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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
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ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ 



 အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမ 

န်း အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနမှာ ၂၀၁၂ ခုှစ ်အေြခခံှစ်ြဖင့် 

တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အတွက ်တစ်ိုင်ငံလံုး၏ အစားအစာအုပ်စ ု

အတွက ် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁7၆.၅1 ြဖစ်ပီး အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁44.24 ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၏ အုပ်စုအားလံုး 

အတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၃.၁၀  ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏ စားသံုးသေူဈးဆန်း ၁၆၂.၀၅ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၅% ြမင့်တက်လာပါသည်။ Core Inflation တွက်ချက်ရန် ေဈးန်းတည်ငိမမ် 

မရှိသည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၅.၇၁ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ 

Core CPI ြဖစ်သည့် ၁၄၅.၄၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၁၆% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၃.၁၀ ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခ 

အေန ၁59.၈၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၀၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၏ 

Core CPI မှာ ၁၄၅.၇၁ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၃၉.၁၂ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၄.၇၄% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 17၆.၅1 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 174.71 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၃%  ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဆန် 

(ဧည့်မထ)၊ စားသုံးဆီ၊ ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ဘဲဥ၊ ငါးြမစ်ချင်း၊ ပုစွန်ေြခာက်ှင့် ငါးရံေြခာကေ်ဈး 

န်းများ အသးီသးီ ြမင့်တက်လာခ့ဲေသာ်လည်း ကက်သား၊ ကက်ဥ၊ ငါးခူှင့် ငါးရံေဈးန်းများ 

ကျဆင်းလာပါသည်။ စားဖိုေဆာင်သုံးသီးှံများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ အာလူး၊ ကက်သွန်ြဖှင့် 

ကကသ်ွန်နီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသကဲ့သို ရာသီေပအသီးအှံြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီးှင့် 

ေဂဖီထုပေ်ဈးန်းမာှလည်း သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ထိုအြပင ်

ဘူးသီး၊ ခရမး်သီး၊ မုန်လာဉနီ၊ ကန်စွန်းရွက်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီးေဈးန်းများမှာလည်း အနည်း 

ငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ 
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တစုိ်င်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင် ့ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ပံုြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ  ှင့် စက်တင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

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

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

၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၉
၂၀၁၂ ခုှစ် အေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၉
သံုးသပ်တင်ြပချက် ၁၁

တစ်ုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

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

၁၄

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

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

၁၅

အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးန်းေြပာင်းလဲမများ

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

၁၆

တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပံုြပကားချပ်

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

၁၇

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပံုြပကားချပ်

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

၁၈

 



တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လှင့် စက်တင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက ် စားသံုးသူေဈးဆန်းမာှ ၁၆၃.၁၀ ြဖစ်ရာ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၆၂.၀၅ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၅% ြမင့်တက်လာပါသည်။ အိမ်အသံုး 

အေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၊ အပန်းေြဖြခငး်ှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စုတိုမှာ 

အနည်းငယ်ြမင့်တက်လာပီး အစားအစာအုပ်စု၊ ကျန်းမာေရးအုပ်စု၊ ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စ ု

ှင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုတိုမှာ သိသာစွာြမင့်တက်လာပါသည်။ အဝတ်အထည်အုပစု်၊ 

ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုှင့် ပညာေရးအုပ်စုတိုမှာ ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ တည်ငိမ်ေနပီး ေဆးလိပ်ှင့် 

အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၊ အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပစု်ှင့် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပ်စုတိုမှာ ယခင ်

လကထက် ကျဆင်းေနပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငလံုံး၏ စားသုံးသူေဈးဆ 

န်းများကုိ ဇယား (၁) ြဖင့် အုပ်စုအလိုက ် ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတုိင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ် 

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၇၆.၅၁ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၇၄.၇၁ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၃% ြမင့်တက်ေနပါ 

သည်။ ယခုလတွင် ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၉၄%၊ ေြမပဆီဲ ၀.၁၂%၊ ှမ်းဆီ ၀.၁၆%၊ 

စားအုန်းဆီ ၅.၃၈%၊ အမဲသား ၀.၃၀%၊ ဘဲဥ ၀.၃၃%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၀.၂၈%၊ ပုစွန် 

ေြခာက ် ၀.၅၅%၊ ငါးရံေြခာက ် ၀.၄၀% ြဖင့် အသီးသီးြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သိုေသာ ် ကက်သား ၄.၈၆%၊ ကက်ဥ ၀.၂၆%၊ ငါးခ ူ ၀.၁၀% ှင့် ငါးရံ ၀.၀၇% 

ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ စားဖိုေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ ကုလားပ ဲ

ြခမ်း ၀.၇၈%၊ အာလူး ၈.၂၅%၊  ကက်သွန်ြဖ ၂.၇၄%ှင့် ကက်သွန်နီေဈးန်း 

တုိမာှမ ူ ၁၃.၉၃% ြဖင့် အသီးသီးြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ် ရာသီေပသီးှံ 

ြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး ၂၂.၄၂% ှင့် ေဂဖီထုပ်ေဈးန်းမှာမ ူ၁၄.၀၃% ြဖင့် သိသ ိ

သာသာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လ၌ ၁၅၆.၇၂ ရိှ၍ ယခငလ်အေြခအေန ၁၅၆.၈၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၁% 

ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ပါဝင်ေသာ ကွမ်းရွက်ှင့် စီးကရက်ေဈး 

န်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၃၀.၅၀ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၀.၅၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲတည်ငိမ ်

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

 (ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၂၀၀.၉၇ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၂၀၁.၀၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၄% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဘိလပ်ေြမ၊ ေရဖုိးှင့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ 

ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ စကတ်င်ဘာလ၌ ၁၃၄.၅၄ ရှိ၍ ယခငလ်အေြခအေန ၁၃၄.၅၁ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ေရခ ဲ

ေသတာ၊ အပခ်ျပစ်က်၊ ဘက်ထရီှင့် အဝတ်ေလာ်ဆပြ်ပာေဈးနး်များ ြမင့်တက ်

လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၆၃.၃၃ ရှိ 

၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၆၃.၀၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် တုိင်းရင်းေဆး၊ ဗီတာမင်၊ အေထွေထွေဆးကုသစရိတ ်

ှင့် ေဆးံုကုသစရိတ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၀၈.၅၅ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၀၈.၇၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၉% ကျဆင်း 

လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတဆီ်ှင့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများ 

ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၀၁.၁၉ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၁၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမ ်

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  
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 (ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လ၌ ၁၂၄.၀၅ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၄.၀၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်း 

အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ုပ်ြမင်သံ 

ကားဖမ်းစက် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

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

ယခင်လအေြခအေနှင့် င်းယှဉ်ပါက စာသင်ေကျာင်းများ ပိတထ်ားေသာကာလ 

ြဖစ်ေသာေကာင့် ေဈးန်းေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲတည်ငိမ်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၃၉.၈၇ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၉.၇၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၂% ြမင့်တက်ခဲ ့

ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စံုှင့် ေခါက်ဆဲွေကာ်/ ကာဇံေကာ ်

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၅၅.၁၀ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၅၄.၆၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၉% ြမင့်တက ်

ခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ မျက်ှာလိမ်း 

ေပါင်ဒါ၊ မတ်ိကပ၊် လက်ဝတ်ရတနာင့်ှ ေရေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာ 

ေကာင် ့ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၄၄.၂၄ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမ် 

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ  စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၃.၁၀ ြဖစ်ရာ ယခင ်

ှစ် အလားတူလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၅၉.၈၅ ှင့် င်းယှဉ်ပ ါက ၂.၀၃% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 

ကျနအု်ပစု်များ၏ ေဈးဆန်းများမှာ ယခင်ှစ် အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိ ုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၇၆.၅၁ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၇၂.၆၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၂၆% ြမင့် 

တက်လာပါသည်။ ဆန်(ဧည့်မထ) ၂.၃၁%၊ ှမ်းဆီ ၀.၈၈%၊ စားအုန်းဆီ ၉.၂၅%၊ 

ဝက်သား ၈.၂၄%၊ အမသဲား ၄.၂၈%၊ ငါးခူ ၈.၉၆%၊ ငါးရံ ၆.၆၀%၊ ငါးြမစ်ချင်း 

၀.၅၇%၊ ပုစွန်ေြခာက် ၃.၃၀%၊ ငါးရံေြခာက ်၅.၉၄%ှင့် အာလူး ၃.၂၂% ြဖင့် အသးီ 

သီး ြမင့်တက်လာပါသည်။ သုိေသာ် ကက်သား ၄.၃၈%၊ ကုလားပဲြခမ်း ၃.၅၉%၊ 

ကကသွ်န်ြဖ ၁၄.၀၈%ှင့် ကက်သွန်နီေဈးန်းတုိမှာမူ ၁၉.၆၄% ြဖင့် ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ရာသီေပသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး ၅၀.၄၂% ှင့် ေဂဖီထုပ်ေဈး 

န်းမာှမ ူ၁၆.၆၉% ြဖင့် သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာပါေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

 (ခ) ေဆးလိပ်ှင့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လ၌ ၁၅၆.၇၂ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အေြခအေန ၁၅၀.၉၈ ှင့်င်းယှဉ် 

ပါက ၃.၈၀% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အရက် (ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပ)၊ ဘီယာ (ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ စီးကရက် (ြပည်တွင်း/ ြပည်ပ)ှင့် ေဆးြပင်း 

လိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ 
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(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၃၀.၅၀ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၂၇.၇၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၁၉% 

ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ် 

လံုချည် (ြပည်တွငး်/ြပည်ပ)၊ ဂျာကင်၊ ရှပ်အကျ၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ စွပက်ျယ်၊ အမျ ိး   

သားဝတ်လုံချည်၊ ေဘာင်းဘီ (အရည်ှ/အတုိ)၊ ဆွယ်တာ၊ ဘေလာက်စ်အကျ၊ 

ေြခအိတ်၊ မိုးကာအကျ၊ စက်ချပ်ခ (အမျ ိးသား/အမျ ိးသမးီ)ှင့် ဖိနပ် (သားေရ/ 

ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၂၀၀.၉၇ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၉၇.၆၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၁.၇၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမင်ာှးခ၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ 

