
	  

 

Note: English version of this press release available here 

 

MTV EXIT မွ လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း သိရိွမူ တုိးျမင္.ေစရန္ အတြက္ လူငယ္မ်ားအား 
ခြန္အားေပးရန္ အတြက္ ASEAN YOUTH FORUM အား လက္ခံက်င္းပ 

ဘန္ေကာက ္နိ၀ုင္ဘာ ၂၂ ၂၀၁၃ - ကေမ ၻာဒီယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာ၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း နွင.္ 
ဗီယက္နမ ္နိုင္ငံမ်ား မ ွလူငယ ္၂၄ေယာက္ သည္ ဘန္ေကာက ္တြင ္နိ၀ုင္ဘာ ၁၄ မ ွ၁၇ ရက္ထ ိက်င္းပေသာ 
ဒုတိယအျကီမ ္နစ္ပတ္လည ္ASEAN YOUTH FORUM ကိ ုတက္ေရာက္ခဲ.ျကပါသည္။ ဖိုရမ္ကိ ုက်င္းပရျခင္း 
ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ား အေနျဖင.္ ၄င္းတိ.ု၏ လူမူအဖြဲ.အစည္းတြင ္လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း သိရွိမ ူ
တိုးျမင.္ေစရန ္လ ွ ုပ္ရ ွ ုားမူမ်ားကိ ုဆန္းသစ္ေသာေသာနည္းမ်ားျဖင.္ က်င္းပနိုင္ရန ္၄င္းတိ.ုအား 
အသိပညာမ်ား၊နည္းပညာမ်ား ေပးရန္အတြက္ျဖစ္သည္။  

“MTV EXIT ASEAN Youth Forum အေနနဲ. လူငယ္မ်ား အေနျဖင.္ ၄င္းတိ.ု၏ လူမူအဖြဲ.အစည္းတြင ္
လူကုန္ကူးမ ူေလွ်ာ.ခ်ေစရန ္အတြက ္စိတ္သေဘာတူညီတဲ. ေဒသတြင္းမ ွလူငယ္မ်ားကိ ု
မ်ားကိုစုစည္းေပးပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္ကေန လူငယ္မ်ားမ ွဒီျပစ္မူမ်ား ထင္ရွားလာေစ ရန ္နွင.္ လူထုအေနနဲ. 
မွန္ကန္တဲ. ေ၇ ြ.ေျပာင္းမူဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မူမ်ား ျပ ုလုပ္နိုင္ရန ္လ ွ ုပ္ရွုားမ ူမ်ားျပ ုလုပ္ရာမွာ 
ခြန္အားေပးပါတယ”္ ဟ ုMTV EXIT မ ွဒါ၇ ိုက္တာ Matt Love က ေျပာပါသည္။ 

ဖိုရမ္၏ အစိတ္အပိုင္းတခုအေနျဖင.္ လူငယ္မ်ား မ ွMTV EXIT မ ွအသစ္ဖန္တီးထားေသာ 
လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း သိရွိမ ူတိုးျမင.္ေစရန ္လ ွ ုပ္ရ ွ ုားမူမ်ား ျပ ုလုပ္ရာတြင ္အေသးစိတ္အစီအစဥ ္
ေပးနိုင္ေသာ My EXIT Plan toolkit အားအသံုးျပ ုနိုင္ရန ္သင္တန္းတက္ရပါသည္။  

 “ဒီျပသနာ ဟာ က်မ အတြက ္အေရးျကီးပါတယ္။ ဘာေျကာင.္လည္းဆိုေတာ. ဘယ္သူမဆိ ု
လူကုန္ကူးမူခံရနိုင္ပါတယ္။ ဒ ီtoolkit ကိုအသံုးျပ ုျခင္းျဖင.္ က်မရဲ. လူမူအဖြဲ.အစည္းမွာ အႏၱရယ ္
ရွိတဲ.အေျခအေနေတ ကိ ုအသိေပးဘိ.ု နဲ. သူတိ.ုကိ ုဘယ္လိုလံုျခ ံ ုေအာင ္ေနရ မယ္ဆိုတာေတ ကိ ု
သင္ေပးနိုင ္မွာျဖစ္ပါတယ ္“ဟ ုအသက္ ၂၅နွစ ္ရွိျပီျဖစ္တဲ. ဖီလစ္ပိုင္မ ွရိုခ်ယ ္မီဒရာနိ ုကေျပာပါသည္။  

