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ပြည်ဈောင်စုသြ္မတပြနြ်ာနုိင်ငံဈတာ်အစိးုရ 
စြီံကိန်း၊ဘဏ္ဍာဈရးနှင့် စက်ြှုဝန်ကကီးဌာန 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအေဲွ့ 



  အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအတွက် တစ်ိုင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စုအတွက ်

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၇၃.57 ြဖစ်ပီး အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပစု်အတွက် စားသံုးသ ူ

ေဈးဆန်းမှာ ၁၄၃.66 ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၏ အုပ်စုအားလံုးအတွက် စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ၁၆1.14 ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏  စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၀.၉၈ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၀.၁၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် ေဈးန်းတည်ငိမ်မမရှိသည့် 

အစားအစာအုပစု်ှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၅.၀၁ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI ြဖစ်သည့် 

၁၄၄.၉၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇူလုိင်လ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၁၄ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၅၈.၄၄  ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၇၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၏ Core CPI  

မှာ ၁၄၅.၀၁ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၃၇.၅၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၅.၄၂% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆနး်မှာ 173.၅၇ ြဖစ ်

သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 173.၅၂  ှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ ှမ်းဆီ၊ 

စားအန်ုးဆီ၊ ကက်သား၊ ဝက်သား၊ ဘဲဥှင့် ငါးြမစ်ချင်းေဈးန်းများ အနည်းငယ် ကျဆင်းလာ 

ေသာ်လည်း ဆန်(ဧည့်မထ)၊ အမသဲား၊ ငါးခ၊ူ ငါးရံ၊ ကကဥ်၊ ပုစွန်ေြခာက်ှင့် ငါးရံေြခာက ်

ေဈးန်းများ အသးီသးီ ြမင့်တက်လာပါသည်။ စားဖိုေဆာင်သုံးသီးှံများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ 

အာလူး၊ ကက်သွန်ြဖှင့် ကက်သနွ်နီေဈးန်းတိုမှာ အသီးသီးကျဆင်းလာပါသည်။ သိုေသာ ်

ရာသီေပသီးံှြဖစ်ေသာ ေဂဖထုီပ်ှင့် ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာမူ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း ေတွရှရိပါသည်။ 
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Base Year 2012=100

Consumer Price Index(Union)

Monthly Percent Change of CPI

Year on Year Inflation

Annual Rate of Inflation

တစနုိ်င်ငံလုံး၏ စားသံုးသူဈေးဆနှုနး်နှင့် ဈငွေဈ ြေးဈောင်းပွေမှုနှုနး် ပံုပပြေားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လ  ှင့် ဇူလုိင်လ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

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

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက ် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၁၄ ြဖစ်ရာ ယခငလ် 

အေြခအေန ၁၆၀.၉၈ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အစားအစာအုပ်စု 

အဝတ်အထည်အုပ်စု၊ အိမလ်ခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၊ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စုှင့် ကျန်းမာေရးအုပ်စု၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပ်စုှင့် အပန်းေြဖြခင်းှင့် 

ယဉ်ေကျးမအုပ်စုတုိမှာ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာေသာ်လည်း အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုမှာ 

သိသာစွာြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ပညာေရးအုပ်စုမှာ ေြပာင်းလဲမမရှိဘဲ တည်ငိမ်ေနပီး 

ေဆးလိပ်ှင့ ် အေဖျာ်ယမကာအုပစ်ု၊ ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုှင့် ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စုတိုမှာ 

ယခင်လကထက် ကျဆင်းေနပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငလံုံးအတွက ်စားသုံးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစု်အလိက်ု ေဖာ်ြပထားပးီ ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ် 

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၌ ၁၇၃.၅၇ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၇၃.၅၂ ှင့် င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်ေနပါသည်။ 

ယခုလတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၂၃%၊ အမသဲား ၀.၂၄%၊ ကက်ဥ ၀.၁၈%၊ ငါးခ ူ

၄.၁၀%၊ ငါးရံ ၂.၉၀%၊ ပုစွန်ေြခာက ် ၀.၄၆% ှင့် ငါးရံေြခာက် ၀.၃၅% ြဖင့် 

အသီးသီး ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ ် ှမး်ဆီ ၀.၃၉%၊ စားအုန်းဆီ ၀.၅၃%၊ 

ကကသ်ား ၂.၄၈%၊ ဝက်သား ၁.၉၂%၊ ဘဲဥ ၀.၈၁% ှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၁.၂၈% 

ကျဆင်းလာပီး စားဖိုေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း ၀.၃၂%၊ 

အာလူး ၀.၇၄%၊ ကကသွ်န်ြဖ ၈.၄၁% ှင့် ကက်သွန်နီေဈးန်းတုိမာှ ၈.၈၄% 

ြဖင့် အသီးသီးကျဆင်းလာပါသည်။ သုိေသာ် ရာသေီပသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး 

