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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 
စီမံကိန်း၊ဘာေရးှင့်် စက်မဝန်ကီးဌာန 

ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွ 



 အေကာင်းအရာ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက် တစ်ုိင်ငံလံုး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း 

အေြခအေနကုိ အစီရင်ခံတင်ြပြခင်း 

၁။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ လအလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၁၂ ခုှစ ်

အေြခခံှစ်ြဖင့် တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွက ် စုစုေပါင်းစားသံုးသူ 

ေဈးဆန်း (အစားအစာအုပ်စုှင့် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စ)ုမှာ ၁၆၂.53 ြဖစ်ပးီ ယခင်လ၏ 

အေြခအေန ၁၆၂.94 ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.25% ကျဆင်းလာပါသည်။ ေဈးန်းတည်ငိမ်မမရှိ 

သည့် အစားအစာအုပ်စုှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ မပါဝင်ဘဲ တွက်ချက်ထားေသာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ၏ စားသံုးသူေဈးဆန်း (Core CPI) မှာ ၁၄၅.51 ြဖစ်ရာ ယခင်လ၏ Core CPI 

ြဖစ်သည့် ၁၄၅.48 ှင့် င်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်န်း အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

၂။ စားသံုးသူေဈးဆန်း၏ ှစ်အလုိက်ေြပာင်းလဲမအေြခအေနကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ 

ဇန်နဝါရီလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆2.53 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်ှစ် အလားတူလ၏ အေြခအေန 

၁၆၁.33 ှင့်င်းယှဉ်ပါက 0.၇4% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၏ Core CPI မှာ 

၁၄၅.51 ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ်အလားတူလ၏ Core CPI အေြခအေန ၁၄2.07 ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

2.42% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

၃။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အစားအစာအုပ်စု (Food) ၏ ေဈးဆနး်မာှ 174.36 

ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 175.51 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၅% ကျဆင်းလာခ့ဲပါသည်။ 

ဆန်ေဈးန်းများ၊ ေြမပဲဆီှင့ ် စားအုန်းဆီေဈးန်းများ အနည်းငယ် ြမင့်တက်ခ့ဲေသာ်လည်း 

ေကာက်ညင်းဆန်၊ ကက်သား၊ အမဲသား၊ ငါးအစိုှင့် ငါးေြခာက်ေဈးန်းများ ကျဆငး်လာ 

ပါသည်။ အလားတူ စားဖိုေဆာင်သုံးသီးံှများြဖစ်ေသာ အာလူး၊ ဘူးသီး၊ ခရမ်းသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ 

ေဂဖီထုပ်၊ မုန်လာဥြဖ ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီးေဈးန်းများ၊ ပဲကီး၊ ပဲနီေလးှင့် ေထာပတ်ပ ဲ

ေဈးန်းများ၊  ကက်သွန်နီှင့် ပဲေဈးန်းများ ှင့် သစ်သီးေဈးန်းများ ကျဆင်းလာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။  

၄။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု (Non Food) ၏ ေဈးဆန်း 

မှာ 14၅.88 ြဖစ်သြဖင့် ယခင်လအေြခအေန 14၅.24 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.44% ြမင့်တက် 

ခဲ့ပါသည်။ 
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တစုိ်င်ငံလံုး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းှင် ့ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ပံုြပကားချပ်
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တစ်ုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 

အေကာင်းအရာ စာမျက်ှာ

အပုိင်း(က) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုစ်ှ = ၁၀၀) ၁
အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁
အပုိင်း(ခ) 
၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ှင့် ၂၀၂၁  ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 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၊ ဒီဇင်ဘာလ ှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရလီအတွက ် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၂.၅၃ ြဖစ်ရာ ယခငလ် 

အေြခအေန ၁၆၂.၉၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၅% ကျဆင်းလာပါသည်။ အစားအစာအုပ်စုမှာ 

ကျဆင်းလျက်ရှိပီး အပန်းေြဖြခင်းင့်ှ ယဉ်ေကျးမအုပ်စှုင့် အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုတိုမှာ 

သိသာစွာေြပာငး်လဲမမရိှဘဲ တည်ငိမ်ေနပါသည်။ အလားတူ အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် 

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၊ ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုှင့်  ပညာေရးအုပ်စုတိုမှာလည်း ေြပာငး်လဲမ 

မရှိဘဲ တည်ငိမ်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။ သုိေသာ် ေဆးလိပ်ှင့ ် အေဖျာ်ယမကာအုပစ်ု၊ 

အဝတ်အထည်အုပ်စု၊ အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၊ ကျန်းမာေရးအုပ်စု၊ သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 

အုပ်စုှင့် ြပင်ပအစားအစားအုပ်စုတိုမှာ ြမင့်တက်လျက်ရှိသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း 

များကိ ု ဇယား (၁) ြဖင့် အုပစ်အုလိက်ု ေဖာ်ြပထားပီး ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ ်

ပါသည-်  

(က) အစားအစာအုပစု်၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၇၄.၃၆ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၇5.51 ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.65% ကျဆငး်လာပါသည်။ 

ယခုလတွင် ကကသ်ား ၁.၅၁%၊ အမသဲား 0.14%၊ ဘဲဥ ၁.၉၂%၊ ကက်ဥ ၀.၇၃%၊ 

ငါးခ ူ ၇.၆၃%၊ ငါးရံ ၄.၄၂%၊ ငါးြမစ်ချင်း ၂.၁၈%၊ ပုစနွေ်ြခာက် ၀.၃၅%၊ 

ငါးရံေြခာက် ၀.၅၁% ှင့် ေရကျ ိငါးပ ိ၀.၂၈% အသီးသီး ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 

ဆန်(ဧည့်မထ) ၀.၁၅%၊ ေြမပဲဆီ ၀.၃၉%၊ စားအုန်းဆီ ၆.၈၀% ှင့် ဝက်သား 

၀.၅၆% ြဖင့် ေဈးန်းများအသီးသးီ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုအြပင ်စားဖိုေဆာင် 

သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း ၀.၁၀% ြမင့်တက်လာပီး အာလးူ ၄.၇၂% 

