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အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း အေြခ 

အေနကုိအစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ် ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွက ် တစ်ိုင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၈.၇၇ ြဖစ်ပးီ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက ် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ ၁၃၂.၃၉ ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသုံးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၅၃.၆၆ ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၅၂.၀၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၁.၀၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန ် ေဈးန်း တည်ငိမ်မမရှိသည့် 

အစားအစာအုပစု်ှင့် ေလာငစ်ာဆေီဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချကထ်ားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ေမလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း(Core CPI) မှာ ၁၂၇.၃၁ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI  ြဖစ်သည့် 

၁၂၆.၅၈ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၅၈%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ေမလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၅၃.၆၆ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၄၀.၂၄ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၅၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၏ Core CPI မှာ 

၁၂၇.၃၁ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၁၉.၄၅ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၆.၅၈% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင် အစားအစာအုပ်စု(Food) ၏ ေဈးဆနး်မာှ ၁၆၈.၇၇ ြဖစ်သြဖင့် 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဆန်(ငစိန်၊ ဧည့်မထ၊ ငကဲ)၊ ေကာက် 

ညင်းေဈးန်းများ၊ ေြမပဲဆီ၊ ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သား၊ အမဲသားေဈးန်းများ၊ 

ငါးအစိုှင့် ငါးအေြခာက်ေဈးန်းများ၊ပုစွန်ေြခာက်ေဈးန်းများ၊ ပုစွန်ထုပ်ှင့် ပုစွန်ေကျာ့ေဈးန်း 

များ၊ ကက်ဥ၊ ဘဲဥ ေဈးန်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေဈးန်းများ၊ ငုတ်သီးေြခာက်(အရှည်) 

ေဈးန်းများှင့် အချ ိပဲေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  

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

၁၃၂.၃၉ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုအတွင်း 

ရိှ ဓာတ်ဆီှင် ့ ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအြပင် အြခားအသုံး 

အေဆာင်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ အမျ ိးသမးီ/အမျ ိးသားဝတ်လုံချည်များ၊ ရှပအ်ကျ၊ စွပ်ကျယ်၊ 
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တစန်ငိင်လး၏ စားသးသူ ဈးဆနနး်နငှ့် ငွ ကး ဖာငး်ပမွနနး် ပြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က)
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

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

အပုိင်း(ခ)
၂၀၁၈  ခုှစ်၊ ေမလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊  ေမလ 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၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ စားသံုးသူေဈးဆန်း င်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွက ် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၅၃.၆၆ ြဖစ်ရာ ယခင်လအေြခ 

အေန ၁၅၂.၀၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအုပ်စုများအနက ်ဆက်သွယ ်

ေရးအပုစု်မာှ အနည်းငယ်ကျဆင်းေနသည်မှလဲွ၍ ကျန်အုပ်စုများမှာမ ူယခင်လကထက် ြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းများ ကုိ 

ဇယား(၁)ြဖင့် အုပ်စုအလိုက်ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်- 

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၆၈.၇၇ ရိှ၍ ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယခုလတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ေဈးန်း 

မှာ ၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပီး ေြမပဲဆ ီ ၀.၇၁%၊ ကကသ်ား ၄.၀၆%၊ ဝက်သား 

၀.၇၀%၊ အမဲသား ၀.၈၇%၊ ဘဲဥ ၀.၆၆%၊ ကက်ဥ ၀.၉၉%၊ ငါးခ ူ ၂.၁၄%၊ ငါးရံ 

၂.၁၈%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၂.၄၂%၊ ပစွုန်ေြခာက် ၀.၃၀%ှင့် ငါးရံေြခာက ် ၁.၀၇% ြဖင့် 

ေဈးန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာေကာင်းေတွရိှရပါသည်။ မီးဖိုေချာင်သုံး 

ပစည်းများတွင ် ကက်သွန်ြဖ ေဈးန်းများမှာ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေသာ ်

လည်း ကက်သွန်န ီေဈးန်းမှာ ကျဆင်းလာပါသည်။ ထုိအြပင် ဆားှင့် အချ ိမန့် 

ေဈးန်းများလည်း ြမင့်တက ် ေနပါသည်။ သစ်သီးများြဖစ်ကေသာ ငှကေ်ပျာသီး၊ 

သေဘာသီး၊ လိေမာ်သီး၊ ပန်းသီး၊ ေရာှကသီ်း ေဈးန်းများှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက ်

