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ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ့ 



 အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ အတွက် တစ်ိုင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စု အတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၇၂.40 ြဖစ်ပးီ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက ် စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၄၂.6၉   ရိှပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသုံးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.06 ြဖစ်ပးီ ယခင်လ၏  စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၁.၂၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

0.76% ကျဆင်းလာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် ေဈးန်းတည်ငိမ်မမရှိသည့် 

အစားအစာအုပစု်ှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

မတ်လ၏  စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ 142.82  ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI ြဖစ်သည့် 

၁၄၂.၉၇ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၁1%  ကျဆင်းလာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

မတ်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.06 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၅၀.၁၃  ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၆.61% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၏ Core CPI  

မှာ ၁၄2.၈2 ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၂၆.၁၇ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

13.၂0% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 17၂.40 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 172.၇6 ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.21% ကျဆင်းလာပါသည်။ ေြမပဆီဲ၊ 

ှမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီ၊ ကက်သားေဈးန်းများ၊ ဘဲဉ၊ ကက်ဥ၊ အချ ိသစ်သီးဝလ ံ ေဈးန်းများှင့် 

ဟင်းသီးဟင်းရွက် ေဈးန်းများှင့် စားဖိုေဆာင်သီးံှြဖစ်ေသာ ငုတ်သီးေြခာက် (အပ/ုအရည်ှ) 

ေဈးန်းများ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာပီး ကက်သွန်နီှင့် ခရမ်းချဉ်သီး  ေဈးန်း များမှာ ပိုမို၍ 

သိသိသာသာ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု (Non Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 

142.69 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန ၁၄၅.၁၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 1.70% ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ ယင်းအုပ်စုအတွင်းရှိ ခုတင်၊ ဗီုိ၊ သင်ြဖးဖျာ၊ ဖေယာင်းပုဆိုးစသည့် အိမ်အသံုးအေဆာင် 
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ှင့် မတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသေူဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) ၁
အုပစု်အလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁
အပုိင်း(ခ) 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ 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) 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလှင့် မတ်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ အတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆0.06 ြဖစ်ရာ ယခင်လအေြခ 

အေန ၁၆1.29 ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.76% ကျဆငး်လာပါသည်။ ထိုအုပ်စုများအနက ် ပညာေရး 

အုပ်စုမှာ သိသာစွာေြပာင်းလဲမမရိှေသာ်လည်း အဝတ်အထည်အုပ်စု၊ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်း 

ှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ ကျန်းမာေရးအုပ်စုတိုမှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနပါသည်။ သိုေသာ ်

ကျန်အုပ်စု၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်လကထက ်ကျဆင်းလာပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပ်စုအလိုက်ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်တငြ်ပ 

အပ်ပါသည်-  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၇၂.၄၀ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၇၂.၇၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% ကျဆင်းေနပါသည်။ ယခ ု

လတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၃၆% ၊ ငါးခ ူ၁.၅၀%၊ ငါးရံ ၂.၇၄%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၀.၄၈% ၊ 

ပုစွန်ေြခာက် ၁.၂၉%၊ ငါးရံေြခာက ်၁.၁၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ် ေြမပ ဲ

ဆီ ၀.၀၆%၊ ှမး်ဆီ ၀.၃၈%၊ စားအုန်းဆီ ၂.၆၇%၊ ကကသ်ား ၁.၀၉%၊ အမသဲား 

၀.၁၀%၊ ဘဲဥ ၃.၅၉% ှင့် ကက်ဥ ၂.၇၃% ကျဆင်းေနပါသည်။ အလားတူ စားဖို 

ေဆာင်သုံး ပစည်းများြဖစ်ေသာ အာလူးေဈးန်းမှာ ၂.၄၄%၊ ကကသွ်န်နီေဈးန်း 

မှာ ၃၀.၁၂%၊ ကက်သွန်ြဖေဈးန်းမှာ ၄.၉၈% ှင့် ရာသေီပသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်း 

ချဉ်သီးေဈးန်းမှာ ၁၇.၇၉% ြဖင့် သိသိသာသာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ထိုအြပင် 

ဟင်းခတ်အေမးအကိင်ေဈးန်းများ၊ ပအဲများစု၏ ေဈးန်းများှင့ ်အချ ိဟင်းသီး 

ဟင်းရွက်၏ ေဈးန်းများကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ 

165.00 ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၇၀.၈၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၄၁%  ကျဆင်းလာ 
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ပါသည်။ ဤအုပစု်အတွင်း၌ ပါဝင်ေသာ ကွမ်းရွက်ှင့် ကွမ်းသီး(အြခမ်း/လံုး)၊ 

