
	  

	  

 
 

MTV EXIT ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ျဖတ္ေရးတြင ္လူေပါင္း 
၁၃၅၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ 

 
၂၉  ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ -MTV EXIT ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္လူကုန္ကူးမႈႏွင့ ္
ေခါင္းပံုျဖတ္မ ႈအေၾကာင္း သိရွိမႈ၊ နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား မ်ားလာေစရန ္ၾကိဳးပမ္းမႈ၏ အစိတ္အပိုင္း 
တစ္ခုအေနျဖင့ ္ယခုလအတြင္း ေမာ္လျမိဳင္၊ ဘားအံႏွင့ ္ပုသိမ္တို႔တြင ္က်င္းပသည္ ့လူငယ္သင္တန္းႏွင့ ္အခမဲ ့
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲသုိ႔ လူေပါင္း တစ္ေသာင္းသံုးေထာင့င္ါးရာေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။  
 
“လူကုန္ကူးမႈရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္လာႏုိ္င္ဖို႔ အႏၱရယ္အရွိဆံုးလူေတြဆီကိ ုကြ်န္ေတာ္တို႔ သတူို႔ကိ ုသိေစခ်င္တဲ ့
သတင္းစကားတိုက္ရုိက္ေရာက္ေအာင ္ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ သိပ္အေရးၾကီးပါတယ္။” လို႔ MTV EXIT ရဲ႕ ဒါရုိက္တာ 
Matt Love (မက္လပ)္ ကေျပာပါတယ္။ သူကဆက္ျပီး “ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထိခိုက္လြယ္တဲ ့ရပ္ရြာေတြကိ ု
ေဘးကင္းတဲ ့ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈနဲ႔ ဆိုင္တဲ ့အေရးၾကီးတဲ ့အခ်က္အလက္နဲ႔ သူတို႔ရယူႏုိင္တဲ ့
အရင္းအျမစ္အကူအညီေတြနဲ႔ ဆိုင္တဲ့အခ်က္အလက္ကိ ုအသိေပးျခင္းအားျဖင့္၊ အိမ္နဲ႔ေ၀းကြာတဲ ့
အလုပ္အကုိင ္အခြင့္အလမ္းေတြကိ ုရယူတဲ့အခါ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေအာင ္သူတို႔ကိ ု
ကူညီေပးရာေရာက္မွာပါ။” 
 
MTV EXIT ၂၀၁၃ ၏နယ္လွည္တ့င္ဆက္မႈအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ရက္တြင ္ပုသိမ္ျမိဳ႕၌ ေက်ာင္းသား ၄၈၀ 
ပါ၀င္ေသာ အသိပညာေပးမႈျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက ္ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင ္ေမာ္လျမိဳင္ျမို႕၌ 
လူငယ္သင္တန္းလုပ္ျပီး၊ အမွတ ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း၀င္းတြင ္ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္၌ 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပဳလုပ္ခဲသ့ည္။  

လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကိ ုကာလၾကာရွည္စြာ ေထာက္ခံလ်က္ရွိေသာ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းႏွင့ ္ျဖိဳးၾကီးတို႔ 
အပါအ၀င ္အျခားနာမည္ေက်ာ ္အႏွပညာရွင္မ်ားပါ၀င္ေသာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ လူေပါင္း ၄၀၀၀ 
ေက်ာ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းႏွင့ ္ျဖိဳးၾကီးတုိ႔ု႔ႏွစ္ဦး၏ မိုးစရြာစဥ ္စင္ျမင့္ထက္၌ ထီးတစ္ခုေအာက္တြင ္
အတူသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းသည္ ရင္ထဲကိ ုထိမိလွေပသည္။   

ထုိ႔ေနာက ္နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈသည ္ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္တြင ္ဘားအံျမိဳ႕ရွ ိလူငယ္မ်ားႏွင့ ္
လုပ္ေဆာင္မႈလုပ္ျပီး၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္တြင ္ဇြဲကပင္ခန္းမ၌ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ 
ဂတီေဖ်ာ္ေျဖပြဲျပဳလုပ္သည္။ နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈခရီးစဥ္သည ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္တြင ္ပုသိမ္ျမိဳ႕၊ 
ကိုးသိန္းအားကစားကြင္းၾကီး၌ လူေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖင္ ့အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။  

