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ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ့ 



  အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွက ် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၇၃.၅၂ ြဖစ်ပးီ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက ် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ ၁၄၃.၃၄ ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသုံးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၉၈ ြဖစ်ပးီ ယခင်လ၏  စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၀.၁၂ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၀.၅၄% ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ Core Inflation တွကခ်ျက်ရန် ေဈးန်း 

တည်ငိမ်မမရိှသည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထား 

ေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၄.၉၀ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ 

Core CPI ြဖစ်သည့် 14၃.၈၇ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 0.၇၂%  ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇွန်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၉၈ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၅၄.၅၆  ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၁၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၏ Core CPI  မှာ 

၁၄၄.၉၀ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁2၇.၈၁ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

1၃.၃၇% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆနး်မာှ 173.၅၂ ြဖစ် 

သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 173.၁၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၂၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ေြမပဲဆီ၊ 

ှမ်းဆီ၊ စားအုန်းဆီ၊ ငါးြမစ်ချင်း၊ ဘဲဉှင့် ကက်ဥ ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 

ဆန်(ဧည့်မထ)၊ ကက်သား၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ငါးခူ၊ ငါးရံ၊ ပုစွန်ေြခာက်ှင့် ငါးရံေြခာက ်

ေဈးန်းများ အသးီသးီ ြမင့်တက်လာပါသည်။ စားဖိုေဆာင်သုံးသီးှံများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ 

အာလူး၊ ကကသွ်န်ြဖှင့် ကက်သွန်နီ ေဈးန်းတိုမှာ အသးီသီး ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိေသာ ်

ရာသီေပသီးံှြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး ေဈးန်းမှာမ ူသိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိ 

ရပါသည်။ 
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တစ်နုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ပုံြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလ  ှင့် ဇွန်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

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

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ အတွက ်စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၉၈ ြဖစ်ရာ ယခင်လအေြခ 

အေန ၁၆၀.၁၂ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၅၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အဝတအ်ထည်အုပစု်၊ အိမလ်ခ 

ှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၊ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စုှင့် ကျန်းမာေရး 

အုပ်စု၊ အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉေ်ကျးမအုပ်စု ှင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုတိုမှာ အနည်းငယ ်

ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပစ်ုမှာ သိသာစွာြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ် 

ပညာေရးအုပ်စုမှာ ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမ်ေနပီး ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၊ ဆက ်

သွယ်ေရးအုပ်စုှင့် ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စုတိုမှာ ယခင်လကထက် ကျဆင်းေနပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသုံးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစု်အလိက်ု ေဖာ်ြပထားပးီ ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ် 

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၌ ၁၇၃.၅၂ ရှိ၍ ယခင ်

လအေြခအေန ၁၇၃.၁၁ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၄% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ယခု 

လတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၈၁% ၊ ကက်သား ၉.၆၁%၊ ဝကသ်ား ၀.၂၄%၊ အမသဲား 

၀.၅၃%၊ ငါးခ ူ၂.၇၃%၊ ငါးရံ ၁.၁၃%၊ ပုစန်ွေြခာက ်၀.၂၄% ှင့် ငါးရံေြခာက် ၀.၄၉% 

ြဖင့် အသးီသးီ ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ေြမပဲဆီ ၁.၀၅%၊ ှမ်းဆီ ၀.၃၃%၊ 

စားအုန်းဆီ ၆.၅၃%၊ ဘဲဥ ၂.၅၂% ှင့် ကက်ဥ ၁.၁၄% ှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၁.၇၈% 

ကျဆင်းလာပီး စားဖိုေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း ၁.၇၀%၊ 

အာလူး ၅.၀၇%၊ ကက်သွန်ြဖ ၁၀.၁၀% ှင့် ကက်သွန်နီေဈးန်းတိုမှာ ၁၂.၆၈% 

ြဖင့် အသီးသးီ ကျဆင်းလာပါသည်။ သိုေသာ် ရာသီေပသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ ်

သီး ေဈးန်းမာှမ ူ ၂၁.၂၆% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 
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(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ 

1၅၉.၈၄ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန 16၂.၈၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၈၃% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ပါဝင်ေသာ ဘီယာ(ြပည်တင်ွး/ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ 

