
၂၀၂၀ ြပည့်နှစ် ေမလအတွက် 
ြမန်မာနုိင်ငံ၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း 

အေြခအေန 

June, 2020 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
စီမံကိန်း၊ဘာေရးနှင့် စက်မဝန်ကီးဌာန 
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  အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွက ် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၇၃.၁၁ ြဖစ်ပီး အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ ၁၄၁.၈၄ ရိှပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသုံးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၁၂ ြဖစ်ပးီ ယခင်လ၏  စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၀.0၀ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

ထူးြခားစွာေြပာင်းလဲမမရှိေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန ် ေဈးန်း 

တည်ငိမ်မမရိှသည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထား 

ေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၏  စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ 14၃.87 ြဖစရ်ာ ယခင်လ၏ 

Core CPI ြဖစ်သည့် 142.၉2 ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၆၇%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ေမလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၁၂ ြဖစသ်ြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၅၃.၆၆  ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၂၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၏ Core CPI  မှာ 

၁၄၃.၈၇ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁2၇.၃၁ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

1၃.၀၁% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆနး်မာှ 173.၁၁ ြဖစ်သြဖင့် 

ယခင်လအေြခအေန 173.59 ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၂၇% ကျဆင်းလာပါသည်။ စားအုန်းဆီ၊ ဘဲဉ၊ 

ကကဥ်၊ ငါးရံ၊ အာလူး၊ ကက်သွန်ြဖ၊ ကကသွ်န်နီှင့် ငတ်ုသီးေြခာက်(အပု/အရှည်) ေဈးန်း 

များကျဆင်းလာသက့ဲသို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ှင့် အသီးအှံများြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ေဂဖီထုပ်၊ 

မုန်လာဉ၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ေပါင်ရွက်၊ ပဲေတာင့်ရှည်သီး၊ ကုလားပဲ၊ ေထာပတ်ပဲ၊ ပဲကား၊ 

ဌက်ေပျာသီး၊ သ ေဘာသးီ၊ သရက်သးီ၊ သံပုရာသီး၊ ပန်းသီးေဈးန်းများမာှလည်း ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ သိုေသာ ်ဆန်၊ ေြမပဲဆီ၊ ကက်သား၊ ဝက်သား၊ အမဲသားေဈးန်းများမှာ ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ အလားတ ူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ြဖစ်ေသာ ဘူးသီးှင့် ခရမ်းသီးေဈးန်းများမှာ ြမင့် 

တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလ ှင့် ေမလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

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

စုစုေပါင်းစားသံုးသေူဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 4
အုပစု်အလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 4
အပုိင်း(ဂ) 
စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 8
၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 8
သံုးသပ်တင်ြပချက် ၁0

တစ်ုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

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

၁3

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

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

၁4

အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးန်းေြပာင်းလဲမများ

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

၁5

တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပံုြပကားချပ်

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

၁6

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပံုြပကားချပ်

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

၁7

 



 

 

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလှင့် ေမလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ အတွက ်စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆0.12 ြဖစ်ရာ ယခင်လအေြခ 

အေန ၁၆0.0၀ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၈% သာြမင့်တက်လာပါသည်။ အဝတ်အထည်အုပ်စု၊ ဆက ်

သွယ်ေရးအုပ်စု၊ အပန်းေြဖြခငး်ှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စုှင့် ပညာေရးအုပ်စုတိုမှာ ေြပာင်းလဲမမရှိ 

တည်ငိမ်ေနပီး အိမအ်သံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပငထိ်န်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၊ အိမ်လခှင့် 

အိမ်ြပင်ခအုပ်စုှင့် ကျန်းမာေရးအုပ်စုတိုမှာမ ူ သိသာစွာ ေြပာင်းလဲခဲ့ြခင်းမရိှပါ။ ကျန်အုပ်စုများ 

မှာမ ူ ယခငလ်ကထက် အသီးသီး ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ ် အစားအစာအုပ်စုေဈးန်းမာှ 

ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရှရိပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငလံုံးအတွက် စားသုံးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစု်အလိက်ု ေဖာ်ြပထားပးီ ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ် 

