
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ုိဝင်ဘာလအတွက် 
ြမန်မာုိင်ငံ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေန 

Dec, 2020 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်် စက်မဝန်ကီးဌာန 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ 



 အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၂ ခုှစ ်

အေြခခံှစ်ြဖင့် တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွက ် စုစုေပါင်းစားသံုးသ ူ

ေဈးဆန်း (အစားအစာအုပ်စုှင့် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စ)ုမှာ ၁၆၂.၈၂ ြဖစ်ပီး ယခင်လ၏ 

အေြခအေန ၁၆၃.0၀ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၁% ကျဆငး်လာပါသည်။ ေဈးန်းတည်ငိမ်မ 

မရှိသည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၅.၅၀ ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core 

CPI ြဖစ်သည့် ၁၄၅.၆၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.0၉% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ုိဝင်ဘာလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆2.82 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၆၁.၂၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.97% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၏ Core CPI 

မှာ ၁၄၅.50 ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၄၀.၃၈ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

3.65% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆန်းမာှ 17၆.02 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 17၆.၃1 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၇% ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ ဆန် 

(ဧည့်မထ)၊ စားသံုးဆီ၊ ကက်သားှင့် ဝက်သားေဈးန်းများ အသီးသးီ ြမင့်တက်လာခ့ဲေသာ် 

လည်း အမဲသား၊ ငါး ေဈးန်း၊ ဥေဈးန်းှင့် ငါးရံေြခာက်ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ စားဖုိ 

ေဆာင်သုံးသီးှံများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ ကက်သွန်ြဖှင့် ကက်သန်ွနီေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

လာသက့ဲသုိ ရာသီေပအသးီအံှြဖစ်ေသာ ဘူးသီး၊ ခရမး်သးီ၊ ကန်စွန်းရွက်ှင့် ချဉ်ေပါင်ရွက ်

ေဈးန်းများမာှလည်း အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ သိုေသာ ်ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ သိသ ိ

သာသာ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။  

၄။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် အစားအစာမဟတ်ုေသာအုပစု် (Non Food) ၏ 

ေဈးဆန်းမှာ 144.2၅ ြဖစသ်ြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 144.2၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်း 

အနည်းငယ်သာ ကျဆင်းလာပါသည်။  
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တစုိ်င်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင် ့ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ပံုြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ှင့် ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုစ်ှ = ၁၀၀) ၁
အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁
အပုိင်း(ခ) 
၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ ှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုစ်ှ = ၁၀၀) 4
အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 4
အပုိင်း(ဂ) 
စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

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

တစ်ုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

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

၁၄

တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များှင့် မိကီး(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

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

၁၅

အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးန်းေြပာင်းလဲမများ

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

၁၆

တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းပံုြပကားချပ်

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

၁၇

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းပုံြပကားချပ်

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

၁၈

 



 

 

တစ်ုိင်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းစိစစ်ချက် 

အပုိင်း(က) 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလှင့် ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွက် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၂.၈၂ ြဖစ်ရာ ယခငလ် 

အေြခအေန ၁၆၃.၀၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၁% ကျဆင်းလာပါသည်။ ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ ်

ယမကာအုပစု်၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရတိ်အုပ်စု၊ ကျန်းမာေရးအုပ်စ၊ု 

အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စုှင့် ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စုတိုမှာ ြမင့်တက်လာ 

ေသာ်လည်း အစားအစာအုပ်စု၊  အဝတ်အထည်အုပ်စု၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပ်စု၊ ဆက်သွယ် 

ေရးအုပ်စုှင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုတိုမှာ ယခင်လကထက် ကျဆင်းေနပါသည်။ သိုေသာ် 

အိမ်လခှင့် အိမ်ြပငခ်အုပ်စုှင့် ပညာေရးအုပ်စုတိုမှာ ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲ တည်ငိမေ်နသည်ကို 

ေတွရှိရပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွငး် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း 

များကိ ု ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစ်အုလိက်ု ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ ်

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပစု်၏ ေဈးဆနး်မှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၇၆.၀၂ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၇၆.၃၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၇% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ယခုလတွင် ဆန် (ဧည့်မထ) ၀.၂၇%၊ ေြမပဲဆီ ၀.၂၂%၊ ှမ်းဆီ ၁.၇၇%၊ စားအန်ုးဆီ 