သစ်မာ၊ သွပ်၊ သံမဏိေချာင်း၊ ဘိလပ်ေြမ၊ အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ၊ ေရဖုိး၊ ဂတ်စ် 

ဓာတ်ေငွ၊ ထင်းှင့် မးီေသွးေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်ခဲ့၍ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၃၄.၅၄ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အေြခအေန 

၁၃၀.၄၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၁၃% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင်ပါဝင်ေသာ 

ပရိေဘာဂပစည်းေဈးန်းများ၊ အိမအ်သံုးအေဆာင်ပစည်းများြဖစ်သည့် သင်ြဖး 

ဖျာ၊ ဖေယာင်းပုဆိုး၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင်၊ ေစာင်၊ ေရခဲေသတာ၊ အပ်ချပ် 

စက်၊ ဒန်အိုး၊ ေရသန့်ဗူးကီး၊ ဘက်ထရီ၊ မီးေချာင်း၊ ဓာတ်မးီ၊ အဝတ်ေလာ်ဆပ်ြပာ၊ 

ဆပ်ြပာမန့်၊ ဖေယာင်းတိုင်ှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားခေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ ်

ကထက် သိသာစွာ ြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစပ်ါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၆၃.၃၃ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၅၅.၃၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၁၁% 

ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ တိုင်းရင်းေဆး၊ ဗီတာမင်၊ 

ေဆးကုသစရိတ ် (အေထွေထွ/အထူးက)ု၊ ေဆးေဈးန်းှင့် ေဆးုံစရိတ်ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၀၈.၅၅ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၁၅.၁၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၅.၇၁% ကျဆင်းလာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင်ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမှ တင ်

သွင်းသည့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ စက်တင်ဘာလတွင် ဒီဇယ် 

တစစ်ည်လင ်အေမရိကန်ေဒလာ ၇၇.၁၅ ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

တွင ်အေမရကိန်ေဒလာ ၄၃.၆၂ သို သိသာစွာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွငး် ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ် တစ်ဂါလန်လင ် ၄၃၉၅.၈၇ 

ကျပ်ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ်၂၇၂၉.၂၇ ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ အလားတူ ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် 

စက်တင်ဘာလတွင် ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၉.၃၅ ရိှရာမ ှ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၅.၈၅ သို သိသိသာသာ 

ကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ 

တွင ်တစ်ဂါလန်လင် ၄၀၈၀.၁၄ ကျပ်ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ်

၂၆၂၁.၂၇ ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိရာတွင် ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ြပြပင်ထိန်း 

သိမ်းစရိတ်၊ ေမာ်ေတာ်ကား၊ အငှားယာဉ်ခ(မိတွင်း)ှင့် ဘတ်စ်ကားခ (မိတွင်း/ 

ခရီးေဝး) ေဈးန်းများမှာ ယခငှ်စ်ကထက် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ၁၀၁.၁၉ 

ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၀၁.၄၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% 

ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model 

အသစ်ဝင်ေရာက်မများရိှေနပီး Model အေဟာငး်များ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက် ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လ၌ ၁၂၄.၀၅ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အေြခအေန ၁၂၂.၀၇ ှင့် င်းယှဉ် 

ပါက ၁.၆၂% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ ကွန်ပျတာ၊ 

စီဒီတိပေ်ခွ၊ သတင်းစာှင့် ဂျာနယ်ေဈးန်းများမှာ ိုင်ငံြခား ေငွလဲလှယ်န်းများ 

ကျဆငး်ေနေသာ်လည်း COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပာွးေနြခင်းေကာင့် ကုန်ပစည်း 

တင်ပိုရာတွင ် အသွားအလာကန့်သတ်ချက်များေကာင့် ပိုေဆာင်ရခက်ခဲြခင်းများ 
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ေကာင့ ် အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ အလားတူ ဗလာစာအုပ်၊ စာေရး 

စက၊ ေဘာပင်ှင့် ကွန်ပါဘူးေဈးန်းများမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇူလုိင်လ ှင့် ဩဂုတ ်

လများတွင ် ေကျာင်းများ ေခတခဏ ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ဝယ်လိုအား 

များပီး ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ခ့ဲြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

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

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလအေြခအေန 13၈.၅၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၅%     

ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် 

သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပာွးသည့် မတ်လ 

မှစ၍ ေကျာင်းများ၊ သင်တန်းများပိတ်ထားသည့်အတွက် ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ

တည်ငိမခ့ဲ်ေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ ် ေအာက်တိုဘာလမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလအတွင်း ကျရှင်လခှင့် သင်တန်းေကးများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် 

ယခင်ှစ်ှင့် င်းယှဉ်ပါက ြမင့်တက်ေနရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၃၉.၈၇ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၂၉.၄၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၈.၀၇% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မန်ု့ဟင်းခါး၊ 

အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ အသပ်ုစံု၊ ေခါက်ဆဲွေကာ်/ကာဇံေကာ်၊ ေကးအိုး၊ ထမင်းှင့် 

ဟင်း၊ ဒံေပါက်၊ လက်ဖက်ရည်/ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမုန့် ၊ ကွမ်းယာ၊ လက်ဖက်အစုိ၊ 

ှစ်ြပန်ေကာ်ှင့် အေဆာင်ငှားရမ်းခေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက် 

ေနေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၅၅.၁၀ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် စက်တင်ဘာလအေြခအေန ၁၄၇.၅၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၅.၁၀%  ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို 

ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခ့ဲရာ၌ ေရထည်ပစည်းေဈး 

န်းမှာ ၆.၁၀%၊ လကဝ်တ်ရတနာ ၄.၉၀%၊ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား) ၄.၉၃%၊ ဆံပင ်

ညပ်ခ(မ) ၄.၁၆%၊ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ြပာ ၅.၄၉%၊ သနပ်ခါး ၃.၇၀%၊ သွားတိုက်ေဆး 

၈.၆၄%၊ သွားတုိက်တံ ၅.၆၆%၊ မုတ်ဆိတ်ရတ်ိဓား ၁၃.၇၇% ှင့် ထီး ၃.၉၉%    

တိုြဖင့် သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ 

၁၄၄.၂၄ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အေြခအေန ၁၄၁.၉၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၁.၆၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင် 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 ခုှစ၊် ေအာက်တိုဘာလမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာ 

လအထ)ိ တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကို 

ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ် ၁၅၉.၈၅ ရိှခ့ဲရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ြပန်လည် 

ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီမှစ၍ တြဖည်းြဖည်းကျဆင်းလာခ့ဲေသာ်လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ 

တွင ်အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ယခလုတင်ွ ၁၆၃.၁၀ ြဖစ်ေပခဲ့သြဖင့် ယခင ်

လှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ 

စားသုံးသူေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ကချင်ြပည်နယ်တွင ် ကျဆငး်လျက်ရိှပီး ကျန်တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်များအားလုံးတွင ် ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမ 

ရာခိုင်န်းအေနြဖင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင ်  ၁.၅၀% ြဖင့် အများဆုံးေြပာင်းလဲမ ြဖစ်ေပေန 

ပီး ကချင်ြပည်နယ်တွင် (-၀.၂၃)% ြဖင့် အနည်းဆံုးေြပာင်းလမဲ ြဖစ်ေပခ့ဲေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  စက်တင်ဘာ 

လအထ)ိ တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကး 

ေဖာင်းပွမန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% ရှိခဲ့ရာမ ှ ဇူလိုင်တွင ် လပ်စစ် 

ဓာတ်အားခန်းထားများ တိုးြမင့်ြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမာှ ၁၀.၈၇% သို ြမင့်တက ်

လာခဲ့ပါသည်။ သုိရာတင်ွ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တင်ွ ြမန်မာိုင်ငံ၌ COVID-19 ြဖစ်ပွားလာမအစ 

ြပ၍ အိမ်ေထာင်စုများ၏ သုံးစွဲမေလျာ့နည်းလာြခင်းှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာ 

ြခင်းေကာင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ကျဆင်းလာခ့ဲရာ 

စက်တင်ဘာလတွင် ၂.၀၃% ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ 
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၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာငး်ပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထ ိ

တစ်ှစ်ပျမး်မ ၅.၈၁% ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လအထ ိတစ်ှစ်ပျမ်းမ ၆.၄၃% ှင့် င်းယှဉ ်

ပါက ၀.၆၂ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တိုဘာလမ ှ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထ ိ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများကိ ု ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလတွင် ၈.၆၁% ရှိခဲ့ရာမ ှတြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရ ီ

လတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၉.၂၀% ြဖင့် အြမင့်ဆုံးြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ်၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ မတ်လမှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါသက်ေရာက်မေကာင့် ြပည်သမူျား 

သုံးစဲွမကျဆင်းပီး စားသုံးသူေဈးဆန်းတိုးန်းအရှိန် ေလျာ့နည်းလာသြဖင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၅.၈၁% သုိကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။  

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

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

အတွင်း ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၁၀.၈၃% ြဖင့် ပထမ 

အြမင့်ဆုံး၊ မေလးမိတွင ် ၉.၅၄% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင် ၇.၄၈% 

ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆံုး အသီးသီးြဖစ်ေပလျက်ရှိပါသည်။ ှစ်အလုိက ် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင် ၅.၅၃% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး မွန်ြပည်နယ ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတွင် 

ြဖစ်ေပေနေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ 
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တွင ် (-၂.၈၀)% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခ့ဲပါေကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပအပ် 

ပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင ် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်းေြပာင်းလဲမ 

အေြခအေနများကို ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ COVID-19 ကူးစက် 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမန်း ြမင့်တက်လာေသာ ကာလြဖစ်၍ အချ ိေဒသများတွင ် ေနရာ 

ေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များေကာင့် ဆန်တင်ပိုေရာင်းချမများ ေှာင့်ေှး 

လျက်ရှိြခင်းှင့် ဝယ်လိုအားြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ အနည်း 

ငယ် ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီ၊ ှမး်ဆီှင့် စားအုန်းဆီ ေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီ တင်သင်ွးသည့် ေဈးန်းများမှာ ယခင်လ 

တွင ်မက်ထရစ်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၄၄.၀၅ ရှိခဲ့ရာမ ှယခုလတွင် 

