
စားသုံးသူေဈးဆနန်း 

(Consumer Price Index) 

နှင့် 

ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း 

(Rate of Inflation) 

အ ေြခအေန 

(၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇူလိုင်လ) 

၂၀၁၇ ခုနှစ် သဂုတ်လ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလုိငလ်အတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း 

အေြခအေန တင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်အေြခခံနှစ်ြဖင့် မို န့ယ်(၈၂)မို န့ယ်မှ ေစျးနန်းများကုိ အေြခခံ၍ ရန်ကုန် မို ၊့ 

မနေလး မို နှ့င့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအပါအဝင် ြပည်နယ်နှင့်တုိငး်ေဒသကီးများနှင့် တစန်ိုငင်ံ 

လုံးအတွက် စားသံုးသူေစျးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းကို ေြပာင်းလဲတွက်ချက် တင်ြပ 

နိုင်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ သ့ည် အိမ်ေထာင်စု၀င်ေငွနှင့် စားသံုးမ 

စစတ်မး်ကုိ မို န့ယ်ေပါင်း (၈၂) မို န့ယ်တင်ွ နမူနာအိမ်ေထာင်စုေပါင်း (၃၂၆၆၉)ကုိ စစ်တမ်း 

ေကာက်ယူခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ် အေြခခံနှစြ်ဖင့် စစ်တမ်းေကာက်ယူရာတွင် ကုန်ပစည်းအမျိုးအစားများမှာ 

အများသုံးစွဲသည့်ကုန်ပစည်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မအမျိုးအစားေပါင်း (၄၃၈)မျို း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 

စားသံုးသူေစျးဆနန်း တွက်ချက်ရန်အတွက် အစားအစာအုပ်စုတွင်ကုန်ပစည်း (၁၀၈)မျိုးနှင့် 

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စတွုင် ကုန်ပစည်းအမျိုးအစား(၁၆၆)မျိုးေရွးချယ်ထား ပီး၊ စုစုေပါင်း 

(၂၇၄)မျို းသို ့တိုးချဲ ေ့ကာက်ယူတွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အေြခခံနှစ်တွင် အစားအစာအုပ်စုအတွက် သုံးစွဲသည့် အေလးေပး ရာခိုင်နန်း 

မှာ (၅၈.၅၁)% ရှိ၍၊ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက် သံုးစွဲသည့် အေလးေပးရာခုိင်နန်းမှာ 

(၄၁.၄၉)% ရှိပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ် အေြခခံနှစ်ြဖင့် တွကခ်ျက်ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလိုင်လအတွက် 

တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသေူဈးဆနန်းမှာ အစားအစာအုပစု်အတွက် (၁၄၄.၅၆)၊ အစားအစာ 

မဟုတ်ေသာ အုပ်စုအတွက် (၁၁၆.၃၅) နှင့် အုပ်စအုားလံုးအတွက်(၁၃၂.၈၆) ြဖစ်ရာ လွန်ခ့ဲေသာ 

ဇွနလ် အေြခအေန (၁၃၂.၅၈) နှင့်နင်းယှဉ်ပါက (၀.၂၁)% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။  

၅။  စားသံုးသူေဈးဆနန်းကိုေလ့လာပါက အစားအစာအုပ်စု၏ေဈးဆနန်းမှာ ယခငလ်က 

ထက်  ရာခိုင်နန်း အနည်းငယ်သာ ကျဆင်းလာပါသည်။ အေြခခံစားေသာက်ကုန်ြဖစ်သည့် ဆန်၊ 

ေြမပဲဆီ၊ စားအုန်းဆီ၊ ကက်သား၊ အမဲသား၊ ငါးေြပမ၊ ငါးကွန်းရှပ်ေြခာက်၊ ေရကျိုငါးပိနှင့်  

ကက်ဥေဈးနန်းများ၊  အချို ဟ့င်းသီးဟင်းရွက်များြဖစ်သည့်  ေဂ ဖီထုပ်၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ေပါင် 





တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသူေဈးဆနနး်(Comsumer Price Index) 

(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ)  
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2016 ခုနစှ် 2017 ခုနစှ်

