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ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 
စီမကိန်းနှင့်် ဘ ာ ရးဝန်ကးီဌာန 

ဗဟိစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



အ ကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်း 

အ ြခအ နကိအစရီင်ခတင်ြပြခင်း 

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

ြဖင့် တွက်ချက်ထား သာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇနန်ဝါရီလအတွက် တစ်နိင်ငလး၏ အစားအစာ 

အပ်စအတွက်စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၆၁.၇၀ ြဖစ် ပးီ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စအတွက် 

စားသးသူ ဈးဆနနး်မှာ ၁၂၈.၄၆ ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၏ အပ်စအားလးအတွက် 

စားသးသူ ဈးဆနနး်မှာ ၁၄၇.၈၉ ြဖစ် ပးီ ယခင်လ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း ၁၄၇.၇၅ နငှ့် 

နင်းယှဉ်ပါက ရာခိင်နန်းအနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် 

ဈးနန်းတည် ငိမ်မမရှိသည့်အစားအစာအပ်စနှင့် လာင်စာဆီ ဈးနန်းများ မပါဝငဘဲ် တွကခ်ျက် 

ထား သာ ၂၀၁၉ ခနစှ် ဇန်နဝါရီလ၏ စားသးသူ ဈးဆနနး်(Core CPI) မှာ ၁၂၅.၁၉ ြဖစ်ရာ 

ယခင်လ၏ Core CPI  ြဖစ်သည့် ၁၂၄.၆၉ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၄၀%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

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

ဇန်နဝါရီလ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၇.၈၉ ြဖစ်သြဖင် ့ ယခင်နှစ် အလားတူလ၏ 

အ ြခအ န ၁၃၉.၃၄ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၁၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရလီ 

၏ Core CPI မှာ ၁၂၅.၁၉ ြဖစ်ရာ ယခငနှ်စ် အလားတူလ၏ Core CPI အ ြခအ န ၁၁၇.၆၈ 

နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၃၉ % ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလတွင် အစားအစာအပ်စ(Food) ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၁၆၁.၇၀ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြမပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ ဟငး်ရွက် 

ဆီ၊ ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတသ်ား၊ အမဲသား ဈးနန်းများ၊ ငရတ်သီး ြခာက် 

(အပ/အရှည်) ဈးနန်းများ ြမင့်တက် န သာ်လည်း အ ြခခစား သာကက်နမ်ျားြဖစ်ကသည့ ်

ဆန်(ငစိန်၊ ဧည့်မထ၊ ငက ဲ) ဈးနန်းများ၊ စားအနး်ဆီ ဈးနန်းများ၊ ကန် ြခာက်ပစ္စည်းများ၊ 

အသီးအနှနှင့်  ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ဈးနနး်များ ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၉ ခနစှ ် ဇန်နဝါရီလတွင ် အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ (Non Food) ၏ 

ဈးဆနန်းမှာ ၁၂၈.၄၆ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာ ြပာင်းလဲမရှိ 

ပါသည်။ ယင်းအပ်စအတွင်းရှိ ဓာတ်ဆီနှင် ့ ဒီဇယ်ဆီ ဈးနန်းများ ဆက်လက ် ကျဆင်း 

န သာ်လည်း အြခားအသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများြဖစ်က သာ ရထည်ပစ္စည်းများ၊ အမျို းသမီး/ 
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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 ဇန်နဝါရီလ) 

အ ကာင်းအရာ စာမျက်နှာ 

အပင်ိး(က) 
၂၀၁၈ ခနှစ ်ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇနန်ဝါရလီ စားသးသူ ဈးဆနနး်နင်းယှဉ်ချက် 

 

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

အပိင်း(ခ) 
၂၀၁၈  ခနှစ ်ဇန်နဝါရလီ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ 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 ၁၀ 
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) 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်း နင်းယှဉ်ချက် 

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

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလအတက်ွ စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၇.၈၉ ြဖစ်ရာ ယခင်လ 

အ ြခအ န ၁၄၇.၇၅ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ရာခိင်နန်းအနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ထိအပ်စများအနက် သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စနှင့် ဆက်သွယ် ရးအပ်စမှလွဲ၍ ကျန်အပ်စများမှာ 

ြမင့်တက်လျက ် ရှိပါသည်။ ထိအ့ြပင် ပညာ ရးအပ်စ နှင့် အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတိမ့ှာ 

အနည်းငယ်သာ ြပာင်းလဲမြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ 

ဈးဆနန်းများကိ ဇယား(၁)ြဖင့် အပ်စအလိက် ဖာ်ြပထား ပီး အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပ 

အပ်ပါသည-် 

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၆၁.၇၀ ရှိ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခလတွင ် ဆန် 

(ဧည့်မထ) ဈးနန်းမှာ ၁.၅၉% ကျဆင်းလာ ပီး ြမပဲဆီ ၁.၀၈%၊ နှမ်းဆီ ၂.၂၂%၊ 

ကက်သား ၀.၉၆%၊ ဝက်သား ၀.၅၂%၊ အမသဲား ၁.၃၄%၊ ဘဲဥ ၃.၅၀%၊ ကက်ဥ 

၁.၂၃%၊ ငါးခ ူ၁.၁၉% နှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၁.၅၄% ဈးနန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက် 

လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ မီးဖိ ချာင်သးပစ္စည်းများတွင် ကကသွ်နြ်ဖူ၊ 

