
 

 

သ တ င််းထုတ ်ပြန်ချက် 

 

ပြည်ထ ောငစ်ုတရောားလွှတ်ထတောခ် ျုြ်၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အဓိကထ ောင်ရွက်မှုမ ောားနှင ်                         
၂၀၂၂ ခုနှစအ်တွက် ဥ ားစောားထြားလုြ်ငန်ားစဉ်မ ောား  ုတ်ပြန် 

 

နနပြည်နတ ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ ်နေနေ ဝ် ါရီလ ၁၇ ရက ်နနေ့ - တရ ်းစီရင်န ရ်းမဟ ဗျ ျူဟ စီ မံကိန််း (၂၀၁၈-၂၀ ၂၂) 

အရ ၂၀ ၂၁ ခုနှစ် ၏  အဓိကန   င်ရွက်မှုမျ  ်းနှင ် ၂၀ ၂၂ ခုနှစအ်တကွ ် ဦ်းစ ်းနြ်းလုြ်ငန််းစဉ်မျ ်း က ို  

ပြည်နထ  င်စုတရ ်း လွှတ်နတ ်ချျုြ် မှ ယနနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။   
 

၂၀၂၁ ခုနှစ၏် အဓကိထ ောင်ရွက်မှုမ ောား 

❖ တရ ်းရုံ်းအ င ် င ်သုိေ့  စွွဲ ုိသည ်စုစုနြါ င််းအမှုမျ ်း၏ ၁ ၁ ၄%  ပြီ်းပြ တန်အ  င်န  င်ရွက်ပခင််း ၊ 

❖ နိုင်ငံတစ် ဝန််းမှုခင််းစီ မံ ခနေ့ ်ခွွဲမှုအစီအစဉ ်ကိ ု ခရိုင်တရ ်းရံု်း (၂၂)  ရံု်း၊ ပမိျုြို့နယ်တရ ်းရုံ်း (၈ ၃) ရံု ်း  

တင်ွ တို်းချွဲြို့အ နက  င်အထ ည်နေ ်န  င်ရွက်ပခင််း၊  

❖ တရ ်းရုံ်းကဦ်းန  င်သည ် နစ စြ်နပေရှင််း နရ်းစမ််း သြ်အစီအစဉ ်ကို မနတနလ်းတိင်ု်းနေသကကီ ်း  

နှင  ် ရန်ကုန်တုိင််းနေသ ကကီ်းရှိ တရ ်းရုံ်းအ ်းလံ်ုးတင်ွ အန က  င်အထည်နေ ် န  င်ရွက် ပခင််း၊ 

❖ က  ်းသန််းနရ င််းဝယ်နရ်း ိုင်ရ အမှု စီရင်ချ က ်မျ ်း ထုတပ်ြန်ပခင််း စနစ ်စတင်န  င်ရွ က ်ပခင််း၊ 

❖ တရ ်းမမှု မျ ်းကို နစ စြ်နပေရှင််းနရ်းအတွ က ် တရ ်းမက ျင ်ထံု်းဥြနေက ို ပြင် င်သည ် ဥြနေ  

ပြဋ္ဌ  န််းနိုင်နရ်း  န  င် ရွက်ပခင််း၊ 

❖ ဗီေီယို သုိေ့မဟု တ ်ရု ြ်ပမ င်သံကက ်း က်သယွ်မှုပ ေင ် တရ ်းရုံ်း သက ်နသ ခံချက်ရယ ရ တင်ွ လိုက ်  

နာရမည ်သတ် မှတ်ချ က ်မျ ်း ထုတပ်ြန်ပခင််း၊ 
 

၂၀၂၂ ခုနှစအ်တွက် ဥ ားစောားထြားလုြ်ငန်ားစဉ်မ ောား 

❖ နိုင်ငံတစ် ဝန််း မှုခ င််းစီ မံခနေ့ ်ခွွဲမှုအစီအစဉ ်ကို ခရိင်ုတရ ်းရံု်း (၁၀ ) ရံု်း ၊ ပမိျုြို့နယ်တရ ်းရုံ်း  (၅၈)  ရံု ်း  

တင်ွ အပြီ်းသတ်အနက  င်အထ ည်နေ ်န  င်ရွက်ရန်၊  

❖ တရ ်းရုံ်းကဦ်းန  င်သည ် နစ စြ်နပေရှင််း နရ်းအ စီအစဉက် ို နိုင်ငံတစ်ဝန််းအနက  င်အထ ည်  

နေ န်  င်ရွက်ရန်၊  

❖ ပြည်နထ  င်စုတရ ်းလွှတ်နတ ်ချျုြ်၏ အ လီက ်ထနရ နစ် စ ကကည တ်ိုက်စနစ်တည်န  က ်ရန်၊ 

❖ ပြည်နထ  င်စုတရ ်းလွှတ်နတ ်ချျုြ်၏ အ မှု တွွဲမျ ်း၊ စ ရွက်စ တ မ််းမျ ်း D igit iz at ion ပ ြျုလုြ်  

သိမ််း ည််းသည ် Data b ase စနစ ်န  င်ရွ က ်ရန်၊  

ပြည်နထ  င်စုတရ ်း လွှတ်နတ ်ချျုြ်၏  ၂၀ ၂၁ ခုနှစ ် အဓိကန   င်ရွက်မှုမျ ်းကို ၂၀ ၂၁ ခုနှစ ် တရ ်းရုံ ်း  

နှစစ်ဉ်အ စီရင်ခံစ နငှ ် ၂၀ ၂၂ ခုနှစအ်တွက ် ဦ်းစ ်းနြ်းလုြင်န််းစဉ်မျ ်းက ို တရ ်းစီရင်နရ်း ိုင်ရ  မဟ   

ဗျျူဟ စီ မံကိန််း ြဥစမနှ စ်အစီအစဉ ် (၂၀ ၂၂)  တိုေ့ တင်ွ ကကည  ်ရှုနိင်ုြါ သည်။  
 

ပြည်နထ  င်စုတရ ်း လွှတ်နတ ်ချျုြ် 

နနပြည်နတ ်  