စားသုံးသေူဈးဆနနုး် အစားအစာအုပ်စု အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု

(အေခြ ခံနှစ်၊ 2012 = 100) ေဈးဆနုနး်



 

 

တစ်နုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆနန်းနင့်ှေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ) 

မာတိကာ 

အမှတ် 

စဉ ်
အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

နှာ 

၁ စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆနန်း (အေြခခံနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀) ၁ 

၂ အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁ 

၃ ေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများကိုြခုံ ငုံသုံးသပ်တင်ြပြခင်း ၄ 

၄ ၂၀၁၂  ခုနှစ ်အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် ေငေွကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၆ 

ဇယား ၁ တစ်နုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ၈ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၂ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃) မို၏့ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်  ၉ 

 ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း (အေြခခံနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၃ အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများ ၁၀ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၄ တစ်နုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းပံုြပကားချပ် ၁၁ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

 



 

 

တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းစိစစ်ချက် 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ) 

၁။ စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆနန်း (အေြခခံနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀) 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလိုင်လအတွက် စားသံုးသူေဈးဆနန်းမှာ ၁၃၂.၈၆ ြဖစ်ရာ လွန်ခ့ဲေသာ   

၂၀၁၆ခုနှစ် ဇူလုိင်လ အေြခအေန ၁၂၉.၈၇ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ယခင်နစှက်ထက် ၂.၃၀ % 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလုိင်လတစ်နှစ်ပျမ်းမ  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ ၄.၉၁% ြဖစ်ေပ ခ့ဲရာ 

လွန်ခ့ဲေသာ ၂၀၁၆ ခုနှစ ်ဇလုိူင်လတစ်နှစ်ပျမ်းမ  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ၁၀.၅၉%နှင့် နင်းယှဉ် 

ပါက တိုးနန်းမှာ ယခင်နှစက်ထက် များစွာကျဆင်းေနသည်ကို ေတွ ရိှ့ရပါသည။် သုိေ့သာ် ၂၀၁၇ 

ခုနှစ ်ဇွနလ်၏ စားသုံးသူေဈးဆနန်းနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

  ယခုလတွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ စားသံုးသူေဈးဆနန်းများကုိ ယခင်နှစ ်အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ရခိုင်ြပည်နယ်၏ စားသံုးသူေဈးဆနနး်မှာ ၅.၃၀%ြဖင့် အြမင့်ဆုံး ေြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်း ေတွရ့ပါသည်။ အလားတူစွာပင် မနေလး မို နှ့င့် တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 

တိုတ့ွင်လည်း ေြပာင်းလဲမ ရာခိုင်နန်းများခဲ့ပါသည်။ တစ်နုိင်ငံလံုးအေနြဖင့် ြခုံ ငုံကည့်လင် 

နှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း (Year on Year Inflation) မှာ ယခင်လတွင် ၂.၉၂% ရိှရာမှ 

ယခုလတွင်   ၂.၃၀% ြဖစ်သြဖင့် တုိးနန်းအရိှန်မှာ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရ့ှိရပါသည်။ 

၂။ အုပစ်ုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်းြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ တစ်နုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆနန်း 

များကုိ ဇယား(၁) ြဖင့် အုပ်စုအလုိက် ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

 
(က) အစားအစာအုပစု်ေဈးဆနနး်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၄၄.၅၆ ရှိ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၄၃.၁၇ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၀.၉၈% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင် နင်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်နန်း အနည်းငယ်သာ ကျဆင်းလာပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၂၈.၁၈ 

ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၂၄.၂၀ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၃.၂၀% ြမင့်တက်လာ 



 

 
 

 

သက့ဲသုိ၊့ လွန်ခ့ဲေသာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၀.၆၈% ြမင့်တက် လာခ့ဲပါသည်။ 

ယင်းအုပ်စုအတွင်းရိှ ဘီယာ၊ ကွမ်းသီးြခမ်း၊ ကွမ်းရွက်နှင့် စီးကရက်ေဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ) အဝတအ်ထည်ေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလိုင်လ၌ ၁၁၇.၀၃ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ 

ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၅.၁၄ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၁.၆၅% ြမင့်တက်လာခ့ဲ ပးီ၊ လွန်ခဲ့ေသာ 

လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက  ၀.၁၁% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရ့ှိရပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၃၆.၀၉ ရှိ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မှာ ၁၃၀.၇၈ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၄.၀၆% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပီး၊ လွန်ခ့ဲေသာလနှင့်နငး်ယှဉ်ပါက ရာခိုင်နန်း အနညး်ငယ်သာ ြမင့်တက်လာ 

ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်ုစုတွင်ပါဝင်ေသာ ဓနိ၊ ကေသာင်းဝါး၊ ေတာသစ်၊ သစ်မာ၊ သွပ်၊ 

ဘိလပ်ေြမေဈးနန်းများနှင့် မီးေသွးေဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက် အနည်းငယ် 

ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကို ေတွရ့ှိရပါသည်။  

(င) အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စုေဈးဆနန်းမာှ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၁၄.၄၁ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၂.၂၃ ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၁.၉၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခ့ဲေသာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၆%       ြမင့် 

တက်ခဲ့ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၃၃.၃၅ ရိှ၍၊ ယခင် 

နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၂၈.၀၆ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၄.၁၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉပ်ါက ၀.၄၈% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါေကာင်း ေတွရိှ့ရ 

ပါသည်။ မိုးရာသီြဖစ်သြဖင့် ဖျားနာသူများေသာေကာင့် ေဆးေစျးနနး်များ ြမင့် 

တက်လာပါသည်။ 

(ဆ) သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ၌ ၉၈.၁၇ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၈၈.၅၉ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၁၀.၈၂%ြမင့်တက်လာပးီ၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယင်းအုပ်စု 



 

 
 

 

ေဈးဆနန်းတွင် ပါဝင်ေသာ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလံလင် ၃၂၄၁.၄၀ ကျပ် မှ ၃၁၈၃.၀၉ 

ကျပ် သုိ ့ကျဆင်းလာခဲ့ေသာ်လည်း ဓာတ်ဆီေဈးနန်းမှာ တစ်ဂါလံလင်  ၃၄၁၁.၆၃ 

ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လေစျးနန်းနှင့်နင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ ေြပာင်းလြဲခငး် 

မရိှပါ။ သိုေ့သာ် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၊ ဘတ်စ်ကားခနှင့် ဆိုက်ကား 

ခေဈးနန်းများလည်း ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇလုိူင်လ၌ ၁၀၂.၈၉ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၉၅.၅၅ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၇.၆၈% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပးီ၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၉.၅၇% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင် 

ပါ၀င်ေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် တယ်လီဖုန်းေခ ဆိုခေစျးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေသာ 

ေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။   

 (ဈ) အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမအုပစ်ုေဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလိုင်လ၌ 

၁၀၅.၅၃ ရိှ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၀၅.၂၇  ြဖစ်ေသာေကာင့် ၀.၂၅% 

ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% သာ ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ ကွန်ပျုတာနှင့် စီဒီချပ်ေဈးနန်းမှာ အနည်းငယ် 

ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြဖစပ်ါသည။်  

(ည) ပညာေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇူလုိင်လ၌ ၁၂၂.၅၀ ရိှ၍၊ ယခင်နှစ်၏ 

ေဈးဆနန်းမှာ ၁၂၁.၃၄ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၀.၉၅% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာ 

လနှင့်  နင်းယှဉ်ပါက  ရာခိုင်နန်း အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း ေတွရ့ 

ပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇူလိုင်လ၌ ၁၁၁.၈၆  ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၀၈.၇၈ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၂.၈၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့်  နငး်ယှဉ်ပါက  ၀.၄၈%   ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 



 

 
 

 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇူလုိင်လ၌ ၁၂၁.၉၀ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၇.၂၅ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၃.၉၆% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၀%  ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။  

(ဍ) အစားအစာမဟုတေ်သာအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ၌ ၁၁၆.၃၅ 

ရှိ၍၊ ယခငနှ်စ၏် ေဈးဆနနး်မှာ ၁၁၁.၁၂% ြဖစ်ေသာေကာင့် ၄.၇၀% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက  ၀.၆၀% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

