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၅ - ၈ - ၂၀၂၂ အတွဲ - ၈ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဖွဲစည်း ခင်း (၁) ှစ် ပည့် ှစ်ပတ်လည် န့ 
အခမ်းအနားကို နပည် တာ် ဝဏသိဒိ 
အားကစားုံ (B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 
အားကစားှင့် လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယ 
ဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ န်ကား ရးမှးချပ်များ 
ဖစ်က သာ ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဦး နဝင်း၊ 
ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ 
ဒုတိယ န်ကား ရးမှးချပ်များ၊ န်ကား ရးမှးများ၊ ဌာနခွဲများမ ှ
အရာထမ်း/အမထမ်းများ တက် ရာက ်(၁ - ၈ -၂၀၂၂) 
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 န ပည် တာ်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ရကာပင်အားကစားကွင်း၌ 
RC (၂) ထပ ်အထူးတန်းပွဲကည့်စင်ှင့် မိုးလုံ လလုံအားကစားုံ ရတနာပက် တာ်တင ်
မဂလာအခမ်းအနားကို န ပည် တာ်၊ ဇမသီရိမိနယ်၊ ရကာပင်ရပ်ကွက်၊ ရကာပင ်

အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ န ပည် တာ် ကာင်စီဥက 

ဒါက်တာ မာင် မာင်ိုင်၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးမျိးလင်၊ န ပည် တာ် ကာင်စီဝင်များ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ 
တာဝန်ရှိသူများှင့် ပည်သစ်စ ံ ဆာက်လုပ် ရးကုမဏီှင့ ်Greeco ဆာက်လုပ် ရး 

ကုမဏီတိုမ ှတာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက် (၂၉ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွ ဲတတိယလုပွဲ၊ 
ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကိ ုဝဏသိဒ ိအားကစားုံ (B) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ 
ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမငး်သနိ်းဇံ၊ 
စက်မဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဒါက်တာချာလီသန်း၊ ပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဗိုလ်ချပ်ဇင်မင်းထက်၊ ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦး အာင် ကျာ်ထွန်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီးဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမ ှတာဝန်ရှိသူများှင့ ်
ဝန်ထမ်းများ၊ ပိုက် ကျာ် ခင်းအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး   

(၂၉ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်တို 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် 

(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း 
လ့ကျင့် ရးကွင်းအမှတ် (၁) ှင့် ကွင်းအမှတ် (၃) တို၌ ဆက်လက်ကျင်းပ 

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

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ 
မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ 

တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၇ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦး ဆာင်မ ဖင့် 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံသိုင်းအဖွဲချပ်တို 

ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဗိုဗီနမ်နည်း ပသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို 
န ပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) ရိှ Multipurpose Hall ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး 

ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံသိုင်းအဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများ တက် ရာက် (၁ - ၈ -၂၀၂၂) 

 အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(မ လး) ကျာင်းအုပ်ကီးှင့်တာဝန်ရှိသူများမ ှ
၂၀၂၂/၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ်အားကစားှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်သင်တန်းမ ှသင်တန်းသား/
သူများအား ဇူလိုင်လအတွက ်ကံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ် ဆး နမမှတ်တမ်း (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ ၂၀၂၂ - 
၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ်၊ ပထမ (၄) လပတ ်  လုပ်ငန်းညိင်း                       
အစည်းအ ဝးကို န ပည် တာ၊် ုံးအမှတ ် (၃၁) ၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ စု ပါင်းခန်းမ၌ 
ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကးီ 
ဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ ဒုတိယဝန်ကီး 
ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား 
ရးမှးချပ ် ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှးချပ ် ဦး နဝင်း၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမ ှ တာဝန်ရှိသူ 
များ၊ ဌာနခွဲ န်ကား ရးမှးများ၊ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ ကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ 
ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီးများမ ှ တာဝန်ခံ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက ်(၂ - ၈ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်တို                 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် 

အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကို န ပည် တာ်၊  
ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အခမ်းအနားသို 

ိုင်ငံ တာ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စ ီအဖွဲဝင်များ ဖစ်ကသည့ ်မန်းငိမ်း မာင်၊ 
ဒ အးုစိန်၊ Jeng Phang နာ် တာင်၊ ဦး မာင်းဟာ၊ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊                

စာဒန်နီယယ်၊ ဒါက်တာဗညား အာင်မိုးှင့ ်ဦး ရကိမ်း၊ ပည် ထာင်စုဝန်ကီးများ၊ 
ပည် ထာင်စုစာရင်းစစ်ချပ်၊ န ပည် တာ် ကာင်စီဥက၊ ဒုတိယဝန်ကီးများ၊ 
မွန် ပည်နယ်ှင့် ကရင် ပည်နယ ်တိုင်းရင်းသား ရးရာဝန်ကီးများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ 

တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် 
ဘာလုံးဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး  (၃ - ၈ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ
ကျင်းပ ပလုပ်ိုင်ရန် လူ တွစစ် ဆး ခင်း၊ ပွဲစ်ဇယား ရးဆွဲ ခင်းှင့ ်

အသင်းအုပ်ချပ်သူများ ပါင်းစပ်ညိင်းအစည်းအ ဝးကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
အားကစားုံ (B) ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ရာ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ န်ကား ရးမှး ဦးခွန်ဂျာ အာင်၊ 

မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဝန်ကီးဌာနများမ ှ                
အသင်းအုပ်ချပ်သ/ူနည်း ပများ၊ အားကစားသမားများ တက် ရာက ်(၃ - ၈ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
ကရင် ပည်နယ်၊ လူမ ရးဝန်ကီး ဦးစိုးလွင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ကရင် ပည်နယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှးှင့်တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ ဘားအံမိနယ ် ပည်နယ်အားကစားု ံ           
(ပဒုမာ)၊ ဇွဲကပင်အားကစားကွင်း၊ ပွဲကည့်စင်ှင့် အထူးတန်းပွဲကည့်စင ်တည် ဆာက် 
နမတိုအား လိုက်လံကည့်စစ် ဆးခဲ့ပီး သတ်မှတ်ထား သာ စံချနိ/်စံန်းှင့်အညီ 
အရည်အ သွးများ ကာင်းမွန် စ ရး တာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန်မှာကားကာ 

ပည်နယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန အရာထမ်း/အမထမ်းများှင့ ် တွဆု ံ (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
မွန် ပည်နယ်၊ လူမ ရးဝန်ကးီ ဦး မတ်သွင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ(ံ မာလ်မိင)်
ကျာင်းအုပ်ကီး န်ကား ရးမှး ဦး နမျိးလွင်၊ မွန် ပည်နယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှး ဦးခင် ဇာ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါ၍ မွန် ပည်နယ ် မာ်လမိင်မိရှ ိ
ရာမညအားကစားကွင်း၊ မ လးရပ်ကွက်၊ ရကူးကန် ဆာက်လုပ်မည့် မ နရာ၊ 

မွန် ပည်နယ ် ကျာင်းသားအားကစားကွင်း၊ မွန် ပည်နယ ်အားကစားဥယျာ်စီမံကိန်းတွင ်
တည် ဆာက်လျက်ရှိသည် ့အားကစားကငွ်း၊ အားကစားသမားများ အိပ် ဆာင်၊ 

စားရိပ်သာ ချက် ပတ်သည့်အခန်းှင် ့အရာထမး်အမိ်ရာ တည် ဆာက်ပီးစီးမများအား 
လိုက်လံကည့်စစ် ဆးပီး လိုအပ်သည်များကိ ုတာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန် 

မှာကားကာ အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ(ံ မာ်လမိင)် အားကစားှင့်ပညာ ရး 
ပါင်းစပ်အထက်တန်း ကျာင်းမ ှအရာထမ်း/အမထမ်းများအား 

တွဆုံအမှာစကား ပာကား (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မ ကွးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ ်ဖလား (၅) ခိုင ်အမျိးသား ၊အမျိးသမီး 
စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ် တက် ရာက ်               

(၂ - ၈ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ် ရန်ကုန်မိ အင်းလျားကန်ရှ ိ မန်မာိုင်င ံ လှ လှာ ်
အဖွဲချပ်သို ရာက်ရှိရာ အားကစားသမားများှင့ ်ရင်းရင်းှီးှီး တွဆုံအမှာစကား 
ပာကား၍ တင် ပချက်များအား ဖည့်ဆည်း ဆာင်ရွက် ပးပီး အမျိးသား/အမျိးသမီး 
အိပ် ဆာင်များရှိ Air Con များအား ကာင်းမွန် စ ရး စစ် ဆး ဆာင်ရွက် ပးရန်ှင့ ်             

(၆) ခန်းတွဲ (၄) ထပ်အိပ် ဆာင် တည် ဆာက်မည့် မ နရာများအား   
ကည့်စစ် ဆးပီး လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား  (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့် 

တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ် ဒဂုံ မာက် ရကူးကန်၊ တာင်ဥကလာပရှိ 
ပ ဒသာအားကစားကွင်းှင့ ်ဒဂုံမိနယ် ၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ အမျိးသား ရကူးကန်သို 

ရာက်ရှိပီး ကည့်စစ် ဆးကာ လိုအပ်သည်များအား လမ်းန်မှာကား                            
(၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ် ဒဂုံမိသစ် မာက်ပိုင်းရှိ မန်မာိုင်ငံမသန်စွမ်း 

အားကစားအဖွဲချပ်သို ရာက်ရှိရာ (၁၁) ကိမ် မာက ်အာဆီယံမသန်စွမ်းသူများ 
အားကစားပိင်ပွဲသို ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်မည့ ်အားကစားသမားများ နံနက်စာ 

စားသုံး နမအား ကည့်ပီး အမျိးသား/အမျိးသမီး အိပ် ဆာင်များရှိ မျက်ှာကက်များ 
ပျက်စီး နမ၊ ပးခုန်ပစ်အားကစားသမားများ၊ မျက်မ မင်ဂိုး ဘာအားကစားသမားများ၏ 

လိုအပ်ချက်များကိ ု ဖည့်ဆညး် ပးပးီ နာက ်GYM အားကစားခန်းမတွင ် လ့ကျင့် 
န သာ အ လးမအားကစားသမားများှင့ ်ထိုင်လျက် ဘာ်လီ ဘာ အားကစား 

သမားများ လ့ကျင့် နမများအား သွား ရာက်ကည့်အား ပး (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး အားကစားှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီဥကဌ တိုင်း ဒသကီး 

ဥပ ဒချပ် ဦး ဌး အာင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ 
န်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ

(ရန်ကုန်) ုံး ဟာင်းတွင ်ဝန်ထမ်းများှင့် တွဆုံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ပလုပ်ပီး 
အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ(ံရန်ကုန်) အတွက ်ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲမ ှ
လှဒါန်း ငွ တစ်လလင ်ဆန် (၁၀) အိတ်၊ (၆) သိန်းန်း ဖင့် (၉) လစာအတွက ် ငွကျပ်