၁.၆၉%၊ ကက်သား ၀.၇၄%၊ ဝက်သား ၁.၀၂% ှင့် ေရချ ိငါးပ ိ၀.၁၂% အသီးသီး 

ြမင့်တက်လာခဲ့ေသာ်လည်း အမဲသား ၀.၁၃%၊ ဘဲဥ ၀.၃၀%၊ ကက်ဥ ၀.၂၂%၊ ငါးခူ 

၁.၀၁%၊ ငါးရံ ၁.၁၇%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၀.၁၁% ှင့် ငါးရံေြခာက ် ၀.၁၃% ြဖင့် 

ေဈးန်းများ အသီးသီး ကျဆင်းလာပါသည်။ ထုိအြပင် စားဖိုေဆာင်သုံးပစည်း 

များြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း ၁.၇၅%၊ ကက်သွန်ြဖ ၂.၁၀% ှင့် ကက်သွန်န ီ

ေဈးန်းတိုမှာ ၀.၉၀% အသီးသီး ြမင့်တက်လာပီး အာလူးေဈးန်းမှာ ၄.၄၈% 

ကျဆင်းေနပါသည်။ ရာသေီပသီးှံြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး ၂၄.၇၈%၊ ေဂဖီထုပ ်
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၅.၉၅% ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီး ေဈးန်းများမှာ ၁.၀၂% ြဖင့် သိသိသာသာ ကျဆငး် 

လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တို 

ဘာလ ၌ ၁၅၇.၅၂ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၅၆.၅၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၁% 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ ပါဝင်ေသာ ကွမ်းရွက်ေဈးန်းများ၊ 

အရက(်ြပည်တွင်း)ှင့် ေဆးရွက်ကီးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၃၀.၅၀ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၃၀.၅၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၄% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည် (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ) ေဈးနး်များ 

ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဃ) အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၂၀၁.၅၇ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန  ၂၀၁.၅၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ 

တည်ငိမ်ေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  

 (င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၃၄.၉၅ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၃၄.၇၀ ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် အိပ်ရာခင်း၊ 

ဗီို၊ ဖျာ(သင်ြဖး/ဝါး)၊ ဓာတ်မီး၊ မီးေချာင်း၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါှင့် ဖေယာင်းတိုင ်

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၆၄.၄၄ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၆၃.၄၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၃% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်သည့် အေထွေထွေဆးကုသစရိတ်ှင့် ေဆးံုကုသစရတ်ိ 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၁၀၇.၄၃ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၀၇.၉၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၅% ကျဆင်း 
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လျက်ရိှပါသည်။ ယငး်အပုစု်တွင ် ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကားှင့် ဆုိငက်ယ် 

ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၀၁.၁၆ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၀၁.၁၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၃% ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ 

ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

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

၁၂၄.၁၂ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၄.၀၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၀၄% ြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ ယငး်အပုစု်တွင ် ပါဝင်ေသာ ုပ်ြမင်သံကားစက်ှင့် ကွန်ပျတာ 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။  

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

ယခင်လအေြခအေန ၁၄၀.၀၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ တည်ငိမ်ေန 

သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၄၀.၂၉ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၀.၀၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၈% ြမင့်တက်ခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ မုန ့်ဟင်းခါး၊ အသုတ်စုံ၊ ေခါကဆဲွ်ေကာ်/ 

ကာဇံေကာ်ှင့် ေကးအုိးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည။် 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၅၄.၉၈ ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၅၅.၃၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၅% ကျဆင်းလာ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ သနပ်ခါး၊ သွားတိုက်ေဆး၊ လကဝ်တ်ရတနာှင့် 

ေရေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၄၄.၂၅ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၄.၂၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်း အနည်း 

ငယ်သာ ကျဆင်းလျက်ရှိပါသည်။  
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အပုိင်း(ခ) 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလှင့် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွက ် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၂.၈၂ ြဖစ်ရာ ယခငှ်စ ်

အလားတူလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း ၁၆၁.၂၆ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၉၇% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း       

ကျနအု်ပစု်များ၏ ေဈးဆန်းများမာှ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက အသီးသးီ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိ ုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၇၆.၀၂ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၇၃.၉၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၂၀% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ကက်သား ၃.၈၀%၊ ဘဲဥ ၇.၅၁% ှင့် ကက်ဥ ၆.၀၄% အသီးသးီ 

ကျဆငး်လာေသာ်လည်း  ဆန်(ဧည့်မထ) ၃.၂၉%၊ ှမး်ဆီ ၀.၅၉%၊ စားအုန်းဆ ီ

၉.၂၃%၊ ဝက်သား ၆.၂၁%၊ အမသဲား ၂.၄၂%၊ ငါးခ ူ ၁၁.၀၉%၊  ငါးရံ ၇.၁၄%၊ 

ငါးြမစ်ချင်း ၁.၈၆%၊ ပုစွန်ေြခာက ် ၃.၃၆%၊ ငါးရံေြခာက ် ၅.၀၁%၊ ေရချ ိငါးပ ိ

၄.၂၇% အသးီသီး ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် စားဖိုေဆာင်သုံး ပစည်းများ 