ကွမ်းသီး(လံုး/ြခမး်) ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၀.၁၅ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၂၉.၆၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၃၅% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်း၌ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည(်ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဂျာကင်၊ 

ရှပအ်ကျ၊ တီရှပ၊် စပုိရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ ပုဆုိး၊ ေဘာင်းဘီရှည်၊ ဘေလာက်အကျ၊ 

မိုးကာအကျ၊ အကျချပ်ခ(အမျ ိးသမးီ)ှင့် သားေရဖိနပ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၂၀၀.၀၈ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၉၉.၇၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၉% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဓနိ/သက်ကယ်၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ သစ်မာ၊ အုတ၊် အိမြ်ပင်ခ 

(အလုပ်သမားခ)၊ မီးေသွးှင့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င)  အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၃.၇၄ ရိှ၍ ယခငလ်အေြခအေန ၁၃၃.၅၈ ှင့် င်းယှဉ် ပါက 

၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ြခင်ေထာင်၊ ေစာင၊် 

ေရခဲေသတာ၊ ဒန်အိုး၊ မီးေချာငး်၊ မီးြခစ်၊ အိမအ်ကူလုပ်သားခေဈးန်းများ ြမင့် 

တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၆၂.၂၃ ရိှ၍ ယခင ်

လအေြခအေန ၁၆၁.၈၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စ ု

တွငပ်ါဝင်သည့် တိုင်းရင်းေဆး၊ ဗီတာမင်ှင့် အထူးကုစမ်းသပ်ခေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၀၇.၄၅ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၂၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၆.၁၁% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 
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ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားေဈးန်း၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဘစ်ကား 

ခ(ြပည်တင်ွး)၊ အငှားကားခ(ြပည်တွငး်)ှင့် အေဝးေြပးကားခေဈးန်းများ ြမင့် 

တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၀၁.၂၆ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၃၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်းအနည်းငယ် ကျဆင်း 

လျက် ရိှပါသည်။ ယငး်အပုစု်တွင ်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းေဈးန်းများ ကျဆင်းလာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ 

၁၂၃.၆၀ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၃.၂၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၃၀%  ြမင့်တက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ တယ်လီေဗးရှင်း၊ ဂျာနယ်ှင့် ဗလာ 

စာအုပ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

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

အေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက စာသင်ေကျာငး်များ ပိတ်ထားေသာကာလြဖစ်ေသာ 

ေကာင့ ်ေဈးန်းေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲတည်ငိမ်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၉.၆၂ ရှိ 

၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၀.၁၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၀% ကျဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဤ 

အုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ ကွမ်းယာေဈးန်း ကျဆင်းလာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၄၉.၈၇ 

ရိှ၍ ယခငလ်အေြခအေန ၁၄၉.၂၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၃% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုိယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ သွားတိုက်ေဆး၊ သွား 

တုိက်တံ၊ မတ်ိကပ၊် နာရ၊ီ ထီးှင့် ေရေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၌ ၁၄၃.၃၄ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၁.၈၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၆% ြမင့်တက်လာသည် 

ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ  စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွက ် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၀.၉၈ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ ်

အလားတူလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း ၁၅၄.၅၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၄.၁၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကျန် 

အုပ်စုများ၏ ေဈးဆန်းများမှာ ယခင်ှစ ် အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်း 

များကိုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ ၌ ၁၇၃.၅၂ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၇၀.၆၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၆၈% ြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၈၆%၊ ေြမပဲဆ ီ ၅.၉၀%၊ ှမး်ဆီ ၃.၆၁%၊ စားအုန်းဆ ီ

၁.၆၅%၊ ကက်သား ၁.၈၉%၊ ဝက်သား ၁၁.၄၃%၊ အမသဲား ၆.၄၇%၊ ငါးခ ူ၇.၁၅%၊ 

ငါးရံ ၅.၆၉%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၆.၈၀%၊ ပုစွန်ေြခာက် ၅.၅၆%၊ င ါးရံေြခာက ်၇.၅၇%၊ 