(၅၄) သိန်းအား ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး၊ အားကစားှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီ ဥကဌ 
တိုင်း ဒသကီးဥပ ဒချပ ်ဦး ဌး အာင်က လှဒါန်း ပးအပ်ရာ အားကစားှင့် 

လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်မ ှလက်ခံရယူပီး 
ဂုဏ် ပမှတ်တမ်းလာအား ပန်လည် ပးအပ်ခဲ့ပီး ဒုတိယဝန်ကီးှင့်အဖွဲသည ်
အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ(ံရန်ကုန်)မ ှ ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူများှင့် 

န့လည်စာအတူစားသုံး (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်
ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး ဥပ ဒချပ ်ဦးခင် မာင်တင့်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 
ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှး ဦး မင့်ခိုင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ လိုက်ပါလျက ်ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး၊ ပဲခူးမိ 
အားကစားဥယျာ်စီမံကိန်းရှ ိမိုးလုံ လလုံအားကစားုံ၊ အ နာက်ဘက်တွင ်

အထူးတန်းပွဲကည့်စင်ှင့ ်အ ရှဘက်တွင ်ိုးိုးပွဲကည့်စင ်တည် ဆာက်မည့် နရာ 
မသန့်ပက်ိုက်မဂလာအခမ်းအနားသို တက် ရာက်၍ ပက်ိုက်ခဲ့ပီး နာက ်

ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး အား/ကာ ဦးစီးဌာနုံး၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ဝန်ထမ်းများအား 
တွဆုံအမှာစကား ပာကားကာ  ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး တိုင်းုံးအ နာက်ဘက်ရှိ              

မိုးလုံ လလုံအားကစားုံတွင ် လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ စားပွဲတင်တင်းနစ် အားကစားသမား 
များှင့ ်ဘတ်စကက် ဘာ အားကစားသမားများ၏ လ့ကျင့်ကစား နမများအား 

ကည့်အား ပး  (၂၄ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ 

ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး အာ/ကာ ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးှင့် တာဝန်ရှိသူများသည်  
ပဲခူးတိုင်း ဒသကီး၊ ဝါမိနယ်ရှိ အားကစားကွင်း/အားကစားုံများအား 
ကည့်စစ် ဆးပီး လိုအပ်သည်များ လမ်းန်မှာကား (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ 
ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကို 
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစား 

ကွင်း (B) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ ဌာန 
ဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ 
အားကစားှင့် လူငယ် ရးရာဝန်ကးီ 
ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ 
ပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှ တာဝန်ရှိသ ူ
များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှဝန်ထမ်းများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်  
အား ပး (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

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

အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်း အမှတ် (၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် 
ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဘာလံုး                                                              
“ For the League,  For the Nation ” 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ 
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ 
ဌာနဆိုင်ရာများမှဝန်ထမ်းများှင့ ်အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက ်                       

ကည့်အား ပး (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

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

အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်းအမှတ် (၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ

တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် 
ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန 
ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) 

ပိင်ပွဲကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက ်
ကျင်းပ ပလုပ်ရာ ဌာနဆိုင်ရာ အသီး 
သီးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားှင့် 
လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန ်
ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ပိုက် ကျာ် ခင်း 
အဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများမ ှဝန်ထမ်းများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး  (၂၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

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

အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်း အမှတ် (၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံး 
အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဂျဒို 

  “ကိုယ်စိတ်စွမ်းအင ်ထက်သန်ဖုိ ဂျဒိုကစားစို” 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ   
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများ၊                             

ဌာနဆိုင်ရာများမ ှဝန်ထမ်းများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး  (၂၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

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

အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်းအမှတ် (၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့ ်
ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ 

မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး   (၂၅ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ 

မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့် အားကစားဝါသနာရှင်များ 
တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

မန်မာ့ ဘာလုံးအားကစား လာကအဆင့်အတန်း ဖွံဖိးတိုးတက်လာ စ ရးကိ ု
အ ထာက်အကူ ပ စရန်ှင့် မျိးဆက်သစ် ဘာလုံးအားကစားသမားများ ပထွက ်

လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် 
(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း              

အမှတ ်(၁) ှင့် (၃) ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး              

(၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 ဇူလိုင ်(၃၀) ရက် န့မှ သဂုတ ်(၆) ရက် န့အထ ိအင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဆိုလိုမိတွင ်
ကျင်းပ ပလုပ်မည့ ်(၁၁) ကိမ် မာက ်အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲသို 
၀င် ရာက်ယှ်ပိင်ရန်အတွက ် မန်မာမသန်စွမ်းအားကစားအဖွဲသည ်ရန်ကုန ်

အပည် ပည်ဆိုင်ရာ လဆိပ်မ ှ မန်မာအမျိးသား လ ကာင်း စင်းလုံးငှား လယာ် ဖင့ ်
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ၊ ဆိုလိုမိသိုထွက်ခွာသွားရာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 

၀န်ကီးချပ ်ဦးစိုးသနိ်း၊ တိုင်း ဒသကီး ၀န်ကီးများှင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး အား/ကာ 
ဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှး ဦး အာင်မိုးတိုမ ှပို ဆာင်တ်ဆက် (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

 အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(လွိင် ကာ)် ကျာင်းအုပ်ကီးှင့်တာဝန်ရှိသူများမ ှ
၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ်အားကစားှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်သင်တန်းမှ သင်တန်းသား/
သူများအား ဇူလိုင်လအတွက ်ကံ့ခိုင်စွမ်းရည်စစ် ဆး နမမှတ်တမ်း (၃၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 ၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ ပိုက် ကျာ် ခင်း (အမျိးသား) ပိင်ပွဲကိ ု
န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (B) ုံ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမ ှ
တာဝန်ရှိသူများှင့်ဝန်ထမ်းများ၊ မန်မာိုင်ငံပိုက် ကျာ် ခင်းအဖွဲချပ်မ ှတာဝန်ရှိသူများှင့်            

အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

မန်မာ့ ဘာလုံးအားကစား လာကအဆင့်အတန်း ဖွံဖိးတိုးတက်လာ စ ရးကိ ု
အ ထာက်အကူ ပ စရန်ှင့် မျိးဆက်သစ် ဘာလုံးအားကစားသမားများ ပထွက ်                 

လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာနှင့် မန်မာိုင်င ံ
ဘာလုံးအဖွဲချပ်တို ပူး ပါင်းကျင်းပသည့ ်၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး 
အသက ်(၁၉) ှစ် အာက ်(အမျိးသား) ဘာလုံးပိင်ပွဲကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ
ဘာလုံးအားကစားကွင်း လ့ကျင့် ရးကွင်းအမှတ ်(၁) ှင့် ကွင်းအမှတ် (၃) တို၌ 
ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 

ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦးှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူများှင့ ်
ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင ်သည် 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦး၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန (ကွင်း/ုံ) ဌာနခွဲ န်ကား ရးမှး ဦး ကျာ်စိုးမိုးတို 
လိုက်ပါလျက ် န ပည် တာ်၌ တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်ရှိသည့ ်ဝန်ထမ်းများ နထိုင်ရာ 
ဇမသရီိမိနယ်ရှိ (လူပျိ ဆာင/်အပျိ ဆာင)် များသို လိုက်လံကည့်စစ် ဆးပီး 
လိုအပ်သည်များကိ ုတာဝန်ရှိသူများအား လမ်းန်မှာကား (၃၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မျိးဆက်သစ် ဘာလုံးအားကစားသမားများစွာ ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍              
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် (အမျိးသား)

ဘာလုံးပိင်ပွဲကို န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း လ့ကျင့် ရးကငွ်း 
အမှတ ်(၁) ှင့် ကွင်းအမှတ် (၃) တုိ၌ ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ 

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ 
န ပည် တာ် ကာင်စီအဖွဲဝင ်အားကစားှင့်ကာယပညာ ကာ်မတီဥက ဦး မင့်စိုး၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ 
အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာဆ်န်း၊ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ ်ဦး ကျာ်ဦးှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မှတာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံး 
အားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး (၃၀ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မ ကွးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၅) ခိုင ်အမျိးသား/ 
အမျိးသမီး ကက် တာင်ိုက်ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ 
တိုင်း ဒသကီးဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်(၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မျိးဆက်သစ် ဘာလုံးအားကစားသမားများစွာ ပထွက်လာ စရန ်ရည်ရွယ်၍               
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ပည်နယ်ှင့်တိုင်း ဒသကီး အသက် (၁၉) ှစ် အာက် (အမျိးသား) ဘာလုံး 
ပိင်ပွ ဲဆီးမီးဖိုင်နယ်ပွဲစ်များကိ ု န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒ ိ ဘာလုံးအားကစားကွင်း၌ 

ဆက်လက်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိရာ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် 

ဦး ကျာ်ဦး၊ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်မ ှ
တာဝန်ရှိသူများှင့် ဘာလုံးအားကစားဝါသနာရှင်များ တက် ရာက်ကည့်အား ပး            

(၁ - ၈ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ရခိုင် ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစုံ ကာယဗလ မာင်ှင့ ်
ကာယကံ့ခိုင်မပိင်ပွဲှင့ ်ဆုချးီ မင့်ပွဲကျင်းပ၊ ရခိုင် ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက ်            

(၂၅/၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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    အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံ 
တွင ်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိသည့(်၁၁)ကိမ် မာက ်
အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပိင်ပွဲတွင ် မန်မာ 
ိုင်ငံမ ှ ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့် မန်မာ ့
လက် ရွးစင ် မသန်စွမ်း ဘာ်လီ ဘာအသင်းှင့ ်
ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတို၏ (အုပ်စုပတ်လည်) ပိင်ပွဲ 
ယှ်ပိင်ကစား နမများကိ ု ဒသစံ တာ်ချနိ် မွန်းလွဲ (၃) နာရီခွဲတွင ် န ပည် တာ ်
ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း အိုလံပစ် ကာ်မတီုံး၌ Virtual Online စနစ် ဖင့ ် ကည့် 
အား ပး၊ (၁.၈.၂၀၂၂) ရက် န့တွင ် မန်မာအသင်းအ န ဖင့ ် ပးခုန်ပစ် အားကစားနည်းမှ 
မထက်ထက် အး Discus Throw (သံ ပားပစ်) ပိင်ပွဲတွင ် ရတံဆိပ ် (၁) ခု၊ 
မ လာလာဝင်း Long Jump (အလျားခုန်)ပိင်ပွဲတွင် ကးတံဆိပ ် (၁) ခု၊ ရကူး 
အားကစားနည်းမ ှ မာင် အာင်ဘုန်း 100M Breaststroke (ဖားကူး) ပိင်ပွဲတွင ်
ရတံဆိပ် (၁) ခု၊ မာင် ကျာ်ထူး 50M Backstroke (ပက်လက်ကူး) ပိင်ပွဲတွင ်
ငွတံဆိပ ် (၁) ခု၊ မာင်စိုးဝင်း 400M Free Style (အလွတ်ကူး) ပိင်ပွဲတွင ် ကးတံဆိပ ်

