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၁၂ - ၁၁ - ၂၀၂၁ အတွဲ - ၁၁ - အမှတ ်(၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသိန်းဇ 
"ဘ ာ ရးဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၁)" 

ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကား 

 ဝန်ထမ်းများ လပ်ငန်းစွမ်း ဆာင်ရည် ြမင့်တက်လာ စရန်နှင့် ဘ ာ ရးဆိင်ရာ 
လပ်ငန်းများ လပ်ကိင်ရာတွင ် ဘ ာ ရးစည်းမျဉ်း လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အည ီ စနစ ်
တကျ လပ်ကိင် ဆာင်ရွက်နိင် စရန ် ရည်ရွယ်၍ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမ ှ
ကီးမှူးြပုလပ်သည့် "ဘ ာ ရးဆိင်ရာလပ်ထးလပ်နည်းသင်တန်းအမှတ်စဉ ်(၁/၂၀၂၁)" 
သင်တန်းကိ နိဝင်ဘာလ(၁)ရက် န ့နနက်(၉)နာရီခွဲအချိန်တွင် နြပည် တာ် အားကစား 
လ့ကျင့် ရးစခန်း (Multipurpose Hall) ၌ ကိဗစ်- (၁၉) စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်နှင့် 
အညီ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ြပည် ထာင်စဝန်ကီး 
ဦးမင်းသိန်းဇ မ ှ တက် ရာက်အဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ အဆိပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်း 
အနားသိ ့ ြပည် ထာင်စဝန်ကီးနှင့်အတ ူ ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ အားကစားနှင့်ကာယ 
ပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ်များြဖစ်က သာ ဦး ကျာ်ဦး၊ ဦး ကျာ်ဆန်းဦး၊ 
ဦးစိး အာင်နှင့်ညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက်ကပီး သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ 
မ ှတစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ဂါရဝြပုက ကာင်း ကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ 
ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဦးနှင့် ကိရီးယားသမ္မတနိင်င                                
"Korea International Cooperation Agency (KOICA)" မ ှ                                

Deputy Representative Mr. Kim Jong Jum တိ ့အနာဂတ ်ြမန်မာ့အားကစားက  
ဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးအတွက် နှစ်နိင်ငပူး ပါင်းညိနင်း ဆွး နွးသည့် အခမ်းအနားကျင်းပ 

(၅.၁၁.၂၀၂၁)  
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ဗီယက်နမ်နိင်ငမှ အိမ်ရှင်အြဖစ်လက်ခကျင်းပမည့် (၃၁) ကိမ် ြမာက ်အ ရှ ့ တာင်အာရ ှ
အားကစား ပိုင်ပွဲတွင် ြမန်မာအားကစားအဖွဲ  ့ အာင်ြမင်မရရှိ စရန်အတွက်                    

ြမန်မာ-တရတ(်၂) နိင်င သ ဘာတူစာချုပ်အရ တရတ်နိင်ငသိ ့ပူးတွဲသွား ရာက်                 
လ့ကျင့်လျက်ရှိ သာ ြမန်မာအားကစားသမားများ၏ လ့ကျင့်မအ ြခအ နများ 

တိးတက် ကာင်းမွန် စ ရးအတွက် လိအပ်ချကမ်ျား ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးနိင်ရန် 
အတကွ် ဝ သိဒ္ဓိအားကစားကွင်း အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ ကျင်းပြပုလပ်ခဲ့ရာ 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်မှ Video Confer-
encing စနစ်ြဖင့် တက် ရာက် တွဆ့ လမ်းညန်အမှာစကား ြပာကား ( ၅-၁၁-၂၀၂၁) 

နြပည် တာ်၊ အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်းရှိ GYM & Fitness Center မ ှ
နည်းြပများအား  ဂျပန်နည်းြပမှ သွးပူ၊ အ ကာ လျာ ့ လ့ကျင့်ခန်းများကိ 

ပစတကျ လ့ကျင့် ပးနိင် ရးအတွက် အ သးစတိသ်င်ကားြပသ ပး နမများကိ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင် မ ှ

သွား ရာက်ကည့်ရစစ် ဆး (၅.၁၁.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင် 
အားကစားနည်းြပသငတ်န်း အမှတ်စဉ ်(၂/ ၂၀၂၁)သင်တန်းဖွင့်ပွဲ တက် ရာက ်

