ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘာေရးှစ် အရပ်ရပ်အခွင့်အေရးလိုင်စင်များဆွဲဝယ်ရရှိသူများစာရင်း
စဉ်

ဌာန

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

အမည်

ဆွဲဝယ်ရရှိသူ
အမည်

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ေလလံေကး
(ကျပ်သိနး် )

မှတ်
ချက်

၁

စီမံ

ပျဉ်းမနားမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်

ဦးထွနး် ေရ

၅၃၀.၀၀ ပကိမ်

၂

။

တပ်ကုန်းမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်

ဦးေမာင်ေမာင်

၁၂၅.၀၀ အြခား

၃

။

လယ်ေဝးမိလမ်းေဘးပျ ံကျေဈးေကာက်

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၁၀၂.၀၀ ပကိမ်
၇၅၇.၀၀

ေပါင်း(၃)
၁ အခွန် ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(၄/၁ဂိတ)်

ဦးေအးမိင်

၂၈၀.၀၀ အြခား

၂

။

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(၁၉/၁ဂိတ)်

ဦးေအးမိင်

၁၄၈.၀၀ အြခား

၃

။

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်

ဦးထွနး် ေအာင်

(ေရြပည်ေတာ်ဝင်လမ်းဂိတ်)

၂,၃၆၀.၀၀ ပကိမ်

ေနြပည်ေတာ်ဝင်ေကးဘီးေကာက်(ေရနံ သာဂိတ)်

ဦးခင်ေမာင်သန်း

၃၇၀.၀၀ ပကိမ်

။

တန်ပုေ
ိ ကးေကာက်ခံခွင့်

ဦးေကာင်းြမတ်သူ

၁၆၅.၀၀ ပကိမ်

။

ေဘာဂသီရိအေဝးေြပးယာဉ်ရပ်နားစခန်း

ဦးထွနး် ေရ

၂,၈၈၅.၀၀ ပကိမ်

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(မဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ပုဗသီရိ)

ေဒစီစီဝင်း

၁၇.၆၀ ပကိမ်

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ရန်ေအာင်-၁

ဦးေကျာ်ေအး

၂၁.၀၀ ပကိမ်

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေရနံ သာရပ်ကွက်၊ဥတရသီရိ)

ဦးေဇာ်ဝင်း

၁၇.၆၀ ပကိမ်

၄

။

၅
၆
၇

။

၈

။

ယာဉ်ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်

(ေယာက်သွားအင်း)ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား)

၉

။

၁၀

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(တပင်ေရထီးရပ်ကွက်၊ပုဗသ
 ီရိ)

ဦးေအးကို

၁၇.၆၀ ပကိမ်

၁၁

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ရန်ေအာင်-၂ ရပ်ကွက်၊ပျဉ်းမနား)

ေဒငိမ်းငိမ်းေထွး

၁၇.၆၀ ပကိမ်

၁၂

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ရာေကာက်၊ ေဘာဂဝတီ၊

ဦးစည်သူေကျာ်ဝင်းလွင်

၁၇.၆၀ ပကိမ်

ဥယျာဉ်စုရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနား)
၁၃

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေရကာပင်ရပ်ကွက်(၁)၊ ဇမသီရိ)

ေဒတင်တင်ေစာ

၈.၀၀ အြခား

၁၄

။

ပုဂလိကအေပါင်ဆိုင်(ေရဆင်းေကျးရာ၊ ေအာင်ေဇယျ၊

ဦးေအာင်ကိုလတ်

၅.၀၀ အိတ်ဖွင့်

ြပည်စံေအာင်၊ပုပါ းကုန်းရပ်ကွက်၊ ေဇယျာသီရိ)
၆,၃၃၀.၀၀

ေပါင်း(၁၄)
၁ ေဈး ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်အပ်ှံမ
၂
၃
၄

။
။
။

ေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

အာဟာရသုခေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ယုဇနေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

တပ်ကုန်းမိမေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်
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ေဒခိုင်ဆုေဝထိုက်

၁၈၇.၅၀ အိတ်ဖွင့်

ဦးေအးမိင်

၄၁၄.၀၀ ပကိမ်

ဦးေအးမိင်

၆၂.၀၀ အြခား

ဦးေမာင်ေမာင်

၂၁၅.၀၀ ပကိမ်

စဉ်

ဌာန
အမည်

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

၅ ေဈး ေညာင်လွန် ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
၆
၇
၈
၉
၁၀
၁၁
၁၂
၁၃
၁၄
၁၅
၁၆
၁၇
၁၈
၁၉
၂၀
၂၁
၂၂
၂၃

