
၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွက ်
ြမန်မာနိင်င၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့်် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

အ ြခအ န 

Mar, 2019 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
စီမကိန်းနှင့်် ဘ ာ ရးဝန်ကးီဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



အ ကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

အ ြခအ နကိအစရီင်ခတင်ြပြခင်း 

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

ြဖင့် တွက်ချက်ထား သာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ အစားအစာအပ်စ 

အတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၆၂.၉၆ ြဖစ် ပးီ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စအတွက် စားသး 

သူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၈.၉၈ ရှိပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၏ အပ်စအားလး အတွက် 

စားသးသူ ဈးဆနနး်မှာ ၁၄၈.၈၅ ြဖစ် ပီး ယခင်လ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း ၁၄၇.၈၉ နငှ့် 

နင်းယှဉ်ပါက ၀.၆၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန ် ဈးနန်း တည် ငိမ ်

မမရိှသည့်အစားအစာအပ်စနှင့် လာင်စာဆီ ဈးနန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွကခ်ျက်ထား သာ ၂၀၁၉ 

ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရလီ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း(Core CPI) မှာ ၁၂၅.၈၅ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ 

Core CPI  ြဖစ်သည့် ၁၂၅.၁၉ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၃%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသးသူ ဈးဆနန်း၏ နှစ်အလိက် ြပာင်းလဲမအ ြခအ နကိ လလ့ာပါက ၂၀၁၉ ခနှစ ်

ဖ ဖာ်ဝါရလီ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၈.၈၅ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်နှစ ် အလားတူလ၏ 

အ ြခအ န ၁၃၉.၅၁ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၆၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီ 

လ၏ Core CPI မှာ ၁၂၅.၈၅ ြဖစ်ရာ ယခင်နှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အ ြခအ န 

၁၁၈.၃၆ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၃၃% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် အစားအစာအပ်စ(Food) ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၆၂.၉၆ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဆန်(ငစိန်၊ ဧည့်မထ၊ ငက )ဲ 

ဈးနန်းများ၊ ြမပဲဆီ၊ နမ်ှးဆီ၊ စားအန်းဆီ၊ ဟင်းရွက်ဆီ၊ ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ 

ဆိတ်သား၊ အမဲသား ဈးနန်းများ၊ ငါး ဈးနန်းများ၊ ပစွန်တပ်၊ ပစွန် ကျာ့ ဈးနန်းများ၊ ဘဲဥ၊ 

ကက်ဥ ဈးနန်းများ၊ ငရတ်သီး ြခာက် (အပ/အရှည်) ဈးနန်းများ ြမင့်တက် န သာ်လည်း 

ပဲ ဈးနန်းများ ကျဆငး်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ (Non Food) ၏ 

ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၈.၉၈ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၄၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ယင်းအပ်စအတွင်းရှိ ဓာတ်ဆီနှင် ့ ဒီဇယ်ဆီ ဈးနနး်များ အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ထိြ့ပင ်အြခားအသးအ ဆာငပ်စ္စည်းများြဖစ်က သာ ရထည်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသမီး/ 
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တစန်ငိင်လး၏ စားသးသူ ဈးဆနနး်နငှ့် ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး် ပြပကားချပ်
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တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းနင့်ှ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းအ ြခအ နတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ) 

အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

အပင်ိး(က) 
၂၀၁၉ ခနှစ် ဇနန်ဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာဝ်ါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက် 

 

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

အပိင်း(ခ) 
၂၀၁၈  ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက် 

 

စစ ပါင်းစားသးသူ ဈးဆနန်း (အ ြခခနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀) ၅ 
အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၅ 

အပိင်း(ဂ) 
စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း 

 

၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၉ 
၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း ၉ 
သးသပ်တင်ြပချက် ၁၁ 

တစ်နိင်ငလး၏အပ်စအလိက်စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

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

၁၄ 

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

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

၁၅ 

အဓိကကျ သာကန်ပစ္စည်းများ၏လက်လီ ဈးနန်း ြပာင်းလဲမများ 

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

၁၆ 

တစ်နိင်ငလး၏စားသးသူ ဈးဆနန်းပြပကားချပ် 

(အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၄)

၁၇ 

တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းပြပကားချပ် 

(အ ြခခနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခနှစ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၅) 

၁၈ 

 



 

 

တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းစိစစ်ချက် 

အပိင်း(က) 

၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်း နင်းယှဉ်ချက် 

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

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတက်ွ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၈.၈၅ ြဖစ်ရာ ယခင်လ 

အ ြခအ န ၁၄၇.၈၉ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၆၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိအပ်စများအနက် 

ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စမှာ သိသာစွာကျဆင်းလာ သာ်လည်း အိမလ်ခ၊ အိမ်ြပင်ခ 

အပ်စ နှင့် ဆက်သွယ် ရးအပ်စတိမ့ှာ အနည်းငယ်သာကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ သိ ့ သာ ်အပနး် ြဖြခငး် 

နှင့် ယဉ် ကျးမအပ်စမှာ ြပာင်းလဲမမရိှဘဲ ကျန်အပ်စများမှာမ ူ ယခင်လကထက ် ြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာဝ်ါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ 

ဈးဆနန်းများကိ ဇယား(၁)ြဖင့် အပ်စအလိက် ဖာ်ြပထား ပီး အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပ 

အပ်ပါသည-် 

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၆၂.၉၆ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၇၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခလတွင် ဆန် 