(၁) ခု ရရှိခဲ့ရာ (၁.၈.၂၀၂၂) ရက် န့၊ ည န (၄) နာရီအထိ မန်မာအသင်း အ နဖင့် 
ရတံဆိပ ် (၂) ခု၊ ငွတံဆိပ ် (၁) ခုှင့် ကးတံဆိပ် (၂) ခု၊ စုစု ပါင်း ဆုတံဆိပ ် (၅) ခု 

ဆွတ်ခူးရရှိထားပီး ဖစ် (၁ - ၈ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်သည ်                
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိသည့ ်(၁၁) ကိမ် မာက ်                           
အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲတွင ် ပးခုန်ပစ်အားကစားနည်း၊ 

ထိုက်လျက် ဘာ်လီ ဘာအားကစားနည်းှင့် ရကူးအားကစားနည်းတိုတွင ်  
မန်မာိုင်ငံမ ှဝင် ရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့ ် မန်မာ့လက် ရွးစင ်                              

မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ၏ ယှ်ပိင်ကစား နမများကိ ု ဒသစံ တာ်ချနိ်                 
နံနက် (၈)နာရီတွင ် န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း အိုလံပစ် ကာ်မတီုံး၌            

Virtual Online စနစ် ဖင့ ်ကည့်အား ပး၊  မန်မာအသင်းအ နဖင့ ် ပးခုန်ပစ ်
အားကစားနည်းမ ှ မာင်တင်ညိ (လှံတံပစ)် ပိင်ပွဲတွင ် ရ (၁) ခု၊ မ လာ်လာဝင်း               
မီတာ (၁၀၀) အ ပးပိင်ပွဲတွင ် င ွ(၁) ခု၊ မာင် အာင် မင့် မတ ် မီတာ (၁၀၀) 

အ ပးပိင်ပွဲတွင ် ကး (၁) ခု၊ မာင်ထွန်းလင်း  (လှံတံပစ)် ပိင်ပွဲတွင် ကး (၁) ခု၊ 
ရကူးအားကစားနည်းမ ှ မာင် အာင် မင့် မတ ် မီတာ (၂၀၀) အလွတ်ကူးပိင်ပွဲတွင ်        
ရ (၁) ခုှင့ ်မီတာ (၁၀၀ ) ပက်လက်ကူးပိင်ပွဲတွင ် ရ (၁) ခု၊ မာင် ကျာ်ထူး            

မီတာ(၅၀) (လိပ် ပာကူး) ပိင်ပွဲတွင ် ရ (၁) ခု ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ရာ                      
(၂.၈.၂၀၂၂) ရက် န့၊ ည န (၄) နာရီအထိ မန်မာအသင်းအ နဖင့ ် ရတံဆိပ် (၆) ခု၊ 

ငွတံဆိပ ်(၂) ခုှင့် ကးတံဆိပ ်(၄) ခု၊ စုစု ပါင်းဆုတံဆိပ ်(၁၂) ခု ဆွတ်ခူးရရှိ                   
(၂ - ၈ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင ်သည် 
အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင ်ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိသည့ ်(၁၁) ကိမ် မာက ်

အာဆီယံမသန်စွမ်းအားကစားပိင်ပွဲတွင ် ပးခုန်ပစ်အားကစားနည်း၊ ထိုက်လျက ်
ဘာ်လီ ဘာအားကစားနည်းှင့် ဘာလုံးအားကစားနည်းတိုတွင ် မန်မာိုင်ငံမ ှ

ဝင် ရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့ ် မန်မာ့လက် ရွးစင်မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ၏ 
ယှ်ပိင်ကစား နမများကိ ု ဒသစံ တာ်ချနိ ်နံနက် (၇)နာရီတွင ် န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိ 

အားကစားကွင်း အိုလံပစ် ကာ်မတီုံး၌ Virtual Online စနစ် ဖင့ ်ကည့်အား ပး၊  
မန်မာအသင်းအ နဖင့ ် ပးခုန်ပစ်အားကစားနည်းမ ှ မာင်စိုး ပ မီတာ(၁၀၀)   

ပိင်ပွဲတွင ် ရ (၁) ခု၊ မ ဝ ဝသင်း မီတာ (၂၀၀) အ ပးပိင်ပွဲတွင ် ကး (၁) ခု၊ 
ထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ရာ (၃.၈.၂၀၂၂) ရက် န့၊ ည န (၄) နာရီအထ ိ မန်မာအသင်းအ နဖင့ ်

ရတံဆိပ ်(၇) ခု၊ ငွတံဆိပ ်(၂) ခုှင့် ကးတံဆိပ ်(၅) ခု၊ စုစု ပါင်းဆုတံဆိပ ်               
(၁၄) ခု ဆွတ်ခူးရရှိ (၃ - ၈ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မိတီလာခိုင ်အား/ကာ ကာ်မတီမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ် သာ                           
ဘာလုံးဒိုင်လူကီးသင်တန်း (၁/၂၀၂၂) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၃ - ၈ -၂၀၂၂) 
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 အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစား 
ှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘာ ရးှစ်၊ 
ပထမ (၄) လပတ် အကိလုပ်ငန်းညိင်းအစည်းအ ဝးကို 
ဝဏသိဒိ အားကစားကွင်း (A) ုံ၌ ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ 
အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ ်
ဦးထွန်း မင့်ဦး၊ ဒုတိယန်ကား ရးမှးချပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ဌာနခွဲ 
န်ကား ရးမှးများ၊ အားကစားှင့် ကာယပညာသိပံ 
ကျာင်းအုပ်ကီးများ၊ ပည်နယ်ှင့် တိုင်း ဒသကီးများမ ှ