အေမရိကန်ေဒလာ ၆၈၉.၇၀ သို ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈး 

န်း ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတ ူ ကုန်စည်စီးဆင်းမလမ်းေကာင်း အကန့်အသတ် 

များရှိလာြခင်းှင့် ဝယ်လိုအားများလာြခင်းတိုေကာင့် ြပည်တွငး်စားအုန်းဆီ 

ေဈးန်းမှာ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင ် ကက်အသား 

ေပါက်လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်ေဆာငရ်က်ွလာြခင်း၊ အြခားေဒသများသို တင်ပို 

ေရာင်းချမများ နည်းပါးေနြခင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနေသာကာလ 

ြဖစ်၍ အချ ိေသာမိနယ်များတွင် ေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ေရး(Stay at Home) အစီအစဉ် 

များတွင် အကျံးဝင်ေနသြဖင့် ဝယ်လိုအားနည်းြခင်းတုိေကာင့် ကက်သားေဈးန်း 

များ ကျဆငး်လာပါသည်။ သို ေသာ ် ဝကသ်ားှင့် အမဲသားေဈးန်းများ ယခင်လ 

ကထက် ေဈးန်းြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ငါးေမွးြမေရးစရိတ ် ြမင့်မားလာြခင်း 

ှင့် အချ ိေဒသများတွင် ငါးဖမ်းဆီးရရိှမ နည်းပါးလာြခင်းတုိေကာင့် အချ ိငါးေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  
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(ဃ)  COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပာွးမန်း ြမင့်တက်လာေသာကာလြဖစ်၍ အချ ိ 

ေဒသများတွင ် ေနရာေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များေကာင့် ခရမ်းချဉ်သးီ၊ 

ေဂဖထုီပှ်င့် ပေဲတာင့်ရှည်သးီေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ေဂဖီထုပ်ှင့် 

ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ အထွက်န်းနည်းချနိြ်ဖစ်ြခင်း ေဈးကွက်အတွင်း ကုန ်

ပစည်း ဝင်ေရာက်မနည်းပါးြခင်းှင့ ်ဝယ်လိုအားြမင့်တက်ြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်း 

များ သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာသက့ဲသို ဘူးသီးှင့ ် ခရမ်းသီးေဈးန်းများမှာ 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ အာလူး၊ ကက်သနွြ်ဖင့်ှ ကက်သွန်န ီ

ေဈးန်းမှာမ ူ ပွင့်လင်းရာသီြဖစ်ြခင်းှင့် ေဒသတွင်း၌ အေရာင်းအဝယ်လုိက်ကာ  

ဝယ်လိုအားများြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၂၂၉၉၅၂.၉၉ ကျပ်ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၆.၀၅%  ြမင့်တက ်

လျက်ရိှသက့ဲသုိ လွန်ခ့ဲေသာလကထက်လည်း ၀.၁၂% ြမင့်တက်လာပါသည်။  

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင ် တစ်ထုိင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၉၆၉.၄၀ ရိှရာမ ှ ၁၉၂၇.၇၄ သို ၂.၁၂% ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးန်း 

ကျဆငး်လာေသာ်လည်း ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးန်း 

များမှာ ြပည်ပမှတင်သွငး်ရာ၌ ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင ်အေမရိကန်ေဒလာ ၄၈.၀၈ 

မ ှ ၄၃.၆၂ သို ကျဆင်းလျက်ရှိပီး ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ 

၄၆.၈၇ မှ ၄၅.၈၅ သို ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင ်ြပည်ပ 

တင်သွင်းမပမာဏ များြပားလာြခင်းှင့် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမန်း 

ြမင့်တက်လာေသာကာလြဖစ်၍ အချ ိေဒသများတွင ် ေနရာေဒသသွားလာမ ကန့် 

သတ်ချက်များအရ အသွားအလာနည်းပါးပးီ ဝယ်လိုအားနည်းြခင်းတိုေကာင့် 

ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီ ေဈးန်းကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ကမာ့ေရနံစိမ်း ေဈးန်း 

များ ကျဆင်းလာြခင်းှင့်အတူ ြပည်တွင်းေလာင်စာဆီေဈးန်းများပါ လိုက်ပါကျ 

ဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ 
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၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပေ်င ွ

လဲလှယ်န်းမာှလည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့်င်းယှဉ်ပါက တစေ်ဒလာလင် ၁၇၆ ကျပ ်

ကျဆင်းလာပီး ယခင်လှင့်င်းယှဉ်လင် ၃၅ ကျပ်ခန့် ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမန်း ြမင့်တက ်

လာသြဖင့ ် အချ ိေဒသများတွင ် ေနရာေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များေကာင့ ် ဆန်တင်ပို 

ေရာင်းချမများ ေှာင့်ေှးလျက်ရှိြခင်း၊ ဝယ်လိုအား ြပန်လည်ြမင့်တက်လာြခင်းှင့် အေရာင်း 

အဝယ်လိုက်လာြခင်းတိုေကာင့် ဆနေ်ဈးန်းများ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ

ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈးန်း ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတူ ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်းမှာလည်း 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ အချ ိအသားေဈးန်းများ၊ စားဖိုေဆာင်သီးှံများ၊ ရာသီေပဟင်းသီးဟင်း 