(ဧည့်မထ) ဈးနန်းမှာ ၀.၅၈% ြမင့်တက်လာပီး ြမပဲဆီ ၀.၃၄%၊ နှမ်းဆီ ၁.၂၅%၊ 

ကက်သား ၁.၂၆%၊ ဝက်သား ၀.၂၅%၊ အမသဲား ၁.၀၁%၊ ဘဲဥ ၁.၃၆%၊ ကက်ဥ 

၀.၄၃%၊ ငါးခ ူ၁.၆၆%၊ ငါးရ  ့၁.၈၁% နှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၁.၇၈% ြဖင့် ဈးနန်းများ 

အသီးသီး ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မးီဖိ ချာင်သးပစ္စည်းများတွင် 

ကက်သွန်ြဖူ၊ ကက်သွန်နီ၊ မန်ကျည်းသီးနှင့် ဂျင်း ဈးနန်းများမှာ ကျဆငး်လာ 

သာ်လည်း ဆား၊ အချိုမန် ့ နှင့် ငရတ်သီးမန် ့ ဈးနန်းများမှာ ြမင့်တက် န 

ပါသည်။ သစ်သီးများြဖစ်က သာ ငှက် ပျာသီး၊ အန်းသီး၊ လိ မ္မာ်သီး၊ ပန်းသီး၊ 

နာနတ်သီး၊ သပရာသီး၊ ရှာက်သီး ဈးနန်းများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ 
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ြဖစ်က သာ အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မန်လာဥြဖူ၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ် ပါင်ရွက်၊ 

သခွားသီးနှင့် ပဲ တာင့်ရှည်သီး ဈးနန်းများမှာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ပဲ ဈးနန်းများမ ူဆက်လက်ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ 

(ခ) ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၄၅.၂၇ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၂.၀၂% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအပ်စ 

အတွင်း၌ ပါဝင် သာ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး(အြခမး်၊ အလး) နှင့် ဆးရွက်ကီး 

များသည် ဒသအတွငး် ထွက်ရှိမများလာ သာ ကာင့် ဈးနန်းများ ကျဆင်း 

လာပါသည်။  

(ဂ)  အဝတ်အထညအ်ပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၂၄.၅၅ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၃၂% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဤ 

အပ်စတွင် ပါဝင် သာ အမျို းသမီးဝတ်လချည်(ြပည်တင်ွး)၊ ရှပ်အကျ၊ တီရှပ်၊ 

စပိရှ့ပ၊် အမျို းသားဝတ်လချည်၊ ဘာင်းဘီအရှည်၊ အမျိုးသမီးဝတ်အကျနှင့်  

ရာ်ဘာဖိနပ် ဈးနန်းများ ဆက်လက် ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ်  ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၅၂.၃၇ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉပ်ါက အနည်းငယ်သာကျဆင်းလာပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အမ်ိ ဆာက်ပစ္စညး်များြဖစ်က သာ ဓနိ၊ သက်ကယ်၊ 

အတ် ဈးနန်းများနှင့် ထင်း ဈးနန်းများ အနညး်ငယ်ကျဆငး်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါ  

သည်။ ပွင့်လင်းရာသီြဖစ်ြခင်း ကာင့် အတ်ဖတ်လပ်ငန်းများ ြပန်လည် လပ်ကိင ်

လာြခင်း ကာင့် အတ် ဈးနန်းများကျဆင်းလာပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၂၅.၈၄ ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၁၉% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ ြဖစ် 

ကသည့် ဖျာ(သင်ဖျူး)၊ ြခင် ထာင်၊ ရခဲ သတ္တ ာ၊ ဒန်သတ္တ ု၊ သာက် ရအိး၊ 

မီးစက်၊ ရစပ်စက်၊ ဓာတ်ခဲ၊ မီး ချာင်း၊ ဆပ်ြပာမန် ့နှင့် ယာဉ် မာငး်ခ ဈးနန်း 

များ အနည်းငယ် ဆကလ်က်ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၄၉.၆၅ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁.၈၄% ြမင့်တက်လာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ ရာသီ 

အကူးအ ြပာင်းကာလြဖစ် သာ ကာင့် ဖျားနာသူများလာသြဖင့် ဆးရစရိတ်၊ 

ဆး ဈးနန်းများနှင့် ဆးကသခ ဈးနန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လျက်ရှိပါ  

သည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၀၉.၂၈ 

ရိှ၍ ယခင်လအ ြခအ န ၁၀၈.၁၃ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁.၀၇% ြဖင့် ြမင့်တက်လျက် 

ရိှပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင် ပါဝင် သာ ဓာတ်ဆ ီ တစ်ဂါလနလ်င ်

၃၆၀၁.၉၅ ကျပ် မ ှ၃၆၅၇.၈၂ ကျပ်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ဒီဇယ်ဆ ီတစဂ်ါလန်လင ်

၄၁၇၃.၄၆ ကျပ် မှ ၄၂၃၇.၅၆ ကျပ်သိ ့ လည်း ကာင်း ဈးနန်းများ အသီးသီး 

ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

 (ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၀၁.၇၅ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ရာခိင်နန်းအနည်းငယ်သာ ကျဆငး်လာသည်ကိ တွရိှ့ 

ရပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း၌ ပါဝင် သာ တယ်လီဖန်းနှင့် မိဘိင်းဖန်းများမှာ 

ဈးကွက်အတွင်း ကန်ပစ္စည်းအသစ်များ ထွက်ရိှမများလာသြဖင့် Model 

အ ဟာင်း ဈးနန်းများကျဆင်းလာခ့ဲ၍ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၁၀.၀၅ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ြပာင်းလဲမမရိှဘ ဲတည်ငိမ် နပါသည်။  