ေဈးန်းမှာမ ူ၂၂.၇၈% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ 

1၅၇.၁၃ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန 1၅၉.၈၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၆၉% ကျဆင်း 

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

ကွမ်းသီး (လံုး/ြခမ်း) ေဈးန်းများ ကျဆငး်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၃၀.၃၀ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၃၀.၁၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်း၌ပါဝင်ေသာ ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရပှ၊် စပုိရှပ်၊ ပုဆုိး၊ ေဘာင်းဘ ီ

(တိ/ုရည်ှ)၊ ဘေလာက်အကျ၊ မိုးကာအကျ၊ အကျချပ်ခ(အမျ ိးသမီး)ှင့် သားေရ 

ဖိနပ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမလ်ခှင့်အိမြ်ပင်ခအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၂၀၀.၇၆ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၂၀၀.၀၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၃၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဓနိ/သက်ကယ်၊ ဝါး၊ သစ်မာ၊ အိမ်ြပင်ခ (အလုပ်သမားခ)၊ 

မီးေသွးှင့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၃၄.၂၆ ရိှ၍ ယခငလ်အေြခအေန ၁၃၃.၇၄ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၀.၄၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် သင်ြဖးဖျာ၊ မျက်ှာ 

သုတ်ပုဝါ၊ ြခငေ်ထာင်၊ မးီေချာင်း၊ ဓာတ်မီးှင့် ဆပ်ြပာမန ့်ေဈးန်းများ ြမင့်တက် 

လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၆၂.၄၃ ရိှ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၆၂.၂၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် တိုင်းရင်းေဆး၊ ဗီတာမင်ှင့် အထူးကုစမ်းသပ်ခေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၀၇.၉၀ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၀၇.၄၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၂% ြမင့်တက်လျက်ရှိ 

ပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဘတ်စ်ကားခ (ြပည်တွင်း) 

ှင့် အငှားကားခ(ြပည်တွင်း)ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 
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 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၀၁.၂၅ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၂၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်း အနည်းငယ် ကျဆင်း 

လျက် ရိှပါသည်။ ယငး်အပုစု်တွင ်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းေဈးန်းများ ကျဆင်းလာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

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

၁၂၃.၈၇ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၃.၆၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁%  ြမင့်တက် 

လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဂျာနယ်ှင့် ဗလာစာအုပ်ေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။  

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

အေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက အထက်တန်းေကျာင်းအချ ိမှလွဲ၍ စာသင်ေကျာင်း 

များ ပိတထ်ားေသာကာလ ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဈးန်းေြပာင်းလမဲမရိှဘဲ တည်ငိမ ်

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၃၉.၃၀ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၉.၆၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၃% ကျဆငး်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ ကွမ်းယာေဈးန်း ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါ 

သည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိငလ်၌ ၁၅၂.၀၂ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၉.၈၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၄၄% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဆံပင်ညပ်ခ၊ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ သွားတုိက် 

ေဆး၊ သွားတုိက်တံ၊ ေခါင်းေလာ်ရည်၊ မိတ်ကပ်၊ နာရီ၊ ထီးှင့် ေရေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၄၃.၆၆ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၃.၃၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၂% ြမင့်တက်လာသည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။ 
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ  စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွက ် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၁.၁၄ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ ်

အလားတူလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း ၁၅၈.၄၄ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၇၀% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကျန် 

အုပ်စုများ၏ ေဈးဆန်းများမာှ ယခင်ှစ ် အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့် 

တကလ်ာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက ်စားသံုးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ အုပစု်အလိုက် ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၇၃.၅၇ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၇၁.၇၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၇% ြမင့်တက်လာပါ 

သည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ၁.၀၀%၊ ေြမပဆီဲ ၄.၁၆%၊ ှမ်းဆီ ၂.၄၈%၊ စားအုန်းဆီ 

၂.၀၈%၊ ကက်သား ၀.၁၉%၊ ဝက်သား ၈.၅၉%၊ အမသဲား ၅.၉၅%၊ ငါးခူ ၆.၀၉%၊ 

ငါးရံ ၇.၀၇%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၂.၉၁%၊ ပုစွန်ေြခာက် ၄.၉၁%၊ ငါးရံ ေြခာက် ၆.၂၄% ှင့် 

ေရကျ ိငါးပ ိ၄.၀၈% ြဖင့်အသီးသီး ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ်ဘဲဥ ၁၂.၂၁%၊ 