တာဝန်ခံ န်ကား ရးမှးများှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက် (၁ - ၈ -၂၀၂၂) 

 အားကစားှင့်ကာယပညာသိပ ံ(လွိင် ကာ)် ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲှင့် ဆုရရှိသူများအား ဆုချးီ မင့် ခင်းအခမ်းအနားကျင်းပ                

(၁ - ၈ -၂၀၂၂) 
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပန်းတ နာ်မိနယ ်အ.ထ.က (အင်းမ) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဘူးသီး တာင်မိနယ ်အ.ထ.က၊၂ (ဘူးသီး တာင)် ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မအူပင်မိနယ ်အ.ထ.က (၄) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  



   33 

Volume 8  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လးမျက်ှာမိနယ ်အ.ထ.က (ခ မာက်စ)ု ကျာင်းတွင် 
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

(၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လဲချားမိနယ ်အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာအသိပညာ 
ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ကံခင်းမိနယ ်အ.ထ.က၊  ၂ (ရွာသစ် တာင်) ကျာင်းတွင ်
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ရကည်မိနယ ်အ.ထ.က (အသုတ်) ှင့် အ.ထ.က (ကွင်းသုံးဆင့)်
ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                  
(၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  



   35 

Volume 8  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ညာင်တုန်းမိနယ ်အ.ထ.က  (ငှက် ပျာကန်း) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ပဲခူးမိ အ.ထ.က  (၅) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး 

ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ တာင်ကီးမိနယ ်အ.ထ.က၊ ၁  ( တာင်ကီး) ှင့် အ.ထ.က၊ ၅  
ကျာင်းတိုတွင ်အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွ ဲ

ကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ တာင်ကီးမိနယ ်အ.ထ.က၊ ၃ ( တာင်ကီး) ကျာင်းတွင ်
အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၂၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ တာင်ကီးမိ တာင်ကီးတကသိုလ်အားကစားခန်းမတွင် 

အားကစားနည်းသုပ် ပ ခင်း၊ လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲ ကျင်းပပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ မိတီလာမိနယ ်အ.ထ.က၊၅ (ရှမ်းတဲ) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                  
(၂၄ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လပွတာခိုင်/မိနယ ်အ.ထ.က (၃) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                    
(၂၂ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ချာင်းဆုံမိနယ ်အ.ထ.က (သ ကာ) ှင့် အ.လ.က၊ခွဲ (ဘိုးနက)် 
ကျာင်းတိုတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပ  (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဂွမိနယ ်အ.ထ.က (ဂ)ွ ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး 

ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ် (၂၃ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လင်းဘွဲမိနယ ်အ.လ.က၊ ခွဲ (၂) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                 

(၂၅ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

(၂၅ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ကျိင်းတုံမိနယ ်အ.ထ.က (ယန်းလူး) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                    
(၂၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

(၂၈ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ကျိင်းတုံမိနယ ်အ.ထ.က (၆) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                    

(၂၇ - ၇ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ သိီမိနယ ်အ.ထ.က (၂) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                    
(၃၀ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ သိီမိနယ ်အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာ 

အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                    
(၂၆ - ၇ -၂၀၂၂)  

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

(၃၁ - ၇ -၂၀၂၂)  
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လားးမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ နယ်စပ် ဒသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖွံဖိး ရး 
သင်တန် ကျာင်းတွင် ကရာ တးဒိုအားကစားနည်း သုပ် ပ ခင်း၊ လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်              

(၃၁ - ၇ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လားးမိနယ ်အ.ထ.က (၅) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical Fitness Dance စု ပါင်းလပ်ရှားပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၁ - ၈ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လားးမိနယ ်အ.ထ.က (၂) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာ 
အသိပညာ ပး ဟာ ပာ ခင်း၊ Physical Fitness Dance စု ပါင်းလပ်ရှားပီး 

အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂ - ၈ -၂၀၂၂)  
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ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.ထ.က၊ ခွဲ (လယ် ပင်ကီး) ှင့ ်အ.လ.က 

( အာင်စည်ရွန်း) ကျာင်းတွင် လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး 
အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၂ - ၈ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ ဖးမိနယ ်အ.လ.က (ဆင် မာ့ တာ့) ကျာင်းတွင ်

လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ 
ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၁ - ၈ -၂၀၂၂)  

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

ထာက်ပံ့ ပးအပ်  (၂၆ - ၇ -၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မ ဖင့ ်လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနှင့ ်
န ပည် တာ် ကာင်စီနယ် မ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ 

ဒကိဏသီရိမိနယ်၊ အမှတ(်၁၈)အ ခခံပညာအထက်တန်း ကျာင်း၌ 
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲှင့် သုပ် ပပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                          

(၃ - ၈ -၂၀၂၂)  

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

(၁ - ၈ -၂၀၂၂)  

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

(၃ - ၈ -၂၀၂၂)  
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၁၀) မိနယ ်အသက ်(၁၈) ှစ ်
အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနား 
ကျင်းပ၊ မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ တက် ရာက ်             

(၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် ရာမညအားကစားကွင်း 
အထူးတန်းပွဲကည့်စင ်တည် ဆာက်ပီးစီးမအ ခအ နအား လာ ရာက်ကည့်စစ် ဆး

(၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ် မစ်ကီးနားတကသိုလ် ဘာသာရပ် ပါင်းစု ံ ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ကချင် ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက(်၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မ လးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲဝန်ကးီချပ်ဖလား မိနယ် ပါင်းစု ံ                    
အသက ်(၁၈ ) ှစ် အာက ် ပးခုန်ပစ်ပိင်ပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကိ ု

အာင် မမလာ အားကစားကွင်းသစ်တွင် ကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ရာ တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 
ဝန်ကီးချပ်ှင့ ်အစိုးရအဖွဲဝင်ဝန်ကီးများ၊ အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 

အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန န်ကား ရးမှးချပ်ှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
တက် ရာက ် (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 
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မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာန၊ မန်မာိုင်ငံ ဘာလုံးအဖွဲချပ်ှင့် 
တိုင်း ဒသကီး ဖူဆယ် ဘာလုံးဆပ် ကာ်မတီတို ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ် သာ                        

MFF Futsal Referee Course သင်တန်းဖွင့်လှစ် (၂၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

နည်းပညာတကသိုလ် (ရမည်းသင်း) ဘာသာရပ်အလိုက ်အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲ
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပီး ပိင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီသို အားကစားပစည်းများ 

ပးအပ်လှဒါန်း (၂၂ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မင်းဘူးခိုင ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား (၅) မိနယ ်အသက် (၁၆)
ှစ် အာက် အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                  

(၂၆ - ၇ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မိုင်းရှးမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ရပ်ကွက ်/ ကျးရွာ 
ပါင်းစုံ အသက် (၁၆) ှစ် အာက် အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ

(၂၃ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ရှမ်း ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား ခိုင် ပါင်းစုံ                 
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား / အမျိးသမီး ဘတ်စကက် ဘာပိင်ပွ ဲ               

ဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၂၅ - ၇ -၂၀၂၂) 

မိုးနဲမိနယ ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန ှင့် မိနယ်အ ခခံပညာဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍               
၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မိုးနဲမိနယ ်အ ခခံပညာအထက်တန်း ကျာင်းအုပ်ကီးဖလား 

အထက်တန်းအဆင် ့အမျိးသား/အမျိးသမီး ဘာ်လီ ဘာပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 
ကျင်းပပီး ပိင်ပွဲကျင်းပ ရး ကာ်မတီသို အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ်                

(၂ - ၈ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ ဘားအံမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ရပ်ကွက/် ကျးရွာ ပါင်းစု ံ
အသက ်(၂၁) ှစ် အာက ်အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကျင်းပ (၂၈ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မိုင်းရှးမိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား ရပ်ကွက ်/ ကျးရွာ 
ပါင်းစုံ အသက် (၁၆) ှစ် အာက် အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲ

အခမ်းအနားကျင်းပ (၃၁ - ၇ -၂၀၂၂) 

၂၀၂၂ ခုှစ် ၊ မိုင်းဆတ်မိနယ ်စီမံအုပ်ချပ် ရးအဖွဲ ဥကဌဖလား                                  
အသက ်(၁၆) ှစ် အာက ်အမျိးသား ဘာလုံးပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွ ဲ 

အခမ်းအနားကျင်းပ  (၁ - ၈ -၂၀၂၂) 
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၂၀၂၂ / ၂၀၂၃ ပညာသင်ှစ ် ရဘိုခိုင ်အား/ကာ ဦးစီးဌာန ှင့ ် ရဘိုတကသိုလ်တို 
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် Myanmar Fitness Dance သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ   

(၁ - ၈ -၂၀၂၂) 

ဖျာပုံခိုင/်မိနယ်  အား/ကာ ဦးစီးဌာနမ ှကီးမှးဖွင့်လှစ်သည့် မိုးရာသ ီ
အားကစားသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ  (၂၄ - ၇ -၂၀၂၂) 

ဒဂုံမိသစ ်(ဆိပ်ကမ်းမိနယ)် မိုးရာသ ီအ ခခံ/အဆင့် မင့် အားကစားသင်တန်းများ 
ဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ (၃၀ - ၇ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ ဘာလုံး 
အားကစား လ့ကျင့် ရးကွင်းအမှတ ်(၃) ၌ AFC Women's Club Championship               
2022 (EAST) အာရှအမျိးသမီးကလပ်အသင်းများ ဘာလုံးပိင်ပွဲတွင ်ဝင် ရာက ်
ယှ်ပိင်မည့ ်ISPE (FC) ဘာလုံး (အမျိးသမီး) အသင်း၏ လ့ကျင့် နမများအား 

ကည့်အား ပးခဲ့ပီး အားကစားသမားများှင့် တွဆုံ (၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် န ပည် တာ်၊ ဝဏသိဒိ 

အားကစားကွင်း၊ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ဩဂုတ်လ (၄) ရက် န့မ ှ အာက်တိုဘာလ                 
(၁၃) ရက် န့အထ ိOnline စနစ် ဖင့ ်ကျင်းပ ပလုပ်မည့် အာဆီယံလူငယ်စကားဝိုင်း              
၂၀၂၂ ခုှစ် (ASEAN Youth Debate 2022) သို မန်မာိုင်ငံကိုယ်စား ပ ဝင် ရာက ်

ယှ်ပိင်မည့ ်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပထမပတ်လည်ပိင်ပွ ဲယှ်ပိင်ရန်အတွက ်
လ့ကျင့် ပင်ဆင် ဆာင်ရွက် နမများအား လိုက်လံကည့်အား ပး (၄ - ၈ -၂၀၂၂)  
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ပည် ထာင်စုဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ 
ဒုတိယဝန်ကီး ဦးမျိးလင်ှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် အင်ဒိုနီးရှားိုင်ငံတွင် 