(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၃၃.၈၈ ရိှ၍ ယခင် 

လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၁၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ နွရာသီ ကျာင်းပိတ်ရက ်

ြဖစ်သြဖင့် သင်တန်းတက်သူများြပားလာ၍ ဤအပ်စအတွင်းရိှ သင်တနး် ကး 

ဈးနန်းများမှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၂၆.၈၃ ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပစ် 

အတွင်းပါဝင် သာ ြပင်ပအစားအ သာက်များြဖစ်သည့် အ ကာ်စ၊ အသပ်စ၊ 
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လက်ဖက်ရည်/ ကာ်ဖီနှင့် လက်ဖက်အစိ ဈးနနး်များ ြမင့်တက်လာခဲ့ ကာင်း 

တွရ့ှိရပါသည်။  

(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၃၇.၄၄ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၁.၂၂% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စ 

တွင် ပါဝင် သာ ဆပင်ညပ်ခ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)၊ ကိယ်တိက်ဆပ်ြပာ၊ 

သနပ်ခါး၊ သွားတိက် ဆး၊ မိတ်ကပ်၊ ရနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၂၈.၉၈ ရှိ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၄၀% ြမင့်တက်လာသည်ကိ  တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ 
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အပိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက် 

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

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတက်ွ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၈.၈၅ ြဖစ်ရာ ယခငနှ်စ် 

အလားတူလ၏ စားသးသူ ဈးဆနနး် ၁၃၉.၅၁ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၆၉% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ အပ်စအားလးတွင် ပါဝင် သာကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 

နှင့် နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ 

ဈးဆနန်းများကိ အပ်စအလိက ် အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၆၂.၉၆ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ အ ြခအ န ၁၅၁.၂၀ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၇.၇၈%ြဖင် ့

သိသိသာသာ ြမင့်တက် နပါသည။် ဆန်(ဧည့်မထ) ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ ်

အလားတူကာလကထက ် ၈.၅၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ ြမပဆဲီ 

၁၇.၁၅%၊ နှမ်းဆီ ၁၂.၄၆%၊ ကက်သား ၅.၇၁%၊ ဝက်သား ၆.၀၁%၊ အမဲသား 

၂၀.၄၁%၊ ဘဲဥ ၁၃.၇၉%၊ ကက်ဥ ၁၅.၀၄%၊ ငါးခ ူ ၁၀.၇၆%၊ ငါးရ  ့ ၆.၈၁%၊  

ပစွန် ြခာက် ၁၃.၁၃%၊ ငါးရ ့ ြခာက် ၇.၁၃% နှင့် ရကျိုငါးပ ိ ၃.၄၅% ြဖင့် 

ဈးနန်းများ အသးီသီး ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ သိ ့ သာ ်ခရမ်းချဉ ်

သီး ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃၃.၁၁% ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။  

မီးဖိ ချာင်သး ပစ္စည်းများတွင် ကက်သွနနီ် ၅၇.၁၃%၊  ကက်သွနြ်ဖူ ၄၄.၆၀%၊ 

နှင့် ကလားပဲြခမ်း ၂၁.၁၁% တိ ့ ြဖင့် သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းလာ ကာင်း 

တွရ့ှိရပါသည်။ 

 (ခ) ဆးလိပ်နှင့် အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၄၅.၂၇ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁၂.၀၂% ကျဆင်း န 
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ပါသည်။ ဤအပ်စတွင်  ပါဝင် သာ ကွမ်းရွက်နှင့် ကွမ်းသီး (အြခမ်း/အလး) 

ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်နှင့်နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ 

(ဂ) အဝတအ်ထည်အပ်စ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၂၄.၅၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၅.၁၁% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွ  ့

ရှိရပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အမျိုးသမးီ/အမျိုးသား ဝတ်လချည်၊ 

အမျို းသမီးဝတ်အကျ၊ ဂျာကင်၊ တီရှပ၊် စပိရ့ပ်ှ၊ မိးကာနှင့် စက်ချုပ်ခ (အမျိုးသား/ 

အမျိုးသမီး)၊ သား ရဖိနပ ် နှင့် ရာ်ဘာဖိနပ ် ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက်  

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၅၂.၃၇ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၃၇% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အိမ်ငှားခ၊ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်း၊ 

မီး သွး ဈးနန်းများ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ အလပ်သမားခ၊ ဂက်(စ်) ဓာတ် ငွ  ့ နှင့် ရဖိး 

ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက်  ြမင့်တက်လာသည်က ိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(င) အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၂၅.၈၄ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနငှ့် 

နင်းယှဉ်ပါက ၇.၅၄% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အိမ်အသး 

အ ဆာင်ပစ္စည်းများနှင့် အိမ်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တိမှ့ာ ယခင်နှစ်ကထက် သိသိ 

သာသာ ြမင့်တက် နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၄၉.၆၅ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၉.၁၆% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ရိးရိး ဆးကသခ၊ အထူး ဆးကသခ၊ အ ထွ ထွ ဆးကသခ၊ ဆးရ၌ ဆးက 

သခ၊ အား ဆး၊ အကိက်အခဲ ပျာက် ဆး နှင့် တိင်းရင်း ဆး ဈးနန်းများ ယခင် 

နှစ်ကထက် ြမင့်တက် န ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၀၉.၂၈ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၉၇% ြဖင့် ဆက် 
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လက်ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနနး်တွင် ပါဝင် သာ ဒီဇယ်ဆ ီ