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ ၌ ၁၇၃.၁၁ ရှိ၍ ယခင ်

လအေြခအေန ၁၇၃.၅၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၇% ကျဆင်းေနပါသည်။ ယခု 

လတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၁၄% ၊ ေြမပဆီဲ ၀.၁၅%၊ ကက်သား ၄.၄၆%၊ ဝက်သား 

၀.၇၃%၊ အမဲသား ၀.၆၈%၊ ငါးခူ ၂.၉၈%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၁.၀၃%၊ ပုစွန်ေြခာက ်

၀.၄၆%၊ ငါးရံေြခာက ် ၁.၁၀% ြဖင့် အသီးသီး ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် 

စားအုန်းဆီ ၁.၈၁%၊ ဘဲဥ ၁.၀၆% ှင့် ကက်ဥ ၁.၅၇% ကျဆငး်လာပီး စားဖို 

ေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ ကက်သွန်နီေဈးန်းမှာလည်း ၁၈.၁၉% ြဖင့် သိသ ိ

သာသာ ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတ ူ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကုလားပဲြခမ်း၊  အာလူး၊ 

ကကသွ်န်ြဖှင့် ငုတ်သီးေြခာက်(အပ/ုအရှည်) ေဈးန်းများမာှ ကျဆင်းလျက်ရှ ိ

ပါသည်။ သိုေသာ် ပဲနီေလးေဈးန်းမာှမူ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ 

16၂.၈၂ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန 16၂.၆၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ ပ ါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တင်ွး)ှင့် ကွမး်ရွက် 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

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

ယခင်လအေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမ်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၉၉.၇၁ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၉၉.၅၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခုိင်န်း အနည်းငယ်သာ ြမင့် 

တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်း ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင့ ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၃.၅၈ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၃.၅၇ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

သိသာစွာ ေြပာင်းလဲမ မရှိပါ။  

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၆၁.၈၈ ရှိ၍ ယခင ်

လအေြခအေန ၁၆၁.၈၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခုိင်န်းအားြဖင့် သိသာစာွ ေြပာင်းလဲ 

မမရှိပါ။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၀၁.၂၆ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၉၉.၅၇ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၆၉% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ယင်းအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားေဈးန်း ှင့် ဓာတဆီ် တစ်ဂါလန်လင ်

၂၀၈၆.၇၁ ကျပ ်မှ ၂၁၇၅.၄၀ ကျပ်သို ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

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

ယခင်လအေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမ်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ 
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(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ 

၁၂၃.၂၄ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ တည်ငိမ် 

ေနပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၀.၀၄ ရိှ၍ ယခင်လ 

အေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက စာသင်ေကျာငး်များ ပိတ်ထားေသာကာလြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ေဈးန်း ေြပာင်းလဲမမရှိဘဲ တည်ငိမ်ေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

 (ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၀.၁၉ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၇.၈၅ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၆၉% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်း ပါဝငေ်သာ ြပင်ပအစားအေသာက်များြဖစ်သည့် မနု့ဟ်င်းခါး၊ 

အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ အသပ်ုစံုှင့် လက်ဖက်ရည်/ေကာ်ဖီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၉.၂၂ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၄၆.၇၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၆၆% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ ေရှင့် လက်ဝတ်ရတနာေဈးန်းများ သိသာစွာ ြမင့် 

တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ ၌ ၁၄၁.၈၄ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၀.၈၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၈% ြမင့်တက်လာသည် 

ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ  စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၁၂ ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ ်

အလားတူလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၅၃.၆၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄.၂၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကျန် 

အုပ်စုများ၏ ေဈးဆန်းများမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းများကိုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပတ်င်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ ၌ ၁၇၃.၁၁ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလအေြခအေန ၁၆၈.၇၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက  ၂.၅၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၂၄%၊ ေြမပဲဆီ ၈.၆၄%၊ ှမး်ဆီ ၄.၂၄%၊ စားအုန်းဆီ ၇.၅၇%၊ 

