
၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလအတွင်း 

ြမန်မာနိင်င၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

အ ြခအ န 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
စီမကိနး်နှင့် ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



အ ကာင်းအရာ။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

အ ြခအ န တင်ြပြခင်း 

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

ြဖင့် တွက်ချက်ထား သာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ အတွက် တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသ ူ

ဈးဆနန်းမှာ အစားအစာအပ်စအတွက် ၁၅၁.၄၂၊ အစားအစာမဟတ် သာ အပစ်အတကွ် 

၁၂၂.၃၄ နှင့် အပစ်အားလးအတွက် ၁၃၉.၃၄ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၇ ခနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ၏ အ ြခ 

အ နမှာ ၁၃၈.၂၉ ရှိခဲ့ ပီး၊ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၆% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် လိအပ်သည့် အစားအစာအပ်စနှင့် လာင်စာဆ ီ

ဈးနန်းများ မပါဝင်ဘ ဲ တွက်ချက်ထား သာ စားသးသူ ဈးဆနနး်(Core CPI) မှာ ၁၁၇.၆၈ 

ြဖစ်ရာ ၂၀၁၇ ခနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ၏ Core CPI ြဖစ်သည့် ၁၁၆.၇၇ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၈%  

ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသးသူ ဈးဆနန်း၏ နှစ်အလိက် ြပာင်းလဲမအ ြခအ နမာှ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ 

၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၉.၃၄ ြဖစ်သြဖင့် ၂၀၁၇ ခနစှ် ဇန်နဝါရီလ ၏ အ ြခအ န 

၁၃၂.၄၁ နင့်ှ နင်းယှဉ်ပါက ၅.၂၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ ၏ 

Core CPI မှာ ၁၁၇.၆၈ ြဖစ်ရာ ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ ၏ Core CPI အ ြခအ န ၁၁၂.၈၅ နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက၄.၂၇% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလတငွ ် အစားအစာအပ်စ(Food) ၏ ဈးဆနနး်မာှ ၁၅၁.၄၂ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လကထက် ၀.၅၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အ ြခခစား သာက်ကန်များ 

ြဖစ်သည့် ဆန်(ဧည့်မထ)၊ ြမပဲဆီနှင့် ကက်သား ဈးနန်းများမာှ အနညး်ငယ်သာ ကျဆင်းခဲ ့

သာ်လည်း၊ အြခားအ ြခခစား သာက်ကန်များြဖစ် သာ စားအန်းဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ အမဲသား၊ 

ဝက်သား၊ ဆိတ်သား၊ အသား ြခာက်၊ ငါးခူ၊ ငါးရ၊့ ငါးြမစ်ချင်း၊ ကက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ ပစွန်တပ်၊ 

ပစွန် ကျာ့၊ ပစွန် ြခာက်နှင် ့ ငါးရ ့ ြခာက် ဈးနန်းများ ြမင့်တက် နပါသည်။ အြခားမီးဖိ ချာင် 

သးကန်ပစ္စည်း ြဖစ်သည့် ကလားပဲြခမ်း၊ ကက်သွန်န(ီအသစ်)နှင့် ကက်သွန်ြဖူ ဈးနန်းများ 

ကျဆင်း န သာ်လည်း အာလူး၊ ပဲ ကီး၊ စား တာ်ပဲ၊ ကက်သွနနီ်(အ ဟာင်း)၊ မန်ကျည်းသီး၊ 

နနွင်းမန်၊့ အချိုမန ့၊် ငရတ်သီး ြခာက်(အပ) ဈးနန်းတိမ့ှာ ြမင့်တက် နပါသည်။ ထိြ့ပင် အသီး 

အနှနှင့် ဟငး်သီးဟင်းရွက်များ ြဖစ် သာ ငှက် ပျာသီး၊ အန်းသးီ၊ ခရမ်းသီး၊ ပဲ တာင့်ရှည်၊ 
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တစန်ငိင်လး၏ စားသးသူ ဈးဆနနး်နငှ့် ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး် ပြပကားချပ်
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တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းနင့်ှ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းအ ြခအ နတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ) 

မာတိကာ 

အမှတ် 
စဉ ်

အ ကာင်းအရာ 
စာမျက် 
နှာ 

 
အပိင်း(က) 

၂၀၁၇ ခနှစ ်ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယဉှခ်ျက်

 

၁ စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) ၁ 
၂ အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁ 

 
အပိင်း(ခ) 

၂၀၁၇ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇနန်ဝါရလီ 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက် 

 

၁ စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) ၅ 
၂ အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၅ 
၃ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများကိြခုငသးသပ်တင်ြပြခင်း ၉ 

 
အပိင်း(ဂ) 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း 
 

၁ ၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၁၁ 
၂ ၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၁၂ 

ဇယား ၁ တစ်နိင်ငလး၏အပ်စအလိက်စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း ၁၄ 
 (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၂ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃) မို၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့်  ၁၅ 
 ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း (အ ြခခနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၃ အဓိကကျ သာကန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများ ၁၆ 
 (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၄ တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းပြပကားချပ် ၁၇ 
 (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၅  တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းပြပကားချပ် ၁၈ 
 (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)  



 

 

တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းစိစစ်ချက ်

အပိင်း(က) 

၂၀၁၇ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်း နင်းယှဉ်ချက် 

၁။ စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) 

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇနန်ဝါရီလ အတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၉.၃၄ ြဖစ်ရာ လွန်ခဲ့ သာ 