 အသက္ ၂၁ ရိွျပီျဖစ္တဲ. ထိုင္းနိုင္င ံမ ွကရိုကိတ ္ကာဗင္ဒရာ တီရမ္ဆိုင ္ကေတာ. “ဒ ီဖိုရမ္ကေန 
လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း နက္၇ ွုိင္းတဲ. အျမင္ေတေပးျပီး ဒီလက္မခံနိုင္တဲ. လ.ူအခြင.္အေရးခ်ိဴးေဖါက္မ ူေတကိ ု
ပိုမိ ုနားလည္ေစပါတယ္။ ဒီျပသနာ ကိ ုအသိျမင္တိုးလာဘိ.ု က်ေနာ္တိ.ုရဲ. လူမူအဖြဲ.အစည္းမွာ 
က်ယ္ေလာင္စြာ နဲ. ထိေရာက္စြာ ပညာေပးနိုင္ဘိ.ု က်ေနာ္တိ.ုလိ ုလူေတကိ ုခြန္အားေပးျခင္းျဖင.္ ဒ ီ
လူကုန္ကူးမူေထာင္ေခ်ာက ္ထဲကိ ုဆင္းသက္မဲ. လူအေရအတြက ္ကိ ုက်ဆင္းေစပါမယ္။” 

http://pr.co/p/001czu


	  

 တက္ေရာက္သူမ်ား သည္ အသက္ ၁၈နွစ ္မ ွ၂၅နွစ ္အတြင္းရွိျပီး MTV EXIT ၏ social platforms 
မ်ား နွင.္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား မ ွေလ်ာက္လြာေခၚယူျပီး ေ၇ ြးခ်ယ္ခဲ.ျခင္းျဖစ္သည္။ တက္သူေရာက္သ ူအုပ္စုတြင ္၆ 
နိုင္ငံစ ီမ ွMTV EXIT Youth Leader	  မ်ား နွင.္ ၄င္းတိ.ုနိုင္ငံမ်ား တြင္ျပ ုလုပ္ခဲ.ေသာ MTV EXIT 
လ ွ ုပ္ရွားမူမ်ားတြင ္ပါ၀င္ခဲ.ေသာ MTV EXIT Youth Ambassadors မ်ားပါ၀င္သည္။ MTV EXIT မ ွဖိုရမ ္
တက္ေရာက္သူမ်ားကိ ုဒီဇင္ဘာ ၂ရက္ေန. တ၀ ိုက္တြင္က်င္းပမည.္ နိုင္ငံတကာ အဓမၼခိုင္းေစမ ူပေပ်ာက္ေရး 
ေန. တြင ္က်င္းပမည.္ လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း သိရွိမ ူတိုးျမင.္ေစရန ္လ ွ ုပ္ရ ွ ုားမူမ်ား က်င္းပနိုင္ရန ္ေဒၚလာ 
၂၀၀ စီေထာက္ပ.ံမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ASEAN Youth Forum မ ွတက္ေရာက္သ ူမ်ားအတြက ္MTV EXIT 
၀န္ထမ္းမ်ား နွင.္ တြဲအလုပ္လုပ္နိုင ္ရန ္နွင.္ ထိုေန.တြင္က်င္းပမည.္ ၄င္းတိ.ု၏လွ ုပ္ရွုားမူမ်ားအား 
ပူးတြဲက်င္းပနိုင္ရန ္ပလက္ေဖါင္း တခုကိုေပးပါသည္။ “ဒီဖိုရမ ္ကေန ဒီတူညီတဲ. ျပသနာအေပၚ မွာ ကြဲျပားတဲ. 
အေတြးအျမင ္ေတြကိ ုရဘိ.ု ျကီးမားတဲ. အခြင.္အလမ္းပါပဲ။ က်မရဲ. လူကုန္ကူးမူအေျကာင္း သိရွိမ ူ
တိုးျမင.္ေစရန ္လ ွ ုပ္ရ ွ ုားမူမ်ား ေတကိ ုမတူကြဲျပားတဲ. အုပ္စုကိ ုတင္ျပခြင.္ရတဲ. အခြင.္အေရး ဟာ တကယ္ကိ ု
အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။” ဟ ုအသက္ ၂၀ရွိျပီျဖစ္တဲ. အင္ဒိုနီးရွားနိုင္င ံမ ွနာဒီယာ အာဗီယမ္န ီ
ကေျပာပါသည္။ ဤဖိုရမ ္သည္ MTV EXIT ၏ ဒုတိယအျကီမ ္နစ္ပတ္လည ္ASEAN YOUTH FORUM 
ျဖစ္သည္။ ပထမအျကီမ ္ဖိ၇ုမ ္(MTV EXIT ASEAN Youth Sessions ဟုေခၚသည)္ ကိ ုဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၂ ခ ု
တြင ္ဂ်ကာတာ တြင္က်င္းပခဲ.သည္။ MTV EXIT  campaign အား နိုင္ငံျခားေရး နွင.္ ကုန္သြယ္မ ူဌာန၊ 
Australian Aid Program၊ the United States Agency for International Development (USAID) တိ.ုနွင.္ 
ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ျပီး the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) မ ွပ.ံပိုးပါသည္။ MTV EXIT 
ASEAN Youth Forum အား Air Asia မ ွပ.ံပိုးပါသည္။ 

