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အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း အေြခ 

အေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတက်ွ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ 172.53 ြဖစ်ပးီ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက ် စားသံုးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ 140.25 ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသုံးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ 159.12 ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း 158.44 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

0.43% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွကခ်ျက်ရန် ေဈးန်းတည်ငိမမ်မရိှသည့် အစား 

အစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ 

၏  စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ 138.26  ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI  ြဖစ်သည့် 

137.56 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.51%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဩဂုတ်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ 159.12 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

144.17 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 10.37% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၏ Core CPI 

မှာ 138.26 ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန 121.41 ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

13.87% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 172.53 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.46% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဆန် (ငစိန်၊ ငကဲ)၊ 

ေကာက်ညင်းေဈးန်းများ၊ ေြမပဲဆီ၊ ှမး်ဆီ၊ စားအုန်းဆီ၊ အမသဲား၊ ဆိတ်သားေဈးန်းများ၊ 

အသားေြခာကေ်ဈးန်းများ၊ ငါးအစုိှင့် ငါးေြခာကေ်ဈးန်းများ၊ ပုစွန်ေြခာက်ေဈးန်းများ၊ ပုစနွ ်

ထုပ်ှင့် ပစွုန်ေကျာ့ေဈးန်းများ၊ ကက်ဥ၊ ဘဲဥေဈးန်းများ၊ ငုတ်သီးေြခာက်(အပု/အရှည်) 

ေဈးန်းများ၊ ကက်သွန်နီ၊ ကက်သွန်ြဖေဈးန်းများ၊ အြခားဟင်းခတ်အေမးအကိင်များှင့် 

အချ ိပဲေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု (Non Food) ၏ ေဈးဆနး်မာှ 

140.25 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.36% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယင်းအုပစု်အတွင်းရှိ 

ဓာတ်ဆီှင့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ ြပန်လည်ကျဆင်းလာပးီ အြခားအသုံးအေဆာင်ပစည်း 
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က)
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) ၁
အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁

အပုိင်း(ခ)
၂၀၁၈  ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊  ဩဂုတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) ၅
အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၅

အပုိင်း(ဂ)
စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၉
၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၉
သံုးသပ်တင်ြပချက် ၁၁

တစ်ုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

(အေြခခှံစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀)၊ ဇယား(၁) 

၁၄

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၂) 

၁၅

အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးန်းေြပာင်းလဲမများ

(အေြခခှံစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀)၊ ဇယား(၃) 

၁၆

တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပံုြပကားချပ်

(အေြခခှံစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀)၊ ဇယား(၄)

၁၇

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

(အေြခခှံစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀)၊ ဇယား(၅) 

၁၈

 



 

 

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ 159.12 ြဖစ်ရာ ယခင်လအေြခ 

အေန 158.44 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.43% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထုိအုပ်စုများအနက် ပညာေရး 

အုပ်စုမှာ ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ တည်ငိမေ်နပီး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပ်စုှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စ ု

တုိမာှ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါသည်။ သိုေသာ် ကျန်အပ်ုစမုျားမာှလည်း ယခင်လကထက် 

ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်း 

များကုိ ဇယား (၁)ြဖင့် အုပ်စုအလိုက်ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 172.53 ရှိ၍ ယခင ်

လှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.46% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခလုတင်ွ ဆန်(ဧည့်မထ) 

ေဈးန်းမှာ သိသာစွာေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ ေြမပဲဆီ 2.54%၊ ှမ်းဆီ 1.05%၊ 

စာအုန်းဆီ 0.89%၊ အမသဲား 1.03%၊ ဘဲဥ 0.81%၊ ကက်ဥ 1.45%၊ ငါးခ ူ

1.99%၊ ငါးရံ 1.38%၊ ငါးြမစ်ချင်း 1.40%၊ ပစွုန်ေြခာက် 0.79% ှင့် ငါးရံေြခာက ်

0.63% ြဖင့် ေဈးန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ မီးဖို 

ေချာင်သုံးပစည်းများတွင ် အာလူး 2.67%၊ ကက်သွနြ်ဖ 4.13%၊ ကက်သွန်န ီ

3.46% ြဖင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ အြခား 

ဟင်းခတ်အေမးအကိင်များြဖစ်ေသာ မန်ကျည်းသီး၊ ဆား၊ အချ ိမန့်၊ ဂျင်း၊ နွင်း 

မန ့် ှင့် ငုတ်သီးမန့်ေဈးန်းများလည်း ြမင့်တက်ေနပါသည်။ သစ်သီးများ ြဖစ်က 

ေသာ သရက်သီး၊ လိေမာ်သီး၊ ပန်းသီး၊ နာနတ်သီးေဈးန်းများမှာလည်း ြမင့်တက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ပဲေဈးန်းများတွင် စားေတာ်ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလး၊  ေထာပတ်ပ ဲ
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ှင့် ပဲကားေဈးန်းများမှာ အနည်းငယ် ဆကလ်က ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုရာ 

