


အ ကာင်းအရာ။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း အ ြခ 

အ နကိအစီရင်ခတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသးသူ ဈးဆနန်း၏ လအလိက် ြပာင်းလဲမအ ြခအ နမှာ ၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနစှ် 

ြဖင့် တွက်ချက်ထား သာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဩဂတ်လအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ အစားအစာအပ်စ 

အတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၅၆.၈၈ ြဖစ် ပီး၊ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စအတကွ် 

စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၆.၂၇ ရိှပါသည်။ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ၏ အပ်စအားလးအတွက် 

စားသးသူ ဈးဆနနး်မှာ ၁၄၄.၁၇ ြဖစ် ပးီ ယခင်လ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း ၁၄၂.၉၁ နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန်လိအပ်သည့် 

အစားအစာအပ်စနှင့် လာငစ်ာဆီ ဈးနန်းများ မပါဝင်ဘ ဲ တွက်ချက်ထား သာ ၂၀၁၈ ခနစှ် 

ဩဂတ်လ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း(Core CPI) မှာ ၁၂၁.၄၁ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI  

ြဖစ်သည့် ၁၂၀.၅၂ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၄%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသးသူ ဈးဆနန်း၏ နှစ်အလိက် ြပာင်းလဲမအ ြခအ နကိ လလ့ာပါက ၂၀၁၈ ခနှစ ်

ဩဂတ်လ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၄.၁၇ ြဖစသ်ြဖင့် ယခင်နစှ် အလားတလူ၏ 

အ ြခအ န ၁၃၃.၂၇ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၈.၁၈ % ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ဩဂတ်လ ၏ Core CPI မှာ ၁၂၁.၄၁ ြဖစ်ရာ ယခင်နှစ ်အလားတူလ၏ Core CPI အ ြခအ န 

၁၁၅.၄၅ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၅.၁၇ % ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဩဂတ်လတွင ် အစားအစာအပ်စ(Food) ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၅၆.၈၈ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အ ြခခစား သာက ်

ကန်များ ြဖစသ်ည့် ဆန်(ဧည့်မထ)၊ ဆန်(ငစိန)်နှင့် ဆန်(ငက )ဲ ဈးနန်းများမှာ ဆက်လက် 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ြမပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ဟင်းရွက်ဆီ၊ အသား၊ငါးအပ်စရိှ ကန်ပစ္စည်း 

ဈးနန်းများ၊ ငါး ြခာက် ဈးနန်းများ၊ ငရတ်သီး ြခာက်(အပ)၊ အသီးအနှနှင့်  ဟင်းသီးဟငး်ရွက် 

ဈးနန်းများလည်း ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လတွင ်အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ (Non Food) ၏ ဈးဆနနး် 

မှာ ၁၂၆.၂၇ ြဖစ်သြဖင့် ယခငလ်နင့်ှ နင်းယှဉ်ပါက ၀.၉၂% ြမင့်တက် နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

ယင်းအပ်စအတွင်းရှိ ဆး ပါ့လိပ် ဈးနန်းမှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ 

ရထည်ပစ္စညး်များ၊ အမျိုးသမီး/ အမျို းသားဝတ ် လချည်များ၊ ရှပအ်ကျ၊ တီရှပ်၊ စပိရှ့ပ်၊ 

မိးကာအကျ၊ စက်ချုပ်ခ(အမျိုးသမီး)၊ ဖိနပ်(သား ရ)၊ ရာဘာဖိနပ်၊ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းနှင့် 
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တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းနင့်ှ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းအ ြခအ နတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ) 

အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

အပိင်း(က) 
၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇူလိင်လ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတလ် စားသးသူ ဈးဆနနး်နင်းယှဉ်ချက် 

 

စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနနး် (အ ြခခနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) ၁ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁ 

တစ်နိင်ငလး၏အပ်စအလိက်စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

(အ ြခခနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၁) 

၈ 

အပိင်း(ခ) 
၂၀၁၇  ခနှစ ်ဩဂတ်လ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက ်

 

စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနနး် (အ ြခခနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) ၉ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၉ 

အပိင်း(ဂ) 
စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတငြ်ပြခင်း 

 

၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၁၇ 

၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၁၈ 

တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃) မို၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့်  

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၂) 

၂၁ 

သးသပ်တင်ြပချက် ၂၂ 

အဓိကကျ သာကန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများ 

(အ ြခခနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၃) 

၂၅ 

 



 

 

 တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းစိစစခ်ျက် 

အပိင်း(က) 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဇူလိင်လ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ စားသးသူ ဈးဆနန်း နင်းယှဉ်ချက် 

စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဩဂတ်လ အတွက် စားသး သူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၄.၁၇ ြဖစ်ရာ ယခင်လ 

အ ြခအ န ၁၄၂.၉၁ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိအပ်စများအနက် 

အစားအစာအပ်စ၊ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်း နှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ ကျန်းမာ ရးအပ်စ၊ 

သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စနှင့် ပညာ ရးအပစ် တိမ့ှာ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်း 

များကိ ဇယား(၁)ြဖင် ့အပ်စအလိက် ဖာ်ြပထား ပီး အာက်ပါအတိငး် သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနန်း မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ ၌ ၁၅၆.၈၈ ရိှ၍ 

ယခင်လ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခလတွင ်ခရမ်းချဉ ်



 

2 

 

သီး ဈးနန်းမှာ ၂၇.၈၂% ြဖင့် သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပါ သည်။ အလားတ ူ