၃။      ေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများကိုြခုံ ငံုသုံးသပ်တင်ြပြခင်း 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇလုိူင်လတွင် ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းေဈးနန်း ေြပာင်းလဲမအေြခအေန 

များကို ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

          (က) ယခုလတွင်ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ဆန်(ဧည့်မထ)ေဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်လင် 

ေဈးနန်းများ ကျဆင်းေန ပီး၊ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမ 

မရိှပါ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်ကုန်သည်များမှ အဝယ် ရပ်ဆိုင်းထားြခင်း 

ေကာင့် ဝယ်လိုအား ေလျာ့နည်းလာ၍ ဆန်ေစျးနန်းမှာ သိသာစာွ ေြပာင်းလဲမ 

မရိှဘဲ အနညး်ငယ်သာ ေြပာင်းလဲြဖစ်ေပ ခ့ဲပါသည်။ 

          (ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ ေြမပဲဆီနှင့် စားအုန်းဆီေဈးနန်းမှာ ယခင်လ 

ကထက် အနည်းငယ် ကျဆင်းေနသည်ကို ေတွရ့ှိရပါသည်။ ယခုလတွင ် ေြမပဲ 

ေဈးနန်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ေြမပဲဆီေဈးနန်းများ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ ယခငလ်တင်ွ ြပည်ပစားအုနး်ဆီေဈးနန်းမာှ မက်ထရစ်တစ်တန်လင် 

အေမရိကန် ေဒ လာ ၅၇၇.၈၁ ရှိခဲ့ရာမှ ယခလုတွင် အေမရိကန် ေဒ လာ ၅၉၄.၀၇ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လကထက် ၂.၈၁%ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း ြပည်တွင်း စားအုန်း 

ဆီေဈးနန်းမှာ ကျဆင်းေနပါသည်။    

(ဂ) အသား၊ငါးနှင့်ဥအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကက်သား၊ အမဲသား နှင့်ကက်ဥ ေဈးနန်း 

များကျဆင်းလာပါသည်။ ငါးခူ၊ ငါးရံ ၊့ ငါးြမစ်ချင်း၊ ငါးအစုိေဈးနန်းများနှင့် ပုစွန ်

ေြခာက်ေဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ H1N1 ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမနှင့် 



 

 
 

 

ကက်ဌက်တုပ်ေကွးေရာဂါေကာင့်လည်းေကာင်း ကက်သားေစျးနန်းများ ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ငါးမဖမ်းရ တားြမစ်ထားြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ ကက်သား၊ 

အမဲသားအစား ငါးများကို ပုိမုိစားသံုးမများလာေသာေကာင့် လည်းေကာင်း၊ 

ငါးေစျးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

      (ဃ) အချိုဟ့င်းသီးဟင်းရက်ွေဈးနန်းများကုိ ေလ့လာကည့်ပါက ခရမ်းချဉ်သီးမ ှ လဲွ၍ 

ကျန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစု၏ ေဈးနန်းများမှာ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက 

ကျဆင်းလာေသာေကာင်း ေတွရ့ပါသည်။ သိုေ့သာ် ခရမ်းချဉ်သီးေစျးနန်းမှာ 

ယခင်လကထက် ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိရ့ာတွင် သီးနံှအသစ် 

ထွက်ေပ ချိန် ြဖစ်ေသာေကာင့် စားဖုိေဆာင်သီနှံြဖစ်ေသာ အာလူး၊ ကုလားပ၊ဲ 

ကက်သွန်ြဖူနှင့်ငရုတ်သီးေြခာက်ေဈးနန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်းေနေသာလ်ညး် 

ကက်သွန်နီေဈးနန်းမှာ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျကရိှ်ပါသည်။ မိုးရာသီ ြဖစ် 

ေသာေကာင့်  ကျန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များြဖစ်ေသာ ေဂ ဖီထုပ၊် မုန်လာဥအြဖူ၊ 