 အားကစားနှင့် လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန 
အ နြဖင့် ြမန်မာ့အားကစားအဆင့်အတန်း ဖွ ဖ့ိုးတိးတက်လာ စရန ်ြမန်မာနည်းြပများ၏ 
နည်းြပအရည်အ သွး/အရည်အချင်းသည် အဓိကကျ သာ အခန်းက တစ်ခြဖစ် ပီး 
အားကစားနည်းအလိက် ထူးခန်ထက်ြမက် သာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်အားကစားသမား 
များ ပ ထွက်လာ စ ရးသည်လည်း အထူးအ ရးကီးပါသည်။ ထိအ့ြပင် နြပည် တာ် ၊ 
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp)၌ မကာမီ ဖွင့်လှစ် တာ့မည့ ် လူငယ ်
အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Youth Camp) တွင် ခန ့်အပ်တာဝန် ပးသွားမည့် 
နည်းြပဆရာများ၏ အရည်အ သွး/ အရည်အချင်း တိးတက်ြမင့်မားလာ စရန ်ရည်ရွယ်၍ 
အားကစားနည်းြပသင်တန်း အမှတ်စဉ ် (၂/ ၂၀၂၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကိ နိဝင်ဘာ(၈)ရက် န ့
နနက် (၉)နာရီခွဲအချိန်တွင ် နြပည် တာ် အားကစား လ့ကျင့် ရးစခန်း (Gold Camp) 
ရိှ (Multipurpose Hall) ၌ Covid-(၁၉) စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပ 
ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဦးမျိုးလင ် တက် ရာက်၍ 
သင်တန်းအဖွင့်အမှာစကား ြပာကားပါသည်။ထိ ့ နာက ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသိ ့အားကစား 
နှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ဒတိယညန်ကား 
ရးမှူ းချုပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ ညန်ကား ရးမှူးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ သင်တန်းနညး်ြပဆရာ 
များနှင့် သငတ်န်းသား/ သင်တန်းသူများ တက် ရာက်က ကာင်း သတင်းရရှိသည်။  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ကရင်ြပည်နယ်ရှိ ဇွဲကပင်(လှာကြမင်)အားကစားကွင်း 

အဆင့်ြမင့်တင် ရးလပ်ငန်းများ၊ ဘားအမို (့ အာင်သလွင)် ြပည်နယ်အားကစားကွင်း 
အတွင်း (Synthetic) ြပးလမ်းအား ပျက်စီးမမရှိ စ ရးနှင့် ဘားအမိုရ့ှိ ဇွဲကပင် 

ရကးူကနတ်ိအ့ား  လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များအား               
လမ်းညန်မှာကား  (၈.၁၁.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇမှ 
ကရင်ြပည်နယ် အစိးရအဖွဲ  ့ ခတ္တ ဝန်ကီးချုပ ်ဗိလ်မှူးကီး မျိုးမင်း နာင် ဦး ဆာင် သာ 

အစိးရအဖွဲ ဝ့င်များနှင့် တွဆ့၍ ကရင်ြပည်နယ ်အားကစားတိးတက် ရးအတွက် 
ဝန်ကီးဌာနများနှင့ ်ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည့် လပ်ငန်းများကိ ညိနင်းတိင်ပင ်                

တွဆ့ ဆွး နွးခဲ့ က ပီး  ခတ္တ ဝန်ကီးချုပ်ထသိ ့ကရင်ြပည်နယ်အတွက ်                  
အားကစားပစ္စည်းများ ပးအပလ်ှူဒါနး်  (၈.၁၁.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဒတယိညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦးနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများသည ်ရန်ကန် မို  ့အင်းလျားကန်ရှိ ြမန်မာနိင်င လှ လှာ်အဖွဲ ခ့ျုပ်ရးတငွ ်
ြမန်မာနိင်ငရိးရာ လှအဖွဲ ခ့ျုပ်မ ှဒတိယဥက္က ဌ နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား (၃၁) ကိမ် ြမာက် 
အ ရှ ့ တာင်အာရှအားကစား ပိုင်ပွဲတွင ် လှ လှာ်အားကစားနညး်ြဖင့် အာင်ြမင်မရရှိရန ်

လိအပ်သည်များကိ ပ့ပိး ပးသွားမည်ြဖစ် ကာင်း ြပာကား (၆.၁၁.၂၀၂၁)  

လှ လာှ ် 

“ သသည့်တိင် အာင် တက်ကိ ဆာင် 

      လှခွက်ချည်းကျန ်အလမလ ဲ” 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၏ Asian Game နှင့် SEA Games ပိုင်ပွဲများ 
တငွ ်ဆတဆိပ်ရရှိခဲ့သည့် အသက်(၆၀)နှစ်နှင့်အထက် အားကစားသမား ဟာင်းများအား 

