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၈ - ၇ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၇ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်ှစ ်
တကသိုလ်ဝင်တန်းစာ မးပွဲတွင ်ဂုဏ်ထူး ဖင့် ထူးခန်စွာ အာင် မင်ခဲ့က သာ 

ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူများအား ဂုဏ် ပဆုချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကို 
နပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားုံ (B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့် 
ဇနီး၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်ဇနီး၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့်ဇနီး၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန 
န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊ 
န်ကား ရးမှးများှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနခွဲများမ ှအရာထမ်းများ 

တက် ရာက် (၃၀ - ၆ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံသည် 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ရတာရည်ှမိနယ၊် 
တာင်ငူမိနယ်၊ အုတ်တွင်းမိနယ်ှင့ ်ပဲခူးခိုင်တိုရှ ိအားကစားကွင်း/

အားကစားုံများှင့ ်တည် ဆာက် ရးလုပ်ငန်းများအား ကည့်စစ် ဆးပီး 
တိုင်း ဒသကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများှင့် တွဆုံအမှာစကား ပာကားကာ 

လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 
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လူမဝန်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးှင့ ် ပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာနမှ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနသို 

န်ကား ရးမှးချပ်ရာထူး ဖင့ ်တာဝန်ထမ်း ဆာင်မည့် န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦး နဝင်းထံသို ခတန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းမှ လုပ်ငန်းတာဝန်များ 

လဲ ပာင်း/လက်ခံ ခင်း အခမ်းအနားအား န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်းရှ ိ
လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ န်ကား ရးမှးချပ ်

ဦး နဝင်း၊ ခတန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် 
ဦး အးမင်းွန့်၊ န်ကား ရးမှးများ၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးများှင့ ်                    

အရာထမ်း/အမထမ်းများ တက် ရာက ်(၂၄ - ၆ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ပဲခူးမိ၊ သာယာဝတီမိနယ်၊ 
လက်ပံတန်းမိနယ်၊ မင်းလှမိနယ်၊ အုတ်ဖိုမိနယ်၊ ကိပင် ကာက်မိနယ ်

ဇီးကုန်းမိနယ်ှင့ ်နတ်တလင်းမိနယ်တိုရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားုံများှင့ ်
တည် ဆာက် ရးလုပ်ငန်းများအား ကည့်စစ် ဆးပီး  လိုအပ်သည်များ 

လမ်းန်မှာကား (၂၈ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မိနယ်အားကစားဖွံဖိးတိုးတက် ရး (TSDP) အစီအစ်အရ ကျင်းပ ပလုပ ်
သာ မင်းလှမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ကျာင်း ပါင်းစုံ အသက် (၁၆) 
ှစ် အာက်  အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၅ - ၆ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ ပည်ခိုင်/မိနယ်၊ 

ရ တာင်မိနယ်တိုရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားုံများှင့ ်
တည် ဆာက် ရးလုပ်ငန်းများအား ကည့်စစ် ဆးပီး  လိုအပ်သည်များ 

လမ်းန်မှာကားကာ ဝန်ထမ်းများှင့် တွဆု ံ(၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအတွင်းရှိ တိုက်ကးီမိနယ်၊ 

မှာ်ဘီမိနယ်တိုရှ ိအားကစားကွင်း/အားကစားုံများအား ကည့်စစ် ဆးပီး  
လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား (၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ဘားအံမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ရပ်ကွက/် ကျးရွာ ပါငး်စုံ 
အသက ်(၂၁) ှစ် အာက ် အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                   

(၂၅ - ၆ -၂၀၂၂) 
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မန်မာ့ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားအဆင့်အတန်း တိုးတက် မင့်မားလာ စ ရးကိ ု
အ ထာက်အကူ ပ စရန်ှင့် မျိးဆက်သစ်ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားသမားများ 

ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး 
ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း               

(C) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီအဖွဲဝင်များ ဖစ်က သာ 
မန်းငိမ်း မာင်၊ Jeng Phang နာ် တာင်၊ ဦး မာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ 

ဒါက်တာဗညား အာင်မိုးှင့ ်ဦး ရကိမ်း၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးများ ဖစ်က သာ 
ဦးချစ်ိုင်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချပ်ကီးထွန်းထွန်း နာင်၊ ဦး အာင်ိုင်ဦး၊ ဦးခင် မာငရီ်၊ 

