
စ ားသ  ားသူဈ ားဆနှုန ား အဈ ြေြေ နှစ က   ဈ   င ားလတဲွက ြေျက ရန ် 

ဈဆ င ရကွ လျက်ရ ှိ 

စီမံကိန့််းနငှ ့်ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကက်ီးဌာန၊ ဗဟိိုစာ င့််းအင့််းအဖ  ွဲ့သည့် မမန့်မာနိိုင့်င၏ံ စာ်းသံို်းသူ 

ရ ်းဆနှုန့််းနှင ့် ရင ရ က်းရဖာင့််းပ မှုနှုန့််းတိိုို့ကိို လက့် ှအိခ နိ့်တ င့် ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် အရမခခံနှစ့်မဖင ့် လစဉ့် 

တ က့်ခ က့်ထိုတ့်မပန့်လ က့် ှိသည့်။ 

 စာ်းသံို်းသူရ ်းဆနှုန့််း (CPI)က ို အခ  န်ကာလအလလ ာက် လ ေးနှုန်ေးလ  ာင်ေးလဲမှုနှင ်  စာ်းသံို်းမှု 

ပံိုစရံမပာင့််းလ မှုကိို တ ိုင်ေးတာန ိုင်ရန ် တွကခ် က်ထိုတ်  န ်ခင်ေး  ြစ်ပ  ေး န ိုင်ငံ၏ ရင ရ က်းရဖာင့််းပ မှု 

နှုန်ေး တွက်ခ က် ရာတွင် အဓ ကအသံိုေး  ြု သည်။ စာေးသံိုေးသူလ ေး ဆ နှုနေ်း တွက်ခ ကရ်ာတွင ် အရည် 

အလသွေးတညူ သည ် ကိုန်စညန်ှင ် ဝန်လဆာငမ်ှုမ ာေးက ို သတမ်ှတ်ထာေးပ  ေး လ ေးနှုန်ေး နှင ် စာေး သံိုေးမှု ံို စံ 

လ  ာင်ေးလမဲှုမ ာေးက ို အခ  န်နငှ ်တစ်လ  ေးည  စဉ်ဆက်မ  တ် တ ိုင်ေးတာ ခင်ေး  ြစသ်ည။် အခ  န်က ာ လ 

အလလ ာက် လူလနမှုအဆင ်အတန်ေး  မင ်မာေးလာ ခင်ေးလ ကာင  ် လူတ ိုို့ ၏  စာေးသံိုေးမှု ံိုစ ံ

လ  ာင်ေးလမဲှုမ ာေးက ို   ိုမ ိုထငဟ် ်လစရနအ်တွက ် ကိုန်စည်နှင ် ဝန်လဆာငမ်ှုအမ  ြုေးအစာေးမ ာေး  

လ  ာင်ေးလသဲံိုေးစွလဲာမှုက ို အခါအာေး လလ ာ်စွာ ဆန်ေးစစ၍် စာေးသံိုေးသူလ ေးဆနှုနေ်း တွက်ခ ကရ်ာတွင် 

အသံိုေး  ြုသည ် အလ ခခနံှစက်ိို လ  ာင်ေးလဲတွကခ် က် ကသည။်   

ကမ္ာ န ိုင်ငမံ ာေးအလန ြင  ်  စာ်းသံို်းသူရ ်းဆနှုန့််း တွက်ခ ကရ်ာတွင ် အခ နိ့်ကာလ 

ရမပာင့််းလ လာသည့်နငှ့် အမျှ လူတိိုို့၏ စာ်းသံို်းမှုပံိုစ ံ ရမပာင့််းလ လာမခင့််းရ ကာင့် လည့််းရကာင့််း၊ 

စီ်းပ ာ်းရ ်းစနစ့်မ ာေး ရမပာင့််းလ လာသမဖင့်  စီ်းပ ာ်းရ ်းပံိုသဏ္ဍာန့်နှင့် အတ ူ စာ်းသံို်းမှုပံိုသဏ္ဍာန့်ပါ 

