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ဒီတစ္ပတ္ ျမန္မာ ေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ထူးျခားတဲ့ ပြဲတစ္ပြဲ ကေတာ့ ရန္ကုန္
ယူႏိုက္တက္နဲ႔ ေဇယ်ာေရႊေျမတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕တဲ့ ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္သင္းဟာ
အခုႏွစ္ MNL ေဘာလံုး ရာသီမွာ အေကာင္းဆံုး ၂ သင္းလို႔ သတ္မွတ္ ခံထားရတဲ့ အသင္းေတြ
ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္သင္း စလံုးကလည္း ေျခစြမ္း အထက္ျမက္ဆံုး အေနအထား ျဖစ္ေနပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲဟာ ရတနာပံု လက္ထဲက ခ်န္ပီယံဆုကို လုယူႏိုင္ဖို႔ ဘယ္သူ အျဖစ္ႏိုင္
ဆံုးလဲ ဆိုတာ ျပသမယ့္ ပြဲဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ ရတနာပံု
အသင္း ကေမာၻဇ အိမ္ကြင္းမွာ သြားကစား ရမယ့္ ပြဲကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

ကေမာၻဇ - ရတနာပံု
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၂၉-၁-၂၀၁၁ (စေန)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၃း၃၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - ေတာင္ႀကီး
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
ရတနာပံု ၁-၀ ကေမာၻဇ (MNL Cup 2009)
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ကေမာၻဇ ၁-၃ ရတနာပံု (MNL 2009)
ကေမာၻဇ ၀-၁ ရတနာပံု (MNL 2009)
ရတနာပံု ၀-၀ ကေမာၻဇ (MNL 2010)
ကေမာၻဇ ၀-၀ ရတနာပံု (MNL 2010)
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
ကေမာၻဇ - စိုးမင္းဦး
ရတနာပံု - အဆာေလ
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
ကေမာၻဇ အသင္းဟာ ပထမဆံုး ပြဲမွာ မေနာေျမကို သေရက်ခဲ့ ေပမယ့္ ဒုတိယပြဲမွာ ဇြဲကပင္ကို
ဂိုးျပတ္သြင္းျပ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လက္ရွိ ေျခစြမ္းအေပၚ သံုးသပ္ရ
ခက္ေနေသးၿပီး ဒီတစ္ပြဲဟာ သူတို႔ရဲ႕ လက္ရွိ အေနအထား အတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံရမယ့္
ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတနာပံု ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ ကထက္ အားနည္းသြား တာကို သိသိသာသာ
ျမင္ေတြ႕ရၿပီး ဒီပြဲမွာ ရန္ပိုင္နဲ႔ ခင္ေမာင္ထြန္းတို႔ မပါႏိုင္ တာေၾကာင့္ ပိုၿပီး
အားေလ်ာ့ဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕က ေဒသခံ ပရိသတ္ေတြ ေရွ႕မွာ ရင္ဆိုင္ရမယ့္
ဒီပြဲဟာ ႏွစ္သင္း စလံုးအတြက္ အေရးပါေနၿပီး တစ္ဘက္နဲ႔ တစ္ဘက္ အျပန္အလွန္
ထိန္းကစားရင္း သေရက်ႏိုင္ သလို အႏိုင္ ရလဒ္ကို အိမ္ရွင္ ကေမာၻဇလည္း ရသြားႏိုင္
ပါတယ္။
ရန္ကုန္ - ေဇယ်ာေရႊေျမ
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၂၉-၁-၂၀၁၁ (စေန)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၄း၀၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - သု၀ဏၰ
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
ေဇယ်ာေရႊေျမ ၀-၄ ရန္ကုန္ (MNL Cup 2009)
ရန္ကုန္ ၁-၂ ေဇယ်ာေရႊေျမ (MNL 2009)
ေဇယ်ာေရႊေျမ ၁-၃ ရန္ကုန္ (MNL 2009)
ေဇယ်ာေရႊေျမ ၁-၀ ရန္ကုန္ (MNL 2010)
ေဇယ်ာေရႊေျမ ၁-၀ ရန္ကုန္ (MNL 2010)
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
ရန္ကုန္ - ဂ်ဴဗီနယ္
ေဇယ်ာေရႊေျမ - ဗစ္တာ
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