တွင ်ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ သိသာစွာ ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ၌ 

၁၅3.10 ရှိ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 1.45% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စ ု

အတွင်း၌ ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တင်ွး)၊ ဘီယာ(ြပည်တွင်း)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမး်သးီ 

(အလုံး/အြခမ်း)၊ စီးကရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)ှင့် ေဆးေပါ့လိပ်ေဈးန်းများ 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။  

(ဂ)  အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ၌ 126.93 ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.21% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ဤအုပ ် 

စုတွင် ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည်(ြပည်တွငး်/ြပည်ပ)၊ ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ 

တီရှပ်၊ စပုိရှပ၊် အမျ ိးသားဝတ်လုံချည်၊ စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသမီး)ှင့် ဖိနပ(်သားေရ/ 

ေရာ်ဘာ)ေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတလ်၌ ၁၉3.57 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.24% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင် 

သည့် အိမလ်ခှင့် အိမ်ေဆာက်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ ဓနိ၊ သက်ကယ်၊ သစ်မာ၊ 

သံမဏိေချာင်း၊ ဘိလပေ်ြမ၊ အုတ်၊ အိမ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်(အလုပ်သမားခ)၊ 

ထင်းှင့် မးီေသွးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတလ်၌ 129.24 ရိှ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.66% ြမင့် 

တက်ခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ ြဖစ်က 

သည့် ကုတင်၊ ဘီဒုိ၊ ဖျာ(သင်ဖျး/ဝါး)၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင၊် 

ဒန်သတ၊ ေရစုပစ်က၊် မီးေချာင်း၊ အဝတ်ေလာ်ဆပ်ြပာ၊ ဆပ်ြပာမန ့်၊ ဖေယာင်းတိုင် 

ှင့် အိမ်အကူေဈးန်းများ အနည်းငယ်ဆက်လက် ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 153.92 ရှိ၍ ယခင ်

လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.29% ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်
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ပါဝင်ေသာ ေဆးံုစရိတ်၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် ေဆးကသုခေဈးန်းများ ဆက ်

လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 113.13 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန 113.66 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.47% ကျဆင်းလျက်ရှ ိ

ပ ါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင ် ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလန်လင ်

4026.33 ကျပ ် မ ှ 3940.75 ကျပ်သို လည်းေကာင်း၊ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလန်လင် 

4363.91 ကျပ် မ ှ 4255.56 ကျပ်သိုလည်းေကာင်း ေဈးန်းများ အသီးသီး 

ကျဆင်းလာေသာေကာင့်  ြဖစပ်ါသည်။ သိုရာတွင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ ်

ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ အငှားယာဉ်ခ(မိတွင်း)၊ ဆုိက်ကားခှင့် ဘတ်စ်ကားခ 

(ခရီးေဝး) ေဈးန်းများမှာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ ၁၀၁.43 ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ 

ပါဝင်ေသာ တယ်လီဖုန်းှင့် မိုဘုိင်းဖုန်းေဈးန်းများ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ဩဂုတ်လ၌ 

121.60 ရှိ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်းအနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ ဂျာနယ်ှင့် စာေရးစကေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။  

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 138.37 ရှိ၍ 

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘဲတည်ငိမ်ေနပါသည်။ 

 (ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 128.66 

ရိှ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.34% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း 

ပါဝင်ေသာ ြပင်ပအစားအေသာက်များြဖစ်သည့် အေကာ်စုံ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အသုပစံု်၊ 

ေခါက်ဆွဲေကာ်/ ကာဇံေကာ်၊ ေကးအိုး၊ ထမင်းှင့် ဟင်း၊ လကဖ်က်ရည်/ ေကာ်ဖ ီ

ှင့် လက်ဖကအ်စိုေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  
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(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 145.81 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 2.75% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင် 

ေသာ ဆံပင်ညပ်ခ (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး)၊ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ 