ဒီဇင်ဘာလ အ ြခအ န ၁၃၈.၂၉ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အဓကိ 

အားြဖင့် အစားအစာအပ်စ၊ ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၊ အဝတအ်ထညအ်ပစ်၊  အိမလ်ခ 

နှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၊ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၊ ကျန်းမာ ရး 

အပ်စ၊ ပညာ ရးအပ်စ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ၊ ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စနှင့်အ ထွ ထ ွ

အပ်စတိ၏့ ကန်ပစ္စည်းအချို ့ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ အထ ိတစ်နှစ်အတွင်း ပျမး်မ  ၄.၄၀% 

ြဖစ် ပ ခ့ဲရာ လွန်ခဲ့ သာ ၂၀၁၇ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ အ ြခအ န ၄.၆၁%နှင့် နင်းယှဉ်ပါက တိးနန်း 

မှာ အနည်းငယ် ြပနလ်ည်ကျဆင်းလာသည်က ိ တွရိှ့ရပါသည်။  

၂။  အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စစိစ်ြခင်း  

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်း 

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

(က) အစားအစာအပစ် 

  ဤအပ်စ ဈးဆနန်းသည် လွန်ခ့ဲ သာလကထက် ၀.၅၃% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ယခလတွင ်စားအန်းဆီ ၀.၆၇% ၊ နမ်ှးဆီ ၀.၆၅% ၊ ဝက်သား ၀.၁၇%၊ 

အမဲသား ၀.၂၃%၊ ငါးခူ ၀.၇၃%၊ ငါးရ  ့ ၁.၁၂%နှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၀.၁၀%၊ 

ပစွန် ြခာက် ၀.၄၅% ၊ ငါးရ ့ ြခာက် ၀.၄၆% ၊ ကက်ဥ ၀.၇၁%နှင့် ဘဲဥ ၀.၇၁% 

ဈးနန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာ သာ်လည်း ဧည့်မထဆန ် (အသစ်)၊  

ြမပဲဆီနှင့် ကက်သား ဈးနန်းများမှာ အနည်းငယ်သာကျဆင်းလာ ကာင်း တွ  ့

ရိှရပါသည်။ 
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  မီးဖိ ချာင်သးပစ္စည်းများတွင ် ကက်သွန်ြဖူ၊ ကက်သွန်နီနှင့် ကလား 

ပဲြခမ်း ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာ သာ်လည်း အာလူး၊ အချိုမန်၊့ နနွင်းမန်၊့ 

မန်ကျည်းသီး၊ ငရတ်သီး ြခာက်၊ ပဲ ကီးနှင့် စား တာ်ပဲ ဈးနနး်များ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။  

  ဟငး်သီးဟင်းရွက်များတွင် ကန်းစွန်းရွက်၊ချဉ် ပါင်ရွက်၊ ပဲ တာင့်ရှည ်

သီး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး ဈးနန်းများ၊ အသီးအနှများြဖစ် သာ ငှက် ပျာသီး၊ 

အန်းသီး၊ ပန်းသီး၊ နာနတ်သီးနှင် ့ သပရာသီး စသည့်ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

 (ခ) ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၆၀.၆၉ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၉.၃၃ ြဖစ် သာ ကာင့် ၇.၆၁% ြဖင့် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း၌ ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းများအနက် 

အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆး ပါ့လိပ၊် စီးကရက်၊ ကွမ်းရွက်နှင့်ကွမ်းသီးြခမ်း ဈးနန်းများ 

သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတအ်ထည်အပ်စ  

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၈.၄၁ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၈.၂၂ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၁၅% ြမင့်တက်လာ 

ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ အမျို းသမီး/ အမျိုးသားဝတ် 

လချည်၊ ဂျာကင်၊ တီရှပ၊် စပိရှ့ပ်၊ ဆွယ်တာနှင် ့ ဖိနပ် ဈးနန်းများ ြမင့်တက ်

လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ 

   ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၄၃.၃၄ ရှိ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၃.၁၂ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၁၅% ြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ သစ်မာ၊ သွပ်၊ အတ်၊ ရဖိးနှင် ့ အိမ်လခ 
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ဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက ် အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရိှ့ရပါ 

သည်။  

 (င) အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ  

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၆.၆၃ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၆.၄၅ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၁၆ ရာခိင်နန်း ြမင့်တက် 

ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ သင်ြဖူးဖျာ၊ စာင်နှင့် အိမ်အသးအ ဆာင ်

ပစ္စည်းများြဖစ် သာ အပ်ချုပ်စက်၊ ရစပ်စက်၊ အဝတ် လာ်ဆပြ်ပာမန် ့ ဈးနန်း 

များ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၃၆.၈၂ ရိှ၍၊ ယခင် 

လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၆.၆၉ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၁၀% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ ဆရာဝန် ဆးကသခ၊ အား ဆးနှင့် တင်ိးရင်း ဆး 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၀၄.၈၀ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၀၂.၆၆ ြဖစ် သာ ကာင့် ၂.၀၈% ဆက်လကြ်မင့် 

တက်လျက်ရှိပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင် ပါဝင် သာ ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါ 

လလင် ၃၇၁၆.၄၂ ကျပ် မ ှ ၃၈၉၈.၈၃ ကျပ်၊ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလလင ် ၃၈၅၁.၅၁ 

ကျပ် မှ ၃၉၄၆.၃၉ ကျပ်သိ ့ ဈးနန်းအသးီသီး ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ

မာ် တာ်ကား၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်နှင့် ဘတ်(စ်)ကားခ( မိုတ့င်ွး) ဈးနန်းများ 