ကက်သွန်နီ၊ မန်ကျည်းသီးနှင့် ဂျင်း ဈးနန်းများမှာ ကျဆငး်လာပါသည်။ 

ထိအ့ြပင ်သစ်သီးများြဖစ်က သာ ငှက် ပျာသီး၊ သ ဘာသီး၊ လိ မ္မာ်သီး၊ ပန်းသီး 

ဈးနန်းများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ြဖစ်က သာ ဘူးသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ဂ ဖ ီ

ထပ်၊ မန်လာဥြဖူ၊ ပဲ တာင့်ရှည်သီး ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာရာတွင် ခရမး်ချဉ ်

သီး ဈးနန်းမှာ ၂၆.၆၁% ြဖင့် သိသိသာသာ ဆက်လက်ကျဆင်းလာ ကာင်း တွ  ့
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ရှိရပါသည်။ ပဲ ဈးနန်းများတွင်မ ူ စား တာ်ပဲ၊ ကလားပဲြခမ်းနှင့် ပဲကား ဈးနန်း 

များကျဆင်းလာ သာ်လည်း ပဲ ကီး၊ ထာပတ်ပဲ နှင့် ပဲြပုတ် ဈးနန်းများမှာ ြမင့် 

တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ခ) ဆးလိပ်နှင့်အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၄၈.၂၆ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၂.၈၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပစ် 

အတွင်း၌ ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းများြဖစ်ကသည့် အရက်(ြပညတွ်င်း)၊ ဘီယာ 

(ြပည်တင်ွး)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး(အြခမ်း၊အလး)၊ ဆးရွက် ကီး၊ စီးကရက် 

(ြပည်တင်ွး) နှင့် ဆး ပါ့လိပ် ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့်ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ)  အဝတ်အထညအ်ပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၄.၁၅ ရိှ၍ 

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၁% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ဤ 

အပ်စတွင် ပါဝင် သာ အမျိုးသမီးဝတ်လချည်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ရှပ်အကျ၊ 

တီရှပ်၊ စပိရှ့ပ်၊ စွပ်ကျယ်၊ အမျိုးသားဝတ်လချည်၊ ဘာင်းဘီအတိ၊ ဘာင်းဘ ီ

အရှည်၊ စွယ်တာအကျ၊ အမျိုးသမီးဝတ်အကျ၊  သား ရဖိနပ်၊ ရာ်ဘာဖိနပ ် နှင့် 

အမျိုးသမီးအကျချုပ်ခ ဈးနန်းများ ဆက်လက ် ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ 

ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ်  ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၅၂.၄၁ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၆၅% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပ်စတွင ်

ပါဝင် သာ အိမ်ငှားခ ဈးနန်းများ၊ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းများြဖစ်က သာ ဝါး၊ 

ကန်းသစ်၊ သစ်မာ၊ သွပ်နှင့် ဘလိပ် ြမ ဈးနနး်များ ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်

ထင်း ဈးနန်း များလညး် ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

 (င)  အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၅.၆၁ ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နငး်ယှဉ်ပါက ၀.၆၂% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းများ ြဖစ် 

ကသည့် ကတင်၊ ဗီရိ၊ ဖျာ(သငဖ်ျူး)၊ ြခင် ထာင၊် စာင်၊ ရခဲ သတ္တ ာ၊ ဒန်သတ္တ ု၊ 
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မီးစက်၊ ရစပ်စက်၊ ဓာတ်ခဲ၊ မီး ချာင်း၊ ဆပ်ြပာမန် ့နှင့် ယာဉ် မာငး်ခ ဈးနန်း 

များ သိသာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၆.၉၅ ရှိ၍ 

ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၅၂% ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ရာသီ 

အကူးအ ြပာင်းကာလြဖစ် သာ ကာင့် ဖျားနာသူများလာသြဖင့် ဆး ဈးနန်း 

များနှင့် ဆးကသခ ဈးနန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပိ ့ ဆာင် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၈.၁၃ 

ရိှ၍ ယခင်လအ ြခအ န ၁၁၀.၄၂ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၂.၀၈% ြဖင့် သိသာစွာကျ 

ဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင် ပါဝင် သာ ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန ်

လင ်၃၉၄၈.၀၇ ကျပ် မှ ၃၆၀၁.၉၅ ကျပ်သိ ့လည်း ကာင်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလန ်

လင ်၄၄၆၄.၉၀ ကျပ ် မှ ၄၁၇၃.၄၆ ကျပ်သိ ့လညး် ကာင်း ဈးနန်းများ အသီး 

သီးကျဆင်းလာ သာ ကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

 (ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၁.၇၈ ရှိ၍ 

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 ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၁၀.၀၄ ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၄၁% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ ်

စတွင် ပါဝင် သာ ရပ်ြမင်သကားစက်၊ ဂျာနယ်နှင် ့ဗလာစာအပ် ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်လကထက ်အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၃.၆၃ ရှိ၍ ယခင် 

လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

 (ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၆.၅၆ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၉% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း 
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ပါဝင် သာ ြပင်ပအစားအ သာက်များြဖစ်သည့် အ ကာ်စ၊ မန်ဟ့င်းခါး၊ ခါက်ဆွဲ 

ကာ်/ကာဇ ကာ်၊ ထမင်းနှင့် ဟငး်၊ လက်ဖက်ရည်/ ကာ်ဖီနှင့် ရခဲမန် ့ ဈးနန်း 

များ ြမင့်တက်လာခဲ့ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၅.၇၉ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၀.၆၂% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် 