ှင့် ကက်သွန်နီ ေဈးန်းတိုမှာ ၁၂.၄၂% ြဖင့် ေဈးန်းများ အသးီသးီကျဆင်း 

ေနပါသည်။ ရာသီေပ သီးှံြဖစ်ေသာ ဘူးသီး ၄.၄၅%၊ ခရမ်းသီး ၁၀.၃၇%၊ 
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ခရမး်ချဉ်သီး ၂၁.၅၄%၊ ေဂဖီထုပ ် ၈.၈၅%၊ မုန်လာဥြဖ ၃.၆၆% ှင့် ပဲေတာင့ ်

ရှည်သီး ၂.၀၅% ြဖင့် ေဈးန်းများ သိသိသာသာ ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရိှရ 

ပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ 

165.20 ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၆၂.၇၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက 1.52% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်း၌ပါဝင်ေသာ အရက(်ြပည်တွငး်)၊ ဘီယာ(ြပည်တင်ွး/ 

ြပည်ပ)၊ ကွမ်းရွက်ှင့် ကွမ်းသးီ(ြခမ်း) ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ ်

ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၀.၆၂ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၃၀.၄၈ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၁၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်သည့် ဂျာကင်၊ ဆွယ်တာင့်ှ သားေရဖိနပ် ေဈးန်းများ 

ကျဆင်း လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၂၀၂.၃၀ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန  ၂၀၁.၈၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၀% ြမင့်တက်လာပ ါ 

သည်။ ဤအုပစု်အတွင်း၌ပါဝင်ေသာ ဓနိ/သက်ကယ်၊ သွပ်၊ အိမ်ြပင်အလုပ်သမားခ 

ှင့် ထင်းေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၅.၁၆ ရိှ၍ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ 

တည်ငိမ်ေနပါသည်။  

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ၌ ၁၆၅.၀၂ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေန ၁၆၄.၅၅ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၈% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်သည့် စမ်းသပ်ခ(အထူးကုဆရာဝန်)ေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

လာေသာေကာင့် ြဖစပ်ါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၀.၃၇ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၀၉.၄၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၈၃% ြမင့်တက်လျက ်
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ရိှပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ေမာ်ေတာ်ဆုိင်ကယ် ှင့် 

ဘက်စ်ကားခ(မိတွငး်) ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၁.၁၅ ရှိ၍ 

ယခင်လအေြခအေနှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရှိဘ ဲတည်ငိမေ်နပါသည်။ 

 (ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့် ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၂၄.၁၂ ရှိ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၂၄.၀၉ ှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာ 

ြမင့်တက်လာသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ ဗလာစာအုပ် 

ေဈးန်းမှာ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၀.၀၄ ရှိ၍ 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှဘဲ တည်ငိမေ်နသည်ကို ေတွရှိရပါ 

သည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၂.၈၇ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၁.၅၀ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၉၇% ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

ဤအုပ်စုအတွင်းပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မုန့်ဟင်းခါး၊ အုန်းုိေခါက်ဆွဲ၊ အသုပ်စံု၊ 

ထမင်းေကာ/်ကာဇံေကာ်၊ ဒံေပါက်၊ ကွမ်းယာ၊ လက်ဖက်အစိုှင့် ှစ်ြပန်ေကာ် 

ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၅၅.၆၁ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၅၅.၅၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက် 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေရ ေဈးန်းများ အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာ 

ေသာေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၅.၈၈ 

ရိှ၍ ယခင်လအေြခအေန ၁၄၅.၂၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၄၄% ြမင့်တက်လာ 

ပါသည်။ 
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အပုိင်း (ခ) 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလှင့် ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ စားသံုးသူေဈးဆန်းင်းယှဉ်ချက် 

စုစုေပါင်းစားသံုးသူေဈးဆန်း (အေြခခံှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုှစ် = ၁၀၀) 

၁။ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလအတွက် စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၂.၅၃ ြဖစ်ရာ ယခင်ှစ ်

အလားတူလ၏ စားသုံးသူေဈးဆန်း ၁၆၁.၃၃ ှင့် င်းယှဉ်ပါက ၀.၇၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအုပ်စုှင့် ဆကသွ်ယ်ေရးအုပ်စုတုိ၏ ေဈးဆန်းမှာ ကျဆင်းလာေသာ်လည်း 

ကျနအု်ပစု်များ၏ ေဈးဆန်းများမာှ ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက အသီးသးီ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

အုပ်စုအလုိက် အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း 

၂။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံးအတွက ် စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိ ုအုပ်စုအလိုက ်ေအာက်ပါအတိုင်း သံုးသပ်တင်ြပအပပ်ါသည် -  

(က) အစားအစာအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမာှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၇၄.၃၆ ရှိ၍ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၇၂.၉၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၈၁% ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ကက်သား ၃.၄၁%၊ ဘဲဥ ၁၀.၈၈% ှင့် ကက်ဥ ၆.၆၇%၊ ငါးခ ူ

၀.၄၃% ှင့် ငါးြမစ်ချင်း ၂.၀၆% အသီးသီး ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ဆန်(ဧည့်မထ) 

၅.၆၃%၊ ေြမပဆီဲ ၀.၈၅%၊ ှမး်ဆီ ၀.၆၆%၊ စားအုန်းဆီ ၁၃.၈၇%၊ ဝက်သား 

၂.၈၃%၊ အမသဲား ၁.၉၅%၊ ငါးရံ ၂.၀၅%၊ ပစွုန်ေြခာက် ၂.၅၈%၊ ငါးရံေြခာက ်

၄.၁၃%၊ ေရကျ ိငါးပ ိ ၂.၅၃% အသးီသီး ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သိုေသာ ် စားဖို 