 “ ဒီႏွစ ္MTV EXIT ရဲ႕ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ ့ေဒသသံုးခုမွာ World Vision အလုပလ္ုပ္ေနတာ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါျပီ။ ဒီနယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈက လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး လူေတြ အထူးသျဖင္ ့
လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ၀္င္စားမႈကိ ုသိသိသာသာတိုးလာေစတယ္။ လူမႈအသုိင္းအ၀ ုိင္းထဲက ထိခုိကမ္ႈ 
အျဖစလ္ြယ္ဆံုးအုပ္စုေတြကိ ုအဖိုးတန္တဲ ့အသိပညာေတြ ေပးႏုိင္တဲ့အတြက ္ဒီလိ ုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး 
ပိုျမင္ရမယ္လုိ႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” လို႔ World Vision ရဲ႕ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စီမံခ်က ္မန္ေနဂ်ာ၊ 
ခင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာပါတယ္။  

 

 



	  

	  

 

ျပည္တြင္းႏွင့ ္ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Walk Free, World Vision, 
လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအင္အားစ ုthe Anti-Trafficking Task Force (ATTF), 
ႏုိင္ငံတကာေရြ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕ IOM ၊ ႏုိင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ILO ႏွင့ ္Save the 
Children စသည္တို႔က ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပရာေနရာမ်ားတြင ္သတင္းအခ်က္အလက္ျပခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ 
ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲလာသူမ်ားအား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳသည္ ့ေရြ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ 
စာေစာင္ႏွင့ ္ပိုစကာမ်ားကိ ုေ၀ခဲ့သည္။  

 “MTV EXIT နယ္လွည့္တင္ဆက္မႈ ပံုစံဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ အဓိက သတင္းစကားကိ ုလူထုကိ ု
ေပးသလိ ုMTV EXIT ဟာ သူ႔မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ေတြကိ ုလူကုန္ကူးမႈနဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ပါ၀င္ဖုိ႔ 
စင္ျမင့္လည္းေပးပါတယ္။ ခုလိ ုၾကီးမားတဲ ့အသိပညာေပးမႈဆိုင္ရာ လႈံ႕ေဆာ္မႈမွာ လူကုန္ကူးမႈ အဆံုးသတ္ေရး 
ETIP (End Trafficking In Persons) အစီအစဥ္မိတ္ဖက္အေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့အတြက ္အမ်ားၾကီးပဲ 
၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ” လို႔ World Vision ျမန္မာက ေစာလင္းခ်ယ ္ကေျပာပါတယ္။  

စင္ေပၚရွ ိၾကီးမားေသာ ပိတ္ကားမ်ားေပၚတြင ္ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာေရြ႕ေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ သတင္းစကားႏွင့ ္
ျမန္မာႏုိင္င ံလူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ ္၀၆၇ ၄၁၂ ၆၆၆ အား အဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
မ်ားစြာေသာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲလာသူမ်ားအတြက ္ပြဲမ်ားတြင ္ယခုကဲသ့ုိ႔ နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းကိ ု
ပထမဆံုးအၾကိမ္ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္သည္။  

MTV EXIT သည္ ျမန္မာႏုိ္င္င ံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေရးေပၚဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္ေသာ ၀၆၇-၄၁၂ ၆၆၆ 
ကိုပံုႏွိပ္ထားသည္ ့အေမွာင္ထဲတြင ္ေတာက္ပေသာ လက္ပတ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ကိုလည္း ေ၀ခဲ့သည္။  