ေဈးန်းများ သိသာစာွကျဆငး်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်၌ ၁၂၉.၆၉ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၂၉.၄၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၀% ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီး/ အမျ ိးသား ဝတ်လုံချည်၊ 

ရှပအ်ကျ၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ ေဘာင်းဘီ(အတိ/ုအရှည်)၊မိန်းမဝတ်အကျ၊ 

စက်ချပ်ခ(အမျ ိးသမးီ) ေဈးန်းများ ှင့် ဖိနပ်(ေရာ်ဘာ/သားေရစိမ်း) ေဈးန်းများ 

အနည်းငယ်ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၉၉.၈၅ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၂၀၀.၄၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၃၂% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် အိမ်ေဆာက်ပစည်းများြဖစ်ကေသာ ဓနိ၊သက်ငယ်၊ သွပ ်

ှင့် ဘိလပ်ေြမ ေဈးန်းများကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၃၃.၅၄ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၃.၄၆ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

ရာခိုင်န်းအနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမအ်သံုး 

အေဆာင်ပစည်းများ ြဖစ်ကသည့် ဗီို၊ သင်ြဖးဖျာ၊ ဖေယာင်းပုဆိုး၊ ေရစုပ်စက်၊ 

ဘက်ထရီ၊ မီးေချာင်း၊ ဆပ်ြပာမန ့်ှင့် အိမ်အကူေဈးန်းများ အနည်းငယ်ြမင့်တက် 

လာခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၆၁.၈၃ ရိှ၍ ယခင ်

လအေြခအေန ၁၆၁.၅၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၇% ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရိှရ 

ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဆးကုသစရိတ်၊ ေဆးေဈးန်းှင် ့ ေဆးံု 

စရိတ်ေဈးန်းများမှာ ရာသီအကူးအေြပာင်းကာလြဖစ်၍ ဖျားနာသူများြပား 

လာေသာေကာင့် ဆက်လက ်ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၀၆.၄၇ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၁၄.၆၂ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၇.၁၁% ကျဆင်းလျက်ရှ ိ

ပါသည်။ ယငး်အုပစ်တွုင် ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားေဈးန်းမှာ အနည်းငယ် 
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ြမင့်တက်လျက်ရိှေသာ်လည်း ဒီဇယ်ဆီ တစဂ်ါလန်လင် ၄၀၈၈.၂၃ ကျပ ် မ ှ

၃၁၄၀.၄၅ ကျပသုိ်လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီ တစဂ်ါလန်လင် ၃၇၆၆.၉၃ ကျပ် မ ှ

၂၉၂၉.၃၃ ကျပ်သိုလည်းေကာင်း သိသိသာသာကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၀၁.၃၃ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၃၈ ှင့် င်းယှဉ်ပါက သိသာစွာကျဆင်းမမရိှပါ။ 

ဤအုပ်စုအတွင်း၌ ပါဝင်ေသာ တယ်လီဖုန်း/ မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများ အနည်း 

ငယ်သာ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ 

၁၂၃.၂၄ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၃.၃၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ တယ်လီေဗးရှင်း၊ ကွန်ပျတာှင့် ဗလာစာအုပ ်

ေဈးန်းများ အနည်းငယ်ကျဆငး်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၄၀.၀၄ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၄၀.၀၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသာစွာေြပာင်းလဲမြခင်းမရိှပါ။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၃၇.၃၅ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၇.၅၀ ှင့် င်းယှဉ်ပ ါက ၀.၁၁% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်ေသာ ြပင်ပအစားအေသာက်များြဖစ်သည့် ထမင်းှင့်ဟင်း၊ 

ဒံေပါက်၊ လက်ဖက်ရည်ှင့် ေကာ်ဖီ၊ လက်ဖက်အစိုှင့် ှစ်ြပန်ေကာ်ေဈးန်းများ 

မှာ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ကွမ်းယာေဈးန်းမှာ သိသာစွာ ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ ၁၄၇.၅၇ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၉.၂၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၁၅% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ ေရ ှင့် လက်ဝတ်ရတနာများ သိသာစွာ ကျဆင်း လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၄၂.၆၉ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၅.၁၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၇၀% ကျဆင်းလာသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ  စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွက ် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၀၆ ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ် 

အလားတူလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း ၁၅၀.၁၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၆.၆၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးန်းမှာ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကျန်အုပ်စု 

အားလုံးတွင် ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉပ်ါက 

သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပတ်င်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ ၁၇၂.၄၀ ရှိ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ မတ်လအေြခအေန ၁၆၄.၄၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၈၃% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ေဈးန်းမှာ ယခင်ှစ်ေဈးန်းှင့် သိသာစွာကွာြခားမ 