သွားတိုက်ေဆး၊ သွားတိုက်တံ၊ မိတ်ကပ်ှင့် ထီးေဈးန်းများြမင့်တက်လာသည့် 

အြပင် ေရ ှင့်  လက်ဝတ်ရတနာေဈးန်းတိုမှာ သသိာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 140.25 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.36% ြမင့်တက်လာသည်ကုိ  ေတွရိှရပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ 159.12 ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ် 

အလားတူလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း 144.17 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 10.37% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ဆကသွ်ယ်ေရးအုပစု်ကျဆင်းလာသည်မှလဲွ၍ ကျန်အုပ်စုအားလုံးတွင ်ပါဝင်ေသာ ကုန် 

ပစည်းေဈးန်းများမာှ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက သသိိသာသာ ြမင့်တက်လာ 

ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်း 

များကိုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 172.53 ရှိ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ အေြခအေန 156.88 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 9.98% ြဖင့် သိသ ိ

သာသာြမင့်တက်ေနပါသည်။  စားအုန်းဆီေဈးန်းမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ၄.၄၂% 

ကျဆငး်ေနေသာ်လည်း ဆန်(ဧည့်မထ)ေဈးန်းမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလ 

ကထက် 2.91% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ေြမပဲဆီ 16.46%၊ ှမ်းဆ ီ

12.32%၊ ကက်သား 7.55%၊ ဝက်သား 1.22%၊ အမဲသား 25.38%၊ ဘဲဥ 

14.43%၊ ကက်ဥ 8.66%၊ ငါးခူ 14.38%၊ ငါးရံ 9.05%၊ ငါးြမစ်ချင်း 22.13%၊ 

ပုစွန်ေြခာက် 8.57%၊ ငါးရံေြခာက် 9.86% ှင့် ေရကျ ိငါးပ ိ1.38% ြဖင့် ေဈးန်း 

များ အသးီသးီ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ထိုအြပင ်အာလူး 10.72%၊ 

ခရမး်ချဉ်သီး 13.14%၊ ကက်သွန်နီ 19.40% ှင့် ကကသွ်န်ြဖ 51.41% တုိြဖင့် 

သိသာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

 (ခ) ေဆးလိပ်ှင့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 

153.10 ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 6.43% ြမင့်တက်ေနပါ 

သည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ(ြပည်တွင်း/ 
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ြပည်ပ)၊ ကွမ်းသီး(အြခမ်း)၊ စီးကရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါ့လိပ်ှင့် ေဆးြပင်း 

လိပ် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 126.93 ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 4.87% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ လုံချည် (အမျ ိးသမီး/အမျ ိးသား)၊ အမျ ိးသမီး 

ဝတ ်အကျ၊ ဂျာကင်၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ မုိးကာှင့် စကခ်ျပခ် (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမးီ)၊ 

ဖိနပ် (သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက်  ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ၌ 193.57 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 30.82% ြဖင့ ် သသိာစွာြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမငှ်ားခ၊ အိမ်ေဆာက်ပစည်းများ၊ ထင်း၊ 

မီးေသွးေဈးန်းများ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ အလုပ်သမားခ၊ ဂက်(စ်)ဓာတ်ေငွှင့် ေရဖိုး 

ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်  ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်လပ်စစ်ဓာတ်အားခ 

န်းထားများ တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက ်သိသာစွာ ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 129.24 ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 7.63% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများှင့် 

အိမ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ(်အလုပသ်မားခ)တိုမှာ ယခင်ှစ်ကထက် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 153.92 ရှိ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 8.41% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ိုးိုး 

ေဆးကုသခ၊ အထူးေဆးကုသခ၊ အေထွေထေွဆးကသုခ၊ ေဆးံု၌ ေဆးကုသခ၊ 

အားေဆး၊ အကုိက်အခဲေပျာက်ေဆးှင့် တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းများ ယခင်ှစ်က 

ထက ်ြမင်တ့က်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 113.13 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 1.56% ြဖင့် ဆက်လက်ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမှတင်သွငး်သည့် 

ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ဒီဇယ်တစ်စည်လင် အေမရိကန် 

ေဒလာ 87.25 ရိှရာမှ ယခုှစ် ဩဂုတ်လတွင် 73.91 သုိ လည်းေကာင်း၊ 

ြပည်တွင်းဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင ် တစ်ဂါလန်လင် 

4470.86 ကျပ်ရှိရာမှ ယခုှစ်တွင် 4255.56 ကျပ်သိုလည်းေကာင်း အသီးသီး 

ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ြပည်ပမှတငသွ်င်းသည့် ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 82.37 

ရိှရာမှ ယခုှစ် ဩဂုတ်လတွင် 66.26 သုိလည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီ 

ေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဩဂတ်ုလတွင် တစဂ်ါလန်လင် 4415.90 ကျပ ်

ရိှရာမှ ယခုှစ်တွင် 3940.75 ကျပ်သိုလည်းေကာင်း အသီးသီးကျဆင်းလာခဲ့ 

ပါသည်။ ထုိအြပင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်(စ)်ကားခ 

(ခရီးေဝး) (ြပည်တွင်း)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဆိုက်ကားခှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းစရိတ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 101.43 ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.65% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စု 

တွင ်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ်များ ဝင်ေရာက်မများ 

လာပီး Model အေဟာငး်များ ေဈးကွက်တွင ်နည်းပါးလာေသာေကာင့် ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ၌ 

121.60 ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 12.28% ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ  စီဒီတိပ်ေခွ၊ ဓာတ်ပံုုိက်ခ၊ သတင်းစာ၊ 

ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအပု၊် ေဘာလ်ပင်ှင့် ကွန်ပါဗူးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် 

ြမင့်တက်လာသည့်အတွက ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 138.37 ရှိ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 3.96% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်

ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်သိသ ိ

သာသာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 128.66 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 4.58% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စုံ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ အသပ်ု၊ 

ေခါက်ဆွဲေကာ်၊ ေကးအုိး၊ ထမင်းှင့်ဟင်း၊ လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမုန့် ၊ 

လက်ဖက်အစုိှင့် ှစ်ြပန်ေကာ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်ေန 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လ၌ 145.81 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 13.54% ြဖင့် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုမှာ ယခင်ှစ ်

ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင် ေရထည်ပစည်း ေဈးန်းမှာ 

26.62%၊ လက်ဝတ်ရတနာ 35.62%၊ သနပ်ခါး 6.31%၊ မိတ်ကပ် 7.73% ှင့် 

သွားတိုက်ေဆး 12.80% တိုြဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ၌ 140.25 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 11.07% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအနက်  ဆကသွ်ယ်ေရး 

အုပ်စုကျဆင်းလာသည်မှလွဲ၍ ကျန်အုပ်စုများ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်က 

ထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ) အထ ိ

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကို ေလ့လာပါက 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ်145.97 ရှိရာမ ှတြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ိုဝင်ဘာလတွင ် ၁၄၈.၉၅ သို ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  သိုေသာ ် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင ် 

ြမန်မာကျပ်ေငွှင့် အေမရကိန်ေဒလာေငွလဲလှယ်န်းများ သိသာစွာကျဆင်းလာြခင်းေကာင့် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ အနည်းငယ်ြပန်လည်ကျဆင်းလာပါသည်။ တဖန် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရ ီ

လမှစ၍ စားသုံးသူေဈးဆန်း တြဖည်းြဖည်းြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ဩဂုတ်လအထ ိ

ဆက်လက် ြမင့်တက်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တုိငး်ေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကးီ (၃)မိတိုတွင ် ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ကချင်ြပည်နယ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ရှမး်ြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာငစု်နယ်ေြမငှ့် 

ေနြပည်ေတာ်တိုတွင် အနည်းငယ်ကျဆင်းေနပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအားလုံး 

တုိတွင် ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ လအလုိက် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်းအေနြဖင့် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် 1.၃၅% ြဖင့် အများဆုံးေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပေနေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလမ ှ၂၀၁၉ ခုှစ ်ဩဂုတ်လအထ)ိ 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းကို 

ေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် 8.59% ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ေအာက်တုိဘာ 

လတွင် ၈.၈၅% သို ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ ထုိမှတဖန် ပွင့်လင်းရာသြီဖစ်ေသာ ိုဝင်ဘာလ၊ 

ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရာသီဥတုအေြခအေန ြပန်လည်ေကာင်းမွန်လာြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး 

ေကာင်းမွန်လာြခငး်တိုေကာင့် ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ ြပန်လည်ကျဆင်းလာခဲ ့
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ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၆.၁၄% သုိ ေလျာ့နည်းလာပါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၁၉ ခုစှ၊် 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ၆.၆၉% သုိ ြပနလ်ည် ြမင့်တက်လာရာမ ှ  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ၉.၅၇% 

အထိ ဆက်လက် ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွနလ်တင်ွ ၉.51% ြဖင့် အနည်း 

ငယ် ြပနလ်ည်ကျဆငး်လာပီး 2019 ခုှစ၊် ဇူလုိင်လတွင် ၁၀.87% သို ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  