 “MTV EXIT နယ္လွည္တ့င္ဆက္မႈရဲ႕ အထင္ၾကီးစရာအေကာင္းဆံုးထဲက တစ္ခုကေတာ ့လူကုန္ကူးမႈနဲ႔ 
ပတ္သက္တာေတြကိ ုသင္တန္းေတြ၊ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ၊ ပိုစတာေတြ၊ 
ျပဇာတ္တင္ဆက္မႈေတြစတဲ့နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ မွ်ေ၀တာပါပဲ။” လို႔ ပုသိမ္ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ ့၂၈ 
ႏွစ္အရြယ ္ျမျမခက္က ေျပာပါတယ္။  

MTV EXIT ရဲ႕ ပုသိမ္ဂီတပြဲလာ ၂၁ႏွစ္အရြယ ္လူငယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္းခုလိ ုေျပာပါတယ္။ “ MTV 
EXIT ရဲ႕ပုသိမ္ဂီတပြဲကေနျပီး ကြ်န္မသင္ခန္းစာရလုိက္တာကေတာ ့အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရွိတယ္လို႔  
ကြ်န္မတို႔ကိ ုလာေျပာရင ္သိတတ္နားလည္တဲ့လူ၊ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ တတ္ႏုိင္သမွ်မ်ားမ်ား မျဖစ္မေန 
တုိင္ပင္ရမယ္။ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိဳးေတြဆီက အဲလိ ုလာေျပာရင္လည္း 
အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တယ္ဆိုတာကိ ုအျမဲသတိထားျပီး ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာစီစစ္ရမယ္။” 

MTV EXIT ဟာျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၂ ကတည္းက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာမွာ 
လူေပါင္း ခႏုွစ္ေသာင္းေက်ာ္လာေရာက္တဲ ့ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးနဲ႔ အၾကီးဆံုး 
ႏုိင္ငံတကာအခမဲ့ဂီတပြဲေတာ္ကိ ုရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရြတိဂံုဘုရားေရွ႕၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 
MTV EXIT ဟာ ယခုႏွစ ္စက္တာဘာ ၁၃ ရက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရရဲ႕ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ ့ပထမဆံုး 
လကူုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ရက္ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။  

 

 



	  

	  

 

MTV EXIT သည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင့ ္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအေၾကာင္း သိရွိမႈျမင့္မားလာေစရန ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့၂၀၁၂ 
တြင ္ကြ်န္ျပဳျခင္း “Enslaved”  အမည္ရ မွတ္တမ္းတင္ဇာတ္ကားကိ ုျမန္မာဘာသာႏွင့ ္အျခား 
တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား ငါးမ်ိဳးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္အျပင ္၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္  R ဇာနည္၏ 
ဘ၀ေထာင္ေခ်ာက ္“Traps of Life” သီခ်င္းဗြီဒီယိုကိုလည္း ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ထ ိလူငယ္ေပါင္း ၁၀၀ 
ေက်ာ္ကလည္း MTV EXIT ႏွင့ ္မိတ္ဖက္အဖြဲ႔မ်ားမ ွစီစဥ္ေသာ သင္တန္းမ်ားတြင ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။  

MTV EXIT ၏ ၂၀၁၃ လွည့္လည္တင္ဆက္မႈကိ ုေခတ္သစ ္ကြ်န္ျပဳမႈအဆံုးသတ္ေရး 
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ Walk Free မ ွရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည္။ လွည့္လည္တင္ဆက္မႈသည ္
ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတကာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ၊ အေမရိကန ္
ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီႏငွ့ ္အာစီယ ံတို႔ႏွင့ ္မိတ္ဖက္အျဖစ္ပူးတြဲ ထုတ္လုပ္တင္ဆက္သည္။ 
လွည့္လည္တင္ဆက္မႈမ်ားအား ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္း UNIAP၊ World 
Vision ျမန္မာႏွင့ ္FXB တို႔ကလည္း ကူညီသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း လူကုန္ကူးမႈႏွင့ ္ေခါင္းပံုျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိ ုတုိင္ၾကားရန ္ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ 
လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဖုန္းနံပါတ ္၀၆၇ ၄၁၂၆၆၆ အားဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏုိ္င္ပါသည္။  