ဒါက်တာချာလီသန်း၊ ဒါက်တာမျိးသိန်း ကျာ်၊ ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒါကတ်ာ ဌး အာင်ှင့် 
ဦး စာထွန်း အာင် မင့်၊ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်ဥက ဦးသန်း ဆွ၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ၊ မန်မာိုင်ငံ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပိင်ပွဲဝင်အသင်းများမ ှအုပ်ချပ်သ/ူ 
နည်း ပများှင့ ်အားကစားသမားများ၊ ဌာနခွဲများမှဝန်ထမ်းများ တက် ရာက ်                     

(၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
ဝဏသိဒိအားကစားုံ (B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 

ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိပုဂိလ်များှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ မန်မာိုင်င ံ
ဘာ်လီ ဘာအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦး ဆာင်လမ်းန်မ ဖင့် 
နည်း ပများ၏ အားကစားအရည်အချင်း၊ အဆင့်အတန်းတိုးတက် မင့်မားလာ စ ရးှင့် 

မျိးဆက်သစ ်နည်း ပ ကာင်းများ ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍                                 
GYM နည်း ပသင်တန်း အမှတ်စ် (၁/၂၀၂၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို                 

န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း Gold Camp ရိှ Multi-purpose Hall ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ 

ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ၊ 
ဌာနခွဲများမ ှန်ကား ရးမှးများ၊ ဂျပန်ိုင်ငံမ ှGYM နည်း ပ Mr. Mitsuru Inoue ှင့် 

သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ တက် ရာက ်(၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မ ဖင့ ်                                   
၂၀၂၂ /၂၀၂၃ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး သနတ်ပစ်ပိင်ပွဲကိ ု

ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်( မာက်ပိုင်း)ရှ ိအပည် ပည်ဆိုင်ရာ သနတပ်စ် 
အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ သနတ်ပစ်အဖွဲချပ ်ဥကဌ ှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၈ - ၆ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးမျိးလင်သည ် က မာဒီးယားိုင်ငံတွင် ကျင်းပ ပလုပ ်
မည့် (၃၂) ကိမ် မာက ် အ ရှ တာင်အာရှအားကစား 
ပိင်ပွဲတွင် အာင် မင်မရရှိ စရန်အတွက် န ပည် တာ ်
လူငယ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းတွင် စခန်းဝင် သင ်
ကား လ့ကျင့် ပးလျက်ရှိ သာ Youth Camp နည်း ပ 
ဆရာများအား တွဆုံလမ်းန်အမှာစကား ပာကား ခင်း 
အခမ်းအနားကျင်းပ (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန                      
န်ကား ရးမှးချပ်မ ှအရာထမ်းများှင့ ်လုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအ ဝးအား 

န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး နဝင်း၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် 

ဦး အးမင်းွန့်၊ န်ကား ရးမှးများ၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးများှင့ ်              
အရာထမ်းများ တက် ရာက် (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး သနတပ်စ်ပိငပ်ွဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲ 
အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး၊ ဒဂုံမိသစ ်( မာက်ပိုင်း) ရှ ိအပည် ပည်ဆိုင်ရာ 

သနတ်ပစ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 
ဝန်ကီးချပ ်ဦးစိုးသနိ်းှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဆန်းဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မန်မာိုင်ငံ သနတ်ပစ်အဖွဲချပ ်ဥကဌ ဦး ကျာ်မိုးဝင်းှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

ဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များ၊ ဆုရအားကစားသမားများ                       
တက် ရာက ်(၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 

သနတ်ပစ ်

“ မန်မာ့ သနတ်ပစ ်ကမာ့မှတ်တိုင်သစ ်” 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွ ဲ
အာင် မင်စွာ ကျင်းပ ပလုပ်ိုင် ရးအတွက ်လူ တွစစ် ဆး ခင်း၊ ပွဲစ်ဇယား ရးဆွဲ ခင်း 

ှင့် အသင်းအုပ်ချပ်သူများ ပါင်းစပ်ညိင်းအစည်းအ ဝးကို ဝဏသိဒ ိအားကစားုံ (B) ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 

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

ဝန်ကီးဌာနများမ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာ်လီ ဘာအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 
အုပ်ချပ်/နည်း ပများှင့်ကစားသမားများ တက် ရာက် (၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ရှမ်း ပည်နယ်အတွင်းရှိ  ပည်နယ ်/ ခိုင ်/ မိနယ်များ ၊ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချပ်ခွင့်ရ ဒသများမှ အရာထမ်း / အမထမ်းများှင့်                                  
တွဆုံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
ဝဏသိဒိအားကစားုံ (B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်

ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှတာဝန်ရှိပုဂိလ်များှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ 
မန်မာိုင်ငံ ဘာ်လီ ဘာအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့်                                        

အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား/ အမျိးသမီး)               
ပိင်ပွ ဲ အာင် မင်စွာကျင်းပိုင် ရးအတွက ်အသင်းအုပ်ချပ်သူ/နည်း ပများှင့ ်              
ပါင်းစပ်ညိင်းအစည်းအ ဝးကို န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း                        

(Gold Camp) ရိှ Gold Medal Hall ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်ကာယပညာ 
ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်င ံ
ပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီးများမ ှအသင်း 

အုပ်ချပ်သ/ူ နည်း ပများှင့ ်ပိင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများ တက် ရာက် (၄ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မန်မာိုင်ငံလူငယ် ရးရာ လုပ်ငန်း ကာ်မတ ီ ပထမ 
အကိမ ် လုပ်ငန်းညိင်း အစည်းအ ဝးကို န ပည် တာ ်
ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန 
အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ မန်မာိုင်င ံ
လူငယ် ရးရာလုပ်ငန်း ကာ်မတီ ဥကဌ၊ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ် ဦး နဝင်း၊ 
မန်မာိုင်ငံလူငယ် ရးရာလုပ်ငနး် ကာ်မတီဝင ် န်ကား 
ရးမှးချပ်များ၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား 
ရးမှးချပ ် ဦး အးမင်းွန့်၊ မန်မာိုင်ငံ ကင်း ထာက ်

အဖွဲ၊ မန်မာိုင်ငံကက် ခနီအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များှင့် တာဝန်ရှိပုဂိလ်များ 
တက် ရာက ် (၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းဦးသည် 
မ လးတိုင်း ဒသကီး ပင်ဦးလွင်ခိုင ်အားကစားကွင်းအား ကည့်စစ် ဆးပီး 

လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား (၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဌာနခွဲများှင့် ပည်နယ/်တိုင်း ဒသကီးများတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ ုံးအုပ်ှင့် 
အဆင့်တူရာထူး လစာန်းကျပ ်(၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ှင့် ပစည်းထိန်း(၂)/ 
စာရင်းကိုင်(၂)/ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)/ ဒု-ကီးကပ် ရးမှး လစာန်းကျပ ်

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး နရာများသို တိုး မင့်ခန့်ထားရန်အတွက ်
သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့ ်ကိုက်ညီသူများအား န ပည် တာ်၊ အားကစား 
လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ (Gold Medal Hall) ၌ ရး ဖစာ မးပွဲ               

စစ် ဆး ခင်း ပလုပ် ဆာင်ရွက် နမများကိ ုအားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ်များ ဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆနး်ဦးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများမ ှလိုက်လံကည့်စစ် ဆး (၆ - ၇ -၂၀၂၂ ) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံသည်             
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ် န ပည် တာ ်

လူငယ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း(Youth Camp) ၌ စခန်းဝင် လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ 
မျိးဆက်သစ ်အားကစားသမားများ၏ အားကစားနည်းအလိုက ် လ့ကျင့် နမများှင့် 

န ပည် တာ ်အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ စားရိပ်သာတွင ်                  
(Youth Camp) မ ှအားကစားသမားများ၏ န့လည်စာ စားသုံး နမများအား 

လိုက်လံကည့်စစ် ဆးခဲ့ပီး အားကစားသမားများအား အာဟာရှင့်ညီွတ်မတစွာ 
ချက် ပတ် ကး မွးရန်ှင့် နထိုင်သွားလာစား သာက်မများတွင ်စနစ်တကျကီးကပ ်

ဆာင်ရွက်သွားရန ်တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန်မှာကား (၆ - ၇ -၂၀၂၂ ) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ (အမျိးသား/အမျိးသမီး) ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲကိ ု
ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ် (၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို ဝဏသိဒိ                
အားကစားကွင်း (C) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ ်(၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

ပိုက် ကျာ် ခင်း 

“ အဖိုးနည်းဝန်ပါ သင်ကျန်းမာ ပိုက် ကျာ် ခင်းကိုကစားပါ 

    လူငယ် ကျာင်းသားသူငယ်ချင်း စု ပါင်းကစားပိုက် ကျာ် ခင်း ” 
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အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးသည် 
အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ( တာင်ကီး) ရိှ အရာထမး် ၊ အမထမ်းများအား              
တွဆုံပီး ကံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ် ဆး န သာ သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူများအား               