ငါးခ ူ ၂.၁၃%၊ ကက်သွနြ်ဖူ ၅.၈၄%၊ ကကသွ်နနီ် ၂.၀၈% ကျဆင်းလာခ့ဲ သာ ်

လည်း၊  ဆန်(ဧည့်မထ) ၂.၄၃%၊ ြမပဲဆ ီ၂.၅၂%၊ နှမ်းဆီ ၁.၅၇%၊ စားအန်းဆီ 

၃.၇၈%၊ ကက်သား ၀.၈၉%၊ ဝက်သား ၀.၆၁%၊ အမဲသား ၂.၁၆%၊ ဘဲဥ 

၃.၈၉%၊ ကက်ဥ ၄.၈၃%၊ ငါးရ  ့၁.၁၄%၊ ငါးရ ့ ြခာက် ၁.၀၅%နှင့် ပစန်ွ ြခာက် 

၁.၁၂% ြဖင် ့ ဈးနန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မီးဖိ 

ချာင်သး ပစ္စည်းများတွင် ကလားပဲြခမ်း ၃.၂၅%၊ အာလူး ၃.၂၃% နှင့် ငရတ်သီး 

ြခာက ် ဈးနန်းများလညး် ြမင့်တက်လာပါသည။် ထိအ့ြပင် သစ်သီးများြဖစ် သာ 

ငှက် ပျာသီး၊ သရက်သီး၊ သ ဘာသီး၊ ပန်းသီး ဈးနန်းများနှင့် ဟင်းသီးဟင်း 

ရွက်များြဖစ် သာ ချဉ် ပါင်ရွက်၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ဘူးသီး၊ မန်လာဥအြဖူ နှင့် သခွား 

သီး ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။   

  

 

 

 

 

 

 

 

ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ခ) ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ 

၁၄၃.၈၅ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၃၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပ်စ 

အတွင်း၌ ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းများြဖစ် သာ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး (အြခမ်း/ 
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အလး) ဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက ် ကျဆငး်လာခ့ဲ သာ်လညး်၊ အရက ်

(ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)နှင့် စီးကရက်(ြပည်တွငး်/ ြပည်ပ) 

ဈးနန်းများ အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ)  အဝတ်အထညအ်ပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၂၁.၀၄ ရှိ၍၊ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၆၇% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဤ 

အပ်စတွင် ပါဝင် သာ သား ရဖိနပ်၊ အမျို းသမီးဝတ်လချည်(ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ)၊ 

တီရှပ်၊ စပိရှ့ပ်၊ စပ်ွကျယ်၊ အမျို းသားဝတ်လချည်၊ ဘာင်းဘီအရှည်၊ မိးကာအကျ 

ဈးနန်းများ  ဆက်လက ်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ်  ဩဂတ်လ၌ ၁၄၇.၉၆ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၃% သာြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပ်စတွင် 

ပါဝင် သာ အိမ်လခ၊ ဓနိ၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ သစ်မာ၊ သွပ၊် အတ်၊ အလပသ်မားခ 

နှင့် လာင်စာဆီ ဈးနန်းများမှာ ယခငလ်ကထက် အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာ 

သည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ မိးသည်းထန်းစွာရွာသွန်း သာ ကာင့် ရကီး ရလမ 

များ ြဖစ် ပ ကာ အိမ်ြပုြပင်မများြပုလပ်လာကသြဖင့် သစ်၊ ဝါး ဈးနန်းများမှာ 

ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခအချိန်သည ် မိးတွင်းကာလြဖစ်၍ အတ်ဖတ် 

လပ်ငန်းများ ရပ်နားထား သာ ကာင့် အတ် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။  

 (င)  အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင ်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်း မှာ 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၂၀.၀၈ ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁.၁၀% ြမင့် 

တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမအ်သးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ ြဖစ် 

သာ ကတင်၊ ဗီရိ၊ ဆိဖာ၊ ဖျာ(သငဖ်ျူ/ဝါး)၊ ြခင် ထာင၊် ရခဲ သတ္တ ာ၊ အိး 

(ဒနသ်တ္တ ု)၊ သာက် ရအိး၊ မီးစက်၊ ဓာတ်ခဲနှင် ့ အိမ်အကူခ ဈးနန်းများ 

သသိာထင်ရှားစွာ ြမင့် တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်း မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၄၁.၉၈ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့် နင်းယဉ်ှပါက ၁.၂၃% ြမင့် တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ မိး 

တွင်း၌ ရာသီဥတ အ ြပာင်းအလဲ ကာင့်  ဖျားနာသူများလာ ပီး ဆး ဈးနနး် 

များ နှင့် ဆးကသခ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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(ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ ၏ ဈးဆ နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၁၁.၄၀ 

ရိှ၍ ယခင်လ အ ြခ အ န ၁၀၉.၇၁ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁.၅၄% ြဖင့် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင ် ပါဝင် သာ ဓာတ်ဆီတစ ်

ဂါလလင ်၄၂၅၄.၄၁ ကျပ် မှ ၄၄၁၅.၉၀ ကျပ်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါ 

လလင် ၄၃၃၃.၅၇ ကျပ် မ ှ ၄၄၇၀.၈၆ ကျပ်သိ ့ လည်း ကာင်း ဈးနန်းများ 

အသီးသီး ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ မာ် တာက်ား၊ 

မာ် တာ်ဆိင်ကယ်၊ ကားခ( မိုတ့င်ွး)၊ အငှားယာဉ်ခ(မို တ့င်ွး)နှင့် မာ် တာ်ယာဉ် 

ထိန်းသိမ်းစရိတ ် ဈးနန်းများလညး် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၀၂.၁၀ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ရာခိင်နန်းအနည်းငယ်သာ ကျဆင်းလာသည်ကိ တွရိှ့ရ 

ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမ အပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ 

၁၀၈.၃၀ ရိှ၍ ယခင်လ နှင့်နငး်ယှဉ်ပါက ၀.၅၉% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ ်

