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အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက ်တစ်ုိင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ 17၄.၁၃ ြဖစ်ပီး အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက ် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ ၁၄၄.၂၆ ရိှပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏  စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၁.၂၆ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက 0.၂၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် ေဈးန်းတည်ငိမ်မ 

မရှိသည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၏  စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၁.၂၂  ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI  

ြဖစ်သည့် ၁၄၀.38  ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၆၀%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

147.75 ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၄၅% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၏ Core CPI  

မှာ ၁၄၁.၂၂ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၂၄.၆၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

13.2၆% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 17၄.၁၃ 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၁၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ေကာက်ညင်းဆန်၊ ဂျံမန ့် 

ေဈးန်းများ၊ ှမး်ဆီှင့် စားအုန်းဆီေဈးန်းများ၊ ဝက်သား၊ အမသဲား၊ ဆိတ်သားေဈးန်းများ၊ 

ငါးအစိုှင့် ငါးအေြခာက်ေဈးန်းများ၊ ပုစွန်ေကျာ့ေဈးန်းများ၊ အချ ိ သစ်သီးဝလံေဈးန်းများ၊ 

အချ ိပဲေဈးန်းများှင့် စားဖိုေဆာင်သီးှံေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု (Non Food) ၏ ေဈးဆန်း 

မှာ ၁၄၄.၂၆ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၅၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ယငး်အပုစု် 

အတွင်းရှိ ဓာတ်ဆီေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပီး အြခားအသုံးအေဆာင်ပစည်းများ 

ြဖစ်ကေသာ အမျ ိးသမီး/အမျ ိးသားဝတ်လုံချည်များ၊ ဂျာကင်၊ ရပ်ှအကျ၊ တီရှပ်၊ ေဘာင်းဘီရှည၊် 

ဆွယ်တာ၊ အမျ ိးသမးီဝတ်အကျ၊ ေြခအိတ်၊ ဖနိပ်(ေရာ်ဘာ/ သားေရစိမ်း)ှင့် အိမ်အသုံး 
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသေူဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) ၁
အုပစု်အလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁
အပုိင်း(ခ) 
၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊  ဒီဇင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသေူဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) ၅
အုပစု်အလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၅
အပုိင်း(ဂ) 
စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 9
၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 9
သံုးသပ်တင်ြပချက် ၁1

တစ်ုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

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

၁4

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

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

၁5

အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးန်းေြပာင်းလဲမများ

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

၁6

တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပံုြပကားချပ်

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

၁7

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပံုြပကားချပ်

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

၁8

 



 

 

 တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလစားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.72 ြဖစ်ရာ ယခငလ် 

အေြခအေန ၁၆1.26 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.29% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအုပ်စုများအနက ်

ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုှင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုတိုမှာ သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမမရှိေသာ်လည်း 

ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စုှင့် ြပင်ပအစားအအေသာက်အုပ်စုတို၏ ေဈးန်းများမှာ 

အြခားအုပ်စုများထက် သိသာစွာြမင့်တက်လျက်ရိှပီး ကျန်အုပ်စု၏ ေဈးန်းများမာှ ယခင်လက 

ထက ်အနည်းငယ်စ ီြမင့်တက်လျက် ရိှပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်း 

များကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစု်အလိုက်ေဖာ်ြပထားပးီ ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တငြ်ပ 

အပ်ပါသည်-  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၇၄.၁၃ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၁% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ယခုလတွင ် ဆန် 

(ဧည့်မထ) ေဈးန်းမှာ ၀.၈၂%၊ ေြမပဲဆ ီ ၀.၄၁%၊ ကက်သား ၀.၁၅%၊ ကက်ဥ 

၀.၃၈%၊ ငါးခ ူ ၂.၃၆%၊ ငါးရံ ၀.၈၂% ှင့် ငါးရံေြခာက ် ၀.၂၉% ကျဆငး်ေန 

ေသာ်လည်း  ှမ်းဆီ ၀.၄၄%၊ စားအုန်းဆီ ၂.၆၉%၊ ဝက်သား ၁.၉၁%၊ အမသဲား 

၀.၁၉%၊ ဘဲဥ ၀.၀၉%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၀.၃၄% ှင့် ပုစွန်ေြခာက် ၀.၁၂% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ သုိရာတင်ွ စားဖိုေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ အာလူးေဈးန်းမှာ 