မရှိေသာ်လည်း၊ ကက်သား ၃.၃၉%၊ ဘဲဥ ၄.၂၉% ှင့် ကက်ဥ ၇.၇၈% အသီးသီး 

ကျဆင်းလာပါသည်။ သိုေသာ် ေြမပဲဆီ ၉.၂၉%၊ ှမ်းဆီ ၄.၇၃%၊ စားအုန်းဆ ီ

၅.၀၈%၊ ဝက်သား ၁၀.၆၁%၊ အမသဲား ၉.၆၁0%၊ ငါးခ ူ၉.၇၅%၊ ငါးရံ ၁၁.၃၀%၊ 

ငါးြမစ်ချင်း ၁၈.၉၀%၊ ပစွုန်ေြခာက် ၆.၁၄%၊ ငါးရံေြခာက် ၁၀.၈၅% ၊ ေရကျ ိငါးပ ိ

၅.၄၁%၊ အာလူး ၁.၉၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအြပင ် ကက်သန်ွြဖ 

၆၈.၁၅%၊ ကက်သွန်နီ ၅၅.၃၀% တိုြဖင့် သိသာထင်ရှားစွာ ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။  

 (ခ) ေဆးလိပ်ှင့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ 

၁၆၅.၀၀ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၄၁.၉၃ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၁၆.၂၅% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ 

ဘီယာ(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီး(အြခမ်း/လံုး)၊ ေဆးရွက်ကီး၊ 
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စီးကရက် (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)ှင့် ေဆးေပါ့လိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၂၉.၆၉ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လအေြခအေန ၁၂၄.၉၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၃.၈၁% ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ လံုချည် (အမျ ိးသမီး/အမျ ိး 

သား)၊ ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရှပ၊် စပုိရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ ဆွယ်တာ၊ ေြခအိတ် ှင့် 

စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသမးီ)ှင့် ဖိနပ် (သားေရ/ ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်စ်ှ 

ကထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ ၁၉၉.၈၅ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၅၄.၁၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂၉.၆၇% ြဖင့် 

သိသာစွာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်ငှားခ၊ အိမ်ေဆာက် 

ပစည်းများ၊ အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ၊ ေရဖိုး၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွ၊ ထငး်ှင့် မီးေသွး 

ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်လပ်စစ် ဓာတ်အားခ 

န်းထားများ တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက် သသိာစွာြမင့်တက ်

လာြခငး်ေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၃၃.54 ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတလ် အေြခအေန 126.65 ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက 5.44% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ပရေိဘာဂ 

ပစည်းေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများြဖစ်သည့် သင်ြဖးဖျာ၊ မျက်ှာ 

သုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင်ှင့် လပ်စစ်ပစည်းေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် 

သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ ၁၆၁.၈၃ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ မတ်လအေြခအေန ၁၅၀.၄၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၇.၅၆% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါ 

သည်။ ေဆးကုသခေဈးန်းများ၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် တုိင်းရင်းေဆးေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ် ၌ ၁၀၆.၄၇ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတလ် အေြခအေန ၁၁၁.၉၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၈၈% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် 

ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတလ်တင်ွ ဒီဇယ်တစ်စည်လင် အေမရိကန် 

ေဒလာ ၈၀.၅၀ ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တင်ွ အေမရကိန် ေဒလာ ၄၅.၅၂ 

သို သိသိသာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဒီဇယ်ဆီေဈးန်း မှာလည်း ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ မတ်လတွင ်တစဂ်ါလန်လင် ၄၅၀၃.၀၆ ကျပ်ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ 

တွင ်၃၁၄၀.၄၅ ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ြပည်ပမှ တင်သွင်းသည့် 

ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတလ်တွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၇၂.၃၇ ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၇.၄၄ သို 

သိသိသာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ 

မတလ်တင်ွ တစ်ဂါလန်လင် ၃၉၂၈.၀၆ ကျပ ်ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင ်

၂၉၂၉.၃၃ ကျပ်သုိ ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိရာတွင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ် 

ဆိုင်ကယ်၊ ဘတ်စ်ကားခ၊ အငှားယာဉ်ခများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပြပင်ထိန်းသမ်ိး 

စရိတ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၀၁.၃၃ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၀၁.၇၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၂% ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ် 

များ ဝင်ေရာက်မများပီး Model အေဟာင်းများ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆငး် လာ 