ပါဝင် သာ ဆပင်ညပ်ခ(အမျိုးသမီး)၊ ကိယ်တိက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ သွားတိက် 

ဆး၊ မိတ်ကပ်၊ ရနှင့် လက်ဝတ်ရတနာ ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာ သာ ကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၈.၄၆ 

ရိှ၍ ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာြမင့်တက်လာသည်ကိ  တွရ့ှိရ 

ပါသည်။ 
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အပိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ စားသးသူ ဈးဆနန်းနင်းယှဉ်ချက် 

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

၁။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ ၁၄၇.၈၉ ြဖစ်ရာ ယခင်နှစ် 

အလားတူလ၏ စားသးသူ ဈးဆနန်း ၁၃၉.၃၄ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၁၄% ြမင်တ့က်လာ 

ပါသည်။ အပ်စအားလးတွင် ပါဝင် သာကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများမှာ ယခင်နှစ် အလားတူကာလ 

နှင့် နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

အပ်စအလိက်အ သးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလးအတွက် စားသးသူ ဈးဆနန်း 

များကိ အပ်စအလိက် အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအပစ်၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၆၁.၇၀ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ အ ြခအ န ၁၅၁.၄၂ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၇၉% ြမင့် 

တက် နပါသည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ဈးနနး်မှာ ယခင်နှစ ်အလားတူကာလကထက ်

၇.၃၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ ြမပဲဆီ ၁၇.၈၀%၊ နှမ်းဆီ ၁၁.၉၀%၊ 

ကက်သား ၄.၅၂%၊ ဝက်သား ၇.၀၀%၊ အမဲသား ၂၁.၀၃%၊ ဘဲဥ ၁၀.၁၄%၊ 

ကက်ဥ ၁၂.၃၃%၊ ငါးခူ ၁၀.၃၃%၊ ငါးရ  ့ ၄.၃၈%၊  ပစနွ် ြခာက ် ၁၃.၂၁%၊ 

ငါးရ ့ ြခာက ် ၇.၂၄% နှင့် ရကျိုငါးပ ိ ၄.၀၅% ြဖင့် ဈးနန်းများ အသီးသီး 

ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ ခရမ်းချဉ်သီး ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ၄၂.၉၄% ကျဆငး်လျက်ရိှပါသည။်  မီးဖိ ချာင်သး ပစ္စည်းများတွင် 

ကက်သွန်ြဖူ ၄၇.၅၀%၊ ကလားပဲြခမ်း ၂၃.၄၂%၊ ကက်သွန်နီ ၅၅.၉၇% ြဖင် ့

သသိာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ 

 (ခ) ဆးလိပ်နှင့် အ ဖျာ်ယမကာအပ်စ၏ ဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၄၈.၂၆ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၇.၇၄% ကျဆင်း န 
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ပါသည်။ ဤအပ်စတွင်  ပါဝင် သာ အရက်(ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်နှင့် ကွမ်းသီး 

(အြခမ်း/အလး) ဈးနန်းများမှာ သိသိသာသာကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ 

(ဂ) အဝတအ်ထည်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၄.၁၅ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၄.၈၅% ြမင့်တက်လာ ကာင်း တွရ့ှိ 

ရပါသည်။ ဤအပ်စတွင ်ပါဝင် သာ အမျိုးသမးီ/အမျိုးသား ဝတ်လချည်၊ အမျိုး 

သမီးဝတ်အကျ၊ ဂျာကင်၊ တီရှပ်၊ စပိရ့ပ်ှ၊ သား ရဖိနပ်၊ မိးကာနှင့် စက်ချုပ်ခ 

(အမျိုးသား/အမျိုးသမးီ)၊ သား ရဖိနပ ်နှင့် ရာ်ဘာဖိနပ ် ဈးနနး်များမှာ ယခင် 

နှစ်ကထက်  ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၅၂.၄၁ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၃၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမ်ငှားခ၊ အိမ် ဆာက်ပစ္စည်းများ၊ ထင်း၊ မီး သွး 

ဈးနန်းများ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ ဂက်(စ်) ဓာတ် ငွ  ့နှင့် ရဖိး ဈးနန်းများမာှ ယခင်နှစ် 

ကထက ် ြမင့်တက်လာသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(င) အိမ်အသးအ ဆာင်ပစ္စည်းနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၂၅.၆၁ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

၇.၆၉% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ အိမအ်သးအ ဆာင် 

ပစ္စည်းများနှင် ့ အိမ်ြပုြပငထိ်န်းသိမ်းစရိတ်တိမှ့ာ ယခငနှ်စက်ထက် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက် နသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၆.၉၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၇.၄၁% ြ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၏ ဈးဆနနး်မာှ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၈.၁၃ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၁၇% ြဖင် ့ ဆက်လကြ်မင့်   
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တက်လာပါသည်။ ယင်းအပ်စ ဈးဆနန်းတွင ် ပါဝင် သာ ဒီဇယ်ဆီ ဈးနန်းမှာ 

တစ်ဂါလန်လင ် ၃၈၉၈.၈၃ ကျပ်ရှိရာမ ှ ယခနှစ်တွင် ၄၁၇၃.၄၆ ကျပ်သိ ့ သိသ ိ

သာသာ ြမင့်တက်ခ့ဲ သာ်လည်း ဓာတ်ဆီ ဈးနန်းမှာမ ူတစ်ဂါလန်လင ်၃၉၄၆.၃၉ 

ကျပ်ရှိရာမ ှ ၃၆၀၁.၉၅ ကျပ်သိ ့ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ထိြ့ပင ် မာ် တာ်ကား၊ 