ေရကျ ိငါးပ ိ ၄.၄၁% ှင့် ကက်သနွြ်ဖ ၈.၄၂% ြဖင့်အသီးသီး ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ သုိေသာ် ဘဲဥ ၁၁.၂၆%၊ ကကဥ် ၁၆.၈၉%၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၄၂.၁၇%၊ 

ကုလားပဲြခမ်း ၁.၉၇%၊ အာလူး ၁.၀၆%၊ ကကသွ်န်နီ ၉.၃၀% ြဖင့် အသီးသီး 

ကျဆင်းလာပါသည်။ 

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

၁၅၉.၈၄ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ အေြခအေန ၁၅၀.၈၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၉၅% 

ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ ဘီယာ 

(ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီးြခမ်း၊ စီးကရက် (ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါ့လိပ် 

ှင့် ေဆးြပင်းလိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သသိိသာသာ ြမင့် 

တက်လာခ့ဲပါသည်။ 
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(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၀.၁၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၂၆.၃၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၉၉% ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ လံုချည် (အမျ ိးသမီး/ အမျ ိး 

သား)၊ ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရပှ၊် စပုိရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ ေဘာင်းဘီ (အရှည်/အတို)၊ 

ဆွယ်တာ၊ အမျ ိးသမီးဝတ်အကျ၊ ဘေလာကစ််အကျ၊ ေြခအိတ်၊ မိုးကာအကျှင့် 

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

ထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၂၀၀.၀၈ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၅၅.၉၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂၈.၂၇% ြဖင့် သသိာစွာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမ်ငှားခ၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊  သစ်မာ၊ 

သွပ်၊ သံမဏိေချာင်း၊ ဘိလပ်ေြမ၊ အုတ၊် အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ၊ ေရဖုိး၊ ဂတ်စ် 

ဓာတ်ေငွ၊ ထင်းှင့် မီးေသွးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်လာသည့် 

အြပင် လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ တိုးြမင့်ေကာက်ခံြခင်းေကာင့် ယခင်ှစ် 

ကထက် သိသာစွာြမင့်တက်လာြခင်း ြဖစပ်ါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၃.၇၄ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ အေြခအေန 127.၈၅ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၄.၆၀% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ပရေိဘာဂ 

ပစည်းေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများြဖစ်သည့် ဖေယာင်းပုဆိုး၊ သင် 

ြဖးဖျာ၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင်၊ ေရခဲေသတာ၊ ေရသန့်ဗူး၊ 

မီးေချာင်းှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားခေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် သိသာ 

စွာြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၆၂.၂၃ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၅၃.၁၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၉၁% ြမင့်တက်လျက်ရှိပါ 

သည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဗီတာမင်၊ ေဆးကုသစရိတ ် (အေထွေထ/ွ အထူး 

ကု)၊ ေဆးေဈးန်းများှင့် တိုင်းရင်းေဆးေဈးန်းှင့် ေဆးုံစရိတ်ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင်တ့က်ေနေကာငး် ေတွရှိရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၀၇.၄၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇွန်လ အေြခအေန ၁၁၃.၀၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၉၄% ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ယင်းအုပစု်ေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းသည့် ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈးန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ဒီဇယ်တစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၇၃.၂၆ ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၅.၄၆ သုိ သိသ ိ

သာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 

တွင ်တစ်ဂါလန်လင် ၄၃၃၇.၁၄ ကျပ်ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၂၆၉၈.၆၆ 

ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီ 

ေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၆၅.၄၂ ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၁.၈၈ သို သိသ ိ

သာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ 

တွင ်တစ်ဂါလန်လင် ၄၀၀၄.၆၀ ကျပ ်ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၂၅၃၂.၇၆ 

ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိရာတင်ွ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ ်

ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဘတ်စ်ကားခ(မိတွင်း)၊ အငှားယာဉ်ခ (မိတွင်း)ှင့် ဘတ်စ် 

ကားခ (ခရီးေဝး) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၀၁.၂၆ ရှိ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၀၁.၅၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၆% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘုိင်းလ်ဖနု်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ်များဝင် 

ေရာက်မများရှိေနပီး Model အေဟာင်းများ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်းလာေသာ 

ေကာင့ ်ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ 

၁၂၃.၆၀ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၂၁.၃၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၈၅% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကွန်ပျတာ၊ စီဒီတပိေ်ခွ၊ သတင်းစာ၊ 

ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ်၊ စာေရးစက၊ ေဘာပင်ှင့် ကွန်ပါဘူးေဈးန်းများမှာ ယခင် 

ှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 
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(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၄၀.၀၄ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန 13၆.၁၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၈၇% ြမင့်တက်ေနသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၃၉.၆၂ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇွန်လအေြခအေန ၁၂၇.၅၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၄၅% ြ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၊ ဇွန်လ၌ ၁၄၉.၈၇ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လအေြခအေန ၁၃၉.၆၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၇.၃၅%  ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ်ှင့်င်း 

ယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၌ ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ ၁၁.၈၃%၊ 

လက်ဝတ်ရတနာ ၁၁.၉၇%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား) ၆.၀၀%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(မ) ၆.၂၃%၊ 

ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ ၂.၇၆%၊ သနပ်ခါး ၄.၈၈%၊ သာွးတုိက်ေဆး ၉.၆၃%၊ သွားတုိက ်

တံ ၆.၆၅%၊ ေခါင်းေလာ်ရည် ၁.၈၅% ှင့် မုတ်ဆိတ်ရတ်ိဓား ၁၃.၇၇% တိုြဖင့် 

သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ၌ ၁၄၃.၃၄ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လ အေြခအေန ၁၃၁.၉၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၆၆% ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများအနက် 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု ကျဆင်းလာသည်မှလွဲ၍ ကျန်အုပ်စု 

များ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

 



 
8 

 

အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအထိ) တစ်ှစ ်

တာကာလအတွငး် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၁၅၄.၅၆ ရှိခဲ့ရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တြဖည်း 

ြဖည်း ကျဆင်းလာခ့ဲရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလတွင ်၁၆၀.၁၂ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ် ယခုလ 

တွင ်၁၆၀.၉၈ ြဖစ်ေပခ့ဲသြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင ်တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ စစကုိ်င်းတုိင်းေဒသကီး၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် 

ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတိုတွင ် ကျဆင်းလျက်ရှိပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ 

အားလုံးတွင် ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှရိပါသည်။ လအလိုက ် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်းအေနြဖင့် 

မေလးတုိင်းေဒသကီးတွင ် ၁.၉၂% ြဖင့် အများဆံုး ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပေနပီး ကရင်ြပည်နယ် 

တွင ်(-၀.၃၄)% ြဖင့် အနည်းဆုံးေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပခ့ဲေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအထိ) တစ်ှစ် 

တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကုိ ေလ့လာ 

ပါက ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% ရှိခ့ဲရာမှ ဇူလိုင်တွင ် လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထားများ 

ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၁၀.၈၇% သုိ ဆကလ်က် ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လမစှ၍ ကုနစ်ည်ေဈးန်းတက်န်းများမာှ ယခင်ှစ် 

အလားတူကာလများှင့် င်းယှဉ်ပါက တြဖည်းြဖည်းြပန်လည ် ေလျာ့နည်းလာရာ ုိဝင်ဘာလ 

အထိ ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ်  ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင ် ၉.၄၅% သို ြပန်လည် 

ြမင့်တက်ခ့ဲပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တုိးန်းဆက်တုိက် ကျဆငး်လာခဲ့ရာ ဇွန်လတွင် 

၄.၁၆% ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ 
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၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအထိ တစ်ှစ ်

ပျမ်းမ ၇.၉၁% ရှိ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ ၈.၃၅% ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၄% 

ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအထ ိ

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်များကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇွန်လတွင် ၈.၀၈% 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၊ ဇွန်လတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၇.၉၁% သို ေရာက ်

ရိှခ့ဲပါသည်။  

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇွန်လအတွင်း 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၊ ဇွန်လအတွင်း 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁၂.၇၁% ြဖင့် ပထမအြမင့်ဆုံး၊ 

မေလးမိတွင ်၁၂.၁၃% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ၉.၈၃% ြဖင့် တတိယအြမင့် 

ဆံုး အသီးသီးြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ 

ကးီတွင် ၉.၂၇% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး မနွ်ြပည်နယ်တွင ် (-၀.၅၁)% 

ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခ့ဲပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင ် ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခအေန 

များကိ ုေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ မိုးစပါးစိုက်ပျ ိးချနိ ်

ြဖစ်ြခင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကာလြဖစ်၍ ပုိေဆာင် ဆကသွ်ယ် 

ေရးေြဖေလျာ့လိုက်ပီြဖစ်ေသာ်လည်း အချ ိေဒသများတင်ွ ဆန်ဝင်ေရာက်မှင့် 

တင်ပိုမများ ေှာင့်ေှးေနြခင်း၊ ဝယ်လုိအားများေနြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ 

အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ကမ်းြဖစ်သည့် မိုးေြမပဲှင့် မုိးှမ်းစုိက်ပျ ိး 

ချနိ်ြဖစ်၍ ေြမပဲဆံှင့် ှမ်းေဈးန်းများကျဆင်းပီး ေဈးကွက်တွင် ပံုမှန်အေရာင်း 

အဝယ်ရှိလာြခင်းများေကာင့ ် ေြမပဲဆီှင့် ှမ်းဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ အလားတ ူ စားအုန်းဆီေဈးန်းလည်း ကျဆင်းလာပါသည်။ ြပည်ပ 

စားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့် ေဈးန်းများမာှ ယခင်လတွင် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၄၈၆.၆၄ ရှိခဲ့ရာမ ှ  ယခုလတွင ်အေမရိကန်ေဒလာ ၅၅၄.၂၅ 

သို ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအန်ုးဆီ ေဈးန်းြမင့်တက်လာေသာ်လည်း 

ြပည်ပမ ှ စားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့်ပမာဏ တိုးြမင့်လာခဲ့ပီး ကုန်စည်စီးဆင်းမ 

လမ်းေကာင်း ပိတ်ထားြခင်းများ ြပန်လည်ေြဖေလျာ့ခဲ့သြဖင့် ေဈးကွက်အတွင်းသို 
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ကုန်ပစည်းဝင် ေရာက်မများြပားလာ၍ ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်းမှာ ကျဆင်း 

လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

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

ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကာလအတွင်း ကက်သားေဖာက်လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆုိင်း 

လိုက်ြခင်းေကာင့် ကက်သားေဈးန်းများ ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ြပည်ပမ ှကဲ၊ 

ွား၊ ဆိတ်ဝယ်ယူမများ ရှိေနြခင်းှင့် ဆိတ်ေမွးြမသူရှားပါးလာြခင်းတိုေကာင့် 

အမဲသားှင့် ဆိတသ်ား ေဈးန်းများ ယခင်လကထက် ြမင့်မားေနပီး ဝက်သား 

ေဈးန်းမှာလည်း ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ အသားေဈးန်းများ ြမင့်မားေနသြဖင့် 

စားသံုးမေလျာ့နည်းလာပီး ငါးစားသုံးမ ပိုမိုများြပားြခင်း၊ အချ ိေဒသများတွင ်

ရာသီဥတုအနည်းငယ်ပူေသာကာလြဖစ်၍ ငါးဖမ်းဆီးရရိှမ နည်းပါးလာြခင်းှင့် 

ငါးေမွးြမစရိတ ် ြမင့်မားလာြခင်းတုိေကာင့် ငါးေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေသာ ်

လည်း ငါးြမစ်ချင်းေဈးန်းမာှမ ူ ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ဥအထွက ်

န်းများလာေသာေကာင့် ဘဲဉ၊ ကက်ဥေဈးန်းမာှလည်း ဆက်လကက်ျဆင်း 

လာသည်ကိ ုေတွရိှရပါသည်။  

(ဃ) မိုးဦးကာလ စုိစွတ်သည့်အချန်ိြဖစ်၍ ရာသေီပသီးှံြဖစ်ေသာ ကန်စွန်းရွက်၊ 

ချဉ်ေပါင်ရွက်၊ ေဂဖီထုပ်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီးေဈးန်းများ ကျဆင်းေနပါသည်။ 

သိုေသာ ်ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ  ေဒသအလုိက် ေဈးကွက်အတွင်း  ကုန်ပစည်း 