ကန်းစွနး်ရွက်၊ ပဲေတာင့်ရှည်သီးနှင့် အချိုအ့သီးအနံှ ေဈးနန်းများလညး် ကျဆင်း 

လာေကာင်း ေတွရ့ှိရပါသည်။  

     (င) ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စုရှိေဈးဆနန်းမှာ ယခင်လကထက် ၀.၆၈% 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုသိုြ့ဖစ်ရြခင်းမှာ ဤအုပ်စုတွင် ပါ၀င်ေသာ ဘီယာ၊ 

ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီးြခမ်းနှင့် ြပည်တွင်းစီးကရက်ေဈးနန်းများမှာ ြမင်တ့က်လာ 

ေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ မိုးများ၍ ကွမ်းရွက်အထွက်နည်းြခင်း၊ မိုးတွင်းကာလ 

ြဖစ်သြဖင့် ကွမ်းသီးများ မတက်သြဖင့် ေရာငး်ချမ နည်းပါးြခင်းတုိေ့ကာင့် 

ေစျးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည။် 

(စ) ယခုလတွင်ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ေရေဈးနန်းမှာ ၁၅ပဲရည်တစ်ကျပ်သားလင် ၈၄၆၀၆၉ 

ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခ့ဲေသာလကထက် ၁.၀၄% ကျဆင်းလာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာ 

နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၇.၈၇% ြမင့်တက်လျကရိှ်ပါသည်။ ကမာ့ ေရေဈးနန်း 

မှာ တစ်ထရုိင်ေအာင်စလင် အေမရကိန်ေဒ လာ ၁၂၆၂ ရှိရာမှ ၁၂၃၅ သုိ ့ကျဆင်း 



 

 
 

 

လာပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးနန်း ကျဆင်းလာြခင်းနှင့်အတူ ြမန်မာ့ ေရေဈးနန်း 

လည်း လုိကပ်ါကျဆင်းေနသညက်ို ေတွရိှ့ရပါသည်။  

(ဆ) ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးနန်းများတွင် 

ဒီဇယ်ဆီေဈးနန်းမှာ ယခငလ်ကထက် ၁.၈၀%ကျဆင်းလာ ပီး ဓာတ်ဆီ ေဈးနန်း 

များမှာ ယခင်လကထက် ရာခုိင်နန်း အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးနန်းများတွင် ဒီဇယ်ဆီ တစ်စည်လင် 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၇.၇၀ မှ ၅၈.၅၄ သုိလ့ည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် 

အေမရိကန်ေဒ လာ ၅၇.၃၈ မ ှ ၆၀.၆၁ သုိလ့ညး်ေကာင်း အသီးသီး ြမင့်တက် 

လျက်ရိှေသာ်လည်း၊ ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီြဖစ်ေသာ ဒီဇယ်ဆီေဈးနန်းမှာ ကျဆင်း 

လျက်ရိှပါ သည်။  

 ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများတွင် သဘာဝေဘးအနရာယ် ြဖစ်ပာွးခ့ဲ ပးီ ေနာက်ပုိင်းတွင် 

စိုက်ပျို းေြမပျက်စီးြခင်း၊ စုိက်ပျိုးသီးနံှအထွက်နန်းေလျာ့ကျြခင်း၊ ေရ ကီးေရလ ံမေကာင့် တံတား 

များပျက်စီးြခင်း၊ ကားလမ်း၊ရထားလမ်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ြပတ်ေတာက်ြခင်းများ 

ေကာင့် ကုန်စည်စီးဆင်းမ အခက်အခဲြဖစ်ကာ ကုန်ကမ်းေစျးနန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်း၊ 

ပိုေ့ဆာင်ဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲသည့်အတွက် သယ်ယူပိုေ့ဆာင်စရိတ် ြမင့်တက်ြခင်း၊ အေမရိကန် 

ေဒ လာေငွလဲလှယ်နန်းများ ြမင့်မားလာြခင်းေကာင့် သွင်းကုန်ေစျးနန်းများြမင့်တက်လာြခင်း 

စသည့်အေကာင်းရင်းများေကာင့် ေဈးနန်းအေြပာင်းအလဲများစွာ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၂  ခုနှစ ်အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