ရွက်အသီးအှံများ၏ ေဈးန်းများသည် အနည်းငယ်ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ထိုအြပင ်

ကမာ့ေရေဈးန်း ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ြပည်တွင်းေရေဈးန်းမှာမူ စုေဆာင်းမှင့် ဝယ်လိုအား 

များလာြခင်းတိုေကာင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 



 1၄

အေခြေြဳေနစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ြေနုစှ်

စကတ်ငဘ်ာလ ဩဂတ်ုလ စကတ်ငဘ်ာလ

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

(က) စစုေုေါင်ဵ စာဵသဳုဵသူေဈဵဆနှုန်ဵ 100.00 159.85 162.05 163.10 0.65 2.03 5.81

01 အစာဵအစာအေုစ်ု 58.46 172.61 174.71 176.51 1.03 2.26 4.42

အစာဵအစာမဟတ်ုေသာအေုစ်ု 41.54 141.91 144.24 144.24 0.002 1.64 8.27

02 ေဆဵလိေနှ်ငဴ်အေဖျောယ်မကာ 1.65 150.98 156.89 156.72 -0.11 3.80 8.85

03 အဝတ်အထည် 3.24 127.70 130.50 130.50 0.00 2.19 3.62

04 အမိလ်ြေနှငဴ်အမိခ်ေင်ြေ 8.08 197.60 201.05 200.97 -0.04 1.71 23.45

05 အမိအ်သဳုဵအေဆာင်ေစ္စည်ဵနှငဴ် 2.34 130.46 134.51 134.54 0.02 3.13 5.28

ခေုခေင်ထိန်ဵသိမ်ဵ စရတ်ိ

06 ကျေန်ဵမာေရဵ 2.13 155.38 163.05 163.33 0.17 5.11 7.39

07 သယ်ယူေိ့ုေဆာင်ေရဵ 10.14 115.12 108.75 108.55 -0.19 -5.71 -2.60

08 ဆကသွ်ယ်ေရဵ 1.62 101.40 101.19 101.19 0.00 -0.21 -0.37

09 အေန်ဵေခဖခြေင်ဵနှငဴ်ယဉေ်ကျေဵမှု 1.03 122.07 124.04 124.05 0.01 1.62 7.18

10 ေညာေရဵ 2.15 138.58 140.04 140.04 0.00 1.05 3.35

11 ခေင်ေအစာဵအေသာက် 5.96 129.42 139.71 139.87 0.12 8.07 7.84

12 အေထေွထကွန်ုေစ္စည်ဵ 3.21 147.57 154.65 155.10 0.29 5.10 7.91

(ြေ)
 အစာဵအစာနငှ်ဴ ေလာငစ်ာဆီ 

မေါဝငေ်သာ စာဵသဳုဵသူ 

ေဈဵဆနှုန်ဵ (Core CPI)

32.63 139.12 145.48 145.71 0.16 *4.74 *၁၁.23

*  အစာဵအစာနငဴ်ှ ေလာင်စာဆ ီမေါဝင်ေသာ ေငွေ ကဵေဖာင်ဵေမွှုနှုန်ဵ (Core Inflation)

၂၀၂၀ ခေည်ဴနစှ်
နစှအ်လုိက်

ေငွေ ကဵ

ေဖာင်ဵ ေမွှုနှုန်ဵ

ေျေမ်ဵ မျှေငွေ ကဵ 

ေဖာင်ဵ ေမွှုနှုန်ဵ  

(၂၀၂၀ ခေည်ဴနစှ၊် 

စကတ်ငဘ်ာလ 

အထိ)

ေငွေ ကဵေဖာင်ဵေမွှုနှုန်ဵ

ဇယာဵ (၁) တစန်ိုင်ငဳလုဳဵ ၏ အေုစ်အုလိုက် စာဵသဳုဵသူေဈဵဆနှုန်ဵ နငဴ်ှ 

COICOP

Code

အေလဵေေဵ

ရာြေိုငန်ှုန်ဵ

(၂၀၂၀ ခေည်ဴနစှ၊် စက်တင်ဘာလ)