 

MTV EXIT 

 MTV EXIT သည္ လူကုန္ကူးမ ူနွင.္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခ၇ံမ ူတိုင္ဖ်က္ေရး အတြက ္ကမာၻ.အျကီးဆံုး 
အျပ ုအမူေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ လ ွ ုပ္ရွုားမ ူျဖစ္သည္။ MTV brand ကိုအသံုးျပ ုျပီး MTV EXIT ၏တာ၀န ္မွာ 
လူငယ္မ်ား အား အခ်က္အလက္စံုေသာ၊ ခြန္အားေပးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်ကမ္်ား ခ်နိုင္ေအာင ္ျပ ုလုပ္ေပးျပီး 
ေလလိုင္း၊ေျမျပင္၊ အြန္လိုင္း လွုပ္ရ ွားမ်ားအား ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း နွင.္ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း မ်ားမွ တဆင.္ 
လူကုန္ကူးမ ူေလ်ာ.ခ်ေရး တြင ္ပါ၀င္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုတြင္စတင္ခဲ.ျပီး MTV EXIT အေနျဖင.္ ၁၈ နိုင္င ံ
တြင ္အသိပညာတိုးျမင.္ေရး လွုပ္ရွုားမ ူ ၃၈ခ ုကိ ုက်င္းပနိုင္ခဲ.ျပီး လူကုန္ကူးမ ူနွင.္ပတ္သက္ေသာ 
အေရးျကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုလူေပါင္း ၈သိန္းေက်ာ ္ကိ ုျဖန.္ေ၀ေပးနိုင္ခဲ.သည္။ လ ူ၈၇သန္း 
ေက်ာ္မ ွMTV EXIT အစီအစဥ္အား ျကည္.ရွုခဲ.ျပီး၊ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမ ွcommunity outreach 
အခမ္းအနားမ်ား၂၀၀ေက်ာ္ ကိုတက္ေရာက္ခဲ.ျကသည္။  

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက - www.mtvexit.org	  	  	  သိ.ု၀င္ေရာက္ျကည.္ရွုပါ။ 

	  



	  