ကကဥ် ၁၇.၉၉%၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၂၃.၇၁%၊ ကုလားပဲြခမ်း ၃.၁၁%၊ အာလူး ၆.၀၅%၊ 

ကကသွ်န်ြဖ ၉.၂၈% ှင့် ကက်သနွနီ် ၂၆.၅၃% ြဖင့် အသီးသီးကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ 

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

၁၅၇.၁၃ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လ အေြခအေန ၁၅၀.၉၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၄.၁၃% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက်(ြပည်တွင်း/ြပည်ပ)၊ 

ဘီယာ (ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ ကွမ်းသီးြခမ်း၊ စီးကရက် (ြပည်တွငး်/ ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါ့ 

လိပ်ှင့် ေဆးြပင်းလပ်ိေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 
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(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၃၀.၃၀ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအေြခအေန ၁၂၆.၆၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၈၇% ြမင့်တက်လာ 

ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည်၊ 

ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရပှ၊် စပုိရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ အမျ ိးသားဝတ်လုံချည်၊ ေဘာင်းဘီ 

(အရှည်/အတုိ)၊ ဆွယ်တာ၊ အမျ ိးသမီးဝတ်အကျ၊ ဘေလာက်စ်အကျ၊ ေြခအိတ်၊ 

မိုးကာအကျှင့် စက်ချပခ် (အမျ ိးသမးီ) ှင့် ဖိနပ်(သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများ 

မှာ ယခင်ှစ်ကထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၂၀၀.၇၆ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၉၃.၁၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၉၆% ြဖင့် 

သိသာစွာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမငှ်ားခ၊ ဝါး၊ ကန်း 

သစ်၊  သစ်မာ၊ သွပ်၊ သံမဏိေချာင်း၊ ဘိလပေ်ြမ၊ အုတ်၊ အိမြ်ပင်အလုပ်သမားခ၊ 

ေရဖိုး၊ ဂတ်စ်ဓာတ်ေငွ၊ ထင်းှင့် မီးေသွးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်

သိသာစွာြမင့်တက်၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၃၄.၂၆ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ အေြခအေန 12၈.၄၀ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၄.၅၇% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ပရိေဘာဂ 

ပစည်းေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများြဖစ်သည့် သင်ြဖးဖျာ၊ မျက်ှာ 

သုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင၊် ေရခဲေသတာ၊ ဘက်ထရီ၊ မီးေချာငး်၊ ဓာတ်မီး၊ 

ဆပ်ြပာမန ့်ှင့် အိမ်အကအူလုပ်သမားခေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက်သိသာ 

စွာြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၆၂.၄၃ ရိှ၍ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၅၃.၄၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၈၄% ြမင့်တက်လျက ်

ရိှပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ တိုင်းရင်းေဆး၊ ဗီတာမင်၊ ေဆးကုသစရိတ ်

(အေထွေထ/ွအထူးကု)၊ ေဆးေဈးန်းှင့် ေဆးုံစရိတ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်

ကထက် ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၀၇.၉၀ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၁၃.၆၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၀၇% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမ ှတင်သွင်းသည့် ဒီဇယ် 

ဆီေဈးန်းများမာှ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ဇူလိုင်လတွင် ဒီဇယ်တစ်စည်လင် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၇၈.၀၆ ရိှရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် အေမရိကန် ေဒလာ ၄၉.၅၄ 

သို သိသိသာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဒီဇယ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ 

ဇူလိုင်လတွင် တစ်ဂါလန်လင ်၄၃၆၃.၉၁ ကျပ်ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ်

၂၇၄၆.၃၇ ကျပ်သုိ ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ြပည်ပမ ှ တင်သွင်းသည့် 

ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၇၀.၈၀ ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၄.၅၄ 

သို သိသိသာသာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွငး်ဓာတ်ဆီ ေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ် တစ်ဂါလန်လင် ၄၀၂၆.၃၃ ကျပ ် ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဇူလိုင်လတွင် ၂၆၀၇.၀၁ ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်၊ ေမာ်ေတာ်ကား၊ ဘတ်စ်ကားခ (မိတွင်း/ ခရီးေဝး)ှင့် 

အငှားယာဉ်ခ(မိတွင်း)ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၀၁.၂၅ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၀၁.၅၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၇% ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ် 

များဝင်ေရာက်မများရှိေနပီး Model အေဟာင်းများ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက် ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ 

၁၂၃.၈၇ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအေြခအေန ၁၂၁.၅၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၉၂% 

ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကွန်ပျတာ၊ စီဒီတပိေ်ခွ၊ သတင်းစာ၊ 

ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ်၊ စာေရးစက၊ ေဘာပင်ှင့် ကွန်ပါဘူးေဈးန်းများမှာ ယခင် 