အေုစ်အုမည်

ယြေငလ်နငှ်ဴ

နှိုင်ဵ ယှဉလ်ျှင်

ေခောင်ဵ လဲသညဴ်

ရာြေိုငန်ှုန်ဵ



 1၅

အေြြေြဳေနစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ြေနုစှ်

စကတ်ငဘ်ာလ ဩဂတ်ုလ စကတ်ငဘ်ာလ

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

၁ ကြေျင်ြြည်နယ် 3.01 154.70 158.32 157.96 -0.23 2.11 3.65

၂ ကယာဵြြည်နယ် 0.52 159.54 158.14 158.89 0.47 -0.41 3.83

၃ ကရင်ြြည်နယ် 3.13 144.76 149.95 150.94 0.66 4.26 5.90

၄ ြေျင်ဵြြည်နယ် 0.74 208.73 205.00 205.32 0.15 -1.64 2.38

၅ စစ်ကိုင်ဵတုိင်ဵေေသကကီဵ 11.12 159.73 155.03 155.44 0.27 -2.68 3.37

၆ တနသသာရတုိီင်ဵေေသကကီဵ 2.85 139.79 140.03 141.11 0.77 0.94 3.92

၇ ြြဲေူဵ တိုင်ဵေေသကကီဵ 8.84 155.83 159.67 160.49 0.51 2.99 6.68

၈ မေကွဵတုိင်ဵေေသကကီဵ 7.34 169.35 172.27 173.75 0.86 2.60 6.39

၉ မန္တေလဵတုိင်ဵေေသကကီဵ 11.09 154.04 156.22 157.87 1.05 2.49 6.66

၁၀ မန်ွြြည်နယ် 5.14 153.40 148.06 149.11 0.71 -2.80 1.45

၁၁ ရြေိုင်ြြည်နယ် 4.43 194.93 194.55 195.05 0.25 0.06 2.57

၁၂ ရန်ကန်ုတုိင်ဵေေသကကီဵ 7.48 148.63 151.55 152.58 0.68 2.65 7.19

၁၃ ရမှ်ဵ ြြည်နယ် 9.12 166.48 169.27 170.12 0.51 2.19 4.21

၁၄ ဧရာဝတီတုိင်ဵေေသကကီဵ 9.91 165.73 173.63 174.65 0.59 5.38 10.83

၁၅ ြြည်ေောင်စုနယ်ေြမ 1.41 144.02 149.74 151.99 1.50 5.53 7.48

၁၆ ရန်ကန်ုမမို ့ 10.61 158.73 164.24 165.92 1.02 4.53 6.38

၁၇ မန္တေလဵမမို ့ 2.58 159.14 161.62 163.21 0.98 2.56 9.54

၁၈ ေနြြည်ေတာ် 0.69 152.10 150.52 150.88 0.24 -0.80 6.00

100.00 159.85 162.05 163.10 0.65 2.03 5.81

၂၀၂၀ ြြည်ဴနစှ်
အေလဵေြဵ

ရာြေိုငန်ှုန်ဵ

ယြေငလ်နငှ်ဴ

နှိုင်ဵ ယှဉလ်ျှင်

ေြြာင်ဵ လဲသညဴ်

ရာြေိုငန်ှုန်ဵ

အ

မတ်ှ

စဉ်

နစှအ်လုိက်

ေငွေ ကဵ

ေောင်ဵ ြမွှုနှုန်ဵ

ြျမ်ဵ မျှေငွေ ကဵ

ေောင်ဵ ြမွှုနှုန်ဵ  

(၂၀၂၀ ြြည်ဴနစှ၊် 

စကတ်ငဘ်ာလ 

အေိ)

တစန်ိုငင်လဳုဳဵ

ဇယာဵ(၂) တုိင်ဵေေသကကီဵ၊ ြြည်နယန်ငဴ်ှ မမို ့ကကီဵ(၃)မမို ့၏ စာဵသဳုဵသူေဈဵဆနှုန်ဵ နငဴ်ှ

ေငွေ ကဵေောင်ဵြမွှုနှုန်ဵ

(၂၀၂၀ ြြည်ဴနစှ၊် စက်တင်ဘာလ)

တုိင်ဵ ေေသကကီဵ /ြြည်နယ်



 1၆

  

ဨဂတုလ်

(ကျပ်)

စက်တင်ဘာလ

(ကျပ်)