ေသာေကာင့် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်၌ 

၁၂၃.၂၄ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လအေြခအေန ၁၁၀.၀၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၁.၉၈% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ စီဒီတိပ်ေခွ၊ ဓာတ်ပုံိုက်ခ၊ သတင်း 

စာ၊ ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ်ှင့် ကန်ွပါဘူးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်

ြမင့်တက်လာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 



 
8 

 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၄၀.၀၄ ရှိ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၃၃.၈၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄.၅၉% ြမင့်တက်လာခ့ဲ 

ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကး ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်သိသိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၃၇.၃၅ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၂၆.၉၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၂၁% ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းို 

ေခါက်ဆဲွ၊ အသုပ်စုံ၊ ေခါက်ဆဲွေကာ်/ကာဇံေကာ်၊ ေကးအိုး၊ ထမင်းှင့်ဟင်း၊ 

ဒံေပါက်၊ လက်ဖက်ရည်၊ ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမန်ု့၊ ကွမ်းယာ၊ လက်ဖက်အစို၊ ှစ်ြပန်ေကာ် 

ှင့် အေဆာင်ငှားရမ်းခ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင်တ့က်ေနေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ ၌ ၁၄၇.၅၇ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၃၇.၆၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၇.၂၄%  ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ်ှင့်င်း 

ယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခ့ဲရာ၌ ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ ၁၀.၅၉%၊ 

လက်ဝတ်ရတနာ ၁၈.၄၅%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား) ၆.၃၄%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(မ) ၆.၃၉%၊ 

ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ ၄.၂၈%၊ သနပ်ခါး ၅.၄၅%၊ သွားတုိက်ေဆး ၉.၂၆% ှင့် 

မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား ၁၀.၉၂% တိုြဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ၁၄၂.၆၉ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ မတ်လ အေြခအေန ၁၂၉.၉၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၇၈% ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအနက် 

ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စ ု ကျဆငး်လာသည်မှလဲွ၍ ကျန်အုပစု်များ၏ ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပလီမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်အထိ) တစ်ှစ် 

တာကာလအတွငး် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ မတ်လတွင် ၁၅၀.၁၃ ရှိခဲ့ရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ အစား 

အစာအုပ်စုေဈးန်းများ တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းလာခဲ့ရာ မတ်လတွင်လည်း ဆက်လက် ကျဆင်း 

ေနြခင်းေကာင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ဆက်လက်ကျဆင်းလာပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တွင် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအားလုံးတွင ်ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရှရိပါသည်။ 

ှစ်အလုိက် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအေနြဖင့် မေလးမိတွင ်12.36% ြဖင့် အများဆံုး ေြပာင်းလ ဲ

မြဖစ်ေပေနပီး မွန်ြပည်နယ်တွင် 2.81% ြဖင့် အနည်းဆံုးေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပခဲ့ေကာင်း ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ အထ)ိ တစ်ှစ် 

တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကုိ ေလ့လာ 

ပါက ၂၀၁၉  ခုှစ်၊ ဧပီလ၌ ၈.၇၃% ရှိခ့ဲရာမ ှ  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ၉.၅၇% ရှိခ့ဲပါသည်။ 

သိုေသာ ်ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% သုိ အနည်းငယ် ြပန်လည်ကျဆင်းသွားပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် 

လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ေငေွကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၁၀.၈၇% 

သို သိသိသာသာ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လမှစ၍ 

ယခင်ှစ ် အလားတူကာလကထက် ကုန်စည်ေဈးန်းတက်န်းများ တြဖည်းြဖည်းြပန်လည ်

ေလျာ့နည်းလာရာ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင် ၆.၆၁% သို 

ေလျာ့နည်းလာခ့ဲပါသည်။    
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၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာငး်ပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်အထိ တစ်ှစ် 

ပျမ်းမ  ၉.၁၀% ရှိ၍  ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ ၉.၂၀% ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၀.၁၀% ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဧပီလမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ 

အထိ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများကို ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဧပီလတွင ် ၇.၅၁% 

ရှိခဲ့ရာမ ှတြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ်၈.၆၁% ြဖင့် အြမင့် 

ဆုံးြဖစ်ေပခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလအတွင်း ကုန်ပစည်းေဈးန်းများ တက်န်း 

နည်းခ့ဲ၍  ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်း အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလမစှ၍ ခရီးသွားရာသြီဖစ်၍ ခရီးသွားလာသူများြပားပီး ေလာင်စာဆီေဈးနး် 

များြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းှင့် စားသံုးကန်ုစည်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ဒီဇငဘ်ာလတွင် 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး် အနည်းငယ်ြပန်လည်ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ် အေမရိကန် 