ဝက်သား ၁၁.၅၈%၊ အမသဲား ၇.၄၂%၊ ငါးခူ ၈.၇၉%၊ ငါးရံ ၇.၀၆%၊ ငါးြမစ်ချင်း 

၁၅.၀၉%၊ ပုစွန်ေြခာက် ၆.၀၃%၊ ငါးရံေြခာက ် ၉.၆၄%၊ ေရကျ ိငါးပိ ၄.၈၅%၊ 

အာလူး ၈.၂၈%၊ ကကသွ်န်ြဖ ၄၃.၄၁% ှင့် ကက်သွန်နီ ၁၇.၇၁%  အသီးသီး 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ် ကက်သား ၄.၈၇%၊ ဘဲဥ ၇.၅၅% ှင့်  ကက်ဥ 

၁၃.၁၇% တိုြဖင့် အသီးသီးကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်း 

မှာ ၄၉.၈၈% ြဖင့် သိသာထင်ရှားစွာ ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။  

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

၁၆၂.၈၂ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၅၁.၅၄ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၇.၄၄% 

ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ 

(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီးြခမ်း၊ စီးကရက ် (ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ)ှင့် 

ေဆးေပါ့လိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ 
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(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၂၉.၆၉ ရှိ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလအေြခအေန ၁၂၅.၈၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၀၈% ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပ ါဝင်ေသာ လံုချည် (အမျ ိးသမီး/အမျ ိးသား)၊ 

ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ စွပ်ကျယ်၊ ေဘာင်းဘီ (အရှည်/အတိ)ု၊ 

ဘေလာက်စ်အကျ၊ ဆွယ်တာ၊ ေြခအိတ်၊ မိုးကာအကျှင့် စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသမီး) 

ှင့် ဖိနပ်(သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၉၉.၇၁ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၅၅.၈၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂၈.၁၃% ြဖင့် သိသာစွာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမငှ်ားခ၊ အိမေ်ဆာက်ပစည်း 

များ၊ အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ၊ ေရဖုိး၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွ၊ ထင်းှင့် မီးေသွးေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား 

များ တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်ှစက်ထက် သိသာစွာြမင့်တက်လာြခင်း 

ေကာင် ့ြဖစပ်ါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၃၃.5၈ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန 127.၄၂ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၄.၈၃% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ပရိေဘာဂ 

ပစည်းေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများြဖစ်သည့် သင်ြဖးဖျာ၊ မျက်ှာ 

သုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင်ှင့် ေရခဲေသတာေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်

သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၆၁.၈၈ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလအေြခအေန ၁၅၂.၅၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၆.၁၃% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါ 

သည်။ ဤအုပစု်တွင်ပါဝင်ေသာ ေဆးကုသခေဈးန်းများ၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် 

တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၀၁.၂၆ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၁၆.၁၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၂.၇၉% ကျဆင်းလာ 
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ပါသည်။ ယင်းအုပစု်ေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းသည့် ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈးန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတင်ွ ဒီဇယ်တစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၈၂.၅၈ ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၃.၆၆ သို သိသ ိ

သာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ 

တွင ်တစ်ဂါလန်လင် ၄၇၀၂.၇၀ ကျပ်ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်၂၄၆၆.၉၁ 

ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီ 

ေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၇၄.၉၄ ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀.၅၁ သုိ သိသိ 

သာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ 

တွင ်တစ်ဂါလန်လင် ၄၃၈၈.၅၄ ကျပ ်ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်၂၁၇၅.၄၀ 

ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိရာတွင် ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ်၊ 

ဘတ်စ်ကားခ၊ အငှားယာဉ်ခများှင့် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ြပြပင်ထိန်းသိမး်စရိတ ်

ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၀၁.၃၃ ရှိ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၀၁.၅၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၆% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘုိင်းလ်ဖနု်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ်များဝင် 

ေရာက်မများပးီ Model အေဟာင်းများ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်းလာေသာ 

ေကာင့ ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆငး်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ 

၁၂၃.၂၄ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလအေြခအေန ၁၂၀.၄၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၂.၂၈% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ စီဒီတိပ်ေခွ၊ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ 

ဗလာစာအုပ၊် စာေရးစကှင့် ကန်ွပါဘူးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့် 

တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၀.၀၄ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလအေြခအေန 13၅.၀2 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၇၂%  ြမင့်တက်ေနသည်ကို 
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ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်သသိိသာသာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၀.၁၉ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၂၇.၉၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၅၅% ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းို 