ြဖစ်ေသာ ကက်သွန်ြဖ ၁၇.၀၆%၊ ကက်သနွနီ် ၆၀.၂၅%ှင့် အာလူး ေဈးန်းမာှ 

၄.၀၂% ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ကုလားပဲြခမ်းေဈးန်းမှာ ၀.၆၇% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ ရာသီေပသီးံှြဖစ်ေသာ ခရမ်းချဉ်သီး ၁၃.၄၈% ှင့် ပဲေတာင့်ရည်ှသီး 

၀.၇၄% ကျဆင်းလာပီး ခရမ်းသးီ ၈.၅၈%ှင့် ေဂဖီထုပ ်၁၃.၇၅% ြဖင့် ေဈးန်း 

များ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

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

၁၅၇.၅၂ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၅၂.၉၃ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၃.၀၀% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင်ေသာ အရက် (ြပည်တွင်း/ 
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ြပည်ပ)၊ ဘီယာ (ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်၊ စီးကရက် (ြပည်တွင်း/ြပည်ပ) ှင့် ေဆးြပင်း 

လိပ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၃၀.၅၀ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၂၈.၆၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၄၀% ြမင့်တက ်

လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ ် လံုချည် 

(ြပည်တွငး်)၊ ဂျာကင်၊ ရှပအ်ကျ၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ စွပ်ကျယ်၊ အမျ ိးသား ဝတ်လံုချည်၊ 

ေဘာင်းဘီ (အတုိ/အရှည်)၊ ဆွယ်တာ၊ ဘေလာက်စ်အကျ၊ မုိးကာအကျ၊ စက်ချပ်ခ 

(အမျ ိးသား/အမျ ိးသမီး)ှင့် ဖိနပ် (သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ် 

ကထက်  ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၂၀၁.၅၇ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၉၈.၇၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၁.၄၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမင်ာှးခ၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ 

သစ်မာ၊ သွပ၊် အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ၊ ေရဖုိး၊ ထင်းှင့် မီးေသွးေဈးန်းများမှာ 

ယခင်ှစ်ကထက ်ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ ၁၃၄.၉၅ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ အေြခအေန 

၁၃၁.၇၁ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၄၆% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ 

ပရိေဘာဂပစည်းများြဖစ်ေသာ ကုတင်ှင့် ဗီို ေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင ်

ပစည်းများြဖစ်သည့် ဖျာ(သင်ြဖး/ဝါး)၊ ဖေယာင်းပုဆိုး၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ 

ြခင်ေထာင၊် ေစာင်၊ ေရခေဲသတာ၊ အပ်ချပ်စက်၊ ဒန်အိုး၊ ေရသန့ဗူ်းကီး၊ ဘက်ထရီ၊ 

မီးေချာင်း၊ ဓာတ်မီး၊ အဝတ်ေလာ်ဆပြ်ပာ၊ ဆပ်ြပာမန ့်၊ ဖေယာင်းတိုင်၊ အိမ်အက ူ

အလုပသ်မားခှင့် ယာဉ်ေမာင်းခ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် သိသာစွာ 

ြမင့်တက်ခ့ဲ၍ ြဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၆၄.၄၄ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၅၉.၃၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၃.၁၉% ြမင့်တက ်
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လျက်ရိှပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ တိုင်းရင်းေဆးှင့် ေဆးကုသစရိတ်၊ 

ဗီတာမင်၊ အကုိက်အခဲ ေပျာက်ေဈး၊ ေဆးကုသစရတ်ိ (အေထွေထ/ွအထူးကု) ှင့် 

ေဆးံုစရိတ်ေဈးန်းများမာှ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှရိ 

ပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၁၀၇.၄၃ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၁၇.၂၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၈.၃၆% ကျဆင်းလာပါသည်။ ယင်းအုပစု်ေဈးဆန်းတွင် ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမှ တင် 

သွင်းသည့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် ဒီဇယ် တစ်စည ်

လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၅.၄၇ ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၄၆.၃၁ သုိ သိသာစွာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွငး် ဒီဇယ်ဆီ 

ေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ုိဝင်ဘာလတွင် တစ်ဂါလန်လင် ၄၄၉၁.၄၉ ကျပ ်

ရိှရာမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် ၂၇၁၈.၈၇ ကျပ်သို ကျဆငး်လာပါသည်။ 

အလားတ ူ ြပည်ပမှတင်သွငး်သည့် ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ 