လစဉ် ထာက်ပ့ ကး ပးနိင် ရး လပ်ငန်းညိနင်းအစည်းအ ဝးကိ နြပည် တာ်ရှိ 
အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ရးအမှတ်(၃၁) ရိှ အစည်းအ ဝးခန်းမ၌ 

ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ဒတယိဝန်ကီး ဦးမျိုးလင်၊ 
စီမကိန်းနှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန ဒတိယဝန်ကီး ဦး မာင် မာင်ဝင်း၊ ရသးမှန်း ြခ 
ငွစာရင်းဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဒ သီတာထွန်း၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန ဒတယိအမဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦး ကျာ်ဆန်း၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် 

ဦး ကျာ်ဦး နှင့် တာဝန်ရှိညန်ကား ရးမှူးများ တက် ရာက ်(၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ 

“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

      ဆင်းရဲချမး်သာ ကစားပါ ” 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် 
ဦးထွန်းြမင့်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည ် ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ ဥဿာမိုသ့စ ်
အဆင့်ြမင့်အားကစားကွင်းသိ ့ ရာက်ရှိ ပီး သတ်မှတ်ကာလရက်တွင ်အချနိ်မ ီ
ပီးစီးနိင် ရးနှင့် တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား အရညအ် သွးြပည့်မှီ ရးကိ 

အဓိကထားမှာကားခဲ့ ပီး အသစ်တည် ဆာက်မည့် ပဲခူးတိင်း ဒသကးီ 
အဆင့်ြမင့်အားကစားကွင်းစီမကိန်း ြမ နရာသိ ့သွား ရာက်ကည့်ရ ပီး  

ပဲခူးတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့( ၃-၁၁-၂၀၂၁) 

ဂျူဒိ 

“ကိယ် ရာစိတ်ပါကျန်းမာဖိ ့ဂျူဒိကစားကစိ”့ 

  “ကိယ်စိတ်စွမ်းအင်ထက်သန်ဖိ ့ဂျူဒိကစားစိ”့ 



   9 

Volume 11  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး နှင့် 

တာဝန်ရှိသူများသည ် မွန်ြပည်နယ်ရှိ  မာ်လမိုင် မို န့ယ်၊  မဒ မို န့ယ်၊ 
ကျိုက်မ ရာ မို န့ယ်တိရ့ှိ အားကစားကွင်း/အားကစားရများနှင့် Southern Myanmar  

FC ဘာလးအားကစားကွင်းတိအ့ား  လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ပီး              
လိအပ်သည်များအား လမ်းညန်မှာကား (၉.၁၁.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( မာလ် မို င)် ကျာင်းရှိ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ 
နှင့် အထူး နလ့ညစ်ာ စားသး ပီး အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( မာလ် မို င)် ကျာင်းရှိ 

ဝန်ထမ်းများနှင့် ြပညန်ယ၊် ခရိင်၊ မို န့ယရ်ှိ ဝန်ထမ်းများအား တွဆ့လမ်းညန ်
အမှာစကား ြပာကား ပီး သငတ်နး်သား/သင်တန်းသူများ လ့ကျင့် နမများနှင့် 

အားကစား လ့ကျင့် ရး အ ဆာကအ်ဦများ၊ အားကစားသမားများ၏ အိပ် ဆာင်များ၊ 
ဆးခနး် နှင့် စာသင် ကျာင်းတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး (၉.၁၁.၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇမှ 
မွန်ြပညန်ယ်အစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ ်ဦး ဇာ်လင်းထွန်း ဦး ဆာင် သာ 

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ န့ှင့် တွဆ့၍ မွန်ြပည်နယ် အားကစားဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးအတွက် 
ဝန်ကီးဌာနနှင့် ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ရမည့်လပ်ငန်းများ တွဆ့ ဆွး နွးညိနင်းခဲ့ ပီး  

ြပည် ထာင်စဝန်ကီးမ ှြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ်ထသိ ့မွန်ြပည်နယ်အတွက် 
အားကစားအ ထာက်အကြူပုပစ္စညး်များ ပးအပ်လှူဒါန်း (၉.၁၁.၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး ဦးမင်းသနိ်းဇနှင့် 
တာဝန်ရှိသူများ၊ မာ်လမိုင်တက္ကသိလ ်ပါ မာက္ခချုပ် နှင့် တွဆ့၍ 

မာ်လမိုင်တက္ကသိလ်သိ ့အားကစားပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်း (၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ဘာ်လီ ဘာ 

