
MTV	  EXIT:	  
-‐	  လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူလူျခင္းအျမတ္ထုတ္မႈမ်ားအေပၚ 
လူထုအသိအျမင္မ်ားပုိမုိႏုိးၾကားလာေစရန္ႏွင့္ကာကြယ္မႈမ်ားကုိတုိးျမွင့္ရန္ 
ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မည့္ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။	  
-‐	  ဂီတ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ စြမ္းအားကုိ အသုံးျပဳၿပီး္ 
ေလလႈိင္းမွတစ္ဆင့္၊ ေျမျပင္မွတစ္ဆင့္၊ 
အင္တာနက္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူထုသိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း	  
-‐	  ကမၻာေပၚတြင္ရိွေသာလူသန္းေပါင္းမ်ားစြာထိသိေအာင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ 
ကမၻာ့အႀကီးဆံုးလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရႊက္ျခင္း.	  	  
-‐	  လူကုန္ကူးမႈန႕ဲပတ္သက္ျပီး လူေတြ အသိပညာေတြတိုးတက္လာရန္ 
စိတ္ဓာတ္မ်ားျမွင့္မားလာေစရန္	  

မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ :	  MTV Exit သည္ မိနစ္ ၃၀ ၾကာမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ အစီအစဥ္ 
ငါးခုကုိထုတ္လုပ္ထားသည္။ Enslaved, Traffic, Sold ,Inhuman Traffic ႏွင့္ 
Invisible Slaves အစီအစဥ္ ေလးခုကုိအာရွပစိဖိတ္ေဒသ၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ 
ဥေရာပတြင္ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာမ်ားကုိ အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ၊ လူစီလ်ဴး ႏွင့္ဂ်ရတ္ 
လက္တိုုတုိ႔ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ အႏုပညာရွင္မ်ားအပါအ၀င္ 
ေဒသတြင္းအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တင္ဆက္ထားသည္။ 

တုိက္ရုိက္ကပြဲ :  ကေမၻာဒီးယား၊ ဖီလပုိင္၊ နီေပါ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ 
ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ တိေမာႏွင့္ ထိုင္၀မ္အပါအ၀င္ 
အာရွႏွင့္ ဥေရာပ ၁၅ ႏုိင္ငံတြင္ တင္ဆက္သည့္ အသိပညာေပး 
ကပြဲ ၃၂ ခုရိွသည္။ Placebo, Duncan Sheik, The Click Five 
ႏွင့ ္ Super Junior, Jason Mraz ႏွင့ ္ Simple Plan 
စသည့ ္အႏုပညာရွင ္မ်ား ႏွင ့ ္ နယ္ခ ံအႏု ုပညာရွင ္မ်ား 
ပါ၀င္ ၿပ ီ းလူေပါင ္း ၆၀၀,၀၀၀ ကိုတင္ဆက္ႏိ ုင ္ခ ဲ ့သည္။ 
အထူးသျဖင့္ ပထမဆံုး MTV ကပြဲမ်ားကို အန္ေကာ၀တ္၊
ေဘာ္နီယုိကၽြန္းႏွင့္ ဒီလီတုိ႔တြင္  
တင္ဆက္ကျပခဲ့သည္။  

MTVEXIT.ORG:လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရး 
အတြက္ ဘာသာစကား ၃၁ မ်ိဳးပါ၀င္သည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ။ 
တုိက္ရုိက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ Download လုပ္ႏုိင္ေသာ 
အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဘးကင္းေသာေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းဆုိင္ရာ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္းဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ေဒသဆိ ုင ္ရာလူကုန ္ကူးမ ႈတိ ုက္ဖ်က္ေရးအဖြ ဲ ႕အစည္းမ်ားႏ ွင ့ ္ 
ဆက္သြယ္ႏုိင္သည့္ လိပ္စာမ်ား ပါ၀င္သည္။  

ရုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၊အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ား:	  MTV Exit သည္ လႈပ္ရွားမႈ ထိေရာက္ေစရန္ 
အတြက္ အဓိကအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းထားသည္။ ၄င္းတုိ႔တြင္ MTV 
Exit အစီအစဥ္ကုိထုတ္လႊင့္ေနေသာရုပ္သံအစီအစဥ္မ်ား၊ ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
ေသာအစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ 
အစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားပါ၀င္သည္။၄င္းတုိ႔သည္ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ 
ႏုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား အပါအ၀င္ ရဲအရာရိွမ်ားနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ 
တရားေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိအသိပညာေပးရာတြင္MTVExit အစီအစဥ္မ်ားကုိ 
သုံးသည္။ 