မာ် တာ်ဆိင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်(စ်)ကားခ(ခရီး ဝး) (ြပည်တွငး်)၊ အငာှး 

ယာဉ်ခ၊ ဆိက်ကားခနှင့် မာ် တာ်ယာဉ ် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ ် ဈးနန်းများမာှ 

ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ် ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၁.၇၈ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၈၅% 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 ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၁၀.၀၄ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၃.၈၀% ြမင့်တက် 

ခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ ရပ်ြမင်သကားစက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ စီဒ ီ

တိပ် ခွ၊ ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအပ်၊ ဘာလ်ပင်နှင် ့ ကွန်ပါဗူး ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်နှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာသည့်အတွက ်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာ ရးအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၃.၆၃ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၈.၉၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စတွင် 

ပါဝင် သာ ကျူရှင်လခနှင့် သင်တနး် ကး ဈးနန်းများမှာ ယခငနှ်စက်ထက် 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအ သာက်အပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ ၌ ၁၂၆.၅၆ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ နှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၆.၄၇% သိသိသာသာ ြမင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပ်စအတွင်း ပါဝင် သာ အ ကာ်စ၊ မန်ဟ့င်းခါး၊ အန်းနိ ့

ခါက်ဆွဲ၊ အသပ်၊ ခါက်ဆဲွ ကာ်၊ ကးအိး၊ ထမင်းနှင့် ဟင်း၊ လကဖ်က်ရည်၊ 
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ကာ်ဖီ၊ ရခဲမန်န့ှင့် ကွမ်းယာ ဈးနန်းမှာ ယခင်နှစ်ကထက ် ြမင့်တက် န 

ကာင်း တွရ့ပါသည်။ 

(ဌ) အ ထွ ထွကန်ပစ္စည်းအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၅.၇၉ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၈.၆၀% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဤအပ်စတွင ် ပါဝင် သာ ကန်ပစ္စည်းအများစမှာ ယခင်နှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

ဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင ် ရထည်ပစ္စည်း ဈးနန်းမှာ ၁၁.၁၁%၊ သနပ ်

ခါး ၈.၅၅%၊ မိတ်ကပ် ၁၅.၂၈%၊ သွားတိက် ဆး ၁၇.၂၈% နှင့် လွယအ်တိ် 

၂၆.၅၅% တိြ့ဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟတ် သာအပ်စ၏ ဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၃၅.၇၉ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၅.၀၁% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟတ် သာအပ်စတွင် ပါဝင် သာ အပ်စအားလး၏ 

ဈးနန်းများမှာ 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 ခနှစ် အ ြခခနှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခနှစ် ဖ ဖာ်ဝါရီလမ ှ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရလီ) အထ ိ

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ တစ်နိင်ငလး၏ စားသးသူ ဈးဆနန်းကိ လ့လာပါက 

၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတွင ် ၁၃၉.၅၁ ရိှရာမှ ၂၀၁၈ ခနှစ် မတ်လတွင ် ၁၃၉.၁၁ ြဖစ် ပ  

ခဲ့သြဖင့် ရာခိင်နန်း အနည်းငယ် ြပန်လည်ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ တဖန် ၂၀၁၈ ခနှစ် ဧ ပီလ မှစ၍ 

ြပန်လည် ြမင့်တက်ခဲ့ရာ ဇွန်လမ ှ စတင်၍ မိးများစွာ ရွာသွန်းခဲ့ ပီး သဘာဝ ဘးအန္တရာယ် 

ြဖစ် ပ န သာ ကာင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ခက်ခဲကာ ကန်စည် ဈးနန်းများ ဆက်လက် 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သိရ့ာတွင ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ြမနမ်ာကျပ် ငွနှင့် အ မရိကန် ဒ လာ 

ငွလလှဲယ်နန်းများ သိသာစွာ ကျဆငး်လာြခင်း ကာင့် ဆက်စပ်ကန်ပစ္စည်း ဈးနန်းများ 

ကျဆင်းလာြခင်း၊ ဆန်အသစ် ပ ချိန်ြဖစ်၍ ဈးနန်းများကျဆင်းလာြခင်း၊ ဆာင်းရာသီ 

ြဖစ်ြခင်း ကာင့် အသီးအနှ ဈးနန်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဈးနန်းများနှင့် ကန် ြခာက်ပစ္စည်း 

ဈးနန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းတိ ့ ကာင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ အနည်းငယ်သာ ြပာင်းလဲမ 

ြဖစ် ပ ခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလတွင ် ြပည်နယ်နှင့် တိင်း ဒသကီးများ၌ ြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ 

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

ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ကချင်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ တနသာရီတိငး် ဒသကီး၊ မွန်ြပည ်

နယ်၊ ရခိငြ်ပည်နယ်၊ ရန်ကန်တိင်း ဒသကီး၊ ြပည် ထာင်စနယ် ြမနှင့် မန္တ လး မိုတ့ိတွ့င ်

အနည်းငယ် ကျဆင်း န ပးီ ကျန်တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ် အားလးတိတွ့ငအ်နည်းငယ် ြမင့် 