ဝင်ေရာက်မ နည်းပါးေနြခင်းှင့ ်အထွက်န်း နည်းချန်ိြဖစ်ြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်း 

များ သသိိသာသာ ြမင့်တက်ေနပါသည်။ အလားတူ ဘူးသးီ၊ ခရမ်းသးီှင့် မုန်လာဉ 

နီေဈးန်းများမှာလည်း ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကက်သန်ွြဖှင့် ကကသွ်န်နီေဈးန်းမှာ ကက်သန်ွ 

များ အသစ်ေပလာချန်ိြဖစ်ပီး ေဒသေပါင်းစံုမှ ကုန်ပစည်းအဝင်များလာြခင်းှင့် 

နယ်စပ်တင်ပိုမများ ေလျာ့နည်းေနြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ကျ 

ဆင်းလာသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ အလားတူ ကုလားပဲှင့် အာလူးေဈးန်းများ 

အနည်းငယ် ကျဆင်းလာပါသည်။   
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(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၁၄၃၈၁၁.၅၄ ကျပ်ြဖစ်သြဖင် ့ လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၁.၈၃% ြမင် ့

တက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ လွန်ခ့ဲေသာလကထက်လည်း ၀.၅၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။  

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် တစ်ထုိင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၇၂၁.၀၁ ရှိရာမ ှ ၁၇၃၄.၉၂ သို ၀.၈၁% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း 

ြမင့်တက်လာသည့်နည်းတ ူြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ လိုက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ ြပည်ပ 

မ ှတင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၃.၆၆ မ ှ၄၅.၄၆ သို 

လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၃၀.၅၁ မ ှ ၄၁.၈၈ 

သိုလည်းေကာင်း သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် 

ေလာင်စာဆေီဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြပည်တွင်းေလာင်စာဆ ီ

ေဈးန်းမှာ လိုက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပေ်ငွလဲလှယ်န်းမှာ 

လည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင ် ၁၂၀ ကျပ် ကျဆင်းလာပးီ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်လင် ၁၃ ကျပ်ခန့ ်ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင ်ကမာ့ေရနံစိမ်းေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြပည်ပ 

မှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအြပင ်

COVID-19 ြဖစ်ပွားေနချန်ိကာလြဖစ်ေသာ်လည်း ခရီးသွားလာမ ကန့်သတ်မများ ေြဖေလျာ့ထား 

ြခင်းများရှိလာသြဖင့ ် ေလာင်စာဆီသုံးစွဲမ ြမင့်တက်လာ၍ ြပည်တွငး် ေလာင်စာဆီေဈးန်း 

များလည်း အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာြခင်း၊  ိုင်ငံေတာ်အစိုးရှင့် ပရဟိတ အသင်းအဖွဲများမ ှ

လည်း အေြခခံလူတန်းစားအိမေ်ထာင်စုများသုိ အေြခခံစားေသာက်ကုန်ပစည်းများှင့် ေဆးဝါး 

ပစည်းများ လှဒါန်းေထာက်ပံ့ေပးြခင်းများ ဆက်လက်ရိှေနြခင်းှင့် ြပည်တွင်း ေရေဈးန်းမှာ 

လည်း ြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ အနည်းငယ် ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနုစှ်

ဇွနလ် ေမလ ဇွနလ်

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

(က) စစုေုပါငး်စားသံုးသူေဈးဆနနး် 100.00 154.56 160.12 160.98 0.54 4.16 7.91

01 အစားအစာအုပ်စု 58.46 170.65 173.11 173.52 0.24 1.68 6.47

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 131.92 141.84 143.34 1.06 8.66 10.46

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 150.86 162.82 159.84 -1.83 5.95 9.66

03 အဝတ်အထည် 3.24 126.37 129.69 130.15 0.35 2.99 4.23

04 အိမလ်ခနှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 155.99 199.71 200.08 0.19 28.27 30.44

05 အိမအ်သုံးအေဆာင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 127.85 133.58 133.74 0.12 4.60 6.26

