၁၅ရက္

လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ဥကၠဌ
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း

အေၾကာင္းအရာ -၂၀၁၇ ခုႏွစ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

လအတြက္ ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာ

လအတြက္ ေကာ့မွဴး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ကေလာ၊ နတ္ေမာက္၊ ေျမာင္းျမႏွင့္ အင္းစိနတ
္ ုိ႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ

တုိးတက္မႈအစီရင္ခံစာကုိတင္ျပရျခင္းအတြက္

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္

၀မ္းေျမာက္ပါသည္။

I. ေကာ့မွဴးေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
I.A အသင္း၀င္
မတ္လကုန္အထိ အသင္း၀င္ (၁၈,၆၃၁) ဦးျဖစ္ပါသည္။
အသင္း၀င္ႏႈန္းထားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္

လမွႏႈန္းထားႏွင့္အတူတူျဖစ္သည္။

I.B စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
လက္ရွိတြင္ ေကာ့မွဴး၌ စာအုပ္စုစုေပါင္း (၂၃,၂၀၆)အုပ္ကုိ စာရင္းျပဳစုထားရွိၿပီးငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၇

လအတြင္း စာအုပ္ငွားရမ္းမႈမွာ(၃,၅၆၆) ႀကိမ္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာ့မွဴးတြင္ ၂၀၁၇

လႏွင့္စာလွ်င္ စာအုပ္ငွားရမ္းမႈမာွ (၉) % တိုးလာပါသည္။

ေက်နပ္

ေကာ့မွဴးတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ(၃ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း)
စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ စုစုေပါင္း(၃၄၆,၂၄၇)ႀကိမ္အထိရွိခဲ့ပါသည္။
တစ္လလွ်င္ စာအုပ္ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈ ပ်မ္းမွ်အေရအတြက္မာွ (၇,၈၆၉) ႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပလ
္ ွ်င္ (၁၅)
ႀကိမ္ ပွ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈရွိပါသည္။
ေအာက္ပါဇယားသည္

ေကာ့မွဴးေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္၏

ေလာေလာဆယ္

လွည့္လည္ေရာက္ရွိေနသည့္ေက်းရြာ

အေရအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား*MBL - ေကာ့မွဴး
MBL - ဘတ္စ္ ၁

၂၀ ရြာ

MBL - ဘတ္စ္ ၂

၁၄ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၁၆ ရြာ

ေက်းရြာစုစုေပါင္း

၅၀ ရြာ

II.ေနျပည္ေတာ္ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
ေနျပည္ေတာ္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္

၂၀၁၇

လတြင္လည္း

ေကာင္းမြန္လွ်က္ရွိပါသည္။

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြမ
ဲ ်ား

အပါအ၀င္ ေက်းရြာ ၆၀ ရြာသုိ႔ လွည့္လည္ေရာက္ရွိေနပါသည္။
II.A အသင္း၀င္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ(၁၃,၅၈၈) ဦး အသင္း၀င္ရွိပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္

လႏွင့္စာလွ်င္ အဖြ၀
႔ဲ င္အေရအတြက္ ( .၃) % တုိးတက္မႈရွိပါသည္။

II.B စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
ေနျပည္ေတာ္ရံုးတြင္

စာအုပ္

(၁၉,၂၂၅)အုပ္ကုိငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

အႀကိမ္မွာ(၂,၀၆၅) ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇
ေနျပည္ေတာ္လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္သည္မွ

၃၇

မတ္လအတြက္

စာအုပင
္ ွားရမ္းမႈ

လႏွင့္စာပါကငွားရမ္းမႈ (၁၉)% တိုးတက္မွႈရွိပါသည္။
လ

အတြင္းစာအုပင
္ ွားရမ္းမႈအႀကိမ္

စုစုေပါင္း(၂၉၆,၇၈၃)ရွိပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လပ်မ္းမွ် ငွားရမ္းမႈ အေရအတြက္မွာ(၈,၀၂၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ ၁၅ ႀကိမ္ခန္႔
ငွားရမ္းလည္ပတ္မရ
ႈ ိွပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္မွယခုလက္ရွိ

၀န္ေဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိသည့္

ေက်းရြာအေရအတြက္ကုိ

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား*MBL - ေနျပည္ေတာ္
ေနျပည္ေတာ္

၂၅ ရြာ

ပ်ဥ္းမနား

၂၀ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၁၅ ရြာ

ေက်းရြာစုစုေပါင္း

၆၀ ရြာ

III.ကေလာေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
စာအုပ္ (၁၁,၇၆၃)အုပက
္ ိုစာရင္းျပဳစုထားရွိျပီး ငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ ရပ္ရြာထဲရွိ အမ်ားျပည္သူ
စုေ၀းရာေနရာမ်ား၊