# # # 

ထပ္မံသိရွိလုသည္မ်ားကိ ုေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။  

မိတ္ဖက ္မန္ေနဂ်ာ 
စည္သူကိုကိ ု
ဖုန္း- +၉၅-၉-၄၂၀၁  ၆၃၇၅  
sithukoko@mtvexit.org  
 

စာနယ္ဇင္း စုံစမ္းရန ္ (အဂၤလိပ)္  
Mia Barett 
M. +66 84 705 2114 
mia.barrett@mtvexit.org 
 

 

MTV EXIT 
 
MTV EXIT သည္ လူကုန္ကူးမႈႏွင္ ့ေခါင္းပံုျဖတ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အမႈအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ 
ကမၻာ့အၾကီးဆံုး လုပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ MTV အမွတ္တံဆိပ္၏ စြမ္းအားကိ ုအသံုးခ်ကာ MTV EXIT ၏ 
အႏၱိမပန္းတိုငမ္ွာ လူကုန္ကူးမႈေလွ်ာ့ခ်ရာတြင ္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန ္လူငယ္မ်ားအား ေသခ်ာစြာ 
သိရွိနားလည္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိုင္ေအာင ္ကူညီေပးမည္ ့ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ 
ေလလႈိင္းေပၚမွထုတ္လႊင့္မႈ၊ ေျမျပင္ေပၚလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့ ္အြန္လိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲရန္ႏွင့ ္
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျဖစ္သည္။  
 
 

 

 



	  

	  

 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင ္စတင္ခဲ့ေသာ MTV EXIT သည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံတြင ္အသိပညာေပး ဂီတပြဲ ၃၈ 
ခုက်င္းပခဲ့ျပီး လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာ အေရးပါလွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့ ္လူေပါင္း 
ရွစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ကိ ုလက္လွမ္းမီွခဲ့သည္။ MTV EXIT ၏ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ားကိ ုလူေပါင္း ၈၇ သန္းေက်ာ္က 
ၾကည့္ရႈ႕ခဲ့ျပီး လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက  အၾကိမ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္ေသာ ရပ္ရြာတြင္း 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တြင ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။  

ပိုမိုသိရွိလိုပါက www.mtvexit.org တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။  

 

Walk Free 
 
Walk Free ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ခံယူခ်က္မွာ ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳမႈကိ ုကြ်ႏ္ုပ္တို႔ေခတ္တြင ္အဆံုးသတ္ရန ္
ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္လာရန္လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အရည္အေသြး အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ေသာ သုေတသနမ်ား 
ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈႏွင့ ္မၾကံဳဖူးေလာက္ေသာ ရံပံုေငြရွာေဖြကာ 
ယေန႔မ်က္ေမွာက ္ကြ်န္ျပဳမႈအတြက ္တာ၀န ္အရွိဆံုးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့ ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင ္
ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာေစရန ္တြန္းအားေပးရန ္ျဖစ္သည္။  
www.walkfreefoundation.org 

AusAID 

AusAID သည္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးေရးေအဂ်င္စီျဖစ္သည္။ ဩစေၾတးလ်၏ 
ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအေထာက္အပ့့ံမ်ားသည ္ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန ္ႏုိ္င္ငံတကာမ ွသေဘာတူထားေသာ 
ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည္ ့ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပန္းတိုငမ္်ားႏွင့ ္ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိ္င္ငံမ်ား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့ ္
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရရွိရန ္ၾသစေၾတးလ် 
အစုိးရအေထာကအ္ပံ့အစီအစဥ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက လမ္းညႊန္သည္။ ၾသစေၾတးလ်သည္ 
အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ား၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့ ္အလုပ ္လုပ္ေဆာင္သည္။  

 