ေဒလာေဈးန်းများကျဆင်းလာြခင်းှင့်အတူ ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းများပါ အနည်း 

ငယ် ကျဆင်းလျက်ရိှေသာ်လည်း တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ 

တိုးြမင့်သတ်မှတ်လိုက်ြခင်းေကာင့် တိုးန်းအရှိန်ြမင့်ခဲ့သည့်အတွက ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

လတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၉.၂၀% သို ဆက်လက်ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုရာတွင ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင်မ ူ အေမရိကန်ေဒလာလဲလှယ်န်းများ သိသိသာသာကျဆင်းလာ 

သည့်အြပင် ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းများကျဆင်းလာြခင်းှင့် အစားအစာအုပ်စုေဈးန်း 

များ ကျဆင်းလာြခင်းတုိေကာင့် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၉.၁၀% သို ြပန်လည်ကျဆင်း 

လာခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် မတ်လအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတွင် ြဖစ်ေပေနေသာ 

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

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ဇယား (၂) ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွင်း 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင ် ၁၂.၉၆% ြဖင့် ပထမအြမင့်ဆံုး၊ 

မေလးမိတွင ် ၁၂.၅၄% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ မေကွးတုိင်းေဒသကီးတွင ် ၁၁.၅၀% ြဖင့် 

တတိယအြမင့်ဆုံး အသးီသီးြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာငး်ပွမန်းမှာ 

မေလးမိတွင ် ၁၂.၃၆% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး မွန်ြပည်နယ်တွင် 

2.81% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်းအနည်းဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစီရင်ခတံင်ြပအပပ်ါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တင်ွ ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခ 

အေနများကို ေအာက်ပါအတုိင်း သုးံသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ေဈးကွက်အတွင်း 

ဆန်ေဟာင်းများ ကုန်ဆုံးချန်ိြဖစ်ပီး ဆန်သစ်များထွက်ရှိချနိ်ြဖစ်၍ ပစည်းမှာယူရ 

သည့် ေဈးကွက်ှင့် ေဈးကွက်ဝယ်လုိအားအေပမူတည်ေနြခင်း၊ ပိုေဆာင် ဆက ်

သွယ်ေရးခက်ခဲေနေသာ နယ်ေြမေဒသအေြခအေနအရ ဆန်ဝင်ေရာက်မှင့် တင်ပုိ 

မများ နည်းပါးြခင်းများေကာင့် ေဈးန်းများအနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီေဈးန်းမာှ သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမ 

မရှိေသာ်လည်း၊ ှမး်ဆီေဈးန်းှင့် စားအုန်းဆီ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီတင်သွင်းသည့်ေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် မက်ထရစ ်

တစတ်န်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၃၀.၀၆ ရိှခ့ဲရာမ ှ ယခုလတွင ် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၅၄၃.၁၅ သုိ ကျဆင်းလာြခင်းှင့် ိုင်ငံြခားေငွလဲန်းသိသိသာသာ 

ကျဆငး်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင် အသားတိုး 

ကက်ေမွးြမသူများြပားလာြခင်းေကာင့် ကက်သားေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါ 
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သည်။ ြပည်ပမ ှ ကဲ၊ ွား၊ ဆိတ် ဝယ်ယူမများရှိေနြခင်းှင် ့ ဆိတ်ေကာငေ်ရ 

ေမွးြမသူရှားပါးလာြခင်းတိုေကာင့် အမဲသားှင့် ဆိတ်သားေဈးန်းများ ယခင်လ    

ကထက် ြမင့်မားေနပါသည်။ အသားေဈးန်းများ ြမင့်မားေနသြဖင့် စားသုံးမ 

ေလျာ့နည်းလာပီး ငါးစားသုံးမ ပုိမို များြပားလာပါသည်။ ရာသဦတုပူြပင်းေသာ 

ကာလြဖစ်၍ ငါးဖမ်းဆီးရရှိမနည်းပါးလာြခင်းှင့် ငါးေမွးြမစရတိ ် ြမင့်မားလာ 

ြခင်းတိုေကာင့် ငါးေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ ဥ အထွက ်

န်းများလာေသာေကာင့် ဘဲဥှင့် ကက်ဥ ေဈးန်းမာှလည်း ဆက်လက် ကျဆင်း 

လာသည်ကိ ုေတွရှိရပါသည်။                                                                                      

(ဃ) ရာသီဥတုပူြပင်းလာသြဖင့် သံပုရာသီး၊ ေရှာက်သီးှင့် ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ေပါင်ရွက် 