ေခါက်ဆဲွ၊ အသပ်ုစံု၊ ေခါက်ဆဲွေကာ်/ ကာဇံေကာ်၊ ေကးအုိး၊ ထမင်းှင့်ဟင်း၊ 

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

ှင့် အေဆာင်ငှားရမ်းခေဈးန်းများမာှ ယခငှ်စက်ထက် ြမင့်တကေ်နေကာငး် 

ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၉.၂၂ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ၊် ေမလ အေြခအေန ၁၃၇.၅၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၄၅%  ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ်ှင့်င်း 

ယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၌ ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ ၁၄.၈၁%၊ 

လက်ဝတ်ရတနာ ၁၈.၅၂%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား) ၆.၃၄%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(မ) ၆.၃၉%၊ 

ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ ၂.၈၂%၊ သနပ်ခါး ၄.၆၀%၊ သွားတိုက်ေဆး ၉.၂၃%၊ သွားတုိက ်

တံ ၅.၂၈%  ှင့် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား ၁၃.၇၇% တိုြဖင့် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ် 

ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ၌ ၁၄၁.၈၄ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလ အေြခအေန ၁၃၂.၃၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၇.၁၃% ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအနက် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု ကျဆင်းလာသည်မှလွဲ၍ ကျန်အုပ်စု 

များ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအထ)ိ တစ်ှစ် 

တာကာလအတွငး် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ၁၅၃.၆၆ ရှိခဲ့ရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တြဖည်း 

ြဖည်း ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပလီတွင ်၁၆၀.၀၀ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ်ယခုလ 

တွင ်၁၆၀.၁၂ ြဖစ်ေပခဲ့သြဖင့် ယခင်လှင့်ထူးြခားစွာေြပာင်းလဲမမရှိေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ စားသံုးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ကယားြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ 

ရှမး်ြပည်နယ်ှင့် မေလးမိတုိတင်ွ ကျဆင်းလျက်ရှိပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ 

အားလုံးတွင် ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ သုိေသာ် မေကွးတိုင်းေဒသကီးှင့် တနသာရီ 

တိုင်းေဒသကီးတိုမှာ သိသာစွာ ေြပာင်းလမဲမရိှပါ။ လအလိုက ် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်းအေနြဖင့် 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁.၁၉% ြဖင့် အများဆံုး ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပေနပီး မေလးတုိင်း 

ေဒသကီးတွင ်(-၀.၇၀)% ြဖင့် အနည်းဆံုးေြပာင်းလမဲ ြဖစ်ေပခဲ့ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခှံစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအထိ) တစ်ှစ် 

တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကုိ ေလ့လာ 

ပါက ၂၀၁၉  ခုှစ်၊ ေမလတွင ် ၉.၅၇% ရှိခဲ့ရာမ ှ ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% သို အနည်းငယ် ြပန်လည် 

ကျဆင်းသွားပီး ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ ြမင့်တက်လာြခင်း 

ေကာင့ ် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၁၀.၈၇% သို သိသိသာသာ ဆကလ်က ် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါ 

သည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လမှစ၍ ကုန်စည်ေဈးန်းတက်န်းများ တြဖည်းြဖည်း 

ြပန်လည်ေလျာ့နည်းလာရာ ှစ်အလုိက် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ 
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အထိ ေလျာ့နည်းလာခဲ့ေသာ်လည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် ၉.၄၅% သိုြပန်လည်ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမစှ၍ ှစ်အလုိက်တုိးန်းအရိှန်မှာ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ကျဆင်း 

လာခဲ့ရာ ေမလတွင ်၄.၂၁% ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ 

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအထ ိ တစ်ှစ ်

ပျမ်းမ ၈.၃၅% ရှိ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဧပီလအထိ တစ်ှစ်ပျမး်မ ၈.၈၀% ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၀.၄၅% ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ 

အထိ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပမွန်းများကို ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေမလတွင ်၇.၈၂% ရိှခ့ဲရာမ ှ

တြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာခ့ဲရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ၈.၆၁% ြဖင့် အြမင့်ဆံုး ြဖစ ်

ေပခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွင်း ကုန်ပစည်းေဈးန်းများ တက်န်းနည်းခဲ့၍  