သိုေသာ ်၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင်မ ူယခင်ှစ်အလားတူကာလကထက် ကုန်စည်ေဈးန်းများ 

တက်န်းနည်းပါးလာေသာေကာင့် ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 10.37% သို အနညး် 

ငယ် ြပန်လည်ေလျာ့နည်းလာပါသည်။  

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခံ 

တွက်ချက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ  

8.53% ရိှ၍  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ 8.35% ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.18% ပိုမိုလာ 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအထိ ပျမ်းမ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများကိုေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလတွင် 5.94% ရိှခ့ဲရာမ ှ

တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လတွင ် 8.53%ြဖင့် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေပ 

ခ့ဲေကာင်း ေတွရိှခ့ဲပါသည်။ 

 

၅။ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကးီ(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ပျမ်းမ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ဇယား (၂) ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း 

၂၀၁၉ ခုှစ် ဩဂုတ်လအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတွင် ြဖစ်ေပေနေသာ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ 



 
11 

 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင် 12.57% ြဖင့် အြမင့်ဆံုး၊ စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီးတွင ်10.66% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ ချင်းြပည်နယ်တွင် 10.07% ြဖင့် တတိယ 

အြမင့်ဆံုး အသီးသီး ြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း 

ေဒသကီးတွင ် ၁၅.70% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် 

2.59% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမ ရာခိုင်န်းအနည်းဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပပ်ါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခအေန 

များကိ ုေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆနေ်ဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်လင် 

အနည်းငယ်သာြမင့်တက်လျက်ရိှပီး ယခင်ှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက များစွာ ြမင့်တက ်

လျက်ရှိသည်ကိုေတွရှိရပါသည်။ ေဈးကွက်အတွင်း ဆန်ေဟာင်းများ ကုန်ဆုံး 

ချနိ်ြဖစ်၍ ဆန်သစ်ေပချန်ိြဖစ်ေသာေကာင့် ဆနေ်ဟာင်းေဈးန်း ြမင့်တက်ေနပီး၊ 

ဆန်သစ်ေဈးန်းများကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။  ြပည်ပပုိကုန်အဓိကေဈးကွက် ြဖစ် 

ေသာ မူဆယ်ေဈးကွက်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး အခက်အခဲများ ရိှေနေသာ 

ေကာင့် ဆန်တင်ပုိမ ေလျာ့ကျလာပီး ြပည်တွင်းေဈးကွက်တွင် ေရာင်းလုိအား 

များေနေသာေကာင့် ဆန်ေဈးန်းမှာ အနည်းငယ်သာ အေြပာင်းအလဲြဖစ်ေပလျက် 

ရိှပါသည်။  

          (ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီ ေဈးန်းများမှာ ကုန်ကမ်းများြဖစ်ကေသာ 

ေြမပဲဆံများကုိ တုတ်မှ ဝယ်လုိအားရိှြခင်းှင့် အထွက်နည်းြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ြပည်ပစားအုန်းဆီတင်သွင်းသည့်ေဈးန်းမှာ 

ယခင်လတွင ် မက်ထရစ်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 482.34 ရိှခ့ဲရာမ ှ

ယခုလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ 520.98 သို ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြပည်တွငး် 

စားအုန်းဆီေဈးန်းများမှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများမှာ ကက်သားှင့် 

ဝက်သားေဈးန်းများကျဆင်းလာေသာ်လည်း ြပည်ပမ ှကဲ၊ ွား၊ ဆိတ် ဝယ်ယူမ 
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များရှိေနြခင်းေကာင် ့ အသားေဈးန်းများ ြမင့်မားေနပါသည်။ ကကေ်မွးြမသ ူ 

များြပားလာေသာေကာင့်ကကသ်ားေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ ထုိအြပင ်

ဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါြဖစ်ပွားသြဖင့ ် စားသံုးသူေလျာ့နည်းလာပီး ဝက်သားေဈး 

န်းများကျဆင်းလာပါသည်။ ငါးမဖမ်းရရာသီ  (ငါးရစ်ငါးသန်ကာလ) ြဖစြ်ခင်းငှ့် 

ယခုအချန်ိသည် ြမစ်ေရတိုးချနိ်ြဖစ်ြခင်းတိုေကာင့့် ် ငါးဖမ်းဆီးရရိှမနည်းပါးပီး ငါး 

ေဈးန်းများ ကီးြမင့်ေနပါသည်။  ထိုြပင် ေမွးြမေရးလုပ်ငန်းသုံးအစာကုန်ကမ်း 

ေဈးန်းများြမင့်တက်ေနြခင်းှင့် သယ်ယူစရိတ်များ ြမင့်တက်ေနြခင်းတိုေကာင့် 

အသား၊ ငါးှင့်ဥ ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။  အသား၊ ငါးေဈးန်း 