ေဆာင်သုံးပစည်းများြဖစ်ေသာ အာလးူ ၇.၀၀%၊ ကကသွ်န်ြဖ ၁၆.၈၅% ှင့် 

ကကသွ်န်နီ ေဈးန်းမာှ ၆၃.၂၇% ကျဆင်းလာေသာ်လည်း ပဲနီေလးေဈးန်းမှာ 

၃၁.၇၄% ြမင့်တက်လာပါသည်။ ရာသီေပသီးှံြဖစ်ေသာ ဘူးသီး ၉.၈၁%၊ ခရမ်း 

ချဉ်သီး ၂၄.၅၅%၊ ေဂဖီထုပ ်၁၅.၄၇%၊ မုန်လာဥြဖ ၃.၉၅% ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီး 

၀.၈၂% ကျဆင်းလာပးီ ကန်စွန်းရွက ်၅.၉၆%၊ ချဉ်ေပါင်ရွက် ၈.၉၇% ှင့် သခွား 

သီး ၁၁.၇၅% ြဖင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရိှရပါသည်။ 

(ခ) ေဆးလိပ်ှင့် အေဖျာ်ယမကာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၌ 

၁၆၅.၂၀ ရှိ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၆၄.၆၈ ှင့် င်းယှဉ်ပါက 
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၀.၃၁% ြမင့်တက်ေနပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ် ပါဝင်ေသာ အရက် (ြပည်တွငး်/ 

ြပည်ပ)၊ ဘီယာ(ြပည်ပ)၊ စီးကရက်(ြပည်တွငး်/ြပည်ပ)၊ ေဆးေပါ့လိပှ်င့် ေဆးြပငး် 

လိပ ် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ 

(ဂ) အဝတ်အထည်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၀.၆၂ ရှိ၍ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၂၉.၃၃ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၀% ြမင့်တက ်

လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အမျ ိးသမီးဝတ်လုံချည် 

(ြပည်တွငး်)၊ ဂျာကင၊် ရှပ်အကျ၊ တီရှပ်၊ စပိုရှပ်၊ စွပ်ကျယ်၊ အမျ ိးသားဝတ်လံုချည်၊ 

ေဘာင်းဘီ (အတုိ/အရှည်)၊ ဆွယ်တာ၊ ဘေလာက်စ်အကျ၊ စက်ချပခ် (အမျ ိးသား/ 

အမျ ိးသမီး)ှင့် ဖိနပ်(သားေရ/ေရာ်ဘာ) ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက်  

ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။  

(ဃ) အိမ်လခှင့် အိမ်ြပင်ခအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၂၀၂.၃၀ 

ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၂၀၀.၁၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၀၉% 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အိမငှ်ားခ၊ ဝါး၊ ကန်းသစ်၊ သစ်မာ၊ 

သွပ်၊ အိမြ်ပငအ်လပုသ်မားခ၊ ေရဖုိး၊ ထင်းှင့် မီးေသွးေဈးန်းများမှာ ယခငှ်စ်က 

ထက ်ြမင့်တက်ခ့ဲပါသည်။ 

(င) အိမ်အသံုးအေဆာင်ပစည်းှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ 

ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၅.၁၆ ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အေြခအေန ၁၃၃.၃၂ 

ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၁.၃၈% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ ပရိေဘာဂ 

ပစည်းများြဖစ်သည့် ခုတင်ှင့် ဗီုိေဈးန်းများ၊ အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းများ 

ြဖစ်သည့် ဖျာ(သင်ြဖး/ဝါး)၊ ဖေယာင်းပုဆိုး၊ မျက်ှာသုတ်ပုဝါ၊ ြခင်ေထာင၊် ေစာင၊် 

ထမင်းေပါင်းအိုး၊ ေရခဲေသတာ၊ အပ်ချပ်စက်၊ ဒန်အုိး၊ ေသာက်ေရအိုး၊ ေရသန့ ်

ဘူးကီး၊ ေရစုပ်စက်၊ ဓာတ်ခဲ၊ မီးေချာငး်၊ ဓာတ်မီး၊ ကုိယ်တိုက်ဆပ်ြပာ၊ ဆပ်ြပာမန ့်၊ 

ဖေယာင်းတိုင်ှင့် အိမ်အကူအလုပ်သမားခ ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်

သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့၍ ြဖစ်ပါသည်။ 
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(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၆၅.၀၂ ရှိ၍ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၆၀.၇၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၂.၆၆% ြမင့်တက ်

လျက်ရိှပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေဆးေဈးန်းများ၊ စမ်းသပ်ခ (ိုးိုး/ 

အထူးက)ုှင့် ေဆးုံစရိတ်ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်ေနေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ 

 (ဆ) သယ်ယူပုိေဆာင်ေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၀.၃၇ 

ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၁၇.၁၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၇၈% 

ကျဆင်းလာပါသည်။ ယင်းအုပ်စုေဈးဆန်းတွင ် ပါဝင်ေသာ ြပည်ပမ ှ တင်သွင်း 

သည့် ဒီဇယ်ဆီေဈးန်းများမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ဒီဇယ် တစစ်ည် 

လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၇၅.၇၂ ရှိရာမ ှ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် အေမရိကန ်

ေဒလာ ၆၀.၄၅ သုိ သိသာစွာကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်း ဒီဇယ်ဆီ ေဈးန်းမှာ 

လည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် တစ်ဂါလန်လင ် ၄၃၈၅.၅၂ ကျပ် ရိှရာမ ှ

၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလတွင် ၃၂၃၄.၅၁ ကျပ်သို ကျဆင်းလာပါသည်။ အလားတ ူ

ြပည်ပမှတင်သွင်းသည့် ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် 

ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ ၆၈.၉၀ ရိှရာမ ှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီ 

လတွင် အေမရိကန်ေဒလာ ၅၈.၆၆ သို သိသိသာသာ ကျဆင်းလာပီး ြပည်တွင်း 

ဓာတ်ဆီေဈးန်းမှာလည်း ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင ် တစ်ဂါလန်လင် 

၄၁၄၀.၅၇ ကျပ်ရှိရာမ ှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ၃၁၃၃.၀၇ ကျပ်သို ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေမာ်ေတာ်ကား၊ ေမာ်ေတာ်ဆိုင်ကယ်ှင့် 