(က) တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ ် အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆနန်းအေပ  

အ ေြခခံတွက်ချက်ထားေသာ ေငွေကးေဖာင်းပမွနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇူလုိင်လ 

အထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  (+)၄.၉၁ ရိှ၍ ဇွန်လအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  (+)၅.၄၃နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ဆက်လက်ကျဆင်းလာပါေကာင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခနှုစ် ဇူလုိငလ်နှင့် 

၂၀၁၆ ခုနှစ ်ဇူလိုင်လ တုိ၏့ နစှ်အလုိက ်ေြပာင်းလဲမကုိ နင်းယှဉ်ပါက (Year on 



 

 
 

 

Year Inflation) မှာ ၂.၃၀% ြဖစ်သည့်အတွက် ယခင်လကထက် ၀.၆၂% 

ေလျာ့နည်းလျက်ရိှေကာင်း ေတွရ့ပါသည်။  

 (ခ) တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃)မို ၏့ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် 

ပျမ်းမ ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းကုိ ဇယား(၂)ြဖင် ့ တငြ်ပထားပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

ဇူလိုင်လ အတွင်း ပျမ်းမ ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ၁၀.၀၅% 

ြဖင့် အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေပ ပီး၊ ကချင်ြပည်နယ်တွင် ၈.၄၃% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ 

ရှမ်းြပည်နယ်တွင ် ၆.၆၆%ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆုံး အသီးသီးြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါ  

သည်။ နှစ်အလုိက် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ၅.၃၀%ြဖင့် 

ေြပာင်းလဲမ အများဆံုးြဖစ်ေပ ခဲ့ ပီး၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင် -၂.၆၀%ြဖင့် 

ေြပာင်းလဲမရာခိုင်နန်း အနည်းဆုံး ြဖစ်ေပ ခ့ဲပါေကာင်း အစီရင်ခံ တင်ြပအပ်ပါ 

သည်။ 



အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

2016 ခုနှစ်

ဇူလုိင်လ ဇွန်လ ဇူလုိင်လ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

အုပ်စုအားလံုး 100.00 129.87 132.58 132.86 0.21 2.30 4.91

01 အစားအစာအုပ်စု 58.51 143.17 144.59 144.56 -0.02 0.98 5.46

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 124.20 127.31 128.18 0.68 3.20 2.37

03 အဝတ်အထည် 3.23 115.14 116.90 117.03 0.11 1.65 2.86

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ပြ င်ခ 8.07 130.78 136.05 136.09 0.03 4.06 6.13

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းနှင့် 2.34 112.23 114.12 114.41 0.26 1.94 1.77

 ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျန်းမာေရး 2.13 128.06 132.71 133.35 0.48 4.13 5.02

07 သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 10.13 88.59 97.43 98.17 0.76 10.82 4.70

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 95.55 93.90 102.89 9.57 7.68 -1.19

09 အပန်းေဖြ ခြ င်းနှင့်ယဉ်ေကျးမု 1.02 105.27 105.40 105.53 0.12 0.25 1.51

10 ပညာေရး 2.15 121.34 122.43 122.50 0.06 0.95 2.94

11  ပြ င်ပအစားအေသာက် 5.95 108.78 111.32 111.86 0.48 2.83 2.65

12 အေထွေထွကုန်ပစည်း 3.21 117.25 122.14 121.90 -0.20 3.96 5.79

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.49 111.12 115.65 116.35 0.60 4.70 3.99

2017 ခုနှစ်
နှစ်အလုိက်
ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း

ပျမ်းမေငွေကြ း 
ေဖာင်းပွမုနုန်း 
(2017ခုနှစ်
ဇူလုိင်လ အထိ)

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမုနုန်း
ဇယား(1)တစ်နုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေစျးဆနုန်းနှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခုိင်နုန်း

(2017 ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ)

အုပ်စုအမည်

ယခင်လနှင့်
နုိင်းယှဉ်လင်
ေပြ ာင်းလဲ
သည့်
ရာခုိင်နုန်း



အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

2016 ခုနှစ်

ဇူလုိင်လ ဇွန်လ ဇူလုိင်လ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 ကချင်ပြ ည်နယ် 3.01 132.71 136.58 134.92 -1.22 1.67 8.43

