
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿခင္း - ၂

ဒီကဒ္က သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူရန္ အေၿခခံအခြင္႔အေရးန႔ဲ 
ပတ္သက္သမွ်ကို ရွင္းၿပေပးပါတယ္။ ဒါ့အၿပင္ ဒီအခြင္႔အေရးကို 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ အစိတ္အပုိင္းအၿဖစ္ 
ဘယ္လုိအသုံးခ်ႏုိင္တယ္ဆုိတာလည္း ရွင္းၿပေပးတယ္။ 
အစိုးရကထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ 
သတင္းအခ်က္အလက္ ေတာင္းဆုိရန္ေတြ၊ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ၿငင္းခံရရင္ 
ဘာ ဆက္လက္လုပ္မလဲဆုိတာေတြကို ဒီကဒ္က ရွင္းၿပေပးပါတယ္။ 

ထုတ္ၿပန္ထားၿပီးသား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ့ အခြင္႔အေရး 

အမ်ားပုိင္ဌာနမွန္သမွ်ကို ၿပည္သူ႔ဘ႑ာနဲ႔ပဲ လည္ပတ္ပါတယ္။ ဒီဌာနမ်ားရဲ့ 
တာ၀န္ကေတာ႔ ၿပည္သူ႔တာ၀န္ထမ္းဖုိ႔၊  အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဆီက သတင္းမွန္သမွ်ကုိ 
ၿပည္သူေတြသိရွိခြင္႔ကို အေၿခခံအက်ဆုံး အခြင္႔အေရးတခုအၿဖစ္ 
ၿပည္တြင္းနဲ႔အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ တရားဥပေဒမ်ားက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 

ေနာက္ဆံုး တိုင္းၿပည္မွာ လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူခြင္႔ဥပေဒ (တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ 
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းရရိွပိုင္ခြင့္ လို႕ေခၚၾကတယ္) ဆိုတာ 
မရိွရင္ေတာင္မွ ၿပည္သူက ေမးခြန္းမ်ား ေတာင္းဆုိလာလ ွ်င္ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင္႔ 
ေၿဖၾကားေပးဖို႔ တာ၀န္ရိွပါတယ္။  သတင္းလြတ္လပ္ခြင္႔ဥပေဒ ရိွတဲ႔ 
တိုင္းၿပည္မ်ားစာရင္းကုိ ေ အာက္ပါလင္႔ခ္မွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ http://www.access-
info.org/. 

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ရယူၿခင္း 



သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿခင္း - ၁

လြတ္လပ္စြာသတင္းရပုိင္ခြင္႔နဲ႔ပတ္သက္္ၿပီး နည္းလမ္း ၂ မ်ိဳး သုံးႏုိင္ပါတယ္။ 
ပထမတမ်ိဳးကေတာ႔ Proactive လို႔ေခၚတဲ႔ တက္တက္ႃကြႃကြ ေရွ႕ေဆာင္ဦး
ရြက္ၿပဳတာမ်ိဳးၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူပိုင္ဌာနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ 
ေငြေရးေၾကးေရး မူ၀ါဒန႔ပဲတ္သက္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ႔ပုိးေပးရန္၊ 
ထုတ္ၿပန္ေပးရန္ ႏွင္႔ ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးရန္ဆိုတာ ၿပည္သူပိုင္ဌာနမ်ား မၿဖစ္မေနလုပ္ရမယ္႔ 
တာ၀န္မ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။  
ဒုတိယတမ်ိဳးကေတာ႔ Reactive လို႔ေခၚတဲ႔ ေတာင္းဆိုမွ ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိး၊ 
အမ်ား ၿပည္သူပိုင္ ဌာနမ်ားႏွင္႔ ဆိုုင္ရာ အရာရိွမ်ားအေနႏွင္႔ ဌာနနဲ႔ပတ္သက္သမွ် 
လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္မ်ားနဲ႔ စာရြက္စာတမ္းကိစၥ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ၿပည္သူက ေတာင္းဆိုလာတဲ႔အခါ ေပးရန္ၿဖစ္ပါတယ္။ ၿပည္သူမွာ 
ဒ္ီလိုေတာင္းဆိုႏိုင္တဲ႔ အခြင္႔အေရးရိွပါတယ္။  
 