များ ကီးြမင့်ေန၍ ကကဥ်၊ ဘဲဥ စားသုံးမပိုမိုလာေသာေကာင့်လည်းေကာင်း၊ 

ေရကီးေရလမံများေကာင့် အထွက်န်းများေလျာ့ကျလာ၍လည်းေကာင်း ဘဲဥှင့် 

ကကဥ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။                                               

(ဃ) မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသြဖင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ြပတ်ေတာက်ကာ ေဈး 

ကွက်အတွင်း ကုန်ပစည်းဝင်ေရာက်မ နည်းြခင်းှင့် သဘာဝေဘးအရယ်ေကာင့် 

သီးှံစိုက်ခင်းများပျက်စီးမရှိလာြခင်းတိုေကာင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့် အသီးအံှ 

ေဈးန်း များသိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။  

(င) မိုးရာသီြဖစ်ြခင်းေကာင့် အစုိြပန်မများ ရှိသြဖင့် သိုေလှာင်ရန်အခက်အခဲ ရှိေသာ 

ေကာင့ ် ကက်သွန်နီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ စားဖိုေဆာင် 

သီးှံြဖစ်ေသာ ကက်သွန်ြဖေဈးန်းမာှ တုတ်ိုင်ငံမှ တင်သွင်းမများ ရှိေနေသာ် 

လည်း လမး်ပန်းဆက်သွယ်ေရး ပိတ်ပင်မများ ရှိေသာေကာင့ ် ေဈးန်းများ ြမင့် 

တက်လျက်ရိှပါသည်။ ပဲမျ ိးစုံေဈးကွက်တွင ် ြပည်ပမှ ြပန်လည်၍ ဝယ်လိုအား 

ရိှလာေသာေကာင့် ပဲေဈးန်းများလည်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။  

 (စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

1137049.12 ကျပ် ြဖစသ်ြဖင့် လွန်ခ့ဲေသာလကထက် 6.88% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါ 

သည်။ လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက 26.62% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ကမာ့ 
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ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် တစ်ထုိင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒလာ 1493 

ရိှရာမှ 1514 သို ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင် ့ ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာလည်း သိသိသာသာလုိကပ်ါ ြမင့့်တက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားခေဈးန်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ ် ဇူလိုင်လမှစတင်၍ ေြပာင်းလ ဲ

တိုးြမင့် ေကာက်ခံသည့်အတွက ် ၎င်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ ကုန်ပစည်းအုပ်စ ု

ေဈးန်းများ  သိသိသာသာြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဇ) ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ ြပည်ပ 

မ ှတင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 87.25 မ ှ73.91 သို 

လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 82.37 မ ှ 66.26 သို 

လည်းေကာင်း အသးီသီးကျဆငး်လာပါသည်။  ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ေလာင်စာ 

ဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာသည့်အတွက ် ြပည်တွင်းေလာငစ်ာဆီ ေဈးန်းများ 

လည်း သိသိသာသာကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။   

၇။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်းမှာ 

လည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ြမင့်တက်လာပီး ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

လည်း ြမင့်တက်လာသည်ကိုေတွရှိရပါသည်။  

၈။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လတွင် ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆငး်လာေသာ်လည်း ိုင်ငံြခားေင ွ

လဲလှယ်န်းများမှာ   ယခင်လကထက ် ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် အေြခခံစားေသာက်ကုန်ေဈးန်း 

များှင့် ေရေဈးန်းများ သိသိသာသာြမင့်တက်လာြခင်း စသည့်အေကာင်းရင်းများေကာင့် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းြမင့်တက်ခ့ဲပီး ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းလည်း ြမင့်တက်လျက်ရိှပါ 

ေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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အေြခခနှံစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခနုစှ်

ဩဂတ်ုလ ဇလုိူငလ် ဩဂတ်ုလ

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

(က) စစုေုပါငး်စားသံုးသူေဈးဆနနး် 100.00 144.17 158.44 159.12 0.43 10.37 8.53

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 156.88 171.73 172.53 0.46 9.98 9.15

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 143.85 150.90 153.10 1.45 6.43 0.31

03 အဝတ်အထည် 3.24 121.04 126.67 126.93 0.21 4.87 4.76

04 အိမ်လခနငှ့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 147.96 193.11 193.57 0.24 30.82 11.00