၄.၄၁% ကျဆင်းေနေသာ်လည်း ကက်သွန်ြဖ ၂.၉၁% ှင့် ကက်သွန်နီ ၁.၉၀% 

တိုြဖင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတူ ရာသီသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်း 

ချဉ်သီးေဈးန်းမှာ ၄.၂၉% ြဖင့်သိသာစွာြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအြပင် ငှက်ေပျာ 
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သီး၊ အုန်းသးီ၊ နာနတ်သီး ေဈးန်းများှင့် ပဲနီေလးေဈးန်းမှာ ယခင်လကထက ်

အသီးသီး ြမင့်တက်လာပါသည်။  

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 

15၇.၅၄ ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၀၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤ 

အုပ်စုအတွင်း၌ ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွငး်)၊ ကွမ်းရွက်၊ စီးကရက်(ြပည်တင်ွး/ 

ြပည်ပ)ှင့် ေဆးေပါ့လိပ ် ေဈးန်းများ သိသာစာွ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ ်

ပါသည်။  

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 129.13 ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.34% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ် 

စုတွင် ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည်(ြပည်တွင်း)၊ ဂျာကင၊် ရှပ်အကျ၊ တီရပှ၊် 

စပိုရှပ်၊ အမျ ိးသားဝတ်လုခံျည်၊ ေဘာင်းဘီရည်ှ၊ ဆွယ်တာ၊ အမျ ိးသမီးဝတ်အကျ၊ 

အကျချပခ်(အမျ ိးသမီး) ှင့် ဖိနပ်(သားေရ/ ေရာ်ဘာ)ေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင် ့

တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ 19၉.၄၅ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၃၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင် 

သည့် အိမလ်ခှင့် အိမ်ေဆာက်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ ကန်းသစ်၊  သစ်မာ၊ သွပ်၊ 

စတီးေချာင်း၊ ဘိလပေ်ြမ၊ အိမ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ ် (အလုပ်သမားခ)၊ ေရခွန်၊ 

ေရဖိုး၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွှင့် မီးေသွးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြဖစ ်

ပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၃၂.၇၇ ရှိ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၈၁% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းများ 

ြဖစ်ကသည့် ကုတင်၊ ဗီုိ၊ ဖျာ(သင်ြဖး)၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင၊် ေစာင၊် 

ဘက်ထရီ၊ မီးေချာင်း၊ ဓာတ်မီး၊ ဆပ်ြပာမန့်၊ ဖေယာင်းတိုင်ှင့် အိမ်အကူေဈးန်း 

များ အနည်းငယ် ဆက်လက် ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၆၀.၀၄ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၃% ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ် 

စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေဆးံုစရိတ်၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် ေဆးကုသခေဈးန်းများမှာ 

ရာသီအကူးအေြပာင်းကာလြဖစ်၍ ဖျားနာသ ူ များြပားလာေသာေကာင့် ဆက ်

လက်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၁၇.၇၂ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၁၇.၂၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၂% သာြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ ယငး်အုပစု်တွင ်ပါဝင်ေသာ ဒီဇယ်ဆ ီတစဂ်ါလန်လင် ၄၄၉၁.၄၉ 

ကျပ် မ ှ ၄၄၄၄.၆၃ ကျပ်သို ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလန်လင ်

၄၂၃၅.3၆ ကျပ် မ ှ၄၂၃၉.၂၅ ကျပ်သို ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူေမာ်ေတာ ်

ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၊ ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ အငှားယာဉ်ခ၊ 

ဖယ်ရီကားခှင့် ဆုိက်ကားခ ေဈးန်းများမှာလည်း ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၀၁.၄၃ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမမရိှပါ။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ ပါဝင် 

ေသာ တယ်လီဖုန်းှင့် မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများ သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမမရိှေသာ 

ေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 

၁၂၃.၃၁ ရှိ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤ 

အုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ စီဒီ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ှင့် ဗလာစာအုပေ်ဈးန်းများ 

အနည်းငယ်စီြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ 13၉.၁၄ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင ်

ေသာ သင်တနး်ေကးေဈးန်းများ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါ 

သည်။ 
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(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၃၃.၇၀ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၃၃% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း 

ပါဝင်ေသာ ြပင်ပအစားအေသာက်များြဖစ်သည့် မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းုိေခါက်ဆဲွ၊ 

အသုပ်စံု၊ ေခါက်ဆွဲေကာ်/ ကာဇံေကာ်၊ ေကးအိုး၊ ထမင်းှင့် ဟင်း၊ ဒံေပါက်၊  

လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမုန့်၊ ကွမ်းယာှင့် လက်ဖက်ှစ်ြပန်ေကာ် ေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၄၆.၈၁ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ ကျဆင်းခဲ့ြခင်း မရှိပါ။ ဤအုပစု်တွင် 

ပါဝင်ေသာ ေရ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ သနပ်ခါးှင့် မျက်ှာလိမး်ေပါင်ဒါ ေဈးန်းများ 

အနည်းငယ်သာ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၄၄.၂၆ 

ရိှ၍ ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၅၈% ြမင့်တက်လာသည်ကို  ေတွရိှရပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ် 

အလားတူလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း ၁၄၇.၇၅ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 9.45% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးန်းမှာကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကျန်အုပစု်အားလံုးတွင် ပါဝင်ေသာ 

ကုန်ပစည်းေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပတ်င်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၇4.1၃ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ အေြခအေန ၁၆၁.၅၀ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၇.၈၂% ြဖင့် တုိးန်း 

အရိှန်မှာ ယခင်လကထက ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဆန် (ဧည့်မထ)၊ ကက်ဥှင့် 

ကုလားပဲြခမ်းေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆငး်ေနေသာ်လည်း  ေြမပဲဆီ 

၁၁.၄၈%၊ ှမ်းဆီ ၉.၉၁%၊ စားအုန်းဆီ ၂.၉၇%၊ ကကသ်ား ၁.၀၀%၊ ဝက်သား 

၄.၉၃%၊ အမဲသား ၁၄.၀၈%၊ ဘဲဥ ၄.၇၁%၊ ငါးခူ ၁၂.၅၇%၊ ငါးရံ ၁၀.၂၆%၊ 

ငါးြမစ်ချင်း ၂၂.၆၄%၊ ပုစွန်ေြခာက် ၆.၃၄%၊ ငါးရံေြခာက် ၁၀.၁၉%၊ ေရကျ ိငါးပ ိ

၃.၈၅% ှင့်  အာလူး ၇.၀၆% ြဖင့် ေဈးန်းများ အသီးသီး ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ ထိုအြပင် ခရမ်းချဉ်သီး ၅၁.၀၈%၊ ကက်သွန်ြဖ ၇၇.၉၈%၊ 

ကကသွ်န်နီ ၁၃၁.၄၂% တိုြဖင့် သိသသိာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။  

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

၁၅၇.၅၄ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၉.၃၁% ြမင့်တက်ေန 

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

လိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၂၉.၁၃ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄.၅၅% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ လံုချည်(အမျ ိးသမီး/ အမျ ိးသား)၊ ဂျာကင၊် 

တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ မိုးကာှင့် စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသား/ အမျ ိးသမီး)၊ ဖိနပ် (သားေရ/ 

ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၉၉.၄၅ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃၁.၇၁% ြဖင့် သိသာစွာြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမငှ်ားခ၊ အိမ်ေဆာက်ပစည်းများ၊ ထင်း၊ 

မီးေသွးေဈးန်းများ၊ အိမ်ြပင်ခ၊ အလုပ်သမားခ၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွှင့် ေရဖုိးေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား 

များ တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက် သိသာစွာြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၃၂.၇၇ ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၆.၃၆% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်း 

များှင့် အိမ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရတိ(်အလုပသ်မားခ)တုိမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် သ ိ

