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အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆနး်၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုစှ ် အေြခခံစှ်ြဖင့် 

တက်ွချက်ထားေသာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလအတွက် တစ်ိုင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပစ် ုအတွက် 

စားသုံးသေူဈးဆန်းမာှ 173.9၃ ြဖစ်ပးီ အစားအစာမဟုတေ်သာအုပစ်အုတက်ွ စားသုံးသူ 

ေဈးဆနး်မာှ ၁၄၃.43 ရိှပါသည။် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလ၏ အုပ်စအုားလံုးအတွက် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းမာှ ၁၆၁.၂၆ ြဖစ်ပးီ ယခင်လ၏  စားသုံးသေူဈးဆန်း ၁၆၀.၅၈ ငှ့် 

င်းယဉှပ်ါက 0.4၂% ြမင့်တက်လာပါသည။် Core Inflation တွကခ်ျက်ရန် ေဈးနး်တည်ငိမမ် 

မရိှသည့် အစားအစာအုပစ်ှုင့် ေလာင်စာဆီေဈးနး်များ မပါဝငဘဲ် တွကခ်ျကထ်ားေသာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလ၏  စားသံုးသူေဈးဆနး် (Core CPI) မှာ ၁၄၀.38  ြဖစရ်ာ ယခင်လ၏ Core CPI  

ြဖစသ်ည့် 139.၇၄ င့်ှ င်းယဉှပ်ါက 0.46%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆနး်၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ုိဝင်ဘာလ၏ စားသုံးသေူဈးဆန်းမာှ ၁၆၁.၂၆ ြဖစ်သြဖင့် ယခငှ်စ ်အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၄၈.၉၅ ငှ့် င်းယဉှပ်ါက 8.2၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ုိဝင်ဘာလ၏ Core CPI  

မာှ ၁၄၀.38 ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန 123.၉၆ င့်ှ င်းယဉှပ်ါက 

13.25% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည။် 

၃။ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ုိဝင်ဘာလတင်ွ အစားအစာအုပ်စ ု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 173.9၃ 

ြဖစသ်ြဖင့် ယခင်လင့်ှငး်ယဉှပ်ါက 0.၃၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ေကာကည်င်းဆန်၊ 

ဂျံမန ်ေဈးန်းများ၊ ှမး်ဆီ၊ စားအနုး်ဆီင့်ှ ဟင်းသီးဟင်းရကဆီ်ေဈးနး်များ၊ ဝက်သား၊ 

အမသဲား၊ ဆိတသ်ားေဈးန်းများ၊ ငါးအစိုင့်ှ ငါးအေြခာက်ေဈးနး်များ၊ ပုစနွေ်ကျာ့ ေဈးနး်များ၊ 

အချ ိသစသ်းီဝလံေဈးနး်များ၊ အချ ိပဲေဈးန်းများှင့် စားဖုိေဆာင်သးီှံေဈးနး်များ ြမင့်တက ်

လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည။်  

၄။ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလတင်ွ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စ ု (Non Food) ၏ 

ေဈးဆနး်မာှ ၁၄၃.၄၃ ြဖစသ်ြဖင့် ယခင်လင့်ှင်းယှဉပ်ါက 0.6၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ယင်းအပုစ်အုတွင်းရိှ ဓာတ်ဆီင့်ှ ဒဇီယ်ဆီေဈးန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပးီ အြခားအသုံး 

အေဆာင်ပစညး်များြဖစ်ကေသာ အမျ ိးသမးီ/အမျ ိးသားဝတ်လံုချည်များ၊ ဂျာကင်၊ ရှပအ်ကျ၊ 
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ိုင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ာှ 

အပုိင်း(က) 
၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တိုဘာလ င့်ှ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆနး်င်းယှဉခ်ျက် 

 

စစုေုပါင်းစားသုံးသေူဈးဆနး် (အေြခခံှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀) ၁ 

အပုစ်အုလုိကအ်ေသးစိတ်စိစစြ်ခင်း ၁ 

အပုိင်း(ခ) 
၂၀၁၈ ခုှစ၊် ိုဝင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊  ိုဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉခ်ျက် 

 

စစုေုပါင်းစားသုံးသေူဈးဆနး် (အေြခခံှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀) ၅ 

အပုစ်အုလုိကအ်ေသးစိတ်စိစစြ်ခင်း ၅ 

အပုိင်း(ဂ) 
စားသုံးသူေဈးဆနး်ှင့်ေငွေကးေဖာင်းပမွအေြခအေနတငြ်ပြခင်း 

 

၂၀၁၂ ခုစှ ်အေြခခံစ်ှြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆနး်အေြခအေနတင်ြပြခင်း 9 

၂၀၁၂ ခုစှ ်အေြခခံစ်ှြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 9 

သုံးသပတ်င်ြပချက် ၁1 

တစုိ်ငငံ်လံုး၏အုပစ်အုလုိက်စားသံုးသေူဈးဆန်းင့်ှေငွေကးေဖာင်းပမွနး် 

(အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၁) 

၁4 

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းင့်ှ 

ေငွေကးေဖာင်းပမွန်း (အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၂) 

၁5 

အဓိကကျေသာကုနပ်စည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ 

(အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၃) 

၁6 

တစုိ်ငငံ်လံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပုံြပကားချပ် 

(အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၄) 

၁7 

တစုိ်ငငံ်လံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းပုံြပကားချပ ်

(အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုစှ ်= ၁၀၀)၊ ဇယား(၅) 

၁8 

 



 

 

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းင့်ှ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစခ်ျက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တိုဘာလင့်ှ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလစားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉခ်ျက် 

စုစေုပါင်းစားသံုးသူေဈးဆနး် (အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုှစ ်= ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွက ် စားသုံးသေူဈးဆန်းမာှ ၁၆၁.၂၆ ြဖစရ်ာ ယခင်လ 

အေြခအေန ၁၆၀.၅၈ င့်ှ ငး်ယှဉပ်ါက 0.4၂% ြမင့်တက်လာပါသည။် ထုိအပ်ုစမုျားအနက ်

ဆက်သယွေ်ရးအပုစ်ုင့်ှ အေထွေထွကနု်ပစည်းအပုစ်တုိုမာှ အနည်းငယ်ကျဆင်းေနပးီ ကျန် 

အပုစ်ု၏ ေဈးနး်များမာှ ယခင်လကထက် အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျကရိှ်ပါသည။် 

အုပ်စအုလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းများကုိ ဇယား (၁)ြဖင့် အုပစ်အုလုိက်ေဖာ်ြပထားပးီ ေအာက်ပါအတိုင်း သုံးသပတ်ငြ်ပ 