ဘဏ္မ်ားႏွင့္

ရံုးမ်ားအပါအ၀င္

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္

ေနရာ

ေညာင္ေရႊ၊

အသင္း၀င္ဦးေရမွာ (၉,၄၂၆) ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆

၅၀

ပင္းတယႏွင့္

သုိ႔

လွည့္လည္ေရာက္ရွိေနပါသည္။

ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔လည္းေရာက္ပါသည္။

လႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ (၀.၄)% ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္မွဳရွိပါသည္။

စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
ကေလာ - (၅,၈၉၁) ႀကိမ္
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မတ္လတြင္ စာအုပ္ငွားရမ္းမႈမာွ (၃၈)% တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ ၂၀၁၅
ေဖေဖာ္၀ါရီလ မွ ၂၀၁၇ မတ္လအထိ ( ၂၆လ အတြင္း ) စုစုေပါင္းစာအုပ္ (၁ ၁,၆၃၁)ကုိ ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
တစ္လပ်မ္းမွ်

စာအုပ္ငွားရမ္းမႈႀကိမ္ေရမွာ

(၃,၉၀၈)

ၾကိမ္ျဖစ္ၿပီးပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္

၈.၆

ႀကိမ္

ငွားရမ္းမႈရွိပါသည္။
ကေလာမွ လက္ရွိစာအုပ္ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာေက်းရြာအေရအတြက္ကုိေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား*MBL - ကေလာ
MBL - ဘတ္စ္ ၁

၁၈ ရြာ

MBL - ဘတ္စ္ ၂

၁၄ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၁၈ ရြာ

ရြာစုစုေပါင္း

၅၀ ရြာ

IV.နတ္ေမာက္ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
၂၀၁၇

မတ္လတြင္

နတ္ေမာက္၌လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေနပါသည္။

လက္ရွိတြင္နတ္ေမာက္၌

စာအုပ္စုစုေပါင္း

(၁၀,၅၄၅)ကုိ စာရင္းျပဳစုထားရွိၿပီး ငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

IV.A အသင္း၀င္
နတ္ေမာက္တြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ (၉,၈၃၆) ဦး အသင္း၀င္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၆
အဖြ၀
႔ဲ င္ဦးေရ (၁၈)%

လႏွင့္ႏိႈင္းစာပါက

တုိးလာပါသည္။

IV.B စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
နတ္ေမာက္ - ၂,၄၉၀ ႀကိမ္
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မတ္လတြင္ စာအုပ္ငွားရမ္းမႈမွာ (၃၃)% တိုးတက္မႈရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေအာက္တိုဘာလ

လုပ္ငန္းစတင္ခ်ိန္မွစကာ

(၂၀လ

အတြင္း)

စုစုေပါင္းစာအုပ္

(၆၆,၅၀၅)ကုိ

ျပည္သူလူထုက

ငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လပ်မ္းမွ် စာအုပ္ငွားရမ္းမႈအႀကိမ္ေရမွာ(၃,၃၂၅)ၾကိမ္ ျဖစ္ၿပီးပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ ၆.၃ ႀကိမ္
ငွားရမ္းရပါသည္။
နတ္ေမာက္မွ လက္ရွိစာအုပ္ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာေက်းရြာအေရအတြက္ကုိေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား*MBL - နတ္ေမာက္
MBL - ဘတ္စ္

၂၅ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၅ ရြာ

ေက်းရြာစုစုေပါင္း

၃၀ ရြာ

V.ေျမာင္းျမေရြ႕လ်ား စာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
၂၀၁၇ မတ္လတြင္

၌လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေနပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ေျမာင္းျမ၌ စုစုေပါင္းစာအုပ္ ၆,၈၂၃

အုပက
္ ုိ စာရင္းျပဳစုထားရွိၿပီး ငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။
V.A အသင္း၀င္
ေျမာင္းျမ တြင္ - ၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္ မတ္လကုန္အထိ(၄,၃၉၂) ဦးအသင္း၀င္ရွိပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏစ
ွ ္

လႏွင့္စာလွ်င္ အဖြ၀
႔ဲ င္ (၃)%တုိးလာပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေျမာင္းျမတြင္ ရပ္ရာြ ၏ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ

အျပည့္အ၀ရရွိပါသည္။

V.B စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
ေျမာင္းျမ - (၄,၂၈၁) ႀကိမ္
၂၀၁၇

လႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက (၁၈)% တိုးလာပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ေသာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ မွစၿပီး (၁၄-လအတြင္း)

စုစုေပါင္းစာအုပ္ (၄၄,၉၄၅)ကုိ လူထုကငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္လပ်မ္းမွ် စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ အႀကိမ္ေရ(၃,၂၁၀)ရွၿိ ပီး
ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္ ၆.၆ ႀကိမ္ခန္႔ ငွားရမ္းမႈရွိပါသည္။

ေျမာင္းျမ မွ လက္ရွိစာအုပ္ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာေက်းရြာအေရအတြက္ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား* MBL - ေျမာင္းျမ
MBL - ဘတ္စ္