စတွင် ပါဝင် သာ တယ်လီ ဗးရှင်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ဂျာနယ် ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်လကထက ်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရ ပါသည်။  
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 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၃၃.၁၀ ရိှ၍ ယခင် 

လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁.၇၃% ြဖင့် သိသာ စွာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျာင်း 

ဖွင့်ရာသီ ြဖစ် သာ ကာင့် ကျူရှင်လခ နှင့် သင်တန်း ကး ဈးနန်းများ ြမင် ့

တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆ နန်း မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၂၃.၀၂ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၇% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း 

ပါဝင် သာ ြပင်ပအစားအ သာက်များ ြဖစ် သာ မန်ဟ့င်းခါး၊ အန်းနိ ့ ခါက်ဆွဲ၊ 

အသပ်စ၊ ဒ ပါက်၊ လဖက်ရည်/ ကာ်ဖီ နှင် ့လက်ဖက်အစိ ဈးနန်းများ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ 
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 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆ နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၂၈.၄၃ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၃% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအပ်စတွင် 

ပါဝင် သာ ဆပင်ညပ်ခ (အမျိုးသမးီ)၊ သနပ်ခါး၊ မိတ်ကပ်၊ ရ၊ လကဝ်တရ်တနာ 

နှင့် ထီး ဈးနနး်များ ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

  

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၂၆.၂၇ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၉၂% ြမင့်တက်လာသည်ကိ  တွရ့ှိရပါသည်။ 
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၃။ ၂၀၁၈ခနှစ် ဩဂတ်လအတွင်း အပ်စအလိက ် ဈးနန်း ြပာင်းလဲမရာခိငန်န်းများကိ  

ဇယား(၁)ြဖင့် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

ဇယား(၁) တစ်နိင်ငလး၏အပ်စအလိက်စားသးသူ ဈးဆနန်း 

နှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ) 

COICOP 
Code 

အပ်စအမည် 
အ လး ပး
ရာခိင်နန်း 

၂၀၁၇ ခနှစ် ၂၀၁၈ ခနစှ် ပျမး်မ  ငွ ကး 
ဖာငး်ပမွနနး်  
(၂၀၁၈ခနစှ် 

ဩဂတ်လ အထိ) 
ဩဂတ်လ ဇလိူငလ် ဩဂတလ် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) 

(က) 
စစ ပါင်းစားသးသူ 
ဈးဆနနး် 

၁၀၀ 133.27 142.91 144.17 5.50 

၀၁ အစားအစာအပစ် ၅၈.၅၁ 144.69 155.54 156.88 4.98 

၀၂ ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာ ၁.၆၅ 129.94 143.34 143.85 13.31 

၀၃ အဝတ်အထည် ၃.၂၃ 117.40 120.24 121.04 1.91 

၀၄ အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခ ၈.၀၇ 137.23 147.19 147.96 6.39 

၀၅ 
အိမ်အသးအ ဆာငပ်စ္စည်း နငှ့် 
ြပုြပင်ထိန်းသိမး်စရိတ် 

၂.၃၄ 115.19 118.77 120.08 3.09 

၀၆ ကျနး်မာ ရး ၂.၁၃ 134.04 140.25 141.98 4.88 

၀၇ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရး ၁၀.၁၃ 98.36 109.71 111.40 9.82 

၀၈ ဆက်သွယ် ရး ၁.၆၂ 102.83 102.43 102.10 7.71 

၀၉ အပနး် ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမ ၁.၀၂ 105.97 107.67 108.30 1.22 

၁၀ ပညာ ရး ၂.၁၅ 122.50 130.83 133.10 2.55 

၁၁ ြပင်ပအစားအ သာက် ၅.၉၅ 113.74 121.96 123.02 7.83 

၁၂ အ ထွ ထွကနပ်စ္စညး် ၃.၂၁ 122.98 127.49 128.43 3.80 

  အစားအစာမဟတ် သာအပစ် ၄၁.၄၉ 117.16 125.12 126.27 6.46 

(ခ)  အစားအစာနငှ့် လာင်စာဆ ီ
မပါဝင် သာ စားသးသူ 
ဈးဆနနး်(Core CPI) 

၃၄.၂၉ 115.45 120.52 121.41 *4.59 
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အပိင်း(ခ) 

၂၀၁၇  ခနှစ် ဩဂတ်လ နှင့် ၂၀၁၈  ခနှစ် ဩဂတ်လ စားသးသူ ဈးဆနန်း  နင်းယှဉ်ချက် 

စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအတွက် စားသးသူ ဈးဆနနး်မာှ ၁၄၄.၁၇ ြဖစ်ရာ ယခင်နှစ် 

အလားတူလ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း ၁၃၃.၂၇ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၈.၁၈% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ အပ်စအားလးတွင် ပါဝင် သာကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 

နှင့် နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ် ဗဟစိာရငး်အင်းအဖွဲ  ့

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်း 

များကိ အပ်စအလိက် အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၈ ခနစှ ်ဩဂတ်လ၌ ၁၅၆.၈၈ ရိှ၍ ၂၀၁၇ 

ခနှစ ် ဩဂတ်လ အ ြခအ န ၁၄၄.၆၉ နှင့် နငး်ယှဉ်ပါက ၈.၄၂% ြမင့်တက် န 

ပါသည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ် အလားတကူာလကထက် ၁၁.၄၄% 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ြမပဆီဲ ၁၀.၁၃%၊ နှမ်းဆီ ၆.၁၉%၊ ကက်သား 
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၅.၆၂%၊ ဝက်သား ၉.၀၆%၊ အမဲသား ၄.၉၆%၊ ဘဥဲ ၃.၁၃%၊ ကက်ဥ ၁၇.၃၀%၊ 