အပပ်ါသည်- 

(က) အစားအစာအုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၇၃.၉၃ ရိှ၍ 

ယခင်လင့်ှငး်ယှဉပ်ါက ၀.၃၁% ြမင့်တကေ်နပါသည။် ယခလုတွင် ဆန် 

(ဧည့်မထ) ေဈးနး်မာှ ၀.၅၅%၊ ေြမပဆဲ ီ ၀.၁၈%၊ ကက်သား ၀.၆၈%၊ ဘဥဲ 

၂.၄၆% ှင့် ကကဥ် ၅.၄၅%၊ ငါးခူ ၁.၉၄%၊ ငါးရံ 1.28%၊ ငါးြမစခ်ျင်း ၀.၅၉%၊ 

ပစုနွေ်ြခာက် ၀.၄၇% ကျဆင်းေနေသာလ်ညး်  မှး်ဆ ီ၀.၄၄%၊ ဝကသ်ား ၁.၀၁%၊ 

အမသဲား ၀.၇၁%၊ ငါးရံေြခာက် ၀.၃၁% င့်ှ စားအန်ုးဆ ီ၃.၁၇% ြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ သိုရာတွင် စားဖိုေဆာင်သုံးပစညး်များြဖစေ်သာ အာလူး ၄.၈၀%၊ ကကသ်နွ် 

ြဖ ၅.၅၂% င့်ှ ကက်သနွန်ီ ၁၁၁.၇၉% တိုြဖင့် ေဈးနး်များ သသိသိာသာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုရာတင်ွ ခရမး်ချဉသ်းီေဈးနး်မာှ ၁၄.၇၀% ကျဆင်းလာ 

ေသာ်လညး် ငှကေ်ပျာသီး၊ အုနး်သးီ၊ နာနတသ်းီေဈးန်းများှင့် ကုလားပ၊ဲ 

ပနဲေီလးစသည့် ပဲေဈးနး်များမှာ ယခင်လကထက ်ြမင့်တက်လာပါသည်။  
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(ခ) ေဆးလိပှ်င့်အေဖျာ်ယမကာအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

152.၉၃ ရိှ၍ ယခင်လင့်ှင်းယဉှပ်ါက 0.၄၉% ြမင့်တကလ်ာပါသည်။ ဤ 

အပုစ်အုတွင်း၌ ပါဝငေ်သာ အရက(်ြပညတွ်င်း)၊ ကမွး်သီး(အြခမး်)၊ ေဆးရက်ကီး၊ 

စးီကရက်(ြပည်တင်ွး)င့်ှ ေဆးေပါ့လပိ ်ေဈးန်းများ သိသာစာွ ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင့် ြဖစပ်ါသည။်  

(ဂ)  အဝတ်အထည်အုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 128.၆၉ ရိှ၍ 

ယခင်လင့်ှငး်ယှဉပ်ါက 0.၃၀% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ဤအပု် 

စတုင်ွ ပါဝငေ်သာ အမျ ိးသမးီဝတလံု်ချည(်ြပည်တငွး်/ြပည်ပ)၊ ဂျာကင်၊ ရှပအ်ကျ၊ 

တရှီပ၊် အမျ ိးသားဝတလံု်ချည်၊ အမျ ိးသမးီဝတ်အကျ၊ ေြခအိတ်ှင့် ဖနိပ(်သားေရ/ 

ေရာဘ်ာ)ေဈးနး်များ ဆကလ်ကြ်မင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ၌ 198.၇7 

ရိှ၍ ယခင်လင့်ှငး်ယဉှပ်ါက 0.၃၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအပုစ်တွုင် ပါဝင် 

သည့် အမိလ်ခင့်ှ အမိေ်ဆာက်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ သစမ်ာ၊ သပွ၊် အုတ်၊ 

အမိြ်ပြပင်ထိနး်သမိး်စရိတ် (အလုပသ်မားခ)၊ ထင်းင့်ှ မးီေသွးေဈးနး်များ ြမင့် 

တက်လာြခင်းေကာင့် ြဖစပ်ါသည။် 

 (င)  အိမအ်သံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိနး်သိမး်စရိတ်အုပစ်၏ု ေဈးဆန်းမာှ 

၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၃၁.၇၁ ရိှ၍ ယခင်လင့်ှ င်းယှဉပ်ါက 0.၆3% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည။် ဤအပုစ်တွုင်ပါဝင်ေသာ အိမအ်သုံးအေဆာင်ပစညး်များ 

ြဖစ်ကသည့် ကုတင်၊ ဖျာ(သင်ဖျး)၊ မျက်ာှသတ်ုပဝုါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင်၊ 

ေရခေဲသတာ၊ ဒန်သတ၊ ပနး်ကန်ြပား၊ မီးေချာင်း၊ ဓာတ်မးီ၊ အဝတ်ေလာ်ဆပြ်ပာ၊ 

ဆပြ်ပာမန်င့်ှ အမိအ်ကူေဈးန်းများ အနည်းငယ် ဆကလ်က် ြမင့်တက်လာခဲ့၍ 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 (စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စ၏ုေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၅၉.၃၅ ရိှ၍ 

ယခင်လင့်ှငး်ယှဉပ်ါက ၁.၈၈% ြမင့်တကလ်ာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ ဤအပု် 

စတုင်ွပါဝင်ေသာ ေဆးုံစရိတ၊် ေဆးေဈးနး်များှင့် ေဆးကုသခေဈးနး်များမာှ 
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ရာသအီကးူအေြပာင်းကာလြဖစ၍် ဖျားနာသူ များြပားလာေသာေကာင့် ဆက် 

လက်ြမင့်တက်လျကရိှ်ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၁၇.၂၃ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန 115.၉၉ င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၁.၀၇% ြမင့်တက ်

လျကရိှ်ပါသည။် ယင်းအပုစ်တုွင် ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ဆီတစ်ဂါလန်လင် 4119.92 

ကျပ် မ ှ ၄၂၃၅.3၆ ကျပသ်ို လညး်ေကာငး်၊ ဒဇီယ်ဆီတစဂ်ါလနလ်င် 4415.69 

ကျပ် မ ှ ၄၄၉၁.၄၉ ကျပ်သိုလည်းေကာင်း ေဈးနး်များ အသးီသီး ြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည။် အလားတူ ေမာ်ေတာက်ား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်၊ 

ေမာေ်တာ်ယာဉ်ြပြပင်ထိနး်သိမး်စရိတ်၊ ဘတစ်က်ားခ၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဖယ်ရီကားခ၊ 