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

ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအေြခအေန 13၈.၃၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၂၁% ြမင့်တက်ေနသည် 

ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တနး်ေကး 

ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ၁၃၉.၃၀ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လအေြခအေန ၁၂၈.၂၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၆၄% ြ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၊ ဇူလုိင်လ၌ ၁၅၂.၀၂ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဇူလုိင်လအေြခအေန ၁၄၁.၉၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၇.၁၂%  ြမင့် 

တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ်ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၌ ေရထည်ပစည်းေဈးန်းမှာ 

၁၀.၆၇%၊ လက်ဝတ်ရတနာ ၁၀.၀၃%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား) ၆.၀၀%၊ ဆံပင်ညပ်ခ 

(မ) ၅.၅၁%၊ ကုိယ်တုိက်ဆပ်ြပာ ၃.၄၁%၊ သွားတုိက်ေဆး ၁၀.၃၅% တိုြဖင့် 

သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ၌ 

၁၄၃.၆၆ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ အေြခအေန ၁၃၉.၇၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၂.၈၀% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ 

အုပ်စုများအနက ်သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စ ုကျဆင်းလာသည် 

မှလွဲ၍ ကျန်အုပစု်များ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင် ့ြဖစပ်ါသည်။ 
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အပုိင်း(ဂ) 

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ) 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကို ေလ့လာပါက 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ် ၁၅၈.၄၄ ရိှခ့ဲရာမှ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ 

ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီမှစ၍ 

တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းလာခ့ဲရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၁၆၀.၉၈ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် 

ယခုလတွင် ၁၆၁.၁၄ ြဖစ်ေပခဲ့သြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ် တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ 

စားသုံးသူေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ကယားြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး၊ တနသာရီ 

တိုင်းေဒသကီး၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး၊ မေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသ 

ကီးှင့ ် မေလးမိတုိတွင် ကျဆငး်လျက်ရိှပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့ ် ြပည်နယ်များ အားလုံး 

တွင ်ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ လအလုိက် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်းအေနြဖင့် ဧရာဝတ ီ

တိုင်းေဒသကီးတွင ်  ၁.၀၁% ြဖင့်  အများဆံုး  ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပေနပီး  ကယားြပည်နယတွ်င် 

(-၀.၇၀)% ြဖင့ ်အနည်းဆံုးေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပခဲ့ေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ) 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်းြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းကို 

ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% ရိှခ့ဲရာမှ ဇူလိုင်တွင် လပ်စစ်ဓာတ်အားခန်းထား 

များ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၁၀.၈၇% သို ဆက်လက ် ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ သုိရာတွင် ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဩဂုတ်လမှစ၍ ကုန်စည်ေဈးန်းတက်န်းများမှာ ယခင် 

ှစ်အလားတူကာလများှင့် င်းယှဉ်ပါက တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည်ေလျာ့နည်းလာရာ ိုဝင်ဘာလ 

အထိ ေလျာ့နည်းခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင ် ၉.၄၅% သုိ ြပန်လည် 
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ြမင့်တက်ခ့ဲပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှစ၍ တုိးန်းဆက်တိုက ် ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ဇူလိုင်လ 

တွင ်၁.၇၀% ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ 

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လအထိ တစ်ှစ ်

ပျမ်းမ ၇.၁၄% ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇွန်လအထ ိတစ်ှစ်ပျမ်းမ ၇.၉၁% ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၇၇ 

ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလိုင်လမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအထ ိ

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်များကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လတွင် ၈.၃၅% 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၊ ဇူလုိင်လတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၇.၁၄% သို 

ေရာက်ရှိခဲ့ပါသည်။  

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇူလုိင်လအတွင်း 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၊ ဇူလိုင်လအတွင်း 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁၂.၂၄% ြဖင့် ပထမအြမင့်ဆုံး၊ 

မေလးမိတွင ်၁၁.၃၃% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ၈.၄၆% ြဖင့် တတိယအြမင့် 

ဆံုး အသီးသီးြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသ 

ကးီတွင် ၇.၀၈% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး မွန်ြပည်နယ်တင်ွ (-၄.၄၆)% 

ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခ့ဲပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ 
 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ်ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်းေြပာင်းလဲမ အေြခအေန 

များကိ ုေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ နယ်စပ်သို  ြပန်လည် 

တင်ပိုမများ ရှိလာြခင်း၊ ကုန်သည်ပွဲစားများ အဝယ်လုိက်လာြခငး်၊ COVID-19 ကူး 

စက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမကာလြဖစ်၍ ပိုေဆာင်ဆက်သွယ်ေရး ေြဖေလျာ့လုိက်ပ ီ