ေဈးန်းများ သိသာစွာ  ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း ကျန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ေဈးန်း 

များှင့် အသီးအှံေဈးန်းများကျဆင်းလာပါသည်။ ထိုအြပင်ရာသေီပချနိ်ြဖစ်၍ 

ခရမ်းချဉ်သီးှင့် ခရမ်းသီးေဈးန်းများမှာ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ 

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကကသ်န်ွြဖေဈးန်းမှာ ကကသွ်န်ြဖအသစ်ေပချနိ် 

ြဖစ်၍ ကုန်ပစည်းအဝင်များလာြခင်းေကာင့် ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ 

အလားတ ူ ကက်သွန်နီေဈးန်းများမှာလည်း ကက်သွန်နီအသစေ်ပချန်ိြဖစ်ြခင်း၊ 

အစိုဓာတ်ပါေသာ မိုးကက်သွန်ြဖစ်သြဖင့် နယ်စပ်တင်ပိုမများလည်း ေလျာ့နည်း 

ေနြခင်းတိုေကာင့် ကက်သွန်နီေဈးန်းများ သိသိသာသာကျဆင်းလာသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ ကုလားပဲေဈးန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းေနြခင်းမှာ ကုလားပဲကို 

ြပည်တွင်းလုပ်ငန်းများမှ စားေသာက်ကန်ုထုတလု်ပ်မအတက်ွ ကုန်ကမ်းအြဖစ ်

ဝယ်ယူမနည်းပါးလာြခင်းှင့် ြပည်ပပိုကုန ်ပဲမျ ိးစုံများ သိသိသာသာ ဝယ်ယူမမရှ ိ

ြခင်းတိုေကာင့် ပဲေဈးန်းများလည်း ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။   

 (စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၁၀၇၅၄၈.၂၃ ကျပ်ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁၀.၅၉% 

ြမင့်တက်လျက်ရှိေသာ်လည်း၊ လွန်ခ့ဲေသာလကထက် ၃.၇၀% ကျဆင်းလာပါ 

သည်။  ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် တစ်ထိုင်ေအာင်စလင ် အေမရိကန ်
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ေဒလာ ၁၅၉၉.၆၂ ရိှရာမှ ၁၅၈၆.၆၂ သုိ ၀.၈၁% ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ေရ 

ေဈးန်း ကျဆင်းလာြခင်းှင့်အတ ူ ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာလည်း လုိကပ်ါ ကျဆင်း 

လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ 

ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၅.၂၃ မ ှ

၄၅.၅၂ သိုလည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၃.၀၂ မ ှ

၃၇.၄၄ သိုလည်းေကာင်း သသိာထင်ရှားစွာကျဆင်းလာပါသည်။ ြပည်ပမ ှ

တင်သွင်းသည့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာသည့်အတွက် ြပည်တွငး် 

ေလာင်စာဆီေဈးန်းများပါ သိသိသာသာ လိုက်ပါကျဆင်းလျက်ရှိေကာင်း ေတွရိှ 

ရပါသည်။   

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်း 

မှာလည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင် ၁၁၀ ကျပ် ကျဆင်းလာ 

သကဲ့သို ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါကလည်း ၄၆ ကျပ်ခန့် ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လတွင ်ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ်န်းများ ကျဆင်းြခင်းှင့် ကမာ့ေရနံစိမ်း 

ေဈးန်းများ သိသသိာသာ ကျဆင်းြခင်းေကာင့် ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်း 

များ သသိိသာသာ ကျဆင်းလာပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ 

ကျဆငး်လာသည့်အြပင် ကမာတစ်ဝှမ်းတွင ် COVID-19 ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနသြဖင့် ခရီးသွား 

လာသူနည်းပါးပီး ေလာင်စာဆီအသုံးြပမေလျာ့နည်းလာ၍ ြပည်တွငး် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ 

လည်း သိသိသာသာ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ အလားတ ူ ကမာ့ေရေဈးန်းှင့် 

ြပည်တွင်းေရေဈးန်းမှာလည်း ကျဆင်းလာပါသည်။ ထိုအြပင ်  အေြခခံစားေသာက်ကုန်များ 

ြဖစ်ေသာ စားသုံးဆီ၊ ငုတ်သီးေြခာက(်အပု၊အရှည)်၊ ကက်သွန်နီ၊ ကက်သွန်ြဖှင့် အာလူး 

ေဈးန်းများှင့်အသားှင့်ဥေဈးန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းတိုေကာင် ့ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ 

အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခ့ဲပါေကာင်း တင်ြပအပ်ပါသည်။  
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုနှစ်

