
ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ ့်အဖွ ွဲ့အစည််းအရရ်း စဉ်းစာ်းသံို်းသပ်ရာတငွ ်လ ိုကန်ာရမည့်လ်မ််းညွှန်ချကမ်ျာ်းအာ်းအရ ခခံ၍ ကန် ့်ကကွမ်ှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်း (Objection Procedures) အရပေါ်  

ထင ်မငခ်ျကမ်ျာ်း/ အက  ဖတ ်ခင််းမျာ်း (၁/၅) 

လက်ရ ှိကန် ့်ကွကမ်ှုလပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး၏ စာပှိဒုတ်စ်ခခုျငု်ံးစီအာုံးပပငဆ်ငရ်နလ်ှိအုပ်မှုအပပေါ် သင၏် ထငပ်မငခ်ျက်/အကဲပြတမ်ှုမျာုံးအာုံး ပြာ်ပပပါ။ ကှိုုံးကာုံးနှိငုရ်နအ်တကွ် ကန် ့်ကွကမ်ှုလုပ်ထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံး မှိတတ ူကှို ဤပနရာတွင ်ရယနူှိငုသ်ည။် https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf 

အမည်အပပည့််အစ  ု ဆကသ်ွယရ်နအ်ချကအ်လက ်

 

ပန ့်စွဲ/လ/န စ ်

 

 

စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

၁။ မဝူါဒ □ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၂။ လပ်ုထ ုုံးလုပ်နည်ုံးမျာုံး၏ 

ရည်ရွယခ်ျကမ်ျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf


၃။ အပပခခ စည်ုံးမျဉုံးမျာုံး □ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၄။ စစ်ပဆုံးသမူျာုံး ၏ 

တာဝနမ်ျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

 



ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ ့်အဖွ ွဲ့အစည််းအရရ်း စဉ်းစာ်းသံို်းသပ်ရာတငွ ်လ ိုကန်ာရမည့်လ်မ််းညွှန်ချကမ်ျာ်းအာ်းအရ ခခံ၍ ကန် ့်ကကွမ်ှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်း (Objection Procedures) အရပေါ်  

ထင ်မငခ်ျကမ်ျာ်း/ အက  ဖတ ်ခင််းမျာ်း (၂/၅) 

လက်ရ ှိကန် ့်ကွကမ်ှုလပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး၏ စာပှိဒုတ်စ်ခခုျငု်ံးစီအာုံးပပငဆ်ငရ်နလ်ှိအုပ်မှုအပပေါ် သင၏် ထငပ်မငခ်ျက်/အကဲပြတမ်ှုမျာုံးအာုံး ပြာ်ပပပါ။ ကှိုုံးကာုံးနှိငုရ်နအ်တကွ် ကန် ့်ကွကမ်ှုလုပ်ထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံး မှိတတ ူကှို ဤပနရာတွင ်ရယနူှိငုသ်ည။် https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf 

စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

၅။ စစပ်ဆုံးသူမျာုံး၏ 

လုပ်ပှိုငခ်ွင့်် န င့်် တာဝနမ်ျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၆။ လပ်ုထ ုုံးလုပ်နည်ုံးမျာုံးပြင့်် 

ပဆာငရွ်က်ပနပသာ 

စမီ ကှိနု်ံးမျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၇။ ပတာငု်ံးဆှိသုူမျာုံးအတကွ် 

သတမ် တ်ချက်မျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf


စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၈။ ပတာငု်ံးဆှိမုှု တငပ်ပရမည့်် 

ကာလ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

 



ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ ့်အဖွ ွဲ့အစည််းအရရ်း စဉ်းစာ်းသံို်းသပ်ရာတငွ ်လ ိုကန်ာရမည့်လ်မ််းညွှန်ချကမ်ျာ်းအာ်းအရ ခခံ၍ ကန် ့်ကကွမ်ှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်း (Objection Procedures) အရပေါ်  

ထင ်မငခ်ျကမ်ျာ်း/ အက  ဖတ ်ခင််းမျာ်း (၃/၅) 

လက်ရ ှိကန် ့်ကွကမ်ှုလပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး၏ စာပှိဒုတ်စ်ခခုျငု်ံးစီအာုံးပပငဆ်ငရ်နလ်ှိအုပ်မှုအပပေါ် သင၏် ထငပ်မငခ်ျက်/အကဲပြတမ်ှုမျာုံးအာုံး ပြာ်ပပပါ။ ကှိုုံးကာုံးနှိငုရ်နအ်တကွ် ကန် ့်ကွကမ်ှုလုပ်ထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံး မှိတတ ူကှို ဤပနရာတွင ်ရယနူှိငုသ်ည။် https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf 

စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

၉။ ပတာငု်ံးဆှိုမည့်် 

အပ ကာငု်ံးအရာ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၀။ လပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံး 

လုပ်ငနု်ံးစဉမျာုံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၁။ ဉ ကက ဌ၏ အစီရငခ် စာ □ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf


စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၂။ လပ်ုငနု်ံးလညပ်တ်ပရုံး 

ဌာန၏ ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး  

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

 



ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ ့်အဖွ ွဲ့အစည််းအရရ်း စဉ်းစာ်းသံို်းသပ်ရာတငွ ်လ ိုကန်ာရမည့်လ်မ််းညွှန်ချကမ်ျာ်းအာ်းအရ ခခံ၍ ကန် ့်ကကွမ်ှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်း (Objection Procedures) အရပေါ်  

ထင ်မငခ်ျကမ်ျာ်း/ အက  ဖတ ်ခင််းမျာ်း (၄/၅) 

လက်ရ ှိကန် ့်ကွကမ်ှုလပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး၏ စာပှိဒုတ်စ်ခခုျငု်ံးစီအာုံးပပငဆ်ငရ်နလ်ှိအုပ်မှုအပပေါ် သင၏် ထငပ်မငခ်ျက်/အကဲပြတမ်ှုမျာုံးအာုံး ပြာ်ပပပါ။ ကှိုုံးကာုံးနှိငုရ်နအ်တကွ် ကန် ့်ကွကမ်ှုလုပ်ထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံး မှိတတ ူကှို ဤပနရာတွင ်ရယနူှိငုသ်ည။် https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf 

စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

၁၃။ စစ်ပဆုံးသမူျာုံး ၏ 

အစရီငခ် စာ န င့်် 

အ က ပပြုချကမ်ျာုံးကှို 

တ ု ့်ပပနပ်ခငု်ံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၄။ သတငု်ံးအချကအ်လက် 

ထတု်ပပနပ် ကညာပခငု်ံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၅။ အတွငု်ံးပရုံးမ ုံး □ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf


စာပှိဒု ် ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

၁၆။ လပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး 

န င့််  ကာုံးပြတ်လပ်ုထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံးမျာုံးကှို 

ပပနလ်ညသ် ုုံးသပ်ပခငု်ံး 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ထှိနု်ံးသှိမ်ုံးသင့််သည်။ 

□ လကရ် ှိပပဌာနု်ံးချကမ်ျာုံးကှို ပပငဆ်ငသ်င့််သည်။ 

   (မည်သှို ့် ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံးန င့်် အဘယ်ပ ကာင့််ပပငဆ်ငသ်င့််ပ ကာငု်ံး ရ ငု်ံးပပပါ။) 

 

 

 

 

□ ထငပ်မငခ်ျကမ်ရ ှိပါ။ 

 



ပတဝ်န််းကျငန်ငှ့်် လ ့်အဖွ ွဲ့အစည််းအရရ်း စဉ်းစာ်းသံို်းသပ်ရာတငွ ်လ ိုကန်ာရမည့်လ်မ််းညွှန်ချကမ်ျာ်းအာ်းအရ ခခံ၍ ကန် ့်ကကွမ်ှုလိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျာ်း (Objection Procedures) အရပေါ်  

ထင ်မငခ်ျကမ်ျာ်း/ အက  ဖတ ်ခင််းမျာ်း (၅/၅) 

လက်ရ ှိကန် ့်ကွကမ်ှုလပ်ုထ ုုံးလပ်ုနည်ုံးမျာုံး၏ စာပှိဒုတ်စ်ခခုျငု်ံးစီအာုံးပပငဆ်ငရ်နလ်ှိအုပ်မှုအပပေါ် သင၏် ထငပ်မငခ်ျက်/အကဲပြတမ်ှုမျာုံးအာုံး ပြာ်ပပပါ။ ကှိုုံးကာုံးနှိငုရ်နအ်တကွ် ကန် ့်ကွကမ်ှုလုပ်ထ ုုံး 

လုပ်နည်ုံး မှိတတ ူကှို ဤပနရာတွင ်ရယနူှိငုသ်ည။် https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf 

 ထငပ်မငခ်ျကမ်ျာုံး/အကဲပြတမ်ှုမျာုံး 

ပနာကဆ်ကတ်ွမဲျာုံးန င့်် 

အပခာုံးအပ ကာငု်ံးအရာမျာုံး 

အာုံးပပနလ်ညသ် ုုံးသပ်ပခငု်ံး 

 

 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/objection/c8h0vm0000013oi1-att/objection.pdf