05 အိမ်အသုံးအေဆာငပ်စ္စည်းနငှ့် 2.34 120.08 128.40 129.24 0.66 7.63 7.28

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရတိ်

06 ကျန်းမာေရး 2.13 141.98 153.48 153.92 0.29 8.41 7.99

07 သယ်ယူပ့ုိေဆာငေ်ရး 10.14 111.40 113.66 113.13 -0.47 1.56 8.17

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 102.10 101.53 101.43 -0.10 -0.65 -0.79

09 အပနး်ေြဖြခငး်နှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 108.30 121.53 121.60 0.06 12.28 7.20

10 ပညာေရး 2.15 133.10 138.37 138.37 0.00 3.96 7.48

11 ြပင်ပအစားအေသာက် 5.96 123.02 128.22 128.66 0.34 4.58 5.64

12 အေထွေထွကုနပ်စ္စညး် 3.21 128.43 141.91 145.81 2.75 13.54 9.45

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 126.27 139.75 140.25 0.36 11.07 7.48

(ခ)
 အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ 
မပါဝင်ေသာ စားသုံးသူ 
ေဈးဆနနး်(Core CPI)

34.29 121.41 137.56 138.26 0.51 *13.87 *7.64

*  အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ မပါဝင်ေသာ ေငွေကးေဖာင်းပမွနန်း(Core Inflation)

၂၀၁၉ ခနုစှ်
နစှအ်လိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ခနုစှ်

ဩဂတ်ုလ အထိ)

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်
ဇယား(၁)တစန်ိုငင်လံုံး၏အပုစ်အုလိုက်စားသံုးသူေဈးဆနနး်နငှ့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတလ်)

အုပ်စုအမည်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉလ်င်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း



 
 1၅

အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဩဂုတ်လ ဇလုိူင်လ ဩဂုတ်လ

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

၁ ကချငြ်ပည်နယ် 3.01 149.25 154.30 153.12 -0.76 2.59 5.21

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 146.78 158.05 158.77 0.45 8.17 5.86

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 137.95 142.61 144.08 1.02 4.44 8.44

၄ ချငး်ြပည်နယ် 0.74 188.01 208.10 208.66 0.27 10.98 10.07

၅ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 138.00 158.32 159.67 0.85 15.70 10.66

၆ တနသင်္ာရီတုိင်းေဒသကီး 2.85 129.25 138.73 139.34 0.44 7.81 8.58

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 141.03 153.49 154.31 0.54 9.42 7.83

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 148.66 167.59 167.88 0.17 12.93 12.57

၉ မန္တေလးတိုင်းေဒသကီး 11.09 137.27 151.97 152.77 0.53 11.30 7.93

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 142.15 153.87 154.47 0.39 8.67 9.62

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 182.64 196.12 196.08 -0.02 7.36 8.14

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 136.89 147.54 147.88 0.23 8.03 6.10

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 153.53 165.94 165.61 -0.20 7.87 7.54

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 144.49 161.85 164.03 1.35 13.53 7.83

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမ 1.41 131.25 144.37 143.85 -0.36 9.60 6.25

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 143.90 158.23 158.56 0.21 10.19 8.59

၁၇ မန္တေလးမို ့ 2.58 139.17 156.11 157.61 0.96 13.25 10.05

၁၈ ေနြပည်ေတာ် 0.69 132.76 152.18 152.01 -0.11 14.50 9.07

100.00 144.17 158.44 159.12 0.43 10.37 8.53

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ဩဂုတ်လ အထိ)

တစ်နိုင်ငံလံုး

ဇယား(၂)တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်နငှ့် မို ့ကီး(၃)မို ့၏ စားသံုးသူေဈးဆနနး်နငှ့်

ေငွေကးေဖာငး်ပွမနန်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂတု်လ)

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

ယခင်လနှင့်
နင်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲသည့်

ရာခိုင်နန်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်အ
မှတ်
စဉ်

နှစ်အလုိက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမနန်း



 
1၆

  