ငါးခ ူ၇.၇၂%၊ ငါးရ  ့၆.၇၁%၊  ပစွန် ြခာက ်၁၁.၁၄%၊ ငါးရ ့ ြခာက် ၈.၂၉% နှင့် 

ရကျိုငါးပ ိ ၄.၇၃% ြဖင့် ဈးနန်းများအသီးသီး ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ အလားတ ူခရမ်းချဉ်သီး ဈးနန်းမှာလည်း ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉပ်ါက 

၁၁.၆၂% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက် ရှိပါသည်။  သိ ့ သာ ် စားအန်းဆီ 

၀.၅၂% နှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၂.၂၂% ြဖင့် ဈးနန်းများ အသီးသီးကျဆင်းလာခဲ့ 

ကာင်း တွရိှ့ရပါသည။် မီးဖိ ချာင်သး ပစ္စည်းများတွင် ကက်သွန်ြဖူ ၄၉.၉၇%၊ 

ကလားပဲြခမ်း ၂၂.၃၀%၊ ကက်သွန်န ီ၄၇.၁၈% ြဖင့် သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်း 

လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ခ) ဆးလိပ်နှင့် အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ ၌ 

၁၄၃.၈၅ ရိှ၍ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဩဂတ်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁၀.၇၁% ြမင့်တက် န 

ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အရက် နှင့် ဘီယာ (ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ)၊ 

ဆး ပါ့လိပ်၊ စီးကရက်(ြပညတွ်င်း/ြပည်ပ) နှင့် ကွမ်းရွက် ဈးနနး်များမှာ ယခင် 

နှစ်ကထက် သိသိသာသာ  ြမင့်တက်လာခ့ဲ သာ်လည်း ကွမး်သီးြခမ်းနှင့် ကွမး်သီး 

လး ဈးနန်းများမှာ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ 
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 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဂ) အဝတအ်ထည်အပ်စ ၏ ဈးဆနန်း မှာ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဩဂတ်လ၌ ၁၂၁.၀၄ ရှိ ပီး၊ 

၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၁၀% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ အမျို းသမီး/ အမျိုးသား ဝတ်လချည်၊ ဂျာကင်၊ 

တီရှပ်၊ စပိရှ့ပ်၊ သား ရ ဖိနပ်၊ မိးကာနှင့် အမျို းသမီးစက်ချုပ်ခ ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်နှစ်ကထက်   ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆ နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၄၇.၉၆ 

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနစှ ်ဩဂတ်လနငှ့် နင်း ယှဉ်ပါက ၇.၈၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 
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ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမ်ငှားခ၊ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းများ၊ မီး သွး ဈးနန်း 

များ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ ဂက်(စ်) ဓာတ် ငွ ၊့ ရခွန်နှင့် ရဖိး ဈးနန်းများမှာ ယခငန်စှ် 

ကထက ် ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

  

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(င) အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ 

၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ၌ ၁၂၀.၀၈ ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

၄.၂၄%ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်း 

များနှင့် အိမ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တိမှ့ာ ယခင်နစှ်ကထက ် သိသိသာသာ ြမင့် 

တက် နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

       ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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(စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၄၁.၉၈ ရှိ ပီး၊ 

၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လနှင့် နငး်ယှဉ်ပါက ၅.၉၂% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ရိးရိး 

ဆးကသခ၊ အထူး ဆးကသခ၊ အ ထွ ထွ ဆးကသခ၊ ဆးရ၌ ဆးကသခ၊ 

အား ဆး၊ အကိက်အခဲ ပျာက် ဆး နှင့် တိင်းရင်း ဆး ဈးနန်းများ ယခငနှ်စက် 

ထက် ြမင့်တက် န ကာင်း တွရ့ှိရ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနနး် မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၁၁.၄၀ 

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လ နှင့် နင်း ယှဉပ်ါက ၁၃.၂၅% ဆက်လက ် ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ ယငး်အပ်စ ဈးဆနန်းတွင် ပါဝင် သာ ဒီဇယ်ဆီ ဈးနန်းမှာ 

တစ်ဂါလလင ်၃၁၉၉.၇၆ ကျပ်ရိှရာမှ ယခ နှစ်တွင် ၄၄၇၀.၈၆ ကျပ်သိ ့ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ အလားတူ ဓာတ်ဆီ ဈးနန်း မှာလည်း တစ်ဂါလလင် ၃၃၆၈.၁၀ 

ကျပ်ရိှရာ မ ှ ၄၄၁၅.၉၀ ကျပ်သိ ့ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

ထိြ့ပင် မာ် တာ်ကား၊ မာ် တာ် ဆိင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ(်စ်) ကားခ(ခရီး ဝး) 

(ြပည်တင်ွး)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဆိက်ကားခနှင့် မာ် တာ်ယာဉ် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

စရိတ ် ဈးနန်းများမာှ ယခင်နှစ်ကထက်  ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

 (ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၀၂.၁၀ ရှိ ပီး၊ 

၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၁% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအပ်စ 

တွင် ပါဝင် သာ မိဘိင်းလ်ဖန်း ဈးနန်းများမှာ မာ်ဒယ်အသစ်များ ဝင် ရာက်မ 

များလာ ပီး မာ်ဒယ်အ ဟာင်း ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ 

၁၀၈.၃၀ ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဩဂတ်လ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၂.၂၀% ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ တယ်လီ ဗးရှင်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ စီဒီ တိပ် ခွ၊ 

သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် နှင့် ဗလာစာအပ ် ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက ် ြမင့် 

တက်လာသည့် အတက်ွ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်း မှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လ၌ ၁၃၃.၁၀ ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ 

ခနှစ ်ဩဂတ်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၈.၆၅% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအပ်စတွင် 