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၁ - ဘာသိခ်င္တယ္ဆုိတာ ဆုံးၿဖတ္ပါ။ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မေတာင္းခင္ လုိရာေရာက္ဖုိ႔ 
ဘယ္လုိသတင္းမ်ိဳးလုိခ်င္တယ္ဆိုတာ ဆုံးၿဖတ္ပါ။ လံႈ႔ေဆာ္ဖုိ႕ 
ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတုိင္ေတြထဲက တခုကို ခ်ေရးပါ။ ၿပီးေတာ႔ 
ဘယ္လုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးက ကိုယ္လုိရာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ 
အေရးအႀကီးဆုံးအေထာက္အပံ႔ၿဖစ္မလဲ ခ်ိန္ဆပါ။  

ဥပမာေနနဲ႔ေၿပာရရင္ ၿပည္႔မီရန္ ရည္မွန္းခ်က္က ကုိယ္၀န္ေဆာင္သည္မ်ားရဲ႕ 
မီးမဖြားခင္ကာလအတြင္း 
ေစာင္႔ေရွာက္မႈမ်ားအေပၚ အစုိးရက ပုိမုိ သုံးစြဲရန္ ရည္ရြယ္တဲ႔ ဘ႑ာေ
ရးအေၿခအေနအတြက္ၿဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ စုေဆာင္းရန္ အသင္႔ေလ်ာ္ဆုံး 
သတင္းအခ်က္အလက္က လက္ရွိကာလမွာ ဘယ္ေလာက္သုံးစြဲေနတာမ်ိဳး 
ၿဖစ္သင္႔ပါတယ္။ ဒါဆုိ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ရၿပီဆုိတာနဲ႔ လုံေလာက္ၿပီလား၊ 
သင္႔ေလ်ာ္ၿပီလား စဥ္းစားပါ။ တၿခား ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔စရာ သတင္းမ်ားရလာခဲ႔လွ်င္ေရာ 
ပုိၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမလား။ ဆုိရရင္ တၿခား မီးမဖြားခင္ကာလေစာင္႔ေရွာ
က္မႈမ်ိဳးမရခဲ႔တဲ႔ မိခင္နဲ႔ကေလးရဲ့ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔မႈအတြက္ သုံးတဲ႔ က်န္းမာေရး 
စရိတ္စက ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ ဆုိတာကို သိၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႔ႏုိင္တာမ်ိဳး။ 
ဒါမွမဟုတ္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်သုံးတဲ႔ က်န္းမာေရး စရိတ္စကုိ 
တပ္မေတာ္အတြက္သုံးတဲ႔ စရိတ္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည္႔တာမ်ိဳး။ အစုိးရရဲ့ဘ႑ာေရးသုံးစြဲပုံ 
သုံးစြဲနည္းနဲ႔ ပတ္သတ္သမွ်ကို သိေနရင္ ဒါေတြဟာ ေထာက္ၿပခ်င္တဲ႔အခ်က္ကို 
အားၿဖည္႔ေပးဖို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပစရာ အေၾကာင္းေတြၿဖစ္ႏုိင္တယ္။ 

သတင္းလာရာ အရင္းအၿမစ္ကို ဆန္းစစ္ပါ
အမ်ားသိၿပီးသားသတင္းၿဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္လာတဲ႔သတင္းၿဖစ္ေစ သတင္းရႏိုင္တဲ႔ 
အရင္းအၿမစ္ေနရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရိွေနခဲ႔ လ ွ်င္ လက္ရိွအေရးကိစၥအတြက္ 
ေတာ္ေတာ္ၿခဳံငံုမိမွာပါ။ ဥပမာေပးခဲ႔သလိုပဲ မီးမဖြားခင္ကာလက်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာ
က္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြမဲႈပမာဏကုိ သိလိုလ ွ်င္ ေဆးရံုတရံုရဲ႕ ဆရာ၀န္မ်ား 
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟာ သတင္းရႏိုင္တဲ႔ အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဘ႑ာေ
ရးစီမံခန္႔ခြမဲႈနဲ႔ဘယ္ေလာက္သံုးစြထဲားတယ္ဆိုတဲ႔ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိေတာ႔ က်န္းမာေရး 
သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားနဲ႔ ၿပည္နယ္စာရင္းဌာနမ်ားက ထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါမယ္။ 
ရရိွၿပီးသမွ် အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၿပန္လွန္ရည္ညႊန္းဆန္းစစ္ႏိုင္ရန္နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ 
မွန္ကန္တိက်တယ္ဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ သတင္းလာရာအရင္းအၿမစ္ ႏွစ္ခုထက္မနည္းကုိ 
စဥ္းစားထားဖို႔ လိုပါတယ္။  

အစုိးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၿခင္း  

အလိုရိွတ့ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ မေတာင္းဆိုခင္ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
အမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ၿပန္ၿပီးသားရိွ၊မရိွ ရွာေဖြပါ။ ဒီနည္းက အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါတယ္။  

လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၂ - ထုတ္ၿပန္ၿပီးသားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရွာေဖြရန္ႀကိဳးစားၿခင္း 
ပတ္သက္သမွ် ထုတ္ၿပန္ၿပီးသား အစုိးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြပါ။   
l	 ၿပည္သူပုိင္ဌာနမ်ားမွ လႊင္႔တင္ထားတဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားအားေလ႔လာၿခင္း။ ။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ 

ပတ္သတ္သမွ်သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန သုိ႔မဟုတ္ 
တုိင္းၿပည္စာရင္းစစ္ဌာနမွာ ရွာေဖြၾကည္႔ပါ။ ၿပည္သူ႔၀န္ေဆာင္ေရးအတြက္ၿဖစ္ေ
နခဲ႔မယ္၊ ဥပမာ - ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင္႔အလမ္း 
နဲ႔ပတ္သက္ေနခဲ႔မယ္ဆုိ ထုိဌာနဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ့ ၀က္ဆုိဒ္မ်ားမွာ ေလ႔လာပါ။ 

l	 ေနရာေဒသအလုိက္အသုံးမ်ားတဲ႔ Search Engine ေခၚ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး 
ယႏၱယားမ်ားၿဖစ္တဲ႔ Google သုိ႔မဟုတ္ Yahoo တုိ႔ကို သံုးၿပီးလည္း ရွာေဖြပါ။ ။ 
မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔သာမကပဲ ဘာသာစကားမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရွာေဖြပါ။ အလႈရွင္ႏုိင္ငံမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အႀကံေပးအဖြဲ႔မ်ားက တင္ၿပထားတဲ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ေရးထားတဲ႔ 
အစီရင္ခံစာေတြမွာ အက်ိဳးရွိတဲ႔ သတင္းအခ်က္ေတြ ပါေနတတ္ပါတယ္။ 

l	 ေဒသဆုိင္ရာ၊ ၿပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားစာၾကည္႔တုိက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
အစုိးရသတင္းဌာနမ်ားကို အသုံးၿပဳရွာေဖြပါ။ ။ စာၾကည္႔တုိက္မွဴးမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ရွိသူမ်ားကို ဖုန္းမွတဆင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း 
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လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းပါ။ ဒါေပမယ္႔ တခ်ိဳ႕ 
သတင္းလွည္႔တတ္ေသာ ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ ရွိသူမ်ားကိုေတာ႔ သတိၿပဳပါ။  

l	 အမ်ားပုိင္ရုံးတခုသြားၿပီး လူခ်င္းေတြ႔ဆုံပါ။ ။ တကယ္ေတာ႔ 
ဗဟိုအစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားဟာ ၀င္ခ်င္တုိင္း၀င္ ထြက္ခ်င္တုိင္းထြက္လုိ႔ရတဲ႔ 
ေနရာမ်ား မဟုတ္ပါဘူးး။ ဒါေပမဲ့ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ရုံးခ်ဳပ္အေဆာက္အဦးမွာ 
သတင္းအခ်က္အလက္လုိခ်င္လ ွ်င္ သြားေရာက္ ေမးၿမန္းေတာင္းဆုိရႏုိင္ပါတယ္။