။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။
။

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

လယ်ေဝးမိမေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ဆွဲဝယ်ရရှိသူ
အမည်

ဦးေမာင်ေမာင်
ေဒခင်စန်း

သေြပပင်ေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊

ေဒခင်ေထွး(ခ)

ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေဒေထွး

ေအလာေဈးစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

သာဝတိစက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်၊သုံးဘီးဆိုင်ကယ်၊
ကားအပ်ှံမေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေနြပည်ေတာ်မိမေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေရကာပင်ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

အကွက်ကီး(၅)ကွက်ေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာဝင်ေကး
ေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်(အင်ကင်း၊စကားဝါ၊ဂမာ၊ သရဖီ၊ချယ်ရီ)
ေရသဇင်ေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေအာင်ဇမေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

အာဟာရသုခေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ယုဇနေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

လမ်းပျဉ်းမနားေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

တပ်ကုန်းမိမေဈးေရေလာင်းအိမသ
် ာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေညာင်လွန် ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

လယ်ေဝးမိမေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ချက်

၁၂.၀၀ ပကိမ်
၂၂၇.၀၀ ပကိမ်
၄.၀၀ အြခား

ဦးဘိုဘိုဟန်

၂၄.၀၀ ပကိမ်

ဦးထွနး် ေရ

၆၉၀.၀၀ ပကိမ်

ဦးြမင့်ေဆာင်

၄၀.၀၀ အြခား

ဦးြမင့်ေဆာင်

၇၄.၀၀ ပကိမ်

ဦးြမင့်ေဆာင်

၁၀.၀၀ အြခား

ဦးဘိုဘိုဟန်

၅.၀၀ ပကိမ်

ဦးေအးမိင်

၂၆၂.၀၀ ပကိမ်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၄၁၀.၀၀ ပကိမ်

ဦးေအးမိင်

၅၆.၀၀ ပကိမ်

ဦးြမင့်သိန်း

၃.၅၀ ပကိမ်

ဦးေအးမိင်

၂၂၈.၀၀ ပကိမ်

ဦးေမာင်ေမာင်

၃.၅၀ ပကိမ်

ဦးာဏ်လွင်

၂၆.၂၀ ပကိမ်

ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေဒေထွး
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(ကျပ်သိနး် )

မှတ်

၁၄.၀၀ ပကိမ်

ေဒခင်ေထွး(ခ)

ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ေလလံေကး

ေဒခိုင်ဆုေဝထိုက်

သေြပပင်ေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ

သာဝတိေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ

၂၀၁၉-၂၀၂၀

ဦးမျးဝင်
ိ းေအာင်

၁.၅၀ အြခား
၁၀.၀၀ ပကိမ်

စဉ်

ဌာန
အမည်

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

၂၄ ေဈး ဒကိဏသီရိေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
၂၅
၂၆

။
။

ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ပုဗသ
 ီရိေဈးေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

ဆွဲဝယ်ရရှိသူ
အမည်

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ေလလံေကး
(ကျပ်သိနး် )

မှတ်
ချက်

ေဒခင်စန်း

၄၅.၀၀ ပကိမ်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၄၉.၀၀ ပကိမ်

ေဒတင်တင်မာ

၃၁၅.၀၀ ပကိမ်

ေနြပည်ေတာ်မိမေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၉၅၀.၀၀ ပကိမ်

သေြပကုန်းေဈးေရချးခန်
ိ းှင့်ေရေလာင်းအိမ်သာ
ဝင်ေကးေကာက်ခံခွင့်လိုင်စင်

၂၇

။

၂၈

။

သေြပကုန်းေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၈၃၀.၀၀ ပကိမ်

၂၉

။

အင်ကင်းေဈး/ဂမာေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးေအာင်ိုင်

၃၃၀.၇၅ အိတ်ဖွင့်

၃၀

။

သရဖီေဈး/ချယ်ရီေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးထွန်းေအာင်

၃၁၀.၀၀ ပကိမ်

၃၁

။

ေရကာပင်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးြမင့်ေဆာင်

၁၃၁.၀၀ ပကိမ်

၃၂

။

ေအာင်ဇမေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၈၀.၀၀ ပကိမ်

၃၃

။

ဥတရသီရိေဈး(၃)ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးထွနး် ေအာင်

၂၆၅.၀၀ ပကိမ်

၃၄

။

(ေရသဇင်၊ေတာင်
ဇလပ်
၊ဇီဇဝါ)
အာဟာရသု
ခေဈးပျ
ံကျေဈးေကာက်
လိုင်စင်

ေဒခိုင်ဆုေဝထိုက်

၇၁၈.၀၀ ပကိမ်

၃၅

။

ယုဇနေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၁၁၀.၀၀ ပကိမ်

၃၆

။

ဆင်ေသေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၃၁.၀၀ ပကိမ်

၃၇

။

လမ်းပျဉ်းမနားေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးေအာင်ိုင်

၁၀၀.၀၀ ပကိမ်

၃၈

။

ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁)ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဘိုဘိုဟန်