ဈးနန်းမှာ တစ်ဂါလန်လင ်၃၈၉၅.၉၂ ကျပ်ရှိရာမ ှယခနှစ်တွင် ၄၂၃၇.၅၆ ကျပ်သိ ့

သိသိသာသာြမင့်တက်လာ သာ်လည်း ဓာတ်ဆီ ဈးနန်းမှာမ ူ တစ်ဂါလန်လင ်

၃၉၈၅.၆၁ ကျပ်ရှိရာမ ှ ယခနှစ်တွင် ၃၆၅၇.၈၂ ကျပ်သိ ့ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ 

ထိြ့ပင် မာ် တာ်ကား၊ မာ် တာ်ဆိင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်(စ်)ကားခ(ခရီး ဝး) 

(ြပည်တင်ွး)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဆိက်ကားခနှင့် မာ် တာ်ယာဉ် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

စရိတ ် ဈးနန်းများမာှ ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၀၁.၇၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၇% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤ 

အပ်စတွင် ပါဝင် သာ မိဘိင်းလ်ဖန်း ဈးနန်းများမှာ Model အသစမ်ျားဝင် 

ရာက်မများလာ ပီး Model အ ဟာငး် ဝယ်ယူသူနည်းပါးလာ သာ ကာင့် 

ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၁၀.၀၅ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၇၁% ြမင့်တက် 

ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ ရပ်ြမင်သကားစက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ စီဒ ီ

တိပ် ခွ၊ ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအပ်၊ ဘာလ်ပင်နင့်ှ ကွန်ပါဗူး ဈးနန်းများမှာ ယခင် 

နှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာသည့်အတွက ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ ၁၃၃.၈၈ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနငှ့် နင်းယှဉ်ပါက ၉.၁၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပစ် 

တွင် ပါဝင် သာ ကျူရှင်လခနှင့် သင်တန်း ကး ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစက်ထက် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၂၆.၈၃ ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၉၆% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း ပါဝင် သာ အ ကာ်စ၊ မန်ဟ့င်းခါး၊ အန်းနိ ့

ခါက်ဆွဲ၊ အသပ်၊ ခါက်ဆဲွ ကာ်၊ ကးအိး၊ ထမင်းနှင့် ဟင်း၊ လကဖ်က်ရည်၊ 
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ကာ်ဖီ၊ ရခဲမန်န့ှင် ့လကဖ်က်အစိ ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက ်

န ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၃၇.၄၄ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၁၀.၀၃% ြဖင့် သိသိ 

သာသာ ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းအများစမာှ 

ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင ် ရထည်ပစ္စည်း 

ဈးနန်းမှာ ၁၄.၀၄%၊ သနပ်ခါး ၉.၂၁%၊ မိတ်ကပ ် ၁၅.၆၃%၊ သွားတိက် ဆး 

၁၈.၁၈% နှင့် လွယ်အိတ ်၂၆.၅၅% တိြ့ဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ၌ 

၁၂၈.၉၈ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၄.၈၁% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အပ်စများအနက ်

ဆက်သယ်ွ ရးအပ်စမှလဲွ၍ ကျန်အပ်စ၏ ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ်ကထက် 

ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည။် 
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အပိင်း(ဂ) 

စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ငွ ကး ဖာင်းပမွနန်းအ ြခအ နတငြ်ပြခင်း 

၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် စားသးသူ ဈးဆနနး်အ ြခအ နတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခနှစ် အ ြခခနှစြ်ဖင့် (၂၀၁၈ ခနှစ ် မတ်လမ ှ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ) အထိ 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းကိ လ့လာပါက 

၂၀၁၈ ခနှစ ် မတ်လတွင ် ၁၃၉.၁၁ ရိှရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ရာမှ ၂၀၁၈ ခနှစ် 

နိဝင်ဘာလတွင ်၁၄၈.၉၅ သိ ့ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း  ြမန်မာ 

ကျပ် ငွနှင့် အ မရိကန် ဒ လာ ငွလဲလှယ်နန်းများ သိသာစွာ ကျဆင်းလာြခင်း ကာင့် ဆက်စပ် 

ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာြခင်း၊ ဆန်အသစ် ပ ချိန်ြဖစ်၍ ဈးနန်းများ ကျဆင်း 

လာြခင်း၊ ဆာင်းရာသ ီ ြဖစ်ြခငး် ကာင့် အသီးအနှ ဈးနန်းများ၊ ဟင်းသီးဟငး်ရွက် ဈးနန်း 

များနှင့် ကန် ြခာက်ပစ္စည်း ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းတိ ့ ကာင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ 

အနည်းငယ်ြပန်လည်ကျဆင်းလာပါသည်။ သိရ့ာတွင် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇနန်ဝါရီလ၌ နိငင်ြခား ငွ 

လဲနန်းများ ဆက်တိက်ကျဆင်းလာ သာ်လည်း၊ အသား၊ငါးနှင့်ဥ ဈးနန်းများ ြမင်တ့က်လာ 

ြခင်း နှင့် ရ ဈးနနး်များ ြမင့်တက် နြခင်းတိ ့ ကာင့် စားသးသူ ဈးဆနနး် ြပနလ်ည်ြမင့်တက ်

လာခဲ့ရာ ဖ ဖာဝ်ါရီလ၌ ဆက်လက်ြမင့်တက် နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင် ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးများ၌ ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ 

စားသးသူ ဈးဆနန်းများကိကည့်လင် တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် မို ့ကီး(၃) မိုတ့ိတွ့င ်

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ရခိင်ြပည်နယ်တွင် အနညး်ငယ် ကျဆင်း နသညမှ်လဲွ၍ ကျန်တိင်း 

ဒသကီး နှင့် ြပည်နယ်များတွင ် ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိ တွ ရိှ့ရပါသည်။ လအလိက် ြပာင်း 