“ ကျးရွာအဆး တစ်ြပည်လး 

      ဆင်းရဲချမ်းသာ ကစားပါ ” 
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ ဦးမင်းသိန်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး နှင့် 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းဦးတိသ့ည ်ပဲခူးတိင်း ဒသကးီ၊ ဝါ မို န့ယ် 
ဘာလးအားကစားကွင်းနှင့် အားကစားခန်းမတိအ့ား ကည့်ရစစ် ဆး ပီး 

လိအပ်သည်များအား လမ်းညန်မှာကား  (၁၀.၁၁.၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ( တာင်ကးီ) 
ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လကလ်ပ်ရှား 

အားကစားြပုလပ် နမ  
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ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရှိ အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်ဌာနခွဲနှင့် 
လူထအားကစားနှင့်ပညာ ပးဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းများအား ကျန်းမာ ပျာ်ရင် စရန်၊ 

ဝန်ထမ်းများအချင်းချင်း ချစ်ကညပ်ူး ပါင်းမရရှိ စရန်နှင့် ကိယ်လက်လပ်ရှားြခင်း၏ 
အကျို း ကျးဇးူများကိ သိရှိလိက်နာ ဆာင်ရွက် စရန ်ရည်ရွယ်၍ ဝန်ထမ်းများ 

တစ် နတ့ာရးလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက် ပီးစီးချိန်တွင် ည န(၄)နာရီမ ှ(၄:၃၀)မိနစ် 
အချိန်ထ ိကိယ်လကလ်ပ်ရှား လ့ကျင့်ခန်းလပ်ရှား ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ် နစဉ်                     
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မရွာ) ကျာင်း၊ (၄) နှစ် ြမာက ် ကျာင်းနှစ်ပတ်လည် န ့
အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် အထူး နလ့ည်စာစားပွဲနှင့် အားကစား ပို င်ပွဲများတွင် 

ဆရရှိသူများအား ဆချီးြမင့်ပွဲ ကျင်းပမမှတ်တမ်း ( ၂၈-၁၀-၂၀၂၁) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ (မရွာ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
ကျာင်းအတ်တတိင်း ကာရြခင်းလပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ပီးစီးမအ ြခအ နများအား 

ကည့်ရစစ် ဆး ( ၅-၁၁-၂၀၂၁) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ရကူးကန်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်းနှင့် အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်အထက်တန်း
ကျာင်း ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန် လိအပ်ချက်များအား ကည့်ရစစ် ဆး( ၂-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းရှိ သငတ်နး်သား၊ 
သင်တန်းသူများအား က့ခိင်စွမ်းရည်စစ် ဆးမမှတ်တမ်း ( ၄-၁၁-၂၀၂၁ ) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ 
အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်အထက်တန်း ကျာင်းတွင ်တက် ရာက်သင်ကား

နသည့် ကျာင်းသား၊ ကျာငး်သူများအား  အာင်ချက်ြမင့်မား ရးအတွက် 
လိအပ်ချက်များအားမှာကား ( ၃-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်း အရာထမး်၊ အမထမး်များ 
သက်သာ ချာင်ချိ ရးအတွက် ကိဗစ ်- ၁၉ ရာဂါကာကွယ် ရးကန ့သ်တ် ၊ 

ထိန်းချုပ်ထားသည့်ကာလအတွင်း Glucose ၊  Mask ၊  Hand Gel ၊ အသား၊              
ငါးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ထာက်ပ့ ပးမမှတတ်မ်း ( ၂၉-၁၀-၂၀၂၁ ) 
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(မန္တ လး) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် မို န့ယ်ပညာ ရးမှူးတိမ့ှ 
အားကစားနှင့်ပညာ ရး ပါင်းစပ်အထက်တန်း ကျာင်း စတင်ဖွင့်လှစ်ြခင်းအား 

ကည့်ရစ့စ် ဆး ပီး ကျာင်းအပ်ကီးမ ှဝန်ထမ်းများနှင့် တွဆ့အမှာစကား ြပာကား               
( ၁-၁၁-၂၀၂၁ ) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ(မရွာ)   
အရာထမး်/အမထမး်များ ရးဆင်းချိန်အ ပီး ကိယ်လကလ်ပ်ရှား အားကစား ြပုလပ် နမ  
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အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ 
ရကူးကန်တည် ဆာက်ြခင်းလပ်ငန်း၊ သငတ်နး်သား၊ သင်တန်းသူ အိပ် ဆာင်များနှင့် 

ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၉-၁၁-၂၀၂၁ ) 