ကျင်းပ ပလုပ်လျက်ရှိသည့ ်(၁၁) ကိမ် မာက ်အာဆီယံမသန်စွမ်း အားကစားပိင်ပွဲတွင ်
ပးခုန်ပစ်အားကစားနည်း၊ ရကူးအားကစားနည်း၊ မားပစ်အားကစားနည်းှင့ ်

အ လးမအားကစားနည်းတိုတွင ် မန်မာိုင်ငံမ ှဝင် ရာက်ယှ်ပိင်လျက်ရှိသည့ ်
မန်မာ့လက် ရွးစင ်မသန်စွမ်းအားကစားသမားများ၏ ယှ်ပိင်ကစား နမများကိ ု
ဒသစံ တာ်ချနိ် နံနက် (၁၀)နာရီတွင ် န ပည် တာ၊် ဝဏသိဒိအားကစားကွင်း 

အိုလံပစ် ကာ်မတီုံး၌  Virtual Online စနစ် ဖင့ ်ကည့်အား ပး၊ မန်မာအသင်း 
အ နဖင့် ရကူးအားကစားနည်းမ ှ မာင်နစိုးမင်း Breast strok (ဖားကူးပိင်ပွ)ဲတွင ်
ရတံဆိပ ်(၁) ခု၊ မာင် အာင် မင့် မတ ်မီတာ (၅၀) အလွတ်ကူးပိင်ပွဲတွင် ကးတံဆိပ ်
(၁) ခု၊ ပးခုန်ပစ်အားကစားနည်းမ ှ မာင်စိုး ပ မီတာ (၂၀၀) ပိင်ပွဲတွင ် ရတံဆိပ ်         

(၁) ခု၊ မာင် ဇာ်မင်းလွင ်သံ ပားဝိုင်းပစ ်(F44) ပိင်ပွဲတွင ် ငွတံဆိပ ်(၁) ခု၊ 
မာင် ကျာ် ကျာ်ဝင်း  မီတာ (၂၀၀) အ ပးပိင်ပွဲတွင် ကးတံဆိပ ်(၁) ခု၊ 

မာင် အာင်ထွန်းလင်း သံ ပားဝိုင်းပစ ်(F42/63) ပိင်ပွဲတွင ် ကးတံဆိပ ်(၁) ခု၊ 
မားပစ်အားကစားနည်းမ ှမစိန် ဖာ ့Compound အမျိးသမီးပိင်ပွဲတွင ် ကးတံဆိပ ်          

(၁) ခု  အသီးသီးထပ်မံဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပီး (၄.၈.၂၀၂၂)ရက် န့၊ နံနက်ပိုင်းအထ ိ
မန်မာအသင်းအ နဖင့ ် ရတံဆိပ ်(၁၁) ခု၊ ငွတံဆိပ ်(၃) ခုှင့် ကးတံဆိပ ်(၁၀) ခု၊ 

စုစု ပါင်းဆုတံဆိပ ်(၂၄) ခု ဆွတ်ခူးရရှိ  (၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

မားပစ ်

“ လဟုန်ကိုခွင်း မာန်ကိုသွင်း၍ 

    ရဲဝံ့တည်ကည ် မားပစ်မည် ” 
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၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ကရင် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား ဝန်ကီးဌာန ပါင်းစုံ 
အမျိးသား အလွတ်တန်း ဘာလုံးပိင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ် 

တက် ရာက ်(၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

၂၀၂၂ ခုှစ်၊ မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၁၀) မိနယ ်               
အသက ်(၂၅) ှစ် အာက ်အမျိးသား/အမျိးသမီး စားပွဲတင်တင်းနစ်ပိင်ပွ ဲ 
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ ပည်နယ်ဝန်ကီးချပ ်တက် ရာက် (၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

မ ကွးတိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ဝန်ကီးချပ်ဖလား (၅) ခိုင ်အမျိးသား၊ အမျိးသမးီ 
စစ်တုရင်ပိင်ပွ ဲဗိုလ်လုပွဲှင့်ဆုချးီ မင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ၊ တိုင်း ဒသကီးဝန်ကးီချပ ်

တက် ရာက ်(၄ - ၈ -၂၀၂၂) 
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အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ လမ်းန်မ ဖင့ ်လူငယ် ရးရာဦးစီးဌာနှင့ ်
န ပည် တာ် ကာင်စီနယ် မ အားကစားှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတို ပူး ပါင်း၍ 

ဇမသရီိမိနယ် ၊ အမှတ ်(၆) အ ခခံပညာအထက်တန်း ကျာင်း၌ 
လူငယ် ရးရာအသိပညာ ပး ဟာ ပာပွဲှင့် သုပ် ပပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ                          

(၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

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

ထာက်ပံ့ ပးအပ် (၄ - ၈ -၂၀၂၂)  

ပညာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ ပန်ကား ရးဝန်ကီးဌာန ှင့် အားကစားှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီး 
ဌာနတို ပူး ပါင်း၍ လွိင်လင်မိနယ ်အ.ထ.က (၁) ကျာင်းတွင ်လူငယ် ရးရာအသ ိ

ပညာ ပး ဟာ ပာပွဲကျင်းပပီး အားကစားပစည်းများ ထာက်ပံ့ ပးအပ ်(၄ - ၈ -၂၀၂၂)  
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