ဇာတ္လမ္း :	  MTV Exit ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ Intersection 
ကဲ့သုိ႔ေသာကာတြန္းဇာတ္လမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ 
ထုတ္လုပ္ထားၿပီးကုိရီးယားသရုပ္ေဆာင္မ်ားကအသံျဖင့္ 
သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီးအာရွပစိဖိတ္ ေဒသအတြက္ ဘာသာစကား ၁၁ မ်ိဳးျဖင့္ 
တင္ဆက္ထားသည္။ Butterfly ဟူေသာ ကိုုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ ၃ ပိုင္း ကိုု 
အာရွတိုုက္အတြက္ထုုတ္လုုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပတြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ 
Parallel Lives ေခၚ ျဖစ္ရပ္မွန္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားလဲ ပါ၀င္သည္။ 

သီခ်င္းဗီဒီယို:	  အတြဲသုံးတြဲပါ သီခ်င္းဗီဒီယုိကို Radiohead, The 
Killers ႏွင့္ Muse တုိ႔ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အျခားရုပ္ရွင္မ်ားကုိ 
The Click Five,Best Coast ၽႏွင့ ္ Simple Plan တို ႔ႏွင့ ္ 
ထုတ္လုပ္ထားသည္။  

ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈေၾကျငာခ်က္မ်ား :	  ဖန္တီးမႈပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႕ 
၀န္ေဆာင္မႈ ေၾကျငာခ်က္မ်ားအစီအစဥ္မ်ားကုိ အာရွတခြင္ ႏွင့္ 
ဥေရာပတြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ 
	  

တိုက္ရ ု ိက္တင္ဆက္မူ: MTV Exit ၏ တိုက္ရ ိ ုက္တင္ဆက္မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အန္ေကာ၀တ္တြင္ က်င္းပသည့္ Placebo Live၊ 
ဟႏြိဳင္းတြင္ က်င္းပသည့္ Super Junior Live ၊ ဖိလစ္ပိုုင္တြင္ Jason 
Mraz ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ Simple Plan အစီအစဥ္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။  
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ပ ူ း ေ ပ ါ င ္ း ေဆာင ္ ရ ြက ္ ျ ခ င ္ း :အႏ ု ပညာခရ ီ း စ ဥ ္ မ ် ာ း ႏ ွ င ့ ္ အ ျ ခ ာ း ဂ ီတ ၊ 
ယဥ္ေက်းမႈအစီအစဥ္မ်ား 
ကုိလူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀ရန္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။ ၄င္းတုိ႔တြင္ 
Radiohead,R.E.M.,Thievery Corporation ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္ရိွဂီတပြဲ 
မ်ား၊  MTV ဆုေပးပြဲမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ရွင္ရိွဳးမ်ား ပါ၀င္သည္။ 
	  

ဖန္တီးမႈ ေဆြးေႏြးပြဲ :	  လူကုန္ကူးမႈျပႆနာတုိက္ဖ်က္မႈတြင္ လူငယ္မ်ားပါ၀င္လာေရးႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔၏ရပ္ရြာတြင္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ အရည္အေသြးမ်ား  
ျမင့္မားလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ လူငယ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား။ 
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လူမႈေရးကြန္ယက္:	   Facebook, Vimeo, YouTube, Instagram 
အပါအ၀င္လူမႈေရးကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ဗီဒီယုိမွ်ေ၀သည့္ အင္တာနက္ 
စာမ်က္ႏွာမ်ား။ 

ထိ
ေရ
ာက္
မႈ MTV Exit သည္ လႈပ္ရွားမႈ၏ ထိေရာက္မႈကုိအေရအတြက္အားျဖင့္ တုိင္းတာႏုိင္ရန္ ထူးျခားေသာအကဲျဖတ္မႈကုိသုံးသည္။ တုိင္းတာသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားတြင္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ပုိင္းလူကုန္ကူးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတ၊ သေဘာထားႏွင့္ 
အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိတုိင္းတာျခင္း ပါ၀င္သည္။ ကြဲျပားသည့္ အစီအစဥ္တုိ႔၏ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ MTV Exit ၏ ေလလႈိင္းႏွင့္ 
ေျမျပင္အစီအစဥ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈဆုိင္ရာဗဟုသုတ၊ အယူအဆႏွင့္ အျပဳအမူေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိသက္ေသထူၿပီးျဖစ္သည္။  