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး် အနည်းငယ်ေလျာ့နည်းခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင ်

ဘာလမှစ၍ ခရးီသွားရာသြီဖစ်၍ ခရီးသွားလာသမူျားြပားပီး ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

ခဲ့ြခင်းှင့် စားသုံးကုန်စည်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ဒီဇငဘ်ာလတွင ်ပျမ်းမေငွေကး 

ေဖာင်းပွမန်း အနည်းငယ်ြပန်လည်ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမှစ၍ လပ်စစ ်

ဓာတ်အားခန်းထားများ တုိးြမင့်သတ်မှတ်လိုက်ြခင်းေကာင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းတုိးန်းအရိှန် 

များ ြမင့်တက်လာပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ်ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၉.၂၀% 

အထိ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တိုးန်းအရှိန် ြပန်လည် 

ေလျာ့ကျလာခဲရ့ာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၈.၃၅% သို ေရာက ်

ရိှခ့ဲပါသည်။  

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

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

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

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁၂.၇၉% ြဖင့် ပထမအြမင့်ဆုံး၊ 

မေလးမိတွင ် ၁၂.၂၈% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ေနြပည်ေတာ်တင်ွ ၁၀.၃၉% ြဖင့် တတိယ 

အြမင့်ဆံုး အသီးသီးြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ဧရာဝတီတုိင်း 

ေဒသကီးတွင ်၈.၆၆% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

တွင ် ၀.၅၂% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခ့ဲပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ ်

ပါသည်။ 
 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခအေန 

များကိ ုေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ မိုးစပါးစိုက်ပျ ိးချနိ ်

နီးကပ်လာြခင်း၊ COVID-19  ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကာလြဖစ်၍ ပိုေဆာင်ဆက ်

သွယ်ေရးခက်ခဲေနေသာ နယ်ေြမေဒသ ကန့်သတ်ချက် အေြခအေနများအရ ဆန် 

ဝင်ေရာက်မှင့် တင်ပိုမများ နည်းပါးေနြခင်း၊ ဝယ်လိုအားများြခင်းတိုေကာင့် 

ေဈးန်းများ အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည့် ကုန်ကမ်းြဖစ်ေသာ ေြမပဲဆံအထွက်နည်းြခင်း 

ေကာင့ ် ေြမပဲဆီေဈးန်းမှာ ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း ှမ်းဆီှင့် စားအုန်းဆီ 

ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်းလာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့် ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်လတွင ် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ် အေမရိကန် ေဒလာ ၅၀၀.၅၅ 

ရှိခဲ့ရာမ ှ  ယခလုတင်ွ အေမရိကန်ေဒလာ ၄၈၆.၆၄ သို ကျဆင်းလာပါသည်။ 

အလားတ ူ ြပည်ပမှ စားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့်ပမာဏ တုိးြမင့်လာခ့ဲပီး ကုန်စည ်

စီးဆင်းမလမ်းေကာင်း ပိတ်ထားြခင်းများ ြပန်လည်ေြဖေလျာ့ခ့ဲသြဖင့် ေဈးကွက ်
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အတွင်းသုိ ကုန်ပစည်းဝင်ေရာက်မ များြပားလာ၍ ြပည်တွငး် စားအုန်းဆီ ေဈးန်း 

များ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင် COVID-19  

ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကာလတွင ်ကက်သားေဖာက်လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆုိင်းလုိက် 

သည့်အတွက ်ကက်သားေဈးန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ြပည်ပမ ှကဲ၊ ွား၊ 

ဆိတ်ဝယ်ယူမများ ရှိေနြခင်းှင့် ဆိတ်ေကာင်ေရ ေမွးြမသူရှားပါးလာြခင်း 

တုိေကာင့် အမဲသားှင့် ဆိတသ်ား ေဈးန်းများ ယခငလ်ကထက် ြမင့်မားေန 

ပါသည်။ အသားေဈးန်းများ ြမင့်မားေနသြဖင့် စားသုံးမေလျာ့နည်းလာပီး ငါး 

စားသုံးမ ပိုမိုများြပားြခင်း၊ ရာသီဥတ ု ပူြပင်းေသာကာလြဖစ်၍ ငါးဖမ်းဆီးရရှိမ 

နည်းပါးလာြခင်းှင့် ငါးေမွးြမစရိတ ် ြမင့်မားလာြခင်းတုိေကာင့် ငါးေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်ေနသည်ကိုေတွရှိရပါသည်။ ဥအထွက်န်းများလာေသာေကာင့် ဘဲဉ၊ 