စက်ဘီးေဈးန်းများ၊ အငှားယာဉ်ခ(မိတွင်း)ှင့် ေလှငှားခ(မိတွင်း) ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်ှစ်ကထက ်ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု၏ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၀၁.၁၅ ရှိ၍ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၀၁.၄၂ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၂၆% ကျဆင်း 

လာပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ မုိဘုိင်းလ်ဖုန်းေဈးန်းများမှာ Model အသစ ်

ဝင်ေရာက်မများရိှေနပီး Model အေဟာင်းများ၏ ေဈးန်းများမှာ ကျဆင်းလာ 

ေသာေကာင့် ယခင်စ်ှကထက် ကျဆင်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 
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(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉ်ေကျးမအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၌ 

၁၂၄.၁၂ ရှိ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အေြခအေန ၁၂၃.၃၉ ှင့် င်းယှဉပ်ါက 

၀.၅၉% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင် ပါဝင်ေသာ ကွန်ပျတာ၊ စီဒီတိပ်ေခွ၊ 

ဂျာနယ်၊ ဗလာစာအုပ်ှင့် ေဘာလ်ပင ် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်ေနေကာငး် ေတွရှိ 

ရပ ါသည်။  

(ည) ပညာေရးအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၀.၀၄ ရိှ၍ ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၃၉.၂၆ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၅၆% ြမင့်တက ်

ေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင ်ပါဝင်ေသာ ကျရှင်လခှင့် သင်တန်း 

ေကး ေဈးန်းများမှာ COVID-19 ကပ်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားသည့်ကာလအတွင်း 

ေကျာင်းများ ပိတ်ထားေသာ်လည်း Online မှတစ်ဆင့်ဖွင့်လှစ်သင်ကားခဲ့သည့်  

သင်တန်းေကးများှင့် ကျရှင်လခများ ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ၌ ၁၄၂.၈၇ 

ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၃၅.၃၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၅.၅၆% 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ အေကာ်စံု၊ မန်ု့ဟင်းခါး၊ 

အုန်းိုေခါက်ဆွဲ၊ အသုပ်စုံ၊ ေခါက်ဆဲွေကာ်/ကာဇံေကာ်၊ ေကးအုိး၊ ထမင်းှင့် 

ဟင်း၊ ဒံေပါက်၊ လကဖ်က်ရည်/ေကာ်ဖီ၊ ေရခဲမုန့် ၊ ကွမ်းယာ၊ လက်ဖက်အစိုှင့် 

ှစ်ြပန်ေကာ် ေဈးန်းများမှာ ယခင်ှစ်ကထက် ြမင့်တက်ေနေကာင်း ေတွရှိရ 

ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၅၅.၆၁ 

ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအေြခအေန ၁၄၈.၃၄ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၄.၉၀% 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပစု်တွင်ပါဝင်ေသာ ကုန်ပစည်းအများစုကို ယခင်ှစ ်

ှင့် င်းယှဉ်ပါက ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ၌ ဆံပင်ညပ်ခ(ကျား/မ)၊ 

ကုိယ်တုိက်ဆပ်ြပာ၊ သနပ်ခါး၊ သွားတိုက်ေဆး၊ သွားတိုက်တံ၊ ေခါင်းေလာ်ရည်၊ 

ေကျာပိုးအိတ်၊ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓားှင့် ထီးေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည့်အြပင ်

ေရထည်ပစည်း ေဈးန်းမှာ ၈.၉၉% ှင့် လက်ဝတ်ရတနာေဈးန်းမှာ ၈.၂၃% 

တိုြဖင့် သိသာစွာြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းေကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ 



 
8 

 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု၏ ေဈးဆန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၅.၈၈ 

ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အေြခအေန ၁၄၄.၉၇ ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၀.၆၂% 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အုပ်စုများ 

အနက် သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးှင့် ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စု ကျဆငး်လာသည် မှလဲွ၍ 

ကျန်အုပစု်များ၏ ေဈးန်းများမှာ ယခင်စ်ှကထက် ြမင့်တက်လာေသာေကာင့် 

ြဖစ်ပါသည်။ 
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အပုိင်း (ဂ)                                                                           

စားသံုးသူေဈးဆန်းှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခှံစ်ြဖင့် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

အထိ) တစ်ှစ်တာ ကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလံုး၏ စားသုံးသူေဈးဆန်းကိ ု

ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ၁၆၁.၂၉ ရှိခဲ့ရာမ ှ တြဖည်းြဖည်း ကျဆင်း 

လာခဲ့ရာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဧပလီတွင ်၁၆၀.၀၀ ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ သိုရာတွင ်၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေမလမ ှ

စ၍ တြဖည်းြဖည်း ြမင့်တက်လာခဲ့ရာ စက်တင်ဘာလတွင ် ၁၆၃.၁၀ သုိ ေရာကရိှ်ခ့ဲပီး ၂၀၂၀ 

ြပည့်ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလတွင ်၁၆၂.၈၂ သုိ ြပန်လည် ကျဆငး်လာခ့ဲပါသည်။ သုိေသာ် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 

ဒီဇင်ဘာလတွင် ၁၆၂.၉၄ သို အနည်းငယ် ြပန်လည်ြမင့်တက်လာခဲ့ပီး ယခုလတွင်မူ တစ်ုိင်ငံ 

လုံး၏ စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ ၁၆၂.၅၃ ြဖစ်ေပခ့ဲသြဖင့် ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ ်

ကျဆငး်လာခ့ဲပါသည်။  

၂။ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလတွင ်တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်များ၌ ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ စားသုံးသ ူ

ေဈးဆန်းများကိုကည့်လင် တိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး (၃) မိတိုတွင ်ယခင်လှင့် 

င်းယှဉ်ပါက ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ တနသာရီတုိင်းေဒသကီး၊ မေလးတိုင်းေဒသ 

ကီး၊ ရခုိင်ြပည်နယ်ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်တုိတွင် အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနပီး ကျန်တိုင်းေဒသကီး၊ 

ြပည်နယ်များတွင ် ကျဆင်းေနသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ လအလုိက ် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း 

အေနြဖင် ့ ရခုိင်ြပည်နယ်တွင် ၀.၃၀% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမအများဆံုး ြဖစ်ေပေနပီး စစ်ကိုင်းတုိင်း 