များြဖစ်ကေသာ ဘူးသီး၊ ခရမ်းသးီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ေဂဖီထုပ်၊ မုန်လာဥြဖ၊ 

ပဲေတာင့်ရှည်သီး၊ ကန်စွန်းရွက် ှင့် ချဉ်ေပါင်ရွက ်ေဈးန်းများမှာလည်း ြမင့်တက ်
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လျက်ရိှပါသည်။ ပဲေဈးန်းများတွင် ကုလားပဲ၊ ပဲနီေလး၊ စားေတာ်ပဲ ှင့် 

ေထာပတ်ပ ဲေဈးန်းများမှာ  အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၁.၅၄ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၇၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပစု်အတွင်း၌ 

ပါဝင်ေသာ အရက(်ြပည်တွင်း)၊ ဘီယာ(ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသးီ 

(အြခမ်း/အလုံး)၊ ေဆးရွက်ကီး၊ စီးကရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)ှင့် ေဆးေပါ့လိပ ်

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။  

(ဂ)  အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၅.၈၂ ရှိ၍ ယခင ်

လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၇% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စတွုင ်

ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည်(ြပည်တွငး်/ြပည်ပ)၊ ရှပ်အကျ၊ စပုိရှပ်၊ စွပ်ကျယ်၊ 

အမျ ိးသားဝတ်လုံချည်၊ ေဘာင်းဘီအတို၊ ေဘာင်းဘီအရှည်၊ မိုးကာအကျ၊ စက်ချပ် 

ခ(အမျ ိးသမးီ)၊ သားေရဖိနပ် ှင့် ေရာ်ဘာဖိနပ ်ေဈးန်းများ ဆကလ်က ်ြမင့်တက ်

လာေကာင်း ေတွရပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၅.၈၇ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၉၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်သည့် 

အိမလ်ခှင့် အိမ်ေဆာက်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ ဓနိ၊ သက်ကယ်၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ 

သစ်မာ၊ သွပ၊် ဘိလပေ်ြမ၊ အုတ၊် အိမ်ြပြပင်ထိန်းသမိ်းစရိတ်၊ ေရဖုိး၊ ထင်းှင့် 

မီးေသွးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၇.၄၂ ရှိ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၈% ြမင့်တက ်

ခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ အိမအ်သုံးအေဆာင်ပစည်းများ ြဖစ်ကသည့် 

ဘီဒုိ၊ ဖျာ(သင်ဖျး)၊ ြခငေ်ထာင်၊ ေရခေဲသတာ၊ ေသာက်ေရအိုး၊ မီးအားြမင့်စက်၊ 

ေရစုပ်စက်ှင့် အဝတ်ေလာ်ဆပြ်ပာေဈးန်းများ အနည်းငယ်ဆက်လက် ြမင့်တက ်

လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၂.၅၃ ရိှ၍ ယခင်လ 

ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၁၆% ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်

ပါဝင်ေသာ ေဆးံုစရိတ်၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် ေဆးကသုခေဈးန်းများ ဆက ်

လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၁၆.၁၀ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၁၄.၃၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၅၀% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင ်ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ဆီ တစ်ဂါလန်လင် ၄၂၃၄.၇၈ ကျပ် မ ှ

၄၃၈၈.၅၄ ကျပ်သို လည်းေကာင်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလန်လင် ၄၆၅၁.၉၇ ကျပ် မ ှ

၄၇၀၂.၇၀ ကျပ်သို လည်းေကာင်း ေဈးန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင် ့ ြဖစ်ပါသည်။ အလားတူ ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ ေမာ်ေတာ် 

ယာဉ်ြပြပင်ထိန်းသမိ်းစရိတ်၊ ဘတ်(စ်)ကားခ(ြပည်တွင်း)ှင့် အငှားယာဉခ်ေဈးန်း 

များလည်း ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၀၁.၅၉ ရိှ၍ ယခင် 

လှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခုိင်န်းအနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ 

ပါဝင်ေသာ တယ်လီဖုန်းှင့် မုိဘုိင်းဖုန်းေဈးန်းများမှာ ေမာ်ဒယ်နိမ့်သွားေသာ 

ေကာင့် ေဈးန်းများအနည်းငယ် ကျဆင်းလာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၀.၄၉ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၁% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် 