USAID 
 
USAID သည္အေမရိကန ္ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ျဖိဳးမႈေအဂ်င္စီျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး 
လမ္းညႊန္ေသာ ႏုငိ္ငံျခားေရးမႈ၀ါဒေအာက္တြင ္သီးျခားရပ္တည္ေသာ အစိုးရေအဂ်င္စီျဖစ္သည္။ 
၁၉၆၁ခုမွစ၍ USAID သည္ ကမၻာတစ၀္ ွမ္းရွိေဘးအႏၱရယ္မ ွျပန္လည္ထူေထာင္ေသာ၊ ဆင္းရဲမႈမ ွ
ရုန္းထြက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာႏုိင္ငံမ်ားႏွင့ ္ဒီမုိကေရစီဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေသာႏုိင္ငံမ်ားအား  
အေထာက့္အပံ့ေပးသည့္ အေမရိကန္အစုိး၏ အဓိကေအဂ်င္စီျဖစ္သည္။ USAID ၏ အာရ ွ
ေဒသတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးမစ္ရွင္သည ္ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင ္အေျခစုိက္ကာ ေဒသတြင္းနွင့ ္
ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္အစီအစဥ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ USAID ၏ႏွစ္ႏုိင္ငံတြင္း သေဘာတူညီမ ႈ ဆိုင္ရာ 
အာရွမစ္ရွင္ကုိေသာ္လည္းေကာင္း USAID ၏ အျမဲတမ္းရုံးႏွင့ ္အျမဲတမ္းအစီအစဥ ္မရွိေသာ 
ႏုိင္ငံမ်ားအတြက ္အစီအစဥ္ကိုေသာလ္ည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲသည္။ ယင္း၏ ေဒသတြင္း ခ်ည္းကပ္မႈသည ္
ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္ ့လူႏွင့ ္ေတာရုိင္းဆုိင္ရာ တရားမ၀င္ကုန္ကူးမႈမ်ား၊ HIV/AIDS၊ 
သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၊ ကနု္သြယ္ေရးႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရး၊ 
စီးပြားေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္သည္။ www.usaid.gov  



	  

	  

 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕(အာစီယ)ံသည္ ၈၊ ၾသဂုတ ္၁၉၆၇ ခုတြင ္စတင္တည္ေထာင္သည္။ 
အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဘရႈႏုိင္း၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအုိ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ 
ထုိင္းႏွင့ ္ဗယီက္နမ္တို႔ျဖစ္သည္။ အာစီယံအတြင္းေရးမွဴးမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္င ံဂ်ာကာတာျမိဳ႕တြင ္
ရုံးစုိက္သည္။ အာစီယံဆုိင္ရာ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိwုww.asean.org 
တြင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။  

UNAIP 

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း လူကုန္ကူးမႈဆိုင္ရာစီမံကိန္း UNIAP သည္ မဟာမဲေခါင ္ေဒသတြင္း 
လူကုန္ကူးမႈအား ပိုမိုအင္အားေကာင္းစြာ တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့ ္ပိုမိုပူးေပါင္းညွိႏုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန ္၂၀၀၀ 
ခုႏွစ္တြင ္စတင္တည္ေထာင္သည္။ UNIAP သည္ အစုိးရမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့ ္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့ ္
ေဒသအဆင့္၊ ႏုိ္င္ငံအဆင့္၊ ရပ္ရြာအဆင္ ့တို႔တြင ္မိတ္ဖက္ျပဳလုပ္ကာ အတူတကြလုပ္ေဆာင္သည္။ UNIAP 
သည္ လူသိမ်ားေသာ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္သည္ ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္ ့ ILO, IOM, 
OHCHR, UNDP, UNESCAP, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM,UNODC၊ 
ႏုိင္ငံတကာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္ ့ARTIP, ECPAT, Oxfam International, Save the 
Children, World Vision၊ ဒါဇင္မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င ္ႏုိင္င ံ၇ ႏုိင္ငရံွ ိ
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ႏွင့ ္မိတ္ဖက္ျပဳလုပထ္ားသည္။    