သာစွာ ြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၆၀.၀၄ ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၄၈% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ိုးိုး 

ေဆးကုသခ၊ အထူးေဆးကုသခ၊ အေထွေထေွဆးကသုခ၊ ေဆးံု၌ ေဆးကုသခ၊ 

အားေဆး၊ အကုိက်အခဲေပျာက်ေဆးှင့် တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းများ ယခင်ှစ်က 

ထက ်ြမင်တ့က်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ၌ ၁၁၇.၇၂ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၆.၆၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမတှငသွ်င်းသည့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်း 

မှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒီဇယ်တစ်စည်လင ်အေမရိကန်ေဒလာ ၆၉.၂၅ 

ရိှရာမှ ယခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၇.၄၂ သုိ ြမင့်တက ်

လာေသာ်လည်း ြပည်တွင်း ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ၊် ဒီဇငဘ်ာလတွင ်

တစဂ်ါလန်လင် ၄၄၆၄.၉၀ ကျပ်ရိှရာမှ ယခှုစ်တွင် ၄၄၄၄.၆၃ ကျပ်သို ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ထုိအတူ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၈.၀၆ ရိှရာမှ 

ယခုှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၀.၉၇ သုိလည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်း 

ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်ဂါလန်လင ် ၃၉၄၈.၀၇ 

ကျပ်ရှိရာမ ှ ယခှုစ်တွင် ၄၂၃၉.၂၅ ကျပ်သိုလည်းေကာင်း အသီးသးီ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိငက်ယ်၊ စက်ဘီး၊ ဘတ(်စ်) 

ကားခ (ခရီးေဝး) (ြပည်တွင်း)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဆိုက်ကားခှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလ၌ 101.43 ရှိ၍ 

၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၅၀% ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စု 

တွင ်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ်များ ဝင်ေရာက်မများ 

လာပီး Model အေဟာငး်များ ေဈးကွက်တွင ်နည်းပါးလာေသာေကာင့် ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 

၁၂၃.၃၁ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 12.၅၂% ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ စီဒီတိပ်ေခွ၊ ဓာတ်ပုံုိက်ခ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ 

ဗလာစာအုပ၊် ေဘာလ်ပင်ှင့် ကွန်ပါဘူးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့် 

တက်လာသည့်အတွက ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 13၉.၁၄ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့် င်းယှဉ်ပါက 4.၂၁% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်

ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်သိသ ိ

သာသာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၃၃.၇၀ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၉၅% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စုံ၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းုိေခါက်ဆဲွ၊ အသုပစံု်၊ 

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

လက်ဖက်အစုိှင့် ှစ်ြပန်ေကာ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်ေန 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ ၁၄၆.၈၁ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၇၈% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ်ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင် ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ 

14.12%၊ လကဝ်တ်ရတနာ ၂၂.၄၀%၊ သနပ်ခါး ၅.၅4%၊ မိတ်ကပ ် ၇.၀၆% ှင့် 

သွားတိုက်ေဆး 10.၁၁% တိုြဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ 

၁၄၄.၂၆ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၂.၃၄% ြမင့်တက်လာခ့ဲ 

ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာအုပ်စုများအနက ် 

ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုကျဆင်းလာသည်မှလွဲ၍ ကျန်အုပ်စုများ၏ ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမ ှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ အထ)ိ 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကို ေလ့လာပါက 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင ် ၁၄၇.၈၉ ရှိခ့ဲရာမှ   တြဖည်းြဖည်းြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ 

ဒီဇင်ဘာလ တွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပလျက်ရှိေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ 

စားသုံးသူေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ် 

ှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်တိုတွင ်ကျဆင်းေနပီး ကျန်ြပည်နယ်ှင့် တိုင်းေဒသကီးများတွင ် ြမင့်တက်ေန 

ပါသည်။ ှစ်အလုိက် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်းအေနြဖင့် မေလးမိတွင ် 15.38% ြဖင့် အများဆံုး 

ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပေနပီး ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ၃.၁၆% ြဖင့်အနည်းဆုံးေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပ 

ခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမ ှ ၂၀၁၉ ခုှစ် ဒီဇငဘ်ာလ အထိ) 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းကို 

ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၆.၁၄% ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှစ၍ 

ြပန်လည်ြမင့်တက်လာရာမှ   ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၉.51% ရှိခဲ့ပါသည်။ 2019 ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ 

မှစ၍ လပစ်စ်ဓာတ်အားခ န်းထားများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

၁၀.87% သို သသိိသာသာ ဆကလ်က်ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။  သိုရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ ်

လမှစ၍ ယခင်ှစ်အလားတူကာလကထက် ကန်ုစည်ေဈးန်းများတက်န်းများ တြဖည်းြဖည်း 

နည်းပါးလာေသာေကာင့် ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 2019 ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် 

၈.၂၆% သို ဆက်လက်ကျဆင်းလာခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင်မူ ၉.၄၅% သို 

ြပန်လည် ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။    
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၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခံ 

တွက်ချက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်ှစ် 

ပျမ်းမ  8.၈၁% ရိှ၍  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ 8.၅၉% ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၂  

ပိုမိုလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိပျမ်းမ ေငေွကး 

ေဖာင်းပွမန်းများကို ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် 6.၉၄% ရှိခဲ့ရာမ ှတြဖည်းြဖည်း 

ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ်8.6၁%ြဖင့် အြမင့်ဆံုးြဖစ် ေပခ့ဲေသာ်လည်း 

၂၀၁၉ ခုှစ၊် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ကုန်ပစည်းေဈးန်းများတက်န်းနည်းခဲ့၍  ပျမ်းမေငွေကး 

ေဖာင်းပွမန်း အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ သုိရာတင်ွ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလတွင်မ ူ

ကုန်ပစည်းေဈးန်းတက်န်းများြပန်လည်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 8.၈၁% သို ြပန်လည ်

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

၅။ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး (၃) မိ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းှင့် ပျမ်းမ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ဇယား (၂) ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင ် 12.၂၃% ြဖင့် အြမင့်ဆံုး၊ စစ်ကိုင်း 

တိုင်းေဒသကီးတွင ်11.၉၈% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင ်1၁.၀၃% ြဖင့် 

တတိယအြမင့်ဆုံး အသီးသီး ြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

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

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ 
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မေလးမိတွင် ၁၅.၃၈% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် 

၃.၁၆% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအနည်းဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမအေြခအေန 

များကိ ုေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်ှစ်ှင့် ယခင်လတိုှင့် 

င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ကျဆင်းလျက်ရိှေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ေဈးကွက ်

အတွင်း ဆန်ေဟာငး်များ ကုန်ဆုံးချနိ်ြဖစ်ပီး ဆန်သစ်များထွက်ရှိချနိ်ြဖစ်၍ 

ဝင်ေရာက်မ များြပားလာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီေဈးန်းမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာေသာ် 

လည်း အြခားစားသံုးဆီေဈးန်းများမှာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ြပည်ပ 

စားအုန်းဆီတင်သွင်းသည့်ေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၆၂၈.၂၆ ရှိခဲ့ရာမ ှယခုလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၉၈.၁၁ သို 

ြမင့်တက်ေနေသာေကာင့် ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနသည် 

ကုိေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင် အသားတိုး 

ကက်ေမွးြမသူများြပားလာြခင်းေကာင့် ကက်သားေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ ြပည်ပမ ှ ကဲ၊ ွား၊ ဆိတ ် ဝယ်ယူမများရှိေနြခင်းေကာင့် အမဲသားှင့် 

ဆိတ်သားေဈးန်းများ ယခင်လကထက် ြမင့်မားေနပါသည်။ အလားတူ ဝက ်

လုိင်စင် ေဈးြမင့်တက်လာြခင်းှင့် အေထွေထွကုန်ကျစရိတ်များ ြမင့်တက်လာ 

ြခင်းေကာင့် ဝက်သားေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ကမ်းနီးငါးဖမ်းသူများ 