ဆိုက်ကားခှင့် ဘတ်စက်ားခ (ခရးီေဝး) ေဈးနး်များမှာလညး် ြမင့်တကလ်ာ 

ပါသည။် 

 (ဇ) ဆက်သယ်ွေရးအုပစု်၏ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၀၁.၄၂ ရိှ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉပ်ါက ရာခုိင်န်း အနည်းငယ်ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပစု် 

အတွင်း၌ ပါဝငေ်သာ တယ်လီဖနုး်ှင့် မိုဘုိင်းလ်ဖုနး်ေဈးနး်များ အနည်းငယ် 

ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စ၏ု ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၂၃.၁၉ ရိှ၍ ယခင်လင့်ှင်းယဉှပ်ါက 0.၅၅% ြမင့်တကလ်ာပါသည။် ဤ 

အပု်စတုင်ွ ပါဝင်ေသာ ပုြ်မင်သံကားစက၊် စဒီီ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်င့်ှ ဗလာ 

စာအုပ် ေဈးနး်များ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။  

(ည) ပညာေရးအုပစု်၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 138.၉၇ ရိှ၍ 

ယခင်လင့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၀.၂၈% ြမင့်တကလ်ာပါသည်။ ဤအပုစ်တွုင ် ပါဝင် 

ေသာ သင်တနး်ေကးေဈးန်းများ အနည်းငယြ်မင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပစု်၏ ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၃၁.၉၄ 

ရိှ၍ ယခင်လင့်ှ ငး်ယှဉပ်ါက 0.9၉% ြမင့်တကခ်ဲ့ပါသည။် ဤအပုစ်အုတင်ွး 
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ပါဝငေ်သာ ြပငပ်အစားအေသာက်များြဖစ်သည့် အေကာ်စုံ၊ မုန်ဟင်းခါး၊ 

အနုး်ိုေခါက်ဆွဲ၊ အသပုစ်ုံ၊ ေခါက်ဆွဲေကာ/် ကာဇံေကာ်၊ ေကးအိုး၊ ထမင်းငှ့် 

ဟင်း၊ ဒေံပါက်၊ ကွမး်ယာ၊ လက်ဖကအ်စို င့်ှ လက်ဖက်စှြ်ပနေ်ကာ်ေဈးနး်များ 

ြမင့်တက်လာခ့ဲေကာင်း ေတွရိှရပါသည။်  

(ဌ) အေထွေထွကုနပ်စည်းအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၄၆.၈၂ 

ရိှ၍ ယခင်လငှ့်ငး်ယှဉပ်ါက ၀.၅၁% ကျဆင်းလာပါသည။် ဤအပုစ်တုငွ ်

ပါဝငေ်သာ ေရ၊ လကဝ်တ်ရတနာင့်ှ နာရီေဈးနး်များ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် 

ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စ၏ုေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၄၃.၄၃ 

ရိှ၍ ယခင်လင့်ှငး်ယဉှပ်ါက 0.6၁% ြမင့်တက်လာသညကုိ်  ေတွရိှရပါသည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ုိဝင်ဘာလ ှင့် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစေုပါင်းစားသံုးသူေဈးဆနး် (အေြခခံစှ ်၊ ၂၀၁၂ ခုှစ ်= ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွက် စားသုံးသေူဈးဆန်းမာှ ၁၆၁.၂၆ ြဖစရ်ာ ယခင်စှ် 

အလားတလူ၏ စားသုံးသေူဈးဆနး် ၁၄၈.၉၅ င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၈.၂၆% ြမင့်တကလ်ာပါသည။် 

ဆက်သယွေ်ရးအပုစ် ု ေဈးနး်မာှအနည်းငယသ်ာ ကျဆငး်လာေသာလ်ညး် ကျန်အပုစ်အုားလံုး 

တင်ွ ပါဝငေ်သာကုနပ်စညး်ေဈးနး်များမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလင့်ှ င်းယဉှ်ပါက သသိိ 

သာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည။် 

အုပ်စအုလုိက် အေသးစိတစိ်စစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလအတွင်း ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငလံုံးအတက်ွ စားသုံးသူ 

ေဈးဆနး်များကိုအပုစ်အုလုိက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သုံးသပတ်င်ြပအပပ်ါသည ်-  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၇၃.၉၃ ရှိ၍ ၂၀၁၈ 

ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ အေြခအေန ၁၆၃.၀၉ င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၆.၆၅% ြမင့်တက် 

ေနေသာလ်ညး် တိုးန်းအရှိန်မာှ တြဖည်းြဖည်း ေလျာ့နည်းလာပါသည်။ ဆန် 

(ဧည့်မထ)၊ စားအုနး်ဆီ၊ ကကဉ်၊ ခရမး်ချဉ်သးီ၊ ကလုားပြဲခမး်၊ ဓာတဆ်ီငှ့် 

ဒဇီယ်ဆီ ေဈးနး်များမှာ ယခင်စှက်ထက ် ကျဆင်းေနေသာလ်ညး်  ေြမပဲဆ ီ

၁၂.89%၊ မှး်ဆ ီ ၉.၅3%၊ ကက်သား ၁.၅၈%၊ ဝက်သား ၃.၂၁%၊ အမသဲား 

၁၈.၁၃%၊ ဘဥဲ ၄.၅၉%၊ ငါးခူ ၁၃.၂၆%၊ ငါးရံ 10.၇2%၊ ငါးြမစခ်ျင်း 22.၂၀%၊ 

ပစုနွေ်ြခာက် ၇.၂၃%၊ ငါးရံေြခာက ် 10.၅၂% င့်ှ ေရကျ ိငါးပ ိ 2.8၇% ြဖင့် 

ေဈးနး်များ အသးီသီး ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် ထုိအြပင် အာလူး 

၁၁.၉၀%၊ ကက်သနွန်ီ ၁၀၈.၂၇% ငှ့် ကကသ်နွြ်ဖ ၆၈.၄၇% တုိြဖင့် သိသာစာွ 

ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  

 (ခ) ေဆးလိပှ်င့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

152.၉၃ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလင့်ှ င်းယှဉပ်ါက ၇.၇၉% ြမင့်တက်ေန 

ပါသည။် ဤအုပစ်တုင်ွပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ (ြပည်တင်ွး/ 
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ြပည်ပ)၊ ကမ်ွးသးီ(အြခမ်း)၊ စးီကရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါလိ့ပ ် င့်ှ 

ေဆးြပင်းလိပေ်ဈးနး်များမာှ ယခင်စှ်င့်ှငး်ယဉှပ်ါက သိသိသာသာြမင့်တက် 

လာခ့ဲပါသည။် 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 128.၆၉ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 4.7၅% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှ 

