
စဉံ
မမစေံရမတ္စံခနံဵ
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 တာတမအဳမညံ
အလ့ာဵ ACL စိုဵ ရမိေံရမတ္ံ

(၂၇.၆.၂၀၂၂)

ေနေဴရမတ္ံ

စိုဵ ရမိေံရမတ္နံင္ံဴ 

မခာဵနာဵခ့ကံ

(+) 

(-) 

ACL 

ေရာကရံန ံ 

လိုအပံ

MI (မိုင)ံ RL (ေပ) RL (ေပ) RL (ေပ) (ေပ) (ေပ)

၁ ဧရာဝတမီမစံ

မမစံကကီဵ နာဵ - - ၄၆၆.၃၁ ၄၅၁.၆၈ -၁၄.၆၃ ၄၆၇.၁၂ (၂၀၁၉)

ဗနံဵ ေမာံ - - ၃၄၄.၈၆ ၃၃၉.၁၅ -၅.၇၁ ၃၅၇.၁၃ (၂၀၁၇)

မန္တေလဵ - - ၂၂၇.၀၀ ၂၂၅.၈၀ -၁.၂၀ ၂၂၉.၂ (၂၀၁၆)

စစံကိုငံဵ - - ၂၂၇.၁၆ ၂၂၅.၆၉ -၁.၄၇ ၂၂၉.၄ (၂၀၁၆)

ပခကု္က ူ - - ၁၉၈.၂၃ ၁၉၁.၀၃ -၇.၂၀ ၁၉၇.၇၃ (၂၀၁၇)

မငံဵ ဘူဵ - - ၁၄၄.၂၆ ၁၃၃.၁၂ -၁၁.၁၄ ၁၄၈.၅၂ (၂၀၁၆)

သရကံ - - ၁၁၈.၀၀ ၁၀၅.၆၀ -၁၂.၄၀ ၁၁၈.၇ (၂၀၁၆)

မပညံ နဝငံဵ တာ ၁.၅၀ ၁၀၁.၀၀ ၉၅.၀၀ ၈၅.၃၃ -၉.၆၇ ၁၅.၆၇ ၉၇.၅၇ (၂၀၁၆)

ကကခဳငံဵ ကကခဳငံဵ တာ ၆.၇၅ ၇၉.၄၁ ၇၂.၀၀ ၆၃.၆၀ -၈.၄၀ ၁၅.၈၁ ၇၄.၃၀ (၂၀၁၆)

မမနေံအာငံ မမနေံအာငတံာ ၄၈.၅၀ ၇၄.၀၇ ၆၇.၀၀ ၆၁.၄၀ -၅.၆၀ ၁၂.၆၇ ၇၀.၀၀ (၂၀၁၆)

မိုဵ ညို ဘုရာဵကကီဵ ကနုံဵ  ခေအာငံဵ ပငတံာ ၃၄.၀၀ ၆၀.၀၃ ၅၄.၁၀ ၄၉.၆၀ -၄.၅၀ ၁၀.၄၃ ၅၉.၂၀ (၂၀၁၆)

ဟသသာတ ဧရာဝတ ီ- ဟသသာတတာ ၈၃.၈၇ ၅၀.၃၄ ၄၄.၀၀ ၃၈.၃၀ -၅.၇၀ ၁၂.၀၄ ၄၇.၈၅ (၂၀၁၆)

သာရေဝါ ဧရာဝတအီေရ္ ဘဴကကံမံဵ တာ ၂၇.၇၅ ၅၁.၇၅ ၄၅.၀၀ ၃၉.၇၀ -၅.၃၀ ၁၂.၀၅ ၄၈.၆၀ (၂၀၁၆)

ဇလးနံ ဧရာဝတ ီ- ဟသသာတတာ ၈၃.၈၇ ၄၅.၂၇ ၄၀.၀၀ ၃၂.၁၀ -၇.၉၀ ၁၃.၁၇ ၄၁.၈၅ (၂၀၁၆)

အေဖ့ာကံ ဧရာဝတအီေရ္ ဘဴကကံမံဵ တာ 

(အေဖ့ာက)ံ
၇.၂၅ ၄၂.၀၀ ၃၅.၀၀ ၂၇.၄၀ -၇.၆၀ ၁၄.၆၀ ၃၇.၂၅ (၂၀၁၆)