ြဖစ်ေသာ်လည်း အချ ိေဒသများတွင် ဆန်ဝင်ေရာက်မှင့် တင်ပိုမများ ေှာင့်ေှး 

လျက်ရှိြခင်း၊ ဝယ်လိုအားများေနြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ အနည်းငယ်ြမင့် 

တက်ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ကမ်းြဖစ်သည့် မိုးှမ်းစိုက်ပျ ိးချနိ်ြဖစ်၍ 

ှမ်းေဈးန်းများကျဆင်းြခင်းှင့် ေဈးကွက်တွင ်အေရာင်းအဝယ်ေအးလျက်ရိှြခင်း 

များေကာင့် ှမ်းဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပီး  အလားတူ စားအုန်းဆီေဈးန်း 

လည်း ကျဆင်းလာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီ တင်သင်ွးသည့် ေဈးန်းများမှာ 

ယခင်လတွင ် မက်ထရစ်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၅၄.၂၅ ရိှခ့ဲရာမ ှ 

ယခုလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၉၂.၆၁ သုိ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အေမရိကန် 

ေဒလာေငွလဲလှယ်န်းများ ကျဆင်းလာြခင်း၊ ြပည်ပစားအန်ုးဆီ ေဈးန်းြမင့် 

တက်လာေသာ်လည်း ြပည်ပမှ စားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့်ပမာဏ တုိးြမင့်လာ 



 
11 

 

ခဲ့ြခင်း၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမ လမ်းေကာင်းပိတ်ထားြခင်းများ ြပန်လည် ေြဖေလျာ့ 

ခဲ့ြခင်းှင့် ေဈးကွက်အတွင်းသုိ ကုန်ပစည်းဝင်ေရာက်မ များြပားလာြခင်းတို 

ေကာင့ ်ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်းမာှ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင ် ြပည်ပမှ ကဲ၊ 

ွား၊ ဆိတ်ဝယ်ယူမများ ရှိေနြခင်းှင့် ဆိတ်ေမွးြမသူရှားပါးလာြခင်းတိုေကာင့် 

အမဲသားှင့် ဆိတ်သားေဈးန်းများ ယခင်လကထက် ြမင့်မားေနေသာ်လည်း 

ဝက်သားေဈးန်းမှာမူ ဝက်အြပင်းဖျားေရာဂါများ ြဖစ်ပွားေနသည့်အတွက ်စားသံုး 

မများေလျာ့ကျပီး ေဈးန်းကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ အသားေဈးန်းများ ြမင့်မား 

ေနသြဖင့် စားသုံးမေလျာ့နည်းလာပီး ငါးစားသုံးမ ပိုမိုများြပားြခင်း၊ အချ ိေဒသ 

များတွင် ငါးဖမ်းဆီးရရှိမ နည်းပါးလာြခင်းှင့် ငါးေမွးြမစရိတ ် ြမင့်မားလာြခင်း 

တုိေကာင့် ငါးေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေသာ်လည်း ငါးြမစ်ချင်းေဈးန်းမာှမ ူ

ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ ဘဲဥအထွက်န်းများလာေသာေကာင့် ဘဲဥ 

ေဈးန်းမှာလည်း ဆကလ်က် ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(ဃ) မိုးဦးကာလ စုိစွတ်သည့်အချန်ိြဖစ်၍ ရာသီေပသီးှံြဖစ်ေသာ ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ် 

ေပါင်ရွက်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီးေဈးန်းများ ကျဆင်းေနပါသည်။ သုိေသာ် ေဂဖ ီ

ထုပ်ှင့် ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ အထွက်န်းနည်းချန်ိြဖစ်ြခင်း ေဒသအလုိက် ေဈး 

ကွက်အတွင်း  ကုန်ပစည်းဝင်ေရာက်မ နည်းပါးေနြခင်းှင့် ဝယ်လိုအားြမင့်တက ်

ြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ြမင့်တက်ေနပါသည်။ အလားတ ူ

ဘူးသီးှင့ ်ခရမ်းသီးေဈးန်းများမှာလည်း ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကက်သန်ွြဖှင့် ကကသွ်န်နီေဈးန်းမှာ ကက်သန်ွ 

များ လက်လီေရာင်းချမများသာ အားထားေနရပးီ လက်ကားေရာင်းဝယ်မ နည်း 

ေနြခင်း၊ နယ်စပ်တင်ပိုမများေလျာ့နည်းြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ 

ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ အလားတူကုလားပဲှင့် အာလူးေဈးန်းများ 

အနည်းငယ် ကျဆင်းလာပါသည်။   

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၁၇၇၃၄၄.၄၄ ကျပ်ြဖစ်သြဖင် ့ လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁၀.၆၇% ြမင် ့
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တက်လျက်ရိှသက့ဲသုိ လွန်ခဲ့ေသာလကထက်လည်း ၂.၉၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။  