ှင့် တစ်ပုိင်တစုိ်င်ငါးဖမး်သူများြပားလာေသာေကာင့် ပငလ်ယ်ငါးများ ဝင်ေရာက် 

မများြပားလာပီး ငါး၊ ပုစွန် ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ ဥအထွက်န်း 

များလာေသာေကာင့် ကက်ဥေဈးန်းမာှလည်း ဆက်လက ်ကျဆင်းလာသည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။                                                                                                        
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(ဃ) ေဆာင်းရာသီသီးှံေပချန်ိ ေပါများချနိ်ြဖစ်၍ ဘူးသီး၊ ခရမး်ချဉ်သီးှင့ ် ေဂဖီထုပ ်

တုိမလဲွှ၍ ကျန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေဈးန်းများှင့် အချ ိအသီးအှံေဈးန်းများ 

ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(င) ြပည်ပမ ှ ဝယ်ယူမများရိှေသာေကာင့် ကက်သွန်နီေဈးန်းများ ထူးထူးြခားြခား 

ဆက်လက် ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ အလားတူ စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ 

ကကသ်ွန်ြဖေဈးန်းမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး အခက်အခဲအေြခအေနများ 

ေကာင့ ် ေဈးကွက်အတွင်း ဝင်ေရာက်မနည်းပါးလာပီး ေဈးန်းများြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ အလားတ ူ ပဲမျ ိးစုံေဈးကွက်တွင ် ပဲေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေန 

ေကာင်း ေတွရှရိပါသည်။  

 (စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၁၁၄၆၀၂.၂၁ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာလကထက် ၀.၄၅% ြပန်လည်ကျဆင်း 

လာခဲ့ေသာ်လည်း လွန်ခဲ့ေသာှစှ်င့် င်းယှဉ်ပါက ၁၄.၁၂% ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် တစ်ထိုင်ေအာင်စလင ် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၁၄၇၄.၇၃ ရိှရာမှ ၁၄၇၇.၆၉ သုိ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ေရ 

ေဈးန်း ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာမူ အနည်းငယ် ကျဆင်း 

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဆ) လပ်စစ်ဓာတ်အားခေဈးန်းများကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိငလ်မှစတင်၍ ေြပာင်းလ ဲ

တိုးြမင့် ေကာက်ခံသည့်အတွက ် ၎င်းှင့်ဆက်စပ်လျက်ရိှေသာ ကုန်ပစည်းအုပ်စ ု

ေဈးန်းများ  သိသိသာသာြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဇ) ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ 

ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 75.၄7 မ ှ

7၇.၄၂ သို ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ 

၇၁.၂၆ မ ှ၇၀.၉၇ သို ကျဆင်းလာပါသည်။  ြပည်ပမ ှတင်သွင်းသည့် ေလာင်စာဆီ 

ေဈးန်းများအတက်အကျြဖစ်ေပေနေသာ်လည်း ြပည်တငွး်ေလာင်စာဆီ ေဈးန်း 
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များတွင် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်း ကျဆင်းလာပီး ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ အနည်းငယ် 

ဆက်လက် ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။   

၇။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်း 

မှာလည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့ ် င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာကျဆင်းလာသကဲ့သို 

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါကလည်း ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

၈။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ 

အတက်အကျြဖစ်ေပေနေသာ်လည်း ပွင့်လင်းရာသီြဖစ်၍ ခရီးသွားလာသမူျားြပားြခင်းေကာင့် 

ဝယ်ယူသုံးစွဲမ များြပားေနသည့်အတွက် ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းတွင ်ဓာတ်ဆီေဈးန်းမာှ 

အနည်းငယ် ဆက်လက် ြမင့်တက်လျက် ရှိပါသည်။ ယခုလအတွင်း ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းများ 

တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းလာရာအကျဘက်သုိ ဦးတည်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အလားတူ  

ြမန်မာ့ေရေဈးန်းများ ကျဆငး်လာေသာ်လည်း အြခားကုန်ပစည်းေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနြခင်း 

ေကာင့ ် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်ခဲ့ပီး ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

လည်းအနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။ 
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဒဇီင်ဘာလ နိုဝင်ဘာလ ဒီဇင်ဘာလ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆနန်း 100.00 147.75 161.26 161.72 0.29 9.45 8.81