တကလ်ျက်ရိှသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ လအလိက် ြပာင်းလဲမ ရာခိင်နန်းအ နြဖင့် စစ်ကိင်းတိင်း 

ဒသကီးတွင် ၁.၁၀% ြဖင် ့ အများဆးြမင့်တက်လာ ပီး  ရခိင်ြပည်နယ်တွင် -(၁.၅၀) % ြဖင့် 

အများဆး ကျဆင်း နပါသည်။ 
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၂၀၁၂  ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် ငွ ကး ဖာငး်ပွမအ ြခအ နတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခနှစ ်အ ြခခနှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာဝ်ါရီလမ ှ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ အထိ) 

တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ် ပ ခ့ဲ သာ တစ်နိင်ငလး၏ နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ 

လ့လာပါက ၂၀၁၈ ခနှစ ် ဖ ဖာ်ဝါရီလတင်ွ ၅.၁၁% အနိမ့်ဆးြဖစ် ပ ပီး ၂၀၁၈ ခနှစ် 

အာက်တိဘာလတွင် ၈.၈၅% ြဖင့် အြမင့်ဆး ြဖစ် ပ ခဲ့ပါသည်။ ထိမှတဖန် ပွင့်လင်းရာသီ 

ြဖစ် သာ နိဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရာသီဥတအ ြခအ နြပန်လည ် ကာင်းမန်ွလာ 

ြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရး ကာင်းမွန်လာြခင်းတိ ့ ကာင့် ၂၀၁၉ ခနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၆.၁၄% 

သိ ့ လျာန့ည်းလာပါသည။်  

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

တွက်ချက်ထား သာ ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၉ ခနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ တစ်နှစ် 

ပျမ်းမ   ၆.၉၄% ရိှ၍  ၂၀၁၈ ခနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ၆.၈၆% နှင့် နင်းယှဉ်ပါက 

၀.၀၈% ပိမိလာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမ 

နန်းမှာ ၂၀၁၈ ခနှစ် မတ်လတွင ် ၄.၀၃% ြဖင့် အနိမ့်ဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇနန်ဝါရီ 

လတွင် အြမင့်ဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ကာင်း တွရ့ှိခဲ့ပါသည်။ 
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၅။ တိင်း ဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို က့းီ(၃)မို ၏့ စားသးသူ ဈးဆနန်းနှင့် ပျမ်းမ  

ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းကိ ဇယား(၂)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခနစ်ှ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း 

ပျမ်းမ ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာ မန္တ လး မိုတွ့င် ၁၁.၀၈% ြဖင့် အြမင့်ဆး၊ ရခိင်ြပည်နယ်တွင ်

၁၀.၄၈% ြဖင့် ဒတိယအြမင့်ဆး၊ မ ကွးတိင်း ဒသကီးတွင် ၁၀.၀၉% ြဖင့် တတိယ အြမင့်ဆး 

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

တွင် ၁၀.၂၃% ြဖင့် ြပာင်းလဲမရာခိင်နန်းအများဆးြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် ၁.၅၆% ြဖင့် 

ြပာင်းလဲမရာခိင်နန်းအနည်းဆးြဖစ် ပ ခ့ဲပါ ကာင်း အစရီင်ခ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

သးသပ်တင်ြပချက ်

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

အ နများကိ အာက်ပါအတိင်း သးသပ်တငြ်ပအပ်ပါသည်- 

          (က) ယခလအတွင်း ဆန်စပါးအသစ်ရိတ်သိမ်းချိန်ြဖစ်ြခင်း ကာင့်် ဆန် ဈးနန်းများမှာ 

ယခင်လနှင့် နင်းယှဉ်လင် အနည်းငယ်ကျဆင်းလာ သာ်လည်း ယခင်နှစ်နှင့် 

နင်းယှဉ်လင် များစွာ ြမင့်တက်လျက်ရိှ န သးသည်ကိ တွရ့ှိရပါသည်။ ြမန်မာ ့

ဆန်ကိ အဓိကဝယ်ယူ နသည့် တရတ်၏ ဝယ်လိအား လျာ့နည်းလာြခင်း၊ တရတ ်

ြပည်မှ ဆန်ကမ်းဝယ်ယူမမရှိြခင်း ကာင့် ဆန်ကမ်း ဈးနန်းများ ကျဆင်းလျက ်

ရိှပါသည်။ 

          (ခ) စားသးဆီအပ်စတွင်ပါဝင် သာ ြမပဲဆီ၊ နှမ်းဆီနှင့် ဟင်းရွက်ဆီ ဈးနန်းများမှာ 

ကန်ကမ်းများြဖစ်က သာ ြမပဲဆ နှင့် နှမ်းများမှာ ြပည်ပဝယ်လိအား ကာင်းမွန် 

သာ်လည်း ကန်ပစ္စည်းအ ရအတွက် အများအြပား မရိှြခင်း ကာင့် ဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ စားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် အနည်းငယ် 

ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ ြပည်ပ စားအန်းဆီ ဈးနန်းမှာ ယခင်လတွင ် မက်ထရစ် 

တစ်တန်လင ် အ မရိကန် ဒ လာ ၅၀၀.၂၅ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခလတွင် အ မရိကန် 

ဒ လာ ၅၃၉.၀၁ သိ ့ ြမင့်တက် န သာ်လည်း နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း သိသိ 