   ကိုယ္႔ဘာသာသတင္းအခ်က္လုိက္လံရွာေဖြစုေဆာင္းေနရတာ အခ်ိန္ကုန္တယ္၊ 
စိတ္တုိစရာေကာင္းလာမယ္ဆုိရင္ေတာ႔  သတင္းရရွိပုိင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ၿပီး 
သတင္းေတာင္းပါ။ 

သတင္းေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားၿခင္း

အစုိးရဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင္႔ အခြင္႔အေရးရွိၿခင္းနဲ႔ 
အစုိးရက ေတာင္းဆုိခ်က္ကို အေၾကာင္းၿပန္ရန္တာ၀န္ရွိတာကို သတိရပါ။ 
ခၽြင္းခ်က္တခ်ိဳ႕တေလေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ေတာင္းဆုိတုိင္း အစုိးရက 
သတင္းအခ်က္အလက္ထုတ္ေပးမွာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေၾကာင္းေတာ႔ 
ၿပန္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 
l	 ဘယ္လုိလူမ်ိဳးေတြ ေတာင္းဆုိခြင္႔ရွိသလဲ။ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ 

ဥပေဒအရ မည္သူမဆုိ လူမ်ိဳးမေရြးပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ေတာင္းဆုိခြင္႔ရွိပါတယ္။ ဒီသတင္းအခ်က္အလက္ကို ဘာေၾကာင္႔ စိတ္၀င္စားရတယ္၊ 
ရလာတဲ႔ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘာလုပ္မယ္ ဆုိတာကို ရွင္းစရာမလုိပါဘူး။ နာမည္၊ 
လိပ္စာ သုိ႔ အီးေမးလ္လိပ္စာ ေပးလုိက္ရုံနဲ႔ လုိခ်င္တဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
ပုိ႔ေပးလာမွာပါ။

l	 ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ။ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဆီကို အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ 
စာေရးၿပီး ေမးခြန္းမ်ား ပုိ႔ကာ ေတာင္းဆုိလုိ႔ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တုိင္းၿပည္မ်ားမွာေတာ႔ 
ႏႈတႏွင္႔ ေမးၿမန္းခြင္႔ ၿပဳပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေမးခဲဲ႔တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ 
ဘယ္အခ်ိန္မွာေမးခဲ႔တယ္ဆုိတာကို မွတ္တမ္းတင္ထားမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ 
ပုိေကာင္းပါမယ္။

l	 ေတာင္းဆုိခ်က္ထဲမွာ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးေတြ 
ထည္႔သြင္းသင္႔ပါသလဲ။ တတ္ႏုိင္သမွ်ရွင္းလင္းတိက်စြာ ေတာင္းဆုိပါ။ 
သို႔မွသာ ဌာနဆုိင္ရာအရာရွိမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လုိသတင္းမ်ဳိး လုိခ်င္တယ္ဆုိတာ 
တိတိက်က်သိမွာ ျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ၿငင္းပယ္ရန္ အခြင္႔အလမ္းနည္းသြားမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဘယ္စာရြက္စာတမ္းကို လုိပါတယ္လုိ႔ 
တကူးတကရွင္းၿပစရာမလုိပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုိတုိရွင္းေမးခြန္းမ်ားကို ၿပင္ဆင္ထားပါ။ 

ဒါမွ အေျဖျမန္ျမန္ရႏုိင္ၿပီး လုိအပ္သလုိ ေနာက္ဆက္တဲြေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား 
ဆက္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္စြာသတင္းရရွိပုိင္ခြင္႔ အေၾကာင္းကို 
လုိက္ရွင္းၿပေနစရာမလုိေပမယ္႔ ဒီအေၾကာင္းေလ႔လာထားေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာက 
သိေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ္ ဆုိရင္ ဥပေဒအေၾကာင္း တီးေခါက္မိသူၿဖစ္ေၾကာင္း 
ၿပႏုိင္ပါတယ္။

 
လုုပ္ေဆာင္ရန္ - ၃။ ။ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ၿခင္း။ 
ေတာင္းဆုိခ်က္တခုကို ေရးသားၿခင္းဟာ ရိုးရွင္းၿပီး နားလည္လြယ္ပါတယ္။ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ 
စံခ်ိန္မီ ဘာသာစကားကို အသုံးၿပဳပါ။ 