ရမပာင့််းလ လာမခင့််းရ ကာင့် လည့််းရကာင့််း၊  လူတိိုို့၏ ဝင့်ရင တိို်းတက့်ရမပာင့််းလ လာသမဖင့်  လူရနမှု 

အဆင့် အတန့််း မမင့် မာ်းလာမခင့််းရ ကာင့် လည့််းရကာင့််း၊ စာ်းသံို်းသူရ ်းမခင့််းရတာင့််း (CPI Basket) 

က ို လက့် ိှအရမခအရနနှင့်  ထင့်ဟပ့်လွှမ့််းခခံြုံမှု ှိရစ န့်အတ က့် အရမခခံနှစ့်ကိို ၅ နှစ ် မှ ၁ ၀  

နှစအ်တွင်ေး ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့်လလ ရှ သည်။ 

မမန့်မာနိိုင့်င၏ံ စာေးသံိုေးသူလ ေးဆနှုန်ေးက ို တကွ်ခ က်ရာတွငလ်ည်ေး လူတ ိုို့၏ စာေးသံိုေးမှုနှ င ်  

ဝန်လဆာငမ်ှု ံိုစံမ ာေး လ  ာင်ေးလဲလာမှုအရ လခတက်ာလနငှ ် လ ိုက်လလ ာည လထွရှ လစမည ်  အလ ခခံ  

နှစမ် ာေးက ို လ  ာင်ေးလတဲွက်ခ ကခ်ဲ သည်။ ရနက်ိုန်ပမ ြုြို့၏ စာေးသံိုေးသူလ ေးဆနှုနေ်းက ို ၁၉၂၈ ခိုနှစ့်တ င့် 

စတင့်တ က့်ခ က့်ခ  ပပီ်း ၁၉၂၇၊ ၁၉၄၁၊ ၁၉၅ ၈၊  ၁၉၆၅၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၇၈ နှင ့် ၁၉၈၆ အရမခခံနှစ့်မ ာ်းမဖင ့် 

တ က့်ခ က့်ခ  သည့်။ တစ့်နိိုင့်ငံလံို်း၏ စာ်းသံို်းသရူ ်းဆနှုန့််းကိို ၁၉၉၇ ခိုနှစ့် အလ ခခံနှစ ်ြ င ်  

စတင့်တ က့်ခ က့်ခ  ပ  ေး ၂၀၀၆ ခိုနှစ့်နှင ် ၂၀၁၂ ခိုနှစ့်တ ိုို့ ြင ် အသီ်းသ်ီးရမပာင့််းလ  တ က့်ခ က့်ခ  သည့်။ 

ယခိုအခ  နတွ်င်  မနမ်ာန ိုငင်ံ၌ လက်ရှ အသံိုေး  ြု တွကခ် က်ထိုတ်  န်လနသည  ် ၂၀၁၂ ခိုနှစ့် 
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အရမခခံနှစ့်၏ စာေးသံိုေးသူလ ေး ခငေ်းလတာင်ေး (CPI Basket)  ှိ ကိုန့်စည့်နှင ့် ဝန့်ရဆာင့်မှုမ ာ်းသည့် 

ရခတ့်စနစ့်နှင့်  လ ိုက်လလ ာည လထွမှု မရှ လတာ သ ြင  ် အရမခခံနှစ့် ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့် န့် 

လိိုအပ့်လ က်ရှ သည်။   

စီမံကိန့််းနငှ ့် ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကက်ီးဌာန၊ ဗဟိိုစာ င့််းအင့််းအဖ  ွဲ့သည် ကမ္ာ ဘဏ၊် ကိုလသမ ဂ္ဂ 