2 ကယားပြ ည်နယ် 0.52 136.39 139.93 140.35 0.30 2.90 5.00

3 ကရင်ပြ ည်နယ် 3.12 120.44 122.06 122.08 0.02 1.36 5.64

4 ချင်းပြ ည်နယ် 0.74 173.47 177.63 176.56 -0.60 1.78 1.30

5 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.10 128.46 129.83 130.18 0.27 1.34 3.09

6 တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 2.84 115.35 119.70 119.47 -0.19 3.57 4.33

7 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.83 128.43 131.20 131.79 0.45 2.62 5.04

8 မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.33 129.23 130.98 131.73 0.57 1.94 3.82

9 မနေလးတိုင်းေဒသကီး 11.08 124.66 128.49 128.36 -0.11 2.97 4.32

10 မွန်ပြ ည်နယ် 5.13 123.23 125.59 125.22 -0.29 1.62 5.49

11 ရခိုင်ပြ ည်နယ် 4.54 155.81 163.13 164.07 0.58 5.30 10.05

12 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.47 124.38 127.81 128.03 0.17 2.93 3.97

13 ရှမ်းပြ ည်နယ် 9.11 138.01 141.25 141.83 0.40 2.77 6.66

14 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.90 130.49 132.52 132.88 0.27 1.83 3.32

15  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ 1.41 127.40 123.87 124.08 0.17 -2.60 3.48

16 ရန်ကုန်မြ ို့ 10.59 132.15 134.56 135.08 0.39 2.22 6.16

17 မနေလးမြ ို့ 2.58 117.49 122.01 122.65 0.52 4.39 3.42

18 ေနပြ ည်ေတာ် 0.69 122.28 122.52 122.92 0.33 0.52 1.79

100.00 129.87 132.58 132.86 0.21 2.30 4.91တစ်နုိင်ငံလံုး

ဇယား(2)တုိင်းေဒသကီး၊ ပြ ည်နယ်နှင့် မြ ို့ ကီး(3) မြ ို့၏ စားသံုးသူေစျးဆနုန်းနှင့်
ေငွေကြ းေဖာင်းပွမုနုန်း
(2017 ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ)

တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ်
အေလးေပး
ရာခုိင်နုန်း

ယခင်လနှင့်
နုိင်းယှဉ်လင်
ေပြ ာင်းလဲသည့်
ရာခုိင်နုန်း

အ
မှတ်
စဉ်

နှစ်အလုိက်
ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း

ပျမ်းမေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း 
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2017 ခုနှစ်



  

ဇွန်လ
(ကျပ်)

ဇူလုိင်လ
(ကျပ်)

၁ ဆန် ဧည့်မထ (35%)  ပြ ည် 1311.19 1311.01 1341.97 -0.01 -2.31

၂  ေမြ ပဲဆီ  ပြ ည်တွင်း ပိဿာ 5278.52 5271.85 5473.13 -0.13 -3.68

၃ နှမ်းဆီ  ပြ ည်တွင်း ။ 5603.11 5603.11 5835.83 0.00 -3.99

၄ စားအုန်းဆီ နိုင်ငံခြ ား ။ 2146.38 2140.85 1878.32 -0.26 13.98

၅  ကြ က်သား အေကာင်လိုက် ပိဿာ 7264.92 7197.09 6971.56 -0.93 3.23

၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 8702.05 8715.75 8295.18 0.16 5.07

၇ အမဲသား အရိုးလွတ် ။ 10610.33 10516.43 10347.06 -0.88 1.64

၈ ဘဲဥ အလတ်စား 10လုံး 1622.17 1624.35 1639.49 0.13 -0.92

၉  ကြ က်ဥ ။ ။ 1242.14 1239.31 1322.51 -0.23 -6.29

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 7821.23 7893.85 8417.27 0.93 -6.22