မတ်လ ေဖေဖာဝ်ါရလီ မတ်လ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆနန်း 100.00 150.13 161.29 160.06 -0.76 6.61 9.10

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 164.45 172.76 172.40 -0.21 4.83 8.52

အစားအစာမဟတ်ုေသာအပုစ်ု 41.54 129.98 145.15 142.69 -1.70 9.78 10.11

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 141.93 170.82 165.00 -3.41 16.25 8.59

03 အဝတ်အထည် 3.24 124.93 129.44 129.69 0.20 3.81 4.72

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 154.13 200.49 199.85 -0.32 29.67 24.81

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 126.65 133.46 133.54 0.06 5.44 7.08

ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 150.45 161.55 161.83 0.17 7.56 8.81

07 သယ်ယူပ့ုိေဆာင်ေရး 10.14 111.93 114.62 106.47 -7.11 -4.88 3.42

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 101.76 101.38 101.33 -0.04 -0.42 -0.65

09 အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 110.06 123.39 123.24 -0.12 11.98 12.46

10 ပညာေရး 2.15 133.89 140.03 140.04 0.01 4.59 4.76

11 ြပငပ်အစားအေသာက် 5.96 126.93 137.50 137.35 -0.11 8.21 5.68

12 အေထွေထွကန်ုပစ္စည်း 3.21 137.61 149.29 147.57 -1.15 7.24 9.91

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

32.63 126.17 142.97 142.82 -0.11 *13.၂0 *11.၇၄

*  အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ မပါဝင်ေသာ ေငေွကးေဖာင်းပွမနနး်(Core Inflation)

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်
နှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
မတ်လ အထိ)

ေငွေကးေဖာငး်ပမွနနး်
ဇယား(၁)တစ်နိုင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသုံးသူေဈးဆနနး်နှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၂၀ ြပည့်နစှ ်မတ်လ)

အုပ်စုအမည်

ယခင်လနှင့်
နင်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲသည့်

ရာခိုင်နန်း



 
 1၅

အေြခခနှံစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနုစှ်

မတ်လ ေဖေဖာ်ဝါရီလ မတ်လ

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

၁ ကချငြ်ပည်နယ် 3.01 150.14 158.86 157.45 -0.89 4.87 3.80

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 154.12 161.16 159.53 -1.01 3.51 7.62

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 137.92 146.02 145.79 -0.16 5.71 7.56

၄ ချငး်ြပည်နယ် 0.74 199.91 208.31 206.27 -0.98 3.18 7.43

၅ စစက်ိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 150.93 157.29 155.81 -0.94 3.24 11.10

၆ တနသင်္ာရတီိုင်းေဒသကီး 2.85 135.21 142.34 140.90 -1.01 4.22 7.11

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 146.02 157.50 155.59 -1.21 6.55 9.09

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 157.75 170.51 169.37 -0.67 7.37 11.50

၉ မန္တေလးတုိငး်ေဒသကီး 11.09 143.07 155.68 154.07 -1.03 7.69 10.49

၁၀ မနွြ်ပည်နယ် 5.14 142.73 148.41 146.74 -1.12 2.81 6.44

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 184.18 193.63 193.27 -0.19 4.94 5.16

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 138.71 152.54 151.73 -0.53 9.38 8.36

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 160.48 169.78 168.30 -0.87 4.87 6.55

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 150.84 168.97 167.81 -0.69 11.25 12.96

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 1.41 133.94 146.67 145.94 -0.50 8.96 9.08

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 150.92 161.78 161.26 -0.32 6.85 8.31

၁၇ မန္တေလးမို့ 2.58 143.87 162.64 161.66 -0.61 12.36 12.54

၁၈ ေနြပည်ေတာ် 0.69 140.52 151.87 149.03 -1.86 6.06 11.36

100.00 150.13 161.29 160.06 -0.76 6.61 9.10

အ
မှတ်
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငွေကး

ေဖာင်းပွမနန်း

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမနန်း 
(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် 
မတ်လ အထိ)

တစန်ိုငင်လံုံး

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

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၂၀ ြပည့်နစှ ်မတလ်)

တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်
အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉလ်င်
ေြပာငး်လဲသည့်

ရာခိုင်နန်း
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ေဖေဖာဝ်ါရလီ
(ကျပ)်