ရပါသည။် ဤအပုစ်တုင်ွပါဝင်ေသာ လံုချည်(အမျ ိးသမးီ/ အမျ ိးသား)၊ အမျ ိးသမးီ 

ဝတအ်ကျ၊ ဂျာကင်၊ တရှီပ၊် စပုိရှပ၊် မုိးကာင့်ှ စက်ချပခ် (အမျ ိးသား/ အမျ ိးသမးီ)၊ 

ဖနိပ် (သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးနး်များမာှ ယခင်စှက်ထက ် ြမင့်တကခ်ဲ့ပါသည။် 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 198.၇၇ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှင်းယဉှပ်ါက ၃၁.၂၁% ြဖင့် သိသာစွာြမင့်တက် 

လာပါသည။် ဤအပုစ်တွုင်ပါဝင်ေသာ အမိငှ်ားခ၊ အိမေ်ဆာက်ပစညး်များ၊ ထင်း၊ 

မးီေသးွေဈးနး်များ၊ အိမြ်ပင်ခ၊ အလပ်ုသမားခ၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွင့်ှ ေရဖိုး ေဈးနး် 

များမာှ ယခင်စှ်ကထက ် ြမင့်တက်လာသည့်အြပင် လပစ်စဓ်ာတ်အားခနး်ထား 

များ တုိးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်စှက်ထက ် သသိာစာွြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၁၉ 

ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၃၁.၇၁ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 

6.၄၃% ြမင့်တကခ်ဲ့ပါသည်။ ဤအပုစ်တွုင်ပါဝင်ေသာ အမိ်အသုံးအေဆာင်ပစညး် 

များင့်ှ အမိြ်ပြပင်ထိနး်သမိး်စရိတ်(အလုပသ်မားခ)တုိမာှ ယခင်စှက်ထက် သသိိ 

သာသာ ြမင့်တက်ေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၅၉.၃၅ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလှင့်င်းယဉှပ်ါက ၉.၇၆% ြမင့်တကလ်ျက်ရိှပါသည်။ ိုးိုး 

ေဆးကုသခ၊ အထူးေဆးကသုခ၊ အေထွေထွေဆးကုသခ၊ ေဆးုံ၌ ေဆးကုသခ၊ 

အားေဆး၊ အကုိကအ်ခေဲပျာက်ေဆးင့်ှ တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းများ ယခင်စှက် 

ထက် ြမင့်တကေ်နေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် 
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 (ဆ) သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၁၇.၂၃ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှင်းယှဉပ်ါက ၁.54% ြမင့်တက်လာပါသည။် 

ယင်းအပုစ်ေုဈးဆနး်တင်ွပါဝင်ေသာ ြပည်ပမှတင်သင်ွးသည့် ဒဇီယ်ဆီေဈးနး် 

မာှ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလတင်ွ ဒဇီယ်တစစ်ည်လင် အေမရိကနေ်ဒလာ ၈၁.၉၉ 

ရိှရာမ ှ ယခုစှ ် ိုဝင်ဘာလတွင် အေမရိကနေ်ဒလာ 75.၄၇ သုိ လညး်ေကာင်း၊ 

ြပညတ်င်ွး ဒဇီယ်ဆီ ေဈးနး်မာှ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ိုဝငဘ်ာလတင်ွ တစဂ်ါလန်လင် 

၄၈၉၀.၁၅ ကျပ်ရိှရာမ ှယခုစှတ်င်ွ ၄၄၉၁.၄၉ ကျပသ်ိုလည်းေကာင်း အသးီသးီကျ 

ဆင်းလာပါသည။် ထုိအတူ ြပညပ်မတှင်သွငး်သည့် ဓာတဆီ်ေဈးနး်မာှ ၂၀၁၈ 

ခုစှ၊် ုိဝင်ဘာလတင်ွ ဓာတ်ဆတီစစ်ညလ်င် အေမရိကနေ်ဒလာ ၆၆.၈၉ ရိှရာမ ှ

ယခုစှ ်ိုဝင်ဘာလတင်ွ အေမရိကန်ေဒလာ ၇၁.၂၆ သိုြမင့်တက်လာေသာလ်ညး် 

ြပညတ်င်ွးဓာတဆီ် ေဈးနး်မာှ ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ုိဝင်ဘာလတွင် တစဂ်ါလနလ်င် 

၄၅၃၂.၄၀ ကျပရိှ်ရာမ ှ ယခုစှတွ်င် ၄၂၃၅.3၆ ကျပ်သို ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည။် 

သိုရာတင်ွ ေမာေ်တာက်ား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ်၊ စက်ဘးီ၊ ဘတ(်စ)်ကားခ 

(ခရီးေဝး) (ြပည်တငွး်)၊ အငှားယာဉ်ခ၊ ဆုိက်ကားခှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉြ်ပြပင် 

ထိနး်သိမ်းစရတ်ိေဈးန်းများမာှ ယခင်စှက်ထက ်ြမင့်တကလ်ာခဲ့ပါသည်။ 

(ဇ) ဆက်သယ်ွေရးအုပစု်၏ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 101.4၂ ရိှ၍ 

၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 0.၅၉% ကျဆင်းလာပါသည။် ဤအုပ်စု 

တင်ွ ပါဝင်ေသာ မိုဘုိင်းလ်ဖနုး်ေဈးန်းများမာှ Model အသစမ်ျား ဝငေ်ရာက်မများ 

လာပးီ Model အေဟာင်းများ ေဈးကွကတ်င်ွ နညး်ပါးလာေသာေကာင့် ေဈးနး် 

များမာှ ယခင်စှက်ထက ်ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၂၃.၁၉ ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက 12.7၃% ြမင့်တကခ်ဲ့ 

ပါသည။် ဤအပုစ်တွုင် ပါဝင်ေသာ စီဒတီပိေ်ခွ၊ ဓာတ်ပုံိုကခ်၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ 

ဗလာစာအုပ်၊ ေဘာလ်ပင်င့်ှ ကနွပ်ါဗးူေဈးနး်များမှာ ယခင်စှ်ကထက ်

ြမင့်တက်လာသည့်အတက်ွ ြဖစပ်ါသည်။ 



 
8 

 

(ည) ပညာေရးအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 138.၉၇ ရိှ၍ ၂၀၁၈ 

ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလငှ့် င်းယဉှပ်ါက 4.08% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအပု်စတုင်ွ 