၁ ဆန် ဧည်ဴမထ (၃၅%) ြပည် 1530.19 1544.58 1509.74 0.94 2.31

၂  ေြမပဲဆီ ြပညတ်င်ွဵ ပိဿာ 6855.16 6863.70 6921.20 0.12 -0.83

၃ နမ်ှဵဆီ ြပညတ်င်ွဵ ။ 6768.75 6779.75 6720.94 0.16 0.88

၄ စာဵအနု်ဵ ဆီ နိုင်ငဳြြာဵ ။ 2102.48 2215.70 2028.06 5.38 9.25

၅ ကကက်သာဵ အေကာင်လိုက် ပိဿာ 7315.67 6960.22 7279.09 -4.86 -4.38

၆ ဝက်သာဵ  ေပါင်သာဵ ။ 10247.66 10250.50 9469.93 0.03 8.24

၇ အမဲသာဵ အရိုဵ လတွ် ။ 14531.16 14575.00 13977.21 0.30 4.28

၈ ဘဥဲ အလတစ်ာဵ ၁၀လုဳဵ 1707.17 1712.82 1929.09 0.33 -11.21

၉ ကကက်ဥ ။ ။ 1222.90 1219.76 1432.92 -0.26 -14.88

၁၀ ငါဵြူ အလတစ်ာဵအရွယ် ပိဿာ 10455.14 10444.65 9585.56 -0.10 8.96

၁၁ ငါဵရဳ့ ။ ။ 9748.99 9742.21 9139.38 -0.07 6.60

၁၂ ငါဵြမစြ်ျင်ဵ ။ ။ 5448.91 5464.35 5433.48 0.28 0.57

၁၃ ပုစနွေ်ြြာက် ။ ။ 34761.51 34952.08 33834.04 0.55 3.30

၁၄ ငါဵရဳ့ေြြာက် ။ ။ 34201.91 34338.28 32411.76 0.40 5.94

၁၅  ေရကျ ိုငါဵပိ သဳုဵဦဵစပ် ပိဿာ 3502.61 3502.61 3382.74 0.00 3.54

၁၆ ြရမ်ဵြျဉသီ်ဵ ။ 1791.77 2193.42 1458.19 22.42 50.42

၁၇ ကုလာဵပဲြြမ်ဵ ။ 2289.59 2307.38 2393.36 0.78 -3.59

၁၈ အာလူဵ အလတစ်ာဵအရွယ် ။ 1154.72 1250.00 1211.04 8.25 3.22

၁၉ ကကက်သွနြ်ဖူ ဥတစလ်ုဳဵ ။ 3023.33 3106.27 3615.23 2.74 -14.08

၂၀ ကကက်သွနန်ီ ဥကကီဵ ။ 841.37 958.56 1192.80 13.93 -19.64

၂၁ လုဳြျည် ၂/၆၄-ကျာဵဝတ် ထည် 5522.68 5522.68 5412.06 0.00 2.04

၂၂ သာဵေရဖိနပ် အလတစ်ာဵ ရဳ 5590.88 5590.88 5422.92 0.00 3.10

၂၃  ေရွှေထညပ်စ္စည်ဵ ၁၅ပဲရည် ကျပ်သာဵ 1228472.86 1229952.99 1159758.41 0.12 6.05

၂၄ ထင်ဵ ပိဿာ 377.66 377.66 364.32 0.00 3.66

၂၅ မီဵေသွဵ ။ 705.17 705.79 687.77 0.09 2.62

၂၆ ဖေယာင်ဵတိုင် ၃၂-တိုင် ထပ်ု 454.08 454.08 449.78 0.00 0.96

၂၇ ဘတစ်က်ာဵြ မမို့တင်ွဵ - 1242.69 1284.97 1108.77 3.40 15.89

၂၈ ဒီဇယဆ်ီ ဂါလန် 2788.99 2729.27 4395.87 -2.14 -37.91

၂၉ ဓာတဆ်ီ ဂါလန် 2650.17 2621.27 4080.14 -1.09 -35.76

ယြင်လ

နငဴ်ှနှိုင်ဵယဉှ်

လျှင်ေြပာင်ဵ

လသဲညဴ် %

ယြင်နစှ်

အလာဵတလူ 

နငဴ်ှနှိုင်ဵယဉှ်

လျှင်ေြပာင်ဵ

လသဲညဴ် %

ဇယာဵ(၃)အဓကိကျေသာကုနပ်စ္စည်ဵမျာဵ၏လက်လေီဈဵနှုန်ဵ ေြပာင်ဵလမဲှုမျာဵ

(၂၀၂၀ ြပည်ဴနစှ ်စက်တင်ဘာလ)

အ

မတှ်

စဉ်

ကုနပ်စ္စည်ဵ အမျ ိုဵအစာဵ
အြျနိ်

အတယွ်

၂၀၁၉ ြနုစှ ်

စက်တင်ဘာလ

(ကျပ်)

             အ ခြေြံေနစှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၀ ြပညဴ်နစှ်



 1၇

စက်တငဘ်ာ ေောက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒဇီငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေေေောဝ်ါရီ မတ် ဧပြီ ေမ ဇနွ် ဇလူိုင် သသဂတု် စက်တငဘ်ာ

စားသံုးသူေဈးဆနှုနး်

(CPI)
159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10

စားသံုးသူေဈးဆနှုနး်

(Core CPI)
139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71

ဇယား(၄)တစန်ိုငင်လံုံး၏စားသံုးသူေဈးဆနှုနး်ြုံြြကားချြ်

ေေသကာငး်ေရာ

၂၀၂၀ ြြည့်နစှ်၂၀၁၉ ခနုစှ်

159.85 160.58 161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10 

139.12 139.74 140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71 
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၂၀၁၉ ခနုှစ ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

စားသံုးသေူဈးဆနှုန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆနှုန်း(Core CPI) 



 1၈

စက်တငဘ်ာ ေောက်တိုဘာ နိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေေေော်ဝါရီ မတ် ဧပြီ ေမ ဇနွ် ဇလူိုင် သသဂတု် စက်တငဘ်ာ

နစှေ်လိုက်ေငွေသကး

ေောငး်ြမွှုနှုနး်  (Year 

on Year Inflation)

9.51 8.72 8.26 9.45 9.09 8.36 6.61 5.24 4.21 4.16 1.70 1.84 2.03

နစှေ်လိုက်ေငွေသကး

ေောငး်ြမွှုနှုနး် (Core 

Inflation)

13.58 13.25 13.25 13.26 13.48 13.60 13.20 12.91 13.01 13.37 5.42 5.23 4.74

ဇယား(၅)တစန်ိုငင်လံုံး၏ေငွေသကးေောငး်ြွမှုနှုနး်ြံုြြကားချြ်

ေေသကာငး်ေရာ

၂၀၂၀ ြြည့်နစှ်၂၀၁၉ ခနုစှ်
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၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် 

နှစ်ေလိုက်ေငွေသကး 
ေောင်းြွမှုနှုန်း  (Year on Year Inflation) 

နှစ်ေလိုက်ေငွေသကး 
ေောင်းြွမှုနှုန်း (Core Inflation) 
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