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် တစ်ထုိင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၇၃၄.၉၂ ရှိရာမ ှ၁၈၃၄.၆၄ သုိ ၅.၇၅% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း ြမင့် 

တက်လာသည့်နည်းတူ ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ လိုက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများမှာ 

ြပည်ပမတှင်သွင်းရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၅.၄၆ မ ှ

၄၉.၅၄ သို လည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၁.၈၈ မ ှ

၄၄.၅၄ သိုလည်းေကာင်း ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပမှတငသွ်င်းသည့် ေလာင်စာ 

ဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည့်အတက်ွ ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းမှာ 

လုိက်ပါြမင့်တက်လျက်ရိှေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ်န်းမှာ 

လည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင ် ၁၃၂ ကျပ် ကျဆင်းလာပီး 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်လင် ၂၄ ကျပ်ခန့် ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင ် ဆန်ဝင်ေရာကမ်ှင့် တင်ပိုမများသည် အချ ိေဒသများ၌ 

ေှာင့်ေှးလျက်ရှိြခင်း၊ ဝယ်လိုအားများေနြခင်းှင့် ကုန်သည်ပွဲစားများ အဝယ်လိုက်လာြခင်းတို 

ေကာင့ ် ဆန်ေဈးန်းများ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထုိအြပင် ကမာ့ေရနံစိမ်းေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် ြပည်ပမှတင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာ 

ြခင်း၊ COVID-19 ြဖစ်ပာွးေနချန်ိကာလ ြဖစ်ေသာ်လည်း ခရးီသာွးလာမ ကန့်သတ်ချက်များ 

ေြဖေလျာ့ထားြခင်းများ ရိှလာသြဖင့် ေလာင်စာဆီသုံးစွဲမ အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာ၍ ြပည်တွင်း 

ေလာင်စာဆေီဈးန်းများလည်း အနည်းငယ်ြမင့တ်ကလ်ာြခင်း၊ ကမာ့ေရေဈးန်း စံချန်ိတင် 

ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတ ူ ြပည်တွင်းေရေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် စားသံုးသူ 

ေဈးဆန်းမှာ ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 
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အ ခြေြံေနစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနုစ်ှ

ဇလုိူင်လ ဇန်ွလ ဇလုိူင်လ

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

(က) စုစုပေါင်းစားသံုးသူပေးဆနှုန်း 100.00 158.44 160.98 161.14 0.10 1.70 7.14

01 အစားအစာအေုစု် 58.46 171.73 173.52 173.57 0.03 1.07 5.69

အစားအစာမဟတ်ုပသာအေုစု် 41.54 139.75 143.34 143.66 0.22 2.80 9.72

02  ေးလိပနှ်င့်အ ဖျောယ်မကာ 1.65 150.90 159.84 157.13 -1.69 4.13 9.56

03 အဝတ်အထည် 3.24 126.67 130.15 130.30 0.12 2.87 4.02

04 အမိလ်ြေနှင့်အမိခ်ပင်ြေ 8.08 193.11 200.08 200.76 0.34 3.96 28.17

05 အမိအ်သံုးအ ောင်ပစ္စည်းနှင့် 2.34 128.40 133.74 134.26 0.40 4.57 5.97

ခပုခပင်ထိန်းသိမး်စရတ်ိ

06 ကျေန်းမာ ရး 2.13 153.48 162.23 162.43 0.13 5.84 7.84

07 သယ်ယူပိ့ု ောင် ရး 10.14 113.66 107.45 107.90 0.42 -5.07 -1.68

08 ေကသွ်ယ် ရး 1.62 101.53 101.26 101.25 -0.01 -0.27 -0.44

09 အပန်း ခဖခြေင်းနှင့်ယဉ ်ကျေးမှု 1.03 121.53 123.60 123.87 0.21 1.92 8.91

10 ပညာ ရး 2.15 138.37 140.04 140.04 0.00 1.21 3.84

11 ခပင်ပအစားအ သာက် 5.96 128.22 139.62 139.30 -0.23 8.64 7.23

12 အ ထ ွထကွန်ုပစ္စည်း 3.21 141.91 149.87 152.02 1.44 7.12 9.08

(ခ)
 အစားအစာနင့်ှ ပလာင်စာဆီ 

မေါဝင်ပသာ စားသံုးသူ 

ပေးဆနှုန်း(Core CPI)

32.63 137.56 144.90 145.01 0.07 *5.42 *12.68

*  အစားအစာနင့်ှ ပလာင်စာဆ ီမေါဝင်ပသာ ပငွပ ကးပောင်းေွမှုနှုနး်(Core Inflation)