ကည့်အား ပး (၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 

အနာဂတ် လူငယ်များ 
ကာယ ဉာဏ စာရိတ ဖွံဖိးဖို 
ပညာ အားကစား ပါင်းစပ်စို  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လးမျက်ှာမိနယ ်အ.ထ.က (ရှမ်းရွာ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၂၇ - ၆ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဘိုက လးမိနယ ်န.တ.လ ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ 
ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၅ - ၆ -၂၀၂၂)  

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

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပုသိမ်မိနယ ်အ.မ.က (လား ရာင်း) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၂၈ - ၆ -၂၀၂၂)  

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

(၂၈ - ၆ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ကသာမိနယ် အ.လ.က (၃) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၂၈ - ၆ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဇလွန်မိနယ ်အ.ထ.က (ပျ်းမကုန်း) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၂၈ - ၆ -၂၀၂၂)  

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

(၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ကျိက်လတ်မိနယ ်အ.ထ.က (၃) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၂၉ - ၆ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.လ.က (ထန်းကနု်း) ကျာင်းှင့် အ.မ.က (နတ် ရကန်) 

ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 
လက် ဝှအားကစားနည်း သုပ် ပသ (၂၉ - ၆ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ် အ.ထ.က (၂) ဇယျဝတ ီှင့ ်အ.ထ.က၊ ခွဲ (၃) 
ဇယျဝတီ ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဗန်း မာ်မိနယ ်အ.လ.က (၁) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ (၃၀ - ၆ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ငပု တာမိနယ ်အ.မ.က (၁) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၂၉ - ၆ -၂၀၂၂)  

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

(၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပင် လာင်းမိနယ ်အ.လ.က (ဝါး ပံး) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖျာပုံခိုင ်အ.ထ.က၊ ၁  (ဖျာပုံ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖျာပုံခိုင/်မိနယ ်အ.ထ.က (ကျံတာ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ရမည်းသင်းခိုင ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ခိုင်အားကစားကွင်းအတွင်း 
မိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၂၅ - ၆ -၂၀၂၂) 

ဖျာပုံခိုင ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  
(၂၅ - ၆ -၂၀၂၂) 

ဘိုက လးမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၂၅ - ၆ -၂၀၂၂) 
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သာ ပါင်းမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီ ဘာလုံးသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

လးမျက်ှာမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

ပုသိမ်ကီးမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ဖးမိနယ် အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမူလွန ်(ခ.လ.ရ၊ ၅) ကျာငး်တငွ် လက် ဝှသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

ကျံ ပျာ်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသ ီအမျိးသမီး ဘာလုံးသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

ငပု တာမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ရကည်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

အဂပူမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

မ လးခိုင ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီPhysical Fitness Dance  
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၄ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ပန်းတ နာ်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီအမျိးသမီး ဘာလုံးသင်တန်း 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသ ီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဓု ဖမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသ ီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မအူပင်မိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ မိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

မာ်ကန်းမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှမိုးရာသီအားကစားသင်တန်းများ 
ဖွင့်လှစ်သင်ကား နမ  (၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် မ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား ခိုင် ပါင်းစုံ               
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်( အမျိးသား/အမျိးသမီး ) ကက် တာင်ပိင်ပွ ဲ

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက ် (၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲတွင ်တံခွန်စိုက်ဆုဖလား 
ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သည့ ်ကချင် ပည်နယ ်အမျိးသမီး ဘာ်လီ ဘာအသင်းအား  

ကချင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ ကိဆိုဂုဏ် ပ                     
(၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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ကချင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ လူမ ရးရာဝန်ကီးမ ှ၂၀၂၂ ခုှစ ် ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး 
အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ် ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည် ့ကချင် ပည်နယ ်

လက် ရွးစင် ဘာလုံးအသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလံ ပးအပ် ခင်းှင့ ်
တွဆုံလမ်းန်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ် မစ်ကီးနားတကသိုလ် မဂျာ ပါင်းစု ံပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွ ဲ
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ် ၊ ပည်နယ်ဘတ်ဂျက် ငွလုံး ငွရင်းအသုံးစရိတ် ဖင် ့
ရှမ်း ပည်နယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန တည် ဆာက် ရးလုပ်ငန်းများ ဖစ် သာ 

တာင်ကီးခိုင ်၊ က လာမိနယ်တွင ်တည် ဆာက်မည့် မိုးလုံ လလုံအားကစားုံ 
(၁၂၀ ပ X ၉၀ ပ) တည် ဆာက် ခင်းလုပ်ငန်းအတွက ် မ နရာှင့် မဧရိယာ 