ြပုြပင်ထိန်းသိမး်စရတ်ိ

06 ကျန်းမာေရး 2.13 153.17 161.88 162.23 0.21 5.91 8.14

07 သယ်ယူပိ့ုေဆာင်ေရး 10.14 113.03 101.26 107.45 6.11 -4.94 -0.95

08 ဆကသွ်ယ်ေရး 1.62 101.53 101.33 101.26 -0.06 -0.26 -0.50

09 အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမ 1.03 121.36 123.24 123.60 0.30 1.85 9.82

10 ပညာေရး 2.15 136.14 140.04 140.04 0.00 2.87 4.21

11 ြပင်ပအစားအေသာက် 5.96 127.57 140.19 139.62 -0.40 9.45 6.94

12 အေထွေထွကန်ုပစ္စည်း 3.21 139.61 149.22 149.87 0.43 7.35 9.43

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

32.63 127.81 143.87 144.90 0.72 *13.37 *13.41

*  အစားအစာနင့်ှ ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝငေ်သာ ေငွေကးေဖာငး်ပမွနနး်(Core Inflation)

၂၀၂၀ ြပည့်နစှ်
နစှအ်လုိက်
ေငွေကး

ေဖာငး်ပမွနနး်

ပျမး်မေငေွကး 
ေဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၂၀ ြပည့်နစှ၊် 
ဇွနလ် အထိ)

ေငေွကးေဖာင်းပမွနန်း

ဇယား (၁) တစ်နိုင်ငံလုံး၏ အုပစ်ုအလိုက် စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်နန်း

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇန်ွလ)

အုပစ်အုမည်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုင်နန်း
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အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဇွနလ် ေမလ ဇွနလ်

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

၁ ကချင်ြပည်နယ် 3.01 152.54 158.01 158.22 0.14 3.73 3.73

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 156.49 158.30 158.13 -0.11 1.04 6.01

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 140.00 146.89 146.39 -0.34 4.56 6.58

၄ ချင်းြပည်နယ် 0.74 205.14 206.05 206.45 0.20 0.64 5.12

၅ စစ်ကုိင်းတုိင်းေဒသကီး 11.12 154.64 155.39 154.88 -0.33 0.15 7.78

၆ တနသင်္ာရီတုိင်းေဒသကီး 2.85 137.43 139.65 140.18 0.38 2.00 5.59

၇ ပဲခးူတုိင်းေဒသကီး 8.84 150.31 156.86 159.48 1.67 6.10 8.25

၈ မေကးွတုိင်းေဒသကီး 7.34 164.52 169.78 170.06 0.16 3.37 9.05

၉ မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး 11.09 148.20 151.92 154.85 1.92 4.49 8.94

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 146.93 145.80 146.19 0.26 -0.51 4.46

၁၁ ရခိင်ုြပည်နယ် 4.43 189.46 194.15 193.99 -0.08 2.39 4.40

၁၂ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 7.48 143.58 151.73 151.58 -0.10 5.58 8.63

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 164.56 167.65 167.98 0.20 2.08 5.65

၁၄ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီး 9.91 157.03 169.75 171.58 1.08 9.27 12.71

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယေ်ြမ 1.41 137.65 145.87 146.97 0.76 6.77 8.90

၁၆ ရန်ကုန်မို့ 10.61 153.58 162.35 162.97 0.38 6.12 7.85

၁၇ မန္တေလးမို့ 2.58 149.99 160.18 161.68 0.93 7.79 12.13

၁၈ ေနြပည်ေတာ် 0.69 144.22 148.46 149.41 0.64 3.60 9.83

100.00 154.56 160.12 160.98 0.54 4.16 7.91

ပျမး်မေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနနး် 
(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ 
ဇွနလ် အထိ)

တစန်ိငုင်လံုံး

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

ေငေွကးေဖာငး်ပမွနနး်

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်၊ ဇွန်လ)