၂၀၂၀ ပေည့်နစ်ှ
နစ်ှအလုိက်

ပငွပ ကး

ပောင်းေမွှုနှုန်း

ေျမး်မျှပငွပ ကး 

ပောင်းေမွှုနှုန်း 

(၂၀၂၀ ပေည့်နစ်ှ၊ 

ဇလုိူင်လ အထိ)

ပငွပ ကးပောင်းေွမှုနှုနး်

ဇယား (၁) တစန်ိုင်ငံလုံး၏ အေ်ုစအုလိုက် စားသံုးသူပေးဆနှုနး်နင့်ှ 

COICOP

Code

အပလးပေး

ရာခိုင်နှုန်း

(၂၀၂၀ ပေည့်နစှ၊် ဇလူိုင်လ)

အေုစု်အမည်

ယခင်လနင့်ှ

နှိုင်းယှဉလ်ျှင်

ပပောင်းလဲ

သည့်

ရာခိုင်နှုန်း
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အ ခြေြေနံစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခနုစှ်

ဇလုိူင်လ ဇနွလ် ဇလုိူင်လ

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

၁ ကြေျင်ခြည်နယ် 3.01 154.30 158.22 158.50 0.17 2.72 3.61

၂ ကယားခြည်နယ် 0.52 158.05 158.13 157.02 -0.70 -0.65 5.29

၃ ကရင်ခြည်နယ် 3.13 142.61 146.39 147.84 0.99 3.67 6.08

၄ ြေျင်းခြည်နယ် 0.74 208.10 206.45 206.20 -0.12 -0.92 3.94

၅ စစက်ိုင်းတုိင်း ေသကကးီ 11.12 158.32 154.88 153.97 -0.58 -2.74 6.28

၆ တနသသာရီတုိင်း ေသကကးီ 2.85 138.73 140.18 139.23 -0.67 0.36 4.94

၇ ြဲြေးူတုိင်း ေသကကးီ 8.84 153.49 159.48 159.22 -0.16 3.74 7.73

၈ မ ကွေးတုိင်း ေသကကးီ 7.34 167.59 170.06 170.52 0.27 1.75 8.07

၉ မန္တ ေးတုိင်း ေသကကးီ 11.09 151.97 154.85 154.56 -0.18 1.70 8.15

၁၀ မွေနခ်ြည်နယ် 5.14 153.87 146.19 147.01 0.57 -4.46 3.30

၁၁ ရြေိုင်ခြည်နယ် 4.43 196.12 193.99 193.32 -0.34 -1.43 3.59

၁၂ ရနက်နုတုိ်င်း ေသကကးီ 7.48 147.54 151.58 151.00 -0.38 2.35 8.10

၁၃ ရှမ်းခြည်နယ် 9.12 165.94 167.98 168.58 0.36 1.59 5.07

၁၄ ဧရာဝတီတုိင်း ေသကကးီ 9.91 161.85 171.58 173.31 1.01 7.08 12.24

၁၅ ခြည် ောင်စနုယ ်ခမ 1.41 144.37 146.97 148.45 1.00 2.82 8.19

၁၆ ရနက်နုမ်မို့ 10.61 158.23 162.97 163.57 0.36 3.37 7.21

၁၇ မန္တ ေးမမို့ 2.58 156.11 161.68 160.81 -0.54 3.01 11.33

၁၈  နခြည် တာ် 0.69 152.18 149.41 149.73 0.21 -1.61 8.46

100.00 158.44 160.98 161.14 0.10 1.70 7.14

ပျမ်းမျှငငွင ြေး

ငောင်းပွမှုနှုနး် 

(၂၀၂၀ ပပည့်နစှ၊် 

ဇလုိူင်လ အထိ)

တစန်ိုင်ငံလံုး

ဇယား(၂) တိုငး်ငေသကြီေး၊ ပပည်နယနှ်င့် မမို့ကြီေး(၃)မမို့၏ စားသံုးသူငေးဆနှုနး်နှင့်

ငငွင ြေးငောငး်ပွမှုနှုနး်

(၂၀၂၀ ပပည့်နှစ၊် ဇလူိုငလ်)

တုိင်းငေသကြေးီ/ပပည်နယ်

၂၀၂၀ ပပည့်နစှ်
အငလးငပး

ရာခိုင်နှုနး်

ယခင်လနင့်ှ

နှိုင်းယဉှလ်ျှင်

ငပပာင်းလဲ

သည့်

ရာခိုင်နှုနး်

အ

မှတ်

စဉ်

နစှအ်လုိြေ်

ငငွင ြေး

ငောင်းပွမှုနှုနး်



 
15

  