တွင ် ဓာတဆီ်တစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၁.၂၆ ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ိုဝင်ဘာလတွင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၄၄.၈၀ သို သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပးီ 

ြပည်တွင်းဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် တစ်ဂါလန ်

လင် ၄၂၃၅.၃၆ ကျပ်ရှိရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလတွင် ၂၆၀၈.၉၅ ကျပ်သို 

ကျဆင်းလာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှင့် စက်ဘီး 

ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှရိပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ ၁၀၁.၁၆ ရှိ၍ 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၀၁.၄၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၆% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model 

အသစ်ဝင်ေရာက်မများရိှေနပီး Model အေဟာငး်များ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်း 

လာေသာေကာင့် ယခင်ှစ်ကထက် ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ 

၌ ၁၂၄.၁၂ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ အေြခအေန ၁၂၃.၁၉ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 
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၀.၇၅% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ စီဒီတိပေ်ခွ၊ သတင်းစာှင့် 

ဂျာနယ်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပီး ကွန်ပျတာေဈးန်းမှာ ိုင်ငံြခားေငွလဲလှယ ်

န်းများ ကျဆင်းေနေသာ်လည်း COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားေနြခင်းေကာင့် 

ကုန်ပစည်းတင်ပိုရာတွင် အသွားအလာ ကန့်သတ်ချက်များှင့် ပိုေဆာင်ေရး 

အခက်အခဲများ ရှိြခင်းတိုေကာင့် အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။  

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

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၃၈.၉၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၇၇% ြမင့်တက ်

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် 

သင်တန်းေကးေဈးန်းများမှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ စတင်ြဖစ်ပာွးသည့် မတ်လ 

မှစ၍ ေကျာင်းများ၊ သင်တန်းများပိတ်ထားသည့်အတွက် ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲတည ်

ငိမ်ခဲ့ေသာ်လည်း ၂၀၁၉ ခုှစ် ိုဝင်ဘာလမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

အတွင်း ကျရှင်လခှင့ ်သင်တန်းေကးများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ယခင်ှစ်ှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ြမင့်တက်ေနရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၄၀.၂၉ ရှိ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ၊် ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၃၁.၉၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၆.၃၃% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ 

အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ အသုပ်စုံ၊ ေခါက်ဆဲွေကာ်/ကာဇံေကာ်၊ ေကးအုိး၊ ထမင်းှင့် 

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

ှစ်ြပန်ေကာ်ှင့် အေဆာင်ငှားရမ်းခေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ် ြမင့်တက် 

ေနေကာင်းေတွရှိရပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ၌ 

၁၅၄.၉၈ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအေြခအေန ၁၄၆.၈၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၅.၅၆% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကုိ 

ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၌ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား/မ)၊ 

ကုိယ်တုိက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ သွားတိုက်ေဆး၊ သွားတုိက်တံ၊ ေကျာပိုးအိတ်၊ 

မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓား ှင့် ထီးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည့်အြပင် ေရထည်ပစည်း 



 
8 

 

ေဈးန်းမှာ ၉.၆၁% ှင့် လက်ဝတ်ရတနာေဈးန်းမှာ ၉.၃၅% တိုြဖင့် သိသာစာွ 

ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ၌ 

၁၄၄.၂၅ ရိှ၍ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ုိဝင်ဘာလ အေြခအေန ၁၄၃.၄၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 

၀.၅၇% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 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 ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအထ)ိ 

တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကို ေလ့လာပါက 

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလတွင် ၁၆၁.၇၂ ရိှခ့ဲရာမှ တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဧပီလတွင ် ၁၆၀.၀၀ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလမှစ၍ တြဖည်းြဖည်း 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပးီ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလတွင် အနည်းငယ် ြပန်လည်ကျဆင်းလာခဲ့ 

ပါသည်။ ယခုလတွင် တစ်ိုင်ငံလုံး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းမာှ ၁၆၂.၈၂ ြဖစ်ေပခဲ့သြဖင့် ယခင်လ 

ှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။  

၂။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ 

စားသုံးသူေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်

ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ မေလးတုိင်း 

ေဒသကီး၊ မွန်ြပည်နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ်၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ရန်ကုန်မိ 

ှင့် မေလးမိတုိတင်ွ ကျဆင်းလျက်ရိှပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များအားလုံးတွင ်

ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရှရိပါသည်။ လအလိုက်ေြပာင်းလဲမ ရာခိုင်န်းအေနြဖင့် မေကွးတိုင်း 

ေဒသကီးတွင ် ၀.၅၀% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမအများဆံုး ြဖစ်ေပေနပီး မေလးတုိင်းေဒသကီးတွင်    