လည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၀၂.၆၆ ရှိ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၀၂.၇၀ ြဖစ် သာ ကာင့် ရာခိင်နန်း အနည်းငယ်သာ 
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ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ တယ်လီဖန်းနှင့် မိဘိငး်ဖန်း 

များမှာ နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်းကျဆင်း န သာ ကာင့် ဈးနန်းများ ကျဆင်း 

လာခဲ့ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမအပစ် 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၆.၀၂ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၁၀၅.၉၉  ြဖစ် သာ ကာင့် ရာခိင်နန်း အနည်းငယ် 

သာ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ တယ်လီဗွီရှင်းနှင့် ဗလာ 

စာအပ ် ဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက် အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာသည့် 

အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာ ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၂.၆၇ ရိှ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၂.၅၃ ြဖစ် သာ ကာင့် ရာခိင်နန်း အနည်းငယ်သာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင်သည့် သင်တန်းခ ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်ခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။  

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၈.၈၆  ရိှ၍၊ ယခင် 

လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၆.၉၅  ြဖစ် သာ ကာင့် ၁.၆၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဤအပ်စအတွင်း ပါဝင် သာ မန်ဟ့င်းခါး၊ အနး်နိ ့ ခါက်ဆွဲ၊ လက်ဖက်ရည်၊ 

ကာ်ဖီနှင့်  ကွမ်းယာ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၅.၀၄ ရိှ၍၊ ယခင် 

လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၃.၈၇ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၉၄% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ သနပ်ခါး၊ မိတ်ကပ်နှင့် ရထည်ပစ္စည်း ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်လကထက ်ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၂.၃၄ ရှိ၍၊ 

ယခင်လ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၀.၉၂ ြဖစ် သာ ကာင့် ၁.၁၇% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတွင် ပါ ဝင် သာ အဝတ်အထညအ်ပစ်၊ 

အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၊ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

စရိတ်အပ်စ၊ ကျန်းမာ ရးအပ်စ၊ ပညာ ရးအပ်စ၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စနှင့် 

ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ ဈးနန်းများမှာ ြမင့်တက်လာခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ 

အပိင်း(ခ) 

၂၀၁၇  ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၈  ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်း  နင်းယှဉ်ချက် 

၁။ စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) 

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၉.၃၄ြဖစ်ရာ လွန်ခဲ့ သာ 

၂၀၁၇ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ အ ြခအ န ၁၃၂.၄၁ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၅.၂၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

အပ်စအားလးတွင် ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက သိသာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ အထ ိတစ်နှစ်အတွင်း ပျမး်မ  ၄.၄၀% 

ြဖစ် ပ ခ့ဲရာ ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဇနန်ဝါရီလ အ ြခအ န ၆.၉၇% နှင့် နင်းယှဉ်ပါက တိးနန်းမာှ သိသ ိ

သာသာ ကျဆင်းလာသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည။်  

 ၂။ အပစ်အလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

 (က) အစားအစာအပစ် 

  ဤအပ်စ ဈးဆနန်းသည် ယခင်နှစ်အလားတူကာလကထက် ၄.၆၃% 

ြမင့်တက် နပါသည်။ ဆန် ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်အလားတူကာလကထက် ၇.၆၄% 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ြမပဲဆီ ၁.၀၉%၊ နှမ်းဆီ ၂.၃၃%၊ ဝက်သား 
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၅.၉၄%၊ ဘဲဥ ၁.၃၂%၊ ငါးခူ ၃.၁၄%၊ငါးရ  ့ ၂.၂၀%၊  ငါးြမစ်ချင်း ၃.၁၀%၊ 

ပစွန် ြခာက် ၅.၇၇%၊ ငါးရ ့ ြခာက ် ၁၀.၀၅% နှင့် ရကျိုငါးပ ိ ၁.၂၈% 

ဈးနန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ စားအန်းဆီ 

၂.၈၂%၊ ကက်သား ၁.၇၆%၊ အမဲသား ၀.၅၀%နှင့် ကက်ဥ ၅.၁၄% စသည့် 

ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာခ့ဲ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ မီးဖိ ချာင်သးပစ္စည်းများ 

တွင် ကက်သွန်ြဖူ ၂၈.၃၅%၊ ကလားပဲြခမ်း ၉.၄၈%၊ အာလူး ၉.၄၇%  ြဖင့် သိသိ 

သာသာ ကျဆငး်လာ သာလ်ညး်၊ ကက်သွန်နီ ဈးနန်း ၉၁.၈၀% ြဖင့် သိသိ 

သာသာ  ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွင် ခရမ်း 

ချဉ်သီး ဈးနန်းမှာ ၁၈.၄၆% ြဖင့် သိသာစွာကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ 

 (ခ) ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၆၀.၆၉ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၄.၄၀ ြဖစ် သာ ကာင့် ၁၉.၅၆% ြဖင့် သိသာ 

ထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပ်စတွင်ပါဝင် သာ အရက်နှင့်ဘီယာ 

(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဆး ပါ့လိပ်၊ စီးကရက်၊ ကွမ်းသီးနှင့်ကွမ်းရွက် ဈးနန်းများ 

မှာ ယခငနှ်စက်ထက် သိသိသာသာ  ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ) အဝတအ်ထည်အပ်စ  

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၈.၄၁ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနနး်မှာ ၁၁၆.၆၆ ြဖစ် သာ ကာင့် ၁.၅၀% ြမင့်တက်လာ 

ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား 

ဝတ်လချည်၊ ဂျာကင်၊ တီရှပ်၊ စပိရှ့ပ၊် ဆွယ်တာ၊ သား ရဖိနပ်နင့်ှ စက်ချုပ်ခ 

ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက်  အနည်းငယ် ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 
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(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ 

   ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၄၃.၃၄ ရှိ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၄.၉၃ ြဖစ် သာ ကာင့် ၆.၂၃% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်း၊ မီး သွး 

ဈးနန်းများ၊ အိမ်ငှားခ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ ရခွန်နှင့် ရဖိး ဈးနန်းများမှာ ယခငနှ်စက် 

ထက်  ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။  

(င) အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ  

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၆.၆၃ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၃.၅၀ ြဖစ် သာ ကာင့် ၂.၇၆% ြမင့်တက်ခဲ့ပါ  

သည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ၏ ဈးနန်းများ 

မှာ ယခငနှ်စက်ထက် ြမင့်တက်လာခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။ 

 (စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၃၆.၈၂ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၃၀.၈၄ ြဖစ် သာ ကာင့် ၄.၅၇% ြမင့်တက်လျက်ရိှ 

ပါသည်။ ဆး ဈးနန်းနှင့် ဆးကသခစရိတ်များမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက် 

န ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

(ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၀၄.၈၀ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၉၆.၂၄ ြဖစ် သာ ကာင့် ၈.၈၉% ြဖင့် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင် ပါဝင် သာ ဒီဇယ်ဆီ ဈးနန်း 

မှာ တစ်ဂါလလင ် ၃၂၆၇.၈၈ ကျပ်ရှိရာမ ှ ယခနှစ်တွင် ၃၈၉၈.၈၃ ကျပသိ် ့

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ ဓာတ်ဆီ ဈးနန်းမှာလည်း တစ်ဂါလလင် 

၃၃၄၁.၇၇ကျပ် ရှိရာ မှ ၃၉၄၆.၃၉ကျပ်သိ ့သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါ  
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သည်။ ထိြ့ပင ် မာ် တာ်ကား၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်နင့်ှ ဘတ်(စ်)ကားခ (ခရီး ဝး)  

ဈးနန်းများလည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၀၂.၆၆ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနနး်မှာ ၉၃.၆၇ ြဖစ် သာ ကာင့် ၉.၅၉%ြဖင် ့ သိသာစာွ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ တယ်လီဖန်းနင့်ှ မိဘိငး်ဖနး် 

ဈးနန်းများ တယလီ်ဖန်း ခ ဆိခ ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် သိသာစာွ 

ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 (ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမအပစ် 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၌ ၁၀၆.၀၂ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၀၅.၂၆ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၇၁% ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ 

(ည) ပညာ ရးအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၂.၆၇ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၂.၂၄ ြဖစ် သာ ကာင့် ၀.၃၅% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။  

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၁၈.၈၆  ရှိ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၁.၁၆ ြဖစ် သာ ကာင့် ၆.၉၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း ပါဝင် သာ မန်ဟ့င်းခါး၊ အန်းနိ ့ ခါက်ဆွဲ၊ အသပ်၊ 

ထမင်းနှင့်ဟင်း၊ လကဖ်က်ရည်၊ ကာ်ဖီနင့်ှ ကွမ်းယာ ဈးနန်းမှာ ယခငနှ်စက် 

ထက် ြမင့်တက် န ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 
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(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၅.၀၄ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၉.၉၃ ြဖစ် သာ ကာင့် ၄.၂၆% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါ 

သည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းအများစမှာ ယခင်နှစက်ထက် 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့သည့်အြပင် ရထည်ပစ္စည်း ဈးနန်းမှာလည်း ၉.၄၄% 

ြဖင့် သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ 

  ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၂.၃၄ ရိှ ပီး၊ 

ယခင်နှစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၁၅.၀၆ ြဖစ် သာ ကာင့် ၆.၃၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတွင်ပါဝင် သာ အပ်စအားလး၏ ဈးနန်း 

များမှာ ယခင်နှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။      ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများကိြခုငသးသပ်တင်ြပြခင်း 

 ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ တွင ် ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်း ြပာင်းလဲမ အ ြခ 

အ နများကိ အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

          (က) ယခလတွင်ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ဆန်(ဧည့်မထ) ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယဉှလ်င ်

ဆန် ဈးနန်းများြမင့်တက် န ပီး၊ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်လင် ဆန် ဈးနန်း အနည်း 

ငယ်ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ ဆနအ်သစစ် ပ ချိန်ြဖစ်၍ ဆန်သစ် ဈးနန်းများ 

ကျဆင်းလျက်ရိှ သာ်လည်း၊  ဆန် ဟာင်း ဈးနန်းမှာမ ူြမင့်တက်လျက်ရိှသည် ကိ 

တွရ့ှိရပါသည်။  

          (ခ) စားသးဆီအပ်စတွင်ပါဝင် သာ စားအန်းဆီနှင့် နှမ်းဆီ ဈးနန်းများမှာ ယခင်လ 

ကထက် အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပီး၊ ြမပဲဆီ ဈးနန်းမှာ အနညး်ငယ် ကျဆင်း 

နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ယခငလ်တင်ွ ြပည်ပစားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ 

မက်ထရစ ် တစ်တနလ် င် အ မရိကန် ဒ လာ ၆၁၆.၁၆ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခလတွင် 
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အ မရိကန် ဒ လာ ၆၄၁.၄၈၆ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လကထက် ၄.၁၁% ြမင့်တက် န 