မတလ်
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1494.26 1499.63 1500.00 0.36 -0.02
၂  ေြမပဲဆီ ြပညတ်င်ွး ပိဿာ 6894.06 6890.07 6304.35 -0.06 9.29
၃ ှမ်းဆီ ြပညတ်ွင်း ။ 6844.69 6818.44 6510.63 -0.38 4.73
၄ စားအနု်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2244.60 2184.60 2079.03 -2.67 5.08
၅ ကက်သား အေကာင်လုိက် ပိဿာ 6995.82 6919.39 7162.36 -1.09 -3.39
၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 10342.23 10340.54 9348.31 -0.02 10.61
၇ အမဲသား အိုးလွတ် ။ 14332.71 14318.69 13063.26 -0.10 9.61
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1824.35 1758.84 1837.72 -3.59 -4.29
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1261.60 1227.20 1330.68 -2.73 -7.78
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 9071.11 9207.22 8389.44 1.50 9.75
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9054.40 9302.07 8358.03 2.74 11.30
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5499.55 5525.89 4647.32 0.48 18.90
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 33825.53 34261.70 32280.85 1.29 6.14
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 32733.82 33116.18 29875.98 1.17 10.85
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3467.70 3492.92 3313.72 0.73 5.41
၁၆ ခရမ်းချဉသီ်း ။ 809.03 665.13 1075.42 -17.79 -38.15
၁၇ ကုလားပဲြခမ်း ။ 2382.10 2364.87 2356.51 -0.72 0.35
၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1176.91 1148.19 1126.31 -2.44 1.94
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုံး ။ 4135.34 3929.32 2336.84 -4.98 68.15
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 2175.60 1520.40 979.00 -30.12 55.30
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5486.83 5492.53 5210.64 0.10 5.41
၂၂ သားေရဖိနပ် အလတစ်ား ရံ 5575.75 5579.07 5307.97 0.06 5.11
၂၃  ေရထညပ်စညး် ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 1150137.61 1107548.23 1001520.35 -3.70 10.59
၂၄ ထငး် ပိဿာ 371.66 371.66 334.92 0.00 10.97
၂၅ မီးေသွး ။ 696.51 700.22 653.71 0.53 7.11
၂၆ ဖေယာင်းတိုင် ၃၂-တိုင် ထုပ် 453.95 452.85 435.53 -0.24 3.98
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1111.11 1111.11 1095.91 0.00 1.39
၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလန် 4088.23 3140.45 4503.06 -23.18 -30.26
၂၉ ဓာတဆီ် ဂါလန် 3766.93 2929.33 3928.06 -22.24 -25.43

ယခင်လ
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတလူ 
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ
(၂၀၂၀ ြပည့်စှ ်မတလ်)

အ
မတှ်
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၉ ခုစှ် 
မတ်

(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်
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ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇန်ွ ဇလုိူင် သဂတု် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇန်နဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ်

စားသံုးသူေဈးဆနနး်(
CPI)

148.85 150.13 152.03 153.66 154.56 158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်

148.85 150.13 152.03 153.66 154.56
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06

125.85 126.17 126.58 127.31 127.81

137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82

100

110

120

130

140
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160
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180

ေဖ
ေဖ

ာ်ဝ
ါရီ

မတ
်

ဧ
ပီ ေမ ဇနွ
်

ဇလူ
ိုင်

သ
ဂုတ

်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တ
ိုဘ

ာ

နိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
င်ဘ

ာ

ဇန
န်ဝ

ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာ်ဝ
ါရီ

မတ
်

၂၀၁၉ ခုနစှ် ၂၀၂၀ ြပည့်နစှ်

စားသံုးသူေဈးဆနနး်(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနနး်(Core CPI)

CPI)
4 5 5 3 52 3 53 54 5 5 44 59 2 59 5 5 2 72 33 29

စားသံုးသူေဈးဆနနး်(
Core CPI)

125.85 126.17 126.58 127.31 127.81 137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82
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ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂတု် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇန်နဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ်

် ိ ် 

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငေွကးေဖာင်းပမွန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၉ ခုှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
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ာက်
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ာ

ဒဇီ
င်ဘ

ာ

ဇန်
နဝ

ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာ်ဝ
ါရီ

မတ
်

၂၀၁၉ ခုှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ှစ်အလုိကေ်ငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year on Year Inflation)

စှအ်လုိကေ်ငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year on Year Inflation-Core Inflation)

ှစအ်လိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း  
(Year on Year 
Inflation)

6.69 7.92 8.73 9.57 9.51 10.87 10.37 9.51 8.72 8.26 9.45 9.09 8.36 6.61

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year
 on Year Inflation-
Core Inflation)

6.33 6.18 6.30 6.58 6.34 14.14 13.87 13.58 13.25 13.25 13.26 13.48 13.60 13.20
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