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 161.50 173.93 174.13 0.11 7.82 9.02

အစားအစာမဟတ်ုေသာအပုစ်ု 41.54 128.41 143.43 144.26 0.58 12.34 8.47

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 144.12 152.93 157.54 3.01 9.31 2.51

03 အဝတ်အထည် 3.24 123.52 128.69 129.13 0.34 4.55 4.98

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 151.43 198.77 199.45 0.34 31.71 18.65

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 124.83 131.71 132.77 0.81 6.36 7.53

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 146.19 159.35 160.04 0.43 9.48 8.78

07 သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရး 10.14 110.42 117.23 117.72 0.42 6.61 3.99

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 101.94 101.42 101.43 0.01 -0.50 -0.76

09 အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 109.59 123.19 123.31 0.10 12.52 10.37

10 ပညာေရး 2.15 133.52 138.97 139.14 0.13 4.21 5.91

11 ြပငပ်အစားအေသာက် 5.96 126.19 131.94 133.70 1.33 5.95 4.85

12 အေထွေထွကန်ုပစ္စည်း 3.21 134.96 146.82 146.81 -0.01 8.78 10.21

(ခ)
 အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ 
မပါဝင်ေသာ စားသံုးသူ 
ေဈးဆနန်း(Core CPI)

32.63 124.69 140.38 141.22 0.60 *13.26 *၉.96

*  အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ မပါဝင်ေသာ ေငေွကးေဖာင်းပွမနနး်(Core Inflation)

၂၀၁၉ ခုနှစ်
နှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ခနုစှ်

ဒဇီငဘ်ာလ အထိ)

ေငွေကးေဖာငး်ပွမနန်း

ဇယား(၁)တစ်နိုင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသုံးသူေဈးဆနနး်နှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ)

အုပ်စုအမည်

ယခင်လနှင့်
နင်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း



 
 1၅

အေြခခနှံစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခနုစှ်

ဒီဇင်ဘာလ နိုဝငဘ်ာလ ဒီဇငဘ်ာလ

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

၁ ကချငြ်ပည်နယ် 3.01 152.25 158.36 157.42 -0.59 3.40 3.11

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 150.33 162.46 162.74 0.17 8.25 7.06

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 135.40 145.64 146.60 0.66 8.27 7.62

၄ ချငး်ြပည်နယ် 0.74 198.05 209.82 209.45 -0.18 5.75 8.39

၅ စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 144.16 158.73 158.51 -0.14 9.95 11.98

၆ တနသင်္ာရတီိုင်းေဒသကီး 2.85 134.07 143.61 143.97 0.25 7.39 7.64

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 144.01 156.97 157.99 0.66 9.71 8.72

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 154.32 171.02 171.75 0.42 11.29 12.23

၉ မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး 11.09 139.72 155.87 156.75 0.57 12.19 9.43

၁၀ မနွြ်ပည်နယ် 5.14 142.68 151.11 150.61 -0.33 5.56 7.57

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 187.71 195.18 193.65 -0.78 3.16 5.46

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 138.28 151.92 152.65 0.48 10.40 6.85

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 158.72 168.49 169.03 0.32 6.49 6.75

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 146.71 168.18 168.55 0.22 14.89 11.03

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ(ေနြပည်ေတာ)် 1.41 133.54 146.48 147.69 0.82 10.60 7.48

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 149.17 160.51 161.43 0.58 8.22 8.27

၁၇ မန္တေလးမို့ 2.58 140.91 160.01 162.58 1.61 15.38 10.76

၁၈ ေနြပည်ေတာ(်ဇမ္ူဗ သီရိ) 0.69 136.25 152.99 153.59 0.40 12.73 10.82

100.00 147.75 161.26 161.72 0.29 9.45 8.81

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉလ်င်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း

၂၀၁၉ ခနုစှ်အ
မှတ်
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ ခနုစှ ်

ဒီဇင်ဘာလအထိ)

တစန်ိုငင်လံုံး

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

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလ)

တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်
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ိုဝငဘ်ာလ
(ကျပ)်