သာ ကာင့် ြပည်တွင်းစားအန်းဆီ ဈးနန်များ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

(ဂ) အသား၊ငါးနှင့်ဥအပ်စတွင်ပါဝင် သာ  ဝက်သား၊ အမသဲား၊ ကက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ ငါးခူ၊ 

ငါးရ၊့ ငါးြမစ်ချင်း၊ ပစွန်တပ်၊ ပစွန် ကျာ့၊ ငါးရ ့ ြခာက်နှင့် ပစွန် ြခာက ် ဈးနန်း 

များမှာ ယခင်လကထက် ြမင့်တက်လာသည်။  

      (ဃ) ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈးနန်းများကိ လ့လာကည့်ပါက သီးနှအသစ်ထွက် ပ ချိန် 

ြဖစ် သာ်လည်း ခရမ်းချဉ်သီး မျိုးတန်းချိန်ြဖစ် သာ ကာင့့်် ခရမး်ချဉ်သီး စျးနန်း 

မှာ ယခင်လကထက်  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပါသည်။ စားဖိ ဆာင်သီးနှြဖစ် သာ 

ကလားပဲြခမ်းနှင့် ကက်သွန်ြဖူ ဈးနန်းများ ဆက်လက်ကျဆင်း နလျက်ရှိပါ 

သည်။ ဈးကွက်တွင် ကက်သွန်န(ီအသစ်)များ ဝင် ရာက်မများလာ သာ ကာင့် 

ကက်သွန်နီ ဈးနန်းမှာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ဆာင်းရာသီ အ အးဓာတ ်

ပိြခင်း ကာင့် ကွမ်းအထွက်နည်းသည့်ရာသီြဖစ်ြခင်း၊ အချိနအ်ခါမဟတ် ရွာသွန်း 

ခဲ့ သာမိး ကာင့် ကွမ်းစိက်ခင်းပျက်စီးြခင်းများရှိခဲ ပီး ကွမ်း ဈးနန်းများ သိသိ 

သာသာြမင့်တက်လာပါသည။် 

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

၈၈၉၀၅၄.၁၃ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ သာလကထက ်၂.၅၂% ြမင့်တက်ခဲ့ ပီး၊ လွနခ်ဲ့ 

သာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၉.၄၄% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ 

ဈးနန်းမှာ တစ်ထရိင် အာင်စလင ်ယခင်လတွင် အ မရိကန် ဒ လာ ၁၂၆၅.၅၉ 

ရိှရာ မ ှ ၁၃၃၀.၁၇ သိ ့ ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ ဈးနန်း ြမင့် 

တက်လာြခင်းနှင့်အတ ူ ြမန်မာ ရ ဈးနနး်မှာလည်း  လိက်ပါ ြမင့်တက် နသည်ကိ 

တွရ့ှိရပါသည်။  

(စ) ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများတွင ်

ဒီဇယ်ဆီနှင့် ဓာတ်ဆီ ဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက ် ဆက်လက် ြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ ြပည်ပမှ တငသွ်င်း သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများတွင ်ဒီဇယ်ဆီ တစ်စည် 

လင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၇၂.၈၇ မ ှ၇၅.၂၇ သိ ့လည်း ကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည ်
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လင ်အ မရိကန် ဒ လာ ၇၂.၆၂ မှ ၇၃.၁၇ သိ ့လည်း ကာင်းအသီးသီး ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်း သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ 

သာ ကာင့် ြပင်ပပဂ္ဂလိက အ ရာင်းဆိင်တွင် ရာင်းချ န သာ ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြပည်တွင်း လာင်စာဆီ ဈးနန်းများလညး် ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ထိြ့ပင် ပွင့်လင်းရာသီြဖစ်ြခင်း ကာင့် ဘရားဖူး ခရီးသွားလာသူများ 

ြပားလာပီး လာင်စာဆ ီအသးြပုမများလာ သာ ကာင့် ြပည်တင်ွး လာငစ်ာဆီ 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ 

 ြပည်နယ်နှင့်တိင်း ဒသကီးများတွင ်သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီး နာက်ပိင်းတွင် 

စိက်ပျို း ြမပျက်စီးြခင်း၊ စိက်ပျိုးသီးနှအထွက်နန်း လျာ့ကျြခင်း၊ ရ ကီး ရလမ ကာင့် တတား 

များ၊ လမ်းများပျက်စီးြခင်းနှင် ့လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ြပတ် တာက်ြခင်းများ ကာင့် ကန်စည် 

စီးဆင်းမ အခက်အခဲြဖစ်ကာ ကန်ကမ်း ဈးနန်းများ ြမင့်တကလ်ာြခင်း၊ ပိ ့ ဆာင်ဆက်သွယ် ရး 

ခက်ခဲသည့်အတွက် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စရိတ် ြမင့်တက်ြခင်း၊ ြပည်တွင်း လာင်စာဆီ ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် သယ်ယူပိ ့ ဆာင်စရိတ် ြမင့်တက်ြခင်းစသည့် အ ကာင်းရင်းများ 

ကာင့် ဈးနန်းအ ြပာင်းအလဲများစွာ ြဖစ် ပ လျက်ရိှပါသည်။ 

 

အပိင်း(ဂ) 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပမွနန်းအ ြခအ နတငြ်ပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနနး်အ ြခအ နတင်ြပြခင်း 

(က) ၂၀၁၂  ခနှစ ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် ၂၀၁၇ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၈ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ 

အတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းကိ လ့လာပါက 

၂၀၁၇ခနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင ်၁၃၂.၄၁ ရှိရာမ ှမတ်လတွင ်၁၃၁.၉၆ သိအ့နည်းငယ် 

ကျဆင်းလာ ပီး၊ ထိမှတဖန်ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၂၀၁၈ခနစှ် ဇန်နဝါရီလတွင ်

၁၃၉.၃၄ ြဖစ ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 



 

12 

 

(ခ) ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင ် ြပည်နယ်နှင့်တိငး် ဒသကီးများ၌ ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ 

စားသးသူ ဈးဆနန်းများကိကည့်လင် မွန်ြပည်နယ်နှင့် ရခိင်ြပည်နယ်တိတွ့င် 

ယခင်လကထက ်ကျဆင်းလာ သာ်လည်း၊ ကျန်ြပည်နယ်နှင့်  တိင်း ဒသကီးများ 

တွင် ြမင့်တက်လျကရိှ်သည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း  

(က) ၂၀၁၂  ခနှစ ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် (၂၀၁၇ခနှစဇ်န်နဝါရီလမှ ၂၀၁၈ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ 

အထ)ိ ကာလအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလး၏ နှစ်အလိက် ငွ ကး 

ဖာင်းပွမနန်းကိ လ့လာပါက ၂၀၁၇ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလတွင ် ၇.၇၆% ရှိရာမ ှ

ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် အနည်းငယ်ြမင့်တက်ခဲ့ ပီး မတ်လမှစ၍ ြပန်လည ် ကျဆင်း 

လာရာ ဇူလိင်လတွင ် ၂.၃၀% ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ထိမှတဖန ် ဩဂတ်လမှစ၍ 

ြပန်လည်ြမင့်တက်ခဲ့ရာ နိဝင်ဘာလတွင ်၄.၄၇% ရှိခဲ့ပါသည်။ သိ ့ သာ ်ဒီဇင်ဘာလ 

တွင် ရာခိင်နန်းအနည်းငယ် ကျဆင်းလာခ့ဲ ပီး၊ ၂၀၁၈ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလတွင ်တိးနန်း 

အရှိန်  ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။ လအလိက် တိးနန်းအရိှန် 

မှာ လျာ့နည်းလာြခင်း ကာင့် ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း လျာ့နည်းလာရ 

ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) တစ်နိင်ငလးအတွက် ၂၀၁၂ ခနှစ ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းအ ပ  

အ ြခခတွက်ချက်ထား သာ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ 

အထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ၄.၄၀% ရိှ၍ ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ၄.၆၁% နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြပန်လည်ကျဆင်းလာပါ ကာင်းနှင့် ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ဇန်နဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၇ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလတိ၏့ နှစ်အလိက် ြပာင်းလဲမက ိနင်းယှဉ် 

ပါ က (Year on Year Inflation) မှာ ၅.၂၃% ြဖစ်သည့်အတွက် ယခင်လကထက် 

ရာခိင်နန်းအနည်းငယ်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။  
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(ဂ) တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃)မို ၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် 

ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ ဇယား(၂)ြဖင် ့ တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၈ ခနှစ် 

ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပမွနန်းမှာ ရခင်ိြပည်နယ်တွင် ၈.၆၈% 

ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပ ပီး၊ မန္တ လး မို တွ့င် ၆.၄၁%ြဖင့် ဒတိယအြမင့်ဆး၊ 

ကချင်ြပည်နယ်တွင ်၆.၃၅% ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆး အသီးသီး ြဖစ် ပ လျက ် ရိှ 

ပါသည်။ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ၉.၃၄%ြဖင့် 

ြပာင်းလဲမ အများဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမတွင် ၂.၂၁% ြဖင့် 

ြပာင်းလဲမ ရာခိင်နန်းအနည်းဆး ြဖစ် ပ ခ့ဲပါ ကာင်း အစီရင်ခ တငြ်ပအပ် 

ပါသည်။ 
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အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

2018 ခနုစှ်

ဇန်နဝါရလီ ဒီဇငဘ်ာလ ဇနန်ဝါရီလ

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

(က) စစုေုပါငး်စားသုံးသေူဈးဆနှုနး် 100.00 132.41 138.29 139.34 0.76 5.23 4.40

01 အစားအစာအုပ်စု 58.51 144.72 150.63 151.42 0.53 4.63 4.06

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 134.40 149.33 160.69 7.61 19.56 5.70

03 အဝတ်အထည် 3.23 116.66 118.22 118.41 0.15 1.50 1.83

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ပြ ငခ် 8.07 134.93 143.12 143.34 0.15 6.23 5.01

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 113.50 116.45 116.63 0.16 2.76 1.76

 ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျန်းမာေရး 2.13 130.84 136.69 136.82 0.10 4.57 4.12

07 သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 10.13 96.24 102.66 104.80 2.08 8.89 10.42

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 93.67 102.70 102.66 -0.04 9.59 4.31

09 အပန်းေဖြ ခြ င်းနှင့်ယဉေ်ကျးမှု 1.02 105.26 105.99 106.02 0.03 0.71 0.76

10 ပညာေရး 2.15 122.24 122.53 122.67 0.11 0.35 1.06

11  ပြ င်ပအစားအေသာက် 5.95 111.16 116.95 118.86 1.63 6.93 3.70

12 အေထေွထွကုန်ပစ္စည်း 3.21 119.93 123.87 125.04 0.94 4.26 4.72

အစားအစာမဟတုေ်သာအပုစ်ု 41.49 115.06 120.92 122.34 1.17 6.33 5.04

(ခ)
 အစားအစာနှင့် ေလာငစ်ာဆ ီ
မပါဝငေ်သာ စားသုံးသ ူ
ေဈးဆနှုနး်(Core CPI)