လဲမရာခိင်နန်းအ နြဖင့် စစ်ကိင်းတိင်း ဒသကီးတွင် ၁.၉၃% ြဖင့် အများဆး ြမင့်တက်လာပီး  

ရန်ကန်တိင်း ဒသကီးတွင် ၀.၁၆% ြဖင့် အနည်းဆးြမင့်တက် နပါသည်။  

၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာငး်ပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခနှစ ် အ ြခခနှစြ်ဖင့် (၂၀၁၈ ခနှစ ် မတ်လမ ှ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ အထိ) 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလး၏ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ 

လ့လာပါက ၂၀၁၈ ခနှစ ်မတ်လတွင ်၅.၄၂% အနိမ့်ဆးြဖစ် ပ ပးီ ၂၀၁၈ ခနှစ် အာက်တိဘာ 
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လတွင် ၈.၈၅% ြဖင့် အြမင့်ဆး ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ ထိမှတဖန် ပွင့်လင်းရာသီ ြဖစ် သာ 

နိဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရာသီဥတအ ြခအ နြပန်လည ် ကာင်းမွန်လာြခင်း၊ လမ်းပန်း 

ဆက်သွယ် ရး ကာင်းမွန်လာြခင်းတိ ့ ကာင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇနန်ဝါရီလ၌ ၆.၁၄% သိ ့ လျာ့နည်း 

လာပါသည်။ သိ ့ သာ ်  ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် ၆.၆၉% သိ ့ အနည်းငယ် ြပန်လည ်

ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

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

တွက်ချက်ထား သာ ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအထိ တစ်နှစ် 

ပျမ်းမ   ၇.၀၇% ရိှ၍  ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ၆.၉၄% နှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

၀.၁၃% ပိမိလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ၂၀၁၈ ခနှစ်မတ်လမ ှ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီ အထ ိ

ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းများကိ လ့လာပါက ၂၀၁၈ ခနှစ် မတ်လတွင် ၄.၀၃% ရိှခ့ဲရာမ ှ

တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ်၇.၀၇%ြဖင့် အြမင့်ဆးြဖစ် ပ ခဲ့ 

ကာင်း တွ ရိှ့ခဲ့ပါသည်။ 

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

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ ဇယား(၂)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနစှ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလ အတွင်း 

ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ မန္တ လး မိုတွ့င် ၁၀.၇၂% ြဖင့် အြမင့်ဆး၊ မ ကွးတိင်း ဒသ 
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ကီးတွင် ၁၀.၆၄% ြဖင့် ဒတိယအြမင့်ဆး၊ ရခိင်ြပည်နယ်တွင် ၁၀.၀၅% ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆး 

အသီးသီး ြဖစ် ပ လျက်ရိှပါသည်။ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ မ ကွးတိင်း ဒသကီး 

တွင် ၁၁.၈၉% ြဖင့် ြပာင်းလဲမရာခိင်နန်းအများဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် ၁.၄၀% ြဖင့် 

ြပာင်းလဲမရာခိင်နန်းအနည်းဆးြဖစ် ပ ခ့ဲပါ ကာင်း အစီရင်ခတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

သးသပ်တင်ြပချက ်

၆။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်း ြပာင်းလဲမ အ ြခ 

အ နများကိ အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တငြ်ပအပ်ပါသည်- 

          (က) ယခလအတွင်း ြဖစ် ပ န သာ ဆန် ဈးနနး်များကိ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်လင် 

အနည်းငယ်ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ ပီး ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါကလညး် များစွာ 

ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ တရတ်အစးိရမှ တရားမဝင် ကန်သွယ် 

မကိ ထိန်းချုပ်လိ သာသ ဘာြဖင့် မူဆယ် မှ ဝယ်ယူသည့် ဆန်အပါအဝင် လယ ်

ယာထွက်ကန်အချို  ့ ဝယ်ယူမရပ်နားထား သာ ကာင့် ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ သိ ့ သာ ် ဆန်စပါးအသစ်ရိတ်သိမ်းချိန်ြဖစ်၍ ဆန်အသစ် ဈးနန်းများ 

ကျဆင်း န သာ်လည်း  ဈးကွက်အတွင်း ဆန်အ ဟာင်းများ ရှားပါး နသည့် 

အတွက် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

          (ခ) စားသးဆီအပ်စတွင်ပါဝင် သာ ြမပဲဆီ၊ နှမ်းဆီနှင့် ဟင်းရွက်ဆီ ဈးနန်းများမှာ 

ကန်ကမ်းများြဖစ်က သာ ြမပဲဆ နှင့် နှမ်းများကိ ြပည်ပဝယ်လိအား ကာင်းမွန် 

သာ်လည်း အထွက်နည်းြခင်း ကာင့် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ စားအန်း 

ဆီ ဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ြပည်ပစားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ ယခငလ်တွင် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ်အ မရိကန ်

ဒ လာ ၅၃၉.၀၁ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခလတွင် အ မရိကန် ဒ လာ ၅၅၁.၇၀ သိ ့

ြမင့်တက် န သာ ကာင့် ြပည်တွငး် စားအန်းဆီ ဈးနန်းများလည်း အနည်းငယ် 

ြမင့်တက်လာပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ငါးနှင့်ဥအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အသား ဈးနန်းများမှာ  ြပည်ပမှ က၊ဲ နွား၊ 

ဆိတ်၊ ဝက် ဝယ်ယူမများ ရိှ နြခင်း ကာင့်လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွငး် မွးြမူ ရး 
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က ၌ တိရိစ္ဆာန်အစာမလ လာက်ြခင်း၊ မွးြမူ ရးလပ်ငန်းသး အစာကန်ကမ်း 