ပါဝင် သာ ကျူရှင်လခနှင့် သငတ်နး် ကး ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိ ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆ နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ ၌ ၁၂၃.၀၂  

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဩဂတ်လ နှင့် နင်း ယှဉ်ပါက ၈.၁၆% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့် 

တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း ပါဝင် သာ အ ကာ်စ၊ မန်ဟ့င်းခါး၊ အနး် 

နိ ့ ခါက်ဆွဲ၊ အသပ်၊ ခါက်ဆဲွ ကာ်၊ ကးအိး၊ ထမင်းနှင့် ဟငး်၊ လက်ဖက် ရည်၊ 

ကာ်ဖီ၊ ရခဲမန်န့ှင် ့ကွမ်းယာ ဈးနန်းမှာ ယခင်နစ်ှကထက် ြမင့်တက် န ကာင်း 

တွရ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆ နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ၌ ၁၂၈.၄၃ 

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဩဂတ်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၄.၄၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်း အများစမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဈး 

နန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင် ရထည ်ပစ္စည်း ဈးနန်းမှာ ၄.၄၇%၊ ဆပင်ညပ်ခ 

(အမျိုးသမီး) ၅.၈၂%၊ သနပ်ခါး ၅.၉၈%၊ မိတ်ကပ ် ၁၁.၂၄% တိြ့ဖင့် သိသာစွာ 

ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

(ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လ၌ ၁၂၆.၂၇ 

ရှိ ပီး၊ ၂၀၁၇ ခနှစ ် ဩဂတ်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၇.၇၈% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အပ်စအားလး၏ ဈးနန်းများမာှ 

ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပိင်း(ဂ) 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပမွနန်းအ ြခအ နတငြ်ပြခင်း 

၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနနး်အ ြခအ နတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် ၂၀၁၇ ခနှစ ်စက်တင်ဘာလမ ှ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လအထိ 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းကိ လ့လာပါက 

၂၀၁၇ ခနှစ ် စက်တင်ဘာလတင်ွ ၁၃၄.၄၃ ရိှရာမှ တြဖညး်ြဖည်းြမင့်တက်လာခ့ဲရာတွင် ၂၀၁၈ 

ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ်၁၃၉.၅၁ ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ သိ ့ သာ ်၂၀၁၈ ခနှစ ်မတ်လတွင ်၁၃၉.၁၁ 

ြဖစ် ပ ခ့ဲသြဖင့် ရာခိင်နန်း အနညး်ငယ် ြပန်လည် ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ တစ်ဖန် ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ဧပီလမှစ၍ ြပန်လည ် ြမင့်တက်ခ့ဲရာ ယခလအထိ ဆက်လက်ြမင့်တက် န ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ ထိသိြ့ဖစ် ပ ရြခင်းမှာ ဇွန်လမစှ၍ မိးများစွာ ရွာသွန်းခဲ့ ပီး သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 

ြဖစ် ပ န သာ ကာင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရးခက်ခဲကာ ကန်စည် ဈးနန်းများ ဆက်လက်ြမင့် 

တက်လာခ့ဲ၍  ြဖစ်ပါသည။် 
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၂။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လတွင် ြပည်နယ်နှင့် တိငး် ဒသကီးများ၌ ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ စားသးသ ူ

ဈးဆနန်းများကိကည့်လင် တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် မို ့ကီး(၃)မို တ့ိတွ့င် ယခင်လနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ြမင့်တက်လာခ့ဲရာတင်ွ ကရငြ်ပည် နယ်တွင် ၆.၀၅% ြဖင် ့ ြပာင်းလဲမ အြမင့်ဆး 

ြဖစ် ပ နပါသည်။ ယခလတွင ် ကရင်ြပည်နယ် အတွင်း မိးသည်းထန်စွာရွာသွနး်၍ ရကးီ 

ရလမများ ြဖစ်ပွားကာ သဘာဝ ဘးဒဏ်ကိ ြပင်းထန်စွာခစားခဲ့ရ၍ ကန်စည် အဝင်အထွက် 

များနည်းပါး ပီး သယ်ယူစရိတ်နန်းထားများ ြမင့်မားလာကာ ကန်စည် ဈးနန်းများ အဆများစာွ 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 ဇာစ်ြမစ် ဗဟစိာရငး်အင်းအဖွဲ  ့

၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာငး်ပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် (၂၀၁၇ ခနှစ် စက်တင်ဘာလမ ှ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လအထိ) 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင ်ငလး၏ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ 

လ့လာပါက ၂၀၁၇ ခနှစ ်စက်တင်ဘာလတွင ်၃.၄၀% အနိမ့်ဆးြဖစ် ပ ပီး ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ် 

လတွင် ၈.၁၈% ြဖင့် အြမင့်ဆး ြဖစ် ပ နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ မို အ့များစတငွ် ရကးီ 

မဒဏ်ကိ ခစားခ့ဲရပါသည။် ဆက်လက်၍ ဇွန်လ၊ ဇူလိင်လနှင့် ဩဂတ်လတိတ့ွင် အဆက်မြပတ် 

မိးရွာသွန်းမ ကာင့် နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းများ ြမင့်မား န ကာင်း လ့လာ တွ ရိှ့ 

ရပါသည်။  
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 ဇာစ်ြမစ် ဗဟစိာရငး်အင်းအဖွဲ  ့

၄။ တစ်နိင်ငလးအတွက် ၂၀၁၂ခနှစ် အ ြခခ နှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းအ ပ  အ ြခခ 

တွက် ချက်ထား သာ ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ   

၅.၅၀% ရိှ၍  ဇူလိင်လအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ၅.၀၂% နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၄၈% ပိမိြမင့် တက် 