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပ ( တာင်ကးီ) ကျာင်းအပ်ကီးနှင့် စားရိပ်သာကီးကပ်မ 
ကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င်များမှ သင်တန်းသားစားရိပ်သာတွင် သင်တန်းသား/သူများ 

နလ့ည်စာစားသး နမအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၁၀-၁၁-၂၀၂၁ ) 
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စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ၊ အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ                           
အသက် ( ၁၈ ) နှစ် အာက် ြပးခန်ပစ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲစဉ်များနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနား 
ကျင်းပရာ တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့်                   

( ၂၉-၁၀-၂၀၂၁) 

ကချင်ြပည်နယ် ပိက် ကျာ်ြခင်းဆပ် ကာ်မတီနှင် ့ကချင်ြပည်နယ် အား/ကာဦးစီးဌာနတိ ့                 
ပူး ပါင်းကျင်းပသည့် တန် ဆာင်တိင်အကို အမျိုးသားနှစ် ယာကတ်ွဲ 

ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆချီးြမင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ( ၃၁-၁၀-၂၀၂၁) 



   20 

Volume 11  No (1) Weekly News Letter by  Mass Sports and  Education Division 

မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာဦးစီးဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ             
ရကးူ၊ ပိက် ကျာ်ြခင်း၊ လက် ဝှ၊့ သိင်း၊ တိက်ကွမ်ဒိ အားကစားနည်းများ 

လ့ကျင့် နမနှင့် အားကစားကွင်း/ရ သန်ရ့ှင်းသာယာလှပ ရး ဆာင်ရွက် နမများအား 
လိက်လကည့်ရစစ် ဆး( ၂၉-၁၀-၂၀၂၁) 

မ ကွးတိင်း ဒသကးီ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ ကီးမှူးကျင်းပ သာ 
ကလပ် ပါငး်စ ဖိတ် ခ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား မ ကွး မို ၊့ 

မိးလ လလအားကစားရ၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကးီချုပ ်
တက် ရာက်အမှာစကား ြပာကားကာ ဖွင့်လှစ ်( ၂-၁၁-၂၀၂၁) 
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ကရင်ြပည်နယ်၊ လင်းဘွဲ ့မို န့ယ် ကာအင်း 
ကျးရွာ စ ပါင်းမဟာဘကထိန ်အလှူ တာ ်
မဂလာ အထိမ်းအမှတ် ဘာလးပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ 

အခမး်အနားက ိပိုင်ပွဲဝင်(၂၄)သင်းြဖင့် ကျင်းပ 
မို န့ယအ်ား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ ပိုင်ပွ ဲ              

ကျင်းပ ရးဆပ် ကာ်မတီသိ ့အားကစား 
ပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ်( ၂-၁၁-၂၀၂၁) 

ဖျာပခရိင်၊ စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား အသက် (၂၅ ) နှစ် အာက်                     
အမျို းသား၊ အမျို းသမးီ ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွ ဲဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ ပီး 

အားကစားပစ္စည်းများ ထာက်ပ့ ပးအပ် ( ၃-၁၁-၂၀၂၁) 
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ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီအစိးရအဖွဲ  ့ဝန်ကီးချုပ်နှင့ ်တာဝန်ရှိသူများသည်                     
ပသိမ် မို ၊့ ကိးသနိ်း အားကစားကွင်းနှင့် အားကစားရများ 

အကီးစားြပုြပင် ဆာင်ရွက်မများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၄-၁၁-၂၀၂၁) 

ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၏ လမ်းညန်ချက်အရ ရှမ်းြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာန 
ညန်ကား ရးမှူးနှင့် အရာထမး်/အမထမး်များ နစ့ဉ်ရးဆင်းချိန်အ ပီး 

ကိယ်လက်လပ်ရှားအားကစားြပုလပ် နမ  
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ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီ အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ် ဦးလှစိး 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဝန်ကီးချုပ်ဖလား လပ်တစ်ြပက်ဖိတ် ခ  လက်ရည်စစ ်             
လှ လှာ် ပိုင်ပွဲနှင့် ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ 
ကီးမှူးဖွင့်လှစ် သာ အမျို းသမးီ ကိယ်ကာယက့ခိင်မ လ့ကျင့်ခန်း( အရိးဗစ်) 

သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားသိ ့တက် ရာက်ချီးြမင့် 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် 
ဖလား လပ်တစ်ြပက်ဖိတ် ခ  လက်ရည ်
စစ် လှ လှာ် ပိုင်ပွဲကိ နိဝင်ဘာလ(၄)
ရက် န ့ နနက်(၈)နာရီတွင ် ြမန်မာနိင်င 
လှ လှာ်အဖွဲ ခ့ျုပ် အင်းလျားကန်၌ 
ကျင်းပြပုလပ်ရာ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး 
အစိးရအဖွဲ  ့ ဝန်ကီးချုပ် ဦးလှစိး၊ 
ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး အစိးရအဖွဲ ဝ့င ်
ဝန်ကီးများ၊ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီး 
ဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး၊ ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦး ကျာ်ဦး၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဖိတ်ကားထား သာ ြမန်မာနိင်င 
အားကစားအဖွဲ ခ့ျုပ်ဥက္က ဌ၊ ဒတိယဥက္က ဌနှင့်အတွင်း ရးမှူးများ တက် ရာက်ကသည်။ 
ထိ ့ နာက ် ဝန်ကီးချုပ်နှင့်အဖွဲ သ့ည် (၄) ထပ် ဆာင်အတွင်းရှိ အားကစားနညး်အလိက ်
ထားရှိ သာ အခန်းများအား လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ပီး ဘာလးကွင်းအတွင်းရှ ိ
ြပးလမ်း၊ ပတ်လမ်း ၊ ပွဲ ကည့်စင်နှင့် ဘးပတ်ဝန်းကျင်အား လိက်လကည့်ရစစ် ဆး ပီး 
လိအပ်ချက်များအား လမ်းညန်မှာကားခဲ့ ကာင်း သတင်းရရှိသည်။  
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လှ လှာ ်                                                                 
“ သသည့်တိင် အာင ်   တက်ကိ ဆာင ်                                      

လှခွက်ချည်းကျန ်အလမလ ဲ” 
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ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီဝန်ကီးချုပ်ဖလား လပ်တစ်ြပက်ဖိတ် ခ လက်ရည်စစ ်
လှ လှာ် ပိုင်ပွဲ ဒတယိ နပ့ွဲစဉ်များ ဆက်လက်ကျင်းပ 

 ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး ဝန်ကီးချုပ်ဖလား လပ်တစ်ြပက်ဖိတ် ခ  လက်ရည်စစ ်
လှ လှာ် ပိုင်ပွ ဲဒတိယ န ပ့ိုင်ပွဲများကိ နိဝင်ဘာလ(၅)ရက် န ့နနက်(၈) နာရီတွင ်ြမန်မာ 
နိင်င လှ လှာ်အဖွဲ ခ့ျုပ ် အင်းလျားကန်၌ ကျင်းပြပုလပ်ရာ အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာ 
ဝန်ကီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒတိယ ညန်ကား ရးမှူ းချုပ် 
ဦး ကျာ်ဦးနှင့် အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ြမန်မာနိင်င 
လှ လှာ်အဖွဲ ခ့ျုပ် ဥက္က ဌ ဦး သာင်းထိက်မင်းနှင့ ်ဖိတ်ကားထား သာ ဧည့်သည် တာ်များ 
တက် ရာက်က ကာင်း သတင်းရရှိသည်။ 

တိက်ကွမ်ဒိ 

“စိတ်ဓာတ်ြပင်းထန ်အားနှင့်မာန် 

     သွက်လက်လပ်ရှား တိက်ကွမ်ဒိအားကစား” 
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ရမည်းသင်းခရိင်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ခရိင်ြပန်/ဆက်ဌာနတိ ့ပူး ပါင်း၍ လူထဗဟိြပု 
အစအီစဉ်အရ ဖွင့်လှစ် သာPhysical Fitness Dance သငတ်နး်(၄.၁၁.၂၀၂၁) 

ကာအင်းဆိပ်ကးီ မို န့ယ်၊ အား/ကာ 
ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(ကခတ် ချာင်း)
ကျာင်းတွင ်အားကစားအသပိညာ ပး 
ဟာ ြပာပွဲနှင့် အားကစားပစ္စညး်များ 
ပးအပလ်ှူဒါနး် (၅.၁၁.၂၀၂၁) 

ဆီဆိင် မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှနယ်စပ် ဒသတိင်းရင်းသားလူငယ်များ 
လ့ကျင့် ရးသင်တန်း ကျာင်း(ဆိက် ခါင်) ကျာင်းသိ ့ ငကွျပ(်၁၀၀၀၀၀)တန်ဖိးရှိ 
ဘာလး(၂)လး၊ ဘာ်လီ ဘာ ဘာလး(၂)လး၊ ပိက် ကျာ်ြခင်းလး(၂)လးနှင့် 