များြဖစ်က သာ ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်နှင့် ဆထွီက်သီးနှမှရရှိ သာ ကန်ကမ်းအားလး 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိ န သာ ကာင့် အသား ဈးနန်းများ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ အလားတူ ငါးစာ ဈးနန်းများ ြမင့်တက် နပါသြဖင့် ငါး မွးြမူ ရး 

လျာ့ကျကာ ဈးကွက်အတွငး် ငါးဝင် ရာက်မ နည်းလာသည့်အတွက် ငါး 

ဈးနန်းများလည်း ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ကက်စာဘဲစာ 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက် နြခင်းနှင့် ဥထွက်နန်းကျဆင်းြခင်းတိ ့ ကာင့် ကက်ဥနှင့် 

ဘဲဥ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

(ဃ) ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈးနန်းများကိ လ့လာကည့်ပါက အများအားြဖင့် ဈးနန်း 

များြမင့်တက် န ပီး၊ ဒသအတွင်းထွက်ရိှ သာ ကန်ပစ္စည်းများသာ ဈးနန်းများ 

ကျဆင်းလာပါသည်။ 

(င) စားဖိ ဆာင်သီးနှြဖစ် သာ ကက်သွန်ြဖူ နှင့် ကက်သွနနီ် ဈးနန်းများမှာ သိသိ 

သာသာကျဆင်းလာပါသည်။ လှာင်ကက်သွန်နီမဟတ် သာ မိးကက်သွန်နီ(အသစ်) 

များြပည်တွင်း ဈးကွက်သိ ့ လင်လင ် ဝင် ရာက်လာ သာ ကာင့် အနိမ့်ဆး 

ဈးနန်းသိ ့ ရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။ အစိဓာတ်အနည်းငယ်ရိှ နသြဖင့် ရက်ကာသည ်

နှင့်အမ  အ လးချိန် လျာ့နည်းလာသည့်အတွက် အြမန်ဆး ရာင်းချမများ ရှိလာ   

ပီး ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ ပဲမျိုးစ ဈးကွက်တွင်လည်း အနိ္ဒယိမှ 

အဝယ်ရပ်ဆိင်းထားြခင်း ကာင့်  ပဲ ဈးနန်းများကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရ 

ပါသည်။  

(စ) ယခလတွင ် ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ ရ ဈးနန်းမှာ ၁၅ ပဲရည ် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၀၁၀၇၀၆.၁၉ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ သာလကထက ် ၂.၃၁% ဆက်လက်ြမင့် 

တက်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခ့ဲ သာနှစနှ်င့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၁၄.၁၄% ြမင့်တက်လျက ်

ရိှပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ ဈးနန်းမှာ တစ်ထရိင် အာင်စလင ် ယခင်လတွင ် အ မရိ 

ကန် ဒ လာ ၁၂၉၁.၈၃ ရိှရာ မှ ၁၃၂၀.၅၂ သိ ့ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ 



 
13 

 

ဈးနန်း ြမင့်တက်လာသည်နှင့်အတ ူ ြမန်မာ့ ရ ဈးနန်းများလိက်ပါ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများမှာ 

ြပည်ပမှ တငသွ်င်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အ မရိကန် ဒ လာ ၇၀.၇၄ မ ှ

၇၇.၄၆ သိ ့ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ဓာတ်ဆီတစစ်ည်လင် အ မရိကန် 

ဒ လာ ၅၉.၀၆ မှ ၆၄.၀၇ သိသိ့သသိာသာြမင့်တကလ်ာ သာ ကာင့်  ြပည်တွင်း 

လာင်စာဆီ ဈးနန်းများမှာ အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိ 

ရပါသည်။  

၇။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလအတ္ငငး် အ မရိကန် ဒ လာနှင့် ြမန်မာကျပ် ငွလဲလှယ်နန်းမှာ 

လည်း ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင ် ြမင့်တက် န သာ်လည်း ယခင်လနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ဆက်လက်ကျဆင်းလာသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။  

၈။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ်  လာင်စာဆီ ဈးနန်းများြမင့်တက်ြခင်းနှင့် အ ြခခ 

စား သာက်ကန် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းတိ ့ ကာင် ့ စားသးသူ ဈးဆနန်းြမင့်တက်ခ့ဲ ပီး 

နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာလည်း ြမင့်တက်လာပါ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခနစှ်

ဖ ဖာဝ်ါရလီ ဇနန်ဝါရလီ ဖ ဖာဝ်ါရလီ

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

(က) စစ ပါငး်စားသးသူ ဈးဆနနး် 100.00 139.51 147.89 148.85 0.64 6.69 7.07

01 အစားအစာအပစ် 58.51 151.20 161.70 162.96 0.78 7.78 7.05

02 ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာ 1.65 165.12 148.26 145.27 -2.02 -12.02 5.24