ဇလူိုင်လ
(ကျပ)်

ဩဂုတ်လ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1510.29 1511.03 1468.30 0.05 2.91
၂  ေြမပဲဆီ ြပည်တငွ်း ပိဿာ 6597.28 6765.04 5808.70 2.54 16.46
၃ ှမ်းဆီ ြပည်တွင်း ။ 6617.19 6686.56 5953.09 1.05 12.32
၄ စားအနု်းဆီ ိုင်ငံြခား ။ 2007.81 2025.70 2119.41 0.89 -4.42
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပိဿာ 7627.00 7546.39 7016.73 -1.06 7.55
၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 9514.53 9484.80 9370.61 -0.31 1.22
၇ အမဲသား အိုးလတွ် ။ 13774.42 13916.74 11100.00 1.03 25.38
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1919.18 1934.70 1690.73 0.81 14.43
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1449.32 1470.32 1353.16 1.45 8.66
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 9671.11 9863.89 8623.89 1.99 14.38
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9206.74 9333.68 8559.07 1.38 9.05
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5338.39 5412.95 4432.14 1.40 22.13
၁၃ ပုစနွေ်ြခာက် ။ ။ 33117.02 33378.72 30744.68 0.79 8.57
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 31969.12 32171.57 29284.24 0.63 9.86
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3346.90 3354.42 3308.85 0.22 1.38
၁၆ ခရမ်းချဉ်သီး ။ 1660.29 1405.67 1242.44 -15.34 13.14
၁၇ ကုလားပဲြခမ်း ။ 2380.97 2386.01 2464.50 0.21 -3.18
၁၈ အာလးူ အလတစ်ားအရယွ် ။ 1182.13 1213.65 1096.18 2.67 10.72
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုံး ။ 3410.90 3551.88 2345.86 4.13 51.41
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1127.80 1166.80 977.20 3.46 19.40
၂၁ လုခံျည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5298.23 5388.30 4817.38 1.70 11.85
၂၂ သားေရဖိနပ် အလတစ်ား ရံ 5408.97 5418.94 5157.62 0.18 5.07
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 1063829.99 1137049.12 897974.78 6.88 26.62
၂၄ ထငး် ပိဿာ 346.98 348.99 320.85 0.58 8.77
၂၅ မီးေသွး ။ 674.89 678.60 637.90 0.55 6.38
၂၆ ဖေယာင်းတိုင် ၃၂-တိုင် ထုပ် 440.35 441.23 415.79 0.20 6.12
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1105.85 1105.85 1049.12 0.00 5.41
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 4363.91 4255.56 4470.86 -2.48 -4.82
၂၉ ဓာတဆ်ီ ဂါလန် 4026.33 3940.75 4415.90 -2.13 -10.76

ယခင်လ
ှင့်င်းယှဉ်
လငေ်ြပာငး်
လသဲည့် %

ယခင်ှစ်
အလားတလူ 
ှင့်င်းယှဉ်
လငေ်ြပာငး်
လသဲည့် %

ဇယား(၃)အဓကိကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လေီဈးန်းေြပာငး်လမဲများ
(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဩဂုတ်လ)

အ
မတှ်
စဉ်

ကုန်ပစည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၈ခုစှ ်
ဩဂုတ်လ

(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
၂၀၁၉ ခုစှ်
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သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
 (CPI)

144.17 145.97 147.70 148.95 147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56 158.44 159.12

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနန်းပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၂၀၁၈ ခုနှစ်

144.17 145.97 147.70 148.95 147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56
158.44 159.12

121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81

137.56 138.25

100

110

120

130

140
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160

170

သ
ဂုတ

်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တ
ိဘု

ာ

နိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
ငဘ်

ာ

ဇန
န်ဝ

ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာဝ်
ါရီ

မတ် ဧ
ပီ ေမ ဇွန
်

ဇူလ
ိုင်

သ
ဂုတ

်

၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း (CPI) စားသံုးသူေဈးဆနန်း (Core CPI)

 (CPI)
44 7 45 97 47 7 4 95 47 75 47 9 4 5 5 3 52 3 53 54 5 5 44 59 2

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
 (Core CPI)

121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81 137.56 138.25
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သဂတု် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလူိုင် သဂတု်

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၉ ခုစှ်၂၀၁၈ ခုစှ်
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ဇန်
နဝ

ါရ
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ာ်ဝ
ါရ
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မတ် ဧ
ပီ ေမ ဇွန်

ဇူလို
င်

သ
ဂုတ်

၂၀၁၈ ခှုစ် ၂၀၁၉ ခှုစ်

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပမွန်း (Year on Year Inflation)

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပမွန်း (Core Inflation)

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း  (Year
 on Year Inflation)

8.18 8.59 8.85 8.33 6.85 6.14 6.69 7.92 8.73 9.57 9.51 10.87 10.37

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core 
Inflation)

5.17 5.76 6.59 6.47 6.79 6.39 6.33 6.18 6.30 6.58 6.34 14.14 13.87
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