သာသာကျဆင်းခဲ့ြခင်း ကာင့် ြပည်တွင်း စားအနး်ဆီ ဈးနန်းများလညး် ကျဆင်း 

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

ဆိတ်၊ ဝက် ဝယ်ယူမများ ရိှ နြခင်း ကာင့် လည်း ကာင်း၊ ြပည်တွငး် မွးြမူ ရး 

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 ဆာင်းရာသီြဖစ်၍ အသီး 

အနှထွက်ရှိမများလာြခင်း ကာင့် ဈးကွက်အတွင်း ကန်စိမ်းဝင် ရာက်မများ 

လာပးီ ဈးနနး်များကျဆင်းလာပါသည်။  

(င) စားဖိ ဆာင်သီးနှြဖစ် သာ ကက်သွန်ြဖူ နင့်ှ ကက်သွန်နီ ဈးနန်းများလည်း 

ကျဆင်းလာပါသည်။ မိးကက်သွန်နီ(အသစ်) ထွက် ပ ချိန် အစပိင်း ြဖစ်၍ အစ ိ

ဓာတ်အနည်းငယ်ရှိ နသြဖင့် နယစ်ပ်တင်ပိမ့ နည်း န သးသည့်အတွက ် ဈးနန်း 

များ ကျဆင်းလာရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ပဲမျိုးစ ဈးကွက်တွင်လည်း တရတ်နှစ်သစ ်

ကူး ကာလြဖစ် သာ ကာင့် အ ရာင်းအဝယ်ြပုလပ်မ နညး်ပါးသြဖင့် ဈးကွက ်

တွင် ပဲကန်စည်တချို  ့ ဈးနန်းများကျဆင်း လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

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

၉၈၇၈၅၇.၉၆ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ သာလကထက ် ၁.၁၅% ဆက်လက်ြမင့် 

တက်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခ့ဲ သာနှစနှ်င့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၁၁.၁၁% ြမင့်တက်လျက ်

ရိှပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ ဈးနန်းမှာ တစ်ထရိင် အာင်စလင ် ယခင်လတွင ် အ မရ ိ

ကန် ဒ လာ ၁၂၄၉.၃၀ ရိှရာ မှ ၁၂၉၁.၈၃ သိ ့ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ရ 
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ဈးနန်း ြမင့်တက်လာသည်နှင့်အတ ူ ြမန်မာ့ ရ ဈးနန်းများလိက်ပါ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ် ပ ခဲ့ သာ လာင်စာဆီ ဈးနန်းများမှာ 

ြပည်ပမှ တင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အ မရိကန် ဒ လာ ၆၉.၂၅ မ ှ

၇၀.၇၄ သိ ့ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ်အ မရိကန ်

ဒ လာ ၅၈.၀၆ မ ှ၅၉.၀၆ သိြ့မင့်တက်လာ သာ်လည်း နိင်ငြခား ငွလဲလှယ်နန်း 

မှာ အ မရိကန်တစ် ဒ လာလင ်ပျမ်းမ  ၁၅၅၅ ကျပ ် ရိှရာမှ ၁၅၃၀ကျပ်သိ ့သိသိ 

သာသာကျဆင်းလာခ့ဲြခင်း ကာင့် ြပည်တင်ွး လာင်စာဆီ ဈးနန်းများလည်း 

ကျဆင်းလာ ကာင်း တွရိှ့ရပါသည်။  

၇။ ၂၀၁၉ ခနှစ ် ဇန်နဝါရီလအတ္ငင်း အ မရိကန် ဒ လာနှင့် ြမန်မာကျပ် ငွလဲလှယ်နန်းမှာ 

လည်း ယခင်နှစ် အလားတူကာလနှင့်နင်းယှဉ်လင ် ြမင့်တက် န သာ်လည်း ယခင်လနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြပန်လည်ကျဆင်းလာသည်ကိ တွရိှ့ရပါသည်။ အ မရိကန် ဒ လာ 

လဲလှယ်နန်း သိသိသာသာကျဆင်းလာြခင်း ကာင့် ဆက်စပ်ကနပ်စ္စည်း ဈးနန်းများ ကျဆင်း 

လာ ကာင်း တွရ့ှိရပါသည်။  

၈။ အ ြခခစား သာက်ကန် ဈးနန်းများကျဆင်းလာြခင်း ကာင့် စားသးသူ ဈးဆနန်းမှာ 

ြပာင်းလဲမအနည်းငယ်သာ ြဖစ် ပ ခ့ဲ ပီး နှစ်အလိက် ငွ ကး ဖာင်းပွမနန်းမှာလည်း ကျဆင်း 

လာပါ ကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနစှ်

ဇနန်ဝါရလီ ဒဇီငဘ်ာလ ဇနန်ဝါရလီ

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

(က) စစုေုပါငး်စားသုံးသေူဈးဆနှုနး် 100.00 139.34 147.75 147.89 0.09 6.14 6.94

01 အစားအစာအုပ်စု 58.51 151.42 161.50 161.70 0.12 6.79 6.74

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 160.69 144.12 148.26 2.87 -7.74 8.33

03 အဝတ်အထည် 3.23 118.41 123.52 124.15 0.51 4.85 3.11

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ပြ ငခ် 8.07 143.34 151.43 152.41 0.65 6.33 7.82

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 116.63 124.83 125.61 0.62 7.69 4.68

 ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျန်းမာေရး 2.13 136.82 146.19 146.95 0.52 7.41 5.85

07 သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 10.13 104.80 110.42 108.13 -2.08 3.17 10.58