ဓနမုဖူ ဧရာဝတ ီ- ဟသသာတတာ ၈၃.၈၇ ၃၇.၁၂ ၂၇.၄၀ ၂၂.၉၀ -၄.၅၀ ၁၄.၂၂ ၃၃.၀၀ (၂၀၁၇)

 ေညာငတံနုံဵ  ေညာငတံနုံဵ ကျွနံဵ တာ ၅၅.၂၅ ၂၉.၈၀ ၂၂.၅၀ ၁၈.၄၀ -၄.၁၀ ၁၁.၄၀ ၂၆.၃၅ (၂၀၁၆)

ဧရာဝတမီမစ၊ံ ခ့ငံဵ တးငံဵ မမစ၊ံ  ငဝနမံမစ၊ံ မမစမံခမမစ၊ံ ပခဲူဵ မမစ၊ံ စစေံတာငံဵ မမစ ံနင္ံဴ သလဳးငမံမစ ံစသညံဴမမစကံကီဵ မ့ာဵ၏ မမစေံရမတ္မံ့ာဵေဖာမံပခ့ကံ

အမမငဴံဆုဳဵ  

တကေံရာကခံဲဴသညဴံ 

ေရမတ္ ံ(ခနုစ္)ံ

(ေပ)

                                  နနဳက ံ(၆:၀၀) နာရီ
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လိုအပံ

MI (မိုင)ံ RL (ေပ) RL (ေပ) RL (ေပ) (ေပ) (ေပ)

ဧရာဝတမီမစ၊ံ ခ့ငံဵ တးငံဵ မမစ၊ံ  ငဝနမံမစ၊ံ မမစမံခမမစ၊ံ ပခဲူဵ မမစ၊ံ စစေံတာငံဵ မမစ ံနင္ံဴ သလဳးငမံမစ ံစသညံဴမမစကံကီဵ မ့ာဵ၏ မမစေံရမတ္မံ့ာဵေဖာမံပခ့ကံ
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                                  နနဳက ံ(၆:၀၀) နာရီ

မအပူငံ မအပူငကံျွနံဵ တာ (ေမမာကပံိုငံဵ ) ၅၈.၇၅ ၁၇.၆၅ ၁၃.၂၀ ၁၀.၉၀ -၂.၃၀ ၆.၇၅ ၁၅.၅၀ (၂၀၁၆)

၂ ခ့ငံဵ တးငံဵ မမစံ

ခန္ီဵတ - - ၄၅၉.၅၄ ၄၅၀.၂၃ -၉.၃၁ ၄၆၅.၆၂ (၂၀၁၆)

ဟမု္မလငံဵ - - ၄၂၃.၀၆ ၄၁၇.၉၁ -၅.၁၅ ၄၂၇.၂၆ (၂၀၁၆)

ေမာံလိုကံ - - ၃၆၁.၇၆ ၃၅၁.၄၀ -၁၀.၃၆ ၃၆၉.၂၁ (၂၀၁၇)

ကေလဵဝ - - ၃၃၇.၆၉ ၃၂၃.၃၉ -၁၄.၃၀ ၃၄၃.၈၆ (၂၀၁၇)

မုဳရးာ ခ့ငံဵ တးငံဵ တာ ၃၁.၆၂ ၂၃၂.၀၀ ၂၂၆.၀၀ ၂၁၈.၀၃ -၇.၉၇ ၁၃.၉၇ ၂၂၈.၆၂ (၂၀၁၇)

၃ ငဝနမံမစံ

မမို ကဴးငံဵ ငဝနတံာ ၇၃.၈၇ ၄၉.၁၂ ၄၄.၀၀ ၃၉.၃၀ -၄.၇၀ ၉.၈၂ ၄၈.၄၀ (၂၀၁၆)

ေလဵမ့ကနံာ္ ငဝနတံာ ၇၃.၈၇ ၄၁.၅၅ ၃၄.၀၀ ၂၇.၁၀ -၆.၉၀ ၁၄.၄၅ ၃၆.၀၅ (၂၀၁၆)

ေရွှေဘုိစု ငဝနတံာ ၇၃.၈၇ ၃၈.၁၀ ၃၂.၀၀ ၂၅.၈၀ -၆.၂၀ ၁၂.၃၀ ၃၃.၆၅ (၂၀၁၆)