03 အဝတအ်ထည် 3.23 118.49 124.15 124.55 0.32 5.11 3.41

04 အမ်ိလခနှင့်အမ်ိြပင်ခ 8.07 143.25 152.41 152.37 -0.03 6.37 7.83

05 အမ်ိအသးအ ဆာင်ပစ္စညး်နှင့် 2.34 117.02 125.61 125.84 0.19 7.54 5.07

ြပုြပင်ထိန်းသမ်ိးစရတ်ိ

06 ကျန်းမာ ရး 2.13 137.10 146.95 149.65 1.84 9.16 6.22

07 သယယူ်ပိ ့ ဆာင် ရး 10.13 105.11 108.13 109.28 1.07 3.97 10.14

08 ဆကသ်ယွ် ရး 1.62 102.65 101.78 101.75 -0.03 -0.87 2.61

09 အပန်း ြဖြခင်းနှင့်ယဉ် ကျးမ 1.02 106.11 110.04 110.05 0.00 3.71 2.38

10 ပညာ ရး 2.15 122.67 133.63 133.88 0.18 9.14 6.85

11 ြပင်ပအစားအ သာက် 5.95 121.99 126.56 126.83 0.21 3.96 8.35

12 အ ထွ ထွကန်ပစ္စညး် 3.21 124.91 135.79 137.44 1.22 10.03 6.00

အစားအစာမဟတ် သာအပစ် 41.49 123.05 128.46 128.98 0.40 4.81 7.13

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

34.29 118.36 125.19 125.85 0.53 *6.33 *5.73

*  အစားအစာနငှ့် လာငစ်ာဆီ မပါဝင် သာ ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး်(Core Inflation )

၂၀၁၉ ခနစှ်
နစှအ်လိက်
ငွ ကး

ဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မ ငွ ကး 
ဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၁၉ခနစှ်

ဖ ဖာဝ်ါရလီ အထိ)

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း

ဇယား(၁)တစ်နိင်ငလး၏အပ်စအလိက်စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် 

COICOP
Code

အ လး ပး
ရာခငိန်နး်

(၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရလီ)

အပစ်အမည်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယဉှလ် င်
ြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခငိန်နး်
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အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခနစှ်

ဖ ဖာဝ်ါရလီ ဇနန်ဝါရလီ ဖ ဖာဝ်ါရလီ

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

၁ ကချငြ်ပည်နယ် 3.01 148.61 150.31 150.68 0.25 1.40 6.79

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 145.77 150.42 150.95 0.35 3.55 4.16

၃ ကရငြ်ပည်နယ် 3.12 126.71 134.97 135.28 0.22 6.76 7.11

၄ ချငး်ြပည်နယ် 0.74 184.50 198.40 199.42 0.52 8.09 6.36

၅ စစက်ငိး်တိငး် ဒသကးီ 11.10 136.27 145.75 148.56 1.93 9.02 5.83

၆ တနသာရီတိငး် ဒသကးီ 2.84 124.75 133.87 134.20 0.24 7.58 7.52

၇ ပခဲးူတိငး် ဒသကးီ 8.83 135.53 144.15 144.61 0.32 6.70 5.78

၈ မ ကးွတိငး် ဒသကးီ 7.33 140.11 155.52 156.77 0.81 11.89 10.64

၉ မန္တ လးတိငး် ဒသကးီ 11.08 134.97 140.42 141.55 0.81 4.87 5.70

၁၀ မနွြ်ပည်နယ် 5.13 129.82 140.69 141.71 0.73 9.16 9.34

၁၁ ရခငိြ်ပည်နယ် 4.54 174.72 184.89 184.33 -0.30 5.50 10.05

၁၂ ရနက်နတိ်ငး် ဒသကးီ 7.47 132.49 137.71 137.93 0.16 4.11 5.61

၁၃ ရှမး်ြပည်နယ် 9.11 149.93 159.45 160.56 0.70 7.09 7.99

၁၄ ဧရာဝတီတိငး် ဒသကးီ 9.90 141.31 147.11 147.98 0.59 4.72 6.06

၁၅ ြပည် ထာငစ်နယ် ြမ 1.41 128.89 132.34 133.08 0.56 3.26 4.01

၁၆ ရနက်န် မို ့ 10.59 140.12 149.59 149.96 0.24 7.02 6.70

၁၇ မန္တ လး မို ့ 2.58 133.20 140.57 142.47 1.35 6.96 10.72

၁၈ နြပည် တာ် 0.69 129.82 137.05 138.75 1.24 6.87 7.10

100.00 139.51 147.89 148.85 0.64 6.69 7.07

ပျမး်မ ငွ ကး
ဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၁၉ ခနစှ် 

ဖ ဖာဝ်ါရလီ အထိ)

တစန်ငိင်လး

ဇယား(၂)တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် မို ့ကီး(၃) မို ၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့်

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း

(၂၀၁၉ ခနှစ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရလီ)

တိင်း ဒသကးီ/ြပည်နယ်
အ လး ပးရာ

ခငိန်နး်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယဉှလ် င်
ြပာငး်လဲသည့်
ရာခငိန်နး်

၂၀၁၉ ခနစှ်
အ
မတှ်
စဉ်

နစှအ်လိက်
ငွ ကး

ဖာငး်ပမွနနး်



16

  

ဇနန်ဝါရလီ
(ကျပ)်

ဖ ဖာဝ်ါရလီ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1481.62 1490.26 1372.69 0.58 8.56

၂  ြမပဲဆီ ြပည်တွင်း ပိဿာ 6239.86 6261.23 5344.71 0.34 17.15

၃ နှမ်းဆီ ြပညတ်ငွ်း ။ 6395.63 6475.63 5757.98 1.25 12.46

၄ စားအန်းဆီ နိင်ငြခား ။ 2055.70 2085.32 2103.84 1.44 -0.88

၅ ကက်သား အ ကာင်လိက် ပိဿာ 7057.03 7145.63 6759.92 1.26 5.71

၆ ဝက်သား  ပါငသ်ား ။ 9533.11 9556.76 9014.68 0.25 6.01

၇ အမဲသား အရိးလွတ် ။ 12661.40 12789.30 10621.23 1.01 20.41

၈ ဘဲဥ အလတစ်ား ၁၀လး 1808.84 1833.41 1611.21 1.36 13.79

၉ ကက်ဥ ။ ။ 1336.08 1341.88 1166.40 0.43 15.04

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 8045.00 8178.33 7383.98 1.66 10.76