ဒဇီငဘ်ာလ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1505.31 1493.04 1505.51 -0.82 -0.83
၂  ေြမပဆဲီ ြပည်တွင်း ပဿိာ 6909.78 6881.74 6173.19 -0.41 11.48
၃ ှမး်ဆီ ြပည်တွင်း ။ 6845.94 6876.25 6256.52 0.44 9.91
၄ စားအုန်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2075.53 2131.43 2070.04 2.69 2.97
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပဿိာ 7069.96 7059.32 6989.73 -0.15 1.00
၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 9764.19 9950.68 9483.45 1.91 4.93
၇ အမသဲား အုိးလတ်ွ ။ 14226.64 14253.27 12493.95 0.19 14.08
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1828.23 1829.96 1747.63 0.09 4.71
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1302.60 1297.60 1319.80 -0.38 -1.68
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပဿိာ 9166.67 8950.00 7950.56 -2.36 12.57
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 8940.41 8866.84 8041.45 -0.82 10.26
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5451.34 5470.09 4460.27 0.34 22.64
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 33842.55 33882.98 31861.70 0.12 6.34
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 32671.57 32578.43 29564.71 -0.29 10.19
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3392.48 3434.07 3306.64 1.23 3.85
၁၆ ခရမး်ချဉ်သီး ။ 1455.04 1517.44 1004.41 4.29 51.08
၁၇ ကုလားပြဲခမး် ။ 2375.21 2376.89 2406.09 0.07 -1.21
၁၈ အာလးူ အလတ်စားအရွယ် ။ 1283.53 1226.91 1145.98 -4.41 7.06
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုးံ ။ 3846.99 3959.02 2224.44 2.91 77.98
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 3032.80 3090.40 1335.40 1.90 131.42
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5459.79 5466.90 4950.00 0.13 10.44
၂၂ သားေရဖနိပ် အလတ်စား ရံ 5540.86 5547.18 5215.95 0.11 6.35
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 1119650.44 1114602.21 976662.83 -0.45 14.12
၂၄ ထင်း ပဿိာ 370.35 369.35 326.13 -0.27 13.25
၂၅ မးီေသွး ။ 695.63 696.51 650.44 0.13 7.08
၂၆ ဖေယာင်းတုိင် ၃၂-တုိင် ထပု် 450.00 454.39 433.99 0.97 4.70
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1110.53 1110.53 1084.80 0.00 2.37
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 4491.49 4444.63 4464.90 -1.04 -0.45
၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလန် 4235.36 4239.25 3948.07 0.09 7.38

ယခငလ်
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတူလ 
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ
(၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒဇီငဘ်ာလ)

အ
မတ်ှ
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတွယ်

၂၀၁၈ ခုှစ ်
ဒဇီငဘ်ာလ

(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀
၂၀၁၉ ခုှစ်
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၂၀၁၈ ခနုစှ်

ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇွန် ဇူလိုင် သဂုတ် စက်တင်ဘာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(CPI)

147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56 158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၁၉ ခနုစှ်

147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72

124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81

137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22
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၂၀၁၈ ခနှုစ် ၂၀၁၉ ခနှုစ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနန်း(Core CPI)

(CPI)
47 75 47 9 4 5 5 3 52 3 53 54 5 5 44 59 2 59 5 5 2 72

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(Core CPI)

124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81 137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22
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၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ

ဇယား(၅)တစ်နိုင်ငံလုံး၏ေငေွကးေဖာင်းပွမနန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်
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၂၀၁၈ ခနှုစ် ၂၀၁၉ ခနှုစ်

နှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း (Year on Year Inflation)

နှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း (Year on Year Inflation-Core Inflation)

နစှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနနး်  (Year
 on Year Inflation)

6.85 6.14 6.69 7.92 8.73 9.57 9.51 10.87 10.37 9.51 8.72 8.26 9.45

နစှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနနး် (Year
 on Year Inflation-
Core Inflation)

6.79 6.39 6.33 6.18 6.30 6.58 6.34 14.14 13.87 13.58 13.25 13.25 13.26
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