ရန္ကုန္ ယူႏိုက္တက္ အသင္းဟာ ပြဲဦးထြက္မွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒုတိယပြဲမွာ ရတနာပံု
တို႔ကို ေျခစြမ္းျပ အႏိုင္ယူ ထားၿပီး အသင္းရဲ႕ အင္အားကို လွစ္ထုတ္ ျပသေန ပါတယ္။
တစ္သင္းလံုး ကစားဟန္ ညက္ေညာၿပီး ဂိုးရၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ လုပ္တတ္တာ
ေလးေတြကိုသာ ေဖ်ာက္ႏိုင္ရင္ အခုထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အသင္းကို ျမင္ေတြ႕ရ ႏိုင္ပါတယ္။
ေဇယ်ာေရႊေျမ ကလည္း အသင္းငယ္ ၂ သင္းကို အႏိုင္ယူထားၿပီး တက္ၾကြေနတဲ့ အသင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဇယ်ာေရႊေျမရဲ႕ ေျခစြမ္း အစစ္ အမွန္ကို ဒီပြဲမွာမွ ျမင္ရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ အေနအထား အရေတာ့ ရန္ကုန္ အသင္း အားသာေပမယ့္ အသင္းႀကီး ၂ သင္း
ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အႀကိတ္အနယ္ ကစားၿပီးလည္း သေရ က်သြားႏိုင္
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ပါတယ္။
ဥႆာ - ေနျပည္ေတာ္
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၂၉-၁-၂၀၁၁ (စေန)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၄း၀၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - ေအာင္ဆန္း
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
ေနျပည္ေတာ္ ၁-၃ ဥႆာ (MNL 2010)
ဥႆာ ၄-၂ ေနျပည္ေတာ္ (MNL 2010)
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
ဥႆာ - လစ္ပီလစ္ပီ
ေနျပည္ေတာ္ - ျပည့္ျဖိဳးဦး
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
ဥႆာ အသင္းဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ပြဲဆက္ထားတဲ့ အသင္း တစ္သင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့
ႏွစ္က ဖလား တစ္လံုး ရခဲ့ဖူးတဲ့ အသင္းပီပီ ဒီႏွစ္မွာလည္း အေကာင္းဆံုး ေျခစြမ္း
ရေနၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို အျပည့္အ၀ အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ကေတာ့ အခုထိ
မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ေသးဘဲ ရုန္းကန္ ေနရဆဲ ျဖစ္တဲ့ အသင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူသစ္
ကစားသမား ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနေပမယ့္ အခ်ိတ္အဆက္ မိဖို႔ လိုေသးတာေၾကာင့္
ရလဒ္ေကာင္းေတြ လြဲေခ်ာ္ ေနတာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီပြဲမွာ ေနျပည္ေတာ္ အသင္း ေျခစြမ္း
ပိုေကာင္းလာတာ ေတြ႕ရႏိုင္ၿပီး ဥႆာဆီက ၃ မွတ္ အျပည့္ ရယူသြားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ျဖစ္သင့္တဲ့ ရလဒ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မေကြး - ဇြဲကပင္
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၃၀-၁-၂၀၁၁ (စေန)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၄း၀၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - သု၀ဏၰ
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
ဇြဲကပင္ ၀-၂ မေကြး (MNL 2010)
မေကြး ၄-၂ ဇြဲကပင္ (MNL 2010)
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
မေကြး - ရိုဒရီဂူ
ဇြဲကပင္ - ခ်စ္ကိုကိုေထြး
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
မေကြး အသင္းဟာ ဒုတိယေျမာက္ ပြဲစဥ္မွာ ႏိုင္ပြဲ စရၿပီး တဲ့ေနာက္ ေျခစြမ္း ျပန္လည္