ေဒသကီးတွင ်(-၁.၀၈)% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမအနည်းဆုံး ြဖစ်ေပခ့ဲေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ 

၂၀၁၂  ခုှစ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း  

၃။ ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခှံစ်ြဖင့် (၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလမှ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 

အထိ) တစှ်စ်တာ ကာလအတွင်း ြဖစ်ေပခဲ့ေသာ တစ်ိုင်ငံလုံး၏ ှစ်အလုိက်ေငွေကး 

ေဖာင်းပွမန်းကုိ ေလ့လာပါက ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

၈.၃၆% ရှိရာမ ှ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လ၌ ြမန်မာိုင်ငံတွင ်COVID-19 စတင်ြဖစ်ပွားလာချန်ိမှစ၍ 

အိမ်ေထာင်စုများ၏ သုံးစွဲမ ေလျာ့နည်းလာြခင်းှင့် ေလာင်စာဆီေဈးန်းများ ကျဆင်းလာြခင်း 
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ေကာင့ ် ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း ကျဆင်းလာခ့ဲရာ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလတွင ်

၀.၇၄% ြဖစ်ေပခ့ဲပါသည်။ 

၄။ တစ်ုိင်ငံလံုးအတွက် ၂၀၁၂ ခုှစ ် အ ေြခခံှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆန်းအေပ အ ေြခခ ံ

တွကခ်ျက်ထားေသာ ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအထ ိ တစ်ှစ် 

ပျမ်းမ ၃.၁၈% ရိှ၍ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဒီဇငဘ်ာလအထိ တစ်ှစ်ပျမ်းမ ၃.၈၇% ှင့် င်းယှဉ်ပါက 

၀.၇၀ ေလျာ့နည်းလာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတွင ် ၉.၂၀% 

ရှိခဲ့ရာမ ှ ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ မတ်လမစှ၍ ြမန်မာုိင်ငံ၌ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ သက်ေရာက်မ 

ေကာင့ ်ြပည်သူများ သုံးစွဲမကျဆင်းပီး စားသုံးသူေဈးဆန်းမှာ တိုးန်းအရှိန် ေလျာ့နည်းလာရာ 

၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ပျမ်းမေငွေကးေဖာငး်ပမွန်းမာှ ၃.၁၈% သို ေရာက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။  

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

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းကို ဇယား (၂) ြဖင့် တင်ြပထားပါသည်။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း 

ပျမ်းမေငွေကးေဖာင်းပွမနး်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးတွင ် ၇.၃၁% ြဖင့် ပထမအြမင့်ဆုံး၊ 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမတွင ် ၅.၂၃% ြဖင့် ဒုတိယအြမင့်ဆုံး၊ ကရင်ြပည်နယ်တွင ် ၄.၇၈% ြဖင့် 

တတိယအြမင့်ဆုံး အသီးသီး ြဖစ်ေပလျက်ရိှပါသည်။ ှစ်အလိုက်ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းမှာ 

ဧရာဝတီတုိင်းေဒသကီးတွင် ၃.၉၂% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အများဆံုးြဖစ်ေပခ့ဲပီး 

ေနြပည်ေတာ်တွင ် (-၂.၁၉)% ြဖင့် ေြပာင်းလဲမရာခုိင်န်း အနည်းဆံုး ြဖစ်ေပခဲ့ပါေကာင်း 

အစီရင်ခံ တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်ှင့် မိကီး(၃)မိတွင် 

ြဖစ်ေပေနေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်းများ 
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သံုးသပ်တင်ြပချက် 

၆။ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ကုန်ပစည်းေဈးန်းေြပာင်းလဲမ အေြခ 

အေနများကို ေအာက်ပါအတုိင်း သုးံသပ်တင်ြပအပပ်ါသည်- 

          (က) ယခုလအတွင်း ြဖစ်ေပေနေသာ ဆန်ေဈးန်းများကုိ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လျက်ရှိေနသည်ကိ ု ေတွရှိရပါသည်။ ြပည်ပသို တင်ပုိမ 

ပိုမိုလာြခင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစပွ်ားေနေသာကာလြဖစ်၍ အချ ိေဒသ 

များတွင် ေနရာေဒသသွားလာမ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိေနြခင်း၊ ဝယ်လိုအားြမင့် 

တက်ြခင်းှင့် ေန့စဉ်စားသံုးရန် ဝယ်ယူေနရသည့ ် အဓိကကုန်ပစည်းြဖစ်ြခင်းတုိ 

ေကာင့ ်ေဈးန်းများ အနည်းငယ်ြမင့်တက်ေနသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

(ခ) စားသုံးဆီအုပ်စုတွင်ပါဝင်ေသာ ေြမပဲဆီ ှင့် စားအုန်းဆီေဈးန်းများ ြမင့်တက ်

လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီ တင်သွင်းသည့် ေဈးန်းများမှာ ယခင်လတွင ်

မက်ထရစ်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒလာ ၈၄၆.၀၇ ရှိခဲ့ရာမ ှ ယခုလတွင ်

အေမရိကန်ေဒလာ ၈၆၇.၉၈ သို ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈးန်း 

ြမင့်တက်လာြခင်းှင့်အတ ူ ကုန်စည်စီးဆင်းမလမ်းေကာင်း အကန့်အသတ်များရိှ 

လာြခင်း၊ သယ်ယူပိုေဆာင်စရိတ ် ြမင့်တက်လာြခင်း၊ အေြခခံစားေသာက်ကုန ်

ြဖစ်၍ ဝယ်လုိအားများြခင်းတုိေကာင့် ြပည်တွင်းစားအုန်းဆ ီ ေဈးန်းမာှလည်း 

ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရှိရပါသည်။  

(ဂ) အသား၊ ငါး ှင့် ဥအုပ်စုတွင် ပါဝင်ေသာ အသားေဈးန်းများတွင် ကက်သား 

ဝယ်လုိအားနည်းြခင်း၊ COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါေကာင့် အချ ိစားေသာက်ဆိုင ်