အေၾကာင္းအရာ။ ။ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္႔ဥပေဒနဲ႔အညီ ေအာက္ပါသတင္းမ်ားကို 
ေတာင္းဆုိရန္။ 
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဦး/ေဒၚ ..
ေတာင္းဆုိလုိတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကေတာ႔ 
၁။  ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ၈ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား 

ကာကြယ္ေဆးထုိးၿခင္းအတြက္ သုံးစြဲထားတဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ စုစုေပါင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္အလုိက္၊ ၿဖစ္ႏုိင္ပါက လအလုိက္ ခြဲေေပးဖုိ႔ 
ေတာင္းဆုိလုိပါတယ္။ 

၂။  ဤႏွစ္မ်ားမွာ အစိုးရရဲ့ တေယာက္မက်န္ကာကြယ္ေဆးထုိးရမယ္႔ 
အစီအစဥ္အသစ္အရ  ကာကြယ္ေဆးထုိးၿပီး ကေလးဦးေရစုစုေပါင္း

အထက္ပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို  ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏ 
အီးေမးလ္လိပ္စာသုိ႔ ပုိ႔ေပးေစလုိပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအေပၚ ေမးစရာရွိပါက 
အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏုိင္ပါတယ္။ 
ေလးစားစြာၿဖင္႔

l	 ဘယ္လုိပုံစံနဲ႔ အခ်က္အလက္လက္ခံႏုိင္မလဲ။ မူရင္း၊ မိတၱဴ၊ DVD သုိ႔မဟုတ္ 
CD စတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ႔ 
ေငြေၾကးအကုန္အက်မမ်ားဘူး၊ သင္႔ေလ်ာ္မယ္လည္းဆုိလ ွ်င္ ႀကိဳက္ရာပုံစံနဲ႔ 
လက္ခံဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။ 

l	 ေတာင္းဆိုထားတဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္ေလာက္အၾကာမွာ လက္ခံရရွိမလဲ။ 
  ဒီေနရာမွာ တုိင္းၿပည္အမ်ိဳးအမ်ိဳးရဲ႕ ဥပေဒကိုလုိက္ၿပီး ကြဲၿပားႏုိင္ပါတယ္။ 

အခ်ိန္တစ္လထက္ပုိၾကာတတ္တဲ႔ တုိင္းၿပည္က နည္းပါတယ္။ ပုံမွန္ကေတာ႔ 
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ရုံးပိတ္ရက္မပါ ၁၅ ရက္ပတ္၀န္းက်င္ပဲ ၾကာပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ 
ရႈပ္ေထြးေနခဲ႔မယ္ဆုိရင္ တိုင္းၿပည္အမ်ားစုမွာေတာ႔ အမ်ားပုိင္ဌာနမ်ားဟာ 
ရက္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္  လနဲ႔ခ်ီၿပီး လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေထာက္ပံ႔ဖို႔ အခ်ိန္ပုိယူခြင္႔ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ေစ 
ေတာင္းဆုိသူကို ေႏွာင္႔ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား အသိေပးဖုိ႔နဲ႔ ဘာေၾကာင႔္ဆုိတာ 
ရွင္းၿပေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

l	 ေတာင္းဆုိတဲ႔အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္လုိအပ္ပါသလား။ 
  ပုံမွန္အားၿဖင္႔ေတာ႔ ဒါဟာ အခမဲ႔ၿဖစ္သင္႔ပါတယ္။ (အခ်ိဳ႕ႏုိင္ငံအနည္းစုမွာေတာ႔ 

မဆုိစေလာက္ အခေၾကးေငြေပးရတတ္ပါတယ္။) သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ တံဆိပ္ေခါင္းခ၊ 
မိတၱဴကူးခတုိ႔ကုိေတာ႔ ကုိယ္ပဲက်ခံရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကေတာ႔ 
သတ္မွတ္ထားတဲ႔ အတုိင္းပဲ ၿဖစ္သင္႔ပါတယ္။ အကယ္၍ အဆမတန္ ေပးခဲ႔ရတယ္လုိ႕ 
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