ျမဴးၾကြ လာႏိုင္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ အမ်ားအျပားကို လက္လႊတ္ လိုက္ရေပမယ့္ အသင္း ပံုစံ
ပ်က္မသြားေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္တဲ့ ဦးၾကည္လြင္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကေတာ့ ခ်ီးက်ဳး
စရာပါ။ တစ္ဘက္က ဇြဲကပင္ အသင္းကေတာ့ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲ ကစားၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ အထိ မႏွစ္က
အတိုင္း သြင္းဂိုး မရွိ၊ ဂိုးအလွဴေပး ေနရတဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနပါ ေသးတယ္။ မေကြး အေနနဲ႔
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အေၾကာင္း သိၿပီးသား ဇြဲကပင္ကို ေအးေအး ေဆးေဆး ထိန္းကစားၿပီး ၃ မွတ္ အျပည့္
ရသြားလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ဧရာ၀တီ - ရကၡပူရ
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၃၀-၁-၂၀၁၁ (စေန)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၄း၀၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - ေအာင္ဆန္း
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
မရွိ
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
ဧရာ၀တီ - မင္းမင္းထြန္း
ရကၡပူရ - စတန္ေလ
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
ဧရာ၀တီတို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဆာက္သမ္းနဲ႔ ပြဲမွာ ပထမဆံုး ႏိုင္ပြဲ စရခဲ့ပါၿပီ။
ႏိုင္ငံျခားသား နည္းျပ လက္ေအာက္မွာ တျဖည္းျဖည္း အတက္ဘက္ ျပလာတဲ့ ဧရာ၀တီ အေနနဲ႔
အသင္းႀကီး ေတြကို မယွဥ္ႏိုင္ ရင္ေတာင္ အသင္းလတ္နဲ႔ အသင္းငယ္ ေတြကို မႈစရာ အေနအထား
သိပ္မရွိပါဘူး။ ရကၡပူရ ကေတာ့ ပြဲဦးထြက္ပြဲမွာ ရတနာပံုကို ဒုကၡေပးခဲ့ ေပမယ့္
ေဇယ်ာေရႊေျမ ကိုေတာ့ ေရရွည္ ေတာင့္မခံႏိုင္ဘဲ ၃ ဂိုး ေပးခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရတနာပံု၊
ေဇယ်ာေရႊေျမ ႏွစ္ပြဲစလံုးမွာ ဂိုးသြင္း ႏိုင္ခဲ့တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ တိုက္စစ္ကို
ေလးစားရမယ္။ လတ္တေလာ ေျခစြမ္းေတြ ဧရာ၀တီ ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း မ်ားေပမယ့္ သေရ
က်သြားရင္လည္း အံ့ၾသစရာ မရွိပါဘူး။
ေဆာက္သမ္း - မေနာေျမ
ကစားမည့္ ေန႔ရက္ - ၃၁-၁-၂၀၁၁ (တနလၤာ)
ကစားမည့္ အခ်ိန္ -ညေန ၄း၀၀ နာရီ (ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္)
ကစားမည့္ ကြင္း - သု၀ဏၰ
၂ သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈ ရလဒ္မ်ား
ေဆာက္သမ္း ၂-၂ မေနာေျမ (MNL 2010)
မေနာေျမ ၁-၀ ေဆာက္သမ္း (MNL 2010)
ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကစားသမား
ေဆာက္သမ္း - တင့္ႏိုင္ထြန္းသိန္း
မေနာေျမ - ဇာကီ
ပြဲသံုးသပ္ခ်က္
ေဆာက္သမ္း အသင္း အတြက္ ထူးျခားမႈ တစ္ခုဟာ မေနာေျမကို အခု အခ်ိန္ထိ တစ္ႀကိမ္မွ
မႏိုင္ခဲ့ဖူးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဆာက္သမ္း အသင္းဟာ ဒီရာသီမွာ ပြဲဦးထြက္ ၂
ပြဲ ဆက္တိုက္ ရံႈးနိမ့္ထားတယ္။ မေနာေျမ ကေတာ့ ပြဲဦးထြက္ ကေမာၻဇကို သေရ ကစားႏိုင္
ခဲ့ေပမယ့္ ဥႆာကို ရံႈးထားတယ္။ ဒီႏွစ္သင္း ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆံုမႈဟာ သေရနဲ႔ပဲ
ၿပီးဆံုးသြားႏိုင္ ပါတယ္။
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