ငါဵသုိငံဵ ေခ့ာငံဵ ငဝနတံာ ၇၃.၈၇ ၃၄.၅၀ ၂၈.၀၀ ၂၃.၅၀ -၄.၅၀ ၁၁.၀၀ ၃၀.၈၀ (၂၀၁၆)

ဇီဵပငကံးငံဵ ငဝနတံာ ၇၃.၈၇ ၂၅.၀၀ ၁၈.၀၀ ၁၂.၄၀ -၅.၆၀ ၁၂.၆၀ ၂၂.၄၀ (၂၀၁၆)

၄ မမစံမခမမစံ

ခမုဳ ခမုဳ -  ေညာငပံငသံာတာ ၆.၀၀ ၄၇.၉၅ ၄၄.၂၀ ၃၄.၃၀ -၉.၉၀ ၁၃.၆၅ ၄၇.၅၀ (၂၀၁၆)

အသေရာံ အသေရာံ - ဆငလံမံဵ တာ ၅.၅၀ ၄၄.၅၀ ၃၉.၀၀ ၂၆.၂၅ -၁၂.၇၅ ၁၈.၂၅ ၄၅.၈၀ (၂၀၁၇)



စဉံ
မမစေံရမတ္စံခနံဵ

တညရံ္ိေသာမမို မဴ့ာဵ

ေရေဘဵကာကးယေံရဵ

 တာတမအဳမညံ
အလ့ာဵ ACL စိုဵ ရမိေံရမတ္ံ

(၂၇.၆.၂၀၂၂)

ေနေဴရမတ္ံ

စိုဵ ရမိေံရမတ္နံင္ံဴ 

မခာဵနာဵခ့ကံ

(+) 

(-) 

ACL 

ေရာကရံန ံ 

လိုအပံ

MI (မိုင)ံ RL (ေပ) RL (ေပ) RL (ေပ) (ေပ) (ေပ)
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၅ ပခဲူဵ မမစံ

ပခဲူဵ ပခဲူဵ မမစံတာ ၇.၅၀ ၃၄.၅၀ ၂၈.၈၇ ၁၇.၈၈ -၁၀.၉၉ ၁၆.၆၂ ၃၁.၇၂ (၂၀၁၈)

၆ စစံေတာငံဵ မမစံ

ေတာငငံူ
အေရ္ ဆဴငတံာ/ အေနာကဆံငတံာ ၅.၀၀/ ၄.၅၀ ၁၅၄.၄၇ ၁၄၁.၀၇ ၁၂၈.၅၄ -၁၂.၅၃ ၂၅.၉၃ ၁၄၄.၀၂ (၂၀၁၈)

မေေါကံ စစံေတာငံဵ တာ ၄၉.၁၃ ၄၄.၇၀ ၃၉.၀၀ ၂၆.၆၀ -၁၂.၄၀ ၁၈.၁၀ ၄၃.၈၀ (၂၀၁၈)

၇ သဳလးငမံမစံ

ဘာဵအဳ - - ၂၄.၆၀ ၁၅.၅၈ -၉.၀၂ 30.70 (၂၀၁၈)



စဉံ
မမစေံရမတ္စံခနံဵ

တညရံ္ိေသာမမို မဴ့ာဵ

ေရေဘဵကာကးယေံရဵ

 တာတမအဳမညံ
အလ့ာဵ ACL စိုဵ ရမိေံရမတ္ံ

(၂၇.၆.၂၀၂၂)

ေနေဴရမတ္ံ

စိုဵ ရမိေံရမတ္နံင္ံဴ 

မခာဵနာဵခ့ကံ

(+) 

(-) 

ACL 

ေရာကရံန ံ 

လိုအပံ

MI (မိုင)ံ RL (ေပ) RL (ေပ) RL (ေပ) (ေပ) (ေပ)

ဧရာဝတမီမစ၊ံ ခ့ငံဵ တးငံဵ မမစ၊ံ  ငဝနမံမစ၊ံ မမစမံခမမစ၊ံ ပခဲူဵ မမစ၊ံ စစေံတာငံဵ မမစ ံနင္ံဴ သလဳးငမံမစ ံစသညံဴမမစကံကီဵ မ့ာဵ၏ မမစေံရမတ္မံ့ာဵေဖာမံပခ့ကံ
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