ပါဝင်ေသာ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ ် ှင့် ကွန်ပါဘူးေဈးန်းများ ြမင့် 

တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၅.၀၂ ရှိ၍ ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းရိှ ကျရှင်ေဈးန်း 

များှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ ေကျာင်းဖွင့်ရာသီ ြဖစ်ေသာေကာင့် ့ ေဈး 

န်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၇.၉၇ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၇၃% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း ပါဝင ်

ေသာ ြပင်ပအစားအေသာက်များြဖစ်သည့် မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းုိေခါက်ဆွဲ၊ အသုပ်စုံ၊ 

ထမင်းှင့်ဟင်း၊ ေရခဲမုန့်ှင့် ကွမ်းယာေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ေကာင်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။  

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၇.၅၉ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၄% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင် 

ေသာ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ သွားတိုက်ေဆး၊ ေရ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊  နာရ ီ ှင့် ထီး 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၂.၃၉ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၄% ြမင့်တက်လာသည်ကိ ု ေတွရှရိပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ  ၁၅၃.၆၆ ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ်အလားတူ 

လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၄၀.၂၄ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၅၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဆက်သွယ် 

ေရးအုပ်စုမှလွဲ၍ ကျန်အုပ်စုအားလံုးတွင် ပါဝင်ေသာကုန်ပစည်း ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်

အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါကသိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ် ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းများ 

ကုိအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၆၈.၇၇ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ 

ေမလ အေြခအေန ၁၅၁.၈၂ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၁.၁၆% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့် 

တက်ေနပါသည်။ ဆန်(ဧည့်မထ)ေဈးန်းမှာ ယခင်ှစ ် အလားတူကာလကထက် 

၈.၁၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ေြမပဲဆီ ၁၅.၇၃%၊ ှမး်ဆီ ၁၂.၀၂%၊ 

ကကသ်ား ၇.၂၉%၊ ဝက်သား ၂.၂၈%၊ အမဲသား ၂၅.၆၇%၊ ဘဲဥ ၁၄.၁၈%၊ ကက်ဥ 

၁၀.၁၈%၊ ငါးခ ူ ၁၀.၀၁%၊ ငါးရံ ၁၀.၈၂%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၈.၀၀%၊ ပုစွန်ေြခာက် 

၁၀.၀၄%၊ ငါးရံေြခာက် ၇.၇၀% ှင့် ေရကျ ိငါးပိ ၀.၉၅% ြဖင့် ေဈးန်းများ အသးီ 

သီးြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အလားတ ူ ခရမ်းချဉ်သီး ေဈးန်းမှာ 

ယခင်ှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၇၅.၆၇% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ သိုေသာ ်မီးဖိုေချာင ်

သုံးပစည်းများတွင ် အာလူး ၅.၈၇% ြမင့်တက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ကက်သွန်နီ 

၂၀.၉၁%၊ ကက်သနွြ်ဖ ၂.၈၀%ှင့် ကုလားပဲြခမ်း ၁၀.၀၇% တုိြဖင့် သိသာထင ်

ရှားစာွ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

 (ခ) ေဆးလိပ်ှင့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၁.၅၄ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၆.၁၃% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စု 
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တွင်  ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက် 

ှင့် ကွမ်းသီး (အြခမ်း/အလံုး)၊ စီးကရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါ့လိပ်ှင့် 

ေဆးြပင်းလိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ် ှင့် င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၅.၈၂ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ေမလ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၅.၃၂% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ လံုချည်(အမျ ိးသမးီ/အမျ ိးသား)၊ အမျ ိးသမီးဝတ် အကျ၊ 

ဂျာကင်၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ မုိးကာှင့် စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး)၊ သားေရ 

ဖနိပှ်င့် ေရာ်ဘာဖိနပ် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၅.၈၇ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၆.၂၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် 

ပါဝင်ေသာ အိမ်ငှားခ၊ အိမ်ေဆာက်ပစည်းများ၊ ထင်း၊ မီးေသွးေဈးန်းများ၊ အိမ်ြပင် 

ခ၊ အလုပ်သမားခ၊ ဂက်(စ်) ဓာတ်ေငွှင့် ေရဖုိး ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် 

ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၇.၄၂ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၈.၁၅% ြမင့်တက ်

ခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများှင့် အိမ်ြပ 

ြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်တိုမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် သိသိသာသာ ြမင့်တက်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၅၂.၅၃ ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၅၄% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ိုးိုးေဆးကုသခ၊ 

အထူးေဆးကုသခ၊ အေထွေထေွဆးကသုခ၊ ေဆးံု၌ ေဆးကုသခ၊ အားေဆး၊ 

အကိုက်အခဲေပျာက်ေဆးှင့် တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းများ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့် 

တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 



7 

 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၁၆.၁၀ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၈.၄၆% ြဖင့် ဆက်လက်ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင် ပါဝင်ေသာ ဒီဇယ်ဆီ ေဈးန်းမှာ တစ်ဂါလန် 

လင် ၄၁၈၅.၉၆ ကျပ်ရိှရာမှ ယခှုစ်တွင် ၄၇၀၂.၇၀ ကျပ်သိုလည်းေကာင်း၊ 

ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ တစဂ်ါလန်လင် ၄၁၃၈.၉၂ ကျပ်ရိှရာမှ ယခုှစ်တွင် ၄၃၈၈.၅၄ 

ကျပ်သိုလည်းေကာင်း ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုြပင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ်(စ်)ကားခ(ခရီးေဝး) (ြပည်တွငး်)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ 

ဆုိက်ကားခှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ် 

ကထက် ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၀၁.၅၉ ရှိ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၉၃% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင ်

ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ်များဝင်ေရာက်မများလာပီး 

Model အေဟာင်း ဝယ်ယူသူနည်းပါးလာေသာေကာင့် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်

ကထက် ကျဆင်းလာေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၀.၄၉ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၂.၈၇% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စု 

တွင ် ပါဝင်ေသာ ုပ်ြမင်သံကားစက်၊ ကွန်ပျတာ၊ စီဒီတိပ်ေခွ၊ ဓာတ်ပုံိုက်ခ၊ 

သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ၊် ေဘာလ်ပင်ှင့် ကွန်ပါဗူး ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၅.၀၂ ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ေမလင့်ှ င်းယှဉ်ပါက ၆.၂၁% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ 

ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၇.၉၇ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄.၂၀% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စု 

အတွင်းပါဝင်ေသာ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းုိေခါက်ဆဲွ၊ အသုပ်၊ ေခါက်ဆွဲေကာ်၊ 
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ေကးအိုး၊ ထမင်းှင့်ဟင်း၊ လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမုန့် ၊ လက်ဖက်အစိုှင့် 

ှစ်ြပန်ေကာ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၇.၅၉ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၅၇% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုမှာ ယခင်ှစ်ှင့် င်းယှဉ ်

ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင် ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ ၁၂.၃၉%၊ 

သနပ်ခါး ၉.၄၄%၊ မတ်ိကပ ် ၁၅.၈၃%၊ သွားတုိက်ေဆး ၁၈.၁၀%ှင့် လွယ်အိတ် 

၂၆.၅၅% တိုြဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၂.၃၉ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေမလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၆.၈၂% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ အစားအစာ 

မဟုတ်ေသာအုပစု်တွင် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအနက ် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုမှလွဲ၍ 

ကျန်အုပစု်များ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ် ကထက ် ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၉ ခုှစ ်ေမလ) အထ ိတစ်ှစ်တာ 

ကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ဇွန်လတွင် ၁၄၁.၁၃ ရိှရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ်

၁၄၈.၉၅ သို ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  သိုေသာ် ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်  ြမန်မာကျပ်ေငွှင့် 

အေမရိကန်ေဒလာေငွလဲလှယ်န်းများ သိသာစွာကျဆင်းလာြခင်းေကာင့် စားသုံးသူေဈးဆန်း 

မှာ အနည်းငယ်ြပန်လည်ကျဆင်းလာပါသည်။ တစ်ဖန် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ စားသံုးသ ူ

ေဈးဆန်း တြဖည်းြဖည်းြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ေမလအထိ ဆက်လက် ြမင့်တက်ေနသည် 

ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတိုတွင ် ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမမှာ သိသာစွာေြပာငး်လဲမ မရှိေသာ်လည်း ကျန်တိုင်းေဒသ 

ကီးှင် ့ ြပည်နယ်များအားလုံးတိုတွင ် ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ လအလိုက ်

ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအေနြဖင့် ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ် ၂.၅၄% ြဖင့် အများဆံုး ြမင့်တက ်

