် (၁၆) ှစ် အာက်

(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၀ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် မ ကွးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၅) ခိုင ်                     
အမျိးသား/အမျိးသမီး ကက် တာင်ိုက်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                            

(၂၀ - ၇ -၂၀၂၂)  
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လူငယ်များအား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိ စ ရး၊ အသက် မွးဝမ်း ကျာင်း 
ပညာ ရးှင့ ်လက် တွလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင ်ဆက်စပ်မ ပိုမိုအား ကာင်းလာ စရန ်

ရည်ရွယ်၍ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနှင့ ်
အ သးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် 

အသက် မွးဝမ်း ကျာင်းနည်းပညာ ပးသင်တန်း အမှတ်စ(်၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲ               
အခမ်းအနားကို န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ                  

Multipurpose Hall ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် 

ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး အးမင်းွန့်၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန (ဝန်ကီးုံး) မှ လက် ထာက်အတွင်းဝန်များ၊ 

ဦးစီးဌာနမ ှဌာနခွဲန်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်း 
နည်း ပဆရာမများှင့ ်သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက် ရာက ်(၂၁ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး လမ်းန်မ ဖင့် 
လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနှင့ ် န ပည် တာ် ကာငစ်နီယ် မ အား/ကာ ဦးစီးဌာနတို 

ပူး ပါင်း၍ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကို ဇယျာသီရိမိနယ်၊ အ.ထ.က(၁) 
ကျာင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်းှင့ ်

တာဝန်ရှိသူများ၊ ပည် ထာင်စုနယ် မ န ပည် တာ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန 
န်ကား ရးမှး ဦးသက်လွင်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျာင်းသား/ 

ကျာင်းသူ (၁၁၆၅) ဦးတို တက် ရာက် (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပူတာအိုမိနယ ်အား/ကာ ကာ်မတီဥကဌဖလား အမျိးသား အလွတ်တန်း 
ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ 
ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ 
တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 

မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှဝန်ထမ်းများှင့် 
အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  

မန်မာ့ ဘာလုံးအားကစား လာက အဆင့်အတန်းဖွံဖိးတိုးတက်လာ စ ရးကိ ု
အ ထာက်အကူ ပ စရန်ှင့် မျိးဆက်သစ် ဘာလုံးအားကစားသမားများ 
ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး                           

အသက ်(၁၉) ှစ် အာက(်အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်းအမှတ် (၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်

ဦး ကျာ်ဆန်းဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် 
ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ် တနသာရီတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၃) ခိုင ်                     
စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ(၂၀ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ရမည်းသင်းမိနယ် အ.ထ.က (ရွာတန်း) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဘိုက လးမိနယ ်အ.ထ.က (ဖိုးဒီကွဲ) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၁ - ၇ -၂၀၂၂)  
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