လာပါ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပျမ်းမ  ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ 

၂၀၁၈ ခနှစ ်မတ်လတွင ်၄.၀၃% ြဖင့် အနိမ့်ဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လတွင ်အြမင့် 

ဆးြဖစ် ပ ခဲ့ ကာင်း တွ ရိှ့ခ့ဲပါသည်။  

 

 

 

 

 

 

 

          ဇာစ်ြမစ် ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့
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၅။ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို က့းီ(၃)မို ၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ပျမ်းမ  

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ ဇယား(၂)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဩဂတ်လအတွင်း 

ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ မန္တ လး မိုတွ့င် ၁၀.၄၁% ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပ ပီး၊ ရခိင်ြပည ်

နယ်တွင ် ၉.၆၄% ြဖင့် ဒတိယအြမင့်ဆး၊ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကီးတွင ် ၆.၇၅% ြဖင့် တတိယ 

အြမင့်ဆးအသီးသီး ြဖစ် ပ လျက်ရိှပါသည်။ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ရခိငြ်ပည် 

နယ်တွင ် ၁၂.၆၁% ြဖင့် ြပာင်းလဲမ ရာခိင်နန်းအများဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး၊ ကယားြပည်နယ်တွင် 

၄.၈၆% ြဖင့် ြပာင်းလဲမရာခိင်နန်း အနည်းဆးြဖစ် ပ ခ့ဲပါ ကာင်း အစီရင်ခတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

           

  

                          

ဇာစ်ြမစ် ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့

 

 

 

 

 

 

 

  ဇာစ်ြမစ ်ဗဟိစာရငး်အင်းအဖွဲ  ့
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ဇယား(၂)တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် မို ့ကးီ(၃)မို၏့  

စားသးသူ ဈးဆနနး်နှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ) 

အ 
မှတ် 
စဉ် 

တုိင်းေဒသကးီ/ ပြ ည်နယ် အေလးေပးရာခုိငန်ှုန်း 

2017 ခုနှစ် 2018 ခုနှစ် ပျမ်းမျှေငွေကြ း 
ေဖာင်းပမွှုနှုန်း 
(2018 ခုနှစ် 
ဩဂုတ်လ အထိ) 

ဩဂုတ်လ ဇူလုိင်လ ဩဂတ်ုလ 

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

1 ကချင်ပြ ညန်ယ် 3.01 135.43 148.10 149.25 5.93 

2 ကယားပြ ညန်ယ် 0.52 139.97 146.37 146.78 4.67 

3 ကရင်ပြ ညန်ယ် 3.12 123.53 130.09 137.95 5.30 

4 ချင်းပြ ညန်ယ် 0.74 176.64 183.74 188.01 3.20 

5 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကးီ 11.10 131.20 137.37 138.00 3.99 

6 တန င်္သာရီတုိင်းေဒသကးီ 2.84 119.12 128.19 129.25 5.58 

7 ပဲခူးတိုင်းေဒသကးီ 8.83 131.97 139.49 141.03 4.54 

8 မေကွးတုိငး်ေဒသကးီ 7.33 133.70 147.65 148.66 6.72 

9 မန္တေလးတုိင်းေဒသကးီ 11.08 128.16 136.73 137.27 4.41 

10 မွန်ပြ ညန်ယ် 5.13 126.75 140.51 142.15 6.57 

11 ရခိုင်ပြ ည်နယ် 4.54 162.19 181.21 182.64 9.64 

12 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကးီ 7.47 128.02 135.65 136.89 4.24 

13 ရှမ်းပြ ညန်ယ် 9.11 142.18 152.98 153.53 6.30 

14 ဧရာဝတီတိင်ုးေဒသကးီ 9.90 133.70 143.55 144.49 6.75 

15  ပြ ညေ်ထာငစ်နုယေ်မြ  1.41 124.10 129.67 131.25 2.40 

16 ရန်ကန်ုမြ ို ့ 10.59 134.79 142.46 143.90 4.34 

17 မန္တေလးမြ ို ့ 2.58 124.12 138.59 139.17 10.41 

18 ေနပြ ညေ်တာ် 0.69 122.39 132.52 132.76 5.92 

တစ်နုိင်ငံလံုး 100.00 133.27 142.91 144.17 5.50 
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သးသပ်တင်ြပချက ်

၆။ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဩဂတ်လတွင် ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်း ြပာင်းလဲမ အ ြခအ န 

များကိ အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

          (က) ယခလတွင ် ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ဆန် ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်လင် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျကရိှ်သကဲ့သိ ့ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ဆန် 

ဈးနန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက် နသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။  ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ဇွန်လမှစ၍ မိးရွာသွန်းခ့ဲရာ ဇူလိင်လနှင့် ဩဂတ်လအထိ မိးအဆက်မြပတ် 

ရွာသွန်းမများ ကာင့် မ ရ ့ ြပာင်းနိင် သာ စပါးစိက်ခင်းများ၊ သီးနှစိက်ခင်းများ 

ပျက်စီးခ့ဲြခင်း၊ စပါး ဈးနန်းများမှာလည်း ယခင်နှစ်ကထက် တင်း ၁၀၀လင် ကျပ် 

တစ်သိန်းခန် ့ ဈးြမင့် နြခင်း၊ စပါးလက်ကျန်နည်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ဆန် ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက် နရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

          (ခ) စားသးဆီအပ်စတွင်ပါဝင် သာ ြမပဲဆီ၊ နှမ်းဆီနှင့် ဟင်းရွက်ဆီ ဈးနန်းများမှာ 

ကန်ကမ်းများြဖစ် သာ ြမပဲဆ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်း၊ မိးရွာသွန်းမ ကာင့် 

နှမ်းခင်းများ ပျက်စီးြခင်းတိ ့ ကာင့် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ 

စားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပည်ပစား 

အန်းဆီ ဈးနန်းမှာ ယခငလ်တွင် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ 

၅၄၉.၀၃ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခလတွင် အ မရိကန် ဒ လာ ၅၄၃.၈၃ သိ ့ ကျဆင်းလာခ့ဲ 

သာ်လည်း နိင်ငြခား ငွလဲနန်းမှာ တစ် ဒ လာလင ် ၈၅ကျပ်ခန် ့ ြမင့်တက်လာ 

သာ ကာင့် ြပည်တင်ွး စားအန်းဆီ ဈးနန်းများ ြမင့်တကလ်ာပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ငါးနှင့်ဥအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အသား ဈးနန်းများနှင့်  ငါး ဈးနနး်များ၊ 

ကက်ဥ၊ ဘဲဥ ဈးနန်းများ သိသိသာသာြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

ကက်စာ၊ ဘဲစာ၊ ဝက်စာ ဈးနန်းများ ကီးြမင့် နြခငး် ကာင့် လညး် ကာင်း၊ 

ြပည်ပမှ က၊ဲ နွား၊ ဆိတ်၊ ဝက် ဝယ်ယူမများရိှ နြခင်း ကာင့်လည်း ကာင်း၊  

ကက်ဥ၊ ဘဲဥ အထွက်နန်းနည်းြခင်း၊ မိးများသြဖင့် ငါးဖမ်းဆီး ရရှိမ နည်းပါး 

ြခင်း ကာင့် အသား၊ငါးနှင့် ဥ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ငါး ြခာက် 
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ြပုလပ်ရန ် ငါးကန်ကမး်ရှားပါးြခင်း ကာင့် ငါး ြခာက် ဈးနန်းများ  ြမင့်တက် 

လာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ယခလအတွင်း ယခင်နှစမ်ျားထက ် မိးရွာသွန်းမ 

ပိမိခဲ့ ပီး သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်ြပငး်ထန်စွာ ခစားခ့ဲရ သာ ကာင့် ကန်စည်စီး 

ဆင်းမ နှး ကွးကာ ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက ်ရှိပါသည်။ 

      (ဃ) ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈးနန်းများကိ လ့လာကည့်ပါက ဒသအတင်ွး ခရမ်းချဉ်သီး 

ထွက် ပ ချိန်ြဖစ်၍ ဈးနန်းများ သိသိသာသာ ြပန်လည်ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ယခလအတွင်း မိးများ သာ ကာင့် အသီးအနှစိက်ခင်းများ၊ ကန်စွန်းခင်းများ 

ပျက်စီးြခင်း၊ စက်သးဆီ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်ြခငး်တိ ့ ကာင့် အ ြခခစား သာက် 

ကန် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိ တွရ့ပါသည်။  

 (င) ယခလတွင ် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ရ ဈးနနး်မှာ ၁၅ပဲရည ် တစ်ကျပ်သားလင ်

၈၉၇၉၇၅ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ သာလကထက ်၀.၈၄% ဆက်လက်ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ လွန်ခဲ့ သာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၄.၄၇% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါ 

သည်။ ကမ္ဘာ့ ရ ဈးနန်းမှာ တစ်ထရင်ိ အာင်စလင် ယခင်လတွင ် အ မရိကန ်

ဒ လာ ၁၂၃၉.၃၄ ရိှရာ မှ ၁၂၀၁.၆၄ သိ ့ဆက်လက်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ ့

ရ ဈးနန်း ကျဆင်းလာခဲ့ သာ်လည်း၊ အ မရိကန် ဒ လာနှင့် ြမန်မာကျပ် ငွလ ဲ

လှယ်နန်းမှာ ယခငလ်တင်ွ တစ် ဒ လာလင(်ပျမ်းမ ) ၁၄၁၀ ကျပ်ရှိရာမ ှယခလ 

တွင် ၁၄၉၅ ကျပ်သိ ့ ြမင့်တက် နြခင်းနှင့် မိးတွင်းကာလ ြဖစသ်ြဖင့် ရလပ်ကွက ်

များရပ်နားထားြခင်း စသည့်အ ကာင်းရင်းများ ကာင့် ြမန်မာ့ ရ ဈးနန်းများ  

အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

(စ) ၂၀၁၈ ခနှစ် ဩဂတ်လအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများမှာ ြပည်ပ 

မှ တင်သွင်းရာ၌  ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၈၅.၅၉ မ ှ၈၇.၂၅ 

သိ ့လည်း ကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၈၁.၂၇ မ ှ၈၂.၃၇ 

သိလ့ည်း ကာင်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပမှ တင်သွင်း သာ လာင ်

စာဆီ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာသကဲ့သိ ့နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း အ ပ မူတည်၍ 
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ရာင်းချ န သာ ြပည်တွငး် လာင်စာဆီ ဈးနန်းများလည်း တရိပ်ရိပ ် ြမင့်တက် 

လျက်ရိှ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၇။ ၂၀၁၈ခနှစ် ဩဂတ်လအတ္ငင်း မိးရွာသွန်းမများခ့ဲြခင်း၊ ဆွာ ရ လှာင်တမမ ှ ရပိလ ဲကျို း 

ပါက်ြခင်းတိ ့ ကာင့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ် ြပင်းြပင်းထန်ထန်ခစားခဲ့ရ သာ မို န့ယ်များတွင ်

တိရိစ္ဆာန်များ သ ကပျက်စီးမများရှိခဲ့ြခင်း၊ စိက်ပျို း ြမပျက်စီးြခင်း၊ စိက်ပျို းသီးနှအထွက်နန်း 