ပည့်မ ပည့်အား ရှမ်း ပည်နယ ်အား/ကာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ကည့်စစ် ဆး (၂၇ - ၆ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲသို ၀င် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်
ရှမ်း ပည်နယ ်ပိုက် ကျာ် ခင်းအသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလ ံ ပးအပ်ပွဲအခမ်းအနား  

ကျင်းပ (၃၀ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၂၅) ှစ် အာက် အမျိးသား/အမျိးသမီး 
ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွ ဲ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကို ရှမ်း ပည်နယ ်
တာင်ကီးမိ၊ သစ် တာရပ်ကွက်ရှ ိ ပည်နယ် လ့ကျင့် ရး အားကစားုံ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ှင် ့

ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦးှင့် တာဝန်ရှိသူများ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပးကာ ဆုများချးီ မင့ ်(၃၀ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ အပည် ပည်ဆိုင်ရာအိုလံပစ် န့အထိမ်းအမှတ ်ဝူရှး( ထာက်လ)ုပိင်ပွ ဲ
ဖွင့်ပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ   

ပည်နယ်လူမ ရးရာဝန်ကီး၊ ပည်နယ်အား/ကာ ကာ်မတ ီဥကဌ  တက် ရာက ်            
(၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ လူမ ရးရာဝန်ကီးမ ှ၂၀၂၂ ခုှစ ် ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး 
ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲ ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည် ့မွန် ပည်နယ်လက် ရွးစင ်ပိုက် ကျာ် ခင်း 

အသင်းအား တွဆုံလမ်းန်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၂၉ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၂၅) ှစ် အာက် 
ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲတွင ်ပထမတံခွန်စိုက်ဆုဖလားရရှိခဲ့ သာ ရှမ်း ပည်နယ ်
အမျိးသား ဘာ်လီ ဘာအသင်းအား ဂုဏ် ပချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ် (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၁၀) မိနယ ်အသက ်(၂၅ )ှစ ်
အာက ်အမျိးသား ဘတ်စကက် ဘာပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ် (၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲသို ၀င် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်
ဧရာဝတီတိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းအသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလ ံ ပးအပ်ပွ ဲ
အခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက ် (၃၀ - ၆ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲသို ၀င် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းအသင်းအား အာင်ိုင် ရးအလ ံ ပးအပ်ပွဲ 
အခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက ် (၃၀ - ၆ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ် ရနံ ချာငး်တကသိုလ် ဘာသာရပ် ပါင်းစု ံ
အားကစားပိင်ပွဲများ ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆု ပးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 

တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက ်(၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ် မိတ်တကသိုလ ်ဘာသာရပ် ပါင်းစု ံအမျိးသား/အမျိးသမီး 
စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲကျင်းပ (၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်းှင့်အဖွဲသည် န ပည် တာ် ဝဏသိဒိ 

ဘာလုံးကွင်း (အ ပထပ)်၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဌာနခွဲများှင့် ပည်နယ/် တိုင်း ဒသကီးများတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ ုံးအုပ်ှင့် 
အဆင့်တူရာထူး လစာန်းကျပ ်(၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) ှင့် ပစည်းထိန်း(၂)/
စာရင်းကိုင်(၂)/ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂)/ ဒု-ကီးကပ် ရးမှး လစာန်းကျပ်

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး နရာများသို တိုး မင့်ခန့်ထားရန်အတွက ်
ရး ဖစာ မးပွဲတွင ် ဖဆို အာင် မင်သူများကိ ုလူ တွအရည်အချင်းစစ် ဆး ခင်းများ 

ပလုပ ်(၇ - ၇ -၂၀၂၂) 

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မစ်ကီးနားမိ အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၇ - ၇ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး ပိုက် ကျာ် ခင်းပိင်ပွဲကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ 
အားကစားကွင်း(C) ုံ၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များမ ှ
တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၇ - ၇ -၂၀၂၂) 

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

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီးဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမ ှတက် ရာက်ကည့်အား ပး (၇ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဘာ်လီ ဘာ 

“ ကျးရွာအဆုံး တစ် ပည်လုံး 

      ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဘိုက လးမိနယ ်အ.ထ.က၊ ခွဲ (မင်းလှစု) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                
(၆ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖျာပုံမိနယ ်အ.ထ.က (၂) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

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

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.လ.က၊ခွဲ မိမ (၂)၊ အ.ထ.က (၃) ှင့် 

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