ကကဥ်ေဈးနး်မာှလည်း ဆက်လက်ကျဆင်းလာသည် ကိုေတွရှိရပါသည်။  

(ဃ) ရာသီဥတုပူြပင်းလာသြဖင့် သီးှံထွက်ရှိမ ေလျာ့ကျကာ ဘူးသးီှင့် ခရမ်းသီး 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း ခရမ်းချဉ်သီး၊ ေဂဖီထုပ်၊ မုန်လာဉနီ၊ 

ကန်စွန်းရက်ွ၊ ချဉ်ေပါင်ရွက်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီးေဈးန်းများမှာ ေဒသအလုိက် 

တင်ပိုေရာင်းချရာတွင်လည်း COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနသည့်ကာလြဖစ်၍ 

ခရီးသွားလာမကန့်သတ်ချက်များရိှသြဖင့် ဝယ်လိုအားထက် ေရာင်းလုိအားများ 

ြခင်းေကာင့် ေဈးန်းများ ကျဆင်းေနပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကက်သန်ွြဖှင့် ကကသွ်န်နီေဈးန်းမှာ ကက်သန်ွ 

များ အသစ်ေပချနိ်ြဖစ်၍ ကုန်ပစည်းအဝင်များလာြခင်းှင့် နယ်စပ်တင်ပိုမများ 

ေလျာ့နည်းေနြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ အလားတ ူ ကုလားပဲေဈးန်းများ  အနည်းငယ် ကျဆင်းလာပါ 

သည်။   

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၁၃၇၈၂၆.၁၁ ကျပ်ြဖစ်သြဖင် ့ လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၄.၈၁% ြမင့် 

တက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ လွန်ခ့ဲေသာလကထက်လည်း ၄.၄၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။  



 
12 

 

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် တစ်ထုိင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၆၆၉.၆၀ ရိှရာမှ ၁၇၂၁.၀၁ သုိ ၃.၀၈% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း 

ြမင့်တက်လာသည့် နည်းတူြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ လိုက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမာှ ြပည်ပ 

မ ှတင်သင်ွးရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၂၈.၇၁ မ ှ၃၃.၆၆ သို 

လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၁၉.၄၈ မ ှ ၃၀.၅၁ 

သိုလည်းေကာင်း သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် 

ေလာင်စာဆေီဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်း 

မှာ လုိက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင် ့ ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်းမှာ 

လည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင ်၁၁၁ ကျပ် ကျဆင်းလာပးီ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်လင် ၇ ကျပ်ခန့ ်ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်ကမာ့ေရနံစိမး်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြပည်ပ 

မှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ သိသသိာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအြပင် ကမာ 

တစ်ဝန်းတွင ် COVID-19 ကပေ်ရာဂါြဖစ်ပွားေနပီး ခရးီသာွးလာမ ေဒသအလုိက် ကန့်သတ်ချက် 

ေြဖေလျာ့ထားြခင်းများ ရှိလာသြဖင့် ေလာင်စာဆီအသုံးြပမ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပီး 

ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းများလည်း အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာြခင်း၊  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် 

ပရဟိတအသင်းအဖဲွများမှ အေြခခံလူတန်းစားအိမ်ေထာင်စုများသုိ အေြခခံစားေသာက်ကုန ်

ပစည်းများ လှဒါန်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းများ ဆကလ်က်ရိှေနြခင်းှင့် ြပည်တွငး်ေရေဈးန်းမှာ 

လည်း ြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ အနည်းငယ် ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနုစှ်

ေမလ ဧပီလ ေမလ

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

(က) စစုေုပါငး်စားသံုးသူေဈးဆနနး် 100.00 153.66 160.00 160.12 0.08 4.21 8.35

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 168.77 173.59 173.11 -0.27 2.57 7.29