လျာ့ကျြခင်း၊ ရကီး ရလမ ကာင့် တတားများ၊ လမ်းများပျက်စီးြခင်းနင့်ှ လမ်းပန်းဆက် 

သွယ် ရး ြပတ် တာက်ြခင်းများ ကာင့် ကန်စည်စီးဆင်းမ အခက်အခဲြဖစ်ကာ ကန်ကမ်း 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်း၊ ပိ ့ ဆာင်ဆက်သွယ် ရး ခက်ခဲသည့်အတွက် သယ်ယူပိ ့ ဆာင ်

စရိတ ် ြမင့်တကြ်ခငး်၊ ြပည်တွင်း လာင်စာဆီ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် သယ်ယူပိ ့

ဆာင်စရိတ် ြမင့်တက်ြခင်းစသည့် အ ကာင်းရင်းများ ကာင့် ကန်စည် ဈးနန်းများ သိသိ 

သာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၈။ ထိအ့ြပင် အ မရိကန် ဒ လာနှင့် ြမန်မာကျပ် ငွလဲလှယ်နန်းမှာလည်း ယခင်နှစ် အလား 

တူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လ င် ြမင့်တက်လာသက့ဲသိ ့ယခင်လနှင့် နငး်ယှဉ်ပါကလည်း သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ ဒ လာ ဈးနန်းြမင့်တက်လာြခင်းသည် သွင်းကန်အ ပ  

အကျို းသက် ရာက်မများ ပီး၊ စားသးကန်စည် ဈးနနး်များ ြမင့်တက်လာမ ကာင့် စားသးသူ  

အ ပ ထိခိက်မြဖစ် စပါ ကာင်းတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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ဇယား(၃)အဓိကကျ သာကန်ပစ္စည်းများ၏ လက်လီ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများ 

(၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဩဂတ်လ) 

အ 
မှတ် 
စဉ ်

ကန်ပစ္စည်း အမျိုးအစား 
အချိန ်
အတယ်ွ 

၂၀၁၈ ခနစှ် 
၂၀၁၇ ခနစှ် 
ဩဂတ်လ 

(ကျပ်) 

ယခင်လ 
နှင့်နင်း 
ယှဉလ်င ်
ြပာင်း 

လဲသည် ့% 

ယခင်နှစ် 
အလားတူလ 
နှင့် နင်းယှဉ်
လ င် ြပာင်း
လဲသည့် % 

ဇူလိင်လ 
(ကျပ်) 

ဩဂတ်လ
(ကျပ်) 

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1433.39 1468.30 1317.54 2.43 11.44 

၂ ြမပဲဆ ီ ြပညတွ်င်း ပိဿာ 5666.18 5808.70 5274.44 2.52 10.13 

၃ နှမ်းဆီ ြပည်တွင်း ။ 5861.11 5953.09 5606.21 1.57 6.19 

၄ စားအန်းဆီ နိင်ငြခား ။ 2042.21 2119.41 2130.43 3.78 -0.52 

၅ ကက်သား အ ကာင်လိက် ပိဿာ 6955.13 7016.73 6643.60 0.89 5.62 

၆ ဝက်သား  ပါင်သား ။ 9313.61 9370.61 8592.47 0.61 9.06 

၇ အမဲသား အရိးလွတ် ။ 10865.57 11100.00 10575.12 2.16 4.96 

၈ ဘဲဥ အလတစ်ား ၁၀လး 1627.37 1690.73 1639.35 3.89 3.13 

၉ ကက်ဥ ။ ။ 1290.84 1353.16 1153.63 4.83 17.30 

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 8811.67 8623.89 8005.59 -2.13 7.72 

၁၁ ငါးရ  ့ ။ ။ 8462.18 8559.07 8020.63 1.14 6.71 

၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 4453.13 4432.14 4532.58 -0.47 -2.22 

၁၃ ပစွန် ြခာက ် ။ ။ 30405.53 30744.68 27663.09 1.12 11.14 

၁၄ ငါးရ ့ ြခာက် ။ ။ 28978.82 29284.24 27041.58 1.05 8.29 

၁၅  ရကျိုငါးပိ သးဦးစပ် ပိဿာ 3306.64 3308.85 3159.38 0.07 4.73 

၁၆ ခရမ်းချဉ်သီး   ။ 1721.22 1242.44 1113.14 -27.82 11.62 

၁၇ ကလားပဲြခမ်း   ။ 2386.89 2464.50 3171.91 3.25 -22.30 

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1061.90 1096.18 1075.20 3.23 1.95 

၁၉ ကက်သွန်ြဖူ ဥတစ်လး ။ 2491.35 2345.86 4688.97 -5.84 -49.97 

၂၀ ကက်သွန်န ီ ဥ ကီး ။ 998.00 977.20 1850.20 -2.08 -47.18 

၂၁ လချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည ် 4786.88 4817.38 4656.79 0.64 3.45 

၂၂ သား ရဖိနပ် အလတစ်ား ရ 5139.74 5157.62 5052.16 0.35 2.09 

၂၃ ရထည်ပစ္စညး် ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 890494.25 897974.78 859565.33 0.84 4.47 

၂၄ ထင်း   ပိဿာ 320.85 320.85 293.37 0.00 9.37 

၂၅ မီး သွး   ။ 628.73 637.90 591.32 1.46 7.88 

၂၆ ဖ ယာင်းတိင ် ၃၂-တိင် ထပ ် 414.47 415.79 402.20 0.32 3.38 

၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မို တွ့င်း - 1049.12 1049.12 911.40 0.00 15.11 

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ   ဂါလ 4333.57 4470.86 3199.76 3.17 39.72 

၂၉ ဓာတ်ဆီ   ဂါလ 4254.41 4415.90 3368.10 3.80 31.11 
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