34.29 112.85 116.77 117.68 0.78 *4.27 *3.53

*  အစားအစာနငှ့် ေလာငစ်ာဆီ မပါဝငေ်သာ ေငွေကြ းေဖာငး်ပမွှုနှုနး်(Core Inflation)

2017 ခနုစှ်
နစှအ်လိုက်
ေငေွကြ း

ေဖာငး်ပမွှုနှုနး်

ပျမး်မျှေငေွကြ း 
ေဖာငး်ပမွှုနှုနး် 
(2018ခနုစှ်
ဇနန်ဝါရလီ 
အထ)ိ

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး်
ဇယား(1)တစ်နုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေစျးဆနှုန်းနှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုငန်ှုနး်

(2018 ခုနှစ်၊ ဇနန်ဝါရလီ)

အပုစ်အုမည်

ယခငလ်နှင့်
နှိုင်းယှဉလ်ျှင်
ေပြ ာငး်လဲ
သည့်
ရာခိုငန်ှုနး်
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အ ြခခနစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

2018 ခနုစှ်

ဇနန်ဝါရလီ ဒဇီငဘ်ာလ ဇနန်ဝါရလီ

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

1 ကချင်ပြ ည်နယ် 3.01 138.26 145.57 148.01 1.68 7.05 6.35

2 ကယားပြ ည်နယ် 0.52 140.26 144.08 145.69 1.12 3.87 5.00

3 ကရင်ပြ ည်နယ် 3.12 120.56 126.75 126.85 0.07 5.21 3.96

4 ချင်းပြ ည်နယ် 0.74 178.22 184.18 184.35 0.09 3.43 3.32

5 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.10 131.87 135.67 136.57 0.67 3.57 3.46

6 တန င်္သာရီတိုင်းေဒသကီး 2.84 118.31 123.15 125.06 1.55 5.71 5.38

7 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.83 129.77 135.54 135.96 0.31 4.77 4.21

8 မေကွးတုိင်းေဒသကီး 7.33 134.26 139.63 141.08 1.04 5.08 3.63

9 မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး 11.08 129.27 133.05 134.88 1.38 4.34 3.95

10 မွန်ပြ ည်နယ် 5.13 123.54 130.69 130.35 -0.26 5.51 5.33

11 ရခိုင်ပြ ည်နယ် 4.54 158.05 172.98 172.82 -0.10 9.34 8.68

12 ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 7.47 127.13 131.28 131.94 0.50 3.78 3.22

13 ရှမ်းပြ ည်နယ် 9.11 141.13 147.90 149.47 1.06 5.91 5.09

14 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.90 131.68 140.11 140.65 0.38 6.81 4.59

15  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ 1.41 126.20 127.88 128.99 0.87 2.21 1.19

16 ရန်ကုန်မြ ို ့ 10.59 133.88 137.85 139.21 0.98 3.98 3.71

17 မန္တေလးမြ ို ့ 2.58 120.17 130.33 133.18 2.19 10.83 6.41

18 ေနပြ ည်ေတာ် 0.69 122.52 128.89 130.43 1.19 6.46 3.27

100.00 132.41 138.29 139.34 0.76 5.23 4.40

အ
မတှ်
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငေွကြ း

ေဖာငး်ပမွှုနှုနး်

ပျမး်မျှေငေွကြ း
ေဖာငး်ပမွှုနှုနး် 
(2018 ခနုစှ် 
ဇနန်ဝါရလီ အထိ)

2017 ခနုစှ်

တစန်ိုငင်လံုံး

ဇယား(2)တုိင်းေဒသကးီ၊ ပြ ည်နယ်နငှ့် မြ ို ့ကးီ(3) မြ ို ့၏ စားသုံးသူေစျးဆနှုန်းနှင့်
ေငေွကြ းေဖာင်းပွမှုနှုန်း

(2018 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

တိုငး်ေဒသကးီ/ ပြ ညန်ယ်
အေလးေပး
ရာခိုငန်ှုနး်

ယခငလ်နငှ့်
နှိုငး်ယဉှလ်ျှင်
ေပြ ာငး်လသဲည့်
ရာခိုငန်ှုနး်
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၂၀၁၇ ခနုစှ် ၂၀၁၈ ခနုစှ်

ဒဇီငဘ်ာလ
(ကျပ)်

ဇနန်ဝါရလီ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (35%)  ပြ ည် *1381.34 *1380.81 1282.80 -0.04 7.64

၂  ေမြ ပဆီဲ  ပြ ည်တွင်း ပိဿာ 5299.25 5296.90 5239.70 -0.04 1.09

၃ နှမ်းဆီ  ပြ ည်တွင်း ။ 5678.80 5715.51 5585.40 0.65 2.33

၄ စားအနုး်ဆီ နိုင်ငံခြ ား ။ 2105.74 2119.79 2181.22 0.67 -2.82

၅  ကြ ကသ်ား အေကာင်လိုက် ပိဿာ 6750.00 6751.91 6872.90 0.03 -1.76

၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 8894.10 8909.66 8410.47 0.17 5.94