ပါဝငေ်သာ ကျရှင်လခင့်ှ သင်တနး်ေကးေဈးန်းများမှာ ယခင်စှက်ထက် သသိိ 

သာသာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည။် 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၃၁.၉၄ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလငှ့်င်းယှဉပ်ါက ၆.၃၂% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပစ်ုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာစ်ုံ၊ မနု်ဟင်းခါး၊ အနုး်ိုေခါက်ဆွဲ၊ အသုပစ်ုံ၊ 

ေခါက်ဆွဲေကာ်၊ ေကးအုိး၊ ထမင်းင့်ှဟင်း၊ လက်ဖကရ်ည်၊ ေကာ်ဖီ၊ ေရခမဲနု် ၊ 

လက်ဖကအ်စိုင့်ှ စှြ်ပနေ်ကာ်ေဈးနး်များမာှ ယခင်စှက်ထက ် ြမင့်တကေ်န 

ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုနပ်စည်းအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၄၆.၈၂ 

ရိှ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလင့်ှင်းယဉှပ်ါက ၉.၁၄% ြဖင့် သသိိသာသာ ြမင့်တက် 

လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပစ်တုင်ွပါဝင်ေသာ ကုနပ်စညး်အများစုကို ယခင်စှ်ှင့် 

င်းယဉှပ်ါက ေဈးနး်များ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာတွင် ေရထညပ်စညး်ေဈးနး်မာှ 

၁၄.9၅%၊ လကဝ်တ်ရတနာ ၂၃.၂၀%၊ သနပခ်ါး 6.၀4%၊ မိတက်ပ ် 6.9၇% င့်ှ 

သာွးတိုက်ေဆး 10.၆၃% တိုြဖင့် သသိာစာွ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စ၏ု ေဈးဆနး်မာှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၁၄၃.၄၃ ရှိ၍ ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလင့်ှင်းယှဉပ်ါက ၁၁.၁၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည။် အစားအစာမဟုတေ်သာအပုစ်တုင်ွ ပါဝင်ေသာ အပုစ်ုများအနက်  

ဆက်သယွေ်ရးအပုစ်ုကျဆငး်လာသည်မလဲွှ၍ ကျန်အပုစ်ုများ၏ ေဈးနး်များမာှ 

ယခင်စှက်ထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည။် 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသုံးသူေဈးဆနး်ှင့်ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်အေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုစ်ှ အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆနး်အေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုစှ ် အ ေြခခံစှြ်ဖင့် (၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလမ ှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ အထိ) 

တစ်စှတ်ာကာလအတင်ွး ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသုံးသေူဈးဆနး်ကို ေလ့လာပါက 

၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလတွင်  ၁၄၇.၇၅ ရိှခဲ့ရာမ ှ   ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ဇန်နဝါရီလမစှ၍ စားသုံးသူ 

ေဈးဆနး် တြဖညး်ြဖည်းြပန်လညြ်မင့်တက်လာခဲ့ရာ ုိဝင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၂၆ ြဖစ်ေပလျက ်

ရိှေနသညကုိ် ေတွရှိရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလတင်ွ တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပညန်ယ်များ၌ ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ 

စားသုံးသေူဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကးီ၊ ြပည်နယ်င့်ှ မိကီး (၃) မိတုိတွင ်

ယခင်လင့်ှ င်းယှဉပ်ါက ကရင်ြပည်နယ၊် စစကုိ်င်းတိုင်းေဒသကးီ၊ မွနြ်ပညန်ယ်င့်ှ ရခိုင် 

ြပညန်ယ်တုိတင်ွ ကျဆင်းေနပးီ ကျနြ်ပညန်ယ်င့်ှ တိုင်းေဒသကီးများတင်ွ ြမင့်တကေ်နပါသည။် 

စှ်အလုိက် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်နး်အေနြဖင့် ဧရာဝတတီိုင်းေဒသကးီတငွ ် ၁၄.၇၂% ြဖင့် အများ 

ဆုံး ေြပာင်းလဲမြဖစေ်ပေနပးီ ကချင်ြပညန်ယ်တင်ွ ၂.၈၁% ြဖင့်အနည်းဆုံးေြပာင်းလဲမ ြဖစေ်ပ 

ခဲ့ေကာင်း ေတွရိှရပါသည။် 

၂၀၁၂  ခုစ်ှ အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုစှ ် အ ေြခခံစှြ်ဖင့် (၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလမ ှ ၂၀၁၉ ခုစှ ် ိုဝင်ဘာလ အထိ) 

တစ်စှတ်ာကာလအတင်ွးြဖစေ်ပခဲ့ေသာ တစ်ိုငငံ်လံုး၏ စှအ်လုိက်ေငွေကး ေဖာင်းပမွန်းကို 

ေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီင်ဘာလတွင် ၆.၈၅% ရိှခ့ဲရာမ ှ ရာသီဥတုအေြခအေန ြပန်လည် 

ေကာင်းမွန်လာြခင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ေကာင်းမနွ်လာြခင်းတိုေကာင့် စှအ်လုိက် ေငွေကး 

ေဖာင်းပမွန်းများ ြပန်လညက်ျဆင်းလာခ့ဲရာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၆.၁၄% သို ေလျာ့နည်း 

လာပါသည။် သိုေသာ် ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ၆.၆၉% သို ြပနလ်ည် ြမင့်တက်လာရာမ ှ  

၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇန်ွလတွင် ၉.51% ရိှခဲ့ပါသည။် 2019 ခုစှ်၊ ဇလုိူင်လမစှ၍ လပစ်စဓ်ာတ်အားခ 

နး်ထားများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ေငေွကးေဖာင်းပမွနး်မာှ ၁၀.87% သုိ သသိိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည။်  သုိရာတင်ွ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဩဂုတလ်တင်ွမူ ယခင်စှအ်လားတူကာလက 
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ထက် ကုနစ်ညေ်ဈးနး်များ တက်နး်များ တြဖညး်ြဖည်းနည်းပါးလာေသာေကာင့် စှအ်လုိက် 

ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်မာှ 2019 ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလတွင်  ၈.၂၆% သို ဆက်လက်ကျဆင်းလာပါ 

သည်။  

၄။ တစ်ိုင်ငံလံုးအတကွ ် ၂၀၁၂ ခုစှ ် အ ေြခခံစှြ်ဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခံ 

တက်ွချက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလအထိ တစှ်စ် 

ပျမး်မ  8.59% ရိှ၍  ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ေအာက်တုိဘာလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ 8.6၀% င့်ှ င်းယဉှပ်ါက 

သသိာစာွေြပာင်းလဲမမရိှေကာင်းေတွရိှရပါသည။် ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒဇီငဘ်ာလမ ှ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ 