တုိငး်ေဒသကီး/ြပည်နယ်

၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်
အေလးေပး
ရာခိုငန်နး်

ယခငလ်နငှ့်
နငး်ယှဉ်လင်
ေြပာငး်လဲ
သည့်

ရာခိုငန်နး်

အ
မတ်ှ
စဉ်

နစှအ်လိုက်
ေငေွကး

ေဖာငး်ပမွနနး်
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ေမလ
(ကျပ)်

ဇနွလ်
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1509.63 1521.85 1508.95 0.81 0.86
၂  ေြမပဆဲီ ြပည်တွင်း ပဿိာ 6939.86 6866.90 6484.42 -1.05 5.90
၃ ှမး်ဆီ ြပည်တွင်း ။ 6830.31 6807.81 6570.31 -0.33 3.61
၄ စားအုန်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2204.47 2060.41 2026.88 -6.53 1.65
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပဿိာ 7148.29 7835.45 7689.73 9.61 1.89
၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 10509.12 10534.11 9453.72 0.24 11.43
၇ အမသဲား အုိးလတ်ွ ။ 14482.24 14559.07 13674.42 0.53 6.47
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1742.46 1698.52 1914.01 -2.52 -11.26
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1200.20 1186.47 1427.52 -1.14 -16.89
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပဿိာ 9594.44 9856.76 9199.44 2.73 7.15
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9473.58 9580.30 9064.25 1.13 5.69
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5666.07 5565.07 5210.71 -1.78 6.80
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 34500.00 34583.68 32760.85 0.24 5.56
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 33679.90 33845.45 31464.22 0.49 7.57
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3492.92 3497.83 3350.00 0.14 4.41
၁၆ ခရမး်ချဉ်သီး ။ 850.84 1031.69 1784.03 21.26 -42.17
၁၇ ကုလားပြဲခမး် ။ 2354.29 2314.24 2360.71 -1.70 -1.97
၁၈ အာလးူ အလတ်စားအရွယ် ။ 1178.71 1118.90 1130.92 -5.07 -1.06
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုးံ ။ 3758.27 3378.52 3116.17 -10.10 8.42
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1041.00 909.02 1002.20 -12.68 -9.30
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5492.53 5495.10 5283.69 0.05 4.00
၂၂ သားေရဖနိပ် အလတ်စား ရံ 5579.07 5582.95 5367.44 0.07 4.02
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 1137826.11 1143811.54 1022845.58 0.53 11.83
၂၄ ထင်း ပဿိာ 371.66 371.66 345.23 0.00 7.66
၂၅ မးီေသွး ။ 700.22 701.51 674.02 0.18 4.08
၂၆ ဖေယာင်းတုိင် ၃၂-တုိင် ထပု် 452.85 452.85 437.94 0.00 3.41
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1111.11 1242.69 1105.85 11.84 12.37
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 2466.91 2698.66 4337.14 9.39 -37.78
၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလန် 2175.40 2532.76 4004.60 16.43 -36.75

ယခငလ်
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတူလ 
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

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

အ
မတ်ှ
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတွယ်

၂၀၁၉ ခုှစ ်
ဇနွလ်
(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

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

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(CPI)

154.56 158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98

ဇယား(၄)တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနန်းပုံြပကားချပ်

အေကာင်းအရာ
၂၀၂၀ ြပည့်နစှ်၂၀၁၉ ခုနှစ်

154.56
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98

127.81

137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90
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ိုင်

သ
ဂုတ

်

စက်
တ

င်ဘ
ာ

ေအ
ာက်

တ
ိဘု

ာ

နိုဝ
င်ဘ

ာ

ဒီဇ
ငဘ်

ာ

ဇန
န်ဝ

ါရီ

ေဖ
ေဖ

ာဝ်
ါရီ

မတ် ဧ
ပီ ေမ ဇွန
်

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်

စားသံုးသူေဈးဆနန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနန်း(Core CPI)

(CPI)
54 5 5 44 59 2 59 5 5 2 72 33 29 2 9

စားသံုးသူေဈးဆနန်း
(Core CPI)

127.81 137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90
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ဇနွ် ဇလုိူင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ်

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငေွကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်၂၀၁၉ ခုှစ်
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မတ် ဧ
ပီ ေမ ဇွန်

၂၀၁၉ ခှုစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Year on Year Inflation)

ှစ်အလိုက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core Inflation)

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year 
on Year Inflation)

9.51 10.87 10.37 9.51 8.72 8.26 9.45 9.09 8.36 6.61 5.24 4.21 4.16

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core 
Inflation)

6.34 14.14 13.87 13.58 13.25 13.25 13.26 13.48 13.60 13.20 12.91 13.01 13.37
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