World Vision Myanmar 
 
World Vision ျမန္မာသည ္၁၉၉၁ ခုကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား 
စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုေမလတြင ္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ ္စတင္ခဲ့ျပီး ယခုအခါတြင ္
လူကုန္ကူးမႈအဆံုးသတ္ရန ္ေဒသတြင္း ခ်ည္းကပ္မႈျဖင့ ္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ စီမံကိန္း၏ 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူကုန္ကူးမႈ ဒုကၡခံရေသာ သားေကာင္မ်ားႏွင့ ္လူကုန္ကူးမႈဒဏ္ခံရလြယ္ႏုိင္သူမ်ား၏ 
အေျခအေနေကာင္းမြန္ေရးအတြက ္ရည္ရြယ္သည္။   
 
World Vision ျမန္မာသည ္ဦးတည္ေနရာမ်ားတြင ္ရပ္ရြာအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ 
လူကုန္ကူးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လူမ်ား မိမိတို႔ ရပ္ရြာတြင္းေနထုိင္ကာ 
လူကုန္ကူးခံရမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင ္အျခားအလုပ္အကိုင ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့ ္
ေရြ႕ေျပာင္းသြားလာရန္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားအား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈမ ွမိိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ ္ကာကြယ္ႏုိင္ရန ္
လံုျခံဳေဘးကင္းေသာ ေရြ႕ေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းတို႔ကိ ုျပဳလုပ္သည္။ ထို႔ျပင ္
လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအား ကာကြယ္ရန္ႏွင့ ္ယင္းတို႔ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ ျပန္လာႏုိင္ရန္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့ ္
ျပန္လည ္ဆံစုည္းရန္ႏွင္ ့ရပ္ရြာတြင္း ျပန္လည္ေပါင္းစည္း၀င္ဆံ့ႏုိင္ေစရန္လည္း ကူညီေပးသည္။ 
www.worldvisionmyanmar.org 
 
 
 

 



	  

	  

 

FXB 

FXB ျမန္မာသည ္ဆြစ္ဇာလန္ႏုိ္င္ငံအေျခစုိက ္ႏုိင္ငံတကာအစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး ဆင္းရဲမႈႏွင့ ္
HIV/AIDS ဒဏ္ခံရေသာ ရပ္ရြာမ်ားအတြက ္ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားရရွိေအာင ္
ကူညီေပးေနသည္။ လက္ရွိတြင ္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းသင္တန္း၊ ျပည့္စံုေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့ ္
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အစီအစဥ္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ ္ခံရသူမ်ားအတြက ္အကာအကြယ္ႏွင့ ္
ျပန္လွည္ထူေထာင္ေရးအစီအစဥ္၊ HIV/AIDS ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေနျဖင္ ့
အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက ္လံုျခံဳစိတ္ခ်ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့ ္
အမႈအက်င့္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာအစီအစဥ္၊ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္အကူမ်ားအတြက ္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္၊ 
လမ္းေပၚႏွင္ ့အလုပ္လုပ္ေသာ ကေလးမ်ားအစီအစဥ္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္၊ 
လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့ ္HIV/AIDS အသိပညာေပးမႈအစီအစဥ္စသည္တို႔ကိ ု
ေဆာင္ရြက္လက္ရွိသည္။ www.fxb.org 

လူကုန္ကူးမႈ 

လူကုန္ကူးမႈဟူသည ္လူပုဂၢိဳလ္အား လိင္မႈကိစၥ သုိ႔မဟုတ ္စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထတု္ျခင္းအလို႔ငွာ 
အတင္းအဓမၼေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ ္
လွည့္ျဖားျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အျမတ္အစြန္း ရရွိရန္အတြက ္ရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့ ္
လက္ခံျခင္း ဟ ုကုလသမဂၢက အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 
ကမၻာတစ၀္ ွမ္းတြင ္လူသန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေခတ္သစ္ကြ်န္အျဖစ ္ေနထုိ္င္ေနရျပီး အမ်ားစုေသာ 
ဒုကၡခံစားရသည့္သားေကာင္မ်ားမွာ အာရွႏွင့ ္ပစီဖိတ္တြင္ျဖစ္သည္။   