လာပီး  ေနြပည်ေတာ်တွင် ၀.၃၂% ြဖင့် အနည်းဆံုးြမင့်တက်ေနပါသည်။   

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၈ ခုှစ ်ဇွန်လမှ ၂၀၁၉ ခုှစ ်ေမလအထ)ိ တစ်ှစ်တာ 

ကာလအတွင်းြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ေလ့လာ 

ပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၆.၄၅% ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလတွင ်၈.၈၅% သို 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုမှတဖန် ပွင့်လင်းရာသ ီ ြဖစ်ေသာ ုိဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလများတွင် ရာသီ 

ဥတုအေြခအေနြပန်လည် ေကာင်းမွန်လာြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမွန်လာြခင်းတို 

ေကာင် ့ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ ြပန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ 
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လ၌ ၆.၁၄% သုိ ေလျာ့နည်းလာပါသည်။ သိုေသာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်၆.၆၉% သို 

တြဖည်းြဖည်းြပန်လည် ြမင့်တက်လာရာမှ  ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ေမလတွင ်၉.၅၇% အထိ ဆက်လက ်

ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခံ 

တွက်ချက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ  

၇.၈၂% ရိှ၍  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ ၇.၅၁% ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၃၁% ပုိမုိ 

လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ေမလအထ ိ ပျမ်းမေငွေကး 

ေဖာင်းပွမန်းများကိုေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၄.၅၈% ရိှခ့ဲရာမှ တြဖည်းြဖည်းြမင့် 

တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ်၇.၈၂%ြဖင့် အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲေကာင်းေတွရှိခ့ဲပါသည်။ 

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

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ဇယား(၂)ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အတွင်း ပျမ်းမ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ မေကွးတိုင်းေဒသကီးတွင ်၁၁.၉၄% ြဖင့် အြမင့်ဆံုး၊ မွန်ြပည်နယ်တွင ်

၁၀.၂၈% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ မေလးမိတွင် ၁၀.၂၁% ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆံုး အသီးသီးြဖစ ်

ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁၄.၈၇% 
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ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် ၄.၃၃% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမ 

ရာခိုင်န်းအနည်းဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခအေနများ 

ကုိ ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆနေ်ဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်လင် 

အနည်းငယ်ဆက်လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှပီး ယခင်ှစှ်င့် င်းယှဉ်ပါကလည်း 

များစွာ ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ သယ်ယူပုိေဆာင်စရိတ် ြမင့် 

တက်ြခင်းှင့် မိုးစပါးစိုက်ပျ ိးချနိ်နီးကပ်လာြခင်း၊ ေဈးကွက်အတွင်း ဆနလ်ကက်ျန် 

နည်းပါးလာြခင်းတုိေကာင့် ဆန်ေဟာင်းေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

          (ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီ ေဈးန်းများမှာ ကုန်ကမ်းများြဖစ်ကေသာ 

ေြမပဲဆံများကုိ ြပည်ပဝယ်လုိအားရိှြခင်းှင့် အထွက်နည်းြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် မက်ထ 

ရစ်တစ်တန်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၂၆.၃၃ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခုလတွင် အေမရိကန် 

ေဒလာ ၄၈၉.၁၁ သို ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြပည်တွင်းစားအုန်းဆ ီ ေဈးန်း 

များမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ငါးှင့်ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများမှာ  ြပည်ပမ ှကဲ၊ ွား၊ 

ဆိတ်၊ ဝက ်ဝယ်ယူမများ ရိှေနြခင်းေကာင့်လည်းေကာင်း၊ တိရိစာန်အစာြဖစ်ေသာ 

ကကစ်ာ၊ ငါးစာေဈးန်းများ ြမင့်တက်ြခင်း၊ ရာသီဥတုပူြပင်းေသာေကာင့် ကက ်

များအေသအေပျာက်များြခင်း စသည့်အေကာင်းရင်းများေကာင့် အသား၊ ငါး 

ေဈးန်းများြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုြပင် ရာသီဥတုပူြပင်းသြဖင့် ဥထွက်န်းများ 

ကျဆင်းလာပီး ဘဲဥှင့် ကကဥ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 
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(ဃ)  ရာသီဥတုပူြပင်းသြဖင့် စိုက်ပျ ိးပင်များပျက်စီးမရှိ၍ အသီးအှံထွက်ရှိမမှာ ေလျာ့ 