၂၁ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၁၀ ရြာ

ေက်းရြာစုစုေပါင္း

၃၁ ရြာ

VI.အင္းစိန္ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
လက္ရွိတြင္ အင္းစိန္၌စာအုပ္ (၉,၉၁၈)အုပ္ကုိ စာရင္းျပဳစုထားရွိၿပီး ငွားရမ္းလည္ပတ္လွ်က္ရွိပါသည္။

VI.A အသင္း၀င္
အင္းစိန္ - (၉,၁၅၄)ဦး
၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္စာလွ်င္ အဖြ႔၀
ဲ င္ ( .၄)%တုိးလာပါသည္။

VI.B စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ
အင္းစိန္ - (၂,၀၀၇) ႀကိမ္
၂၀၁၇

လႏွင့္ ႏိႈင္းစာပါက (၀.၃)% တိုးလာပါသည္။ လုပ္ငန္းစတင္ေသာ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၆ မွစၿပီး (၈-လအတြင္း)

စုစုေပါင္းစာအုပ္ (၂၉,၂၉၆)ကုိ လူထုကငွားရမ္းခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

တစ္လပ်မ္းမွ်စာအုပ္ငွားရမ္းမႈ

အႀကိမ္ေရ(၃,၆၆၂)ရွၿိ ပီး

ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္

စာအုပ္တစ္အုပ္လွ်င္

၃

ႀကိမ္

ခန္႔ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈရွိပါသည္။

အင္းစိန္ မွ လက္ရွိစာအုပ္ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေက်းရြာအေရအတြက္ကုိေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

*လက္ရွိေက်းရြာမ်ား*MBL - အင္းစိန္
MBL - ဘတ္စ္

၂၅ ရြာ

ထပ္ဆင့္ငွားဌာနခြဲ

၁၀ ရြာ

ေက်းရြာစုစုေပါင္း

၃၅ ရြာ

၂၀၁၆

ဇန္န၀ါရီလမွစၿပီး

လက္ရွိအဖြ႔ဲ၀င္ဦးေရ၊

ငွားရမ္းလည္ပတ္မႈႏႈန္းထားတုိ႔ကုိျပသည့္

ေအာက္ပါဇယားကြကမ
္ ်ားကုိ

ေက်းဇူးျပဳၿပီးၾကည့္ပါ။

MBL: Monthly Total Membership Status at
Various Centres for Past One Year
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MBL: Monthy Total Circulation Status at Various Centres
for Past One Year
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Accumulated Circulation Status at Various Centre
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VII. အျခားလုပ္ငန္းမ်ား

VII.A .ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား
ေအာက္ပါဇယားသည္ အေျခခံအုိင္စီတီသင္တန္းကုိလက္ရွိတက္ေရာက္ေနသည့္ သင္တန္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ သင္တန္း
ၿပီးသြားေသာသင္တန္းသားအေရအတြက္တုိ႔ကုိေဖာ္ျပပါသည္။

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္မ်ားရွိကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား

၁

၁၈/၁၉

၁၁၂၆

၁၇

၂

၃

၆၅

၆

၄

၃

၂၁

၈

၇၅၂

၆၅

၃၄

၅

(Central)

၁၁၂၆
-

၃

-၁၈

၂၁

၁၃၉

၁၄၄

၁၁၃

၁၄၄

၇

(Myothit)
၅

၁

၄
-

၅

၁၇၉

၄

၆

၃

၁၇၉

၁၄၅

၁၁၂

၄

၁၁၂

၂

-၈
-၁

၄
-

-၆

-၅
-၃

၁၉

VII.B. ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
အသစ္ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္၍ လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနမ်ားအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ျပီးျဖစ္ေသာ အင္းစိန္၊ ေျမာင္းျမ၊ နတ္ေမာက္
ျပန္ၾကားေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ားတြင္

ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား

အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊

ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းအျပင္

ပန္းခ်ီသင္တန္း၊

ေႏြရာသီ

ျပဇာတ္ပညာသင္တန္း၊

ကေလးမ်ားအတြက္
စာဖတ္၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

က်င္းပျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္၀န္ေဆာင္မွဳ ျမွင့္တင္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ား၊
တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္

လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

ေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္

စိတ္ပါ၀င္စားသူ

ကလည္း

လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊

ေစတနာ၀န္ထမ္းအျဖစ္

အခမဲ့ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ

သင္တန္းမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရက
ြ ္လွ်က္ရွိပါသည္။
VII.C.

(Community Center)

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(Community Center)
/

နိဂံုးခ်ဳပ္ရပါကေရြ႕လ်ားစာၾကည့္တုိက္စီမက
ံ ိန္းႏွင့္

လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာေနရာအားလံုးရွိ

ေဆာင္တာမ်ားကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေဆာင္ရြက္လည္ပတ္ေနပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေဒါက္တာသန္႔ေသာ္ေကာင္း
အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြ႔၀
ဲ င္
ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း

ယင္း၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ျပဳဖြယ္