(-၀.၇၀)% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမအနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခဲ့ေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် (၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊  ုိဝင်ဘာလ 

အထိ) တစ်ှစ်တာကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမ  

န်းကို ေလ့လာပါက ၂၀၁၉  ခုှစ်၊ ဇွန်လတွင် ၉.၅၁% ရှိခ့ဲရာမှ ဇူလိုင်တွင ်လပ်စစ်ဓာတ်အားခ 

န်းထားများ တုိးြမင့်ြခင်းေကာင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၁၀.၈၇% သုိ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါ 

သည်။ သုိရာတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတလ်တင်ွ ြမန်မာိုင်ငံ၌ COVID-19 စတင်ြဖစ်ပွားလာချန်ိမ ှ 

စ၍ အိမ်ေထာင်စုများ၏ သုံးစွဲမေလျာ့နည်းလာြခင်းှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာ 



 
10 

 

ြခင်းေကာင့် ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ကျဆင်းလာခဲ့ရာ ိုဝင်ဘာလတွင ် ၀.၉၇% 

ြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ 

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအထိ တစ်ှစ် 

ပျမ်းမ ၄.၆၀% ရှိ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ ၅.၂၁% ှင့် င်းယှဉ် 

ပါက ၀.၆၁ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ုိဝင်ဘာလအထိ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ 

တွင ်၈.၈၁% ရိှခ့ဲရာမ ှတြဖည်းြဖည်းြမင့်တက်လာပီး ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရလီတွင ်ပျမ်းမ 

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၉.၂၀% ြဖင့် အြမင့်ဆံုးြဖစ်ေပခဲ့ပါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

မတလ်မှစ၍ ြမန်မာိုင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ သက်ေရာက်မေကာင့် ြပည်သမူျား သံုးစဲွမ 

ကျဆင်းပီး စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ တိုးန်းအရှိန် ေလျာ့နည်းလာရာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ိုဝင်ဘာလတွင ်ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပမွန်းမာှ ၄.၆၀% သို ေရာက်ရှိလာခ့ဲပါသည်။  

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

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

အတွင်း ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင ်၉.၁၁% ြဖင့် ပထမအြမင့် 

ဆုံး၊ မေလးမိတွင် ၇.၅၅% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင ် ၆.၆၈% ြဖင့် 

တတိယအြမင့်ဆုံး အသီးသီး ြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ုိဝင်ဘာလအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတွင် 

ြဖစ်ေပေနေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ 
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ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၄.၁၉% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး ကယား 

ြပည်နယ်တွင ် (-၂.၆၇)% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခိုင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း အစရီင်ခ ံ

တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်းေြပာင်းလဲမ အေြခ 

အေနများကို ေအာက်ပါအတုိင်း သုးံသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ COVID-19 ကူးစက် 

ေရာဂါြဖစ်ပွားမန်း ြမင့်တက်လာေသာ ကာလြဖစ်၍ အချ ိေဒသများတွင ် ေနရာ 

ေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိေနြခင်း၊ ဆန်တင်ပိုေရာင်းချမများ ေှာင့် 

ေှးလျက်ရှိြခင်း၊ ဝယ်လိုအားြမင့်တက်ြခင်းှင့် ေန့စဉ်စားသုံးရန် ဝယ်ယူေနရသည့ ်

အဓိကကုန်ပစည်းြဖစ်ြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ အနည်းငယ် ြမင့်တက်ေနသည် 

ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီ၊ ှမး်ဆီှင့ ် စားအုန်းဆီေဈးန်းများ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီ တင်သင်ွးသည့် ေဈးန်းများမှာ ယခင်လ 

တွင ် မက်ထရစ်တစ်တန်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၀၀.၂၀ ရိှခ့ဲရာမ ှ ယခုလတွင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၇၉၃.၇၃ သို ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈးန်း 

ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတ ူ ကုန်စည်စီးဆင်းမလမ်းေကာင်း အကန့်အသတ်များရိှ 

လာြခင်း၊ အေြခခံစားေသာကကု်န်ြဖစ်ေသာေကာင့် ဝယ်လိုအားများြခင်း၊ 

သယ်ယူပိုေဆာင်စရိတ ် ြမင့်တက်လာြခင်းတိုေကာင့် ြပည်တွငး်စားအုန်းဆီ 

ေဈးန်းမှာလည်း ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင် အြခားေဒသ 

များသို တင်ပိုေရာင်းချမများ နည်းပါးေနြခင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွား 