၁၄၂.၀၀ ပကိမ်

၃၉

။

တပ်ကုန်းမိမေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးေအးမိင်

၆၀၅.၀၀ ပကိမ်

၄၀

။

ေညာင်လွန် ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးေမာင်ေမာင်

၈၉.၀၀ ပကိမ်

၄၁

။

ေရမိေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးတိုးတိုး

၁၉.၅၀ ပကိမ်

၄၂

။

လယ်ေဝးမိမေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးသာလှ

၄၁၅.၀၀ အိတ်ဖွင့်

၄၃

။

ေအလာေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးမျးခိ
ိ ုင်

၁၂၂.၀၀ ပကိမ်

၄၄

။

သာဝတိေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးထွန်းေအာင်

၄၅

။

သစ်ပုတ်ပင်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးထွန်းထွန်း

၁၈.၀၀ ပကိမ်

၄၆

။

သေြပပင်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးမျးခိ
ိ ုင်

၉၅.၀၀ ပကိမ်

၄၇

။

ကန်သာေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးဝင်းဦး

၂၀.၀၀ အြခား

၄၈

။

ဒကိဏသီရိေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ေဒခင်စန်း

၁၁၆.၅၀ ပကိမ်

၄၉

။

ပုဗသ
 ီရိေဈးပျကျေဈးေကာက်
ံ
လိုင်စင်

ဦးထွနး် ေအာင်

၄၂၅.၀၀ ပကိမ်

၅၀

။

ကျည်ေတာင်ကန်ေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ေဒခိုင်ဆုေဝထိုက်

၁၆၂.၀၀ ပကိမ်

၅၁

။

ငုေရဝါေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးမျးသန
ိ
်ဇင်

၄၈.၀၀ ပကိမ်

၅၂

။

ေရဆင်းေဈးပျ ံကျေဈးေကာက်လိုင်စင်

ဦးြမင့်ေဆာင်

၉၀.၀၀ အြခား

ေပါင်း(၅၂)
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၁၈၉.၀၀ ပကိမ်

၉,၇၉၉.၉၅

စဉ်

ဌာန
အမည်

လိုင်စင်အမျးအစား
ိ

ဆွဲဝယ်ရရှိသူ
အမည်

၂၀၁၉-၂၀၂၀
ေလလံေကး
(ကျပ်သိနး် )

မှတ်
ချက်

၁ တိ/ကု လယ်ေဝးွားပွဲေဈး(ဝင်ေကးေကာက်)

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၉၉၅.၀၀ ပကိမ်

၂

။

လယ်ေဝးွားပွဲေဈး (စက်ဘီးအပ်)

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၅၀.၀၀ ပကိမ်

၃

။

သာဝတိွားပွဲေဈး (ဝင်ေကးေကာက်)

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၁,၂၆၀.၀၀ ပကိမ်

၄

။

သာဝတိွားပွဲေဈး (စက်ဘီးအပ်)

ဦးေဇာ်မင်းေအာင်

၁၀၀.၀၀ ပကိမ်

၅

။

တပ်ကုန်းွားပွဲေဈး (ဝင်ေကးေကာက်)

ဦးခင်ေဇာ်

၁,၀၁၅.၀၀ ပကိမ်

၆

။

တပ်ကုန်းွားပွဲေဈး (စက်ဘီးအပ်)

ဦးခင်ေဇာ်

၅၅.၀၀ အြခား

ေပါင်း(၆)
၁ လမ်း ပျဉ်းမနားမိတွင်းယာဉ်ရပ်နားခှင့်
တံတား

၂

။

၃

။

၃,၄၇၅.၀၀
ဦးသန ်ဇင်

၃၉၂.၀၀ ဒုကိမ်

တပ်ကုန်းမိတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ

ဦးတိုးတိုး

၁၅၅.၀၀ ပကိမ်

လယ်ေဝးမိတွင်း ယာဉ်ရပ်နားခ

ဦးတိုးတိုး

၂၁.၀၀ ပကိမ်

မိတွင်းညအိပ်ယာဉ်ရပ်နားခ

ေပါင်း(၃)

စုစုေပါင်း(၇၈)
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၅၆၈.၀၀

၂၀,၉၂၉.၉၅