Australian aid program 
 ျသစေတးလ်အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ ္သည္ ဖြ.ံျဖ ိ ုးဆဲ နိုင္ငံမ်ားရွ ိ
သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထု၏ ဘ၀မ်ား ကိ ုတိုးတက္ေအာင ္အကူအညီေပးေနပါသည္။ ျသစေတးလ်နိုင္င ံ
သည္ ဖြ.ံျဖ ိ ုးဆဲနိုင္ငံမ်ားရွ ိအစိုးရမ်ား နွင.္ ျပည္သူမ်ား နွင.္ ပူးေပါင္း ျပီး အလိုအပ္ဆံုး နွင.္ အထိေရာက္ဆံုး 
ေသာ အကူအညီမ်ားကို ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေရ.ွအာရ ွတြင ္Australian Aid Program သည္ ေဒသဆိုင္ရာ 
နွင.္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျပသနာမ်ားျဖစ္ေသာ လူကုန္ကူးမူ၊ ေရြ.ေျပာင္းမူ၊ ကမၻာ အန.ံျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ား၊ 
တိုးပြားလာေသာ ကူးစက္ေရာဂါ မ်ား တြင ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။  
အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက - http://aid.dfat.gov.au/Pages/home.aspx သိ.ု၀င္ေရာက္ျကည.္ရွုပါ။ 

USAID 
  
 USAID၊ အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စ ုနီင္ငံတကာဖြ.ံျဖိုးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စ ီသည္ 
အေမရီကန္ျပည္ေထာင္စ ုနိင္ငံျခာေရး၀န္ျကီးဌာန၏ နိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီေအာက္တြင ္လုပ္ရွားေသာ 
လြတ္လပ္ေသာ အစိုးရေအဂ်င္စ ီတခုျဖစ္သည္။ ၁၉၆၁ မွစျပီး USAID သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္မ်ားမ ွ
ျပန္လည္ထူေထာင္ေနေသာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမ ူမွလြတ္ေျမာက္ရန္ျကိုးစားေနေသာ၊ ဒီမိုကရက္တစ ္
ျပ ုျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နိုင္ငံမ်ားကိ ုအေထာက္အပ.ံေပးရာတြင ္အဓိက 
အစိုးရေအဂ်င္စီျဖစ္ခဲ.သည္။ USAID ၏ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြ.ံျဖိုးတိုးတက္ေရး မစ္ရွင္သည ္ဘန္ေကာက္တြင ္
အေျခစိုက္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာ နွင.္ နိုင္ငံတကာျဖတ္ေက်ာ ္အစီအစဥ္မ်ား ကိ ုျကီးျကပ္ျပီး၊ USAID ၏ အာရ ွ
ရွိနစိနိုင္င ံပူးေပါင္းမစ္ရွင ္မ်ားကိ ုပ.ံပိုးေပးျပီး၊ အေျခစိုက္ရံုးမရွိေသာနိုင္ငံမ်ားရွ ိအစီအစဥ္မ်ားအား 
စီမံခန.္ခြဲရန္ျဖစ္သည္။ ၄င္း၏ေဒသဆိုင္ရာခ်ည္းကပမ္ ူမွာ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ျပသနာမ်ားျဖစ္ေသာ 
ေတာရိုင္းတရိစၦန ္ကုန္ကူးမူ၊ HIV/AIDS၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ထီမ္းသီမ္းျခင္း၊ ကုန္သြယ္မူ၊ နိုင္င္ငံေရး နွင.္ 
စီပြားေရးပဋိပခ မ်ားကိ ုထုတ္ေဖၚရန္ျဖစ္သည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက - visit www.usaid.gov သိ.ု၀င္ေရာက္ျကည.္ရွုပါ။ 

ASEAN 
 အေရ.ွေတာင္အာရွနိုင္ငံမ်ားအဖြ.့ ဲကိ ု ASEAN ျသဂုတ ္၈ရက္ ၁၉၆၇ခ ုတြင ္တည္ေထာင္ခဲ.သည္။ 
အဖြဲ.၀င ိနိုင္ငံမ်ားမွာ ဘရွုနိုင္း ဒါရွုဆလမ္၊ ကေမာဒီးယား၊လာအို၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ျမန္မာ၊ 
စင္ကာပူ၊ ထိုင္း နွင.္ ဗီယက္နမ ္တိ.ုျဖစ္သည္။ ASEAN အတြင္းေရးမူးရံုး ကိ ုဂ်ကာတာ အင္ဒီုနီးရွားတြင ္
အေျခစိုက္ထားသည္။ အာဆီယံအဖြဲ.အေျကာင္းကိ ုthe ASEAN Website: www.asean.org 
တြင၀္င္ေရာက္ျကည.္ရွုနိုင္သည္။  
 

 