ေနေသာကာလ ြဖစ်၍ အချ ိေသာမိနယ်များတွင် ေနအိမ်တွင်ေနထုိင်ေရး (Stay at 

Home) အစီအစဉ်များတွင် အကျံးဝင်ေနသြဖင့် ဝယ်လုိအားနည်းြခင်းေကာင့် 

ကက်သားှင့် ဝက်သားေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ငါးမဖမ်းရ ရာသီပးီ၍ 
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ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများ ြပန်လည် စတင်ေနပြီဖစေ်သာ်လည်း COVID-19 ကူးစက ်

ေရာဂါေကာင့် စားေသာက်ဆုိင်များပိတ်ထားရြခင်း၊ လူစုလူေဝးြဖင့်ြပလုပ်ေသာ 

အလှအတန်းများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ မြပလုပ်ရြခင်းများေကာင့ ် ငါးစားသုံးမ 

ေလျာ့နည်းလာပီး ငါးေဈးန်းများ ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

(ဃ) ရာသီေပသီးံှြဖစ်သည့် ဘူးသးီ၊ ခရမ်းသီး၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ေပါင်ရွက်ှင့် သခာွး 

သီးေဈးန်းများမှာ အနည်းငယ ် ြမင့်တက်လာပီး ေဂဖီထုပ်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီး 

ေဈးန်းများမှာ မိုးအကုန ် ေဆာင်းအကူးကာလများြဖစ်၍ အထွက်န်းတိုးြခင်း 

ေကာင့ ် ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတူ ခရမ်းချဉ်သီး ေဈးန်းမှာ 

နယ်ေပါင်းစုံမ ှ အထွက်န်းများလာ၍ ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာ 

သည်ကုိ ေတွရိှရပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း၊ ကကသွ်န်ြဖှင့် ကက်သနွနီ် ေဈးန်း 

မှာမ ူ ပင့်ွလင်းရာသြီဖစ်ြခင်းှင့် စားသုံးမများေသာ အေြခခံစားသုံးကုန်ပစည်း 

ြဖစ်၍ ဝယ်လုိအားများြခင်းတုိေကာင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပရဲည် တစ်ကျပ်သားလင ်

၁၂၂၇၂၇၃.၃၁ ကျပ်ြဖစ်သြဖင် ့ လွန်ခဲ့ေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၉.၆၁% ြမင့်တက ်

လာေသာ်လည်း လွန်ခဲ့ေသာလှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၀% ကျဆင်းလာပါသည်။ 

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် တစ်ထိုင်ေအာင်စလင ် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၉၀၄.၆၆ ရိှရာမ ှ ယခုလတငွ ် ၁၈၇၉.၅၆ သို ၁.၃၂% ကျဆင်းခ့ဲပါသည်။ ကမာ့ 

ေရေဈးန်း ကျဆင်းလာသက့ဲသို ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာလည်း ကျဆင်းလာ 

ေကာင်း ေတွရှရိပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ုိဝင်ဘာလအတွင်း ြပည်ပမှတင်သွင်းခ့ဲေသာ ေလာင်စာဆီ 

ေဈးန်းများမှာ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၄၃.၉၉ မ ှ၄၆.၃၁ သို ြမင့်တက်လျက်ရှိေသာ်လည်း ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၄၅.၂၉ မှ ၄၄.၈၀ သို ကျဆင်းလျက်ရိှပါသည်။ ုိဝင်ဘာလ 
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အတွင်းတွင် ကမာ့ေရနံစိမ်းေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသကဲ့သို ြပည်တွင်း 

ေလာင်စာဆီေဈးန်း မှာလည်း လိုက်ပါြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၇။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင် ့ ြမန်မာကျပ်ေငွလဲလှယ် 

န်းမာှလည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင် ၂၀၃ ကျပ ်ကျဆင်း 

လာပီး ယခင်လှင့် င်းယှဉ်လင် ၂ ကျပ်ခန ့် ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

၈။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမန်း ြမင့်တက် 

လာသြဖင့ ် အချ ိေဒသများတွင ် ေနရာေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များေကာင့် ဆန်တင်ပို 

ေရာင်းချမများ ေှာင့်ေှးလျက်ရိှြခင်း၊ အေရာငး်အဝယ် လိုက်လာသြဖင့် ဝယ်လုိအား ြပန်လည် 

ြမင့်တက်လာြခငး်၊ ေန့စဉ်စားသံုးရန် ဝယ်ယူေနရသည့် အဓိကစားသုံးကုန်ပစည်း ြဖစ်ြခင်းတို 

ေကာင့ ် ဆန်ေဈးနး်များ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ ြပည်ပစားအုန်းဆ ီ