နည်းလာေသာေကာင့်  ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့် အသီးအံှေဈးန်းများသသိိသာသာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကက်သွန်ြဖေဈးန်းမှာ ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း 

ကကသွ်န်နီ အသစ်ထွက်ချနိ်ြဖစ်၍ ေဈးကွက်အတွင်း ဝင်ေရာက်မများလာပီး  

ကကသွ်န်နီေဈးန်းမှာ သိသိသာသာကျဆင်းလာပါသည်။  ပမဲျ ိးစံုေဈးကွကတွ်င် 

ြပည်ပမ ှ ြပနလ်ည်၍ ဝယ်လုိအား ရိှလာေသာေကာင့် ပဲေဈးန်းများ ြပန်လည ်

ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၉၉၁၀၄၉.၃၄ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာလကထက် ၀.၅၇% ြမင့်တက်လာ 

ခ့ဲပါသည်။ လွန်ခဲ့ေသာှစှ်င့် င်းယှဉ်ပါက ၁၂.၃၉% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ တစ်ထိုင်ေအာင်စလင ် ယခင်လတွင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၂၈၇.၃၇ ရိှရာ မ ှ၁၂၈၃.၇၅ သုိ ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း ကျဆင်း 

လာေသာ်လည်း ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမာှ အနည်းငယ် ြမင့့်တက်လျက်ရှိပါသည်။  

(ဆ) ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၈၂.၅၃ မ ှ ၈၂.၅၈ သို 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၇၈.၁၉ မ ှ၇၄.၉၄ သုိ ကျဆင်းလာပါသည်။  ြပည်ပမ ှတင်သွင်းသည့် ေလာင်စာဆ ီ

ေဈးန်းများမှာ အတက်အကျ အနည်းငယ်ြဖစ်ေပေနေသာ်လည်း ြပည်တွင်း 

ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ ုိငငံ်ြခားေငွလဲလှယ်န်းများ ြမင့်တက်ေနြခင်း 

ေကာင် ့ဆက်လက်ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။   

၇။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအတွငး် အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်းမှာလည်း 

ယခင်ှစ ် အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်လင ် ကျဆင်းေနေသာ်လည်း ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

သိသိသာသာြမင့်တက်လာသည်ကုိေတွရိှရပါသည်။  
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၈။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ် အလှအတန်း ေပါများေသာ ရာသီြဖစ်ြခင်း၊ ေကျာင်းပိတ်ချန်ိ 

ြဖစ်သြဖင့် ခရီးသွားလာသူများြပားလာပီး ေလာင်စာဆီအသံုးြပမ များြပားလာေသာေကာင့် 

ေလာင်စာဆေီဈးန်းများ ြမင့်တက်ြခင်းှင့်  ရာသီဥတုအလွန်ပူြပင်းသြဖင့် အေြခခံစားေသာက် 

ကုန်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းတုိေကာင့် စားသုံးသူေဈးဆန်း ြမင့်တက်ခ့ဲပီး ှစ်အလုိက် 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာလည်း ြမင့်တက်လာပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခုစှ်

ေမလ ဧပလီ ေမလ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း 100.00 140.24 152.03 153.66 1.07 9.57 7.82

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 151.82 166.95 168.77 1.09 11.16 8.31

02 ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာယ်မကာ 1.65 142.80 144.61 151.54 4.79 6.13 1.22

03 အဝတ်အထည် 3.24 119.47 125.24 125.82 0.47 5.32 4.19

04 အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 146.65 154.43 155.87 0.93 6.29 7.32

05 အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် 2.34 117.81 127.06 127.42 0.28 8.15 6.23

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 139.25 150.78 152.53 1.16 9.54 7.07

07 သယ်ယူပုိေဆာင်ေရး 10.14 107.04 114.39 116.10 1.50 8.46 10.44

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 102.54 101.66 101.59 -0.07 -0.93 0.07

09 အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉေ်ကျးမ 1.03 106.74 119.99 120.49 0.41 12.87 4.55

10 ပညာေရး 2.15 127.13 134.12 135.02 0.67 6.21 8.17

11 ြပင်ပအစားအေသာက် 5.96 122.81 127.05 127.97 0.73 4.20 6.67

12 အေထွေထွကန်ုပစည်း 3.21 125.57 137.00 137.59 0.44 9.57 7.62

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 123.94 131.03 132.39 1.04 6.82 7.00