ိုဝင်ဘာလအထိ ပျမး်မေငွေကးေဖာငး်ပမွနး်များကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၈ ခုစှ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

တင်ွ 6.၈6% ရိှခဲ့ရာမှ တြဖညး်ြဖည်းြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ စကတ်င်ဘာလတင်ွ 

8.6၁%ြဖင့် အြမင့်ဆုံးြဖစေ်ပခဲ့ရာမ ှ တြဖညး်ြဖညး်ြပန်လညက်ျဆငး်လာရာ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် 

ေအာက်တိုဘာလတွင် 8.60% ြဖစေ်ပခဲ့ပီး ိုဝင်ဘာလတွင် 8.59% ရိှခဲ့ပါသည။် 

၅။ တိုင်းေဒသကီး၊ ြပညန်ယမ်ျားင့်ှ မိကးီ (၃) မိ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းင့်ှ ပျမး်မ 

ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်ကို ဇယား (၂) ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလ အတင်ွး 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပမွနး်မာှ မေကးွတုိင်းေဒသကီးတင်ွ 12.၁၆% ြဖင့် အြမင့်ဆံုး၊ စစက်ိုင်း 

တိုင်းေဒသကီးတွင် 11.၆၈% ြဖင့် ဒတုယိအြမင့်ဆုံး၊ ေနြပညေ်တာ်တင်ွ 10.၂၄% ြဖင့် တတိယ 

၂၀၁၉ ခုှစ ်ိုဝင်ဘာလအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်င့်ှ မိကီး(၃)မိတွင ်ြဖစေ်ပေနေသာ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမနး်များ 
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အြမင့်ဆုံး အသးီသးီ ြဖစေ်ပလျက်ရိှပါသည။် စှအ်လုိက်ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်မာှ ဧရာဝတီတိုင်း 

ေဒသကးီတင်ွ ၁၄.၇၂% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် 

၂.၈၁% ြဖင့် ေြပာငး်လဲမရာခိုင်နး်အနည်းဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစရီင်ခတံင်ြပအပပ်ါသည။် 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ ကုနပ်စည်းေဈးနး် ေြပာင်းလဲမအေြခ 

အေနများကို ေအာက်ပါအတိငုး် သုံးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆနေ်ဈးနး်များကို ယခင်စှ်င့်ှ ယခင်လတိုငှ့် 

င်းယဉှ်ပါက ကျဆင်းလျက်ရှိေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ေဈးကက်ွအတင်ွး 

ဆန်ေဟာင်းများ ကနုဆံု်းချနိြ်ဖစ၍် ဆန်သစ်များ ဝင်ေရာက်မများလာေသာ 

ေကာင့်ြဖစပ်ါသည။် 

(ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီေဈးန်းမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာေသာ် 

လည်း အြခားစားသံုးဆီေဈးန်းများမှာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ြပညပ် 

စားအုနး်ဆတီင်သွင်းသည့်ေဈးန်းမာှ ယခင်လတင်ွ မက်ထရစတ်စတ်န်လင် 

အေမရိကနေ်ဒလာ 543.91 ရိှခဲ့ရာမ ှယခုလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၂၈.၂၆ သို 

ြမင့်တကေ်နေသာေကာင့် ြပညတ်င်ွး စားအနုး်ဆီေဈးနး်များ ြမင့်တက်ေနသည် 

ကိုေတွရိှရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး င့်ှ ဥအုပစ်တွုင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးနး်များတွင် အသားတိုး 

ကကေ်မးွြမသမူျားြပားလာေသာေကာင့် ကက်သားေဈးန်းများ ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ြပညပ်မ ှ က၊ဲ ာွး၊ ဆိတ် ဝယယူ်မများရိှေနြခင်းေကာင့် အမသဲားင့်ှ 

ဆတ်ိသားေဈးနး်များ ယခင်လကထက ် ြမင့်မားေနပါသည။် အလားတ ူ ဝက် 

လုိင်စင် ေဈးြမင့်တက်လာြခင်းင့်ှ အေထွေထကုွနက်ျစရိတမ်ျား ြမင့်တက်လာ 

ြခငး်ေကာင့် ဝကသ်ားေဈးနး်များြမင့်တက်လာပါသည်။ ြမစေ်ချာင်းအင်းအိုင ်

များတွင ် ြမစင်ါးများ ဖမး်ဆးီရရိှမ များြပားလာေသာေကာင့် ငါးေဈးနး်များ 

ကျဆင်းလာပါသည။် ဥအထွက်နး်များလာေသာေကာင့် ဘဲဥင့်ှ ကကဥ်ေဈးနး် 

များလည်း ဆက်လက်ကျဆငး်လာသညက်ို ေတွရိှရပါသည။်                                                                                                                               
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(ဃ) ေဆာင်းရာသသီီးှံေပချနိြ်ဖစ၍် ဟင်းသးီဟင်းရက်င့်ှ အချ ိအသးီအှံ ေဈးနး် 

များ ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရိှရပါသည။်  

(င) ြပညပ်မ ှ ဝယ်ယမူများရိှေသာေကာင့် ကကသ်ွနန်ေီဈးနး်များ ထူးထူးြခားြခား 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ စားဖိုေဆာင်သးီှံြဖစေ်သာ ကကသ်ွနြ်ဖေဈး 

နး်မာှ လမ်းပနး်ဆက်သယွ်ေရး အခက်အခဲ များ ရိှေသာေကာင့် ေဈးကက်ွအတွင်း 

ဝင်ေရာက်မနညး်ပါးလာပးီ ေဈးနး်များြမင့်တကလ်ျကရိှ်ပါသည။် အလားတ ူ

ပမဲျ ိးစုံ ေဈးကွကတ်င်ွ ပေဲဈးနး်များ ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည။်  

 (စ) ယခုလတင်ွ ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ ေရေဈးနး်မာှ ၁၅ ပရဲည ် တစက်ျပသ်ားလင ်

၁၁၁၉၆၅၀.၄၄ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွနခ်ဲ့ေသာလကထက် ၂.၄၈% ြပနလ်ည် ကျဆင်း 

လာခ့ဲပါသည။် လန်ွခဲ့ေသာစှ်င့်ှ င်းယဉှပ်ါက ၁၄.၉၅% ြမင့်တက်လျကရိှ်ပါသည။် 

ကမာ့ေရေဈးနး်မာှ ယခင်လတွင ် တစ်ထိုင်ေအာင်စလင် အေမရိကနေ်ဒလာ 

၁၄၉၃.၂၆ ရိှရာမ ှ၁၄၇၄.၇၃ သုိ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးနး် ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ြမနမ်ာေ့ရေဈးနး်မာှလည်း အနညး်ငယ် လုိကပ်ါကျဆင်းလျက် 