ေဈးန်း ြမင့်တက်လာမှင့်အတ ူ ြပည်တွင်းစားအုန်းဆီေဈးန်း လုိက်ပါြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။ 

သိုေသာ ်ငါးေဈးန်းများ၊ အချ ိေသာစားဖိုေဆာင်သီးှံများ၊ ရာသီေပသီးှံှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက ်

များ၏ ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းှင့် ြမန်မာ့ေရေဈးန်းများ ကျဆင်းလာြခင်းတုိေကာင့် 

စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။  



 
 1၄

အေြခခံှစ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုစှ်

ိုဝင်ဘာလ ေအာက်တိုဘာလ ိုဝင်ဘာလ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆန်း 100.00 161.26 163.00 162.82 -0.11 0.97 4.60

01 အစားအစာအုပစ်ု 58.46 173.93 176.31 176.02 -0.17 1.20 3.45

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 143.43 144.26 144.25 -0.01 0.57 6.66

02 ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 152.93 156.57 157.52 0.61 3.00 8.03

03 အဝတအ်ထည် 3.24 128.69 130.56 130.50 -0.04 1.40 3.09

04 အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 198.77 201.57 201.57 0.00 1.41 18.55

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းှင့် 2.34 131.71 134.70 134.95 0.18 2.46 4.64

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 159.35 163.41 164.44 0.63 3.19 6.53

07 သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 10.14 117.23 107.91 107.43 -0.45 -8.36 -3.81

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 101.42 101.19 101.16 -0.03 -0.26 -0.31

09 အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉေ်ကျးမ 1.03 123.19 124.06 124.12 0.04 0.75 5.26

10 ပညာေရး 2.15 138.97 140.04 140.04 0.00 0.77 2.83

11 ြပငပ်အစားအေသာက် 5.96 131.94 140.04 140.29 0.18 6.33 7.99

12 အေထွေထွကုန်ပစည်း 3.21 146.82 155.38 154.98 -0.25 5.56 7.16

(ခ)
 အစားအစာငှ် ့ေလာင်စာဆီ 
မပါဝင်ေသာ စားသုံးသူ 
ေဈးဆန်း(Core CPI)

32.63 140.38 145.64 145.50 -0.09 *3.65 *9.67

*  အစားအစာှင့် ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝင်ေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း(Core Inflation)

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
ှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမန်း 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ အထိ)

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

ဇယား (၁) တစ်ိုင်ငံလုံး၏ အုပ်စုအလိုက ်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင် ့

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်န်း

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ)

အုပစ်အုမည်

ယခင်လှင့်
င်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လသဲည့်

ရာခိုင်န်း



 
 1၅

အေြခခံှစ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၉ ခုစှ်

ိုဝင်ဘာလ ေအာက်တိုဘာလ ိုဝင်ဘာလ

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

၁ ကချငြ်ပညန်ယ် 3.01 158.36 158.22 157.96 -0.17 -0.25 3.25

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 162.46 158.82 158.12 -0.44 -2.67 2.26

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 145.64 151.59 151.36 -0.16 3.92 5.60

၄ ချငး်ြပညန်ယ် 0.74 209.82 205.68 206.36 0.33 -1.65 1.33

၅ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 158.73 155.50 156.17 0.43 -1.61 1.37

၆ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 2.85 143.61 141.88 142.03 0.10 -1.10 2.70

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 156.97 160.62 160.76 0.09 2.42 5.61

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 171.02 172.16 173.02 0.50 1.17 4.91

၉ မေလးတိုင်းေဒသကီး 11.09 155.87 155.78 154.70 -0.70 -0.76 4.84

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 151.11 148.63 148.43 -0.13 -1.77 0.46

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 195.18 196.64 196.78 0.07 0.82 2.22

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 151.92 153.53 153.32 -0.14 0.92 6.11

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 168.49 170.54 169.47 -0.62 0.59 3.39

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 168.18 175.20 175.24 0.02 4.19 9.11

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 1.41 146.48 151.49 150.48 -0.67 2.73 6.68

၁၆ ရန်ကုန်မိ 10.61 160.51 166.30 165.80 -0.30 3.30 5.80

၁၇ မေလးမိ 2.58 160.01 160.34 159.63 -0.44 -0.23 7.55

၁၈ ေနြပညေ်တာ် 0.69 152.99 151.02 151.05 0.02 -1.27 3.79

100.00 161.26 163.00 162.82 -0.11 0.97 4.60

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 
ိုဝင်ဘာလ အထိ)

တစ်ိုင်ငံလုံး

ဇယား(၂) တုိင်းေဒသကးီ၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကးီ(၃)မိ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ)