(ခ)
 အစားအစာှင် ့ေလာင်စာဆ ီ
မပါဝင်ေသာ စားသံုးသူ 
ေဈးဆန်း(Core CPI)

34.29 119.45 126.58 127.31 0.58 *6.58 *6.11

*  အစားအစာှင့် ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝင်ေသာ ေငွေကးေဖာငး်ပွမန်း(Core Inflation)

၂၀၁၉ ခုစှ်
ှစ်အလိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပမွန်း

ပျမး်မေငွေကး 
ေဖာင်းပမွန်း 

(၂၀၁၉ခုှစ်
ေမလ အထိ)

ေငေွကးေဖာင်းပမွနး်
ဇယား(၁)တစ်ုိင်ငံလံုး၏အပုစု်အလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းင့်ှ 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်န်း

(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ေမလ)

အုပစု်အမည်

ယခင်လှင့်
င်းယှဉလ်င်
ေြပာင်းလဲ
သည့်

ရာခိုင်န်း
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အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခုစှ်

ေမလ ဧပလီ ေမလ

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

၁ ကချင်ြပည်နယ် 3.01 144.74 150.52 151.01 0.33 4.33 6.64

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 143.66 154.41 156.02 1.04 8.60 4.72

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 126.49 138.05 138.92 0.63 9.83 8.43

၄ ချင်းြပည်နယ် 0.74 183.63 200.56 204.26 1.85 11.24 8.34

၅ စစ်ကိုင်းတုိင်းေဒသကးီ 11.12 134.70 153.03 154.59 1.02 14.77 8.17

၆ တနသာရတုိီင်းေဒသကးီ 2.85 125.78 136.30 136.84 0.40 8.80 8.47

၇ ပဲခူးတုိင်းေဒသကးီ 8.84 136.28 147.54 149.06 1.03 9.38 6.78

၈ မေကးွတုိင်းေဒသကးီ 7.34 141.94 161.18 163.04 1.15 14.87 11.94

၉ မေလးတုိင်းေဒသကးီ 11.09 134.35 146.74 147.86 0.76 10.05 6.62

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 133.68 143.79 144.85 0.73 8.35 10.28

၁၁ ရခုိင်ြပည်နယ် 4.43 177.40 185.92 188.12 1.18 6.04 8.84

၁၂ ရန်ကန်ုတုိင်းေဒသကးီ 7.48 134.14 139.46 143.01 2.54 6.61 5.75

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 152.68 161.23 163.08 1.15 6.81 7.67

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကးီ 9.91 141.43 153.94 156.22 1.48 10.45 6.76

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 1.41 127.21 136.99 136.98 -0.01 7.68 4.92

၁၆ ရန်ကုန်မိ 10.61 141.75 152.18 152.79 0.40 7.79 7.59

၁၇ မေလးမိ 2.58 134.32 146.41 149.73 2.27 11.47 10.21

၁၈ ေနြပညေ်တာ် 0.69 130.41 142.55 143.01 0.32 9.66 7.69

100.00 140.24 152.03 153.66 1.07 9.57 7.82

အေလးေပးရ
ာခိုင်န်း

၂၀၁၉ ခုစှ်
ယခင်လှင့်
င်းယှဉလ်င်
ေြပာင်းလဲသည့်

ရာခိုင်န်း

ှစ်အလိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပမွန်း

ပျမး်မေငေွကး
ေဖာင်းပမွန်း 

(၂၀၁၉ ခုစှ် ေမလ
 အထိ)

တစ်ိုင်ငံလုံး

ဇယား(၂)တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကးီ(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းင့်ှ

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ေမလ)

အ
မတှ်
စဉ်

တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်
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ဧပလီ
(ကျပ)်

ေမလ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1504.23 1506.07 1392.80 0.12 8.13

၂  ေြမပဲဆီ ြပညတ်င်ွး ပိဿာ 6342.39 6387.68 5519.45 0.71 15.73

၃ ှမ်းဆီ ြပညတ်ွင်း ။ 6551.88 6552.50 5849.39 12.02

၄ စားအနု်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2071.94 2049.37 2075.95 -1.09 -1.28

၅ ကက်သား အေကာင်လုိက် ပိဿာ 7221.29 7514.45 7004.18 4.06 7.29

၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 9352.36 9418.24 9208.50 0.70 2.28