ဘတ်စကက် ဘာ ဘာလး (၂)လး ပးအပလ်ှူ ဒါနး် (၅.၁၁.၂၀၂၁) 
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ပသိမ်ကီး မို န့ယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနမှ  ရတခွန် တာင ်တိင်းရင်းသားလူငယ ်
ဖွ ဖ့ိုး ရး ကျာင်း(ဓမ္မဥယျာဉ်) တငွ ် ဆာငး်ရာသီ တိက်ကွမ်ဒိအ ြခခသင်တန်း 

သရပ်ြပသင်ကား (၉.၁၁.၂၀၂၁) 

ပျာ်ဘွယ် မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အ.ထ.က(ယင်း တာ)် ကျာင်းတွင ်အားကစား 
အသိပညာ ပး ဟာ ြပာပွဲနှင့် ဘာလး( ၂)လး၊ ဘာ်လီ ဘာ ဘာလး( ၂)လး၊ 

ပိက် ကျာ်ြခင်းလး(၂)လးနှင့်  T. shirt အထည်(၅၀)  ပးအပလ်ှူဒါနး် (၉.၁၁.၂၀၂၁) 

စစ်ကိင်းခရိင်၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှ
စစ်ကိင်း မို ၊့ ရဘကွင်းရှိ ဘတ်စကက် ဘာ 

လူငယ် လ့ကျင့် ရးစခန်းသိ ့
ဘတ်စကက် ဘာ ဘာလး(၂)လး 
ပးအပလ်ှူဒါနး် (၁၀.၁၁.၂၀၂၁) 
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ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင် ့ြပည်နယ်အားကစားဆပ် ကာ်မတီများ 
ပူး ပါင်း၍ ၂၀၂၁ ခနှစ် ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ် အာင်ြမင်စွာ 

ကျင်းပြပုလပ်နိင် ရး လပ်ငန်းညိနင်းအစညး်အ ဝးကျင်းပ  (၅.၁၁.၂၀၂၁)  

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဆာငး်ရာသ ီ
အားကစားပွဲ တာ် အထိမ်းအမှတ် 

ကချင်ြပည်နယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင် ့
ြပညန်ယ ်ဘတ်စကက် ဘာ 

ဆပ် ကာ်မတတီိ ့ ပူး ပါင်းကျင်းပသည့်  
ဘတ်စက် ဘာ ပိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ

(၇.၁၁.၂၀၂၁)  

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဆာငး်ရာသ ီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ် ကချင်ြပည်နယ်၊               
အား/ကာ ဦးစီးဌာနနှင့် ြပညန်ယ် ဘတ်စကက် ဘာ ဆပ် ကာ်မတီတိ ့ ပူး ပါင်း 
ကျင်းပသည့်  ဘတ်စက် ဘာ ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲကျင်းပ (၉.၁၁.၂၀၂၁)  
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မ ကွးတိင်း ဒသကးီ၊ အား/ကာ ကာ်မတမီ ှကီးမှူးကျင်းပ သာ ကလပ်အသင်း ပါင်းစ 
ဖိတ် ခ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွ ဲဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရာ 

တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့်( ၆-၁၁-၂၀၂၁) 

ပသိမ်ကီး မို န့ယ်၊ အား/ကာ ဦးစီးဌာနမှ အမျိုးသမီးသက် မွးသင်တန်း ကျာင်းတငွ် 
အားကစားအသိပညာ ပး ဟာ ြပာြခင်း၊ ဆာင်းရာသ ီMyanmar Fitness Dance  

သင်ကား ပးမနှင့ ်အားကစားပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်း (၈.၁၁.၂၀၂၀၁) 
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တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစီးဌာနနှင့ ်ထားဝယ်ပညာ ရးဒီဂရီ ကာလိပ်တိ ့
ပူး ပါင်းဖွင့်လှစ်သည့် Myanmar Fitness Dance သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား နှင့် 

အားကစားပစ္စည်းများ ပးအပ်လှူဒါန်းပွဲကျင်းပ ( ၉-၁၁-၂၀၂၁) 

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ဆာင်းရာသီအားကစားပွဲ တာ်အထိမ်းအမှတ် 
အာင်ြမင်စွာကျင်းပနိင် ရးအတွက် အားကစားနည်းအလိက် ဆပ် ကာ်မတ(ီ၁၄)ခမ ှ

တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပါင်းစပ်ညိနင်းအစည်းအ ဝးကျင်းပ  (၉.၁၁.၂၀၂၁)  
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ပဲခူးတိင်း ဒသကီး အား/ကာဦးစးီဌာန ညန်ကား ရးမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည်                     
မိးညို မို န့ယ်၊ မင်းလှ မို န့ယ်၊ အတဖ်ိ မို န့ယ်နှင့် သာယာဝတီခရိင်တိရ့ှိ 
တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား ကည့်ရစစ် ဆး ( ၉-၁၁-၂၀၂၁) 

စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကးီ၊ အစိးရအဖွဲ ဝ့န်ကီးချုပ်ဖလား ခရိင် ပါင်းစ                     
အသက် ( ၁၆ ) နှစ် အာက် ဖူဆယ် ပိုင်ပွဲ ဗိလ်လပွဲနှင့်ဆ ပးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပရာ 

တိင်း ဒသကီးဝန်ကီးချုပ် တက် ရာက်ကည့်ရအား ပးကာ ဆများချီးြမင့်                     
( ၆-၁၁-၂၀၂၁) 
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မ ကွးတိင်း ဒသကးီ အမျို းသမးီအားကစားအဖွဲ မ့ှ ကီးမှူးဖွင့်လှစ်သည့် ကိယ်ကာယ 
က့ခိင်မ လ့ကျင့်ခန်းအ ြခခ နှင့် အဆင့်ြမင့် အရိးဗစ်သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား 

ကျင်းပ  (၁၀.၁၁.၂၀၂၁)  

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ဟသာတခရိင် စီမအပ်ချုပ် ရးအဖွဲ ဥ့က္က ဌဖလား (၆)မို န့ယ် အသက်(၂၅)
နှစ်နှင့် အာက ်အမျို းသား ၊ အမျိုးသမီး ဘာ်လီ ဘာ ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ 

(၁၀.၁၁.၂၀၂၁)  
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အားကစားနှင့်လူငယ် ရးရာဝန်ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန်ကီး၊ ဦးမင်းသိန်းဇ၊ 
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညန်ကား ရးမှူးချုပ် ဦးထွန်းြမင့်ဦး နှင့် 

ဒတိယညန်ကား ရးမှူးချုပ ်ဦး ကျာ်ဆန်းဦးတိသ့ည ်မွန်ြပည်နယ် သထခရိင်အတွင်းရှိ 
ပါင် မို န့ယ်၊ သထမိုန့ယ်နှင့် ကျိုက်ထိ မို န့ယ် အားကစားကွင်း/အားကစားရများနှင့် 

တည် ဆာက် ရးလပ်ငန်းများအား  ကည့်ရစစ် ဆး ပီး လိအပ်သည်များ 
လမ်းညန်မှာကား (၁၀.၁၁.၂၀၂၁) 
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၂၀၂၁ ခနှစ်၊ ရခိင်ြပည်နယ်ဝန်ကီးချူပ်ဖလား မို န့ယ် ပါင်းစ U-25 အမျို းသား၊ 
အမျို းသမးီ ပိက် ကျာ်ြခင်း ပိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ြပည်နယ်ဝန်ကီးချုပ် 

တက် ရာက်အဖွင့်အမှာစကား ြပာကား  (၁၁.၁၁.၂၀၂၁)  

၂၀၂၁ ခနှစ်၊ တနသာရီတိင်း ဒသကီး၊ အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှအားကစားသမားများ 
ကိယ်ခန္ဓာက့ခိင်မရှိ စရန် အ ထာကအ်ကူြပုပစ္စည်းြဖင့် လ့ကျင့်ြခင်း                         

(GYM) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားအား တိင်း ဒသကးီအား/ကာဦးစီးဌာနရး 
အစည်းအ ဝးခန်းမတွင် ကျင်းပ (၁၁.၁၁.၂၀၂၁)  
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ြမာင်းြမခရိင်၊ ြမာင်းြမ မို န့ယ်ရှိ ကျာင်းသား/ ကျာင်းသူများ၊ လူငယ်လူရွယ်များ 
ကက် တာင်၊ ဂျူဒိ၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ ရကူး၊ ဘာ်လီ ဘာ၊ တိက်ကွမ်ဒိ၊ အ လးမ၊ 
တင်းနစ်၊ ရိးရာြခင်းလး အားကစားနည်းများအား လာ ရာက် လ့ကျင့်မမှတ်တမ်း 

(၁၁.၁၁.၂၀၂၁)  

တာင်ငူ မို န့ယ ်အား/ကာဦးစးီဌာနမ ှမို န့ယ်အားကစားကွင်းအတွင်း U-14 
လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ကစားသမားများ ထွက်ရှိနိင် ရး လ့ကျင့် ဆာင်ရွက် နမ  

(၁၁.၁၁.၂၀၂၁)  
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