ဇနွလ်
(ကျပ)်

ဇလုိူငလ်
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1521.85 1525.37 1510.29 0.23 1.00
၂  ေြမပဆဲီ ြပည်တွင်း ပဿိာ 6866.90 6871.53 6597.28 0.07 4.16
၃ ှမး်ဆီ ြပည်တွင်း ။ 6807.81 6781.25 6617.19 -0.39 2.48
၄ စားအုန်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2060.41 2049.59 2007.81 -0.53 2.08
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပဿိာ 7835.45 7641.42 7627.00 -2.48 0.19
၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 10534.11 10331.44 9514.53 -1.92 8.59
၇ အမသဲား အုိးလတ်ွ ။ 14559.07 14593.95 13774.42 0.24 5.95
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1698.52 1684.81 1919.18 -0.81 -12.21
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1186.47 1188.63 1449.32 0.18 -17.99
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပဿိာ 9856.76 10260.54 9671.11 4.10 6.09
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9580.30 9858.08 9206.74 2.90 7.07
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5565.07 5493.89 5338.39 -1.28 2.91
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 34583.68 34742.68 33117.02 0.46 4.91
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 33845.45 33965.07 31969.12 0.35 6.24
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3497.83 3483.48 3346.90 -0.41 4.08
၁၆ ခရမး်ချဉ်သီး ။ 1031.69 1266.67 1660.29 22.78 -23.71
၁၇ ကုလားပြဲခမး် ။ 2314.24 2306.83 2380.97 -0.32 -3.11
၁၈ အာလးူ အလတ်စားအရွယ် ။ 1118.90 1110.63 1182.13 -0.74 -6.05
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုးံ ။ 3378.52 3094.44 3410.90 -8.41 -9.28
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 909.02 828.63 1127.80 -8.84 -26.53
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5495.10 5501.72 5298.23 0.12 3.84
၂၂ သားေရဖနိပ် အလတ်စား ရံ 5582.95 5587.30 5408.97 0.08 3.30
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 1143811.54 1177344.44 1063829.99 2.93 10.67
၂၄ ထင်း ပဿိာ 371.66 373.18 346.98 0.41 7.55
၂၅ မးီေသွး ။ 701.51 703.23 674.89 0.25 4.20
၂၆ ဖေယာင်းတုိင် ၃၂-တုိင် ထပု် 452.85 453.22 440.35 0.08 2.92
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1242.69 1242.69 1105.85 0.00 12.37
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 2698.66 2746.37 4363.91 1.77 -37.07
၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလန် 2532.76 2607.01 4026.33 2.93 -35.25

ယခငလ်
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတူလ 
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

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

အ
မတ်ှ
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတွယ်

၂၀၁၉ ခုှစ ်
ဇလုိူငလ်
(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်
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ဇလူိုင် သြဂတု် စက်တငဘ်ာ အောက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ အေအော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ အမ ဇနွ် ဇလူိုင်

စားသံုးသူဈေးဆနှုန်း

(CPI)
158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14

စားသံုးသူဈေးဆနှုန်း

(Core CPI)
137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01

ဇယား(၄)တစနုိ်င်ငံလုံး၏စားြံုးြူအေးဆနှုနး်ြံုပြကားချြ်

ေအသကာင်းေရာ

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ်၂၀၁၉ ခနုစှ်

158.44 159.12 159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 

137.56 138.25 139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 
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၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

စားြံုးြူအေးဆနှုန်း(CPI) စားြံုးြူအေးဆနှုန်း(Core CPI) 
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ဇလူိုင် သြဂတု် စက်တငဘ်ာ အောက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ အေအော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ အမ ဇနွ် ဇလူိုင်

နစှအ်လိုက်င ွေင ကး

ငော း်ပွေမှုနှုနး်  (Year 

on Year Inflation)

10.87 10.37 9.51 8.72 8.26 9.45 9.09 8.36 6.61 5.24 4.21 4.16 1.70

နစှအ်လိုက်င ွေင ကး

ငော း်ပွေမှုနှုနး် (Core 

Inflation)

14.14 13.87 13.58 13.25 13.25 13.26 13.48 13.60 13.20 12.91 13.01 13.37 5.42

ဇယား(၅)တစနုိ်င်ငံလုံး၏အငွအသကးအောင်းြွမှုနှုနး်ြံုပြကားချြ်

ေအသကာငး်ေရာ

၂၀၂၀ ပြည့်နစှ်၂၀၁၉ ခနုစှ်
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၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

နှစ်ေလုိက်အငွအသကး 
အောင်းြွမှုနှုန်း  (Year on Year Inflation) 

နှစ်ေလုိက်အငွအသကး 
အောင်းြွမှုနှုန်း (Core Inflation) 
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