၇ အမသဲား အရိုးလွတ် ။ 10437.50 10461.54 10514.08 0.23 -0.50

၈ ဘဥဲ အလတစ်ား 10လုံး 1630.65 1642.24 1620.91 0.71 1.32

၉  ကြ ကဥ် ။ ။ 1181.05 1189.40 1253.80 0.71 -5.14

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 7238.55 7291.71 7069.61 0.73 3.14

၁၁ ငါးရံ့ ။ ။ 7583.60 7668.39 7503.63 1.12 2.20

၁၂ ငါးမြ စ်ချင်း ။ ။ 4518.55 4522.87 4387.00 0.10 3.10

၁၃ ပုစွန်ေခြ ာက် ။ ။ 28025.75 28150.64 26614.89 0.45 5.77

၁၄ ငါးရံ့ ေခြ ာက် ။ ။ 27445.05 27570.59 25052.78 0.46 10.05

၁၅  ေရကျို ငါးပိ သုံးဦးစပ် ပိဿာ 3179.91 3177.43 3137.17 -0.08 1.28

၁၆ ခရမ်းချဥ်သီး ။ 1284.96 1292.02 1584.45 0.55 -18.46

၁၇ ကုလားပဲခြ မး် ။ 3173.38 3100.21 3424.77 -2.31 -9.48

၁၈ အာလူး အလတစ်ားအရယွ် ။ 1092.07 1104.84 1220.40 1.17 -9.47

၁၉  ကြ က်သွန်ဖြ ူ ဥတစ်လုံး ။ 4177.19 4140.00 5778.11 -0.89 -28.35

၂၀  ကြ က်သွန်နီ ဥကးီ ။ 2930.65 2889.20 1506.40 -1.41 91.80

၂၁ လုံချည် 2/64-ကျားဝတ် ထည် 4708.75 4711.52 4554.55 0.06 3.45

၂၂ သားေရဖိနပ် အလတ်စား ရံ 5013.62 5028.71 5019.89 0.30 0.18

၂၃  ေရွှထည်ပစ္စည်း 15 ဲရည် ကျပ်သား 867195.05 889054.13 812365.80 2.52 9.44

၂၄ ထင်း ပိဿာ 305.61 305.61 290.05 0.00 5.36

၂၅ မီးေသွး ။ 611.15 611.15 578.73 0.00 5.60

၂၆ ဖေယာင်းတိုင် 32-တိုင် ထုပ် 404.41 404.41 376.62 0.00 7.38

၂၇ ဘတ်စ်ကားခ  မြ ို ့တငွး် - 914.04 1024.86 1010.00 12.12 1.47

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ 3716.42 3898.83 3267.88 4.91 19.31

၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလံ 3851.51 3946.39 3341.77 2.46 18.09

* ဆန်သစ်နှင့် ဆန် ဟာင်း ဈးနန်းများကိ ပျမ်းမရှာထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယခင်လ
နငှ့်နှိုင်းယှဉ်
လျှင်ေပြ ာငး်
လဲသည့် %

ယခငန်စှ်
အလားတလူ 
နငှ့်နှိုင်းယှဉ်
လျှင်ေပြ ာငး်
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုနပ်စ္စည်းများ၏လက်လီေဈးနှုနး်ေပြ ာင်းလဲမှုများ
(၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရလီ)

အ
မတှ်
စဉ်

ကနုပ်စ္စညး် အမျို းအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၇ ခနုစှ် 
ဇနန်ဝါရလီ

(ကျပ)်

             အေခြ ခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
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၂၀၁၈ခနုစှ်

ဇယား(4)တစ်နိုင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေစျးဆနှုန်းပုံပြ ကားချပ်

ြ ်

၂၀၁၇ ခနုစှ်

132.41 132.73 131.96 132.07 132.42 132.58 132.86 133.27 134.43
135.70

137.50 138.29 139.34

112.85 112.89 113.50 113.64 113.71 113.77 114.62 115.45 115.82 115.77 116.43 116.77 117.68
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်နဝ
ါရ
ီ

၂၀၁၇ ခုနှစ် ၂၀၁၈ခုနှစ်

စားသံုးသူေစျးဆနှုန်း(CPI) စားသံုးသူေစျးဆနှုန်း(Core CPI)

ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလူိုင်  သြ ဂတု် စကတ်ငဘ်ာ  ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ

စားသံုးသူေစျးဆနှုန်
း(CPI)

132.41 132.73 131.96 132.07 132.42 132.58 132.86 133.27 134.43 135.70 137.50 138.29 139.34

စားသံုးသူေစျးဆနှုန်
း(Core CPI)

112.85 112.89 113.50 113.64 113.71 113.77 114.62 115.45 115.82 115.77 116.43 116.77 117.68

အေကြ ာငး်အရာ
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ဇယား(5)တစ်နုိင်ငံလံုး၏ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး်ပံုပြ ကားချပ်
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၂၀၁၇ ခုနစှ် ၂၀၁၈ ခုနစှ်

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Year on Year Inflation)

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Core Inflation)

၂၀၁၈ ခနုစှ်

ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလုိူင်  သြ ဂတု် စက်တငဘ်ာ  ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ

နှစ်အလုိက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုနး်  
(Year on Year 
Inflation)

7.76 7.99 7.00 4.74 3.90 2.92 2.30 2.40 3.40 4.00 4.47 4.45 5.23

နှစ်အလုိက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုနး် (Core
 Inflation)

3.09 2.76 3.16 3.20 2.90 2.81 3.68 4.00 3.96 4.01 4.16 3.41 4.27

အေကြ ာငး်အရာ

၂၀၁၇ ခနုစှ်
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