ြွံြို့ပြ ြုေးမှုအစ အစဉ်တ ိုို့နငှ  ်  ူေးလ ါင်ေး ၍ “မမန့်မာရနထိိုင့်မှုအရမခအရနစစ့်တမ့််း (၂၀၁၇)”ကိို ၂၀၁၇ 

ခိုနှစ့်တ င့် ရကာက့်ယူခ  သည့်။ အဆိိုပါ စစ့်တမ့််းမှ  ှခိ  ရသာ လူအမ ာ်းစာ်းသံို်းသည ့် ကိုန့်ပစစည့််းနှင ့် 

ဝန့်ရဆာင့်မှုမ ာ်းကိို အသံို်းမပြုံ၍ အမိ့်ရထာင့်စိုမ ာ်းသံို်းစ  သည ့် စာ်းသံို်းမှုစ ိတ့်တ င့် အရလ်းရပ်း 

 ာခိိုင့်နှုန့််းမ ာ်းကိို တ က့်ခ က့်ပ  ေး ၂၀၁၇ ခိုနှစ့် အရမခခံနှစ့်အ ြစ ်ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့်နိိုင့်ရန် ၂၀ ၂၀  

  ည ်နှစက်တည်ေးက လဆာင်ရွကခ်ဲ လသာ်လည်ေး က ိုဗစ-်၁၉ က ်လရာဂ္ါလ ကာင ် လရ ြို့ဆ ိုငေ်းခဲ ရသည်။ 

လက်ရှ အခ  န်တငွ်  မန်မာန ိုင်ငံ၏ စာ်းသံို်းသရူ ်းဆနှုန့််းကိို ၂၀၁၇ ခိုနှစ့် အရမခခံနှစ့် 

ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့် န့် ရဆာင့် ွက့်လ က့် ှ ိာ နည့််းပညာပိိုင့််းအ  မှန့်ကန့်ခိိုင့်မာမှု ှရိ ်းနှင ့် 

သတ့်မှတ့်ထာ်းသည ့် အခ နိ့်ဇယာ်းအတိိုင့််း ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့် ထိုတ့်မပန့်နိိုင့်ရ ်းအတ က့် 

ဗဟိိုစာ င့််းအင့််းအဖ  ွဲ့မ ှဦ်းရဆာင့်ပပီ်း သက့်ဆိိုင့် ာဌာန၊ အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်းအာ်းလံို်းမှ ကိိုယ့်စာ်းလှယ့် 

မ ာ်းပါဝင့်ရသာ လိုပ့်ငန့််းအဖ  ွဲ့ ြွဲြို့စည်ေး၍ ရဆာင့် ကွ့်လ က့် ှသိည့်။ 

စာ်းသံို်းသူရ ်းဆနှုန့််းတ က့်ခ က့်သည ့် အရမခခနံှစ့်ကိို လက့် ိှ ၂၀၁၂ ခိုနှစ့်မ ှ ၂၀၁၇ ခိုနှစ့်သိိုို့ 

ရမပာင့််းလ တ က့်ခ က့် ထိုတ့်မပန့် ာတ င့် သက့်ဆိိုင့် ာဌာန၊ အဖ  ွဲ့အစည့််းမ ာ်းနငှ ် အ မ်လထာင်စိုမ ာေး 

အာ်းလံို်းက အဖက့်ဖက့်မှ ပူ်းရပါင့််းရဆာင့် ကွ့် ခင်ေး ြင  ် လူတိိုို့၏ ရမပာင့််းလ ရနသည ့် စာ်းသံို်းမှု 

ပံိုစံနှင ့် ကိိုက့်ညီမှု ှပိပ်ီး၊ လက့် ိှအရမခအရနကိို ပိိုမိိုထင့်ဟ လ်ွှမ့််းခခံြုံ၍ ခိိုင့်မာအာ်းရကာင့််းသည ့် 

အညွှန်ေးကိန့််းမ ာ်းကိို   ှရိစမည့်မဖစ့်ရ ကာင့််း သ ိသည့်။  
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