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 102.66 101.94 101.78 -0.15 -0.85 3.47

09 အပန်းေဖြ ခြ င်းနှင့်ယဉေ်ကျးမှု 1.02 106.02 109.59 110.04 0.41 3.80 2.14

10 ပညာေရး 2.15 122.67 133.52 133.63 0.08 8.94 6.12

11  ပြ င်ပအစားအေသာက် 5.95 118.86 126.19 126.56 0.29 6.47 8.83

12 အေထွေထွကနုပ်စ္စည်း 3.21 125.04 134.96 135.79 0.62 8.60 5.43

အစားအစာမဟတုေ်သာအပုစ်ု 41.49 122.34 128.41 128.46 0.04 5.01 7.31

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

34.29 117.68 124.69 125.19 0.40 *6.39 *5.61

*  အစားအစာနှင့် ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝငေ်သာ ေငေွကြ းေဖာငး်ပမွှုနှုနး်(Core Inflation)

၂၀၁၈ ခနစှ်
နစှအ်လကိ်
ငွ ကး

ဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မ ငွ ကး 
ဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၁၉ခနစှ်

ဇနန်ဝါရလီ အထ)ိ

ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး်
ဇယား(၁)တစန်ငိင်လး၏အပစ်အလကိစ်ားသးသူ စျးဆနနး်နငှ့် 

COICOP
Code

အ လး ပး
ရာခငိန်နး်

(၂၀၁၉ ခနစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ)

အပစ်အမည်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယဉှလ် င်
ြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခငိန်နး်
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အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနစှ်

ဇနန်ဝါရလီ ဒဇီငဘ်ာလ ဇနန်ဝါရလီ

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

၁ ကချင်ြပညန်ယ် 3.01 148.01 152.25 150.31 -1.27 1.56 7.29

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 145.69 150.33 150.42 0.06 3.24 4.13

၃ ကရင်ြပညန်ယ် 3.12 126.85 135.40 134.97 -0.31 6.41 7.00

၄ ချင်းြပညန်ယ် 0.74 184.35 198.05 198.40 0.17 7.62 5.79

၅ စစ်ကင်ိးတိင်း ဒသကးီ 11.10 136.57 144.16 145.75 1.10 6.72 5.37

၆ တနသာရီတိင်း ဒသကးီ 2.84 125.06 134.07 133.87 -0.14 7.05 7.25

၇ ပဲခူးတိင်း ဒသကးီ 8.83 135.96 144.01 144.15 0.09 6.02 5.54

၈ မ ကးွတိင်း ဒသကးီ 7.33 141.08 154.32 155.52 0.77 10.23 10.09

၉ မန္တ လးတိင်း ဒသကးီ 11.08 134.88 139.72 140.42 0.50 4.10 5.65

၁၀ မွန်ြပညန်ယ် 5.13 130.35 142.68 140.69 -1.40 7.93 8.89

၁၁ ရခိင်ြပညန်ယ် 4.54 172.82 187.71 184.89 -1.50 6.98 10.48

၁၂ ရန်ကန်တိင်း ဒသကးီ 7.47 131.94 138.28 137.71 -0.41 4.38 5.57

၁၃ ရမ်ှးြပညန်ယ် 9.11 149.47 158.72 159.45 0.46 6.67 7.88

၁၄ ဧရာဝတီတိင်း ဒသကးီ 9.90 140.65 146.71 147.11 0.27 4.60 6.20

၁၅ ြပည် ထာင်စနယ် ြမ 1.41 128.99 133.54 132.34 -0.89 2.60 4.02

၁၆ ရန်ကန် မို ့ 10.59 139.21 149.17 149.59 0.28 7.46 6.47

၁၇ မန္တ လး မို ့ 2.58 133.18 140.91 140.57 -0.24 5.54 11.08

၁၈ နြပည် တာ် 0.69 130.43 136.25 137.05 0.58 5.08 7.02

100.00 139.34 147.75 147.89 0.09 6.14 6.94

အ လး ပးရ
ာခငိန်နး်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယဉှလ် င်
ြပာငး်လသဲည့်
ရာခငိန်နး်

၂၀၁၈ ခနစှ်အ
မတှ်
စဉ်

နစှအ်လကိ်
ငွ ကး

ဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မ ငွ ကး
ဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၁၉ ခနစှ် 

ဇနန်ဝါရလီ အထိ)

တစန်ငိင်လး

ဇယား(၂)တငိး် ဒသကးီ၊ ြပညန်ယန်ငှ့် မို ့ကးီ(၃) မို ၏့ စားသးသူ စျးဆနနး်နငှ့်

ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၁၉ ခနစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ)

တငိး် ဒသကးီ/ြပညန်ယ်
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၂၀၁၈ ခနစှ် ၂၀၁၉ ခနစှ်

ဒဇီငဘ်ာလ
(ကျပ)်

ဇနန်ဝါရလီ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1505.51 1481.62 *1380.81 -1.59 7.30