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
အေလးေပး
ရာခိုင်န်း

ယခင်လှင့်
င်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လသဲည့်

ရာခိုင်န်း

အ
မှတ်
စဉ်

ှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမန်း



 
1၆

  

ေအာက်တုိဘာလ
(ကျပ)်

ိုဝငဘ်ာလ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1550.72 1554.87 1505.31 0.27 3.29
၂  ေြမပဆဲီ ြပည်တွင်း ပဿိာ 6898.58 6913.52 6909.78 0.22 0.05
၃ ှမး်ဆီ ြပည်တွင်း ။ 6766.87 6886.50 6845.94 1.77 0.59
၄ စားအုန်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2229.47 2267.13 2075.53 1.69 9.23
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပဿိာ 6750.93 6801.12 7069.96 0.74 -3.80
၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 10265.22 10370.23 9764.19 1.02 6.21
၇ အမသဲား အုိးလတ်ွ ။ 14588.89 14570.37 14226.64 -0.13 2.42
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1696.01 1690.97 1828.23 -0.30 -7.51
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1226.63 1223.98 1302.60 -0.22 -6.04
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပဿိာ 10287.70 10183.42 9166.67 -1.01 11.09
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9691.96 9578.89 8940.41 -1.17 7.14
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5558.48 5552.61 5451.34 -0.11 1.86
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 34981.25 34981.25 33842.55 0.00 3.36
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 34352.63 34309.57 32671.57 -0.13 5.01
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3533.04 3537.39 3392.48 0.12 4.27
၁၆ ခရမး်ချဉ်သီး ။ 1673.66 1258.85 1455.04 -24.78 -13.48
၁၇ ကုလားပြဲခမး် ။ 2350.00 2391.19 2375.21 1.75 0.67
၁၈ အာလးူ အလတ်စားအရွယ် ။ 1289.80 1232.00 1283.53 -4.48 -4.02
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုးံ ။ 3125.09 3190.77 3846.99 2.10 -17.06
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1194.75 1205.45 3032.80 0.90 -60.25
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5523.52 5320.69 5459.79 -3.67 -2.55
၂၂ သားေရဖနိပ် အလတ်စား ရံ 5603.27 5607.36 5540.86 0.07 1.20
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 1234623.19 1227273.31 1119650.44 -0.60 9.61
၂၄ ထင်း ပဿိာ 384.29 384.29 370.35 0.00 3.76
၂၅ မးီေသွး ။ 706.22 706.22 695.63 0.00 1.52
၂၆ ဖေယာင်းတုိင် ၃၂-တုိင် ထပု် 455.35 456.49 450.00 0.25 1.44
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1284.97 1284.97 1110.53 0.00 15.71
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 2704.77 2718.87 4491.49 0.52 -39.47
၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလန် 2583.54 2608.95 4235.36 0.98 -38.40

ယခငလ်
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတူလ 
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

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

အ
မတ်ှ
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတွယ်

၂၀၁၉ ခုှစ ်
ိုဝငဘ်ာလ

(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်



 
 1၇

ိုဝငဘ်ာ ဒဇီင်ဘာ ဇန်နဝါရီ ေဖေဖာ်ဝါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလူိုင် သဂုတ် စက်တင်ဘာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝင်ဘာ

စားသံုးသူေဈးဆန်း
(CPI)

161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10 163.00 162.82

စားသံုးသူေဈးဆန်း
(Core CPI)

140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71 145.64 145.50

ဇယား(၄)တစ်ိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၂၀၁၉ ခုစှ်

161.26 161.72 161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10 163.00 162.82

140.38 141.22 142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71 145.64 145.50
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၂၀၁၉ ခုစှ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ ်

စားသံုးသူေဈးဆန်း(CPI) စားသံုးသူေဈးဆန်း(Core CPI)



 
 1၈

ိုဝငဘ်ာ ဒဇီငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇွန် ဇူလိုင် သဂုတ် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တုိဘာ ိုဝငဘ်ာ

စ်ှအလိုက်ေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year
 on Year Inflation)

8.26 9.45 9.09 8.36 6.61 5.24 4.21 4.16 1.70 1.84 2.03 1.50 0.97

စ်ှအလိုက်ေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core 
Inflation)

13.25 13.26 13.48 13.60 13.20 12.91 13.01 13.37 5.42 5.23 4.74 4.22 3.65

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငွေကးေဖာင်းပမွနး်ပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၂၀၁၉ ခုစှ်
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၂၀၁၉ ခှုစ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် 

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း  (Year on Year Inflation)

ှစ်အလုိက်ေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း (Core Inflation)
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