၇ အမဲသား အိုးလွတ် ။ 13366.05 13482.33 10728.77 0.87 25.67

၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1872.41 1884.70 1641.59 0.66 14.81

၉ ကက်ဥ ။ ။ 1368.68 1382.28 1254.60 0.99 10.18

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 8633.89 8818.89 8016.11 2.14 10.01

၁၁ ငါးရံ ။ ။ 8660.10 8849.22 7984.97 2.18 10.82

၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 4806.70 4923.21 4558.48 2.42 8.00

၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 32443.40 32539.15 29569.36 0.30 10.04

၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 30393.14 30719.12 28521.67 1.07 7.70

၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3329.20 3331.42 3300.00 0.07 0.95

၁၆ ခရမ်းချဉသီ်း ။ 1498.74 1697.69 966.39 13.27 75.67

၁၇ ကုလားပဲြခမ်း ။ 2348.95 2354.62 2618.36 0.24 -10.07

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1125.50 1088.55 1028.23 -3.28 5.87

၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုံး ။ 2497.37 2620.68 2696.24 4.94 -2.80

၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 933.60 884.40 1118.20 -5.27 -20.91

၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5252.84 5275.18 4785.87 0.43 10.22

၂၂ သားေရဖိနပ် အလတစ်ား ရံ 5311.63 5374.75 5086.47 1.19 5.67

၂၃  ေရထညပ်စညး် ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 985419.91 991045.80 881776.11 0.57 12.39

၂၄ ထငး် ပိဿာ 334.92 342.71 319.35 2.33 7.32

၂၅ မီးေသွး ။ 657.21 674.02 624.59 2.56 7.91

၂၆ ဖေယာင်းတိုင် ၃၂-တိုင် ထုပ် 438.16 437.94 410.09 -0.05 6.79

၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1095.91 1105.85 1033.14 0.91 7.04

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ 4651.97 4702.70 4185.96 1.09 12.34

၂၉ ဓာတဆီ် ဂါလံ 4234.78 4388.54 4138.92 3.63 6.03

ယခင်လ
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတလူ 
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ
(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ေမလ)

အ
မတှ်
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၈ခုစှ ်
ေမလ
(ကျပ)်

             အ ြခခနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
၂၀၁၉ ခုစှ်
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ေမ ဇွန် ဇူလိုင် သဂတ်ု စကတ်ငဘ်ာ  ေ အာက်တုိဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒီဇင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ

စားသုံးသူေဈးဆ
န်း(CPI)

140.24 141.13 142.91 144.17 145.97 147.70 148.95 147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66

စားသုံးသူေဈးဆ
န်း(Core CPI)

119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31

ဇယား(၄)တစ်ိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ
၂၀၁၉ ခုှစ်၂၀၁၈ ခုှစ်

140.24 141.13
142.91 144.17

145.97 147.70 148.95 147.75 147.89 148.85 150.13
152.03 153.66

119.45 120.18 120.52 121.41 122.48 123.40 123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31

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

ေမ
 

ဇွန
 ်

ဇူလ
ိုင ်

သ
ဂုတ်

 

စက
တ်

ငဘ်
ာ 

 ေ
အ
ာက

်တို
ဘ

ာ 

ိုဝ
ငဘ်

ာ 

ဒီဇ
ငဘ်

ာ 

ဇန
န်ဝ

ါရ
 ီ

ေဖ
ေဖ

ာဝ်
ါရ
 ီ

မတ်
 

ဧ
ပ ီ ေမ
 

၂၀၁၈ ခုှစ်  ၂၀၁၉ ခုှစ် 

စားသုံးသူေဈးဆန်း(CPI) စားသုံးသူေဈးဆန်း(Core CPI)
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ေမ ဇွန် ဇူလိုင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ  ေ အာက်တုိဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒဇီငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year
 on Year Inflation)

5.90 6.45 7.56 8.18 8.59 8.85 8.33 6.85 6.14 6.69 7.92 8.73 9.63

စ်ှအလိုက်ေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core 
Inflation)

5.05 5.64 5.14 5.17 5.76 6.59 6.47 6.79 6.39 6.33 6.18 6.30 6.58

ဇယား(၅)တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၉ ခုှစ်၂၀၁၈ ခုှစ်

5.
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ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း  (Year on Year Inflation)

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core Inflation)
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