၂  ြမပဲဆီ ြပည်တွင်း ပိဿာ 6173.19 6239.86 5296.90 1.08 17.80

၃ နှမ်းဆီ ြပညတ်ငွ်း ။ 6256.52 6395.63 5715.51 2.22 11.90

၄ စားအန်းဆီ နိင်ငြခား ။ 2070.04 2055.70 2119.79 -0.69 -3.02

၅ ကက်သား အ ကာင်လိက် ပိဿာ 6989.73 7057.03 6751.91 0.96 4.52

၆ ဝက်သား  ပါငသ်ား ။ 9483.45 9533.11 8909.66 0.52 7.00

၇ အမဲသား အရိးလွတ် ။ 12493.95 12661.40 10461.54 1.34 21.03

၈ ဘဲဥ အလတစ်ား ၁၀လး 1747.63 1808.84 1642.24 3.50 10.14

၉ ကက်ဥ ။ ။ 1319.80 1336.08 1189.40 1.23 12.33

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 7950.56 8045.00 7291.71 1.19 10.33

၁၁ ငါးရ ့ ။ ။ 8041.45 8004.15 7668.39 -0.46 4.38

၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 4460.27 4529.02 4522.87 1.54 0.14

၁၃ ပစွန် ြခာက် ။ ။ 31861.70 31870.21 28150.64 0.03 13.21

၁၄ ငါးရ ့ ြခာက် ။ ။ 29564.71 29567.16 27570.59 0.01 7.24

၁၅  ရကျိုငါးပိ သးဦးစပ် ပဿိာ 3306.64 3306.19 3177.43 -0.01 4.05

၁၆ ခရမ်းချဉ်သီး ။ 1004.41 737.18 1292.02 -26.61 -42.94

၁၇ ကလားပဲြခမ်း ။ 2406.09 2374.16 3100.21 -1.33 -23.42

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1145.98 1159.04 1104.84 1.14 4.91

၁၉ ကက်သွန်ြဖူ ဥတစ်လး ။ 2224.44 2173.68 4140.00 -2.28 -47.50

၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1335.40 1272.20 2889.20 -4.73 -55.97

၂၁ လချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 4950.00 5122.34 4711.52 3.48 8.72

၂၂ သား ရဖိနပ် အလတ်စား ရ 5215.95 5269.44 5028.71 1.03 4.79

၂၃  ရထွညပ်စ္စညး် ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 976662.83 987857.96 889054.13 1.15 11.11

၂၄ ထငး် ပိဿာ 326.13 329.65 305.61 1.08 7.86

၂၅ မီး သးွ ။ 650.44 650.44 611.15 0.00 6.43

၂၆ ဖ ယာင်းတိင် ၃၂-တိင် ထပ် 433.99 433.99 404.41 0.00 7.32

၂၇ ဘတစ််ကားခ မိုတ့င်ွး - 1084.80 1084.80 1024.86 0.00 5.85

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလ 4464.90 4173.46 3898.83 -6.53 7.04

၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလ 3948.07 3601.95 3946.39 -8.77 -8.73

* ဆန်သစ်နှင့် ဆန် ဟာင်း ဈးနန်းများကိ ပျမ်းမရှာထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

ယခငလ်
နငှ့်နငး်ယဉှ်
လင် ြပာငး်
လသဲည့် %

ယခငန်စှ်
အလားတလူ
 နငှ့်နငး်ယဉှ်
လင် ြပာငး်
လသဲည ်%

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

အ
မတှ်
စဉ်

ကနပ်စ္စညး် အမျို းအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၈ ခနစှ် 
ဇနန်ဝါရလီ

(ကျပ)်

             အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
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၂၀၁၉ ခနုစှ်

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

စားသုံးသူေစျးဆနှုန်း
(CPI)

139.34 139.51 139.11 139.82 140.24 141.13 142.91 144.17 145.97 147.70 148.95 147.75 147.89

စားသံးသေစျးဆနနး်
6 6 6 6

ဇယား(၄)တစန်ငိင်လး၏စားသးသူ စျးဆနနး်ပြပကားချပ်

အေကြ ာငး်အရာ

၂၀၁၈ ခနုစှ်

139.34 139.51 139.11 139.82 140.24 141.13
142.91 144.17

145.97
147.70 148.95 147.75 147.89

117.68 118.36 118.83 119.08 119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19
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၂၀၁၈ ခုနစှ် ၂၀၁၉ ခုနစှ်

စားသုံးသူေစျးဆနှုန်း(CPI) စားသုံးသူေစျးဆနှုန်း(Core CPI)

စားသးုသေူစျးဆနှုနး
(Core CPI)

117.68 118.36 118.83 119.08 119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19
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၂၀၁၉ ခနုစှ်

ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပြ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလူိုင်  သြ ဂတ်ု စက်တငဘ်ာ  ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇန်နဝါရီ

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း  

5 23 5 11 5 42 5 87 5 90 6 45 7 56 8 18 8 59 8 85 8 33 6 85 6 14

ဇယား(5)တစန်ိုင်ငံလံုး၏ေငွေကြ းေဖာင်းပွမှုနှုန်းပုံပြ ကားချပ်

အေကြ ာငး်အရာ

၂၀၁၈ ခနုစှ်

5.
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42 5.
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18 8.

59 8.
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8.
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၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၉ ခုနစှ်

နှစ်အလိက်ုေငေွကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Year on Year Inflation)

နှစ်အလိက်ုေငေွကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Core Inflation)

ွ ှု ှုန
(Year on Year 
Inflation)

5.23 5.11 5.42 5.87 5.90 6.45 7.56 8.18 8.59 8.85 8.33 6.85 6.14

နှစ်အလိုက်ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမှုနှုန်း (Core
 Inflation)

4.27 4.85 4.69 4.78 5.05 5.64 5.14 5.17 5.76 6.59 6.47 6.79 6.39
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