များမှာ ဆုိင်ထိုင်စားခွင့် ပိတထ်ားြခင်းများေကာင့် ကကသ်ား ှင့် အမသဲား 

ေဈးန်းများ ကျဆငး်လာပါသည်။ လူစုလူေဝးြဖင့်ြပလုပ်ေသာ အလှအတန်းများ၊ 

ပွဲလမ်းသဘင်များ လူဦးေရအကန့်အသတ်ြဖင့်သာြပလုပ်ရြခင်းှင့် အြခားေဒသ 

ှင့် ြပည်ပသို တင်ပုိမနည်းပီး ေဒသတွင်း၌သာ စားသုံးေနမရှိြခင်းများေကာင့် 

ငါးေဈးန်းများ ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွရိှရပါသည်။  

(ဃ) ရာသီေပသီးံှြဖစ်သည့် ကန်စွန်းရွက်၊ ချဉ်ေပါင်ရွက်ှင့် သခွားသီးေဈးန်းများမှာ 

အနည်းငယ် ြမင့်တက်လာပးီ ေဂဖီထုပ်ှင့် ပဲေတာင့်ရှည်သီး ေဈးန်းများမှာ 
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ေဆာင်းကာလြဖစ်၍ အထွက်န်းတုိးြခင်းေကာင့် ေဈးန်းများ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ အလားတူ ခရမ်းချဉ်သီးေဈးန်းမှာ ေဒသေပါင်းစံုမှ အထွက်န်းများလာ၍ 

ေဈးန်းများ သိသသိာသာ ကျဆင်းလာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။  

(င) စားဖိုေဆာင်သီးှံြဖစ်ေသာ ကုလားပဲြခမ်း ှင့် ကက်သွန်ြဖမှာမူ ပွင့်လင်းရာသ ီ

ြဖစ်ြခင်းင့်ှ စားသံုးမများေသာ အေြခခံစားသုံးကုန်ပစည်းြဖစ်၍ ဝယ်လိုအား 

များြခင်းတိုေကာင့် ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသည်ကုိ ေတွရှိရပါသည်။ သိုေသာ ်

ကကသွ်န်နီေဈးန်းမှာမူ ကုန်အသစ်လင်လင်ေပချနိ်ြဖစ်ြခင်းှင့် အေဟာင်းများ 

အဆုိေပါက်ချန်ိြဖစ်ေန၍ ဝယ်လိုအားနည်းပီး ေဈးန်းများ ကျဆငး်လာသည်ကုိ 

ေတွရှိရပါသည်။  

(စ) ယခုလတွင် ြဖစ်ေပခ့ဲေသာ ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာ ၁၅ ပရဲည် တစ်ကျပ်သားလင ်

1241420.76 ကျပ်ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခ့ဲေသာှစ်ှင့်င်းယှဉ်ပါက ၈.၉၉% ြမင့်တက ်

လာသက့ဲသုိ လွန်ခ့ဲေသာလှင့်င်းယှဉ်ပါကလည်း ၀.၃၁% ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

ကမာ့ေရေဈးန်းမှာ ယခင်လတွင် တစ်ထိုင်ေအာင်စလင ် အေမရိကန်ေဒလာ 

၁၇၆၈.၀၂ ရှိရာမ ှယခုလတွင် ၁၈၆၈.၁၈ သုိ ၅.၆၇% ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ကမာ့ေရ 

ေဈးန်း ြမင့်တက်လာသက့ဲသို ြမန်မာ့ေရေဈးန်းမှာလည်း ြမင့်တက်လာေကာင်း 

ေတွရှိရပါသည်။ 

(ဆ) ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြပည်ပမှတင်သငွ်းခ့ဲေသာ ေလာင်စာဆီ ေဈးန်း 

များမှာ ယခင်လှင့် င်းယှဉ်ပါက ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင ် အေမရိကန်ေဒလာ 

၅၄.၂၁ မ ှ ၆၀.၄၅ သိုလည်းေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒလာ 

၅၂.၁၃ မ ှ ၅၈.၆၆ သို ြမင့်တက်လျက်ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းတွင ် ကမာ ့

ေရနံစိမး်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာသက့ဲသုိ ြပည်တွငး် ေလာင်စာဆီေဈးန်းမှာ 

လည်း လုိက်ပါြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၇။ ၂၀၂၁ ခုှစ၊် ဇန်နဝါရီလအတွင်း အေမရိကန်ေဒလာှင့် ြမန်မာကျပေ်ငွလဲလှယ်န်းမာှ 

လည်း ယခင်ှစ်အလားတူကာလှင့် င်းယှဉ်ပါက တစ်ေဒလာလင ်၁၃၆ ကျပ် ကျဆင်းေနပီး 

ယခင်လှင့်င်းယှဉ်ပါကလည်း ၉ ကျပ်ခန ့် ကျဆင်းေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။  
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၈။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် COVID-19 ကူးစက်ေရာဂါ ြဖစ်ပွားမန်း ေလျာ့နည်း 

လာြခငး်ေကာင့် အချ ိေဒသများတွင် အသွားအလာအကန့်အသတ်များ ေြဖေလျာ့လာြခင်း၊ 

အေရာင်းအဝယ် လိုက်လာသြဖင့် ဝယ်လုိအား ြပန်လည် ြမင့်တကလ်ာြခင်း၊ ေန့စဉ် စားသံုးရန် 

ဝယ်ယူေနရသည့် အဓိကစားသုံးကုန်ပစည်း ြဖစ်ြခင်းှင့် လက်ရိှကာလတွင် ြပည်ပမ ှဝယ်လိုအား 

ြပန်လည်ေကာင်းမွန်ေနြခင်းတိုေကာင့် ဆန်ေဈးန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။ အလားတ ူ

ြမန်မာ့ေရ ေဈးန်းများ၊ ြပည်ပစားအုန်းဆီေဈးန်း ြမင့်တက်လာမှင့်အတ ူ ြပည်တွင်း 

စားအုန်းဆီေဈးန်း လိုက်ပါ ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ သိုရာတွင် ငါးအစိုှင့ ် ငါးေြခာက်ေဈးန်း 