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 132.39 140.88 141.84 0.68 7.14 10.24

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 151.54 162.63 162.82 0.12 7.44 9.90

03 အဝတ်အထည် 3.24 125.82 129.69 129.69 0.00 3.08 4.41

04 အိမလ်ခနှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 155.87 199.59 199.71 0.06 28.13 28.60

05 အိမအ်သုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 127.42 133.57 133.58 0.01 4.83 6.57

ြပုြပင်ထိန်းသိမး်စရတ်ိ

06 ကျန်းမာေရး 2.13 152.53 161.87 161.88 0.01 6.13 8.45

07 သယ်ယူပိ့ုေဆာင်ေရး 10.14 116.10 99.57 101.26 1.69 -12.79 -0.20

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 101.59 101.33 101.33 0.00 -0.26 -0.55

09 အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 120.49 123.24 123.24 0.00 2.28 10.74

10 ပညာေရး 2.15 135.02 140.04 140.04 0.00 3.72 4.32

11 ြပင်ပအစားအေသာက် 5.96 127.97 137.85 140.19 1.69 9.55 6.53

12 အေထွေထွကန်ုပစ္စည်း 3.21 137.59 146.79 149.22 1.66 8.45 9.65

(ခ)
 အစားအစာနှင့် ေလာင်စာဆီ 
မပါဝင်ေသာ စားသုံးသူ 
ေဈးဆနနး်(Core CPI)

32.63 127.31 142.92 143.87 0.67 *13.01 *12.82

*  အစားအစာနင့်ှ ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝငေ်သာ ေငွေကးေဖာငး်ပမွနနး်(Core Inflation)

၂၀၂၀ ြပည့်နစှ်
နစှအ်လုိက်
ေငွေကး

ေဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မေငေွကး 
ေဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၂၀ ြပည့်နစှ၊် 
ေမလ အထိ)

ေငေွကးေဖာင်းပမွနန်း

ဇယား (၁) တစ်နိုင်ငံလုံး၏ အုပစ်ုအလိုက် စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ)

အပုစ်အုမည်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ေမလ ဧပလီ ေမလ

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

၁ ကချင်ြပည်နယ် 3.01 151.01 156.92 158.01 0.69 4.64 3.73

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 156.02 158.95 158.30 -0.41 1.46 6.69

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 138.92 146.68 146.89 0.14 5.73 6.97

၄ ချင်းြပည်နယ် 0.74 204.26 207.43 206.05 -0.67 0.88 5.99

၅ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 11.12 154.59 155.72 155.39 -0.21 0.52 8.93

၆ တနသင်္ာရီတုိင်းေဒသကီး 2.85 136.84 139.62 139.65 0.02 2.05 6.06

၇ ပဲခးူတုိင်းေဒသကီး 8.84 149.06 156.44 156.86 0.27 5.23 8.58

၈ မေကးွတုိင်းေဒသကီး 7.34 163.04 169.82 169.78 -0.02 4.14 9.96

၉ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး 11.09 147.86 152.99 151.92 -0.70 2.75 9.48

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 144.85 145.64 145.80 0.11 0.66 5.11

၁၁ ရခိင်ုြပည်နယ် 4.43 188.12 193.67 194.15 0.25 3.20 4.81

၁၂ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 7.48 143.01 151.50 151.73 0.15 6.10 8.68

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 163.08 168.00 167.65 -0.21 2.80 6.04

၁၄ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 9.91 156.22 167.76 169.75 1.19 8.66 12.79

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမ 1.41 136.98 145.76 145.87 0.07 6.49 9.01

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 152.79 162.14 162.35 0.13 6.26 8.03

၁၇ မန္တေလးမို့ 2.58 149.73 161.13 160.18 -0.59 6.98 12.28

၁၈ ေနြပည်ေတာ် 0.69 143.01 147.83 148.46 0.43 3.81 10.39

100.00 153.66 160.00 160.12 0.08 4.21 8.35

အ
မတ်ှ
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငေွကး

ေဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 
ေမလ အထိ)

တစန်ိငုင်လံုံး

ဇယား(၂) တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်နှင့် မို ့ကီး(၃)မို ့၏ စားသုံးသူေဈးဆနန်းနှင့်