၁၁ ငါးရ ့ ။ ။ 8004.15 8149.22 7629.53 1.81 6.81

၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 4529.02 4609.82 4510.27 1.78 2.21

၁၃ ပစွန် ြခာက် ။ ။ 31870.21 31903.40 28199.57 0.10 13.13

၁၄ ငါးရ ့ ြခာက် ။ ။ 29567.16 29537.75 27570.59 -0.10 7.13

၁၅  ရကျိုငါးပိ သးဦးစပ် ပဿိာ 3306.19 3313.72 3203.10 0.23 3.45

၁၆ ခရမ်းချဉ်သီး ။ 737.18 750.42 1121.85 1.80 -33.11

၁၇ ကလားပဲြခမ်း ။ 2374.16 2352.90 2982.56 -0.90 -21.11

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1159.04 1186.95 1072.38 2.41 10.68

၁၉ ကက်သွန်ြဖူ ဥတစ်လး ။ 2173.68 2141.73 3865.85 -1.47 -44.60

၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1272.20 1066.60 2488.00 -16.16 -57.13

၂၁ လချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5122.34 5194.68 4712.94 1.41 10.22

၂၂ သား ရဖိနပ် အလတ်စား ရ 5269.44 5269.44 5035.31 0.00 4.65

၂၃  ရထွညပ်စ္စညး် ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 987857.96 1010706.19 885517.05 2.31 14.14

၂၄ ထငး် ပိဿာ 329.65 328.64 305.61 -0.30 7.54

၂၅ မီး သးွ ။ 650.44 651.09 611.15 0.10 6.54

၂၆ ဖ ယာင်းတိင် ၃၂-တိင် ထပ် 433.99 435.53 407.89 0.35 6.77

၂၇ ဘတစ််ကားခ မိုတ့င်ွး - 1084.80 1095.91 1025.43 1.02 6.87

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလ 4173.46 4237.56 3895.92 1.54 8.77

၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလ 3601.95 3657.82 3985.61 1.55 -8.22

ယခငလ်
နငှ့်နငး်ယဉှ်
လင် ြပာငး်
လသဲည့် %

ယခငန်စှ်
အလားတလူ 
နငှ့်နငး်ယဉှ်
လင် ြပာငး်
လသဲည့် %

ဇယား(၃)အဓကိကျ သာကနပ်စ္စညး်များ၏လကလ်ီ ဈးနနး် ြပာငး်လမဲများ
(၂၀၁၉ ခနစှ် ဖ ဖာဝ်ါရလီ)

အ
မတှ်
စဉ်

ကနပ်စ္စညး် အမျို းအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၈ ခနစှ် 
ဖ ဖာဝ်ါရလီ

(ကျပ)်

             အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
၂၀၁၉ ခနစှ်
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ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလူိုင်  သြ ဂုတ် စကတ်င်ဘာ  ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ

စားသုံးသေူစျးဆနှုန်
း(CPI)

139.51 139.11 139.82 140.24 141.13 142.91 144.17 145.97 147.70 148.95 147.75 147.89 148.85

ဇယား(၄)တစန်ငိင်လး၏စားသးသူ ဈးဆနနး်ပြပကားချပ်

အေကြ ာငး်အရာ
၂၀၁၈ ခနုစှ် ၂၀၁၉ ခနုစှ်

139.51 139.11 139.82 140.24 141.13
142.91 144.17

145.97
147.70 148.95 147.75 147.89 148.85

118.36 118.83 119.08 119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160

ေဖ
ေဖ
ာ်ဝ
ါရီ

မတ် ဧ
ပြီ  ေမ ဇနွ
်

ဇလူို
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 သြ
ဂုတ
်

စက်
တ
င်ဘ
ာ

 ေအ
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်တို
ဘ
ာ

နိုဝ
ငဘ်
ာ

ဒီဇ
င်ဘ
ာ

ဇန်
နဝ
ါရီ

ေဖ
ေဖ
ာ်ဝ
ါရီ

၂၀၁၈ ခနှုစ် ၂၀၁၉ ခနှုစ်

စားသုံးသေူစျးဆနှုန်း(CPI) စားသုံးသေူစျးဆနှုန်း(Core CPI)

း(CPI)
39 5 39 39 2 4 24 4 3 42 9 44 7 45 97 47 7 4 95 47 75 47 9 4 5

စားသုံးသေူစျးဆနှုန်
း(Core CPI)

118.36 118.83 119.08 119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85



18

ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလူိုင်  သြ ဂုတ် စက်တင်ဘာ  ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ

နစှအ်လိုက်ေငေွကြ း
ေဖာငး်ပမွှုနှုန်း  
(Year on Year 

5.11 5.42 5.87 5.90 6.45 7.56 8.18 8.59 8.85 8.33 6.85 6.14 6.69

ဇယား(5)တစ်နိုင်ငံလံုး၏ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုနး်ပံုပြ ကားချပ်

အေကြ ာငး်အရာ

၂၀၁၈ ခနုစှ် ၂၀၁၉ ခနုစှ်
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်
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၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Year on Year Inflation)

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Core Inflation)

(
Inflation)

နစှအ်လုိက်ေငေွကြ း
ေဖာငး်ပမွှုနှုန်း 
(Core Inflation)

4.85 4.69 4.78 5.05 5.64 5.14 5.17 5.76 6.59 6.47 6.79 6.39 6.33
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