များ၊ အချ ိေသာ စားဖိုေဆာင်သးီှံများ၊ ရာသီေပသးီံှှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ ေဈးန်းများ 

ကျဆင်းလာြခင်းတိုေကာင့် စားသံုးသူေဈးဆန်းမှာ အနည်းငယ်ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။  



 
 1၄

အေြခခံှစ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၁ ခုစှ်

ဇန်နဝါရီလ ဒီဇင်ဘာလ ဇန်နဝါရီလ

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

(က) စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆန်း 100.00 161.33 162.94 162.53 -0.25 0.74 3.18

01 အစားအစာအုပစ်ု 58.46 172.96 175.51 174.36 -0.65 0.81 2.35

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.54 144.97 145.24 145.88 0.44 0.62 4.66

02 ေဆးလိပ်ှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 164.68 162.72 165.20 1.52 0.31 6.63

03 အဝတအ်ထည် 3.24 129.33 130.48 130.62 0.11 1.00 2.54

04 အိမ်လခှင့်အိမ်ြပင်ခ 8.08 200.12 201.89 202.30 0.20 1.09 13.49

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းှင့် 2.34 133.32 135.16 135.16 0.00 1.38 3.86

ြပြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျနး်မာေရး 2.13 160.74 164.55 165.02 0.28 2.66 5.41

07 သယ်ယူပိုေဆာင်ေရး 10.14 117.14 109.46 110.37 0.83 -5.78 -6.12

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 101.42 101.15 101.15 0.00 -0.26 -0.28

09 အပန်းေြဖြခင်းှင့်ယဉေ်ကျးမ 1.03 123.39 124.09 124.12 0.02 0.59 3.31

10 ပညာေရး 2.15 139.26 140.04 140.04 0.00 0.56 2.22

11 ြပငပ်အစားအေသာက် 5.96 135.34 141.50 142.87 0.97 5.56 7.86

12 အေထွေထွကုန်ပစည်း 3.21 148.34 155.52 155.61 0.06 4.90 6.56

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

32.63 142.07 145.48 145.51 0.02 *2.42 *7.90

*  အစားအစာှင့် ေလာငစ်ာဆ ီမပါဝင်ေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း(Core Inflation)

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
ှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမန်း

ပျမ်းမေငွေကး 
ေဖာင်းပွမန်း 
(၂၀၂၁ ခုစှ၊် 

ဇနန်ဝါရလီ အထိ)

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

ဇယား (၁) တစ်ိုင်ငံလုံး၏ အုပ်စုအလိုက ်စားသံုးသူေဈးဆန်းှင် ့

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခိုင်န်း

(၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ)

အုပစ်အုမည်

ယခင်လှင့်
င်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လသဲည့်

ရာခိုင်န်း



 
 1၅

အေြခခံှစ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၂၁ ခုစှ်

ဇန်နဝါရီလ ဒီဇင်ဘာလ ဇန်နဝါရီလ

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

၁ ကချငြ်ပညန်ယ် 3.01 157.07 158.31 157.84 -0.30 0.49 2.68

၂ ကယားြပည်နယ် 0.52 162.67 161.05 161.40 0.22 -0.78 0.74

၃ ကရင်ြပည်နယ် 3.13 146.82 151.85 152.14 0.19 3.63 4.78

၄ ချငး်ြပညန်ယ် 0.74 208.50 206.67 206.63 -0.02 -0.89 0.24

၅ စစ်ကုိင်းတိုင်းေဒသကီး 11.12 157.25 156.58 154.89 -1.08 -1.50 -0.34

၆ တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 2.85 143.13 143.13 143.35 0.15 0.15 1.47

၇ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.84 157.69 162.03 161.73 -0.18 2.57 4.44

၈ မေကွးတိုင်းေဒသကီး 7.34 170.09 172.52 171.71 -0.47 0.95 3.31

၉ မေလးတိုင်းေဒသကီး 11.09 155.83 155.20 155.30 0.07 -0.34 2.80

၁၀ မွန်ြပည်နယ် 5.14 149.38 148.37 148.08 -0.19 -0.87 -0.72

၁၁ ရခိုင်ြပည်နယ် 4.43 193.42 196.47 197.06 0.30 1.88 1.85

၁၂ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.48 153.10 153.13 152.20 -0.61 -0.59 4.29

၁၃ ရှမ်းြပည်နယ် 9.12 169.59 170.04 170.40 0.21 0.48 2.41

၁၄ ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 9.91 168.52 175.11 175.12 0.01 3.92 7.31

၁၅ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 1.41 147.21 150.85 150.52 -0.22 2.25 5.23

၁၆ ရန်ကုန်မိ 10.61 161.86 164.52 163.52 -0.60 1.03 4.67

၁၇ မေလးမိ 2.58 162.54 159.35 159.10 -0.16 -2.12 4.62

၁၈ ေနြပညေ်တာ် 0.69 153.13 150.54 149.78 -0.50 -2.19 1.41

100.00 161.33 162.94 162.53 -0.25 0.74 3.18

ပျမ်းမေငွေကး
ေဖာင်းပွမန်း 

(၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ 
ဒဇီငဘ်ာလ အထိ)

တစ်ိုင်ငံလုံး

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

ေငွေကးေဖာင်းပွမန်း

(၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ)

တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်
အေလးေပး
ရာခိုင်န်း

ယခင်လှင့်
င်းယှဉ်လင်
ေြပာငး်လသဲည့်

ရာခိုင်န်း

အ
မှတ်
စဉ်

ှစ်အလိုက်
ေငေွကး

ေဖာင်းပွမန်း



 
1၆

  