ရိှပါသည။် 

(ဆ) လပစ်စဓ်ာတ်အားခေဈးနး်များကို ၂၀၁၉ ခုစှ ် ဇလုိူင်လမစှတင်၍ ေြပာင်းလ ဲ

တိုးြမင့် ေကာကခ်သံည့်အတက်ွ ၎င်းင့်ှဆကစ်ပလ်ျက်ရိှေသာ ကုနပ်စညး်အပုစ် ု

ေဈးနး်များ  သသိိသာသာြမင့်တက်လာသညကုိ် ေတွရိှရပါသည်။ 

(ဇ) ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလအတင်ွး ြဖစေ်ပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆေီဈးနး်များမာှ 

ြပညပ်မ ှ တင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယဆ်တီစစ်ည်လင် အေမရိကနေ်ဒလာ 75.72 မ ှ

75.၄7 သို ကျဆင်းလာေသာ်လညး် ဓာတဆီ်တစစ်ညလ်င် အေမရိကနေ်ဒလာ 

68.15 မ ှ၇၁.၂၆ သို ြမင့်တက်လာပါသည။်  ြပညပ်မ ှတင်သွင်းသည့် ေလာင်စာဆီ 

ေဈးနး်များ အတကအ်ကျြဖစေ်ပေနေသာလ်ညး် ြပညတွ်ငး် ေလာင်စာဆီ 

ေဈးနး်များမာှမူ ဆကလ်က် ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။   
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၇။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွင်း အေမရိကနေ်ဒလာငှ့် ြမနမ်ာကျပ်ေငွလဲလှယ်နး် 

မာှလညး် ယခင်ှစ်အလားတကူာလင့်ှ င်းယဉှပ်ါက ကျဆင်းလာသက့ဲသို ယခင်လငှ့် 

င်းယဉှ်ပါကလညး်ကျဆင်းေနသည်ကိုေတွရိှရပါသည်။  

၈။ ၂၀၁၉ ခုစှ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် ြပည်ပမှတင်သင်ွးေသာ ေလာင်စာဆေီဈးနး်များ 

အတကအ်ကျြဖစ်ေပေနေသာလ်ည်း ပင့်ွလင်းရာသြီဖစ်၍ ခရီးသာွးလာသမူျားြပားြခင်းေကာင့် 

ဝယယူ်သုံးစွဲမ များြပားေနသည့်အတကွ် ြပညတွ်င်းေလာင်စာဆီေဈးနး်များ ြမင့်တက်လျက် 

ရိှပါသည။် ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းများ ကျဆင်းလာသညဆုိ်ေသာလ်ညး် အြမင့်ေဈးြဖင့် ြဖစေ်ပ 

ေနပါသည။် ယခုလတင်ွ ေရေဈးနး်များကျဆင်းလာေသာလ်ည်း အေြခခံစားေသာက်ကနု် 

ေဈးနး်များ အေြပာင်းအလဲ အနညး်ငယသ်ာြဖစေ်ပခဲ့ပးီ စားသံုးသူေဈးဆန်းမာှ အနည်းငယ ်

ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ပျမး်မေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ သိသာစွာေြပာင်းလဲမမရိှပါေကာင်း တင်ြပ 

အပပ်ါသည။် 
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ ေအာကတ်ိုဘာလ နိုဝင်ဘာလ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆနန်း 100.00 148.95 160.58 161.26 0.42 8.26 8.59

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 163.09 173.39 173.93 0.31 6.65 8.97

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 141.88 152.19 152.93 0.49 7.79 1.45

03 အဝတ်အထည် 3.24 122.86 128.31 128.69 0.30 4.75 4.98

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 151.49 198.01 198.77 0.38 31.21 16.49

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 123.75 130.89 131.71 0.63 6.43 7.60

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 145.18 156.41 159.35 1.88 9.76 8.57

07 သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရး 10.14 115.45 115.99 117.23 1.07 1.54 4.07

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 102.02 101.47 101.42 -0.05 -0.59 -0.78

09 အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 109.28 122.52 123.19 0.55 12.73 9.61

10 ပညာေရး 2.15 133.52 138.58 138.97 0.28 4.08 6.30

11 ြပငပ်အစားအေသာက် 5.96 124.09 130.64 131.94 0.99 6.32 5.01

12 အေထွေထွကန်ုပစ္စည်း 3.21 134.53 147.58 146.82 -0.51 9.14 10.23

အစားအစာမဟတ်ုေသာအပုစ်ု 41.54 129.05 142.56 143.43 0.61 11.14 7.95

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

34.29 123.96 139.74 140.38 0.46 *13.25 *၉.၄2

*  အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ မပါဝင်ေသာ ေငေွကးေဖာင်းပွမနနး်(Core Inflation)

၂၀၁၉ ခုနှစ်
နှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ခနုစှ်

နိုဝငဘ်ာလအထိ)

ေငွေကးေဖာငး်ပမွနနး်
ဇယား(၁)တစ်နိုင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသုံးသူေဈးဆနနး်နှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ်ာလ)

အုပ်စုအမည်

ယခင်လနှင့်
နင်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း



 
 1၅

အေြခခနှံစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၈ ခနုစှ်

နိုဝငဘ်ာလ ေအာက်တိုဘာလ နိုဝငဘ်ာလ

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

၁ ကချငြ်ပည်နယ် 3.01 154.04 157.99 158.36 0.24 2.81 3.21

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 151.36 160.19 162.46 1.42 7.33 6.74

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 137.83 145.69 145.64 -0.04 5.67 7.50

၄ ချငး်ြပည်နယ် 0.74 198.98 208.81 209.82 0.48 5.45 8.54

၅ စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 145.99 159.98 158.73 -0.78 8.73 11.68

၆ တနသင်္ာရတီိုင်းေဒသကီး 2.85 133.34 141.03 143.61 1.83 7.70 7.76

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 144.46 156.33 156.97 0.41 8.66 8.43

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 156.25 170.14 171.02 0.52 9.45 12.16

၉ မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး 11.09 142.09 155.66 155.87 0.14 9.70 8.83

၁၀ မနွြ်ပည်နယ် 5.14 145.66 151.75 151.11 -0.42 3.74 7.87

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 189.37 195.75 195.18 -0.29 3.06 5.90

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 138.73 148.89 151.92 2.03 9.50 6.43

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 159.81 167.90 168.49 0.35 5.43 6.82