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ေမလ)

တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်
အေလးေပး
ရာခိုငန်နး်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုငန်နး်
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ဧပလီ
(ကျပ)်

ေမလ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1507.59 1509.63 1506.07 0.14 0.24
၂  ေြမပဲဆီ ြပညတ်င်ွး ပိဿာ 6929.20 6939.86 6387.68 0.15 8.64
၃ ှမ်းဆီ ြပညတ်ွင်း ။ 6832.19 6830.31 6552.50 -0.03 4.24
၄ စားအနု်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2245.19 2204.47 2049.37 -1.81 7.57
၅ ကက်သား အေကာင်လုိက် ပိဿာ 6842.97 7148.29 7514.45 4.46 -4.87
၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 10433.45 10509.12 9418.24 0.73 11.58
၇ အမဲသား အိုးလွတ် ။ 14384.11 14482.24 13482.33 0.68 7.42
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1761.21 1742.46 1884.70 -1.06 -7.55
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1219.40 1200.20 1382.28 -1.57 -13.17
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 9316.67 9594.44 8818.89 2.98 8.79
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9482.90 9473.58 8849.22 -0.10 7.06
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5608.04 5666.07 4923.21 1.03 15.09
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 34342.55 34500.00 32539.15 0.46 6.03
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 33312.25 33679.90 30719.12 1.10 9.64
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3492.92 3492.92 3331.42 0.00 4.85
၁၆ ခရမ်းချဉသီ်း ။ 867.86 850.84 1697.69 -1.96 -49.88
၁၇ ကုလားပဲြခမ်း ။ 2366.97 2354.29 2354.62 -0.54 -0.01
၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1189.36 1178.71 1088.55 -0.89 8.28
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုံး ။ 3927.07 3758.27 2620.68 -4.30 43.41
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1272.40 1041.00 884.40 -18.19 17.71
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5492.53 5492.53 5275.18 0.00 4.12
၂၂ သားေရဖိနပ် အလတစ်ား ရံ 5579.07 5579.07 5374.75 0.00 3.80
၂၃  ေရထညပ်စညး် ၁၅ပဲရည် ကျပ်သား 1089901.77 1137826.11 991045.80 4.40 14.81
၂၄ ထငး် ပိဿာ 371.66 371.66 342.71 0.00 8.45
၂၅ မီးေသွး ။ 700.22 700.22 674.02 0.00 3.89
၂၆ ဖေယာင်းတိုင် ၃၂-တိုင် ထုပ် 452.85 452.85 437.94 0.00 3.41
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1111.11 1111.11 1105.85 0.00 0.48
၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလန် 2484.32 2466.91 4702.70 -0.70 -47.54
၂၉ ဓာတဆီ် ဂါလန် 2086.71 2175.40 4388.54 4.25 -50.43

ယခင်လ
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတလူ 
ငှ့်င်းယှဉ်
လင်ေြပာင်း
လဲသည့် %

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

အ
မတှ်
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတယွ်

၂၀၁၉ ခုစှ် 
ေမလ
(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်
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ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(CPI)

153.66 154.56 158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနန်းပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၂၀ ြပည့်နစှ်၂၀၁၉ ခုနှစ်

153.66 154.56
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12

127.31 127.81

137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87

100

110

120

130

140

150

160

170

180

ေမ ဇွန
်

ဇူလ
ိုင်

သ
ဂုတ

်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တ
ိဘု

ာ

နိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
ငဘ်

ာ

ဇန
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ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာဝ်
ါရီ

မတ် ဧ
ပီ ေမ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနန်း(Core CPI)

(CPI)
53 54 5 5 44 59 2 59 5 5 2 72 33 29 2

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(Core CPI)

127.31 127.81 137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87
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ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငေွကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်၂၀၁၉ ခုှစ်
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၂၀၁၉ ခှုစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year on Year Inflation)

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core Inflation)

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year 
on Year Inflation)

9.57 9.51 10.87 10.37 9.51 8.72 8.26 9.45 9.09 8.36 6.61 5.24 4.21

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core 
Inflation)

6.58 6.34 14.14 13.87 13.58 13.25 13.25 13.26 13.48 13.60 13.20 12.91 13.01
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