၂၀၂၀ ြပည့်စှ် ၂၀၂၁ ခုှစ်

ဒဇီငဘ်ာလ
(ကျပ)်

ဇနန်ဝါရလီ
(ကျပ)်

၁ ဆန် ဧည့်မထ (၃၅%) ြပည် 1563.36 1565.70 1482.23 0.15 5.63
၂  ေြမပဆဲီ ြပည်တွင်း ပဿိာ 6938.08 6965.48 6907.10 0.39 0.85
၃ ှမး်ဆီ ြပည်တွင်း ။ 6922.09 6920.25 6874.69 -0.03 0.66
၄ စားအုန်းဆီ ုိင်ငံြခား ။ 2418.52 2582.91 2268.23 6.80 13.87
၅ ကက်သား အေကာင်လိုက် ပဿိာ 6888.85 6784.76 7024.33 -1.51 -3.41
၆ ဝကသ်ား  ေပါင်သား ။ 10457.19 10515.72 10226.01 0.56 2.83
၇ အမသဲား အုိးလတ်ွ ။ 14618.98 14598.15 14318.69 -0.14 1.95
၈ ဘဲဥ အလတ်စား ၁၀လုံး 1667.44 1635.50 1835.13 -1.92 -10.88
၉ ကက်ဥ ။ ။ 1209.57 1200.78 1286.60 -0.73 -6.67
၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပဿိာ 9530.48 8803.74 8841.67 -7.63 -0.43
၁၁ ငါးရံ ။ ။ 9495.98 9076.38 8893.78 -4.42 2.05
၁၂ ငါးြမစ်ချင်း ။ ။ 5512.17 5391.74 5504.91 -2.18 -2.06
၁၃ ပုစွန်ေြခာက် ။ ။ 34902.08 34781.25 33906.38 -0.35 2.58
၁၄ ငါးရံေြခာက် ။ ။ 34067.94 33895.69 32552.45 -0.51 4.13
၁၅  ေရကျ ိငါးပိ သံုးဦးစပ် ပိဿာ 3553.48 3543.48 3456.19 -0.28 2.53
၁၆ ခရမး်ချဉ်သီး ။ 1123.46 931.28 1137.39 -17.11 -18.12
၁၇ ကုလားပြဲခမး် ။ 2396.02 2398.48 2389.50 0.10 0.38
၁၈ အာလးူ အလတ်စားအရွယ် ။ 1167.58 1112.50 1196.18 -4.72 -7.00
၁၉ ကက်သွန်ြဖ ဥတစ်လုးံ ။ 3297.05 3297.79 3966.17 0.02 -16.85
၂၀ ကက်သွန်နီ ဥကီး ။ 1031.13 903.11 2458.80 -12.42 -63.27
၂၁ လုံချည် ၂/၆၄-ကျားဝတ် ထည် 5320.69 5320.69 5475.44 0.00 -2.83
၂၂ သားေရဖနိပ် အလတ်စား ရံ 5562.40 5583.65 5560.80 0.38 0.41
၂၃  ေရထည်ပစည်း ၁၅ပရဲည် ကျပသ်ား 1237582.20 1241420.76 1138994.69 0.31 8.99
၂၄ ထင်း ပဿိာ 384.29 386.26 370.15 0.51 4.35
၂၅ မးီေသွး ။ 706.22 706.22 698.25 0.00 1.14
၂၆ ဖေယာင်းတုိင် ၃၂-တုိင် ထပု် 456.72 456.72 453.95 0.00 0.61
၂၇ ဘတ်စ်ကားခ မိတွင်း - 1297.70 1303.49 1111.11 0.45 17.31
၂၈ ဒဇီယဆ်ီ ဂါလန် 3037.14 3234.51 4385.52 6.50 -26.25
၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလန် 2926.28 3133.07 4140.57 7.07 -24.33

ယခငလ်
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ယခင်စှ်
အလားတူလ 
ငှ့်င်းယဉှ်
လငေ်ြပာငး်
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနး်ေြပာင်းလဲမများ
(၂၀၂၁ ခုှစ ်ဇနန်ဝါရလီ)

အ
မတ်ှ
စဉ်

ကုနပ်စည်း အမျ ိးအစား
အချနိ်
အတွယ်

၂၀၂၀ ြပည့်စှ ်
ဇနန်ဝါရလီ

(ကျပ)်

             အေြခခံှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀



 
 1၇

၂၀၂၁ ခုစှ်

ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂတ်ု စက်တငဘ်ာ ေအာက်တုိဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ

စားသံုးသူေဈးဆနး်
 (CPI)

161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10 163.00 162.82 162.94 162.53

စားသံုးသူေဈးဆနး်
 (Core CPI)

142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71 145.64 145.50 145.48 145.51

ဇယား(၄)တစ်ိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ
၂၀၂၀ ြပည့်စှ်

161.33 161.29 160.06 160.00 160.12 160.98 161.14 162.05 163.10 163.00 162.82 162.94 162.53

142.07 142.97 142.82 142.92 143.87 144.90 145.01 145.48 145.71 145.64 145.50 145.48 145.51
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၂၀၂၀ ြပည့ှ်စ် ၂၀၂၁ ခှုစ် 

စားသံုးသူေဈးဆနး် (CPI) စားသံုးသူေဈးဆနး် (Core CPI)



 
 1၈

၂၀၂၁ ခုစှ်

ဇနန်ဝါရီ ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပီ ေမ ဇနွ် ဇလုိူင် သဂတ်ု စက်တငဘ်ာ ေအာက်တုိဘာ ိဝုငဘ်ာ ဒီဇငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ

ှစ်အလိုက်ေငေွကး
ေဖာငး်ပွမန်း  (Year 
on Year Inflation)

9.09 8.36 6.61 5.24 4.21 4.16 1.70 1.84 2.03 1.50 0.97 0.75 0.74

ှစ်အလိုက်ေငေွကး
ေဖာငး်ပွမန်း (Core 
Inflation)

13.48 13.60 13.20 12.91 13.01 13.37 5.42 5.23 4.74 4.22 3.65 3.01 2.42

ဇယား(၅)တစ်ိုင်ငံလုံး၏ေငွေကးေဖာင်းပမွန်းပုံြပကားချပ်

အေကာငး်အရာ

၂၀၂၀ ြပည့်စှ်
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၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ၂၀၂၁ ခုစှ် 

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး်  (Year on Year Inflation)

စှအ်လိက်ုေငေွကး
ေဖာငး်ပမွနး် (Core Inflation)
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