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 146.61 166.79 168.18 0.84 14.72 10.18

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 1.41 135.24 145.24 146.48 0.86 8.32 6.97

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 149.02 158.84 160.51 1.05 7.71 8.26

၁၇ မန္တေလးမို့ 2.58 143.59 159.77 160.01 0.15 11.43 10.15

၁၈ ေနြပည်ေတာ် 0.69 136.99 152.38 152.99 0.40 11.68 10.24

100.00 148.95 160.58 161.26 0.42 8.26 8.59

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉလ်င်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း

၂၀၁၉ ခနုစှ်အ
မှတ်
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၁၉ ခနုစှ ်

နိဝုငဘ်ာလအထိ)

တစန်ိုငင်လံုံး

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

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝငဘ်ာလ)

တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်
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ေအာက်တုိဘာလ

(ကျပ်)

ိုဝင်ဘာလ

(ကျပ်)

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1513.60 1505.31 1509.56 -0.55 -0.28

၂  ေြမပဲဆီ ြပည်တင်ွး ပိဿာ 6922.10 6909.78 6121.01 -0.18 12.89

၃ မ်ှးဆီ ြပည်တင်ွး ။ 6815.94 6845.94 6250.31 0.44 9.53

၄ စားအုနး်ဆီ ိုင်ငံြခား ။ 2011.81 2075.53 2111.81 3.17 -1.72

၅ ကကသ်ား အေကာင်လုိက် ပိဿာ 7118.25 7069.96 6960.08 -0.68 1.58

၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 9666.22 9764.19 9460.14 1.01 3.21

၇ အမဲသား အိုးလွတ် ။ 14126.64 14226.64 12042.79 0.71 18.13

၈ ဘဥဲ အလတစ်ား ၁၀လံုး 1874.35 1828.23 1748.06 -2.46 4.59

၉ ကကဥ် ။ ။ 1377.68 1302.60 1340.08 -5.45 -2.80

၁၀ ငါးခူ အလတစ်ားအရယ် ပိဿာ 9348.33 9166.67 8093.33 -1.94 13.26

၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9055.96 8940.41 8074.61 -1.28 10.72

၁၂ ငါးြမစခ်ျင်း ။ ။ 5483.48 5451.34 4461.16 -0.59 22.20

၁၃ ပုစနွေ်ြခာက် ။ ။ 34002.13 33842.55 31559.57 -0.47 7.23

၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 32571.08 32671.57 29562.25 0.31 10.52

၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3407.52 3392.48 3297.79 -0.44 2.87

၁၆ ခရမ်းချဉသီ်း ။ 1705.88 1455.04 1739.92 -14.70 -16.37

၁၇ ကလုားပဲြခမ်း ။ 2369.24 2375.21 2440.13 0.25 -2.66

၁၈ အာလူး အလတစ်ားအရယ် ။ 1224.70 1283.53 1146.99 4.80 11.90

၁၉ ကကသွ်နြ်ဖ ဥတစလံု်း ။ 3645.86 3846.99 2283.46 5.52 68.47

၂၀ ကကသွ်နန်ီ ဥကးီ ။ 1432.00 3032.80 1456.20 111.79 108.27

၂၁ လံုချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5452.84 5459.79 4913.48 0.13 11.12

၂၂ သားေရဖိနပ် အလတစ်ား ရံ 5499.34 5540.86 5201.00 0.76 6.53

၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 1148125.22 1119650.44 974030.09 -2.48 14.95

၂၄ ထင်း ပိဿာ 367.09 370.35 325.13 0.89 13.91

၂၅ မီးေသွး ။ 689.96 695.63 651.75 0.82 6.73

၂၆ ဖေယာင်းတိုင် ၃၂-တိုင် ထုပ် 450.66 450.00 433.11 -0.15 3.90

၂၇ ဘတစ်က်ားခ မိတင်ွး - 1108.77 1110.53 1084.80 0.16 2.37

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလန် 4415.69 4491.49 4890.15 1.72 -8.15

၂၉ ဓာတဆ်ီ ဂါလန် 4119.92 4235.36 4532.40 2.80 -6.55

ယခင်လ

င့်ှင်းယှဉ်

လင်ေြပာင်း

လဲသည့် %

ယခင်စှ်

အလားတူလ 

င့်ှင်းယှဉ်

လင်ေြပာင်း

လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓကိကျေသာကုနပ်စည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ

(၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ)

အ

မှတ်

စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်

အတွယ်

၂၀၁၈ ခုစှ ်

ိုဝင်ဘာလ

(ကျပ်)

             အေြခခံစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုစှ်
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နိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇွန် ဇူလိုင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(CPI)

148.95 147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56 158.44 159.12 159.85 160.58 161.26

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၁၉ ခနုစှ်၂၀၁၈ ခနုစှ်

148.95 147.75 147.89 148.85 150.13 152.03 153.66 154.56
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26

123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81

137.56 138.26 139.12 139.74 140.38

100

110

120

130

140

150

160

170

180

နိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
င်ဘ

ာ

ဇန်
နဝ

ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာ်ဝ
ါရီ

မတ
်

ဧ
ပီ ေမ ဇွန်

ဇူလို
င်

သ
ဂတု်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တို
ဘ

ာ

နိုဝ
င်ဘ

ာ

၂၀၁၈ ခနှုစ် ၂၀၁၉ ခနှုစ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနန်း(Core CPI)

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

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(Core CPI)

123.96 124.69 125.19 125.85 126.17 126.58 127.31 127.81 137.56 138.26 139.12 139.74 140.38
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ိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငေွကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၉ ခုှစ်၂၀၁၈ ခုှစ်
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8.
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6.
47 6.
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6.
39

6.
33

6.
18 6.
30 6.
58

6.
34
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.1

4

13
.8

7

13
.5

8

13
.2

5

13
.2

5

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

ိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
င်ဘ

ာ

ဇန်
နဝ

ါရ
ီ

ေဖ
ေဖ

ာ်ဝ
ါရီ

မတ် ဧ
ပီ ေမ ဇွန်

ဇူလို
င်

သ
ဂတု်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တ
ိုဘ

ာ

ိုဝ
င်ဘ

ာ

၂၀၁၈ ခှုစ် ၂၀၁၉ ခှုစ်

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year on Year Inflation)

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core Inflation)

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year
 on Year Inflation)

8.33 6.85 6.14 6.69 7.92 8.73 9.57 9.51 10.87 10.37 9.51 8.72 8.26

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core
 Inflation)

6.47 6.79 6.39 6.33 6.18 6.30 6.58 6.34 14.14 13.87 13.58 13.25 13.25
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