၁၁ ငါးရံ့ ။ ။ 7859.79 7913.23 8231.58 0.68 -3.87

၁၂ ငါးမြ စ်ချင်း ။ ။ 4432.58 4474.66 4275.94 0.95 4.65

၁၃ ပုစွန်ေခြ ာက် ။ ။ 27480.69 27536.48 27000.00 0.20 1.99

၁၄ ငါးရံ့ေခြ ာက် ။ ။ 26838.61 26838.61 26526.32 0.00 1.18

၁၅  ေရကျိုငါးပိ သုံးဦးစပ် ပိဿာ 3180.36 3159.38 3041.03 -0.66 3.89

၁၆ ခရမ်းချဥ်သီး ။ ။ 1066.95 1104.66 1914.21 3.53 -42.29

၁၇ ကုလားပဲခြ မ်း ။ 3193.40 3185.74 2819.19 -0.24 13.00

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1139.93 1112.80 1308.61 -2.38 -14.96

၁၉  ကြ က်သွန်ဖြ ူ ဥတစ်လုံး ။ 5379.09 5042.59 4604.07 -6.26 9.52

၂၀  ကြ က်သွန်နီ ဥကီး ။ 1413.31 1579.44 897.85 11.75 75.91

၂၁ လုံချည် 2/64-ကျားဝတ် ထည် 4623.57 4620.00 4352.04 -0.08 6.16

၂၂ သားေရဖိနပ် အလတ်စား ရံ 5039.20 5045.18 4903.95 0.12 2.88

၂၃  ေရထည်ပစည်း 15 ဲရည် ကျပ်သား 854918.22 846069.33 784326.20 -1.04 7.87

၂၄ ထင်း ပိဿာ 291.84 291.84 276.54 0.00 5.53

၂၅ မီးေသွး ။ 583.39 584.05 530.95 0.11 10.00

၂၆ ဖေယာင်းတိုင် 32-တိုင် ထုပ် 401.98 401.98 382.92 0.00 4.98

၂၇ ဘတ်စ်ကားခ  မြ ို ့တွင်း - 902.60 911.40 869.86 0.98 4.78

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ 3241.40 3183.09 2668.34 -1.80 19.29

၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလံ 3411.13 3411.63 2921.17 0.01 16.79

ယခင်လ
နှင့်နုိင်းယှဉ်
လင်ေပြ ာင်း
လဲသည့် %

ယခင်နှစ်
အလားတူလ 
နှင့်နုိင်းယှဉ်
လင်ေပြ ာင်း
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနုန်းေပြ ာင်းလဲမုများ
(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလုိင်လ)

အ
မှတ်
စဉ်

ကုန်ပစည်း အမျိုးအစား
အချိန်
အတွယ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်  
ဇူလုိင်လ
(ကျပ်)

             အေခြ ခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၇ ခုနှစ်



ဇယား(4)တစ်နုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေစျးဆနုန်းနှင့်ေငွေကြ းေဖာင်းပွမုနုန်းပံုပြ ကားချပ်
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နစှ်အလိုက်ေငွေကြ းေဖာင်းပွမနုနုး် ပျမ်းမေငွေကြ းေဖာငး်ပမွနုနုး် စားသုံးသူေစျးဆနနုး်

 

ဇူလုိင်  သြ ဂုတ် စက်တင်ဘာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝင်ဘာ ဒီဇင်ဘာ ဇန်နဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇွန် ဇူလုိင်

စားသုံးသူ
ေစျးဆနုန်း

129.87 130.14 130.00 130.48 131.61 132.39 132.41 132.73 131.96 132.07 132.42 132.58 132.86

နှစ်အလိုက်
ေငွေကြ း
ေဖာငး်ပမနနး်

8.58 4.91 3.88 3.51 3.47 6.55 7.76 7.99 7.00 4.74 3.90 2.92 2.30

အေကြ ာငး်အရာ
၂၀၁၇ ခုနှစ်

             အေခြ ခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
၂၀၁၆ ခုနှစ်

ေဖာငးပမွုနုနး

ပျမ်းမေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း

10.59 9.96 9.16 8.26 7.35 7.02 6.97 6.93 6.81 6.41 5.96 5.43 4.91
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